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ادامه از صفحه اول

تهران فضاهای فرهنگی اش را  الزم دارد
به هرحال به روزرســانی نقش مهمــی در مخاطب ســازی دارد. تغییر 
ســالن های ســینما و افزایش قابلیت هایی مثل تئاتر، همایــش و... و تغییر 
مقیاس سالن از تک سالن بزرگ یا میان مقیاس به چند سالن کوچک مقیاس 
و همین طــور تزریــق کاربری های همخوان و تغییر ســینما بــه مجموعه 
فرهنگی، همگی مسیرهای بهسازی ســینماها هستند. حتی اگر به طورکل 
ســینما تعطیل شــود، بازهم فاصله کاربری ســینما تا مثال کاربری تجاری 
چندین پله است که متأسفانه با صدور مجوزهای تغییر، مکان های عمومی 
و کاربری هــای فرهنگی به ســرعت و با بهانه «عدم بــازده اقتصادی»، به 
تجاری ها و اداری های مدل قدیم و غیرجذاب بدل می شــوند. البته فعال این 
چرخ اقتصاد زمین است که تمام شهر را الی چرخ دنده  هایش خرد می کند 
و متولیان امر به جای بهســازی و بازسازی، به سادگی مجوز نوسازی توأم با 
تغییر کاربری صادر می کنند و در کمیســیون ها مجوز می گیرند. درحالی که 
فعالیــت فرهنگی می تواند کســب وکار پررونقی باشــد، چنان که تئاترهای 
تهران تا قبل از دوره کرونا تعدادشان به صد تئاتر فعال می رسید که همه در 
مکان های شخصی و غیراستاندارد، مشتریان زیادی هم داشتند. به طورکلی 
برای ســینماهای قدیمی در شرایطی که شهر از کمبود سرانه های فرهنگی 
رنــج می برد، حذف امکانــات موجود و بعد تالش برای تملک و ســاخت 
فضای فرهنگی جدید با چندین برابر سرمایه (سنگی بزرگ به نشانه  نزدن)، 
خطاست و اصالح و بهســازی فیزیکی بناهای زیبای قدیمی می تواند برای 
کل تهــران قدیم جواب بدهد. این کار می تواند مرحله به مرحله و آرام آرام 
پیش برود تا ماندگار و پایدار باشــد. اقدامات شهردار پیشین که قابل توجه 
بود. تسهیلگران دفاتر تسهیلگری نیز می توانند همچنان نقش مهمی بازی 
کنند و مهم تر از همه هم زمان با اقدامات احیا، جلوگیری از تولد پاساژ های 
عظیــم و مخــرب در منطقه بســیار اهمیــت دارد.  بدون شــک باید برای 
محورهای سواره و پیاده برنامه داشت. گامی دیگر بهره مندی از ظرفیت های 
محلی در برنامه ها و مشارکت آنها برای برنامه ریزی است؛ مثال ایجاد گذر هنر 
و درســت کردن چیزی شــبیه «جمعه بازار هنر» در گذر پیرنیای الله زار، کاری 
اســت که در صورت توافق و اقدام شــهردار منطقه، چهره الله زار و کارکرد 
گردش و تفریح در آن را تغییر خواهد داد. چرا با فکرهای ساده و متناسب با 
سبک زندگی جوانان، شهرمان را به جایی شادتر و قابل زندگی تر تبدیل نکنیم؟ 

تهران به فضاهای عمومی و مکان های فرهنگی خوبش محتاج است!

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  سی یلو  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۱ به شماره پالک ایران

 ۵۵ _ ۹۲۴ م ۸۴ و شماره موتور 002351H و شماره 
شاسی IR80165038777 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت  ماشین و کارت سوخت خودرو  پژو  ۲۰۶ آریان  
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پالک ایران

 ۱۰ _ ۴۶۲ ج ۵۸ و شماره موتور ۱۳۵۸۸۰۱۱۹۲۴ و شماره 
شاسی NAAP51FE0AJ360270 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی  فرزند احمد، به 
شناسنامه ۵۶۸۷ در مقطع کارشناسی رشته عمران عمران 
به شماره ۱۳۸۵۱۰۹۰۱۷۷۵ صادره از دانشگاه آزاد زاهدان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد، از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به واحد دانشگاهی ارسال نمایند.

برگ سبز ، کارت موتور و سند کمپانی  موتور  سیکلت  
آپاچی  مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۱۲۹ _  ۳۳۹۹۱ 

و شماره موتور 0E6EF2125755 و شماره شاسی 
N2G***180P9423572 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و کارت خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران ۲۰ - ۱۷۶ ق ۳۳ 
و شماره موتور M13/6218877 و شماره شاسی 

NAS411100K3493466 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

با گذشــت نزدیك به ۱۰ ماه از آغاز حمله روسیه به اوکراین، 
ولودیمیر زلنســکی رئیس جمهور اوکراین برای نخســتین بار از 
زمان آغاز این جنگ از کشــورش خارج شــد. مقصد این ســفر 
نیز ایاالت متحده اســت که مهم ترین متحــد کی یف در ۱۰ ماه 
اخیر به شــمار می رود. عالوه بر دیدار رؤسای جمهور آمریکا و 
اوکراین در کاخ ســفید، زلنســکی با حضور در کنگره آمریکا در 

جمع نمایندگان این کشور سخنرانی خواهد کرد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای با تأیید سفر 
زلنسکی به واشــنگتن گفت: «دقیقا ۳۰۰ روز پیش، روسیه یک 
حمله علیه اوکراین به راه انداخت. این دیدار نشان دهنده تعهد 
پایدار ایاالت متحده در ارائه کمک های اقتصادی، بشردوســتانه 
و نظامی به اوکراین اســت؛ حاال هرچقدر هم می خواهد طول 
بکشد». به گفته مقامات آمریکایی، ترک خاک اوکراین در شرایط 
جنگی برای چنین دیداری طبیعتا خســارت زیادی را به همراه 
دارد و در نتیجه برنامه ریزی برای ورود رئیس جمهوری اوکراین 

تحت محرمانه ترین تدابیر امنیتی صورت می پذیرد.
سفر احتمالی رئیس جمهوری اوکراین به ایاالت متحده، در 
آســتانه ارائه بسته تازه ای از کمک های نظامی واشنگتن به این 
کشــور از جمله موشــک های پاتریوت برنامه ریزی شده است. 
انتظار می رود موشک های پاتریوت، توان دفاع هوایی نیروهای 
اوکراینــی را در برابــر حمله هــای هوایی نیروهای روســیه، از 
جمله حمالت پهپادی، به طور قابل مالحظه ای افزایش دهند. 
نماینــدگان کنگره آمریکا آماده تصویب الیحه جدید بودجه اند. 
در الیحه جدید بودجه، مجموعه  تازه ای از کمک ها به اوکراین، 

به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دالر پیش بینی شده است.
آمریکا تاکنون در حدود ۲۰ میلیارد دالر کمک های نظامی-
امنیتــی و بشردوســتانه در اختیــار اوکراین قرار داده اســت. 
براســاس گزارش رســانه های آمریکایی، نانسی پلوسی، رئیس 
مجلــس نمایندگان آمریــکا در نامه ای خطاب بــه نمایندگان 
کنگره از آنها خواســته بود در جلسه دیشــب خود، با موضوع 

«تمرکز بر دموکراسی» حضور داشته باشند.
وب ســایت هیل که نزدیك به کنگره آمریکاست، در گزارشی 
نوشت که سفر احتمالی زلنســکی به واشنگتن، به ویژه اگر در 
کنگره نیز حاضر شــود واجد یک پیام قوی سیاسی خواهد بود. 
با این حال، نانســی پلوسی سفر زلنســکی به واشنگتن را تأیید 
نکرده اســت. او به سی ان ان گفته است اطالع ندارد که آیا این 

سفر انجام می شود یا خیر.

در آســتانه این ســفر، کنگره آمریکا بســته کمک اضطراری 
مربوط به جنگ روســیه در اوکراین را به مبلغ ۴۵ میلیارد دالر 
پیشــنهاد کرد که این رقم بیش از پیشــنهاد اولیــه ۳۸ میلیارد 
دالری توسط کاخ ســفید بود. در حالی که اکثریت دموکرات ها 
و جمهوری خواهان حمایت خود را از کمک به اوکراین در برابر 
روســیه ابراز کرده اند، تعدادی از جمهوری خواهان نســبت به 
رویکرد بایــدن و دموکرات ها در قبال اوکرایــن ایراداتی را وارد 
می کنند. در صورت تصویب این بســته حمایتی جدید، مجموع 
بســته موســوم به «کمک بــه اوکراین» به رقمــی بالغ بر صد 

میلیارد دالر خواهد رسید.
انتظــار مــی رود زلنســکی پــس از دیــدار بــا جــو بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریــکا و اعضای تیــم امنیت ملــی او یک 
کنفرانــس خبری در کاخ ســفید برگزار کند و ســپس به کنگره 
آمریکا خواهد رفت تا در آخرین روزهای ریاست نانسی پلوسی 
دموکــرات بر مجلس نمایندگان آمریکا، در نشســت مشــترک 

مجلسین آمریکا سخنرانی کند.
در همین شرایط و در زمانی که بایدن قول داده است که به 
حمایت خود «تا هر چقدر می خواهد طول بکشــد» ادامه دهد، 
دولت او با نوعی چالش در کنگره مواجه می شــود، جایی که تا 
دو هفته دیگر یعنی در ســوم ژانویــه ۲۰۲۳ جمهوری خواهان 
کنتــرل مجلس نمایندگان را در دســت خواهنــد گرفت. فقط 
چند ســاعت قبل از خبر ســفر زلنسکی به واشــنگتن، رهبران 
جمهوری خواه کنگره مخالفت خود را نسبت به الیحه اعتبارات 
۱.۷ تریلیــون دالری که بودجه «کمــک به اوکراین» هم یکی از 
موارد آن اســت، اعالم کردند. به اعتقاد این جمهوری خواهان 
ایــن پول هدر خواهد رفت پس بهتر اســت صرف امور داخلی 
ایــاالت متحده شــود. روز سه شــنبه، لــورن بوبــرت نماینده 
جمهوری خواه راســت افراطی از ایالت کلرادو با انتشار پستی 
در حســاب توییتر خــود کمک های جدید را به ســخره گرفت. 
بوبرت نوشــت «۴۱۵۵ صفحه، ۱.۷ تریلیون دالر، بالغ بر هفت 
هزار ردیف بودجه اختصاصی، بدون حتی یک جلســه استماع 
در کمیســیون. این ســاده ترین رأی منفی ای است که تا به حال 
دیده ام». الیحه اعتبارات بودجه فدرالی ایاالت متحده باید روز 

جمعه به تصویب برسد تا جلوی تعطیلی دولت را بگیرد.
زلنســکی در جریان دیدار خود با جو بایدن در کاخ ســفید، 
قرار اســت یک سامانه بســیار پیشــرفته پاتریوت را که دولت 
آمریکا وعده داده بود دریافت کند. به گفته مقامات ارشد دولت 

اوکراین ســامانه دفاع موشــکی پاتریوت می تواند اوکراین را در 
برابر حمالت هوایی روسیه مقاوم کند.

تردید درباره  پاتریوت
ســامانه   آمریکایی پاتریوت همیشه یکی از مزیت های نسبی 
ایــاالت متحده آمریــکا و متحدان این کشــور در حــوزه دفاع 
موشکی محســوب شــده و در مناطق مختلفی از جهان از آن 
به عنوان ابزاری برای دفاع در برابر حمالت موشــکی احتمالی 
از ســوی برخی کشورها یاد شده اســت؛ اما کارشناسان نظامی 
درمورد اثربخشــی این ســامانه در جنگ اوکرایــن تردید دارند. 
کشور اوکراین با طیف وسیعی از تهدیدات روسیه مواجه است 
و پاتریــوت ممکن اســت در برابر برخی از ایــن تهدیدها خوب 

ظاهر شود ولی در برابر برخی دیگر چندان مفید نخواهد بود.
تام کاراکو، مدیر گروه مطالعاتی دفاع موشکی در اندیشکده 
آمریکایی «مرکــز مطالعات راهبردی و بین المللی (CSIS)» در 
این خصوص گفت که ســامانه پاتریوت «یکی از گسترده ترین و 
قابل اعتمادترین و اثبات شــده ترین ســامانه های دفاع موشکی 
موجود اســت» و ایــن توانایی را دارد تــا از اوکرایــن در برابر 

موشک های بالستیک ساخت ایران حفاظت کند.
مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در گزارش ماه جوالی 
خود آورده اســت کــه در حال حاضر هر موشــک رهگیر برای 
اســتفاده در ســامانه پاتریوت تقریبا چهار میلیــون دالر هزینه 
برمی دارد، عالوه بــر اینکه به ازای هر پرتابگر هم باید در حدود 
۱۰ میلیون دالر خرج کرد. با این قیمت، استفاده از پاتریوت برای 
ســرنگونی پهپادهای کوچک و ارزان قیمت که مورد اســتفاده 
روســیه قرار می گیرد مقرون به صرفه یا بهینه نیست. به عبارتی 
شلیک یک موشــک چند میلیون دالری به یک پهپاد ۵۰۰ هزار 

دالری شاید عاقالنه به نظر نیاید.
برای راه اندازی و نگهداری هــر آتش بار پاتریوت به ۹۰ نیرو 
نیاز اســت و یکی از دالیلی که تاکنون ایاالت متحده تمایلی به 
ارسال این سامانه پیچیده به اوکراین نداشته همین مسئله بوده 
چراکه ارســال این ســامانه به معنی ارسال نیروی همراه است 
که قطعا باعث تحریک روســیه شده و خطر اصابت هرکدام از 
این موشک های آمریکایی به داخل خاک روسیه نیز وجود دارد 
که می تواند موجب تشــدید درگیری ها شود. در نتیجه نیروهای 
آمریکایی باید ابتدا نیروهای اوکراینی را در مورد نحوه استفاده 
و نگهداری از این سیســتم و هدف گیری و اســتفاده از رادار به 
صورت پیشــرفته آموزش دهند. موضوعی که تاکنون توســط 

مقامات آمریکایی به آن اشاره ای نشده است.
در نهایــت اینکه ســامانه پاتریــوت در برابر موشــک های 
بالســتیک کوتاه برد مؤثــر خواهد بود و نشــان دهنده پیام قوی 
حمایت ایاالت متحده اســت، اما قرار نیســت بــا یک آتش بار 
مســیر جنگ اوکراین تغییر کند. یک کارشناس نظامی آمریکایی 
که نخواســت نامش فاش شود در این رابطه به آسوشیتدپرس 
گفــت «پاتریوت ها می توانند خیلی خــوب از یک پایگاه نظامی 
کوچــک حفاظت کنند، اما نمی توانند از یک شــهر بزرگ مانند 
کی یف محافظت کنند، چراکه با آنها تنها می شود بخشی از یک 

شهر را پوشش داد».
آتش بارهای پاتریوت تقریبا در سراسر جهان مستقر هستند. 
هلند، آلمان، ژاپن، اسرائیل، عربســتان سعودی، کویت، تایوان، 
یونان، اســپانیا، کره جنوبی، امارات عربی متحده، قطر، رومانی، 
سوئد، لهســتان و بحرین از جمله خریداران پاتریوت محسوب 

می شوند.
دستکاری موشك های ارسالی به اوکراین

پس از آغــاز این جنگ در ماه فوریه، ایاالت متحده ارســال 
تعــداد فزاینده ای تجهیزات نظامی بــه هم پیمان خود اوکراین 
را آغاز کرد تا به دفع حمله روســیه، کشوری که بسیار بزرگ تر و 
مجهزتر بود، کمک کند. این انتقال تســلیحات در نهایت شامل 
۲۰ سامانه موشکی توپخانه ای با تحرک باالی «هیمارس» بود؛ 
موشــک های قابل هدایــت با ماهواره کــه از روی کامیون های 
نظامی شلیک می شوند. هیمارس  ها در عملیات دفاعی جبهه 
جنــگ تأثیر زیــادی داشــتند و یکی از مقام های ارشــد دفاعی 
ایاالت متحده آنها را به دلیل کارآمدی در مختل کردن عملیات 
روس ها، «الزم تریــن چیز در کل اوکرایــن» خواند. هیمارس ها 

در ضدحمــالت علیه یورش روس ها مفیدند؛ زیرا تحرک باالیی 
دارنــد، به راحتــی پنهان می شــوند و برد نوعی کــه در اختیار 

نیروهای اوکراینی قرار گرفت، حدود ۸۰ کیلومتر است.
با این حال به گزارش وال اســتریت ژورنال، ایاالت متحده این 
ســامانه های موشکی را طوری دستکاری کرده است که نتوانند 
به داخل خاک خود روســیه موشک دوربرد شلیک کنند؛ به این 
امید که از مناقشه ای وسیع تر جلوگیری کند یا این تصور را پیش 
نیاورد که ایــاالت متحده خود یکی از طرف هــای فعال درگیر 
در این جنگ اســت. این دستکاری باعث شــد این کامیون های 
موشک انداز نتوانند موشــک های دوربرد ارتش آمریکا موسوم 
بــه ای تی ای ســی ام (ATACM) را پرتاب کنند و راه اســتفاده 
اوکراین از ســایر سامانه های تســلیحاتی دوربردی را که ممکن 
اســت از کشــورها یا شــرکت های دیگر بگیرد نیز بسته است. 
ارتــش اوکرایــن و پنتاگــون از اظهارنظر در مــورد این گزارش 
خــودداری کردنــد. جن پتریک رایــدر، ســخنگوی پنتاگون، در 
مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت: «به دلیل مالحظات امنیت 
عملیاتی، درمورد تنظیم  ســامانه  هایی که در اختیار هم پیمانان 
و شــرکایمان گذاشــته ایم اظهارنظر عمومی نمی کنیم. ایاالت 
متحده همچنان به تأمیــن ظرفیت های مورد نیاز اوکراین برای 
مقابله با حمله روســیه متعهد است». ایاالت متحده از فوریه 
تاکنون انواع مختلفی از تســلیحات- موشــک های اســتینگر، 
توپخانه های هویتزر ام ۷۷۷، موشک های دوش پرتاب ضدتانک 
زوبین- را در اختیار اوکراین گذاشــته؛ اما تاکنون از فراهم کردن 
تســلیحات دارای قابلیت های دوربرد خودداری کرده اســت. 
روســیه هشدار داده است که از نظر کرملین، دادن موشک های 

دوربرد به اوکراین تحریک عمدی به شمار می آید.

سایه پاتریوت و بودجه بر اولین سفر خارجي رئیس جمهوری اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه

واشنگتن زلنسکي در 

حکمرانی برنامه نوین
 اینکه رئیس جمهور ســفر اســتانی می رود و به حرف مردم عادی گوش فرامی دهد، 
کاری  اســت بسیار خوب ولی کار بهتر آن اســت که برای مسائل کالن کشور برنامه بدهد 
که آن در محدوده برنامه هفتم ممکن و عملی است، برنامه ای که ظاهرا در دست تدوین 
است اما اجزای آن معلوم نیست و نیز روشن نیست که آیا دولت اراده بر ارائه برنامه دارد 
یا خیر؟ فعال که الیحه بودجه بدون توجه به برنامه در دســت بررسی دولت است و قرار 
اســت به مجلس ارائه شود و این یعنی ادامه روش کار دولت های گذشته که برنامه را یا 
برای اجرانشدن می نوشتند یا اصال آن را خمیر می کردند و حسب دلخواه و خوشامد خود 
عمل می کردند. بارها در این نوع نوشته ها هشدار داده شده است که اداره کشور مشکل و 
پرمسئله است و با ســاده نگری و دفع الوقت نمی توان پیکان اداره کشور را با شیب به باال 
یا حداقل افقی نگه داشــت و کماکان شــیب پیکان به سمت پایین خواهد بود. همه باید 
بدانیم به زبان آوردن مصداق هایی از پیشــرفت در کشــور هرچند خوب است ولی رافع و 
حالل مشکالت ذکرشده نیست و نمی تواند تبیین کننده کاستی های اساسی در کشور باشد. 
دولت هم باید بداند ابردولت نیست و اعضای آن حتی اگر اندکی بهتر از گذشتگان باشند، 

بحق نمی توانند از عهده حل کاســتی ها برآیند و این روشــن می کند که اگر قصد اصالح و 
جلوگیری از روند تخریبی وجود داشــته باشد، طرحی نو همراه با رفتاری متواضعانه الزم 
است. طبیعی است چون مبنای این نوشته نظرات مرکز پژوهش ها بوده است، اعتنایی به 
مســائل سیاسی و اجتماعی و اصطالحات مربوطه و به قول رئیس مجلس حکمرانی نو 

نشده که صدالبته جایگاه آن ضروری و قابل عنایت جدی است.

  دیدار باید ن و زلنسکی در کاخ سفید،   سپتامبر  ۲۰۲۱

 بــا یاد مهاتما گاندی که مراد من بوده اســت به شــما درود 
می فرســتم. همو کــه زندگی خود را با کوشــش جهت اجرای 
قاعده طالیی گذراند. درحالی کــه می دانم همه ادیان به قاعده 
طالیی اشــاره دارند، ولی باید بپذیریم که استثنای این قاعده در 
حــال حاضر در جهــان، حضور برجســته  تری دارد. با این حال، 
یادآوری این نکته دلگرم کننده است که جایگاه مهمی که جامعه 
جهانی به قانون طالیی داده، نشــان دهنده حسن نّیتی است که 
در میان بسیاری از مردمان در سراسر جهان وجود دارد. در حالی 
من دست دوستی و محبت خود را به سوی برادران و خواهران 
نگرانم در سراســر جهان دراز می کنم که عمیقا نگران و متذکر 
هســتم. ما در دنیایی نابرابر زندگی می کنیم که در آن میلیون ها 
نفر به خاطر غوطه ورشــدن در فقر محض، به نگون بختی های 
بی حد و رنج های بی حصر دچار شده اند. همراهان ما در معرض 
خشــونت و مشقت های توأم با آن هســتند که بر میلیون ها نفر 
در تمام نقاط جهان تحمیل شــده اســت؛ بنابرایــن قصد دارم 
نیایش هایی را بر زبان آورم که از متون مقدس مختلف انتخاب 

کرده ام.
«پروردگارا، ما دعا می کنیم که همه فرزندان تو روی زمین همه 

در یک خانواده متحد شویم» (نیایشی صوفیانه).
«آن کــه نهال صلــح می نشــاند، میــوه دوســتی و آرامش 
برمی چیند. خداوندا ما را با درود صلح و تهنیت آشــتی، جانی نو 
ببخشــای و ما را به سرای سالمت و منزلگاه آرامش خود هدایت 

کن» (حضرت محمد ص).
«ای جــاودان خدای ما، خدای نیاکان ما، اراده تو بر آن اســت 
که ســتیزه ها و کشــتارها از جهان رخت بربندد و صلحی عظیم و 
شــگفت انگیز و پایدار به جهان بیــاورد و هیچ ملتی بر ضد ملتی 
شمشیر از نیام برنیاورد و مردمان به هیچ انگاره ای از جنگ طلبی، 

میل نکنند» (دعای یهودیان).
«بیایید بــه ادیان دیگر احترام بگذاریم، همان گونه که به ادیان 
خود احتــرام می گذاریم. تحمــل صرف کافی نیســت» (مهاتما 

گاندی).
اصطالح «Ubuntu» از واژگان رایج آفریقایی اســت که تقریبا 
در همه گویش های آفریقایی وجود دارد و معنای آن به برابرنهاد 
قانون طالیی است. همه پدیده ها در جهان هستی را در بر می گیرد 
و به وابستگی متقابل و همچنین محبت عشق و خدمات مراقبتی 
اشــاره دارد که ما را به هم پیوند می دهد. اما با وجود این تأکیدها، 
احوال جهان معکوس آن آموزه های شگرف است. واقعیتی که ما 
با آن روبه رو هستیم، از شرنگ خشم، لبریز است. جهان ما و مردم 
ما نیاز به یادآوری مکرر دارند. محور اعتقاد اساسی در تمام ادیان، 
عشــق اســت! گاندی گفت: «حقا معتقدم عادت زدگی انسان به 
کشتن انسانی دیگر به مختصر بهانه ای، ِخرد او را تیره و تباه کرده 
است. او با ویران سازی زندگی دیگری، برای خود آزادی هایی فرض 
می گیرد که اگر باور داشــت خداوند، خدای عشق و رحمت است 
و رویکردش عشــق ورزی و مهرگســتری با مخلوق است، هیچ گاه 

چنین گناه عظیمی مرتکب نمی شد».
این عشــق صرفا معطوف به اتحاد انســان ها نیســت، بلکه 
به زمیــن و منابع طبیعی ما که برقــراری و دوام حیات ما در گرو 
آنهاست و نعمات خدادادی هستند و ما بی وقفه، مشغول غارت، 
تهی ســازی و تخریب آن هســتیم هم ارتباط دارد. مهاتما گاندی 
گفت: «هیچ راه گریزی از محنِت قریب الوقوع نیست. مگر از طریق 

پذیرش دلیرانه و بدون قید و شــرط شــیوه های غیرخشونت آمیز 
با همه داللت های باشــکوه آن». بازگشــت به آن عشق و پذیرش 
ریشه دار در ســعه وجودی ما که با آن متولد شده ایم، برای بقای 

دنیای ما ضروری است.
نلسون ماندال می گوید: «آزادی صرفا به این معنا نیست که 
زنجیر از پای خود بگســالنیم. بلکه باید به گونه ای زندگی کنیم 
کــه به آزادی دیگران احترام بگذاریــم و موجبات آن را فراهم 
کرده و افزایش دهیم». تأکید بر «دیگران» است. همان طورکه 
قانون طالیی بــر «دیگری» تأکید می کند و جهانیان را شــامل 

می شود.
مارتیــن لوتر کینگ، به زیبایــی و اختصار می گویــد: «وقتی از 
عشــق صحبت می کنم، از نیرویی صحبت می کنم که همه ادیان 
بــزرگ آن را اساســی ترین رکــن وحدت بخش زندگــی می دانند. 
عشق کلیدی برای گشــودن قفل دری است که به حقیقت غایی 
اصیل، گشــوده می شود. این باور هندوها، مسلمان ها، مسیحی ها، 
یهودی ها، بودیســت ها و... درباره حقیقــت نهایی و اصیل جهان 
هستی، به زیبایی در رساله اول یوحنا خالصه شده است: «عزیزان 
بیایید یکدیگر را دوســت بداریم. زیرا عشــق از خداست و هرکس 

که دوســت می دارد از عشق خدا متولد شــده و خدا را به درستی 
درک کرده است. کسی که عشق نمی ورزد خدا را نمی شناسد، زیرا 
خدا محبت است... اگر یکدیگر را دوست داشته باشیم، خدا در ما 
ُســکنی می گزیند و محبت او در ما به قّوت و تکامل می رســد. ما 
می دانیم که خدا چقدر ما را دوست می دارد، زیرا گرمی محبت او 
را چشیده ایم. هر که با محبت زندگی می کند، با خدا زندگی می کند 
و خــدا در وجود اوســت. هنگامی که با مســیح زندگی می کنیم، 
محبتمان بیشتر و کامل تر می شــود. پس در روز داوری شرمنده و 
ســرافکنده نخواهیم شــد. بلکه با اطمینان و شادمانی در حضور 
او خواهیم ایستاد». درنهایت مارتین لوتر کینگ می گوید: «شفقت 
واقعی چیزی بیش از تقدیم کمک نقدی به گدایان اســت. بلکه 
معطوف به اصالح منش ها و روش هایی است که گداپروری را به  
وجود می آورد که آن رویکردها و رویه ها از اساس نیاز به بازنگری 

و اصالح ساختاری دارند».
حاال این مسئله ما را به چالش می کشد تا کوشایی افزون تری از 
نقل و اظهار اعتقادات مذهبی خود انجام دهیم. ما باید بر رهبران 
سیاســی جهان تأثیــر بگذاریم تا نقش حقیقی خــود را به عنوان 
پیشــوا و راهبر، درست ببینند و در ایجاد تغییرات ساختاری همت 
کنند؛ مادامی که زندگی همه بهبود یابد و نیکوتر از محیط زندگی 
محافظت شود و بشــر بتواند افق دوردست سعادتمندی را برای 
نسل های آینده ترسیم کند. باشــد که صدای این روز خجسته، در 
سراسر جهان طنین انداز شود و سبب ساز امواج واقعی تحول شود؛ 

تغییری که باید از خود ما آغاز شود!
* ِاال گاندی، کنشگر صلح طلب و عضو هیئت رئیسه مرکز ادیان 

برای صلح جهان
نماینده ســابق پارلمان آفریقای جنوبی، نوه مهاتما گاندی و 

متولی بنیاد توسعه گاندی
** دانش آموخته دکتری جامعه شناسی و دین پژوه

ِاال گاندی*
یا  رب مرا  به  عشق شکیبا  کن

ادامه از صفحه اول

علی نوازنی  **


