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نگاه

ج ومرج آييني در نوروز
هر 
علي خوشتراش
آخرين روزهاي سالاز مفرحترين و شاديبخشترين
روزهاي يكسال كامل است كه در گوشهگوشه دنيا بنا به
ساليق و عاليق مختلف مردم با ويژگيهاي منحصربهفرد
قومي برگ��زار ميش��ود .جش��نهاي س��النو از معدود
جش��نهايي هس��تند كه همه افراد يك ملت ي��ا قوم را
در بر ميگيرند و به صنف ،سن ،جنسيت و حتي مذهب
خاصي تعلق ندارند .اين جش��نها از چند حيث تاريخي،
تقويمي ،اساطيري و آييني قابل بررسي هستند اما المانها
و نش��انههايي در جشن ،بهويژه در جشن سالنو به چشم
ميخورد كه با واكاوي تاريخي و تقويمي و ...س روكار ندارند
بلكه به حوزههاي نشانهشناسي ،تاويل و اموري از اين دست
مربوط ميشوند .در جشنهاي نوروزي كه مشابه بسياري
از آيينها در همه نقاط كش��ور برگزار ميش��وند ،بازارها
مهمترين و اصليترين كانونهاي جنبش و حركت و تكاپو
در روزهاي پايان سال به حساب ميآيند .تالطم و هياهوي
بازار در روزهاي آخر سال چنان شتاب ميگيرد كه مردم
ناخواسته در انتظار جنبشي غيراجتماعي و انساني هستند؛
جنبشي كه بيشتر ويژگيهاي رستاخيزي و آخرالزماني به
خود ميگيرد .نشاط و شور جشن هر لحظه هم در بازار و
ه��م در افراد اوج ميگي��رد و گامها و قدمها را به بازارها و
پشت ويترينها و هرجا كه زر قوبرق بيشتري داشته باشد،
ميكشاند .افراد در خلسهاي فرو ميروند و ناخواسته تن به
تودلبازي و ولخرجي ميدهند كه سابقهاش را
نوعي دس 
در روزهاي ديگر س��ال نميتوان يافت .كاالها در بازارهاي
نوروزي نقشي نهادي و عملگرا بازي ميكنند و اين نقش
ب مستعمل
نهادي آنقدر قوي است كه بر ديگر لوازم و اسبا 
منزل نيز تاثي��ر ميگذارد و آنها را نيز ناخواس��ته درگير
نقش��ي نهادي ميكنند .با ورود كاالي جديد تغييري در
اولويتهاي ش��ياي و بصري محيط خانه اتفاق ميافتد و
ش��ي تازهوارد در طالييترين نقطه نمايشگاهي خانه قرار
ميگيرد و تمام محيط را تحتالش��عاع خود قرار ميدهد
به حدي كه هاله كاالي نو ميتواند بخشي از اتاق يا خانه
را به اش��غال خود درآورد و از وقوع اتفاقات پيشين در آن
محيط جلوگيري كند و موجب عقبنشيني و تا حدي از
خانه بيرون رفتن بعضي از كاالهاي مستعملشود ،البته
اين خروج مربوط به بيرون رفتن كاال ميش��ود نه بيرون
كردن آن ،عملي كه از نهادوارگي شي مستعمل سر ميزند
نه ش��ي تازهوارد و اين بيرون رفتن تحت تاثير از دس��ت
رفتن شيوارگي كاالي مستعمل است نه موردتوجهبودن
كاالي نو .همان اتفاقي كه در مراسم كوزهشكستن ميافتد
و بر ضربالمثل «نوكه اومد به بازار كهنه ش��ده دل آزار»
داللت ميكند .اما خلسههاي شاد و مفرح جشنها بهويژه
جشنهاي پايان سال به همينجا ختم نميشوند ،كاالها
بيشاز آنكه ارزش مادي و ش��يوارگي و اقتصادي داشته
باشند بيشتر ارزش آييني پيدا ميكنند و اين ارزشهاي
آييني به جاي آنكه پايا باش��ند و دوامي طوالني داش��ته
باشند عمري كوتاه و بيهويت دارند .كاالهاي نوروزي بنا
به ش��رايطي پيشآمده (خاص زماني ناخواسته) با ارزش
و اعتب��اري كاذب در اختيار مش��تريان ق��رار ميگيرند و
مشتريان بنا به سابقه و حافظه تاريخي انتظار گرانشدن
كاال را ميكش��ند و اي��ن امر دال ديگري بر گران ش��دن
كاالهاي نوروزي ميش��ود .اين رازآميزي و خلس��هوارگي
تا پايان آخرين ش��ب س��ال ادامه دارد .اما با آغاز سالنو،
هر جومرجهاي پايان سال نيز به پايان ميرسند و همهچيز
روال عادي خود را در پيش ميگيرد .خلسهها جاي خود
را ب��ه رفتارهاي اجتماع��ي ميدهند .كااله��ا ارزشهاي
جادويي خود را از دس��ت ميدهن��د و ديگر خبري از آن
تودلبازيهاي پايان سال نيست .در روزهاي آخر سال
دس 
به دنبال هيجانات بيروني كه تحت تاثير تبليغات اصناف و
بازارها هستند ،افراد خواسته يا ناخواسته دچار هيجانات
دروني داغ و گيجكنندهاي ميش��وند ك��ه در كانونهاي
تبليغاتي آييني و جلوههاي تجاري ريش��ه دارند .با پايان
يافتن هيجانات بازار و افت ناگهان��ي هر جومرج بازارهاي
نوروزي ،آتشفشان دروني افراد نيز يكباره فروكش ميكند
و يك نوع س��رخوردگي و افس��ردگي آني همزمان با آغاز
س��النو جايگزين آن خلس��هوارگي درگير با جشنهاي
پايان س��ال ميش��ود .اين جايگزيني به تعبيري تمامي
رازوارگي و س��حرآميزي آيينهاي پايان سال را به نوعي
باطل ميكند .س��حرآميزياي ك��ه پديدههايي همچون
گدايي ،كالهب��رداري و هر جومرج آييني را ايجاد ميكند.
با گذر زمان بيش��تر اين آيينها دس��تخوش تغييرات و
تحوالت كم و بيش��ي قرار ميگيرند .چه در س��وژه و چه
در ابژه ،اما كلياتي در اين جشنها وجود دارند كه به همه
تغييرات س��اختاري و فرهنگي جوامع ،همچنان در كنار
اين جش��نها زنده ميمانند و ش��ايد پويايي آنها بستگي
به حضور همين پديدههاي كوچك و بزرگ داشته باشد.
مهمتري��ن آيينيهايي كه ميتوان به عن��وان مثال از آن
هرجومرج آييني در پايان روزهاي س��ال
نام برد ،گدايي و 
اس��ت .اين گدايي آييني ،گاه با تغيير ش��كل و گاه بدون
هيچ ك موكاس��تي در جشنهاي س��النو به حركت خود
ادامه داده اس��ت .طلب عيدي و نوروزي يا رسومي مانند
قاش��قزني ،ش��الاندازي و تقاضاي انعام و ...را ميتوان از
جمله آيينهايي دانست كه ريشه در گدايي آييني دارند.
از ديگر ويژگيهاي از اين دست كه گفته شد ،هر جومرج
آييني است .همانطور كه در سطرهاي باال از آن ياد شد،
ارزشگذاري كاذب و عدول كسبه و عامه از قوانين عادي
و رايج شهري و هزينهكردنهاي بيرويه در دوران معاصر
و دزدي و راهاندازي دستههاي نمايشي و اجراي برنامههاي
مضحك و خندهداري مانند مير نوروزي و كوسهبرنش��ين
را ميتوان از جمله ويژگيهاي هر جومرج آييني دانس��ت.
ب��ه هر حال بازارهاي ن��وروزي عرصه و جايگاهي براي نو
كردن و خريد اجناس تازه نوروزي نيس��ت بلكه عرصهاي
براي فروش كاال بهويژه كاالهاي بنجل و رودست ماندهاي
است كه با زرقوبرق و جلوهاي افسونكننده كه تحتتاثير
آيين ديگري كه همان كالهبرداري آييني است ،در جايگاه
غيرواقعي خود است.
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سال نو را ميزبان مرگ نباشيد

 3دليل ساده برای نخریدن و نکشتن ماهي قرمز
الناز انصاري:سال  90آخرين روزهايش را ميگذراند .خوب يا بد،
حاال در اين روزهاي آخر كيفيت س��الي كه گذشت خيلي مهم
نيست .مهم سالي است كه گذشت و آرزوهايي است كه در سال
جديد شكل ميگيرد .حاال چيدن سفره هفتسين آخرين كاري
خواهد بود كه در اين س��ال انجام ميدهيم .اولين كاري كه قرار
است در سال نو انجام دهيم نشستن سر اين سفره است .اين كار
را سالهاي سال است كه انجام ميدهيم .رفتگان ما هم آخر سال
و اول سال را با همين سفره به هم ميدوختند و قبلتر از آنها هم
همينطور .گيرم كه آنها روي زمين سفره ميانداختند و ما حاال
روي مي��ز .چه فرقي دارد؟ اما نه ،يك فرق ديگر هم جز ش��كل
ظروف و جنس س��فره در ظاهر ماجرا هست .يك فرق تاريخي؛
يك فرق حيات��ي كه بايد به وجدانمان گره بخورد ،يك س��نت
بيپشتوانه تازه« :ماهي قرمز» .ماهي قرمز از كجا راهش را كشيد
تا س��ر اين سفره پُر سين ،كسي نميداند .عمر اين سنت به 80
سال هم نميرسد .گذاشتن موجود زنده بر سر سفره هفتسين
در هيچ يك از اسناد تاريخي مربوط به مراسم نوروز ايراني وجود
ندارد .انجمن موبدان تهران هم بعد از آغاز اعتراضها و انتقادها از
حضور ماهي قرمز برسر سفرههاي هفتسين ،با ناشايست دانستن
بهرهگيري نادرست از موجودات زنده در باور زرتشتيان ،اعالم كرد
هيچگاه چنين آييني در مراسم ايراني سنتي ،بعد و پيش از حضور
اس�لام در ايران وجود نداشته است .بد نيست در همين روزهاي
آخر سال سري به موزه كاخ گلستان بزنيم .تابلو نقاشياي كه به
قلم «شيخ حسين» در اين موزه نگهداري ميشود تصويري از يك
سفره هفتسين ايراني را نشان ميدهد .اين نقاشي آنچنان دقيق
و با ظرافت جزييات اين سفره را به تصوير كشيده كه محال است
فكر كنيم تنگ بلور و ماهي كوچك قرمز از قلم افتاده است .اين
نقاشي به تنهايي سند معتبري است كه نشان ميدهد ماهي قرمز
هيچ جايي در سفره هفتسين ايراني ندارد.
توجيه و توضيح
اگر از سنتي و آييني نبودن اين حضور مرگبار براي ماهيان
بگذريم ،باز توجيههاي ديگري روي زمين ميماند كه نميشود
س��ر آن را با اين جمالت كه «بچه دل��ش ماهي ميخواد» ،و
«حاال م��ا هم دلم��ون رو به همين چيزا خ��وش ميكنيم»
ش��يره ماليد .بدن انس��ان واكنشهاي متفاوتي به باكتريها
و ويروسهاي زنده در بدن جانوران نش��ان ميدهد .حيوانات
خانگي و اهلي با واكسيناس��يون ،ناقل اين بيماريها نيستند،
اما ماهيان و پرندگان ميتوانند خطر بيماري را داشته باشند .با
توجه به اينكه خريداران ماهي قرمز معموال از روش نگهداري
و كنترل بيماريهاي مش��ترك انسان و آبزيان آگاهي ندارند،
احتمال انتقال بيماري در آنان بسيار زياد است .كودكان اولين
قربانيان بيماريهاي پوس��تي و گوارش��ي هستند كه از تنگ
ماهي دوست داشتنيشان ميگيرند .حاال فرض ميگيريم كه
شما همچنان ميخواهيد براي خريدن اين ماهي اصرار كنيد.
ميگوييد حاضريد براي عوض كردن آب ماهي از دس��تكش
استفاده كنيد ،كودكان را كنترل كنيد كه سراغ تنگ كوچك
ماهي نروند يا اصال «بابا شلوغش نكنيد ما كه نشنيديم كسي با
اين چيزا مريض شود ».بسيار خب! بياييد به وجدانمان رجوع
كنيم تا شايد دست از سر اين موجود بيگناه برداريد؛ ماهيای
كه انش��اءاهلل امس��ال نميخريدش ميتواند بدون اينكه هيچ
آزاري به كس��ي برساند تا 15س��ال عمر كند .اين ماهي چند
روز در خانه ش��ما عمر ميكند؟ معموال ماهي داس��تان ما در
كمتر از يك ماه سر از س��طل زباله خانهتان درميآورد .يكي،
دو روز اعصابت��ان از ديدن ماهياي ك��ه روي آب آمده خرد
اس��ت و احيانا با اين اتفاق اولين تصوير هولناك مرگ در نهاد
كودك كوچكتان حك ميشود .سال خوبي را شروع نكردهايد!
ارزشش را داشت؟
چند سالي است كه با نزديك شدن به نوروز ،مباحث مربوط به
ماهي قرمز سفره هفتسين همهگير ميشود .نزديك به يك دهه
قبل عدهاي براي كاهش درد و رنج اين حيوان به بهانه نوروز ،ماهي
قرم��ز را موجودي آلوده و بيماريزا معرفي كردند! با رنگ باختن
اين ديدگاه ،ماهي قرمز چيني و وارداتي شد ،برخي برايش گونه
جايگزي��ن معرفي كردند و برخي تحريمش كردند ،فارغ از اينكه
عدم تمركز بر مس��اله حقوق حيوانات و ارايه راهكارهاي جانبي
شرايط ماهي قرمز را بدتر كرده است.
ماهي قرمز و مسايل زيستمحيطي
ماهي قرمز نمونه تزيينيش��ده كپورماهيان است و به شكل
فعلي زيس��تگاه طبيعي ن��دارد .اين ماهي در طو ل هزاران س��ال
زندگي در كنار بشر در چين و ايران [خاستگاه اصلي محل ترديد
است] توسط ساكنان آسياي شرقي دچار تغييرات ظاهري شده و
به مرور زمان تزيينيتر شده است .ماهي قرمز مقاوم و همهچيزخوار
است و رهاسازي آن در زيستگاههاي طبيعي منجر به خورده شدن
تخم ،الرو و غذاي گونههاي ديگر توسط اينگونه مورد هجوم قرار
گرفته و اثرات س��وء بر گونههاي بومي رودخانهها و زيستمندان
عرصههاي طبيعي دارد .در گذشته ديد صرفا زيستمحيطي برخي
افراد و گروهها ،تالش براي نجات ماهي قرمز هفتس��ين را نوعي
احس��اسگرايي صرف تعبير ميكرد .منطق فعلي فعاالن حقوق
حيوانات و بررسي علمي ،اخالقي و منطقي اين مساله در سالهاي
اخير منجر به اصالح اين ديدگاه شده است.
مسايل پزشكي
برخالف آنچه تاكن��ون براي كاهش خريد ماهي قرمز گفته
ش��ده اس��ت ،در دهه اخير هيچ مورد ابتال به بيماري خاص كه
مستندا از ماهي به انسان منتقل شده باشد وجود نداشته است.
تبلي��غ بيماريزايي ماهي قرمزي كه هرگز خطرناك پنداش��ته
نميشد ،منجر به ايجاد واهمه اجتماعي و بدبيني به تمام حيوانات
شهري نظير سگ و گربه شد كه نتيجه تاسفبرانگيزي در موذي
خواندن و برخورد با اين حيوانات داشته است .همچنين مقبوليت
اجتماعي حاميان حيوانات را با شك و ترديد همراه كرده است.
مسايل اخالقي
آزار و كشتن حيوانات امري غيراخالقي است .به دليل وجود
سيس��تم عصبي ،جانوران درد و رنج را حس ميكنند .نسبت به
محركه��اي دردآور و آزارن��ده عكسالعمل نش��ان ميدهند و
جهت ايجاد تغيير در ش��رايط آزارنده تالش ميكنند .اين تالش
گاه به ش��كل فرار اس��ت و گاه به ش��كل برخورد متقابل (نيش

چرا ماهيها ميميرند
جواب اين سوال هرچه باشد اين نيست كه اين ماهي به دنيا
آمده بود تا مات و مبهوت و نيمه جان در تنگ خانه ما سر سفره
هفتسين بچرخد .هيچ آدم خودخواهي فكر نميكند اين ماهي
براي دلخوشي او زاده شده .معموال ميگويند اين ماهيها به دليل
غذاي زيادي كه ميخوردند ،ميميرند .پُربيراه نيست .اما اين همه
ماجرا نيست .معموال ما با دادن غذا به اين ماهي سعي ميكنيم
حس��ننيت خودمان را ثابت كنيم و از اين راه با ماهي توي تنگ
ارتب��اط بگيريم؛ از غذاي مخصوص ماهي تا خ��رده نان و ذرهاي
از غذاي خودمان ،هرچه دس��تمان بيايد به اين ماهي ميدهيم.
ماهي هم معموال دس��ت ما را رد نميكن��د و ما از اين موضوع و
ارتباط ساده شاد ميشويم و درست در لحظهاي كه غره به روحيه
لطيف و حيوان دوست خود هستيم پيكر نيمه جان ماهي را روي
آب ميبينيم .به س��رعت آب تنگ را با آب سرد عوض ميكنيم؛
ماهي كه از تغيير دماي آب شوكه شده در اثر تغيير نبض و دماي
بدنش پيچ و تاب ميخورد و ما فكر ميكنيم حالش خوب شده .به
خدمات پزشكي ادامه ميدهيم و در روشي واقعا حيرتآور تنگ را
داخل يخچال ميگذاريم5 .دقيقه بعد جسد ماهي در يخچال آماده
خاك سپاري است .اما الزم نيست خودتان را تنها مقصر بدانيد،
درس��ت است كه غذايي كه به او خورانديد باعث مرگ او شد ،اما
در واقع اين غذا روند مرگش را سريعتر كرد .شما چندين شريك
جرم ديگر هم داريد .گناه شما خريدن اين ماهي بود درحالي كه
هيچ چيز از زندگي و بدن اين موجود زنده نميدانستيد .در واقع
اگر اين چيزها را ميدانستيد اين ماهي را از سر خيابان در نايلون
فريزر نميخريديد .اين ماهي كه با نگاهي كارشناس��انه سالمت
و زب��ر و زرنگي او را در روز اول تش��خيص داده بوديد ،مثل همه
ماهيهاي بازار شب عيد نيمه جان بود .شما يك ماهي نيمه زنده
خريده بوديد .سالمترين اين ماهيها هم محكوم به مرگند .حاال
چه در خانه ش��ما چه در تش��ت آقاي ماهيفروش .همه ماهيان
و آبزيان به صدا و ارتعاش��ات آب حساسند .اين حواس است كه
آنها را به محل زندگي ،تخمريزي و صيد هدايت ميكند و همين
حس اس��ت كه بزرگترين راز درياها را ش��كل داده .دلفينها از
طريق همين حسگرهايشان پيچيدهترين ارتباطات را در اقيانوس
ميگيرند .حاال اين ماهيان قرمز بيچاره را تصور كنيد در حالي كه
در آرامش در اس��تخري در قم يا كاشان يا شمال كشور توليد و
رشد كردهاند ،كيلومترها از جادههاي گرم يا سرد را طي ميكنند
تا به محله ش��ما در تهران يا شيراز يا هر شهر ديگري برسند .از
هاي و هوي كارگران بگير ،تا تخليه و بارگيري و صداي كاميون
و آن همه دست انداز ،تا مرحلهاي كه كارگران ماهيان درشت از
ريز ،بيمار از س��الم و سياه از قرمز را تفكيك کنند .تا بازار ميوه و

ترهبار محل شما اين ماهي اقال دو ،سه بار تا به حال سكته كرده
اس��ت .اين ماهي سكت ه كرده را با قلبي كه درست كار نميكند،
ميگذاري��م در يك تنگ كوچك و هر بار هم كه رد ميش��ويم
شوخطبعانه ناخني به ديواره تنگ ميزنيم .مثل اينكه شما در يك
اتاق كوچك آلومينيومي هستيد و يكي لبخند به لب و در حالي كه
ميگويد چطوري كوچولو ،هي پتك آهنياي را به ديوار سلولتان
بكوبد ،خوشتان ميآيد؟
مبارزه براي روح بيقرار قرمزها
حدود  10سال است كه هر سال در همين روزها هشدارهايي
براي نخريدن ماهي قرمز و غيرقانوني بودن فروش آن در رسانهها
منتشر ميش��ود .س��الها دوندگي دكتر «مهرناز عطري» مدير
«انج��ياو»ي مهر اي��ران ،در ادارات دولتي منجر به واكنش اين
نهاده��ا در اعالم محدوديت براي فروش اين ماهيان ش��د .پيش
از اين نيز قوانين صريحي وجود داش��ت كه مثال ش��هرداريها را
از خريد و ف��روش هرنوع موجود زندهاي از مورچه گرفته تا فيل
ممنوع ميك��رد .اما اين مقررات همچنان اجرا نميش��وند و هر
س��اله ميليونها ماهي توسط كس��اني كه از شهرداري كيوسك
ي��ا دكهاي اجاره كردهاند ،فروخته ميش��ود .اگرچه تا ما خريدار
اين موجودات باش��يم ،به هرحال ماهي هم هس��ت و قابل فرض
است كه قاچاقچياني پيدا شوند كه مثال زنگ بزنيم و دو تا ماهي
قرم��ز به قيمت ارث پدرم��ان بياورند دم خانهمان ،اما بيش��ك
مسووليت نهادهاي دولتي سرجاي خودش باقي است .نهادهاي
متولي س�لامت و بهداش��ت جامعه و نيز متوليان محيط زيست
مهمترين اهرمهاي فشار و ابزارهاي كنترل بيماري و حفظ حقوق
و داراييهاي زيستمحيطي هستند .مدارك موجود در چند سال
اخير نش��ان ميدهد اين سازمانها در اعالم ممنوعيت و كنترل
توليد و عرضه اين موجودات بس��يار كن��د و گاه غيرمفيد عمل
كردهاند .كسي نميداند مرگ بيحاصل ميليونها قطعه ماهي در
كمتر از يك ماه چه سودي براي ادارات و سازمانهاي دولتي دارد
كه در مقابل آن سكوت كردهاند يا در بهترين حالت بخشنامههايي
صادر كردهاند كه دس��تكم نتيجه آن را در خيابانهاي اين شهر
نميبينيم .از س��وپريها بگيريد تا گلفروشه��ا و ميوهفروشها
و كاس��بان دوره گرد همه ش��ب عيد ماهيفروش ميشوند .اين
فعاليته��ا بر خالف قوانين اصناف اس��ت و طب��ق قوانين فقط
آكواريومدارهايي كه پروانه كس��ب دارند مج��از به فروش ماهي
هستند .يكي از آخرين اقداماتي كه معاونت آبزيان در دامپزشكي
ب��راي محدوديت و نه ممنوعيت فروش ماهيان قرمز انجام داده،
اراي��ه راهكارهايي براي فروش و انتقال اين ماهيان اس��ت .قطعا
ممنوع كردن فروش اين ماهيان كه نه منبع تغذيه ما هستند و نه
در نبود آنان مثال به سنت و آييني توهين ميشود بسيار راحتتر

حقوق حيوانات و ماهي قرمز سفره «هفتسين»
رضا شیرازی
زدن ،گاز گرفت��ن و .)...ماهي قرمزي كه با ش��رايط فعلي توليد
ميشود ،برخالف حق طبيعياش ،امكان تالش براي حفظ جان
و موجوديتش را دارا نيس��ت و در تنگهاي محدود شيشهاي با
تنگي نفس مزمن دست به گريبان است .به دليل نگرش كاالگونه
به آن در پروسه توليد و توزيع هيچگونه توجهي به جان و آسايش
اين موجود نميشود.
مسايل فرهنگي و تاريخي
مسايل تاريخي  -فرهنگي مرتبط با ماهي قرمز نياز به بررسي
بيش��تر و رسيدن به اجماع متخصصان دارد .برخي آن را موجودي
وارداتي م يدانند كه  80س��ال قبل وارد ايران شده و برخي سابقه
ماه��ي قرم��ز در ايران را بي��ش از  2500س��ال م يدانند .گاه يك
تابلوي نقاشي كمالالملك نقش سند تاريخي ايراني نبودن ماهي
قرمز هفتسين را بازي ميكند و گاه تصوير كپور ماهيان بر ظروف
مكشوفه تاريخي سند صدور اينگونه از ايران به چين ميشود .با اين
حال گويا هيچ كشور حوزه نوروز تاكنون چنين رسمي نداشته است.
مسايل قانوني
هر سال سازمان حفاظت محيطزيست رسما اعالم ميكند كه
فروش ماهي قرمز توس��ط دستفروشها و مراكز غيرمجاز اكيدا
ممنوع است .با اين حال مشاهدات روزمره سطح شهر نشان از عدم
برخورد كافي و بازدارنده با اين تخلف دارد .امكانات يگان حفاظت
ب��راي برخورد با ميزان ب��االي خريد و ف��روش غيرقانوني ماهي
قرمز كافي نيس��ت .نيروهاي انتظامي نيز عمال اين جرم مشهود
را ناديده ميگيرند .ش��ايد تربيت نيروي واكنش س��ريع در گارد
سازمان و حذف بروكراسي صدور حكم ماموريت ،همچنين صدور
دستورالعملهاي انتظامي مبني بر برخورد ناجا با اين تخلفات پاسخ
قابل قبولي باشد در برابر اين تخلف پرشمار .به هر روي نظارت و
برخورد با سرشاخهها منطقيتر و قابل كنترلتر به نظر ميرسد.
مسايل مذهبي
هيچ نگرش ديني آزار و كش��تن بيدلي��ل حيوانات را مجاز
نميداند .در دين اس�لام بر محبت با جانداران تاكيد بسيار شده
است .روايات بسياري از برخورد معصومين با آزار حيوانات وجود
دارد و بخش��ي از نهجالبالغه به حق��وق حيوانات اختصاص دارد.

سيره معصومين سرشار از احترام به حق حيات جانداران بوده و
پيامبر و ائمه توجه خاصي به رفاه حيوانات داشتهاند .در آيين كهن
ايراني زرتشت نيز حق حيات جانداران گرامي داشته شده و رسوم
قابل توجهي در زمينه حقوق حيوانات و رفاه حيوانات وجود دارد.
براساس ضوابط اسالمي ماهي قرمز حيواني پاك محسوب ميشود
و حتي مدفوع ،جسد و اعضاي آن نيز نجس نيست.
مسايل آموزشي
ماهي قرمز از معدود حيوانات مورد تاييد عموم اقشار ايراني
است .اين موجود زيبا تنها حيواني است كه ساالنه به خانه تمام
ايرانيان وارد ميش��ود و ميتواند در صورت برخورد صحيح ،باني
آموزش محبت به حيوانات براي كودكان باش��د .عمر باالي اين
حيوان ،كمآزار بودن و نياز كمتر به رس��يدگي روزانه در مقايسه
با س��اير حيوانات خانگي و همچنين هزينه پايين نگهداري آن،
ميتواند آن را به يكي از جذابترين و ماندگارترين حيوانات خانگي
تبديل كند اما شرايط حاضر به گونهاي است كه فرزندان ايران نه
تنها ماهي را موجودي با قابليت زندگي 40ساله نميبينند ،بلكه با
اشتباه و كمكاري بزرگترها ،حاميان حيوانات و مسووالن ،ماهي
قرمز را در حد يك كاالي تزييني چندروزه ميبينند.
خريد و فروش
حيوان به عنوان كاال به هيچ عنوان مورد تاييد مجامع جهاني
حامي حقوق حيوانات نيست .ديد به حيوانات بايد ديد اخالقي به
يك موجود جاندار باشد كه درد و رنج ،گرسنگي و بيماري ،ضربه
و ايراد صدمات بدني را درك ميكند .به دليل قيمت بسيار پايين
ماهي قرمز و توليد انبوه آن ،عمال تالش��ي براي حفظ سالمت و
جان ماهي نميشود و با شليك توپ آغاز سال نو ،بازمانده ماهيها
كه براي فروش��نده سودي ندارند به جوي خالي از آب يا مجاري
فاضالب سپرده ميشوند تا بميرند.
توليد صنعتي حيوانات
توليد صنعتي به مفهوم توليد انب��وه در مراكز محدود مورد
تاييد هيچ ارگان فعال در زمينه حقوق حيوانات نيست .در فرآيند
توليد انبوه ،حقوق ،آسايش و رفاه تكتك حيوانات اهميتي ندارد
و اين آمار توليد و خروج از مركز پرورش اس��ت كه اهميت پيدا

19

از اين است كه در چند صفحه راهكاري غيرقابل اجرا ارايه شود.
در يكي از اين راهكارها به كنترل بهداش��تي منابع توليدكننده،
كنترل بهداشتي مراحل حمل و نقل ،نظارت بهداشتي بر مراكز
عرضه و فروش و اقدامات آموزش��ي پرداخته ش��ده است .طبق
راهكار پيشنهادي بايد چندين مجوز دامپزشكي براي منابع توليد
و توزيعكنندگان صادر ش��ود .همچنين بايد غذادهي به ماهيان
 48س��اعت قبل از حمل قطع ش��ود ،از مواد معدني براي حمل
ماهيان استفاده ش��ود ،دماي تانكر حملكننده  18تا  20درجه
بماند و اكسيژن محلول حداقل پنجميليگرم در ليتر باشد و . ...بله
اينجاست كه يادي ميكنيم از شعارهايي كه در انقالب ميدادند
كه ما ميگيم شاه نميخواييم نخستوزير عوض ميشه .آخر برادر
من! خود ش��ما باور ميكني كه مثال در سفر چندصد كيلومتري
اين ماهيان ش��اگرد آقاي راننده هر دقيقه ميپرد پايين و دماي
آب ماهي را ميگيرد كه از  18درجه پايينتر و از  20درجه باالتر
نرود؟ بعد گيرم كه از اين ش��هر به آن ش��هر آب تانكر سه درجه
باال و پايين ش��د (كه ميش��ود) ،آب جوش بريزد توي تانكر؟ يخ
بيندازد؟ اصال اين شوفر ما را چه به اين كارها .حاال اميدواريم به
سر كسي نزند كه دستگاه پرورش ماهي قرمز بفروشند به مردم تا
ماهي را همزمان با سبز كردن سبزه توي خانه توليد كنند .مشكل
اصل��ي در حمل و نقل و بعد نگهداري از اين ماهيان اس��ت .اين
كاري نيست كه مردم با بخشنامه ياد بگيرند .گيرم كه از استخر
تا شهرها هم اين ماهيان مثل شاهزادهاي خوشبخت حمل شدند،
فقط هم آكواريومدارها آن را فروختند ،خب حاال قرار است مردم
براي نگهداري از ماهيان كارگاه آموزشي بگذرانند كه هم خودشان
س��الم بمانند و هم يك موجود بيگناه را نكش��ند؟ اگر مردم را از
خطرات اين خريد س��هل و آسان آگاه كنيد راحتتر از اين همه
كاغذبازي نيس��ت .اين ماهيان كه قرار نيست آمار اشتغال را باال
ببرند كه بخواهيم از كنار اين ماهيان كار بتراشيم .بماند كه در چند
سال آخر دامن اين تجارت سياه به مارهاي آبي و الكپشتها هم
كشيده شده است .يك الكپشت آبي بايد بيش از  20سال زنده
بماند تا دو تخم الكپشت بگذارد .ما در دو ماه اين زندگي نادر را
تباه ميكنيم تا عدهاي از فروش آنها كاسبي كنند.
ما هم مسووليم
خانمها ،آقايان! بياييد فكر كنيم كه اصال فروش اين ماهيها
نه ممنوع اس��ت و نه ممنوع خواهد ش��د .هر موجود زندهاي
نيازمند نگهداري است .ما به سادگي ميتوانيم عمر يك شاخه
گل را در خانه به نصف عمر مفيدش برس��انيم ،همه ما تجربه
خش��كاندن گلدانهايمان را داريم ،شايد بارها از سر دلسوزي
س��گ بيمار يا گربهاي را به خانه آوردهاي��م و بيمارتر از خانه
راندهايم .ماهي موجودي بسيار حساس است و جاي زندگي آن
يك تنگ يكي ،دو ليتري با آب شير و با هر دمايی نيست .شايد
آنچه از حساسيت ما در مورد زندگي ماهيان ميكاهد ،شرايط
زيست متفاوت ماهي اس��ت .اگر ما و هر موجود هوازي ديگر
ميتوانيم زخمها و دردهايمان را نشان دهيم ،ماهيان هيچ راهي
براي بروز اينكه رنج ميكشند ،ندارند و ما هر نشانهاي از آنان را
به فال نيك ميگيريم .هيچ خيري كه در اين كار نيست ،بياييد
از خير نداشتن ماهي قرمز توي تنگ بگذريم .هر لذتي هم كه
در تماشاي اين ماهيان نيمه جان باشد ،در ديدن صحنه مرگ
او كه ما هم مسوول آن هستيم زايل ميشود .ما مسوول مرگ
اين موجود زنده هس��تيم و هيچ توجيهي مرگ يك زندگي را
موجه نميكند .اگر ما به جاي اين سنت زجرآور ،سنت تازهاي
جايگزين كنيم و در تنگي كه سالها سر سفره گذاشتهايم يك
س��يب سرخ ،به نشانه زندگي بگذاريم ،ديگر طمع فروش اين
ماهيان هم كس��ي را وسوسه نميكند كه ميليونها ماهي را
براي مرگي زودهنگام پرورش دهد .نگذاريد مرگ يك جاندار،
اولين واقعه تلخ سال نوي خانه شما باشد.
ميكند .توليدميليوني ماهي قرمز به صورت ساالنه و آمار تاسفبار
و غيرقابل باور از مرگ قريب به اتفاق اين ماهيها گواه بيدقتي در
توليد و توزيع اين جانداران است.
راهحل
ماهي قرمز يكش��به بر سفره هفتسين جاي نگرفته است.
منطقي اس��ت فع��االن حقوق حيوان��ات با مديريت زم��اندار و
برنامهريزيشده به صورت اصولي براي اصالح وضع موجود اقدام
كنند .ايجاد ترس و برخورد صرفا احساسي اقدامي ناپايدار است
كه تبعات ناشناختهاي بر حقوق حيوانات در پي خواهد داشت.
در كوتاهمدت
بايد تالش شود با آگاهيرساني عمومي از درد و رنج ماهيهاي
توليد و توزيعشده كاسته تا حد ممكن نسبت به تهيه و معرفي
حوضچههاي جايگزين اقدام ش��ود .اق��دام جدي جهت نظارت
موث��ر بر نحوه تولي��د ،توزيع و فروش ماهي قرمز انجام ش��ده و
مش��روط به بازدارنده بودن جرايم و احكام قضايي ،با فروشنده و
توزيعكنندههاي غيرمجاز و غيرقابل نظارت برخورد جدي شود.
از ايجاد جو دش��مني با اعتقادات عمومي جلوگيري شود .روش
نگهداري صحي��ح و اصولي ماهيهاي توزيعش��ده تا پايان عمر
طبيعي تبليغ شود.
در ميانمدت
اق��دام عملي جهت اصالح��ات فرهنگي ،مصوب��ات قانوني
بازدارنده آزار حيوانات ،سيستم پايش و كنترل در تعامل با مراجع
قانوني انجام ش��ود .مطالعه جدي بر تاريخچه ماهي قرمز و نوروز
انجام و اجماع صاحبنظران ،مورخان و ايرانشناس��ان در زمينه
ماهي قرمز سفره هفتس��ين و امكان يا عدم امكان حذف آن از
سفره هفتسين حاصل شود.
در بلندمدت
مس��ايل فرهنگي ،آموزش��ي و اعتقادي ك��ه در كوتاهمدت
غيرقابل تغيير هستند بررسي و هرگونه اشتباه موجود اصالح شود.
با انجام پايش و چك و بازرس��ي دقيق با هرگونه آزار ،كش��تار و
نقض حقوق ماهي قرمز برخورد بازدارنده و قاطع ش��ود .ديدهبان
حقوق حيوانات به عنوان مرجع رس��مي حقوق حيوانات معتقد
است ش��رايط حاضر ماهي قرمز قابل قبول نيست .همچنين در
صورت تشخيص صاحبنظران مبني بر حضور ماهي قرمز بر سفره
هفتسين ،اين حضور شرايطي دارد كه در نظر گرفتن حقوق و
رفاه حيوانات در تمامي مراحل توليد ،توزيع و نگهداري به عنوان
كف خواستههاي ديدهبان حقوق حيوانات خواهد بود.

آمادهباش
اورژانسهاي بيمارستاني در نوروز

ايسنا :وزير بهداشت از آمادهباش كامل اورژانسهاي
بيمارستاني و پيش بيمارس��تاني در ايام نوروز خبر داد.
دكتر مرضيه وحيددستجردي با اشاره به تدابير اتخاذشده
براي ارايه خدمات درماني در ايام عيد گفت :بيش از دوهزار
پايگاه اورژانس  115در ايام عيد در آمادهباش كامل قرار
دارند .تمام مرخصيها لغو شده و آمبوالنسهاي اورژانس
كش��ور در فواصل  30تا 35كيلومتري جادهها مس��تقر
هس��تند .وي گفت :همچنين اورژانسهاي بيمارستاني
در آمادهباش كامل قرار دارند .در اين زمينه ابالغيههايي
به تمام دانش��گاههاي علوم پزش��كي داشتهايم .تيمي از
س��وي معاونت درمان از يك ماه گذش��ته اورژانسهاي
بيمارس��تاني و پيش بيمارس��تاني را مورد بررسي قرار
دادهاند .وزير بهداشت تاكيد كرد :تمام خدمات اورژانسي،
بس��تري ،خدمات درماني و اعم��ال درماني به خوبي در
بيمارستانهاي سراسر كشور انجام ميشود و مشكلي در
ارايه خدمات درماني وجود نخواهد داشت.

«نوروز» همراه با باد شديد و گردوغبار

ايس�نا :مديركل پيشبيني و هش��دار سريع سازمان
هواشناسي كش��ور نس��بت به بروز پديده گردوخاك در
حداقل  18استان كشور هش��دار داد .مهندس عبدالرضا
اميدوارش��هري افزود :با تش��كيل يك توده گردوخاك در
عراق ،پيشبيني ميشود طي بعدازظهر شنبه گردوخاك
در اس��تانهاي كردستان ،كرمانش��اه ،ايالم ،خوزستان و
سپس بوشهر و آذربايجانغربي و در روز يكشنبه عالوهبر
مناطق ف��وق در اس��تانهاي آذربايجانش��رقي ،زنجان،
هم��دان ،لرس��تان ،چهارمحال و بختي��اري ،كهگيلويه و
بويراحم��د و اصفه��ان و س��پس مركزي ،قزوي��ن ،البرز،
ته��ران و س��منان را تحتتاثير قرار خواهد داد و س��بب
كاه��ش ديد افق��ي و افزاي��ش غلظت آاليندهه��اي هوا
در اين مناطق ميش��ود .وي افزود :از عصر ش��نبه تا روز
دوشنبه در استانهاي سيستان و بلوچستان ،كرمان ،يزد،
خراسانجنوبي ،جنوب خراسانرضوي و شرق هرمزگان باد
شديد همراه با توفان گردوخاك پيشبيني ميشود .وي با
اشاره به اينكه تا روز يكشنبه كاهش محسوس دما در نيمه
شمالي رخ خواهد داد گفت :تا روز دوشنبه در اغلب مناطق
كشور بهويژه ش��رق و جنوبشرق وزش باد شديد همراه
با گردوخاك خواهيم داش��ت .از سوي ديگر در اين مدت
خليجفارس مواج خواهد بود .مديركل پيشبيني و هشدار
سريع سازمان هواشناسي كش��ور افزود :بر اين اساس در
روز يكشنبه آسمان تهران نيمهابري همراه با وزش باد در
ارتفاعات بارش پراكنده بهتدريج كاهش ابر پيشبيني شده
اس��ت كه حداقل و حداكثر دم��ا در اين روز با پنج درجه
كاهش به  -1و هش��ت سانتيگراد ميرسد .همچنين در
روز دوشنبه نيز آسمان پايتخت كمي ابري در پارهاي نقاط
نيمهابري گاهي با وزش باد خواهد بود كه حداقل و حداكثر
دما در اين روز به صفر و  9درجه سانتيگراد ميرسد.

ادامه از صفحه اول

سعيد مرتضوي مديرعامل
«صندوق تامين اجتماعي» شد

سعيد مرتضوي در س��الهاي آخر سمت دادستانياش
در تهران در سال  88متهم پرونده جريانات بازداشتگاه
كهريزك شد .پروندهاي كه حضور او را به عنوان يك
چهره دولتي در هر س��متي تا تعيين تكليف براي
اين پرونده ملغي كرد اما او اندكي بعد به رياس��ت
س��ازمان مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب ش��د.
مرتضوي طي دو سال اخير سكوت پيشه كرده بود؛
در تيرماه گذش��ته از سوي دفتر مرتضوي ،مطلبي
براي برخي نشريات ارسال شد و در آن رفع اتهامات
وارده به خود را درباره مسايل بازداشتگاه كهريزك
اعالم كرد؛ چند روز گذشته نيز خبر تبرئه شدن او
از تمامي اتهاماتش نقل محافل خبري شد اما اين
خبر با واكنش يكي از چهرههاي اصولگرا و پدر يكي
از خانوادههاي قربانيان كهريزك روبهرو شد.
واكنش روحاالميني به حكم جديد مرتضوي
به دنبال انتشار خبر احتمال انتصاب مرتضوي در
تامين اجتماعي ،عبدالحس��ين روحاالميني خبر لغو
قرار منع تعقيب سعيد مرتضوي در پرونده كهريزك
را در حد ش��ايعه دانس��ت و اعالم كرد كه در صورت
صدور چنين حكمي ،قطعا به آن اعتراض ميكند .به
گفته او سعيد مرتضوي در چند شعبه پرونده دارد كه
يك مورد مربوط به ش��كايت آقاي كامراني است كه
قرار منع تعقيب از س��وي بازپرس صادر ش��د و آقاي
كامراني هم به آن اعتراض كرد اما پرونده ديگر مربوط
به كهريزك اس��ت كه در دادس��راي انتظامي قضات
مفتوح اس��ت و تاكنون درخصوص ص��دور لغو منع
تعقيب هيچ خب��ري به اينجانب و آقاي جوادي فر يا
وكالي ما اعالم نشده است .پدر محمد كامراني يكي
ديگر از قربانيان حادثه كهريزك در واكنش به انتصاب
احتمالي مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي
به « مهر» گفته ب��ود« :حداقل دولت تا اعالم نتيجه
دادگاه صبر ميكرد و بعد به مرتضوي پست ميداد».
با اين اوصاف ،بهنظر ميرسد فصل تازهاي پيش روي
صندوق تامين اجتماعي (بزرگترين صندوق بيمهاي
كش��ور) و مديرعامل جديدش گشوده شده كه دامنه
آن در سال  91را نيز دربر خواهد گرفت.بدهی دولت
به سازمان تامین اجتماعی از دوره دولت هشتم که در
مرز شش هزار میلیارد تومان بود تا پایان سال جاری
به 30هزار میلیارد تومان رسیده است .شرکت سرمایه
گذاری تامین اجتماعی(شس��تا) یکی از جمله منابع
درآمدی صندوق تامین اجتماعی و یکی از بزرگترین
شرکتهای سرمایهگذاری ایران است که وضعیت مالی
آن در سالهای اخیر با ابهاماتی همراه بوده است.

