
یادداشت روز

2
سیاسی

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

یک شنبه  12 شهریور   شماره 228
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امیر مکه در یک نشست خبری در رابطه با حجاج ایرانی گفت: ایرانیان برادران دینی ما در اسالم هستند.
به گزارش ایسنا، خالد الفیصل، امیر مکه در یک نشست خبری گفت: ایرانیان برادران ما در اسالم هستند و ما از آمدن شان به این سرزمین مقدس استقبال کردیم.

وی در ادامه با اشاره به این که حجاج ایرانی طی مراسم حج با هیچ مشکلی مواجه نمی شوند، گفت: حجاج ایرانی مناسک حج را به راحتی و امنیت انجام خواهند داد و امیدوارم که از آن ها به نیکی یاد کنیم و آن ها نیز به نیکی 
از ما یاد کنند.

ســاده، صمیمــی، یک رنــگ و بی ریا و ده هــا ویژگی دیگر، 
خصلت هایی نه ســال ها، کــه قرن ها زینت بخــش بی آالیش 
مردمانــی در این خطه بــود و در بحبوحه حــوادث دائما تلخ 
روزگار خــود، در حفظ این میراث گران بهای رســیده ز اجداد 
پاک خویش، چنان گوشــت و پوســت به آتش بی رحم زمین 
و زمــان داده و در ایــن راه ذغال گونه ســوخته بودند تا هیچ 
بدخصلتی را به تصور زیبا ظاهران، طمع دخل و تصرف بر این 
ارزش های به یادگار مانده تا ســال های نه چندان دور گذشته 
نبود، تا مرام آن بامرامان مرام ندیده در گذر زمانه  بی مرام خود، 
به دســت ما داعیان امروزی مرام برسد ، به دست ما مدعیانی 
که شــعار مرام مان گوش عالمی را کر کرده ، اما دریغ از اندکی 
عمل به سبک گذشــتگان خود کم یا بی عملی به خصلت های 
فراموش گردیده  اجدادی به بهانه ی بی عملی متقابل دیگران یا 
برخــی خلق اهلل مهاجر، چنان کوس رقابت در این مقوله ربوده 
و در حــال ثبت رکوردیم که گر حکمت ُمهر الهی بر دل نبود، 
عرق شــرم نیز از حس بی احساســی امان به اصول گذشتگان 

لحظه ای تحمل ایستادن بر جبین مان نداشت، 
 هرچند که در شــرع و قانون جاریه نهــی ننموده اند جبران 
بد را با بــدی ، اما زهی خیال باطل که ما به ظن خوش گمان 
خود از عمل صنار صنار گونه  حرفی امان به شــرع و اخالقیات 
اسالف خود بتوانیم توقع خروار خروار عزت از این داالن دروازه 
شکسته داشــته باشیم، چرا که در همان شرع و قانون همیشه 
هویــدا نهی آن نیز، به عیان امر گردیده، کرارا بر امور اســالف 
خوش اخالق ما که ببخش و بگذر تا بخشیده شوی و بگذرند!

آری؛ از اخــالق می نالــم از تنها مانده نــام آن بر زبانمان، از 
ســادگی و صمیمیت شفاف گذشتگان و برفکی شده ی حالمان 
می گویم، از بی کینه بودن و گذشــت افســانه شده امروزی در 
عجبــم، از صدق و صفای کیمیا گردیــده دوران مبهوتم و در 
یک کالم می خواهم از معصومیت به یغما رفته شهرمان بگویم

آری ؛ در ایــن فضای بی عصمتی از خود و باالخص از این به 
ظاهر بزرگان شهرمان می پرســم ؛ کجایتان آرزو است که این 
همه شمشــیر از غالف کشــیده  خودی دائمــآ در زمین و هوا 
بــر علیه خود می بینیم؟ چرا به جایی رســیده ایم که از تظاهر 
غریبان شهرمان بوی عطری هر چند کم دوام به مشام می رسد 
امــا اندک تحملی بــر صفای باطن مــا در نتیجه کالم زمخت 

ظاهری امان نیست؟ 
چرا به جایی رســیده ایم کــه در تقابل بــا بی مهری اندکی 
همنوع از بســیار همنوعان مهمانان خــود ، صدایی جز آهنگ 
نفــرت برای مخابره به مابقی نداریم؟ چرا به جایی رســیده ایم 
که قمه و ســاطور خودی های به دســت خودساخته ما، کاری 
تر از نیش و شمشیرهای وارداتی اجنبیان گذشته و بدخواهان 
حال مــان گردیده؟ چرا به جایی رســیده ایم کــه تظاهر، ریا و 
عوام فریبی همیشــه مورد نفرت اجدادی مان، امروزه دست مایه 
اصلی مســئولین خودی امان شده؟ چرا به جایی رسیده ایم که 
باید شــاهد افزون لکه های ذهنیتــی هموطنان بر معصومیت، 
این یگانه عامل شناســایی نه چندان گذشته امان، در میانشان 
باشــیم؟ با همه  اعتراف بر بدی های برخی بدها، به راستی چرا 
ما مدعیان خوبی این گونه بد شــده ایم؟ و بدتر از آن اینکه چرا 
دانسته ســعی در فریاد زدن این بدی امان در زمین و زمان را 

داریم؟ 
شــما را نمیدانم ولی من ؛ هم می دانم و هم نمی دانم جواب 
این چراها را، ولی بهتر میدانم اگر اســالف مان بودند میگفتند 
: به قانون کائنات باورتان باشــد و در پی این همه بی بهرگی از 
بدخلقی خود که نتیجه اش ملموس است، بیایید چون ما خوب 
باشید و باز هم خوبی کنید ، چرا که؛ از هر آن دست که بدهید، 

از همان دست نیز بستانید.

امیر مکه: 

ایرانیان برادران دینی
 ما هستند

محسن درستکار-فعال سیاسی

معصومیِت از دست رفته
شهرمان بندرعباس

محمدجواد ظریف در گفت وگویی 
که به مناســبت هفته دولت درباره 
وضعیت  برجام،  به  مربوط  مباحث 
منطقه، رابطه با عربستان و تحوالت 
سوریه و سیاست های اقتصادی به 

اظهار نظر پرداخته است.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به سوالی 
در مــورد روابط ایران و عربســتان گفت: 
توافقات خوبی برای برگــزاری حج انجام  
شد و تاکنون هم با سربلندی و با عزت این 
مراسم برگزار شده است. جمهوری اسالمی 
همواره خواهان روابط حســن هم جواری و 
همکاری در منطقه بوده است. سیاست ما، 
سیاست مبتنی بر گفتمان همسایگی است. 
گفتمان همسایگی بدین معنا است که شما 
با همسایگان تان ضرورتاً باید روابط مبتنی 
بر احترام متقابل داشــته باشــید. به خاطر 
اینکه در یک محله شما نمی توانید در کنار 
ناامنی، امنیت داشته باشــید. ما نیاز داریم 
منطقه ای امن و قدرتمند داشــته باشیم. ما 
معتقد هستیم که قدرت منطقه  ما با اتکای 
بــه مردم منطقه، با اتکای بــه ارتباطات و 
هماهنگی های بین کشورهای منطقه تأمین 
می شود. خارجی ها نمی توانند برای منطقه  ما 

قدرت و امنیت ایجاد کنند. اعتقاد داریم که 
هر زمان  که همســایگان ما آمادگی داشته 
باشــند، جمهوری اسالمی را یک همکار و 
یک همســایه قدرتمند و خواهان تعامل و 

همکاری خواهند دید.
 وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوال 
دیگری در مورد رویکرد منطقه ای سیاست 
خارجی ایران و انتقادهایی که نســبت به 
توجه زیاد دســتگاه دیپلماســی به غرب 
وجود دارد، اظهار داشــت: در دولت یازدهم 
ما بیشترین رفت وآمدهایمان با همسایگان 
و کشــورهای آســیایی بوده و درواقع یک 
روابط خارجی متوازن داشــتیم. شاید علتی 
که این تصور ایجادشده که در دولت یازدهم 
تمرکزش روی اروپا و آمریکا بوده این است 
که در دوره هــای قبل تنها رفت وآمد ایران 
با کشورهای آفریقایی و آمریکای التین و 
در حد بســیار کمی با کشورهای منطقه ای 
و آسیایی بوده و تقریباً هیچ رفت وآمدی با 
کشــورهای اروپایی نبوده است و در دولت 
یازدهم که این ارتباطات فراگیر شده، برای 

برخی تصورات اشتباه ایجاد شده است. 
محمدجواد ظریف در پاسخ به سوالی در 
مورد آینده تحوالت سوریه گفت: بحمداهلل 
با مقاومت مردم سوریه و مجموعه نیروهای 
مقاومت که به کمک دولت و مردم سوریه 
آمدند، امروز وضعیت میدانی دولت و مردم 
ســوریه بســیار بهبود پیدا کرده و در واقع 
گروه هــای تکفیری و افراطی در شــرایط 
نامســاعدی در میدان قــرار گرفته اند که 
این یــک فرصت تاریخی بــرای پیگیری 
یک راه حل سیاســی ایجاد می کند. چون ما 

همواره معتقد بودیم که بحران های منطقه 
ما به ویژه بحران سوریه و یمن و بحران های 
بحرین و سایر کشورها در منطقه ما، راه حل 
نظامی ندارد. تنها راه حل، راه حل سیاســی 
اســت مبتنی بر فراگیری و مشارکت مردم 
در آینده خودشــان و در تعیین سرنوشــت 
خودشان و این که دولت های خارجی حداکثر 
می توانند این مشــارکت را تصریح بکنند، 

نمی توانند دیدگاه هایشان را تحمیل کنند.
 وزیــر امور خارجه در رابطه با دیدار اخیر 
نیکی هیلی با آمانو و ســخنان آن ها اظهار 
داشــت: برجام چارچوب کاملی است و در 
همــه زمینه ها هم راه کارهــای خودش را 
مشخص کرده و بســیار هم دقیق مذاکره 
و نوشته شــده و حاال ممکن است که همه 
خواســته های یک طرف را نداشــته باشد 
و طبیعی هم اســت، هیــچ توافقی همه 
خواســته های، همه طرف ها را ندارد وگرنه 
اســم آن توافق نمی شــد، بلکه اسم آن را 
دستورالعمل می گذاشتند. این که این توافق 
بوده نشان دهنده این است که همه در حوزه 
خواسته هایشان به یک حد میانی رسیدند لذا 
آنچه خانم هیلی مطرح کرده بودند بیشــتر 
نشان دهنده بی اطالعی ایشان از متن توافق 
در همــه حوزه هایی کــه در آن اظهارنظر 
کردند، اســت. برجام کاماًل صریح و کاماًل 
روشن است و میزان نظارت در برجام هم در 
آن مشخص است. این که ایشان ادعا کرده 
است که درواقع میزان راستی آزمایی ممکن 
برای آژانس و تائید توســط آژانس بستگی 
به میزان نظارت دارد از اصل حرف غلطی 
اســت. به خاطر این که برجــام کاماًل این 

راستی آزمایی را و چارچوب راستی آزمایی 
و مبنایش را تعیین کرده اســت. لذا آنچه 
برجام خواســته، دارد عمل می شود و آنچه 
خانم هیلی می خواهند، ممکن است متفاوت 
باشد. ولی ایشــان نمی توانند خواسته های 
خودشــان را و آمال و آرزوهای خودشان را 
به عنوان ایراد برجــام مطرح بکنند. وی در 
خصوص اســتفاده از ابزارهای نوین جهت 
دیپلماسی دیجیتال گفت: معتقدم  پیشبرد 
که توئیتر و ســایر امکانات فضای مجازی 
ابزارهایی هستند که می باید به صورت بهینه 
مورداســتفاده قرار بگیرند و هم درصحنه 
داخلی و هم بین المللی می توانند مؤثر باشند. 
این دیدگاه شخصی بنده است. من از توییتر 
فعاًل با توجه به مقررات داخلی به عنوان ابزار 
پیام رسانی، صرفا در سطح بین المللی استفاده 
کــرده و به همین دلیل هم هیچ گاه توییت 
فارسی نداشته ام و توییت هایم را به انگلیسی 
و عربی ارائه کردم تا در فضای بین المللی با 
این رسانه که بسیار هم در فضای دیپلماسی 
رسانه ای مؤثر است مورد استفاده قرار بگیرد. 
البته معتقد هستم که می تواند یک وسیله 
مؤثر هم برای داخل باشد. برای پیام داخلی 
تالش کردم از اینســتاگرام استفاده کنم؛ 
گرچه من در اینســتاگرام تازه وارد هستم و 
مدت ها بیشتر در توییتر تمرکز داشتم ولی از 
اول سال ۹۶ در اینستاگرام حضور پیدا کردم 
که امیدوارم از آن مسیر هم بتوانم با استفاده 
از یک روشی که در ایران مورد قبول است 
و مورد استفاده اســت از این طریق ارتباط 
خوبی با دوســتان عزیز در داخل کشور هم 

داشته باشم.

رییس ســازمان حفاظت محیط 
اینکه بحران  بیان  با  زیست کشور 
آب در آینده نزدیک تنها مسال های 
است که امنیت و استقالل کشور را 
به شدت تهدید خواهد کرد استفاده 
از بیوتکنولوژی و دیگر فناوری ها در 
را  آب  مدیریت  و  بخش کشاورزی 
مهم ترین راه بــرای فائق آمدن بر 

این بحران عنوان کرد.
به گزارش جماران، عیسی کالنتری گفت: 
طبق استانداردهای جهانی کشورهایی که تا 
20 درصد از منابع آب تجدیدپذیر اســتفاده 
می کنند مشــکلی ندارند ولی کشــورهایی 
کــه باالی 40 درصد از ایــن منابع را مورد 
بهره برداری قرار می دهند باالی خط قرمز و 
در معرض مخاطرات جدی هستند. در این 
بین تنها حدود ۶ کشــور باالی ۶0 درصد از 
منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده می کنند 
که ایــران با 110 درصد در شــرایط کامال 
بحرانی اســت و در صورت ادامه این روند تا 
15 ســال دیگر آبی در کشور باقی نخواهد 
ماند. وی اظهار کرد: با رییس جمهور شرط 
کرده ام که هیچ گاه خودسانســوری نکنم و 
مسائل علمی و فنی را از مردم پنهان نکرده 
و ذهن آن ها را در برابر آینده پژوهشــی کور 
نکنم. آب در آینده نزدیک تنها مســال های 
اســت که امنیت و پایداری کشور را تهدید 
می کند و باید برای کنترل این مشکل اقدامی 

عاجل انجام داد.
وی با اشاره به اینکه هند 33 درصد، چین 

2۹ درصد، اسپانیا 25 درصد و ژاپن 1۹ درصد 
از منابع آب تجدیدپذیر خود برداشت می کنند 
ادامه داد: در حال حاضر 88 میلیارد مترمکعب 
آب تجدیــد پذیر در ایران داریم و میزان آب 
مصرفی در کشور ۹7 میلیارد مترمکعب است. 
برای رسیدن به حداقل استاندارد 40 درصد 
بهره برداری از منابــع آب تجدیدپذیر ، باید 
مصرف آب را به میزان ۶0 میلیارد متر مکعب 
در ســال کاهش دهیم یعنی آن را به یک 
سوم میزان فعلی برسانیم که دستیابی به این 
هدف طی مدت کوتاه 15 ســال باقی مانده 
بدون هدف مند کردن تحقیقات و بهره مندی 
از دستاوردهای پژوهش و فناوری امکان پذیر 

نیست.
کالنتری با بیان اینکه فناوری های نوین 
به ویژه بیوتکنولوژی می تواند برای مشکالت 
کشور از جمله بحران آب و مسائل کشاورزی 
کشــور راه حل های موثری ارائه دهد، بیان 
کــرد: دانش آموختگان زیســت فناوری از 
بهترین فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند 
ولی گاه طوری با آن ها برخورد می شــود که 

انگار نامحرم  هستند.
وی گفــت: از آنجا که محققان ما ارتباط 
خوبــی با جامعه ندارند و اطالع رســانی در 
حوزه های علمی ضعیف است برخی با اهداف 
سیاسی و اقتصادی دیگران را فریب می دهند 
و باعث عقب ماندگی علمی تحقیقاتی کشور 
می شوند. نمونه آن برخوردهایی است که با 
تولید داخلی محصوالت حاصل از مهندسی 

ژنتیک می شود.

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
بــه تجربه برخــی کشــورهای اروپایی در 
مخالفت بــا محصــوالت تراریخته تحت 
پوشــش گروه های حامی محیط زیست با 
اهداف اقتصادی و ســودجویانه اشاره کرد 
و گفت: در دهه 1۹۹0 وقتی کشــتی های 
حامل ذرت و ســویای تراریخته از آمریکا و 
آمریکای التین به اروپا می رسیدند سبزهای 
اروپا خود را جلوی کشتی ها آویزان می کردند 
و به بهانه تراریخته بودن محصوالت وارداتی 
علیــه آن ها تبلیغ می کردنــد علت آن هم 
معلوم بود چــون در آن زمان تولیدکنندگان 
اروپایی نمی توانستند با محصوالت وارداتی 
که قیمت تمام شده آن ها پایین تر بود رقابت 
کنند ســبزها را تحریک می کردند که علیه 
محصوالت تراریخته وارداتی تبلیغ کنند ولی 
به مرور که اروپایی ها توانستند فاصله خود را 
با تولیدکنندگان آمریکایی کم کنند و کشت 
تراریخته ها در اروپا رونق گرفت دیگر خبری 
از ســبزهایی که خود را جلوی کشتی های 
واردکننــده محصوالت تراریختــه آویزان 
می کردند نبود. وی ادامه داد: اگر می خواهیم 
کشاورزی کشــور و وضعیت کشاورزان ما 
بهبود یابد چاره آن پمپاژ پول نفت و سوبسید 
به کشاورزان نیست بلکه باید شرایط را برای 
رقابتی شدن کشاورزی کشور فراهم کنیم. 
در حال حاضر فقط با یارانه و پول نفت است 
که می توان زندگی کشــاورزان را اداره کرد 
و علت آن این اســت که از فناوری های نو 
مثل زیست فناوری که قدرت رقابت در تولید 

را به کشــاورزی ما می دهد استفاده الزم را 
نکرده ایم.

معاون رییس جمهور با اشــاره به برخی 
توهین هــا و برخوردهایی کــه با محققان 
زیســت فناوری کشــور به ویژه پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشــاورزی صورت می گیرد، 
تصریح کرد: حفظ این سرزمین و استقالل 
و امنیت آن در گرو توسعه فناوری های جدید 
است. کسانی می کوشند با سرزنش ، تهمت 
زدن و توهین شما را از حرکت در این مسیر 
بازدارند. نباید کوچک ترین توجهی به آن ها 
کرد. البته بســیاری از مخالفان توسعه این 
فناوری ها در کشور ضدانقالب نیستند بلکه 
دوستانی هستند که اطالعات ناصحیح دارند 
از جمله در ســازمان حفاظت محیط زیست 
تا چندی پیش با شما مخالفت می کردند اما 
مطمئن باشید سازمان حفاظت محیط زیست 
از این پــس قدردان و حامــی تالش های 
شماست. البته خود شما هم مسئول هستید 
که بــه اولویت های تحقیقاتی توجه کرده و 
سعی کنید حداقل چند مشکل کشور را که 
در راس آن ها مصرف بی رویه آب است حل 
کنید و در برابر جوسازی ها و تبلیغات منفی 

نیز از خود و حقوق مردم دفاع کنید.

معاون رفاه وزیر تعاون گفت: از هفته گذشــته سرشماری زنان 
ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری 

این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد.
به گزارش جماران، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب صدور 
کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت 

خبر داد.
احمد میدری در آیین نکوداشت شهیندخت موالوردی که با حضور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاســت جمهوری، 
موالوردی دســتیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی و بندپی رییس سازمان 
بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: هفته گذشته مسئله صدور کارت هویت، شناسنامه 
و همچنین کارت ســالمت برای کــودکان، زنان ایرانی دارای همســر افغان در 
کمیســیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این الیحه به زودی در هیات 
وزیران نیز مصوب شود. وی ادامه داد: از هفته گذشته سرشماری زنان ایرانی دارای 
همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری این سرشماری در کل کشور 
انجام خواهد شــد. به گفته معاون رفاه وزیرتعــاون، کار و رفاه اجتماعی، این زنان 

می توانند کد ملی خود را به سامانه 20001۹5 پیامک کنند.
میدری در پایان با اشــاره به حضــور موالوردی در دولــت دوازدهم به عنوان 
دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت: حقوق زنان بخشی از حقوق 
شــهروندان است و معتقدم موالوردی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور 
حقوق شــهروندی می تواند به جد مطالبات زنان را پیگیری کرده و امیدوارم دکتر 

ابتکار نیز در این زمینه موفق حاضر شود.

 مردم نجف آباد با شــركت در مراســم 
تشییع شــهید حججی، قدرشناسی خود 

را نشان دهند.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
مردم شريف و قهرمان پرور نجف آباد

با ســام و تحیت؛ اكنون كه پیکر پاک 
شهید محســن حججی به وطن بازگشته 
اســت تا در كنار شهدای گران قدر جنگ 
تحمیلی به خاک ســپرده شــود بســیار 
به جاســت كه تشــییع جنازه اين شهید 

مظلوم با عظمت فراوان برگزار گردد. 
خاندان حججی مخصوصا مرحوم آيت اهلل 

حاج شیخ احمد حججی از افتخارات شهر 
نجف آباد است و خدمات مادی و معنوی 
ايشان به مردم منطقه زبان زد خاص و عام 
اســت. اينجانب ضمن عرض تســلیت به 
خانواده محترم اين شهید مظلوم، امیدوارم 
قاطبه مردم نجف آباد با شــركت در اين 
تشییع جنازه بار ديگر مراتب قدرشناسی 
خود را از روحانیت اصیل اين سرزمین و 
 جوانان فداكار و از جان گذشته خود نشان 

دهند. 
والسام علیکم و رحمه اهلل و بركاته

بیت آيت اهلل العظمی منتظری
96/6/11 - احمد منتظری

)سوره نسا آيه 1۲۸(
بیا تا جهان را به بد نسپريم

به كوشش همه دست نیکی دهیم
نباشد همی نیک و بد پايدار
همان به كه نیکی بود يادگار

امــروز می خواهــم به عنــوان يــک پزشــک متخصــص اطفــال و به نیابت 
از همــه كــودكان و مــادران ســرزمینم كــه تمــام تلخی هــا را در دوران 
جنــگ تجربــه كرده انــد از حقــوق قربانیان خامــوش جنگ هــای رهبران 
خودخــواه جهــان بگويــم از ظلــم آشــکار بــه كــودكان و زنــان بی گناه. 
شــايد زمانی كــه رهبر ديکتاتور يک كشــور برای دســت يابی بــه منافع و 
يا با شــعار برقراری امنیت به كشــوری ديگر حمله می كــرد، فقط يک لحظه 
بــه كودكان معصوم و مادران آن ســرزمین فکر می كرد، اســلحه هايش را روی 
زمین می گذاشــت و پرچم صلح را بر ســر می افراشت اما دريغ از آن يک لحظه 
تفکر؛ كه اين بی فکری ســال ها اســت كودكان را با بوی خــون و باروت بزرگ 
كرده اســت. اين روزها، حال كودكان در مناطق جنگی به ويژه كودكان سوريه، 
عراق، يمن، فلســطین، میانمار، افغانســتان و ... اصا خوب نیســت. كودكانی 
كــه بی گنــاه در آتش بی منطــق جنگ بزرگ ترهــا می ســوزند، كودكانی كه 
زندگی شــان را هرروز با ديدن كشتار و قتل عام اطرافیانشان به شب می رسانند.

مشــکات كودكان در كشــورهايی كه با جنگ دســت و پنجه نرم می كنند، 
كم نیســتند، روزانه ده هزار كودک به ســبب جنگ، خشــونت، خشک ســالی،  
قحطــی و امراض در دنیا يتیم میشــوند و تاكنــون 1۴۰ میلیون كودک جان 
خــود را در جنگ هــای اين جهان از دســت داده اند و متاســفانه در قرن اخیر 
بیشــتر شده است مشکاتی كه كمترين شــان تباه شدن كودكی ارزشمندشان 
اســت برای كودكی كه از صــدای بمب ترس را می اموزد و خــون را با بهت و 
حیرت می نگرد چه آينده ای می توان متصور بود ؟ هیچگاه اين كودكان به حالت 
طبیعی خود برنخواهند گشــت و اســترس و اضطراب دايمی را تحمل می كنند 
و در بزرگ ســالی يا افسرده شــده و يا معتاد و گروهی در مســیر انتقام گیری 
وارد شــده و دســت به عملیات انتحاری و خودكشــی و ديگركشــی میزنند.

نمی دانــم وقتی اقای دكتــر ظريف با ديگر وزرای خارجــه جنگ طلب ديدار 
می كند درباره اين قربانیان خاموش هم بحث می كند؟ و از عواقب تلخ آن سخنی 
به میان می آيد؟ كودكانی كه از تحصیل و امکانات اموزشــی محروم می شــوند. 
 بــه گزارش ســازمان های بین المللی تعداد زيادی از كــودكان در جنگ های 
خاورمیانــه در ســوريه يمــن بحرين و ديگر نقــاط در اثر حملــه به مدارس، 
بیمارســتان ها، پارک ها و منازل كشــته شــده اند، عاوه بر اينکه اين حمات 
میلیون ها مادر و كودک را نیز بی خانمان و آواره كرده است. مشکات و معضات 
آوارگــی و دربه دری را همه به خوبی درک می كنند. كودكان و زنان در جنگ از 
هیچ حقی برخوردار نیستند و ارزش اين موجود و مخلوق الهی گاهی از نظر ما 
هم محو می شــود البته به مردم خودمان حق می دهم چرا كه كودكان و مادران 
ما در بخش هايی از كشــور هم شرايط بهتری از جنگ زده بودن ندارند و ديدن 
فقدان لباس و خوراک مدرسه مناسب، تفريح مناسب و هزاران نیاز اولیه انسانی 
دل هر ايرانی را به درد می آورد. به گفته صندوق كودكان ســازمان ملل، در سال 
۲۰16 بســیاری از كودكانی كه كشته شده اند، يا مستقیما هدف قرار گرفته اند 
يا در جريان بمباران كشــته شدند، اما شمار قابل ماحظه ای هم به خاطر ابتا 
به بیماری های واگیردار نظیر وبا و يا سوءتغذيه و دسترسی نداشتن به پزشک و 
خدمات اولیه پزشکی جان خود را از دست داده اند. بیش از هفت و نیم میلیون 
كودک در جهان در معرض ســوء تغذيه شديد هســتند. »هفت میلیون نفر  كه 
نمی دانند وعده غذايی بعدی شــان قرار است از كجا بیايد و با يک تهديد جدی 
قحطی روبرو هستند«. امروز در يمن حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دچار »سوء 
تغذيه شديد« هستند كه از اين تعداد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر كودک 
هســتند. كودكان نیمی از 6۰ میلیون آواره سراسر جهان را تشکیل می دهند و 
دختران در خال جنگ به شــدت آسیب پذير هستند. متأسفانه تخلفات صورت 
گرفته علیه كودكان در جنگ همچنان به شکل گسترده  بدون مجازات می ماند.

بر اســاس گزارش فائو تداوم جنگ و بحران در خاورمیانه و شمال آفريقا ۳۰ 
میلیون نفر را با ناامنی غذايی مواجه كرده است. مناقشات و تداوم بحران ها باعث 
شــده تا نیمی از مردم ســوريه دچار ناامنی غذايی شديد شده و وضعیت تغذيه 
در يمن و عراق و افغانســتان و میانمار نیز وخیم تر شــود. در پنج سال گذشته 
ســطح امنیت غذايی و تغذيه در خاور نزديک و شــمال آفريقا به شدت كاهش 
يافته اســت. اين امر باعث شــده تا شیوع ســو تغذيه در كودكان عقب ماندگی 
رشد كم خونی و فقر به شدت افزايش يابد. كودكان مظلوم ترين موجودات جامعه 
هســتند، موجوداتی كه به دلیل ضعیف بودنشان بیش از ديگران مورد خشونت 
قرار می گیرند، افرادی كه نمی توانند در برابر خشــونت از خود دفاع كنند و حق 
خــود را پس گیرند در نتیجه تنها راه كمک به آن ها وضع قوانینی اســت كه از 
ضمانت اجرايی بااليی برخوردار باشــند. پس  ای رهبران عالم بدانید مسئولیت 
شما بســیار سنگین است و شــما حق نداريد كودكان و زنان بی گناه را قربانی 
مطامع خود نمايید و با ريختن اشــک تمســاح كودكان جنگ زده و بی سرپناه 
را بهانه ای بــرای ادامه جنگ افروزی های خود قرار دهیــد. كاری كه ترامپ در 
حمله به ســوريه كرد و به بهانه اســتفاده از بمب شــیمیايی در خان شــیخون 
و كشــتار كودكان حمله به ســوريه را توجیه كرد. كودكان ناخواســته به ابزار 
سیاســی برای قدرت طلبان تبديل می شــوند. تصاوير درد كشیدن و جان دادن 
اين كودكان نه تنها باعث كاهش دردهای آن ها و توقف جنگ ها نمی شــود، بلکه 
بهانه و وســیله ای برای شعله ورتر شدن آتش جنگ می شــود. آن ها كه ادعای 
نجــات اين كودكان را دارند، آغوش آتش را به روی آن ها می گشــايند و نتیجه 
شرمســار آن چیزی جز افزايش عکس ها و فیلم های دردناک كودكان نیســت.

 اما حاصل همه اين دل ســوزی های طاغوت ها و مدافعین حقوق بشــر عکس 
كودک فوت شده »آالن كردی« در سواحل مديترانه با بلوز قرمز و شلوارک آبی 
است و يا چهره وحشت زده »شربت«، دختر افغان، و هزاران تصوير دل خراش ديگر. 
امــروز از همــه رهبــران جهان كه بويــی از انســانیت برده انــد می خواهم 
كنیــد. متوقــف  بی گنــاه  و  پــاک  مخلوقــات  ايــن  به خاطــر  را  جنــگ 

 در پايان با ملک الشعرا بهار هم نوا میشويم؛
كجاست روزگار صلح و دوستی

شکفته مرز و باغ دلگشای او
كجاست عهد راستی و مردمی 

فروغ عشق و تابش ضیای او
فنای جنگ خواهم از خدا كه شد

بقای خلق بسته در فنای او
زهی كبوتر سپید آشتی

كه دل برد سرود جان فزای او

چهار سال آینده، دوره گسترش روابط همه جانبه  ایران با جهان است
وزیر امور خارجه:

عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست:

در صورت ادامه روند فعلی تا 15 سال دیگر آبی در کشور باقی نخواهد ماند

تصویب صدور کارت هویت برای 
کودکان زنان ایرانی دارای همسر 

افغان

پیام تسلیت بیت آیت اهلل العظمی منتظری به مناسبت تشییع شهید حججی:

خاندان حججی افتخار نجف آباد هستند

الصلح خیر 

بهروز بنیادی- نماینده مجلس

چند ماه پس از شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات 
ریاست جمهوری، حاال کانال ستاد حجت االسالم رئیسی 
اعالم کرده که از چند روز آینده با ســازوکار جدید و 
پیگیری مطالبات بــه حق مردم ایران بــا نام جدید 
رئیسی- جمهور از عید بزرگ والیت، غدیرخم فعالیت 

خود را آغاز می کند.
به گــزارش انصاف نیوز، متن اطالعیه  ایــن کانال انتخاباتی 
کــه احتمال فعالیت او برای انتخابات ســال ۱۴۰۰ را افزایش 

می دهد در پی می آید:
توجــه، همراهان عزیــز و مخاطبان گرامی، حضور پرشــور 
مردم در صحنه انتخابات دوزادهمین دوره ریاســت جمهوری، 
فصل تازه ای از اقتدار و عزت ملی اســت که بابت این موفقیت 
دشمن شــکن شــکرگزاریم. پیروز انتخابات اخیر، مردم ایران 
اســالمی هستند که به رغم توطئه و تالش دشمنان، همچنان 
بــا صالبت پای آرمان هــای خمینی کبیــر)ره( و رهبر معظم 
انقالب ایســتاده اند و با اعتماد و اطمینان خود به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی بدخواهان این کشــور را ناامید و مایوس 
می کنند. انتخابات تمام شــده و فصل جدیدی از کار و خدمت 
آغاز شــده که همت جهادی می طلبد. بــا اتمام انتخابات این 
وظیفه و تکلیف الهی- اجتماعی که شــامل آگاهی بخشــی و 
روشنگری و تالش برای رسیدن به اهداف بزرگ ملی برآمده از 
آرزوهای حق طلبانه ملت ایران است، از کسی ساقط نمی شود. 
بنابر همین وظیفه شــرعی و ملی، پل ارتباطی کانال ســتاد 
حجت االســالم رییسی با ســازوکار جدید و پیگیری مطالبات 
به حق مردم ایران با نام جدید رییســی- جمهور از عید بزرگ 

والیت، غدیرخم فعالیت خود را آغاز می کند.

رئیسی، رئیسی- جمهور شد

خبر


