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صفر عاشقی

پنجشنبه  17اسفند  | 1396سال پنجم | شماره 1363

به بهانه سفر رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ به ایران؛

خبرنامه

اجرای المپیاد آماده طرح ملی
دادرس در  ۱۰۸مدرسه قم
شــهروند| با پایان ششــمین مرحله از
مســابقات المپیاد آماده طــرح ملی دادرس
در  108مدرســه در اســتان قم ،گام بلندی
در توســعه و ترویج ظرفیتهای خودامدادی
در میان دانشآموزان برداشــته شــد .محمد
مصباحی بــا بیان اینکه طــرح ملی دادرس
با هــدف بازآفرینی روحیه اعتمــاد به نفس،
امید و آرامشبخشــیدن به جانهای خسته
از حــوادث طبیعی و غیرطبیعی ارایه شــده
اســت ،اظهار کرد :این طرح با دوراندیشــی
نسبت به وقوع حوادث احتمالی و آمادهسازی
نســل نو برای مقابله با بالیــا و فراهم آوردن
وسایل آســایش برای تنهای رنجور ،طراحی
شــده اســت .وی تصریح کرد :در این طرح،
جمعیت هاللاحمر با نگاه آموزشــی بر ســه
ضلع خانواده ،فرهنگیــان و دانشآموز ضمن
افزایش اطالعات ،تالش دارد تا تغییر روش و
رفتار بهداشتی صحیح در جامعه شکل بگیرد.
معاون امور جوانان جمعیــت هاللاحمر قم
با تأکید بر اینکه باید این ســه ضلع ،در کنار
هم آموزشهای الزم را فــرا بگیرند ،گفت :با
اجرای این طرح دانشآموزان از همان ابتدای
نوجوانی بــا الگو پذیرفتــن و کمک کردن به
دیگران آشنا میشوند و خود را برای روزهای
ســخت و چگونگی به کار بردن شــیوههای
آموزشــی در زندگی آمــاده میکنند .وی به
تشریح نتایج اجرای طرح دادرس و برگزاری
مســابقات المپیــاد آماده در شــش دوره در
مدارس پرداخت و بیان کرد :افزایش ســطح
ایمنی و کاهش خطرپذیری مدارس کشــور
با تکیه بر تربیت تیمهای دانشآموزی آماده،
توســعه و ترویج ظرفیتهــای خودامدادی
در میان دانشآموزان ،ســاماندهی تیمهای
اولیه مدیریت بحــران مبتنی بر دانشآموزان
آموزشدیــده توانمنــد و برخــوردار از
مهارتهای کارگروهی و همچنین دسترسی
به اهــداف کارگروهی در راســتای رشــد و
پرورش روحیه مســئولیتپذیری ،همدلی،
مشارکتجویی از دســتاوردهای اجرای این
طرح بهشمار میرود.

زنده ماندن در یمن کار سختی است .مردم یمن هر روز می باید میان گزینه هایی غیر قابل اجتناب انتخاب کنند و این
موضوع بویژه برای پدران و مادران بسیار سخت است

دیدار با آیت ا ...سیستانی و گفتوگو درباره حمایت بهتر از غیرنظامیان (  9دی ماه )1395

انتصاب سرپرست پایگاه بسیج شهید نقییی
سازمان امدادونجات هاللاحمر

كارگاه آموزشــي كينزيوتيــپ در بيماران
ارتوپدی (اسکلتی-عضالنی) برگزار شد

به یمن قدم حورا

| طاهاموسوی|مسئولدفترنمایندگیولیفقیهدر
موسسهآموزشعالیهالل|

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در دیدار از غزه به گفت و گو با مردم این شهر پرداخت و در جریان مشکالت
ناشی از کمبود برق و انرژی در این شهر قرار گرفت (  13شهریور .)1396

شهروند| کارگاه بهداشت محیــط در بحران
ویژه تیمهای بهداشــت و درمــان اضطراری با
حضور  ۱۲استان و با حضور مدیرکل بهداشت و
درمان جمعیت هاللاحمر در گلســتان برگزار
شد .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر گلستان در
کارگاه بهداشــت محیط در بحران ویژه تیمهای
بهداشــت و درمان اضطراری که بــا حضور ۱۲
استان و با میزبانی گلستان برگزار شد ،اظهار کرد:
در گلستان ۱۴شهرستان داریم و در حال حاضر
 ۱۲شعبه هاللاحمر در شهرستانهای مختلف
اســتان وجود دارد .دکتر حسین احمدی با بیان
اینکه گلستان اســتانی است که مدام با حوادث
بزرگی درگیر اســت ،افزود :تیم فوق تخصصی
پزشکی گلستان با هماهنگی سازمان داوطلبان
در کرمانشاه مستقر شده است و به مردم زلزلهزده
خدمات ارایه میکند .دکتر احمــدی افزود :در
حوادث و سوانح اولین بحثی که مطرح میشود
بحث نجاتوامداد بوده و در کنارش به بحثهای
بهداشتروانیوبهداشتمحیطپرداختهمیشود
که البته این دومقوله هم به دلیل اثرات و عوارض
آتی آن مهم اســت .وی تصریح کرد :تحقیقات
علمی ثابت کرده اســت که ۷۰درصد افرادی که
در معرض آسیب در حوادث شدید قرار میگیرند
درعرض یکســال بعد از حادثه دچار اختالالت
عصبی و روانی نظیر اضطراب ،افسردگی وعوارض
ناشی از تروما میشوند والبته اگر مدیریت نشود و
سیستمهای حمایتی شیوع این آسیبها کنترل
و درمان صــورت نگیرد در ســالهای بعد بروز
آسیبهای اجتماعی مثل طالق،اعتیاد و ...در آن
جامعه متاثر از بحــران افزایش مییابد .بنابراین
پیگیری و بررسی مشکالت جامعه و مردم متاثر
از حوادث و بحــران در ماههای بعد از حادثه مهم
است.

یک درخواســت اضطراری ،خواهــان تضمین
نزیک بــا هاللاحمر ســوریه که شــریک این
دسترســی مردم به کمکهای بشردوســتانه،
ســازمان درنهضت بینالمللی صلیبســرخ و
عدم سوءاســتفاده از کمکهای بشردوســتانه
هاللاحمر اســت ،به میلیونها ســوری یاری
برای اهداف سیاســی ،دسترسی به بازداشتیها
رسانده است.
و رفع موانــع فعالیتهای اقتصــادی و واردات
سفر به یمن :رنج بیدلیل غیرنظامیان
به این کشور شد.
در مردادماه  1396رئیــس کمیته بینالمللی
سفر به سرزمینهای اشغالی :تأثیر
صلیبسرخ سفری به یمن داشــت .سفر وی از
مخاصمهای دامنهدار بر زندگی مردم
شهر بندری عدن آغاز شــد .وی به  3شهر عدن،
در میانــه شــهریور ســال
تعز و صنعا سفر کرد و با مردم
یمــن و طرفیــن درگیری به
 ،1396پیتــر مائورر ســفری
رئیسکمیتهبینالمللیصلیب
بــه ســرزمینهای اشــغالی
گفتوگوهای بشردوســتانه
سرخ،درنقشیکشاهدعینی
داشــت .در جریان این ســفر
پرداخــت .بهگفتــه مائورر،
گزارشیدستاولازشرایط
وی نگرانیهای بشردوســتانه
شــیوع بیماریهایــی کــه
بشردوستانهیمنبهرسانههای
کمیته بینالمللی صلیبسرخ
به ســادگی قابــل کنترل و بینالمللیارایهکردوازانتخابهای
پیشگیری هســتند و رنجی
را با برخی مقامات اســراییلی
سختمیانمرگوزندگیمردم
در میــان گذاشــت و از آثار
که بیدلیل بــه غیرنظامیان
یمنسخنگفتوازاستقامتاین
تحمیــل میشــود حاصــل مردمدرمواجههبادردورنجناشیاز منفی شهرکسازی بر زندگی
فلســطینیان ســخن گفت.
درگیریهــا در این کشــور
مخاصماتیادکرد
وی خواهــان احتــرام دولت
است.
اسراییل به وظایفش بهعنوان
رئیس کمیتــه بینالمللی
نیروی اشــغالگر شــد .رئیس کمیته بینالمللی
صلیــب ســرخ ،در نقش یــک شــاهد عینی
صلیبســرخ مالقاتهایی با مســئولین و مردم
گزارشــی دســت اول از شــرایط بشردوستانه
فلسطین درغزه و راماهلل نیز داشت.
یمن بــه رســانههای بینالمللی ارایــه کرد و از
مجمع عمومی سازمان ملل متحد :همه با
انتخابهای ســخت میان مرگ و زندگی مردم
هم برای کمک به نیازمندان
یمن ســخن گفت و از اســتقامت این مردم در
همه ســاله مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مواجهه بــا درد و رنج ناشــی از مخاصمات یاد
در شــهریور ماه برگزار میشود.به عنوان بخشی
کرد .وی همچنین خواســتار عدمحمله طرفین
از نهضت بینالمللی صلیبســرخ و هاللاحمر،
درگیریهــا بــه زیرســاختهای غیرنظامی و
رئیس کمیتــه بینالمللی صلیبســرخ درکنار
احترام به حقوق بشردوســتانه بینالمللی شــد
مقامات فدراســیون بینالمللــی جمعیتهای
و از قدرتهــای خارجی خواســت از نفوذ خود
هاللاحمر و صلیبســرخ در مجمــع عمومی
برای اطمینان از عدمحمله به این زیرســاختها
سازمان ملل متحد شرکت کرد.
استفاده کنند .در پایان سفر ،پیتر مائورر با صدور

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با بازدید از اردوگاههای آوارگان در میانمار ،از درد و رنج بشردوستانه ناشی
از خشونتها و آوارگی سخن می گوید (  19اردیبهشت )1395

طی دیدار رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با وزیر خارجه سوریه ،بر نیاز به افزایش سطح کمکهای
بشردوستانه تاکید شد (  1خرداد )1396

قا

کارگاه آموزشی بهداشت محیط
و روان

شــهروند| رئیــس کمیتــه بینالمللــی
صلیبســرخ قرار اســت روز جمعه  18اسفند
جهت گفتوگو و تبادلنظر با مســئولین ایرانی
درباره شرایط بشردوستانه در منطقه ،استفاده از
ظرفیتهای جمهوری اسالمی ایران برای ترویج
حقوق بینالمللی بشردوستانه در منطقه و بهبود
دسترسی به افراد متاثر از مخاصمات مسلحانه در
سطح منطقه و نهایتا تعامل با مسئولین جمعیت
هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران در موضوعات
مربوط بــه نهضــت بینالمللی صلیبســرخ و
هاللاحمر سفری رسمی به ایران داشته باشد.
کمیته بینالمللی صلیبســرخ را بیشــتر با
جنبههای قابل مشــاهده کار بشردوســتانهاش
ازجمله نظــارت بر وضع اســرای جنگی ،توزیع
ملزومــات ،ارایه خدمات درمانی بــرای بیماران
و مجروحین ،بازپیونــد خانوادههایی که جنگ
از هــم جــدا کــرده میشناسند.دیپلماســی
بشردوســتانه اما جنبهای کمتر شناخته شده از
فعالیتهای این سازمان است.
دیپلماسی بشردوســتانه بهعنوان روشی برای
اثرگذاری بر طرفین مخاصمات مسلحانه توسط
کمیته بینالمللی صلیبســرخ بــه کار میرود.
ترویج حقوق بینالمللی بشردوســتانه ،توضیح
موضع این سازمان در مورد مسائل بشردوستانه،
تسهیل عملیات بشردوستانه ،آگاهسازی درباره
انجام داده است .در ادامه گزارشی از این سفرها
نیازهای افراد تحتتأثیر درگیریها و خشــونت
(برگرفته از حساب توییتری وی) ارایه میشود:
از اصلیتریــن اهــداف بکارگیری دیپلماســی
بشردوستانه هستند.
سفر به عراق
چالشهــای جدیــد پیــش روی عملیــات
در دیمــا ه ســال  ( 1395ژانویــه 2017
بشردوســتانه و حضور و ظهور کنشگران جدید،
میالدی) ،رئیس کمیته بینالمللی صلیبســرخ
سیاســتهای نوین دولتها و چالشهای ناشی
به عراق سفر کرد .در آن زمان ،عراق از مهمترین
از فناوریهــای نوین ،اســتفاده از دیپلماســی
عملیاتهای بشردوســتانه کمیتــه بینالمللی
بشردوســتانه را بــرای کمیتــه بینالمللــی
صلیبســرخ در ســطح جهان بود .تشــویق به
صلیبســرخ بــه ضرورتــی
تقویــت فعالیتهــای دولت
اساســی بدل کرده است.این
عراق در مسیر کاهش آسیب
ترویجحقوقبینالمللی
ســازمان به کمک شبکهای از
به مــردم ،بازدیــد میدانی و
بشردوستانه،توضیحموضع
روابط دوجانبــه و چندجانبه
مالقات بــا شــخصیتهای
اینسازماندرموردمسائل
رسمی و غیررسمی و براساس
مردمی ازجمله اهداف ســفر
بشردوستانه،تسهیلعملیات
اصــول بنیادیــن بیغرضی،
پیتر مائــورر به عــراق بوده
بشردوستانه،آگاهسازی
بیطرفــی و اســتقالل
است.
دربارهنیازهایافرادتحتتأثیر
بــه پیشــبرد دیپلماســی
سفر به سوریه :بحران
درگیریهاوخشونتاز
بشردوستانه خود میپردازد.
بشردوستانه و همکاری با
اصلیتریناهدافبکارگیری
شرکای نهضت
دیپلماســی بشردوستانه در دیپلماسیبشردوستانههستند
کمیته بینالمللی صلیبسرخ
رئیس کمیتــه بینالمللی
از اهمیــت واالیــی برخوردار
صلیبسرخ خردادماه گذشته
اســت تا جایی که بخش مهمــی از فعالیتهای
سفری رســمی به سوریه داشــت .این پنجمین
رئیس این کمیته تمرکز بر تعامالت و ســفرهای
سفر وی به سوریه از زمان آغاز درگیریها بود .به
فراوان در مسیردیپلماســی بشردوستانه است.
گفته مائورر ،نیمی از جمعیت سوریه بیخانمان
جنبــه دیگر دیپلماســی بشردوســتانه رئیس
شــدهاند و این درگیری دامنهدار ســوریها را
کمیته بینالمللی صلیبســرخ بازدید نزدیک از
خسته کرده اســت .طی این سفر ،وی با اشاره به
بحرانهای بشردوستانه و گوش فرادادن به درد
نیاز میلیونها سوری به کمکهای بشردوستانه،
و رنج افراد متاثر از مخاصمات مسلحانه است.
به ضرورت دسترســی بدون مانع ســازمانهای
طیســال  2017میــادی و در چارچــوب
بشردوستانه به نیازمندان تأکید کرد.
دیپلماسی بشردوستانه ،پیتر مائورر ،رئیس این
در طــی این ســفر مائورر با مقامات ســوری
سازمان سفرهای فراوانی به سراسر جهان داشته
دیدارهایــی دربــاره عملیــات بشردوســتانه
و با شخصیتهای سیاســی ،بینالمللی و افراد
انجــام داد .از زمان آغاز درگیریها در ســوریه،
متاثر از مخاصمات مســلحانه دیدارهای فراوانی
کمیته بینالمللــی صلیبســرخ در همکاری

ب

به میزبانی هاللاحمر گلستان برگزار شد

یادداشت

از رایزنیهای دیپلماتیک تا حضور میدانی

هدیه نوروزی هاللاحمر مازندران
به گردشگران
شهروند| به منظور تســهیل شرایط برای
گردشگران نوروزی و اســتفاده بهینه از زمان
حضور میهمانــان ،روابــط عمومی جمعیت
هاللاحمر اســتان مازندران ربــات تلگرامی
ســفر به مازندران را با دادههــای موردنیاز و
ضروری مســافرین نــوروزی طراحــی کرد.
با اســتفاده از ایــن رباط تلگرامــی ،کاربران
در کمتریــن زمــان ممکــن میتواننــد به
نیازمندیهای خود دســت یابند و از ســفر
به مازنــدران لذت ببرند .این ربات مشــتمل
بــر اطالعاتــی از قبیــل آدرس جاذبههــا و
اماکن توریســتی و اقامتی ،شماره تلفنهای
اضطراری ،آدرس و مشخصات اماکن پذیرایی
و رستورانها ،آدرس محل استقرار پایگاههای
امدادونجات نوروزی هاللاحمر استان و سایر
اطالعات موردنیاز گردشگران نوروزی است.
عالقهمندان میتوانند این ربــات را از طریق
آدرس  Helal AhmarBotبرروی گوشــی
تلفن همراه خود دریافت کنند.
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اعــزام ســومین گــروه از کوهنــوردان و
یخنوردان ،سیسخت دنا

کاشت نهال به مناســبت هفته درختکاری
توسط غنچههای هالل ،کرمان

مژدگانی بده ای دل که ز الطاف خدا
صدفبحرنبوتگهرآوردهبرون
ناگهان چهار بانوی مجلله در حین وضع حمل
خدیجه کبری وارد شدند و با جالل و شکوه نوزاد
متولد شد .شور و شعف و هلهله در میان فرشیان و
عرشیانبهپاشد.باآمدنریحانهالرسولپدرازهمه
شادمانتر بود زیرا با تولدش او دیگر تنها نبود و در
مصایبومشکالتعدیدهسنگصبوریداشتکه
رازهایدلشراباویدرمیانمینهاد.باتولدفاطمه
دیگر خاکروبه بر روی دوش نبی نبود و کسی بود
که روی زخمهای حاصل از جنگ التیام مینهاد.
فاطمه اگر چــه یک دختر بود ولــی برای پدرش
بهمنزله مادر بود تا جاییکــه او را امابیها خطاب
میکرد .بیتردید روشنی چشــم پیامبر برایش
نخستین اولویت بود و این همان چیزی است که
در قرآن به کرات به آن پرداخته شد .در مباهله در
آیه تطهیر در اجر و مزد رسالت در هر واقعه حساس
این فاطمه و عزیزانــش بودند که در صدر بودند .با
آمدن فاطمه یک تو دهنی محکم به کسانی اصابت
کرد که رســول خدا را ابتر میخواندند و با آمدن
فاطمه امپراتوری پسر ساالری جاهلی عرب در هم
کوبید .عالقه وافر نبی خدا به زهرا جایگاه دختر و
زن و همســر و مادر را در فرهنگ جزیرهالعرب به
موقعیتممتازبدلکردواینپدیدهمبارکبهیمن
قدم حورا بود .ریحانه رسول کنار پدر بود تا به سن
رشد نایل شد و اکنون سیل خواستگارانی که برای
ازدواج با فاطمه خانه پیامبر را دقالباب میکردند و
هر بار پدر پاسخ میدهد که منتظر پاسخ جبریل
هستمتاامیرالمومنینبهخواستگاریفاطمهآمدند
و در میان هلهله فرشــتگان مقدمات شکلگیری
موفقترین خانــواده و برترین نســل و پاکترین
سالله فراهم شد و چه پیوند نیکویی شکل گرفت.
دیگر پیامبر صاحب یک نسل طیبه و طاهر و ممتاز
میشدکهمعدنرسالتبودند.پدردرشبعروسی
وقتی دست علی را در دستان زهرا مینهاد فرمود
با دخترم مدارا کن زیرا فاطمه پاره جگر من است
و خوشحالیواندوهش ســرور و نگرانی من است.
علی جان فاطمهام امانتی در دست توست و البته
بماند با امانتش چه کردند .حال در روز تولدش زنان
و دختران و مادران ما مفتخرند که جای قدمهای
فاطمه قــدم بردارند و در تمام شــئون زندگی در
مکتبریحانهالرسولگامبردارند.

خبر
مردم در همه حوادث نیروهای
جمعیت هاللاحمر را در کنار خود
میبینند

شــهروند| مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
اســتان اردبیل گفت :موفقیتهــای جمعیت
هاللاحمر اردبیل مدیون مشــارکت همهجانبه
همکاراناعمازپرسنلجمعیتوداوطلباناست.
بهرام غیبی در نشست صمیمی با کارکنان
جمعیت هاللاحمر استان اردبیل تصریح کرد:
موفقیت بدون حضور همــه عناصر جمعیت
هاللاحمــر امکانپذیر نیســت .وی با بیان
اینکه مردم در همه حوادث نیروهای جمعیت
هاللاحمر را در کنار خــود میبینند ،اضافه
کرد :حضور در کنار مردم در شــرایط سخت
سبب شــده اســت که مردم عوامل جمعیت
هاللاحمر را همــراه و همگام خــود دیده و
به ایــن جمعیت اعتمــاد و اطمینــان کنند.
غیبی با اشــاره به اینکه جمعیت هاللاحمر،
داوطلبمحور و انساندوســتانه اســت ،اضافه
کرد :نیروهــای جمعیــت هاللاحمر هم در
راستای ماموریتهای محوله به این جمعیت
تالش میکنند تا به مردم در حوادث مختلف
کمک کنند .مدیرعامــل جمعیت هاللاحمر
اســتان اردبیل اضافه کــرد :زحمات امدادی
همــکاران جمعیــت هاللاحمــر بــه مردم
زلزلهزده کرمانشــاه قابل تقدیــر بود چراکه
بــه بهترین شــکل ممکــن در خدمت مردم
زلزلــهزده بودند .مســئول دفتــر نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر استان اردبیل
گفت :اخالق حسنه یکی از صفات تأیید شده
توســط بزرگان دینی بوده است بنابراین باید
همه تالش کنیــم در رفتار و گفتارمان اخالق
حسنه را جاری و ساری سازیم .حجتاالسالم
عبدالحمید واعظی با تأیید بر حسابرســی به
اعمال خود تصریح کرد :همه ما باید به حساب
اعمال خود برسیم قبل از اینکه خدا به حساب
اعمال ما رســیدگی کند .وی بــا بیان اینکه
یکی از صفات خدا ،ســتارالعیوب بودن است،
تصریح کرد :خداوند عیوب انسانها را پنهان
میکنــد و باید ما هم به دنبــال پنهان کردن
عیوب همنوعان باشــیم .یادآور میشــود در
پایان این جلسه از امدادگران زلزله کرمانشاه،
فعــاالن نمــاز ،ســفیران حجــاب و عفاف و
حقوق شــهروندی با اهدای لــوح و هدایایی
تقدیر شد.

