
سرمقاله

می ایران ی حقو بشردوستانه جمهوری اس بیانیه کمیته م
در محکومیت اقداما جنایتکارانه رژیم صهیونیستی 

کشتار عامدانه
غیرنظامیان، مصداق بارز 

جرایم جنگى است

با خودمان صاد باشی

اگر به پیــش از انقــالب نقب بزنیــم، به یاد 
م آوریم که بسیار از نیروها منتقد آن رژیم 
مدع بودند که اگر روزانه یک ســاعت رادیو یا 
تلویزیون در اختیار آنان باشــد، به لحا تولید 
محتوا مفید چه محشر راه خواهند انداخت. 
البته ایــن ادعا در آن رژیــم پذیرفتن بود، زیرا 
رژیم که اجازه دسترســ آزاد به رســانه ها را 
برا همه فراهم نکند، به نوع پیشاپیش تفوق 
و برتــر مخالفان و منتقدان یا شکســت خود 
را پذیرفته اســت. فقط باید منتظــر زمان بود تا 
آزمون کنیــم که آیا منتقــدان چنان که مدع 
هستند، دستان پر دارند، یا آنان هم دستشان 

خال است؟
انقالب پیروز شــد و نه فقط یک ســاعت که 
کل  ســاعت و نه فقط یک شــبکه که تمام 
شــبکه ها رادیویــ و تلویزیونــ در انحصار 
گروه جدیــد درآمد، ول دریــ از درک تجربه 
ایده ها اثرگذار و مفید. اگر بگوییم کارکرد این 
انحصار رســانه صفر بوده، دقیق نگفته ایم، بلکه 
باید گفت کارکرد آن بشــدت منف بوده است. 
ولــ در این مرحلــه نیز صاحبــان تریبون که 
نم توانســتند بپذیرند این چاه خشک است و 
آب در آن نیست، به توجیه دیگر متوسل شدند. 
این بار مدع شدند که رســانه ها جهان تحت 
ســیطره صهیونیســم بین الملل و کشورها 
غرب است و صدا ما به جای نم رسد و اجازه 
نم دهند که اخبار و مطالب ما منتشــر شود و 
نتیجــه م گرفتند کــه ما نیز باید رســانه ها 
خود را حفاظــت کنیم تا در ایــن دام نیفتند و 
باید دودست مواظب آنها باشــیم که نیروها 
بیگانه در آن نفوذ نکنند. همچنین به طور ضمن 
دوست داشتند تا رســانه ها انحصار مذکور 
را تحت ســلطه خود درآورند، بلکه صدایشــان 
که مملــو از حقانیت و عدالت بــود را به همه جا 

برسانند.
خوشــبختانه یا از بِد حادثه این مشــکل نیز 
برطرف شد، با آمدن فضا مجاز و شبکه ها 
، به کل انحصار رسانه ا از میان رفته  اجتماع
اســت. اکنون ترامپ بدون این کــه کوچکترین 
.س و نیویورک تایمز  نیاز به س.ان.ان و ام.ب
و  آسوشــیتدپرس  و  واشنگتن پســت  و 
یونایتدپرس داشــته باشــد، به تنهای درحال 
اطالع رسان اســت. او حت یک دالر هم خرج 
این کار نم کند. کاف اســت نظرش را بنویسد 
و بــدون واســطه آن را به اطالع ده هــا میلیون

نفر برساند.
توییتر، تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ده ها 
شــبکه دیگر چیز نیســتند، جز یک وســیله 
. هر کس  ارتباط و اطالع رســان غیر انحصار
فقط با داشــتن یک گوشــ هوشــمند و خط 

اینترنــت م تواند پیام خــود را به صورت متن، 
صوت و فیلم تولید کند و بــدون فیلتر به اطالع 
جهان برساند. دیگر هیچ توجیه در این راه که 

رسانه نداریم، پذیرفتن نیست.
حــال ببینیم پــس از این نعمــت بیکران که 
مطابق با آرزوها بشر بود و ما نیز دعا م کردیم 
کــه رخ دهد، اکنــون درحال انجــام چه کار 
هســتیم؟ تمام توان خود را در جهت فیلترینگ 
این شــبکه ها گذاشــته ایم و آن را خطر برا 
امنیت ملــ و اخالق جامعه خــود م دانیم. 
چنــان قاطعانــه مدع م شــویم کــه اجازه 
برداشــتن فیلترینــگ را نم دهیــم که گوی 
کشــف بزرگ کرده ایم. به جا آن که قدر از 
مطالب دیگران اســتفاده کنیم و به جا آن که 
وقت خــود را صرف تولید محتــوا کنیم، تمام 
سرمایه، انرژ و نیرو انسان خود را برا فیلتر 
کردن شبکه های بســی کرده ایم که در اختیار 
هیچ کس نیســت و در اختیار همه هست. جالب 
این که ایــن افراد چنان از صاحــب فکر و محتوا 
بودن ســخن م گویند که گوی اگر یک رسانه 
داشــته باشــند، تمام جهان را به مرید خود 

درم آورند.
فضا مجــاز و شــبکه ها آزاد اجتماع 
تمام ادعاها گزاف را به چالش کشیده است. 
هرگونه مبارزه ا با اینهــا آب در  هاون کوبیدن 
است. به طور قطع از طریق این شبکه ها اقدامات 
خالف قانون و اخالق نیز انجام م شود، مطالب 
زیان بار هم منتشــر م شــود، ول اگر کس یا 
کسان مدع اند که ســخنان نغز و آموزنده ا 
دارند، که م تواند منشــ هدایت بشر باشد، در 
این صورت چاره ا ندارند جز این که برا اثبات 
صداقت خود از دسترســ به این شبکه ها دفاع 
کنند یا حداقل کس را از دســتیاب به آن منع 

نکنند.
هیچ چیــز بهتر از این نیســت کــه هر کس 
حداقل با خودش صداقت داشته باشد. مخالفان 
دسترس آزاد به وسیله ارتباط  جمع با صدا 
بلند، ب توشگ و ب مایگ خود را فریاد م زنند 
ول آن را در پوشش مبارزه و جلوگیر از انتشار 
مطالب غیرقانونــ و خالف عفت بیان م کنند. 
این راه نتیجه بخش نیست، همچنان که تاکنون 
نبوده اســت و بدترین نوع فرصت سوز است. 
بهترین راه، انطبــاق دادن خود بــا فضا آزاد 
رســانه ای اســت. البته در این فضا درســت و 
نادرست فراوان است. باید به رسانه ها مسئول 
میدان داد تا نقش جداکننده درست از نادرست 
را برا مــردم ایفا کننــد. در غیــر این صورت 
مطالب نادرســت پذیرفتن تــر خواهد بود و در 
پایان فیلترینگ متــرادف خوردن چوب و پیاز با 

یکدیگر است.
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ناجی العلی  |   کارتونیست | 

رئیس اورژانس: دشمن از طریق ارسال لوازم آرایش ارزان قیمت 

حوادث بیوتروریستی به وجود می آورد
گمشدگان

لیونل مسی در نمایشگاه کتاب تهران!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

لیونل مسی در نمایشگاه کتاب تهران!

shahraam_shahidi@yahoo.com

یک ناشــر اهل ترکیه در نمایشگاه کتاب 

تهران می گفت: بسیاری از بازدید کنندگان به 

جای این که درباره کتاب از ما بپرســند، نحوه 

سفر و قیمت ها و موضوع اقامت در ترکیه را از 

ما جویا می شــوند و هر چه ما می گوییم به ما 

ارتباطی ندارد به خرج شان نمی رود.

برای همین گفتیم برویم ســراغ ناشــران 

کشورهای دیگر ببینیم مردم از آنها سراغ چه 
چیزی را می گیرند: 

ناشر روس: استقبال مردم از غرفه ما خیلی 

خوب بــود، البته ما دو عنوان کتاب بیشــتر 

نداشتیم، با این حال مردم صف می ایستادند که 

من نفهمیدم چرا. به فارسی کلماتی می گفتند 

که من نفهمیدم، اما حتما به حوزه کتاب ارتباط 

داشته. مثال اگر درست تلفظ کنم می گفتند، 

ازدواج، دختر روس، جام جهانی، جوووون و... 

من از این همه شور و انگیزه خیلی لذت بردم. 

ناشر کره شمالی: مردم از من می خواستند 

یک ریلیشن شیپ با مدیرمسئول یک روزنامه 

با سابقه در ایران داشته باشــم. خیلی مردم 

مهربانی هستند. حاال من باید در مورد ایشان 

تحقیق کنم. مثال عکس شان را ببینم و... 

ناشــر برزیل: مردم خیلی تمایل داشتند 

کتابی در مورد یک استخر مختلط در برزیل 

و نحوه ابــراز تفاوت های فرهنگــی بخوانند. 

من راستش درست نفهمیدم چه می گویند. 

حاال باید با دیپلمات های خودمــان و کاردار 

فرهنگی مــان در ایران صحبــت کنم، بلکه 

بتوانیم در نمایشگاه های بعدی براساس ذائقه 
دوستان ایرانی عمل کنیم. 

ناشر گرجستان: من فکر کنم ملت ایران که 

قبال شاعر مســلک بودند، االن خیلی طرفدار 

مهندسی ارزش شــده اند. مدام می پرسیدند 

کتابــی در مــورد قیمت ملــک در تفلیس 

نداریم؟ یا کتابی با موضوع وام خرید مســکن 
می خواستند. 

ناشر آلمانی: راستش را بگویم من چیز زیادی 

سردرنیاوردم. یک عده جمع شده بودند جلوی 

غرفه ما و هــی ادا درمی آوردند و می گفتند: 

ایختن ایشتن. اوشتنمایر. اوه بیبی، ایشپلینزا. 

ایــن کلمــات آلمانی نیســت، امــا این 

هنردوستان فکر می کردند واژه های آلمانی به 

کار می برند. چرا می خندید؟ شما می دانید چه 

می گفتند؟ چرا می روید؟ صبر کنید. 

ناشــر پرتغالی: ما نفهمیدیم چــرا حدود 

10 هزار نفر جلوی غرفه ما جمع شده بودند و 

فریاد می زدند مسی از رونالدو بهتر است. اینها را 

رد کردیم یک عده دیگر با لباس رونالدو آمدند 

با ما عکس سلفی گرفتند. من هنوز گیجم و 
البته بدنم هم درد می کند

اورهان پاموک: من خیلی عالقه دارم این بار 

که به ایران برگردم بشــود دیداری با شــایان 

مصلح داشته باشم. من به عنوان برنده جایزه 

نوبل نشستم توی غرفه و مردم می آمدند از من 

می پرسیدند جشن امضای کتاب شایان مصلح 

در کدام غرفه برگزار می شود. حسودی ام شد. 

ناشــر آرژانتینــی: روزهــای اول خیلی 

سوت وکور بود. یک فروشــنده جوان ایرانی 

داشــتیم گفت اگر غرفه را شــلوغ کند پول 

بیشتری بهش می دهیم یا نه؟ گفتم می دهیم. 

فرداش با یکی آمد غرفه که خیلی شبیه لیونل 

مســی بود. اســمش فکر کنم رضا پرستش 

بود. حضــورش غوغا کرد. فــروش هر کتابی 

که دستش گرفت چند برابر شــد. مردم از او 
می خواستند کتاب را امضا کند. 

ناشر چینی: من هنوز ملنگ و مات مانده ام. 

مــردم می آمدند غرفــه از ما می پرســیدند 

کتاب ارزان نداریم؟ پرســیدیم یعنی چی؟ 

می خندیدند و می گفتند:  ای شیطون! دوباره 

پرسیدیم منظورتان چیســت؟ جواب دادند 

کتاب بنجل چینی که ارزان باشد. ارزان بودن 

کتاب حسن است؟ یکی شان پرسید شاهنامه 

چینی ندارید؟ کلیدر چینی چطور؟ 

ناشر کلمبیایی: در ایران به کتاب می گویند 

جنس؟ چون مردمی که به غرفه ما سر می زدند 

می پرسیدند آمیگو جنس خوب چی داری؟ 

خیلی هم به فضانوردی و به فضا رفتن عالقه 

نشان دادند. بعضی ها هم سراغ همسر پیکه را 
از ما می گرفتند. 

ناشــر اهل جیبوتی: مردم از ما تقاضای 

نقشه داشتند و هی می گفتند شما کجای 

نقشه جهان هستید؟ خیلی موضوع مهمی 
است؟ 

www.shahrvand-newspaper.ir
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رازهایی برای بقا!)قسمت اول: سوراخ های شــهری!(  |  شهاب نبوی|  

یکی از رازهای زنده ماندن و زندگی کردن در شهری مثل تهران، 

یادگرفتن اصول »متروسواری« است. شما بعد از این که در یکی 

از چهارراه های تهران، یک ســوراخ بزرگ دیدی، متوجه می شوی 

که آن جا یک ســوراخ طبیعی نیست و راه رسیدن به قطار شــهری است. البته شاید 

هم سوراخی باشد که عوامل زحمتکش شهرداری کنده اند و دیگر حالش را نداشتند 

که پرش کنند؛ اما اگر در ورودی این ســوراخ دیدید، عده ای تجمــع کرده اند و دارند 

دست  فروشی می کنند، شک تان برطرف می شود و می توانید با خیال راحت، وارد سوراخ 

مذکور شوید. این سوراخ ها معموال تنگ و تاریک است و اگر بار اول تان باشد که داخلش 

می شوید، احتماال آن را با تونل وحشت اشتباه می گیرید. هنگام حرکت در این تونل ها 

بهتر است چراغ قوه به همراه داشته باشید، چون در جای جای این تونل ها مثل همان 

جلوی ورودی اش افرادی ایستاده اند و دارند از دم موش تا شیر خر را برای فروش عرضه 

می کنند و اگر حواس تان نباشد، می روید روی بند و بساط شان. در همین لحظات است 

که احتماال کورسوی امید و روشــنایی را از دور می بینید؛ این جا قسمت فروش بلیت 

است. معموال صف آن از صف عابربانک در شب های واریز یارانه هم شلوغ تر است. بعد از 

تهیه بلیت، وارد یکی از سخت ترین مراحل این ماراتن می شوید، باید حدس بزنید که در 

قطار کجا باز می شود و همان دوروبر کمین کنید. با دیده شدن چراغ های قطار از داخل 

تونل، رقابت هرلحظه فشرده تر می شود. در قطار که باز شد، کسی مجال پیاده شدن، 

پیدا نمی کند. اصال دلیلی ندارد شما رفیق نیمه راه باشی و وسطش پیاده شوی؛ همه 

فقط باید سوار شوند. سوار شدن هم به این آسانی نیست. کسانی که بخت یارشان بوده و 

جلوی در ایستاده اند، راحت تر سوار می شوند، اما اگر از در فاصله داشته باشی، باید از اهرم 

فشار استفاده کنی؛ به این صورت که دو دستت را دو طرف در قرار بدهی و به کمک باال 

تنه و پایین تنه ات به طور همزمان، فشاری وارد کنی که جمعیت جابه جا شود و بتوانی 

وارد شوی. دست آخر هم چون در بسته نمی شود، مامور مترو می آید و نفر آخر را جوری 

فشار می دهد که ستون فقراتش شکل فابریک خود را از دست می دهد. 

توصیه های ایمنی: کفش آهنین، اســپری خوش بو کننده، دو دستی جیب خود 

را پاییدن و حس ششــمی قوی، برای حدس زدن این که کدام صندلی زودتر خالی 
می شود، فراموش نشود.

فلكه اول

شنود

دوربين مداربسته

همانطور که قبال هم گفتم، تحریریه شهرونگ از 

آن مکان هایی است که هیچ وقت ساکت و بی خبر 

نیســت و بنده به عنوان یک دوربین مداربسته 

تعطیالت ندارم و شــب و نصف شب و کله صبح 

باید حواســم به رفت وآمد این بیش فعاالن عزیز 

باشد. این هفته هم اصال حوصله شان را نداشتم 

و نمی گذاشتند دودقیقه بتوانم خودم را خاموش 

کنم و چشمم بهشان نیفتد. از بس هم تکراری 

هستند. همین  هادی حیدری را یک بار ببینید، 

انگار همیشه دیده اید. یکجوری با تعصب همیشه 

لبــاس چهارخانه تنش می کند کــه من گاهی 

مجبورم خودم را ویدیوچک بکنم. این االن هفته 

پیشش است یا همین االنش. از طرفی سوشیانس 

شــجاعی فرد که عین شــبکه ای فیلم اســت. 

می گویند از بیست سال پیش همین شکلی بوده 

و افتاده رو دور تکرار و وقتی آن صفحه های قدیمی 

شهرونگ را هم می بندد که انگار تونل زمان داریم با 

سوشیانس! اصال اینها همه شان شبیه هم هستند 

و من با آن رزولوشــن مزخرفم فقط یک ســری 

سیبیل می بینم که موهایشان در آستانه ریختن 

است، اما از اینها که بگذریم، این هفته عجیب ترین 

عروس دنیا در تحریریــه ما بود. معمولی اش این 

است که دخترها وقتی بخواهند عروس بشوند، 

یکجوری تمام دنیا و کائنات را موظف می دانند 

به عروس بودنشــان توجه کنند و کل منظومه 

شمسی با تمرکز دور عروســی و حنابندانشان 

بگردد که انگار درمان قطعی ســرطان را کشف 

کرده اند. اما به شــکل خاصش را ما در تحریریه 

داشتیم. هر روز می آمد می نشست پشت میزش 

و طبق معمول از سیستم های مدیریتی و آسیب 

محیط زیست و شهرداری تهران حرص می خورد 

و به افسرده های تحریریه روحیه میداد و وسایلش 

را جمع می کرد و می رفت؛ تا این که یک روز وقتی 

وارد تحریریه شد، سوشیانس شجاعی فرد برایش 

ِکل کشید و گفت نازنین جمشیدی هفته پیش 

عروس شده! آخر عروس هم این قدر بی سروصدا و 

بی ادعا؟! آن هم توی فصل انقراض مردهای قصد 

ازدواجی و شکارچیان پلنگ! من حتی چندباری 

فیلم های هفته قبل را مــرور کردم اما هیچ اثری 

از پشت چشم نازک کردن تازه عروسی و اکلیل 

پشت چشم و کفش نوک تیز پاشنه دار که همه 

تازه عروس ها می پوشند، نبود! نازنین جمشیدی 

فروتن ترین عروس دورانش بــود که یکجوری 

بی ســروصدا عروســی کرد انگار رفته بود نون 

سنگگ بخرد. همین جا از طرف جامعه دوربین 

مداربسته ها بهش تبریک می گیم و الزم به ذکر 

است ما توی صنف خودمان ردیاب و دستگاه های 

شنود خوب هم هســت که اگر در طول زندگی 

برای شــوهرتان خواستید اســتعمال کنید، در 

خدمتیم. اما چند روزی که از عروســی نازنین 

گذشت، یک نفر در تحریریه را باز کرد و آمد داخل. 

کمی سخت راه می رفت و آن قدر گردوغبار دورش 

را گرفته بود که چهره اش واضح نبود. از دیدنش 

یکی دوتــا از بچه ها از حال رفتنــد اما بی توجه 

به همه شــان رفت ســمت میز  هادی حیدری. 

رنگ  هــادی پرید و روی صندلــی چرخدارش 

کمی عقب رفــت و من من کنان گفــت: »مو..

مو..مومیایی!« شــهاب و علی اکبر که شوخی  با 

مومیایی زیر سر آنهاست، رفتند زیر میز. مومیایی 

 هادی را از یقه اش بلند کرد و هلش داد آن طرف 

اتاق و نشست پشت میز و صدایش را صاف کرد 

و گفت: »خجالت نمی کشــید شماها؟« شهاب 

سرش را پشت میز باال آورد و گفت: »غلط کردیم« 

مومیایی نگاهی به مانیتور  هادی کرد و گفت: »این 

حق التحریر بچه هارو کجا میزنی؟ اسم منم بذار 

توش« سوشیانس که موبایلش را درآورده بود و 

از مومیایی استوری می گرفت، گفت: »شما مگه 

میدونید این کامپیوتر چیه؟« مومیایی چپ چپ 

نگاهش کرد و گفت: »نه پــس فکر کردی منم 

مثل شما با عهد عتیق حال می کنم؟ رفته بودم 

آرایشگاه بدم بغل موهامو از این مدل جدیداتون 

بتراشن ترســیدن! چتونه شــماها؟«  هادی با 

قدم های آهســته آمد جلو و گفت: »من  هادی 

حیدری هستم سردبیر شهرونگ. خوشحال 

میشــم یه عکس با هم بگیریم که من بذارم 

اینســتاگرامم« مومیایی درحالی  که داشت 

توی مانیتور را نــگاه می کرد: »بی خود! از این 

به بعد من سردبیرم. برو بشــین اونور!« حاال 

مومیایی یک هفته است که از تحریریه بیرون 

نرفته است و این قصه سر دراز دارد...

پشت صحنه شهرونگ به روایت دوربین مداربسته

مومیایی در تحریریه!

  یک نفر از مشهد: تازه نمی دونید از طریق لباس زیر ارزان قیمت چه کارهایی که نمی کنن.

  از کنار ون: خانمم، یه لحظه تشریف بیار، باز می خوای انتحاری بزنی؟

  دست فروش مترو: خانوم ها، عزیزهای من، رژ لب 24 ساعته آوردم براتون، لبت پوست پوست 

نمی شه، دارای گارانتی عدم مشکل بیوتروریستی، داعشیش ده تومن، جبهه النصره فقط پنج

  سعید مرتضوی: هی می گم ریمل نزنید!

  مومیایی: به حق چیزهای نشنیده

#تانک_ارشاد  #خط_چشم_انحرافی #صدف_بیوتروریستی #گروناشو_از_من_بخر  

#شهرونگ

موضع گیری پیش از موعد توئیتر باز

|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
email: sunysaghafi@yahoo.com

خوشگال باید بترسن 
خوشگال باید بترسن

جامعه

 صفحه 

ایت رکورددار  ر
یا برای ادامه 

گفت و گوی «شهروند» با متخصصی که در گرفتن رضایت
۱۵۰۰ خانواده برای اهدای عضو نقش داشته است

ونه برای اهدای عضو آماده می شوندو چه خانواده هایی رضایت نمی دهند؟   خانواده ها چ

ادثه

گفت وگوی «شهروند» 
با عامل تیراندازی مرگبار 

سبزه میدان تهران

تسویه حسا 
ر ن د خونین د

   صفحه 2

نر نگ و  ر

باز هم
کفش و لباس

در کن حاشیه ساز شد

ستاره ها
بی کفش و بی پاشنه!

   صفحه 

و فت و

به رویاهایت
 نه نگو

   صفحه 

ری که  رچهر، دختر سفال    گفت وگو با آ
ی روی پای خودش ایستاد تا  از  سال
زندگی را آن جور که می خواهد رقم بزند

جامعه

شب های
روشن

   صفحه 

قه مند به     چرا بعضی از افراد ع
شب زنده دار اند و شب را برای ل 

بردن  از زندگی انتخا می کنند؟

ور

 صفحه 4

هان دوست دارم 
راسته باش همیشه 

آقای گل هلند
سفیر برند شماره یک شامپو

هان دوست دارم 

شهروند| چهل ودومین جلسه کمیته ملی حقوق 
بشردوستانه به ریاســت دکتر علی اصغر پیوندی، 
رئیس جمعیت هالل احمر و با حضور نمایندگان 
وزارتخانه های امور خارجه، دادگســتری، دفاع و 
بهداشــت برگزار و آخرین تحوالت مربوطه در آن 
بح و بررســی شــد. رئیس جمعیت هالل احمر 
در نامه ای خطاب به رئیــس جمعیت هالل احمر 
فلسطین ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان 
حمــالت اخیر اســراییل به مردم غــزه، آمادگی 

جمعیــت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران را 
برای ارایه خدمات درمانی به زخمی ها و مجروحان 
اعالم کرد.  در پایان این جلسه کمیته ملی حقوق 
بشردوســتانه در بیانیه ای حمالت وحشیانه رژیم 
اشــغا لگر قدس که منجر به کشته و زخمی شدن 
صدها نفر از فلســطینیان شــد را محکوم کرد و 
خواســتار مداخلــه ســازمان های بین المللی در 

خاتمه نق فاحش حقوق بشردوستانه شد.
ادامه در همین صفحه

شــهروند| دکتر پیونــدی در حکمی »دکتر 
شــهاب الدین صابونچــی« را به ســمت رئیس 

سازمان جوانان هالل احمر منصوب کرد.
متــن حکــم رئیــس جمعیــت هالل احمــر 
خطــاب بــه »دکتــر شــهاب الدین صابونچی« 
به این شــر اســت: »نظر به شایســتگی، تعهد 
و ســوابق ارزنده جنابعالــی به عنــوان »رئیس 
ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر« منصوب

می شوید.
وظایف خداپسندانه، بشردوستانه و فعالیت های 
ملی و فراملــی جمعیت هالل احمر از یک ســو و 
توانمندی های سرشــار موجــود در میان جوانان 
ایران اسالمی از ســوی دیگر اهمیت خدمات آن 
ســازمان را دو چندان می کند. لــذا از جنابعالی 
انتظار دارم ضمن بهره گیری از تجارب ارزشــمند 
خــود و اســتفاده از نظــرات صاحب نظــران و 
کارشناســان و تعامــل مثبت و ســازنده با دیگر 
ارگان های همکار در این زمینه و با التزام به اهداف 
چهارگانــه جمعیت، تمام همت و تــوان علمی و 
اجرایی خود را در راســتای جلب مشارکت موثر و 

فعال جوانان، تالش و کوشش برای هویت بخشی 
و افزایش امید و نشــاط در نســل جوان، مساعی 
الزم درخصوص ایجاد و توســعه فضاهای مناسب 
جهت انجام فعالیت اعضای سازمان و برنامه ریزی 
جهت آمــوزش جوانان به منظــور تحقق اهداف 
ســازمانی و آمادگــی آنــان جهت شــرکت در 
فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و خدماتی 
عام المنفعه و خصوصا خدمــات کمک های اولیه 
و عملیات امــدادی جمعیت هالل احمــر به کار

گیرید.
بالندگــی و توفیــق روزافــزون شــما را در 
خدمت به مردم شــریف ایــران در جهت تحقق 
اهــداف واالی جمعیــت هالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایران از درگاه خداوند یگانــه و مهربان

مسئلت دارم.«
ی ی و اجرایی دکتر صابون سوابق تحصی

تحصیالت:  دکترای پزشــک عمومی، دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

 معــاون امــور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
منطقه  

 مدیــر روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی 
جمهوری اسالمی ایران

ت مدیره شــرکت شــهر   عضو و نایب رئیس هی
سالم شهرداری تهران 

 مشــاور اجرایــی رئیــس مرکــز مطالعــات و 
برنامه ریزی شهر تهران 

 رئیــس اداره ســالمت و دبیر کمیتــه راهبری 
جامعه ایمن منطقه 

 عضو شــورای فرهنگی ســازمان نظام پزشکی 
ج.ا.ایران

 مشــاور معاونت رفاهی و اجتماعی سازمان نظام 
پزشکی ج.ا.ایران 

 مشاور اجرای ریاست مرکز و مدیر اجرایی مرکز 
تحقیقات پوست و سلول ها بنیاد

 مشــاور صنفــی رفاهــی معاونت دانشــجویی 
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 عضو کمیته راهبری جامعه ایمن مناطق 1 و 
و  مردمــی  آموزش هــای  بخــش   مســئول 
اطالع رســانی ســتاد مدیریت بحران شهرداری 

منطقه 

ل احمر با حکم رئیس جمعیت ه

مر شد  وانان هال ا ی سازمان  ی ر شهاب الدین صابون دکتر 

اسکندر فیروز، نخستین رئیس سازمان 
ش هایش می گوید محیط  زیست ایران از زندگی و ت

گنج پررنج
پدر تا ها

 صفحه 

ی صفحه|  متــن این بیانیه به  ادامه از با
سف بار  شــر زیر اســت: اتفاقات و حمالت ت
ه حمــالت صورت گرفته  روزهــای اخیر، به وی
، موسوم به روز  01 1 می  در روز دوشــنبه 
نکبت، در سرزمین های اشــغالی فلسطین که 
مصادف با هفتادمین ســالگرد تشــکیل رژیم 
صهیونیســتی و نیز انتقال ســفارت آمریکا از 
تل آویو به بیت المقدس شــده اســت، براساس 
اخبــار و گزارش های واصله منجر به شــهادت 
ده ها نفر ازجمله کودکان و نوجوانان و زخمی و 
مجرو شدن صدها تن از معترضان فلسطینی 

شده است.
بدون  شک توسل خشــونت و کشتار عامدانه 
و هدفمند غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی 
از سوی نیروهای مســلح رژیم صهیونیستی و 
استفاده آنها از ســال های جنگی جهت مقابله 
و ســرکوب اعتراضات معترضان، نق اصول و 
قواعد حقوق بین الملل بشردوســتانه و مصداق 
بــارز جرایــم جنگی اســت که ســازمان های 
بین المللــی دولتــی و غیردولتــی نیــز در 
ارتــکاب آن در جریــان حمــالت اخیر صحه

گذاشته اند.
با توجه بــه وضعیت بغرنــ و بحرانی کنونی 
در سرزمین های اشــغالی فلسطین، کمیته ملی 
حقوق بشردوســتانه جمهوری اســالمی ایران، 
ســف عمیق خود از نق  ضمن ابراز نگرانی و ت
اصول و قواعد حقوق بین المللی بشردوســتانه، 
1 و ماده  ازجمله، کنوانســیون چهارم ژنــو 
 اساســنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی 

نیروهای مسلح رژیم اشغالگر اسراییل و یادآوری 
 01 قطعنامه شماره  مورخ  دسامبر 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد در خصوص 
تلقی شهرک ســازی های غیرقانونــی این رژیم 
به عنوان نق آشکار حقوق بین الملل، حمالت 
جنایتکارانــه مذکور را بشــدت محکوم می کند 
و از کشــورها، مجامع و نهادهای بشردوســتانه، 
ه  سیاســی و قضائی ذیصــال بین المللی، به وی
کمیته بین المللی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر 

ســازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری 
درخواســت محکومیت این حمالت و پیگیری 
فوری بــه منظور توقف آنها و اقــدام برای پیگرد 
حقوقی و قضائی عامالن نقــ قواعد حاکم در 

جامعه بین المللی و تعهدات این رژیم را دارد. 
ر پیوندی  ی اص دکتر ع
ی حقو بشردوستانه  رئیس کمیته م
ل احمر جمهوری  و رئیس جمعیت ه
می ایران اس

ا ن

شن خون
در بیت المقد

   صفحه 

   آمریکا در حالی جشن انتقال سفار 
خود به بیت المقدس را برگزار کرد که 
ول  ی مش همزمان نظامیان اسرایی
ینی  های معتر بودند س کشتار ف


