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اهتزاز بزرگترین پرچم یادبود 
شهید سلیمانی در برج میالد

بزرگترین پرچم یادبود با تصویر سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی در مجموعه برج میالد به 
اهتزاز درآمد. به گزارش ایســنا، این پرچم با هدف 
گرامیداشــت یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی و 
دالورمردی های آن شهید برای حفظ خاک وطن به 
اهتزاز درآمد.  پرچم به اهتزاز درآمده در ابعاد ۹ در۱۶ 
متر در ضلع جنوب شــرقی برج میالد نصب شده 
است. بر اســاس گزارش روابط عمومی برج میالد، 
طراحی و اجرای بخش های هنری این پرچم توسط 
هنرمندان شناخته شده کشور صورت گرفته است.

    
یارانه داروهای خاص در دست 

بیمه ها هرز می رود 

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، با اشــاره به 
شرایط اقتصادی کشور، خواســتار پرداخت یارانه 
داروهای بیماران خاص به شــرکت های تولیدی و 
واردکنندگان شد. به گزارش خبرگزاری مهر احمد 
قویدل، گفت: ادامه سیاست انتقال یارانه داروهای 
بیماران خاص به حســاب ســازمان های بیمه گر، 
لطمات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. او افزود: 
سازمان های بیمه گر طی چند سال گذشته اساساً 
اثبات کرده اند که ظرفیت انتقال این مسئولیت مهم 
را ندارند. بدهی های میلیاردی سازمان های بیمه گر 
به مراکز درمانــی و داروخانه ها چرخه تأمین دارو را 
دچار مخاطراتی کرده است که بسیار نگران کننده 
است. مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، ادامه داد: 
شرکت داخلی تولیدکننده فاکتور ۸ که در سایه تالش 
متخصصان ایرانی، به تکنولوژی تولید این دارو دست 
یافته و قرار است در گام دوم با افزایش ۳۰ درصدی، 
۶۰ درصد از نیــاز بیماران هموفیلــی را به فاکتور 
تأمین کند، بالغ ۶۵ میلیارد تومان از شــرکت های 
پخش دارو مطالبه دارد که تسویه این مطالبات در 
گرو تسویه حساب ســازمان های بیمه گر با مراکز 
درمانی و داروخانه های کشور است. او افزود: کانون 
هموفیلی ایران معتقد است تداوم این وضعیت ثبات 
یک ظرفیت بزرگ خودکفایی کشور را در صنعت 
داروسازی تهدید می کند و وضعیت تولیدکنندگان 
داخلی دیگر هم بهتر از این شرکت نیست. مدیرعامل 
کانون هموفیلی ایران، تاکید کرد: ما معتقدیم دولت 
برای حفظ چرخه تأمین دارو باید یارانه های حوزه دارو 
را با حذف دو واسطه مهم یعنی سازمان های بیمه گر 
و دانشگاه های علوم پزشکی، حداقل تا عادی شدن 
شرایط کشور عهده دار شود. سازمان های بیمه گر 

عمالً ظرفیت هدایت درست این بودجه را ندارند.
    

تذکر به شهرداری برای دست 
نیافتن به درآمد 500 میلیاردی

عضو شورای شهر تهران گفت: بر اساس بودجه 
۹۸ ، شهرداری باید تا پایان تیر به درآمد ۵۰۰ میلیارد 
ریالی دست می یافت که این امر رخ نداد. به گزارش 
خبرگزاری فارس، مرتضی الویری عضو شورای شهر 
تهران در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای 
شهر در باره بودجه ۹۸ شهرداری تهران تذکر داد و 
اظهار داشت: بر اساس قانونی که تصویب شده باید 
در مدت زمان مشخصی تکالیفی که بر اساس قانون 
بودجه به شهرداری محول شــده، اجرایی شود. او 
افزود: بر اساس بندهایی از تبصره ۳۶ قانون بودجه 
۹۸ شورای شــهر تکالیفی که برعهده شهرداری 
گذاشته شــده باید تا پایان تیر انجام می گرفت اما 
بسیاری از موضوعات محقق نشده است. این عضو 
شورای شــهر تهران ادامه داد: شهرداری موظف 
است با هدف تحقق شعار »تهران، شهر هوشمند« 
اقداماتی جهت تســهیل برقراری پشــتیبانی در 
حوزه های مختلف دیجیتال و تسهیل توسعه کسب و 
کار دیجیتال را فراهم کند. همچنین بهبود در عرضه 
خدمات شهری الکترونیک را شاهد باشیم.  الویری 
گفت: همچنین انجام مطالعات الزم نسبت به احصا 
منابع نامشهود و داده های شهرداری اقدام نشده تا 
از طریق آن این اطالعات و منابع با فعاالن اقتصادی 
و اجتماعی به اشتراک گذاشته شود و از طریق آن 
پلتفرم اقتصــاد دیجیتال شــهری و درآمد پایدار 

حاصل شود و گزارشش را به شورا ارسال نکردند.

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

یکشــنبه ۱۵ دی مــاه در حالی 
که تنها دو روز از ترور ســردار قاسم 
ســلیمانی، فرمانده ســپاه ایران به 
دست آمریکاییان می گذشت، دونالد 
ترامپ رئیس جمهور این کشــور بار 
دیگر نشــان داد که هیچ ارزش برای 
پروتکل های بین المللی، حقوق بشر 
و قراردادها و کنوانســیون هایی که 
کشــور متبوعش آنها را تایید و امضا 
کرده و در موردشان تعهد داده است، 
قائل نیست. او در یک پست توییتر به 
تمام مردم جهان نشان داد تنها نکته 
با ارزش برای او اهداف جنگ طلبانه و 

استعماری دولتش است. 
او که پیش از این از توافقنامه آب و 
هوایی پاریس، پیمان منع راکت های 
میان بــرد هســته ای، موافقت نامه 
جهانی در امور مهاجران و توافقنامه 
برجام خارج شــده بود، تا نشان دهد 
هیچ ارزشی نه برای حفاظت از محیط 
زیســت جهانی، و نه بــرای امنیت 
کشورهای جهان و نه حتی امضاها و 
تعهدات اخالف خود قائل نیست؛ این 
بار در یک توییت نشان داد که میراث 
فرهنگی جهانیان نیز برای او پشیزی 
ارزش ندارد و به راحتی و برای رسیدن 
به اهداف استعماری خود حاضر است 
قوانین بین المللی و پیمان ژنو را هم 

زیر پا بگذارد.
 ترامپ ۱۵ دی ماه توییت کرد: »ما 
۵2 مکان و سایت را که برخی از آن ها 
ارزش بســیار باالیی از نظر فرهنگی 
دارد، تحت نظر داریم. ایران و خود این 
اهداف تحت حمله سریع و شدید قرار 
خواهند گرفت و آمریــکا دیگر هیچ 

تهدیدی را قبول نمی کند.«
او که ۵2 نقطه را نمادی از ۵2 تنی 

که در سال ۱۳۵۸ در تسخیر سفارت 
آمریکا در ایران به گــروگان گرفته 
شــده بودند، عنوان کرد، بار دیگر و 
در توییتی دیگر در مقابل کسانی که 
سعی داشتند سخنان او را به گونه ای 
دیگر تفســیر کنند تا مجبور نباشند 
از رویای ترامپ ناجی بیرون بیایند، 
تاکید کرد مراکز بســیار بــا ارزش 
فرهنگی ایران هدف موشک های او 

خواهند بود.
قوانین بین المللی در مورد آثار 

فرهنگی و تاریخی 
جنگ چیزی جدیدی نیســت و 
به قدمت حضور بشــر بر کره خاکی 
تاریخچــه دارد. از زمانــی که قابیل 
نخســتین قتل را انجــام داد جنگ 
بخشــی جدانشــدنی از تاریخ بشر 
بوده است. جنگ هایی وحشتناک و 
مخرب که هزاران سال است مهمان 
همیشگی این سیاره بوده است همراه 
با خرابی های عظیــم و ویرانی های 
غیرقابل جبران تجربه های گرانبهایی 
را به همراه داشته است. کنوانسیون 
ژنو چکیده ای از این تجارب دردناک 
و ارزشمند است. پیمانی که می داند 
نمی تواند جنگ را از زمین ریشه کن 
کند، اما ســعی دارد با تنظیم قوانین 
بین المللی آثــار غیرقابل جبران آن 
را محدود کرده و تا جــای ممکن از 
حقوق بشر علیه جنایت های جنگی 

حفاظت کند.
ل  و ا تــکل  و پر  ۵ ۳ ه  د مــا
کنوانسیون ژنو به طور ویژه هرگونه 
اقــدام خصومت آمیز علیه اشــیا و 
آثار فرهنگــی را منع می کنــد و از 
جمله مانع تبدیل شــدن این اشــیا 
به اهــداف تالفی جویانه می شــود. 
همچنین اســتفاده از ایــن مراکز به 
عنــوان پایگاه های نظامــی و برای 

استفاده های جنگی را منع می کند.  
کنوانسیون ژنو همچنان که حمالت 
عمدی به اهداف غیرنظامی و استفاده 
از آنها بــرای اهداف نظامــی را منع 
می کند، تاکید دارد که اشــیا و آثار 
دارای اهمیت فوق العاده برای میراث 
فرهنگی مــردم نباید هدف حمالت 

قرار گیرند.
آمریکا هم مانند ایران این پیمان 
را امضا کرده و تعهد داده اســت که 
هرگز مراکز فرهنگــی و آثار تاریخی 
را تخریب نکرده و هدف جنگی قرار 

نخواهد داد. 
آمریکا همچنین عضو کنوانسیون 
پــراگ در زمینه حفاظــت از اموال 
فرهنگی در درگیری های مسلحانه 
اســت که چنین حمالتــی را منع 
می کنــد. بر اســاس قوانین جنگی، 
افرادی که دســتور حمالت عمدی 
به اشیای غیرنظامی را می دهند یا در 
این حمالت شرکت می کنند مرتکب 

جنایت جنگی شده اند.
توییت های اخیر ترامپ نشــان 
می دهد نه تنها ترامپ به طور آشکار 
هیچ ابایی از فرمان به اجرای جنایت 
جنگی در مقابل دیــدگان جهانیان 
ندارد، بلکه شــاید در ادامه دکترین 
خروج خــود ایــن بــار پیمان های 
حقــوق بشــری کنواســیون ژنو و 
پیمان فرهنگی پراگ را برای خروج 
انتخاب کند تا دســتش برای اجرای 
جنایت های بیشــتر علیه بشــریت 

بازتر باشد.
واکنش یونسکو

هنگامی که ترامپ اعالم کرد که 
مراکز باارزش فرهنگــی را در ایران 
مورد هدف قرار می دهــد و در برابر 
اعتراضات وقیحانــه دوباره بر حرف 
خود تاکید کرد، شــاید به این توجه 

نداشــت که تهدید کردن کشوری با 
تاریخچه چند هزار ساله فرهنگی که 
24 اثر ثبت جهانی شده دارد، می تواند 
اجماعی جهانــی را علیه گفتارش به 

همراه داشته باشد.
یونسکو، سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد یــک روز بعد 
در واکنش بــه تهدیدات ترامپ علیه 
اماکن فرهنگی ایــران، تأکید کرد: 
»واشنگتن باید به خودداری از آسیب 
رساندن به اماکن فرهنگی و تاریخی 
متعهد باشــد و از تهدیــد حمله به 

چنین مراکزی خودداری کند.« 
آنــدرا پراســو، قائم مقــام مدیر 

دیده بان حقوق بشر سازمان ملل نیز 
در مطلبی کــه در تارنمای اینترنتی 
این سازمان منتشــر شد، اعالم کرد: 
»دولت آمریــکا باید فــورا تصریح 
کند که همــواره بــه قوانین جنگی 
بین المللــی پایبند اســت. ترامپ 
باید علنــا تهدیدهای خــود را علیه 
دارایی های فرهنگی ایران پس بگیرد 
و  به طور شــفاف اعالم کند که مجوز 
یا دســتور جنایت جنگــی را صادر 
نمی کنــد. وزارت دفــاع آمریکا نیز 
باید به طور آشکار بر تعهد خود برای 
پیروی از قوانین جنگــی و تبعیت از 
دستورات نظامی قانونی تاکید کند.«

البته این واکنش ها تنها در فضای 
بین المللی باقی نماند و بســیاری از 
آمریکاییان نیز نه تنها مخالفت خود 
را با جنگ اعالم کردند، بلکه به تقبیح 

این گفته ترامپ پرداختند. 
کریس مورفی، سناتور دموکرات 
آمریکایی در واکنش به تهدید ترامپ 
در توئیتر نوشــت: »هدف قرار دادن 
غیرنظامیان و مراکز فراهنگی همان 
اقدامی اســت که تروریست ها انجام 
می دهند. این یــک جنایت جنگی 

است.«
سابقه حمالت جنگی به آثار 

فرهنگی و تاریخی
تخریب و نابود کردن آثار فرهنگی 
و تاریخــی کشــورها در جنگ ها و 
حمالت دشــمنان ماجرای جدیدی 
نیســت. هزار سال اســت دشمنانی 
که می خواهند اســتیالی خود را بر 
کشــوری دیگر ثابت کننــد، مراکز 
و آثار فرهنگــی آن را هــم همانند 
مردمانش نشــانه می گیرند و نابود 
می کنند. هزاران ســال مردم جهان 
شاهد سوزاندن کتاب ها و کتابخانه ها 
و نابود کردن آثار گران بهای فرهنگی 
و تاریخی بوده اند، اما اگر کمی با دقت 
نگاه کنید می بینید معموال کســانی 
گزینه نابــودی تاریــخ و فرهنگ را 
مدنظر قرار می دهند که خود چندان 
ریشــه فرهنگی و تاریخــی عمیقی 
ندارند و نســبت به ریشه های عمیق 
کشوری که مورد حمله قرار می دهند 
احســاس ضعف می کنند. آنها آثار 
بزرگیو فرهنگ غنی را نابود می کنند 
تا هم غرور و پشتوانه فرهنگی مردم 
کشور مقابل را نشانه گرفته و راحت تر 

آنها را به بند بکشــند و هــم خود از 
یاد ببرند کــه در مقابــل آنها چقدر 
بی ریشــه و ضعیف بوده اند. شاید به 
همین دلیل است که رئیس جمهور 
کشــوری که کمتر از 4 قرن قدمت 
دارد آثار فرهنگی کشوری با بیش از ۸ 
هزار سال تاریخ و پشتوانه فرهنگی را 
تهدید می کند. همانگونه که اخالف او 
داعش و طالبان در قرن متمدن بیست 

و یکم این کار را کرده اند. 
طالبان در نخســتین ســال قرن 
جدید مجسمه های ۵۳ متری بودای 
بامیــان که بیــش از ۱۵ قرن قدمت 
داشــت را به گلوله بســت و تخریب 
کرد و برای همیشه بر دل دوستداران 
فرهنــگ افغانســتان و جهان داغی 
بزرگ گذاشــت.  داعش نیز در سال 
2۰۱۵ کمر به قتــل تاریخ و فرهنگ 
منطقه تحت ســیطره خود بســت. 
داعش مــوزه نینوا و مقبــره یونس 
نبی در موصل، شــهر تاریخی هترا، 
شــهر تاریخی نمرود و شهر باستانی 
پالمیرا که هر کدام چند هزار ســال 
تاریخ را پشت خود داشتند منفجر و 
ویران کرد تا مــردم از یاد ببرند پیش 
از آنها مردم منطقه که بوده اند و چه 
داشــتند تا بتوانند تاریخ را از حضور 
خود بازنویسی کنند.  همچنین باید 
یادآوری کرد کــه در ماجرای غارت 
موزه بغداد در ســال 2۰۰۳ و زمان 
اشغال عراق توسط آمریکا، نیروهای 
نظامی آمریکا متهمــان ردیف اول 

بودند.
حاال ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
علنا اعــالم می کنــد می خواهد کار 
نیمه تمام داعش و طالبان را در ایران 
به پایان برســاند و مراکــز فرهنگی 
با ارزش را نابود کند تا شــاید مردم 
منطقه ریشه خود را فراموش کنند. 
هرچند تجربه تاریخی هزاران ساله 
ایرانی نشان داده که چگونه همیشه از 
پس ویرانگران برآمده و آنها را حذف 
یا هضم کرده و همچنان مقتدرانه بر 
باالی تاریخ هزاران ساله خود استوار 

ایستاده اند. 

 ادامه واکنش جامعه جهانی به توییت تهدیدآمیز ترامپ علیه تاریخ و فرهنگ ایران:  

تخریب مراکز فرهنگی جنایت جنگی است

خبر

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
از اجرای طرح پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی در میان دانش آموزان تهرانی خبر 
داد و گفت: مددکاران بهزیستی در مدارس 

حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری مهــر، حبیب اهلل 
مسعودی فرید در خصوص طرح پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان 
گفت: این طرح در درجه اول به وزارت آموزش 
و پرورش واگذار شده است و در میان دانش 

آموزان اجرایی می شود.
او افزود: هدف این طرح ارتقای ســالمت 
روانی و اجتماعی دانش آموزان و شناسایی 
مهمترین آسیب هایی است که بچه ها با آن 

درگیر هستند.
حبیب اهلل مسعودی فرید گفت: در درجه 
بعد اگر پس از وقوع آســیب نیــاز به ارجاع 
و رفع آســیب وجود داشته باشــد، ابتدا از 

سوی مشاوران این وزارتخانه اقدامات الزم 
انجام می شود و اگر مشــکل برطرف نشد به 
سازمان بهزیســتی و وزارت بهداشت ارجاع 

داده می شود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
با اشــاره به اینکه هدف این طرح این است 
که مراحــل اولیه در داخــل وزارت آموزش 
و پرورش انجام شــود و هر مــوردی را به ما 
ارجــاع ندهند، گفت: اگر در خود سیســتم 
و ســطح بندی خدمات انجام شود مشکلی 
ایجاد نمی شود و خود وزارتخانه می تواند در 
راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
دانش آموزان اقدام کند بــه طوری که یک 
مشــاور خوب با دارا بودن مهــارت آموزی 
و مهارت هــای زندگی و آگاهــی از تمامی 
آسیب ها می تواند دانش آموزان را در جهت 
پیشگیری از آسیب راهنمایی و هدایت کند.

فرید ادامه داد: البته ســازمان بهزیستی 

در خصــوص تدویــن دروس مربــوط به 
مددکاران اجتماعی و اســتقرار مددکاران 
 در مــدارس همکاری هــای الزم را انجــام 

داده است.
او گفت: آمادگی الزم را داریم تا هر کمکی 
که آموزش و پرورش در خصوص اجرای این 

طرح داشت را انجام دهیم.
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
در خصوص تعداد دانــش آموزانی که تحت 
پوشش این طرح هستند، گفت: در ابتدا قرار 
بود در هر استان چند مدرسه تحت پوشش 
طرح نماد یا همان پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی باشــد و به مرور تمامی مدارس در 

استان های مختلف تحت پوشش قرار گیرد.
بــه گفتــه او در برخــی شهرســتان ها 
مثل شهرســتان نظرآباد تمامــی مدارس 
تحت پوشــش این طــرح قرار دارنــد و اگر 
در شهرســتان های استانی احســاس نیاز 

بیشتری در خصوص پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی احساس شد و وجود داشت مدارس 
بیشــتری تحت پوشــش قرار می گیرند و 
کارشناسان و مشاوران در جهت پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی اقدامات الزم را انجام 

می دهند.
او تأکید کرد: در تهران امســال قرار است 
این طرح اجرا شــود و دانــش آموزان تحت 

پوشــش طرح پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی قرار گیرند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
افزود: نهادهای مختلفی در خصوص اجرای 
این طرح همکاری می کنند به طوریکه نیروی 
انتظامی، قوه قضاییه، بنیاد برکت، بهزیستی، 
آموزش و پرورش و کمیته امداد از جمله این 

سازمان ها هستند.

معاون اجتماعی بهزیستی به مهر خبر داد

حضور مددکاران اجتماعی در مدارس

دیده بان حقوق بشر 
سازمان ملل اعالم کرد: 
»دولت آمریکا باید فورا 

تصریح کند که همواره به 
قوانین جنگی بین المللی 
پایبند است. ترامپ باید 
علنا تهدیدهای خود را 

علیه دارایی های فرهنگی 
ایران پس بگیرد و  به طور 

شفاف اعالم کند که مجوز 
یا دستور جنایت جنگی را 

صادر نمی کند«

ماده 5۳ پروتکل اول 
کنوانسیون ژنو به طور ویژه 

هر گونه اقدام خصومت آمیز 
علیه اشیا و آثار فرهنگی 
را منع می کند و از جمله 

مانع تبدیل شدن این اشیا 
به اهداف تالفی جویانه 

می شود. همچنین استفاده 
از این مراکز به عنوان 

پایگاه های نظامی و برای 
استفاده های جنگی را منع 

می کند
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