ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ آرزو ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ
اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ،ﺟﻬﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺒﺰ  ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ وﺣﺸﺖ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن درﺧﺖ وﮔﻞ ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺘﯿﻢ  .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺧﺸﻢ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﺟﺪا از ﻫﻢ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دادﯾﻢ  .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻔﺮت را از واژه
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺸﻖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .
 19اﮐﺘﺒﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ  .روزی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2008ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ای اﯾﻦ روز را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ درک ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻠﺢ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭼﻨﯿﻦ اﻫﺪاﻓﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻄﺮ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﯾﻦ روز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ در ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﻐﺪاد
) 19اوت  (2003ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﺟﻮﻫﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و ﺻﻠﺢ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻨﺶ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪﯾﻢ .
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرن ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرن ﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ ﺗﻼش
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﮓ و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ  .اﺑﺰاری ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻮع دوﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﺸﻖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع را ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪ .
اﻣﺴﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ روزی را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺷﻤﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪو
ﻣﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺟﻨﮓ ﻗﺮار دارﻧﺪ .
در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺰاران داوﻃﻠﺐ  ،اﻣﺪادﮔﺮ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯿﺪارﯾﻢ .

