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داستانهای داوطلبانه
()1

حکایتداوطلبیغواصاندستبسته

سعیداصغرزاده

ش��عبان اس��ت و ایام مبارکش و نامگذاریهای
مناس��بش .این روزها خبر غواصان دس��ت بس��ته
شهید که داوطلبانه برای س��عادت ما جان باختند
را میتوانید در تمام ش��بکههای اجتماعی ببینید
و بخوانید .س��ردار باق��رزاده گفته بهص��ورت کامال
غیرمنتظرهای270شهیدازمناطقمختلفعملیاتی
فاو ،اروند ،ابوفلوس ،ش��لمچه ،مجنون ،شرق دجله
و زویدات پیدا ش��دهاند که از این شهدا  175شهید
متعلق ب��ه عملیات کرب�لای  4هس��تند؛ غواصان
شهیدی که با دستان بسته به شهادت رسیدهاند .در
بین این پیکرهای مقدس ،شهدایی پیدا شدهاند که
بعضا مشخص است آنها را زندهبهگور کردهاند چراکه
هیچجراحتیبربدنآنهاواردنشده...
نمیدانم آیا باید مانند بسیاری از هموطنان وارد
گفتوگوهایاحساسیبشومیامانندبرخیمدعیان
بگویم حاال زمان نقادی فرا رس��یده است یا ...فقط
میدانم که آنها بهترین خالیق بودند و مناسبترین
الگوه��ا ب��رای داوطلبی .ب��رای همی��ن اینروزها
میخواهمداستانهایداوطلبیآنانراروایتکنم...
ل س��ال  1365بود .غواصانی که
س��ردترین فص 
روزها و هفتهها در هوای زمستان و در آبهای سرد
و استخوانسوز کارون با کمترین امکانات و تحمل
س��ختیها ،بیخوابیها و مریضیها ،تمرین کرده
و آموزش غواص��ی دیده بودند ،ح��اال باید تمام آن
زحماترابهنتیجهمیرساندند.
علیرضا دلبریان از غواصان گردان یاس��ین ،شب
عملیاتکربالی 4رااینگونهتوصیفمیکند«:شب
 3دی فرا رس��ید؛ چه خبر بود ،ش��لمچه! اروندرود!
جزیره ماهی! جزیره بوارین! پردهسیاه شب کشیده
ش��د ،آخرین نماز جماعت بود ،خیلیها تا ساعتی
دیگر به س��فر ابدی میرفتند ،این را فقط خودشان
میدانس��تند؛ ذکرهای امام در هقهق گریهها گم
ش��ده بود ،همه زار میزدند ،گریه عذر تقصیر ،عفو
و بخش��ش به درگاه خدا ،گریه عاشق برای رسیدن
به معشوق ،گریه ش��وق از توفیق جهاد ،صادقانه و
بدون اغراق میگویم ،هیچ زبان و هیچ قلمی قادر به
تصویر کشیدن آن صحنهها نیست .باید میبودی و
میدی��دی در نزدیکی خط دش��من ،غواصان پناه
گرفته بودند ،آماده دس��تور و فرمان حمله؛ لحظات
سختی بود ،همه چشمشان به عقربههای فسفری
پرنور ساعتهای غواصی که هرکدامشان به دست
داشتند ،بود؛ لباسهای سیاه غواصی به تن ،سالحها
حمایل ،نارنجکها و خشابها بسته به فانسقهها،
کولههای موشکهای آرپیجی به پشت ،ماسکها
بهصورت،اشنوگرهابهدهان،فینهابهپا،بندهایآن
محکم،چاقوهایغواصیبهساقپابسته،سیمخاردار
قطعکن ،س��یمچین ،چراغقوه با انواع شیشههای
رنگی برای اعالم خبر ،کاتر و فن��دک؛ هرکدام را به
جای خود محکم بسته بودند و آماده حرکت .لحظه
موعودفرامیرسید،درونبچههاغوغاییبود».
سکوت بر شلمچه و اروند حاکم بود؛ فقط صدای
خشخشنیزارهاوامواجبهگوشمیرسید.هواسرد
بود ،غواصان از سرما میلرزیدند ،اما باید بیسر و صدا
در ساحل اروند ،داخل باتالقها و الی نیزارها مخفی
میماندند تا دستور برسد .همه به سطح آب اروند که
با نور ماه ،مثل آینه ش��ده بود ،چشم دوخته بودند.
به مواضعی که در عمق چند کیلومتری از س��احل
خودیبود،فکرمیکردند.
ثانیههابهکندیمیگذشت؛بچههالحظهشماری
میکردند .آقاجلیل (ش��هید محدثیفر) ،فرمانده
گردان رسید ،س��ر طناب را به نفر جلوی ستون داد
و در گوشش آرام گفت« :یا علی ،به امید خدا حرکت
کنید.خدانگهدارتون؛مواظبباشید،خیلییواش»؛
دش��من در چند متری ما در س��احل جزی��ره بود.
مهمترین کاری که باید االن همه رعایت میکردند
سکوت بود و بس ،س��تون غواصان بهصورت چهار
دس��ت و پا وارد آب شدند و ش��ناور در دریای مواج
اروند؛ خدایا چه خواهد شد ،خدایا ،آنچه وظیفه بود
و آنچه باید میکردیم ،کردیم ،...بقیهاش با خودت.
ستون غواص دور و دورتر ش��د تا دیگر هیچ اثری از
آنها نبود؛ دلهای مردان مانده در ساحل همراهشان
رفت.
دقایقی نگذشت؛ به یکباره سکوت مرگبار اروند
با س��فیر گلولهها درهم شکس��ت .سراسر خط،
دش��من از تمام سنگرها س��طح آب را زیر آتش
گرفت؛ گلوله بود که میآمد ،از موشک آرپیجی
گرفته تا تیرهای کالیبر  ،50تیربارهای گرینوف
و کالش؛ همه فقط سطح آب را میزدند .آنقدر
تیرها به هم پیوسته و پرحجم بود که خط آتش
تشکیل شده بود؛ حتی با ضدهوایی چهارلول به
طرف غواصانی که در آب ،بدون هیچ جانپناهی
بودند ،ش��لیک میش��د .تیرهای رس��ام ،مثل
میلگردهای مذابی که از کوره کارخانه ذوبآهن
خارج میشود ،به هم وصل بود .اصال امکان عبور از
البهالی گلولهها نبود؛ گرچه خیلی از تیراندازهای
دش��من س��طح آب را کور میزدند ،اما به یکباره
هواپیماها در آسمان پیدا شد و صدها گلوله منور
از روی بصره ،دهانه خلیجفارس تا روی خرمشهر
ریخت .آس��مان پر از منور ش��د .در طول جنگ،
چنینعملیاتنورافشانیندیدهبودم.منطقهمثل
روزروشنشد.حاالوقتیبودتاتیراندازها،غواصان
مظلومرایکییکیشکارکنند.
عملیاتلغوشد.هیچتماسیباغواصاننداشتیم.
چه بر ما گذشت ،خدا میداند و بس .دوستان ما در
عمق اروند شهید میشدند و ما در ساحل نظارهگر
بودیم و هیچ کاری از دستمان ساخته نبود .دشمن
دیوانهوارمنطقهرازیرآتشتوپخانهوخمپارهاندازها
گرف��ت .صدای غ��رش توپه��ا لحظ��های قطع
نمیشد...

فرصتهای درآمدزایی
برایسازمانهایغیرانتفاعی
پ��ول درآوردن ب��رای س��ازمانهای غیرانتفاع��ی
مفهوم تازهای نیس��ت .گاهی اوقات شرایط اقتصادی
ممکن اس��ت ش��ما را به فک��ر وا دارد که ب��ه راههایی
بیندیش��ید تا محصوالت یا خدمات س��ازمانتان را به
منابع درآمدزای جدیدی تبدیل کنید .همیشه خوب
اس��ت که فرصتهای کسب درآمد در س��ازمانتان را
ارزیابی کنید .اگر این فعالیتهای درآمدزا به مأموریت
سازمان غیرانتفاعی مربوط اس��ت ،گاه میتواند بدون
نیاز ب��ه پرداخت مالیات ادامه پیدا کند .رالف الرس��ن،
نویسنده کتاب راهنمای شروع کار درآمدزا در سازمان
غیرانتفاعی شما ،توصیه میکند در ارزیابی منابع بالقوه
درآمدزاهمیشهجانباحتیاطرابگیرید.برهمیناساس
بیایید نگاه��ی بیندازیم به روشه��ای درآمدزایی که
میتوان آنها را نسبتا سریع به کار بست و بعد قدمهایی
تبررسیکنیم.
رابرایارزیابییکدادوستدبلندمد 
مس�یر کوت�اه :درآمدزای�ی از کاری ک�ه
سازمانتاناالنانجاممیدهد
کسب سود س��ریع در بخشهای انتفاعی و تجاری
هم نادر اس��ت و در بخش غیرانتفاعی حتی بیش��تر
غیرممکن .برای یک سازمان غیرانتفاعی حداقل 6ماه
طول میکشد تا یک منبع خوب را برای کسب درآمد
شناسایی کرده و بعد شروع به کسب درآمد بکند .اما
دو راه سریع و کوتاه وجود دارد تا آنچه را شما تاکنون
انجامدادهایدبهپولتبدیلکنید:
اول ،بازار خود را به مش��تریان دیگر بس��ط دهید.
مش��تریانی را هدف بگیرید که به خدمات یا محصول
شما دسترس��ی ندارند .ش��ما میتوانید از مشتریان
«جمعآوری کمک از عموم» روش��ی است جدید
در جلب س��رمایه مالی الزم برای انج��ام کارهای
اجتماعی .استفاده از این ابزار در عرصه کارآفرینی
اجتماعی روز ب��ه روز درحال افزایش اس��ت .البته
باید توجه داش��ت که این روش به مثابه جانشینی
برای روشهای س��نتی جلب منابع مالی نیس��ت،
اما با توج��ه به نقش روزاف��زون اینترنت در زندگی
امروز ،روش«جمعآوری کمک از عموم» به صورت
آنالین در می��ان کارآفرینان اجتماعی نوپا بس��یار
محبوب اس��ت .هر یک از بس��ترهای «جمعآوری
کمک از عموم» میتواند ویژگیهای خود را داشته
باش��د اما آنچه که در میان آنها مشترک است این
اس��ت که کارآفرین��ان اجتماعی ت��ازهکار ،خود و
پروژه مورد نظرش��ان را در این تارنما توضیح داده و
از مخاطب میخواهند که با حمایت مالی از آنها به
تأثیر اجتماعی مثبت آن پروژه کمک کنند .ازجمله
تارنماهای جم��عآوری کمک از عم��وم در ایران،
میتوان به تارنمای «مهربانه» اشاره کرد.
مهربانه ب��ا ه��دف ارایه بس��تری مناس��ب برای
فعالیتهای خیری��ه جمعی در اینترن��ت راهاندازی
ش��ده اس��ت و به مرور زمان با درک بهتر و صحیحتر
نیازهای سازمانها و موسس��ات خیریه عملکردها،
خدمات ،ش��رایط و قوانین خ��ود را ب��روز میکند و
ش��يوه كارياش به اين ش��كل اس��ت كه پروژههای
مهربانه توسط سازمانها و موسس��ات خیریه دارای
مجوز رسمی تعریف میشوند .هر پروژه هدف کامال

جدید بابت خدماتی پول بگیرید که از مشتریان قبلی
بابت آن پولی نمیگرفتید( .مثال اگ��ر درحال حاضر
دارید ی��ک کتابچ ه رایگان برای مش��تریان فعلیتان
درباره جلوگی��ری از مصرف بیرویه م��واد اعتیادآور
عرضه میکنید ،آیا میتوانید شروع به فروختن آن به
سازمانهای دیگری بکنید ،سازمانهایی که کتابچه
شما را میتوانند به مشتریانشان عرضه کنند؟) دوم،
دانش س��ازمانی خود را به گروههایی که به آن دانش
احتیاج دارند ،با دریافت مبالغی ارایه دهید .در بخش
غیرانتفاعی ،یکی از ارزش��مندترین سرمایههایی که
داریم دانشی اس��ت که از دوران کار کردن با مشتریان
بهدس��ت میآید .به کسانی فکر کنید که میخواهند
خدمات مشابهی در دیگر حوزههای کاری ارایه دهند
و حاضرن��د برای ای��ن دانش پول بپردازند .بس��یاری
از افرادی که خواهان دانش ش��ما هس��تند  -عالوهبر
پرداختن هزینههای ش��ما  -از پرداخت مبالغی برای
دریافت این آموزشها ،اس��تقبال میکنن��د( .اگر یاد
گرفتهاید که چطور یک بازارچه خیریه راه بیندازید ،آیا
میتوانید این دانش را به دیگر مراکزی که کار مشابهی
میخواهندانجامدهندبفروشید؟)
مس�یر بلن�د :درآمدزای�ی از کارهای�ی ک�ه
سازمانتانمیتواندآغازکند
فرات��ر از رویکردهای س��ریع ب��رای یافتن منابع
درآمدزایی جدید ،شما میتوانید فرآیندی آگاهانه
و بلندمدت برای توسعه داد و ستد سازمانتان آغاز
کنید .رولف الرسن یک فرآیند  7مرحلهای برای این
کار را توصیه میکند:

)1بهکارهانظموسروسامانبدهید
ن شما نیاز دارد یک رهبر پروژه و یک تیم دادو
سازما 
ستد داشته باشد تا مواردی را از قبیل اینکه ایدههای
داد و س��تد چگونه به برنامههای راهبردی س��ازمان
ارتباط دارند و هدف و نتیجه نهایی از دادوس��تد برای
سازمان غیرانتفاعی چیست ،ارزیابی کنند و حمایت
رهبریسازمانراجلبکنند.گاماولممکناستبین
 2تا 4هفتهطولبکشد.
)2ارزیابیدقیقیازبرنامهدرآمدزاییسازمان
انجامدهید
اکنون وق��ت ارزیابی نقاط ضعف و قدرت س��ازمان
برایتوسعهطرحدادوستداست.تیمدادوستددرمیان
مولفههای جاری در جستوجوی مشتریان بالقوه نیز
خواهد بود و آنچه را که سازمان شما به بهترین نحو
ممکنانجاممیدهد،پیدامیکند.بهترینفرصتهای
دادوستد معموال بر مولفههای تشکیلدهنده سازمان
و قابلیتهای اصلی آن اس��توار میشوند .تحلیلهای
انجامشده به تعیین اینکه کارکنان و هیاتمدیره چه
نوع مهارتهای کس��بوکاری دارند ،کمک میکند.
طی این قدم ،مهم است که مش��تریان ،محصوالت و
خدمات بالقوه را ارزیابی کنید .قدم دوم ممکن اس��ت
بین 3تا6هفتهطولبکشد.
 )3جلس�ه طوفان فکری بگذارید و ایدههای
مناسبراانتخابکنید
بخش مفرح ماجرا از اینجا ش��روع میش��ود .اول
تصمیم میگیرید که آیا به مش��اوره خارج از سازمان
احتیاج دارید ی��ا خیر و بعد یک کمیت��ه کارآفرینی

دورانمهربانیسرنیامدهاست

مشخصی دارد ،سرمایه موردنیاز آن دقیقا معلوم است
و زمان مح��دودی برای تحقق آن تعریف میش��ود.
مهربانهمحدودیتیدرتعریفپروژههااعمالنمیکند
و می��زان موفقیت پروژهها را به مش��ارکت و حمایت
کاربران وابسته میکند .اگر پروژهای در زمان تعیین
ش��ده توانس��ت بودجه هدفش را جذب کند ،موفق
تلقی ش��ده و پروژه اجرا میش��ود .درغیر اینصورت
پروژه لغو ش��ده و هزینههای دریافتی کاربران به آنها
برگشت داده میشود .این مدل که به نام «همه یا هیچ»
معروف است ،یکی از کاراترین مدلهای جمعآوری
کمکهایمردمیدرفضاهایآنالینوازسیاستهای
کلیمهربانهاستکهدارایمنافعزیراست:
 .1بهینه اس�ت :موسس��ات و س��ازمانها را به
س��متی س��وق میدهد که حداق��ل نیازمندیای
را اعالم کنن��د که با دریافت آن پروژهش��ان عملی
میشود.

 .2ایج�اد انگی�زه میکن�د :اگ��ر حامی��ان
فعلی ببینن��د که پ��روژه دلخواهش��ان ب��ه دلیل
عدمحمای��ت کام��ل ،از دور خ��ارج میش��ود ،با
جذب دیگ��ر حامیان س��عی میکنن��د از این امر
جلوگیری کنن��د .تیمها ه��م س��عی میکنند با
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تشکیل میدهید .این کمیته ارزیابی برنامه دادوستد
را بررس��ی میکند ،بعد نوبت طوفان فک��ری ایدهها
اس��ت .طوفان فک��ری خود را با بررس��ی مش��تریان
بالقوهای که بهتر میشناسید شروع کنید :مولفههای
تشکیلدهندهسازمانشمایادیگرانیکهبهطورمرتب
با آنها کار میکنید .آنها چه نیازهای برطرفنشدهای
دارند که با قابلیتهای اصلی ش��ما هماهنگ است؟
بعد تعیین کنید که محصوالت ی��ا خدمات خود را به
کدام مشتریان یا بازارهای دیگری میتوانید بفروشید.
در نهایت ،فهرست خود را به سه تا از نویدبخشترین
ایدههای مطرحش��ده محدود کنید .اجرای قدم سوم
ممکناستبین 4تا8هفتهطولبکشد.
 )4آزمایشهای س�ریعی را برای تحلیل بازار
اجراکنید
تیم دادوستد ،سه ایده برتر را خواهد گرفت و آنها را
به سرعت در بازار آزمایش خواهد کرد .از گزارشهای
کتبی و مصاحبهها ،اطالعات کافی بهدست میآورد تا
بهسرعت درباره هرکدام از ایدههای دادوستدها داوری
کند و رأی بدهد .اگر نتیجه نویدبخش بود این تیم یک
ایده را انتخاب خواهد کرد تا درباره بازاریابی و موفقیت
دادوستد تحقیق کاملی انجام دهد .اجرای این مرحله
ممکناستبین 4تا 8هفتهطولبکشد.
)5دربارهبازارکارتانامکانسنجیکنید
در این مرحله کار س��نگین شروع میشود .تحقیق
درباره میزان عرضه و تقاضا و امکان موفقیت یک ایده
دادوستد ،بیشترین زمان را میبرد ،تحلیل زیادی الزم
دارد و سختترین کار است .اغلب ،وقتی دادوستدها
شکس��ت میخورند ،ردپای مشکل را میتوان گرفت
و ب��ه ناکافی بودن میزان تحقیقات اولیه رس��ید .ایده
دادوستد شما باید با جم ع کردن اطالعات جامع درباره
مش��تری ،بازار و رقبا در فضای بازار تحلیل شود .الزم
اس��ت این اطالعات را در برابر تواناییها و ضعفهای
سازمانتانبگذارید .این تحلیل میتواندبه شماکمک
کند که تصمیم بگیرید آیا ایده دادوس��تد شما واقعا
میتواند تبدیل به کس��ب و کار شود یا نه .تکمیل این
مرحلهممکناستبین5تا10هفتهطولبکشد.
)6تحلیلمالیبرنامهتانراآمادهکنید
تیم در این مرحله ،تحقیقات انجامشده را تبدیل به
طرح بودجه و عملیات مالی میکند .در ضمن ش��ما
احتیاج دارید که شک و شبهههای باقیماندهای را که
ن مواجه است ،مشخص کنید .با اتمام
دادوستدتان با آ 
این مرحله از تحقیق ،شما بهقدر کافی اطالعات دارید
تا تصمیم بگیرید که آیا باید دادوستد را شروع کرد یا
خیر .تکمیل این مرحله ممکن است بین  3تا  6هفته
طولبکشد.
)7یکطرحتجاریبنویسید
در این مرحله شما آمادهاید تا کار تحلیلی انجام شده
در گامهای 5و 6را به یک طرح عملی یا بهعبارت دیگر
بهیکطرحتجاریتبدیلکنید.
این ط��رح تجاری ش��امل تصمیمگیریهای مهم
درباره کارکن��ان ،محل و تجهیزات اس��ت .ش��ما به
برنامههایمشخصیبرایعملیات،بازاریابیومدیریت
مالی احتیاج دارید .این ق��دم در عمل وقت کمتری از
شما میگیرد ،اما از جهات دیگری دشوارتر است ،چون
الزم است تصمیمات دشواری بگیرید که بر اتفاقاتی
که بعد از شروع دادوستد میافتد تاثیرگذار است .این
مرحلهممکناستبین 4تا 8هفتهطولبکشد.
جلب نظر حامیان ،فضا را به س��مت حمایت کامل
پیش ببرند.
 .3جواب داده است :تجربههای پیشین جهانی
کارآیی این سیاست را نشان داده است.
دو نوع پروژه در مهربانه قابل تعریف است:
 .1پروژههای خیریه بالعوض :با هدف کمک
به یک مورد خاص.
 .2پروژهه�ای بازارچههای خیریه خاص :در
این پروژهها ،سازمان یا موسس��ه خیریه ،نمونهای
از کاالهای��ی که توس��ط افراد تحتپوش��شاش
تولید میش��وند را معرفی ک��رده و آن را در معرض
پیشفروش میگذارد .اگر در بازه مش��خص شده
تعداد معینی از کاالها توس��ط حامی��ان خریداری
شود ،آن پروژه اجرا شده و در مدت زمان مشخصی
بعد از اعالم نتیج��ه ،کاالها برای تحویل به حامیان
آماده میش��ود .این نوع پروژهه��ا کمک میکند تا
فعالیتهای افراد تحت پوش��ش هدفدار شده و در
کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
در مهربانه تاكنون  16پروژه تعريف شده كه 11
مورد آن موفق بوده و تنها  2پروژه ناموفق داش��ته
اس��ت .مابقي پروژهها همچنان درحال جمعآوري
كمك هس��تند .ش��ما براي كم��ك ب��ه مهربانه،
سادهترین کاری که میتوانید بکنید حمایت مالی
از پروژههاس��ت ،پس به س��ايت مهربانه برويد و به
پروژههایی که دوست دارید ،کمک کنید.
آدرس سايتmehrabane.ir :

پاورقی هفته
ایلونا زابو د کارو الهو

دیپلماتاجتماعیحقوقمدنی

«ایلونا زابو د کارو اله��واز» هرگز تصور نمیکرد از
طریقمهارتشغلیاشدربانک،روزییکجنبش
اجتماعی را ش��روع کند .اما زندگی درکش��ورش
برزیل ،که خشونت وابسته به آدمکشی در باالترین
رده جهان ق��رار دارد ،او را متوجه کرد که نمیتواند
ساکتبماندوبهتماشایاینکهموادمخدرواسلحه
کشورشراتکهتکهمیکنند،بایستد.زابودکاروالهو،
چهار درس مهمی ک��ه هن��گام کار پرتنش خود
آموخته را بیان میکند و موضع بیباکانهای را علیه
وضعخوداتخاذمیکند.
حدود دوازدهسال پیش ،من شغلم را در بانك رها
کردم تا برای تبديل دنیا به یک مکان امنتر تالش
کنم .این کار دربرگیرنده پشتیبانی جهانی و ملی و
مالقات با تعدادی از آدمه��ای خاص در دنیا بود .در

چهار درسی که از مبارزه علیه موادمخدر
و خشونت اسلحه آموختم
این راه من یک دیپلم��ات اجتماعی حقوق مدنی
شدم .دیپلماتهای اجتماعی حقوق مدنی سه کار
انجاممیدهند:آنهانگرانیهایمردمراابرازمیکنند
و درگیر تمایالت ملیگرايانه نمیشوند و بهوسیله
شبکههای شهروندی تغییر را اعمال میکنند .اگر
شما خواستار تغییر دنیا هس��تید ما به امثال شما
نیازمندیم .اما شاید هنوز بسیاری از افراد بپرسند،
آیا جامعه حقوقمدنی میتواند تغییر بزرگی ایجاد
کند؟ آیا شهروندان میتوانند سیاستهای جهانی
و ملی را تحتتأثیر قرار دهند یا شکل دهند؟ هرگز
فکر نمیکردم من هم این سوال را از خودم بپرسم
اما ميخواهم بعض��ی از درسهای��ی را که درمورد
دوجنبش قوی حقوق مدنی که من در آنها دخیل
بودهامباشمابهاشتراکبگذارم.آنهامواردیهستند

که موردعالقهمنهستند:کنترلاسلحهو سیاست
موادمخدر .اینها موضوعاتی هستند که در آمريكاي
التين مهم هستند ،آمریکایالتین ،نقطه شروعی
برای این دو موضوع اس��ت .برای مثال ،برزیل ،این
کش��ور زیبا ،قبیحترین رکورد جهان را داراست .ما
قهرمان شمارهیک خش��ونت و آدمکشی هستیم.
یکنفراز10نفریکهدردنیاکشتهمیشود،برزیلی
است؛ اين يعني 56هزار نفر از افرادي كه هرسال به
شكلوحشیانهمیمیرند.بیشترآنهاپسرهایجوان
سیاهپوست هستند که با اسلحه کشته میشوند.
همچنین برزیل یکی از بزرگترین مصرفکنندگان
موادمخدر است و جنگ برای مواد در آنجا خیلی
دردناک اس��ت .حدود ۵۰درصد آدمکش��یها در
خیابانهای برزی��ل صورت میگی��رد و مربوط به

جنگبرسرموادمخدراست.اینآماربرای۲۵درصد
از افرادي كه در زندان هس��تند ،صدق میکند .اما
برزیل تنها کشوری نیس��ت که تحتتأثیر این دو
مشکل قرار دارد؛ کمابیش هر کش��ور و شهری در
آمریکایمرکزی و جنوبی گرفتار این موضوع است.
آمریکایالتین ۹درصد جمعیت جهان را داراست،
اما۲۵درصدمرگهایخشنجهانیرادارد.
اینها مشکالتی نیستند که بتوان از آنها فرار کرد
و من هم نتوانستم ناديدهشان بگيرم ،بنابراین اولین
مبارزه من در سال ۲۰۰۳شروع شد تا قانون اسلحه
برزیل را تغییر دهم و برنامهای ریختم تا سالحها را
بازخریدکنم.فقطدرچندسال،مانهتنهاقانونملی
را تغییر دادیم که خریدن سالح برای غیرنظامیان
را س��ختتر میکرد ،بلکه نیممیلیون سالح را نیز
جمعآوری و معدوم کردی��م .این یکی از بزرگترین
بازخریدها در تاریخ بود .ولی در مواردی هم شکست
خوردیم .ما رفراندوم ممنوعی��ت فروش تفنگ به
غیرنظامیانرادرسال ۲۰۰۵ازدستدادیم.
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فعالیت داوطلبانه
باتالشسازمانهايمردمنهاد

 500شکارچی تفنگ خود را به
زمین گذاشتند
محمد درویشی در حاش��یه کارگاه آموزشی
نقششبکهسازمانهایمردمنهادمحیطزیست
اظهار کرد :تشکلهای مردمنهاد مهمترین رکن
درشکوفاییسرمایههایاجتماعیاست.
وی تصری��ح ک��رد :س��رمایههای اجتماعی
چهارمین اساس در پایداری حکومت است و هر
حکومت و دولت عالوهبر توجه به س��رمایههای
طبیعی ،فیزیکی و انس��انی باید به سرمایههای
اجتماعینیزتوجهکند.
معاون مدی��رکل دفتر آموزش و مش��ارکت
مردمی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد:
هر چقدر نرخ مشارکت در جامعه بیشتر باشد و
حکومت ،مردم را در جامعه مش��ارکت دهد ،آن
حکومتپایدارتراست.
درویشی بیان داشت :جمهوری اسالمی ایران
بهصورتویژهبهمشارکتمردمیتوجهکردهوبر
این اساس اصل 44قانون اساسی به برونسپاری
وظایف دولت و کوچکسازی آن اشاره دارد.
وی با بیان اینکه در س��ازمان محیطزیست
ب��ا جدی��ت در تالش هس��تیم که مش��کالت
زیس��تمحیطی را ب ه مردم واگذار کنیم ،افزود:
توپاگیری
بهدنبال آن هستیم که مقررات دس 
که از ثب��ت یک س��ازمان مردمنهاد بهش��دت
جلوگی��ری میکند ،کاهش دهی��م و نگاههای
امنیتیراازسمنهابرداریم.

معاون مدی��رکل دفتر آموزش و مش��ارکت
مردمی س��ازمان محیطزیس��ت خاطرنش��ان
کرد :با هم��ت انجمنهای مردمنهاد س��ونامی
تفنگکش��ان را در کش��ور ب��هراه انداختی��م و
500ش��کارچی بهصورت داوطلبانه سالح خود
را به زمین گذاشتند .درویش��ی با بیان اینکه با
همت سمنهای مردمی در استانهای گلستان،
مازن��دران و گی�لان جنبش اجتماع��ی برای
پاکسازی زمین اتفاق افتاده ،ابراز کرد :مهمترین
آرمان ما در برنامه شش��م توسعه پررنگکردن
نقشمردمدرتصمیمگیریاست.
وی با بی��ان اینکه فعالیتهای تش��کلهای
مردمنهاد استان گلس��تان از متوسط کشوری
باالتر است ،افزود :گلستان بهصورت کمی قادر
اس��ت تعداد زیادی از م��ردم را در جنبشهای
اجتماع��ی بهوی��ژه در پاکس��ازی و مه��ار
آتشسوزیها در عرصههای منابع طبیعی بهکار
بگیرد.

اخبار نیکوکاری
خیرین  34میلیارد ریال برای
ساخت مدرسه در اشتهارد البرز
اختصاص دادند
مع��اون توس��عه مدیری��ت و پش��تیبانی
آموزشوپرورش شهرستان اشتهارد اظهار داشت:
این اعتبار صرف س��اخت و تکمیل  3مدرس��ه با
 28کالس درس در شهرس��تان اشتهارد میشود.
وی ادامه داد :به همت خیری��ن 18 ،کالس درس
جدید طی  4ماه آینده دراختیار آموزش و پرورش
این شهرستان قرار میگیرد .فردوسی ،از مدرسه
روستایمرادتپهاشتهاردبهعنوانیکیازطرحهای
خیرس��از نام ب��رد و گف��ت :این فضای آموزش��ی
12کالس��ه با زیربنای یکه��زارو  200مترمربع
در  4طبقه و با اعتباری مع��ادل  14میلیارد ریال،
مراحل تکمیل��ی را میگذراند .وی ،از آموزش��گاه
هشتکالسه شهرک امامرضا(ع) بهعنوان دومین
طرح خیرس��از نام برد و افزود :ساخت این مدرسه
هشتکالسه با زیربنای  930مترمربع و با اعتباری
معادل 10میلی��ارد ریال درحالانجام اس��ت .این
مس��ئول اعالم کرد :دیگ��ر فضای آموزش��ی با 8
کالس درس در پایین شهر اشتهارد درحالاحداث
است که خیرین 10میلیارد ریال برای ساخت آن
اهدا کردهاند .این مدرس��هسال  95به بهرهبرداری
میرسد.

اهدای 100میلیون ریال کتاب به
کتابخانههای اردبیل توسط خیرین
رباب عزیزخانی گفت :خیران عالقهمند با حضور
در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،کتاب و منابع
موردنیاز کتابخانههای عمومی اس��تان را که اکثرا
از کتابه��ای مرج��ع و منابع دس��ت اول بودهاند
خریداری و در اختی��ار اداره کل ق��رار دادهاند .وی
ادامه داد :درحال حاضر ،ای��ن کتابها طی روزهای
آینده به کتابخانههای عمومی ارسال خواهند شد تا
مراحلثبتوآمادهسازیآنهاانجامگیرد.عزیزخانی،
حضورخیریندرفعالیتهایکتابخانهسازیوخرید
و اهدای کتاب را مایه امیدواری کتاب دوستان استان
دانست و بیان کرد :همه تالش ما اینست که با کمک
خیرین،بتوانیمفرهنگکتابخوانیرابیشازپیشدر
جامعهترویجکنیم.

