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 گزارش 

»شهروند«بایادیازشکوفهشیخینسبازراهورسمداوطلبیمینویسد

پايداري در برابر مشكالت با خدمات بشردوستانه 

شهروند| او حاال دیگر به یک نماد تبدیل شده؛ 
نماد جوان داوطلبی که به دیگران عشق می ورزد. 
درباره »شکوفه شیخی نسب« حرف می زنم. جوان 
هالل احمری شاهین شــهر که هفته پیش از دنیا 
رفت. جوانی که با هزینه شخصی خودش بسیاری 
ازطرح های داوطلبانه را اجرا می کرد؛ و تنها هدفش 
کاســتن از دردهای دیگران و مهــرورزی بود. در 
ادامه نگاهی انداخته ایم بــه کار و رویه ای که خانم 
شیخی نســب پیش گرفته بود: رویه داوطلبی. در 
زندگي اجتماعي نیاز افراد به یکدیگر اجتناب ناپذیر 
اســت. چون هر فرد به تنهایي نمي تواند نیازهاي 
خود را درجامعــه برطرف ســازد. در نتیجه براي 
سهولت بخشــیدن به رفع نیازهاي افراد همکاري 
و تعاون ضرورت پیدا مي کنــد. یکي از جنبه هاي 
واالي زندگي انسان ها، انجام خدمات بشردوستانه 
اســت. افراد جامعه بایستي با شــرکت درخدمات 
داوطلبانه درکاهش مشــکالت و معضالت جامعه 
تالش کنند. در اصول بنیادین نهضت صلیب سرخ 
و هالل احمر یعنــي »خدمت داوطلبانه« را محقق 
ســازد.  درحقیقت خدمــات داوطلبانه یک عمل 
ارادي و خیرخواهانه است که بیانگر تمایل هرفرد 
به همبستگي با سایر انسان هاست. این خدمات به 
کساني که از آن بهره مند مي شوند، این حس را القا 
مي کند که تنها نیستند و در هرشرایطي به گروه یا 
اجتماع تعلق دارند. بنابراین خدمات بشردوستانه در 
هر اجتماعي به انسان ها فرصت زندگي و پایداري 
دربرابر مشــکالت را مي دهد. شــناخت خدمات 
داوطلبانه از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي است 

که دراین کتابچه به برخي از آنها اشاره مي شود. 
داوطلبكیست؟

داوطلب فردي اســت که کاري را با میل و رغبت 
انجام مي دهد. در اینجا منظور ما داوطلب خدمات 
بشردوستانه اســت. انگیزه این داوطلبان تمایالت 
فطري و احساســات پاك و وجدان بیدار بشــري 
آنان است. امروزه همه جمعیت هاي صلیب سرخ و 
هالل احمر، براي هدایت و رهبري فعالیت هاي خود، 
به داوطلبان وابسته اند. اگرچه اعضا نیز نقش مهمي 
را در کمک به ســازمان و خدمات آن ایفا مي کنند. 
مثال بسیاري ازجمعیت هاي ملي، موسساتي نظیر 
بیمارستان ها را اداره مي کنند که خدمات آنها کامال 
براســاس فعالیت هاي داوطلبانه اعضا  بنا شده اند. 
درحال حاضر، نهضت صلیب ســرخ و هالل احمر، 
 حدود 97میلیــون نفر عضو داوطلب در سراســر

 جهان دارد. 
خدماتداوطلبانهچیست؟

فدراسیون بین المللي صلیب سرخ و هالل احمر 
خدمــت داوطلبانــه را اینگونه تعریــف مي کند: 
خدمات داوطلبانه، خدمتي است که فرد داوطلب 
آن را با میــل و اختیار انجام مي دهــد و نه به علت 
عوامل اجتماعــي، اقتصادي و سیاســي که بر او 
تحمیل شــده باشــد و هدف از آن ارایه خدمات 
 به مــردم آســیب پذیر جامعه اســت نه کســب

 منافع مادي.
چرا انجــام دادن خدمــات داوطلبانه درجامعه 
ضروري است؟ ســازمان هاي رســمي، به علت 
گســتردگي حوادث و مشــکالت جوامع، بدون 
استفاده از نیروهاي داوطلب از عهده انجام مطلوب 
وظایف خود برنمي آیند. عــالوه براین، انجام امور 
به وســیله داوطلبان، هزینه ها را بــه میزان قابل 
توجهي کاهش مي دهد، زیرا استفاده از نیروهاي 
رسمي مزدبگیر باعث افزایش هزینه ها مي شود. 
ازطرفي داوطلبان انگیــزه قوي تري براي این نوع 
کارها دارند. نیاز به داوطلبان درکشورهاي درحال 
رشد محسوس تر است و خدمت داوطلبانه در آنجا 
اهمیت بســزایي دارد، زیرا سازمان ها و موسسات 
ارایه دهنده خدمات اجتماعي بــدون داوطلبان 
تربیت شــده فقط قادر بــه انجــام دادن حداقل 
برنامه هاي خود هســتند ولي با کمک داوطلبان 
مي توانند برنامه هاي خــود را از نظر کمي و کیفي 
گسترش دهند و به عده بیشتري از مردم خدمت 
کنند. بنابراین تشویق همه اقشارجامعه به خصوص 
جوانان بــراي انجام خدمــات داوطلبانه ضروري 
است. ازطرفي انجام خدمات داوطلبانه، براي خود 
داوطلبان نیز بسیار مفید است؛ زیرا سبب تقویت 

حس نوعدوستي در آنان می شود.
یک سوال: هدف هاي اصلي داوطلبان خدمات 
داوطلبانه جوانان چیســت؟ برای پاسخ می توان 
به فراهم کردن فرصت هاي عملي براي مشارکت 
هرچه بیشــتر آنان در فعالیت هاي بشردوستانه و 
افزایش توانمندي ها و مهارت هاي اجتماعي آنان 

درخالل فعالیت ها اشاره کرد.

داوطلبانسازمانجوانان
در هرمحل داوطلبان ســازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر مي توانند درمرکز فعالیت ها قرار گیرند 
که مردم آســیب پذیر را یاري مي رســاند. خدمات 
یک گروه داوطلب مي تواند شــامل مواردي از قبیل 
جمع آوري اعانه براي آســیب دیدگان، کمک هاي 
اولیه بــه مصدومان ســوانح و حــوادث، رانندگي 
آمبوالنــس، ارایه خدمات خط تلفــن امداد، توزیع 
غذا بین آسیب دیدگان، مقابله با آثار سوانح، مالقات 
با سالخوردگان و... باشــد. نیازهاي جوامع مختلف، 
متفاوت اســت. در هرجامعه نیازهاي همان جامعه 
بایستي در اولویت قرار گیرند. امروزه صدها وظیفه 
متفاوت توسط گروه هاي محلي داوطلب در سراسر 
دنیــا انجام مي شــود. خدمــات داوطلبانه معموال 
درصورتي خوب شــکل مي گیرد کــه ازمدیریت و 

برنامه ریزي مناسبي برخوردار باشد. 
ویژگيهايخدماتداوطلبانهدرسازمان
جوانانجمعیتهاللاحمركداماست؟

1- افتخاري است: یعني براي خدمت داوطلبانه، 
وجهي دریافت نمي شود. 

2- جنبه بشردوستانه، خیرخواهانه و عامل المنفعه 
 دارد: یعنــي در ارایــه خدمت، بین افــراد تبعیض

 قایل نمي شود. 
3- بدون هیچ گونه تمایالت منفعت طلبانه است: 
 یعنــي در آن اهداف خاص سیاســي، اقتصادي و... 

دنبال نمي شود. 
4- شرایط و زمان انجام خدمات داوطلبان برطبق 
موقعیت و شرایط مختلف مانند زمان جنگ، صلح، 

بالیاي طبیعي و... تفاوت مي کند. 
5- اختیاري اســت و بــدون هیچ گونه تحمیل 
 یــا فشــارهاي اجتماعــي، سیاســي و اقتصادي 

صورت مي پذیرد. 
6- در اوقــات فراغــت داوطلــب، و بــه صورت 

غیررسمي انجام مي شود. 
به طور کلي مي توان گفت که خدمات داوطلبانه در 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر براساس اصول 
بنیادین صلیب سرخ و هالل احمر )اصول هفتگانه( 

انجام  مي گیرد. 
انواعخدماتداوطلبانه

خدمات داوطلبانه به دونوع تقســیم مي شــود: اول 
انفرادی )که شامل دوحالت است: خدمتي که داوطلب 
به تنهایي انجام مي دهد و خدمتي که داوطلب شخصا 
با مراجعه به سازمان ها و ادارات مربوطه انجام مي دهد 
و خدمت گروهــی )دراین نوع خدمــت داوطلبانه کار 

درقالب فعالیت هاي گروهي انجام مي شود.(
داوطلبيدرامورخاص

 به علل تنوع، گستردگي و پیچیدگي مشکالت و 
معضالت اجتماعي، براي رفع یا کاهش مشکالت، 
یک گروه یا سازمان خاص با افراد محدود، نمي تواند 
کارایي چنداني داشته باشد. از این رو براي اینکه یک 
ســازمان خیریه و عام المنفعه بتواند خدمات قابل 
توجهي به افــراد نیازمند ارایه دهــد. پذیرش افراد 
داوطلــب به خصوص جوانان ضروري اســت. براي 
انجام این مهم، آشنایي هرچه بیشتر با سازمان هاي 
خیریه و عام المنفعه و نوع فعالیت هــاي آنها براي 
جوانان داوطلب الزم است. داوطلبي در امور خاص 
به این معناست که فرد یا گروهي از اعضاي داوطلب 
در مراکز خاص از قبیل بیمارستان ها، آسایشگاه ها، 
پرورشگاه ها، انجمن ها و سایر سازما ن ها و موسسات 
خیریه به ارایه خدمات داوطلبانه مي پردازد.  بنابراین 
براي یک داوطلب موارد زیر الزم اســت: آشنایي با 
ســازمان هایي که خدمات داوطلبانه را مي پذیرند؛ 
آشــنایي با نوع فعالیتي که هــر داوطلب مي تواند 
درمراکز فوق انجام دهد.  موسسات و سازمان هایي که 
مي توانند این نوع خدمات را بپذیرند، برخي دولتي و 
بعضي غیردولتي هستند. برای نمونه در ادامه به یک 

مورد از آنها اشاره می شود: آسایشگاه ها.
آشنایيباآسایشگاهها

خانواده ها به علل مختلفي مایل یا قادر به نگهداري 
افراد معلــول، پیر و داراي ضعف جســماني و رواني 
نیستند. آسایشگاه ها مکان مناسبي براي انجام دادن 
خدمات بشردوســتانه و عام المنفعه اســت.  کار در 
این گونه مراکز صبــر و طاقت، از خودگذشــتگي 
و فداکاري بســیار مي خواهد. یکــي ازنمونه هاي 
برجسته کار و فعالیت بشردوستانه محسوب مي شود. 
آسایشگاه ها برحسب نوع مشکل و معلولیت افراد به 
دو دسته تقسیم و برحســب سن و جنس تفکیک 
مي شوند.آسایشــگاه معلــوالن: این آسایشــگاه 
وظیفه نگهداري از افــراد معلول را برعهــده دارد. 
 آسایشگاه ســالمندان: دراین آسایشگاه سالمندان 

نگهداري  مي شوند. 
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مهرنوشفکوری|در دنیــای امروز بالیای طبیعی 
بســیاری جوامع را تهدیــد می کنند که با پیشــرفت 
تکنولوژی و تغییرات آب و هوایــی بحران هایی نوپدید 
درحال ظهور و بروز هستند. دراین میان، جوامعی موفق 
خواهند بود که دارای سازمان های یکپارچه و نظام مند 
با معیارهــای ارزیابی صحیح و جامعه ای آمــاده، دارای 
اطالعات به روز و پیشرفته باشند. سیل، زلزله، تصادف؛ 
واژه هایی که برای ما آشناســت و هــر روز دریک نقطه 
ازکشــور عزیزمان شــاهد حوادث طبیعی و مخاطرات 
زیســت محیطی هســتیم که تهدید جدی محسوب 
می شــوند. تهدیدهای نوپدید زیست محیطی که همه 
مســتلزم آمادگی و برنامه ریزی است، تا بتوان درهنگام 
بروز این بالیا و حوادث بهترین برخورد و نتیجه را گرفت و 

کمترین خسارات را متحمل شد.
برنامه ریزی و آمادگی دوفاکتور مهم در امر مدیریت 
بحران در زمان حوادث اســت که متأسفانه تاکنون در 
زمینه برنامه ریزی درخیلی از ارگان ها ضعف وجود دارد 
و تجربه نشان می دهد؛ بعد از وقوع حوادث و ایجاد بحران 
این نیاز احساس می شود که باید از قبل برنامه ای مدون 

درجهت رویارویی با هرگونه حادثه را داشته باشیم.
دراین میان جمعیت هالل احمر درســال های اخیر 
گام های بسیار موثری در امر جذب کیفی اعضای فعال 
درقالب جوانــان، امدادگران و داوطلبان بــه جای ارایه 
آمارهای کمی و پوشــاندن نقاط ضعف داشته و سعی 
می کند تا با ســاماندهی این اعضا، آموزش های الزم را 
به صورت بنیادین و صحیح به آنان ارایه دهد تا  اعضای 
داوطلب بتوانند به عنــوان یاوران این نهــاد مردمی با 
حضور درپایگاه ها و طرح های متعدد همراه همیشــگی 

هالل احمر باشند.
اما حال سوال این است که آیا این تعداد اعضا می توانند 
پاسخگوی حوادث غیرقابل پیش بینی درکشور باشند؟ یا 

اگرحادثه ای با وسعت زیاد رخ دهد، چه باید کرد؟  

اگر بخواهیم منطقی و با عقل سلیم به این مسأله فکر 
کنیم، جواب خیر است؛ حال چه باید کرد؟

چرا باید اجــازه دهیم تا حوادث مــا را غافلگیر کنند 
 و بدترین ضربه روحی و جســمی و خســارات را به ما

 وارد کنند؟
جمعیت هالل احمر درطول تأسیس خود طرح های 
متعدد و بی شماری را ازجمله طرح دادرس »دانش آموزان 
آماده«، هرخانواده یک امدادگر، طرح ملی فرشــتگان 
رحمت، ارمغــان مهر، اجرا و زمینــه الزم را برای جذب 
افراد عالقه مند فراهم کرده تا با این نهاد خیریه به صورت 
داوطلبانه و مشــارکتی و با حضــور درمحل جمعیت 
هالل احمر درمعاونت های مختلف، دانشگاه، محل کار، 
مدرسه و... ضمن دریافت آموزش های امدادی به عنوان 
یک نجاتگر یا داوطلب  همکاری کنند اما این بار دریک 
حرکت ملی و با تمام توان خود، خود را خادم مردم ایران 
عزیز دانسته و کوچه به کوچه و خانه به خانه به درِ منازل 
مردم می رود تا با مراجعه ماهی یک بار به مردم به صورت 
چهره به چهره آموزش دهد. نهادی که خود برای ادامه راه 
امدادرسانی با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم می کند 
تا وظیفه خود را به بهترین نحو انجــام دهد اما یک گام 
فراتر از وظیفه جلوتر رفته و با وجود کمبود بودجه خود را 
خدمتگزار ملت شریف ایران می داند و با احترام زیادی که 
برای تک تک افراد جامعه در هر قشری قایل است، جهت 
توانمندشــدن و ایجاد آگاهی های الزم در زمان بحران و 
حوادث تالش می کند تا این طرح ملی را به بهترین نحو 

اجرا کند.
طرح ملی جنبش خادم از بهمن  سال 1395 به صورت 
پایلوت درتمامی استان های کشــور درحال اجراست و 
برای هر استانی در نخســتین  سال سهمیه ای براساس 
آمار درنظر گرفته شده که تا یک سال همان تعداد خانوار 
می بایســت تحت آموزش قرار گیرنــد و ماهی یک بار 
داوطلبان طرح خادم )خانواده آماده دربرابر مخاطرات( با 

مراجعه به درِمنازل مشخص شده حضور یافته و ترجیحا 
به سرپرست خانوار، آموزش های الزم را ارایه می کنند.

این طرح فرصتی اســت تا با ایجاد حساسیت دربین 
خانوارها و میل به فراگیری آموزش های امدادی و تغییر 
الگوی رفتاری درخانوارها و نسل آینده، فرزندان ما طوری 
تربیت شــوند تا خود را درهنگام ساخت سرپناه، حفظ 
محیط زیست و شناخت مخاطرات محلی و جغرافیایی 

حساس کرده و درجهت رفع مشکالت برآیند.
مردم می توانند با شــناخت و آگاهی بیشتر مشارکت 
دراین طرح به عنوان داوطلبان این نهاد خیریه باشــند 
و اطالعــات امدادی و مــورد نیاز را به اعضــای خانواده 
منتقل کنند تا فرزندانی مسئول و توانمند برای ساختن 

جامعه ای تاب آور داشته باشیم. 
داوطلبان حاضر دراین طرح )تســهیلگران( فرزندان 
عزیز همین مردم هستند که با عشق و عالقه و بدون هیچ 
چشمداشتی  خالصانه و صادقانه خانه به خانه به درِمنازل 
همشــهریان و همزبانان خود درسراســر کشور رفته و 
حداقل تقاضای آنان برخورد مناســب و روی باز مردم 
است که طی مسیر را برای آنان آسان می کند. این جوانان 
برومند ایرانی نیازمند مهر و محبت و مشارکت خانوارها 
هستند. تسهیلگران در هرماه فرم های مخصوص شامل 
ســواالت را به همراه دارند تا طی  12بار مراجعه میزان 
آگاهی خانوارها را از قبیل اطالعــات امدادی، اطالعات 
مربوط به سازه محل سکونت، میزان شناخت مخاطرات 
محلی و طبیعی، شــناخت نقاط امن، تخلیه اضطراری 
درهنگام وقوع زلزله و حوداث.... از نخســتین بار مراجعه 
تا آخرین مرحله ســنجیده تا ضمن ایجاد حساســیت 
بین خانوارها و ارتقای آگاهی نســبت به شناخت خطر 
تهدیدهای موجود درمحل آنان این نیاز را در فراد ایجاد 
کنند که برای دریافت آموزش های الزم پیش قدم شده و 

امدادگر خانواده خود باشند. 
دراین طرح ملی که توسط معاونت آموزش و پژوهش 

جمعیــت هالل احمر کشــور و مدیر موفــق و جوان با 
اخالق این معاونت سیدحمید جمال الدینی و همکاران 
پرتالش وی در سراسر کشور درحال اجراست، نیازمند 
همکاری مردم و مسئوالن است؛ چراکه دغدغه این نهاد و 

کارکنانش آموزش صحیح و به روز مردم است. 
اما وظیفه مردم و مسئوالن استانی و محلی چیست؟ 
همه می دانیم که درهنگام بــروز هرحادثه ای بنا به نوع، 
وســعت و موقعیت جغرافیای مکان حادثه تا رســیدن 
نیروهای امدادی دربیشتر موارد متاسفانه زمان طالیی 
نجات آســیب دید گان از دســت می رود، اما با داشتن 
آگاهی های الزم و رعایت نکات کوچک کلیدی می توان از 
بروز بحران، تلفات و خسارات بیشتر جلوگیری کرد. طرح 
خادم نیز درهمین راستا جهت افزایش تاب آوری مردم 
سعی می کند آنان را آموزش داده تا درهنگام بروز هرنوع 
حادثــه ای ضمن حفظ آرامش و تکیه بــر علم امدادی، 

بهترین امدادگر خانه، محله و کوچه  خود باشند.
مردم نخستین کسانی هســتند که درمکان حادثه 
حضور می یابند و حال این توقع از آنان می رود که با روی 
باز و با اســتقبال از داوطلبانی که با حداقل مزایا همیشه 
همراه و یار هالل احمر هســتند، همکاری کرده و از آنان 
استقبال کنند و با پاســخگویی صحیح آنان را در ادامه 

مسیر همراهی کنند.
رســانه ها می توانند بزرگترین کمــک را به جمعیت 
هالل احمر و مردم به عنــوان گروه های هدف کرده و این 
طرح را به مردم معرفی کنند. همچنین مسئوالن استانی، 
فرمانداران، استانداران و بخشداران نیز با اطالع رسانی و 
برگزاری جلسات مشــترك با مسئوالن محلی، اعضای 
شورای شهر و روســتاها می توانند در اجرای این طرح 

بزرگ ملی مشارکت کنند.  
این طرح ملی برای داشــتن خانواده ای آماده دربرابر 
حوادث و ســوانح نیازمنــد تعامل و همــکاری تمامی 

سازمان ها و مردم عزیز است.

دربارهضرورتآموزِش»خانهبهخانه«

داوطلبپسکوچهها
 داوطلبان دریک حرکت ملی به منازل مردم می روند تا به صورت چهره به چهره آموزش های الزم را به آنها ارایه دهند

ُسمیرازمانی-شهروند| چند سالی می شود که با 
فراگیرشدن استفاده از دوربین های عکاسی و موبایل های 
هوشمند اقبال عمومی جامعه نسبت به گرفتن عکس از 
شرایط و اتفاقات مختلف باال رفته و در هرسانحه ای که رخ 
می دهد، قبل از هرچیز این موبایل ها هســتند که بیرون 
می آیند. سلفی گرفتن تبی شــده که تقریبا تمام جوامع 
را گرفته است و برای خیلی از مردم فرقی نمی کند اتفاق 
خوبی افتاده باشــد یا بد، بلکه برایشان این مهم است که 
حضور خودشان در اتفاقی که ممکن است روزها یا حتی 
سال ها حرفش مطرح باشــد را ثبت کنند. نقطه اوج این 
خصلت در ایران  سال گذشته در زمان سانحه پالسکو بود 
و حضور و تجمع مردم عادی در زمان رخ دادن این حادثه 
واکنش های متفاوتی به دنبال داشــت. بسیاری ازمردم 
به نکوهش این رفتار پرداختند که چطور ممکن اســت 
درحالی  که هموطنان مان درحال جان کندن در ساختمان 
سوخته پالســکو بودند، عده ای به راحتی و با لب خندان 
درحال سلفی انداختن با ساختمان پالسکو بودند. سیل 
هفته گذشته در استان های مختلف کشور هم از این امر 
بی نصیب نبود و بسیاری ازکسانی که در آن آسیب دیدند، 
کسانی بودند که برای گرفتن عکس به مناطق حادثه خیز 
نزدیک شده بودند و اینجاست که این سوال پیش می آید 
که ســلفی گرفتن در زمان حوادث و اتفاقات غیرمترقبه 
درست است یا باید دست از سر این تکنولوژی برداشت؟ در 

گزارش زیر به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
سلفیدردلبحران؛نتیجهضعفعملکرد

دستگاههایفرهنگی
مخالفان ســلفی گرفتن درشــرایط بحرانی در ایران 
کم نیســتند. هفته گذشــته روح اهلل بابایی صالح، عضو 
هیأت رئیســه کمیســیون اجتماعی مجلــس دریک 
موضع گیری جدی سلفی گرفتن درشــرایط بحرانی را 
نتیجه ضعف عملکرد دستگاه های فرهنگی خواند و تأکید 
کرد؛ فرهنگ مواجهه با بحران باید به مردم آموزش داده 
شود. وی با بیان این که سلفی گرفتن در دل بحران نتیجه 
ضعف عملکرد دستگاه های فرهنگی است و فرهنگ سازی 

و افزایش سطح آگاهی جامعه بهترین 
راهکار برای نکوهش سلفی گرفتن 
درمواقع بحران است، ادامه می دهد؛ 
دراین رابطه نیاز اســت رسانه های 
جمعی به ویژه صداوســیما، مراکز 
آموزشــی، آمــوزش و پــرورش و 
دانشگاه ها با تولید برنامه های مناسب 
فرهنــگ شــهروندان درمواجهه با 
بحران های احتمالی را ارتقا و افزایش 
دهند. سلفی گرفتن درمواقع بحران 
باید مذموم شمرده شده و همچنین 
آموزش هــای الزم به جوامــع داده 
شود تا آگاه شوند درمواقع و شرایط 
بحرانی به انجــام کارهای خطرناك 
روی نیاورند؛ به صــورت جدی نیاز 

است مدیریت بحران درمدارس به دانش آموزان آموزش 
داده شود.

سلفیگرفتنناشیازكنجکاویاست
مانند بسیاری از تکنولوژِی هایی که هر روز به زندگی بشر 
اضافه می شوند، سلفی گرفتن هم ازهمان ابتدا طرفداران 
زیادی پیدا کرد و کمتر کســی بود که نسبت به آن اقبال 
نشان ندهد و حضورش درشرایط و اتفاقات مختلف را با این 
روش ثبت نکند. کافی است سری به شبکه های اجتماعی 
زد و با حجم زیاد سلفی ها درشرایط مختلف روبه رو نشد. 
حتی کار تا آنجا پیش رفته که هرچند وقت اخباری مبنی 

بر تعداد کسانی که درحین گرفتن سلفی جان خود را از 
دست داده اند، منتشر می شــود. قطعا وقتی کار به اینجا 
می رسد، باید ایرادی وجود داشته باشد اما خود مردم تا چه 

حد به این داستان آگاه هستند؟
امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شــناس معتقد اســت که 
نباید سلفی گرفتن یا تجمع مردم را از دید منفی نگاه  کرد 
و می گوید: این امر نشــان می دهد که مردم به هم وابسته 
و دلبسته هستند. سلفی گرفتن ناشی از کنجکاوی مردم 
است. وقتی سلفی می گیرید، یکی از وقایعی که در زندگی 
شما رخ داده را ثبت می کنید و این درتمام دنیا وجود دارد. 
ثبت وقایع زندگی اشــتباه نیست و 
فردا بناســت به عنوان خاطره وجود 
داشــته باشــند. درمورد تجمع هم 
همین حالت صــدق می کند. مردم 
ایران به دلیل خصوصیات فرهنگی 
و اجتماعی کــه دارند، خــود را به 
هم وابســته می دانند و می خواهند 
درکنار هم حضور داشــته باشــند 
که اگر نیازی به کمک بــود، انجام 
دهند و اگر براســاس این با یکدیگر 
بیگانه نمی شــوند، این خوب است. 
وی در گفت وگــو با »شــهروند«، 
ادامه می دهد: درهنگام وقوع حادثه 
و تجمع مــردم نیروهــای امدادی 
می توانند حضور مــردم را هدایت و 
مدیریت کنند و واقعه ای درجامعه اتفاق افتاده و جماعتی 
جمع شده اند. درجامعه حس کنجکاوی زیادی وجود دارد 
که البته آنی و زودگذر هم هست، برهمین اساس ازدحام 
اتفاق می افتد و اینجاست که نیروهای کنترل کننده باید 
مســأله را کنترل کنند. قرایی مقدم با بیان این که رادیو 
و تلویزیون و رســانه های دیگر می تواننــد دراین زمینه 
فرهنگ سازی کنند، می افزاید: من به شخصه نمی پذیرم 
که این امر یک نقطه ضعف اســت و می گویم مردم ایران 
براساس خصوصیات شخصیتی و تاریخ اتحادی که دارند، 
در زمان حادثه می آیند و می خواهند به هم کمک کنند. 

اشکالی درکمک مردم به یکدیگر نمی بینم اما این امر باید 
نظم داده شــود و به مردم آگاهی داده شود. سلفی گرفتن 
درهنگام وقایع درتمام دنیا وجود دارد. وی با بیان این که 
باید امکانات وجود داشــته باشــد و این حضور مدیریت 
شود، می گوید: این که بگوییم نروید، درست نیست، مثال 
دربســیاری ازبالیای طبیعی همین حضور مردم کمک 
بسیار بزرگی بوده است. ما دومدل مددکاری خودجوش و 
سازمان نیافته و مددکاری سازمان یافته را داریم. مورد اول را 
مردم انجام می دهند که درشهرهای کوچک بیشتر است، 
اما مددکاری سازمان یافته را دولت ها انجام می دهند و قطعا 

اصولی تر خواهد بود.
استفادهدرستازتکنولوژی

فرهنگمیخواهد
هر تکنولــوژی ای که بــه زندگی 
مردم درجامعه اضافه می شود، قطعا 
نیاز به فرهنگ ســازی درست دارد. 
تا زمانی که این فرهنگ به درســتی 
ایجاد نشــود، قطعا ایــن تکنولوژی 
که برای اســتفاده بهتر از امکانات و 
لذت بردن از زندگی بــه وجود آمده، 
حتی ممکن است نتیجه ای برعکس 
داشته باشــد. فناوری های نوین در 
هر زمینه ای، درجهت بهبود زندگی 
فردی و اجتماعی انسان ها درتمامی 
ابعاد به وجود می آیند و قطعا درصورت 

بازدهی مناسب، جایگزین ابزارها و فناوری های قبل ازخود 
می شــوند. تکنولوژی برای این به زندگی انسان ها اضافه 
شده است تا پیشرفت به وجود بیاید، اگر بنا باشد به جای 
این پیشرفت شاهد آسیب یا پســرفت باشیم، قطعا این 
تکنولوژی ارزشی نخواهد داشت. فرهنگ استفاده از این 
تکنولوژی بســیار مهمتر از خودش است. قطعا وقتی در 
زمان حادثه ای مانند پالسکو شــاهد انتشار سلفی های 
کسانی هســتیم که با لب خندان با ســاختمان درحال 
فروریختن ســلفی می اندازند، باید به این امر شک کنیم 
که فرهنگ استفاده درســت از این تکنولوژی را نداریم یا 

زمانی که برای انداختن عکس به سراغ مناطق سیل زده ای 
می رویم که هر لحظه حتی امکان خطر مرگ وجود دارد، 

قطعا خبری از فرهنگ سازی درست دراین زمینه نیست.
فقطچندثانیهدیررسیدننیروهایامدادی

ممکناستجانیکانسانرابگیرد
مسئوالن جمعیت هالل احمر و کســانی که معموال 
درهنگام حوادث درگیر مســائل مربوط به امدادونجات 
هستند؛ ازجمله مخالفان اصلی تجمعات بی دلیل هنگام 
حــوادث و هجوم آوردن برای گرفتن ســلفی هســتند. 
تجمعاتی که معموال نتیجه ای جز دیررسیدن نیروهای 
امدادی به دنبال ندارند و حتی باعث 
می شــوند با چند ثانیه دیررسیدن 
نیروهای امدادی بــه راحتی جان 
انسانی از دست برود.محسن مومنی 
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان از مخالفان تجمع 
بدون دلیل مــردم در زمان حوادث 
است و می گوید:   مهمترین نکته ای 
که وجود دارد، این است؛ هر فردی 
که درمحــل حادثه حضــور پیدا 
می کند، باید خودش را جای مصدوم 
یا کســی که دارد کمــک می کند، 
بگــذارد. اگر درك متقابلی باشــد، 
قطعا این کار را انجام نمی دهد.وی 
ادامه می دهد: درحادثه ســاختمان 
پالسکو تجمع باعث شد عوامل امدادرسانی دیر به صحنه 
حادثه برسند. درصحنه تصادف هم به همین شکل است. 
خودرو ها همه توقف می کنند تا تماشا کنند و همین باعث 
می شود خودروی امدادی دیر به صحنه حادثه برسد. همان 
چند ثانیه دیررسیدن ممکن است باعث شود یک نفر جان 
خودش را از دست بدهد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان معتقد اســت؛ زمانی که یک حادثه اتفاق 
می افتد، اطرافیان یا باید کمک کنند یا  این درك و آگاهی 
را داشته باشــند که اجازه دهند کسی که می تواند کمک 

کند، کارش را انجام بدهد.

گزارش»شهروند«ازدردیكهتکنولوژیبهجانمانانداخت

تجمعات بی دلیل هنگام حوادث؛ ممنوع!

محسنمومنی،مدیرعامل
هاللاحمراستاناصفهان
درگفتوگوبا»شهروند«:
مهمتریننکتهایكهوجود
دارد،ایناست؛هرفردیكه
درمحلحادثهحضورپیدا
میكند،بایدخودشراجای
مصدومیاكسیكهدارد
كمکمیكند،بگذارد.اگر
درکمتقابلیباشد،قطعا
اینكارراانجامنمیدهد

اماناهللقراییمقدم،
جامعهشناسواستاد
دانشگاهدرگفتوگوبا

»شهروند«:درجامعهحس
كنجکاویزیادیوجود

داردكهالبتهآنیوزودگذر
همهست،برهمیناساس
ازدحاماتفاقمیافتدو
اینجاستكهنیروهای

كنترلكنندهبایدمسألهرا
كنترلكنند


