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 نجف شــهر غریبی اســت اما با صفا. انگار 
انواری تابناک از صفای صحن نجف را بر ســر 
شهر گسترانده اند تا زائر و مجاور زیر سایه مهر 
پدرانه موال علــی)ع( آرام گرفته و کمتر به یاد 
غربت امامش باشــد که پس از زهرا)س( با چاه 
نجوا می کرد. این روز و شب ها اما درمانگاه های 
هالل احمر در نجف اشرف نیز هیچگاه خالی از 

ازدحام مراجعان نیست.
چه زمانی که خیل مشتاق زائران پیاده  برای 
اذن ورود بــه کربال به محضــر امیرالمومنین 
علــی)ع( وارد شــده و عازم کربال می شــوند 
و چه آن هنگام که سرشــار از شــور و شــعور 
بین الحرمین، دوباره راه نجف اشــرف را پیش 
می گیرند و عالوه بر زیارت موال، مساجد کوفه 
و ســهله و زیارتگاه هایی مانند مرقد میثم تمار 
و بزرگ ســفیر حسینی)ع( مســلم بن عقیل 
و نیز هانــی و مختــار و یگر حضــرات را درک 

می کنند.
درمانگاه های هالل احمــر در نجف همه روزه 
پذیرای دردمندانی اســت که غم عشق و هجر 
یار آنان را به این بادیه و باده ناب رسانده است. 
پرستاران و پزشــکان در نجف، همه سکوت و 
صفای این شهر را در البه الی ذکرهای مردمی 
که به دیدار شاه نجف آمده اند، حس می کنند. 
هر زائری که از راه می رســد، با وجود خستگی 
راه، وقتی چشــمش به گنبد و گلدســته های 
نجف و حرم علی بن ابی طالب)ع( می افتد، سراز 
پای نمی شناسد و بی قرار زیارت است، بی قرار 

نجوا کردنست.
پرســتاران گاهی کــه بر تاول هــای پاهای 
خســته زائران، مرهم می گذارنــد، می بینند 
که چشــم های زائران به باران اشــک نشسته 
و لب هایشــان به دعــا و ذکر مترنم اســت. به 
اربعین که رســیدیم، حس غریب تر پرستاران 
و پزشــکان و کادر درمانی و خدماتی پزشکی 
حج و هالل احمــر را فرا می گیرد. به واســطه 
دلبری هایی که اربعین دارد و عاشــقانی که از 
دروازه هــای زمینی و آســمانی عالم، گویی به 

نجف و کربال روانه شده اند.
یکی از همکاران پرســتار پزشکی حج وقتی 
مشغول مرهم گذاشــتن روی تاول های پاهای 
پیرزنی بود که دردمندانه خــود را به درمانگاه 
مسلم بن عقیل، کشــانده بود؛ پیرزن با لهجه 
شیرین شــیرازی برایش تعریف می کرد که با 
امســال هفت سال اســت که این راه را می آید! 
و با وجود خســتگی های راه، خرســند بود و با 
رضایت قلبی از ارادتش به اهل بیت علیه السالم 
می گفت که به واســطه همین اربعین هایی که 
توفیق زیارت یافته، هیچ وقت احساس ناامیدی 

و تنهایی نکرده و نمی کند.
پســرجوانی کــه بــرای معاینــه از وضــع 
جســمی اش به درمانــگاه فــرات هالل احمر 
نجف مراجعه کرده، برای پزشــکی که مشغول 
گرفتن فشارخونش بود، می گفت: همه سال را 
به دلخوشی فرارسیدن این ایام سپری می کند 
تا با دوستانش به زیارت ائمه اطهار علیه السالم 
در نجف و کاظمین و کربال مشــرف شــود. دو 
دختر جوان که با لهجه شیرین جنوبی، احتماال 
بوشهری صحبت می کردند، وقتی برای گرفتن 
دارو و پانسمان تاول پا به درمانگاه ام القرا آمدند، 
با چه شوقی از این که نخستین بار بین الحرمین 

را دیده اند، برای پرستار تعریف می کردند.
خانواده ای که از مشــهد آمــده بودند، وقتی 
برای التیام زخم هایشــان درکنارشــان بودم، 
برایم گفتند که قبل حرکت برای عرض ارادت 
و کســب اجازه به حرم امام رضا)ع( رفتند و به 
این نیت آمده اند که همگی در شمار منتظران 
مصلح ظهــور حضــرت حجــت ارواحنافداه 
باشند و ســالم امام رضا)ع( را به خاندانش در 
کاظمین و نجف و کربال و سامرا برسانند. نجف، 
زاللی عجیبی دارد و ســاعات غریبی به زاللی 
باب القبله حرم موالی عالمیان که در چشم های 
عاشقان و شیعیان در اولین دیدار پس از گنبد 
و بارگاه حرم حضــرت امیرالمومنین علی)ع( 
می نشــیند و می درخشد. راســتی این روزها و 
پس از حزن اربعین حسینی)ع(، زائران بسیاری 
برای عرض تسلیت به برادر رسول مکرم اسالم 
و وصــی و ولی خــدا پس از او بــه محضر موال 
علی)ع( مشــرف می شــوند و باز نجف لبریز از 
زائر اســت و مترنم به ذکر یاعلی ... »أعظَم أهلل 
أجوَرنا بُمصابَنا بالُحَسین)ع( َو َجَعلنا َو إیّاکم ِمن 
الطالِبین بثاره َمع َولّیــه اإلمام الَمهدي ِمن آل 
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گزارش خبری

تهمینه انصاری| دکتر فرید موســوی، رئیس 
فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی از سازمان 
جوانان بازدید کرد و با جمعی از مســئوالن و اعضای 
سازمان جوانان به گفت و گو نشســت. در این دیدار 
ضمن معرفی جمعیت هالل احمر و سازمان جوانان 
توسط دکتر مســعود حبیبی، نمایندگان جوانان در 
مجامع و معاونین و روســای ادارات بــه ارایه گزارش 
فعالیت های خود پرداختند. در این نشســت رئیس 
ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر با اشــاره به 
فعالیت های این ســازمان گفت: ســازمان جوانان 
٧٠ ساله شد. در دهه٤٠ دانش آموزان و دانشجویان 
فرصت پیدا کردند تا در این سازمان حضور پیدا کنند. 
این حضور باعث شــده تا جوانان به محرومان جامعه 
مشــق خدمت کنند. در  ســال ٤٩ طرح خانه های 
جوانان مطرح شد و تا  ســال ٥٧ نزدیک به ٢٠ خانه 
جوانان دایر شد که یکی از آنها در خرمشهر برای دفاع 
از این شهر و رسیدگی به مجروحان در  سال ٥٩ آغاز 

به کار کرد.
آموزش از 5 سالگی

حبیبی در توضیح فعالیت ها و افتخارات ســازمان 
جوانان عنوان کرد: امروز مــا نزدیک به یک میلیون 
داوطلب داریم. ســامانه جامعی از   سال ٩٤ راه اندازی 
کردیم که امروز ســامانه ارتقا یافتــه آن را برای کل 
ســازمان داوطلبان و جوانان با ٣٤٠ هزار عضو شاهد 
هســتیم. فراتر از آن، فعالیت های بشردوســتانه و 
فعالیت های امــدادی بر پایه بشردوســتی را ترویج 
داده ایم. آموزش را از سن ٥ تا ٢٩سالگی اعم از آموزش 
بشردوستی، مهربانی، احترام را همراه با بازی، مانور، 
تمرین، نقاشی و راه های دیگر آغاز کرده ایم. جشنواره 
صلح بین المللی را برگزار کرده ایم و نزدیک به ٥٠ هزار 
نقاشی از سراسر ایران در زمینه صلح دریافت کرده ایم. 
با ســه هزار مهدکودک همکاری و تفاهمنامه امضا 
کرده ایم. با این کار هم مربیان با جمعیت آشنا می شوند 
و هم مفاهیم هالل به کودکان آموزش داده می شود 
که این آموزش ها شــامل آموزش های امدادی است 
که در باالبردن اعتماد به نفس آنها نقش پررنگی ایفا 

می کند. 
8هزار کانون دانش آموزی در 8هزار مدرسه

رئیس سازمان جوانان در ادامه با تأکید بر اقدامات 
این ســازمان در حوزه دانش آموزی اظهار داشــت: 
8 هزار کانــون دانش آموزی در 8  هزار مدرســه دایر 
کرده ایم. طــرح دادرس را برای ٤٠٠ هــزار نفر که 8 
مهارت کمک های اولیــه را می آموزند، آغاز کرده ایم 
که این دقیقا در کشــورهای پیشــرفته هم در حال 
انجام اســت. در کنار همه این فعالیت ها، تمرین کار 
گروهی و دوســتی نیز از نتایج این دوره ها بوده است. 
سلســله رقابت هایی برای تیم های هر استان در نظر 
گرفته ایــم. وی افزود: آموزش های بشردوســتی در 
زمینه موادمخدر، آسیب های اجتماعی با ٥ هزار برنامه 
در ٥ هزار استان، گفت وگوی بشردوستی برای آشنایی 
دانش آموزان به منطق و صلح، شــرکت در مناظره ها 
که بــرای کاهش خشــونت در جامعه بســیار موثر 
بوده اســت را در کارنامه فعالیت های خود داشته ایم. 
حبیبی با تأکید بر حضور و استقبال جوانان ٢٩-١8 
 ســال در کانون های دانشــجویی، جوانان، طالب و 
روســتایی توضیح داد: ١٢٠٠کانون دانشــجویی و 
8٠٠ کانون در ســطح شــهرها داریم که دبیرهای 
آنان توســط خود جوانان انتخاب می شــود. حرکت 
عظیمی در  سال گذشته با استراتژی YES با محوریت 
رهبری جوانان در تصمیم گیری ها در مجامع کانون 
دانشــجویی اجرا کرده ایم. به جوانان بها داده ایم و از 
آنها در تصمیم گیری ها مشورت می گیریم و در تالش 
هستیم این را تعمیم دهیم. در عین حال، از ایده ها و 

خالقیت های جوانان هم استفاده می کنیم. 
فعالیت های بشردوستانه و خودامدادی 

غنچه های هالل
عباســعلی محمدزاده، رئیس اداره پیش دبستانی 
معاونت جوانان جمعیت هالل احمر نیز در این نشست 
با تأکید بر اقدامات این ســازمان در ٥  سال گذشته و 
تغییر نگرش نسبت به کودکان گفت: خدماتی در قالب 
مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی ارایه می دهیم. 
دو توافقنامه یکی با ســازمان بهزیستی برای ورود به 
مهدهای کودک تحت پوشــش بهزیستی و دیگری 
با معاونت آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش 
برای ورود به مراکز پیش دبستانی امضا کرده ایم. وی 
همچنین ادامه داد: کانون های غنچه های دو هدف را 
دنبال می کنند؛ هدف اول مباحث بشردوستانه است 
که در این راستا کودکان شعار کانون را که همان کمک 
به همنوع چه زیباست، گذشت، ایثار و انفاق را در قالب 
نمایش، مانور و نقاشی فرا می گیرند. طراحی کاورها 
و کوله پشتی برای غنچه های هالل نیز از برنامه های 

ما بوده است.
جوان باوری و مسئولیت دهی؛ شاخصه مهم 

فعالیت سازمان جوانان
ابوالفضل امینی هرنــدی، دبیر مجامع کانون های 
جوانان کشــور با ارایه گزارشــی ســه قســمتی از 
فعالیت های این سازمان بیان کرد: نیروهای حقیقی و 
اجرایی فعالیت های این سازمان را انجام می دهند که 
از ٤٠٠ شعبه در 8٠8 کانون جوانان منشأ گرفته است. 
طبق فرامین رهبر معظم انقالب و مسئوالن جمعیت 
هالل احمر، تمام تصمیم گیری ها و تصویرسازی ها را 
معاونین و روسای سراسر کشور این سازمان همراهی 
می کنند. جوان باوری و مســئولیت دهی به معنای 
واقعی در امسال که هفتادمین سالروز تأسیس است، 
دیده می شود. فعالیت های سازمان جوانان به واسطه 
ساختار مجامع، هدفمندتر شده؛ زیرا هزینه ها و منابع 
که محدود است، توسط افراد معلوم هزینه می شود و 

این هزینه ها ساختارهای منســجم تری را به همراه 
خواهند داشت. 

هالل را با سازمان جوانانش هم بشناسیم!
میالد حســنی امیرآبادی، دبیر مجمع کشــوری 
کانون های دانشجویی هالل احمر نیز ضمن تبریک 
هفتادمین سالروز تأسیس سازمان جوانان تصریح کرد: 
سازمان جوانان سابقه هفتاد ساله دارد و هفتاد  سال 
است که در حیطه جوانان فعالیت می کند. متاسفانه 
با توجه به اقدامات گســترده جوانان این ســازمان، 
مردم شــناخت کافی از این ســازمان ندارند. تمامی 
فعالیت های ما در راستای جهانی عاری از خشونت، 
اقدامات فرهنگی و بشردوستانه است. همان طور که 
رئیس جمهوري کشــورمان، دکتر روحانی در  سال 
١٣٩٢ در مجمع عمومی ســازمان ملل ایده ای را از 
هیأت حاکمه فدراســیون بین المللی صلیب سرخ و 
هالل احمر مطرح کردند و انجــام این فعالیت ها در 
چهارچوب قوانین فدراســیون تصویب شد، اما آنچه 
که ما در جامعه می بینیم این اســت کــه جوانان ما 
متولی ندارند و ســازمان جوانان با تولی گری هفتاد 
ساله بی توجه باقی مانده است. چهارچوب کانون های 
جوانان می تواند متولــی امور جوانان باشــد، اما نه 
وزارتخانه ها و نه سازمان های مردم نهاد به این موضوع 
توجهی نداشــته و از حضور ســازمانی با این گستره 
فعالیت ها بی اطالع هستند و جمعیت هالل احمر را 
با سازمان امداد و نجات می شناسند؛ مطالبه ما تحقق 
سازمان جوانان وعده داده  شده توسط رئیس جمهوری 

است.
داوود پیرانــی، دبیــر کانون 
دانشجویی دانشگاه شهیدبهشتی 
و دانشــجوی نمونه در این دیدار 
گفت: آنچه که مــا در کانون های 
دانشــجویی علوم پزشکی انجام 
می دهیم، طرح کاروان ســالمت 
اســت که در متروها و مسجدها 
و دیگــر مکان هــای عمومی به 
٣٠٠هزار نفر از شــهروندانمان 
غربالگــری  و  خدمات رســانی 
کرده ایم. بهتریــن و راحت ترین 
کار در حوزه علوم پزشکی درمان 
است؛ اما بعضی چیزها را نمی توان 
با دارو و انجــام جراحی ها درمان 
کرد. این انتظــار را داریم که در 

مجلس شــورای اســالمی صدای ما جوانان باشید، 
زیرا که جوانان فراموش شده اند. استفاده از مدیریت 

جوانان راهی برای درمان است. 
رامین اســدبیگی، عضو شــورای مرکزی مجمع 
کانون های دانشــجویی ضمن معرفی کمیســیون 
آموزش و پژوهش بیان کرد: جمعا 6 کمیســیون در 
کانون های دانشــجویی در مجمع کشــوری اعم از 
کمیسیون امداد و سالمت، آموزش و پژوهش، طرح 
و برنامه و عام المنفعه داریم. چند فعالیت کمیسیون 
آموزش و پژوهشــی که ما در آن فعالیت داریم، اخیرا 
پیگیري تندیس ملی فداکاری دانشــجویان ایران و 
سپس مسابقات رقابت مهر در اولویت فعالیت های ما 

قرار گرفت. 
حمید خرم، عضو شورای مرکزی مجمع کانون های 
جوانــان در خصوص تیم های جهادی آماده ســازی 
اردوگاه مهر انزلی بیان کرد: پیش از شــروع اردوهای 
نشــاط و امید، با مراجعه به اردوگاه شاهد یک سری 
از نوسان ها بودیم که در اثر گذشت زمان ایجاد شده 
بود. جوانان دغدغه مند هم به دنبال رفع این نوسانات 
بودند. تیمی برای بررسی این مشکالت تشکیل دادیم، 
مجددا با تیم عملیاتی بــه اردوگاه مراجعه کردیم و 

موانع و مشکالت را از سر راه برداشتیم. 
علیرضا نوری صفت، عضو شورای مرکزی مجمع 
کانون های جوانان استان تهران در این دیدار با تأکید 
بر اقدامات سازمان جوانان برای جوانان در حوزه های 
مختلف گفت: شهرستان ورامین با توجه به خطری که 
مواد مخدر آن را تهدید می کند و یا شهرستان پاکدشت 
با توجه به خطری که آلودگی محیط زیســت آن را 
تهدید می کند، هر کدام را از نقطه نظری خاص با توجه 

به کمبودهایشان بررسی می کنیم. 
زهرا زارعی، عضو شورای مرکزی استان تهران و دبیر 
شهرستان مالرد نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی این 
شهرستان در جنوب غرب استان تهران اظهار داشت: 
مالرد شهری است که با موادمخدر درگیری فراوانی 
دارد و ما در زمینه کمپیــن »نه به اعتیاد« و یا »طرح 

ملی پیمان« فعالیت گسترده ای داشته ایم. 
مینا احمدی، دبیــر مجمع اســتانی کانون های 
جوانان استان تهران با اشاره به پروژه های بین المللی 
این سازمان در زمینه آسیب های اجتماعی گفت: دو 

پروژه بین المللی که زیر نظر فدراســیون بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر انجام شد تحت عنوان جوان 
و مواد مخدر و چگونگی مشارکت جوانان در برنامه های 
پیشگیرانه آسیب های اجتماعی بود که در چهار کشور 
مختلف انجام شد و ما افتخار حضور داشتیم. در این 
برنامه آموزش های مختلفی در زمینه اعتیاد و ایدز با 
هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی فرا گرفتیم و 
این باعث شد تا این آموزش ها را به همساالن در کشور 
خود بیاموزیم و در کنار آن طرح های مختلفی ازجمله 

طرح پیمان نیز انجام شد.
مجید ملبوســی، عضو شــورای مرکزی مجمع 
کشوری کانون های دانشجویی بیان کرد: مسئولیت 
مــن ارزشــیابی و نظارت بــر عملکــرد کانون ها و 
کمیسیون ها و مجامع استان ها است. در ماه گذشته، 
اردوی تشکیالتی با معرفی مجامع برتر تشکیل شد که 

این مجامع مورد تقدیر قرار گرفتند. 
اشتیاق فراوان جوانان برای طرح پیمان

کبری محمدی، مشــاور رئیس ســازمان جوانان 
در امور آموزش و پژوهش با اشــاره به قدمت هفتاد 
ساله سازمان جوانان جمعیت هالل احمر و دلیل این 
قدمت که همان جوان باوری اســت، گفت: سازمان 
جوانان بستری برای بروز استعدادهای جوانان فراهم 
می کند. وقتی جوانی با یک  سال سابقه در کانون های 
ســازمان جوانان را با جوانی با 8 سال سابقه مقایسه 
می کنیم، تفاوت های بسیاری بین آن دو وجود دارد، 
به دلیل این که ظرفیت جوانان در برنامه ها و اردوهای 
فرهنگی و پیشــگیرانه افزایش 
پیدا می کنــد و اعتماد به نفس، 
خودباوری، مردم شناسی و حتی 
جامعه شناســی را در ارتباطات 
خود در اردوها بــا قومیت های 
مختلــف در خــود می یابنــد. 
اشــتیاق فراوانی در دل جوانان 
برای مشــارکت در طرح پیمان 
وجود داشت، در این طرح  هزار 
ســرگروه آمــوزش دیدند و هر 
یک ٤٩ نفر را تحت پوشش قرار 
دادند، سپس این ٤٩ نفر، هفت 
نفر رابط انتخاب کردند و آموزش 
به صورت آبشــاری آغاز شد. در 
حال  حاضر تمامــی بازخوردها 
از آموزش هــا را بــه اشــتراک 

می گذارند.
داوری های جوانان از دل جوانان در رفاقت مهر

عذرا والی، رئیس اداره اردوها و مراسم های معاونت 
دانشجویی و جوانان سازمان در خصوص برنامه های 
انجام شــده این ســازمان ازجمله برنامه رفاقت مهر 
توضیــح داد: یکــی از برنامه هایی کــه در معاونت 
دانشجویی و جوانان انجام می شود، مسابقات رفاقت 
مهر است. این مســابقات در رشــته های مختلفی 
همچون امداد و کمک های اولیه، اسکان اضطراری، 
حمل مصــدوم و زبان انگلیســی برگزار می شــود. 
این مسابقات در سه ســطح برگزار می شود که طی 
هفته های گذشــته بیست و هشتمین مرحله آن هم 
برگزار شد. نزدیک به ٣٠ هزار عضو جوانان جمعیت 
هالل احمر در این مسابقات مشتاقانه شرکت می کنند 
و آموزه های امدادی خود را می سنجند و هدف اصلی 
این مســابقات هم ارتقای آموزه های علمی و امدادی 
اســت. با حضور  هزار نفر از بیست ونهم شهریور ماه تا 
دهم مهرماه در استان کرمان این مسابقات را برگزار 
کردیم  و نکته مهمی که باید به آن اشــاره کنم این 
است که ما از خود جوانان برای برگزاری این مسابقات 

استفاده کردیم.
شوق رویش، طرح تابستانی با بازدهی باال

فاطمه بیبــاک، رئیس اداره دانشــجویی و طالب 
ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر نیــز در این 
دیدار بیان کرد: ١١٠٠ کانون دانشــجویی در مراکز 
آموزشــی و ٢٣٠ کانون طالب در حوزه های علمیه 
اســت. یکی از فعالیت های شــاخص ما به خصوص 
در فصل تابستان، طرح تابســتانی با نام شوق رویش 
داریم که هر  سال در فصل تابستان برای غنی سازی 
اوقات فراغت جوانان در پایگاه هایی در شعب و مراکز 
فرهنگی جمعیت هالل احمر ایجاد می کنیم که  سال 
گذشته بیش از ٥٠٥ پایگاه و بالغ بر ٥٠٠ هزار نفر در 
کالس آموزش های این سازمان آموزه های امدادی، 
فعالیت های بشردوستانه و زبان انگلیسی را فرا گرفتند. 

70 سال فعالیت داوطلبانه ارزشمند است
دکتر فرید موســوی، نماینده مجلــس و رئیس 
فراکسیون جوانان مجلس شــورای اسالمی ضمن 
تقدیــر از تمامی مســئوالن، کارمنــدان و اعضای 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر به مناســبت 

هفتادمین سالروز تأسیس این ســازمان و تسلیت 
فرارسیدن اربعین حسینی بیان کرد: هفتاد  سال حفظ 
فعالیت های داوطلبانه با همین مختصات جغرافیایی، 
سیاسی و اقتصادی کشور بســیار ارزشمند است. ما 
کمتر سازمانی را با این سابقه داریم و این مرهون ایثار 
تمامی عزیزان مشغول در این سازمان است. به ریاست 
این سازمان برای داشــتن نیروهایی با انرژی و فعال 
تبریک می گویم و امیدوارم در آینده شاهد فعالیت های 
بیشتر این مجموعه باشیم. یاد و خاطره فعالیت های 
دکتر معتمدی را هــم گرامی بداریم. افتخار می کنم 
مســئولیتی در مجلس دارم که فراکسیونی با حدود 
٣8 نفر از همکاران زیر ٤٠ ســال به اضافه ٢٥٠ نفر از 
جوان دالنی اســت که ما می توانیم بــا همکاری آنها 
برنامه های حوزه جوانان را پیش ببریم. از افرادی که 
هنوز برای سپردن مسئولیت به جوانان دلهره دارند، 
دعوت می کنم در جمع شما جوانان باشند و ببینند که 
جوانان زمانی که به آنها اعتماد و فرصت داده می شود، 
چه اقداماتــی می توانند انجام دهند و این رســالت 

شماست که این را فریاد بزنید. 
موسوی همچنین گفت: یکی از مواردی که عالوه 
بر ماموریت های بشردوستانه و امداد و نجات در برنامه 
ششم قانونگذاری  شده است، ارتقاي سرمایه اجتماعی 
کشور است که حایز اهمیت است و نیاز است که نوع 
نگاه افراد کــه مدیریت این حوزه را بــه عهده دارند، 
نســبت به ماموریت ها و اقدامات این کشور فراتر از 
ماموریت های بشردوســتانه و امدادی باشد. امروز ما 
در حوزه سرمایه اجتماعی دچار چالش هایی هستیم 
و نیاز است که به نوع دیگری به موضوعات نگاه کنیم. 
این نگاه، انتظار از توان سازمان جوانان این جمعیت 
است که نگاه دیگری جاری کنند. اگر براساس همان 
مدل ذهنی و نگرش های گذشته به موضوعات نگاه 
کنیم، قطعا نمی توانیم در این حوزه موفقیت الزم را 
کسب کنیم. اقدامات شما در حوزه جوانان می تواند به 

صورت موفقیت آمیز اتفاق بیفتد. 
وی با تأکید بر وظیفه مســئوالن برای شــناخت 
نیازهای جوانان گفت: ما هنوز نتوانســتیم با جامعه 
جوانان و نیازهای جوانان ارتباط درستی برقرار کنیم. 
نیازهای نسل جدید را نشناخته ایم. کسی هم در این 
میان برای خود نقشی قایل نیست. ارتباط و همبستگی 
را بین نسل جدید و جامعه نمی بینیم و به این فاصله 
نسل ها و نقش آنها در آینده کشور توجه نداریم. من 
فکر می کنم حسب ماموریت هایی که ما برای جمعیت 
قایل شــده ایم، باید ورود کرد و باید به خود بیاییم و 
بدانیم تماما پول و امکانات تهیه کردن راه حل مناسبی 
نیست. آسیب های اجتماعی صرفا در مناطق محروم 
کشور نیست. ما هنوز گفتمان با نســل جدید را فرا 
نگرفته ایم. مگر نمی گوییم جمیعت هالل احمر باید 
وارد بحران شــود، بحران صرفا آتش سوزی نیست، 
این یک بحران است که کشــور را تحت الشعاع قرار 
دهد، کشــوری که به راحتی به امروز نرسیده است. 
چندین دهه اخیر جوانان بسیاری خون خود را تقدیم 
این کشــور کردند و ما اجازه نداریم نسبت به جوانان 
و این اتفاقات بی تفاوت باشیم. زمانی که این نسل را 
شناختیم، باید به زبان خودش با آن صحبت کنیم. ما 
هنوز به روش های گذشته می خواهیم با نسل جوان 
ارتباط برقرار کنیم. کمپین »نه به تصادفات« به دلیل 
همزبانی با جوانان و سوارشــدن بر نیاز ها توانست به 
هدف خود برسد. این نشان می دهد که اگر برنامه ریزی 
درست باشد، ما می توانیم موفق شویم. این برنامه ریزی 
هم باید توسط جوانان انجام شود. ما هم در حد توان از 
جوانان حمایت و پشتیبانی می کنیم که شما این امید 

را در کشور بگسترانید. 
دکتــر فرید موســوی، نماینده مجلــس و رئیس 
فراکسیون جوانان مجلس شــورای اسالمی در پایان 
خاطرنشــان کرد: من از شــما جوانــان دو خواهش 
دارم؛ خواهش اول این اســت که مــا در حوزه جوانان 
مدیریت های ناهماهنگی را می بینیم. دســتگاه های 
مختلفی از مســئولیت جوانــان را به عهــده دارند و 
بودجه های خوب و سرمایه های انسانی به آنها تخصیص 
پیدا می کند اما موازی کاری هایی کــه در حوزه های 
مختلفی اتفاق می افتد، باعث می شــود که ما از شما 
جوانان بخواهیم که این ناهماهنگی ها را ببینید و ما را در 
جریان بگذارید. اگر بین دستگاه های متولی هماهنگی 
اتفاق بیفتد، در حــوزه جوانان موفــق خواهیم بود. 
خواهش دوم این است که در زمینه شعار »جهان عاری 
از خشونت« احساس می کنم، نیاز است که ما در حوزه 
بین الملل  فعالیت بیشــتری داشته باشیم. یک واحد 
متولی مباحث بین الملل داشــته باشیم. هم اقدامات 
خود را در سطح بین المللی شرح دهیم و هم یک سری 
بودجه ها و امکانات بین المللی در ماموریت های خود به 
خود اختصاص می دهیم که می توانیم از آن اســتفاده 
کنیم؛ اســتفاده از این امکانات می تواند راهگشا باشد. 
یک سری نگاه ها به اســتفاده از بودجه ها هست ولی 
جمعیت هالل احمر با توجه به ساختار رسمی که دارد 
می تواند راحت تر از این امکانات استفاده بکند. نهایتا 
چون تمامی کارها داوطلبانه و براســاس ایثار است، 
تقویت تعلق بین همین اعضا و ســازمان هم می تواند 
مفید واقع شود. قطعا اقداماتی انجام داده اید، ولی ما هم 
با پاسخ به نیازهایی که کل دوستانی که در این جمعیت 
فعالیت می کنند، با اشتغال آنها و ارتقاي مهارت های 
آنان، همه از مواردی هســتند که ما از شــما حمایت 
خواهیم کرد. این باعث می شود که جوانانی که در این 
حوزه فعالیت می کنند، تعلق خاطر و وابستگی آنها به 
مجموعه افزایش یابد که نهایتا در ارتقاي ماموریت ها و 
انسجام مجموعه مفید واقع خواهد شد. امیدواریم در 
آینده شاهد توسعه فعالیت های این شما و این سازمان 

بیش از گذشته باشیم.
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| محمدمهدی اقبالی|     خبرنگار داوطلب|

جوانان هالل احمر جایی حضور پیدا می کنند که 
مردم یاری دهنده و نصرت کننده ای جز خدا ندارند 
و اگر دســت آنها را گرفتند به مثابه  گرفتن دست 
خداست. این جوان پرسن و سال چه ّسری با خود دارد 
که هر چه می گذرد بالغ تر و چابک تر، دردشناسانه تر 
و دردمندانه تر کنار مردم است؟ نگاه درست و اصلی 
به آینده، تنوع خدمات و آموزش ها و محور قراردادن 
جوانان برای توسعه سازمان رویکردهایی است که 
در ســال های اخیر به  طور ویژه اتخاذ کرده اســت. 
مسأله این روزهای سازمان درونی کردن ارزش های 
هالل احمر و صلیب سرخ برای جوانان داوطلب است. 
کهنسالی این جوان پرطراوت به او آموخته است که 
اگر این باورها درونی شــوند، هر داوطلبی که وارد 
جمعیت می شود، اعم از پیرو جوان و میانسال، اگر 
به خوبی با باور نهضت آمیخته شود حتی وقتی که 
فعالیت داوطلبانه را کنار بگذارد، مبلّغ فعال و موثر 

آرمان های هالل احمر خواهد بود.
امــروز در ســالروز تأســیس ســازماني قــرار 
داریــم که هفتاد  ســال از قدمت پرافتخــار آن در 
عرصه انسان دوستي، خیرخواهي و ایثار مي گذرد. 
برگ هاي زریني که مزین به عزم راسخ و نیت پاک 
کارکنان خودم، اعضاي جوان و نیک سیرت سازمان 
جوانان هالل احمر اســت. هفتاد ســالگی سازمان 
جوانان را باید به همه اعضای ســازمان جوانان که 
البد از اولین گروه آنها اگر کسی هنوز در قید حیات 
باشد، حدود ٩٢ ساله است، تبریک گفت. از آن جوان 
٩٢ ســاله تا این غنچه های ٥- 6 ساله ای که لباس 
پرافتخار هالل را می پوشــند. عالوه بر آن، مدیران 
سازمان در همه این سال ها، بدنه کارشناسی پرتالش 

کارکنان همیشه همراه هم مبارک است.
با گذشت بیش از ١٥٠  ســال از تشکیل نهضت 
بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر در جهان، به 
دلیل وجود اصول و ارزش های واالی انســانی این 
سازمان و همچنین عملکرد و جایگاه خوب سازمان 
جوانان شاهد حضور خیل عظیمی از جوانان کشور 
با عضویت و فعالیت در این سازمان جوانان مردم نهاد 
هستیم و این قدمت و فعالیت های جوانان در راستای 
ارزش های مقدس است که همگان را به سمت خود 

جذب می کند.  

یادداشت

مدیریت تجمعات انبوه
|  سیدحمید جمال الدینی

  |   معاون آموزش، پژوهش و فناوری هالل احمر|

تجمعات انبوه  )mass gathering( که ازجمله 
بزرگترین آنها در مراسم باشکوه حج یا زیارت حرم 
معصومین علیهم السالم عینیت می یابد و به نوعی 
به باورهای دینی و عقیدتی مردم گره خورده است 
و با حضور گســترده افراد شــکل مي گیرد که این 
حضور را می توان در سایر مراسم مذهبی و ورزشی 
و... شــاهد بود.  در این میان اما باید یادآور شــد که 
گردهم آمدن شــمار زیادی از افــراد در مکان های 
خاص مشکالت متعددی را در حوزه های سالمت، 
امنیتی و  اجتماعی رقم می زند کــه هریک از این 
حوزه ها نیازمند توجه، دقت و هوشیاری مسئوالن و 
برگزارکنندگان این تجمعات است و شایسته است 
تا اســتراتژی های مدیریت ریســک برای آمادگی 
و رویارویی با هجــوم و ازدحام در طول مراســم  و 
مناسبت ها اتخاذ شود. برگزاری مراسم مذهبی در 
ایام و مناسبت های گوناگون در کشور که گاهی به 
اجتماعاتی میلیونی می رسد، ضرورت پرداختن به 
این موضوع را دوچندان می کنــد، به گونه ای که در 
مناســبت های گوناگون، حضور خیل عظیم زائران 
در حرم ائمه معصومین علیهم السالم به ویژه کربال، 
مشهدالرضا، شاهچراغ، حرم حضرت معصومه)س( 
و ســایر بقاع متبرکه در ایام شهادت یا میالد ایشان 
و همینطور تحویل  ســال نو، عاشــورا و تاسوعای 
حسینی و انجام راه پیمایی  حج و اربعین حسینی، 
انبوه میلیونی را شکل می دهد. نظر به اهمیت مبحث 
مهم تجمعات انبوه به ویژه در مراســم  و مناســک 
مذهبی، جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی 
ایران با مســتندکردن تمامی پژوهش ها و اقدامات 
صورت گرفته درخصوص تجمعات انبوه سعی بر آن 
داشته تا همه افراد بتوانند از دانش ضمنی و عینی 
آن بهره مند شوند. در واقع باید برای دستیابی به یک 
چارچوب مناسب در مورد تجمعات انبوه به معرفی، 
بررسی، جمع آوری و تحلیل برخی موارد تجمعات در 
جهان اعم از مذهبی، ورزشی، سرگرمی و.. پرداخت. 
اخذ مجوز تأسیس مرکز تحقیقات مدیریت سالمت 
در تجمعات انبوه از شــورای گسترش دانشگاه های 
علوم  پزشــکی از اقدامات مهم جمعیت هالل احمر 
اســت. جمعیت تالش دارد از این راه، علم و دانش 
خود را به شکلی مستمر به روز کند. از دیگر اقدامات 
معاونــت آمــوزش، پژوهش و فنــاوری جمعیت 
هالل احمر می توان به تدوین کتابی در این خصوص با 
نام »مدیریت تجمعات انبوه« نام برد. سایر اقدامات در 
این زمینه نیز، برپایی نشست، کارگاه های آموزشی و 
برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران با نگاهی 
به تجمعات انبوه ویژه مدیران عامل، معاونان و روسای 
جمعیت بوده است که کماکان ادامه دارد. هدف از این 
اهتمام، شروع حرکتی تازه در این خصوص است و 
این که جمعیت هالل احمر بتواند به عنوان مرجعی 
قابل  اتکا، با توجه به تجربیات به دست آمده و همت 
پژوهشگران و محققان در زمینه مستندسازی و تهیه 
محتوای علمی با عزمی جــزم در این راه گام بردارد 
و البته در این مسیر مشــتاقانه از نظرات ارزشمند 

محققان و صاحب نظران استقبال می کند.
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 ما در حوزه جوانان 
مدیریت های ناهماهنگی 
را می بینیم. دستگاه های 

مختلفی از مسئولیت جوانان 
را به عهده دارند و بودجه های 
خوب و سرمایه های انسانی 
به آنها تخصیص پیدا می کند 
اما موازی کاری هایی که در 
حوزه های مختلفی اتفاق 

می افتد، باعث می شود که ما 
از شما جوانان بخواهیم که این 
ناهماهنگی ها را ببینید و ما را 

در جریان بگذارید
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