
سرمقاله

  اقتصاددانان و فعاالن مدنی در »کنفرانس سازمان های
 مردم نهاد و کار داوطلبانه« از لزوم مشارکت مردم در امور خیرخواهانه گفتند

 نیاز حیرت آور ایران 
به فعالیت های داوطلبانه

زماني حدود 25 و 30 ســال پيش، وحشــت ناشي از 
گسترش ويروس ايدز، سراسر جهان را به تکاپو انداخته بود. 
اين بيماري كه ابتدا در كشورهاي توسعه يافته ديده شد، 
در زمان نه چندان زيادي به كشورهاي فقير بويژه آفريقايي 
ســرايت كرد، به طوري كه در برخي از اين كشــورها تا 
25 درصد مردم به آن مبتال شدند و ميانگين اميد به زندگي 
در آن كشورها بشدت كاهش يافت. با وجود اين، كشورهاي 
توسعه يافته توانستند بر اين مشکل فايق آيند و در بسياري 
از آنها جلوي افزايش مبتاليان به اين بيماري گرفته شد، در 
حالي كه در جوامع ديگر، بويژه جوامع توسعه نيافته، روند 
رو به رشد به صورت تصاعدي شکل گرفت. از همان ابتدا 
در ايران نيز خطر اين بيماري از نظر برخي ها مورد توجه 
بود، ولي ظاهرا در سطح رسمی عالقه چنداني در توجه به 
اين مسأله نبود. براي اطالع از اين كه چگونه با ماجراي ايدز 
برخورد كرده ايم، كافي است كه گفته شود طي سال هاي 
1365 تا 1374 يعني 10ســال نخست ديده شدن ايدز، 
كمتر از 400 نفر افراد مبتال به HIV و ايدز شناسايي شدند. 
تعداد اندک بيماران در ابتدای آن ســال ها جای تعجب 
نداشت، ولي پس از آن با رشــد جهشي مواجه هستيم، 
به طوري كه فقط در  سال 1375 و 1376، به ترتيب 276 
و 872 نفر مبتال به اين بيماري شناسايي شدند. البته در 
سه سال بعد، متوســط تعداد مبتاليان شناسايي شده به 
حدود 500 نفر رســيد. اين امر نشــان مي داد كه نوعي 
كم كاري جــدي در دهه 1366 تا 1375 در شناســايي 
بيماران صورت گرفته بود كه به يك باره اين تعداد شناسايي 
شــدند و همين كم كاري، مبتاليان به اين بيماري را به 
دليل ســرايت از ديگران، افزايش شديدي داده است. اوج 
شناسايي اين بيماران در  سال 1383 بود كه اندكي بيش از 
3هزار نفر است. اكنون نيز ساالنه تا حدود 2هزار نفر مبتال 
به ايدز به اين مجموعه افراد بيمار اضافه مي شوند. نتيجه 
اين وضع كه افزايش روزبه روز اين تعداد مبتال به بيماري 
پرهزينه، پرتنش و مشکل آفرين است؛ محصول چه رفتاری 
در گذشته ماست؟ كافي اســت كه به سخنان آقاي وزير 
بهداشت كه در روزهاي گذشته به مناسبت روز جهاني ايدز 

اظهار داشت، توجه كنيم: 

»30 ســال قبل افتخار می كرديم كه يــك مورد مبتال 
به ايدز در كشــور وجود ندارد. اين حرف ها هر  سال تکرار 
می شود و رنج دهنده است. آمار ايدز در كشور رو به افزايش 
است. به شخصه نخستين باری كه درباره اين بيماری شنيدم 
از زبان آقای   هاشمی  رفسنجانی بود كه می گفتند ايران به 
دليل باورها و اعتقادات مذهبی كه جزو امتيازات آن به شمار 
می رود، با اين مشــکل روبه رو نمی شود و كشورهای غربی 
گرفتار آن می شوند كه ناشی از بی اخالقی و بی دينی است. 
تصور نمی كردم هيچ وقت كشــور ما با اين بيماری روبه رو 
شــود، چون دليل آن اعتياد، روابط جنســی غيراخالقی 
و نامشروع اســت و ممکن نيست يك مورد نيز در كشور ما 
پيدا شود، اما امروز با چندده هزار بيمار مبتال به ايدز مواجه 
شده ايم كه هر  سال اين رقم افزايش پيدا می كند. اين آمار 
درحالی رو به افزايش اســت كه تالش های زيادی در اين 
حوزه انجام شده و اگر انجام نمی شد، معلوم نبود چه شرايطی 
داشتيم... نتيجه هنر ما همين وضع فعلی است؛ يعنی بيشتر 
از اين نمی توانيم كاری انجام دهيم. والدين و جوانان نبايد 
تصور كنند كه اين بيماری برای همسايه است. حتی برای 

من به عنوان يك مسئول و فرزندانم نيز وجود دارد.«
كســاني كه اوايل دهه هفتاد را به يــاد دارند، به خوبي 
مي دانند كه چه كوششي بود تا اين بيماري در كشور ناديده 
گرفته شود و آن را به مسائل فســاد در جوامع غربي ربط 
دهند؛ فسادی كه گفته می شد در ايران نبود. حتي خدمات 
دادن به افراد مبتال به اين بيماري را نادرست مي دانستند؛ 
آمار آن را منتشر نمی كردند. از همه مهمتر، ارايه امکانات 
ارزان براي جلوگيري از انتقال ويروس مثل ســرنگ هاي 
تزريق يا آموزش هاي جنسي و وسايل مرتبط با آن را بشدت 
رد مي كردنــد. مجموعه اين چشم بســتن ها بر واقعيت 
موجب شــد كه جامعه ايران كه در ابتدا به نسبت پاک و 
عاري از اين بيماري بود، امروز حداقل 66 هزار نفر و حداكثر 
تا 110 هزار نفر مبتال به اين ويروس خطرناک داشته باشد. 
مطابق اين قاعده منطقي كه پيشــگيري ساده تر، بهتر و 

كم هزينه تر از درمان است؛ پس چرا سياست هاي پزشکي و 
درماني جامعه ما در سال هاي پيش از 1376 توجهي به اين 
پيشگيري نکرد؟ پاسخ به اين پرسش رمز درک وضع فعلي 

و حتي آينده ماست. 
ايدز بيماري كمبــود ايمني بدن در برابــر ويروس يا 
ميکروب خارجي است، بنابراين اگر اين ويژگي در ساختار 
مديريتي يك ســازمان هم باشــد، مي توان گفت كه آن 
سازمان دچار ايدز مديريتي شده است؛ يعني در برابر بروز 
عوامل بيماري واكنش مناســبي نشان نمي دهد و قدرت 
پيشگيري از ابتال به هر نوع بيماري را نيز ندارد. همچنان 
كه گلبول هاي سفيد خون در بيمار ايدزی قادر به مقابله 
با ويروس يا ميکروب مهاجم نيستند، در مديريت ايدزی 
نيز نهادها و عوامل اجتماعي قادر به شناخت عوامل ويرانگر 
جامعه و سپس مقابله با آن نيستند. فقط هنگامي وارد عمل 
مي شوند كه به قول معروف كارد به استخوان مي رسد و به 
جاي درمان بايد جراحي كرد و بسيار هم پرهزينه مي شود. 
ايدز و نحوه مقابله با آن در اظهارات وزير بهداشت يك نمونه 
آن است، ولي از نمونه هاي ديگر هم مي توانيم ياد كنيم. اين 
روزها و به دنبال قرعه كشي جام جهاني، دوباره و چندباره 
برخي از كاربران اينترنتي به نام ايران و ايراني به صفحات 
اجتماعي افراد مشهور حمله و با كلمات و جمالت زشت 
نوعي عقده گشايي بيهوده مي كنند و ما نيز ياد گرفته ايم 
كه از وجود چنين افرادی و عمل آنان اظهار تأسف كنيم، 
ولي مسأله اين اســت كه كســي و نهادي در كشور بايد 
مرجع رسيدگي به اين مشکل باشد. چرا هنگامي كه يك 
نفر تخلف رانندگي مي كند، كسي هست كه او را جريمه 
كند، ولي چنين رفتار زيانباري فاقد متولي براي رسيدگي 
است؟ شــايد به اين علت كه اين رفتار جديد است، مثل 
ايدز. از اين رو، ابتدا به آن بي توجهي مي شود و آن را ناديده 
مي گيريم، سپس كه پديده خودش را بر ما تحميل كرد، 
نهادي پيدا نمي شــود كه مسئوليت پذير اين ماجرا شود. 
خالصه آن قدر جلو مي رويم كه جز با جراحي و هزينه هاي 
باال كاري نمي توانيم انجام دهيم. درحالي كه از ابتدا راه حل 
مناسب برايش وجود داشت، اگر سيستم ايمني مديريتي ما 

دچار اختالل نمي شد. 
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یادداشت

سال ها بود كه زمين در حسرت باران حيات بخشي 
مي سوخت و درمان تشنگي و تيرگي خود را از آسمان 
طلب مي كرد. ســال ها بود كه زمين به كوير خشك 
تعصبات و عقايد باطل و مرداب خرافات تبديل شده 
بود كه ناگه در شبي فراموش نشدني باران رحمت الهي 
شروع به باريدن و زمين تشنه را سيراب كرد و ُگلي زيبا 
به نام محمد مصطفي در خاک سرخ حجاز شکوفا شد. 

تولدش عطر دل انگيز ايمان را به مشام مشتاقان رساند 
و چشمه هاي جوشــان معرفت را در سينه ها جاري 
ساخت.  آري با تولد محمد )ص( كوير جهل و تعصب 
به بوستان مهر و تفکر بدل شــد و در 17ربيع االول 
آسمان مکه ستاره باران شد و ساكنان عرش ملکوت 
براي تحويل دادن امانت خود به زمين آمدند و در همان 
زمان كنگره كاخ كســري فروريخت و آتشکده هاي 
فارس به خاموشي گراييد و نور ايمان به سراسر عالم 
تابيدن گرفت و جهان با قدوم مصطفي با  هاله ای از نور 
مزين شد. گيتي با تولد شاهکار حجاز، صاحب سيره 

عزت، سمبل صبر و استقامت و منبع فضايل الهي غرق 
در سرور و شادكامي بود. همه خوشحال بودند كه اسوه 
نظم، دقت، انصاف، بي تکلفي، نوعدوستي، فروتني، 
شجاعت، سخاوت، خيرخواهي، مهرباني و رحمت را 
در ماه ربيع از حق تعالي مي گرفتند، حتي خداوند هم 
از اين تولد به اندازه اي خوشحال شد كه فرمود تا زماني 
كه پيامبر در ميان شما باشد به عذاب الهي گرفتارتان 
نخواهم كرد. بحق بايد شاد باشيم كه خداوند پيامبري 
را فرستاد كه غم، اندوه و جهل مردم برايش بسي گران 
است. آري محمدبن عبداهلل، نبي مکرم اسالم مانند 
طبيبي است كه مجدانه به دنبال بيمارش مي رود تا 

درمانش كند و اين يعني رحمه للعالمين.

بدهی 1800 میلیارد تومانی دولت به ستاد احیای دریاچه ارومیه، رئیس سازمان محیط زیست را بر آن داشت تا از راه دیگری سخن بگوید

  کالنتری:  باید رئیس جمهوری، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه را قانع کنیم که دریاچه ارومیه به قدری اهمیت دارد
 که اگر کشور در شرایط فعلی پول ندارد، برای احیای آن، وامی از خارج دریافت شود 
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 حجت االسالم والمسلمین 
سید طه  موسوی

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در موسسه علمی-کاربردی هالل

بازنگری در قوانین مربوط به سالح سرد، بازار چاقو سازی زنجان را به خواب برد
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با 50 هزارتومان 
شروع کردم 

ورق عبداهلل صالح 
برگشت

   مریم دیانتی دختری ترکمن که در تولید فرش چرم 
از هیچ شروع کرد و بازار فرش هندی را کنار زد 

   آیین روز دانشجو
 با حضور چهره های سیاسی 

اصالح طلب و اصولگرا زودتر از 
موعد برگزار شد

رئیس جمهوری در  شورای اداری 
سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

   رئیس جمهوری پیشین یمن روز شنبه 
 خطاب به مقامات عربستان گفته بود 

 »ورق را در یمن برمی گردانم« 

 رئیس سازمان جوانان هالل احمر:
 انسجام اجتماعی در فعالیت های داوطلبانه پایین است

 فرشاد مومنی: در کشور ما به طرز فاجعه آمیزی
 تجربه همکاری جمعی ضعیف است 

 مدیرعامل جمعیت  دانشجویی امام علی )ع(:  همه باید فعالیت
 اجتماعی داشته باشیم تا از گسست اجتماعی جلوگیری کنیم

 سارا شریعتی : کار داوطلبانه باعث می شود تا مواجهه مستقیمی
 با  اجتماع ایجاد شود

 علینقی مشایخی: در سطح فردی، کار داوطلبانه می تواند به توسعه انسانی 
کمک کند، برای توسعه جامعه، به افراد توسعه یافته نیاز است

 صفحه 17

چاقو ُکشی

به اطالع خوانندگان گرامی »شهروند« می رساند  شماره بعدی روزنامه روز شنبه 18 آذر منتشر می شود

شاهكار ربيع

فراتر از ایدز


