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محیط زیست

شــهروند|  »دریاچه ارومیه با بودجه سنواتی 
احیا نمی شود، باید از خارج استقراض کنیم.« این 
گفته مدیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه در حالی 
اســت که رقم بدهی دولت به این ستاد کم نیست؛ 
۱۸۰۰ میلیــارد تومان. بی آبی مدتی اســت دامن 
دومین دریاچه بزرگ داخلی ایران را گرفته است و 
بی پولی نمکی است روی این زخم. مسأله کمبود 
بودجه دریاچه ارومیه برای بازگشــتن به زندگی 
دوباره، از مدت ها پیش مورد انتقاد دست اندرکاران 
نجات آن بود و حاال که عمق ســطح آب دریاچه در 
ماه هاي اخیر کاهش داشته است، مشکالت مالی 
هم به جایی رسیده که پای قرض از منابع خارجی 
به میان آمده و البته دولت هنوز با آن موافقت نکرده 
است. احیای دریاچه ارومیه از ابتدا از وعده های دولت 
یازدهم و دوازدهم بود اما به نظر می آید این مسأله 
برای دســتگاه های اجرایی چندان اولویت نداشته 
که پیگیر صاف کــردن بدهی ها نبوده انــد. درباره 
هزینه های مالی نجات دریاچه ارومیه بارها گوشزد 
شده است؛ نظیر این هشــدار که »هر پروژه ای که 

عقب بیفتد، خسارت محیط زیستی به دنبال دارد«.
مسأله دریافت وام در حالی مطرح شده است که 
دولت هنوز با این درخواســت موافقت نکرده چون 
خودش باید بازپرداخــت وام را بپــردازد؛ نه مثل 
دست اندرکاران امور تولیدی و صنعتی که می توانند 
از خــارج تقاضــای وام کنند و بدهــی را از محل 

کارکردشان پس بدهند.
پیش از این بنا بود که ســاالنه 2 هزار میلیارد به 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه کمك مالي شود اما 
این اتفاق چنان که بایــد نیفتاد و اگر بودجه ای هم 
تأمین شد، از رقم اصلی فاصله زیادی داشت. چنان 
که به گفته مسعود تجریشــی، رئیس دفتر تلفیق 
این ستاد که با حفظ سمت، معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم هست، 
در  ســال 95 تنها ۸۰۰ میلیارد ابالغ شد که از این 
مبلغ، تنها 3۰۰ میلیارد پرداخت شد. این در حالي 
است که در  ســال  96 هم از 2 هزار میلیارد مصوب، 
تنها 2۰۰ میلیارد آن هم در فصل ســرد  سال ابالغ 
شده که طبق گفته او »این مبلغ هم بدهي  سال قبل 
دولت به ستاد است«. بودجه احیای دریاچه ارومیه 
این طور که خود این ستاد گزارش کرده است از سه 
محل تأمین می شود؛ صندوق توسعه ملی، اعتبارات 
جاری دستگاه های اجرایی و اعتبارات احیای دریاچه 
ارومیه از منابع اعتبارات ســتاد مدیریت بحران. با 
توجه به بدهی دولت به ستاد احیای دریاچه ارومیه، 
با این که مرداد امسال اولین بودجه  سال 96 دریاچه 
ارومیه پرداخت شــد، می توان گفــت دولت براي  
ســال 96 دولت هیچ اعتباري براي احیاي دریاچه 

اختصاص نداده است.
در گزارش های ستاد احیای دریاچه ارومیه پیش 
از این عنوان شــده بود که نخســتین منبع جدید 
آب پیش بیني شــده براي دریاچه ارومیه در  سال  
جاري ۱9۰ میلیون مترمکعب خــارج از حوضه با 
سرمایه گذاري حدود ٤3۰ میلیارد تومان از طریق 
رودخانه گدارچاي منتقل خواهد شد. نمونه هایی از 
این دست باز هم گزارش شده، ازجمله درباره طرح 
انتقال آب از سد سیلوه که در  سال ۱395 تکمیل و 
بنا شد که با آغاز آبگیري این سد، نخستین منبع آب 
جدید احیاي دریاچه ارومیه در  سال ۱396 به این 

دریاچه سرازیر شود.
اجازه بدهید قرض کنیم

زخم چرکین دریاچه ارومیه دیروز ســر باز کرد؛ 
وقتی مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه به احیانشدن 
آن با بودجه سنواتی اشاره کرد و استقراض از خارج را 
راهکار تأمین منابع مالی مورد نیاز این ستاد دانست: 
»اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه 
دهد از منابع خارجی وام بگیریم.« تا کنون البته آنچه 
با عنوان کمك های بین المللی برای احیای دریاچه 
ارومیه از آن یاد می شود، بیشتر در حوزه دانش بوده 
است و اگر بتوان از رقمی هم یاد کرد، در مقابل آنچه 
تا کنون خرج دریاچه شده و برای ادامه حیات به آن 

نیاز است، اصال به چشم نمی آید. 
عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان محیط زیست که همزمان با حفظ سمت 
عهده دار مدیریت ســتاد احیای دریاچه ارومیه هم 
هست، از دو مســأله اساسی نگین فیروزه ای نقشه 
ایران ســخن گفت؛ یکی کمبود بودجه و دیگری 
کاهش بارندگی. او به ایسنا گفت: »کمبود بودجه  
و کاهش شدید بارندگی مهمترین مسائل دریاچه 
ارومیه هســتند. دریاچه ارومیه در  سال آبی 96-

95 نسبت به یك  ســال قبل، 3۸ درصد و نسبت به 
میانگین بارش بلندمدت )٤۸ساله( حدود 22 درصد 
کم بارشی را تجربه کرد. امسال نیز با گذشت بیش 
از دو ماه از فصل پاییز هنــوز بارش چندانی در این 
منطقه دریافت نشده و با این که بارش در این مقطع 
زمانی بسیار ناچیز بوده اما تبخیر به قوت خود باقی 
است و آب ورودی نیز وجود ندارد؛ بنابراین طبیعی 
است که در چنین شــرایطی ارتفاع دریاچه ارومیه 

کاهش پیدا کند.«

او با تأکید بر این که اگــر آب وارد دریاچه ارومیه 
نشــود، دریاچه به شــرایط بحرانــی دوران قبل 
برمی گردد، یاد کرد از  ســال گذشــته که حدود 
یك میلیــون و ۱5۰ میلیون مترمکعــب آب وارد 
دریاچه شد »که قطعا این میزان آب برای دریاچه 
کافی نیست« و توضیح داد: »اگر بخواهیم دریاچه 
ارومیه به روند عادی برگردد باید سالیانه 3.۱ میلیارد 

مترمکعب آب وارد آن کنیم.«
دولت یك ماه پیش بود که 2۰۰ میلیارد تومان به 
ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت کرد؛ رقمی که 
البته از آن چیزی که باید به ستاد بپردازد، فرسخ ها 
دور است: »بودجه ای که باید به ستاد پرداخت شود، 
حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان اســت«. 2۰۰ میلیارد 
تومان پرداخت شــده، براســاس توضیح کالنتری 
برای پروژه های مختلفی مثل احداث تصفیه خانه 
فاضالب، سردهنه ســازی رودخانه هــا و... هزینه 
می شود: »واقعیت این اســت که باید زمستان هر  
سال سردهنه ها را ببندیم و در فصل بهار باز کنیم 
و با توجه به تعداد 5۰۰ تایی سردهنه ها در حوضه 
دریاچه، همین کار به مبلغی حــدود ٤۰ میلیارد 
تومان نیاز دارد که متاسفانه  سال گذشته به دلیل 
محدودیت مالی نتوانستیم این کار را انجام دهیم و 
٤۰۰ میلیون متر مکعب آب را از دست دادیم؛ چون 
در این شرایط کشاورزان منطقه آب را به زمین خود 

انتقال دادند و به عنوان یخ آب از آن استفاده کردند.«
بودجه سنواتی دریاچه را زنده نمی کند

دریاچه ارومیه بناست تا ۱۰ سال دیگر نجات پیدا 
کند؛ البته بودجه ای که تاکنون ثابت نشده کشش 
کافی برای سرریز منابع آبی به دریاچه ارومیه و انجام 
پروژه های ۱۰ساله را داشته باشد. چنان که به گفته 
معاون رئیس جمهوری هم »در دو  ســال گذشته 
ثابت شــده که با بودجه سنواتی نمی توان کارهای 
دریاچه ارومیه را پیش برد.« او در این باره به تفصیل 
گفت: »گروه تحقیقاتی دریاچه ارومیه در زمینه ارایه 
برنامه  برای احیا عملکرد خوبی داشت و برنامه های 
کامال اجرایی ارایه داد که اشتباهات برنامه ها در حین 
اجرا اصالح می شود؛ چون برنامه، حالت داینامیك 
دارد اما بــا بودجه ای که ســازمان برنامه و بودجه 
تخصیص می دهد، بعید است احیای دریاچه ارومیه 

صورت گیرد.«
ســتاد احیای دریاچه ارومیه با مدیریت رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل ناکافی بودن 
بودجه و ضرورت تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز 
دریاچه ارومیه، پیگیر شده تا »اگر سازمان برنامه و 
بودجه پول ندارد، دولت اجازه استقراض از خارج از 
کشور بدهد«. معاون رئیس جمهوری ماجرای این 
قــرض را این طور توضیح داده اســت: »یعنی پول 
مورد نیاز دریاچه را از خارجی ها به شکل وام با بهره 
حدود 2.5 درصد بگیریم. این وام حدود 5 یا 6 سال 
دوره تنفس دارد و بعد از آن طی بازه زمانی ۱۰ساله 

بازپرداخت می شود.«
پولی که دریاچه ارومیه به آن نیاز دارد دست کم 
حدود 3 تا 3.5 میلیارد دالر است و کالنتری در این 
شرایط به فکر افتاده تا رئیس جمهوري، معاون اول 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه را 
قانع کند که دریاچه ارومیه به قدری اهمیت دارد که 
اگر کشور در شرایط فعلی پول ندارد، برای احیای آن، 
وامی از خارج دریافت شــود و دولت به تدریج طی 

۱۰ سال آن را پرداخت کند.
گروه نجات دریاچه البته هنوز نتوانســته دولت 
بدهکار را برای ایــن وام قانع کند؛ چرا که این اجازه 
تنها »برای امور تولیدی و صنعتی است که توجیه 
اقتصــادی دارد و بدهی را از محــل کارکرد همان 
بخش پرداخت می کند« صادر می شــود و این در 
حالی است که وام هر چه که باشد، بازپرداختش به 

عهده دولت خواهد بود.
رئیس سازمان محیط زیســت که خود زمانی 
طوالنی وزیر کشاورزی بوده و اتفاقا سیاست های 
غلطی که او به آن اعتراف کــرده در وضع کنونی 
دریاچه ارومیه بی تأثیر نبوده اســت، از زمانی که 
بر صندلی ریاست سازمان محیط زیست نشسته 
بیش از گذشــته از رنج بی آبی ایــران می گوید و 
هشــدار می دهد که همه دســتگاه ها برای حل 
مســأله کاری کنند. او حاال به عنوان دبیر ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه که پیگیر نخســتین وعده 
محیط زیستی دولت اســت، می خواهد تالشش 
را برای نشان دادن اهمیت دریاچه ارومیه بیشتر 
کند و از همیــن راه دولت را بــرای گرفتن وام از 
منابع خارجی قانع کند؛ چرا که »خشکی دریاچه 
ارومیه خسارت های بسیار بیشتری خواهد داشت 
و ده ها برابر همیــن مبلغ هزینه های ناشــی از 
خشکی دریاچه ارومیه خواهد بود« و البته »ضمن 
این که حفظ محیط زیست یك وظیفه حاکمیتی 
اســت.« بودجه فعلی دولت نه فقط برای دریاچه 
ارومیه که برای بسیاری از تاالب های خشکیده و 
نیازمند ایران، این طور که رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست اعالم کرده اســت، کافی نیست و 

گرفتن وام شاید بتواند آنها را هم نجات دهد.

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

استقراض برای نجات دریاچه
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شهروند | امروز، چهاردهم آذر روز داوطلب است و به 
همین مناسبت هم روز گذشته تاالر گنجینه ساختمان 
آرشــیو ملی با آن صندلی ها قهوه ای که با سنی به رنگ 
چوب هماهنگ شــده، برگزاری کنفرانس سازمان های 
مردم نهاد و کار داوطلبانه در ایران را به خود دید. آراســب 
احمدیان، مدیرعامل موسسه خیریه محك، دبیر همایش 
بود و دیروز در مقدمه ای کوتاه، درباره شــکل گیری این 
کنفرانس توضیح هایــی داد: »صاحبنظران می دانند که 
2۰ سال اســت موضوعی با عنوان منابع انسانی در حال 
تدریس است؛ در حالی  که من هیچ وقت ندیدم که در کنار 
موضوع منابع انسانی، به منابع انسانی داوطلب اشاره شود. 
همیشه منابع انســانی در ازای انجام کار، مورد توجه قرار 
می گیرند؛ در حالی  که در تعاریف سازمان ملل دو قید کار 
داوطلبانه بودن پرداخت و بدون اجبار، برای منابع انسانی در 
نظر گرفته می شود.« صحبت های احمدیان که تمام شد، 
فیروزه صابر، مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و 
خیریه پشت تریبون رفت، میکروفن را پایین تر آورد و ادامه 
داد: »این شبکه تیر ماه  ســال 92 شکل گرفت، سه  سال 
به صورت غیر رسمی فعالیت می کرد و از اردیبهشت  سال 
95، به  طور رسمی فعال شد، این شبکه ۱3۰ عضو دارد و 
هدف اصلیش کمك به توانمندی اعضا و ایجاد همگرایی 
میــان خیریه ها و همچنین کمك بــه تحکیم موقعیت 

سازمان های مردم نهاد در ایران است.«
در کشور تجربه همکاری جمعی ضعیف است

اولین سخنران رسمی این کنفرانس، با عنوان زمینه ها 
و تأثیرات اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی کار داوطلبانه 
در ایران را فرشــاد مومنی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی شروع کرد: »در طول تاریخ بشر، 
با همه پیچیدگی های مفهومی که با آن مواجه بودیم، دو 
سازوکار بیش از همه مورد توجه بوده، یکی بازار و دیگری 
فرمان یا دولت است. در تمام طول تاریخ هم این دو سازوکار 
با هم در رقابت بودند تا ببینند کدام یك صالحیت بیشتر و 
توانایی باالتری دارد. به  هر حال یك جمع بندی وجود دارد 
و آن این است که بشر ناگزیر است، به یکی از این دو سازوکار 
اتکا کند؛ اما در تعاریف آمده که نمی توان به اعتبار شکست 
بازار یا دولت، آنها را رها کرد، تنها راه آن هم تقویت نهادهای 
مدنی است؛ یعنی اگر ما نهاد مدنی قدرتمندی داشته باشیم، 
می تواند دولت و بازار را زیر ذره بین برد و درماندگی آنها را به 
حداقل رساند. می شود امید داشت که ماجرای توسعه به 
شکل قابل قبولی جلو رود.« اما اینها تنها بحث های مورد 
توجه مومنی نبود، او به تحوالتی که از اوایل دهه ۱9۸۰ در 
جوامع ایجاد شد هم گذری زد. به گفته او از آن زمان جوامع 
شاهد رشد یك پدیده جدید به نام بخش غیرانتفاعی بودند 
که البته منحصر به کشورهای صنعتی بود: »مضمون این 
بخش کار داوطلبانه است، فعالیت های مسئوالنه مشخص 
که تنها تفاوتش با کار اقتصادی، تعلق نگرفتن درآمد بود، اما 
این باعث نمی شد که بدون مسئولیت انجام شود. ایجاد این 
پدیده به انقالب دانایی گره می خورد، یکی از ویژگی های 
انقالب دانایی اشتغال زدایی آن است که اتفاقی بی سابقه 
در طول تاریخ به شمار می رود، در این اتفاق کار به معنای 
شــغل، کمترین اهمیت را پیدا می کند و احساس عزت 
نفس، تعلق به محیط و احساس مفید بودن، پیشگیری از 
سرخوردگی های روحی و جسمی از پیامدهای آن است. 
ماجرای فعالیت های داوطلبانه در کشــورهای صنعتی، 
ماجرای واکنــش خردمندانه و اعتالبخــش به خصلت 
اشتغال زدایی اســت.« مومنی در همین جا به روند توجه 
به فعالیت داوطلبانه در ایران اشاره کرد: »کار داوطلبانه در 
ایران هم به اعتبار خصلت توسعه نیافتن کشور و رانتی بودن 
اقتصاد سیاسی ایران، ماجرای خودش را دارد، بخش اعظم 
کار داوطلبانه در ایران، به  عنوان یك نیاز حیاتی مطرح است 
و با آنچه در کشورهای صنعتی دنبال می شود، فاصله زیادی 
دارد. براساس ارزیابی های موجود، ما بیشترین ضربه را از 
ضعف حس ملی خورده ایم، این یك پدیده عجیبی است 
که واکاوی نشده.« عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی معتقد است که رانتی بودن اقتصاد سیاسی 
ایران حس ملی را در کشور تضعیف می کند، هیچ جامعه ای 
از این طریق توسعه پیدا نکرده است: »در کشور ما به طرز 
فاجعه آمیزی تجربــه همکاری جمعی ضعیف اســت، 
نمونــه آن را در بنگاه های اقتصادی می بینیــم، در ایران 
بیش از 9۰ درصد این بنگاه ها یك نفره اســت؛ به  هر حال 
مناســبت های رانتی، فرهنگ رانتی خودش را هم ایجاب 
می کند. در دانش توسعه گفته می شود دو تنگنای حیاتی 
و سرنوشت ســاز وجود دارد که قابل مقایسه با تنگناهای 
دیگر نیستند، یکی دانش ضمنی و دیگری ظرفیت های 
سازمانی. ظرفیت های سازمانی از دل شیوه های همکارانه 
انباشته می شود. سازمان های فرهنگی و اجتماعی می توانند 
با پر کردن این خأل بزرگ، بخشی از بار سنگین را به دوش 
بکشند؛ چون هزینه فرصت فعالیت در این حوزه ها کمتر 
از فعالیت در حوزه های سیاسی است.« نیاز به فعالیت های 
داوطلبانه، در کشور به وضع اضطرار رسیده است. مومنی با 
اشاره به این موضوع ادامه حرف هایش را گرفت: »نیاز ما به 
فعالیت های داوطلبانه به طرز حیرت آوری باال رفته است، 
یکی از دالیل آن این اســت که دولت از مســئولیت های 
حاکمیتی اش طفره می رود.« این کارشــناس اقتصادی، 
حرف های خود را به شاخص های کشور در زمینه سالمت 
و آموزش مســتند کرد: »ما شاخصی به اسم سهم بودجه 
آموزش و پرورش نســبت به تولید ناخالص داخلی داریم؛ 
یعنی میزان تعهد دولت به مســئولیت هایش در حیطه 
آموزش و پرورش. این شــاخص در اســتاندارد میانگین 
جهانی در  ســال 2۰۱۱، ٤.٤ درصد بوده است، البته این را 
هم باید اضافه کرد که میانگین جهانی هیچ وقت شاخص 
ایده آلی نیســت و از میان بیــش از 2۰۰ کشــور برآورد 
می شود که ۱7۰ تا ۱۸۰ کشور شرایطی مانند کشور ما و 
یا حتی بدتر دارند، اما این شاخص برای ایران چقدر است؟ 
3.2درصد. در حالی  که میانگین این شاخص در کشورهای 

با درآمد اندک، ٤.۱ درصد اســت؛ یعنی ما با کشورهای با 
درآمد اندک هم فاصله زیادی داریم. چرا  سال 2۰۱۱ را در 
نظر گرفتم؟ چون در آن سال ما هر بشکه نفت را ۱۰۰ دالر 
می فروختیم؛ یعنی به قیمت باالیی. بنابراین کم درآمدی 
توضیحی برای این پدیده نیست. در شاخص دیگر هم که 
در حوزه سالمت است، اعداد نشان می دهد که اوضاع ما در 
زمینه سالمت از آموزش و پرورش هم بدتر است.« او ادامه 
داد: »در  ســال 2۰۱٤، میانگین شاخص سالمت نسبت 
به تولید ناخالص داخلی، 6 درصد اســت، در کشورهای با 
درآمد اندک، 2.٤ درصد و در ایران 2.۸ درصد است؛ یعنی 
شاخص ما کمتر از نصف جهانی است.« همین هم شد تا 
مومنی اعالم کند که در ایران نیاز به جنبش همگانی برای 
توانمندی ایرانیان وجود دارد: »نیاز ما به انجام فعالیت های 
داوطلبانه در زمینه های تغذیه و آموزش و سالمت به وضع 

اضطرار رسیده است.«
 فعالیت های داوطلبانه

 در ایران بشدت ضعیف است
عقربه های ساعت به ۱۰ صبح نزدیك می شود و با ورود 
میهمانان و تعدادی از سخنران ها، صندلی هایی که از زمان 
شــروع کنفرانس، خالی بود، پر می شود. سالن اما کوچك 
است و تا ســاعت ۱2 دیگر جای خالی روی صندلی های 
قهوه ای خالدار پیدا نمی شــود. دو ســاعت پیش از ظهر 
سیزدهم آذر، با اضافه شدن سه صندلی بر روی سن، اولین 
پنل با موضــوع زمینه ها و تأثیرات اقتصــادی، فرهنگی و 
اجتماعی کار داوطلبان در ایران شــروع می شــود. پیمان 
مغازه مدیرعامل موسسه رحمان، علینقی مشایخی استاد 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و سارا 
شریعتی استاد دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
ســخنران های پنل هســتند. پیمان مغازه گفت که سارا 
شریعتی سال ها در فرانسه تحصیل کرده و سارا شریعتی 
با لهجه غلیظی کــه بر گفته های مغازه صحه گذاشــت، 
سخنرانی پنل را پرحرارت شروع کرد و به برخی از گفته های 
فرشاد مومنی ایراد گرفت. هر چند که مومنی پس از پایان 
سخنرانی ســالن را ترک کرد و نقدها را نشنید: »فعالیت 
داوطلبانــه به عنوان یك ضرورت مدنی مطرح می شــود، 
می گویند ما فرهنگ کار جمعی نداریم، فرهنگ مشارکت 
نداریم، در بحث آقای مومنی، خلق و خو به مسائل اجتماعی 
ربط داده شــد، من نمی خواهم به این مسأله وارد شوم، اما 
می گویم که مهمترین مانع برای فعالیت های اجتماعی ما 
استبداد تاریخی و سیاسی است که به ما اجازه فعالیت های 
مشــارکتی نمی دهد. ما نمی توانیم بدون توجه به عوامل 
سیاســی، موضوعات را مطرح کنیم.« شریعتی گفت که 
می خواهد از کار داوطلبانه به عنوان یك موضوع مســتقل 
دفاع کند، با این توضیح که: »مدرنیته سیاسی یعنی تقویت 
جامعه مدنی در برابر قدرت سیاسی. جامعه قوی می تواند 
نقش ضد قدرت را در برابر قدرت سیاســی ایفا کند. نباید 
نقش قربانی را ایفا کند. حاال چرا خودش را قربانی می داند؟ 
چون جامعه ما ضعیف است، حوزه فعالیت های داوطلبانه 
در ایران بشدت ضعیف است، یکی از دالیلش این است که 
تمام جریانات سیاسی کشورهای دیگر وارد کشور ما شد، 
جز جریانات اجتماعی. امر اجتماعی در جامعه ما هنوز متولد 
نشده است.« این جامعه شناس به تفاوت در نگاه به موضوع 
فعالیت های خیرخواهانه و نیکوکارانه اشاره کرد، این که قبال 
اعالم می شد کار خیر، خودش شکاف و نابرابری اجتماعی 
ایجاد می کند؛ یعنی از ثروتمند می خواهد که سخاوتمند 
مستمر باشد و از فقیر می خواهد که صبور باشد، حاال ولی از 
فعالیت های نیکوکارانه دفاع می شود، چرا؟: »به نظر می رسد 
کار خیر و نیکوکاری، تغییر نقش و کارکرد داده است، االن 
تعریف کار خیرخواهانه این نیست که پول توزیع شود، بلکه 
اشکال غیرمادی آن مطرح اســت، مثل نذر کتاب، دارو و ... 
یعنی از شکل سنتی آن خارج شده است، هم اکنون نیروهای 
بیشتری به سمت کارهای اجتماعی و نیکوکارانه آمده اند.« او 
در توضیح بیشتر گفت: »کار خیر و نیکوکارانه، امروزه، دیگر 
صرفا جنبه اقتصادی ندارد، آنچه ما از آن دفاع می کنیم از 
بخش غیراقتصادی فعالیت داوطلبانه اســت، این بخش 
برای افرادی اســت که فرصت ورود به جامعه را نداشته اند، 

مثل برخی از زنان.« به گفته شریعتی، امر خیر و نیکوکارانه 
فرهنگ نوعدوستی را در مقابل فرهنگ خودخواهانه قرار 
می دهد، کار داوطلبانه باعث می شود تا مواجهه مستقیمی 
با اجتماع ایجاد شود، هسته اولیه بسیاری از جنبش های 
اجتماعی و حتی سیاسی از یك فعالیت خیرخواهانه شروع 

شده است. 
 مسائل اجتماعی و نابرابر 

مسأله امروز کشورهای جهان سوم است
پیوند حوزه اجتماع و اخالق نکته دیگری اســت که این 
جامعه شناس به آن اشاره کرد. بر اســاس اعالم او، جامعه 
ضعیف، اخالقیات ضعیفی هم دارد: »امروز مسأله کشورهای 
جهان سوم، بیشــتر از هر زمان دیگری مسائل اجتماعی و 
نابرابری هاست، مســائل اجتماعی نیاز به پاسخ اجتماعی 
دارد نه سیاسی. باید نیروهای میانجی میان قدرت سیاسی 
و جامعه مدنی ایجاد کرد. این نیروها از طریق فعالیت های 
نیکوکارانه و اجتماعی »ان جی او«های مردم نهاد می توانند 

شکل بگیرند.« 
 فعالیت های داوطلبانه منجر به تقویت

 پیوندهای اجتماعی می شود
سخنرانی ســارا شــریعتی اما بیش از همه مشایخی، 
اســتاد اقتصاد، را که ســخنران بعدی بود، بــه یاد علی 
شریعتی انداخت و همین هم شد تا با بغض فرو خورده ای 
سخنرانی اش را شــروع کند: »یك وقت می بینیم که افراد 
کار می کنند برای کســب درآمد، یك وقــت برای منافع 
اقتصادی، برای کسب امنیت و داشتن سرپناه و گاهی هم 
فعالیت می کنند برای این که مقبولیت اجتماعی پیدا کنند، 
به آنها احترام بگذارند، ارزش های درونی شــان ارضا شود و 
به معنویت برسند. در سطح فردی، کار داوطلبانه می تواند 
به توسعه انســانی کمك کند، برای توسعه جامعه به افراد 
توسعه یافته نیاز اســت، »ان جی او«ها و سمن ها این بستر 

رشد را برای افراد فراهم می کنند.« 
 جنس منفعت طلبی

 در میان داوطلبان متفاوت است
پنل دوم با یك اســتراحت 3۰ دقیقه ای شــروع شــد، 
سخنران های قبلی ســالن را ترک کرده بودند. رضا درمان 
مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگــی، بهزاد ابوالعالیی عضو 
هیأت علمی ســازمان مدیریت صنعتی، زهــرا رحیمی 
مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی جمعیت امام علی روی 
صندلی های سن قرار گرفتند. موضوع دومین پنل، موانع و 
راهکارهای مدیریت کار داوطلبانه در سازمان های مردم نهاد 
بود. شروع کننده ابوالعالیی بود با طرح این سوال که امروزه 
چگونه می توانیم از مدیریت سازمان های کسب و کار در اداره 
سازمان های مردم نهاد اســتفاده کنیم؟ »مدیریت، یعنی 
توانایی یا هنر تبدیل کردن منابع به مطلوبیت. گاهی منابع 
پول است و گاهی سیستم یا منابع انســانی. هنر مدیران 
این است که از این نیروها به بهترین شکل استفاده کنند.« 
او خطاب به سازمان های مردم نهاد که از نیروهای داوطلب 
استفاده می کنند، ایده هایی را مطرح کرد که می تواند منجر 
به ماندگاری نیروهای داوطلب شــود: »ما در کســب و کار 
تئوری مبادله را داریم؛ یعنی همه دنبال منافع خودشــان 
هســتند، بنابراین نباید تصــور کرد افرادی کــه وارد کار 
داوطلبانه می شوند، دنبال این موضوع نیستند، اما جنس این 
منفعت با کارهای درآمد زا متفاوت است، باید به این موضوع 
توجه کرد که نیاز داوطلبان چیست، اگر نیاز آنها را ندانیم، 
نمی توانیم کار زیادی برایشان انجام دهیم، نباید تصور کرد 
افرادی که به سمت مان می آیند، انگیزه های بیرونی دارند و 
اگر خوب کار می کنند یعنی پتانسیل شان به باالترین حد 
رسیده. ما باید آنها را درگیر سازمان کنیم، نباید به آنها گفت 
وقت نداریم، باید به آنها این حس را بدهیم که مهم هستند و 

بازخورد و نتیجه کارهایشان را نشان دهیم.«
  در جامعه شاهد حرکت های احساسی

 و  موج گونه هستیم
مدیریت فعالیت داوطلبان هم موضوع ســخنرانی زهرا 
رحیمی بود، اما او ترجیح داد صحبت هایش را با پاسخ دادن 
به این ســوال که »چرا بایــد در ســازمان های مردمی از 
داوطلبان استفاده شود؟« شروع کرد: »شاید خیلی ها فکر 

کنند که استفاده از نیروهای داوطلب از نظر مالی، دغدغه 
کمتری دارد. خیلی از سازمان هایی که مدل مختلط دارند 
یعنی هم نیروی موظف و هم داوطلب دارند، می دانند که 
چالش با نیــروی موظف کمتر از نیروی داوطلب اســت؛ 
بکارگیری نیروی داوطلب یکی از ماموریت های ســازمان 
ماســت، ما نیاز به آنها داریم، ما بــدون نیروهای داوطلب 
نمی توانیم کاری انجام دهیم.« و ادامه داد: »چون ما جامعه 
بسیار پیچیده ای از نظر آسیب های اجتماعی داریم و یکی 
از دالیلی که اجازه پیشروی آسیب های اجتماعی را داده، 
حضور نداشتن مردم در مناسبت های اجتماعی است. بر این 
اساس یکی از مکانیزم های وارد کردن مردم در فعالیت های 
اجتماعی، حضور داوطلبانه آنها در سازمان های مردم نهاد 
است، چرا که این سازمان ها پتانسیل بالقوه افراد را بالفعل 
می کنند.« ضرورت حضور مردم در فعالیت های اجتماعی اما 
منجر نشد تا مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی، 
مشارکت های احساسی و مقطعی افراد در کارهای داوطلبانه 
را نقد نکند: »ما در جامعه شــاهد حرکت های احساسی و 
موج گونه هستیم، اما زمانی که می خواهیم کار مستمر انجام 
دهیم، این احساس فروکش می کند. ما درباره مسئولیت 
اجتماعی افــراد حرفی نمی زنیم و آموزشــی نمی دهیم، 
هیچ وقت به ما نگفتند که به عنوان یك ایرانی وظیفه داریم 
که کار داوطلبانه انجام دهیم، به ما می گویند خدا خیرتان 
دهد، چه کار خوبی می کنید، اما ما می گوییم که وظیفه همه 
است، همه باید فعالیت اجتماعی داشته باشیم تا از سقوط 
اخالق و اعتماد و ایجاد گسست اجتماعی جلوگیری کنیم. 

ورود افراد در سازمان های مردم نهاد یك الزام است.« 
 انسجام اجتماعی 

در فعالیت های داوطلبانه پایین است
پنل ســوم با موضوع عوامل موثر بر ترویج فعالیت های 
داوطلبانه، با حضور مریم رســولیان، عضــو هیأت مدیره 
مجتمع آموزشی رعد؛ نوش آفرین انصاری، عضو بازنشسته 
هیأت علمی دانشــگاه تهران و عضو شورای کتاب کودک؛ 
مســعود حبیبی، رئیس ســازمان جوانــان هالل احمر و 
محمد نصیری، مدیرکل خیرین و موسســه های خیریه 
سالمت وزارت بهداشت برگزار شد. در بخش نخست پنل، 
شرکت کنندگان در کنفرانس از دغدغه هایشان گفتند و 
این که چطور می توان یك داوطلب را برای ادامه فعالیت در 
ســازمان ترغیب و کاری کرد تا افراد، کار داوطلبانه را با کار 
دلبخواهی اشتباه نگیرند. مسعود حبیبی نخستین کسی بود 
که به این موضوع پاسخ داد. او گفت: »برای ترغیب افراد به 
انجام فعالیت داوطلبانه، ابتدا باید دید که انگیزه فعالیت های 
داوطلبانه چیســت. یکی از آنها انگیزه های بشردوستانه 
اســت، یکی ارضای حس شــخصی، دیگری انگیزه های 
شــغلی یا اجتماعی یا حتی معنوی.« او اینها را گفت و در 
ادامه زلزله کرمانشــاه را برای نمونه مثال زد، حادثه ای که 
باعث شــد گروه های زیادی به صورت داوطلبانه وارد کار 
شوند: »همین نیروها را یك ماه دیگر، نمی شود برای کار در 
منطقه زلزله زده پیدا کرد. متاسفانه انسجام اجتماعی پایین 
است، سوال اینجاســت که ما چه کاری باید انجام دهیم تا 
فعالیت های داوطلبانه استمرار داشته باشد؟« و در ادامه به 
همین سوال این طور پاسخ داد: »باید پوزیشن های الزم را 
برای فعالیت های داوطلبانه فراهم کنیم، باید توانایی جذب 
نیروی تازه را داشته باشــیم، افراد را توانمند کنیم، از آنها 
حمایت کنیم، داوطلبان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم، اگر 
خسارتی به آنها وارد شد، آن را جبران کنیم.« نوش آفرین 
انصاری، عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو 
شورای کتاب کودک، ادامه این حرف ها را گرفت و به نقش 
دولت در فعالیت های داوطلبانه اشاره کرد: »اولین تالش باید 
این باشــد که دولت برای کار سازمان های مردم نهاد ارزش 
قایل شود. خیلی خوب است اگر ســازمان های مردم نهاد 
در درون دولت نقشی پیدا کنند. از سوی دیگر، دولت باید 
مشخص کند که از چه راه هایی می تواند جامعه را از ارزش 
کار داوطلبانه آگاه کند؟ چــه برنامه هایی برای این بخش 
دارد؟« او هم به منســجم نبودن فعالیت داوطلبانه اشاره 
کرد: »حضور داوطلب فقط نباید در بحران باشد، در زندگی 

روزمره هم باید این افراد فعال باشند.« 
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