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تقدیر نماینده ولی فقیه در کرمان 
و استاندار این استان از خدمات 

هالل احمر در زلزله اخیر 
شــهروند | رئیس ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر در بازدید از مناطق زلزله زده 
اســتان کرمان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
استان کرمان و استاندار کرمان دیدار و در جلسه 

ستاد بحران این استان شرکت کرد. 
مرتضی ســلیمی در دیدار با آیت اهلل جعفری، 
نماینده ولی فقیه در استان کرمان و علیرضا رزم 
حسینی، استاندار کرمان گزارشــی از خدمات 
ارایه شده به زلزله زدگان ارایه کرد که مورد تقدیر 

و تشکر قرار گرفت. 
همچنین در جلسه ستاد بحران استان کرمان 
که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و 
نماینده استاندار کرمان برگزار شد، اسماعیل نجار 
جمعیت هالل احمر را همواره در ارایه خدمات به 
حادثه دیدگان پیشتاز خواند و از خدمات این نهاد 

مردمی به زلزله زدگان کرمان تقدیر و تشکر کرد.

توسط خیر اصفهانی صورت گرفت

 اهدای 2 دستگاه خودروی سبک
 به جمعیت هالل احمر 

شهروند | سرپرســت جمعیت هالل احمر 
شهرســتان اصفهان از اهدای دو دستگاه خودرو 
سبک به جمعیت هالل احمر توسط خیر اصفهانی 
خبر داد. شــهریار انصاری با بیان این خبر اظهار 
داشت: در پی وقوع زلزله اخیر در غرب کشور اقشار 
مختلف مردم از کسبه، دانشجویان، روحانیون، 
زن و مرد، پیــر و جوان با حضــور در پایگاه های 
جمع آوری کمک های مردمی حمایت خود را از 
مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده نشان دادند.

وی با اشاره به این که اهدای دو دستگاه خودرو 
نیســان دوگانه ســوز به جمعیــت هالل احمر 
شهرستان اصفهان توسط کانون حمل ونقل بار 
اســتان اصفهان در همین راستا صورت گرفت، 
تصریح کرد: در این مراسم که با حضور مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان، مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل اســتان، رئیس کانون حمل ونقل 
استان اصفهان و جمعی از اعضا و داوطلبان فعال 
جمعیت استان برگزار گردید، ضمن بازدید از روند 
جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان، دو 
دستگاه خودرو نیسان دوگانه سوز به هالل احمر 

اصفهان اهدا شد.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: 
در ادامه طی مراسمی از آقای باقری، رئیس کانون 
حمل ونقل بار اســتان اصفهــان و داوطلب خیر 
جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان با اهدای 
لوح سپاس تقدیر به عمل آمد و ایشان و تنی چند 
از همکاران وی با ملبس شدن به کاور داوطلبی به 

عضویت افتخاری هالل احمر اصفهان درآمدند.
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خبرنامه

فاطمه صادقی| سخن مشــهوری درباره انجام کار 
عام المنفعه بین ما رواج یافته مبنی بر این که در اینگونه 
فعالیت ها، مهم، »نفس« کار خیر است و نه شیوه آن، 
آنچه مهم است، این که »اصل« خدمات انسان دوستانه 
تداوم یابد وگرنه صورت و شیوه انجام آن، چندان مهم 
نیست یا یک مســأله ذاتی یا سنتی اســت. این قول 
رایج، هم ابهامات زیاد و اقتضائــات زیانباری دارد و هم 
این که بعید است کسی به طورکامل به آن متعهد باشد. 
مثال رویکرد مردم و رفتار اجتماعی شان در زلزله اخیر 
کرمانشاه و راهبندان ناشــی از هجوم بزرگ افراد برای 
کمک های انفرادی به همراه تماشــای فاجعه و سلفی 
گرفتن شــان با خرابه ها و کشــته ها، که گاهی حتی 
درد خود زلزله را هم عقب می راند، شــکل مناســبی 
از نیکوکاری اســت؟ باعث تأخیر روند امدادرسانی به 
آسیب دیدگان چه؟ این که مردم آموزش ندیده و ناآگاه 
که خطر مرگ را هم به هیچ می گرفتند، همچنان دنبال 
ارایه خدمات مشاوره ای نادرست خود بوده اند، تأسفبار 
است و به نظر نمی رســد این که کار خیر صور فطری و 
بومی داشــته و دارد، به این معنا باشد که هرکسی، هر 

فعلی را بتواند به کار عام المنفعه نسبت دهد. 
تغییرات نسبتا ســریعی که در یک الی دودهه اخیر 
در انجام امور خیریه صورت گرفته اســت، نه ربطی به 
قومیت و فرهنگ محلی دارد و نه ربط مســتقیمی به 
تکنولوژی. این تغییرات به صورت عمومی در سرتاسر 
کشور انجام می شوند و مهمترین اصل در آنها، تبدیل 
فرهنگ انجام کار داوطلبانه و خیر از شکل مشارکتی، 
به شکل مشاهدتی است. کمی با فاصله به اتفاقاتی که 
در روند کمک رسانی به افراد آسیب دیده و آسیب پذیر 
رخ می دهد، نگاه کنیم و ببینیــم آیا همچنان اطالق 
کلمه کار موثر بدون چشمداشــت بر این فعالیت ها، 
آسان اســت یا نه؟ البته ما فراموش نمی کنیم که یکی 
از جنبه های مهم کار انسان دوستی، جنبه تبلیغی آن 
اســت و به  خاطر این جنبه، وجود نشانه ها و نمادهای 
مشاهدتی مانند بنر، پوستر و... هم برای آگاهی بخشی 
و همراه ساختن طیف بیشتری از مردم مهم هستند؛ اما 
به هرحال، اصل در هر نوع فعالیت داوطلبانه، مشارکت 
مردم در حال وهوای آن پروژه و لحاظ کردن وضع روحی 
و کرامت انسانی بهره وران این فعالیت هاست. این که لزوم 

دریافت آموزش ها و پذیرش پیام های اخالقی سازمانی 
بین المللی به بزرگــی و اهمیت جمعیت هالل احمر از 
نظر داشتن جامعه ای تاب آور و آماده در برابر حوادث با 
مشارکت جامعه از سوی عموم، شرایط اسفناکی داشته 
و تالش ها تا رخ دادن فاجعه به جایی نرسیده و نتیجه اش 
جامعه ای است که در لحظه موعود اخالق را به نمایش 
نمی گذارد، جامعه ای که به مرگ لبخند می زند و بدون 

حساسیت آن را به تماشا می نشیند. 
یکی از نخستین خدشــه های کار داوطلبی زمانی 
پیش آمد که به مرور در ســال های اخیــر فعالیت در 
این زمینه شکل نمایشی خاصی یافت. در واقع به رغم 
این که مســئوالن جمعیت هالل احمر هم درباره این 
کار هشــدار می دادند، هدایــت و مدیریت برنامه های 
خیریه ای برعهده رئیس گروه های چهارگانه داوطلبی 
)مشارکت، هدایت، حمایت و مهارت( گذاشته می شد 
که خود داوطلب فعال و حرفه ای بودند و سبک و سیاق 
کار در این گونه برنامه ها را مسلط بودند و در واقع عامل 
اصلی اجرای برنامه های انسان دوســتانه این سازمان، 
داوطلبان آموزش دیده و ماهری بودند که با نیازسنجی 
و امکان سنجی، بیشترین بهره وری را از امکانات و منابعی 
که خیرین به این ســازمان اهدا کرده بودند، به دست 

می آوردند، اما چیزی که امروز شــاهد آن هستیم، این 
است که فعالیت در این کارها به خصوص در شبکه های 
مجازی، بیشتر محلی است برای تماشاشدن بازیگران 

امور خیریه تا برای ترغیب به مشارکت عمومی. 
اما این که امروز شاهد جانفشانی امدادگران داوطلب 
هستیم و به تمجید از قهرمانی شــان می پردازیم، چه 
مابه ازایی باید داشــته باشــد؟ معنی این ستایش این 
است که آنها باید جانشان را برای ما بدهند و ما همچنان 
بتوانیم بر روال قبل و معمول کار و زندگی مان را بکنیم؟ 
یعنی من شــهروند می توانم این تــراژدی را ببینم و 
همچنان بدون تعهد و بدون انگیزه و مسئولیت همان 
کار هر روزه ام را ادامه بدهم و در قبال بی تفاوتی نسبت 
به همنوعم پاسخگو نباشم؟ یا یک پزشک و جراح فردا 
اگر با بیماران محرومی مواجه شود و آنها نیاز به تخصص 
و تجربه او داشــته باشــند، می تواند همان بهانه های 
همیشــگی را بیاورد و همان زیرمیزی های همیشگی 
را مطرح کند و از انجام وظیفه انسانی اش سر باز بزند؟ 
می تواند ایثار پزشــکان داوطلب را ندیده بگیرد و مثال 
برای جراحی قشــرهای ضعیف باز هم مبالغی بسیار 
باال طلب کند و بر احساسات انسانی اش چشم ببندد؟ 
می شــود همه آن نمایش خیره کننده شــبانه روزی 

داوطلبــان جمعیت هالل احمر در حوادث و شــرایط 
عادی را ندیده گرفت و تنها به کســب درآمد و زندگی 
شخصی فکر کرد؟ همه آنچه در هفته های گذشته در 
زلزله کرمانشاه مقابل چشمان ما بود، حادثه ای استثنایی 
بود که در روزمرگی زندگی فراموش خواهد شد؟ آنچه 
داوطلبان بی توقع ما کردند، آیا تلنگری به جان همه ما 
نیست که مسئولیت هایمان را در قبال جامعه جدی تر 
بگیریم و در مقابل درد دیگــر اعضای جامعه دردی در 

خود حس کنیم؟
چه کمکی می توانم بکنم؟ 

آیا شــما می توانید در زمان حــوادث غیرمترقبه، 
کمک های نقــدی و غیرنقدی، خدمات بهداشــتی- 
درمانی یا خدمات فرهنگی و اجتماعی، فنی- مهندسی 
و حتی امدادگری به آســیب دیدگان از حــوادث ارایه 

کنید؟
آیا در شــریط عادی، توان حمایــت از افراد جامعه 
را با مبالغ اهدایی، مشــاوره ها، برنامه ریزی ها و ســایر 

تخصص ها و مهارت های خود دارید؟ 
اینها ســوال های فرم عضویــت داوطلبی جمعیت 
هالل احمر به عنوان یک دعوتنامه رسمی است؛ برای 

شرکت در یک همکاری کامال رسمی!
انگیزه فعالیت هاي داوطلبانه درجمعیت هالل احمر، 
کســب امتیازات مادي نیســت. با این حال سازمان 
داوطلبان که فعالیت داوطلبانه براي آن انجام می شود، 
باید مخارج قانوني تحمیل شــده بر فــرد داوطلب در 
هنگام اجراي فعالیت داوطلبانه خــود را جبران کند. 
این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که مانع از 
هزینه کرد مالی توسط داوطلب شده و نیز باعث می شود 
افراد طبقه متوسط و کم بضاعت هم بتوانند در فعالیت 
داوطلبانه مشــارکت کنند. فعالیت داوطلبانه با میل و 
اراده اشخاص به صورت خودجوش صورت می گیرد و 
تمایل و اراده شخصي، اصل بنیادي هر فعالیت داوطلبانه 
است. در دیگر فعالیت ها، فشارها و نیروهایي که از طرف 
ســازمان ها و موسسات وارد می شــود یا حس تعهد و 
التــزام اجتماعي، آنها را وادار بــه فعالیت می کند. این 
معیار باعث متمایزشدن فعالیت هاي داوطلبانه اصیل 
از فعالیت هایي که جبر خارجي باعث انجام آنهاســت، 

مي شود. 

واکاوی فعالیت های داوطلبانه به بهانه 14 آذر روز داوطلب

چگونه داوطلب باشیم؟
خبر

کارگاه آشنایی با نهضت بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر و اصول ارتباطات و اطالع رسانی 

بشردوستانه برگزار شد

ترویج دهندگان بشردوستی
کارگاه آشنایی با نهضت بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر و اصــول ارتباطات و اطالع رســانی 
بشردوســتانه برای خبرنگاران و اصحاب رسانه به 
همت جمعیت هالل احمر و دفتر کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ در تهران برگزار شــد. لیلی خالقی، 
مدیرکل تشریفات و ارتباطات بین الملل جمعیت 
هالل احمر در افتتاحیه این کارگاه گفت: همه تالش 
ما این اســت تا در این کارگاه، خبرنگاران رسانه ها 
را با نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر، 
متشــکل از کمیتــه بین المللی صلیب ســرخ، 
فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ 
و هالل احمر و 190 جمعیت ملی عضو آشنا کنیم 
تا اطالع رســانی دقیقــی از فعالیت های جمعیت 
و نهضــت در جامعه داشــته باشــیم. وی افزود: 
مطلع کردن مردم از اقدامات بشردوستانه در سطح 
جوامع و آگاهی بخشــی صحیح به آنها از خطرات 
مربوط به سوانح و شیوه مقابله با خطرات ناشی از 
آنها ازجمله موارد مهمی است که پرداختن به این 
موضوعات در چنین کارگاه هایی کمک بسیاری به 

اطالع رسانی دقیق خواهد کرد. 
خالقی اظهار کرد: به علت پیچیدگی  اقدامات 
بشردوســتانه در دنیای پر از چالــش امروز و در 
نتیجه بروز جنگ ها و درگیری ها و نیز ســوانح 
طبیعی بسیار که منجر به صدمات بسیاری برای 
مردم خواهد شــد، خبرنگاران می توانند کمک 
شایانی در زمینه اطالع رســانی انجام خدمات و 
مطرح کردن نقش حمایتی و بشردوستانه جمعیت 
و نهضت انجــام دهند. وی گفــت: بهره گیری از 
توانمندی و ظرفیت موجــود و نقش خبرنگاران 
و اصحاب رســانه با انجام آزادانه رسالت خود در 
اطالع رســانی خدمات امداد و نجات هالل احمر، 
جذب کمک های مردمی جامعه در برابر خطرات 
و کمــک به افراد آســیب دیده و آســیب پذیر و 
همچنین فراهم سازی زمینه دستیابی به جامعه 
تاب آور در برابر ســوانحی چون زلزله های اخیر 
از اهمیت خاصــی برای هالل احمــر برخوردار 
است.  هاشــمی طبا، رئیس دپارتمان ارتباطات 
دفتر کمیته بین المللی صلیب ســرخ در تهران 
هم در این زمینه گفت: هــدف اصلی این کارگاه 
شناســاندن بزرگترین و قدیمی ترین شــبکه 
بین المللی بشردوستانه در دنیا است تا از این طریق 
اصول و ارزش های بشردوستانه و گفت وگوهای 

بشردوستی بیش از پیش ترویج شود. 
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از گردهمایی بزرگ شــهرداران و اعضای شورای 
شــهر کشور در نمایشــگاه شــهرایده آل خبر داد و 
گفت: ارایه الگوی شهرهای ایده آل و انتقال فناوری 
روز دنیا و دانش در حوزه مدیریت شــهری از اهداف 
برگزاری این نمایشگاه است. به گزارش »شهروند«، 
جالل تاجیــک، مدیــرکل دفتر مناطــق نمونه و 
زیرساخت های گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در نشست خبری اظهار 
داشت: این نمایشــگاه طی روزهای دهم تا سیزدهم 
دی ماه در مرکز نمایشــگاه های بین المللی جزیره 
کیش برگزار می شــود.وی افزود: هــدف اصلی ما از 
برگزاری این نمایشگاه گردهمایی شهرداران کشور 
و بهره مندی از حضور، تخصص و دانش این افراد در 

ساختن شهرهای آرمانی بوده است.
تاجیک با اشــاره به اینکه موضــوع عدم دریافت 
عــوارض و ارایــه اراضــی رایــگان برای توســعه 
گردشــگری و گســترش کمپ های گردشگری از 
دیگر اهدافی اســت که با همکاری شــهرداری ها و 
اعضای شوراهای شهرهای کشــور محقق می شود،  
خاطرنشــان کرد: ایــن موضوع مورد توجــه ما در 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
قرار گرفته اســت. وی گفت :در جریان برگزاری این 
نمایشــگاه، کتاب ویژه فرصت های سرمایه گذاری 
حوزه گردشــگری شــهرداری های کشــور چاپ و 
رونمایی می گــردد. مدیرکل دفتــر مناطق نمونه و 
زیرساخت های گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری با اشاره به اینکه یکی از 
نکات برجسته این دوره از نمایشگاه حضور استارتاپ 
فناوری های نوین حوزه مدیریت شهری، پارک های 
علم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان بوده، 
خاطرنشان کرد: در تالش هســتیم تا از طریق این 
رویداد فعاالن و متخصصان این حوزه ضمن آشنایی 
و آگاهی با تکنولوژی های نویــن مدیریت خدمات 
شهری و بهره مندی از این فناوری ها، با دغدغه های 
فناوران و اســتارتاپ های نوپای دانش بنیان آشــنا 
شــده تا با همتی جمعی در جهت رفع این دغدغه ها 
 و رســیدن بــه جایگاه های عالــی در ایــن حوزه

 تالش کنند.
تاجیک گفت: در همایش و نمایشگاه شهر ایده آل، 
ســخنرانی ها و مقاالت مختلف علمــی، تحقیقاتی 
وکاربردی از ســوی محققان و اســاتید دانشگاه در 
حوزه هــای تخصصــی درآمدهای پایدار شــهری، 
سرمایه گذاری در گردشگری، فضای سبز، پسماند، 
حمــل و نقل و ترافیک، شــهر هوشــمند و پدافند 

غیرعامل ارایه خواهد شد.

مدیرکل دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری خبر داد:
آشنایی شهرداران کالن شهرهای 
ایران با تجهیزات شهری جدید در 

هشتمین نمایشگاه شهر ایده آل

مدیرعامل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان: شهرستان
با حضور جمعیــت هالل احمر چرخــه توزیع اقالم در 
منطقه زلزله ســاماندهی شد . به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان ؛دکتر محســن 
مومنی در نشســت خبری در جمع خبرنگاران با اشاره 
به نقش هالل احمر اصفهان در کمک رســانی به مردم 
زلزله زده کرمانشــاه اظهار داشــت: در روز چهارشنبه 
8 آذرمــاه مأموریت هــالل احمر اســتان اصفهان در 
کرمانشاه به اتمام رسید، هر چند که برخی از همکاران 
ما و تجهیزات همچنان در حال فعالیت هســتند. وی با 
بیان این که کمک های مردم اصفهــان با 287 تریلی و 
کامیون در کنار دو فرونــد هواپیمای C130 به منطقه 
زلزله زده ارسال شدند، تصریح کرد: این کمک ها شامل 
50 هزار تختــه پتو، 144 هزار قوطی کنســرو، 67 تن 
برنج، 186 هزار ثوب پوشاک گرم، 99 تن سیب زمینی، 
یک هزار و386 چادر مسافرتی، 982 وسیله گرمایشی 
به عالوه شــیر خشک، موکت، اســباب بازی و 34 باب 
کانکس اهدایی بود. وی با بیان این که 153 نفر در قالب 
تیم های متعدد امداد و پشتیبانی در مجموع به منطقه 
اعزام شدند، عنوان کرد:همچنین تیم های سحر )سامانه 
حمایت های روانی( این جمعیت به منظور پیشــگیری 
از پیشرفت و تشــدید عوارض روانی ناشــی از زلزله و 
تقویت مهارت های اجتماعی بازماندگان و افزایش توان 
انطباق و آماده ســازی جامعه محلی،در 5 تیم 12 نفره 
در زمینه های فرهنگی، بهداشتی، مذهبی، روانشناسی 

و ورزشی به منطقه اعزام شدند .
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان 
در ادامه گفت: وقتی بحران رخ می دهد بازار شــایعات 
هم داغ می شــود و در این زمینه از رســانه های استان 
بابــت انعکاس واقعیت هــا برای این کــه اعتماد مردم 
سلب نشود، تشــکر می کنم. وی با اشاره به فعال شدن 
 تیم های درمان اضطراری اســتان اصفهــان در منطقه 
زلزله زده یادآور شــد :در این مــدت در مجموع به یک 
هزار و 789 از مردم آسیب دیده خدمات ویزیت سرپایی 
و پرستاری ارایه شــد . دکتر مومنی تاکید کرد : این که 
مردم خودشان مستقیماً کمک می کردند که البته این 
حس نوع دوســتی جای تقدیر دارد، مسائلی به همراه 
داشــت، به عنوان مثال این کمک ها به نقاط دوردست 
نمی رسید و یا اینکه برخی سالمندان نمی توانستند خود 
را به خودروها برســانند و از کمک ها محروم می ماندند 
ولی در ادامه با حضور جمعیت هالل احمر چرخه توزیع 
اقالم در منطقه زلزله ســاماندهی شد . دکتر مؤمنی در 
 پایان از تمامی اقشــار مردم و نهادهایــی که جمعیت
 هالل احمر را در این زمینه پشــتیبانی  کردند قدردانی 
کرد . گفتنی است: 2 تیم آنست )سگ های جستجو( ،5 
تیم آواربرداری ،12 تیم اسکان ،1 تیم واکنش سریع ، 1 
تیم درمان اضطراری و 6 تیم جاده جمعا به تعداد 153 
نیروی نجاتگر و پرســنل هالل احمر اســتان به همراه 
8 دســتگاه آمبوالنس ،21 وانت کمکدار ،7 دســتگاه 
کامیون و 3 دستگاه تریلر در این مدت به مردم منطقه 

زلزله زده امدادرسانی کردند .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
اظهار داشت:

ارسال کمک های اهدایی مردم اصفهان با 287 کامیون 
و دو فروند هواپیما  با حضور هالل احمر چرخه توزیع 
اقالم در منطقه زلزله زده غرب کشور ساماندهی شد

شهرستان

یادداشت
دكتر سیدمجتبی احمدي

 مديرعامل هالل احمر استان خراسان رضوي

نخست: اردیبهشت 1376 بود که زلزله مهیب قائن در همهمه و هیاهوی 
تبلیغات سیاسی رقابت انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست. من 
جوانی 25ســاله و در سال آخر دوره پزشکی بیرجند بودم که بالفاصله به 
منطقه اعزام شدم و تریاژ و غربالگری مصدومان را با امدادگران سپیدپوش 
جمعیت هالل احمر آغاز کردم. این نخستین تجربه من در مشاهده تلخی ها 
و ســختی های یک بالی طبیعی بود و به  طور طبیعی سخت تحت  تأثیر 
فضای غمبار و حزن  انگیز منطقه زلزله زده بودم. در میان آن همه تلخی، 
شــیرینی یاد مدیری متعهد و توانمند ورد زبان بچه های هالل احمر بود؛ 
بیژن دفتری و این خود احساس مطبوع و دلنوازی را به روح و جان آدمی 
ســرایت می داد. شــیفته مالقات و دیدن بیژن دفتری، معاون امداد کل 
هالل احمر شدم و به هر جا که می رفتم، او پیش از آمدنم از آن جا رفته بود و 

من و او شده بودیم همچون جن و بسم اهلل!
تیرهایم به هدف نخوردند و آرزوی دیدن این چنین مردی خاص برای 

من جوان مشتاق کشف خوبی ها و رازها برایم به سرانجام نرسید.
دو سال بعد پس از اتمام دوره طرح و سربازی از میان انتخاب فرصت های 
متنوع کاری و شغلی به سبب همان نام  نیک، حاج بیژن دفتری، خدمت در 

جمعیت هالل احمر را برگزیدم.
دوم: حاال دیگر شده بودم شــاگرد و همکار و مدیر زیردست حاج بیژن 
دفتری و این چه حس و حال خوبی بود. زمستان 1380 بود که در کارگاه 
مدیریت سوانح زانوی تلمذ در محضرش بغل گرفتم و او با آن صدای بلند و 
دو رگه و قامت و هیکل تنومند و یک طرفه ایستادن ها و دست به کمر گرفتن 
و خیره شدن تا عمق چشمان مخاطبانش آموزه هایش را به ما می آموخت. 
این عادت مألوفش بود که برای انتقال دانش و تجربیاتش انبوهی از خاطرات 
تلخ و شیرین و خنده آور و بعضا مضحک را برایمان بازگو می کرد و چه سبک 
و سیاق شیرینی برای آموختن بهتر و بیشتر بود و چه بسا شاگردان او اینک 
نیز همان خاطرات را سینه به سینه از او نقل می کنند. او به مخاطبش خاطر 
نشان می کرد که مویش را در آسیاب سپید نکرده است و استاد ما از میان 
 بادها و طوفان ها و غبارها و امواج ســیل ها و زمین لرزه های این سرزمین

 آمده بود.
سوم: زلزله مهیب بم که به وقوع پیوست، هر یک از ما تجربه ای از دیدن 
قیامتی به نام زلزله بم را به چشم سر و دل دیدیم.خدا نصیب نکند! در آن 
حجم عظیم آوار و شوربختی مردمان و اجساد بی شمار و مجروحان فراوان و 
ویرانی عظیم و تندباد سرزنش های این حاجی بود که چون کوهی محکم و 
استوار در کنار فرماندهی و مدیریت میدانی آن سانحه دلخراش به حمایت 
و هدایت امدادگران و مدیرانش با سعه صدر و بلندهمتی مشغول بود. گاه 
نعره می زد، گاه می گریست و گاه با نهیبی که از جان برمی داشت، همه ما 
را به خویش می آورد و گاه نیز با مــا و در میان آن همه غم و اندوه مردمان 
رنجور و دردمند بم با نیروهایش مهربانانه و پدرانه می خندید و ما چه حظی 

می بردیم که او رئیس و فرمانده ماســت.! تا آن که بیماری پس از آن همه 
شب ها و روزهای تالش و عرق و ایستادگی تابش را ستاند و با بدنی رنجور و 

بیمار بم را ترک گفت.
حاال انفجار قطار نیشابور در روســتای دهنو هاشم آباد در بیست ونهم 
بهمن ماه همان  ســال است و حاجی باز زود و ســریع خود را رساند مثل 
همیشه! »پسر بجنب، پسر بدو« این ورد زبانش بود. خطاب کردن همه ما به 

نام پسر! و چه حس و حال خوبی بود پسر او بودن!
چهارم: در زمان مسئولیتم در سازمان امدادونجات، مدام و به هر بهانه ای 
برای دیدن جمالش و بهره بردن از دانش و تجربیاتش از محضرش استفاده 
می  کردم و او با همان لبخند و نگاه مهربانانه می پذیرفت؛ گر چه در اواخر 
خدمتش بر او روزگار سختی سپری شده بود و از نامالیمات و تلخی هایی 
که بر او رفته بود، گله داشت ولی همیشه از این می گفت که قبل از رفتن 
از این ســرای، دانش و تجربه اش را دراختیارمان بگذارد و چقدر به مرگ و 
رفتن می اندیشــید و آن را مدام یادآوری می کرد. اواخر  سال 1389 وقتی 
از سازمان به مشهد آمدم و گوشه عزلتی داشتم، به او زنگ زدم و پیشنهاد 
ایجاد وب ســایت مطالعات مدیریت بحران را مطرح کــردم؛ به روی باز و 
شادمانه مسئولیت ریاست شورای سیاست گذاری سایت را پذیرفت و مدام 

با تماس های مکرر تلفنی از راهنمایی ها و هدایت هایش بهره می بردم.
ابتدای تابســتان 1390 به همــراه مرتضی مرادی پــور، معاون فعلی 
امدادونجات اســتان تهران برای انجام مصاحبه ای با استاد به دفتر کارش 
در محل مرکز علمی- کاربردی پژوهشکده سوانح طبیعی شتافتم، با همان 
خنده های صمیمی و دوست داشتنی استقبالمان کرد و خوشحال که بعد 
از سال ها، کسی از شاگردانش سراغش را گرفته است. بعد از صرف ناهار و 
انجام مصاحبه از تلخی هایی که بر من رفته بود، متأثر بود و در پایان مالقات 
رو به من گفت: »پسر! رها کن این مدیریت بحران را، برو دنبال پزشکی ات 
به حسینی جناب )دکتر وحید حسینی جناب( هم گفته ام، در این کشور 
مدیریت بحران به جایی نخواهد رسید.«به وضوح تظاهر ناشیانه ای به دروغ 
می کرد، چرا که همه می دانستند خود او در ایجاد شبکه جامع امدادونجات 
و تصویب طرح جامــع امدادونجات در هیأت وزیران و ایجاد رشــته های 
درسی و دانشگاهی مدیریت سوانح طبیعی و غیرطبیعی با مرحوم دکتر 
اکرامی نسب چه تالش های وافری کرده بود و قطعا راه به جایی برده است 
تالش های او.این را برای دلخوشی و آرامش من می گفت، من نیز دروغی 
تحویل قامت رعنایش دادم و زیرلب زمزمه کردم: »چشم حاجی!« وقتی 
مصاحبه اش را در سایت خواند، در تماسی تلفنی بسیار تشکر کرد و چقدر 
خوشحال شده بود از این که پس از ســال ها او و تجربیات گرانسنگ اش 
دیده شده است و همین مصاحبه بابی شد برای تماس معاون اش، دوست 
و شاگردش دکتر فرشــید توفیقی از آمریکا که پس از چند سالی از حال 
یکدیگر مطلع شدند و توفیقی مقاله ای با عنوان »از او بسیار باید آموخت« 

در آستانه زلزله اهر و هریس و ورزقان در پاسداشت مقام استاد دفتری به 
رشته تحریر درآورد.

دیگر سیر بیماری پیشرفت قابل مالحظه ای داشت و این هر روز جان و 
تن او را می آزرد، دیگر از آن صدای سرکش و استوار و آن قامت راست باال 

خبری نبود.
درد تمام وجودش را فرا گرفته بود و ما همه شــاگردانش که او را معلم 
مهربان و پدر دلسوز خویش می دانستیم، هر روز شاهدی بر گسترش و نفوذ 
درد در تمام وجودش بودیم؛ مثل خوره به جانش افتاده بود ولی به باور که 

می گنجید، مرد بحران و بال خود در دام بالیی در افتد.
هنوز نگران حال و روزم بود و جویای حالم! من در درمانگاه و گوشه عزلت 
خویش به مطالعه و تحقیق مشغول و او دایم مرا به صبر و گذران روزهای 
سخت شغلی فرا می خواند و نمی دانست که من و شاگردان و عزیزانش همه 

نگران او بودیم؛ فقط و فقط همین.
به او زنگ زدم و گفتم، می آیم بیمارستان برای مالقاتت، گفت: »نه زنگ 
بزن« و من گفتم: »چشم« و خوب می دانســتم که دروغ می گویم! دروغ 
گفتم، چون نخواستم صدای شکستن قامت مرد حادثه و بال را بشنوم. دروغ 
گفتم، چون می خواستم او را با همان قد رعنا و ایستاده ببینم، »ایستاده در 

برابر باد« همچون سرداران سپاه روم باستان که ایستاده می مردند.
دروغ گفتم، چون نخواستم آن صدای مهیب به سکون و تُن آرام و سخن 
گفتن شمرده شمرده برسد.حاال روزهای پاییز 1392 و او در بیمارستان 

ابن سینا بستری است و حالش روزبه روز بدتر و بدتر.
سعید دفتری بشلی دوســت خوبم و برادرزاده او هر روز؛ روز شمار حال 
حاجی را در انتهای صفحه مصاحبه اش در سایت مطالعات مدیریت بحران 

درج می کرد و من فقط به همان دلخوش بودم.
پنجم: »با ســالم و احترام و تعظیم: دوشــنبه مقارن ساعت 21 مورخ 
1392/9/11 در بیمارستان ابن سینا طبقه چهارم خدمت حاج آقا رسیدم، 
به ایشان دســتگاه اکســیژن وصل بود، به  خاطر تحمل وضعیت سطح 
هوشیاري حاجي را پایین آورده بودند، مع الوصف من را شناخت. نوشته 

شده توسط سعید دفتري در تاریخ 1392/9/12«
و... »با ســالم و احترام و تعظیم: حاجي افسانه نبود واقعیتي ملموس از 
انســانیت و مرامي جاري در جریان زندگي بود که به آرامي و با تبسمي از 
روي محبت از کنار همه ما گذشــت، گاهي او را مي دیدند و گاهي منکر 
همه آنچه پروردگار هستي به او عطا کرده بود، مي شدند؛ چون توان پرواز 
و همتایی در خصلت هاي انساني و بشردوستانه او را نداشتند، چنگي بچگانه 
بر بال سیمرغ مي زدند به هر تقدیر، حاج بیژن رفت و خاطره او در بین همه 
امدادگران و همکاران صدوق، سختکوش و بي مدعایش ماند؛ آنان که خود 
امروز استادي در عرصه امدادونجات هستند، جاده ها حاجي را مي شناسند 
از شرق تا غرب و از شــمال تا جنوب در تمام پایگاه هاي امدادونجات که 
حاجي به عنوان خانه خود و امدادگران را به عنوان برادران و فرزندان خود 
مي دانست، او را به نیکي مي شناسند. ذهن آشفته من و غم از دست دادن او 
بماند تا بعد از خاکسپاري شاید ناگفته هایی را مي بایست، گفت. ارادتمند: 

سعید دفتري 1392/9/13

یاد نوشتی برای مرحوم استاد بیژن دفتری 

ایستاده در برابر باد 

به بهانه 14 آذرماه روز جهانی داوطلب  

هنـرمند واقـعی شـماییـد
حسن اكبری

رئیس اداره مشارکت های 
مردمی سازمان داوطلبان

14 آذرماه روز جهاني داوطلب، فرصت مناسبي است 
جهت ترغیب و حمایت از خدمات داوطلبانه، عزیزانی 
که براي ترویج مفاهیم خدمات اجتماعی، ســالمت، 
توسعه رفتارهاي ســالم، توانمندسازي، نوعدوستی، 
حفظ کرامت انسانی و حساس ســازي افراد در جهت 
ارتقاي مشــارکت اجتماعی خود، خانــواده و جامعه 
تالش می کنند. داوطلبان بازوان توانای جامعه هستند 
که نامشان تنها در دفتر خاطرات مردم و جامعه ثبت 

می شود؛ اینان کسانی هســتند که پیامشان، سرود 
زیبایی بشردوستی است، سرودی که سرشار از مهربانی 
است، سرودی که ســخاوت، عطوفت و سالمتی را به 
ارمغان می آورد. بدون  شــک نقش محوری داوطلبان 
در افزایش مشــارکت های اجتماعــی به ویژه کمک 
به آســیب دیدگان از زمین لرزه اســتان کرمانشاه و 
برنامه هایی نظیر سالمت یار، کاروان سالمت، فرشتگان 
رحمت، همای رحمت، دادرس و طرح نیابت انکارناپذیر 
و بی بدیل است و به عنوان بخشی از بدنه فعال جامعه 
در انتقال اهــداف، مفاهیم فرهنگ ایرانی اســالمی 
عموم جامعه قابل توجه است. بشردوستی، بی غرضی، 
بی طرفی، عدم وابستگی، خدمات داوطلبی، یگانگی و 

جهانشمولی عناوین عزت آفرین حرکت خیرخواهانه 
شماست تا جهانیان بدانند نوعدوستی و یاری رسانی 

الفبای ادبیات اسالمی و ایرانی هموطنان ماست. 
هنـــرمند واقـعی شـماییـــد که حلقه اتصـال نیاز 
نیازمندان و توان توانـگران شـده اید و نقـش خود را در 
چهـارضـلعی »هدایت، حمایت، مهارت و مشارکت« 
جاودانه کردید. شــما که چاردیــواری خانه تان را به 
انـــدازه رفع سفره فقیران، التیام رنج و اندوه بیماران 
و مرهم گذاشــتن بر زخم حادثه دیدگان گســترش 
دادید و از طبله توانگری خویش عطر تبسم خدا را به 
ناامیدان هدیه کردیــد.  در تعاریف جدید مدیریت از 
مدیریت به عنوان افزایش ســرمایه های اجتماعی یاد 

شده است. هر اندازه که در یک جامعه سرمایه اجتماعی 
بیشتر باشد، مشارکت اجتماعی مردم در فرآیندهای 
اجتماعی باال می رود و همین اتفاق باعث می شــود تا 
موضوع داوطلبی معنا و مفهومی تــازه پیدا کند؛ زیرا 
خدمات داوطلبانه شاخص بسیار مهمی در مشارکت 
اجتماعی جامعه است، پس شما داوطلبان عزیز یکی 
از عوامل افزایش ســرمایه های اجتماعی هستید که 
فرهنگ نوعدوستی را گســترش می دهید. در پایان 
امیدوارم روز جهانی داوطلب فرصت خوبی باشد برای 
این که بتوانیم فرهنگ داوطلبی را هر چه بهتر در بین 
مردم ایجاد کنیم و آنها را در این کار مهم و خیرخواهانه 

شریک کنیم. 
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