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شــايد در هيچ مقطعي از ســال به اندازه عيد نوروز سازمان 
داوطلبي هالل احمر به چشــم مــردم نيايــد. داوطلباني كه 
تعطيالت عيد و ديد و بازديدهای ســاالنه و نوروزی و سفر را 
ترك كرده اند و به صورت تمام وقت آماده خدمت به هم وطنان 
خود هســتند. نه فقط خدماتي كه در طول ســال مي دهند، 
بلكه اضافــه بــر آن را نيز متحمل مي شــوند تــا هم وطنان 
ايراني، ســال نو را با ســفري خوش و كم مشــكل آغاز كنند.

حتماً مي دانيد كه بيشــتر ســفرهاي نوروزي از 25 اسفند 
آغاز و تــا 15 فروردين ادامــه دارد، و ايــن بزرگ ترين حجم 
ترافيك بين جاده اي كشــور در طول ســال اســت، اين را از 
مصرف روزانه بنزين مي توان به روشــنی متوجه شد، بويژه كه 
سفرهاي درون شهري نيز به بيرون شــهر منتقل مي شود. در 
چنين شــرايطي عوامل مربوط به حمل ونقــل و كنترل آن از 
قبيل راهداري، پليس، اورژانــس و هالل احمر در اوج فعاليت 
خدمت رســاني خود قرار دارند. آمار و داده هاي رسمي نشان 
مي دهد كه طي دهه اخير تعداد ســفرهاي نوروزي به شدت 
افزايش يافته و تا حدود 8 برابر شــده است كه اين رقم بسيار 
بااليي اســت و عمده اين افزايش نيــز در حمل ونقل زميني و 
جاده اي رخ مي دهد، چون تعداد خودروها به صورت تصاعدي 
در حال افرايش اســت، ضمن آنكه تقاضا براي ســفر نيز رو به 
افزايش اســت و به احتمال فراوان با گرمي هواي امسال، رشد 
سفرهاي نوروزي بيشتر از انتظار و برآوردهای پيشين باشد. در 
اين ميان برخي از نهادهاي مهم از جمله هالل احمر تمام وقت 
در مقام كمك رساني به مردم هستند. مردمي كه طي اين 20 
روز، حداقــل روزانه 50 نفر را در تصادفات رانندگي از دســت 
مي دهند، و به شدت نيازمند حمايت و امداد هستند و يكي از 

اركان اين امدادرساني جمعيت هالل احمر است.
از سوي ديگر حوادث طبيعي چون ســيل و زلزله و طوفان 
و ريزش كــوه و بارش برف و... نيز از پيــش خبر نمي دهند، يا 
اگر هم خبر دهنــد، در هر حال نيروهاي امــدادي بايد آماده 
به خدمت باشــند و باز هم هالل احمــر و داوطلبان آن اولين 
نيرويي اســت كه بايد در اين زمينه نيز اقــدام كند، تا آرامش 
هم وطنان در طول تعطيالت حفظ شود. همچنين كمك هاي 
درماني و دارويي هالل احمر نيز در ايام تعطيالت نوروز بخش 
مهمي از اقدامات اين جمعيت را شــامل مي شود. بويژه اينكه 
نهادهاي درماني و بهداشــتي و داروخانه هــا عموماً تعطيل يا 

نيمه تعطيل هســتند، در حالي كه نيازهاي درماني و دارويي 
مردم تعطيل بردار نيســت و از برخي جهات ممكن اســت در 
طول تعطيالت نيازهاي بيشــتري نيز به اين خدمات باشــد. 
در هميــن چارچوب كمپين »بهرفت« در دســتور كار هالل 
قرار دارد. واقعيت اين اســت كه ايران يكــي از نرخ هاي باالي 
تلفات جاده اي و تصادفات خودرويي را دارد. خوشــبختانه در 
ده ســال اخير تحوالت مثبتي در اين زمينه رخ داده اســت. و 
اگر اكنون با نرخ مرگ ومير ناشــي از تصادفات در ســال هاي 
اوج تلفــات رانندگي مواجه بوديم، شــايد ســاالنه به بيش از 
50 هزار كشــته نيز مي رســيديم، كه خوشــبختانه اكنون 
به حدود 16 هزار نفر كاهش يافته اســت و اين نيســت مگر 
محصول فعاليت هاي نيروهاي دست اندركار از جمله داوطلبان 
هالل احمر كه در قالب كمپين بهرفت و نيز امدادرسانی سريع 
مي كوشــند كه مردم را تشــويق كنند تا مقررات رانندگي را 
رعايــت، و حمل ونقل ايمني را تجربــه نمايند. طرفداران يك 
ديدگاه اجتماعي معتقدند، شادترين افراد، كساني هستند كه 
شادي را نه فقط در سطح فردي و يا خانوادگي خودشان، بلكه 
در ســطح عمومي و جمعي دنبال مي كنند. مــا نمي توانيم به 
تنهايي شادي كنيم. اوج شادي و رضايت خاطر ما زماني است 
كه همه كساني كه مي شناســيم و در اطراف و شهر و كشور ما 
هستند نيز شاد باشند. در گورستانی كه مردم عزادار هستند، 
نمي توان مجلس شــادي برقرار كرد. داوطلبانه هالل احمر در 
عمل پيرو اين ديدگاه هســتند كه شــادي خود را در شادي و 
آرامش و رضايت خاطر هم وطنان خويش مي بينند. نهادي كه 
مبتني بر چنين ديدگاهي باشد، ماندگار و كارآمد خواهد بود. 
رمز حضور داوطلبان در اين نهاد، تجربه اي است كه خودشان 

نيز از خدمات هالل احمر داشته اند.
مي گويند ماهي به وجــود آخرين چيزي كه پي مي برد، آب 
است و آن هنگامي است كه از آب بيرون بيفتد، در اين لحظه، 
تازه اهميت و وجود اين ماده را براي حيات خود كشف مي كند. 
ما انســان ها ولي با هوش و فهم خــود مي توانيم بر اين ضعف 
ماهي غلبه كنيم و پيش از آنكــه از آب بيرون بيفتيم اهميت 
آن را درك كنيم. اين آب همان امنيت به معناي عام است كه 
در آن زندگي مي كنيم. حامالن بخشي از اين امنيت كه امنيت 
اجتماعي و حادثه اي و سالمتي باشــد، داوطلبان هالل احمر 

هستند. 

در انتظار روزهای روشن
پرونده »شهروند« درباره نوروز

همه بياييم دعای تحويل  ســال را با حالی خوش و با نيتی پاك 
و خيرخواهانه و با قلبی آكنده از عشــق، با تمام وجودمان زمزمه 
كنيم و از خدای مهربان و تحول دهنده حال ها بخواهيم حال ما را 
و حال مردم را به سوی خير، خوشی و خوبی با رفع همه مشكالت 
پيش رو متحول سازد. از خدا تحول همه جانبه بخواهيم. حتماً از 
گذشــته و ضعف های كوچك و بزرگ مان طلب مغفرت كنيم و 
فكر و دل خود را برای تحول آماده ســازيم. همه، به ويژه آنان كه 
در سرنوشت جامعه و در بهبود شــرايط مردم و پيشرفت كشور 
موثرند بايد در اين دعا و اين تحول خواهی و در اين نيايش بزرگ 

مشاركت كنند، از خدا بخواهيم؛ 
جامعه ما را از افتراق، از دو دســتگی و چند دستگی ها به سوی 
همدلی، همكاری، رفاقت و وحدت فراگير متحول سازد تا بپذيريم 
كه تنها راه رفاه و آســايش ملت و رشد و پيشرفت كشور، وحدت 
است و رفاقت و نه تفرقه و تخريب، بپذيريم در انتخابات گوناگون 
با اخالق و در چارچوب قانونی و با جديت رقابت كنيم و بعد از آن 
به گروه يا فرد برگزيده دســت همكاری و كمك دهيم و بپذيريم 
برای رسيدن به اين منش بايد باب گفت وگو مباحثه و تضارب آرا 
و انديشــه ها را باز كنيم، بايد گفتن و شنيدن، احترام گذاشتن به 

آرای گوناگون و مخالف، تبديل به يك رويه پايدارشود. 
تحول ديگری كــه جامعه به شــدت انتظارش را می كشــد، 
همكاری همگانی در مبارزه و مقابله همه جانبه با هرگونه فســاد، 
رشوه، اختالس و سوءاســتفاده از بيت المال اســت. دولت، قوه 
قضائيه، دســتگاه های نظارتی، اطالعاتی، انتظامی، رســانه ها، 
ســازمان های مردم نهاد و با مشــاركت همــه گروه های مردمی 
به مراكز مختلف در قالــب يك برنامه جامع، عــزم خود را برای 
شناســايی، افشــا، مقابله با هر منفعتی، در هر جايگاه و نظامی 
عزم كنند و هيچ خط قرمزی در ايــن راه به جز خدا و منافع ملی 
مدنظر نگيرند و به مردم گزارش دهند و مطمئن باشــيم كه اين 
تحول قطعاً موجب اعتماد مردم به نظام و برگشــت سرمايه های 

اجتماعی از دست رفته خواهد شد. 
تحول و دعای ســومی كه خوب است در تحويل  سال بخواهيم 
اين است كه خدای مهربان به همه در هر شغل، مسئوليت، سمت 
و موقعيت اجتماعی كه هستند توفيق دهد كه هر كاری برعهده 
دارند ولــو كوچك، آن كار را خوب انجــام دهند و هركس تالش 

كند، هم صادق هم درستكار و هم گره گشا باشد.
يك لحظه در نظــر بگيريد اگر اين تحول در انديشــه و گفتار 

جامعه رخ دهد، اگر كارمنــدان كار مردم را بهتر راه بيندازند، اگر 
مديران بهتر برنامه ريزی و نظارت كنند، اگر معلم و اســتاد بهتر 
درس بدهند، اگر دانش آموزها و دانشجويان بهتر درس بخوانند، 
اگر كاسب، تعميركار، فروشنده ، راننده و هر فردی در هر صنفی 
وظيفه اش را درســت و ســالم و به موقع انجام دهــد و البته اگر 
مديران ارشد در دولت و نمايندگان محترم در مجلس و قضات در 
دستگاه های اجرايی درست عمل كنند، برنامه های درست ارايه 
بدهند و خوب مديريت كنند و با بررسی های كارشناسی دقيق تر، 
طرح ها و برنامه ها و اقداماتی را تصويب و بــه اجرا بگذارند كه از 
حداكثر كارآمدی و بهره وری در تأمين منافع ملی و آحاد جامعه 
به ويژه اقشار ضعيف و مناطق دوردست و محروم برخوردار باشند، 
چقدر سريع به سمت رشد و توسعه كشور و حل مشكالت قدم بر 

می داريم.
تحول چهــارم كه قطعاً مورد اســتقبال و همراهی جامعه قرار 
می گيرد، نزديك تر شدن مســئوالن، مديران و موثران و بزرگان 
در سطوح مختلف به مردم و به ويژه توده های محروم و مستضعف 
است، چقدر زيباست كه بزرگان جامعه و استان ها بيشتر در كوچه 
و بازار و در بين مردم ديده شــوند، به ميان مردم بروند، مستقيماً 
حرف ها  و دردهايشان را بشنوند بدون هرگونه تكلف و تشريفات. 
و بــرای نيروهای همراه  هم حداقل هفته ای يك بار، ســاعتی در 
هفته يا ســاعاتی در ماه فضايی فراهم شــود كه در محالت و در 
مراسم ها، در جشن ها و عزا ها، در غم ها و شادی های مردم شركت 
كنند، چقدر دوست داشــتنی بود رابطه صميمانه بزرگانی چون 
شهيدان محراب، شــهيد مدنی، شهيد صدوقی، شهيد دستغيب 
و.... با مردم كوچه و بــازار. چقدر راحت متوجه كمبودهای مردم 
می شدند و چقدر ســريع در رفع مشكالت شان تالش می كردند 
به ويژه در بحران ها. مثاًل به خاطر دارم شــهيد صدوقی چگونه و 
چقدر ســريع برای مردم زلزله زده طبس يا بــرای زلزله زدگان 
سيستان وبلوچســتان، امكانات مردم يزد را بســيج كرد و خود 
ســاده و بی ريا در توزيع كمك های حضور يافت و مديريت كرد و 

دِردفترش هميشه به روی همه باز بود. 
اخيــراً اقدامات امام جمعه محترم و ارزشــمند تبريز به حذف 
تشريفات و حضور ســاده و بی آاليش در بين مردم بازتاب بسيار 

خوبی داشته است.
پيام همه اينها اين اســت كه مردم تشــنه عدالت هستند، با 
تبعيض ها مخالفند و دوست دارند ديده شــوند و به آنها محبت  

شود و احترام گذاشته شود و بدون هيچ بهانه و توجيهی مسئوالن 
بايد به سمت مردم برگردند.

امــا تحول پنجمــی كه بيشــتر مخاطبش متوليان مســائل 
فرهنگی، اجتماعــی، دينی و همــه مردم هســتند، تحول در 

روش های تبليغی، تربيتی و آموزش های دينی و اخالقی است.
آنچه قطعاً باور داريم و بعضی از بزرگان نيز بر آن اذعان داشته اند 
اين است كه در تبيين ترويج و گسترش ارزش های دينی و رشد 
اخالقی در جامعه و جذب جوانان نسل سوم و چهارم به سوی اين 
باورها و ارزش ها دچار چالش های جدی بوده و هستيم، به ويژه با 
توجه به تغييرات گســترده ای كه در دنيای مجازی در تعامالت 

اجتماعی به وجود آمده است. 
به نظر می رسد حوزه های علميه، مساجد، مدارس، دانشگاه ها، 
رسانه ها و به ويژه رســانه ملی بايد روش های جديد و جذابی در 
تبليغ و اشــاعه فرهنگ دينی طراحی و به اجــرا بگذارند، بايد با 
دنيا و فضای واقعی جوان و نوجوان امروز و آنچه در بين آنها و در 

انديشه آنان می گذرد بيشتر آشنا شد. 
بايد روش های جذاب و ايجابی را گســترش داد و از روش های 
سلبی و بازدارنده پرهيز كرد، بايد آموزه های دينی را با زمزمه های 
محبت در هم آميخــت و در زرورق های زيبا و بــا ادبيات جديد 

عرضه كرد تا مورد پذيرش قرار گيرد. 
قطعاً روش هــای تبليغی در اين زمان با دوران انقالب و دفاع 
مقدس و شرايط آن متفاوت بايد باشد. خدا رحمت كند آزاده 
ســرفراز ابوترابی را وقتی از او پرســيدم رمز موفقيت شما در 
جذب اســرا و حتی مخالفان در دوران اسارت چه بود در يك 
كلمه جواب داد »محبت«. بايد بپذيريم كــه با محبت خارها 

گل می شود.
بايد به آيه 159 سوره آل عمران، تذكر خداوند به پيامبر رحمت 
بازگرديم كه فرمود:  ای پيامبر اگر تو تندخو و با روش های خشن 
با مردم روبه رو می شدی، مردم از گردت پراكنده می شدند ولی به 
لطف الهی دلت به سوی مردم نرم شد و اين گونه توانستی موفق 
شوی. حال از مردم در گذر و برای گناهان شان طلب استغفار كن.

و البته تحوالت ديگر فردی و اجتماعی هم هســت كه بايد از 
درگاه خدای بزرگ در آستانه تحويل  ســال طلب كنی كه برای 

پيشگيری از تطويل مطلب به آنها نمی پردازم. 
بار خدايا!  ای تحول گر حال و احوال ها، حال ما و جامعه ما و همه 

مسلمانان را به بهترين حال متحول بفرما.  

تحول همه جانبه در تحویل سال

 حال وهوای زلزله زده های 
کرمانشاه و فعاليت سازمان های 

مردم نهاد  در شب های عيد 

 پيشنهادهای نوروزی
  اهالی هنر  در حوزه های

 مختلف فرهنگی 

 گزارش »شهروند«
  از رکوردهای سال گذشته 

در چهار بازار مهم

  همه رویدادهای مهمی که 
 ورزشکاران در سال پيش رو

 به آنها اعزام می شوند 

 فعاليت   1300 پایگاه امدادی 
و آغاز بازدیدهای نوروزی 

رئيس جمعيت هالل ا حمر

    چگونه از
حوادث نوروزی پيشگيری کنيم 

نود و هفت امن

  گرانی کاغذ، بازار شب عيِد 
کاسبان و توليدکنندگان سالنامه 

را از رونق انداخت

 عضو هيأت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی  از تأثير زمان بر عيد 

باستانی نوروز می گوید

 جوانان داوطلب هالل احمر
  با طرح نوروزی بهرفت

 به استقبال  سال جدید می روند 

 کمپين های زیادی برای 
امنيت سفرهای نوروزی و حفظ 
محيط زیست ایجاد شده است 
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