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شهروند|  برنامه های نوروزی ســازمان داوطلبان 
یکی از رخدادهای گسترده اجتماعی مشارکت محور 
است که در سال های اخیر مخاطبان بسیاری را به انبوه 
گزینه های آموزشــی، فرهنگی، اجتماعی و حمایتی 
جمعیت هالل احمر میهمان کرده است. این برنامه ها 
که در سال های اخیر با حضور داوطلبان در سراسر کشور 
جانی تازه به فعالیت های فرهنگی- اجتماعی ســتاد 
سفرهای نوروزی جمعیت هالل احمر بخشیده است، 
ویژگی منحصربه فردش این است که با اتکا به ظرفیت 
و داشــته های مادی و معنوی داوطلبان محلی برگزار 
می شــود تا در ایام منتهی به نوروز، تمام نقاط شهرها و 

روستاها آکنده از عطر شکوفه های همدلی شود.
نــوروز امســال، ســازمان داوطلبان در کســوت 
بزرگترین و دیرینه ترین سازمان عام المنفعه کشور با 
برنامه ریزی برای اجرای طرح های فرشتگان رحمت، 
نیابت و مروجین سالمت در قالب طرح ملی خدمات 
داوطلبانه جمعیت هالل احمر در نوروز به عالوه اعزام 
کاروان سالمت به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با 
مشــارکت پذیری داوطلبان و با بهره گیری ازسرمایه 

ارزشــمند تجربه چندین دوره این طرح ها، ســهم 
معتنابهی در ایجاد بستری از ارایه خدمات داوطلبانه 
و نیکوکارانه با توجه به نیازها دارد تا همه ســالیق و 
اندیشــه ها بتوانند در این فضای فرهنگی نوع پرورانه 
عالیق خود را دنبال کنند. این نکته نباید فراموش شود 
که داوطلبان و خیرین در ســال های اخیر همواره در 
کانون فعالیت های خیرخواهانه قرار داشته و با تکیه بر 
فرصت های مشارکت توانسته اند فضای کشور را متأثر 

از حضور خود کنند.
راهبرد اساسی این طرح ها به گونه ای پی ریزی شده 
است تا تزریق اخبار خوب به مردم و همچنین رفتارها 
و اخالق خوب باعث شود که اوال جامعه تا حد زیادي 
ســالم بماند و ثانیا افراد احساس کنند خودشان هم 
مي توانند توانایي انجام این کارها را به دســت  آورند و 
این درست در نقطه مقابل با رشد رفتارهاي خشن و 
بي تفاوتي ها در جامعه است، بنابراین باید مراقب بود 
که ایــن موضوع ها، مرزهاي ذهنــي هموطنان را در 
هم نشکند. چون قدرت یك انسان سالم در انزجار از 
بي اخالقي، ممکن است کم کم به بي اخالقي محض 

تبدیل شود.
در واقع رویکرد طرح ها متذکر شــدن این مطلب 
اســت که برای انجام و ترویج کارهــای داوطلبانه و 
خیریه حتما نباید به دنبال اتفاقات خاص، پیچیده و 
عجیب و غریب بود که شــاید فقط سالي یك بار اتفاق 
بیفتد، بلکه می توان به این باور رسید که همه شجاعت 
امتحان کارهاي خوب را داشــته باشند و گمان ببرند 
که اگر من خوبي نکنم پس چه کسي این کار را انجام 
دهد؟ نوروز امسال داوطلبان می خواهند در پس ذهن 
خیلی ها ردپایي از مهرباني به جا گذارند تا وقتی آن را 
از گوشه ذهن شــان بیرون می کشند یك بار دیگر به 
یادشــان لبخند بزنند. »داوطلبان نازنیني« که انگار 

آمده اند حال همه را خوب کنند.
توزیع هدایای داوطلبان بین نیازمندان

توزیع هدایای عیدانه خیرین و داوطلبان در نهمین 
 سال متوالی در قالب برنامه ملی فرشتگان رحمت بین 
نیازمندان و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست 
از آخرین روزهای اسفند آغاز و تا نیمه فروردین ادامه 
دارد. پیش بینی شــده است چندین هزار سبد شامل 

مایحتاج نوروزی، البســه و ...در سراسر کشور به ویژه 
مناطق محروم و صعب العبور توزیع شود. 

در این برنامه خانواده های محــروم و کم برخوردار 
شهری و روستایی توسط مددکاران شناسایی شده و 
از سویی دیگر با فراخوانی از خیرین، نیکوکاران حقیقی 
و حقوقی ازجمله شرکت ها، موسسات مالی، تجاری، 
صنعتی و سایر مجامع خیریه، استقرار صندوق های 
جمع آوری کمك های مردمی در ســطح شــعب و 
خانه های داوطلب و جمع آوری کمك های غیرنقدی 
در اماکن مذکور و نیز برپایــی بازارچه های خیریه و 
جشنواره محصوالت استانی و اختصاص عواید فروش 
آن به طرح، سبدها را ناشناس و با حفظ کرامت انسانی 
به در منازل نیازمندان واقعی برده می شود. داوطلبان 
با ارســال ســبدهای عیدانه به منازل ایــن عزیزان، 
خیرین، داوطلبان و مددکاران به دیدنشــان رفته و 
ضمن از نزدیك آشنا شدن آنها با مشکالت و مشاهده 
مستقیم رنج هایشان، از آنان دلجویی می کنند و به درد  

دل هایشان گوش می دهند.
نیابت، دیدار نوروزی با فرشته خویان

داوطلبان با همت و وفاداري شان طرحي نو درانداخته 
و در قالــب برنامه ملی نیابت، دید و بازدیــد از خانواده 
شهیدان و نشستن دور شمع وجود سالمندان، معلوالن، 
جانبازان سرافرازمان را جزو برنامه ها و اولویت هاي دید 
و بازدیدهاي نوروزي خود قــرار داده اند. قطعاً به دیدار 
و مالقات بزرگان، پیشکســوتان و حق داران شتافتن 
هم محبت افزاست و هم در لباس زیبای بزرگداشت و 
قدردانی جلوه می کند. داوطلبان معتقدند که اگر امروز 
از زیارت و مالقات ظاهری شهیدان وطن محرومند اما 
هنوز برخی پدران و مادران این عزیزان و مایه های برکت 
این سامان گرچه سالخورده و زمینگیر شده اند اما هنوز 
عطر نفس هایشان به مشام می رسد و هنوز تعداد زیادی 
از جانبازان عزیزمان که بیشترشــان میهمان تخت و 
ویلچرند همچنان استوار و شکیبا، در بین ما عزتمندانه 
نفس می کشند. برای همین به دیدار چند هزار تن از آنها 
رفته و ضمن این که از ایشان و از همسران و خانواده های 
صبور و گرانقدرشان درس های فراوان می گیرند و همدم 
لحظه لحظه درد کشیدن های همیشگی شان می شوند. 
خدمات فرهنگی، پزشکی شــامل ویزیت، تهیه دارو و 
تجهیزات پزشکی، اخذ زمان ویزیت پزشك و خدمات 
اجتماعی: شــامل خرید، بازدید، همراهی در جلسات 
هیأت های مذهبی، کالس آموزشی، تهیه البسه و لوازم 

شخصی ازجمله خدمات این طرح است.
آگاهی بخشی عمومی در چادرهای مروجین 

سالمت 
چادرهای سالمت در میادین، اماکن و معابر پرتردد 
شهرهای سراسر کشور برپا می شود و داوطلبان این 
ســازمان در اجرای این طرح مهرورزانــه در چادرها 
و پایگاه سالمت مستقر می شــوند تا با اطالع رسانی 
مناسب مخاطرات استفاده از مواد منفجره و محترقه را 
به جوانان، نوجوانان و والدین آنها آموزش دهند.مراسم 
چارشنبه آخر سال در جامعه ما نیازمند یك مهندسی 
فرهنگی است. بنابراین زمانی که چند روز قبل از آن، 
شهروندان در سطح شهر با نمادهای فرهنگی حاوی 
پیام هایی مواجه می شــوند که صدمات ناشی از کج 
رفتاری ها و بی هنجاری ها در این مراســم را نشــان 

می دهد، فرهنگ رفتارهای صحیح در این مراسم در 
اذهان شهروندان جامعه نهادینه می شود و یك منبع 
کنترل درونی، اجازه کج رفتاری ها در فضاهای عمومی 
را به آنها نمی دهد.این طرح ســال گذشته نیز به اجرا 

درآمد و موجب کاهش قابل توجه 
آمار تلفــات و حوادث ناشــی از 
سوانح سوختگی بر اثر رفتارهای 

پرخطر روزهای پایانی سال شد.
اطالع رسانی و تهیه بسته های 
فرهنگی، بهره گیری گسترده از 
ظرفیت های تبلیغاتی شــهرها، 
برپایی ایستگاه های اطالع رسانی 
در معابر و مراکز پر تردد و حادثه 
ســاز شــهری، ارایــه خدمات 
مشاوره ای به منظور آگاهی بخشی 
به مخاطبان درخصوص سوءآثار 
مواد منفجــره غیراســتاندارد و 

صدمات جانی و مالی از 10 روز پیش از چهارشــنبه 
سوری به عنوان خدمات ارایه شده در این طرح است.

اعزام کاروان سالمت به مناطق زلزله زده غرب 
کشور

اعزام داوطلبان نوع دوســت به مناطــق زلزله زده 
استان کرمانشاه در ایام نوروز فرصت ارزشمندی شد 
که با چشمان خود نیازها و کاستی های این مردمان 
محنت زده را نظاره کنند و بر ســر سفره دل مردمی 
بنشــینند که خودشــان را به دســت تقدیر روزگار 
سپرده اند و دل به هیچ کس و هیچ چیز جز خدا ندارند، 
مردمانی که دست خواسته هایشان را رو به خدا بلند 
کرده و تنها توقعشان از زندگی، زنده ماندن با حداقل 

امکانات است و بس.
زندگی در روستاها و شهرهای زلزله زده به سختی 
می گذرد، نبود عزیزان از دست رفته شان، سرزندگی و 
شادابی را از مردم این منطقه ها به یغما برده و به جای 

آن بیماری و ناامیدی را برایشان آورده است.
 ولی این بار گروه پزشــك و پیراپزشــکان داوطلب 

جمعیت هالل احمر از اســتان های گلســتان، فارس، 
همدان، اصفهان و دانشجویان پزشکی جهاد دانشگاهی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران هر دو هفته یك بار به این 
مناطق رفتند تا با شــنیدن فریاد های بی صدای آنها، 
ســهم آنان را نه فقــط از نعمت 
ســالمت، بلکه از باران مهربانی و 
سخاوت مردم نیکوکار و نوع دوست 
کشورمان بستانند. حتی پیش بینی 
شده اســت که تجربه های هر تیم 
در اختیار تیم بعدی قرار بگیرد تا 
خدمات تخصصی تر و مطلوب تری 

به مردم ارایه شود.
اعزام این کاروان های سالمت 
به ایــن مناطق که تــا خردادماه 
هم ادامــه دارد، ما را بــه یاد این 
فرموده مقــام معظــم رهبری 
»مدظله العالی« مي اندازد که »با 
نزدیك شدن به مردم، با نشســتن در محیط خانه و 
کپر و چادرشان، نسبت به مشکالت آنها آشنا شوید. 
هرکس این مشــکالت را لمس کند انگیزه هاي تمام 
ناشدني براي کار و تالش پیدا خواهد کرد.« و به حق 
هم با دیــدن داوطلبان در این کاروان بشردوســتانه 
چیزي جز این مفهوم در ذهن متبادر نمي شــود که 
وجودشان مملو شده است از انگیزه هاي تمام نشدني 
براي تالش در امید آفرینی برای هموطنان آسیب دیده 
از حادثه.توزیــع ناعادالنــه خدمــات روان درمانی و 
شمار زیاد قربانیان حادثه های مهیبی چون زلزله در 
روستاهایی که تا شعاع چند کیلومتری اش، حتی یك 
خانه بهداشت سالم هم باقی نمانده و با توجه به ابعاد 
وسیع حادثه نظام درمان و غربالگری در آن واژه هایی 
بی معنی به حساب می آید، خیلی دور از ذهن نیست 
که آســیب دیدگان و بازماندگان، بیماری  هایشان تا 
روزهای آخر زندگی شان هم ناشناخته بماند و فقط 
وقتی بیماران را به مرکز درمانی ببرند که دیگر کار از 

کار گذشته باشد.

نگاهی به تنوع، تعدد و جذابیت در نوروزنامه داوطلبان

ردپايی از مهربانی
نفر بهره مندسال اقدام 

سبدهای توزیعی

ارزش ریالیتعداد

1388134,74543,54118,356,565,378

1389160,54440,42316,815,980,118

1390425,972135,14643,780,687,590

13911,608,756444,377417,349,790,138

1392796,312199,078182,341,066,805

1393345،813138،136119،396،864،329

1394264،66370،14357،106،851،011

1395317،8759319190،436،960،000

جدول برنامه فرشتگان رحمت )ویژه نوروز  سال بعد از اقدام(

توزیع هدایای عیدانه 
خیرین و داوطلبان در نهمین 
 سال متوالی در قالب برنامه 
ملی فرشتگان رحمت بین 
نیازمندان و خانواده های 

بی سرپرست و بدسرپرست 
از آخرین روزهای اسفند 

آغاز و تا نیمه فروردین ادامه 
دارد

شــهروند|  دکتر صادقعلی تاریکی، پزشــك 
داوطلب جمعیت هالل احمر اســتان گلســتان و 
متخصص بیماری های اعصاب و روان است که در 
کاروان سالمتی که به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
اعزام شــده بود، مشــارکت فعالــی در ویزیت و 
حمایت روانی بازماندگان حادثه داشــت به طوری 
که بیش از  هزار بیمار در نخستین کاروان سالمت، 

ویزیت و داروی رایگان دریافت کرده اند.

او می گوید: دیر رسیدن به وضع آشفته بیماران 
روحی و روانی و نیمه کاره رهاکردن فرآیند درمان، 
دالیلی اســت که حاال، باعث شده در این مناطق، 
مشــکالتی چون افســردگی، اقدام به خودکشی 
و اضطراب مزمن بر اثر زلزله بســیار بیشتر شایع 

باشد.
دکتر تاریکی می گوید: ایــن دالیل باعث کم اثر 
شدن روش های درمانی هم می شــود و از طرفی 

این درمان ها بســیار گرانقیمت اســت. در واقع، 
بروز آســیب های روانی در چنین حوادثی در همه 
سنین مانند هم بوده و اختالفی که وجود دارد در 
نحوه درمان آن در زنان، کودکان و ســالمندان به 
دلیل قــدرت دفاعی پایین شــان اســت. به بیان 
دقیق تر، جــدای از این که آمار ابتــال به این گونه 
بیماری ها در این منطقه، وضعی هشــداردهنده 
و ناگوار اســت و زمان زیادی می برد تا شرایط به 

حال عادی و مطلوب برگردد، تجربه جدید من در 
این کاروان نیز حاکی از این است که حتی بعضی 
بیماری های ســاده جســمی مانند زخم معده و 
فشارخون آســیب دیدگان نیز تشدید شود. با این 
حســاب می بینیم که درخصــوص بیماری های 
روانی این عزیزان، دو مشــکل جــدی با یکدیگر 
ترکیب شده اند. یعنی از یك طرف هم آمار ابتالی 
جدید بازماندگان به مشــکالتی چون بی خوابی، 
بی اشــتهایی، افســردگی و خواب های پریشان و 
افکار خودکشــی درحال افزایش است و از طرف 
دیگر، آمار بیماری های جسمی هم، درحال شتاب 

گرفتن است.
 این پزشــك داوطلب کــه ســابقه حضور در 
کاروان هــای ســالمت متعددی در اســتان های 

گلســتان، سیستان وبلوچستان دارد، معتقد است 
با این کــه جنس زلزله طوری اســت که نمی توان 
انتظار داشــت خاطره های خوبی از این برنامه ها 
داشــت، اما این بار وقتی دختر جوانی را دیدم که 
به خاطر زلزله، تمام امید و انگیزه اش را برای ادامه 
زندگی از دست داده بود و قصد خودکشی داشت 
را توانستم با مشاوره متقاعد کنم که از این کار به 
دلیل وجود پدر سالخورده اش و نیاز او به حمایت، 
منصرف شــود و بارقه های امید به زندگی در آن 

جوانه بزند بسیار خوشحال شدم.
او تأکیــد می کند: هنوز فاصله شــرایط زندگی 
این هموطنان با اســتانداردها فاصله زیادی دارد 
چون هنوز نه مدرســه ای، نه آب و برقی و نه خانه 
بهداشــتی وجود دارد، اما چیزی کــه این میان 

بسیار زیبا و قشنگ است حس همبستگی مردم و 
حضور دلگرم کننده شان در این مناطق است.

گفت وگوی »شهروند« با صادقعلی تاریکی، پزشک داوطلب هالل

لذت طبابت داوطلبانه در کرمانشاه


