هموطنان نیکوکار میتوانند به منظور تسریع و تسهیل در یاریرسانی به آسیبدیدگان از خشکسالی در مناطق محروم
جنوب شرق کشور با شمارهگیری کد دستوری  *733*5151#از طریق تلفن همراه ،مساعدتهای نقدی خود را به هر
میزان اهدا کنند .همچنین تمامی نیکوکاران و خیرین میتوانند با انتخاب اپلیکیشن «آپ» و ورود به منوی نیکوکاری و
سپس گزینه «نذرآب» ،کمکهای نقدی خود را برای تامین آب شرب هموطنان آسیبدیده از خشکسالی در استانهای
سیستانوبلوچستان ،کرمان و خراسانجنوبی واریز کنند .شماره حساب 66666جمعیت هالل احمر در بانکهای ملت،
صادرات،رفاه،سپه،کشاورزی،مهرایران،دی،پارسیانوپستبانکبهاینامرخیراختصاصیافتهاست.

تحقیقـات نشـان میدهـد
کـه خسـتگی راننـده یکی از
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰
درصـد تصادفـات جـادهای و
بیش از یک چهـارم تصادفات
کشـنده و جـدی اسـت.

چطور در
پویش نذرآب
مشارکت
کنیم؟

خونهمون».
کاربری با نام  talaهم با انتقاد از به اشــتراک گذاشتن
عکسهایغذادروضعیتاقتصادیفعلیدرتوییترنوشت:
«بعد از اینکه عکس غذا نذاشــتین ،نذر آب هم فراموش
نشه .این تنها کاریه که از دســتمون برمیاد تا سربلند از
این شرایط عبور کنیم .به هر حال باید از خودمون شروع
کنیم».
پسبایدازخودمانشروعکنیم
حاال چند سطر باال را بگذارید کنار چند عکس از هامون،
زایندهرود و کارون ،باورش آنقدر هم سخت نیست ،شاید
 21سال دیگر ایران خشک شود؛ موضوعی است که بارها
کارشناســان نیز بر آن تاکید کردهاند .آمارهــا هم این را
میگویند،همهشاخصهایبینالمللیحاکیازورودایران
به بحران آب است .بحرانی که امروز سیستانوبلوچستان
گرفتار آن اســت فردا میتواند تمام ایــران را در بر بگیرد؛
میتواند کشــور را در گردابی از بحرانهــای اجتماعی،
زیســتمحیطی و اقتصادی حصر کند .شاخص «فالکن
مارک» شاخص «ســازمان ملل» و شــاخص «موسسه
بینالمللی مدیریت آب» ســه شاخص اصلی طبقهبندی
برای تشــخیص بحران آب و تنش آبی در جهان است که
هر سه شاخص از تشدید بحران خشکسالی در ایران خبر
میدهند .برمبنای شــاخص فالکن مارک ،ایران با سرانه
مصرف منابع تجدیدپذیر آب به میزان یــک هزار و 700
مترمکعب به مرحله تنش آبی وارد شــده است .بر اساس
شاخص «سازمان ملل» با مصرف بیش از 88درصد منابع
آبتجدیدپذیرکشورواردمرحله«فوقبحرانی»شدهاست
و براساس شاخص «موسسه بینالمللی مدیریت آب» در
مرحله«مصرفمتوسطتاشدید»منابعآبقراردارد.
#نــذر_آب یک اتفاق خوب و جادهامیدی اســت برای
نجات مردم سیستانوبلوچستان از هیوالی خشکسالی .اما
بدون شــک خود راهاندازان کارزار نذرآب هم میدانند این
تنها راه مهار خشکسالی در ایران نیست .زنگ خشکسالی در
کرمان ،خوزستان ،خراسان و حتی تهران هم به صدا در آمده،
اگرمیخواهیمگرفتارخشکسالینشویم راهکارهمیناست:
بایدازخودمانشروعکنیمودرستمصرفکنیم.

نگاهی به کمپین #نذر_آب و بازتابهای آن در شبکههای اجتماعی

یک
مهربانی درستوحسابی
ِ

حسامخراسانی
روزنامهنگار

«یک بطری بزرگ آب معدنی که داخلش دو گل سرخ
ابتدایی «نذر آب» است .کمپینی
قرار گرفته» این تصویر
ِ
کهمیخواهدبهیاریهموطنانماندرسیستانوبلوچستان
بشــتابد .در واقع «نذر آب» تالشــی فداکارانه و مردمی
برای کاهش رنج آســیبدیدگان ناشی از خشکسالی در
استانهایسیستانوبلوچستان،کرمانوخراسانجنوبی
اســت .این کمپین دنبال آن اســت تا با افزایش ســطح
مشــارکتهای مردمی به اســتمرار این خدمت کمک
کند .راهش ساده اســت؛ همه میتوانند با ارسال عدد 4
بــه  2099999روزانه هزینه یک بطری آب معدنی را نذر
آسیبدیدگان خشکسالی در نواحی جنوب شرقی کشور
کنند .شاید حاال که این روزها تمام حرف اهالی نذر آب این
است که آسیبدیدگان خشکسالی را دریابیم ،این کمپین
راهیبرایرسیدنبهبخشکوچکیازاینهدفباشد.
اینحساب،شخصینیست!
قشرهای مختلف به کمپین نذر آب واکنش نشان داده
و از پیوستن به آن استقبال کردهاند .در این کمپین طلبه،
بازیگر ،کارمند یا داوطلبی که در سازمانهای مردم نهاد

مختلفمشغولفعالیتاسترامیبینید.حسینسلیمانی،
بازیگر ســینما و تلویزیون یکی از این آدمها است که پس
از حضور در مناطق محروم اســتان سیستانوبلوچستان
با انتشار یک پســت نوشت« :با دوســتان هالل احمر به
چند روستا ســر زدیم ...وضعیت اینجا خیلی غم انگیزه.
ما توی ضبــط برنامههای خودمون هــم ریتممون کند
شده .اما حالمون خوب شــد با حمایت خیلی از عزیزان با
نذر آب .اینجا بر و بچههای جمعیت هالل احمر چشــم و
امیدشون به حمایت شماست تا تنها نگذارن مردم اصیل
سیستانوبلوچستانرو.متاسفانهخیلیاازگلویمنوشما
زدن و بردن و خوردن ...باعث شــده نسبت به مسئوالن
بیتوجهبشیم.ولیاینجاواقعازندگینیست15.لیتردرروز
سهم هر فرد است که شامل نوشیدن ،پخت و پز ،استحمام
و...میشه.اونمهرروزبهدستشوننمیرسه.حاالتانکرهای
آب در روستاها مستقر بشه ،خیلی چیزها حل میشه .بازم
ممنون از همهتون .من و تو پشــت هم هستیم » .و البته
سلیمانیدرحرفهایشتاکیدمیکند«:اینپولمستقیم
برایهاللاحمرمیرهوبرایشخصنیست».
آرزویبزرگیبهنام«آبآشامیدنی»
میالد حسنی هم که از جوانان پر شور و فعال هالل احمر
است در پستی نوشته است« :وقتی اسم نذرآب رو شنیدم

گفتم برنامه بیتدبیر و فکر در هالل احمر شروع شد .ولی
رفتمدرموردشتحقیقکردم.نخواستمیکطرفهقضاوت
کنم .همیشه برایم معما بود که چرا این سرآغاز در کشور
ما شروع نمیشود .خوزستان ،کرمان ،کرمانشاه ،خراسان
نوبلوچســتان به کمک جدی احتیاج
جنوبی و سیستا 
دارند .ولی فقط میایســتیم ببینیم کــدوم نهاد دولتی
کمک میکنه .وقتی کمکها شروع میشه میگیم دارن
خودنمایی میکنند .پس این را باید جویا باشیم؛ چه کمک
کنیم و چه نکنیم حرفها و تنشها هست؛ ولی قربان آن
خنده فرزندان جنوب کشــورم بشم که بزرگترین آرزوی
این فرزند مملکتم خوردن آب آشامیدنی بود .ما در جایی
زندگی میکنیم کــه امکانات تا حــدودی در اطرافمان
هست؛ ولی قدر این عافیت را فقط فرزندان جنوب کشورم
میفهمند .ما همه نسبت به همنوع خود مسئولیم .حتی
کوتاه و مقطعی؛ ولی باشــیم .گاهی حساسســازی آن
میتواندنگاهکاخنشینهارابهسمتکوخنشینهاببرد.باید
باشیم برای همنوع خودمان .نباید امید از بینمان برود .اگر
برخی مسئوالن در اجرای خیلی از مسائل کم توانند وارد
میدان شویم .با دســت روی دست گذاشتن و نگاه کردن،
نه فقر از بین میرود و نه چیزی درست میشود .مثل اون
میمونه که هر روز منتظر باشــیم که شاطر نون بیاره دم

گفت و گو

گفتوگوی کوتاه «شهروند» با کمیل نظافتی «سفیرآب» در کمپین «نذرآب»

به فکر «آیندگان» باشیم!

گ استفاده بهینه از انرژی و آب باید از مهد کودک و سنین پایین آموزش داده شود
فرهن 

ی مجازی در زمینه
شــهروند| کمیلنظافتی ،روحانیای که در فضا 
حمایت از حقوق حیوانات و محیطزیســت فعالیت دارد در این چند روز با
عنوان «سفیر آب در راستای طرح نذر آب» به استان سیستان و بلوچستان
ســفر کرده اســت« .شــهروند» با او گفتوگوی کوتاهی داشته که با هم
میخوانیم.
ن نذر آب کمی توضیح دهید .شما در این کمپین
در مورد کمپی 
چ هفعالیتهاییدارید؟
در چند استان کشور از جمله سیســتان و بلوچستان ،کرمان و خراسان
جنوبی با کمبود آب مواجه هســتیم .در سیســتان و بلوچستان وضعیت
بحرانیتراستومردمبامشقتهایبیشتریمواجهشدهاند.بههمیندلیل
تعدادی از خیرین با مدد از حضرت عباس(ع) تصمیم به ایجاد کارزار #نذر
ی دارند به مناطق محروم کشور از
آب گرفتهاند .در این طرح خیرین ســع 
راههای مختلف آبرسانی کنند .جمعیت هاللاحمر هم در این داستان در
لمیکند.
رأسکارقرارگرفتهوحمایتهایجدیرا ازایننهادمردمیدنبا 
شــما بازدیدی هم از مناطق محروم سیستان و بلوچستان
داشتید.وضعیتچگونهبود؟
خوب نیست .مردم در بعضی از این مناطق حتی ممکن است در طول یک

هفته به آب آشامیدنی قابل شرب دسترسی نداشته باشند .آب جیرهبندی
شده و ما بهعنوان همنوع حداقل وظیفه داریم در این بحران کمک کنیم.
متاسفانه با توجه به جلوگیری آب از ناحیه دولت افغانستان ،دریاچه هامون
بهطور کلی خشک شده؛ صنعت ماهیگیری کامال نابود شده؛ دامپروری به
خطر افتاده و در کل میتوان گفت وضعیت در شــرایط بحرانی قرار گرفته

 #نذر_آب

است .با دوستان از مناطق سیستان و بلوچستان بازدید داشتیم .سه روز قرار
است در این شهر حضور داشته باشیم؛ راهکارهای خیرخواهانه را بررسی
کنیموبابرنامهریزیدقیقتراینکمپینراادامهدهیم.
این کمپین با همکاری جمعیت هاللاحمر صورت گرفته است.
آیاباهاللاحمردرزمینهدیگریهمکاریدارید؟
بله ،من در این طرح از طرف هاللاحمر بهعنوان سفیر آب معرفی شدهام.
پیشــتر هم بهعنوان داوطلب در مواقع ضروری مانند زلزله بم و کرمانشاه
حضورداشتهام .از سال 80عضو و داوطلب هاللاحمر شهرستان آمل بودهام
وهنوزهمبااینجمعیتهمکاریمیکنم.
توصیهکمیلنظافتیدرموردحفظآب؟
گ اســتفاده بهینه از انرژی و آب باید از مهد کودک و سنین پایین
فرهن 
آموزشدادهشود.اینموضوعبایدجزودروسرسمینهادهایآموزشیقرار
بگیرد و از آغاز تعلیم و تربیت نحوه استفاده از آب و انرژی را نیز به کودکان
آموزشدهیم.
شما خودتان چه فعالیتهایی برای صرفهجویی در مصرف آب
انجاممیدهید؟
همیشه سعی میکنم به هیچوجه از آب آشامیدنی استفاده دیگری نکنم.
با یک لیوان آب هم میشود وضو گرفت .مردم ما این جمله را شنیدهاند« :آب
هست،اماکماست».نبایدطوریرفتارکنیمکهاینمایعحیاتی دردسترس
آیندگان نباشــد و آیندگان ما را شماتت کنند که چرا گذشتگان این مایع
حیاتی را از بین بر دهاند ،همانطور که ما گذشــتگان را درخصوص مسائل
محیطزیستیشماتتمیکنیم.
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نگاه
بازاندیشی در مفهوم خیریه
و داوطلبانگی
محمدرضا پویافر استادیار
جامعهشناسی و فعال حوزه
اجتماعی اســت .او مدتی
مشغول تنظیم متنهایی در
موردنیکوکاریوفعالیتهای
داوطلبانه در ایــران بوده
و حدود 18ســال هم در فعالیتهای مختلف
سمنها ( )NGOsو آنچه به آن «داوطلبانگی»
میگویند؛ مشارکت داشته اســت .در ادامه
یادداشتی از این اســتادیار جامعهشناسی در
مفهومــی امور خیر (نیکوکاری) و
مورد دو زوج
ِ
فعالیتهای داوطلبانه و همچنین خیر دینی و
غیردینیمیخوانیم.
مفهومــی امور خیر (نیکــوکاری) و
میــان دو زوج
ِ
مفهومی خیر
فعالیتهای داوطلبانــه و همچنین زوج
ِ
دینی و غیردینی که به شــکل نامأنوسی متمایز و بین
آنها مرزبندی ایجاد شده است ،تفکیک نخست درحالی
انجام میشود که اساســا حتی متولی اصلی مؤسسات
غیردولتی داوطلبانه یا همان سمنها ( )NGOsیعنی
وزارت کشور ،تفکیک دقیق ماهوی بین آنها قائل نشده
است .تنها تفاوت در تعریف متفاوت مؤسسات خیریه و
سمنها در پایگاه اینترنتی صدور مجوز برای سمنها
(متعلقبهوزارتکشور)ایناستکهموسساتخیریهرا
بیشتر با نحوه اداره از سوی هیأت امنا میشناسند و سایر
سمنها را به عنوان سمنهای عضوپذیر (انتخاب هیأت
مدیرهبارأیاعضا).
این در حالی است که ذات فعالیت موسسات خیریه
و سمنها ،هر دو به فعالیتهای داوطلبانه غیرانتفاعی
و غیرسیاســی با اهداف عامالمنفعــه و ارزشآفرینی
اجتماعی مربوط میشــود .بنابراین تفکیک موسسه
خیریه از ســمن ،تفکیکی بدون اصالت وجودی است
که بیش از آنکه موضوعات متفاوتی را در فعالیتهای
اجتماعی نشــان دهد ،نشــاندهنده یک نوع نگرش
پس این تفکیک،
سنتی به امور خیریه است .گویی در ِ
این تلقی وجود دارد که امور خیریه همان حمایتها و
کمکهای معیشــتی و مالی از فقرای اقتصادی است
و فعالیتهای عامالمنفعه مثل وقــف مال برای اهداف
زیست محیطی؛حمایت از حیوانات به هیچ وجه خیریه
نیســتند ،در حالی که اینها به روشنی مصادیق نوین
و بر زمین مانده امور خیریه هستند که از طریق ایفای
مسئولیت اجتماعی فردی و کنش داوطلبانه شهروندان
محققمیشوند.
از اینجا میتوان گریــزی به تفکیک بین زوج مفهوم
دیگر ،یعنی «خیر دینی» و «خیر غیردینی» داشــت.
اساسا در اسالم« ،احسان» یا همان کنش خیر ،نه تنها
انسانهای مؤمن ،نه فقط انسانها ،بلکه حتی حیوانات،
گیاهان و فراتر از موجودات زنده ،کل خلقت را هم شامل
میشود ،چراکه کل عرصه گیتی عرص ه نمود آیات الهی
است و در نتیجه کنش خیر دینی ،نه فقط شامل خیر
در راه فعالیتها و آیینهای مذهبی یا آموزش و ترویج
مستقیم دین ،بلکه شامل هر آنچه نیت دینی و الهی را
دربرداشته و معطوف به رساندن نفعی به دیگران باشد
هم میشود .در واقع هر خیری که یکی از ویژگیهای زیر
راداشتهباشد،خیردینیاست:
احساندرحقسایرمومنان
احسان در موضوعات یا اهداف دینی همچون مراسم
و مناسک دینی ،آموزش و ترویج دین و معارف دینی و
مانندآن.
احساندرمکانهایمقدس
احساندرزمانهای(مناسبتهای)دینی
احسان در حق هر کسی یا موجود زنده یا چیزی با نیت
دینی(الهی)
بنابراین هــر آنچه در دایره نیکی بگنجد و شــامل
حداقــل ویژگی پنجم یعنی نیتمندی دینی باشــد،
مشمول تعریف «خیر دینی» اســت .البته نیت ،امری
درونی اســت .امور خیر بر حســب صورت بیرونی آنها
ارزیابی میشوند ،بنابراین هر آنچه معنای نیکی بدهد،
تامادامیکهدیگرانازغیردینیبودننیتفرداطمینان
نداشتهباشند،میتواند«خیردینی»تلقیشود.
از آنجا که احســان در معنای عام آن شامل هر کنش
عامالمنفعه داوطلبانه میشود ،پس در نتیجه هر کنش
داوطلبانه بدون چشمداشــت دستیابی به منابع ثروت
(غیرانتفاعی بودن) یا منابع قدرت (غیر سیاسی بودن)
میتواندامرخیر(نیکوکاری)وحتیامرخیردینیباشد،
بنابراین فراتر از مرزبندیهای سنتی که مانع توجه به
اولویتهای نوین فعالیتهــای داوطلبانه و نیکوکاری
میشــود« ،کنش خیر» همان «کنــش داوطلبانه» و
کنشداوطلبانههمان«خیردینی»است.

