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هالل سر کنسول جمهوری اسالمی ایران در کربالی معلی با اهدای لوح تقدیری از سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر برای مشارکت 

در خدمت گزاری به زائران اباعبداهلل  الحسین)ع( در ایام اربعین حسینی و اجرای طرح »بازپیوند خانواده«  تقدیر و تشکر کرد. در متن 
پیام میرمسعود حسینیان آمده است: »خداوند متعال را شاکریم که یک بار دیگر بر ما منت نهاد و نعمت خدمت به زوار اربعین حسینی 
را مرحمت فرمود. حال که به لطف الهی و توجهات خاصه حضرت ولی عصر)عج( و عنایت موالی مان اباعبداهلل الحســین)ع( و برادر 
بزرگوارش ابوالفضل العباس علیهما السالم، مراسم اربعین امسال نیز با شکوه و عظمت بسیار به اتمام رسید، بر خود الزم می دانم به عنوان 
کوچکترین خادم زوار امام حسین)ع( از شما که با خلوص و نیت پاک و بدون هیچ چشمداشتی جز رضایت حضرت حق، در موفق بودن 

این مراسم، همکاری و همفکری داشتید، تشکر نمایم. صحت و سالمت و توفیق روزافزون جنابعالی، دعای دایم ماست.«

تقدیر سرکنسول ایران 
 در کربال 

از سازمان داوطلبان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

عطیهکریمی| می گویند جوانی بهاری است که در یک 
چشم برهم زدن می آید و به ســرعت هم تمام می شود و از 
هر روز آن خاطرات شیرینی در ذهن می ماند. فعالیت های 
متنوع، تجربه هــای جدید و دغدغه ها البــه الی روزهای 
پرتالطم یافتن هدف و مسیر زندگی پیش روی جوان قرار 
می گیرد و او را مشغول خود می سازد. در این میان جوانانی 
هستند که شاید کمی متفاوت تر از هم سن وساالن خود در 
پی یافتن هدفی واالتر در مسیر زندگی برای خود هستند، 
گویی نیرویی عجیب حس بشردوستی و کمک به همنوعان 
را در دل آنها بیــدار می کند و باعث می شــود بی تفاوت از 
کنار دیگران نگذرند. همین حس نوع دوستی جوانان را به 
دنیایی فراتر از روزمرگی می کشاند و نتیجه اش همنشینی 
با افرادی است که بیش از هر چیز، دغدغه کمک به دیگران 

را دارند و در غم و شادی آنها شریک هستند. داوطلبان جوان 
هالل احمر نیز از همین دسته افراد هستند که با شور و شوق 
زیاد کنار هم جمع شده اند تا با فعالیت های خیرخواهانه خود 
جهانی زیبا تر را همراه با صلح بســازند. جوانانی پراستعداد 
که هر کدام براساس توانایی خود آمده اند زاویه ای جدید از 
مهربانی و صلح را به تصویر بکشند. بیش از 70 سال است که 
سازمان جوانان هالل احمر پذیرای گروه های سنی مختلف 
جوانانی اســت که می خواهند الفبــای جدیدی از جنس 

بشردوستی را بیاموزند. 
هفتادودومین ســالگرد تاسیس این ســازمان بهانه ای 
شد تا سراغ چند نفری از این جوانان برویم که شاید تجربه 
حضورشــان در هالل احمر بیش از یک ســال نباشد، اما از 
همان کودکی کمک کــردن به دیگران برایشــان جذاب 

بوده اســت و همین تلنگر کافی بود تا چندین  سال بعد در 
دانشــگاه به عضویت کانون دانشجویی هالل احمر در آیند 
و با اســتعداد خوبی که در یادگیری زبان های مختلف دنیا 
دارند، بتوانند یک قدم جلوتر از هم دوره ای هایشــان برای 
تبلیغ بشردوســتی گام بردارند. حسین جعفربکلو از نحوه 
ورودش به جمعیت هالل احمر به »شــهروند« می گوید: 
»یک سال است وارد ســازمان جوانان شده ام، اما از کودکی 
کمک کردن به دیگران برایم دغدغه بود. از همان موقع وقتی 
چادرهای هالل احمر را برای جمع آوری کمک های مردمی 
می دیدم، حس خوبی در مــن ایجاد می کرد و پیش خودم 
فکر می کردم چرا در این کارها شرکت نداشته باشم، همین 
موضوع انگیزه من برای ورود به جمعیت شــد. هالل احمر 
در دانشگاه دوره های کمک های اولیه برگزار می کرد که به 

پیشنهاد یکی از دوستانم در این دوره ها 
ثبت نام کردم. همچنین برای نخستین بار 
انتخابات شورایی نیز برگزار شد که در آن 
کاندیدا شدم و توانستم نایب دبیر کانون 
دانشجویی هالل احمر در دانشگاه پیام نور 

شهریار شوم.«
حســین پــس از راه انــدازی کانون 
دانشجویی فعالیت های متنوعی را برای 
شناســاندن هرچه بیشــتر هالل احمر 
بــه جوانان دیگــر انجام داده اســت، از 
برگزاری دوره هــای کمک های اولیه در 
هر ترم تا برپایی ایســتگاه های سالمت 

و مســابقات فوتبالی که در کنار 
آن مانورهای امــدادی نیز انجام 
می شــد. اما آن چیزی که باعث 
شد مدیران هالل احمری بیشتر 
با او آشنا شــوند و برای دوره های 
بین المللــی او را انتخاب کنند، 
مهارتــش در یادگیری زبان های 
مختلف است. به گفته خودش به 
10 زبان تا حدود زیادی مســلط 
است و دوســت دارد روزی بتواند 

با هر آدمی با زبان مادری اش ســخن بگوید. »در مسابقات 
رفاقت مهر توانستم در بخش زبان انگلیسی مقام اول را در 
استان تهران کسب کنم که باعث شد بیشتر شناخته شوم. 
خردادماه امسال با من تماس گرفتند و برای نشست جوانان 
صلیب سرخ و هالل احمر در ایتالیا انتخابم کردند، قرار بود دو 
نماینده از ایران بروند که یکی از آنها من بودم، اما متاسفانه 
آن سفر کنســل شــد. دوهفته بعد بار دیگر اعالم کردند 
اردوی بین المللی جوانان صلیب سرخ و هالل احمر با حضور 
نمایندگان 56کشور جهان در ترکیه برگزار می شود و من به 
همراه یکی دیگر از دبیران کانون های دانشجویی راهی این 
اردو شدیم که اتفاقا سفر بسیار مفیدی برای ما بود. در آن اردو 
توانستیم با جوانان کشورهای دیگر گفت وگو کنیم و هرکس 
فعالیت های سازمان جوانان کشــور خود را توضیح می داد. 
ما هم به عنوان نمایندگان هالل احمــر ایران فعالیت های 
سازمان جوانان را به صورت کلی در حوادث اخیر مانند زلزله 

کرمانشاه و سیل به تصویر کشیدیم و معرفی کردیم.«
این جوان هالل احمری معتقد است »یکی از مهم ترین 
اهداف ســازمان جوانان جذب نیروهایی اســت که انگیزه 

باالیی بــرای فعالیت، خدمت رســانی 
و مشــارکت در طرح هــا و برنامه های 
هالل احمر داشــته باشــند، همچنین 
برای اهداف واالی جمعیت تالش کنند. 
برهمین اساس در کانون های دانشجویی 
با فعالیت هایی مانند برگزاری دوره های 
آموزشــی در تالش هســتیم هم افراد 
مهارت های جدیدی را کسب کنند و هم 
بیشــتر با خدمات و کارهای هالل احمر 
آشنا شوند.« یکی از مهم ترین تاثیراتی 
که فعالیــت در مجامــع هالل احمری 
می تواند برای جوان ها داشــته باشــد، 
حس مفید و موثربودن در جامعه 
است. جعفربکلو از تجربه خود در 
این زمینه می گوید: »امســال در 
سفری به سمت شمال می رفتیم 
کــه در راه تصادفی پیش آمد. در 
آن حادثه چون از قبل دوره های 
کمک های اولیه را گذرانده بودم، 
تنها امدادگری بودم که توانستم 
به فردی که دستش دچار آسیب 
شــده بود، کمک کنــم. این کار 
واقعا حــس مفیدبودن به من داد که بــا یادگیری مهارتی 
جدید می شود جان انســانی را نجات داد. در بعضی شرایط 
بحرانی کسی نیست که کمک کند، اما این که جوانی بتواند 
آموزش های الزم را ببیند، باعث می شــود بی تفاوت از کنار 
دیگران نگذرد و از آموزه های خود به درستی استفاده کند.« 

اردوهای بین المللی جوانان صلیب سرخ و هالل احمر این 
فرصت را به جوانان می دهد تا بتوانند استعداد های خود را 
نشان دهند و با تبادل اندیشه هایشان، تجربیات و ایده های 
جدیدی را برای ادامه راه به دســت بیاورند. »از آنجایی که 
خیلی روی بحث های صلح تمرکــز دارم و کارهایی در این 
زمینه انجام می دهم، در اردویــی که به ترکیه رفته بودیم، 
ایده ای به ذهنم رسید و آن را با شعار »عالی باشید« مطرح 
کردم، به این معنا که اگر انسان بتواند عالی باشد، یک دنیای 
زیبا را می سازد که در نتیجه اش صلح می شود. این شعار مورد 
استقبال نمایندگان تمام کشورها قرار گرفت و از آن حمایت 
کردند. آنها وقتی به زبان خود سالم می گفتند، شعار عالی 
باشید را نیز تکرار می کردند و پذیرفتند که ایده خوبی برای 

ترویج صلح است.«

شعار  جوان هالل احمری  در مجمع نمایندگان 5۰ کشور جهان:

سالم، عالی باشید

یکیازمهمتریناهدافسازمان
جوانانجذبنیروهاییاستکهانگیزه

باالییبرایفعالیت،خدمترسانی
ومشارکتدرطرحهاوبرنامههای
هاللاحمرداشتهباشند،همچنین

برایاهدافواالیجمعیتتالشکنند

گفت وگوی »شهروند« با دبیر کانون طالب کهگیلویه وبویراحمد

تالش برای واگذاری مسئولیت های اجتماعی به جوانان
دبیر مجمع کانون های دانشجویی کشور در گفت و گو با »شهروند«:

فعالیت در کانون های هالل احمری برای پاسخ به نیاز اجتماعی بودن  

شــهروند| کانون های طالب یکی از بخش های مهم ســازمان جوانان 
هالل احمر است که در ســال های اخیر مانند دیگر اعضای این سازمان نقش 
فعالی را در طرح های نیکوکاری و امدادی برعهده دارند و هر زمان که نیاز باشد 
با لباس مقدس روحانیت برای خدمت رسانی حاضر می شوند. اعتماد و اقبال 
عمومی مردم نسبت به طالب باعث می شود این اعضا بتوانند در دورترین نقاط 
کشور و روستاها اندیشه نوع دوســتی و خدمات بشردوستانه را ترویج دهند. 
ازجمله نیروهایی که از روزها و ساعات اولیه سیالب خوزستان و لرستان با تمام 
توان خود به کمک سیل زدگان شتافتند، اعضای کانون های طالب سازمان 
جوانان بودند. جمعیت هالل احمر می تواند بسترهای مناسبی را برای حضور 
طالب در  فعالیت های اجتماعی و ارایه خدمات بشردوستانه فراهم کند. این 
نیروهای داوطلب امسال نیز در عملیات گسترده اربعین در کشور عراق حضور 
پررنگی داشتند و منشأ خدمات بسیاری به زائران حسینی بودند. هفتادودومین 
سالگرد تاسیس سازمان جوانان بهانه ای شد تا با یکی از دبیران کانون طالب 

سازمان جوانان گفت وگویی داشته باشیم.
سعید محمدی یکی از اعضای جوان استان کهگیلویه وبویراحمد است که 
هفت سال مقام دبیر کانون طالب را داشته و سه سال است در پست دبیرکانون 
جوانان اســتان فعالیت می کند. او که فرزند تنها جانباز هالل احمری باالی 
50 درصد جنوب کشور است، از طریق همکاری مشترک با جمعیت هالل احمر 
در حفظ و نشــر آثار و کتاب های مختلف به این نهاد مردمی عالقه مند شده 
و فعالیت خود را آغاز کرده اســت. محمدی به »شهروند« از انگیزه خود برای 
ورود به هالل احمر می گوید: »در این جهان همواره جای خالی برای انجام کار 
بشردوستی احساس می شود و هر فردی به نوبه خود دوست دارد گوشه ای از 
آن را برعهده داشته باشد. همین امر باعث جذب  من به جمعیت شد و این که با 

گذشت سال ها از انجام این فعالیت خسته نشوم.«

کانون های طالب وظیفه جذب طالب متعهد و مشتاق به امر بشردوستی 
را برعهده دارند و دوره های کمک های اولیه را در ســطح مقدماتی و تکمیلی 
برگزار می کند. آنها همچنین برای جوانان براســاس چارتی که در کانون ها 
اعالم می شــود، اقداماتی را انجام می دهند. به گفته محمدی کانون طالب 
کهگیلویه وبویراحمد جزو 6 تیم مسئوالن و رابطان دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر اســتان بودند که در سیل اخیر لرستان و خوزستان، 
همچنین در زلزله کرمانشــاه فعالیت داشــتند و عالوه بر کارهای فرهنگی؛ 
کمک های اولیه، امانتداری، رادیو فرهنگ و کارهای مربوط به نظم و انتظامات را 
انجام می دادند، در ضمن آنها هر جا نیاز بوده با لباس مقدس روحانیت در انجام 

کارهای یدی نیز شرکت داشته اند.
محمدی درباره اهداف کانون های جوانــان و طالب و میزان موفقیت آنها 
توضیح می دهد: »در هفتادودومین ســالگرد تاسیس ســازمان جوانان، ما 
پروســه ای را دنبال می کنیم که هر خانواده ای حداقل یــک خادم و امدادگر 
داشته باشد، تا در زمان حوادث بتواند نیازهای اولیه را برطرف کند. می توانم 
بگویم رشد 80 درصدی را در رســیدن به اهداف سازمان جوانان داشته ایم و 
امسال جوانان موفق شدند در جایگاه نیروهای فرهنگی و OTC در اربعین 
حسینی به صورت فعال عمل کنند. امسال ما سه گروه در کربال مستقر داشتیم. 
من هم به عنوان مسئول تیم مابین نجف- کربال حضور داشتم. بین عمود ها 
تیم ها مستقر بودند و هر چهار نفر در یک عمود حضور داشتند، صبح ها و عصرها 
پیاده روی می کردند تا اگر افرادی نیاز به کمک و پزشک داشتند، آنها را به مراکز 
درمانی ارجاع دهند، اما اگر نیازی به اقدامات جدی پزشکی نبود، بچه های تیم 
کارهای OTC یا همان فوریت های اولیه مانند درمان های سرپایی را انجام 
می دادند.« در  گذشته نیروهای امدادونجات مسئولیت امدادرسانی را برعهده 
داشتند، اما در سال های اخیر جوانان امدادگر توانسته اند در این امر همکاری 
داشته باشند و امروزه تمام شاخه های هالل احمر به صورت مقطعی با نیروهای 
ســازمان جوانان همکاری می کنند، مانند جوانانی که در طرح های نوروزی 

شرکت داشتند.
محمــدی معتقد اســت: »از لحاظ روانشناســی اگر بخواهیــم فردی را 
پرورش داده و برای کار در نهادی او را تشــویق کنیم، بهترین کار آن است که 
مسئولیت هایی را به آن شخص واگذار کنیم. این امر در هالل احمر نیز انجام 
می شود. در کانون های سازمان جوانان یک نفر به عنوان دبیر فعالیت می کند 
و چندین نفر نیز به عنوان شــورای اجرایی همکاری دارند. در حقیقت زمانی 
که مسئولیتی به اشخاص واگذار شود، تالش می کنند استعدادهای خود را به 
نحو احسن نشان دهند.« دبیرکانون طالب کهگیلویه وبویراحمد از تجربه خود 
در 21 روز خدمت در عراق می گوید: »امسال توانستیم لهجه عربی را به خوبی 
یاد بگیریم و در داروخانه های عــراق فعالیت کنیم. همچنین لباس مقدس 
هالل احمر باعث  شــد زائران صاحب این لباس را به عنوان فردی بشر دوست 

بدانند.«

تقریبا سه ســالی می شــود که با 
سازمان جوانان هالل احمر آشنا شده 
اســت و به قول خودش، این حضور و 
فعالیت بخش مهمــی از زندگی اش 
است. آشنایی اش از طریق کانون هایی 
بود که در دانشــگاه های سراسر کشور 
فعال است. در انتخابات کانون دانشگاه 
خودشان به عنوان دبیر کانون دانشگاه 
و بعد دبیر کانون های دانشجویی استان 
لرستان انتخاب شده است. نوید بازوند 
درحال حاضر دبیری مجمع کانون های 
دانشجویی کل کشور را برعهده دارد و 
براساس عالقه درونی به کارهای تیمی 
در حوزه های بشردوستی همکاری اش 
را با سازمان جوانان هالل احمر شروع 

کرده است. او در گفت و گو با »شهروند« که به مناسبت تولد هفتاد و 
دو سالگی این سازمان صورت گرفته است، می گوید: »سازمان جوانان 
به واسطه کانون های دانش آموزی، دانشجویی و دیگر کانون ها، فعالیت 
تشکیالتی را در کشور احیا کرده و به نوعی کار تیمی را در میان نسل 
جوان ارتقا داده است. هر کسی در این فعالیت ها وارد شود به نوعی نیاز 

اجتماعی بودنش را برطرف می کند.« 
اهداف تعریف شده در چشم انداز فعالیت های هالل احمری موردی 
است که بازوند از آن به عنوان انگیزه یاد می کند: »مجموعه ای براساس 
اهداف مقدس تشکیل شده است و افراد زیادی برای شکل گیری و 
توسعه آن زحمت کشیده اند. ما هم وقتی وارد این مجموعه می شویم 
نسبت به این چشــم اندازها در خود احساس مسئولیت می کنیم و 

برنامه های گروهی را پیش می بریم.«
فعالیت های کانون دانشجویی در حوزه محیط  زیست، فعالیت های 
خیریه ای، بازدید از خانه ســالمندان، کمک به ســازمان های دیگر 
هالل احمر در مخاطرات، بحران ها و مناسبت های مختلف تعریف 
می شود: »کانون های دانشجویی در زلزله کرمانشاه  و سیل لرستان 
خیلی فعال بودند. مثال در سیل ماه های اول سال، در دانشگاه لرستان، 
که به نوعی دانشــگاه مادر استان محسوب می شــود، برای این که 
در مرکز استان بودیم حســاب ویژه ای روی کانون دانشگاه باز کرده 
بودند. روزهای اول سیل که ایام نوروز و دانشگاه تعطیل بود، توانستیم 
نیازهای انسانی را با جمع آوری اقالم کمکی و ساماندهی کمک ها با 
فراخوان هایی که دادیم، برطرف و در کنار امدادگران و نجاتگران به 
مردم سیل زده خدمت کنیم. بعد از بازگشایی دانشگاه ها با جمع آوری 

کمک های نقــدی و کمک های یدی، 
در ِگل روبی خانه های پلدختر و دیگر 
مناطق سیل زده به مردم کمک کردیم 

تا زندگی شان را از نو بسازند.« 
ســازمان جوانان بــا کانون هایش 
که تعــداد آن به 18 هــزار کانون در 
سراســر کشــور می رســد، طی این 
سال ها توانسته شبکه ای قوی و متحد 
از فعالیت هــای یکپارچــه در حوزه 
فرهنگ سازی تشکیل دهد که به گفته 
بازوند نیاز به توجه بیشتر، برنامه ریزی  
جدی تر و هماهنگــی  عمیق تر برای 
اثرگذاری در جامعه دارد. او دغدغه اش 
را این گونه بیلن می کند: »کانون های 
دانشــجویی و جوانان درحال حاضر 
دارای مجمع هستند ولی این مجمع در شورای عالی تصویب نشده 
اســت و اگر این اتفاق بیفتد مجمع ها به عنــوان نماینده کانون ها 
در پیشبرد اهداف و توســعه فرهنگ بشردوستی در سطح جامعه 
تاثیرگذار تر خواهند بود.« در موضوع فرهنگ سازی تمرکز زیادی 
بر فضای مجازی و انتشار محتوای فعالیت های سازمان جوانان شده 
اســت. بازوند می گوید: »هدف از این تمرکز آشنایی بیشتر مردم 
جامعه با سازمان جوانان است. در طرح هایی مثل »نذر آب« سازمان 
جوانان در معرفی طرح و ایجاد دغدغه در  مردم بسیار موثر بود. با این 
حال نیازمند برنامه ریزی بهتر مسئوالن هستیم تا اثرگذاری واقعی 

در جامعه داشته باشیم.«
دبیر مجمع کانون های دانشجویی کشور در بحث ترویج فرهنگ 
بشردوســتي و فعالیت داوطلبانــه توضیح می دهد: »ما نشــریه 
دانشــجویي هالل مهرباني را توســط کانون هالل احمر دانشگاه 
لرستان راه اندازي کردیم که پنج شماره از آن چاپ شد و فعالیت هاي 
بشردوســتانه کانون و جمعیت و مقاالتي در موضوع ایثار و اهداف 
جمعیت را انعکاس مي دادیم.  ما در سازمان جوانان به واسطه فعالیت 
در کانون ها و مجامع، با مدیریت و کار گروهي آشنا می شویم که یکي 
از اهداف استراتژي بین المللي 2020 است ولي نیاز داریم به کانون ها و 
مجامع با دید جدي تري نگاه و  برنامه هاي بلندمدتي براي این کانون ها 
تبیین کنیم. بسیاری در جمعیت هنوز با مجامع کانون ها آشنایي 
ندارند و معرفي و پرداختن به آنها خالي از لطف نیست، چون شوراي 
مرکزي این مجامع نماینده همه اعضاي جوانان کشور هستند و به 

نوعي عصاره و چکیده اعضاي سازمان جوانان محسوب می شوند.«


