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جشنوارهتولیدکتابهایصوتی

جهان را برای کودکان نابینا نقاشی کنید

داستانهای داوطلبانه
ازكاتماندوينپالتاجامجممراغه!
سعیداصغرزاده

زمینلرزه منطقه کاتماندو پایتخ��ت نپال تاکنون
قربانيان زيادي داشته است .به خودم ميگويم و تهران
اگر زلزله بيايد چه؟ و نه تهران كه هر كجاي ايران .البته
يك جاي خوش��بختي دارد و آن اين است كه البد در
لحظه زلزله در ايران مانند نپال س��يصدهزار گردشگر
خارجي وجود نخواهد داشت! ما كه هنر جلب توريست
نداري��م .عراقيه��ا و افغانها هم كه ح��اال برادرانمان
هستند!
اما نكتهاي كه هراس��انم ميكند وج��ود بافتهاي
فرس��وده اس��ت .بافته��اي فرس��وده ،محدودههاي
آسيبپذير ش��هر محس��وب ميش��وند که نيازمند
برنامهري��زي و مداخله هماهنگ براي س��اماندهی و
ارتقای کیفیت سکونت است .ب ه عنوان مثال براساس
اطالعات ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری ایران
مساحت بافت فرسوده (مصوب) در تهران برابر با 3268
هکتار اس��ت .فكرش را بكنيد با يك زلزله ....و تازه آمار
غيررسمي حكايت از افزایش مساحت بافت فرسوده در
تهران به 4400هکتار دارد و اين قصه را شما از پايتخت
كشورتعميمبدهيدبههركجايمملكت.
ديماهسال 89بودكهقانونحمايتازاحيا،بهسازي
و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري توسط
مجلس ابالغ ش��د اما چرا باز هم تا چشم كار ميكند،
تغييري را آدم مش��اهده نميكند .بهخودم ميگويم
ما چگونه ميتوانيم داوطلب نوعي فرهنگ باشيم كه
ت بهدس��ت هم بدهند تا آرامآرام،
عوامل مختلفي دس 
پيش از ظهور هر زلزله بزرگي ،نوسازي و بهسازي كنيم
و اصال مطابق ذوق و سليقهاي كه متناسب با نيازهاي
روزمان و سبك زندگيمان باشد ،به روز شويم و تنمان
نلرزد .دوستي كه تازه از سفر مراغه آمده بود ،خبري را
برايمنقلميكردكهديدمبيمناسبتنيستباموضوع
بحث و همچنين شعار امس��ال كه همدلي و همزباني
دولتوملتنامگذاريشدهاست.مخصوصااينكهمراغه
برايم يادآور ايام جنگ بود و چه خاطرات ريز و درشتي
كه به ي��ادم نميآورد .ياد غار هامپویی��ل مراغه افتادم
و كبوترهاي روس��تای گش��ایش و بچههايي كه حاال
نيستند.نهاينكهبزرگشدهباشندورفتهباشند،هرچند
كه شهادت هم بزرگشدن است .موضوع برميگردد به
عملياتي كه بزرگترین پروژه بهسازی بافت فرسوده در
غرب کشور نام گرفته است .حد فاصل خیابان اوحدی
و خیابان کاشانی و خیابان خواجه نصیرالدین طوسی
را يادم ميآي��د .گاه در كوچهاي گي��ر ميافتاديم كه
انگار فقط براي عبور يك نفر آن را درست كرده بودند.
كوچههاي كاهگلي باريك ،جايي ب��راي زمزمهكردن
ش��عرهاي فريدون مش��يري و حميد مصدق اما فقط
كافي بود اندكي زمين بلرزد تا به جاي ش��اعري ،اشهد
گويانشوي.حاالاماشنيدميكوفاقمليوبوميآنجا
اتفاق افتاده .وفاقي كه ميتواند مورد الگوبرداري براي
كل كشور شود .اتخاذ تصميماتي از اين دست كه در آن
فرماندار و شهردار و شوراي شهر و نمايندگان مجلس
و بنياد مستضعفان و ميراث فرهنگي و سرمايهگذاران
داخلي و خارجي سهيم هستند ،ميتواند نمود خوبي
براي مصداقهمدليباشد.همهباهم تصميمگرفتهاند
كه بافت فرسوده مركز شهر را نجات دهند و اين كار را
كردهاند .يكي رفته سراغ مساجد ،يكي بافت سنتي را
احياكردهويكيبهمدرنيزاسيونپرداخته.يكيخيابان
سه طبقه س��اخته و يكي همهاينها را مديريت كرده.
اسمشراهمگذاشتهاندجامجم!
با توج��ه به اينكه گويا ای��ن پروژه با برخ��ورداری از
طراحی م��درن در بافت قدیمی ش��هر مراغه بهعنوان
طرح پایلوت بازس��ازی بافتهای فرس��وده در کشور
شناخته میشود و تجربهاي متفاوت محسوب ميشود
خوب است كه در شهرهاي ديگر كشور هم اقداماتي از
اين دست صورت گيرد .آنوقت يكوقت ديديد مانند
نپال كه در روز زلزله س��يصدهزار گردش��گر خارجي
داشت ،مراغه خاطرهانگيز من نيز حتي اگر زلزله بيايد،
جنب هم نخ��ورد و با توجه به اينك��ه در آينده بحران
بيآبي ندارد ،بش��ود قطب گردشگري .آنوقت ديديد
شهري در سيس��تان ،بندري در جنوب و روستايي در
دل كوير ،هم ه و همه شدند مأمني براي هموطني كه
شعار دولتمان فراهمآوري رفاه براي اوست .زلزله نپال
برايم يادآوري ميكند كه بافتهاي فرسوده و مسألهدار
شهري و س��كونتگاههاي حاش��يهاي و غيررسمي در
كش��ورهاي در حال توسعه بيشتر از س��اير بافتهاي
شهري در معرض خطر زلزله قرار دارند اين بافتها بنا
به داليلي چون عدم رعايت معيارهاي فني و مهندسي
در س��اخت بنا ،ش��بكه ارتباطي ناكارآمد ،عدم وجود
تأسيساتوتجهيزاتشهريو...بيشتردرمعرضخطر
هس��تند .داوطلبانه تاكيد ميكنم كه ضرورت كاهش
آسيبپذيريشهردربرابرزلزله،بهعنوانيكيازاهداف
اصليبرنامهريزيكالبدي،برنامهريزيشهريمحسوب
ميش��ود .و جامجم مراغه برايم ي��ادآوري ميكند كه
گاه يك مهندس ،يك بنياد ،يك ش��ركت خصوصي يا
دولتي مانند آتيساز ،يك ش��هردار ،يك فرماندار ،يك
نماينده مجلس و ...ميتوانند داوطلب حركتي عظيم و
فراگير شوند .كافي است يكي آستينهايش را باال بزند.
كافي اس��ت يكي دس��ت ديگري را بگيرد .كافي است
فرابگيريم كه كار جمعي در اين كشور اگر چه مغفول
ماندهاستاماهنوزقابلاجراست.ماتاكنوناگركارهاي
داوطلبانهاي را انج��ام ميدادهايم در قالب تصميمات
شخصيمان بوده است اما بايد ياد بگيريم كه اگر اراده
كنيم خواهيم توانست آنچه در مراغه اتفاق افتاد را در
اهواز و انديمش��ك و آبادان يا تربت ،گناباد و بيرجند يا
هر جاي ديگري ببينيم .يادم ميآيد كلي اس��م ريزو
درش��ت اهالي بومي مراغه برايمان رديف كرده بودند
كه ميخواستيم با بچهها برويم و ببينيم .قرهپالچیق و
ایستیبالغ و ...اما زمان عمليات بود و مراغه را بايد ترك
ميكرديم .مقصدم��ان جايي بود در حوال��ي ماووت و
سليمانيه.دوستدارمدوبارهمراغهراببينم.

دومین دوره جش��نواره تولید کتابهای صوتی از
ن سال گذشته آغاز شده است و تا  31خرداد
اول بهم 
 94ادامه خواهد داشت.
هدف اصلی جش��نواره تولی��د کتابهای صوتی
ایجاد کتابخانه صوت��ی برای ک��ودکان و نوجوانان،
بهویژه کودکان و نوجوانان نابینا و امکان دسترسی به
فایلهای صوتی این کتابها از هر مکان و در هر زمان

است .دومین هدف این برنامه ایجاد مرکزی مرجع،
جهت جمعآوری و نشر افسانهها ،متلها و قصههای
ایرانیباگویشهاوزبانهایمحلیاست.
ترویج فرهنگ مطالعه ،معرفی کتابهای مناسب
برای کودکان و نوجوانان و اشاعه فرهنگ مهربانی با
همنوعان،ازاهدافدیگرجشنوارهاست.
برای شرکت در جشنواره تولید کتابهای صوتی،

یک یا هر تعداد کتاب مناسب کودکان و نوجوانان را
انتخاب کرده و آن کتاب را با صدای خود بازخوانی و
ضبط کنید .سپس فایل ضبط شده را در سایت قرار
دهید.
براس��اس قواعد کتابداری ،ب��رای گوینده کتاب
صوتی ،برگه شناس��ه ایجاد میش��ود .یعنی ش��ما
میتوانید با صرف هزینهای ناچیز و تنها با خرید یک

میکروفن ضبط صدا ،پدیدآورنده کتاب صوتی شده،
نام خود را در میان پدیدآورندگان کتابهای صوتی
قرار داده و صدایتان را جاودانه کنید.
برای اطالعات بیشتر از چگونگی همکاری در این
طرحمیتوانیدبهسایتجشنوارهمراجعهکردهوپس
ازثبتنامدراینجشنوارهشرکتکنید.
آدرس سایتattarlibrary.ir/soundbook :

آموزشحقوقبشروالزاماتنظامآموزشیایران
آنطور که از ش��هرت و عظمت نامش پیداس��ت،
ماهیت حق��وق بش��ر در بین عامه مردم ش��ناخته
شده نیس��ت .گرچه امروزه به یمن پیشرفت وسایل
ارتباطات جهانی ،رسانههای گروهی و فضای مجازی
کمتر افرادی وجود دارند که مفاهیم حقوق بشری را
حداقل به اجمال نشنیده یا نخوانده باشند اما حقوق
بش��ر مقولهای اس��ت که فهم ،برخورداری ،رعایت
و اجرای آن ،بیش و پی��ش از هر چیز نیاز به آموزش
دارد؛ مثل نیاز یک کودک ب��ه فراگیری زبان و آنگاه
انتظار س��خن گفتن از او ،زیرا از مردمانی که حقوق
بشر را آموزش ندیده ،چیستی و چگونگیاش را درک
نکردهان��د ،انتظار رعایت حقوق بش��ر در بین خود و
مطالبه اجرای آن از حاکمان برآمده از بین خودشان،
شایدنابجاباشد.
در بند  2ماده  26اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده
است:
«آموزش و پ��رورش باید طوری هدایت ش��ود که
ش��خصیت انس��انی هر فرد را به حد کمال رشد آن
برس��اند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت
کند .آم��وزش و پرورش باید حس تفاهم ،گذش��ت
و احترام به عقیده مخالف و دوس��تی بین تمام ملل
و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه
فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل
نماید».
حق بر آموزش یکی از حقوق اساس��ی بشر است
و دولته��ا موظفاند آن را بهط��ور رایگان الاقل در
حد تعلیمات ابتدایی برای مردم جامعه خودش��ان
فراهم کنند (بند  1ماده  26اعالمیه)که البته مورد
اتفاق تمام دولتها واقع ش��ده و در قوانین اساسی
اغلب کشورها به آن اشاره شده است ازجمله قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران که در اصل 30بیان
میدارد:
«دولت موظف اس��ت وس��ایل آموزش و پرورش
رایگان را ب��رای همه ملت تا پایان دوره متوس��طه
فراهم سازد و وس��ایل تحصیالت عالی را تا سر حد
خودکفاییکشوربهطوررایگانگسترشدهد».
درباره حقانیت یا وجود حق ب��ر آموزش در نظام
حقوق بشر تردیدی نیس��ت اما مهم اینجاست که
چه نوع آموزشی در اسناد بینالمللی مدنظر است؟
همانطور که در باال ،ذیل بن��د  2ماده  26اعالمیه
اشاره شد؛ آموزش��ی که احترام حقوق و آزادیهای
بشر را تقویت کند .این همان حق بر آموزش حقوق
بشراست.بدینمعنیکهخودحقوقبشرومحتوای
آن در محیطهای آموزشی برای مردم و بهخصوص
دانشآموزان،تدریسشود.
ضرورت آموزش حقوق بشر ،ورای اعالمیه جهانی
حقوق بشر ،در بسیاری از معاهدات و اعالمیههای
بینالمللی به منظ��ور الزام و ترغی��ب دولتها در

اوایل زندگ��ی مدنی ،با اطمینان درونی ش��ود .این
رعایت و ترویج حقوق بشر به صورت هدفمند ،آمده
امر نهتنها فقط در راستای اجرای تعهدات حقوقی
اس��ت ،از جمله :میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی
داخلیوبینالمللیاست،بلکهنتیجهعملیمفیدی
و فرهنگی ( 1966ماده  ،)13کنوانس��یون مبارزه با
نیز برای رش��د جامعه دارد ،زیرا گسترش رعایت و
تبعیض در امر تعلیم��ات ( 1960ماده  ،)5اعالمیه
احت��رام به حقوق بش��ر در رابطه مردم ب��ا دولت از
حقوق کودک ( 1959ماده  ،)7کنوانسیون حقوق
یک طرف و م��ردم با یکدیگر از طرف دیگر ،تاثیری
کودک ( 1982ماده  ،)29برنامه عمل جهانی برای
مستقیم و پایدار بر توسعه و صلح ملی و بینالمللی
آموزش حقوق بشر و دموکراسی (مونترال )1993
دارد.ازدیدهیچکسهمپنهاننیستکهریشهاکثر
و اعالمیه وین .1993نظر به اهمیت و جایگاه همین
آشوبها و جنگهای داخلی و بینالمللی ،همین
امر بود که س��ازمان ملل متحد دهه 1995-2004
نادیده گرفتن حقوق بش��ر بوده اس��ت .این مفهوم
را دهه آموزش حقوق بش��ر نامید .در س��ال 2005
در مقدمه منشور سازمان ملل
اعضای س��ازمان مل��ل متحد
متحد مورد تأکی��د قرار گرفته
یک برنامه اق��دام جهانی برای
اساسیترینگامدراجرای
و یکی از اه��داف بنیانگذاری
آموزش را به تصویب رس��اندند
تعهداتحقوقبشری،آموزش
این سازمان را ترویج و حمایت
ک��ه در آن اقدام��ات راهبردی
آنبهدانشآموزاندرمدارس
از حقوق بش��ر برای جلوگیری
عینی و راهنم��ای عملی برای
استتافرهنگصلحوحقوق
از تک��رار جنگه��ای جهان��ی
اجرای آموزش حقوق بش��ر در
بشردراندیشهنسلفردای
دیگر دانسته اس��ت .در نتیجه،
م��دارس ابتدایی و متوس��طه
جامعه،ازهماناوایلزندگی
درونیس��ازی اندیش��ه صلح و
پیشنهاد میشود .در آن برنامه
مدنی،بااطمیناندرونیشود.
حقوق بش��ر برای دانشآموزان
توصیه ش��ده بود ک��ه آموزش
اینامرنهتنهافقطدرراستای
حقوق بشر بایستی در محتوای
ایران که م��دل کوچکی از یک
اجرایتعهداتحقوقیداخلی
جامعه در حال تمرین زیس��ت
درسی مهدکودکها ،مدارس و
وبینالمللیاست،بلکهنتیجه
مدن��ی و اجتماعی هس��تند و
دانشگاهها با توجه تفاوت سنی
عملیمفیدینیزبرایرشد
جمعی��ت آنها در ح��ال حاضر
و وضع تحصیلی دانشآموزان و
جامعهدارد
ب��ه 12میلی��ون و 300ه��زار
دانشجویانگنجاندهشود.
در ای��ران بح��ث گنجان��دن
نفر میرس��د ،بس��یار ضروری
اس��ت .در دي ماهس��ال 92
واحده��ای حقوق بش��ری در
رئیسجمهوری ایران ،در جمع
مدارس ،بهرغم ض��رورت و الزام
مدیران ارش��د نظام آموزش��ی کش��ور ،از ضرورت
دولت به اجرای تعهدات حقوق بشری ،هنوز جنبه
تدریس حقوق شهروندی سخن گفت درحالیکه
عملی پیدا نکرده است .در صورتی که اساسیترین
در پیشنویس منشور حقوق شهروندی که از طرف
گام در اجرای تعهدات حقوق بش��ری ،آموزش آن
معاونت حقوقی دولت منتش��ر شده است ،آموزش
به دانشآموزان در مدارس اس��ت تا فرهنگ صلح و
حقوق بشر یا شهروندی در مدارس دیده نمیشود.
حقوق بشر در اندیشه نسل فردای جامعه ،از همان

3

تدریس حقوق بش��ر بهعنوان یک رشته مستقل
دانش��گاهی بهعنوان یکی از گرایشهای رش��ته
حقوق در دوره کارشناسی ارشد در اواخر دهه 80
آغاز شد و در چهار دانشگاه (تهران ،شهید بهشتی،
عالمه طباطبایی و مفید قم) دانشجو میپذیرد .در
دوره کارشناسی نیز تنها حقوق بشر بهعنوان یک
واحد درس��ی اختیاری در بعضی دانشگاهها برای
دانشجویانحقوقارایهمیشود.
ایرانیکیازامضاکنندگاناعالمیهجهانیحقوق
بش��ر و تصویبکنندگان میثاقین  1966است که
به لحاظ حقوق بینالملل ملزم به اجرای آنهاست.
یکی از تعهدات برآمده از این اسناد ،تکلیف دولت
در ترویج حقوق بشر از طریق آموزش است .در ماده
 13میثاق حقوق اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی
آمده است:
«]کشورهای طرف این میثاق] موافقت میکنند
که هدف آموزش و پرورش باید ش��کوفایی کامل
شخصیت انسانی و احس��اس حیثیت آن ،تقویت
احترام حقوق بش��ر و آزادیهای اساس��ی باش��د.
عالوهبر این کش��ورهای طرف این میثاق موافقت
دارند که آموزش و پرورش باید تمامی افراد را برای
ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد
و موجبات تفاهم و تس��اهل و دوستی بین تمامی
ملل و گروههای نژادی ،قوم��ی یا مذهبی را فراهم
آورد و توسعه فعالیتهای سازمان ملل متحد را به
منظورحفظصلحتشویقنماید».
آموزش نوعدوس��تي و كمك ب��ه يكديگر؛چه
در قالب اعالميه حقوق بش��ر گنجانده شده باشد
يا خي��ر ،الزم و ضروري اس��ت.اگ��ر ميخواهيم
نس��لي را با دغدغه نس��بت به همنوعان و جامعه
تربيت كنيم ،بايد اهميت آم��وزش اين مفاهيم را
باور داشته باشيم.

پاورقی هفته
اسماعیل نظریو
فعال مدني

یه اسمی برای این کار به ذهنم رسید« :بازگشت
به زندان با قطار سریعالسیر» چون واقعا آزادیشون
چقدر طول میکشه؟ با این زمان کم برنامهای برای
دوران پیری دارید؟ یا یه حقوق بازنشستگی؟ مثال
طرح  )k(401یا )b(403؟ بیمه درمان میگیرید؟
مثالبرایدندانپزشکی؟
ولی من اینو بهت��ون میگم :در زن��دان یا کانون
اص�لاح و تربی��ت م��ن بعض��ی از باهوشترین و
بااستعدادترین افراد عمر م رو دیدم .افرادی رو دیدم
س رو درست
که با پاکت چیپس زیباترین قاب عک 
میکردند .اف��رادی رو دیدم با صابونی که مجانی به
بخشها داده میشد مجسمههای زیبایی درست
میکردنددرستشبیهمجسمههایمیکلآنژیکه
کودکستانیها درست میکنند.

آنچه در زندان آموختم
در  ۲۱س��الگی در زندان��ی تمام امنیت��ی به نام
«کانونتربیت��ی المیرا» ب��ودم .ت��ازه از کار اجباری
بیرون برگشته بودم که مرد مسن باشخصیتی که
میشناختمشرادیدموسطحیاطایستادهوداشت
بهآسماننگاهمیکرد.
اینم بگم که اون به ۳۳سال و  ۴ماه حبس محکوم
ب��ود و اون موقع  ۲۰س��الش را گذران��ده بود .رفتم
پیشش و گفتم« :چطوری مرد؟ خوبی؟ » نگاهی بهم
کرد و گفت« :خوبم جوونک»« ...چرا داری اینجوری
بهآسماننگاهمیکنی؟چهچیزجالبیاونجاست؟»
گفت« :تو نگاه کن و بهم بگو چ��ی میبینی» «ابر».
گفت« :خب .دیگ��ه چی میبین��ی؟» اون موقع یه
هواپیما داشت رد میشد .گفتم« :خب ،یه هواپیما
همهست».

گفت« :دقیقا .و چی تو اون هواپیماس��ت؟» «مردم»
«دقیقا .ح��اال اون��ا دارن کجا می��رن؟» «نمیدونم .تو
میدون��ی؟» اگه میدون��ی بهم بگو .چند تا ش��ماره
بختآزمایی هم برام بگیر» .گف��ت« :داری یه تصویر
عظی م رو از دس��ت می��دی جوون��ک ».اون هواپیما و
مس��افراش دارن میرن به جایی ،درحالیکه ما اینجا
گیر افتادیم .اون تصویر عظیم این است :اون هواپیما
و مس��افراش به جایی میرن ،آن زندگی اس��ت که بر
فراز سر ما «میگذرد» درحالیکه ما پشت این دیوارها
«ماندهای��م ».از اون موقع تا ح��اال اون حرف این جرقه
را در ذهنم زد که «باید تغییر کن��م» .از کودکی ،بچه
باهوش و خوبی بودم .بعضیها میگفتند ،برای خوب
بودنم یه کم زیادی باهوشم .دوست داشتم مهندس
معمار یا باستانشناس بشم .االن در انجمن بازپروری

اقبال مش��غولم که برنامه بازگش��ت دوباره به جامعه
است ،در آنجا من با افرادی که احتمال ارتکاب دوباره
جرم آنها باالست ،کار میکنم .من آنها را به خدماتی
که نیاز دارن وصل میکنم ،تا وقتی ک��ه از زندان آزاد
ش��دن بتونن برای جامعه مثبت باش��ن .اگه قرار بود
امروز  ۱۵سالگی خود م رو ببینم ،باهاش مینشستم
و صحبت میکردم و سعی میکردم بهش آموزش بدم
و میگذاشتم بدونه« :من از خودتم .من هم مثل توام.
این ما هستیم .ما یکی هستیم .هر کاری که قرار است
انجامبدیرومنازقبلمیدونمچونکهقبالانجامش
دادم ،تشویقش میکردم که مثال با این گروه از افراد در
جامعه نگرده .یا مثال به یه همچین جاهایی نره .بهش
میگفتم برگرد مدرسهات مرد ،چون اونجا جاییه که
باید باشی ،چون اونجا در آینده جایگاهی را در زندگی
بهت میده .این پیامی است که ما باید با زنان و مردان
جوانبهاشتراکبگذاریم.نبایدباآنهامانندبزرگساالن
برخوردکنیمیاآنهارادرفرهنگخشنیقراردهیمکه
گریزازآنبرایشانتقریباغیرممکناست.
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اخبار نیکوکاری
معاونوزیرورزشوجوانان:

تعداد سمنهای ایرانی
از آفریقاییها هم کمتر است
معاون وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه با
همه محدودیتها ،تعداد س��منها (سازمانهای
مردمنهاد) را دو برابر کردیم ،افزود :تعداد سمنهای
ای��ران از س��منهای کش��ورهای آفریقایی کمتر
است ،در حالی که کش��ور انگلیس صد برابر ایران،
سمنهایجواناندارد.
دکت��ر محم��ود گل��زاری در نشس��ت خبری
روز ش��نبه با خبرنگاران در پاس��خ به س��والی در
مورد نحوه جلوگیری از بروز تخلفات س��منها و
پیش��گیری از وقوع جرایم سیاس��ی و اقتصادی،
گفت :ب��رای صدور مج��وز س��منها از  ۴مرکز
و س��ازمان ازجمل��ه وزارت اطالع��ات ،نی��روی
انتظامی و تش��خیص هویت اس��تعالم میشود و
دراینباره دقت بسیاری صورت میگیرد که قبل
از ش��کلگیری س��منها ،صالحیتهای فردی
و اجتماع��ی اعضا و مدی��ران این س��ازمانهای
غیردولتی بررسی و لحاظ شود.
وی در تعریف س��من( )NGOگفت :سمنها،
س��ازمانهای مردمنهاد غیردولتی ،غیرسیاس��ی
و غیرانتفاعی هس��تند و در تمام دنیا فعالیتهای
سیاسی و اقتصادی ندارند ،زیرا در آن صورت جای
آنها با احزاب و تشکلهای تجارت جابهجا میشود.
معاون وزی��ر ورزش و جوانان با تأکی��د بر اینکه با
همه محدودیتها تعداد سمنها را دو برابر کردیم،
افزود :اگر قوانین دست و پاگیر دیگری برای فعالیت
سمنها نگذارند ،افزایش سمنها برای توسعه هر
کشورالزماست.
وی تصریح کرد :هنوز تعداد سمنهای ما خیلی
کم اس��ت و اگر بخواهیم از این انزوا خارج شویم و
حضور جوانان را در شبکههای مجازی به صورت
انف��رادی و منزوی کاهش دهیم ،باید مش��ارکت
اجتماعی جوان��ان را جدی بگیریم و گس��ترش
دهیم.
گلزاری اظهار کرد :گاهی با سمنها قراردادهایی
امضا میشود ،زیرا بخش��ی از هزینهها را به صورت
مستقیمنمیتوانیمانجامدهیمبهعنوانمثالوقتی
مامیخواهیمیکجشنوارهرابرگزارکنیمبایدپول
راازطریقسمنهایمعتبرخرجکنیموتفاهمنامه
و قراردادی با آنان میبندی��م و موضوع آن باید به
برنامه و جش��نواره مورد نظر ارتباط داشته باشد،
بنابرای��ن اداره حقوقی ما دقیق��ا روی این موضوع
نظارتودقتمیکند.

11مدرسه شهر تهران در مراسمی
گواهینامه و پرچم بینالمللی
مدارس محیطزیستی را دریافت
کردند
درمراسمیکهدرسازمانحفاظتمحیطزیست
برگزارشد،معصومهابتکارمعاونرئیسجمهوریو
رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست،گریلوییس
هماهنگکننده مقیم سازمانمللمتحد در ایران،
هادی حیدر زاده مدیرکل محیطزیس��ت استان
تهران ،س��یاوش داودی معاون آموزش و پرورش
شهر تهران ،حمید استیلی بازیکن سابق تیمملی
فوتبال و جمعی از مس��ئوالن ،گواهینامه و پرچم
بینالمللی مدارس محیطزیستی را به این مدارس
اهداکردند.
محمده��ادی حی��درزاده در مراس��م اه��دای
اولی��ن گواهینام��ه و پرچم بینالملل��ی مدارس
محیطزیس��تی تحت پوش��ش بنیاد بینالمللی
آموزشهای محیطزیستی ( )FEEدر ایران ،گفت:
وضع محیطزیس��ت ایران خوب نیست که شاید
یکی از مهمتری��ن دلیل آن ع��دم رعایت ضوابط
محیطزیستیاست.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش محیطزیس��تی
در م��دارس اف��زود :ام��روز  11مدرس��ه دولتی
و غیردولت��ی بهعن��وان مدارس محیطزیس��تی
انتخاب ش��دند ک��ه گواهینامه محیطزیس��تی
دریافت کردند و از این تعداد به  5مدرسه عالوهبر
دریاف��ت گواهینامه ،پرچ��م بینالمللی مدارس
محیطزیستینیزتعلقگرفت.
حیدرزاده ادامه داد :طرح مدارس محیطزیستی
از 2سالگذشته در تهران آغاز شده است و درحال
توسعهآندرسراسرکشورهستیم.
وی گفت :دفتر مشارکتهای مردمی سازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت نظامنام��ه م��دارس
محیطزیس��تی را تهیه کرده اس��ت که بهزودی
ابالغ و اجرایی میشود .همچنین سیاوش داودی
معاون تربیتبدنی و س�لامت آموزش و پرورش
شهر تهران گفت :اگر بخواهیم آسیبی به ما نرسد
باید محیطزیست خود را بشناسیم و در حفاظت
از آن ت�لاش کنی��م ،حفاظت از محیطزیس��ت
امکانپذیر نخواهد بود مگر اینکه تمام نهادها در
کنار هم قرار گیرند زیرا قطعا س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت به تنهایی ق��ادر ب��ه حفاظت از
محیطزیستنخواهدبود.
ویتأکیدکرد:بزرگتریناستراتژیبرایحفاظت
از محیطزیست آموزش است که آموزش و پرورش
شهرتهرانباهمکاریبنیادبینالمللیآموزشهای
محیطزیس��تی درص��دد انج��ام آموزشه��ای
محیطزیستیدرمدارساست.
داودی گفت :در این میان آموزش معلمان و اولیا
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در کنار
همودرراستایحفظمحیطزیستتالشکنند.
در ای��ن مراس��م از اولی��ن س��رود م��دارس
محیطزیس��تی رونمایی شد همچنین لوح تقدیر
بنی��اد بینالملل��ی آموزشهای محیطزیس��تی
()FEEبهمعصومهابتکاراهداشد.

