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قا ر

افزایـش جمعیـت، صنعتـی شـدن زندگـی و توسـعه شـهرها همـراه بـا افزایـش 
سـرعت زندگـی اسـت. ایـن تغییـرات زمینه سـاز کاهـش ارتباط بیـن افرد سـاکن در 
محله هـا و سـکونت گاه های شـهری شـده و ایـن کاهـش ارتبـاط بیـن سـاکنین یـک 
محلـه یـا مجموعـه، امکان همیـاری، همـکاری و تعامل بیـن افراد جامعـه را کاهش 
داده اسـت. در ایـن شـرایط افـراد در برابـر حـوادث و  اتفاقـاِت خـارج از خانـه؛ خـود 
را مسـؤل ندانسـته و نقـش مؤثـر و روشـنی  بـرای خـود قائـل نیسـتند. در نتیجـه 
بـار مدیریـت اجتماعـی و زندگـی شـهری و در شـهرهای پرجمعیـت بر عهـده دولت ها 
گذاشـته می شـود، ماننـد جابجایـی زبالـه، نظافت شـهر و محلـه، حفظ فضای سـبز 
عمومـی و بسـیار مـوارد مشـابه ایـن. بزرگ شـدن دولـت خود یک بـار بر سـایر بارها 
بـوده و بخشـی از بودجـه عمومی صـرف زنده نگه داشـتن این بدنه بزرگ خواهد شـد 
و ایـن سـیر و تسلسـل تـا بجایی می رسـد که ایـن بدنه بزرگ و سـنگین نـه تنها مولد 
و حـالل مشـکالت نیسـت بلکـه نیـاز به کمـک دارد. بـزرگ شـدن روز بـه روز دولت 
و افزایـش مسـئولیت هـا و وظایـف دولـت، منجـر به تحمیـل هزینه سـنگین در کنار  
مدیریـت پیچیده شـده اسـت و با گذشـت زمـان و پیچیده تر شـدن مسـائل، مدیریت 
اجتماعـی نـه تنهـا از عهـده دولت خارج اسـت کـه بسـیاری از کارها بر زمیـن خواهد 
مانـد. شـعاری کـه سالهاسـت در سیاسـت کالن کشـوری و نهادهـای خدمت رسـان 
وجـود دارد، کوچـک شـدن دولـت اسـت. بـرای کوچک شـدن دولت نهـاد خصوصی 
و سـمن ها جایگزین هـای مؤثـر و راهگشـا هسـتند. نـوع رابطـه و تقسـیم وظایف بین 
دولـت و بخـش خصوصـی اعـم از انتفاعـی یـا غیرانتفاعـی (سـمن)  بسـته بـه قدرت 
هـر یـک از ایـن نهادهـا و ظرفیتهای اجرایـی آن ها دارد. در شـرایطی کـه دولت بزرگ 
اسـت و بخـش خصوصـی کوچک و ناتوان باشـد، انتقـال وظایف با تصدی گـری انجام 
می شـود و ایـن شـرایط خـود منجـر به کـم توانـی نهادهـای خصوصی خواهد شـد. 

عمـده تریـن راه حـل برون رفـت از این شـرایط تشـکیل نهادهـای مردمی بـر پایه 
ضرورت هـا و نیازهایـی کـه مـردم احسـاس کـرده و تـوان ارائـه راه حـل و مداخلـه را 
بـرای  آن دارنـد اسـت. در چنیـن شـرایطی وظیفـه دولـت، مدیریـت کالن و هدایـت 
سـازمان های مردم نهاد وحمایت و پشـتیبانی از  این سـازمان ها اسـت. در شـرایطی 
کـه دولـت توان نظارتـی و هدایتی خود را افزایش دهد و این توان همراه با بسترسـازی 
و حمایت از نهادهای شـکل گرفته از مردم باشـد، حل معضالت بهداشـتی  اجتماعی  

و کاهش آسیب های اجتماعی ساده تر و موثرتر خواهد بود.   
    

سردبیر

وجود سمن ها و اجتماعات مردمی 

امـری اختیـاری است یا ضـروری؟
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ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک ــن حمای انجم
ــای ارزش هــا، هجــده  ــاب و انجمــن احی توانی
ســال قبــل توســط خســرو منصوریــان، کســی 
ــی را  ــددکاری اجتماع ــال ها م ــابقه س ــه س ک
ــج  ــد. او پن ــدازی ش ــت، راه ان ــم داشته اس ه
ســال مدیــر عامــل مجتمــع رعــد بــود ولــی 
ــور  ــه منظ ــاب را ب ــن توانی ــد از آن انجم بع
ــدو  ــت از ب ــودکان دارای معلولی ــی ک توانبخش
تولــد تــا شــانزده ســالگی راه انداخــت. 
گســترش بیمــاری ایــدز ایــن فعــال مدنــی را 
بــه لــزوم راه انــدازی انجمنــی بــرای حمایــت 
ــود.  ــب نم ــی راغ ــیب دیدگان اجتماع از آس
ــه همیــن منظــور  ــای ارزش هــا ب انجمــن احی
تاســیس شــد. بــا این فعــال مدنــی کهنــه کار 
ــد. ــه می خوانی ــتیم ک ــو نشس ــت و گ ــه گف ب

نه سمن باید دولتی شود 
و نه دولت باید سمن ساز باشد 

خسرو منصوریان، مدیر عامل انجمن احیای ارزش ها

توانمندسازی  در  سمن ها  عملکرد  مورد  در 
گروه هدف از نگاه مدیریتی توضیح دهید؟

دنیــای  به خصــوص  امــروز  دنیــای 
پیشــرفته دمکراتیــک، رمــز موفقیــت را 
ــدا کــرده اســت. رمــز موفقیــت جامعــه  پی
دمکراتیــک تقویــت جامعــه مدنــی اســت و 
ــتند.  ــی، ســمن ها هس ــه مدن ــتر جامع بس
در واقــع نــه ســمن ها بایــد دولتــی 
سمن ســاز  بایــد  دولــت  نــه  و  شــوند 
باشــد. بــه عبارتــی نــه کاری را کــه ســمن 
می توانــد بکنــد دولــت می توانــد انجــام 
دهــد و نــه کاری را کــه دولــت بایــد انجــام 
ــار داشــت.  ــد از ســمن ها انتظ ــد را بای ده
مثــًال در یــک زلزلــه برخــی از ســمن ها فکــر 
می کننــد کــه چــون نماینــده نهادهــای 
مردمــی هســتند و پدیــده زلزلــه هــم یــک 
ــد  ــت بای ــس دول ــت، پ ــانی اس ــده انس پدی
را  کار  ایــن  ســمن ها  و  بنشــیند  کنــار 
ســامان دهنــد. در یــک زلزلــه اگــر مدیریــت 
ــر کار ســمن ها  ــی ب ــارت دولت ــا نظ ــوأم ب ت
پیــش  از  کاری  نهادهــا  ایــن  نباشــد، 
ــی  ــه بین الملل ــر جنب ــی اگ ــد، حت نمی برن
ــی هــم داشــته باشــند. از  ــی و مدن و جهان
ــوزه  ــد در ح ــن ســمن بای ــر م ــن رو به نظ ای
ــرده و راه  ــردازی ک ــود ایده پ ــدوده خ و مح

کار پیــدا کنــد تــا در صــورت نیــاز دولت هــا 
ــه  ــترده ای ک ــات گس ــیل و امکان ــا پتانس ب
دارنــد طرح هــای مفیــد را در حــد وســیع و 
حتــی مملکتــی پیــاده کننــد. مثــًال مــا در 
انجمــن احیــا ارزش هــا، یــک پایــگاه ســیار 
ــرای  ــه ب ــز داوطلبان ــانی۱ و مرک ــالع رس اط
ــم،  ــدز داری مشــاوره و تســت اچ.آی.وی، ای
در صورتی کــه کلینیک هــای بیماری هــای 
ــه از شــهر  ــار منطق ــاری دولتــی در چه رفت
تهــران در شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب 
ــه  ــن چهارنقط ــا ای ــی آی ــد، ول ــود دارن وج
بــرای همــه افــرادی کــه نگــران رفتارهــای 

پرخطــر خــود هســتند کافــی اســت و نیــاز 
ــران  ــل ته ــی مث ــهر دوازده میلیون ــک ش ی
ــردم در  ــه م ــا هم ــد؟ آی ــواب می ده را ج
ــراد  ــتر اف ــا بیش ــد ی ــی می کنن ــهر زندگ ش
در معــرض خطــر بیشــتر در حاشــیه شــهرها 
زندگــی می کننــد؟ همــه می دانیــم کــه 
ــی  ــهرها زندگ ــیه ش ــه در حاش ــرادی ک اف
خطــر  معــرض  در  بیشــتر  می کننــد 
هســتند. مــا تــا چندســال پیــش پدیــده ای 
بــه نــام زنــان کارتن خــواب نداشــتیم ولــی 
ــان  ــده زن ــا پدی ــر ب ــال اخی ــن چندس در ای
کارتن خــواب مواجــه هســتیم. آیــا ایــن 
ــا  ــه ی ــان زعفرانی ــواب در خیاب زن کارتن خ
ــران  ــگاه ته ــار دانش ــالب و کن ــدان انق می
ــا  ــدی ی ــارک هرن ــار پ ــا درکن ــد ی می خواب
کارتن خوابــی  شــوش؟  میــدان  حاشــیه 
می شــود  ایجــاد  بی خانمانــی  به دلیــل 
ولــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه فــرد فقــط 
جایــی بــرای خوابیــدن نــدارد. مســلمًا ایــن 
ــدارد.  ــم ن ــوردن ه ــرای خ ــی ب ــرد غذای ف
یــک زن کارتن خــواب بــرای اینکــه نــان بــه 
دســت بیــاورد چــه باید بکنــد؟ آیــا حرفه ای 
آموختــه اســت و اگــر در حرفــه ای هــم ماهر 

مدیران سمن ها  اشتباه نکنند که 
باید جای دولت بنشینند. سمن ها 

باید ایده بدهند و دولت از این ایده ها 
استفاده کند
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2-VCT

ــا کارگاهــی هســت کــه در آن کار  باشــد آی
در  کارتن خــواب  زن  ایــن  پــس  کنــد؟ 
میــدان شــوش بــرای تأمیــن موادمخــدرش 
تن فروشــی می کنــد. در کنــار پدیــده ای 
ــه  ــده ای ب ــاد و تن فروشــی، پدی ــل اعتی مث
ــودش  ــه خ ــردی ک ــم. ف ــدز را داری ــام ای ن
آلــوده  هــم  را  جامعــه  شــده،  مبتــال 
بــه  مشــکوک  فــرد  چنیــن  می کنــد. 
اچ.آی.وی در کجــا بایــد تســت بدهــد؟ 
آیــا بــه کلینیک هــای داوطلبانــه، مشــاوره 
و تســت۲ یــا کلینیک هــای بیماری هــای 
اینجاســت  می کنــد؟  مراجعــه  رفتــاری 
کــه نقــش ســمنی مثــل "خانــه خورشــید" 
کــه در میــدان شــوش جایــی را ایجــاد 
ــد  ــواب بتوان ــن زن کارتن خ ــه ای ــرده ک ک
در آنجــا یــک وعــده غــذای گــرم بخــورد، 
حمــام بــرود و حداقل مســائل بهداشــتی را 
آمــوزش ببینــد، خودنمایــی می کنــد. ایــن 
ــد  ــه می توان ــرای تســت اچ.آی.وی چ زن ب
ــد  ــمنی مانن ــه س ــد؟ در اینجاســت ک بکن
ــه  ــه داوطلبان ــا" ک ــا ارزش ه ــن احی "انجم
تســت و مشــاوره محرمانــه رایــگان اچ.آی.
وی را در قالــب یــک مینی بــوس ســیار 
ــدازی کــرده کــه در جاهــای مختلــف  راه ان
شــهر حضــور می یابــد و خدمــات می دهــد، 
ــمن  ــن س ــوان ای ــد. ت ــی می کن خودنمای
ایــن اســت کــه یــک دســتگاه مینی بــوس 
را به صــورت یــک پایــگاه ســیار درآورد. 
حتمــًا بــا یــک دســتگاه مینــی بــوس 
ــی حــل نمی شــود.  ــن بزرگ ــه ای مشــکل ب
ــت و  ــن حمای ــار انجم ــتین ب ــرای نخس ب
یــاری آســیب دیدگان اجتماعــی (احیــا 
ــه تســت و  ــده مرکــز داوطلبان ارزش هــا) ای
ــورهای  ــر کش ــه را از دیگ ــاروه محرمان مش
دنیــا گرفــت و کلینیک هــای مثلثــی را بــه 
ــه  ــاوره محرمان ــت و مش ــیار تس ــگاه س پای
ــل کــرد. پــس از آن اســت  اچ.آی.وی تبدی
ــک وزارت  ــه کم ــران ب ــهرداری ته ــه ش ک
ــتی  ــازمان بهزیس ــان و س ــت و درم بهداش
و ده هــا ســازمان دیگــر مثــل راهنمایــی و 
رانندگــی و وزارت اطالعــات و... دســت 
اتوبــوس  و  می دهنــد  هــم  دســت  بــه 
ــت  ــی دول ــد. یعن ــت می کنن ــدز را درس ای
از ســمن ها ایــده و الگــو می گیــرد. در 
ــن  ــک انجم ــل کلینی ــر موبای ــال حاض ح
احیــا ارزش هــا در هــر نقطــه ایــن شــهر از 
میــدان انقــالب، راه آهــن، پــارک دانشــجو، 
پــارک ملــت، میــدان قــدس و... می توانــد 
بایســتد و اطالع رســانی کنــد. مجــوز ایــن 
ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــم پلی کار را ه
و دیگــر ارگان هــای ذی ربــط می دهنــد 
ــن  ــل کلینیــک در ای ــز موبای ــن مرک کــه ای
جمــع  آن  دور  مــردم  و  بایســتد  نقــاط 
ــنامه  ــق بخش ــًال از طری ــون قب ــوند، چ ش
بــا اداره راهنمایــی و رانندگــی و شــهرداری 

شده اســت. هماهنــگ 

بــرای مثــال دولــت، در آذر مــاه ســال 
گذشــته کــه مصــادف بــا اول دســامبر روز 
ــدز  ــوس ای ــک اتوب ــود، ی ــدز ب ــی ای جهان
تابلوهــای  همــراه  ســمبولیک  به طــور 
تبلیغاتــی را در خیابــان قــرار داد ولــی 
ــوس  ــه اتوب ــه س ــوس ب ــک اتوب ــال ی امس
ــن انجمــن  افزایــش یافــت. در حقیقــت ای
احیــا ارزش هــا بــود کــه ایــن فکــر را 
مطــرح کــرد و گرچــه ســال ها بــا مقاومــت 
ــه رو  ــم روب ــت نه ــی در دول ــات دولت مقام
ــید. ــه رس ــه نتیج ــره ب ــی باالخ ــد، ول ش

نهــاد  یــک  به عنــوان  ســمن 
عام المنفعــه  و  غیردولتــی  غیرانتفاعــی، 
ــور  ــت در وزارت کش ــال ها پش ــد س می توان
ــد و دلســرد  و اداره بهزیســتی منتظــر بمان

ــود. نش
 ســمنی مثــل انجمــن احیــا ارزش هــا 
ــم از  ــال ه ــک ری ــاب، ی ــز توانی ــا مراک ی
ــت از  ــروز دول ــر ام ــا اگ ــه ت ــت نگرفت دول
او چیــزی بخواهــد، مجبــور بــه انجــام 
بالشــرط آن باشــد. بنابرایــن ســمن ها 
بایــد غیرانتفاعــی و غیردولتــی باشــند. 
چنانچــه ســمنی از نظــر مالــی بــه دولــت 
وصــل شــود، حتمــًا نقــص قــرض اســت. 
کارسیاســی در بســتر ســمن مطلقــًا مــردود 
اســت. در ابتــدای بحــث اشــاره کــردم 
ــه  ــرای اینک ــک ب ــورهای دمکراتی ــه کش ک
دمکراســی در کشورشــان پــا بگیرد و بســتر 
ــت و  ــود، فعالی ــم ش ــی فراه ــه مدن جامع
کردنــد.  تشــویق  را  ســمن ها  گســترش 
ایــن خــودش فکــر سیاســی اســت. اگــر مــا 
تحــت یــک عنــوان فریبنــده و ظاهرالصالح 
بگوییــم "ســمن خــرج دارد" و بیاییــم یــک 
ــا انگیــزه دســتیابی بــه  واحــد اقتصــادی ب
ــم  ــاد کنی ــارش ایج ــود در کن ــر س حداکث
کــه از طریــق آن تولیــد درآمــد کنیــم 
تــا بدینوســیله مجــارج ســمن تامیــن 
ــه  ــط اســت. چــون ب ــن هــم غل شــود، ای
مــرور، در ایــن ســمن بســته خواهــد شــد 
و  می گیــرد  رونــق  اقتصــادی  کار  آن  و 

مدیــران ســمن تبدیــل بــه مدیــران بخــش 
ــن  ــوند. بنابرای ــی می ش ــی انتفاع خصوص
ســمنی کــه بایــد ایده پــردازی کنــد، حتمــًا 

ــد. ــی باش ــی و غیرانتفاع ــد غیردولت بای
 ســمن ها بایــد عــام المنفعــه باشــند. 
یعنــی همــه آحــاد جامعــه مدنــی می توانند 
از خدمــات ایــن نهــاد بهره منــد  شــوند 
و  مذاهــب  و  ادیــان  میــان  تفاوتــی  و 
از  بهره منــدی  در  مختلــف  ملیت هــای 
خدمــات هیــچ ســمنی وجــود نــدارد. 
ــازه  ــند و اج ــردم نترس ــا از م ــر دولت ه اگ
فعالیــت در یــک بســتر دموکراتیــک را بــه 
آنهــا بدهنــد، بهتریــن و ارزشــمندترین 
خدمــات را می تــوان توســط مــردم، از 
ــرای  ــردم ب ــیله م ــه وس ــردم و ب ــب م جی

کشــور به دســت بیاورنــد. 

شما به عنوان یک مدیر انجمن غیردولتی و 
غیرانتفاعی، منابع مالی تان را از کجا تامین 

می کنید؟
دولــت  از  هــم  ریــال  یــک  مــا 
نمی گیریــم. ایــن مکانــی کــه در آن ســاکن 
هســتیم متعلــق بــه شــخص خیــری اســت 
کــه خانــه اش را در اختیــار بچه هــای دارای 
معلولیــت از بــدو تولــد تــا پانــزده ســالگی 
رایــگان  به طــور  کــه  اســت  داده  قــرار 
ــد. در  ــت کنن ــی دریاف ــات توانبخش خدم
ــای  ــی و کلینیک ه ــز دولت ــه مراک صورتی ک
کــه  بهزیســتی  ســازمان  توانبخشــی 
ــرای  ــًا ب ــی اســت و اساس ــش دولت امکانات
انــد،  شــده  درســت  موضــوع  همیــن 
ــه  ــگان ارائ ــه رای ــی را ب ــات توانبخش خدم
ــت  ــه معلولی ــی ک ــر کودک ــد. اگ نمی دهن
دارد بــه کلینیــک مولــوی یــا دکتــر قریــب 
دانشــکده  می گیرنــد.  پــول  او  از  بــرود 
توانبخشــی وقتــی کــودک دارای معلولیتــی 
ــرد، جنبــه آموزشــی هــم دارد، و  را می پذی
ــد!  ــول هــم می گیرن ــن وجــود از او پ ــا ای ب
ــه  ــی ب ــاب به طــور مجان ــا انجمــن توانی ام
ایــن کــودک انــواع خدمــات توانبخشــی را 
ــن  ــرای ای ــن خدمــات ب ــه می دهــد. ای ارائ
ــام  ــان تم ــزار توم ــه ای ۷۰ه ــز، جلس مرک
می شــود کــه بخشــی از ایــن هزینه هــا 
ــن می شــود  ــن تأمی ــران انجم توســط مدی
ــای  ــات و کمک ه ــم از صدق ــمتی ه و قس

مردمــی تأمیــن می شــود.

لطفـا توضیحـی در مـورد سـابقه فعالیت 
چگونگـی  و  انجمـن  ایـن  در  خـود 

بدهیـد؟ راه اندازیـش 
 حــدود هجــده ســال پیــش در همیــن 
مــکان، دو انجمــن راه انــدازی کردیــم؛ یکی 
ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک ــن حمای انجم
توانیــاب و دیگــری انجمــن حمایــت و 

سمن ها باید غیرانتفاعی و 
غیردولتی باشند. چنانچه سمنی از 

نظر مالی به دولت وصل شود، 
حتمًا نقص قرض است
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یــاری آســیب دیــدگان اجتماعــی یــا همــان 
ــا ارزش هــا. انجمــن احی

ــا  ــش، م ــال پی ــدود بیســت وپنج س ح
ــول  کلمــه توانیــاب را جایگزیــن کلمــه معل
ــت، از  ــراد دارای معلولی ــون اف ــم. چ کردی
ــض و  ــای مری ــه معن ــه ب ــول ک ــه معل کلم
علیــل اســت خوششــان نمی آمــد. ایــن 
شــد کــه مــا دو کلمــه "توانســتن" و "یافتــن" 
ــا هــم تلفیــق کــرده و جایگزیــن کلمــه  را ب
معلــول نمودیــم. همیــن نــگاه مثبــت مانــع 

ــود. ــی می ش ــاوت منف قض
 پنــج ســال مدیرعامــل مجتمــع رعــد 
ــازماندهی  ــع س ــن مجتم ــی ای ــودم. وقت ب
شــد و شــکل گرفــت در یکی، دو شهرســتان 
دیگــر هــم براســاس همیــن الگــو مجتمــع 
توانیابــان را ایجــاد کردیــم و آنجــا بــود کــه 
ــم  ــرا بگذاری ــه چ ــادم ک ــر افت ــن فک ــه ای ب
درمجتمــع  پذیــرش  ســن  بــه  کودکــی 
رعــد، یعنــی شــانزده ســالگی برســد و 
بعــد رویــش خدمــات توانبخشــی حرفــه ای 
انجــام دهیــم. کودکــی کــه بــا فلــج مغــزی 
بــه دنیــا می آیــد اگــر در همــان دوران 
ــا جراحــی  تحــت درمان هــای توانبخشــی ی
ــل  ــکالتش ح ــیاری از مش ــرد بس ــرار بگی ق
می شــود. یــا کودکــی کــه بــا مشــکل 
حلــزون گــوش بــه دنیــا می آیــد، اگــر 
ــزون برایــش  ــا چهــار ســالگی کاشــت حل ت
ــا آخــر عمــر ناشــنوا باقــی  انجــام نشــود ت
ــم  ــه فکــر افتادی ــود کــه ب ــن ب ــد. ای می مان
در وقــت طالیــی۳ زندگــی کــودکان، جلــوی 
و  جســمی  محدودیت هــای  گســترش 
حرکتــی آنهــا را بگیریــم. ایــن شــد کــه ۱۸ 
ســال پیــش انجمــن حمایــت از کــودکان و 
نوجوانــان توانیــاب را تاســیس کردیــم تــا به 
کــودکان دارای مشــکالت جســمی و حرکتی 
ــات  ــالگی خدم ــزده س ــا پان ــد ت ــدو تول از ب
گفتاردرمانــی،  کاردرمانــی،  فیزیوتراپــی، 
بــازی درمانــی، هنــر درمانــی و آب درمانی را 
به طــور رایــگان ارائــه دهیــم. جالــب اســت 
بگویــم کــه درصــد باالیــی از کودکانــی کــه 
در ایــن مرکــز خدمــات دریافــت می کننــد، 
عمومــا بــه مراکــزی مثل رعــد سروکارشــان 
نخواهــد افتــاد چــون آنهــا در همــان زمــان 
ــته اند وارد  ــده  و توانس ــد ش ــی توانمن طالی
مــدارس عــادی و دانشــگاه شــوند. گرچــه 
ممکــن اســت از لحــاظ جســمی بــا دیگــران 
تفاوت هایــی هــم داشته باشــد. افــراد دارای 
ــی  ــاز خاص ــه دادن امتی ــاز ب ــت نی معلولی
ــد  ــاج دارن ــا احتی ــد، آنه ــه ندارن در جامع
ــا  ــان آنه ــر، می ــات براب ــا دادن امکان ــه ب ک
ــویم.  ــل نش ــاوت قائ ــت تف ــراد تندرس و اف
مثــًال طبــق قانــون، ســه درصــد اســتخدام 
کشــوری بــه آنهــا تعلــق گیــرد. اگــر خــالف 
ــون عمــل شــود آنهــا را از حقــوق  ایــن قان

اجتماعی شــان محــروم کرده ایــم. 
مــن خــودم رشــته مــددکاری اجتماعی 

انقــالب  پیــروزی  از  قبــل  و  خوانــده ام 
تحقیقاتــی  تیــم  جــزو   ۱۳۴۷ ســال  در 
روســپیگری در شــهر تهــران بــودم و در 
و  کالنتری هــا  شــهرنو،  ماننــد  جاهایــی 
ــی  ــم. خانه های ــت می کردی ــا فعالی زندان ه
ــًا تحــت  ــد مرتب ــا بودن ــن مکان ه ــه در ای ک
نظــارت بهداشــتی قــرار داشــتند و بیمــاری 
ایــدز  و  اچ.ای.وی  مثــل  خانمان ســوزی 
هنــوز درجامعــه وجــود نداشــت. ولــی حــاال 
بیمــاری مثــل ایــدز وجــود دارد کــه هــر روز 
هــم گســترش پیــدا می کنــد. حــدود ســی 
و پنــج ســال اســت کــه ویــروس اچ.ای.وی 
کشــف شــده و در بســیاری از کشــور ها کــه 
خیلــی زود ایــن بیمــاری خطرنــاک را جــدی 
گرفتنــد، توانســتند مــوارد ابتــالی جدیــد را 
بــه صفــر برســانند ولــی کشــور مــا در حالی 
ــه  ــروزه ب ــه متوســط ســن تن فروشــی ام ک
ــاری  ــال بیم ۱۴ ســالگی رسیده اســت، انتق

ــاز جنســی شــده  اســت.  وارد ف
بــا توجــه بــه ایــن مســائل و پدیده هایــی 
تن فــروش،  کارتن خــواب  زنــان  مثــل 
کــودکان خیابانــی، پدیــده اعتیــاد، انجمــن 
ــاری آســیب دیدگان اجتماعــی  ــت و ی حمای
(انجمــن احیــا ارزش هــا) را همــان هجــده 
ــیس  ــکان تاس ــن م ــش در همی ــال پی س
کردیــم و تــا امــروز هــم کار می کنیــم. 
مؤسســاتی هــم بــا همیــن الگــو در ۹ شــهر 
ایــران مثــل مشــهد، کرمــان، شــیراز، 
ــاد  ــز و... ایج ــرج، تبری ــان، ک اراک، اصفه
ــطح  ــوزی در س ــا مج ــوز م ــم. مج کرده ای

ــی اســت.  مل

انجمن احیا ارزش ها به جز کار روی بیماری 
ایدز چه خدمات دیگری را ارائه می دهد ؟

مـا یک خط تلفنـی اورژانـس اجتماعی۴ 
داریـم کـه از سـاعت هشـت صبـح تـا پنـج 
و نیـم بعـد از ظهـر پنج نفـر از کارشناسـان 
ارشـد روانشناسی پشـت خط آن می نشینند 
و بـه افـرادی که مشـکالت اجتماعـی دارند 
بـه  روانشناسـان  ایـن  می دهنـد.  مشـاوره 
سـؤاالت مردم آسـیب دیده جواب می دهند. 
از طریـق آمـار بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
افـرادی  را  مـا  مراجعیـن  از  باالیـی  درصـد 
تشـکیل می دهنـد کـه رفتـار پرخطـر دارنـد 
و نگـران ابتـال بـه اچ.ای.وی ایـدز هسـتند. 
در عیـن حـال به یک سـری از زنانـی برخورد 
کردیـم کـه از طریق همسرشـان بـه بیماری 
اچ. ای.وی مبتـال شـده اند و فرزندشـان بـا 
ویـروس ایـدز بـه دنیـا آمـده اسـت. مـا این 
گـروه را هـم به خدمات خـود اضافه کردیم و 
مقـرر کردیـم که اگـر زنی از طریق همسـرش 
مبتـال بـه ایـدز شده باشـد و بچـه ای مبتـال 

سمن به عنوان 
یک نهاد غیرانتفاعی، 
غیردولتی و عام المنفعه

 می تواند سال ها
 پشت در وزارت کشور و 

اداره بهزیستی منتظر بماند 
و دلسرد نشود 
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بـه ایدز بـه دنیـا آورده باشـد، اگر شـوهرش 
در اثـر ایـن بیماری مرده باشـد، مسـتمری 
را بـه صـورت ماهانـه بـرای تهیـه نیازهـای 
اولیـه پرداخـت می کنیـم و از طـرف دیگـر 
ایـن بانـوان را هـم جهـت حرفه آمـوزی بـه 
آموزشـگاه های فنـی و حرفه ای می فرسـتیم 
تـا حرفـه ای بیامـوزد و کار کنـد و هزینـه 
زندگـی خـود و فرزندانـش را تأمیـن کنـد و 
تـا ناخواسـته مجبـور به تن فروشـی نشـود. 
بـه ایـن زنـان، هـم آموزش هـای الزم داده 
می شـود، هـم کمک مالـی داده می شـود و 
هم سـعی بـر توانمندسـازی آنان می شـود. 
آموزشـگر  یـک  بانـوان  ایـن  از  همچنیـن 
افـراد،  ایـن  بـه  مـا  می سـازیم.  همسـان 
ایـن  می گوییـم.  سـالمت  حامـی  مـادران 
افـراد را بـه دانشـگاه های مختلـف می بریـم 
تـا بـه دانشـجویان در مـورد چگونگـی ابتال 
بـه بیمـاری و راه هـای پیشـگیری و درمـان 
آمـوزش دهند. مـا در انجمن احیـا ارزش ها 
تسـت  و  مشـاوره  بـرای  داوطلبانـه  مرکـز 
اچ.ای.وی، ایـدز داریـم کـه افـراد جامعـه 
می تواننـد بـه آن مراجعـه کننـد و به صورت 
کامـًال محرمانـه مـورد مشـاوره و راهنمایی 
بـه  نیـاز  چنانچـه  و  قرار گیرنـد  تسـت  و 
کلینیک هـای  بـه  باشـند  داشـته  پیگیـری 
بیماری هـای رفتاری وزارت بهداشـت ارجاع 
و  تکمیلـی  آزمایشـات  تـا  می شـوند  داده 
قطعـی رویشـان انجـام شـود. خوشـبختانه 
امسـال وزیـر بهداشـت رسـمًا اعـالم کـرد 
کـه، در کشـور حـدود صدهـزار نفـر مبتـال 
بـه ایـدز داریـم کـه فقـط سـی هـزار نفـر از 
آنـان شـناخته شـده هسـتند و هفتـاد هزار 
نفـر دیگـر نـه خودشـان می دانند کـه مبتال 
هسـتند و نه مـا آنها را می شناسـیم. از این 
سـی هزار نفر شـناخته شـده هم تنها سـی 
درصدشـان دارو مصـرف می کننـد این افراد 
حاضـر  تبعیـض  و  انـگ  از  تـرس  به دلیـل 
بـه گرفتـن دارو کـه رایـگان هـم هسـت، 
نیسـتند. متأسـفانه این مشـکل در مدارس 
بـه  حاکمیـت  اگـر  و  می شـود  دیـده  هـم 
فکـر راه حـل عاجلـی نباشـد و رسـانه ها و 
صداوسـیما، تدابیـری نیاندیشـند، بـا آینده 

خطرناکـی روبـه رو خواهیـم بـود. 

چگونه خدمات خود را اطالع رسانی می کنید؟
مــا مجلــه ای بــه نــام احیــا داریــم کــه 
به صــورت فصلــی چــاپ می شــود و در 
مــورد آســیب های اجتماعــی درجامعــه 
ــا  اطالع رســانی می کنــد. ســایت انجمــن ب
آدرس www.spasd.ir و همچنیــن ســایت 
ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک ــن حمای انجم
ــا آدرس www.tavanyab.ir در  ــاب ب توانی

ــار عالقمنــدان اســت. اختی
خــط اورژانــس اجتماعــی مــا با شــماره 
در   ۶۶۹۰۳۵۲۴ و   ۶۶۹۰۱۰۱۰ تلفن هــای 
خدمــت مــردم و آســیب دیــدگان اجتماعی 

ــات  ــای اطالع ــق راهنم ــه از طری اســت ک
تلفنــی ۱۱۸ نیــز قابــل دسترســی اســت.

چه  با  خود  برنامه های  مدیریت  در  سمن ها 
چالش هایی روبه رو می شوند؟

پیـش  فراوانـی  و  متنـوع  چالش هـای 
چالشـی  نخسـتین  سمن هاسـت.  روی 
کـه بـا آن روبـه رو هسـتیم عدم آشـنایی و 
آگاهـی جامعـه با نظـام ان جی اویی اسـت. 
کـه  اسـت  صدسـال  از  بیـش  مـا  جامعـه 
خدمـات اجتماعـی و عام المنفعه را توسـط 
مؤسسـات خیریـه انجـام مـی داده  و هنـوز 
در  کـه  کاروانسـراها  می دهـد.  انجـام  هـم 
جـای جـای ایـران وجـود داشـته اند یـا آب 
انبارهـا و پرورشـگاه هایی که وجود داشـتند 
همـه عام المنفعـه بوده انـد. امـا امـروزه در 
بسـیاری از ایـن فعالیت هـا تنـوع و تحـول 
ایجـاد شـده اسـت. امـروزه دیگـر درسـت 
نیسـت که پرورشـگاهی داشـته باشیم چون 
کودکـی کـه در پرورشـگاه بـزرگ می شـود 
انسـانی اش  عواطـف  و  عاطفـی   نیازهـای 
تأمیـن نمی شـود. متأسـفانه جامعه سـنتی 
مـا مفهومـی کـه از یتیـم می شناسـد ایـن 
اسـت کـه او بایـد در یتیـم خانـه زندگـی 
کنـد، درصورتـی کـه امـروزه مراکـز شـبیه 
خانـواده بایـد وجود داشـته باشـند. امروزه 
در همـه جـای دنیـا کار پیشـگیری را انجام 
می دهنـد ولی مـا پیشـگیری منفـی داریم. 
آسـیب های  بـا  مبـارزه  بگویـم  می خواهـم 
اجتماعـی یـا مبـارزه بـا اعتیـاد بـه معنـی 
جنـگ نیسـت. یک معتـاد یک بیمار اسـت 
شـود،  مـداوا  بایـد  مجـازات  جـای  بـه  و 
یعنـی نـگاه مـا بایـد متفاوت شـود. بـا این 
توضیحـات اآلن ما کـودک خیابانـی داریم، 
زنـان کارتن خـواب داریم، زن معتـاد داریم. 
دولـت ایـن افـراد را جمع می کنـد ولی کجا 
می خواهـد این افـراد را نگـه دارد؟ انداختن 
افـراد معتـاد به زندان باعث شـد کـه تعداد 

معتـادان چند برابر شـدند. بنابراین خدمات 
روش هـای  و  اسـت  علـم  یـک  اجتماعـی 
سـنتی دیگر پاسـخگو نیسـتند. تا به امروز، 
یـک مـورد هـم گـزارش نشـده که کسـی از 
طریـق خدمـات دندان پزشـکی ایـدز گرفتـه 
باشـد. اگـر مـادری کـه فرزنـدش مبتـال به 
ایـدز اسـت به مدیـر مدرسـه ایـن را بگوید، 
مدیـر مدرسـه او را ثبـت نـام نمی کنـد. یـا 
اگـر بـه دندان پزشـک بگویـد کـه ایـن بچـه 
ایـدز دارد بیرونـش می کند. ایـن عدم آگاهی 
جامعـه اسـت. وقتی نماینـده مجلس ما که 
می گویـد کـه بچـه دارای معلولیـت نباید در 
مـدراس عـادی درس بخوانـد تکلیـف بقیه 

مـردم معلوم اسـت!
  اگــر حکومــت بــه مــردم اعتمــاد 
کنــد و فرصــت کوشــش و خطــا بــرای آنهــا 
ــه دمکراتیکــی  ــل شــود، مســلمًا جامع قائ

ــت. ــم داش خواهی

ایران  در  حاضر  سمن های  به  توصیه ای  چه 
دارید؟

کســانی بایــد در ســمن کار کننــد کــه 
اعتقــاد و روحیــه دمکراتیــک و نگــرش 

ــند.  ــته باش ــورایی داش ش
از طرفــی ســمن ها هــم بایــد الگوهــای 
ــر عمــل  مــدرن را مطالعــه کننــد و علمی ت
ــای  ــی از نمونه ه ــال یک ــرای مث ــد. ب کنن
ــزک  ــا کهری ــور م ــوب در کش ــق و خ موف
اســت کــه یــک ســمن پنجاه ســاله اســت، 
را  آن  می کنــد  ســعی  بهزیســتی  ولــی 
ــد  ــعی می کنن ــا س ــد. دولت ه ــی کن دولت
ــمن ها  ــه س ــر ب ــور و نمی ــوت بخ ــک ق ی
بدهنــد و آنهــا را زیــر پرچــم خــود بیاورنــد 
ــالن  و روی تابلویشــان بنویســند زیرنظــر ف
ســازمان دولتــی! بعضــی از ســمن ها هــم 
ــب  ــا جل ــد و ب ــه کوشــش نکنن ــرای اینک ب
مشــارکت، از جامعــه امکانــات کســب 
ــد.  ــئله می رون ــن مس ــار ای ــر ب ــد، زی نکنن
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــی از چالش ه ــس یک پ
ــارت  ــت نظ ــوند. دول ــی نش ســمن ها دولت
داشــته باشــد ولــی دخالــت نکنــد. دولــت 
بــه انــدازه کافــی ســازمان های زیرمجموعــه 
ــازی  ــد الگوس ــد می توان ــر بخواه دارد و اگ
کنــد والگویــی بــرای ســمن ها باشــد ولــی 
ــت  ــی دول ــد، یعن ــس باش ــد کار برعک نبای
بخواهــد مــردم کار کننــد و بــه نــام او 
تمــام شــود. امیــدوارم کــه تفکر ســمنی در 
میــان مــردم کشــور مــا گســترده تر شــود و 
ــمن ها  ــه س ــای اینک ــه ج ــم ب ــا ه دولت ه
ــا آنهــا همــکاری  را رغیــب خــود بداننــد ب
ــه ای  ــاهد جامع ــاید روزی ش ــا ش ــد، ت کنن

امــن و ســالمت شــویم.
 به امید آن روز

سمن ها 
باید عام المنفعه باشند. 

یعنی همه آحاد جامعه می توانند از 
خدمات این نهاد بهره مند  شوند و 

تفاوتی میان ادیان و مذاهب و ملیت های 
مختلف در بهره مندی از خدمات هیچ 

سمنی وجود ندارد

3-golden time

4-hot line
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شــبکه ملــی موسســات نیکــوکاری و 
خیریــه از دوســال و نیــم قبــل فعالیتــش را بــا 
ــر انتفاعــی شــروع  مشــارکت ۱۶ ســازمان غی
کرده اســت. نیــاز بــه وجــود چنیــن شــبکه ای 
ــال  ــان ســمن های فع ــی می ــاد همگرای در ایج
کــه دغدغــه هــای مشــترکی دارنــد، موجــب 
ــدت  ــبکه در م ــن ش ــای ای ــه اعض ــد ک ش
کمــی بــه ۷۲ ســازمان برســد. در مــورد 
ــروزه  ــا فی ــبکه ب ــن ش ــکیل ای ــرورت تش ض
ــی موسســات  ــر عامــل شــبکه مل ــر مدی صاب
ــاد  ــل بنی ــر عام ــه و مدی ــوکاری و خیری نیک
توســعه کارآفرینــی زنــان و جوانــان بــه بحــث 

ــد. ــه می خوانی ــتیم ک نشس

 شبکه، موجب همگرایی 
میان سازمان های مردم نهاد می شود

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه؛

خانم صابر، شبکه ملی موسسات نیکوکاری 
و خیریه از چه زمانی و با چه ضرورتی شروع 

به کار کرد؟
در ســال ۱۳۹۲ جامعــه نیکــوکاری ابــرار 
وابســته بــه اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن 
و کشــاورزی ایــران، همایشــی را بــا عنــوان 
توســعه اشــتغال و کارآفرینــی برگــزار کــرد. 
در ایــن همایــش ایــن موضــوع مطــرح شــد 
ــات  ــعت کار مؤسس ــه وس ــه ب ــا توج ــه ب ک
نیکــوکاری و خیریــه در کشــور بهتــر اســت 
ــرار  ــتور کار ق ــازی در دس ــوع شبکه س موض
ــور  ــا حض ــه ب ــش ک ــن همای ــرد. در ای گی
ــوکاری  ــه و نیک ــات خیری ــی از مؤسس جمع
ــک  ــوان ی ــن به عن ــود، از م ــکل گرفته ب ش
ســخنران دعــوت بــه عمل آمــد. با تشــکیل 
ــکل گیری  ــه ش ــازی، زمین ــه شبکه س کمیت
شــبکه ملــی موسســات نیکــوکاری و خیریــه 

رســمیت یافــت. 
ایــن  دل  از  پیشــنهاد  ایــن  گرچــه 
ــم در  ــًال ه ــی قب ــد ول ــرون آم ــش بی همای
ــان  ــان و جوان ــی زن ــعه کارآفرین ــاد توس بنی
در  شــده بود.  مطــرح  ضرورتــی  چنیــن 
ــوزه  ــت  در ح ــله نشس ــک سلس ــاد، ی بنی
می شــد  برگــزار  اجتماعــی  کارآفرینــی 
معرفــی  را  خــودش  ســمن  هــر  کــه 

می گفــت.  دغدغه هایــش  از  و  می کــرد 
ســمن ها  اکثریــت  این کــه  دلیــل  بــه 
ضــرورت  داشــتند،  مشــترکی  مســائل 
همگرایــی و ارتبــاط ســازمان یافته بیــن 
ــود.  ــکل گرفته ب ــات، ش ــمن ها و مؤسس س
ــن  ــه ای ــرار باعــث شــد ک ــی همایــش اب ول
ضــرورت شــکل واقعی تــری به خــود بگیــرد 
و کمیتــه مشــترک شبکه ســازی پــس از 
ــد.  ــکیل ش ــرار، تش ــه اب ــش جامع همای

اتــاق بازرگانــی بــرای شــکل گیری ایــن 

ــه  ــا جایی ک ــرد ت ــی ک ــالش فراوان ــه ت کمیت
ــزار  ــی برگ ــاق بازرگان بیشــتر جلســات در ات

می شــد.

ضرورت ایجاد شبکه چه بود و چه اهدافی را 
دنبال می کرد؟

بــرای این کــه بــه ضــرورت تشــکیل ایــن 
شــبکه و اهدافــش واقف تــر شــویم، هــر دو 
ــم  ــزار می کردی ــاتی برگ ــار جلس ــه یک ب هفت
کــه  شــبکه  رســمی  شــکل گیری  تــا  و 
حــدود دو ســال و نیــم بــود طــول کشــید، 
ایــن جلســات ادامــه داشــت. جالــب ایــن 
ــه شبکه ســازی  ــه از ۱۶ عضــو کمیت ــود ک ب
هیچ ریزشــی نداشــتیم. یعنــی از تعــداد 

ــد! ــم نش ــرور ک ــه م ــرکت کنندگان، ب ش

چگونه این انجمن ها با هم هماهنگ شدند؟
بعــد از همایــش ســال ۹۲، جامعــه 
از  دعوتــی  خــودش  ابــرار  نیکــوکاری 
ســمن های مختلــف انجــام داد. در ایــن 
ــی  ــت، یک ــکل گرف ــه ش ــه دو کمیت جلس
کمیتــه توانمندســازی بــود و یکــی کمیتــه 
ــه  ــد ب ــه عالقمن ــانی ک ــازی. کس شبکه س
ــه  ــن کمیت ــد، ای ــازی بودن ــوزه شبکه س ح
تشــکیل  از  پــس  دادنــد.  تشــکیل  را 

با همگرایی بین این سازمان ها، 
ظرفیت های آنها هم افزا می شود. 
هر کدام از این سازمان ها دانش، 

تجربه و منابع انباشته ای دارند که اگر 
روی هم جمع شود، ضریب تأثیرشان 
افزایش می یابد و حضور پررنگ تری 

در ارائه خدمات اجتماعی 
خواهند داشت
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کمیتــه، بــرای هــر جلســه  موضوعــی 
مشــخص می شــد، روی آن بحــث صــورت 
می گرفــت و صــورت جلســه ای تنظیــم 
ــه  ــرای جلس ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب می ش
بعدی دستورجلســه مشــخص و منســجمی 
ــن نتیجــه  ــه ای ــی ب ــد از مدت داشــتیم. بع
ــمیت  ــبکه رس ــن ش ــه ای ــه ب ــیدیم ک رس
دهیــم. از طریــق وزارت کشــور اقــدام 
کردیــم و نهایتــا در بهمــن مــاه ســال ۹۴، 
ــه  ــال ۹۵ پروان ــت س ــوز و در اردیبهش مج

ــم. ــت گرفتی فعالی
 و امــا در مــورد ضــرورت ایجاد شــبکه؛ 
خیریــه  مؤسســات  و  ســمن ها  بیشــتر 
به صــورت  مــا  کشــور  در  نیکــوکاری  و 
ســنتی شــکل گرفته اند و مدیریــت آنهــا 
غالبــًا مبنــای علمــی نداشــته اند. ایــن 
ــزرگ  ــادی ب ــی نه ــه وقت ــت ک در حالیس
می شــود مســائل خــاص خــود را پیــدا 
از  پیــروی  کــه  آنجاســت  و  می کنــد 
مدل هــای مدیریتــی بــا مفاهیمــی جدیــد، 
ــود  ــاز ب ــس نی ــد. پ ــدا می کن ــرورت پی ض
کــه بــاور کنیــم در ســطح نهادهــای مدنــی 
بایــد توانمندتــر شــویم. در نتیجــه یکــی از 
نیازهــای جــدی، توســعه ظرفیــت مدیریــت 
ــود.  ــن مؤسســات ب ــوان کارشناســی ای و ت
ــرار اســت شــبکه، اعضایــی داشــته  اگــر ق
باشــد کــه ایــن اعضــا همــان ســازمان های 
ــق  ــرای تحق ــد ب ــند، بای ــاد باش ــردم نه م
اهــداف و ماموریــت موسســه خودشــان 
توانمنــد شــوند. یــک نــگاه تخصصــی 
بــه مدیریــت وجــود دارد کــه بــا نــگاه 
ــن  ــش از ای ــه پی ــت ک ــه مدیری ــی ب عموم
ــگاه  ــاوت اســت. در ن وجــود داشــت، متف
حــوزه  در  بایــد  هرکســی  تخصصــی، 
ــالمت،  ــان، س ــوزه درم ــال ح کاری اش مث
کارآفرینــی و اشــتغال یــا معلــوالن تخصــص 

داشته باشــد.
ولــی نــگاه شــبکه، یــک نــگاه عمومــی 
ــر  ــه ه ــل اســت ک ــن دلی ــه همی اســت ب
ســازمان بایــد تــوان و ظرفیــت مدیریتی اش 
را در ابعــاد مختلــف بــاال ببــرد. بــرای 
ــروی  ــه داشــتن نی ــال؛ در جــذب و نگ مث
داوطلــب، در تأمیــن و مدیریــت منابــع 
ــور  ــات، در حض ــت اطالع ــی، در مدیری مال
ــه  ــه چگون در رســانه های اجتماعــی و اینک
خــودش را به گونــه ای ارائــه دهــد تــا ضریب 
ــد.  ــه داشته باش ــتری در جامع ــر بیش تأثی
از ایــن زوایــا توان افزایــی ســازمان های 
مــردم نهــاد و توســعه ظرفیــت مدیریتــی و 
ــن  ــن ســازمان ها، از مهم تری کارشناســی ای

مســائل اســت.
ــن  ــه از ای ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ نکت
ســمن ها  تــا  می شــود  کمــک  طریــق 
ــه  ــت خودشــان را در جامع ــد موقعی بتوانن
تحکیــم و تثبیــت کننــد. هــر کــدام از 
ســمن ها، از یــک نهــاد مجــوز می گیرنــد و 

یــک ســازمانی روی آنهــا نظــارت می کنــد و 
مدل هــای نظارتــی روی آنهــا هــم متفــاوت 
ــاد شــود  اســت. الزم اســت شــرایطی ایج
ــا  ــه از کج ــد ک ــات بدانن ــن مؤسس ــه ای ک
بایــد مجــوز بگیرنــد، از کــدام زاویــه بایــد 
ــد  ــد و چــه نهــادی بای ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــک  ــم ی ــن ه ــد؟ ای ــارت کن ــا نظ ــر آنه ب

ــود. ــل بحــث ب موضــوع قاب
ضــرورت  در  مهم تــر  دلیــل  یــک 
تشــکیل شــبکه ایــن بــود کــه بســیاری از 
ســمن ها و مؤسســات نیکــوکاری کارهــای 
صورتــی  در  می دهنــد.  انجــام  مــوازی 
ســازمان ها،  میــان  همگرایــی  بــا  کــه 
ظرفیت هــای آنهــا افزایــش پیــدا می کنــد. 
هــر کــدام از ایــن ســازمان ها دانــش، 
تجربــه و منابــع انباشــته ای دارنــد کــه اگــر 
روی هــم جمــع شــود، ضریــب تأثیرشــان 
ــری در  ــور پررنگ ت ــد و حض ــش می یاب افزای
ارائــه خدمــات اجتماعــی خواهنــد داشــت.
ــا را  ــه م ــود ک ــی ب ــا ضرورت های این ه
بــه ســمت ایجــاد شــبکه بــرد. در جامعــه 
مــا کــه مدل هــای ذهنــی  و رویکردهایمــان 
بیشــتر بــه  ســمت حرکت هــای فــردی 
ــاد  ــرای ایج ــادی ب ــان زی ــش دارد، زم گرای
ــن  ــود. بنابرای ــری الزم ب ــک انســجام فک ی
در جلســات پانــزده روز یک بارمــان، بیشــتر 
در مــورد ایــن مســائل صحبــت می کردیــم 
ــی  ــم نشســت های عموم ــاری ه ــد ب و چن
ــی،  ــم. در نشســت های عموم ــزار کردی برگ
ــوت  ــمن دع ــه و س ــد مؤسس ــدود ص از ح
کردیــم و ایــن موضوعــات را بــا آنهــا 
در میــان گذاشــتیم تــا از نظــرات آنهــا 
مطلــع شــده و بتوانیــم قــوت بیشــتری بــه 
ــدای از  ــم. ج ــازی بدهی ــرورت شبکه س ض
ارتباطــات فــردی و میــان فــردی، از بیــن 
ــی شــبکه، یــک گــروه  شــانزده عضــو اصل
ســه نفــره جهــت تهیــه اساســنامه تشــکیل 
دادیــم. بایــد بگویــم کــه تمــام کارهایــی که 
ــه اساســنامه،  ــل: تهی انجــام می شــد، مث
مذاکــره بــا وزارت کشــور، فعالیت هــای 

آموزشــی، پژوهشــی و انتشــاراتی، از قبل از 
ــه به صــورت  ــن شــبکه، هم رســمیت یافت
گروهــی انجــام گرفته بــود. یعنــی آن تفکــر 
شــبکه ای و کار تیمــی در بیــن اعضــای 
ــن  ــود داشــت و تقســیم کار بی ــی وج اصل
ــود.  ــده ب ــاد ش ــره ایج ــه نف ــای س گروه ه
ــم،  ــت می کردی ــم رعای ــی را ه ــه اصول البت
ــف  ــخگویی تعری ــتم پاس ــک سیس ــًال ی مث
کردیــم کــه هــر گــروه  بایــد در جلســه 
گــزارش کار مــی داد و از نظــرات بقیــه 

مطلــع می شــد. 
یکــی از موضوعاتــی کــه خیلــی وقــت 
ــود. در  مــا را گرفــت، تدویــن اساســنامه ب
جلســات بنــد بــه بنــد آن خوانده می شــد و 
نظرخواهــی صــورت می گرفــت تــا باالخــره 
بــه تصویــب رســید. هم چنیــن مذاکــره بــا 
وزارت کشــور هــم بــا حضــور چنــد نفــر از 
اعضــای گــروه انجــام شــد. در ایــن فاصلــه 
ــت  ــی مدیری ــس بین الملل ــار در کنفران دوب
ــه دو  ــه ای ک ــم و مقال ــرکت کردی ــم ش ه
ــه دادیــم. پانــل  نفــره تهیــه شــده بود، ارائ
چنــد نفــره هــم داشــتیم. در چهاردهمیــن 
کنفرانــس بین المللــی مدیریــت کــه اخیــرا 
ــار ســوم و نخســتین  برگــزار شــد، بــرای ب
ــی  ــبکه مل ــدن ش ــمی ش ــس از رس ــار پ ب
شــرکت کردیــم و تمــام کارهــای مشــارکتی 

انجــام شــد. 

با تشکیل این شبکه، چه تغییری در نحوه 
شده  ایجاد  شبکه  عضو  سازمان های  کار 

است؟
 www.iranngonetwork.ir سایت  آدرس 
که همه اطالعات مربوط به شبکه و برنامه هایی 
که در آن تعریف شده است در آن وجود دارد. 
سازمان هایی که در حوزه خیریه و نیکوکاری 
شبکه  این  در  می توانند  می کنند،  فعالیت 

عضو شوند. 
در کارهایــی مربــوط بــه شــبکه، چنــد 
ســرفصل داریــم. یکــی از ســرفصل ها، 
رســانه های اجتماعــی هســتند. یــک گــروه 
و یــک کانــال تلگــرام داریــم کــه بــا اعضــا 
ــا حــدود صــد و  و فراتــر از اعضــا، یعنــی ب
ــم و  ــه ســروکار داری بیســت مؤسســه خیری
آنهــا را دعــوت بــه عضویــت می کنیــم. 
ــوم  ــت معل ــرایط عضوی ــه ش ــه اآلن ک البت
کــه  می دهیــم  ترجیــح  شده اســت، 
عضوگیــری کنیــم تــا تعامــالت و ارتباطــات 
بیشــتر شــود. در ســایت ســعی شــده کــه 
داشته باشــد  صفحــه  یــک  عضــو  هــر 
از  و  بشناســند  را  یکدیگــر  اعضــاء  تــا 
ــش  ــوند. بخ ــر ش ــم باخب ــای ه فعالیت ه
ــب  ــت. متناس ــوزش اس ــث آم ــر بح دیگ
ــس از  ــه پ ــا ک ــای آموزشــی اعض ــا نیازه ب
یــک نظرســنجی مکتــوب بــه دســت آمــد، 
ــه شــامل  ــار ســرفصل رســیدیم ک ــه چه ب
مدیریــت نیــروی داوطلــب، مدیریت پــروژه، 

 سایتی داریم به آدرس،
 www.iranngonetwork.ir . در این 
سایت همه اطالعات مربوط به شبکه 

و برنامه هایی که تعریف شده است 
وجود دارد 
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ــی  ــی و یک ــع مال ــت مناب ــن و مدیری تأمی
ــن  ــود. بنابرای ــی ب هــم رســانه های اجتماع
نشســت های اختصاصــی خــود را براســاس 
ایــن چهــار موضــوع برگــزار می کنیــم. 
بزرگ تــر  محافــل  در  حضورمــان  حتــی 
مدیریــت  بین المللــی  کنفرانــس  مثــل 
هــم، در همیــن چهارچــوب اســت. چــون 
ــی جــدی ماســت. ضمــن  از نیازهــای خیل
اینکــه بحــث مدیریــت نیروهــای داوطلــب 
یــا اســتفاده ازکار نیــروی داوطلــب یــا 
ــه، یکــی از موضوعــات  ــج کار داوطلبان تروی
جــدی شــبکه اســت کــه در دســتور کار آن 
ــه  قــرار دارد و در جریان ســازی کار داوطلبان
ــک  ــن ی ــر اســت. همچنی ــیار مؤث ــم بس ه
گاهنامــه الکترونیکــی هــم داریــم کــه بــرای 
اعضــا ارســال می شــود. در حــوزه پژوهــش 
ــن  ــج ای ــه تروی ــه ب ــی ک ــم روی مفاهیم ه

ــم.  ــد داری ــد، تاکی ــک می کن ــر کم تفک
ــم  ــن مفاهی ــر ای ــم نش ــک بخــش ه ی
ــه در  ــازمان یافت ــورت س ــه به ص ــت ک اس
قالــب کتــاب و مطالــب پــی درپــی صــورت 
ــز نخســتین کتابمــان  ــرد. اکنــون نی می گی
روی بحــث گــردآوری اعانــه ۱ اســت کــه 
ــای  ــام آق ــه ن ــتان ب ــی از دوس ــط یک توس
درمــان ترجمــه شــده اســت و درصــدد 
ــاب  ــن کت ــه مقدمــات چــاپ ای هســتیم ک
ــی اش  ــان اصل ــه مخاطب ــم ک را فراهــم کنی
ــه و ســمن ها  مؤسســات نیکــوکاری و خیری
هســتند و بــرای اعضــای شــبکه هــم بســیار 

ــود.  ــد خواهــد ب مفی

شبکه  اعضای  توسط  فعالیت ها  این  همه 
انجام خواهد گرفت؟

خیــر. از لحــاظ ســازمانی بنــا نداریم که 
همــه ایــن کارهــا را خودمــان انجــام دهیم. 
ــض  ــازمان عری ــک س ــم ی اصــًال نمی خواهی
و طویــل داشته باشــیم. می خواهیــم بــا 
یــک ظرفیــت کارشناســی محــدود، از تــوان 
ــردم  ــازمان های م ــه س ــا و بقی ــه اعض بقی
نهــاد اســتفاده کنیــم. چــون بعضــی از ایــن 
ــده   ــات وارد ش ــن موضوع ــازمان ها در ای س
و روی آن کار کرده انــد حتــی بــا بخــش 
خصوصــی هــم در حــال تعامــل هســتیم تــا 
ــا هــم انجــام دهیــم.  کارهــای مشــترکی ب
ــا و  ــرای آنه ــم ب ــی ه ــن فرصــت مغتنم ای
ــوان  ــع و ت ــه از مناب ــت ک ــرای ماس ــم ب ه
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــر ب ــت یکدیگ و ظرفی

کنیــم.

شرایط سازمان ها برای عضو شدن در شبکه 
چیست؟

ــرح  ــنامه ش ــت در اساس ــرایط عضوی ش
ــن اســت  داده شده اســت. اولیــن شــرط ای
کــه حداقــل دو ســال پــس از ثبــت، ســابقه 

ــا ســمنی داشته باشــند. ــه ای ی کار خیری

 بودجه مالی شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری 
و خیریه چگونه تأمین می شود؟

ــاره  ــری را اج ــًال دفت ــبکه فع ــرای ش  ب
کــرده  و چهــار همــکار تمــام وقــت هــم در 
اســتخدام داریــم. امــا تیــم مدیریتی شــبکه 
کامــًال داوطلبانــه فعالیــت می کننــد. بــرای 
ــدام از  ــر ک ــاری، ه ــای ج ــن هزینه ه تامی
مؤسســین پولــی را اختصــاص داده انــد 
کــه ایــن هــم یــک تــالش جمعــی اســت. 
ــق  ــبکه، از طری ــارج ش ــن مخ ــرای تامی ب
حــق عضویــت اعضــا و هدایــا و کمک هــای 
مردمــی اســتفاده می کنیــم کــه بــرای 
جلــب ایــن کمک هــا بایــد برنامه ریــزی 
کنیــم. از طرفــی ممکــن اســت قراردادهایی 
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــی ی ــش دولت ــا بخ ب
منعقــد کنیــم تــا از آن طریــق هــم بتوانیــم 
هزینه هــای شــبکه ملــی را پوشــش دهیــم.

شبکه  عضو  که  سازمان هایی  از  کدام  هر 
درآمد  کسب  مختلف  طرق  از  هستند 
این  که  نمی شود  باعث  شبکه  آیا  می کنند. 

سازمان ها به همدیگر هم کمک کنند؟
ــی  ــه همگرای ــن ســازمان ها ب ــی ای  وقت
بــرای  فرصتــی  خواه ناخــواه  برســند، 
ایجــاد  آنهــا  منابــع  در  صرفه جویــی 
می شــود. هــر کــدام از ایــن ســازمان ها 
ــت  ــی ثاب ــری حام ــک س ــت ی ــن اس ممک
طبیعــی  به طــور  کــه  باشــند  داشــته 
نمی خواهنــد آنهــا را از دســت بدهنــد. 
ــه  ــن ســازمان ها در رســیدن ب ــر ای ــی اگ ول
ــت  ــی فعالی ــورت جمع ــود به ص ــداف خ اه
کننــد، قدرتمندتــر و موثرتــر خواهنــد شــد. 
همیــن حــاال تعــدادی ســمن فعــال در 
حــوزه معلــوالن در حــال فعالیــت هســتند 
کــه هــر کــدام از آنهــا منابــع و ظرفیت هایی 
دارنــد. منابــع، فقــط منبــع مالــی نیســت. 
ــی،  ــی، مدیریت ــد کارشناس ــع می توان مناب
ــم  ــی ه ــات پیرامون ــا امکان ــی و ی اطالعات
باشــد. اگــر همــه ایــن ســمن ها منابعشــان 
را در هــدف مشــترکی کــه دارنــد مثــًال 
پوشــش درمانــی، پیشــگیری و یــا اشــتغال 
و تحصیــل همســو کننــد، بهتــر می تواننــد 
موضــوع معلولیــت را بــه یــک دغدغــه ملــی 
تبدیــل کننــد و اهــداف خود را پیــش ببرند. 
اگــر ایــن اتفــاق را بــرای آینــده پیش بینــی 
کنیــم، بهتــر می توانیــم بــرای اکنــون خــود 
تصمیــم بگیریــم. بــه ایــن ترتیــب یــک نــوع 
ــوع  ــود و ن ــاد می ش ــی ایج ــازمان یافتگ س
نــگاه تغییــر می کنــد. در ایــن صــورت، یــک 
ســازمان خــودش را در رقابــت بــا ســازمان 
دیگــر نمی ببینــد تــا بخواهــد آن ســازمان را 

باید نگاه رقابتی را در افرادی که 
زندگیشان را برای کار و مسئولیت 

اجتماعی صرف می کنند تغییر دهیم. 
قرار نیست برای خودمان کارنامه 

درست کنیم بلکه قرار است مسئله ای 
را در جامعه حل کنیم

1-fundraising
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از پیرامــون خــود حــذف کــرده تــا خــودش 
ــرود.  ــو ب ــه جل ــد ب ــر بتوان بهت

نــگاه رقابتــی را در افــرادی  بایــد   
ــئولیت  ــرای کار و مس ــان را ب ــه زندگیش ک
اجتماعــی صــرف می کننــد تغییــر دهیــم. 
قــرار نیســت بــرای خودمــان کارنامــه 
درســت کنیــم بلکــه قــرار اســت مســئله ای 
ــگاه  را در جامعــه حــل کنیــم. اگــر ایــن ن
ــاور  اصــالح شــود، آن وقــت همگرایــی و ب
ــر کارهــا  ــرای پیشــبرد بهت ــه مشــارکت ب ب
شــکل می گیــرد و ثمــرات کار جمعــی 

می شــود. شــکوفا 

 شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه تا 
کنون چند عضو دارد؟

مــا فعالیتمــان را از ۱۶ ســازمان شــروع 
ــردم  ــازمان م ــدود ۷۲ س ــم و اآلن ح کردی
ــه  ــتند. البت ــبکه هس ــن ش ــو ای ــاد عض نه
ایــن کار تــازه شــروع شــده و به تدریــج ایــن 

ــد. ــش می یابن ــداد افزای تع

شبکه  راه  در  چالش هایی  یا  آسیب ها  چه 
وجود دارد؟

یکــی از آســیب ها ایــن اســت کــه 
شــبکه مســیر واقعــی تفکــر شــبکه ای 
ــری  ــاری دیگ ــبکه معم ــد. ش ــی نکن را ط
ــن  ــه در ذه ــازمانی ک ــا آن س ــه ب دارد ک
ماســت، متفــاوت اســت. هــر عضــوی 
در ایــن شــبکه مســئول اســت و بایــد 
ــه ای  ــوی دغدغ ــر عض ــد. ه ــخگو باش پاس
ــر  ــت و اگ ــترک اس ــاًال مش ــه احتم دارد ک
ــظ  ــبکه حف ــی ش ــزای واقع ــر و اج عناص
ــا تحقــق  ــًا رصــد شــود کــه ت شــود و مرتب
ــود  ــه  وج ــدر فاصل ــی چق ــداف اصل ــه اه ب
دارد، می تــوان آســیب ها را کاهــش  داد. 
ــه  ــت ک ــازمان اداری نیس ــک س ــبکه ی ش
یک ســری وظایــف اداری را بایــد انجــام 
دهــد، چنیــن رویکــردی جــزو آســیب های 
شــبکه اســت. آســیب دیگــر ایــن اســت که 
شــبکه خــودش را در حــد یکــی از اعضــای 
خــودش متوقــف کنــد یــا انتظاراتــش 
را در آن ســطح بیــاورد، در ایــن حالــت 
اعضــای شــبکه می گوینــد پــس فــرق 
ــث  ــت؟ بح ــمن چیس ــک س ــا ی ــبکه ب ش
ایــن اســت کــه شــبکه نبایــد کاری بکنــد 
ــرای  ــد و ب ــام می دهن ــش انج ــه اعضای ک
ــه  ــد. ب ــب باش ــد رقی ــم نبای ــش ه اعضای
همیــن دلیــل شــبکه تصمیــم گرفته اســت 
ــا  ــش ی ــه اعضای ــی را ک ــیاری از کارهای بس
غیراعضایــش توانایــی انجامــش را دارند، به 
ــد فکــر  ــا بســپارد. در واقــع شــبکه بای آنه
را ترویــج و تعمیــم و توســعه دهــد، اگــر از 
ایــن موضــوع فاصلــه بگیــرد حتمــًا آســیب 

می بینــد.
شــبکه بایــد مثــل یــک نهــاد مدنــی، 
ــفافیت  ــه ش ــر ب ــد. اگ ــفاف باش ــًال ش کام

ــن خدشــه ای وارد شــود  شــبکه کوچک تری
اعضــا  ســطح  در  بی اعتمــادی  ســبب 
ــت  ــک آف ــادی، ی ــن بی اعتم ــود و ای می ش

ــت. اس

و  نیکوکاری  مؤسسات  ملی  شبکه  ارتباط 
خصوصی  و  دولتی  سازمان های  با  خیریه 

چگونه می تواند باشد؟
ــی  ــش خصوص ــا بخ ــی ب ــا ارتباطات م
ــی، از  ــاق بازرگان ــا ات ــا ب ــاط م ــم. ارتب داری
ــاق بازرگانــی یــک  ــوع اســت . ات همیــن ن
ــب بخــش  ــه در قال ــی اســت ک ــاد مدن نه
تعامــل  گرفته اســت.  شــکل  خصوصــی 
بازرگانــی  اتــاق  خصوصــی  بخــش  بــا 
ــاد  ــا ایج ــرای م ــی ب ــی خوب ــت خیل فرص
ــرای  ــن بخــش خصوصــی ب کرده اســت. ای
خــودش مســئولیت اجتماعــی شــرکتی 
تعریــف کرده اســت و مــا از همیــن زاویــه و 
بــا توجــه بــه اهــداف خودمــان می توانیــم 
ــرای  ــاط ب ــن ارتب ــم. ای ــا کار کنی ــا آنه ب
بخــش خصوصــی کــه بــا یــک نهــاد 
ــاط داشــته باشــد  ــی ارتب ــل شــبکه مل مث
ــه ســاماندهی  هــم خــوب اســت. چــون ب
بخــش  در  داوطلبانــه  فعالیت هــای 
خصوصــی و شــرکت ها کمــک می کنــد. 
زمینه هایــی  در  هــم  دولتــی  بخــش 
ــه مــا کمــک کننــد. موضــوع  می تواننــد ب
ــه ســمن ها و  حــل بســیاری از مســائلی ک
ــل  ــد، مث ــا آن درگیرن ــه ب مؤسســات خیری
بحــث قوانیــن مالیاتــی از طریــق نهادهــای 
دولتــی قابــل حــل اســت. از مســائل 
مهــم ایــن ســازمان ها ایــن اســت کــه 
ــن  ــه قوانی ــگاه ب ــا ن ــنامه ها ی ــوز اساس هن
ــه  ــات خیری ــی در ســمن ها و مؤسس مالیات
در قانــون تجــارت تعریــف شده اســت و 
تنهــا تفــاوت آن ایــن اســت کــه در تعریــف 
ایــن ســازمان ها، غیرانتفاعــی، غیرسیاســی 
و غیردولتــی ذکــر شــده اســت، ولــی نــوع 
نــگاه، نــگاه بخــش تجــارت اســت. حتــی 
نــگاه ناظــر مالیاتــی هــم کــه بــرای خیلــی 

از ســمن ها وجــود دارد، یــک نــگاه تجــاری 
اســت چــون نــگاه دیگــری را تجربــه نکــرده 
انــد. مــا به عنــوان شــبکه بایــد این مســئله 
را جــا بیاندازیــم کــه نهــاد مدنــی جنســش 
بــا بخــش خصوصــی متفــاوت اســت. 
ــی در  ــود دارد ول ــخصی وج ــع ش ــا نف آنج
ــود دارد  ــی وج ــود اجتماع ــمن س ــک س ی
ــد  ــه باش ــش از هزین ــدش بی ــر درآم و اگ
ــود و در  ــیم نمی ش ــهامداران تقس ــن س بی
مســیر اهــداف ســمن خــرج می شــود. 
نتیجــه یکــی از کار گروه هایــی کــه  در 
تشــکیل داده ایــم کار گــروه بررســی قوانیــن 
ــت. در  ــمن ها اس ــه س ــوط ب ــی مرب مالیات
ــه  ــکالتی ک ــائل و مش ــروه، مس ــن کارگ ای

 اگر سمن های معلوالن که اهداف 
مشترکی دارند در پوشش های درمانی، 

پیشگیری از معلولیت ها و یا اشتغال 
و تحصیل همسو باشند، می توانند 

موضوع معلولیت را به یک دغدغه ملی 
تبدیل کنند و اهداف خود را پیش ببرند 
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ســمن ها در ایــن مــورد بــا آن روبــه رو 
ــه آن را  ــم و نام ــی کرده ای ــتند را بررس هس
بــه زودی بــه دســت ســازمان امــور مالیاتــی 
می رســانیم. بنابرایــن تعامــل مــا بــا دولــت 
ــه حــل  ــه اســت؛ یکــی کمــک ب از دو زاوی
ــا  ــا و نهاده ــائل خیریه ه ــکالت و مس مش
و  موسســات  ایــن  موقعیــت  تثبیــت  و 
یکــی هــم توســعه مفاهیــم ایــن موضــوع. 
ــات  ــم جلس ــت یازده ــبختانه در دول خوش
کار،  وزارتخانه هــای  طــرف  از  متعــددی 
وزارت کشــور و بهداشــت بــا ســمن ها 
گذاشــته شده اســت ولــی هنــوز مــدل 
مناســب بــرای تعامــل، گفت وگــو و کار 
ــده اســت. شــبکه  مشــترک به وجــود نیام

بایــد کمــک کنــد کــه ایــن مدل هــا و 
الگوهــا ایجــاد شــوند. جــا انداختــن ایــن 
موضــوع کــه خیلــی از خدمــات اجتماعــی 
ــد  ــات می توانن ــمن ها و مؤسس ــود س را خ
انجــام بدهنــد تــا بــه دولــت کمــک شــود، 
ــه خرجــی  کار مهمــی اســت. کار داوطلبان
بــرای دولــت نــدارد و مــردم خودشــان 

انجــام می دهنــد.

 آیا قبًال هم در ایران شبکه های این چنینی 
وجود داشته است؟

ــران  ــًال شــبکه های محــدودی در ای قب
وجــود داشــته اســت ولــی فقــط اســمی از 
آنهــا مانــده و آثــاری از آن دیــده نمی شــود. 
یــاری  شــبکه  یــک  حاضــر  حــال  در 
ــه متشــکل از ســی  ــم ک ــودکان کار داری ک
ــه در  ــت ک ــاد اس ــردم نه ــازمان م و دو س
حــوزه کــودکان کار فعالیــت می کنــد ولــی 
ــده  ــت ش ــبکه ثب ــوان ش ــم به عن نمی دان
یــا نــه؟ یک ســری فعالیت هــای شــبکه 
ــا  ــمن ها ب ــی از س ــه خیل ــم ک ــه  داری گون
هــم در تعامــل هســتند ولــی ثبــت رســمی 
می تواننــد  شــبکه ها  ایــن  نشــده اند. 
در پیونــد بــا شــبکه ملــی مؤسســات 

ــد. ــرار بگیرن ــه ق ــوکاری و خیری نیک

خارجی  الگوهای  از  ملی  شبکه  تشکیل 
پیروی کرده است؟

ــازوکارهای  ــم از س ــن مفاهی ــوًال ای اص
تجربــه شــده در دنیــای پیشــرفته، گرفتــه 
ــی  ــگ مذهب ــته فرهن شده اســت. در گذش
ــی  ــته ایم ول ــه داش ــا خیری ــأت ی ــا، هی م
ــه  ــت ک ــال اس ــج س ــت و پن ــدود بیس ح
ــردم  ــازمان های م ــا س ــمن ها ی ــث س بح
ــتری  ــی بیش ــد و کارآی ــه به روزترن ــاد، ک نه
دارنــد مطــرح شــده و بعــد از آن هــم نیــاز 

ــت. ــرح شده اس ــبکه مط ش
خیریه هــا  و  ســمن ها  میــان   
تفاوت هایــی وجــود دارد. تعهــد خیریــه 
فقــط در حــد کمــک کــردن بــه مددجویــان 

ــگاه توانمندســازی را  ــی ســمن ن اســت ول
در جهــت حــل یــا کاهــش مســئله ترویــج 
خیریه هــا  از  خیلــی  امــروزه  می کنــد. 
ــرد  ــگاه و عملک ــر در ن ــزوم تغیی ــه ل ــم ب ه
رســیده اند کــه ادامــه مســیر گذشــته 
ــه  ــم ب ــا ه ــدارد. آنه ــده ن ــی فای ــه تنهای ب
توانمندســازی مددجویــان خــود تمایــل 
نشــان داده  و بــه ایــن فکــر افتاده انــد 
کــه فــرد یــا خانــواده را توانمنــد کننــد تــا 
ــد.  ــن کن ــودش را تأمی ــاش خ ــد مع بتوان
اینهــا تحوالتــی اســت کــه در مدیریــت 
بعضــی از خیریه هــا و مؤسســات نیکــوکاری 

رخ داده اســت. 

ملی  شبکه  آینده  برای  چشم اندازتان 
مؤسسات نیکوکاری و خیریه چیست؟

اســت  کار  تــازه  به هرحــال  شــبکه 
ــی  ــش دارد. ول ــی را در پی ــی طوالن و راه
حداکثــر  اعضایمــان  از  بتوانیــم  هرچــه 
ــگ  ــیم و فرهن ــته باش ــدی را داش بهره من
شــبکه ای فکــر کــردن، شــبکه ای تصمیــم 
گرفتــن و شــبکه ای اجــرا کــردن را داشــته 
باشــیم و بــه اســتانداردی برســیم تــا 
ــزای  ــاد و اج ــام ابع ــبکه ای در تم ــگاه ش ن
ــم  ــاید بتوانی ــود، ش ــاری ش ــان ج کارهایم
ــه موقعیــت درخــوری را در  ــم ک ــا کنی ادع
ــر  ــن میس ــت. در ای ــم داش ــده خواهی آین
روبــه رو  هــم  خاصــی  چالش هــای  بــا 
ــه  ــا ب ــا ت ــدام از م ــر ک ــون ه ــم چ بوده ای
ــم  ــل کرده ای ــر و عم ــه ای فک ــال به گون ح
ــا مــدل دیگــری  ولــی حــاال می خواهیــم ب
کار کنیــم. می خواهیــم شــبکه ای فکــر 
کنیــم و شــبکه ای عمــل کنیــم. اگــر 
بپذیریــم کــه دغدغــه مشــترک  همــه 
داریــم، راهکارهــا مشــخص می شــوند. 
ــه  ــده ک ــث ش ــترک باع ــه مش ــن دغدغ ای
از ابتــدای تشــکیل شــبکه تاکنــون ریــزش 
شــبکه  وقتــی  البتــه  نداشته باشــیم. 
ــداف  ــه اه ــدی ب ــود پایبن ــر می ش بزرگ ت
می شــود  پیچیده تــر  و  ســخت تر  اولیــه 
ولــی هرچقــدر کــه ایــن نهــال اولیــه بهتــر 
شــکل گرفتــه و ریشــه دوانــده  باشــد، 
ــل  ــدی تبدی ــت تنومن ــه درخ ــده ب در آین
می شــود کــه اگــر طوفــان هــم بــوزد، 
ریشــه ها آن را محکــم نگــه می دارنــد. 

 شبکه مثل یک نهاد مدنی،
 باید کامًال شفاف باشد. اگر به شفافیت 

شبکه کوچک ترین خدشه ای وارد 
شود سبب بی اعتمادی در سطح اعضا 

می شود و ایجاد بی اعتمادی، 
یک آفت است
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در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت عنوان شد؛

راهکارهای مدیریت کار داوطلبانه

بررســی راهکارهــای مدیریــت کار داوطلبانــه در چهاردهمیــن کنفرانــس بین المللــی 
مدیریــت از ششــم تــا هشــتم دی مــاه در مرکــز همایش هــای بــرج میــالد برگــزار شــد. 
ــوع  ــا موض ــی ب ــس، پانل ــن کنفران ــه در ای ــوکاری و خیری ــات نیک ــی مؤسس ــبکه مل ش
ــروزه  ــل توســط فی ــن پان ــه داد. ای ــه» را ارائ ــت کار داوطلبان «بررســی راهکارهــای مدیری
صابــر، مدیــر عامــل شــبکه ملــی موسســات نیکــوکاری و خیریــه برنامه ریــزی شــده بود 
و مدیریــت آن برعهــده دکتــر پرویــز پیــران، جامعه شــناس و عضوهیــأت مدیــره 
ــه  ــر فاطم ــل دکت ــود. اعضــای حاضــر در پان ــرای توســعه ب ــی ســوئیس ب ــی آکادم علم
قاســم زاده، رئیــس هیأت مدیــره شــبکه یــاری کــودکان کار و عضــو هیأت مدیــره انجمــن 
پژوهش هــای آموزشــی پویــا، لیــال ارشــد، مدیرعامــل مؤسســه زنــان ســرزمین خورشــید، 
ســهیل معینــی، مدیرعامــل انجمــن افــق بــاور و مدیــر شــبکه تشــکل های نابینایــان و 
ــی  ــاق بازرگان ــس اول ات ــدرام ســلطانی، نایب رئی ــر پ ــن دکت ــان کشــور و همچنی کم بینای

تهــران بودنــد.
ــل را توســعه ظرفیــت  ــه، محورهــای پان ــی مؤسســات نیکــوکاری و خیری شــبکه مل
ــان  ــل می ــرورت تعام ــب و ض ــای داوطل ــت نیروه ــاد در مدیری ــردم نه ــازمان های م س
ســازمان های مــردم نهــاد و فعــاالن اقتصــادی در جهــت اســتفاده بهینــه از فرصت هــای 
کار داوطلبانــه و شبکه ســازی و نقــش آن در توســعه فعالیت هــای داوطلبانــه اعــالم کــرد.

در ابتدا دکتر پرویز پیران ضمن خیرمقدم به حضار ابراز کرد:
در جواب به اینکه چرا شرایط، در حالیکه سازمان های خیریه 
در ایران دارای سوابق خیلی طوالنی هستند، به نحوی شد که 
نیاز به سمن ها پیش آمد، باید بگویم که؛ سرمایه داری تاکنون 
از  و  صنعتی  سرمایه داری  مرحله  وارد  تجاری  سرمایه داری  از 
سرمایه داری صنعتی وارد مرحله سرمایه داری انحصاری و امروز، 
طی  مراحل  این  است.  شده  قماری۱  سرمایه داری  مرحله  وارد 
شده، به ماهیت بحران زایی سرمایه داری و به منطق درونی آن 
برمی گردد. منطق درونی سرمایه گذاری، انحصاری از انباشت دم 
افزون سرمایه برای سرمایه گذاری مجدد تا بی نهایت است. وقتی 
باید  دائمًا  سرمایه داری  نظام  دارد،  وجود  کم یابی  جامعه ای  در 
سرمایه را جلب و انباشت کند و معلوم نیست که سازوکارهای 
در  نه؟  یا  باشد  هماهنگ  انباشت  دائمی  جریان  این  با  جامعه 
نتیجه نظام سرمایه داری بحران زاست و برای اینکه با بحران ها 
انطباق پیدا کند، باید الگوهایش را تغییر دهد. به خاطر همین 
ما وارد دوران سرمایه داری قماری یا کازینویی، به معنای عریان 
دستورالعمل هایی  نظام  این  شده ایم.  سرمایه داری  کامل  شدن 
واشنگتنی  اجماع  مدل  را  دستورالعمل ها  نخستین  که  دارد 
لیست، می گوید. براساس این مدل، دولت ها باید کوچک شوند، 
مرزها برداشته شوند و گردش سرمایه آزاد شود و حداکثر سازی 

سرمایه انجام شود و..... .
البته دستورالعمل های جدیدی هم در حال حاضر به آن اضافه 

شده اند. با کوچک شدن دولت، کمک های اجتماعی فرهنگی و 
انسانی، یا قطع شده یا کاهش می یابند. پس از مدتی دیدند که 
سرمایه گذاری قماری یا کازینویی که در آن بازار بورس حاکمیت 
پیدا می کند، جامعه را به شدت قطبی کرده است. از یک طرف 
ثروتمندانی با ثروت های افسانه ای و باورنکردنی و از طرف دیگر 
انبوه فقر در شهرهای بزرگی مثل نیویورک،  هامبورگ و... ایجاد 
شد و خیابان خوابی، آسیب های اجتماعی و از بین رفتن اخالق 
فقط  و  می شود  کوچک  دولت  وقتی  داشت.  پی  در  را  عمومی 
می شود  عریان  که  هم  سرمایه داری  و  می پردازد  برنامه ریزی  به 
و می خواهد هرطور شده بیشتر به چنگ بیاورد، در این میان 
وضع محیط زیست و محیط جامعه چه می شود؟ اینجاست که 
بحث تقویت شهروندی، تقویت جامعه مدنی، ایجاد سازمان های 
مردم محور و سازمان های عقیده محور، سازمان های محله ای 
یا سازمان های مبتنی بر جامعه۲ مطرح شد. لذا این جریان زنده 
زندگی است که ما هم باید به این سمت برویم. یکی از انواع این 
سازمان ها که در ایران سابقه کهن دارد، سازمان های خیریه ای 
را  سازمان ها  این  باید  ما  دلیل  همین  به  است،  عام المنفعه  و 
تقویت کنیم. شعار قرن بیستم این است که حکومتی موفق است 

1-casino capitalism
2-CBO
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که کمتر حکومت کند و بیشتر کارها را به الگوهای مشارکتی 
برنامه ریزی  و  مشارکتی  دمکراسی  دلیل  همین  به  کند.  واگذار 
مشارکتی مطرح شد. وقتی دولت رفاه وجود داشته باشد یعنی 
پیدا  مسئله ای  که  هرجا  و  بازار  تقویت  به  می کند  کمک  دولت 
شود سرمایه گذاری می کند و موانع و انقباض ها را از بین می برد 
و انبساط ایجاد می کند. ولی وقتی این شرایط تغییر کند، در خأل 
فعالیت های دولت چه کار باید کرد؟ این خأل را یا سرمایه گذاری 
باید  یا  می شود  روبه رو  جدی  فجایع  با  جامعه  و  می کند  پر 
جنبش های اجتماعی از پایین بیایند و در مقابل جهانی شدن 
شدن  قدرتمند  سمت  به  اینکه  یا  کنند  رشد  باال  در  اقتصادی 
شهروندان برویم. بنابراین موضوع این پنل موضوع بسیار مهمی 

است. در ایران هم راهبردی است.
از گذشته می گفتند در جامعه ایران مشارکت اجتماعی هرگز 
اتفاق نمیافتد ولی حاال از امتناع مشارکت به جایی رسیده ایم 
مختل  جامعه  زندگی  غیرنمایشی،  و  واقعی  مشارکت  بدون  که 

می شود. 
 موضوع این پانل در قالب چهارسؤال از چهار شرکت کننده 
در پانل پرسیده شد که هر کدام از شرکت کنندگان، به یکی از 

آنها پاسخ گفتند .

 دکتر فاطمه قاسم زاده به اولین سوال که؛ ضرورت شبکه سازی 
چیست و نیروی داوطلب در شبکه ها چه نقشی را ایفا می کنند؟ 

این گونه پاسخ داد:
 در ارتباط با این سؤال باید بگویم که قرار است در انجمن های 
نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد بیشتر تأکید روی شبکه ها 
باشد. ولی قبل از آن می خواهم بگویم به رغم اینکه مشارکت ها 
مسئولیت  تا  که  دیده ایم  تجربه،  به   ولی  هستند  کارساز  خیلی 
دولت ها و وظیفه دولت ها در بخش کودکان که زمینه کاری من 
است تعریف نشود، شاید مشکالت حل نشود. یعنی به عنوان یک 
مطالبه باید نقش دولت ها را خصوصًا در کشور خودمان درنظر 
دیگر،  نظرات  خیلی  و  قانونی  و  نظرمالی  از  هم  هنوز  بگیریم. 

قدرت در دست بخشی از دولت است. 
حال بپردازیم به اینکه نقش سازمان های غیردولتی و شبکه 
چیست؟ در رابطه با شبکه گفته می شود شبکه نماد یک جامعه 
جدید و نماد یک جامعه اطالعاتی است. اگر بخواهیم آن را با 
آن  تشکل پذیری  نماد  که  کنیم  مقایسه  غیردولتی  سازمان های 

جامعه مدنی هستند، چون جامعه مدنی از ابتدا تشکلی ندارد و 
این انجمن های نیکوکاری یا سازمان های غیردولتی هستند که با 
تشکل های خود به آن شکل می دهند، جمعی را به وجود می آورند 
که می توانند اهداف و وظایف مشخصی داشته باشند. درواقع 
سازمان های غیردولتی هنوز هم نماد جامعه مدنی هستند. یعنی 
شبکه ها  خودش  تکامل  جهت  در  و  گرفته  شکل  مدنی  جامعه 
به وجود آمدند. شبکه ها نماد جامعه اطالعاتی به معنی دسترسی 
آزاد به اطالعاتی است که هر سمن یا هر سازمان غیردولتی برای 
اطالعاتی  جامعه  نماد  این  دارد.  الزم  خود  اهداف  به  رسیدن 
تنها،  غیردولتی  سازمان  یک  از  بهتر  خیلی  که  دارد  وظایفی 
آن  از  یکی  کند.  پیدا  دست  خود  وظایف  و  اهداف  به  می تواند 
وظایف، ارائه اطالعات در حوزه ملی و بین المللی است. هرچه 
سازمان ها، اطالعات قوی تری داشته باشند، طبیعتًا بهتر می توانند 
کار کنند. نقش دیگر شبکه ها، برقراری ارتباط بین سازمان هایی 
است که عضو شبکه هستند که باعث باال بردن تجارب و موجب 
یادگیری از یکدیگر و توانمندترشدن آنها می شود و این توانمندی 
می تواند در اختیار شبکه قرار بگیرد. نقش دیگر شبکه ها ایجاد 
هماهنگی است که در جامعه ما بسیار ضرورت دارد. اگر در یک 
سازمان غیردولتی پنجاه نفر عضو یا داوطلب وجود دارد که کار 
مشارکتی می کنند، در یک شبکه براساس تعداد انجمن هایی که 
عضوش هستند، تعداد بیشتری فعالیت می کنند. همیشه کمیت 
هم می تواند به نوعی باکیفیت همراه باشد. یعنی وجود تعداد 
زیاد سازمان های غیردولتی در شبکه ها، آن را قدرتمند می کند 
و به اتکا این قدرت می تواند مطالبه گری مؤثرتری داشته باشد و 
در  دولت ها  چون  ببرد  پیش  راحت تر  خود  برنامه های  و  اهداف 
مقابل این قدرت مجبورند پاسخگو باشند. اینها مسائلی است 
که ما در تجربه به آن رسیده ایم. خوشبختانه در جامعه شاهد 
سازمان های  ملی  شبکه  هستیم.  شبکه   یک سری  شکل گیری 
نیکوکاری و همچنین جامعه سازمان های مدنی ایران را داریم که 
ابعاد وسیع تری دارند ولی همسو نیستند. این شبکه ها شبکه ای 
از سازمان های مختلف با اهداف و برنامه های مختلف است که 
حول برنامه های مشترکی، فعالیت می کنند. شبکه های همسو 
عمدتًا از سازمان هایی  یاری کودکان کار است که  مانند شبکه 
تشکیل شده که در رابطه با کودکان کار فعالیت می کنند. این 
شبکه از نظر تعداد انجمن ها و سازمان ها محدودترند ولی از نظر 
اهداف و برنامه ها به هم نزدیک تر هستند. شبکه محیط زیست هم 
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یک شبکه همسو است که هنوز فعالیت هایش شروع نشده است. 
اخیرا شبکه میراث فرهنگی را داریم که امیدواریم این شبکه هم 
با توجه به اهمیت میراث فرهنگی و تخریبی که متوجه میراث 
فرهنگی ما شده زودتر به نتیجه برسد. ایشان در ادامه گفت: از 
طریق مشارکت در شبکه سازی می توان کارهای بزرگی را انجام 
داد به شرط اینکه شبکه ها و سازمان های غیردولتی، برنامه ریزی 
و اهداف مشخص داشته  و به استراتژی و ارزش های خود پایبند 
دمکراتیک  سازمان های  باید  شبکه ها  اینکه  به خصوص  باشند. 
حال  در  که  بگویم  باید  مطالبم  جمع بندی  در  باشند.  داشته 
حاضر عالوه بر اینکه نیاز به تشکیل سازمان های غیردولتی وجود 
سازمان های  فعالیت های  گسترش  و  شبکه سازی  به  نیاز  دارد، 
غیردولتی هم وجود دارد. اگر در مسیر شبکه سازی تالش کنیم، 
شاهد نتایج قابل قبولی برای گروه های مخاطب خواهیم بود. ما 
جوانان و زنان و مردان بسیاری داریم که اگر اطالع رسانی مناسب 
به آنها داشته باشیم، می توانیم برای کارهای داوطلبانه جذبشان 
کنیم. باید این آسیب که چرا نیروهای داوطلب ما کم هستند 
را هم بررسی کنیم. طبق آمار سهم هر ایرانی درسال سه دقیقه 
کار داوطلبانه است! باید بتوانیم ظرفیت فعالیت داوطلبی را باال 
ببریم تا ظرفیت سازمان های غیردولتی و شبکه ها اصالح شوند.

 لیال ارشد به دومین سوال که، چالش ها و راه کارهای سازمان های 
مردم نهاد چیست؟ با تأکید بر نقش زنان در آسیب های اجتماعی و 

فعالیت های مردمی زنان، گفت:
که  کنشگرانی  از  گروهی  از  سمن ها  یا  مدنی  نهادهای 
تشکیل  دارند  را  اجتماعی  مسائل  دغدغه های  و  حساسیت 
شده اند و این برمی گردد به این که در چه حوزه ای عالقه و تجربه 
دارند. معموًال این افراد متخصص و درد آشنا هستند و با عالیق 
داوطلبانه  خدمات  به  که  می کنند  انتخاب  خودشان  شخصی 
بپردازند. وقتی حوزه فعالیت، حوزه ویژه ای مثل زنان آسیب دیده 
اجتماعی یا در معرض آسیب که شامل کسانی مثل تن فروشان، 
مبتالیان به ایدز، زنان سوءمصرف کننده مواد یا کسانی که دارای 
اختالل هویت جنسیتی هستند باشد، حساسیت های بیشتری 
جلب می شود. وقتی کار سخت تر است که قرار می شود یک گروه 
از زنان، حمایت از زنان آسیب دیده را انجام دهند. در این صورت 

کار دشوارتر و انگ و برچسب بیشتر می شود.

می خواهم به مسائل و مشکالتی که در طول دهه اخیر در 
دروازه غار با آن روبه رو بوده ایم اشاره کنم. می خواهم بگویم که 
مسائل  و  داشته ایم  هدفمان  گروه  جانب  از  را  آسیب  کمترین 
و  سنتی  نگاه  می گیرند.  نشات  دیگر  جاهای  از  ما  مشکالت  و 
مذهبی به این گروه از زنان این است که باید رهایشان کرد تا 
روبه روست.  بسیاری  موانع  با  حوزه  این  در  کردن  کار  بمیرند. 
یک سری موانع برای داوطلبانی که می خواهند در این حوزه کار 
کنند وجود دارد. خانواده ها عالقه ندارند که بچه هایشان با چنین 
سمن هایی همکاری داشته باشند. گاهی دانشجویان روانشناسی، 
جامعه شناسی و یا مددکاری مایلند که با خانه خورشید همکاری 
داشته باشند، ولی خانواده ها مانع ایجاد می کنند. البته انتخاب 
از  خیلی  است.  دشوار  بسیار  هم  حوزه  این  مناسب  داوطلبان 
مجبور  مراجعان،  و  مخاطبان  بودن  شکننده  به دلیل  مواقع 
زنان  این  تا  کنیم  انتخاب  دقیق  خیلی  را  داوطلبان  می شویم 
آسیب بیشتری نبینند. تمایل اصلی من آن است که از فضایی که 
در اختیار دارم برای پژوهش در مورد چنین آسیب هایی استفاده 
کنم، نمی خواستم خدمات این انجمن محدود به دادن یک وعده 
غذای گرم باشد. حوزه زنان یک حوزه دست نخورده و بکر است و 
مشکالت این حوزه همیشه نادیده گرفته می شود. خیلی دوست 
انجام  محل  این  در  دانشجویی  پروژه های  و  پایان نامه ها  داشتم 
شود ولی چون زیر ذره بین هستیم و رفت و آمد به این مرکز را 
رصد می کنند، این موضوع را دنبال نکرده ام. البته در همه این 
سال ها از داوطلبان به  خوبی بهره مند شده و همیشه هم پذیرای 
نیروهای داوطلب در هر تخصصی، مثال در کارهای کامپیوتری 
هم  غیرمرتبط  داوطلبان  از  کرده ایم  سعی  هستیم.  ترجمه  یا 
در برگزاری مراسم و بازارچه ها استفاده کنیم. اما همیشه کار 
پژوهشی، تحقیقی و مصاحبه در مورد زنان برای ما چالش ایجاد 
گروه های  با  که  نیستند  مایل  محلی  مسئوالن  چون  کرده است 
زنان همکاری کنند. می خواهم بگویم کار در حوزه آسیب های 
خیلی  است.  تیغ  لبه  روی  رفتن  راه  و  بندبازی  نوعی  به  زنان 
مسائل  که  می گویند  سخنرانی ها  و  مصاحبه ها  در  مسئوالن  از 
زنان خیلی مهم است ولی واقعیت این است که در برنامه ریزی ها 
یا  و  نمی بینند  اصًال  یا  را  گروه  این  معموًال  سیاست گذاری ها  و 
حوزه  این  در  است  قرار  اگر  بنابراین  می بینند.  رنگ  کم  خیلی 
مقدم  درخط  که  سمن هایی  و  افراد  باید  شود  سیاست گذاری 
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حیثیت  و  زندگی  همه  زنان  آسیب های  کاهش  روی  و  هستند 
خود را گذاشته اند، به حساب بیایند. 

 سهیل معینی پاسخگوی سومین سوال که؛ چالش ها و راهکارهای 
سازمان های مردم نهاد با تأکید بر حفظ نیروهای داوطلب کدام 

است؟بود.:
در واقع این سؤال دو بخش دارد: یکی این که چطور می شود 
نیروی داوطلب را جذب کرد و دوم این که چطور می شود آن را 
حفظ کرد؟ هر دوی اینها چالش هستند که توضیح می دهم. باید 
دید که سازمان های غیردولتی جوهر و مؤلفه اصلیشان چیست 
دارند؟  نیاز  داوطلب  نیروی  به  غیردولتی  سازمان های  چرا  و 
ویژگی  چند  که  هستند  سازمان هایی  غیردولتی  سازمان های 
غیردولتی  که  است  این  آنها  خصلت  نخستین  دارند.  اساسی 
هستند اما هر سازمان غیردولتی با بحث نیروهای داوطلب ارتباط 
محسوب  غیردولتی  هم  خصوصی  بخش  چون  ندارد،  مستقیم 
ولی  دارند  اجتماعی  کنش  که  داریم  سازمان هایی  ما  می شود. 
سایر ویژگی هایی راکه مدنظر زیربنای جذب نیروهای داوطلب 
است را ندارند، مثل تشکل های صنفی. بسیاری از اتحادیه ها و 
سندیکاهای تشکل صنفی به نوعی تجلی اراده بخشی از مردم 
هستند که برای دفاع از منابع خاصی شکل گرفته اند بنابراین 
آنها  از  بخشی  دارند.  اجتماعی  کنش  و  هستند  غیردولتی 
سازمان های مدنی هم هستند، اما هنوز با بحث سازمان های 
غیردولتی که منظور ماست فاصله دارند. ویژگی دیگری که در 
سازمان های دولتی مدنظر ماست، بحث غیرانتفاعی بودن این 
به دنبال  اجتماعی،  غیردولتی کنشگر  سازمان  سازمان هاست. 
کسب منفعت و منافع اقتصادی نیست. نه این که درآمدزا نیست 
داشته باشند،  هم  اقتصادی  منافع  اگر  که  معنی  این  به  بلکه 
برای اعضا و بنیانگذارن آن سازمان هزینه نمی شود، بلکه در 
خدمت اهداف سازمان مصرف می شود. پس هدف از تشکیل 
این سازمان کسب سود و انتفاع نیست. از همین جاست که 
ارتباط آن با بحث نیروی داوطلب باز می شود چون نیروهایی 
می کنند،  تاسیس  تعریف  این  با  را  غیردولتی  سازمان  یک  که 
همینجاست  از  و  نیستند  اقتصادی  منفعت  به دنبال  اساسا 
فعالیت  می توانند  سازمان هایی  این  در  داوطلب  نیروهای  که 
می خواهد  که  است  نیرویی  هم  داوطلب  نیروی  چراکه  کنند. 
کسب  به دنبال  خدمت  آن  ازای  در  ولی  دهد  ارائه  را  خدمتی 
منافع مشخص مادی نیست. او اگر پاداشی هم دریافت می کند 
پاداش معنوی است. از همینجاست که سازمان های غیردولتی 
با نیروهای داوطلب پیوند می خورند. بزرگ ترین بستر اجتماعی 
فعالیت نیروهای داوطلب همین سازمان های کنشگر اجتماعی 
تشکیل  غیردولتی  سازمان های  وقتی  هستند.  غیرانتفاعی 
می شوند، تعدادی بنیانگذار و تعدادی هم پرسنل دارند. عملکرد 
این افراد بسیار محدود است ولی با پیوستن نیروهای داوطلب، 
این سازمان  می تواند دامنه اثرگذاری اش در افزایش دهد. نقش 
دیگر نیروهای داوطلب کاهش هزینه هاست. سمن ها می توانند 
به  کم  هزینه های  با  را  گسترده ای  خدمات  و  بزرگ  پروژه های 
لحاظ منابع انسانی، انجام دهند. نقش دیگر نیروهای داوطلب 
به کارگیری ظرفیت هایی از بدنه جامعه است که به جز از این 
مسیر، امکان حضور در فعالیت های اجتماعی را ندارند. جوامع 
توسعه یافته نیروهای بیشتری از مردم را به کنشگران داوطلب 

تبدیل می کنند. در واقع مدل های رفاه اجتماعی در یک سری از 
کشورهای توسعه یافته به گونه ای است که بخش های بیشتری را 
از پایین دست جامعه پوشش داده و یا به عبارتی طبقه متوسط 

نسبتا بزرگی را شکل می دهد، مثل کشورهای اسکاندیناوی. 

 پـس سـازمان های غیردولتـی از نظـر فلسـفه وجـودی و 
نـوع فعالیـت، بـا نیروهـای داوطلب درهـم تنیده هسـتند. 
حـاال بحث ایـن اسـت کـه سـازمان های غیردولتـی چگونه 

می تواننـد نیروهـای داوطلـب را جـذب کننـد؟
آیا هر سازمان غیردولتی می تواند نیروهای داوطلب را جذب 
کند و آیا این سازمان ها از نظر میزان جذب نیرو با هم یکسان 
هستند؟ قطعًا جواب این سؤال منفی است و این خودش یک 
نتواند  غیردولتی  سازمان  یک  مدیریت  اگر  یعنی  است.  چالش 
نیروی داوطلب را جذب کند، با یک چالش مدیریتی روبه رو است. 
حال ببینیم که چه ویژگی هایی را باید مدیریت سازمان رعایت کند 
تا بتواند نیروی داوطلب را جذب کند؟ نخستین مسئله، معرفی 
که  است  وجودیش  فلسفه  و  مأموریت ها  اهداف،  سازمان،  آن 
بتواند با افراد ارتباط برقرار کند و کسانی که به آن آرمان و اهداف 
اعتقاد دارند، را جذب نماید. پس هرچه یک سازمان غیردولتی 
بتواند گسترده تر و شفاف تر اهداف، آرمان ها و فلسفه وجودی اش 
را معرفی کند، امکان جذب نیروهای بیشتری را دارد. کار به جایی 
اطالعات،  فناوری  بر  مبتنی  جهان  همین  در  که  است  رسیده 
نقش  داوطلب  نیروهای  جذب  در  اجتماعی  وسیع  شبکه های 
بازی می کنند. می بینیم که نیروهای داوطلب، برخالف الگوهای 
سنتی از فرای مرزها جذب می شوند. دکتر پیران به درستی به 
نقش جهانی شدن سرمایه و منطق درونی سرمایه برای انباشت و 
باز توزیع سود اشاره کردند اما جا دارد از زاویه دیگری هم به آن 
بنگریم. در روند جهانی شدن، نیروهای مردمی که برای اهداف 
انسانی تالش می کنند، شبکه های قدرتمندی را برای سازماندهی 
و ساماندهی در ورای مرزها راه انداخته اند. بزرگ ترین عملکرد 
را در بحث های محیط زیست یا بحث های انسانی می بینیم که 
چگونه یک اشاره از طرف شبکه های اجتماعی، نیروی عظیمی را 
در سطح جهانی متمرکز می کند. این ظرفیت بسیار بزرگی است 
که متاسفانه هنوز خیلی از سازمان های غیردولتی فعال جامعه 
ما، حتی در عرصه ملی هم از آن استفاده نمی کنند. پس یکی از 
اهرم ها در معرفی سمن ها، شفافیت آنها است. بحث دوم این 
است که بتوانیم نیروهای داوطلب را متناسب با اهداف خود 
جذب کنیم. این که این اهداف چه باشند، هم در بحث جذب 
نیروی  هر  می گذارد.  اثر  داوطلب  نیروی  حفظ  بحث  در  هم  و 
عبارت  به  نمی خورد.  غیردولتی  سازمان  هر  درد  به  داوطلبی 
دیگر، هر نیروی داوطلبی جذب هر هدفی نمی شود. همانطور 
که دوستان توضیح دادند یک دختر جوان دانشجو به محض 
آشناشدن با سازمانی که با آسیب دیدگان اجتماعی کار می کند، 
دچار شوک شده و عقب نشینی می کند. معنی  این نیست که 
جذب  روی  باید  ولی  کنند  جذب  نیرو  نمی توانند  افراد  این  از 
نیروهای پخته تر و با تجربه تر تاکید کنند. نیرویی که می خواهد 
با کودک کار کند، ویژگی های خاصی را باید داشته باشد. فردی 
که هنوز ساختار عاطفی اش شکل نگرفته چه بسا بهتر است که 
با کودک و نوجوان تماس نداشته باشد. اینها معیارهایی است 
آن  به  باید  نیرو  جذب  در  غیردولتی  سازمان های  مدیران  که 
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توجه کنند. بسیاری از سازمان های غیردولتی چنان شفافیتی 
می کند  احساس  داوطلب  فرد  که  دارند  خود  اهداف  ارائه  در 
کسب  به دنبال  داوطلب  نیروی  است!  سازمان  آن  از  بخشی 
منافع مادی نیست ولی نیاز دارد که به عنوان یک انسان دیده 
شود و فکر کند بازیگر و کنشگر اصلی خودش است. بسیاری 
از مدیران سازمان های غیردولتی با افراد داوطلب خود ابزاری 
برخورد می کنند. آنها را جذب می کنند ولی وقتی که کار تمام 
شد آنها را رها می کنند. در حفظ نیروی داوطلب، با چالش های 
جدی تری روبه رو هستیم. این مهم است که چه بخش هایی در 
یک سازمان غیردولتی، توسط نیروهای حقوق بگیر باید انجام 
شود و چه کارهایی را باید به افراد داوطلب واگذار کرد. چالش 
تنظیم  کنند،  توجه  آن  به  باید  سمن ها  مدیریت  که  دیگری 
می گیرند  حقوق  که  گروهی  است،  گروه  دو  این  میان  روابط 
بزرگ ترین  از  رابطه  این  تنظیم  نمی گیرند.  حقوق  که  آنهایی  و 
و  حفظ  است.  غیردولتی  سازمان های  در  مدیریت  چالش های 
بسیاری  است.  دیگر  بحث های  از  داوطلب  افراد  انگیزه  تقویت 
می شوند  سازمان ها  وارد  باالیی  انگیزه ی  با  داوطلب  افراد  از 
نتوانسته  سازمان  چون  می شوند،  بی انگیزه  مدتی  از  بعد  ولی 
اهداف  در  عدم شفافیت  علت  به  و  کند  بازیابی  را  انگیزه  آن 
مدتی  از  پس  نیرو  آن  دیگر،  دالیل  به  یا  سازمان  عملکرد  و 
از مجموعه خارج می شود. باید دانست که نیروهای داوطلب، 
را  مکانیسمی  باید  سازمان ها  بنابراین  نیستند،  دائمی  عمدتًا 
برای جایگزینی نیروهای جدید، تعریف کنند. خیلی از نیروها 
به صورت پاره وقت، در دوران دانشجویی کار می کنند ولی بعد 
از ازدواج یا بعد ازمشغول شدن در حرفه ای، کار داوطلبانه را 
زمین می گذارند. آموزش نیروهای داوطلب از مهم ترین مواردی 
است که معموًال سازمان های غیردولتی از آن غافل هستند و 

نیروهایشان را متناسب با اهدافشان آموزش نمی دهند. 

 آخرین سوال را دکتر پدرام سلطانی جواب داد: بخش خصوصی 
در فعالیت های اجتماعی غیرانتفاعی چه نقشی دارد؟

دکتر سلطانی گفت: زمانی که قرار شد چهاردهمین کنفرانس 
مدیریت برگزار شود، در اتاق بازرگانی با متولیان کنفرانس، آقایان 
دکتر مشایخی و دکتر علوی جلسه ای داشتیم. من موضوعی را 
مطرح کردم و آن اینکه، به طور کلی درکشور فقر مدیریت داریم و 
آموزه ها و دانش مدیریت را به میزانی که الزم است، فرا نگرفته ایم. 
یک شکاف آشکار هم در این رابطه با دنیا داریم که این موضوع 
در بخش خصوصی هم احساس می شود. خوشبختانه در چند 
سال گذشته تالش هایی در این رابطه صورت گرفته و حرکت هایی 
آغاز شده است. اما این فقر در حوزه مدیریت و اداره سازمان های 
غیردولتی، شاید بیشتر هم باشد. شاید به دالیل مختلف در این 
بخش نیرو تربیت نکرده ایم، یعنی مدیریت سازمان های غیردولتی 
را به صورت تجربی آموخته ایم، حرفه ای فرا نگرفته ایم. در حالی 
گسترده  و  هستند  موفق  زمینه  این  در  که  درکشورهایی  که 
سازمان های  مدیریت  توسعه یافته)  (کشورهای  می کنند،  کار 
را  مباحثی  و  رشته ها  از  سلسله  یک  غیرانتفاعی  و  غیردولتی 
شامل می شود که برای مدیریت نیروهای داوطلب، آموزش داده 
می شوند. آنها به صورت تجربی این موارد را یاد نمی گیرند. انجام 

این  کشورها  این  در  که  دارد  آموزش  به  نیاز  هم  داوطلبانه  کار 
موارد را هم آموزش داده می شود. چیزی که در کشورمان با آن 
عالقه  و  عشق  با  که  کسانی  همه  که  است  این  هستیم  روبه رو 
و  ساز  تجربه،  طریق  از  می خواهند  می شوند،  حوزه  این  وارد 
کارش را یادبگیرند و ادامه مسیر دهند. یعنی شکل انجام کار در 
سازمان های غیردولتی ، شبیه به نسل قبل در بخش خصوصی 
است. همان طور که نسل های قبلی ما با استاد شاگردی کار را یاد 
می گرفتند و به تدریج تجربه کسب می کردند و بعد دکه خودشان 
را می زدند، در سازمان های غیردولتی ما هم افراد وارد می شوند، 
یاد می گیرند و با تجربه ای که آموختند و با خالقیت های شخصی 
خود کار را توسعه داده و جلو می برند. به همین دلیل است که 
در بخش سازمان های غیردولتی، سازمان های غیردولتی خیلی 
بزرگی نداریم. شاید تعداد این مراکز کمتر از انگشتان یک دست 
باشد. همان طور که در بخش خصوصی هم بنگاه های بزرگمان 
و  کوچک  کسب وکارهای  بیشتر  هستند.  کم  دنیا  با  قیاس  در 
متوسط۳ داریم. چه تعداد سازمان های غیردولتی داریم که تعداد 
از  عملیاتشان  گردش  حجم  یا  باشد  صدنفر  باالی  نیروهایشان 
سازمان هایی  چنین  تعداد  کند؟  تجاوز  تومان  میلیارد  ده  چند 
خیلی کم است. من از این منظر می خواهم وارد بحث شوم و 
بگویم که نقش بخش خصوصی شاید یکی این باشد که پرسشی 
را به همین گونه ای که طرح کردم، طرح کند و قیاس کند. پس 
به عنوان بخش خصوصی، الزم است که در این بعد ورود کنیم. 
الزم است اینجا یک پرانتز باز کنم، هر فعالیتی که تبدیل به یک 
کسب وکار می شود، باید روی پنج پایه تالش کند و استوار بماند: 
پایه تأمین مالی، پایه مدیریت، پایه منابع انسانی، پایه عملیات و 
پایه فناوری. هر کدام از این پنج پایه مشکل داشته باشد، بخشی 
از بنگاه با مشکل روبه رو خواهد شد. سازمان های غیردولتی هم 
مستثنی نیستند. یعنی اگر از نظر تأمین مالی یا از حیث مدیریت 
(که من اهمیت آن را بسیار باال می دانم) نقصان داشته باشند، 
نمی توانند فعالیتشان را ادامه دهند. منابع انسانی که بخشی 
از آن بحث داوطلبی و تربیت منابع انسانی برای سازمان های 
غیردولتی و تربیت نیروهای داوطلب است هم بسیار مهم است. 
تمام بحث های حرفه ای باید در این بخش هم انجام شود. مثًال 
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در سازمان های غیردولتی، باید بازاریابی انجام دهیم. بازاریابی 
برای جذب منابع و بازاریابی برای فروش خدمت. فروش خدمت 
در جامعه  را  آسیبی  و  دغدغه  ما  ندارد.  مادی  مابه ازای  حتمًا 
زیر ذره بین می گذاریم، پس باید بتوانیم آن را بزرگ کنیم. من 
خصوصی  بخش  مثل  غیردولتی  سازمان های  بگویم  می خواهم 
نتوانسته اند خودشان را تکثیر کنند. دوستانی که در اینجا حضور 
دارند افرادی هستند که پای کار سازمان های غیردولتی هستند 
و من می توانم قاطع بگویم که این ترکیب هر کجای دیگر این 
این  تشکیل  از  خب  داشتند.  حضور  هم  برگزار می شد،  جسله 
پانل در کنار کنفرانس بین المللی مدیریت چه حاصل می شود؟ 
اینکه ما دوباره بنشینیم و با خودمان حرف بزنیم؟ چرا بخش 
نقش  اینجا  باز  نمی شود؟  مجموعه  این  وارد  جامعه  از  دیگری 
بخش خصوصی آشکار می شود. من می خواهم بگویم همانطور 
که ما بنگاه هایمان در قیاس با همتایانشان کمتر توسعه یافته 
کمتر  هم  فعالیت هایشان  متاخر  و  جدید  شئونات  در  هستند، 
توسعه یافته هستند. یکی از این بخش ها بحث فهم مسئولیت 
درخصوص  ما  است.  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  و  اجتماعی 
مفهوم امروزی مسئولیت اجتماعی مشکل داریم و تا صحبت 
آن می شود همه فکر می کنند منظور همان کمک ها و کارهای 
خیریه، کمک به ایتام، ساخت ابنیه آموزشی و مساجد و امثال 
این کار هاست. ولی باید بدانیم که این مفهوم خیلی گسترده تر 
باشد  مفید  شاید  کرده ایم.  درک  ما  که  است  چیزی  آن  از 
عملکرد  و  فعالیت  تاریخچه  روی  که  مطالعه ای  در  بگویم  که 
اتاق های بازرگانی داشته ام متوجه شدم که این اتاق ها در طول 
نسل  گذرانده اند.  سر  از  را  نسل  سه  خود  چهارصدساله  تاریخ 
با  و  بودند  متمرکز  کسب وکار  مشکالت  حل  روی  بیشتر  اول، 
نسل دوم،  بودند.  محور  دولت  و اصطالحًا  داشتند  کار  دولت 
می کردند  تمرکز  خدمات  روی  بیشتر  آنها  بودند.  محور  عضو 
که  سوم،  نسل  می دادند.  ارائه  خدمات  خود  اعضای  به  و 
کم وبیش با باز شدن مفاهیم مسئولیت اجتماعی در دنیا شروع 
و  مسائل  وارد  که  هستند۴  محور  جامعه  نسل  کردند،  کار  به 
موضوعات جامعه می شوند. پیوند زدن کسب وکار و فعالیت های 
اقتصادی  فعالیت  دادن  قرار  محور  و  جامعه  اجزا  با  اقتصادی 

جبران  و  مثبت  برون داده های  برای  جامعه  به  بهره دادن  برای 
کردن برون داده های منفی که طبیعتا در بعضی از کسب وکارها 
و  محیط زیست  و  انسانی  محیط  محیط،  به  آسیب رسانی  در 
امثال آن وجوددارد. ما در این بخش، از دنیا عقب افتاده ایم 
و چند سالی بیشتر نیست که وارد جامعه محوری شده ایم، آن 
هم در حد خیلی کمتر از مسئولیتی که داریم. طبیعتا وظیفه 
بخش خصوصی و وظیفه اتاق بازرگانی در این بخش، ترویج و 
نهادینه کردن این مفاهیم و جا انداختن آنها در بخش خصوصی 
و در بنگاه ها و همچنین استفاده از ظرفیت شبکه سازی تجاری 
برای شبکه سازی مسئولیت اجتماعی است. یعنی شبکه ای از 
بخش خصوصی که ما می توانیم آن را به کار ببریم. آن را شروع 
کرده  و امتحان کرده ایم و پویشی را در کنار اتاق بازرگانی در حوزه 
عدالت آموزشی و توسعه آموزشی راه انداخته ایم و در عمر کمتر 
از دو سالی که راه افتاده است، به نتایج خوبی هم رسیده ایم. 
همین موضوع را بنا داریم به زودی در حوزه محیط زیست هم 
راه بیاندازیم و شبکه سازی بخش خصوصی را به محیط زیست 
اصلی  موضوع  که  داوطلبانه  کار  حوزه  در  دهیم.  تعمیم  هم 
پررنگی  نقش  می تواند  خصوصی  بخش  هم،  است  نشست  این 
داشته باشد. چون اگر کار داوطلبانه را در ظرفیت فردی افراد 
مطلوبی  نتیجه  و  کنیم  تالش  بیشتر  باید  حتمًا  کنیم،  تعریف 
هم نمی گیریم. ولی اگر بنگاه ها به کمک بیایند، حتما نتیجه 
می گیریم. چندسالی است در دنیا روز و هفته ای را به عنوان کار 
داوطلبانه بنگاه ها تعریف کرده اند و در ایران هم این کار یکی، 
این که  است.  شده  شروع  محدودی  حد  در  که  است  سال  دو 
یک بنگاه با کل ظرفیت انسانی خود بیاید و این کار را انجام 
دهد، طبیعتا یک ضریب تصاعدی می شود و به تقویت و توسعه 
کار داوطلبانه می انجامد. خوشبختانه آمارها نشان می دهد که 
این خیلی ارتباطی با توسعه یافتگی ندارد و شاید اگر به آمارها 
مشارکت  نرخ  شهروندانشان  که  اولی  کشور  ده  در  کنید  توجه 
داوطلبانه دارند تنها سه کشور عضو کشورهای توسعه یافته اند و 
هفت کشور دیگر کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمتر 
توسعه یافته هستند. البته ما در زمره این ده کشور نیستیم و 
فاصله مان هم خیلی زیاد است. یکی از مشکالت که در کشور 
نظام  و  نداریم  آمار  برای  اظهاری  خود  ما  که  است  این  داریم 
آماریمان هم پاسخگوی نیازهای روز نیست. شاید وضعمان به 
آماری  نظام  چون  ولی  نباشد  می آید  به نظر  که  هم  بدی  این 
درستی نداریم، نمی توانیم آن را رد هم بکنیم. پیشنهادی به 
دوستان در کنفرانس بین المللی مدیریت داده ام که سال آینده 
موضوع مدیریت حرفه ای غیردولتی را به عنوان موضوع محوری 
این کنفرانس بگذاریم و در آنجا بحث های مدیریتی انجام شود. 
را  غیردولتی  سازمان های  جاری  مسائل  و  فنی  بحث های  ما 
در هر جای دیگری می توانیم داشته باشیم ولی وقتی در این 
بعد  از  باید  دیگر  شود  مطرح  موضوع  این  است  قرار  کنفرانس 
مدیریتی، آن را کالبد شکافی و آسیب شناسی کنیم و بتوانیم 
را  مسیری  آن  براساس  بدهیم.  سؤاالت  از  بعضی  به  پاسخی 
بگذاریم که سازمان های غیردولتی ما هم بتوانند رشد کنند و 

به سمت سازمان های غیردولتی بزرگ برویم.
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متاسفانه موضوع حاشیه نشینی، 
همیشه مورد بی توجهی قرار گرفته 
و از لحاظ علمی هم در حاشیه قرار 

دارد. هیچ وقت در دانشگاه های 
مددکاری موضوعی مخصوص 
حاشیه نشینی و یا روانشناسی 

مختص حاشیه نشینان درس داده 
 نمی شود 

ــل  ــه مدیرعام ــی خامن ــرا رحیم زه
جمعیــت امــام علــی(ع) اســت. عمــده فعالیت 
ــال از  ــه ۱۶ س ــی (ع ) ک ــام عل ــت ام جمعی
ــر آســیب های  ــز ب ــذرد، تمرک تاســیس آن می گ
ــی  ــیب های اجتماع ــوص آس ــی، به خص اجتماع
معطــوف بــه کــودکان و زنــان اســت. بــه گفتــه 
ــت  ــت جمعی ــن ســمن، فعالی ــل ای ــر عام مدی
ــز  ــوزه متمرک ــن ح ــی(ع) در چندی ــام عل ام
اســت؛ مطالعــات تحقیقاتــی و پژوهشــی و 
ــی،  ــام عل ــت ام ــی. جمعی ــای میدان فعالیت ه
دارای ســی مرکــز در تهــران و چنــد شــهر دیگر 
اســت و بیــش از ســه هــزار کــودک را تحــت 
پوشــش قــرار داده اســت. بــا مدیــر عامــل ایــن 

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ــت ب جمعی

 تنها راه برای بهبود آسیب های اجتماعی، 
تقویت جامعه مدنی است

 زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی

باید  شرایطی  چه  کودکان  رحیمی،  خانم 
داشته باشند که تحت پوشش جمعیت امام 

علی قرار گیرند؟
(ع)،  علی  امام  جمعیت  مددجویان 
قرار  حاشیه  در  که  بچه هایی  و  کار  کودکان 
گرفته  و دیده نشده اند هستند. قبل از طرح 
فرمان رهبری مبنی بر اجازه تحصیل کودکان 
افغانستانی فاقد اوراق اقامتی، این کودکان 
پیش ما درس می خواندند، اکنون هم تعدادی 
از آنها که به دالیل گوناگون امکان ثبت نام در 
مدارس را نیافته اند و هنوز در خانه های علم 
جمعیت، درس می خوانند، اما سایر کودکان، 
پشتیبانی تحصیلی می شوند و در برنامه های 
فوق برنامه شرکت دارند. البته تعداد زیادی 
از این کودکان ایرانی هستند که به دلیل فقر 
اقتصادی، اجبار به کار، نداشتن شناسنامه 
و اوراق هویت، با ما درس می خوانند. عالوه 
بهداشت  تغذیه ای،  خدمات  سوادآموزی،  بر 
و  فرهنگی  فعالیت های  ورزش،  درمان،  و 
صورت  در  بچه ها،  تبع  به  داریم.  هم  هنری 
لزوم خانواده ها هم مورد حمایت جمعیت قرار 

می گیرند.

چند مرکز در تهران و شهرهای دیگر دارید؟
ده تا از مراکز ما در تهران هستند و بقیه در 
بعضی از مراکز استان و شهرستان های محروم 
قرار دارند. بعالوه در چند منطقه محروم هم 
نظیر  هستیم؛  فعال  متمرکز  غیر  صورت  به 
قصر قند در سیستان و بلوچستان یا اورامانات 

در استان کرمانشاه.

در حوزه زنان چه اقداماتی انجام می دهید؟
در حوزه زنان بیشتر در بحث توانمندسازی 
راستای  در  و  هستیم  متمرکز  زنان 
توانمندسازی نگاه ویژه ای به کارآفرینی داریم. 
در چند حوزه دیگر مثل، کارتن خواب یا زنان 
باردار که در مناطق محروم زندگی می کنند و 
در دوره بارداری دچار سوءتغذیه هستند هم 
زنان  این  برای  می دهیم.  انجام  را  اقداماتی 
سبدهای حمایتی تعریف کرده ایم. همچنین 
تحقیقاتی روی دخترانی که زود ازدواج کرده  
و در مهارت های زندگی دچار مشکل هستند، 

کرده و برای آنها دوره های آموزشی مهارت های 
زندگی برگزار می کنیم.

زنان،  حوزه  در  ما  تمرکز  بیشترین  ولی 
آنها  اشتغال زایی  و  کارآفرینی  به  معطوف 
است. انجمن، شش مرکز کارآفرینی زنان، در 
شهرهای ساری، مشهد، بوشهر و سه مرکز در 
فعالیت های  صرفًا  مراکز  این  در  دارد.  تهران 
کارآفرینی انجام می شود. ما با طیف مختلفی 
دستفروشی  زنان  از  هستیم؛  روبه رو  زنان  از 
که از بافت روستایی آمده اند و کامًال بی سواد 
و  دارند  معتاد  همسران  که  زنانی  تا  هستند 
بار زندگی بر دوش آنهاست و در معرض انواع 

آسیب های اجتماعی قرار دارند. 

را  زنان  و  کودکان  از  تعدادی  چه  جمعیت 
پوشش می دهد؟

آنها  تبع  به  و  کودک  هزار  سه  حدود 
مادران آنها که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر هستند را 
پوشش می دهیم. البته بعضی از پوشش های 
کل  یعنی  هستند  محور  خانواده  جمعیت، 
مثال  برای  می گیرند.  خدمات  ما  از  خانواده 
و  است  بیمار  کودک  دارای  که  خانواده ای 
جمعیت در تامین هزینه های درمانی و جانبی 
معطوف به درمان، به خانواده یاری می رساند. 
البته جمعیت امام علی به دنبال کمک های 
خیریه ای و تامین هزینه ها نیست، ماموریت 
ریشه ای تری برای خود تعریف کرده است، اما 
گاه می بینیم که هیچ جایی برای حمایت از 
طیفی از انسان ها که دچار مشکالت عدیده 
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 نه خانواده و نه مدرسه، فرزندان 
را برای انجام کار داوطللبانه آماده 

نمی کنند! 

تعریف  حمایتی  ساختارهای  در  هستند، 
مردم  اعتماد  و  اقبال  خوشبختانه  و  نشده 
به جمعیت، این توان را به ما می دهد که در 
اینگونه موارد بتوانیم در کنار این افراد باشیم.

همکاری  شما  با  داوطلب  نیروی  تعداد  چه 
می کنند و چگونه آنها را مدیریت می کنید؟

هر  در  و  داریم  مرکز  سی  کلی  طور  به   
ما  با  داوطلب  نیروی  تا۶۰   ۵۰ حدود  مرکز 
همکاری می کنند. تقریبًا حدود ۱۵۰۰ نیروی 
داوطلب به جز تعدادی که کارهای پشتیبانی 
و ستادی انجام می دهند؛ مثل مدیریت سایت 
حدود  که  نشریه  انتشار  و  مجازی  فضای  و 
هستند  داوطلبی  نیروهای  هستند،  صدنفر 
به  علی  امام  جمعیت  مراکزمختلف  در  که 
فعالیت مشغولند. در هر مرکز حدود ۱۰۰ تا 
۱۵۰ کودک را تحت پوشش داریم که این تعداد 
بسته به ظرفیت آن فضاها متغیر هستند. در 
مورد مدیریت داوطلبان باید بگویم که، یکی 
مدیریت  سمن ها،  کار  بخش  سخت ترین  از 
داوطلب  نیروهای  است.  داوطلب  نیروهای 
چند خصیصه دارند؛ یکی اینکه، وقت آنها در 
اختیار خودشان است. دوم اینکه، گاهی تعهد 
الزم را ندارند. وجود تعهد در نیروی داوطلب 
بسیار مهم است. نکته سوم، ماندگاری این 
نیروهاست. بعضی از جوانان در برهه خاصی 
از زندگیشان که اوقات فراغت بیشتری دارند، 
ولی  می شوند  فعالیت هایی  چنین  داوطلب 
بعد که درگیر کار و زندگی شخصی خودشان 
فاصله  فعالیت ها  این  از  به تدریج  شدند، 

می گیرند. 

مشکالتی  چنین  مدیریت  برای  چاره ای  چه 
اندیشیده اید. به هر حال بازوی فعالیت های 
این  اگر  هستند.  داوطلب  نیروهای  شما 
افراد  اعتماد  به  نباشند،  تکیه  قابل  نیروها 
به کار  راهکاری  چه  می خورد.  لطمه  شما  به 

می برید؟
شوند،  ماندگار  نیروهایمان  اینکه  برای 
برقرار  سازنده  تعامل  آنها  با  می کنیم  سعی 
برای  ابزار  یک  به عنوان  آنها  به  نباید  کنیم. 
مطلب  کنیم.  نگاه  سازمان،  اهداف  پیشبرد 
دیگر این است که بدانیم خود جوان داوطلب 
هم ممکن است دچار مشکالت متعددی چه 
از لحاظ دیدگاهی و چه از لحاظ روحی باشد. 
پس باید به این نکته هم توجه داشته باشیم، 
تواند  می  ما،  هدف  گروه های  از  یکی  اینکه 
خود فرد داوطلب باشد که به عنوان یک جوان 
زیادی  های  سردرگمی  با  امروز،  جامعه  در 
روبه روست. به عبارتی، درگیر کردن نیروهای 
داوطلب در مسائل پیرامون خود، شاید بیش 
از اینکه به کودک آسیب دیده مدد  می رساند، 
به خود او در پیدا کردن هویت و هدف برای 
زندگی و ایجاد دیدگاهی انساندوستانه کمک 
می کند. این وظیفه سمن هاست است که به 

این نکته هم توجه داشته باشند. 

را  الزم  آموزش های  باید  داوطلب  نیروی 
تخصصی  لحاظ  از  و  دیدگاهی  لحاظ  از  هم 
ببیند تا آماده کاری که باید انجام بدهد شود. 
باید بدانیم که نمی شود نیرویی را جذب کرد 
و بدون ایجاد آمادگی وسط مشکالت رهایش 
آسیب دیده  کودک  به  خواست  او  از  و  کرد 

کمک کند!
نکته دیگر این است که ما، باید خودمان 
این  نه  کنیم  منطبق  داوطلب  نیروی  با  را 
که از او انتظار چنین کاری را داشته باشیم. 
نباید از نیرویی که می خواهد فقط ده ساعت 
در هفته وقت بگذارد، انتظار وقت بیشتری 
ساعت  ده  همین  برای  باید  داشته باشیم. 
برنامه تعریف کنیم و افراد را به نحوی مدیریت 
کنیم که خودشان برای گذاشتن وقت بیشتر، 

راغب شوند. 

یعنی به نوعی هم توانمندسازی مددجویان 
توانمندسازی  باعث  هم  و  دارید  رابرعهده 
داوطلبان  می شوید.  داوطلبتان  نیروهای 
برای  و  می شوند  مرتبط  شما  با  چگونه 

همکاری اعالم آمادگی می کنند؟ 
 ورود داوطلبان، از طریق باشگاه هواداران 
مدت  ورود،  ابتدای  در  آنها  می شود.  انجام 
شکل  متقابل  شناخت  اینکه  برای  را  زیادی 
دوره های  و  می کنند  کار  باشگاه  در  بگیرد، 
آموزشی را می گذرانند. بعد از طی این مراحل، 
وارد یکی از حوزه های تعریف شده در سیستم 
می شوند. اکثرا این افراد کارشان را با معلمی 
شروع می کنند ولی بعد به جایگاه هایی مثل 
مددکاری  برای  می شوند.  وارد  مددکاری 

دوره های تخصصی برگزار می کنیم . 

داوطلبانی که در چنین رشته هایی تخصص 
دانشگاهی دارند، باز هم ملزم به شرکت در 

این دوره ها هستند ؟
تحصیالت  اگر  حتی  داوطلب  نیروهای 
دانشگاهی در این رشته داشته باشند هم باید 
با  را  افرادی  قبًال  ببینند.  حتمًا  را  دوره  این 
مدرک کارشناسی مددکاری جذب می کردیم 
دانشگاهی  مدرک  نبودند.  کارآمد  واقعًا  ولی 
اصًال کافی نیست. در آخرین کارگاه مددکاری 
به این نکته اشاره کردیم که متاسفانه موضوع 
و  بوده   حاشیه  در  همیشه  نشینی،  حاشیه 

از  دارد،  را  خودش  خاص  ویژگی های  چون 
لحاظ علمی هم در حاشیه قرار گرفته است. 
هیچ وقت در دانشگاه های مددکاری موضوعی 
روانشناسی  یا  و  حاشیه نشینان  مختص 
مختص حاشیه نشینان درس داده  نمی شود. 
معمولی  مدرسه  یک  در  بچه ای  به  مثال 
برچسب بیش فعالی می زنیم و همان برچسب 
حاشیه ای  مناطق  در  که  کودکی  به  هم  را 
در  که  حالی  در  می زنیم.  می کند،  زندگی 
مناطق در معرض آسیب، خیلی وقت ها رفتار 
درونی  و  فردی   مشکالت  خاطر  به  کودکان 
شان نیست بلکه به خاطر آسیب هایی است 
نوع  کرده اند.  دریافت  بیرون  محیط  از  که 
برخورد با این آسیب در مناطق حاشیه نشین، 
با بچه بیش فعالی که در یک طبقه متوسط 
قرار دارد کامًال متفاوت است، چرا که ریشه 
در  هیچگاه  قضیه  این  دارد.  تفاوت  مسئله 
منابع دانشگاهی دیده نمی شود ولی ما سعی 
کرده ایم این مسائل را ببینیم. گاهی می بینیم 
بچه ای را با داروی ریتالین درمان می کنند و 
می دهند  انجام  رویش  تخصصی  درمان های 
تکنیک های  با  تجربه،  به  ما  که  حالی  در 
رفتاری  ریشه های  به  رسیدن  و  رفتاردرمانی 
کودکان نتایج بسیار بهتری گرفته ایم. ندیدن 
مسائل و مشکالتی که در خانواده یا محیط 
برای این کودک پیش آمده، باعث می شود که 
به آنها برچسب های مختلف مثل بیش فعالی 
انحراف  باعث  زدن  برچسب  این  شود.  زده 
می شود.  دهیم،  انجامش  باید  که  کاری  از 
برای  آموزشی،  دوره های  گذراندن  بنابراین 

داوطلبان ضروری است.

علمی  تکیه  قابل  منابع  نبودن  به  توجه  با 
در  که  آموزش هایی  داوطلبان،  آموزش  برای 
کارگاه های شما ارائه می شوند، از چه منابعی 

تامین می شود ؟
ما سعی می کنیم در این دوره ها مدیریت 
دانش انجام دهیم، چون به دانش مدون و 
کارآمدی دسترسی نداریم. ممکن است یک 
در  ساعت  دو  و  بیاید  مددکار  یا  روانشناس 
رابطه با اصول مددکاری و روانشناسی توضیح 
آموزش ها  این  می بینیم  عمل  در  ولی  بدهد 
در  موفق  تجربیات  با  چون  نیستند،  کارآمد 

دنیای واقعی همراه نبوده اند.
روی  می کنیم،  برگزار  که  کارگاه هایی  در 
مواردی که اتفاق افتاده و معموًال شبیه به هم 
هستند، صحبت می کنیم. دوستان از تجارب 
آن  با  که  اتفاقاتی  به  واکنش  در  خود  عملی 
روبه رو شده اند می گویند، اینکه چه کارهایی 
می شود  ثبت  تجارب  این  داده اند؟  انجام  را 
توضیحات،  این  داخل  از  می کنیم  سعی  و 
دانشی استخراج شود تا برای سایر مراکز هم 
قابل استفاده باشد. چون عمًال چنین دانشی 
کارگاه های  این  ندارد.  وجود  کتاب ها  در 
مددکاری در قالب کارگاه های دو یا سه روزه 

برگزار می شوند. 
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درگیر کردن نیروهای داوطلب در مسائل 
پیرامون خود، شاید بیش از اینکه به 

کودک آسیب دیده مدد  می رساند، به خود 
او در پیدا کردن هویت و هدف برای 

زندگی و ایجاد دیدگاهی انسان دوستانه 
کمک می کند

و  مددکاران  برای  یکبار،  ماه  سه  هر 
آموزشی  دوره های  روابط عمومی،  نیروهای 
هم،  سال  در  بار  یک  و  می کنیم  برگزار 
داریم.  مراکز  مسئوالن  برای  کلی  بازآموزی 
کسی که به عنوان مددکار با انجمن همکاری 
می کند، نمی تواند در شرکت در این کارگاه ها 
دستورالعمل  جمعیت،  چون  زند.  باز  سر 
به  ما  دارد.  را  خود  خاص  آیین نامه های  و 
تخصص اعتقاد داریم ولی این تخصص صرفًا 
اوقات  خیلی  چون  نیست،  تحصیلی  مدرک 

جوابگو نیستند.

با توجه به قابل تکیه نبودن نیروهای داوطلب 
در دراز مدت، چگونه توانسته اید این چالش 

را مدیریت کنید؟
در  اینکه  یکی  دارد:  وجود  راه  دو 
درازمدت آنقدر تعلق سازمانی ایجاد کنیم که 
افراد احساس کنند کار داوطلبانه و خدمات 
اجتماعی بخش جدایی ناپذیری از زندگیشان 
شده، که البته بوجود آوردن این تعلق خاطر 
بسیار سخت و دشوار است. ولی در کوتاه مدت 
سعی می کنیم کارهایمان را خرد کنیم، مثًال 
متخصص  نیروی  ساعت  دو  می کنیم  اعالم 
داوطلب  افراد  و  داریم  نیاز  زمینه  فالن  در 
این  و  بیایند  هفته  در  ساعت  دو  می توانند 
خدمات را ارائه بدهند و بروند. از طرفی چون 
تعداد داوطلبان ما زیاد است، ترک  تعدادی از 
آنها ضرری به ما نمی زند چون نیروهای جدید 
بالفاصله جایگزین می شوند. ولی مشکلی که 
با آن روبه رو هستیم مکتوب کردن اقداماتی 
خیلی  داده اند.  انجام  داوطلبان  که  است 
کارهایی  بخواهیم  افراد  از  که  است  سخت 
مستند  و  بنویسند  را  می دهند  انجام  که  را 
باشد.  مراجعه  قابل  نبودشان،  در  تا  کنند 
اصوال ما مردم شفاهی هستیم. معلمان این 
کار را انجام می د هند ولی در مکتوب کردن 
سایر اقدامات توسط داوطلبان مشکل داریم. 
به طور کلی در زمینه مدیریت دانش هنوز با 

مشکل روبه رو هستیم.

چگونه می توانید این مشکل را کاهش دهید؟
دوره  یک  طریق  از  را  دانش  مدیریت 
آموزشی شروع کرده ایم. تیم هایی داریم که روی 
نحوه اجرا و پیاده سازی آن فکر می کنند. مثًال 
بعد از کارگاه مددکاری که اخیرًا برگزار کردیم، 
به این نتیجه رسیدیم که استانداردهایمان را 
تدوین کنیم. این استانداردها از دانشی که از 
افراد داوطلب به دست آمده و یا از تجربه و 
دانش فردی که، مثال شش سال با یک بچه 
کار کرده به دست می آید. این که چطور این 
دانش را از یک فرد استخراج کنیم، کار مهمی 

است که مشغول کار روی آن هستیم. 

نیروهای داوطلب از چه طریق با فعالیت های 
می شوند.  آن  جذب  و  شده  آشنا  جمعیت 

چگونه اطالع رسانی می کنید ؟

دفتر  دانشگاه ها  از  تعدادی  در  قبًال  ما 
داشتیم که خیلی مؤثر بود. در این دفاتر با 
نیروهای  و  کرده  قرار  بر  ارتباط  دانشجویان 
دولت  زمان  در  می کردیم.  جذب  را  داوطلب 
قبل،  این دفاتر بسته شدند و هنوز هم برای 

بازگشایی این دفاتر مشکل داریم. 

 سمن هایی که در ایران فعالیت می کنند، با 
چه چالش هایی روبه رو هستند؟

 به نظر می آید در ایران هیچ سمنی نباید 
بیش از حد بزرگ و مطرح شود. شاید دلیل 
اینکه مراکزی مثل رعد و محک، توانسته اند در 
مقیاس بزرگ کار کند، کار کردن با موضوعاتی 
است که کمتر چالش برانگیز هستند. کارکردن 
در حوزه آسیب های اجتماعی، حرکت روی لبه 
تیغ است و دشواری های زیادی دارد. متاسفانه 
اکثر سمن ها با فضایی پر از تهمت و سوءظن 
روبه رو هستند، اینکه وابسته به کدام حزب و 
گروه هستند و یا از کجا پول می گیرید و...؟ 
متاسفانه جامعه ما یک عادت خودزنی دارد و 
وقتی احساس می کند جریانی کارآمد است، 
می خواهد  باشد،  حامی اش  اینکه  جای  به 
سرکوبش کند! این بزرگ ترین چالشی است و 
باعث می شود دست و پای انجمن ها در همه 
فعالیت ها بسته شود. این در حالیست که هر 
سمنی به دقت حسابرسی می شود. جمعیت 
شفافیت  و  دارد  حساب  شماره  علی،  امام 
مالی سیستم حسابداری اش به نحوی است 
همه  وقتی  کرد.  تخطی  آن  از  نمی توان  که 
چیز با حساب و کتاب وارد سیستم می شود 
و پول دستی جابه جا نمی شود چطور می شود 
در آن خللی ایجاد شود؟ چالش دیگری که با 
آن روبه رو هستیم، نیروهای داوطلب هستند. 
کار کردن با جوانان امروز کمی دشوارتر است. 
دیدگاه ها و انتظارات نسل جدید شاید به دلیل 
تجربه فضایی متفاوت، با نسل قبل فرق دارد. 
افراد مفهوم وقت گذاشتن برای دیگران را، نه 
در مدرسه و نه در خانواده یاد نمی گیرندد. جا 
انداختن این فرهنگ نیاز به زمان و حوصله 

زیادی دارد.
یک حاشیه هم خانواده های این داوطلبان 
چند  یا  یک  ما  که  نیست  هفته ای  هستند. 
تلفن یا تماس و شکایتی از طرف خانواده های 
این افراد نداشته باشیم. مثال تماس می گیرند 
که بچه ما درس نمی خوانند یا غذا نمی خورد 
با او حرف بزنید! تربیت بعضی از خانواده ها 
برای فرزند بیست و دو ساله، شبیه یک بچه 
هفت و هشت ساله است! یک دید حمایتی 
که همه چیز را پدر و مادر در این سن باید 
کنترل کنند، وجود دارد. ما پسران داوطلبی 
داریم که باید رأس ساعت ۹ در خانه باشند! 

مسئله دیگر این است که خانواده ها اصًال 
کار داوطلبانه را برنمی تابند. آنها انتظار دارند 
بچه ها در قبال هر کاری که انجام می دهند 
پول دربیاورند. بعضی از خانواده ها در برخی 
به  نسبت  (نژادپرستانه)  بد  نگرش  شهرها 
باید  چرا  می گویند  و  دارند  افغان  بچه های 
فرزند من وقتش را برای بچه های افغانستانی 
بگذارد؟! در حالی که برای ما کودکان هیچ 

تفاوتی با هم ندارد. 

 در مواجهه با این موضوع چه کرده اید؟
فرصت  به  را  تهدید  این  کردیم  سعی 
افتاده  جا  اعضای  یک سری  ما  کنیم.  تبدیل 
در جمعیت امام علی(ع) داریم که بازنشسته 
با  را  والدین  کردیم  هستند. سعی  باتجربه  و 
این افراد مرتبط کنیم. آنها سعی می کنند که 
والدین را هم جذب کنند و درگیر فعالیت کنند. 
این کار باعث شد همان مادری که همیشه 
شناسایی  برای  فرزندش  با  حاال  بود،  شاکی 
جوان ها  حرف  به  خانواده ها  شاید  می رود. 
اعتماد نکنند ولی وقتی آنها با افراد جا افتاده 
عوض  نظرشان  می کنند،  صحبت  باتجربه  و 
طریق  این  بتوانیم مادران را از  اگر  می شود. 
کار  کنیم،  جذب  داوطلب  نیروی  به عنوان 
بزرگی کرده ایم. چون هم خیلی پرتوان هستند 
فرزندانشان  که  میانسالی  سنین  در  هم  و 
زیادی  مسئولیت  و  نگرانی  شده اند،  بزرگ 
ندارند و می توانند وقت بگذارند. همانطور که 
ما کار داوطلبانه انجام می دهیم، این مادران 
و  اجتماعی  مسائل  در  سهمی  می توانند  هم 
دامنگیر  ما  کشور  در  که  آسیب هایی  کاهش 
شده است، داشته باشند. آدم هایی که انسانیت 
دارند و مسائل اجتماعی برایشان مهم است 
همه جا هستند. ما نگاهمان حتی در توجیه 
سازمان ها و نهادهایی که مجوز فعالیت صادر 
می کنند، یا به نوعی با انها در ارتباط هستیم 
نیز بیشتر فردی است نه سازمانی. یعنی آن 
فرد هم مثل سایر اقشار جامعه در قبال آسیب 
می تواند  و  دارد  مسئولیتی  اجتماعی  های 
به عنوان فرد موثری در این زمینه، فارغ از 
سمت سازمانی خود عمل کند. این نگرش به 
ما کمک کرده برخی چالش ها و موانع را در 
سر راه فعالیتمان به صورت انسانی حل کنیم 

تا سازمانی. 
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گروهی از اعضای جمعیت امام علی(ع) 
که بازنشسته و باتجربه هستند با 
والدین داوطلبان جمعیت مرتبط 

شده اند و  آنها والدین خود را هم جذب 
و درگیر فعالیت می کنند

 نقـش سـمن ها را در کاهـش آسـیب های 
اجتماعـی چگونـه می بینیـد؟

در حال حاضر من نقش سمن ها را مثل 
آب  اقیانوس  از  قاشق  با  که  می بینم  کسی 
برمی دارد! یعنی آسیب های اجتماعی به قدری 
ساختارمند و پیچیده است که هرچقدر تالش 
کنیم، باز هم کم است، البته این به معنای 
که  گفت  باید  نیست.  ها  سمن  اهمیت  نفی 
راهی جز این وجود ندارد. سمن ها می توانند 
تأثیرگذار  قوانین،  تغییر  مثل  امور  بعضی  در 
دارای  افراد  سمن های  که  همانطور  باشند. 
معلولیت توانسته اند قانون حمایت از معلوالن 
را به تصویب برسانند، ما فعاالن حوزه کودکان 
هم توانسته ایم خیلی شرایط را به نفع بچه های 
کار تغییر دهیم. البته خیلی از قوانین را هم 
نتوانسته ایم. اگرچه سمن ها در فعالیت هایشان 
با مشکالت عدیده ای روبه رو هستند ولی راه 
میانبری برای رسیدگی به آسیب های اجتماعی 
وجود ندارد. تنها راه، تقویت جامعه مدنی و 

گرفتن کمک از آن است. 

چگونه  (ع)  علی  امام  جمعیت  مالی  منابع 
تأمین می شود؟

سیاست ما در تأمین منابع مالی، معطوف 
به مقادیر کم از تعداد زیاد خیر است. مردم با 
هستند  روبه رو  بسیاری  اقتصادی  مشکالت 
ولی ما روی همان ده هزار تومان های صدقه 
می پردازند  هم  سخت  شرایط  در  مردم  که 
مخاطب  می دهیم  ترجیح  کرده ایم.  حساب 
کمک  از  بیشتر  و  باشند  متوسط  اقشار  ما 
مالی، به ایجاد حساسیت ذهنی در آنها نیاز 
که  داریم  سروکار  خانواده هایی  با  ما  داریم. 
اگر  ولی  می فرستند  کار  برای  را  بچه هایشان 
به هر کدام پنجاه میلیون تومان هم بدهیم، 
دو سال بعد، می بینیم که باز این خانواده به 
همین سبک زندگی می کند. یعنی مشکل آنها 
بیشتر از فقر مادی، فقر فرهنگی است و این 
زخم آنقدر کهنه شده که با یک داروی ساده 
قابل درمان نیست. خیلی وقت و انرژی نیاز 
است تا تغییر فرهنگ ایجاد شود و این تغییر 
فرهنگ، با پول انجام نمی شود، با نیروهای 
انسانی و با وقت گذاشتن انجام می شود. پس 
هرچه آگاهی و دغدغه مردم نسبت به مسائل 
و آسیب های اجتماعی بیشتر شود، ما جلوتر 
هستیم. اگر مردم بیشتر از آنکه از درآمد خود 
به این مراکز اختصاص دهند، وقت و فکرشان 
آن  از  بهتر  شود،  موضوع  این  به  معطوف 
است که چند آدم پولدار بیایند و پول زیادی 
به دنبال  ما  شود.  تامین  آخرتشان  تا  بدهند 
گرفتن پول زیاد از افراد خاص نیستیم و سعی 
می کنیم مبالغ جزئی و کم را از تعداد بیشتری 
از افراد متوسط جامعه بگیریم. سعی می کنیم 
دایره مدد دهندگان را گسترش دهیم و بیشتر 
با طبقه فرهنگی جامعه و قشر تحصیل کرده 
که به معضالت اجتماعی حساس هستند، در 

ارتباط باشیم.

مدارس می توانند بیشترین منبع برای جذب 
ارتباط  در  هم  مدارس  با  باشند.  داوطلبان 

هستید؟
ارتباط  طرح  دو  یکی،  در  مدارس  با   
باید  مدرسه  به  ورود  برای  ولی  داشته ایم 
که  کنیم  اقدام  پرورش  و  آموزش  طریق  از 
مدرسه  چند  با  ما  است.  سختی  بسیار  کار 
از  گاهی  و  هستیم  ارتباط  در  غیرانتفاعی 
می کنیم.  استفاده  آنها  آموزشی  فضاهای 
ما  خواستند  از  مدارس  این  مربیان  چندبار 
مسائل  با  دانش آموزان  آشناکردن  برای  که 
در  باشیم.  داشته  همکاری  آنها  با  اجتماعی 
دانش آموزانشان  که  بودند  این  به دنبال  واقع 
در  دغدغه  ایجاد  شاید  نباشند.  بعدی  یک 
کار  نوعی  خودش  مرفه  اقشار  دانش آموزان 
خیر باشد. کمک فقط مخصوص آن کودکی 
نیست که درسرما مجبور است کار  کند، آن 
بچه ای که در رفاه بزرگ شده و اجتماع خود را 
نمی شناسد هم نیاز به کمک دارد. در صورت 
درخواست مدارس، با آنها همکاری می کنیم. 

است؟  چگونه  مردم  با  شما  ارتباطی  منابع 
چگونه به مردم اطالع رسانی می کنید؟

ما در صفحات اجتماعی مثل فیسبوک 
با  می کنیم  سعی  و  داریم  حضور  تلگرام  و 
رسانه های اجتماعی هم ارتباط برقرار کنیم. 
منتظریم خبرنگارانی که خودشان عالقه مند 
به مسائل اجتماعی هستند به سمت ما بیایند 
و در جامعه ایجاد دغدغه کنند. گاهی چندین 
که  می کنیم  صحبت  خبرنگار  یک  با  ساعت 
توجیه شود که باید از آسیب های اجتماعی یا 
از کودکان کار گزارش تهیه کند. نقش رسانه ها 
بسیار تأثیرگذار است. سایتی با عنوان جمعیت 
امام علی(ع) داریم که عالقه مندان می توانند 
به راحتی با این سایت ارتباط بگیرند. نشریه ای 
به نام "گل یخ" داریم که فصلنامه است و در هر 
شماره به موضوعی می پردازد. این نشریه برای 
خیرین پست می شود و بقیه اش هم به فروش 

می رسد تا پول خودش را دربیاورد.

 شبکه ملی مؤسسات خیریه و نیکوکاری، به 
تازگی راه اندازی شده است. به نظر چه ضرورتی 
برای راه اندازی چنین شبکه ای وجود دارد؟

بـه نظـر مـن جامعـه مدنی بـدون وجود 
شـبکه مثـل ایـن اسـت کـه تکه هـای یـک 
متصـل  هـم  بـه  ولـی  بافته ایـد  را  لبـاس 
نکرده ایـد تـا یـک لباس ایجاد شـود. شـبکه 
همیـن نقش را دارد. خوشـبختانه هم رعد و 
هـم جمعیت امام علی (ع) عضو شـبکه ملی 
مؤسسـات نیکـوکاری و خیریه هسـتند و در 
راه انـدازی و گسـترش آن دخالت داشـته اند. 
مـا در شـبکه یـاری کـودکان کار هـم عضـو 
هسـتیم. بـه شـبکه یـاری کـودکان می توان 
در جایـگاه یـک صنـف هـم نـگاه کـرد. ایـن 
شـبکه ها بایـد بتوانند از موقعیت هر سـمنی 
کـه بـه هـر نحـو، مـورد تهدیـد واقـع شـده 
دفـاع کنـد. وقتـی اتفاقـی می افتد بـه جای 
اینکه خود سـمن بـا تهدیدی کـه پیش آمده 
روبه رو باشـد، ده ها سـمن پشتیبان دارد که 
در ایـن صـورت اوضاع فرق می کنـد و قدرت 
ایـن سـمن بیشـتر می شـود. از طرفـی بـا 
ایجـاد شـبکه خیلـی از هم پوشـانی هایی کـه 
وجـود دارد، می توانـد به صورت همـکاری در 
بیایـد. اگـر پنج سـمن بتوانند با هم درسـت 

کار کننـد الگویـی بـرای بقیه می شـوند.

به عنوان یک انجمن فعال و شناخته شده، 
چه صحبتی با مسئوالن دولتی دارید و اصًال 

چه انتظاری از آنها دارید؟
کـه  اسـت  ایـن  مـا  آرزوی  بزرگ تریـن 
فضایـی ایجاد شـود کـه مـا بتوانیـم کارمان 
مـا  فعالیـت  مسـیر  در  و  بدهیـم  انجـام  را 
سـنگ اندازی نشـود. آنهـا باید بداننـد که ما 
در مقابلشـان نیستیم، ما تسهیل گر اقداماتی 
کـه برعهـده آنهـا اسـت هسـتیم. در مسـیر 
فعالیت هایمـان بـا مشـکالت زیـادی روبه رو 
می شـویم. مثال با یـک خانواده بدسرپرسـت 
روبـه رو می شـویم کـه نمی دانیـم بـا کـودک 
آن خانـواده چـه کنیـم. مثال برای پـدری که 
مرتبـًا بـه دخترش آسـیب می رسـاند دسـت 
بـه دامـان بهزیسـتی ،اورژانـس اجتماعـی یا 
قوه قضاییه می شـویم، ولی سـرعت اقدامات 
دسـتگاه ها بسـیار کمتر از سـرعت گسـترش 

آسیب هاسـت.
البتـه خوشـبختانه در سـال های اخیـر 
مـردم  سـازمان های  بـه  نـگاه  در  تغییراتـی 
نهـاد، ایجـاد گردیـده اسـت و همکاری هایی 
می شـود.  سـمن ها  بـا  مشـکالت  حـل  در 
ایـن کمک هـا بسـیار سـودمند هسـتند کـه 
امیدواریـم افزایـش پیـدا کنند. بـرای کاهش 
آسـیب هایی کـه روز بـه روز افزایش می یابند، 
همـه سـمن ها و نهادهای دولتی باید دسـت 
به دسـت هم دهنـد، تـا شـاید روزی بتوانیم 

شـاهد جامعـه ای سـالم تر باشـیم.
 به امید آن روز.
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در سایه توسعه و تحکیم ارتباطات اجتماعی، 
جامعه به موفقیت دست پیدا خواهد کرد

تشــکل های  «مدیریــت  ســمینار 
ــن  ــر بهم ــخنرانی دکت ــا س ــی» ب اجتماع
ســازمان های  امــور  معاونــت  مشــکینی 
مــردم نهــاد روز شــنبه مــورخ ۹۵/۱۰/۱۸ 
بــا حضــور اعضــای شــبکه ملــی مؤسســات 
نیکــوکاری وخیریــه در محــل وزارت کشــور 

ــد. ــزار ش برگ
ــا  ــن ســمینار ب ــر مشــکینی در ای  دکت
ــوان  ــکیالتی به عن ــزوم کار تش ــر ل ــاره ب اش
اجتماعــی  تشــکل های  گمشــده  حلقــه 
ــه  ــرام ب ــاد، احت ــردم نه ــازمان های م و س
ــت  ــی)، عضوی ــر جمعی(خردجمع کار و نظ
گــروه  از  خــروج  و  شــبکه  قالــب  در 
گســترش  عضویــت)  (شــبکه  دورهمــی 
گــردش  و  اجتماعــی  ارتباطــات  دامنــه 
ــف  ــطوح مختل ــئولیت ها در ارکان و س مس
ــرای رســیدن  ســازمان را، ۴ اصــل مهــم ب
بــه اهــداف مشــترک در میــان تشــکل ها و 
ــد. ایشــان  ــاد خوان ــردم نه ســازمان های م
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ در بخ
رعایــت اصــول حرفــه ای در کار تشــکیالتی 
ــاط،  ــم، انضب ــه نظ ــر پای ــاره و آن را ب اش
ــی،  ــری، هم پوشــانی جمع ــگ نقدپذی فرهن
اســتمرار و پیوســتگی فعالیت هــا، نفــی 
انحصــار طلبــی و خودشــیفتگی و در نهایــت 
ــازمان های  ــکل ها و س ــری در تش مطالبه گ

ــد. ــاد خوان ــردم نه م
معــاون امــور ســازمان های مــردم نهــاد 
کشــور تأکیــد کــرد: شــناخت علمی تشــکل 
نســبت بــه موضــوع فعالیــت، ارائــه برنامــه 
ــی،  ــات اجتماع ــعه ارتباط ــی، توس عملیات
مســئولیت،  گــردش  و  عضویــت  نظــام 
ــا،  ــتگاه ها و نهاده ــا دس ــل ب ــوه تعام نح
فعالیــت براســاس موضــوع و برنامــه تشــکل 
و انضبــاط و شــفافیت مالــی شــاخص های 

یــک تشــکل مطلــوب اســت.
 مشــکینی در ادامــه ســخنان خــود 
ــه جهــت  ــه ب ــزوم شــناخت جامع ضمــن ل
مفهــوم  دو  اجتماعــی،  خدمــات  ارائــه 
ســرمایه اجتماعــی و آســیب های اجتماعــی 
ــد  ــا تأکی ــرار داد. وی ب ــی ق ــورد بررس را م
ــه عکــس  ــوم رابط ــن دو مفه ــه ای ــر اینک ب
ــرد: ســرمایه  ــار ک ــد، اظه ــر دارن ــا یکدیگ ب
اجتماعــی در حقیقــت و بــه معنــای واقعــی 
مجموعــه ای از توانمندی هــا، اطالعــات، 
ــای  ــه ای از هنجاره ــوان و در کل مجموع ت
اجتماعــی تولیــد شــده در اثــر روابــط 

اجتماعــی اســت. مشــکینی کانون ســرمایه 
ــوان  ــی عن ــات اجتماع ــی را ارتباط اجتماع
ــزان  کــرد و افــزود: جهــت نشــان دادن می
ــاخص ها  ــه ای از ش ــرمایه، مجموع ــن س ای
بیــان  بــا  وی  اســت.  شــده  تعریــف 
ــن  ــه ای ــاد از جمل ــت و اعتم ــه رضای این ک
ــرد،  ــه در ســطح خ ــتند ک شــاخص ها هس
میانــی و کالن تعریــف شــده اند، گفــت: 
هرچــه ایــن شــاخص ها در جامعــه افزایــش 
ــرمایه  ــش س ــای افزای ــه معن ــد ب ــدا کن پی

ــت.  ــی اس اجتماع
ــرد، در بحــث آســیب های  ــان ک وی بی
ــم  ــم ه ــدد و رق ــری ع ــا یکس ــی ب اجتماع
روبــه رو هســتیم کــه تحلیــل مــا از وضعیــت

امــا  نیســت،  اجتماعــی  آســیب های 
آن  طریــق  از  کــه  اســت  هشــدارهایی 
اجتماعــی  آســیب های  کلــی  وضعیــت 

می شــود.  مشــخص 
مشــکینی در ادامــه بحــث بــه بررســی 
ــزان  ــی و می ــیب های اجتماع ــت آس وضعی
جامعــه  در  آســیب ها  ایــن  گســترش 
پرداخــت و در ایــن رابطــه بیــان کــرد: 
ــه ۱۱ میلیــون حاشیه نشــین  به عنــوان نمون
ــق  ــاکن مناط ــون س ــش از ۸/۵ میلی و بی
ــه  بافــت فرســوده در کشــور وجــود دارد ک
را  حاشیه نشــین  میلیــون   ۱۹/۵ جمعــا 

می دهــد. تشــکیل 
تنهایــی  بــه  خــود  جمعیــت  ایــن 
تولیدکننــده انــواع آســیب ها اســت. وی 
ــت  ــن وضعی ــل ای ــط مقاب ــه داد: فق ادام
نقــاط بحرانــی مبــدأ اســت، یعنــی نقاطــی 

کــه مهاجرخیــز هســتند و اغلــب ایــن 
حاشیه نشــین  مناطــق  بــه  مهاجرهــا 
شــهری مهاجــرت می کننــد. در نتیجــه 
مبــدأ بــه نقطــه بحرانــی تبدیــل می شــود. 
دیگــر  مســئله  افــزود:  مشــکینی 
گرفتــن  درنظــر  بــا  اســت.  اعتیــاد 
خوشــبیانه ترین  بیــن  میانگیــن  نــرخ 
حــدود حالــت،  بدبینانه تریــن  و 
چهــار میلیــون نفــر معتــاد داریــم و ایــن بــه 
ــا  ــواده ب ــداد خان ــن تع ــری ای ــای درگی معن

معضــل اعتیــاد و تبعــات آن اســت. 
این کــه  بیــان  بــا  مســئول  ایــن 
ــوب  ــیب محس ــود آس ــودی خ ــالق به خ ط
ــه  ــه ب ــا توج ــع ب ــک جام ــود و در ی می ش
ســرانه جمعیــت، وقــوع میزانــی از طــالق 
ــان  امــری طبیعــی محســوب می شــود، بی
ــر ایــن اســاس بایــد حداکثــر آمــار  کــرد: ب
طــالق در کشــور ۱۰درصــد باشــد کــه ایــن 
ــت.  ــد اس ــا ۲۶ درص ــور م ــزان در کش می

مــا  همچنیــن  کــرد:  عنــوان  وی 
در کشــور ۱۵ میلیــون پرونــده قضایــی 
بــا توجــه  اســاس  برایــن  داریــم کــه 
پنــج هــر  از  کشــور  جمعیــت  بــه 
ــا مســئله قضایــی درگیــر  نفــر یــک نفــر ب

اســت. 
ــزار  ــه ۲۲۰ ه ــان اینک ــا بی ــکینی ب مش
زندانــی ثابــت و ۶۰۰ هــزار زندانــی غیرثابت در 
کشــور داریــم، گفــت: ایــن معــدل اجتماعــی 
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــی و نح ــامل زندان ــا ش تنه
وی در زنــدان می شــود و خانــواده را نیــز 

تحت تأثیــر قــرار می دهــد.
ایــن مســئول در رابطــه بــا تلفــات 
ــرد:  ــان ک ــی بی ــات رانندگ ناشــی از تصادف
در هــر ســال ۳۰ هــزار نفــر در نتیجــه 
ــات رانندگــی کشــته می شــوند و در  تصادف
کنــار ایــن آمــار، آمــار قطــع نخاعی هــا نیــز 
وجــود دارنــد. هــر قطــع نخاعــی ۲۰ تــا ۳۰ 
ــا ۴۰  ــن ۳۰ ت ــن بی ــور میانگی ــر را به ط نف

ســال مشــغول به خــود می کنــد. 
ــه  ــه در رابط ــان این ک ــا بی ــکینی ب مش
ــار  ــز هنج ــوار نی ــت خان ــان سرپرس ــا زن ب
تعریــف شده اســت گفــت: ایــن نــرم در 
کشــور مــا از میــزان طبیعــی باالتــر اســت 
ــواده  ــون زن سرپرســت خان ــا ۲/۸ میلی و م
ســازمان های  و  تشــکل ها  کــه  داریــم 
ــه  ــی ب ــور تخصص ــد به ط ــاد بای ــردم نه م

ــد.  ــات بپردازن ــن موضوع ای

دکتر بهمن مشکینی، معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور
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ــدود  ــه ح ــود ک ــی ش ــن زده م تخمی
ــور  ــغ در کش ــت بال ــد از جمعی ۱۷٫۸درص
ــد، در حالــی  ــادا ناتوانــی جســمی دارن کان
ــی  ــه نوع ــه ب ــی ک ــد داوطلبین ــه درص ک
ــا ۱۲ درصــد  ــت هســتند تنه دارای معلولی
ــزان  ــن می ــا، ای ــورد بریتانی ــت. در م اس
ــد.  ــد می باش ــل ۶درص ــد در مقاب ۱۴درص
مطابــق آمــار کشــور اســترالیا، ۳۳درصــد 
ــا  ــمی و ی ــی جس ــا ناتوان ــاالن ب از بزرگس

ــه  ــور ب ــن کش ــدت در ای ــد م ــاری بلن بیم
فعالیــت داوطلبانــه مــی پردازنــد(۲٫۲۲ 
میلیــون نفــر) ایــن در حالیســت کــه 
۳۹درصــد از افــرادی کــه محدودیــت و 
ــور  ــب ام ــد، داوطل ــی جســمی ندارن ناتوان
ــار، ۴۰  ــن آم ــق همی ــتند. مطاب ــر هس خی
درصــد از بزرگســاالنی کــه از وضعیــت 
ســالمتی خــود ارزیابــی در ســطح "عالــی و 
خیلــی خــوب" داشــتند بــه کار داوطلبانــه 
پرداخته انــد، در حالــی کــه تنهــا ۲۶درصــد 
ــان را "  ــت سالمتیش ــه وضعی ــرادی ک از اف
متوســط و یــا ضعیــف " ارزیابــی کرده انــد، 
گرایــش  داوطلبانــه  فعالیت هــای  بــه 

داشــته اند.
افــرادی کــه در موقعیــت و خطــر 
ــراد  ــد (اف ــرار دارن محرومیــت اجتماعــی ق
نــژادی،  اقلیت هــای  پوســت،  ســیاه 
ــت  ــراد دارای معلولی ــاص و اف ــاران خ بیم
جســمی و ذهنــی) ســطح پایین تــری از 
فعالیت هــای داوطلبانــه رســمی را نســبت 
دارنــد.  محدودیــت  بــدون  افــراد  بــه 
ــان  ــده نش ــاالت متح ــمی ای ــای رس آماره
می دهــد، در حالــی کــه درصــد مشــارکت 
۴۸درصــد  تندرســت  جامعــه  بیــن  در 
دارای  افــراد  مشــارکت  ســهم  اســت، 

کار داوطلبانه توسط افراد دارای معلولیت، 
فرصت ها و راهکارها

دکتر نسیم غنبر تهرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

داوطلبان سازمان های غیر انتفاعی
 بر این باورند که 

بیشتر از چیزی که در کار داوطلبانه
 از خود ارائه می دهند، 

دریافت کرده اند! 

سازمــان های مــردم نهــاد و 
خیریه ای، با هـدف ایجاد جهانی بهتر 
ایجاد شـده اند. آنها بیشترین منفعت 
را از درگیـر کـردن نیروهـای داوطلب 
بـرای تحقـق اهـداف خود، به دسـت 
از  می توانـد  امـر  ایـن  می آوردنـد. 
طریق اهـدای پول و لـوازم، تخصیص 
وقــت و مشـــارکت در کمـپین ها 

واطالع رسـانی ها حاصـل شـود.
بخش وسیعی از سازمان های مردم 
نهاد، بر این باورند که باید فرصت های 
کار داوطلبانه را برای اشخاص عالقمند 
در  سازمان  به  کمک  به  تمایل  که 
ایجاد  دارند،  خود  ماموریت  راستای 
جایگاه  و  نقش  به  مقاله،  این  کنند. 
افراد دارای معلولیت در بین داوطلبان 
به  که  آنجا  از  می پردازد.  سازمان  در 
عنوان پیش فرض اصلی، این افراد به 
عنوان دریافت کننده خدمات حمایتی 
تلقی می شوند، این تغییر نگرش می 
سطح  و  رضایت  بهبود  موجب  تواند 
خدمات دریافتی آنان، و نیز بهره وری 

سازمان ها در ارائه این خدمات گردد.
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می باشــد. ۳۲درصــد  معلولیــت 
عــالوه بــر ایــن، محدوده هــای فعالیــت 
ــز تفــاوت قابــل  ــا یکدیگــر نی ــراد ب ایــن اف
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــی دارد. آم توجه
افــرادی کــه در معــرض ریســک محرومیــت 
ــات  ــر در موسس ــتند، کمت ــی هس اجتماع
آموزشــی و ورزشــی پذیــرش می شــوند، 
ــا در  ــن فعالیت ه ــش ای ــه نق ــی ک در حال
توانمندســازی و بهبــود وضعیــت آنــان غیــر 

قابــل انــکار اســت. 

     
داوطلبــان ســازمان های غیــر انتفاعــی 
بــر ایــن باورنــد کــه بیشــتر از چیــزی کــه 
در کار داوطلبانــه از خــود ارائــه می دهنــد، 
ــاره  ــوع درب ــن موض ــد! ای ــت کرده ان دریاف
داوطلبــان بــا ناتوانــی جســمی نیــز صــادق 
اســت. فضــای فعالیت هــای داوطلبانــه بــه 
ــای  ــغلی، مهارت ه ــای ش ــب مهارت ه کس
شــخصیتی و فرصتــی بــرای کاهــش انــزوا 

در ایــن افــراد، بســیار موثــر اســت. 
بــه  دســت یابی  کــه  درحالــی 
ناتوانــان  بــرای  شــغلی  موقعیت هــای 
ــر  ــه نظ ــا ب ــت، ام ــکل تر اس ــمی مش جس
می رســد در یــک موقعیــت شــغلی عــادی، 
ــم  ــوان ک ــا و نات ــراد توان ــن اف ــالف بی اخت
اســت. کار داوطلبانــه یــک راه حــل کلیدی 
مهارت هــای  آوردن  به دســت  بــرای 
شــغلی و اغلــب اســتخدام بــا حقــوق 
مناســب بــرای کلیــه داوطلبــان می باشــد. 
بســیاری از افــراد ناتــوان از طریــق کارهــای 
ــغلی به دســت  ــای ش ــه، مهارت ه داوطلبان
آورده انــد و از ایــن طریــق، موانــع موجود در 
اســتخدام را از ســر راه خــود برداشــته اند. 
در یــک تحقیــق میدانــی، بیــش از نیمــی 
از افــراد دارای معلولیتــی کــه فعالیت هــای 
معتقــد  می دادنــد،  انجــام  داوطلبانــه 
کار  در  کــه  مهارت هایــی  کــه  بودنــد 
ــن  ــرای یافت ــد، ب ــه کســب نمودن داوطلبان
شــغل مناســب برایشــان مفیــد بوده اســت.
ــا نیازهــای خــاص، یکــی  داوطلبــان ب
نخورده تریــن  دســت  و  بزرگ تریــن  از 
در  هســتند.  کشــورها  انســانی  منابــع 
ــه و  ــر ۱۷۸۰۰۰ خیری ــغ ب ــادا بال ــور کان کش
ــاب  ــراد توانی ــاد، از اف ــردم نه ــازمان م س
ــه  ــای داوطلبان ــور در فعالیت ه ــرای حض ب
خــود بهــره می گیرنــد. بــه ایــن دلیــل کــه 
ــادی  ــم زی ــا حج ــت ب ــراد دارای معلولی اف
ــه رو  ــه روب ــکالت در جامع ــع و مش از موان
ــا کمــک  ــه آنه ــت ب ــن موقعی ــتند، ای هس
ــای شــغلی خــود را  ــه مهارت ه ــد ک می کن
بــاال ببرنــد. آمــوزش مناســب، پشــتیبانی و 
ــه  تشــویق، چیزهایــی هســتند کــه بایــد ب
هــر داوطلــب بــا نیــاز خــاص داده شــود تــا 
آنــان ســابقه کاری مناســبی کســب کننــد و 
ــای ارتباطــی الزم  ــزت نفــس و مهارت ه ع

ــد. ــش دهن ــود افزای را در خ
در  معلولیـت  دارای  افـراد  هـم  هنـوز 
و  مشـکالت  بـا  جهـان  کشـورهای  اغلـب 
فعـاالن  و  هسـتند  روبـه رو  زیـادی  موانـع 
مدنـی در راسـتای توسـعه اجتماعـی، بـه 
دنبـال افزایـش سـطح کیفیت زندگـی افراد 
دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند. در 
برخی کشـورها ماننـد کانادا، پیشـرفت های 
قابـل قبولی در سـال های اخیـر در خصوص 
تمامـی  در  معلولیـت  دارای  افـراد  حضـور 
موقعیت هـای جامعـه صورت گرفته اسـت. 
ــل  ــگاه مک گی ــه دانش ــی ک در پژوهش
ــی در  ــادی ناتوان ــره اقتص ــوان چه ــا عن ب

ــه: ــت ک ــده اس ــام داده آم ــادا انج کان
در افــراد دارای معلولیــت، نــرخ بیکاری 
ــدون محدودیــت  ــراد ب خیلــی بیشــتر از اف

ــد. ــمانی می باش جس
بــا افزایــش شــدت ناتوانــی افــراد، نــرخ 

بیــکاری آنهــا نیــز افزایــش می یابــد.
وجــود الزام بــرای پذیــرش افــراد دارای 
معلولیــت در محیط هــای کاری، مشــارکت 

نیــروی کاری را کاهــش داده اســت.
زمانـی کـه افـراد دارای معلولیـت بـه 
فعالیت هـای داوطلبانـه می پردازنـد، اغلب 
اینگونـه فـرض می شـود کـه تمایـل دارنـد 
بـا وضعیـت و موضـوع مربـوط بـه ناتوانـی 
خـود سـروکار داشـته باشـند. بـه عنـوان 
مثـال، شـاید دیـده باشـید یـک فـرد نابینا 
می خواهـد بـرای خدمت رسـانی بـه جامعـه 
تصویـر  ایـن  امـا  کنـد.  فعالیـت  نابینایـان 
همیشـه صحیح نیسـت. بعضـی از افـراد از 
کار داوطلبانـه بـه عنـوان فرصتی بـرای فرار 
ذهنـی از موقعیـت خـود و شـکل دهـی به 
ارتباطـات شـخصی جدیـد خـود بـا دیگران 
دیگـر،  مـواردی  در  می کننـد.  اسـتفاده 
شـواهد نشـان می دهـد کـه افـراد بـه ایـن 
دلیـل کـه با موانـع موجـود بر سـر راه خود 
بـه خوبـی آشـنا هسـتند در موقعیت هـای 

مرتبـط بـا خودشـان فعالیـت می کننـد. به 
عنـوان مثـال افرادی کـه از ویلچر اسـتفاده 
کـه  هسـتند  آن  دنبـال  بـه  می کننـد، 
ساختمان سـازی ها بـه گونـه ای باشـد کـه 
جابه جایـی برای افـرادی که مثل خودشـان 

هسـتند، راحـت باشـد.
عـالوه بـر آن، اهداکننـدگان و خیریـن 
هـم بـا دیـدن خدمت رسـانی  سـازمان های 
خیریـه و اسـتفاده از داوطلبـان توان یـاب، 
اطمینـان بیشـتری به ایـن سـازمان ها پیدا 
می کننـد. بـه طـور کلـی، افـراد توان یـاب 
یـک منبـع بـزرگ از داوطلبـان هـر جامعه 
بـه شـمار می آینـد و افزایش دسترسـی آنان 
سـازمان های  بـه  مربـوط  برنامه هـای  بـه 
خیریـه، در رسـیدن بـه اهـداف و مأموریت 

آن سـازمان کمـک بسـیاری می کنـد. 

    
   

افــرادی کــه بــه گروه هــای نــژادی 
خــاص تعلــق دارند(مانند ســیاه پوســتان)، 
ــد  ــاص و بلن ــای خ ــه بیماری ه ــرادی ک اف
ــی  ــد، دچــار معلولیــت و ناتوان ــی دارن مدت
جســمی هســتند و یــا هرگونــه محدودیتــی 
ــده  ــر ران ــد خط ــرض تهدی ــد، در مع دارن
شــدن بــه حاشــیه اجتمــاع هســتند. بــرای 
ایــن موضــوع سیاســت ها و تدابیــر دولتــی 
بــرای افزایــش مشــارکت آنــان در اجتمــاع 
پیشــنهاد می شــود. یکــی از مهم تریــن ایــن 
ــا هــدف افزایــش حــس  سیاســت ها کــه ب
تعلــق بــه اجتمــاع و یادگیــری مهارت هــای 
جدیــد انجــام مــی شــود، از طریــق درگیــر 
کــردن آنهــا در کار داوطلبانــه اســت. البتــه 
بایســت اذعــان داشــت کــه همچنیــن 
داوطلــب  بــه  میــل  گروه هــا  ایــن  در 
ــش  ــت. افزای ــده شده اس ــر دی ــدن کمت ش

فضای فعالیت های داوطلبانه
 به کسب مهارت های شغلی، 

مهارت های شخصیتی و
 فرصتی برای کاهش انزوا 

در این افراد، 
بسیار موثر است 
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بــا  داوطلبانــه،  کار  در  آنــان  مشــارکت 
ــه  ــای داوطلبان ــل فعالیت ه ــه و تحلی تجزی
ــای  ــکالت و محدودیت ه ــایی مش و شناس

آنــان امکان پذیــر می شــود. 

  
  

ــترالیا،  ــد اس ــورها مانن ــی از کش برخ
کانــادا، انگلســتان و ایــاالت متحــده، بــرای 
ــا  افزایــش مشــارکت و به کارگیــری افــراد ب
ــای  ــمی در فعالیت ه ــای جس محدودیت ه
میدانــی  مطالعــات  بــه  داوطلبانــه، 
ــه و تجــارب و دســتاوردهای خــود  پرداخت
را در ایــن زمینــه در قالــب پیشــنهادات بــه 
ــه  ــی ارائ ــه و غیرانتفاع ــازمان های خیری س

کرده انــد.
 برخــی از ایــن نــکات در ادامــه بیــان 

شده اســت:
ــه  ــد ک ــاس کنی ــت احس ــازی نیس نی
ــورد  ــواالت را در م ــه س ــواب هم ــد ج بای
مســئولیت دادن بــه افــراد دارای معلولیــت 
داشــتن  موضــوع  مهم تریــن  بدانیــد، 
انعطاف پذیــری در کار، دیــدگاه مثبــت و 
ــت  ــرای حمای ــازمانی ب ــکاری درون س هم
از افــراد ناتــوان جســمی در برنامه هــای 

ــت. ــه اس داوطلبان
قبــل از همــه چیــز بایــد در نظــر 
ــول  ــف مح ــف و تکالی ــه وظای ــت ک داش
ــا و  ــر اســاس نیازه ــد ب ــرد بای ــه ف شــده ب
ملزومــات مشــخص و ویــژه باشــد. بــه 
عنــوان مثــال، وظیفــه ای مثــل مهــر زدن 
پــای نامه هــا نیــازی بــه زبــان خــاص و یــا 
ســطح آموزشــی بــاال نــدارد. امــا از ســوی 
دیگــر بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد 
کــه در درازمــدت انجــام مکــرر ایــن امــور 
باعــث دلســردی و توقــف یادگیــری فــرد در 
ســازمان می شــود، از ایــن رو شــاید بتــوان 

ــی و  ــوان برخــی فعالیت هــای موقت ــه عن ب
ابتدایــی کــه بیشــتر بــا هــدف جــا افتــادن 
فــرد در ســازمان در بــدو ورود اســت، از آن 
بهــره بــرد. عــالوه بــر ایــن، بــرای تطبیــق 
موقعیــت کار داوطلبانــه بــا شــرایط خــاص 
ــف  ــف و وظای ــن تکالی ــد در تعیی ــرد، بای ف

ــرد. ــل ک ــر عم انعطاف پذی
بــرای ایجــاد جــو مناســب و خوش آمــد 
فعالیت هــای  بایــد  ســازمان،  در  گــو 
عملیاتــی را درنظــر داشــت و اطمینــان 
ــوان جســمی  ــراد نات حاصــل نمــود کــه اف
می تواننــد بــه ســازمان وارد شــده و از 
امکانــات اســتفاده کننــد. به عنــوان مثــال 
ــد  ــرای افزایــش دسترســی محیطــی، بای ب
شــرایط مناســب و ابــزار بــا فرمــت خــاص 
ــی  ــات چاپ ــد صفح ــود، مانن ــم نم را فراه
بــزرگ یــا بریــل، رمپ هــای مناســب بــرای 

ــر و... ویلچ
اینکــه  از  قبــل  می شــود  توصیــه   
ایــن  اختیــار  در  را  ســازمان  امکانــات 
داوطلبــان قــرار دهیــد، نقــاط قــوت و 
ضعــف موضــوع را عمیقــا بررســی نماییــد. 
ــن مســاله  ــه ای ــد توســعه انســانی ب ــا دی ب
ــد و مضــرات آن را هــم  ــگاه کنیــد و فوای ن
ــان  ــد داوطلب ــد ســازمان و هــم از دی از دی
ــه  ــژه توج ــد. بوی ــرار دهی ــورد بررســی ق م
ــا و  ــراد، فض ــن اف ــه ای ــید ک ــته باش داش
ویژگی هــای ســازمان بــه عنــوان یــک 
عامــل کلیــدی تاثیــر گــذار بــر مشــارکت را 

می گیرنــد. نظــر  در 
ــگاه  ــوًال ن ــازمان، معم ــراد س ــایر اف س
کلیشــه ای قــوی ای نســبت بــه افــراد 
ــر  ــا ب ــن نگاه ه ــد. ای ــمی دارن ــوان جس نات
اســاس فرایندهــای پیچیــده روان شناســی 
شــکل گرفتــه و بــه ســختی قابــل برطــرف 
ــگاه  ــن ن ــراد ای ــی از اف شــدن اســت. خیل
ــاص  ــای خ ــه گروه ه ــبت ب ــه ای نس کلیش
مــردم چــه مثبــت و چــه منفــی را دارنــد. 

بایــد اگاه باشــیم کــه دلیــل انجام بســیاری 
قــوی،  تعصب هــای  فعالیت هــا،  از 
ــرفت اســت.  ــرس از پیش ــا و ت ممنوعیت ه
یکــی از مهم تریــن چیزهایــی کــه مــی توانــد 
ایــن مشــکل را برطــرف کنــد، ارزیابــی 
صادقانــه و آزادانــه ی ویژگی هــای افــراد 
ــت های  ــد. سیاس ــت می باش دارای معلولی
غلــط در جامعــه، ایــن ویژگی هــای منفــی 
ــه  ــد ک ــی دارد و هرچن ــه م ــان نگ را پنه
بــرای برطــرف کــردن آنهــا تالش هایــی 
می شــود، امــا همچنــان در رفتارهــای 

ــد.  ــود دارن ــراد وج اف
اغلب چنیـن نگرش هایی دیده می شـود 
کـه مثـًال: افـراد ناتـوان جسـمی نمی توانند 
پیشـرفت کننـد، کمتـر قابـل اتـکا هسـتند 
زیـرا بیشـتر درگیـر سـالمتی خود هسـتند، 
آنان بیشـتر از بقیه در خطـر تصادف درحین 
فعالیت هـای داوطلبانـه خـود هسـتند و یـا 
اینکـه ایجـاد یک محیط کاری دسـترس پذیر 

بـرای آنـان، هزینه بر اسـت.
همــه باورهای اشــتباه بــاال را همچنان 
و  می بینیــم  خــود  جامعــه  ســطح  در 
ــا را در  ــن باوره ــه ای ــم ک ــالش کنی ــد ت بای
ــم. در  ــر دهی ــراد تغیی ــود و اف ــازمان خ س
ــازمان و  ــان س ــا کارکن ــد ب ــورد بای ــن م ای
ــاری  ــای ج ــاره ی برنامه ه ــان، درب داوطلب
و اهــداف ســازمان از درگیــر کــردن آنــان، 

ــد. ــت کنی صحب

  
جسـمی  ناتوانـی  بـا  داوطلبـان  همـه 
و ذهنـی بـه امکانـات رفاهـی خاصـی نیـاز 
ندارنـد. مطالعـات نشـان داده اند کـه کمتر 
از نیمـی از افـراد با ناتوانی جسـمی نیازمند 
امکانـات خاصی  هسـتند. برای کسـانی که 
نیازمنـد برخـی از امکانات رفاهی هسـتند، 
مطالعـات نشـان داده انـد کـه یـک سـوم تا 
نیمی از امکانـات رفاهی هزینه ای بر کارفرما 
تحمیـل نمی کننـد. بـرای مثـال، تصحیـح 
برنامـه زمانـی کار بـرای کسـی کـه نیازمند 
بـرای  حتـی  دارد.  سـاعتی  اسـتراحت  بـه 
امکانـات رفاهی کـه نیاز به هزینه هسـتند، 
می تـوان از آنهـا بـه عنـوان سـرمایه گذاری 
داوطلـب،  نیـروی  تنـوع  افزایـش  بـرای 
افزایـش اعتمـاد خیریـن و افزایـش توانایـی 
سـازمان بـرای انجـام خدمـت دانسـت. در 
مطالعـه ای کـه در مـورد امکانـات رفاهـی 
انجـام  نیکـوکاری  سـازمان های  کارمنـدان 
شـده مشـاهده شـد که بـه طـور میانگین، 
بـه ازای صـرف هر یـک دالر در ایـن موارد، 
۱۰ دالر افزایـش در سـود از طریـق بهره وری 
ایجـاد می شـود. بـرای کارهـای داوطلبانه و 
بدون حقوق در سـازمان، سرمایه گذاری در 
امکانـات رفاهـی، باعـث تشـویق داوطلبان 
دارای ناتوانی می شـود و ماموریت سـازمان 

را ارتقـا می بخشـد. 

در یک تحقیق میدانی، 
بیش از نیمی از افراد دارای معلولیتی که 
فعالیت های داوطلبانه انجام می دادند، 
معتقد بودند که مهارت هایی که در کار 

داوطلبانه کسب نمودند، 
برای یافتن شغل مناسب
 برایشان مفید بوده است
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زهرا عمرانی، مدرک کارشناسی کامپیوترش 
را از دانشگاه شهید بهشتی گرفت. ولی به دلیل 

عالقمندی به فعالیت در حوزه های اجتماعی، یک فوق 
لیسانس را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه عالمه 
مدیریت  رشته  در  را  دوم  لیسانس  فوق  و  طباطبایی 
سازمان های غیردولتی از دانشگاه واشنگتن اخذ کرد. 
فعالیت های  حوزه  در  تخصصی  به طور  سال ۸۲  از  او 
اجتماعی حضور پیدا کرد و با سازمان های غیردولتی 
تحصیل  به  آمریکا  در  که  مدتی  در  زهرا  شد.  همراه 
با  و  حرفه ای  به طور  سمن  چند  با  داشت،  اشتغال 
تعدادی دیگر به طور داوطلبانه کار کرد. این فعال مدنی 
سمن ها  مدیریت  حوزه  در  ایران،  به  بازگشت  از  بعد 
و نحوه مدیریت بهینه آن ها  فعالیت می کند. در کنار 
این فعالیت ها او در حوزه زنان در بحث کارآفرینی و 
خوداشتغالی، با  بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان 

نیز فعالیت دارد.

راه حل بسیاری از بحران ها و آسیب های اجتماعی،
از درون سمن ها در می آید 

سـمن ها چـه ویژگی هایـی دارنـد و بـا چه 
اهدافـی به وجـود می آینـد؟

آمـدن  به وجـود  چرایـی  توضیـح  در 
سـمن ها بایـد گفـت کـه در قدیـم، دولـت 
بـود و بخـش خصوصـی. یعنـی یـک سـری 
کارهـا را دولـت انجـام می داد و یک سـری از 
فعالیت هـا را هـم بخـش خصوصـی برعهده 
داشـت. در کنـار ایـن دو نهـاد، نهادهـای 
به وجـود  خودجـوش  به طـور  هـم  مردمـی 
آمدنـد. آن هـا کارهایـی را انجـام می دادنـد 
آن   بـه  خصوصـی  بنگاه هـای  و  دولـت  کـه 
توجهـی نداشـتند. ایـن  نهادهـا خیریه هایی 
بودنـد کـه در آغـاز حالـت رسـمی و ثبـت 
شـده ای نداشـتند. خیریه هـا از قدیم االیـام 
در  را  فعالیت هایـی  خیـر،  کار  به عنـوان 
کنـار ایـن دو بخـش انجـام می دادنـد. ۷۲ 
سـال پیـش نهـاد بین المللـی مهمـی، چون 
سـازمان ملـل متحـد شـکل گرفت تـا صلح 
را در جهـان برقرارکنـد (کاری کـه دولت هـا 
عاجـز  آن  انجـام  از  خصوصـی  بخـش  و 
بودنـد). اولیـن بـار و بـه طـور رسـمی نـام 
سـازمان های غیردولتی در منشـور سـازمان 
ملـل متحـد آمده اسـت. به طـور عـام نیـز، 
سـمن ها و نهادهـای مدنـی در کشـورهای 

مختلـف تـالش می کنند تـا بارهـای برزمین 
مانـده  را در راه دسـتیابی بـه زندگـی بهتـر 

جوامـع بـردوش کشـند. 

تفـاوت سـمن ها بـا انجمن هـای خیریه در 
چیسـت؟ ظاهـرا هـر دو بـه یـک منظـور 

تشـکیل شـده اند.
هـردو در حـوزه سـازمان های غیردولتی 
و غیرانتفاعـی طبقه بندی می شـوند. هرچند 

خیریه هـا ممکن اسـت ثبت نشـده باشـند، 
اداره  سـنتی  شـکل  بـه  عمومـا  خیریه هـا 
می شـوند، اعضـا آن ها گروهـی داوطلب خیر 
هسـتند کـه بـرای رفـع نیـاز خـاص از گروه 
مخاطـب خـود فعالیـت می کننـد. سـمن ها 
شـش ویژگی شـاخص دارند که آن هـا را را از 
نهادهـای دیگر متفاوت می کنـد: اول اینکه؛ 
نهادهـای مردمـی و خودجـوش هسـتند و 
دسـتوری تاسـیس نشـده اند. هر سـمن ، در 
پاسـخ بـه نیـاز خاصی تاسـیس شده اسـت. 
دوم این کـه، سـمن ها ثبـت شـده هسـتند، 
درصورتـی کـه گروه هـای خیریه کـه دور هم 
شـدن  ثبـت  بـه  الزامـی  می شـوند،  جمـع 
ندارنـد. سـوم این کـه، سـمن ها حتمـًا باید 
غیرسیاسـی باشـند. اگـر بـه هر نحـوی وارد 
فعالیت های سیاسـی شـوند، تبدیل به حزب 
می شـوند و دیگـر سـمن نیسـتند. چهـارم 
این کـه، سـمن ها غیردولتـی هسـتند و هیچ 
وابسـتگی بـه دولـت ندارنـد. البتـه دولت ها 
موظـف هسـتند کـه از آن هـا حمایـت کنند 
و می تواننـد بـا آن هـا به عنـوان یـک نهـاد 
مسـتقل، قرارداد بسـته و پروژه هایی را برای 
انجـام به آن ها بسـپارند. سـمن ها می توانند 
بازویـی برای دولت باشـند، ولـی تصمیمات 

 غیردولتی بودن از مبانی اصلی 
سازمان های مردم نهاد است، دولت 
می تواند به عنوان یک نهاد مستقل با 

آنها قرارداد ببندد و پروژه هایی را برای 
انجام به آنها بسپارد 

     زهرا عمرانی، کارشناس ارشد مدیریت سازمان های غیر دولتی
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ایـن نهادها توسـط دولـت گرفته نمی شـود. 
پنجمیـن ویژگـی  سـمن ها غیرانتفاعی بودن 
درآمـدزا  فعالیـت  می تواننـد  اسـت.  آن هـا 
انجـام بدهنـد و درآمـد داشـته باشـند ولـی 
سـود حاصـل از فعالیت های درآمـدزا باید در 
جهت توسـعه اهداف سـمن مصرف شود. در 
بنگاه های اقتصادی سـود حاصـل از فعالیت 
هیات مدیـره  اعضـای  بیـن  سـال  آخـر  در 
اگـر  سـمن ها  در  ولـی  می شـود  تقسـیم 
سـودی حاصـل شـود، بـه مصـرف توسـعه 
اهـداف سـازمان می رسـد. ششـم این کـه، 
سـمن ها ارزش محـور هسـتند و بـا هـدف 
ایجـاد تغییـر اجتماعـی تاسـیس می شـوند. 
یکـی از مشـخصات بارز سـمن ها، شـفافیت 
در گـزارش  مالـی آن هـا اسـت. گزارش هـای 
مالـی بـه صـورت دوره ای، هـم بـه حامیـان 
مالـی آن هـا و هم بـه دولت اعالم می شـود. 
شـفافیت در ارائـه دخـل و خـرج سـازمان، 
باعـث اعتمـاد حامیـان بـه آن هـا می شـود. 
ایـن ویژگی هـا بـرای تمـام سـمن ها در همه 

جـای دنیا مشـترک اسـت. 

همـه همـکاران سـازمان های مـردم نهاد، 
می کنند؟ فعالیـت  داوطلبانـه 

خیر. کارمنـدان سـازمان های مردم نهاد 
باشـند.  موظـف  یـا  داوطلـب  می تواننـد 
حقـوق همـکاران و هزینه هـای جـاری مثل 
ایـن  در   ... و  تلفـن  و  بـرق  و  آب  اجـاره، 
سـمن ها تعریف شـده هسـتند. ولی اعضای 
هسـتند.  داوطلـب  عمومـا  مدیـره،  هیـات 
کشـورهای  در  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
مختلـف اسـامی مختلفـی دارنـد. مثـًال مـا 
در ایـران و در کشـورهای در حـال توسـعه 
یـا  مردم نهـاد(  سمن)سـازمان   می گوییـم، 
ایـن  بـه  آمریـکا  در  دولتـی۱  غیـر  سـازمان 
کشـورهای  در  و  غیرانتفاعـی۲  نهادهـا، 
محـور۳  اجتمـاع  سـازمان های  اروپایـی 
می گوینـد. به نظـر می رسـد در هـر جامعـه ، 
ویژگـی  خاصـی کـه ایـن نهادهـا را از سـایر 
نهادهـای جامعـه متمایـز می کنـد، پررنگ تر 
می شـود. در آمریکا چون  کشـوری با نگرش 
سـرمایه داری است و همه چیز حول و حوش 
سـود تعریـف می شـود، جنبـه غیرانتفاعـی 
غیرسـودده  آن  بـه  و  می شـود  پررنـگ  آن 
می گوینـد. در کشـورهای در حـال توسـعه 
چـون دولت ها خیلـی بزرگ هسـتند، جنبه 
متمایـز این نهادها این اسـت کـه غیردولتی 
و غیروابسـته به دولت باشـند. در کشورهای 
اروپایـی کـه نـگاه آن هـا بیشـتر بـه اجتماع 
اسـت، این نهادهـا، نهادهـای اجتماع محور 
در  نام هـا  ایـن  گرچـه  می شـوند.  نامیـده 
کشـورهای مختلـف متفـاوت هسـتند، ولی 

سـاز وکار همگـی آن هـا یکـی اسـت.
دولـت  توسـعه یافته  کشـورهای  در 
عمـل  سیاسـت گذاری   حـد  در  فقـط 

را  کالن  سیاسـت گذاری های  او  می کنـد. 
بـه  را  پروژه هـا  اجـرای  و  می کنـد  تصویـب 
می سـپارد.  سـمن ها  یـا  خصوصـی  بخـش 
بسـیار  حضـور  کشـورها  درایـن  سـمن ها 
پررنگـی دارنـد. سـالمت، آمـوزش، خدمات 
اجتماعـی و قانونی، محیط زیسـت، توسـعه 
و توانمندسـازی و فرهنـگ و هنـر حوزه های 
اصلـی فعالیت هـای سـازمان های مردم نهـاد 
اسـت. در کشـورهایی ماننـد کانـادا و آمریکا 
چـه  سـمن ها  فعالیـت  حـوزه  بزرگ تریـن 
از نظـر میـزان گـردش مالـی و چـه از نظـر 
سـمن های  بـه  مربـوط  کارمنـدان،  تعـداد 
فعـال در حوزه سـالمت اسـت. یعنـی عمده 
نیـاز جامعـه به سـالمت، از طریق  سـمن ها 
برطـرف می شـود. بیمارسـتان ها  و پزشـکان 
کار درمـان را انجـام می دهنـد ولـی خدمات 
از  عظیمـی  خیـل  عهـده  بـر  پیشـگیری 
گروه هـای  بـرای  خدمـات  اسـت.  سـمن ها 
حمایتـی، ماننـد افـراد دارای معلولیـت یـا 
مثـل  خـاص  بیماری هـای  بـه  مبتالیـان 
سـرطان نیـز برعهده سمن هاسـت. یعنی هر 
فعالیتـی کـه از حـوزه درمان خارج  می شـود 
در  البتـه  و  می گیرنـد  برعهـده  سـمن ها  را 
حـوزه درمـان و پژوهش هـای درمانـی هـم 

سـمن ها فعالیـت قابـل توجهـی دارنـد.

فعالیـت  اسـاس  داوطلـب  نیروهـای 
سـمن ها را تشـکیل می دهنـد. سـمن ها 
چگونـه می تواننـد نیروهـای داوطلب خود 

را سـازماندهی و مدیریـت کننـد؟
اول اشـاره کنـم، کـه داوطلـب ترجمـه 
نیسـت.  خـود  معـادل  واژه  بـرای  دقیقـی 
یـک نفـر می توانـد داوطلـب انجـام فعالیت 
درآمـدزا شـود. امـا دراینجـا منظـور مـا از 
داوطلب کسـی اسـت کـه در قبـال فعالیتی 
کـه انجـام می دهـد توقـع دسـتمزد نـدارد. 
بـا ایـن تعریـف،  بـر اسـاس فعالیتـی کـه 
سـمن ها انجـام می دهنـد، مـدل اسـتفاده 
از نیروهـای داوطلـب فـرق می کنـد. ممکن 
اسـت سـمنی را پیدا کنیـد که هیـچ نیروی 

داوطلبـی نداشـته باشـد و همـه نیروهایش 
متخصـص و موظـف باشـند. مثـال محـک 
بـه این سـمت رفتـه و درانجـام فعالیت های 
اگـر  و  نـدارد  داوطلبـی  تقریبـا  اصلـی اش 
نیروهایـش  چـون  اسـت  کـم  خیلـی  دارد 
بیشـتر پزشـک و متخصص هسـتند. محک 
اسـتراتژی اش این گونـه اسـت کـه نیروهایی 
موظـف داشـته باشـد و بـه آن ها پـول بدهد 
و ایـن هیـچ عیبـی هـم نـدارد. یـا سـمنی 
کـه هیـچ نیـروی غیرداوطلبـی نـدارد، مثل 
انجمـن امـام علـی(ع) کـه به جز یکـی و دو 
نفـر بقیه نیروهایـش داوطلب هسـتند. پس 
وقتـی نهـادی اسـمش سـمن اسـت لزومی 
نـدارد کـه حتمًا بـا افـراد داوطلـب کار کند 
و از طرفـی سـمن بزرگـی مثل صلیب سـرخ 
هم هسـت کـه فقـط کارشـان بـا داوطلبان 
داوطلـب  مدیریـت  در  آن چـه  می گـردد. 
مهـم اسـت ایـن اسـت کـه تکلیف سـازمان 
بـا داوطلبـان مشـخص باشـد. اشـکالی که 
خیلـی پیـش می آیـد و محک هم بـه همین 
دلیل از یک زمانـی تصمیم گرفت نیروهایش 
را بـه سـمت نیروهـای موظف ببـرد این بود 
کـه وقتـی نیـروی داوطلب و نیـروی موظف 
را در کنـار هـم داریـد سـخت اسـت کـه از 
هـر دو گـروه بـه یـک مقـدار انتظـار داشـته 
باشـید، ولـی بـه یکـی پـول بدهیـد و بـه 
دیگـری پـول ندهید. بنابراین مهم اسـت که 
از ابتـدا برنامه ریزی هـا مشـخص باشـد. در 
امریـکا ایـن خیلی متداول اسـت کـه عده ای 
به عنـوان داوطلـب در یـک نهـاد غیردولتـی 
کار می کننـد ولـی هدفشـان ایـن اسـت که 
بعـدا اسـتخدام شـوند. در ایـران هـم ایـن 
موضـوع می توانـد متـداول شـود. بنابرایـن 
خـود  داوطلـب  مدیریـت  در  سـمن هایی 
موفـق هسـتند کـه تکلیفشـان از اول، هـم 
بـا خودشـان و هـم بـا نیـروی داوطلبشـان 

باشد. روشـن 
شـخصی  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
شـرح  بایـد  اسـت  داوطلـب  نیـروی  کـه 
وظایفـش مشـخص باشـد، مدیـر مسـتقیم 
او مشـخص باشـد، زمـان ورود و خروجـش 
مشـخص باشـد. وقتی اسـم نیروی داوطلب 
را می آوریـم بـه ایـن معنی نیسـت کـه قابل 
تکیـه کردن نباشـد یـا کارش   بـدون برنامه 
داوطلبـان  مدیریـت  در  سـمن هایی  باشـد. 
خـود موفـق هسـتند کـه از روز اول خیلـی 
خـوب ایـن مسـائل را بـه داوطلبـان منتقل 
زیـادی  تعـداد  امریـکا  کشـور  در  کننـد. 
آیین نامـه در ایـن مـورد وجـود دارد حتی در 
مـورد نحـوه لباس پوشـیدن در محیـط کار، 
در مـورد سـیگار کشـیدن و ...، راجـع بـه  
ریزتریـن مسـائلی کـه داوطلب ممکن اسـت 
بـا آن مواجـه شـود، در آیین نامه هـا اشـاره 
شـده اسـت. یعنـی کامـال مشـخص اسـت 
کـه از داوطلـب چـه انتظاراتـی وجـود دارد 

سمن ها می توانند فعالیت درآمدزا 
انجام بدهند و درآمد داشته باشند 

ولی سود حاصل از فعالیت های 
درآمدزا باید در جهت توسعه اهداف 

سمن مصرف شود 
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و در قبالـش چـه خدماتـی بـه او می دهند. 
آمـوزش  داوطلبـان و تنظیم مقـررات خیلی 

هسـتند.  مهم 
سـمن بایـد مزیتـی کـه کار داوطلبانـه 
بـرای داوطلـب دارد را برایـش روشـن کند. 
مثل این کـه؛ از کالس های آموزشـی رایگان 
پیـدا  کاری  تجربـه  می شـوید،  برخـوردار 
روزمـه  در  کاری  تجربـه  ایـن  و  می کنیـد 
هم چنیـن   ... و  می شـود  وارد  شـما  کاری 
در مقابـل انتظـار مـی رود کـه ایـن کارهـا 
را انجـام دهیـد؛ موظـف هسـتید کـه بـه 
مسـئول مربوطه پاسـخگو باشـید، این گونه 
لبـاس بپوشـید و ایـن زمـان بایـد بیاییـد و 

ایـن زمـان برویـد و... 

سـمن ها چه نقشـی در کاهش آسیب های 
کنند؟ ایفا  می تواننـد  اجتماعی 

ایـن مسـئله به اثبات رسـیده اسـت که 
هـر راه حلـی کـه بـرای مقابله با آسـیب های 
اجتماعی، پیشـگیری و آموزش وجود دارد و 
هـر راه حلی که به سـالمت و فرهنگ سـازی 
ختـم می شـود، هرچـه خودجوش تـر باشـد 
و از دل مـردم بیـرون بیایـد، اثـر بخش تـر 
در  سـمن ها  نقـش  بزرگ تریـن  اسـت. 
کشـورهای در حـال توسـعه همیـن اسـت. 
کـه  هـم  بین المللـی  سـازمان های  حتـی  
پروژه هایـی را در کشـورهای درحال توسـعه 
یـا  بنـگالدش  افریقایـی،  کشـورهای  مثـل 
بخش هـای  می دهنـد،  انجـام  افغانسـتان 
سـمن های  بـه  را  پروژه هـا  ایـن  اجرایـی 
در  واقـع  در  می سـپارند.  محلـی  و  ملـی 
پروژه هـای توسـعه، دولت ها و سـازمان های 
کالن  سیاسـت گذاری های  بین المللـی 
تدویـن  را  برنامه هـا  و  می دهنـد  انجـام  را 
اجرایـی  بخش هـای  کلیـه  ولـی  می کننـد 
محلـی  سـمن های  توسـط  پروژه هـا  ایـن 
انجـام می شـوند، چـون هزینـه اش کمتـر و 

تأثیراتـش بیشـتر اسـت. 
در ایـران هـم بـه همین صورت اسـت. 
اعتمـادی کـه مـردم بـه سـمن ها دارنـد، 
خیلـی بیشـتر از نهادهـای دولتـی اسـت. 
به هرحـال به نظـر می رسـد راه حل بسـیاری 
از  اجتماعـی،  آسـیب های  و  بحران هـا  از 
هسـتند  سـمن ها در می آیـد. آن هـا  درون 
کـه می تواننـد از نزدیـک بـا مـردم ارتبـاط 

برقـرار کننـد و فرهنگ سـازی کننـد. 
نـدارد.  را  کاری  چنیـن  تـوان  دولـت 
متمرکـز  و  کالن  برنامه ریزی هـای  دولـت 
را طراحـی می کنـد. ایـن برنامـه مثـًال در 
تهـران یک جـور اجرا می شـود و در بوشـهر 
جـور دیگـری بایـد اجـرا  شـود، چـون مدل 
فرهنگـی هـر محله بـا محلـه و منطقه دیگر 
فـرق دارد. نمی تـوان یـک مـدل جامـع را 
بـرای همـه نقـاط کشـور به یک شـکل اجرا 
کـرد. ولـی وقتـی آن مـدل را بـه نهادهـای 
محلـی می سـپاریم هـر نهـادی بـا توجـه به 

فرهنـگ و شـرایط و ظرفیـت آن منطقه آن 
را پیـش می بـرد و همیـن باعـث بـاال رفتن 
بهـره وری مـدل اسـت. بنابرایـن هـر وقـت 
کـه مسـئله جـدی در آسـیب های اجتماعی 
پیـش آمده اسـت، سـمن ها خیلـی موفق تـر 

عمـل کرده انـد. 

بـا  همـکاری  از  هـم  تجربیاتـی  شـما 
سـازمان های غیـر دولتی در کشـور آمریکا 

داریـد. از ایـن تجـارب بگوییـد:
از  یکـی  بـا  مـن  همـکاری  تجربـه ی 
سـمن هایی کـه در آن کار می کردم می تواند 
برای رعد جالب باشـد. این سـازمان، حدود 
۵۰ سـال پیـش شـکل گرفتـه بـود،  دولـت 
وقـت، بنا بـه اهمیـت موضـوع فعالیت این 
سـازمان، از شـکل گیری آن حمایـت کـرده 
بـود و هـم اکنـون هـم علی رغـم اسـتقالل 
قانونـی، ایـن سـمن از حمایـت دولـت در 

اسـت. برخـوردار  پروژه هایـش  پیش بـرد 
 در زمـان شـکل گیری، ایـن سـازمان، 
شـبیه رعد، با ماموریت حمایت از  جانبازان 
و کسـانیکه در جنـگ دچـار معلولیت شـده 
بودنـد و بـا هـدف ایجـاد شـرایطی بـرای 
اشـتغال آنـان شـکل گرفتـه بـود.  البته در 
طـول زمـان (باز هـم مشـابه با رعـد) گروه 
مخاطب دیگـر لزوما جانباز جنگـی نبودند،  
بلکـه افـرادی کـه بـه نحـوی دچـار ناتوانی 
جسـمی یا ذهنی هسـتند مخاطبش شدند. 
برخـالف رعد این سـمن خودش مسـتقیما 
بـا گـروه مخاطـب در تمـاس نیسـت، بلکه 
یـک سـمن ظرفیت سـاز و مدافعه گر اسـت. 
سـمنی کـه ظرفیـت سـایر سـمن ها را برای 
این کـه  بتواننـد خدمـات بهتـری بـه افـراد 
افزایـش  دهنـد،  ارائـه  معلولیـت  دارای 
می دهـد و نیـز بـا دولـت مذاکـره می کننـد 
تـا امتیـازات ویـژه ای برای سـمن های فعال 
در حـوزه افـراد دارای معلولیت قائل شـود. 
بـود.  جالـب  خیلـی  سـمن  ایـن  سـازوکار 
از ایـن جهـت کـه سـازمان بسـیار بزرگـی 
اسـت که دفتـر اصلـی اش در پایتخـت واقع 

اسـت و در کل امریـکا ۹ شـعبه دارد کـه هر 
شـعبه آن، چنـد ایالـت را پوشـش می دهد. 
شـعبه ای که من در آن کار می کردم، شـعبه 
شـمال غـرب بـود و ۶۰۰ سـمن مرتبـط بـا 
افـراد دارای معلولیـت زیرنظرش بـود. همه 
ایـن سـمن ها به طـور مسـتقیم بـا کسـانی 
در  می کردنـد.  کار  داشـتند  معلولیـت  کـه 
سـمن ها  سـایر  بـرای  سـازمان  ایـن  واقـع 
نقـش تسـهیل گری را ایفـا می کـرد. کار این 
سـازمان آموزش هـای مدیریتـی بـه مدیران 
سـمن های زیـر مجموعـه اش بـود، بـه طور 
و  بازاریابـی  آموزش هـای  یک سـری  مثـال 
چـون  می گذاشـت،  آن هـا  بـرای  مذاکـره 
بسـیاری از افرادی که معلولیت داشـتند در 
ایـن سـمن ها محصوالتـی تولیـد می کردند.  
آن هـا بـرای اینکـه بتواننـد ایـن محصوالت 
را به فـروش برسـانند، نیـاز بـه آموزش هـای 
سـمن،  ایـن  واقـع  در  داشـتند.  بازاریابـی 
را  تابعـه  سـمن های  مدیریتـی  توانایـی 
افزایـش مـی داد و از نظـر نرم افـزاری هـم 
تقویتشـان می کـرد. از سـوی دیگـر و عالوه 
بـر ظرفیت سـازی، ایـن سـازمان نسـبت به 
افزایـش حقـوق قانونـی سـمن هایی کـه به 
طـور مسـتقیم بـا افـراد دارای معلولیت کار 
می کننـد، فعالیـت می کرد. آن هـا مذاکرات 
تـا  می دادنـد  انجـام  دولـت  بـا  متناوبـی 
قوانینـی بـه نفـع افـراد دارای معلولیـت و 
سـمن هایی کـه بـه افـراد دارای معلولیـت 
خدمـات ارائـه می دهنـد، تصویب شـود. به 
طـور مثـال بـر اسـاس یکـی از ایـن قوانین 
در  هسـتند  موظـف  دولتـی  شـرکت های 
صـورت نیاز به خرید محصـول، و در صورت 
برابـری کیفیـت و قیمت محصـول، اولویت 
را بـه تولیـد کننـده ای بدهنـد کـه نیروهای 
کرده اسـت.  اسـتخدام  را  معلولیـت  دارای 
یعنی این سـازمان از یک طرف روی مدیران 
سـمن های خدمت دهنـده بـه افـراد دارای 
معلولیـت کار می کنـد کـه مدیریـت بهتـری 
روی  هـم  طـرف  یـک  از  و  باشـند  داشـته 
قانون هایـی کار می کنـد کـه ایـن سـمن ها 
بفروشـند.  بهتـر  را  تولیداتشـان  بتواننـد 
یکـی دیگـر از کارهـای ایـن سـازمان عریض 
و طویـل ایـن بـود کـه آگهی هـای دولتـی 
و بخـش خصوصـی را پیـدا کنـد. لیسـت و 
جزییـات همـه آگهی هـا در سـایت سـازمان 
متبوعـه وجـود داشـت. مثـال می فهمید که 
وزارت آمـوزش و پـرورش می خواهـد بـرای 
کارمندانـش لبـاس بـدوزد. ایـن آگهـی را 
پیـدا می کـرد و سـپس بـه سـمن هایی کـه 
خبـر  می کردنـد  فعالیـت  خیاطـی  کار  در 
مـی داد که ایـن قراردادهـا را بگیرند. شـاید 
چگونـه  نمی دانسـت  محلـی  سـمن  یـک 
آگهی هـا را پیـدا کنـد و روابـط را برقرار کند 
ولـی ایـن سـازمان کالن، بـه طـور مـداوم 
سـازمان ها  نیازهـای  و  اطالعـات  و  اخبـار 
را  مربـوط  سـمن های  و  می کـرد  رصـد  را 

در کشورهای توسعه یافته، یکی از 
مشخصات بارز سمن ها، شفافیت در 
گزارش  مالی آنها است. گزارش های 

مالی به صورت دوره ای، هم به 
حامیان مالی و هم به دولت اعالم 

می شود 
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از  می نمـود.  متصـل  سـازمان ها  ایـن  بـه 
یـک طـرف هـم از نظـر مدیریتـی سـمن ها 
را تقویـت می کـرد کـه بتواننـد ماننـد یـک 
عرضـه  را  خودشـان  خصوصـی  بخـش 
سـمن های  بگیرنـد.  را  قراردادهـا  و  کننـد 
خدمت رسـان بـه افـراد داری معلولیـت  که 
فعالیت هـای تولیـدی داشـتند، محصوالت 
لبـاس  مثـال  می کردنـد.  تولیـد  متنوعـی 
می دوختنـد، پرچـم می دوختند یـا قطعات 
خیلی سـاده الکتریکی تولیـد می کردند ولی 
خریـدار همین قطعات سـاده، شـرکت های 
بـزرگ مثال شـرکت بویینگ بـود. همچنین 
داری  افـراد  بـه  خدمت رسـان  سـمن های 
معلولیت  یک سـری خدمات مثـل باغبانی، 
گلـکاری و نظافـت را هـم ارائـه می دادنـد. 
خیلـی از ایـن سـمن ها، معلـوالن ذهنـی را 
هـم تحـت پوشـش داشـتند و بـرای آن هـا 
را  تکـراری  و  سـاده  کارهـای  یک سـری 
تعریـف می کردنـد. سـازمان تسـهیل گر بـا 
شـرکت های خصوصـی مذاکـره می کـرد که 
ایـن خدمات و محصوالت را از این سـمن ها 
بخرنـد و سـمن ها را هـم راهنمایـی می کرد 
کـه چه محصـوالت و خدماتـی تولید کنند.
سـمن  گفته شـد،  کـه  همان طـور 
تسـهیل گر بـا قشـر هدف بـه طور مسـتقیم 
داشـت  سـعی  بلکـه  نبـود  تمـاس  در 
سـمن های خدمت رسـان بـه آنـان را تقویت 
کـرده و شـرایط بـرای کار کـردن آن هـا را 
مهیـا کنـد  بـه ایـن معنـا کـه یک سـری از 
سـمن ها بـدون ورود مسـتقیم بـه جامعـه 
هـدف، می تواننـد با قـدرت چانه زنـی، روی 
قوانیـن تأثیرگـذار باشـند. متاسـفانه هنـوز 
در ایـران چنیـن سـمن های تسـهیل گری را 

نداریـم.

و  آمـوزش  بحـث  می رسـد  نظـر  بـه 
مهـم  بسـیار  سـمن ها  در  ظرفیت سـازی 
اسـت.  معموال چـه نهادهایـی  آموزش به 

دارنـد؟  برعهـده  را  سـمن ها  خـود 
 اشـخاص و مراکـز مختلـف و متعددی 
هسـتند کـه خدمـات آموزشـی و ظرفیـت 
سـازی بـه سـمن ها ارائـه می دهنـد. برخی 
بـه عنـوان افراد در این حـوزه تخصص دارند 
و بـه سـمن ها آمـوزش و مشـاوره می دهند. 
یـا  داوطلـب  مدیریـت  کالس هـای  مثـال 
می گذارنـد.  را  مالـی  منابـع  مدیریـت 
یک سـری مراکـز آنالیـن هـم هسـتند کـه 
چنیـن خدماتـی ارائـه می دهنـد. تعـدادی 
از مراکـز دانشـگاهی در حـوزه مدیریـت در 
کشـورهای پیشرفته وجود دارند که در حوزه 
سـمن ها کار می کننـد و اسـاتیدی هسـتند 
کـه با سـمن ها در ارتباط هسـتند و با آن ها 
و  می نویسـند  مقالـه  آن هـا  می کننـد،  کار 
دانشـجویان ایـن دانشـگاه ها پایان نامه خود 
مدیریـت  می گیرنـد.  موضـوع  ایـن  روی  را 
دانشـگاهی  کامـًال  موضـوع  یـک  سـمن ها 

اسـت و در ایـران هـم قدم هایـی برداشـته 
شده اسـت. پـس هم افـراد متخصـص، هم 
دانشـگاه های مدیریـت و هـم خود سـمن ها 
می تواننـد در ایـن حـوزه فعالیـت کننـد و 
گاهـی هـم بخش هـای فرهنگـی در ادارات 
اینچنینـی  آموزش هـای  یک سـری  دولتـی 

می گذارنـد. 
در کشـورهای پیشرفته بحث سمن های 
تسـهیل گر، خیلـی جدی اسـت و ایـران نیز 
بایـد بـه ایـن سـمت بـرود. یعنـی نه تنها به 
سـمن ها آمـوزش داده شـود بلکـه شـرایط 
فعالیـت   بـرای  مناسـب   بسـتر  و  قانونـی 
آن هـا ایجـاد شـود.  بـه تازگـی شـبکه ملی 
مؤسسـات خیریـه و نیکـوکاری کـه توسـط 
جمعـی از سـمن ها راه انـدازی شده اسـت، 
قـرار اسـت چنین وظیفـه ای را هـم برعهده 

د. بگیر

و  خیریـه  مؤسسـات  ملـی  شـبکه  آیـا 
نیکـوکاری کـه از آن نام بردیـد، مدیریت و 

دارد؟ جداگانـه ای  مجـوز 
بله. شـبکه ملـی موسسـات خیریه یک 
سـمن ثبـت شـده اسـت  و مجـوز فعالیـت  
از  تشـکلی  شـبکه،  ایـن  واقـع  در  دارد. 
به صـورت  نیـز  خـودش  کـه  سمن هاسـت 
یـک سـمن مسـتقل ثبـت شده اسـت. ایـن 
سـمن به دنبـال توانمنـد کـردن سـمن های 
دیگـر و تبـادل تجربـه از طریـق نشسـت و 
گردهمایـی اسـت. از طرفـی وقتی سـمن ها 
به صـورت شـبکه عمل کننـد، قـدرت چانه 
زنی شـان بیشـتر می شـود. یـک سـمن بـه 
تنهایـی نمی توانـد در مورد قانـون مالیات با 
دولـت گفـت و گـو کند، اما وقتی شـبکه ای 
متشـکل از بیست سمن اسـت، قدرت چانه 
زنـی اش باال مـی رود و نقـش مدافعه گری را 

می توانـد انجـام بدهـد. 

بـه نظـر شـما چـه چالش هایـی سـرراه 
دارد؟ وجـود  ایـران  در  سـمن ها 

بـه نظـر من نخسـتین چالش سـمن ها 

در ایـران مسـائل مالی اسـت. البته در همه 
سـمن ها  بـرای  مالـی  منابـع  دنیـا  جـای 
محـدود و مشـخص اسـت. مثـال یـک فـرد 
می تواند سـالی صدهـزار تومان بابت فعالیت 
خیریـه یا بشردوسـتانه خرج کنـد. اگر فقط 
یک سـمن باشـد کـه چنین فعالیتـی انجام 
می دهـد، همـه ی صدهزارتومـان  بـه همان 
سـمن می رسـد. ولی اگر پنج سـمن باشـند 
کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می کننـد، به هر 
سـمن بیسـت هزار تومـان می رسـد. تالش 
بـرای جـذب حداکثـری منابـع مالـی بـرای 
اکثـر سـمن ها چالـش جـدی اسـت. البتـه 
ایـن مختـص ایـران نیسـت، در همـه جای 

دنیـا هم تنـوع سـمن ها زیاد اسـت.
یـاد  سـمن ها  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 
بگیرنـد چگونـه کمک هـا را بـه سـوی خود 
کمک هـای  ایـن  چگونـه  و  کننـد  جـذب 
مالـی را بهینـه مصـرف کننـد. شـاید ایـن 
بزرگ تریـن دغدغه سـمن ها در ایران اسـت. 
ولـی اگـر در ایـران کار سـخت تر اسـت بـه 
این دلیل اسـت که در کشـورهای پیشـرفته 
قوانینـی وجـود دارد کـه مـردم را بـه کمک 
کردن به سـمن ها تشـویق می کنـد. از دیگر 
چالش هـا، مسـائل مدیریتـی سمن هاسـت 
کـه شـامل مدیریـت داوطلبـان و مدیریـت 
منابـع مالـی اسـت. افزایـش بهـروه وری و 
اسـتفاده بهتـر از منابـع قابلیتـی اسـت که 
الزم اسـت سـمن ها در خـود تقویـت کننـد.
 من امیدوارم و بسـیار خوشبین هستم 
کـه در کشـور ما بـا اقدامـات و فعالیت های 
تاثیرگـذاری کـه سـمن ها انجـام می دهند ، 
نقـش و جایـگاه مدنـی سـمن ها بـه طـرف 

تثبیـت و تاثیر بیشـتر حرکـت کند.

وقتی اسم نیروی داوطلب را می آوریم 
به این معنی نیست که قابل تکیه 

کردن نباشد یا کارش به صورت دلخواه 
و اختیاری باشد
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سال  در  فاطمه الزهرا(س)  حضرت  خیریه  مؤسسه 
در  امیرالمومنین(ع)  حضرت  ندای  به  پاسخ  در   ۱۳۶۸

کمک به ایتام در شهر تهران شکل گرفت و با استقبال مردم 
یافت.  گسترش  فاطمه الزهرا(س)  حضرت  عنایات  و  متعهد 
تهران،  استان های  در  شعباتی  بودن  دارا  با  حاضر  حال  در 
همدان،  شرقی،  آذربایجان  البرز،  بلوچستان،  و  سیستان 
گیالن، اصفهان، ۱۷۴۶ خانوار یتیم و نیازمند را که بالغ بر 
۴۵۸۰ نفر هستند تحت پوشش دارد و آنان را در تأمین معاش، 
یاری  فرزندان  تحصیل  و  ازدواج  اشتغال،  درمان،  مسکن، 
می کند. خیریه حضرت فاطمه زهرا(ع) عالوه بر پوشش های 
مادی مددجویان، مدتی است که به فکر توانمندسازی آنها هم 
افتاده  تا مددجویان مستقل شوند و همیشه وابسته به خیریه 
نباشند. از این رو با تیمسار آذین، مدیر عامل خیریه فاطمه 
محمد حسین  مهندس  چون؛  دیگری  مسئوالن  و  زهرا(س) 
اشعری؛ مسئول توانمندسازی خیریه حضرت فاطمه الزهرا(س)، 
و  سلطان زاده  اکرم  خانم  مقدس زاده،  سیدمحسن  مهندس 
تیمسار محمد بهره ور، برای آشنایی با دیگر خدمات این خیریه 

سی ساله به گفت وگو نشستیم.

 به امید روزی هستیم که 
هیچ فردی نیاز به کمک خیریه ای نداشته باشد! 

چگونگی  از  و  کنید  رامعرفی  خودتان  لطفًا 
آغاز به کار خیریه حضرت فاطمه زهرا بگویید. 
آذیـن،  سـیدمحمود  آذیـن:  تیمسـار 
خلبـان بازنشسـته هوانیروز هسـتم. در حال 
مدیرعامـل  و  مدیـره  رئیس هیـأت  حاضـر 
مؤسسـه خیریـه حضـرت فاطمه الزهـرا(س) 
در  کـه  چهـل  دهـه  اواخـر  در  می باشـم. 
اصفهـان مشـغول بـه خدمـت بـودم انجمن 
مـددکاری امـام زمـان در ایـن شـهر توسـط 
آقـای گل بیـدی تشـکیل شـده بود. ایشـان 
کـودکان  بـرای  کـه  باغچه بـان  درمدرسـه 
ناشـنوا تاسـیس کرده بـود یـک کالس را به 
دفتـر خیریـه ایتام به نـام انجمن مـددکاری 
آن  در  داده بـود.  اختصـاص  زمـان  امـام 
زمـان جمعیـت شـهر اصفهـان کمتر بـود و 
تعـداد خانواده هایـی کـه تحـت پوشـش این 
خیریـه قـرار داشـتند محـدود بودنـد. ایـن 
خیریـه اقـالم خوراکـی مثـل گوشـت، مرغ، 
برنـج و... را بـه تعـداد کـودکان یتیـم هـر 
خانـواده ای بسـته بندی و بـه خانه هایشـان 
ایـن  ویژگی هـای  از  یکـی  مـی داد.  تحویـل 
بسـته ها ایـن بـود کـه بـه تعـداد کـودکان 
هـر خانـواده بیسـکویت ویفر شـش ریالی در 
آن قـرار داده می شـد و جالـب ایـن بـود کـه 

ایـن کودکان به دنبـال همین ویفرهـا بودند! 
اصفهـان  شـهر  در  نیازمنـد  خانواده هـای 
شناسـایی شـده بـود و بسـته های خوراکـی 
هـر مـاه در اختیارشـان قـرار داده می شـد. 
آن زمـان بنـده و آقـای کتیبـه هـم ، توزیـع 
ایـن بسـته ها را به عهـده داشـتیم. به تدریـج 
فعالیـت ایـن انجمـن گسـترده تر شـد. بعـد 
شـدم،  منتقـل  تهـران  بـه  کـه  انقـالب  از 
بـا وجـود اینکـه درگیـر جنـگ و عملیـات 
بـودم جـای خالـی چنیـن فعالیت هایـی را 

بنابرایـن  می کـردم.  احسـاس  زندگـی ام  در 
توسـط یکـی از بسـتگان بـا کانـون فرهنگی 
آیـت اهللا جـواد علم الهـدی ارتباط پیـدا کردم 
و ایشـان در سـاختمانی کـه طلبه هـا در آن 
درس می خواندنـد، اتاقـی را بـرای کمـک به 

ایتـام اختصـاص داده بودنـد.
بـا گسـترده شـدن حـوزه فعالیتمـان، 
بـا مخالفـت عـده ای در نحـوه و روش هـای 
تصمیـم  شـدیم.  مواجـه  ایتـام  بـه  کمـک 
گرفتیم مسـتقل شـویم. در سال ۱۳۶۸ با در 
اختیـار گرفتن منزل یکـی از خیرین و تعمیر 
سـاختمان آن در روزی کـه مصـادف بـا روز 
والدت حضـرت فاطمه الزهـرا(س) بـود، این 
خیریـه را بـه همیـن نـام مبـارک بازگشـایی 
نمودیـم. از ابتـدا همـان نظـم و ترتیبـی که 
در ارتـش رعایـت می کردیـم را در این خیریه 
برقـرار کردیـم. اکثر کسـانی کـه اداره خیریه 
و  داشـتند  برعهـده  مختلـف  مراکـز  در  را 
البتـه دارنـد، نظامی هـای بازنشسـته مثل؛ 
تیمسـار صالح پور، تیمسـارکتیبه، سـرهنگ 
جـوکار و تیمسـار بهره ور هسـتند. سـاز وکار 
ایـن خیریـه از ابتـدا بـا نظم و ترتیبـی که در 
نظامی گـری رعایت می شـد شـکل گرفت. از 
سـال ۶۸ تاکنـون همـه مـدارک مربـوط به 

در حال حاضر با شعباتی که در تهران 
دایر هستند، حدود ده مرکز در کل 

کشور داریم. در همه شهرستان ها 
دفتر نداریم ولی در ده شهر مراکزی 

احداث کرده ایم 

 تیمسار آذین، مدیر عامل خیریه فاطمه زهرا؛
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خیریـه در اسـناد وجـود دارد مثـال اگـر در 
تاریخـی مبلغـی بـه ایـن خیریـه اهـدا شـده 
یـا هزینـه ای را خیـری پرداخـت کرده باشـد، 
اسـنادش موجود اسـت. به تدریج دوسـتانی 
مقصـودی  مهنـدس  مثـل؛  مهندسـان  از 
،مهنـدس مقـدس زاده و کمالیان هـم به ما 
پیوسـتند. بـا اضافـه شـدن ایـن دوسـتان، 
بنیـه اقتصـادی خیریـه قوی تـر شـد. پـس 
از مدتـی مهنـدس مقـدس زاده یـک طبقـه 
از منـزل پـدری خـود در خیابـان نیـاوران را 
در اختیـار خیریـه قـرار داد. بازگشـایی ایـن 
شـعبه به تقویـت مالی خیریه کمـک فراوانی 
کـرد. در حـال حاضر تقریبا یک سـوم درآمد 
سـاالنه خیریـه توسـط دفتـر نیـاوران تأمین 

می شـود.

وزارت  در  فاطمه الزهرا(س)  حضرت  خیریه   
کشور ثبت رسمی شده یا مانند بسیاری از 

خیریه های دیگر نیازی به این کار ندیدید ؟
تیمسـار آذیـن: از ابتـدا تالش داشـتیم 
که همه اقدامات ما رسـمی و شـفاف باشـد. 
بـه همیـن دلیـل از سـال ۶۸ تـا ۷۳ تـالش 
باالخـره  و  شـود  ثبـت  خیریـه  کـه  کردیـم 
در سـال ۷۳ ایـن خیریـه بـه ثبـت نیـروی 
کشـور  وزارت  ثبـت  بـه  بعدهـا  و  انتظامـی 
رسـید. بعد از ثبت رسمی خیریه، اساسنامه 
و آیین نامه هـای اجرایـی و دسـتورالعمل های 
مختلـف تنظیـم و فعالیت هـای خیریه تحت 

یـک نظـم تعریـف شـده درآمد. 

حوزه فعالیت خیریه حضرت فاطمه زهرا از 
چه زمانی گسترده تر شد و از دراختیار دادن 
بسته غذایی به خانواده های ایتام فراتر رفت؟ 
تیمسـار آذیـن: تا مدتـی فعالیت خیریه، 
فقـط به تأمین خـوراک خانواده هـای ایتام و 
نیازمنـد محـدود بـود ولی به تدریج بـا فراهم 
تأمیـن  بـر  عـالوه  بیشـتر  امکانـات  آمـدن 
خـوراک کودکان به تهیه پوشـاک، بهداشـت 
و  فرهنگـی  نیازهـای  هـم  بعـد  و  ودرمـان 
آمـوزش و پـرورش آنهـا تـا آخریـن مراحـل 
کردیـم.  توجـه  هـم  دانشـگاهی  تحصیـل 
اکنـون عـالوه بـر واگـذاری ارزاق، در تهیـه 
مسـکن به صـورت خریـد یـا رهـن و اجـاره، 
مرمـت و تعمیـر منـازل، تهیـه و واگـذاری 
پوشـاک نو، تهیـه جهیزیـه و پرداخت کمک 
هزینـه ازدواج، برگـزاری کالس های مختلف 
و  تفریحـی  اردوهـای  و  تقویتـی  آموزشـی، 
زیارتـی فرزنـدان تحت پوشـش بـا خانواده ها 

همـکاری داریـم. 

خیریه  با  چگونه  نیازمند  خانواده های 
فاطمه الزهرا(س) مرتبط می شوند؟

از  کـه  خانواده هایـی  آذیـن:  تیمسـار 
نعمـت پـدر محرومنـد، یـا خودشـان بـه ما 
مراجعـه می کننـد یـا توسـط مـددکاران بـه 
مـا معرفـی می شـوند. در ابتدا گـروه تحقیق 

خیریـه کـه بسـیار مجـرب و ورزیده هسـتند 
در مـورد وضعیت خانـواده تحقیق می کنند. 
از خانـه آنهـا دیـدن کـرده و از چنـد مرجـع 
رسـمی مثل بهزیسـتی، کمیته امـداد، اداره 
سرپرسـتی در مـورد آنهـا می پرسـند و اگـر 
نیازمنـد بـودن آنها ثابت شـد، تمام شـئون 
داده  پوشـش  خیریـه  توسـط  آنهـا  زندگـی 
می شـود. مـا نزدیک به هزار منزل مسـکونی 
را بـا کمـک کمیته امـداد و خـود خانواده ها 
و از طریـق وام بانکـی تهیـه کرده ایم و تقریبا 
بیشـتر از نیمی از خانواده های تحت پوشـش 
مـا صاحـب خانـه شـده اند. بـه آنهایـی هـم 
کـه هنوز مسـتأجرند در پرداخـت اجاره خانه 
و در تعمیـرات خانـه به آنها کمک می شـود.
در مـورد تحصیـل هـم تـا هـر کجـا که 
بخواننـد  درس  بخواهنـد  افـراد  ایـن  خـود 
هزینه تحصیلشـان تأمین می شود. در دوران 
کنکـور و انتخـاب رشـته بهتریـن اسـاتید به 
می دهنـد.  مشـاوره  عالقه منـد  بچه هـای 
مـا بـا بنیـاد قلـم چـی و گاج هم همـکاری 
داریـم. حاصـل ایـن فعالیت هـا داشـتن ۵ 
پزشـک، بیـش از ۱۲۰ مهنـدس و چندیـن 

افسـر پلیـس و حتـی پلیـس خانـم اسـت.

خیریه حضرت فاطمه الزهرا(س) چند شعبه 
در کشور دارد؟

قبـل  سـال  ده  حـدود  آذیـن:  تیمسـار 
کمیتـه امـداد ازمـا خواسـت کـه سـری بـه 
سیسـتان و بلوچسـتان بزنیـم چـون در آنجا 
هـم محرومیـت بسـیار زیـاد اسـت. مـا بـه 
زاهـدان رفتیـم وبعـداز مدتـی شـعبه ای در 
ایـن شـهر دایـر کردیـم، در زابـل و زهـک و 
هیرمنـد در مـرز افغانسـتان هـم رفتیـم و 
خانواده هایـی را تحـت پوشـش قـرار دادیـم. 
بعـد از زلزله آذربایجان شـرقی در این منطقه 
هـم مددجویانـی را تحـت پوشـش گرفتیـم. 
در مالیـر، سـمیرم و شـهرهای دیگـری هـم 
مددجـو داریـم. در حـال حاضـر با شـعباتی 
کـه در تهران دایر هسـتند، حدود سـی مرکز 
در کشـور داریـم. البته در همه شهرسـتان ها 
دفتـر نداریـم ولی در ده شـهر در کل کشـور 

مراکـزی احـداث کرده ایـم. امیدواریـم که با 
همیـاری خیریـن بتوانیـم فعالیت هایمـان را 
گسـترش دهیـم و در همـه مراکـز اسـتان ها 
دفتـر داشـته باشـیم. البتـه بـه ایـن امیـد 
هسـتیم که روزی برسـد که هیچ فـردی نیاز 
به کمک خیریه ای نداشـته باشـد و هرکسـی 
بتوانـد روی پای خود بایسـتد و زندگی کند. 
فعالیت دیگری که چند سـالی اسـت شـروع 
کرده ایـم بحـث خودکفایـی و توانمندسـازی 
خانواده هاسـت. توانمندسـازی، مرحلـه بعد 
از سـیر کردن شـکم های گرسـنه اسـت و به 
قـول معـروف شـکم گرسـنه دیـن و ایمـان 

ندارد.

کانال های ارتباطی خیریه فاطمه زهرا(ع) با 
مددجویان از چه طریقی است؟ 

تیمسـار آذین: هرکسی که با ۱۱۸ تماس 
بگیرد و شـماره حضـرت فاطمه الزهرا(س) را 
بخواهـد شـماره ایـن مؤسسـه در اختیارش 
قـرار می گیـرد. خیریـه فاطمه زهـرا(ع) بعد 
از کمیتـه امـام، یکـی از بزرگ تریـن خیریـه 
هـای ایـران اسـت کـه در سـطح ملـی کار 
می کنـد. ایـن خیریـه سـعی می کنـد تمـام 
فقـط  نـه  را  خانـواده  یـک  نیازمندی هـای 
خـوراک و پوشـاک آنهـا را پوشـش دهـد ، 
بلکـه مـا در سـال دو بـار لبـاس نـو تقدیـم 
همـه  و  کمک هـا  همـه  می کنیـم.  بچه هـا 
هزینه هـا کامـال ثبـت و ضبـط می شـوند. از 
وزارت دارایـی و نیـروی انتظامـی ناظر داریم 
و از وزارت کشـور و از نیـروی انتظامی هـم 
تدویـن  اساسـنامه  دو  گرفته ایـم.  مجـوز 
کرده ایـم کـه کلیات هـر دو مشـابهند اما در 

جزئیـات تفاوت هایـی دارنـد. 

تأمین  مسیری  چه  از  خیریه  مالی  منابع 
می شود؟

خیریـه  مالـی  منابـع  آذیـن:  تیمسـار 
فقـط از طریـق کمک هـای خیریـن تأمیـن 
می شـود. مـا از اول با دوسـتان عهـد کردیم 
کـه دو کاله بـه سـر خودمـان نگذاریم؛ یکی 
کاله سیاسـت و یکـی کاله تجـارت. مـا جزو 
هیـچ گروهی سیاسـی نیسـتیم و هیچ وقت 
هـم به فکـر تجـارت بـا مبالغی کـه از طرف 
خیریـن بـه ما سـپرده می شـود، نیفتاده ایم. 
خیلی هـا بـه مـا انتقـاد می کننـد که تـا کی 
مـردم  دسـت  بـه  چشـمتان  می خواهیـد 
وقتـی  تـا  می دهـم  جـواب  مـن  و  باشـد؟ 
کـه خـدا بخواهـد و آبـروی حضـرت فاطمه 
زهـرا(س) در میـان باشـد مـا بـه نیازمندان 

کمـک می کنیـم. 
تجـارت  به دنبـال  کـه  مؤسسـاتی 
و  شـده  فراموششـان  اصلـی  کار  رفته انـد، 
بـه تدریـج تغییـر مسـیر داده انـد. مـن بـه 
افـرادی کـه این پیشـنهاد را به مـا می دهند 
می گویـم خودتـان در مسـیر تجـارت حرکت 
کنیـد و از سـودی کـه می بردیـد درصدی را 

فعالیت دیگری که چند سالی است 
شروع کرده ایم بحث خودکفایی 
و توانمندسازی خانواده هاست. 

توانمندسازی مرحله بعد از سیر کردن 
شکم های گرسنه است چون
 به قول معروف شکم گرسنه 

دین و ایمان ندارد! 
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هـم بـه خیریـه اختصـاص دهیـد. بنابراین 
مـا صددرصـد بـا کمک هـای مـردم عـادی 
چـرخ ایـن خیریـه را می چرخانیـم، افـرادی 
کـه قادر بـه پرداخت مبالغ کالن نیسـتند و 

می پردازنـد.  را  مبالغـی  ماهیانـه  به طـور 
هـر روز مبالغ دریافتـی و پرداختی  دفاتر 
متعـددی کـه در تهران و شهرسـتان داریم، 
می شـود.  داده  قـرار  مؤسسـه  اختیـار  در 
تمامـی مسـیر حسابرسـی مـا کامپیوتـری 
اسـت و بالفاصلـه بعد از هر پرداخت توسـط 
خیریـن، رسـید پرداختـی  بـه آنهـا اعـالم 
می شـود و هر روز مشـخص اسـت که خیریه 
چقـدر دریافتـی و چقدر هزینه داشته اسـت. 
خوشـبختانه درآمـد سـاالنه مـا هیـچ وقت 
کم تـر از سـال قبل نشده اسـت، امـا به دلیل 
تـورم و گرانـی مثـل سـابق نمی توانیـم بـه 
البتـه  بدهیـم.  سـرویس  مددجویانمـان 
سـعی داریـم کـه بچه هـای مـا در مدرسـه 
از هیـچ کـدام از همکالسـی های خـود کـم 
و کسـر نداشته باشـند. همسـر من مسـئول 
تدارکات خیریه اسـت. ایشـان مسـئول این 
اسـت کـه بهتریـن البسـه و لـوازم تحریـر و 
نوشـت افزار را بـرای مددجویـان تهیه کند. 
مددجویـان  بـه  اخیـر  سـال های  در  البتـه 
دبیرسـتانی چـه دختـر و چه پسـر بـه جای 
لبـاس پـول می دهیم تا باسـلیقه خودشـان 

لبـاس تهیـه کنند.
اعضـای خیریـه یـا نظامیان بازنشسـته 
هسـتند یـا مهندسـان و اکثر همسـران آنها 
هـم هـر کـدام گوشـه ای از کار را برعهـده 
خیریـه  مدیریـت  دلیـل  همیـن  بـه  دارنـد 
بسـیار روان و بی دسـت انداز اسـت. اینجـا 
مثـل ارتـش اداره می شـود، تصمیمی که در 
هیأت مدیـره گرفتـه می شـود بـدون چون و 
چـرا بـه اجـرا در می آیـد. ویژگی ایـن خیریه 
ایـن اسـت کـه قائـم به فـرد خاصی نیسـت 
اگر کسـی از دوسـتان برود یـا خدایی نکرده 
فـوت کند، جـای او را فرد بهتـری می گیرد. 
از  نفـر  الـی ۶۰۰  حاضـر ۵۰۰  حـال  در 
حـدود  و  شـده اند  فارغ التحصیـل  بچه هـا 
۴۰۰ دانشـجو داریـم که معدل هیـچ کدام از 
آنهـا کمتر از پانزده نیسـت. چـون درصورت 
پاییـن بودن معـدل، کمک هزینـه تحصیلی  
بـرای یـک تـرم قطع می شـود و شـهریه ترم 
بعـد به عهـده خـود دانشـجو قـرار می گیرد. 
ولـی اگـر معدلـش باالتـر از ۱۵ شـود دوباره 

خیریـه شـهریه را پرداخـت می کند. 

چه  با  فاطمه الزهرا(س)  خیریه  اداره  در 
چالش هایی روبه رو هستید؟

چالـش  بزرگ تریـن  آذیـن:  تیمسـار 
دریافتـی  کمک هـای  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
ندهـد.   را  مـا  مددجویـان  نیـاز  تکافـوی 
چالـش دیگـری کـه بـا آن روبـه رو هسـتیم 
بحـث فرهنگی اسـت. چون نام ایـن خیریه 
داریـم  دوسـت  اسـت  فاطمه الزهـرا(س) 

دختـران مـا با حجاب و اهل مناسـک دینی 
باشـند ولی متأسـفانه هماننـد جامعه ای که 
در آن زندگـی می کنیـم، در ایـن بعـد خیلی 
موفـق نبوده ایـم. البتـه بنـا نداریـم کـه اگر 
خانـواده ای تخلفـی در ایـن مـورد انجام داد 
امیدواریـم  ولـی  کنیـم  قطـع  را  روزی اش 
کـه جامعـه بـه سـمت تعالـی حرکـت کنـد 
ا  عضـوی  به عنـوان  هـم  مـا  بچه هـای  و 

زجامعـه، مصـون از لغـزش باشـند.

چه انتظاری از نهادهای دولتی دارید؟
دولتـی  سـازمان های  آذیـن:  تیمسـار 
می تواننـد در کاهـش هزینه هـا بـه خیریـه 
کمـک کننـد. ایـن سـاختمان منـزل مـادر 
سـرکار خانـم دکتر شـکروی یکـی از خیرین 
بـود کـه بـه حالـت خرابـه ای در اختیـار ما 
قـرار داده شـد و مـا بـا کمک سـایر خیرین 
شـش خانـه اطـراف آن را خریدیـم و بـرای 
اینکـه بتوانیـم ایـن سـاختمان را بسـازیم 
به صـورت متری آن را فروختیـم. یعنی اآلن 
ایـن سـاختمان ۵۷۰ مالک دارد که لیسـت 
آن هـم موجـود اسـت. وقتی مؤسسـه ای به 
ایـن صـورت ایجاد می شـود تا تعـداد زیادی 
از افـراد نیازمند جامعه را تحت پوشـش قرار 
دهـد، نیـاز بـه حمایـت دارد. یـک چنیـن 
نوسـازی  و  بـرق  و  آب  هزینـه  سـاختمانی 
دارد. مـا هنـوز نتوانسـته ایم پایـان کار ایـن 
سـاختمان را بگیریـم. سـازمان های دولتـی 
می تواننـد بررسـی کنند کـه اگر ایـن خیریه 
واقعـًا بـه مـردم کمـک می کنـد هزینه های 
آب و بـرق و گاز و... را از مـا نگیرنـد. در 
همـه جـای دنیـا افـرادی کـه بـه سـمن ها 
کمـک می کننـد آن بخش از کمک هایشـان 
اآلن  می شـود.  حسـاب  مالیـات  به عنـوان 
من در شـرکتی مشـغول هسـتم کـه به این 
خیریـه کمـک می کنـد ولـی مأمـور وزارت 
دارایـی کمک هایی کـه از طرف این شـرکت 
بـه ایـن مرکـز می شـود را خط می زنـد جزء 
هزینـه های قابـل قبـول نمی پذیرند، همین 
باعـث می شـود کـه سـازمان ها و شـرکت ها 

بـه خیریه ها کمـک نکنند. این کاری اسـت 
کـه دولت می توانـد انجام دهـد. در جاهایی 
مثـل زهـک و هیرمند دسـت دولـت خیلی 
بـاز اسـت و می توانـد بـرای احـداث خیریـه 
بـه مـا زمیـن بدهـد. در قرچـک ورامیـن 
به دنبـال زمیـن هسـتیم. البتـه در جاهایی 
مثـل رباط کریـم زمینی از شـهرداری گرفته 
و سـاختیم ولـی در شـهریار مجبـور شـدیم 
از پولـی کـه خیریـن دادنـد، جایـی را بـرای 
دفتـر خیریـه تهیـه کنیـم. دولـت می توانـد 
سـازمان های  حامـی  متعـددی  مـوارد  در 

باشـد. خیریه ای 

که  می رسانید  مرحله ای  به  را  ایتام  شما 
مستقل می شوند و روی پای خود می ایستند  
بی مهری  مورد  شاید  که  مادری  تکلیف 
فرزندانش قرار بگیرد  یا فرزندان توان اداره 

او را ندارند چه می شود؟
پاسـخگویی  بـرای  اشـعری:  مهنـدس 
بـه ایـن معضـل، انجمـن حامیـان خیریـه 
کنـار  در  را  فاطمه الزهـرا(س)  حضـرت 
ایـن  وظیفـه  کرده ایـم.  راه انـدازی  خیریـه 
سرپرست هاسـت.  زن  پوشـش  انجمـن، 
خانـم مقصـودی مدیرعامل انجمن هسـتند 
ایـن  مقـدس زاده  مهنـدس   آقـای  بـا  کـه 
انجمـن را مدیریـت می کنند. ایـن انجمن از 
مادرانـی که با مسـتقل شـدن فرزندانشـان 
بی سرپرسـت می شـوند، حمایـت می کنـد. 
پوشـش  تحـت  نفـر  حاضـر ۱۲۰۰  حـال  در 

انجمـن حامیـان قـرار دارنـد.
خانواده هـا  توانمندسـازی  جهـت  در 
آنهـا را به سـه گـروه تقسـیم بندی کرده ایم. 
برخوردارنـد  مهارتـی  از  کـه  خانواده هایـی 
کسـب  و  فعالیت شـان  ادامـه  بـرای  امـا 
درآمـد، نیـاز بـه حمایت مالـی دارنـد. دوم 
خانواده هایـی کـه هیـچ مهارتـی ندارنـد اما 
عالقمنـد بـه یادگیـری هسـتند. ما بـه آنها 
آموزش هایـی را می دهیـم و بـرای تکمیـل 
آمـوزش، آنهـا را بـه مراکـز فنـی و حرفه ای 
مثـل  مهارت هایـی  تـا  می کنیـم  معرفـی 
جوشـکاری،  نجـاری،  گلـدوزی،  خیاطـی، 
را  و...  آرایشـگری  نقاشـی،  بـرق کاری، 
یادبگیرنـد. هرکـس بـه تناسـب عالقـه  بـه 
اگـر  و  مـی رود  مهارتـی  یادگیـری  طـرف 
گواهـی گرفـت، خیریـه بـا توجه بـه مهارتی 
کـه کسـب کـرده مبلغـی را بـرای راه اندازی 
کسـب وکاری در اختیـارش قـرار می دهـد. 
گـروه سـوم مددجویـان جوانـی هسـتند که 
بـه سـن کار کـردن رسـیده  و عالقه منـد به 
یادگیـری مهـارت هسـتند. متاسـفانه نظام 
امـوزش  بـه  فقـط  مـا  کشـور  در  اموزشـی 
تئـوری می پـردازد و افـراد حتـی بـا گرفتـن 
مـدرک فـوق لیسـانس هـم مهـارت حضور 
در بـازار کار را پیـدا نمی کننـد. ولـی بـرای 
یـک جـوان دارای مـدرک فـوق دیپلـم در 
و  دارد  وجـود  کار  همیشـه  فنـی،  رشـته 

وب سایتی به آدرس
 www.fatemehzahra.org 

داریم که عالقه مندان با مراجعه به آن 
می توانند با فعالیت هایمان

 آشنا شوند
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می توانـد روی پـای خود بایسـتد. به همین 
دلیـل نوجوانـان تحـت پوشـش را در سـه 
ادامـه  بـه  تشـویق  دبیرسـتان  آخـر  سـال 
تحصیـل در هنرسـتان های فنـی و حرفه ای 
یـا کارودانـش می کنیـم تـا کارکـردن را باید 
در  زیـادی  فارغ التحصیـالن  بـا  بگیرنـد. 
کـه  شـده ایم  روبـه رو  مختلـف  رشـته های 
بـا وجـود داشـتن مـدرک فـوق لیسـانس، 
کـردن  بـاز  بـرای  پـول  درخواسـت  مـا  از 
بوتیـک می کننـد! بنابراین مـا جوانان تحت 
پوشـش را بـه حرفه آموزی تشـویق می کنیم 
درآمـد  کسـب  بـرای  بیشـتری  امـکان  تـا 
داشته باشـند. البتـه اگـر کسـی عالقه منـد 
بـه ادامـه تحصیـل در دانشـگاه باشـد به  او 
هـم کمـک می کنیم ولی اولویـت ما توانمند 
شـدن جوانان بـرای کار کردن اسـت. با این 
سیاسـت طی دو سـال گذشته تعداد افرادی 
کـه از کالس نهم به بعد به هنرسـتان یا کار 
و دانـش رفته انـد نسـبت به سـال های قبل 

دو برابـر شـده اسـت. 
ایـن خانواده هـا تـا چـه زمانـی به شـما 
وابسـته هسـتند؟ آیـا زمانـی می رسـد کـه 
خانواده هـای دیگری جایگزین اینها  شـوند؟
مهنـدس اشـعری: مـا ضوابطـی داریـم 
کـه افـراد را تـا زمـان خاصی تحت پوشـش 
قـرار می دهیـم. دخترهـا وقتـی کـه ازدواج 
می کننـد از پوشـش خیریـه خارج می شـوند 
و پسـران نیـز تـا وقتـی درس می خواننـد 
از  آن  از  پـس  و  هسـتند  حمایـت  مـورد 
سیسـتم خـارج می شـوند. مـادران هـم به 
تبـع بچه هـا تحـت پوشـش هسـتند. وقتی 
فرزنـدان ایـن مـادران مسـتقل شـوند آنهـا 
تحـت پوشـش مؤسسـه حامیـان حضـرت 
بـه  و  می گیرنـد  قـرار  فاطمه الزهـرا(س) 
آنهـا تحـت عنـوان خانم هایی که سرپرسـت 

ندارنـد کمـک می شـود.

و  دارید  پوشش  تحت  را  افراد  از  تعداد  چه 
چه تعداد ظرفیت برای پذیرش در این مرکز 

دارید؟

مهنـدس اشـعری: آمـار افـراد تحـت 
پوشـش و خانواده هـا متغیـر اسـت و بـرای 
مثال در سـال ۹۴ تعـداد خانواده های تحت 

پوشـش مـا ۱۷۴۶ خانـواده و تعـداد افـراد 
تحـت پوشـش ۴۵۸۰ نفـر بودنـد و اکنـون 
هـم چیـزی در همیـن حـدود اسـت. مرکز 
مـا به صورت روزانـه مراجعه کننـده دارد و از 
ده خانـواده ای کـه بـه مـا مراجعـه می کنند 
یـا معرفـی می شـوند شـاید چهـار یـا پنـج 
خانـواده پذیـرش می شـوند چـون مـا فقـط 
خانواده هایـی را می پذیریـم کـه دارای فرزند 
یتیم باشـند و در زندگی مسـتاصل باشند و 

تـوان اداره زندگـی را نداشته باشـند. 
یکـی از منابع تأمیـن هزینه های خیریه، 
تـاج گل هایـی اسـت که مخصـوص مجالس 
طراحـی  شـادی  جشـن های  و  ترحیـم 
شـده اند کـه بـدون هزینـه حمل ونقـل بـه 
مسـاجد و تاالرها ارسال می شـوند. این تاج 
گل هـا عـالوه بر زیبایـی و شـکوه و معنویت 
خاصـی که به مجالس می بخشـد از اسـراف 
کاری هـای متـداول در این مـوارد جلوگیری 
می کنـد. از منابـع دیگـر مـا توزیـع صندوق 

صدقـات جهت منـازل و ادارات اسـت. 

مهنـدس مقـدس زاده: وقتـی جوانـان 
تحـت پوشـش مجموعـه بـه سـن قانونـی 
پوشـش  از  یـا  می کننـد  ازدواج  و  برسـند 
خانـواده  مـادر  می شـوند  خـارج  خیریـه 
اغلـب بی سرپرسـت و بـدون حامـی باقـی 
در  هـم  بچه هـا  معمـوًال  چـون  می مانـد. 
سـطحی نیسـتند که بتوانند مخارج مادر را 
تامیـن کنند. از این رو مادران تحت پوشـش 
انجمـن حامیـان خیریـه قـرار می گیـرد. در 
حـال حاضـر حـدود ۱۲۰۰ نفر تحت پوشـش 
ایـن انجمـن قرار دارنـد. انجمـن حامیان تا 
حـد امـکان به این افراد رسـیدگی می کنند. 
البتـه مـدت محـدودی برای حمایـت از این 
خانواده ها تعیین شـده اسـت. یـک خانواده 

بیش از سـه سـال نباید تحت پوشـش بماند 
و در طـول سـه سـال بایـد به فکر خـود کفا 
شـدن باشـد. اینطور نیسـت کـه خانواده ها 
فکـر کننـد مادام العمـر تحـت پوشـش مـا 
هسـتند. یک خانـواده ممکن اسـت از چند 
خیریـه کمک بگیـرد ولی ما ایـن خانواده ها 
را بررسـی می کنیـم تـا ببینیـم آیـا واقعـًا 
مطابـق بـا معیارهایمـان نیازمنـد هسـتند 
یـا نـه و سـپس آنهـا را تحـت پوشـش قـرار 
خانواده هـا  بـار  سـه  سـال  در  می دهیـم. 
را مـورد بازدیـد قـرار می دهیـم و وضعیـت 
زندگـی آنهـا را بررسـی می کنیـم و اگـر بـه 
وسـایلی نیـاز داشته باشـند برایشـان فراهم 
و  دارو  هزینه هـای  همچنیـن  و  می کنیـم 
درمـان و هزینه هـای تحصیـل ایـن افـراد را 

هـم پرداخـت می کنیـم.

تیمسـار آذین: به طـور کلی بایـد بگویم 
کـه تعـداد نیازمنـدان در کشـور بـه انـدازه 
ظرفیـت خیریه هـای موجود نیسـت و تعداد 
خیریه هـا بیشـتر از تعـداد نیازمنـد اسـت. 
حضـرت  خیریـه  در  تـا  کردیـم  تـالش  مـا 
فاطمـه مرکـزی بـرای تبـادل اطالعـات بـا 
آنهـا  از  و  کنیـم  ایجـاد  دیگـر  خیریه هـای 
بخواهیـم مددجویانشـان را بـه مـا معرفـی 
کننـد تـا بتوانیـم خانواده هـای مشـترک را 
حـذف کنیم. فعًال ۱۷ خیریه راضی شـده اند 
کـه مددجویـان تحت پوشـش خـود را به ما 
معرفـی کننـد. ولـی بسـیاری از خیریه ها در 
ایـن مـورد همکاری نمی کنند. شـاید به این 
دلیـل که بـه آن تعدادی که ادعـا می کنند، 
خانواده هـا را تحـت پوشـش ندارنـد. همین 
مسـئله باعث شـده اسـت که وزارت کشور و 
نیـروی انتظامی در مجـوز دادن به خیریه ها 

سـخت گیری کننـد.
مــن از دیربــاز طرحــی داشــته ام و هنوز 
هــم بــه آن معتقــد هســتم. در کشــورهای 
ــه  ــات خیری ــا مؤسس ــمن ها ی ــی س خارج
ــی  ــد یعن ــی کار می کنن ــورت تخصص به ص
یــک ســمن فقــط بیمــاران را پوشــش 
ــش  ــام را پوش ــمن ایت ــک س ــد، ی می ده

 در حال حاضر ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر از 
بچه ها فارغ التحصیل شده اند و 
حدود ۴۰۰ دانشجو هم داریم که 

معدل هیچ کدام از آنها
 کمتر از پانزده نیست. 

چون درصورت پایین بودن معدل، 
کمک هزینه تحصیلی  برای یک ترم 

قطع می شود و شهریه ترم بعد 
به عهده خود دانشجو 

قرار می گیرد
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ــل  ــه تحصی ــم ب ــمن ه ــک س ــد، ی می ده
ــه  ــا این ک ــد. ی ــک می کن ــان کم مددجوی
به صــورت  کــه  هســتند  مؤسســاتی 
منطقــه ای کار می کننــد. اگــر خیریه هــا 
بــا هــم همــکاری کننــد و هــر کــدام 
ــد  ــرار دهن ــه ای را تحــت پوشــش ق منطق
کار بهتــر صــورت می گیــرد. اآلن از طریــق 
کدملــی می تــوان بــه راحتــی راســتی 
از  یکــی  به عنــوان  مــا  کــرد.  آزمایــی 
بانیــان شــبکه ملــی مؤسســات نیکــوکاری 
و خیریــه دنبــال ایــن ایــده هســتیم. اآلن 
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــور و ن ــه وزارت کش ن
بطــور دقیــق نمی داننــد کــه چنــد خیریــه 
در تهــران مشــغول بــه کار اســت یــا اصــًال 
ــی  ــم. از طرف ــه در کشــور داری ــد خیری چن
چــون اســم ایــن مراکــز خیریــه اســت و بــا 
ــروکار دارد،  ــردم س ــی م ــادات مذهب اعتق
نمی تواننــد از کار آنهــا هــم جلوگیــری 

ــد. کنن

ــور  ــئول ام ــلطان زاده، مس ــرم س اک
مــددکاری و خانواده هــا و همچنیــن عضــو 
شــورای توانمند ســازی و عضــو شــورای 

مــددکاری  شــورای  عضــو  و  فرهنگــی 
الزهــرا(س)  فاطمــه  حضــرت  خیریــه 
اســت. ایشــان در مــورد فعالیــت شــورای 
ــا به طــور  ــد: م ــه می گوین ــددکاری خیری م
ــا در تمــاس هســتیم  ــا خانواده ه ــب ب مرت
و هــر هفتــه در شــهرهای مختلــف، بــرای 
برگــزار  آموزشــی  کارگاه هــای  مــادران 
ــکان  ــا از پزش ــن کارگاه ه ــم. در ای می کنی
در تخصص هــای مختلــف و کارشناســان 
ــا  ــم ت ــوت می کنی حــوزه مشــاوره و... دع
ــان  ــد. خودم ــت کنن ــادران صحب ــرای م ب
بــا  مختلــف  مشــاغل  مــورد  در  هــم 
ــم  ــعی می کنی ــرده و س ــت ک ــا صحب آنه
بیشــتر  را  آنهــا  اطالعــات  و  توانایی هــا 
ــه  ــت ک ــال اس ــش س ــدود ش ــم. ح کنی
ــی  ــای آموزش ــا در کارگاه ه ــن آموزش ه ای
به صــورت منظــم انجــام می شــود. مــا 
ــر روز  ــه ه ــم ک ــددکار داری ــدود ۱۸۰ م ح
ــازل  ــین از من ــا دو ماش ــا ب ــر از آنه دو نف
قبــل  می کننــد.  بازدیــد  مددجویــان 
از ایــن بازدیــد، پرونــده خانــواده را در 
یــک  و  می گذاریــم  مــددکاران  اختیــار 
ــان  ــار آن ــم در اختی ــدار را ه ــزارش دی گ
ــا  ــن بازدیده ــوًال ای ــم. معم ــرار می دهی ق
ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــالع قبل ــدون اط ب
ــر  ــل خب ــاغل از قب ــادران ش ــه م ــا ب تنه
داده می شــود کــه مرخصــی بگیرنــد و 
در خانــه باشــند. به طــور متوســط مــا 
ــار بــه خانواده هــا ســر  هرســه مــاه یــک ب
ــت  ــان صحب ــا آن ــک ب ــم و از نزدی می زنی
ــی  ــان را بررس ــم و نیازمندی هایش می کنی
زندگیشــان  وســایل  حتــی  می کنیــم. 
هــم  را  و...  یخچــال  و  فــرش  مثــل 
کــه  خانواده هایــی  می کنیــم.  تأمیــن 
ــت  تحــت پوشــش هســتند شــماره عضوی
ــب در  ــور مرت ــه ط ــا ب ــا آنه ــا ب ــد. م دارن
ــم  ــاس کنی ــر احس ــتیم و اگ ــاس هس تم
مــادران افســرده هســتند یــا بچه هایشــان 
مشــکل دارنــد آنهــا را بــه مشــاور معرفــی 

 نوجوانان تحت پوشش را در سه 
سال آخر دبیرستان تشویق می کنیم 

که یا به هنرستان های فنی و حرفه ای 
یا به رشته کارودانش بروند تا کارکردن 

را یاد بگیرند

ــا  ــا خانواده ه ــک ب ــاط نزدی ــم. ارتب می کنی
شــاید در ســایر خیریه هــا بــه ایــن صــورت 
ــا هــم  منظــم نباشــد. از طرفــی خانواده ه
ــاه طبــق روزهــای معیــن و تعییــن  هــر م
ــه و ســهمیه ارزاق خــود را از  شــده مراجع
ــد.  ــل می گیرن ــانی تحوی ــر خدمات رس دفات
عــالوه بــر آن هــر خانــواده مبلغــی هــم بــه 
ــد  ــت می کن ــدی دریاف ــک نق ــوان کم عن
ــود.  ــز می ش ــان واری ــه حساب هایش ــه ب ک
پوشــش،  تحــت  خانواده هــای  تعــداد 
شــناور هســتند. طبــق آخریــن آمــار حــدود 
ســه هــزار و ســیصد خانــواده را در تهــران 
ــم.  ــر تحــت پوشــش داری و شــهرهای دیگ
ــا  ــدادی از اینه ــه ممکــن اســت تع در هفت
فارغ التحصیــل  بچه هایشــان  یــا  کــه 
شــده یــا تــرک تحصیــل کــرده و یــا 
ــد  ــوند. بع ــص  ش ــد، ترخی ازدواج می کنن
از ترخیــص بالفاصلــه تعــداد دیگــری از 
می شــوند.  آنهــا  جایگزیــن  خانواده هــا 
ــت  ــچ وق ــا هی ــذب م ــذف و ج ــی ح یعن

نمی شــود. تعطیــل 

آیــا خیریــه فاطمــه زهــرا، بخــش کاریابی 
هــم دارد کــه پــس از فــارغ التحصیلــی 
ــه  ــان را ب ــه، مددجوی ــن حرف ــا آموخت ی

مراکــزی بــرای کار معرفــی  کننــد؟ 
ســلطان زاده: بلــه. چنیــن بخشــی 
در خیریــه وجــوددارد. خانــم خزایــی از 
ــغولند.  ــن بخــش مش ــا در ای ــکاران م هم
مددجویانــی کــه مهارتــی را آموخته انــد 
ــردن  ــه کار ک ــل ب ــه تمای ــی ک ــا مادران و ی
دارنــد، بــه ایــن قســمت مراجعــه می کننــد 
ــد.  ــالم می کنن ــد را اع ــه دارن ــی ک و مهارت
خانــم خزایــی ایــن افــراد را در لیســت 
قــرار می دهــد و هــرگاه از مؤسســه یــا 
ــن  ــد، ای ــرو بخواهن ــا نی ــواده ای از م خان
ــراد را معرفــی می کنیــم. از ایــن طریــق  اف
ــر هــم در  ــا ســازمان ها و مؤسســات دیگ ب
ارتبــاط هســتیم. عــالوه بــر ایــن یــک مرکز 
ــم، در  ــاط کری ــم در شــهر رب ــی ه کارآفرین
ــد.  ــد ش ــدازی خواه ــک راه ان ــده نزدی آین

ــن: یکــی ازموفقیت هــای  تیمســار آذی
قســمت های  در  کــه  اســت  ایــن  مــا 
مختلــف خیریــه، افــرادی مشــغول بــه 
ــان  ــی خودش ــه زمان ــتند ک ــت هس فعالی
ــد. در  ــه بودن ــن مؤسس ــش ای ــت پوش تح
ــر  ــک مدی ــوان ی ــا به عن ــر آنه ــال حاض ح
ماننــد  مختلفــی  قســمت های  موفــق 
ــی، پزشــکی و فرهنگــی  بخــش اداری، مال

می کننــد.  اداره  خودشــان  را 
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سـرتیپ محمد بهـره ور، سرپرسـتی 
دفاتـر حومـه شـهر تهـران، اسـتان البرز، 
قرچـک ورامیـن، ربـاط کریم و شـهریار را 

بـر عهـده دارد. 
مدیریـت  چگونگـی  مـورد  در  ایشـان 
خیریـه،  می گوینـد:  فاطمه زهـرا  خیریـه 
کـه  دارد  نفـره  پنـج  مدیـره  هیـات  یـک 
در رأس آن، تیمسـار آذیـن قـرار دارنـد. 
دیگـر افـراد هیأت مدیـره، آقایـان مهندس 
آقـای  و  صالح پـور  کتبیـه،  مقـدس زاده، 

ملـک محمـدی هسـتند. 
 یکـی از بخش هـای مهـم ایـن خیریه 
بخـش مالـی اسـت کـه هـر فعالیتـی در 
هـر قسـمتی از خیریـه انجـام شـود و هـر 
دریافـت و هزینـه ای در هـر کجـای ایـران 
صورت بگیـرد، به صورت آنـالن در معرض 
اطـالع مدیرعامـل خیریـه قـرار می گیـرد. 
بـه ایـن ترتیب ایشـان هـر شـب می توانند 
بیـالن خیریه را از طریـق کامپیوتر دریافت 
کننـد. در ایـن قسـمت قبـوض دریافتی و 
هزینه هایـی کـه پرداخـت می شـود، ثبـت 
مجموعـه  از  دیگـری  بخـش  می شـوند. 
بخـش  ایـن  در  اسـت.  پذیـرش  بخـش 
خانواده هایـی کـه بـه مرکـز معرفـی شـده 
یـا خودشـان مراجعـه می کننـد، پذیـرش 
صـورت  ایـن  بـه  کار  مراحـل  می شـوند. 
اسـت کـه از خانـواده یک سـری مـدارک 
دریافت شـده و پرونده تشـکیل می شـود. 
سـپس منـزل او مـورد بازدیـد قـرار گرفته 
صورت بـرداری  زندگـی  وضعیـت  از  و 
کـه  شـد  معلـوم  کـه  زمانـی  می شـود. 
اسـت،  پذیـرش  شـرایط  واجـد  خانـواده 
کـدی داده می شـود و آن خانـواده از آن به 

بعـد بـا ایـن کـد شـناخته می شـود.
بخـش  خیریـه  از  دیگـری  بخـش 
توانمندسـازی اسـت کـه سـعی می کنـد 
خانواده هـا را بـه توانمنـدی و خودکفایـی 
برسـاند. توسـط اطالعیه ای بـه خانواده ها 

می شـود.  اطالع رسـانی  فعالیتـی  چنیـن 
مـادری کـه عالقه منـد بـه انجـام کارهایی 
ترشـی  تهیـه  خیاطـی،  قالیبافـی،  مثـل 
خانگـی ... باشـد اعـالم آمادگـی می کند 
و پس از بررسـی، به او وام داده می شـود. 
واحـد  نـام  بـه  هـم  بخشـی  خیریـه، 
می تواننـد  خانواده هـا  کـه  دارد  پزشـکی 
پزشـکی،  واحـد  مسـئول  هماهنگـی  بـا 
مراجعـه  مـورد  در  را  الزم  راهنمایی هـای 
دریافـت  درمانـی  مرکـز  یـا  پزشـک  بـه 
 کننـد. یکـی از وظایـف ایـن بخـش ایجاد 
ارتبـاط با پزشـکان خیـر و ارجـاع بیماران 
پزشـکی  واحـد  اسـت.  معرفی نامـه  بـا 
خیریـه بـا درمانگاه هـای مختلف قـرارداد 
بـه  را  پوشـش  تحـت  افـراد  و  می بندنـد 
ایـن درمانگاه هـا ارجـاع می دهنـد. هزینه 
درمـان ایـن افراد توسـط خیریـه پرداخت 

می شـود. 
 بخـش دیگـر مجموعـه، مربـوط بـه 
توزیـع البسـه اسـت که بـه مناسـبت های 
و  مددجویـان  اختیـار  در  گوناگـون 
خانواده هـا قـرار می گیـرد. دو بار در سـال 
البسـه در اختیـار مددجویـان قـرار داده 
گـرم  لبـاس  نیـز  زمسـتان  در  می شـود، 
بچه هـا  می گیـرد.  قـرار  اختیارشـان  در 
خودشـان بـه ایـن قسـمت می آینـد و بـا 
سـلیقه خودشـان لباس انتخاب می کنند. 
بـا  و  مختلـف  تولیدی هـای  از  لباس هـا 
کیفیـت خـوب و رنگ هـای مختلـف تهیه 

می شـوند.
بخـش دیگر مجموعـه، واحد فرهنگی 
اسـت. در حقیقـت هـدف از تمامـی ایـن 
فعالیت هـا، تربیـت و پیشـرفت واقعـی در 
زندگـی مددجویـان اسـت. در ایـن بخش 
یـک  و  دانشـجویی  امـور  مسـئول  یـک 
مسـئول در امـور دانش آمـوزی داریـم کـه 
بچه هـا،  تحصیـل  بـه  مربـوط  خدمـات 
بـه آنهـا مربـوط می شـود. دانش آمـوزان 

کارنامـه  سـال  در  دوبـار  دانشـجویان  و 
خـود را بـه ایـن دفتـر می آورنـد کـه اگـر 
تحصیلـی  خدمـات  دریافـت  از  نیاورنـد، 
حـذف می شـوند. اگـر بچه هـا در درسـی 
کالس هـای  برایشـان  باشـند،  ضعیـف 
دانشـجویان  می شـود.  گذاشـته  تقویتـی 
نیـز مـدارک خـود را بـه ایـن بخـش ارائه 
می دهنـد و شـهریه تحصیلـی می گیرنـد. 
مـا دانشـجویان دکترا داریم کـه ترمی ۴ یا 
۵ میلیـون تومـان به آنها شـهریه تحصیلی 
کتاب هـای  بخـش  ایـن  در  می پردازیـم. 
درسـی و کمـک آموزشـی هـم در اختیـار 
کتابخانـه ای  می گیـرد.  قـرار  مددجویـان 
آن  از  عالقه منـدان  کـه  دارد  وجـود  هـم 

می کننـد. اسـتفاده 
انبـار  مجموعـه،  از  دیگـری  بخـش 
اسـت کـه ارزاق مـود نیـاز خانواده هـا را 
از تجارتخانه هـا خریـداری کـرده و در ایـن 
بـه  ارزاق  ایـن  می کننـد.  جمـع  محـل 
خانواده هـا  اختیـار  در  ماهیانـه  صـورت 
قـرار می گیـرد. خانواده های تحت پوشـش 
در مناطقـی مثـل ربـاط کریـم، شـهریار، 
مناطـق  همـان  در  کـه  دفاتـری  از  کـرج 
هسـتند ارزاق خـود را دریافـت می کننـد. 
فعالیت هـای دیگـری هـم برای بـاال بردن 
روحیـه مددجویـان انجـام می دهیـم. آنها 
را بـه اردوهـای تفریحی و زیارتـی می بریم. 
در آخـر هـر سـال تحصیلـی هـم یـک روز 
پـارک ارم و بـاغ وحـش ارم رادر اختیـار 
می گیریـم و بچه هـا را بـا خانواده هایشـان 
بـه آنجا می بریـم. این روزها خاطره بسـیار 
خوشـی را بـرای بچه هـا برجـا می گـذارد. 
بـه  را  زابـل  و  زاهـدان  بچه هـای  مثـال 
مشـهد و شـمال بردیم و برای دانشجویان 
نیـز اردوی اصفهان و شـیراز برگزار کردیم.
 امیدواریـم کـه بـا حمایـت خیریـن 
بـه  را  مددجویانمـان  نیازهـای  بتوانیـم 

هیـم. پوشـش  وجـه  بهتریـن 

به طور مرتب با خانواده ها در تماس 
هستیم و هر هفته در شهرهای 

مختلف، برای مادران کارگاه های 
آموزشی برگزار می کنیم
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تـاریخـــچه
جهان1 و  ایران  معلولیت  داراى  افراد  قوانین 

دکتر کامران عاروان
مدیرعامل جامعه معلولین ایران

ایـران نیـز هم  زمان با این تحـوالت بین المللـی و مطابق اهداف 
جمهوری اسـالمی ایـران، به تدویـن و تصویب قانـون جامع حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت در ۱۶ ماده در ۱۶ اردیبهشـت ۱۳۸۳ 
پرداخـت. حرکـت موثـر بعـدی امضـای کنوانسـیون حقـوق افـراد 
دارای معلولیـت توسـط مجلـس شورای اسـالمی در ۱۳ آذر ۱۳۷۸ 
و پیوسـتن رسـمی ایـران بـه ایـن کنوانسـیون بـود کـه اقـدام مهم 

دیگـری در ایـن دوره بود

درد دیرینـه معلولیـت، بـه قدمت زیسـت 
بشـر در کـره خاکـی اسـت و از همـان زمـان 
کـه انسـان به عنـوان یکی از موجـودات زمینی 
پـا بـه عرصـه وجـود نهـاد، حـوادث طبیعی، 
دسـت،  ازیـن  و  وحـوش  حملـه  بیماری هـا، 
میـان  در  معلولیـت  قضیـه  بـرای  شـروعی 
خانواده هـای اولیـه و جوامـع ابتدایـی بـود. با 
شـکل گیری جوامع متمدن، گسـتره معلولیت 
افزایـش یافـت و جنگ هـا، عـوارض کارهـای 
روزانـه و بیماری هـای همه گیـر، از علت هـای 
افزایـش تعداد افـراد دارای معلولیت به شـمار 

می آمـد.

 چندیـن راه فـراروی مـردم ایـن زمـان در 
واکنـش بـه ایـن پدیـده وجـود داشـت: یکـی 
آن کـه ایـن افـراد را از جامعـه بـه خاطـر زائـد 
بـودن و سـربار بـودن حـذف کننـد. چنان که 

در دوران باسـتان، کـودکان دارای معلولیـت را می کشـتند. در روم 
قدیـم کودکان دارای معلولیـت را به رودخانه تیبـر می انداختند. در 
بخشـی از هنـد باسـتان، ایـن کـودکان را از بـدو تولد جـدا کرده و 

بـه کام مـرگ می بردنـد. 

دوم آن کـه آن هـا را بـا مشـقت زیـاد نگه می داشـتند ولـی این 
افـراد در اکثـر مواقـع، طفیلی و به حاشـیه رانده جامعـه  بودند و در 
سـنین کودکـی بـه تکدی گـری کشـیده می شـدند. از همـان بـدو 
تولـد، فـردی که معلولیت داشـت، بـا فقر و فاقه پیونـد خورده بود و 
درصـد باالی مسـکینان هـر جامعه را افراد دارای معلولیت تشـکیل 
می دادنـد و اکثـر آنهـا دسـت طلب و خواسـته بـه سـوی دیگـران 
داشـتند. به نقل از كتاب داتسـتان دینیك، در ایران باسـتان جهت 
رفـع ایـن مشـکل، مقرر شـده بود کـه بـه فرزنـدان دارای معلولیت 
دو برابـر دیگـر فرزندان ارث تعلق گیرد تا پشـتوانه ای برای اسـتمرار 

زندگـی بـدون فقر آنها باشـد. 

اسـالم و تعالیـم عالیـه بانـی آن حضـرت محمـد (ص) تاکیـد 
بسـیاری بر دسـتگیری از مسـاکین و فقـرا از طریق اعطـای صدقه، 
انفـاق، وقـف و نیکـی کردن بـه آنان داشـت که مطمئنًا بخشـی از 
آن متوجـه افـراد دارای معلولیـت می شـد کـه در نظـام نابرابر پیش 
از پیامبـر، دچـار عسـرت ها و مشـقت های متعـدد و طاقت فرسـا 
بودنـد. طرح هـای اقتصـادی پیامبـر جهـت از میـان بـردن فاصلـه 
طبقاتـی و زدودن چهـره پلیـد فقـر از جامعه، 
دارای  افـراد  ناگـوار  زندگـی  بـرای  ترمیمـی 
معلولیـت آن دوره بـود و ترویـج ایـن فرهنگ 
در جامعـه که همه موجـودات عالم مخلوقات 
خداونـد هسـتند و حـق زندگـی دارنـد و جـز 
تقـوا و پرهیـزگاری هیـچ فضل و برتـری میان 
آدمیـان نیسـت، بـه یقیـن ضربه شـدیدی به 
پیکـره اندیشـه ها و رفتارهـای برتری جویانـه و 
تبعیض گرایانه سـاختگی در مـورد افراد دارای 
معلولیـت و فراکشـیدن آنهـا از موقعیت ذلیل 
و نـازل بـود. توصیه های ایشـان تـوأم با عمل 
نابینـا  حاکمـی  حکومتـش  دوران  در  و  بـود 
به نـام ابن ام مکتـوم را چنـد بـار در غیاب خود 
بـر شـهر مدینـه گمـارد و حکومت مهـم یمن 
را بـه معـاذ بن جبـل کـه از ناحیـه پـا معلـول 

سـپرد. بود، 

در  هـم  نیـز،  (ع)  علـی  حضـرت  سـیره 
دوران زندگـی و هـم در دوران حکومـت چهار 
سـاله، همـواره مبتنی بـر حمایت جـدی از سـتمدیدگان، بینوایان 
و بیمـاران و ناتوانـان بـود. توصیـه امـام بـه مالـک اشـتر، نشـانگر 
اولویـت وی در ایـن امور اسـت:" سـپاس خـدا را! در طبقـه فرودین 
از مـردم؛ آنـان کـه راه چـاره نداننـد و از درویشـان و نیازمنـدان و 
از بیمـاری بـر جـای ماندگاننـد ( اشـاره بـه افـراد دارای معلولیـت 
زمین گیـر اسـت کـه بـه علت فقـدان لـوازم توانبخشـی در آن زمان 
کمتـر قـدرت حرکـت داشـتند و بـه این نـام شـهرت یافتـه بودند) 
کـه در ایـن طبقـه مسـتمندی اسـت خواهنـده و مسـتحق عطایی 
اسـت بـه روی خـود نیاورنـده و بـرای خـدا حقـی از خـود را که به 
آنـان اختصـاص داده و نگهبانـی آن را بـه عهـده ات نهـاده پـاس دار 
و بخشـی از بیت المـال و بخشـی از غله هـای زمین هـای خالصـه 
را در هـر شـهر بـه آنـان واگـذار، کـه دوردسـت ترین آنـان را همان 
بایـد کـه بـرای نزدیکان اسـت و آنچه بر عهـده تو نهاده انـد، رعایت 
حـق ایشـان اسـت..." امـام حسـین (ع) نیـز پیـش از عزیمـت بـه 
کوفـه و ماجـرای کربال از فراموشـی پیمان با رسـول خـدا در یاری و 

سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ حقوق 
بشر مخصوص افراد دارای معلولیت 

را اصالح و تدوین نمود. در ۱۹۹۲ 
برای بار اول روز سوم دسامبر 

(مصادف با ۱۲ آذر) به عنوان سالروز 
تصویب قانون برنامه جهانی در 

ارتباط با افراد دارای معلولیت، توسط 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

روز جهانی افراد دارای معلولیت 
اعالم شد تا هر سال در این تاریخ، 
برنامه هایی در سراسر جهان اجرا 

شود.

36

شماره 63،   بهــار 1396

مقـــاله



یـاوری نابینایان، ناشـنوایان و افراد دارای معلولیت توسـط مردم و 
حکومـت امـوی گلـه می کند. 

البتـه تمدن اسـالمی در دوران اوج پرشـکوه خـود، کم و بیش 
این دسـتورات و سـیره نبی اکرم (ص) و سـایر بزرگان دین اسـالم 
را رعایـت می کـرد و در ایـن خصوص و بـر پایه مسـتندات موجود، 
در توجـه و التفـات و بهبـود شـرایط افـراد دارای معلولیـت، از 
پیشـروان عصـر خـود بـه حسـاب می آمـد. در ایـن دوران (حـدود 
قـرن هفتـم میالدی) در شـهرهای اسـالمی بغداد، قاهره، دمشـق 
و مراکـش دارالمسـاکینی جهـت نگهـداری و حفاظـت از افـراد 
دارای معلولیـت تاسـیس شـد. یـاری بینوایـان و ناتوانـان بخـش 
مهمـی از اعمـال دیوان هـای حکومتـی و حاکمـان مسـلمان بـود 
و ثروتمنـدان جامعـه اسـالمی از طریـق صدقه و بخشـش، اطعام، 
ایجـاد موقوفه هـا کـه در منابـع به آن اشـاره شده اسـت، بـه ایجاد 
در  پزشـکی  پیشـرفت  نمودنـد.  شـایانی  کمـک  اجتماعـی  رفـاه 
تمـدن اسـالمی و سـاختن بیمارسـتان  در یـاوری بـه افـراد دارای 
معلولیت و کاهش دردهایشـان بسـیار موثر بوده اسـت. بیمارستان 
جندی شـاپور اهـواز، بیمارسـتان عضـدی در بغـداد و در شـیراز، 
بیمارسـتان نوری دمشـق، بیمارسـتان قرطبه اندلس، بیمارستان 

منصـوری قاهره و بیمارسـتان ری، نمونه های 
شـاخصی از این امر هسـتند. در کنار کارهای 
پزشـکان حـاذق و دسـتاوردهای پزشـکی در 
خدمـت  در  اطمینـان  بـه  اسـالمی،  تمـدن 
بیمـاران و از جمله افـراد دارای معلولیت بوده 
اسـت و زکریـای رازی، ابوعلی سـینا، اصیبعه 
و ابن النفیـس، ابـن ازهـر، ابـن رشـد، ابـن 
ماسـویه، ابـن الخطیب، ابوالقاسـم اندلسـی، 
هـزاران  و  اهـوازی  مجوسـی  علی بن العبـاس 
و  مطالعـات  کـه  مجـرب  و  متبحـر  پزشـک 
اقدامـات کارسـازی در خصـوص بیماری های 
سـرخک، رماتیسـم مفاصـل، سـنگ مثانه و 
بیماری هـای کلیـوی و بیماری هـای کودکان، 
دشـوار،  جراحی هـای  عمومـی،  بهداشـت 
تغذیه مناسـب، بررسـی کارکـرد قلب و جریان 
خـون، کالبـد شـکافی، بیماری هـای مغـزی، 
اسـتخوانی، ریـوی، بیماری های آبلـه و جذام 
اسـالمی  پزشـکان  نظـر  در  (کـه  طاعـون  و 
یـک بیمـاری قابـل عـالج بـود و نه مجـازات 

و  کمک هـا  و  زنـان  بیماری هـای  آسـمانی)،  عـذاب  یـا  خداونـد 
جراحی هـای زایمانـی، عفونـت زدایـی، شکسـته بندی (ارتوپـدی 
امروزه)، چشـم پزشـکی، داروسـازی و تسـکین درد، انجـام دادند 
و تالیفـات متعـددی نگاشـتند کـه تـا قرن هـا در اروپـا تدریـس 
می شـد و مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. حتـی پیشـرفت کار آنها 
چنـان بـود کـه در مـورد درمـان روان آدمـی، برخـورد بـا بیماران 
روانـی مبتنـی بر نـگاه بشردوسـتانه نیز خدمـات ارزشـمندی ارائه 
دادنـد. فرصت هـای مناسـب تری بـرای آنهـا در سـطح جامعـه بـه 
نـام محدثـان، مفسـران، قاریـان، قصه گـو و نویسـندگان و غیـره 
ایجـاد شـد کـه دارای معلولیـت بوده انـد و بـه جایگاه هـای بزرگـی 

نیـز دسـت یافتند.

همـه این هـا در حالـی در ایـن دوران انجـام می شـد کـه در 
اروپـای قـرون وسـطی مصـادف بـا ایـن دوران، نـه بیمارسـتان 
مجهـزی و نـه پزشـک متخصصـی وجـود داشـت و اکثـر درمان ها 
بـر پایـه خرافـات و مسـائل غیرعقلـی بـود و حتی بیماری جسـمی 

را مجـازات خـدا یـا عفـو آسـمانی می شـمردند، امـراض ذهنـی یا 
روحـی را بـه خاطـر حلـول شـیطان در بـدن تصـور می کردنـد و با 
روش هـای نامتعـارف و خشـن و کشـنده، بـه اصطـالح بـه درمان 
آن می پرداختنـد. همیـن نشـانگر اوضاع ناگوار و دهشـت بـار افراد 
دارای معلولیـت در قـرون وسـطی اسـت. در گزارش هـای تاریخـی 
آمـده کـه در ایـن قرون، تعـداد زیـادی زن، دختر و مـادران معلول 

بـه اتهـام جادوگـری محکـوم بـه بدتریـن مرگ ها شـدند.

در دوران جدیـد به ویـژه از قـرن هجدهم به بعد، پیشـرفت های 
جدیـد و اعجـاب آوری در حـوزه پزشـکی، پیشـگیری، شناسـایی و 
ماالریـا،  طاعـون،  چـون  واگیـرداری  بیماری هـای  از  جلوگیـری 
تـب زرد، آبلـه، تیفـوس، آنفلوانـزا، وبـا، سـل، سـرخک، دیفتری 
و سـایر بیماری هـا، جراحی هـای نویـن، بهداشـت عمومـی، ایجاد 
بیمارسـتان های تخصصـی و پرسـتاری و تیمارسـتان های جدیـد، 
حـوزه پزشـکی افـراد دارای معلولیـت را بهبـود بخشـید و تعـداد 
آنهـا را تحـت کنترل درآورد. سـاخت وسـایل توانبخشـی نیز کمک 
شـایانی بـه بهبـود شـرایط زندگـی آنها نمـود. البتـه ایـن اتفاق ها 
در ایـن زمـان متعلـق بـه جغرافیـای خـاص و محـدودی بـود و 
هنـوز در سراسـر کـره خاکـی تسـری پیـدا نکرده بـود تا همـه افراد 
دارای معلولیـت جهـان از وضعیـت مناسـبی 
بهـره منـد شـوند. راهـی طوالنـی در پیـش 
بـود و همتـی بلنـد بـرای گسـترش ایـن امر 

می طلبیـد.

بـرای تعلیم پذیـری افـراد دارای معلولیت 
نیـز با اختـراع خط بریل، ایجاد مـدارس ویژه 
نابینایـان، ناشـنوایان و کودکان اسـتثنایی و 
ابداع شـیوه های آموزشـی جدیـد، گامی بلند 

برداشته شـد.

قرن نوزدهـم برای افـراد دارای معلولیت 
آغـاز تحـوالت بـزرگ بـود. تصویـب قوانیـن 
در  ذهنـی  بیمـاران  نگهـداری  بـرای  جدیـد 
سـال های ۱۸۲۸، ۱۸۴۵، ۱۸۴۸ و تأسـیس 
انجمن هـا و سـازمان های حمایتـی از افـراد 
دارای معلولیـت و بیمارسـتان های تخصصـی 

از جملـه ایـن اقدامـات بود. 

بـزرگ  جهشـی  بایـد  را  بیسـتم  قـرن 
بـرای بهبـود وضعیـت افـراد دارای معلولیـت در تمـام عرصه هـای 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و آموزشـی و حقوقی دانسـت. در 
ایـن قـرن بـود که پدیـده سـامان بخشـی و برابرسـازی فرصت های 
سـازمان های  کمـک  بـا  معلولیـت  دارای  افـراد  بـرای  زندگـی 
بین المللـی بـه ویژه سـازمان ملـل متحـد و نیز رسـانه های جمعی 
رادیـو و تلویزیـون، روزنامـه ها، نشـریات و کتـب تخصصی، جهانی 
شـد. از جملـه ویژگی هـای منحصر به فـرد این قرن، خیـزش افراد 
دارای معلولیـت نخبـه و فرهیخته ای بود که با تشـکیل جمعیت ها 
و سـازمان های مختـص بـه خـود بـه تـالش بـرای نیل بـه اهداف 
و خواسـته های بحـق خـود در زمینه هـای مختلـف پرداختنـد و از 
طریـق برپایی تظاهـرات، انتشـار روزنامه ها و غیـره اعتراضات خود 

کردند. را مطـرح 

ایـن امـر پـس از جنـگ جهانـی دوم و فجایعی که آلمـان نازی 
بـه سـرکردگی هیتلـر به ماننـد دوران باسـتان بر سـر افـراد دارای 

در اواخر قرن بیستم تمرکز قوانین 
افراد دارای معلولیت، بر از میان بردن 
تبعیض ها و اقدامات مستقیم و جدی 
و تعهد عملی بر ساختن جهانی برابر 

در خصوص حل مسائل پیش روی 
افراد دارای معلولیت بود. برگزاری 

مسابقات پارالمپیک برای افراد دارای 
معلولیت نیز از تحوالت بزرگی بود 
که برابرسازی فرصت ها و حضور 

اجتماعی آنها را میسر نمود و شتاب 
بخشید.
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معلولیت آورد و آن ها را در اتاق گاز خفه می کرد، شـتاب بیشـتری 
گرفت. 

 اولیـن حقـوق کار بـرای افـراد دارای معلولیت در سـال ۱۹۵۸ 
شـکل گرفـت، گـروه درآمـد معلولیـت در ۱۹۶۵ تأسـیس شـد، 
فراخوانـی پـاول هانـت، یـک فـرد دارای معلولیـت، در روزنامـه 
گاردیـن برای برابرسـازی افـراد دارای معلولیـت در ۱۹۷۲، تصویب 
توانبخشـی مجـدد در آمریـکا در ۱۹۷۳، تشـکیل اتحادیه معلولیت 
بـرای کاهـش فقر افـراد دارای معلولیـت در انگلسـتان در ۱۹۷۴ و 
صـدور اعالمیـه سـازمان ملل بـرای حقـوق افـراد دارای معلولیت 
در ۱۹۷۵، گام هـای محکـم و موثـری بـرای احقـاق حـق آنهـا و 
بازگردانـدن آنهـا بـه زندگـی طبیعـی بـود. البتـه گام هـای بعـدی 

جهانـی و همه گیـر بودنـد.

در سـال ۱۹۸۱ بـرای نخسـتین بـار، سـال جهانی افـراد دارای 
معلولیـت را اعـالم نمودنـد. در ایـن زمـان حـدود ۲۰۰ میلیـون 
افـرادی کـه معلولیـت داشـتند، در جهان وجود داشـت. سـازمان 

 (DPI) معلولیـت  دارای  افـراد  بین المللـی 
تشـکیل شـد و در سـنگاپور نخسـتین کنگره 
خـود را برگـزار کـرد. اولیـن قانـون جهانـی 
افـراد دارای معلولیـت در ۱۹۸۱ تدویـن شـد 
و وظایـف عمـده ای را برای مراجـع حکومتی 
نسـبت بـه آنان تعییـن کرد. مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل در سـال ۱۹۸۳، از ایـن سـال 
تـا سـال ۱۹۹۲ را دهـه افـراد دارای معلولیت 
اعـالم کـرد و دولت هـا را مکلـف بـه انجـام 
اقدامـات اساسـی بـرای حـل مسـائل افـراد 
دارای معلولیـت کشـور خـود نمود. سـازمان 
ملـل در سـال ۱۹۸۴ حقـوق بشـر مخصوص 
اصـالح   ۱۹۸۴ در  را  معلولیـت  دارای  افـراد 
و تدویـن نمـود. در ۱۹۹۲ بـرای بـار اول روز 
سـوم دسـامبر (مصادف بـا ۱۲ آذر) به عنوان 
در  جهانـی  برنامـه  قانـون  تصویـب  سـالروز 
توسـط  معلولیـت،  دارای  افـراد  بـا  ارتبـاط 
روز  متحـد  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 
شـد  اعـالم  معلولیـت  دارای  افـراد  جهانـی 
تـا هـر سـال در ایـن تاریـخ، برنامه هایـی در 

سراسـر جهـان اجرا شـود.

حـوزه  وارد  معلولیـت  دارای  افـراد  و  معلولیـت  دوره  ایـن  در 
مطالعات اجتماعی و علوم انسـانی شـدند و نگاه غالب مدل پزشکی 
در ایـن حـوزه، مـورد نقد جـدی قرار گرفـت. اتفاق خوشـایند دیگر 
ایـن بـود کـه در خدمـات اجتماعـی، افـراد دارای معلولیت صاحب 

اختیارات بیشـتری شـدند. 

در اواخـر قـرن بیسـتم تمرکـز قوانیـن افـراد دارای معلولیت، 
بـر از میـان بـردن تبعیض هـا و اقدامات مسـتقیم و جـدی و تعهد 
عملـی بـر سـاختن جهانـی برابـر در خصـوص حـل مسـائل پیش 
روی افـراد دارای معلولیت بود. برگزاری مسـابقات پارالمپیک برای 
افـراد دارای معلولیـت نیـز از تحـوالت بزرگـی بـود که برابرسـازی 
فرصت ها و حضور اجتماعی آنها را میسـر نمود و شـتاب بخشـید.
بـا آغـاز دوران جدیـد، ایـران نیـز شـاهد تحـوالت جـدی و 
موثـری بـود. ایـران در ایـن سـال ها، بحران های سیاسـی، نظامی 
و اقتصـادی زیادی را پشـت سـر نهاده بـود. آغاز اقدامـات این دوره 
را می تـوان توسـط مـرد آگاهـی چـون امیرکبیـر دید که نسـبت به 

اوضـاع اروپـا مطلـع و مشـرف بـود. ایـن اقدامـات در چنـد حوزه 
گرفت؛ انجـام 

اولیـن اقدام امیرکبیر، پیشـگیری و ممانعـت از ازدیاد معلولیت • 
در ایـران بود؛

تاسـیس دارالفنـون و ایجـاد رشـته پزشـکی زیـر نظـر ادوارد • 
پـوالک که پزشـکی جدیـد را برای تربیـت شـاگردان ایرانی وارد 

نمود؛ ایـران 
ایجاد بیمارستان  برای درمان ایرانیان؛• 
ایجـاد دارالعجزه ها توسـط دولت و اشـخاص بـرای نگهداری از • 

افـراد دارای معلولیت فقیر؛
مقابله با تکدی گری افراد دارای معلولیت؛• 
سنگ فرش نمودن خیابان ها و پیاده روها و رسیدگی به اوضاع • 

فیزیکی شهر و ایجاد آبراه ها و تیرهای چراغ گاز و نفتی و برقی که 
رفت و آمد افراد دارای معلولیت را هم تسهیل می کرد.

البته باید در نظر داشت که گستره این اقدامات، به جز مایه کوبی 
آبله که در سراسر کشور، در تهران و یا شهرهای بزرگ ایران بود 
که در برخی مواقع مقطعی و موقتی اعمال 
اقتصادی  و  سیاسی  دگرگونی های  و  می شد 
البته  و  مستقیم  تاثیر  روند،  این  ادامه  در 

بازدارنده و کاهنده داشت.

بـرای  نیـز  اول  پهلـوی  زمـان  در 
و  معلولیـت  دارای  افـراد  سامان بخشـی 
بیمـاران مزمـن، اقدامـات مختلفـی انجـام 
شـد. در دوره پهلـوی دوم تالش های دیگری 
هـم رخ داد تـا امـور افـراد دارای معلولیـت 
بـر  اسـالمی  انقـالب  شـود.  فصـل  و  حـل 
و  نیازمنـدان  از  حمایتـی  شـعارهای  پایـه 
تأسـیس  هم چـون  اقدامـی  مسـتضعفان، 
سـازمان بهزیسـتی کشـور را توسـط شـهید 
فیاض بخـش در ۱۳۵۹ انجـام داد تا بتواند با 
کارهـای آموزشـی، اشـتغال، فرهنگ سـازی 
و توانبخشـی، افـراد دارای معلولیـت را در 
جامعـه توانمنـد سـازد. در همین سـال ها، 
جامعـه  همچـون  جدیـدی  انجمن هـای 
معلولیـن ایـران و موسسـه نیکـوکاری رعـد 
شـکل گرفـت و گام هـای موثری در رشـد و 

ارتقـای جایـگاه افـراد دارای معلولیـت ایفـا نمودنـد. 

 در عرصـه جهانـی، کمیسـیون حقـوق افـراد دارای معلولیـت 
آغـاز بـکار کـرد و در اعالمیـه پکـن، حقـوق افـراد دارای معلولیت 
در قـرن جدید اعالم شـد. اولیـن مجلس افـراد دارای معلولیت در 
بیرمنـگام انگلیـس در ۲۰۰۳ آغـاز بـکار کـرد. ایران نیـز همزمان با 
ایـن تحوالت بین المللـی و مطابق اهداف جمهوری اسـالمی ایران، 
بـه تدویـن و تصویـب قانـون جامـع حمایت از حقـوق افـراد دارای 
معلولیـت در ۱۶ مـاده در ۱۶ اردیبهشـت ۱۳۸۳ پرداخـت کـه البته 
نقـش سـازمان های غیردولتـی مرتبط با امور افـراد دارای معلولیت 
در تدویـن این قانون بسـیار مهـم و حائز اهمیت بـود. حرکت موثر 
بعـدی امضـای کنوانسـیون حقـوق افـراد دارای معلولیـت توسـط 
مجلـس شورای اسـالمی در ۱۳ آذر ۱۳۷۸ و پیوسـتن رسـمی ایران 
بـه این کنوانسـیون بـود که اقـدام مهم دیگـری در ایـن دوره بود.

۱. منابع این مقاله در دفتر مجله توانیاب موجود است.

ایران نیز هم  زمان با این تحوالت 
بین المللی و مطابق اهداف 

جمهوری اسالمی ایران، به تدوین 
و تصویب قانون جامع حمایت از 

حقوق افراد دارای معلولیت در ۱۶ ماده 
در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ پرداخت. 

حرکت موثر بعدی امضای کنوانسیون 
حقوق افراد دارای معلولیت توسط 
مجلس شورای اسالمی در ۱۳ آذر 

۱۳۷۸ و پیوستن رسمی ایران به این 
کنوانسیون بود که اقدام مهم دیگری 

در این دوره بود
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ــخ ۱۷ آذر  ــی چرخــدار در تاری ــی صندل ــن کنفرانــس مل اولی
مــاه، بــا همــکاری مرکــز ضایعــات نخاعــی جانبــازان و جامعــه 
معلولیــن ایــران و بــا هماهنگی ســتاد برگــزاری دومین نمایشــگاه 
بین المللــی توانبخشــی و مشــارکت پژوهشــکده مهندســی و 
علــوم پزشــکی جانبــازان، انجمــن علمــی و آفرینش هــای هنــری 
معلــوالن ایــران، کانــون معلــوالن محــالت شــهر تهــران، انجمن 
ــی  ــه آموزش ــران، موسس ــتان ته ــی اس ــه نخاع ــوالن ضایع معل
ــوالن ضایعــات نخاعــی  نیکــوکاری رعــد، مرکــز حمایــت از معل
ایــران و انجمــن بــاور، در محــل دومیــن نمایشــگاه بین المللــی 
توانبخشــی در ســالن همایــش چهــل ســرای مصلــی امــام 
خمینــی ( ره ) بــا حضــور متخصصــان، تولیدکننــدگان و افــراد 

دارای معلولیــت و عالقمنــدان ایــن حــوزه برگــزار شــد.
در ایــن همایــش متخصصــان و کارشناســانی چــون آقایــان؛ 
مهنــدس مصطفــی عالیــی کارشــناس فناوری هــای عملــی (ارتــز 
ــی چرخــدار،  ــز صندل ــی تجوی ــز ) در مــورد اصــول و مبان و پروت
مهنــدس مســعود حاتمی مهنــدس بــرق، دکتر مهــدی معصومی 
ــر خرســندی کارشــناس  ــد صاب ــدس عب ــی، مهن پزشــک عموم
مهندســی مکانیــک – طراحــی جامــدات، در مورد سیســتم نوین 
تجویــز صندلــی چرخــدار، مهنــدس بهــزاد طوالبــی دانشــجوی 
ــش  ــکی گرای ــی پزش ــی و مهندس ــد توانبخش ــی ارش کارشناس
ــران  ــدار در ای ــی چرخ ــوآوری در صندل ــورد ن ــی، در م توانبخش
و جهــان، کاظــم البرزکــوه عضــو هیــات امنــای مرکــز حمایــت 
ــره  ــات مدی ــی هی ــاور عال ــی و مش ــات نخاع ــوالن ضایع از معل
انجمــن، در مــورد جایــگاه صندلــی چرخــدار در جامعــه، حســین 
مهرآئیــن کارشــناس تجهیــزات لــوازم پزشــکی انجمــن ضایعــات 
نخاعــی ایــران، در مــورد مشــکالت صندلــی چرخــدار در ایــران 
و خانــم نجمــه رازفــر دانشــجوی دکتــرای مهندســی پزشــکی در 
ــردی ،  ــتقالل ف ــدار در اس ــی چرخ ــری از صندل ــورد بهره گی م

مطالبــی ارائــه نمودنــد. 

 اهداف برگزاری این همایش به شرح زیر بود : 
ــادل نظــر در میــان عالقمنــدان  - ایجــاد فرصــت برای تب
بــه موضــوع صندلــی چرخــدار و ارائــه مباحــث علمــی و انتقــال 

تجربیــات بــاارزش درایــن زمینــه
جهــت  در  مشــارکت  جلــب  زمینه ســازی برای   -
ــط  ــی مرتب ــای آموزش ــی و کارگاه ه ــای علم برگزاری کنفرانس ه

بــا موضوع صندلــی چرخــدار بــه شــکل مســتمر
- شناســایی افــراد علمــی و باتجربه در حــوزه صندلی چرخدار 
ــرای ایجــاد اتــاق فکــر در ایــن خصــوص ونیــز ایجــاد  و تالش ب
ــای  ــکیل کارگروه ه ــراد و تش ــن اف ــی ای ــرای گردهمای ــی ب فضای
ــه  ــده وارائه آن ب ــرح ش ــث مط ــدی مباح ــی و جمع بن تخصص
مدیــران، کارشناســان و عالقمنــدان بــه موضــوع صندلــی 

چرخــدار.
ــدون  ــه آموزش های م ــرای ارائ ــوب ب ــرایط مطل ــاد ش  ایج
ــر، از  ــورد نظ ــوع م ــه موض ــان در زمین ــه و کارشناس ــه جامع ب

ــود. ــن همایــش ب ــر اهــداف ای دیگ
- تبــادل نظــر بــا عالقمنــدان بــه موضــوع صندلی چرخــدار 
ــان و  ــل از مخترع ــنواره تجلی ــرای برگزاری جش ــزی ب و برنامه ری
ــراد  ــل از اف ــز تجلی ــدار و نی ــی چرخ ــت صندل ــوآوران در صنع ن
ــهرها  ــازی ش ــه و مناسب س ــازی جامع ــذار درفرهنگ س ــر گ تاثی
بــرای حضــور فعاالنــه افــراد بــا صندلــی چرخــدار در جامعــه در 
ســومین نمایشــگاه بین المللــی توانبخشــی ایجــاد فرصت بــرای 
ــی  ــوزه صندل ــران ح ــه صنعت گ ــودمند ب ــات س ــال تجربی انتق
چرخــدار و تشــویق آنهــا بــرای حضــور فعــال در ایــن زمینــه تــا 
ــوان یــک قطــب صنعتــی  ــه عن ــده ب ــد ســال آین کشــور در چن
فعــال در زمینــه تولیــد صندلی هــای چرخــدار در منطقــه حضــور 

پیــدا کنــد

سخنرانان متخصص در این همایش، موفق به ارائه وضعیتی 
دقیق از جایگاه صنعت صندلی چرخدار در ایران و جهان شدند. 

امید است در کنفرانس های آتی با حضور متخصصان خبره و 
مسئوالن ذی ربط، به اهداف باالتری در این زمینه دست یابیم تا 

شرایط مناسب تری برای مصرف کنندگان به دست آید.

الزم به ذکر است، دبیر اجرایی این کنفرانس خانم طاهره رعدی، 
از اعضای فعال جامعه معلوالن ایران بودند.

 کامران عاروان 
 مدیرعامل جامعه معلولین ایران
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با حالت وحشت و عرق کرده از خواب پرید. صبح شده بود و شعاع آفتاب از البه الی پرده 
که با نسیم 

صبح تکان می خورد به داخل اتاق می آمد. نفس عمیقی کشید. حس کرد بوی گل به مشامش 
می رسد.

به اطراف نگاه کرد. روی میز کنار تختش یگ گلدان گل شاداب و رنگارنگ گذاشته شده بود. 
کار پدربود.او عادت داشت هر روز صبح برای خرید نان و ورزش از خانه بیرون برود. امروز هم 

که روز تولد تک دختر خانواده بود، موقع برگشت دسته گلی برای دخترش خریده بود.
 لبخندی روی لبانش نشست ولی با صدای ساعت بزرگ خانه که نه بار دنگ دنگ کرد، 

به فکر فرو رفت و به یاد خوابی که دیده  بود افتاد.
هیچ وقت خواب هایی که می دید یادش نمی ماند. عجیب بود که اینبار خوابش را به یاد 

می آورد.
از تخت پایین آمد و لباس هایش را عوض کرد و از اتاق بیرون آمد.

مادر در آشپزخانه بود. به سمت او رفت و سالم کرد. مادر در آغوشش گرفت و گفت : تولدت 
مبارک عزیزم.

دختر پرسید: بابا کجاست؟
مادر گفت : رفت بیرون کار داشت. راستی مگه امروز  کالس نداری،  چرا اینقدر دیر بیدار 

شدی؟
دختربه سمت میز رفت و تکه ای نان تازه در دهانش گذاشت و جواب داد: ولش کن. 

امروز با بچه ها 
می خوایم بریم بیرون .مثل اینکه تولدمه ها! کلی کادو قراره کاسب بشم. کی حال کالس 

رفتن داره؟ اصرار شما نبود اصًال نمی رفتم.
مادر گفت: سالومه جان یه ذره به فکر آینده  باش. خب دوستاتو شب دعوت می کردی  

خانه.
سالومه: آینده رو ول  کن مامان. من فقط به کادوهام فکر می کنم. حاال حاالها وقت واسه 

آینده  هست.
تازه نوزده سالمه. بعدم حوصله همشونو ندارم. با چندتا از بچه ها می ریم. من رفتم خداحافظ. 

به سرعت به سمت در رفت. دم در مشغول پوشیدن کفش بود که چشمش به ساعت دیواری بزرگ 
خانه افتاد. سعی می کرد فراموش کند اما نمی دانست چرا این ساعت امروز اینقدر در گوشش صدا 

می کند. به سمت ماشین که داخل حیاط بود رفت و سوار شد. در آینه جلو ماشین به خودش نگاه کرد.
موهای سیاه و براقش از زیر روسری قرمز خودنمایی می کرد. چشمان درشت و قهوه ای دختر برقی 

زد و لبان صورتی رنگش، به لبخند باز شد. با خودش گفت: چشم نخوری هر سال خوشگل تر میشیا.
به سمت محل قرار با دوستانش حرکت کرد و نزدیک یک کافه  توقف کرد.

وارد کافه شد. دوستاش دور یک میزدر ته سالن  نشسته بودند. به سمت آنها رفت. سارا دوست 
صمیمی اش، همراه شراره و نگار آمده بودند. بین دخترها کسی بود که نمی شناختش. وقتی به میز رسید،  سارا گفت: بفرما مثًال تولد خانمه. ما 

همه یه ساعته اومدیم، ایشون تازه تشریف آوردن. با هم دست دادند و نشستند. 
سارا گفت: خب دخترا اجازه بدید این عضو جدید که امروز به جمع ما پیوستن و کًال سکوت اختیار 

فرمودن را معرفی کنم. البته به شما که معرفی شده. خدمت سالومه خانم معرفی نکردم. ایشون دختر عموی من هستن. رخساره جون، ایشونم 
سالومه خانم دوست بنده است که یک ساعت ما رو اینجا کاشته .

سالومه و رخساره به هم دست دادند و لبخندی سرد به هم تحویل دادن. رخساره زیاد به دل سالومه ننشست. حس عجیبی به او داشت.
شراره گفت: مردیم از گرسنگی. مرده شورتو ببرن سالی با این تولد گرفتنت. نمی شد عین آدم  تو خونتون تولد می گرفتی. کله صبح آوردیمون 

بیرون. دیرم که اومدی. خب بگو یه چیز بیارن بخوریم دیگه.
پیش خدمت کافه را صدا کردند و همه سفارش دادند. بعد از اینکه مفصل دلی  از عذا درآوردند،

سالی گفت: از قحطی اومده بودینا. می گم می خواین هفته ای یه بار تولد بگیرم؟ می ترسم از گشنگی 
بمیرین همتون. خب حاال که دیگه سیر شدین، رو کنین بینم چه کردین.
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سارا گفت: سورپرایز داریم. به مردی که پشت پیشخوان کافه ایستاده 
بود، اشاره کرد و  گفت: خب حاال چشماتو ببند. تا نگفتمم باز نکن.

سالومه گفت: اوهو..! از این کارام هم بلدین؟ حاال چه خبره؟
رفت  و  شد  بلند  صندلی  از  نمیشه.  سرش  حرف  این  نه  گفت:  نگار 
چشمان سالومه را با دستانش گرفت. سالومه گفت: دیوونه، نکن. خب 

باشه خودم می بندم.
سارا گفت:خب حاال با شماره سه چشماتو باز کن.حاضر؟  یک .دو . 

سه.
سالومه وقتی چشماشو  باز کرد، یک کیک به شکل ساعت با شمع های 

روشن روی میز دید. همه
کف زدند و تبریک گفتند.

سالی گفت: حاال چرا ساعت؟ کاره کدوم بی ذوقیه؟
سارا گفت: اتفاقًا کلی از مغزمون استفاده کردیم. از اونجایی که شما 
کًال بی خیال وقتی، ما به امید اینکه از امروز دیگه وقتی قول میدی 
سر وقت بیای، کیکو شکل ساعت گرفتیم. بلکه دیگه همه رو سر کار 

نزاری.
سالومه با دیدن کیک دوباره یاد خواب دیشب افتاد. زیر لب گفت: این 

دیگه داره میره رو مخم.
شراره گفت:چی میگی واسه خودت؟

سالومه گفت: بچه ها می دونین، دیشب یه خواب عجیبی دیدم. یه 
صحرای بزرگ و خشک بود و هر طرف می رفتم فقط خشکی بود. بعد 
یهو یه ساعت بزرگ دیدم که یه پاندول گنده داشت. پاندول ساعت به 
زمین می خورد و خاکای روی زمین رو می کند، عقربه هاش هم عین 
برق می چرخیدن. رفتم طرفش. جلوی ساعت یه حفره گنده  بود، وقتی 

رسیدم سرش انگار یکی هولم داد توش. بعدم از خواب پریدم.
سارا با خنده و مسخره گفت: بین ساعتای دنیا هم محبوبیت داریا. 

اینقدر بهشون توجه نمی کنی ازت 
شاکی شدن  و اومدن به خوابت. نگار که کنار سالی نشسته بود، یکباره 
به او ضربه زد. همه شروع به خندیدن کردند. سالومه که در فکر فرو 

رفته بود، از این کار او عصبانی شد و گفت: بی مزه.
شمع ها  شد.  آب  کن،   فوت  رو  شمع  کرد.  شوخی  بابا  گفت:   سارا 
را فوت کرد و کیک را برید و دخترها تبریک گفتند. نوبت به کادوها 
رسید.  کاغذ کادوی لباس و روسری و عطر، یکی یکی باز شدند. سارا 
گفت:خب یه کادو هنوز مونده. کادوی دختر عموی عزیزم. سالی گفت: 

نه بابا، شما چرا زحمت کشیدی.
از  داد:  ادامه  سارا  می کنم.  خواهش  نبود،  زحمتی  گفت:  رخساره 
اونجایی که این دختر عموی بنده خیلی عارف و فیلسوف هستن و 

اصوال هیچ جا نمیره وهمش سرش تو کتاب و این چیزاس و  امروز  
من مجبورش کردم بیاد بلکه یه بادی به کله اش بخوره، یه کادو به 

سبک خودش برات گرفته.
رخساره کادو را به سمت سالی گرفت. سالی تشکر کرد و بسته کادو را 
باز کرد. یک کتاب بود. دیوان سهراب سپهری. سالی کتاب را باز نکرده 

روی میز گذاشت و گفت: مرسی عزیزم.
سارا گفت:  بچه ها رخساره هر وقت شب یلدا با فامیل جمع می شیم 
برامون حافظ می خونه. عین مجری رادیو. رخساره کتابو بردارو و  یه 

شعرشو برامون بخون.
رخساره گفت: نه بابا. اًالن چه وقت این کاراس. سارا و بقیه اصرار 

کردند.اما سالومه فقط نگاه می کرد.
اصًال حوصله این کارها را نداشت. باالخره رخساره قبول کرد. کتاب را 
به حالت تفال باز کرد و شروع  به خواندن کرد. صدای گرم و گیرایی 

داشت. این ابیات را خواند: 
سایه دراز لنگر ساعت روی بیابان بی پایان در نوسان بود

 می آمد و می رفت
 می آمد و می رفت

 و من روی شن های بیابان تصویر خواب کوتاهم را می کشیدم،
 خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود

همه از ابیاتی که آمده بود تعجب کردند. چقدر شبیه خواب سالومه بود. 
سالومه عرق کرده بود و نفس هایش به شماره افتاده بود. سارا یکباره 

گفت: خب قشنگ بود. دستت درد نکنه. 
سالومه که انگار دوباره خواب زده شده بود گفت: هیچ وقت از این 

سهراب خوشم نیومده. کًال افسردست.
رخساره کتاب را بست  و سکوت کرد. نگار از جایش بلند شد و گفت: 

بچه ها من کار دارم. باید زود 
برم. سالومه گفت: چه خبره بابا تازه اومدیم. نگار گفت: نه من باید برم 

باشگاه. سارا گفت:آره دیگه 
بهتره ما هم بریم. همه از صندلی ها بلند شدند و از کافه خارج شدند.

نگار گفت: سالی جون اگه ماشین آوردی منم تا یه جا برسون. سالی 
قبول کرد. سالومه داشت بیرون 

کافه با بچه ها خداحافظی می کرد و عقب عقب می رفت که نگار فریاد 
زد:مواظب باش !

نزدیک کافه ،گوشه خیابان در چاهی که شهرداری کنده بود باز بود و 
سالومه عقب عقب به سمت آن می رفت.  برگشت و چاه را دید. یاد 

صحنه ای که در خواب دیده بود، که کسی او را
به گودالی عمیق که جلوی ساعت بود هول می داد، افتاد.

سالی داد زد:  وای خدا! کدوم احمقی دره اینو باز گذاشته. نزدیک بودا!
همه رفتند. نگار و سالی سوار ماشین شدند و به راه افتادند. سالی: این 

خوابه امروز داستانی شدا.
نگار گفت: ولش کن بابا. مامانم می گه خواب زن چپه. سر چهار راه 
پشت چراغ قرمز، دختر گل فروشی به شیشه زد تا گل به آنها بفروشد.  
سالومه بی توجه شیشه را باال داد. نگار گفت: آخی طفلکی. یه گل ازش 
بخر. سالی:  بروبابا به من چه. بخوام از همه اینا یه چیز بخرم خودمم 

می شم مثل اینا.
نگار گفت: بابا مگه تو به چند تا از اینا برمی خوری؟  این خیلی طفلکیه،  

ببینش.
سالی گفت: گل می خوام چیکار؟ نگار: خب ببر برای مامانت. سالی: 
مامانم گل الزم نداره. نگران نباش. واسه کار خیر حاال حاالها وقت 
هست.  چراغ سبز شد و حرکت کردند. چهارراه  بعدی نگار پیاده شد.
هنوز از نگار دور نشده بود که از سمت راست یک اتومبیل به ماشین  

سالومه زد. نگار سر جاش 
میخکوب شده بود. مردم و پلیس و آمبوالنس به سرعت اطراف صحنه 

تصادف را گرفتند. سالومه به
بیمارستان منتقل شد.

در بیمارستان سالومه بی هوش بود و  با مرگ دست و پنجه نرم می کرد. 
پدر و مادر ونگار نگران بودند و در انتظار خبری از وضعیت او بودند. 

سالومه احساس بی وزنی می کرد. خودش را دوباره در آن صحرای بی 
انتهای خشک می دید. اینبار وقتی چند قدم به اطراف رفت، دید که 

ساعت های بزرگ و زیادی درآن بیابان بی انتها 
با پاندول های بزرگ دنگ دنگ صدا می کنند. آونگ ساعت ها زمین را 
می کندند و بعد که زیر ساعت خالی می شد، داخل گودال می افتادند 
کرده  گیر  زمان،  از  گورستانی  در  سالومه  می شدند.  گور  به  تبدیل  و 
بود. انگار چیزی او را به سمت یکی ار این ساعت ها می کشاند. صدای 
زمزمه ای محو به گوشش می رسید که می گفت: حفره ای در هستی من 
دهان گشود، سایه دراز لنگر ساعت روی بیابان بی پایان در نوسان بود 

و من کنار تصویر زنده ای خواب بودم.
سالومه به داخل حفره نگاه کرد و ناگهان جسد بی جان خود را درون 

قبر دید. سایه ای در پشت سرش
در حرکت بود. وقتی به پشت سر نگاه کرد دید فردی ناشناس ساعت 

باالی قبر او را با خود می برد.
شخص  آن  دنبال  به  بود  گرفته  را  وجودش  تمام  وحشت   که  دختر 
می دوید و می گفت: آهای. اون ساعت مال منه. بهم پس بده. ولی آن 

شخص بی توجه به دختر به راهش ادامه داد.  
طیبه سیادت زاده
کارآموز مؤسسه رعد
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آرزو براتی یازده سال قبل دچار ضایعه نخاعی از 
ناحیه کمر شد. بیماری او با یک کمردرد ناگهانی آغاز و به از کار 
افتادن عملکرد پاهایش منجر شد. به گفته پزشکان، بیماری 
او بیماری نادری بود که به آن سکته نخاعی می گفتند. در این 
بیماری کالف خونی در اطراف قسمتی از نخاع  پیچیده و به آن 
محدوده آسیب می رساند. بعد از تشخیص بیماری و عمل های 
جراحی و کاردرمانی و فیزیوتراپی های مکرر، حاال حس یک 
پایش تا حدودی برگشته تا جایی که قادر است با واکر حرکت 
کند. آرزو با همسر و فرزند سه ساله اش در مسافرت بود که 
ناگهان به این بیماری مبتال شد. او بعد از گذراندن دوره ای از 
افسردگی طی مدت دوسال، باالخره با شرایطش کنار آمد و 
زندگی دوباره ای را آغاز نمود. آرزو در حال حاضر هنرمند نقاش 
است و تابلو می کشد، خیاطی هم می کند، موسیقی می نوازد، 
مجری گری هم می کند و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت 
است. او بسیاری از این مهارت ها را در موسسه رعد آموخته 

 است. با او به گفت وگو نشستیم.

 اعتماد به نفس، موتور اصلی ماست! 

چطور با این مشکل ناگهانی و محدود کننده 
و غیر منتظره کنار آمدی؟

تــا مدت هــا شــوکه بــودم و اصــًال 
ــت!  ــده اس ــرم آم ــر س ــه ب ــتم چ نمی دانس
خــوب  حتمــًا  کــه  می گفتنــد  همــه 
می شــوم. دو ســال در شــوک بــودم. از 
ــم را  ــم و بیشــتر وقت ــرون نمی رفت ــه بی خان
ــان  ــا آن زم ــدم. ت ــواب می گذران در رختخ
نمی دانســتم ضایعــه نخاعــی چیســت و 
ویلچــر چــه کاربــردی دارد؟ در اطرافــم 
بــه  نداشــت.  وجــود  مــوردی  چنیــن 
ــواده ام  همیــن دلیــل هــم مــن و هــم خان
اطالعاتمــان در ایــن مــورد خیلــی کــم 
ــم و از  ــد بکن ــه بای ــتم چ ــود. نمی دانس ب
ــام  ــدت تم ــن م ــم؟ در ای ــروع کن ــا ش کج
احساســات بــد مثــل؛ عصبانیــت، نفــرت، 
ناامیــدی و افســردگی را تجربــه کــردم. 
ــود.  ــد ب ــی ب ــم خیل ــمانیم ه ــرایط جس ش

امید  نا  فضای  این  از  که  افتاد  اتفاقی  چه 
کننده فاصله گرفتی؟

به خــود  باالخــره  مدتــی  از  بعــد 
ــر  ــه فک ــم. ب ــاق را پذیرفت ــن اتف ــدم و ای آم
ــادم و  ــاری افت ــن بیم ــورد ای ــه در م مطالع
این کــه تحقیــق کنــم و ببینــم بــا چــه 

همان طــور  هســتم.  روبــه رو  پدیــده ای 
ــای  ــا دکتره ــودم، ب ــواب ب ــه در رختخ ک
مختلــف تمــاس می گرفتــم و در مــورد 
ــن  ــه م ــا ب ــردم. آنه ــوال می ک ــم س بیماری
می گفتنــد کــه بســتگی بــه میــزان آســیب 
دیدگــی ات دارد، هــم ممکــن اســت کامــًال 
خــوب شــوی و هــم ممکــن اســت کــه هرگز 
نتوانــی راه بــروی، ولــی تنهــا راه ایــن اســت 
کــه کاردرمانــی و فیزیوتراپــی را تــا آخــر عمر 
ــه  ــادم ک ــر افت ــن فک ــه ای ــی. ب ــام ده انج

ــا ایــن موضــوع بگــردم.  دنبــال انجمنــی ب
ــم  ــی ه ــاران نخاع ــًا بیم ــردم حتم ــر ک فک
ماننــد ســایر بیمــاران، انجمنــی بــرای 
ــن،  ــز تلف ــات مرک ــد. از اطالع ــود دارن خ
شــماره انجمــن ضایعــات نخاعــی را گرفتم. 
نخســتین بــاری کــه بــه انجمــن ضایعــات 
ــت  ــم نیکبخ ــا خان ــگ زدم، ب ــی زن نخاع
ــال  ــرح ح ــه ش ــا گری ــردم و ب ــت ک صحب
ــد  ــم دادن ــان دلداری ــم. ایش ــودم را گفت خ
ــه  ــا ضایع ــه م ــا هم ــه در اینج ــد ک و گفتن
ــب  ــی عجی ــم خیل ــتیم. برای ــی هس نخاع
بــود کــه ایشــان بــا ایــن وجــود، کار 
می کننــد! از ایشــان درخواســت کــردم 
کســی را کــه شــرایطش مشــابه مــن اســت 
را بــه مــن معرفــی کننــد. خانمــی بــه مــن 
ــم و  ــا ایشــان تمــاس گرفت معرفــی شــد. ب
راهنمایــی خواســتم. او بــه مــن گفــت کــه 
ــش  ــه کارهای ــتقلی دارد و هم ــی مس زندگ
را خــودش انجــام می دهــد. او بــه مــن 
گفــت کــه ویلچــری دارد کــه بــا اهرمــی بــه 
ــه  ــا آن هم ــد و ب ــتاده در می آی ــت ایس حال
ــیار  ــم بس ــن خان ــد. ای ــش را می کن کارهای
ــه ای  ــت و در خان ــد داش ــود، فرزن ــال ب فع
مســتقل زندگــی می کــرد. از صحبــت بــا او 
بســیار روحیــه گرفتــم و ویلچــری بــا همــان 

مرحله مرحله
 آموزش دیدم
 که چطور بتوانم

  با شرایط جدیدم زندگی کنم

  آرزو براتی، کارآموز موسسه رعد
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مشــخصات تهیــه کــردم. یــک روز قــرار بــود 
جشــنی در انجمــن برگــزار شــود. ایــن خانم 
ــا مــن تمــاس گرفــت و از مــن خواســت  ب
کــه حتمــًا در جشــن شــرکت کنــم. چــون 
ــد  ــی را بل ــه تنهای ــه ب ــرون آمــدن از خان بی
نبــودم، ایشــان بــه  منــزل مــا آمــد و ســوار 
ــاد داد.  ــن ی ــه م ــین را ب ــه ماش ــدن ب ش
ــدن  ــاده ش ــوار و پی ــره راه و روش س باالخ
ــه  ــم واآلن خــودم ب ــاد گرفت از ماشــین را ی
تنهایــی بــا ماشــین رفــت و آمــد می کنــم. 
ایــن خانــم بــه مــن می گفــت کــه مــا هــر 
ــا  ــا ب ــم ام ــام دهی ــم انج کاری را می توانی
ــم  ــم گرفت ــال تصمی ــر! به هرح ــی دیگ روش
ــروم.  ــتقل ب ــی مس ــرف زندگ ــه ط ــه ب ک
مرحلــه مرحلــه آمــوزش دیــدم کــه چطــور 
می توانــم بــا شــرایط جدیــدم زندگــی کنــم. 
روزی همیــن خانــم بــه مــن گفــت چــرا از 
خانــه بیــرون نمی آیــی و ایــن همــه هزینــه 
فیزیوتراپــی در منــزل را می دهــی؟ ایــن 
بــود کــه تصمیــم گرفتــم بــرای فیزیوتراپــی 
ــای  ــم ( اق ــوم. فیزیوتراپ ــارج ش ــه خ از خان
صابــری) برایــم آتــل گچــی بســت و چــون 
ــت  ــود، گف ــته ب ــتم برگش ــای راس حــس پ
کــه می توانــم بــا واکــر راه بــروم. مــن 
اصــًال فکــر نمی کــردم کــه بتوانــم بــا واکــر 
راه بــروم. کــم کــم خودرویــی تهیــه کــردم 
ــودم  ــودم. اآلن خ ــروع نم ــی را ش و رانندگ
واکــرم را تــا می کنــم و پشــت ماشــین 
ــم  ــه می خواه ــا ک ــر ج ــه ه ــذارم و ب می گ
مــی روم. در همــان زمــان در مراســمی 
ــا  ــه ب ــا اراده ک ــردی ب ــوان ف ــن به عن از م
ــرود،  وجــود ضایعــه نخاعــی توانســته راه ب
ــد  ــث ش ــا باع ــه اینه ــد. هم ــر کردن تقدی
کــه انگیــزه ام بــرای زندگــی بیشــتر شــود و 

ــم.  ــتری بکن ــالش بیش ت

چگونه با آموزشگاه رعد آشنا شدی؟
ــی  ــی و کاردرمان ــا فیزیوتراپ ــا مدت ه  ت
را در خانــه انجــام مــی دادم، ولــی بــا 
معرفــی یکــی از دوســتان از ســال ۸۸ بــرای 
کاردرمانــی بــه آموزشــگاه رعــد آمــدم. 
ــه مرکــز رعــد آمــدم  نخســتین روزی کــه ب
از دیــدن ایــن همــه افــرادی کــه معلولیــت 
داشــتند خیلــی تعجــب کــردم. اول تصمیــم 
گرفتــم کــه دیگــر ادامــه ندهــم چــون 
مشــکالت  وجــود  بــا  می کــردم  حــس 
دیگــران  مشــکالت  نمی توانــم  خــودم، 
ــردم  ــر می ک ــم. فک ــل کن ــم و تحم را ببین
ــا  ــی ب ــم. ول ــت می ده ــه ام را از دس روحی
ــا  ــه ب ــدی ک ــا و برومن ــان زیب ــدن جوان دی
ــخت تر  ــیار س ــمی بس ــرایط جس ــود ش وج
ــد و  ــد می آمدن ــای رع ــه کالس ه ــن، ب از م

ــه  ــردم ک ــد، احســاس ک ــه می آموختن حرف
ــه دادم.  ــس ادام ــتم. پ ــکر هس ــدر ناش چق
چــون طبــق قانــون رعــد بایــد همزمــان بــا 
ــای  ــی، در کالس ه ــا فیزیوتراپ ــی ی کاردرمان
مرکــز هــم شــرکت می کــردم، به خاطــر 
عالقــه بــه نقاشــی در ایــن کالس ثبــت نــام 
نمــودم. به تدریــج ذوق و شــوق زیــادی 
ــروش یکــی  ــا ف ــدا کــردم و ب در نقاشــی پی
از تابلوهایــم در اولیــن نمایشــگاهی کــه 
ــزه ام در  ــده بود، انگی ــته ش ــز گذاش در مرک
ــا  ــان ب ــد. همزم ــتر ش ــه نقاشــی بیش ادام
کالس نقاشــی در کالس هــای کامپیوتــر هــم 
ــردم و دوره هــای مهارت هــای  ــام ک ــت ن ثب
هفتگانــه نرم افــزار و ســخت افزار را هــم 
گذرانــدم. بعــد در کالس هــای خیاطــی ثبت 
نــام کــردم و دیپلــم خیاطــی  گرفتــم. هنــوز 
ــا رعــد در ارتباطــم و در کالس هــای  هــم ب

ــم.  ــرکت می کن ــیقی ش موس

هم  رعد  کاربردی  علمی  دانشگاه  در  شما 
تحصیل کرده ای. در چه رشته ای مشغول به 

تحصیل هستی؟
ــارت  ــای مه ــه در کالس ه ــد از اینک بع
آمــوزی رعــد شــرکت کــردم، احســاس 
ــری  ــه یادگی ــادی ب ــه زی ــه عالق ــردم ک ک
علــوم تئوریــک دارم. فکــر می کــردم وقتــم 
کــم اســت و می خواســتم همــه چیــز را یــاد 
ــن  ــه جــای از ای ــم ب ــم گرفت ــرم! تصمی بگی
شــاخه بــه آن شــاخه پریــدن، درس بخوانم. 
ایــن بــود کــه ابتــدا در دانشــگاه پیــام نــور 
ــوری  ــورت غیرحض ــوق به ص ــته حق در رش
ثبــت نــام نمــودم و یــک تــرم را گذرانــدم. 
ولــی چــون رفــت  وآمــد برایــم ســخت بــود 
ــتم  ــع نمی دانس ــردم. آن موق ــا ک آن را ره
کــه امــکان انتقــال بــه مراکــز دیگــر برایــم 
وجــود دارد. تــا اینکــه مرکــز علمــی و 

کاربــردی رعــد بــه راه افتــاد و من نخســتین 
کســی بــودم کــه در رشــته حســابداری ثبت 
ــته  ــی در رش ــدرک کاردان ــودم. م ــام نم ن
حســابداری و بعــد از آن مــدرک کارشناســی 
حســابداری را از مرکــز علمــی کاربــردی رعد 
گرفتــم. معدلــم بــاال بــود و عالقــه زیــادی 
بــه ادامــه تحصیــل داشــتم. روزی بــا آقــای 
میرابوالقاســمی از دانشــگاه رعــد، صحبــت 
 کــردم و پرســیدم، چــرا کارشناســی ارشــد 
نمی شــود.  گذاشــته  رعــد  دانشــگاه  در 
ایشــان گفتنــد، چــرا خــودت را محــدود بــه 
رعــد کــرده ای، چــرا در دانشــگاه های دیگــر 
ــر  ــی از ه ــو می توان ــی؟ ت ــرکت نمی کن ش
دانشــگاهی کــه قبــول شــدی بــرای حضــور 
در دانشــگاه مناسب ســازی شــده، انتقالــی 
ــور  ــان در کنک ــی ایش ــا راهنمای ــری. ب بگی
ارشــد دانشــگاه سراســری شــرکت کــردم و 
بــا توجــه بــه عالقــه ای کــه بــه رشــته های 
مدیریــت  دررشــته  داشــتم،  مدیریتــی 
ــد  بازرگانــی گرایــش بازاریابــی دانشــگاه پرن
ــان  ــوان مهم ــون به عن ــدم. اکن ــول ش قب
ــل  ــه تحصی ــاد مشــغول ب در دانشــگاه ارش
ــه حقــوق  ــا ب هســتم. متأســفانه بیشــتر م
اگــر  شــاید  نیســتیم.  آگاه  خودمــان 
دانشــگاه  در  می توانــم  کــه  می دانســتم 
ــل  ــال قب ــرم، چندس ــی بگی ــری انتقال دیگ

ــودم. ــان رســانده ب ــه پای ــم را ب تحصیالت

در این مدت به کاری هم اشتغال داشتی و 
از آنچه در رعد آموختی توانستی به درآمد 

برسی؟
ســال قبــل از طــرف موسســه رعــد من 
و یکــی از دوســتان بــه یکــی از شــرکت های 
فعــال در بــورس بــه نــام بــورس ۲۴ معرفــی 
ــا  ــود و ب ــی ب ــکان جالب ــورس م ــدیم. ب ش
ــادی آشــنا شــدم. چــون کار مــن  افــراد زی
بــه نوعــی خبرنــگاری هــم بــود، بــا مدیــران 
ارشــد و مدیــران مالــی ســازمان های زیــادی 
ــردم.  ــه ک ــا مصاحب ــا آنه ــدم و ب ــنا ش آش
ایــن کار تجربــه بســیار خوبــی برایــم بــود. 
ولــی چــون بســیار وقت گیــر بــود و شــرایط 
حقوقــی آن هــم مناســب نبــود، ادامــه 
نــدادم. البتــه در طــول ایــن ســال ها هیــچ 
ــق کارهــای  ــوده ام و از طری ــکار نب وقــت بی
هنــری ام درآمدهایــی داشــته ام. وقتــی کــه 
ــودم، یــک  ــه کالس موســیقی آمده ب ــازه ب ت
ــه  ــد) ب ــای رع ــری ( از اعض ــای عام روز آق
ــه  ــه ب ــتند ک ــا خواس ــد و از م کالس آمدن
ــم.  ــرا کنی ــه اج مناســبتی روی ســن برنام
ــد نیســتم و  ــزی بل ــوز چی ــم، هن ــن گفت م
حاضــر نیســتم روی ســن بــروم. آقــای 
عامــری گفتنــد یــا روی ســن برنامــه اجــرا 

نخستین باری که
 با انجمن ضایعات نخاعی

 تماس گرفتم، با خانمی صحبت کردم 
و شرح حال خودم را بیان کردم. ایشان 
دلداریم دادند و گفتند که در این جا همه 
ما ضایعه نخاعی هستیم. برایم خیلی 
عجیب بود که ایشان با وجود شرایط 

خاص، مشغول کار هستند!
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را  موســیقی تان  کالس  یــا  می کنــی 
ــول  ــم قب ــاز ه ــن ب ــم! م ــل می کن تعطی
نکــردم ولــی ایشــان بــه گفتــه خــود 
عمــل کردنــد و کالس موســیقی را تعطیــل 
کالس  در  مــن  بعــد  چنــدی  کردنــد. 
ــد  ــری آمدن ــای عام ــه آق ــودم ک خیاطــی ب
ــه  ــد ب ــم و بای ــردا جشــنی داری ــد ف و گفتن
ــاز  ــی. ب ــرا کن ــه اج ــری برنام ــوان مج عن
ــال  ــن اص ــم م ــردم و گفت ــول نک ــم قب ه
نمی توانــم جلــوی دیگــران صحبــت کنــم. 
ــد  ــا بای ــا قاطعیــت گفتنــد کــه ی ایشــان ب
ایــن کار را بکنــی، یــا از مرکــز رعــد بیــرون 
مــی روی! باالخــره بــرای نخســتین بــار روی 
صحنــه رفتــم و به عنــوان مجــری، برنامــه 
اجــرا کــردم. آن روز شــروع کار مــن بــرای 
اجــرا بــود. پــس از آن اجراهــای مختلفــی 
ــتم و  ــع داش ــارج از مجتم ــل و خ در داخ
کم کــم اعتمــاد بــه نفــس الزم را پیــدا 
کــردم. از طریــق همیــن برنامه هــا بــود کــه 
از مــن خواســته شــد به عنــوان یــک فــرد 
موفــق در رادیــو مصاحبه ای داشــته باشــم. 
بــرای ایــن مصاحبــه  از مــن خواســتند کــه 
ــان  ــا در جری ــوازم ت ــه ای موســیقی بن قطع
ــن  ــا صــدای م ــراه ب ــه هم پخــش مصاحب
پخــش شــود. بعــد از آن کارگــردان برنامــه 
ــار  ــرای اجــرای اخب از مــن خواســت کــه ب
ــدا  ــور پی ــران حض ــو ته ــوالن در رادی معل
کنــم. بــرای مدتــی در هــر هفتــه، ده 
دقیقــه در رادیــو تهــران اجــرا داشــتم. بعــد 

آشــنایی بــا آقــای صفی خانــی، نویســنده و 
کارگــردان رادیــو قــرار شــد کــه کالس هــای 
صداپیشــگی و فن بیــان در مرکــز رعــد 
برگــزار شــود. مــن هــم در ایــن کالس هــا 
شــرکت می کنــم. بــزودی هــم قــرار اســت 
ــد  ــی در رع ــنامه خوان ــای نمایش کالس ه
برگــزار شــود کــه امیــدوارم در ایــن عرصــه 

هــم موفــق باشــم.

چون  آمدی  رعد  موسسه  به  که  اول  بار 
در  نمی دانستی،  معلولیت  دارای  را  خودت 
تا  خورد  ذوقت  توی  کارآموزان  با  مواجهه 
حاال  ندهی.  ادامه  دیگر  خواستی  جاییکه 

ارتباطت با بچه ها چگونه است؟
ــدم  ــد می آم ــه رع ــه ب ــات اول ک جلس
ــی ســخت  ــم خیل ــا بچه هــا برای مواجهــه ب
ــف  ــای مختل ــی در کالس ه ــی وقت ــود ول ب
ــنا شــدم  ــرادی آش ــا اف ــردم و ب شــرکت ک
ــخت  ــی س ــمی خیل ــرایط جس ــا ش ــه ب ک
ــه کالس می آینــد،  ــاد ب ــا انگیــزه زی ولــی ب
می کننــد  زندگــی  و  می خواننــد  درس 
ــن  ــردم ای ــدم و احســاس ک ــودم آم ــه خ ب
افــراد چیزهــای زیــادی می داننــد کــه مــن 
نمی دانــم و ایــن انگیــزه ای شــد برایــم کــه 
ــرم.  ــاد بگی ــم و از دوســتانم در رعــد ی بیای
وجــود  بــا  بچه هــا  می بینــم  وقتــی 
جســمی  محدودیت هــای  و  مشــکالت 
زندگــی خــود را مدیریــت می کننــد و تمــام 
ــد،  ــه کار می گیرن ــرژی خــود را ب ــوان و ان ت

از خــودم خجالــت می کشــم. 

در  را  نهاد  سازمان های مردم  نقش 
توانمندسازی جامعه هدف چگونه می بینی؟

ــادی در تمــاس  ــا ســمن های زی مــن ب
رعــد  مرکــز  می کنــم  فکــر  و  هســتم 
یکــی از موفق تریــن آنهاســت. بســیاری 
از ســمن ها فقــط در حــد یــک اســم 
ــت ســودمندی  ــه فعالی هســتند و هیچ گون
ــراد را  ــوق اف ــد حق ــمن ها بای ــد. س ندارن
بــه آنهــا بگوینــد و آنهــا را در پیــدا کــردن 

مســیرهای مختلــف راهنمایــی کننــد. 
متأســفانه چنیــن حمایت هایــی در بســیاری 
ــراد دارای  ــود. اف ــده نمی ش ــمن ها دی از س
ــد  ــی می خواهن ــت مال ــه حمای ــت ن معلولی
ــا  ــن انجمن ه ــاص. ای ــهیالت خ ــه تس و ن
ــری  ــود ماهیگی ــدف خ ــروه ه ــه گ ــد ب بای
یــاد بدهنــد نــه اینکــه ماهــی بــه دستشــان 
به عنــوان  رعــد  آموزشــگاه  بدهنــد. 
ــوزش و  ــت آم ــق در جه ــمن موف ــک س ی
توانمندســازی افــراد جســمی حرکتــی نقش 
ــود  ــن به خ ــی ای ــد. ول ــا می کن ــی ایف خوب
ــه  ــی ک ــه از مهارت ــتگی دارد ک ــا بس بچه ه
آموختــه یــا تحصیلــی کــه چــه اســتفاده ای 
ببرنــد؟ منتظــر نماننــد کــه رعــد برایشــان 
ــت  ــان هم ــد خودش ــد، بای ــدا کن کاری پی
داشته باشــند و تــالش کننــد و آموخته های 
خــود را بــه کار گیرنــد تــا بتواننــد روی پــای 
خــود بایســتند. ســمن ها بایــد بــا آمــوزش 
و ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در بچه هــا آنهــا 
ــاد  ــا اعتم ــی بچه ه ــد. وقت ــد کنن را توانمن
بــه نفــس الزم را پیــدا کننــد و کاری را یــاد 
بگیرنــد، می تواننــد در جامعــه حضــور 
موثــر داشــته باشــند. مــن اگــر خیاطــی را 
خــوب یــاد بگیــرم، اگــر درس هــم نخوانــم 
ــارت  ــق مه ــا از طری ــم ی ــم کار کن می توان
در نقاشــی گالــری بگــذارم و فــروش داشــته 

باشــم.

آموزشگاه  در  دوستانت  برای  شما  توصیه 
رعد چیست؟

مــن بــه همــه دوســتان چــه آنهــا کــه 
معلولیــت دارنــد و چــه آنهــا کــه تندرســت 
هســتند می گویــم کــه هیــچ وقــت ناامیــد 
ــرای افــرادی  نشــوند. بدیهــی اســت کــه ب
مثــل مــا کــه محدودیــت جســمی و حرکتی 
داریــم کار هــا ســخت تر اســت و زودتــر 
ــد  ــا امی ــد ن ــی نبای ــویم ول ــته می ش خس
ــزه و پرتــالش  ــا انگی شــویم. مــن ماه هــا ب
ــاس  ــم احس ــی ه ــی گاه ــم ول کار می کن
خســتگی می کنــم و احســاس می کنــم 
ــن  ــت. ای ــه شده اس ــرژی ام تخلی ــام ان تم
ــراد  ــه اف ــرای هم ــه ب ــت ک ــی اس احساس
پیــش می آیــد. ولــی اگــر بــه مشــکلی 
برخوردیــم نبایــد توقــف کنیم. همیشــه راه 
دیگــری بــرای ادامــه وجــوددارد، بایــد بــه 
خــدا تــوکل کــرد و ناامیــدی را از خــود دور 

کــرد. 
از کســانی کــه در ایــن مراکــز دلســوزانه 
کار می کننــد بســیار سپاســگزارم. در انتهــا 
تشــکر ویژه ای از خانــواده ام خصوصــًا مادرم 
دارم. اگــر مــن تــا ایــن مرحلــه رســیده ام، 
بعــد از کمــک خداونــد، بــه خاطــر لطــف و 

ــواده ام بوده اســت.  ــت خان حمای

امیدوارم از لحاظ اجتماعی و 
تحصیلی به سطح خوبی برسم و بتوانم 

کاری مناسب با عالقه و تحصیالتم 
پیدا کنم و می دانم که باادامه تحصیل 

حتماً موقعیت های بهتری برایم پیش 
خواهد آمد
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زمــــزمـــه 

ای کاش امشب ابر سرگردان ببارد

من با تو باشم، بی امان باران ببارد

شبگرد چشمان تو باشم آنقدر که

گمراهی از چشمان این حیران ببارد

هر دم که از فنجان قهوه لب بگیری

طعم لبت بر قهوه و فنجان ببارد

در گرمی آغوش تو، صد قطره شرم

از صورت گرمای تابستان ببارد 
 

کتاب آیه هاى خلسه  از سیدمحسن حسینى طاها

باران شب
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محمدرضا عباسیان و مریم قدری زوجی 
هستند که در موسسه رعد با هم آشنا شدند. 
آشنایی که به ازدواجشان منجر شد. محمدرضا 
در تهران به دنیا آمده و تا سوم راهنمایی درس 
خوانده است او که مبتال به فلج مغزی است، 
در کالس های آموزشی مرکز رعد معرق کاری را 

آموخته است.
متولد  محمدرضا  همسر  قدری،  مریم 
اردبیل است. او هم تا سوم راهنمایی درس 
خوانده است. مریم مبتال به فلج اطفال بوده 
و در مرکز رعد خیاطی یادگرفته است. آنها که 
پنج  فرزند  خرسندند،  بسیار  خود  زندگی  از 

ساله ای به نام پرهام دارند.

  از دوستان می خواهم که ازدواج را سخت نگیرند

چگونه با موسسه رعد آشنا شدید و در چه 
کالس هایی شرکت داشته اید؟

برای  قبل  سال  نه  حدود  محمدرضا: 
مرکز  این  به  آموزشی  کالس های  در  شرکت 
ولی  بودم  آشنا  رعد  با  قبل  از  البته  آمدم. 
کالس  در  شرکت  برای  که  بود   ۸۷ سال  در 
معرق، به رعد آمدم. دو سال در این کالس ها 
هم دوره مبتدی و هم پیشرفته را گذراندم. 
با این که سه روز در هفته کالس داشتم ولی 
دوست داشتم که هر روز به رعد بیایم. بعد از 
مدتی، آقای احمدی آموزشگر کالس معرق، 
چون وضعیت جسمانیم به من اجازه کمک 
خواست  من  از  می داد،  را  کارورزان  بقیه  به 
کنم.  کمک  ایشان  به  معرق  کالس  در  که 
از  و  شدم  خوشحال  خیلی  پیشنهاد  این  از 
در  معرق  بر  عالوه  گرفتم.  یاد  بسیار  ایشان 
شرکت  هم  کامپیوتر  و  خطاطی  کالس های 
کردم ولی ادامه ندادم، چون دوست داشتم 

بیشتر وقتم را به معرق کاری بپردازم. 

بهزیســتی  طریــق  از  مــن  مریــم: 
شــمیرانات، بــه مرکــز رعــد معرفــی شــدم و 
در کالس خیاطــی نــام نویســی کــردم. 

در  آیا  گذراندید؟  چگونه  را  مدرسه  دوران 

مدارس عادی درس خواندید؟

محمدرضا: من در تهران به دنیا آمدم 
و در مدرسه عادی درس خواندم. ولی فقط 
را  دبیرستان  و  خواندم  راهنمایی  سوم  تا 
ادامه ندادم. پس از ترک تحصیل، مدتی در 
خودم  چون  ولی  می کردم  کار  عکاسی  یک 
سرمایه ای نداشتم نتوانستم مستقل کار کنم. 
می کردم،  کار  عکاسی  مغازه  در  که  درمدتی 
کار در تاریک خانه و چاپ فیلم و عکس گرفتن 

را به خوبی یاد گرفتم. ولی کم کم که کارهای 
شدند،  کامپیوتری  و  دیجیتالی  عکاسی، 
کار  ادامه  از  من  و  رفتند  کنار  تاریک خانه ها 
در این حرفه بازماندم. بعد به سراغ کارهای 
منشی گری،  ویزیتوری،  مثل  رفتم،  زیادی 
دوچرخه سازی و حتی لوله کشی. در تمام این 
هیچ  در  متأسفانه  ولی  دارم  تجربه  رشته ها 
کدام از این کارها نتوانستم به عنوان منبع 

درآمد حساب کنم. 

مریم: من در اردبیل به دنیا آمدم و تا 
چهارم ابتدایی را در این شهر  خواندم. بعد که 
به خانه برادرم در تهران نقل مکان کردم، تا 
سوم راهنمایی را خواندم ولی چون به دلیل 
مدرسه  در  را  تحصیل  ادامه  باید  باال  سن 
شبانه می دادم و این مدرسه از خانه دور بود و 
خانواده امکان گرفتن سرویس برایم نداشت، 
دوست  خیلی  را  خواندن  درس  این که  با 

داشتم، ولی ادامه تحصیل ندادم.

 از طریق آن چه در مرکز رعد آموزش دیدید، 
به درآمد هم رسیدید؟

محمدرضــا: تــا زمانــی که در رعــد بودم 
تابلوهایــی می ســاختم و در نمایشــگاه هایی 
کــه برگــزار می شــد، بــه فــروش می رســاندم و 

ازدواج یک امر طبیعی و مرحله ای 
از زندگی هر انسان است. به نظر 

من وقتی که انسان ازدواج می کند و 
زندگی مستقلی پیدا می کند، از لحاظ 

روحی آرام تر می شود
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درآمــد کمی هم داشــتم. متأســفانه کار معرق 
به گونــه ای اســت کــه هرکســی نمی توانــد آن 
را تهیــه کنــد چــون هزینه  ســاختش باالســت 
و گــران تمــام می شــود. مشــکالت اقتصــادی 
مــردم هــم جایــی بــرای پــول دادن بــرای کار 
هنــری نمی گــذارد. متأســفانه در جامعــه 
مــا هــم آن قــدر کــه بایــد بــه هنــر اهمیــت 
داده نمی شــود. در نمایشــگاه های زیــادی 
ــروش  ــرای ف ــم را ب ــردم و تابلوهای ــرکت ک ش
ــا بیشــتر تابلوهــای  ــی خارجی ه  گذاشــتم ول
ــد  ــان. بع ــردم خودم ــا م ــد ت ــا را می خریدن م
ــی  ــرون آمــدم چــون جای ــه از رعــد بی ازاین ک
ــه  ــرق را ادام ــتم، مع ــردن نداش ــرای کار ک ب

نــدادم. 

خیاطــی  طریــق  از  مــن  مریــم: 
توانســتم تــا حــدودی درآمــد کســب کنــم. 
در  دوســتان  از  یکــی  بــا   ۸۹ ســال  در 
ــروش  ــه ف ــم و ب نمایشــگاهی شــرکت کردی
ــرکت در  ــد از ش ــیدیم. بع ــم رس ــی ه خوب
نمایشــگاه، مرکــز رعــد ســوله ای  آمــاده کرد 
و در آن اتاقــی را در اختیــار مــن قــرار داد. 
ــردم و در  ــری دوزی می ک ــا س ــن در آنج م
ــرای  ــم ب ــه ه ــه در خان ــتم. البت ــد داش آم
ســفارش  و  می دوختــم  لبــاس  دیگــران 
می گرفتــم. ولــی پــس از ازدواج کــه محــل 
ســکونتم عــوض شــد، چــون دیگــر کســی 
ــی  ــق خیاط ــناخت، از طری ــی ش ــرا نم م
درآمــدی نداشــتم . گاهــی بــرای بعضــی از 
همســایگان و بــرای خــودم در خانــه خیاطی 
می کنــم. مدتــی هــم بــرای ســری دوزی بــه 
مراکــزی مراجعــه و ســفارش می گرفتــم 
ــد کــه  ــا آن قــدر دســتمزدها پاییــن بودن ام
هزینـــــه رفــت و آمــدم را پوشــش نمی داد. 
بــه همیــن خاطــر ایــن کار را دنبــال نکردم. 
ــترین  ــدی بیش ــای تولی ــفانه در کاره متأس
ــده  ــد و تولیدکنن ــود را واســطه ها می برن س

ــرد. ــی نمی ب ــود چندان س

محمدرضــا: به هرحــال در شــرایط 
کنونــی جامعــه، زندگــی بــرای همــه مــردم 
ســخت اســت. مــن اآلن روی ماشــین کار 
می کنــم و در مواقعــی هــم دستفروشــی 
ــرج  ــه خ ــه ب ــد دارم ک ــک پرای ــم. ی می کن
ــه از کار  ــتم ک ــران هس ــت و نگ ــاده اس افت
ــمی  ــکل جس ــه مش ــه ب ــا توج ــد. ب بیافت
هــر دوی مــا بــدون ماشــین واقعــًا زندگــی 

ــود. ــخت می ش ــی س ــان خیل برایم

چگونه با یکدیگر آشنا شدید؟

ــط  ــر دو در محی ــا ه ــا: م محمدرض
رعــد بــا هــم آشــنا شــدیم. دوســتی کــه در 
آمــوزش مرکــز مشــغول بــه کار هســتند مــا 
را بــه هــم معرفــی کردنــد. البتــه دوســتان 
دیگــر هــم در ایــن موضــوع نقــش داشــتند. 
ــنا  ــم آش ــا ه ــتر ب ــی بیش ــال وقت به هرح

شــدیم و بیشــتر یکدیگــر را شــناختیم، 
تصمیــم بــه ازدواج گرفتیــم. آن زمــان مــن 
ماشــین داشــتم و گاهــی ایشــان را بــه خانه 
می رســاندم. در ایــن مــدت بیشــتر بــا هــم 
ــن از ایشــان درخواســت  ــنا شــدیم و م آش

ــردم.  ازدواج ک

مریــم: روز اولــی کــه بــرای ثبــت نــام 
ــال  ــا را در ح ــم، محمدرض ــد رفت ــه رع ب
ــدم.  ــا دی ــه بچه ه ــه بقی ــردن ب ــک ک کم
می کــرد.  هدایــت  را  بچه هــا  ویلچــر  او 
ــیار  ــان بس ــه ایش ــدم ک ــه ش ــم متوج کم ک
دل رحــم و همیشــه آمــاده کمــک بــه 
ــه  ــی ک ــه بچه های ــی ب ــران اســت. حت دیگ
ــذا  ــتند، غ ــکل داش ــوردن مش ــذا خ در غ
مــی داد. ایــن اخــالق و رفتــار ایشــان توجــه 
ــی ایشــان از مــن  ــرد. وقت ــب ک مــن را جل
خواســتگاری کــرد، چنــد ماهــی طــول 
کشــید تــا جــواب بدهــم. می خواســتم 
ــم.  ــدا کن ــان پی ــتری از ایش ــنایی بیش آش
ــود  ــرار ب ــا ق ــه محمدرض ــد ک ــادم می آی ی
ــهد  ــه اردوی مش ــا ب ــی از بچه ه ــا گروه ب
برونــد. مــن از یکــی دوســتانم کــه در 
ــه  ــتم ک ــرد خواس ــرکت می ک ــن اردو ش ای
ــور  ــد چط ــرد و ببین ــر بگی ــان را زیرنظ ایش
آدمــی اســت. دوســتم بعــد از ســفر خیلــی 
از او تعریــف کــرد. بعــد از مدتــی بــه ازدواج 
ــواب  ــردم و ج ــدا ک ــل پی ــان تمای ــا ایش ب
مثبــت دادم. البتــه مدتــی طــول کشــید تــا 
ــواده اش  ــت خان ــت رضای ــا توانس محمدرض
ــر دو  ــرش ه ــادر و خواه ــد. م ــب کن را جل
ــد و  ــرا دیدن ــد و م ــد آمدن ــه رع ــم ب ــا ه ب

ــم. ــم ازدواج کردی ــا ه ــا ب ــره م باالخ

خانواده ها با ازدواجتان چگونه برخورد کردند؟

ــواده  در  ــا خان ــی ب ــا: وقت محمدرض
ــردم،  ــت ک ــان صحب ــا ایش ــورد ازدواج ب م
ــه رو شــدم.  ــادرم روب ــا مخالفــت م ــدا ب ابت

دلیــل مخالفــت هــم تفــاوت فرهنگــی بیــن 
ــا اصــرار  ــود. ولــی باالخــره ب ــواده ب دو خان
مــن رضایــت دادنــد و بــه خواســتگاری 
رفتیــم. در آبــان مــاه ســال ۸۹ عقــد کردیــم 

و در ســال ۹۰ ازدواج نمودیــم.

مریــم: پــدر و مادرمــن همیشــه مــا را 
در  می گذاشــتند.  آزاد  انتخاب هایمــان  در 
ایــن مــورد هــم تصمیــم را به خــودم واگــذار 
ــد  ــا چن ــل از محمدرض ــه قب ــد. البت کردن
ــم  ــری ه ــت دیگ ــتگار دارای معلولی خواس
ــرد.  ــت می ک ــرادرم مخالف ــی ب ــتم، ول داش
ــو خــودت مشــکل جســمانی  او می گفــت ت
داری و ایــن افــراد هــم هــر کدام مشــکالتی 
ــا آنهــا برایــت دشــوار  ــد کــه زندگــی ب دارن
می شــود. ولــی وقتــی محمدرضــا را دیــد و 
فهمیــد از نظــر جســمانی در شــرایط خوبــی 
اســت و مشــکلی در رفت وآمــد نــدارد، 

ــت داد. رضای

آیا بعد از گذشت این مدت، از ازدواج خود 
راضی هستید؟

ــم  ــکر می کن ــدا را ش ــا: خ محمدرض
ــتم و  ــیار راضــی هس ــم بس ــون از زندگی چ
بــا همســرم تفاهــم داریــم. البتــه مشــکالت 
زندگــی زیــاد اســت ولــی مشــکالت درهمــه 
بــا  امیدواریــم  دارد.  وجــود  رندگی هــا 
ــل  ــم ح ــا ه ــکالت م ــد مش ــک خداون کم

شــود.

انســان  واقعــًا  محمدرضــا  مریــم: 
ــدل  ــراه و هم ــیار هم ــت و بس ــی اس خوب
ــه  ــودم ب ــاردار ب ــه ب ــی ک ــن اســت. زمان م
ــد  ــودم و بای ــکل ب ــار مش ــم دچ ــر پای خاط
اســتراحت می کــردم. تمــام ایــن مــدت 
همســرم واقعــًا بــه مــن رســیدگی می کــرد. 
ــوش  ــالق و خ ــوش اخ ــیار خ ــرم بس همس
رفتــار اســت و مــن از زندگیــم بــا او واقعــًا 

ــتم. ــی هس راض

 قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک هم انجام دادید؟

مریــم: بلــه. قبــل از ازدواج، هــم بــه 
مشــاوره ژنتیــک و هــم بــه پزشــک مراجعــه 
کردیــم و مشــکالت جســمانی خــود را 
گفتیــم. هــر دو گفتنــد کــه مشــکلی از نظــر 
ــه، در  ــن هم ــا ای ــی ب ــدارم. ول ــارداری ن ب
دوران بــارداری خیلــی نگــران ســالمتی 
فرزنــدم بــودم. وقتــی پرهــام بــه دنیــا آمــد 
ــت،  ــت اس ــًال تندرس ــه کام ــم ک و فهمیدی
ــان  ــم و خیالم ــکر کردی ــدا را ش ــی خ خیل

ــد. راحــت ش

آیا به دوستان دارای معلولیت خود توصیه  به 
ازدواج می کنید؟

ــم  ــه می کن ــًا توصی محمدرضــا: حتم

وقتی دو فرد دارای معلولیت 
با هم ازدواج می کنند

 بهتر می توانند یکدیگر را درک کنند 
و البته از نظر جسمی باید بتوانند 

یکدیگر را پوشش دهند و
 زندگیشان را مدیریت کنند
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ــم  ــه می کن ــه توصی ــد. البت ــه ازدواج کنن ک
کــه حتمــًا بــا رضایــت خانواده ها ایــن کار را 
انجــام دهنــد. چــون رضایــت خانواده هــا در 
تحکیــم زندگــی هــر دو طــرف خیلــی مهــم 
ــت  ــا رضای ــی یکــی از خانواده ه اســت. وقت
زندگــی  نارضایتــی،  ایــن  نداشته باشــد،  
زوجیــن را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 
وقتــی همســرم در زندگــی بــا مــن احســاس 
اراحتــی نکنــد، مــن هــم در زندگــی راحــت 
نیســتم و وقتــی بــه همســرم فشــار بیایــد 
ــرم  ــد. به نظ ــار می آی ــن فش ــه م ــع ب در واق
زندگــی  حریــم  بــه  بایــد  خانواده هــا 
ــا  ــد. خانواده ه ــرام بگذارن ــان احت فرزندانش
ــت  ــدان دارای معلولی ــی فرزن ــد در زندگ بای
ــا،  ــم بی ج ــت و ترح ــای دخال ــه ج ــود ب خ
حمایــت عاطفــی و معنوی داشــته باشــند و 

بــه تــداوم زندگــی آنهــا کمــک کننــد. 

مریــم: ازدواج یــک امــر طبیعــی و 
ــت.  ــان اس ــر انس ــی ه ــه ای از زندگ مرحل
ــد  ــی انســان ازدواج می کن به نظــر مــن وقت
ــد، هــم از  ــدا می کن ــی مســتقلی پی و زندگ
ــم  لحــاظ شــخصیتی ارضــاء می شــود و ه
بــه آرامــش می رســد. محمدرضــا مــرد 
ــا  ــی ب ــن از زندگ ــی اســت و م ــی خوب خیل
او خیلــی راضــی هســتم ولــی دوســت 
ــرا بیشــتر  ــواده اش هــم م ــه خان داشــتم ک
می پذیرفتنــد. گاهــی احســاس می کنــم 
قبــول  مــرا  همســرم  خانــواده  هنــوز 
نکرده انــد و ایــن باعــث ناراحتــی مــن 

می شــود. 
مــن بــه دوســتان توصیــه می کنــم کــه 
ــد و هــم خودشــان  ازدواج را ســخت نگیرن
ــن  ــا ای ــر ب ــان راحت ت ــم خانواده هایش و ه
ــر از  ــی دو نف ــد. وقت ــورد کنن ــاله برخ مس
نظــر شــرایط جســمی و روحــی بــا هــم جور 
هســتند چــرا نبایــد بــا هــم ازدواج کننــد؟ 
بــه نظــر مــن افــراد دارای معلولیــت بهتــر 
ــد از  ــه بای ــا هــم ازدواج کننــد البت اســت ب
ــه  ــند ک ــی باش ــمی در وضعیت ــاظ جس لح
ــی  ــد. گاه ــان را اداره کنن ــد زندگیش بتوانن
می شــنویم کــه دوســتان می گوینــد مــا 
کــه دارای معلولیــت هســتیم، بایــد بــا یــک 
فــرد غیرمعلــول ازدواج کنیــم. به نظــرم 
ایــن درســت نیســت ممکــن اســت در اوایل 
زندگــی مشــکلی نداشــته باشــند، ولــی بــه 

ــد. ــدا می کنن ــا هــم مشــکل پی ــج ب تدری

محمدرضــا: وقتــی دو فــرد دارای 
ــر  ــد بهت ــم ازدواج می کنن ــا ه ــت ب معلولی
ــه  ــد و البت ــر را درک کنن ــد یکدیگ می توانن
ــر را  ــد یکدیگ ــد بتوانن ــمی بای ــر جس از نظ
ــت  ــان را مدیری ــد و زندگیش ــش دهن پوش
کننــد. اگــر بخواهنــد همیشــه وابســته بــه 
ــا مشــکل  ــواده   باشــند، زندگــی آنهــا ب خان
مــادر  و  پــدر  چــون  می شــود،  روبــه رو 
ــا را  ــد آنه ــه بخواهن ــتند ک ــه نیس همیش

ــادر  ــد ق ــر بای ــن دو نف ــد. ای ــت کنن حمای
ــه یکدیگــر زنگیشــان را  ــه ب ــا تکی باشــند ب
ــا  ــد ت ــم بای ــا ه ــه خانواده ه ــازند. البت بس
جایــی کــه می تواننــد حامــی زوج هــای 

دارای معلولیــت باشــند.

با تجربه ای که از بودن در رعد پیدا کردید، 
نقش مراکزی مثل رعد را در توانمند ساختن 

افراد دارای معلولیت چگونه می بینید؟

ــه  ــد ب ــط رع ــودن در محی ــم: ب مری
مــن خیلــی کمــک کــرد. مــن زمانــی دچــار 
افســردگی شــده بــودم و زندگــی برایم خیلی 
ســخت شــده بود، در همــان ایــام، از طــرف 
ــه مــن  بهزیســتی شــمیرانات مرکــز رعــد ب
ــدم و در  ــد آم ــه رع ــی ب ــی شــد. وقت معرف
کالس هــا شــرکت کــردم، روحیــه ام عــوض 
ــه  ــاه اول ک ــد م ــد در چن ــادم می آی شــد. ی
بــه رعــد آمــده بــودم، حتــی بــه غذاخــوری 
خجالــت می کشــیدم.  چــون  نمی رفتــم 
ــدم  ــت ش ــد دوس ــای رع ــا بچه ه ــم ب کم ک
و  می رفتیــم  غذاخــوری  بــه  هــم  بــا  و 
دیگــر از بــودن در جمــع احســاس خجالــت 
بــه  دوســتانم  همــه  چــون  نمی کــردم 
نوعــی بــا مشــکالت جســمانی درگیــر 
ــی  ــا خیل ــد و مشــکالت بعضــی  از آنه بودن
ــه  ــدم ک ــی می دی ــود. وقت ــن ب ــتر از م بیش
ــه نفــس در کالس هــا  ــا اعتمــاد ب چطــور ب
شــرکت می کننــد و خیلــی هــم موفــق 
هســتند، روحیــه می گرفتــم. حضــور در 
ــود.  میــان بچه هــا برایــم خیلــی ســازنده ب
از طرفــی شــرکت در کالس هــا رعــد باعــث 
ــه  ــرم ک ــاد بگی ــی را ی ــه مــن مهارت شــد ک
ــر  ــه دردم خــورد. و از همــه مهم ت ــی ب خیل
باعــث شــد با همســرم آشــنا شــوم و ازدواج 

کنــم.

محمدرضــا: محیــط مراکــزی ماننــد 

ــی  ــت خیل ــراد دارای معلولی ــرای اف ــد ب رع
را  مــن  رعــد  محیــط  اســت.  مناســب 
ــد  ــه رع ــه ب ــل از این ک ــرد. قب ــی  ک اجتماع
ــی  ــی خیل ــودم و باکس ــی ب ــم، خجالت بیای
نمی کــردم  ســؤال  زیــاد  نمی جوشــیدم. 
و از کســی چیــزی نمی پرســیدم و تــرس 
داشــتم کــه از دیگــران ســؤال کنــم. وقتــی 
بــه رعــد آمــدم دوســتان زیــادی پیــدا کردم 
و بــا مربیــان آشــنا شــدم و توانســتم کاری 
یــاد بگیــرم و حالــت قبلیــم از بیــن رفــت. 
اآلن خیلــی راحــت  در اجتمــاع حضــور 
ــد،  ــه رع ــم ب ــل از آمدن ــم. قب ــدا می کن پی
ــی  ــه ام خیل ــت جســمی ام روی روحی وضعی
تأثیــر داشــت و احســاس می کــردم جامعــه 
مــرا قبــول نــدارد. وقتــی بچــه بــودم خیلی 
زمیــن می خــوردم چــون طــرف چــپ بدنــم 
ضعیــف بــود و پنجــه پایــم حــس نداشــت 
و مــن از ایــن مســئله خیلــی خجالــت 
ــران  ــر دیگ ــودم را در براب ــیدم و خ می کش
در  ولــی  می کــردم.  احســاس  ضعیــف 
مدتــی کــه در رعــد بــودم دوســتان خوبــی 
ــا  ــا بعضــی از آنه ــوز ب ــه هن ــردم ک ــدا ک پی
ــد می توانســت  ــر رع ــاط هســتم. اگ در ارتب
ــراد دارای  ــه اف ــار آموزش هایــی کــه ب در کن
ــی و  ــه ی کارآفرین ــد زمین ــت می ده معلولی
اشــتغال آنهــا را هــم فراهــم کنــد، خیلــی 
ــه  ــی اســت ک ــه اآلن مدت ــود. البت خــوب ب
دفتــر کارآفرینــی در رعــد راه افتــاده اســت 
ــت  ــر ثب ــن دفت ــم در ای ــم ه ــن و مری و م
ــه نتیجــه  ــم کــه ب ــم و امیدواری ــام کرده ای ن
ــد از  ــغلی بع ــای ش ــر حمایت ه ــیم. اگ برس
آمــوزش هــم در برنامه هــای رعــد قــرار 
ــر کاری  ــود. ه ــر می ش ــی بهت ــرد، خیل بگی

ــت دارد. ــه حمای ــاز ب ــروع نی در ش

اینکــه  بــرای  همســرم  مریــم: 
زندگیمــان بچرخــد، بــه هــر کاری تــن داد.
کارهایــی مثــل کارگــری، دستفروشــی و 
مسافرکشــی. هــر کاری را انجــام داده اســت 
و خــدا را شــکر تــا بــه حــال در زندگیمــان 

نمانده ایــم. در 

و سخن آخر شما...

ــم  ــا می گوی ــه بچه ه ــا: ب  محمدرض
کــه از فضــا و امکانــی کــه در رعــد برایشــان 
ــفانه  ــد. متأس ــتفاده کنن ــده اس ــاد ش ایج
بعضــی از دوســتان کمــی تنبــل هســتند و 
ــن هســتند کــه در یــک جــا  ــال ای ــه دنب ب
ــد. دوســتان  جمــع شــوند و وقــت بگذرانن
ــی  ــه مهارت ــند ک ــن باش ــال ای ــد به دنب بای
ــا در زندگیشــان اســتفاده  ــد ت ــاد بگیرن را ی

ــه فکــر آینــده  خــود باشــند.  کننــد و ب

به بچه ها می گویم که 
از فضا و امکانی که در رعد برایشان 
ایجاد شده استفاده کنند. متأسفانه 
بعضی از دوستان تنبلی می کنند و 

بیشتر به دنبال این هستند که در یک 
جا جمع شوند و وقت بگذرانند 
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نام کتاب:  تصمیم گیرى بخردانه 
نویسندگان: توماس. اچ. داونپورت، بروك مانویل، 

مترجمین: دکترنداعبدوالوند، دکترنسیم غنبر طهرانى 
ناشر: انتشارات دستان چاپ اول ۱۳۹۴

ایــن كتــاب در چهاربخــش، ۱۳فصــل، ۱۰روایــت و نتیجه گیــری تدویــن شده اســت. 
ــاره مدیریــت  كتــاب حاضــر دارای دومقدمــه بــوده كــه در پیشــگفتار، مترجمــان درب
كســب وكار و تغییــرو تحــوالت آن در مقطــع زمانــی ۱۹۷۰ تــا ۲۰۱۰ پرداخته انــد. ایــن 
كتــاب الگوهــای ذهنــی مــا را در دوحــوزه دگرگــون می كنــد. نخســت افســانه مــردان 
ــری  ــی و تصمیم گی ــاب، خــرد جمع ــا. كت ــن از شكســت آنه ــزرگ و دوم درس گرفت ب
ــی  ــان چگونگ ــا بی ــز ب ــازد و نی ــانه ای می س ــای افس ــن مرده ــاركتی را جایگزی مش

موفقیــت ایــن افــراد، انگیــزه تغییــر را هــم در كنــار آن ترســیم می كنــد.

ــری  ــردازد. تصمیم گی ــاركتی می پ ــاله مش ــل مس ــای ح ــه فرایند ه بخــش اول، ب
بخردانــه بــدون توجــه بــه تغییــر درفرایندهــای تصمیم گیــری امــكان پذیــر نیســت و 
داســتان های ناســا، دبلیوجــی، هومــر و شــركا نشــان می دهــد كــه چگونــه می تــوان 
تصمیم گیــری را در قالــب فراینــد حــل مســاله شــكل داد و رویکردهــای  مشــاركتی را 

ــود آورد. ــر به وج ــخ های بهت ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ب

بخــش دوم بــه بررســی نقــش فــن آوری وتجزیــه وتحلیــل در تصمیم گیــری 
می پــردازد و بیانگــر آن اســت كــه تصمیم گیــری خردمندانــه بــا فراهــم كــردن 
ــر  ــن آوری، میس ــای ف ــرداری از فرصت ه ــی وبهره ب ــاخت های اطالعات ــر س ــتر و زی بس
ــرز، كاگنــی زنــت و مــدارس شــارلوت و  اســت. داســتان های خدمــات درمانــی پارتن
مك لنبــورگ زمینــه ظهــور اطالعــات جدیــد را فراهــم كــرده و تعصــب و ناآگاهــی را 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــتراك گذاری دان ــه اش ــاز ب ــازد و نی ــكار می س آش

ــده  ــر نگارن ــه نظ ــردازد. ب ــگ می پ ــدرت وفرهن ــای ق ــه مولفه ه ــوم ب ــش س بخ
ــراد و  ــه اف ــرد ك ــب ك ــم تركی ــری را باه ــن آوری و تصمیم گی ــوان ف ــی می ت ــا زمان تنه
ــری درســت ومشــاركت وهمــكاری  ــر و اصــرار برتصمیم گی ســازمان ها، فرهنــگ تغیی
ــگارد، نشــان  ــرورش دهنــد. داســتان های آنتی هــای باســتان و گــروه ون را درخــود پ
می دهــد مولفه هــای تصمیم گیــری بخردانــه اختــراع نمی شــوند بلكــه بــا به كارگیــری 
ــی  ــای فرهنگ ــری ارزش ه ــوزش به كارگی ــود و آم ــان می ش ــت، نمای ــای درس مولفه ه

ــان می شــود. ــزه در كاركن ــد، موجــب ایجــاد انگی جدی

ــل  ــت تبدی ــه موفقی ــه شكســت راب ــی اســت ك ــورد رهبران ــارم در م بخــش چه
می كننــد. عامــل مهــم در ســازمان ها همیشــه رهبــری اســت، ایــن رهبــران هســتند 
ــا  کــه تغییرســبك و تصمیم گیــری را بایــد در خــود وســازمان خــود آغــاز كننــد. مدی
ــه  ــتند ك ــی هس ــه رهبران ــت ك ــر آن اس ــن، بیانگ ــاد واالس وتوییزرم ــرال، بنی جن
ــذاری  ــن آوری و پایه گ ــای ف ــری ازفرصت ه ــاركتی و بهره گی ــری مش ــد تصمیم گی فراین

ــد. ــش می برن ــد و پی ــروع می كنن ــی راش ــای فرهنگ ارزش ه

کتابکتابمعرفیمعرفی

49

13
96 

ــار
   به

،63
اره 

شم

معرفى کتاب



ــوده و  ــان نب ــه در ام ــا و توصیه هــاى عامیان ــه هــم از باوره ــا ســالمت، تغذی ــل تمــام موضوعــات مرتبــط ب مث
همیشــه از اطرافیانمــان اطالعــات عجیــب و جالبــى دربــاره این کــه چــه بخوریــم و چــه نخوریــم، مى شــنویم. 
البتــه در مــورد بعضــى از خوراکى هــا مثــل میــوه، بیــن تمــام مــردم توافــق نســبى وجــود دارد و همــه مى داننــد 
ــوه توصیه هــاى ضــد و نقیضــى  ــوه ضامــن ســالمتى اســت. ولــى در مــورد زمــان خــوردن می کــه خــوردن می
ــا وعده هــاى  ــان ب ــد هم زم ــوه را نبای ــه ایــن اســت کــه می وجــود دارد. یکــى از باورهــاى رایــج در ایــن زمین

غذایــى مثــل ناهــار یــا شــام مصــرف کــرد چــون میــوه مانــع جــذب مــواد مغــذى مى شــود. 
بــراى این کــه ببینیــم ایــن بــاور چقــدر درســت اســت و بهتریــن زمــان بــراى خــوردن میــوه چــه وقــت اســت، 

ــه را بخوانید. ــن مقال ای

کى میوه بخوریم؟

میوه مانع جذب مواد مغذى غذا مى شود و نباید همراه غذا آن را مصرف کرد، درست است یا خیر؟

در آخریــن مطالعــات و گزارش هــای دانشــگاه های تغذیــه معتبــر دنیــا، به شــدت توصیــه شــده کــه مــردم در هــر 
ــاد  ــد میوه هــا و ســبزی ها آنقــدر زی ــا ســبزی مصــرف کننــد. در واقــع فوای ســاعتی از شــبانه روز می تواننــد میــوه ی
اســت کــه در هــر زمانــی از شــبانه روز کــه مصــرف شــوند مــورد تأییــد اســت. ولــی ایــن عقیــده ای هــم کــه در میــان 

مــردم وجــود دارد، جــای بحــث و بررســی دارد. 
می دانیــم کــه میوه هــا منابــع غنــی از فیبــر هســتند و وقتــی میــوه میخوریــم مقــدار زیــادی فیبــر وارد دســتگاه 
گــوارش مــا می شــود. ایــن فیبرهــا باعــث ســریع شــدن حــرکات دودی روده هــا می شــوند و در نتیجــه عبــور مــواد 
غذایــی را در دســتگاه گــوارش ســرعت می بخشــند. بــه ایــن ترتیــب وقتــی مــا میــوه را همــراه یــا بالفاصلــه بعــد از 
غــذا می خوریــم، مــواد غذایــی بــا ســرعت بیشــتری از دســتگاه گوارشــمان عبــور می کننــد و در نتیجــه جــذب خیلــی 
از مــواد مغــذی مثــل ویتامین هــا و مــواد معدنــی، بــه اضافــه کالــری و حتــی ترکیبــات غذایــی مضــر مثــل کلســترول 

ــر می شــود.  و قنــد کمت

1
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پس با این حساب، آیا مصرف میوه همراه غذا، مى تواند هم خوب باشد و هم بد!

ایــن موضــوع کامــال نســبی اســت. اگــر فــردی مشــکل خاصــی از نظــر کمبــود مــواد مغذی نداشــته باشــد 
می توانــد بــا خیــال راحــت همــراه ناهــار یــا شــام میــوه مصــرف کنــد. به عنــوان نمونــه بــرای افــراد چــاق 
یــا مبتالیــان بــه دیابــت مصــرف انــواع میوه هــا ( بــه جــزء میوه هــای شــیرین مثــل خرمــا، انجیــر و تــوت ) 
یــا ســبزیجاتی مثــل کاهــو و ســبزی خــوردن همــراه غــذا، نه تنهــا مضــر نیســت بلکــه می توانــد مفیــد هــم 
باشــد. چــون مصــرف میوه هــا باعــث کنــد شــدن ســرعت جــذب مــواد مغــذی ازجملــه قنــد می شــوند. امــا 
بــرای کســی کــه دچــار الغــری اســت مصــرف میــوه همــراه غــذا توصیــه نمی شــود چــون باعــث می شــود 
کالــری موجــود در غــذا بــه میــزان الزم جــذب بدنــش نشــود و در وزن گیــری دچــار مشــکل گــردد. بــه عــالوه 
افــرادی کــه دچــار ســوء هاضمه هســتند، کســانی کــه ترشــح اســید معده شــان زیــاد اســت، یــا مبتالیــان بــه 
زخــم معــده، التهــاب معــده، زخــم اثنــی عشــر و ســایر مشــکالت دســتگاه گــوارش از مصــرف میــوه همــراه 

غــذا منــع می شــوند ضمــن اینکــه اصــوًال رژیــم غذایــی ایــن افــراد بهتــر اســت کــم فیبــر باشــد. 

در بعضى از فرهنگ هاى غذایى، مردم عادت دارند سر سفره ناهار یا شام از میوه هاى فصل 
مثل انگور و خربزه به عنوان دسر استفاده کنند. آیا این عادت غذایى مورد تأیید است؟

ــا ۳  ــد. مثــال ۲ ی ــوه فصــل میــل کنن ــوان دســر می ــا بعــد از غــذا به عن ــد همــراه ی ــراد ســالم می توانن اف
ــا اگــر کســی می خواهــد پرتقــال و دیگــر مرکبــات کنــار  ــزه همــراه غــذا مشــکلی نــدارد. ی قــاچ کوچــک خرب
غذایــش باشــد، خیلــی هــم خــوب اســت چــون مصــرف ویتامیــن  C  بــه جــذب آهــن، روی و کلســیم غــذا 
کمــک می کنــد ؛ بنابرایــن بــه کســانی کــه مبتــال بــه فقــر آهــن هســتند، توصیــه می شــود همــراه غذایشــان 
لیمــو، نارنــج و پرتقــال مصــرف کننــد تــا جــذب آهــن در بدنشــان ارتقــاء پیــدا کنــد. ولــی بایــد دقــت کــرد از 
میوه هــای خیلــی شــیرین بعــد از غــذا اســتفاده کننــد چــون ایــن میوه هــا باعــث افزایــش قنــد خــون شــده و 
ســیری کامــل را به وجــود می آورنــد. ولــی مصــرف ایــن میوه هــا قبــل یــا همــراه غــذا احســاس ســیری کاذب 

ــوند.  ــتهایی می ش ــم اش ــث ک ــد و باع ــود می آورن را به وج

براى این که میوه ها را جایگزین میان وعده هاى کم ارزش بکنیم چه 
کار باید انجام دهیم؟

ــن  ــا را جایگزی ــر میوه ه ــاعات عص ــا در س ــح ی ــاعت ۱۰ صب ــت س ــر اس بهت

ــم.  ــم ارزش کنی ــالت ک ــیرینی جات و تنق ــواع ش ان

2

3

4
نتیجه گیری:

الــف ) افــراد ســالم در هــر زمــان کــه تمایــل داشــته باشــند می تواننــد از 
میــوه اســتفاده نماینــد. 

ــاال و دیابتی هــا هم زمــان  ــه چاقــی، و چربــی خــون ب ب ) افــراد مبتــال ب
بــا غــذا میــوه را میــل کننــد. 

ــا ۳  ــر ۲ ت ــراد الغ ــوارش و اف ــه مشــکالت دســتگاه گ ــال ب ــراد مبت ج ) اف
ســاعت بعــد از غــذا میــوه را مصــرف کننــد. الزم بــه توضیــح اســت کــه افــراد 
مبتــال بــه بیماری هــای دســتگاه گــوارش، درصــورت حــاد بــودن بیماریشــان 

بایــد بــه جــای میــوه از آب میــوه اســتفاده نماینــد. 

دکتر محمدرضا وفا
بهسایت ایران
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 و نقش نمادى و اجتماعى آن درفرهنگ هویتى

 نـــــــوروز 

ایرانیـان و همـۀ ملت هـای سـرزمین هایی کـه در حـوزۀ فرهنـگ 
نـوروزی زندگـی می کننـد، نـوروز را همـراه بـا یک تحـول طبیعی در 
دور کیهانـی و گـذار طبیعـت از زمسـتان به بهار جشـن می گیرند. در 
ایـن جشـن مردم تحـّول طبیعت را در زایشـی دوباره بـا واکنش هایی 
رمزگونـه و نمادیـن با یک اسـتحالۀ درونی و بیرونـی، در مجموعه ای 

از رفتارهـای آئینـی بـاز می نمایانند. 
آئین هـای نـوروزی در ایـن تحـول طبیعـی، جـدا و متفـاوت از 
یکدیگـر در سـه مرحلـۀ زمانـی نمود می یابنـد.  نخسـتین مرحله، در 
روزهای پایانی سـال اسـت که دورۀ وداع با سـال کهنه و اسـتقبال از 
سـال نـو و آمادگـی بـرای گام نهـادن به یـک دورۀ زمانی تازه اسـت.  
ایـن دوره بـا خیـزش جمعـی مـردم در آئین هـای پلشـت زدایـی و 
پاک سـازی فضـای زیسـت و راندن و نابود کـردن دیـوان و اهریمنانی 
کـه در سـیاهی ها و آلودگی هـای محیـط زندگی النه کرده انـد، همراه 
اسـت. کنش هـای مـردم در آئیـن پاک سـازی و وداع نمادین با سـال 
کهنـه و سـیاهی ها و آلودگی هـای آن بـا «خانه تکانی»، َگنـد زدایی، 
معطـر کـردن فضای خانه، تطهیر و نو کردن جامه و اسـباب واشـیای 

زندگـی، آتش افـروزی و آتـش بـازی، تجلـی می یابند. 
دومیـن مرحلـه، دورۀ ۱۲ روزۀ آغازسـال نـو در فروردیـن اسـت 
کـه از زمـان تحویـل سـال آغـاز می شـود.  درایـن دوره که یـک دورۀ 

انتقالـی میـان سـال کهنه و سـال نو اسـت، اوقـات مردم بیشـتر در 
جمـع خانـواده و بـا خویشـان و دیدار بـا یکدیگر می گذرد. گسـتردن 
خوان نـوروزی، آب بـازی و آب پاشـی بـه یکدیگر، رفتن بـه خانه های 
خویشـاوندان و آشـنایان و دیـد و بازدیـد یکدیگـر، نوروزانه یـا عیدانه 
و عیـدی دادن، و بازی هایـی ویـژه ماننـد تخـم مـرغ بـازی پسـران و 
مـردان، از چشـمگیرترین کنش های آئینی این دورۀ انتقالی هسـتند. 

 .
سـومین مرحلـه، روز سـیزده فروردیـن، روز پایـان دورۀ آسـتانه 
ای دوازده روزه و بیـرون آمـدن ازآن و آمـاده شـدن در بـاز پیوسـتن 
بـه زندگـی نویـن نظـم و سـامان یافتـه اسـت.  در ایـن روز نظـم و 
قرارهـای زندگـی اجتماعـی و الگوهـای رفتاری معمول وعـادی مردم 
برهـم می خورد و آشـوب و آشـفتگی هایی فضـای زندگـی را می آکند.  
بازنمای برجسـتۀ روز « سـیزده به در»، بازگشت و باز پیوستن انسان 
بـه طبیعـت و جوهرۀ طبیعی خود اسـت. مردم در ایـن روز خانه ها را 
رهـا می کننـد و به طـور دسـته جمعی بـه در و دشـت می رونـد و تمام 
روز را در باغ و بوسـتان، و در کنار سـبزه و آب روان و چشـمه سـارها 
می گذراننـد.  ازمهم تریـن شـاخصه های رفتارهـای نمادیـن مـردم در 
ایـن روز، درآب افکنـدن سـبزه های رویاننـدۀ نوروزی، گره زدن سـبزه 
بـه دسـت دختـران دم بخـت، خـوردن آش رشـته و باقالپلـوی پخته 

على بلوك باشى1

۱-دکتر بلوکباشی از بنیانگزاران حوزه انسان شناسی در ایران است و ریاست مردم شناسی در دایرتاامعارف بزرگ اسالمی را بر عهده دارد
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شـده در دشـت و صحـرا، پـای کوبی و نوشـکامی و سـرگرم شـدن با 
بازی هـا و نمایش هایـی ماننـد تـاب خـوردن دختران و زنان، کشـتی 
پهلوانـی، جنـگ ورزا و اسـب دوانی و بازی های برد و باختی هسـتند. 

 .
دررفتارهـای نمادیـن وابسـته بـه هریک ازایـن سـه دورۀ زمانی، 
مفاهیـم رمزگونـه ای نهفته اند کـه پیوند تمثیلی آنها را بـا دور کیهانی 
و گـردش سـال و اسـطوره های آفرینـش انسـان و نـور و روشـنایی و 
اسـطورۀ فروپاشـی نظـم زندگـی نشـان می دهنـد.  بسـیاری از ایـن 
رفتارهـا بـا حفـظ معنـا و نقـش فّعـال و سـودمند کهـن خـود در 
الگوهـای رفتاری مردم جامعه نهادینه شـده و در مجموعۀ ارزش های 
فرهنگـی آنـان درآمده انـد.  نهادینـه شـدن ایـن دسـته از رفتارهـای 
آئینـی نـوروزی در فرهنـگ و زندگـی اجتماعـی مـردم، زمینـۀ کهن 
تاریخـی دارد و جاذبـه و ارزش و اعتبـار آنها ازدیرباز نـزد فرهنگ وران 
چنـان نیرومنـد بـوده اسـت کـه تـالش کسـانی ماننـد امـام محمد 
غزالـی، دانشـمند و فقیـه با نفوذ قـرن پنجم، در دورۀ سـلجوقی، در 
برانـدازی آئین هـای نوروزی و بازداشـتن مسـلمانان از خریـد و کاربرد 
اسـباب و بازیچه هـای ایـن آئیـن، و اصرارشـان در این امر کـه «نوروز 
بایـد مندرس شـود و کسـی نـام آن نبـرد»، راه به جایی نبرده اسـت.  
گفتنـی اسـت کـه حتـی خـالف نظرهـا وفتواهـا وتـالش این گـروه، 
برخـی از علمـای شـیعه نیز به نقـل مجموعـه ای حدیـث و روایت در 
تقـدس خاسـتگاه نوروز، و آسـمانی و الهی بـودن آن و ارزش و اعتبار 

شـماری از رفتارهـای آئینـی نوروزدسـت یازیده اند.  
به گونـه ای  نـوروزی  آئین هـای  شـکل دهندۀ  ازعناصـر  هریـک 
در سـاختار فرهنگـِی زندگـی مـردم و هویـت بخشـی بـه آنـان نقش 
پـاره  و  درجامعه هـا  آنهـا  اثرگـذاری  و  نقـش  البتـه  داشـته اند.  
متفـاوت  مختلـف  تاریخـی  مقاطـع  در  و  گوناگـون  فرهنگ هـای 
بوده اسـت.  در میـان ایـن آئین هـا، مناسـک پاک سـازی و تطهیـر به 
هنـگام اسـتقبال از سـال نو، گسـتردن خـوان نوروزی و جمع شـدن 
افـراد خانـواده بـه دور آن در هنـگام سـال تحویـل، دیـد و بازدیدها، 
بـه در و دشـت رفتـن و به طبیعت پیوسـتن مردم در سـیزدۀ نوروز و 
گذرانـدن یک روز با شـادی و شـادکامی در طبیعت، از برجسـته ترین 
رفتارهـای ایـن مجموعـه از آئین هـا درهویت سـازی فرهنگـی و ایجاد 
پیوندهـای همبسـتگی و یگانگـی در میـان افـراد خانـواده و جامعه و 
زمینه سـاز یـک زندگـی سـالم و پرنشـاط بـرای افـراد جامعه بـوده و 

هنـوز هم هسـتند. 
درمیـان رفتارهـای نمادیـِن مربـوط بـه جشـن نوروز گسـتردن« 
خـوان نـوروزی» بیـش از همه نقش کلیـدی و محوری ایفـا می کند. 
گسـتردن خـوان یـا انداختن سـفره در فرهنگ ایران پیشـینۀ بسـیار 
دراز دارد و یـک واقعیـت فرهنگـی در حیـات دینی و زندگـی ُعلوی و 
معنـوی مـردم ایـران را هـم در دورۀ باسـتان و هـم در دورۀ اسـالمی 
نمایـان و جلوه گـر می سـازد. خـوان نـوروزی و خوان هـای مشـابه آن 
ماننـد خوان شـب یلدا یا سـفرۀ َمیَزد(سـفرۀ شـب چـره) و هم چنین 
سـفره های نذرانـۀ ام البنیـن، حضـرت ابوالفضـل، حضـرت فاطمـه 
ووو، جملگـی سـفره هایی هسـتند کـه ایرانیـان آنها را بـرای ضیافتی 
روحانـی می گسـترند تـا بـا مائده هـای چیـده شـده در آنهـا از روان 
ایـزدان و َفَرَورهـا و مقدسـان دینی و ارواح درگذشـتگان خود پذیرایی 

 . کنند
خـوان نـوروزی را بـا چیزهایی ماننـد آینه، الله، شـمع، جام های 
آب بـا ماهی هـای قرمـز و برگ هـای سـبز شمشـاد و نارنـج درآن، 
شـاخه های نرگـس و سـنبل، سـبزه های رویانـده در نـوروز، اوسـتا 
هم چنیـن  مسـلمانان،  و  زرتشـتیان  مقـدس  کتاب هـای  قـرآن،  و 
ایـن  از  هریـک  می آراینـد.  دیگـر  چیزهـای  و  خوردنـی  هفت گونـه 
چید نی هـا معنـا و مفهومـی نمادیـن و رمز گونـه دارد کـه بیانگر نوع 
بینـش ایرانیـان زرتشـتی و شـیعه به جهـان و کائنات و تلقی شـان از 

جهـان ُعلـوی و آرمان هـا و آرزوهایـی اسـت کـه در ذهن مـی پرورند. 
بـرای گسـتردن خـوان نـوروزی در جشـن نـوروزی می تـوان دو 
نقـش و کارکـرد مهم و اساسـی تصور کرد. یکی نقـش روان اجتماعی 
کـه بـا باورمنـدی بـه فـرود آمـدن روان ایـزدان و درگذشـتگان بـه 
ضیافـت نـوروزی، و نشسـتن آنهـا بر سـر خوان بـا صاحبان سـفره و 
تبـرک کـردن و برکـت بخشـیدن به سـفرۀ خانـواده تحقق مـی یابد. 
کارکـرد دیگـر، کارکرد اجتماعـی آن در گردآوردن اعضـای خانواده به 

دورهـم و بر سـریک سـفره اسـت. 
دربـارۀ نخسـتین کارکـرد بایـد گفت که همـۀ مـردم جامعه هایی 
کـه بـه رسـتاخیز و معاد جسـمانی اعتقـاد دارنـد، اصل رسـتاخیز و 
بازگشـت روان ایـزدان و الهـگان و مقدسـان و مـردگان را بـه عالـم 
خاکـی در آغـاز دورۀ نوینی از دورکیهانی و نوشـدگی سـال باور دارند. 
ایرانیـان زرتشـتی و مسـلمان نیـز به بازگشـت ارواح به جهـان خاکی 
و پیوسـتن بـه زنـدگان اعتقاد داشـته ودارنـد. پیروان دین مزدیسـنا 
معتقدنـد کـه در ایـام ده روزۀ فـروردگان، به ویژه در شـب آغاز سـال 
نـو، َفَرَورهـا و روان درگذشـتان بـه زمیـن بـاز مـی گردند. شـیعیان 
ایـران هـم شـب آخریـن جمعـه و آخریـن شـب سـال کهنـه را زمان 
فـرود آمـدن ارواح مـردگان و پیوسـتن آنهـا بـه اعضـای خانـواده و 
خویشـاوندان و مشـارکت آنان در جشـن هـای نوروزی مـی دانند. به 
همیـن مناسـبت، مـردم در شـب سـال نو همـه گذرگاه هـای عبور و 
اسـتقرار ارواح را بـا برافروختـن آتش برسـر بام خانه ها، و روشـن نگه 
داشـتن چـراغ خانه هـا تـا صبح روز اول سـال نـو، و آویختـن چراغ و 
فانـوِس افروختـه در کوچه هـا و در گذرهـا چراغانـی می کننـد و فضا 

را بـرای آمـدن و عبـور آنها روشـن می سـازند. 
کارکـرد دوم نقـش و کارکـرد اجتماعـی و بنیادی خـوان نوروزی 
در گـرد آوردن اعضـای خانـواده بـه دورهـم برسـر خـوان، و ُزدایـش 
کـدورت و نفـاق، تجدیـد وفاق، ایجـاد وحدت و همبسـتگی درمیان 
آنهـا اسـت. از ایـن رو، خـوان نـوروزی دراسـتوار نگهداشـتن بنیـان 
و پایه هـای خانـواده و تـدوام بخشـیدن بـه انسـجام آن در جامعـه 
نقشـی بسـیار مؤثـر درتاریـخ مـا ایفـا کـرده و هنـوز هم چنیـن نقش 

تأثیرگـذاری را دارد. 
ایرانیان هرجا که باشـند، در سـفر یا َحَضر، و در راه دور یا نزدیک 
بـه هـر طریقـی کـه بتوانند پیـش از تحویل سـال به خانه هایشـان باز 
مـی گردنـد و بـا پـدر و مادر و همسـر و فرزند و خواهر و بـرادر و افراد 
دیگـر خانـواده بر سـر سـفرۀ نوروزی می نشـینند و تحویل سـال نو را 
بـا هم جشـن می گیرند. بنابر باورهای عامه، اگر کسـی در سـر سـال 
تحویـل درخانـه و بر سـر سـفرۀ نوروزی حضور نداشـته باشـد، تا آخر 
سـال از خانـه و خانـواده دور و آواره، و از یاری خـدا و َفَرَورها و دعای 

خیر روان درگذشـتگان محـروم خواهد بود. 

  منبع: انسان شناسى و فرهنگ
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کارآموزان و هنرجویان رعد 
مراسم روز جهانى معلوالن را برگزار کردند

مراســم گرامی داشــت روز جهانــی معلــوالن بــا قرائــت پیــام دبیــر کل ســازمان ملــل و حضــور 
توان یابــان، کارشناســان و مســؤوالن حــوزه معلولیــت در مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد برگــزار 

. شد
ــرا  ــد اج ــوزان رع ــان و کارآم ــط هنر جوی ــف آن توس ــای مختل ــه بخش ه ــم ک ــن مراس در ای
شــد، ابتــدا ســید مهــدی موســوی یکــی از کارآموختــگان و دانشــجویان مجتمــع و مرکــز آمــوزش 
علمــی کاربــردی رعــد در مطلبــی بــا عنــوان «ناگفته هــای یــک شــهروند» بــا اشــاره بــه اهمیــت 
مناسب ســازی معابــر عمومــی، افــزود: ســهولت در رفــت و آمــد معلــوالن بــرای جوامــع شــهری 

امــری الزم اســت و بــه پویایــی و تحــرک ایــن قشــر بســیار کمــک می کنــد.
وی در ادامــه افــزود: امکانــات شــهری هــم بــا نیازهــای افــراد دارای معلولیــت انطبــاق نــدارد 

و اســتفاده از آنهــا بــرای افــراد توان یــاب آســیب هایی را در پــی دارد.
در ادامــه محمــد رجایــی مقــدم معــاون مرکــز اطالعــات ســازمان ملــل متحــد در تهــران بــا 
حضــور در جایــگاه و قدردانــی از مجتمــع رعــد کــه هــر ســال مراســم گرامی داشــت روز جهانــی 
ــه همیــن مناســبت دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد طــی  معلــوالن را برگــزار می کنــد، افــزود: ب
پیامــی ضمــن تبریــک ایــن رویــداد جهانــی، تصویــب کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت بــا 

۱۶۹ عضــو را یکــی از اســناد حقــوق بشــری بین المللــی اطــالق کــرده اســت.
ــتور کار ۲۰۳۰  ــرا دس ــو اج ــای عض ــت: دولت ه ــرکل، گف ــام دبی ــت پی ــی از قرائ وی در بخش
ــرای همــه روی  ــح، بهــروزی، کرامــت، و فرصــت ب ــرای صل ــی ب ــدار، طــرح کل ــرای توســعه پای ب
ســیاره ای ســالم را آغــاز کرده انــد و ۱۷ آرمــان توســعه پایــدار بــر منبــای تعهــد نادیــده انگاشــته 
نشــدن هیچ کــس اســتوار اســت کــه دســتیابی بــه آن بــه مشــارکت مؤثــر افــراد دارای معلولیــت 

در جامعــه نیــاز دارد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم برگزیــدگان چهارمیــن جشــنواره توان یــاب و فضــای مجــازی 

بــا عنــوان توســعه دهنــدگان برتریــن اپلیکیشــن های معرفــی و تجلیــل شــدند.
گــروه تئاتــر پیــاده رو بــه کارگردانــی مهــدی بیاتــی بــا تلفیــق هنرجویــان توان یــاب و بازیگــران 
ــرش  ــت و اصــالح نگ ــراد دارای معلولی ــتغال اف ــت اش ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــه ای نمایشــی را ب حرف
ــه موضــوع افــراد دارای معلولیــت اجــرا کردنــد کــه مــورد توجــه و تشــویق حضــار  شــهروندان ب

قــرار گرفــت.
ســپس گروه موســیقی ســنتی رعد بــا حضوراشــرف رجبــی، امیرهمتیــان، فدیاکوهــی، مرضیه 
دیانــت فــر، آرزو براتــی، حمیــد رضــا رجبــی، مهــرداد خادمــی، حســین قربانــی و فرنــاز احمــدی 

یــک قطعــه فورکلوریــک گوشــه ای از توانایی هــای خــود را بــه نمایــش گذاشــتند.
ــاب از تــالش علمــی آرزو براتــی فارغ التحصیــل مــر کــز  در بخــش تشــویق دانشــجوی توان ی
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خبــر
آمــوزش علمــی کاربــردی رعــد کــه اخیــرًا بــرای تحصیــل در مقاطــع کارشناســی ارشــد پذیرفتــه 
شــده اســت بــا حضــور مهنــدس احمــد میرزاخانــی رئیــس هیــأت مدیــره مجتمــع رعــد، دکتــر 
حســین عالقه بنــد رئیــس مرکــز و دکتــر محمــود ایــزدی معاونــت آموزشــی، پژوهشــی مرکــز رعــد 
تجلیــل شــد و مهنــدس میرزاخانــی بــا اشــاره بــه موضــوع تحقیــق و پژوهش در حــوزه افــراد دارای 
معلولیــت اشــاره کــرد: بــرای مــا اهمیــت دارای تجهیــزات توان یابــان در مجتمــع رعــد مطالعــه و 
تحقیــق شــود و از ابتــدا تأســیس مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی رعــد بــا همیــن رویکــرد مــورد 

توجــه مســؤوالن رعــد قــرار گرفتــه بــود.
ــتعدادهای  ــود اس ــا وج ــزود: ب ــاب، اف ــجویان توان ی ــی دانش ــالش علم ــی از ت ــا قدردان وی ب
تحصیلــی موفقــی همچــون آرزو براتــی، دور نخواهــد بــود روزی کــه مرکــز علمــی کاربــردی رعــد 

ــاب تبدیــل شــود.  ــاز افــراد توان ی ــه یــک پژوهشــکده تولیــد تجهیــزات مــورد نی ب
ــه رقابت هــای جهانــی ابی لیمپیــک ۲۰۱۶ فرانســه از  در بخــش تشــویق تیــم ملــی اعزامــی ب
ــا اهــدا تندیــس، لــوح ســپاس، دپیلــم افتخــار،  تالش هــای ۱۵ نفــر مســابقه-دهنده توان یــاب ب

هدایــای اختصاصــی ابی لیمپیــک و هدیــه نفیــس مجتمــع رعــد، تجلیــل شــد.
همچنیــن ۵ هنرمنــد توان یابــی کــه تابلوهــای نقاشــی آنهــا در مســابقات جهانــی و نمایشــگاه 
ــه  ــوح ســپاس و هدی ــا اهــدا ل ــاراآرت آســیایی توکیــو ۲۰۱۶ حضــور داشــتند، ضمــن معرفــی ب پ

تجلیــل شــدند. 
شــایان ذکــر اســت بــرای نخســتین بــار تمــام بخش هــا و آیتم هــای مراســم گرامیداشــت روز 
جهانــی افــراد دارای معلولیــت شــامل: اجــرا، برنامه ریــزی، دکلمــه، موســیقی و... بــا محوریــت و 

مشــارکت کارآمــوزان و هنرجویــان برگــزار شــد کــه بســیار مــورد توجــه حضــار قــرار گرفــت. 
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مراســم اختتامیــه چهارمین جشــنواره 
فضــای مجــازی و تــوان یابــان همزمــان بــا 
روز جهانــی معلــوالن در مجتمــع آموزشــی 
ــن  ــد و در ای ــزار ش ــد برگ ــوکاری رع نیک
ــی  ــت روزجهان ــن گرامیداش ــم ضم مراس
معلــول، برتریــن اپلیکیشــن های حــوزه 

معلولیــت معرفــی شــدند.
برپایــه ایــن گــزارش؛ بــر اســاس 
اپلیکیشــن های  داوران،  هیــأت  اعــالم 
ورزش افــراد دارای معلولیــت، بــام و طــب 
ــن دوره  ــوان برترین هــای ای ــه عن ســنتی ب

ــازی  ــای مج ــاب و فض ــنواره توان ی از جش
ــدند. ــی ش معرف

دارای  افــراد  ورزش  اپلیکیشــن های   
معلولیــت و پارالمپیــک ریــو ۲۰۱۶ توســط 
ــج  ــا موضــوع تروی ــد رضــا دشــتی ب محم
ــام (معرفــی ورزشــگاه  ــی و ب ورزش همگان
معلولیــت)  دارای  افــراد  ویــژه  هــای 
توســط مانــی رضــوی زاده بــا موضــوع 
و  مناسب سازی شــده  اماکــن  معرفــی 
طــب ســنتی بــا موضــوع پزشــکی توســط 
معصومــه حفیظــی در ایــن جشــنواره حائــز 

ــنواره  ــن جش ــوم ای ــا س ــای اول ت مقام-ه
ــدند. ــارم ش چه

یــاب  تــوان  جشــنواره  چهارمیــن 
و فضــای مجــازی بــه همــت مجتمــع 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــوکاری رع ــی نیک آموزش
کافــه بــازار، اپلیکیشــن ســاز پازلــی، 
پیشــگامان  شــرکت  و  همــگام  خیریــه 
توســعه ارتباطــات بــا شــعار «فنــاوري 
اطالعــات و ارتباطــات بســتر مناســب 
ــوان  ــرای ت ایجــاد فرصــت هــای شــغلی ب

یابــان» برگــزار شــد.

برترین اپلیکیشن هاى حوزه معلولیت معرفى شدند

خبــر

سازمان ملل بار دیگر هنر توان یابان ایران را تحسین کرد
اقدامی  در  گذشته  سال  هم چون  متحد  ملل  سازمان 
فرهنگی برای دومین سال پیاپی مسابقه عکس معلوالن را 
با دعوت از تمام کشورهای عضو به مناسبت سوم دسامبر 
حقوق  کنوانسیون  و  «شما  موضوع  با  معلول  جهانی  روز 
معلوالن» برگزار کرد و در ایران مجتمع آموزشی نیکوکاری 
و  اطالعیه  انتشار  و  اطالع رسانی  با  پیش  سال  مانند  رعد 
دعوت از هنرمندان رشته عکاسی، ۵۰ عکس از ۶ هنرمند 

را جمع آوری و به دبیرخانه این مسابقه ارسال کرد. 
بر اساس داوری انجام شده، اثر «زهرا رفیعی» به عنوان 
یکی از ۱۰ اثر برتر انتخاب و در نمایشگاه عکس توانمندی 
سازمان ملل به نمایش گذاشته شد، همزمان و عکس این 
هنرمند ایرانی روی صفحه نخست وب-سایت سازمان ملل 

منتشر شد. 
شایان ذکر است، سال گذشته با محوریت مجتمع رعد 
برنجکار  امیر  و  گلستانی  هنرمند  عامری  داود  از  عکس   ۲
از استان فارس به عنوان عکس های برتر ۲۰۱۵ انتخاب و 

معرفی شد.
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خبــر
تمام مقام هاى قهرمانى جام سفیران 11 ایران

 به توان یابان مجتمع رعد رسید

و  مربیــان،  هنرجویــان،  کار آمــوزان،  از  گروهــی 
همــکاران خیریــه رعــد بــا حضــور در ایســتگاه ۲۵ آتــش 
ــاد از رشــادت های کارکنــان فــداکار  نشــانی ســعادت آب

ــد. آتــش نشــانی تجلیــل کردن
توان یابـان خیریـه رعـد بـه اتفـاق مربیـان و کارکنان 
ایـن مؤسسـه بـا حضـور در ایسـتگاه آتـش نشـان محلـه 
سـعادت آبـاد بـا اهـدا گل و شـیرینی، یـاد و خاطره آتش 

نشـانان فـداکار شـهر را گرامی داشـتند.
ــش  ــان آت ــده کارکن ــزارش، نماین ــن گ ــاس ای براس
نشــانی ایســتگاه ۲۵ بــا ابــراز تشــکر از حضــور مجتمــع 
رعــد، افــزود: وقتــی عزیــزان توان یــاب بــا ایــن شــرایط 
دشــوار بــرای قدردانــی از آتــش نشــانان بــه این ایســتگاه 
ــر  ــاده ه ــی رود و آم ــاال م ــیار ب ــه، بس ــد، روحی می آین
گونــه فــداکاری بــرای مــردم خــوب شــهرمان هســتیم.

خیریــه همــگام در یــک تصمیــم مبتکرانــه جــام ســفیران ۱۱ 
ایــران را بــا مشــارکت مجتمــع رعــد و همــکاری انجمــن بوچیــا 

بــه مناســبت  روز جهانــی معلــول برگــزار کــرد.
ــا شــعار " فرهنگ ســازی حضــور  ــران ب جــام ســفیران ۱۱ ای
معلــوالن در جامعــه " و هــدف «کــم کــردن فاصله هــا» در ســالن 
فوتســال دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد کــه در ایــن دوره 
ــی  ــان پارالمپیک ــاب و قهرمان ــکاران توان ی ــب ورزش ــم مرک ۱۲تی

در کنــار ســایر شــهروندان و هنرمنــدان بــه رقابــت پرداختنــد.
ــان،  ــران، ایم ــای ای ــم بوچی ــی ۴ تی ــان دوره مقدمات در پای
ــک  ــد و در ی ــی راه یافتن ــه نهای ــه مرحل ــک ب ــتقالل و یونی اس
ــا کاپیتانــی  ــان تیــم ایمــان ب ــر در پای جــدال نزدیــک و نفس گی
حســین حلیمــی و عضویــت فاطمــه بهمنــی و عطیــه کتابچــی 
ــو و  ــه کاپیتانــی علــی اصانل ــران ب مقــام اول و تیــم بوچیــای ای
ــام دوم  ــیرزادی مق ــر ش ــتوری و امی ــر دس ــی اصغ ــت عل عضوی
ــت  ــاس عباســی و عضوی ــی عب ــه کاپیتان ــم ب ــک ه ــم یونی و تی
هومــن شیاســی و محمد حســین قــادری مقــام ســوم ایــن دوره 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن از مســابقات را ب
حضــور جمعــی از مدیــران مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعد 
و شــرکت نــرم افــزاری چارگــون بــر اعتبــار و اهمیــت ایــن جــام 
افــزوده بــود وتیــم عقــاب کرمــان بــا حضــور زهــرا نعمتــی کمان 
ــا را  ــر در تیم ه ــان حاض ــحالی توان یاب ــور خوش ــی کش دار طالی

موجــب شــد. 
شــایان ذکــر اســت بــرای برگــزاری ایــن دوره از جــام 
ــران کارکنــان شــرکت چارگــون و مجتمــع رعــد  ســفیران ۱۱ ای
ــر  ــی مدی ــته کرمعل ــدن و فرش ــل ش ــادی را متحم ــات زی زحم
اجرایــی مســابقات بــا جدیــت فــراوان بــر تمــام مراحــل برگــزاری 

ــارت داشــت. نظ

اداى احترام خیریه رعد به آتش نشانان شهر
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برگزارى کارگاه آموزشى آینده پژوهى در رعد

خبــر

بــه منظــور ارتقــا مهارت هــای فــردی و 
شــغلی بــا حضــور وحیــد شــامخی مــدرس 
ــت اســتراتژیک و  ــاور مدیری ــده پژوهــی و مش آین
تکنولــوژی ســازمان ها و مشــارکت ۲۰ نفــر از 
ــد  ــف مجتمــع رع کارشناســان واحدهــای مختل
کارگاه آموزشــی "چگونــه بــرای تغییــر آمــاده 

شــویم" برگــزار شــد. در ایــن کارگاه آموزشــی 
مفاهیــم اصلــی آینــده پژوهی و نقــش آن در تغییر 
و تحــوالت رویدادهــای جهانــی و تأثیر اســتفاده از 
ایــن دانــش در ایجاد تغییــرات بنیــادی در زندگی 
فــردی، شــغلی و اشــتغال افــراد دارای معلولیــت 

ــد. ــی ش ــا بررس ــرو دنی ــرکت های پیش در ش

ــمی از  ــی مراس ــوالن ط ــی معل ــبت ۱۳آذر روز جهان ــه مناس ب
حمایت هــای ســازمان آگهی هــای روزنامــه همشــهری بــرای ایجــاد 
ــان قدردانــی  ــدار توان یاب ــه اشــتغال پای فرصــت شــغلی و کمــک ب
شــد و مهنــدس احمــد میرزاخانــی رئیــس هیــأت مدیــره مجتمــع 
ــدا  ــا اه ــه همشــهری ب ــر روزنام ــای ۲ســال اخی ــد از حمایت ه رع
لــوح ســپاس و تابلــو صنایــع دســتی و هنرجویــان رعــد قدردانــی 

کــرد. 
ــر  ــن مســلم مشــاور مدیرعامــل و مدی ــه مراســم، متی در ادام
برنامه ریــزی ســازمان نیازمندی هــای روزنامــه همشــهری بــا 
حضــور در جایــگاه ضمــن قدردانــی از مجتمــع رعــد بــرای برگــزاری 
ایــن مراســم، افــزود: بســیار خوشــحالم کــه طــی ۲ ســال اخیــر بــا 
انتشــار یــک صفحــه اختصاصــی در ضمیمــه آگهی هــای روزنامــه 
همشــهری بــه صــورت رایــگان و هفتگــی از برنامــه اشــتغال افــراد 
دارای معلولیــت حمایــت کرده ایــم و روزنامــه همشــهری بــا هــدف 
عمــل بــه مســؤولیت اجتماعــی ســازمانی ایــن همــکاری را مجتمع 

ــت.  ــرا کرده اس ــزی و اج ــد برنامه ری رع

تجلیل از مسؤوالن روزنامه همشهرى
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خبــر

ــه  ــالن ک ــد درس ــع رع ــل مجتم ــر عام ــی مدی ــوره پناه منص
بــرای بازدیــد از دومیــن نمایشــگاه بین المللــی تخصصــی خدمــات 
ــته در  ــزات وابس ــع و تجهی ــازان صنای ــوالن، جانب ــی معل توانبخش
مصــالی تهــران حضــور داشــت، پــس از بازدیــد از غرفه هــای 
تولیدکننــدگان داخلی و مؤسســات وارد کننــده تجهیــزات واراداتی در 

ــرد. ــن نمایشــگاه ســخنرانی ک کارگاه آموزشــی ای
مدیـر عامل مجتمـع رعد با اشـاره به روش های نوین اشـتغال در 
افـراد دارای معلولیت، افزود: متد پشـتیبانی اشـتغال امـروز در اروپا و 
امریـکا تدریس می شـود و یکی از دلیل موفقیت کشـورهای پیشـرفته 

در مناسب سـازی امکانات شـهری بـرای اجرا این متد اسـت. 
بـر اسـاس این گـزارش وی با بیـان تاریخچه توجه به افـراد دارای 
معلولیت در جهان و ایران به شـیوه پشـتیبانی از افراد دارای معلولیت 
در حـوزه اشـتغال اشـاره کـرد و افـزود: امـروز وقـت آن رسـیده تـا با 
بهره گیری از آخرین دسـتاورد های علمی کشـورهای پیشرفته خدمات 

مناسـبی بـه جامعه توان یابـان کشـور ارایه دهیم.
ــزات  ــگاه تجهی ــزاری نمایش ــدن برگ ــودمند خوان ــا س ــی ب پناه
توانبخشــی اظهــار امیــدواری کــرد بــا انتقــال دانــش فنــی ســاخت 
لــوازم کمــک حرکتــی بــا کیفیــت، نیاز هــای داخلــی برطــرف شــود

بــه دعــوت انجمــن ســوارکاری معلــوالن، 
المللــي  بيــن  مربــي  نادوكــس  پاتريشــيا 
فدراســيون جهانــي ســواركاري ویــژه توان یابــان 
بــرای برگــزاری یــک دوره کوتــاه مــدت ۳ روزه 
بــه ایــران ســفر کــرد، هــدف از برگــزاري ايــن 
كارگاه تربيــت و آمــوزش ســواركاران، مربيــان و 
داوران مســابقات ســواركاري معلــوالن عنــوان 
ــوالن  ــوارکاری معل ــن س ــت و انجم ــده اس ش
تــالش می کنــد بــا برگــزاری  کارگاه هــای 
دارای  ورزشــکاران  حضــور  زمینــه  مشــابه 
معلولیــت در مســابقات ۲۰۲۰ توکیــو را فراهــم 

آورد.

برگزارى دوره آموزشى سوارکارى توان یاب
 توسط مدرس بین المللى

بازدید مدیر عامل رعد از دومین نمایشگاه بین المللى تخصصى
 خدمات توانبخشى معلولین، جانبازان صنایع و تجهیزات وابسته 
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برگزارى نمایشگاه عکس حامد راستى عضو تیم ملى ابى لیمپیک در تهران
ــد راســتی،  ــرادی حام ــد نخســتین نمایشــگاه انف ــوکاری رع ــع آموزشــی نیک ــری ســبحان و مجتم ــا مشــارکت گال ب

ــد. ــزار ش ــران برگ ــه در ته ــک ۲۰۱۶ فرانس ــی ابی لیمپی ــای جهان ــران در رقابت ه ــی ای ــم مل ــازآور تی ــن امیت باالتری
ــوردو ۲۰۱۶ در رشــته  ــی ب ــه در رقابت هــای جهان ــران ک ــم ابی لیمپیــک ای ــد راســتی عضــو تی نمایشــگاه عکــس حام
عکاســی باالتریــن امتیــاز تیــم ایــران بــا هــدف معرفــی توانایی هــای هنــری هنرمنــدان توان یــاب از اول تــا هفتــم بهمــن در 
گالــری ســبحان واقــع در نیــاوران بــه مــدت ۸ شــب برگــزار شــد، وی پیــش از ایــن در ۶ نمایشــگاه گروهــی کــه در ســطوح 

کشــوری و اســتانی بــر پــا شــد بــود، شــرکت کــرده اســت. 
راســتی در گفــت و گــوی کوتاهــی بــا خبرنــگار روابــط عمومــی مجتمــع رعــد بــا اعــالم خبــر برپایی نخســتین نمایشــگاه 
انفــرادی عکــس خــود بــا عنــوان" در حاشــیه اتفــاق افتــاد" افــزود: در ایــن نمایشــگاه ۲۳ اثــر بــا موضــوع مســتند اجتماعــی 
ــه نمایــش گذاشــتن زندگــی در حاشــیه شهرهاســت،  ــه نمایــش گذاشــته می شــود کــه هدفــم از برگــزاری آن ضمــن ب ب

عــالوه بــر ایــن بــه جنبه هــای امیــد بخــش ایــن اجتماعــات از زوایــای گوناگــون توجــه شــده اســت. 
ــرای مــردم  ــد ب ــه زیســتگاه های اجتماعــی، افــزود: دقــت در زندگــی حاشــیه نشــین ها می توان ــا بیــان توجــه ب وی ب
و مســؤوالن از جهــات مختلــف آموزنــده و ســودمند باشــد و یکــی از نــکات جالــب بــرای شــخص خــودم نقــش رنــگ و 

تحریــک در زندگــی کــودکان ایــن مناطــق اســت.
شــایان ذکــر اســت حامــد راســتی چنــد مــاه پیــش بــا حضــور جشــنواره نمــاز در اســتان البــر، مقــام دوم ایــن رویــداد 
فرهنگــی را از آن خــود کــرد و در حــال حاضــر بــا ۳ اثــر در دومیــن جشــنواره عکاســی معلــوالن کارآفرینــی و توانمندســازی 

شــرکت کــرده اســت.

خبــر

ــی  ــت کارآفرین ــریح وضعی ــور تش ــه منظ ب
ــران،  ــا ای ــه آن ب ــوئد و مقایس ــی در س اجتماع
ــن  ــران ضم ــگاه ته ــی دانش ــکده کارآفرین دانش
دعــوت از منصــوره پناهــی مدیــر عامــل مجتمع 
ــادل  ــورد بررســی و تب ــن موضــوع را م ــد ای رع

ــرار داد. نظــر ق
منصــوره پناهــی مدیــر عامــل مجتمــع رعد 
ــز اشــتغال  کــه ســال ها مدیریــت میســا ( مرک
ــا  ــته  ب ــده داش ــر عه ــوئد ) را ب ــوالن س معل
تشــریح کارآفرینــی اجتماعــی ســوئد در ســالن 
ــه  آمفــی تئاتــر دانشــکده کارآفرینــی شــد ب
ســواالت دانشــجویان و مدرســان حاضــر در 

ــخ داد. ــالن پاس س

تشریح تجربیات کارآفرینى اجتماعى در سوئد
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بــا حضــور معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری، 
مســؤوالن ســامانه حمــل و نقــل معلــوالن و جانبــازان، مســؤوالن 
فعــال در حــوزه معلــوالن و ســایر میهمانــان از اتوبوس هــای 
ــت  ــراد دارای معلولی ــهری اف ــگری ش ــده گردش ــازی ش مناسب س

ــد.  ــی ش رونمای
ــراد دارای  ــی اف ــبت روز جهان ــه مناس ــه ب ــمی ک ــن مراس در ای
معلولیــت برگــزار شــد جمعــی از مســؤوالن حمــل و نقــل شــهرداری 
بــه اتفــاق مدیــر تشــکل های فعــال در حــوزه معلــوالن از ۴ دســتگاه 
اتوبــوس مناسب ســازی شــده گردشــگری شــهری رونمایــی کردنــد. 
همچنیــن اتوبوس هــای خــط تنــدرو مجهــز شــده به رمــپ ورود 
افــراد توان یــاب بــرای نخســتین بــار رونمایــی شــد و مهنــدس زارع 
مدیرســامانه حمــل و نقــل معلــوالن و جانبــازان بــا ابــراز خرســندی 
از افزایــش خدمــات ایــن ســامانه بــه افــراد دارای معلولیــت، افــزود: 
بــه زودی در نظــر داریــم اتوبوس هــای مجهــز بــه رمــپ را در تمــام 

خطــوط مــورد بهره بــرداری قــرار دهیــم. 
ــگری  ــه گردش ــوس ب ــتگاه اتوب ــاص ۴ دس ــدف از اختص وی ه
ــروه از  ــن گ ــی ای ــور اجتماع ــترش حض ــان را گس ــهری توان یاب ش
شــهروندان عنــوان کــرد و افــزود: ســامانه حمــل و نقــل معلــوالن 
و جانبــازان همــواره در فکــر توســعه خدمــات بــه جامعــه توان یابــان 
ــز  ــهری و تجهی ــگری ش ــات گردش ــت، خدم ــن عل ــه همی اســت ب
ــل  ــل و نق ــه حم ــز ب ــای مجه ــه اتوبوس ه ــرانی ب ــوط اتوبوس خط

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــتور کار م ــان دس توان یاب
ــا حضــور در ایــن  شــایان ذکــر اســت نماینــده مجتمــع رعــد ب
مراســم ضمــن بیــان انتظــارات روبــه گســترش جامعــه توان یابــان 
بــر ضــرورت توســعه زیرســاخت های حضــور اجتماعــی افــراد دارای 
معلولیــت تأکیــد و از خدمــات ســامانه حمــل و نقــل قدردانــی کــرد.

رونمایى از خدمات جدید گردشگرى شهرى سامانه حمل و نقل معلوالن و جانبازان 

ــت و شناســايی اســتعدادهای  ــرورش خالقي ــا هــدف پ ب
بالقــوه و بــاال بــردن ســطح علمــی توان یابــان از طريــق مهارت 
آمــوزی در حــوزه خالقيــت، همایــش «ویتامیــن خ فکرمــون» 
ــن  ــا همــکاری مجتمــع رعــد و دپارتمــان آموزش هــای نوی ب
ــالن  ــران در س ــوری اســالمی ای ــان جمه ــیون مخترع فدراس

همایــش خیریــه رعــد برگــزار شــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش در ایــن دوره کوتــاه مدت آموزشــی، 
دکتــر مســعود شــفقی مدیــر اســتراتژیک فدراســیون جهانــی 
ــدرس انگیزشــی  ــاج بخــش م ــر مســعود ت ــان و دکت مخترع
ــان فرصتــی فراهــم  ــد و در پای دوره خالقیــت، تدریــس کردن
ــرای حضــور  ــداد محــدودی از شــرکت کنندگان ب ــا تع شــد ت
ــی  ــیون جهان ــان فدراس ــر مدرس ــر نظ ــه زی در دوره ۳ ماه

مخترعــان، معرفــی شــوند.
حاضــران در ایــن همایــش یــک روزه بــا مفاهیمــی 
شــخصی  مهارت هــاي  نــوآوري،  و  خالقیــت  همچــون 
برندينــگ خــالق، الفبــاي کار تیمــی بــه منظــور حــل 
ــر،  ــت شــامل: شــش کاله تفک مســئله، تکنیک هــاي خالقی
ضــرورت اســتفاده از طوفــان فکــري و قواعــد پیاده ســازي آن 
و شــیوه هاي ارزيابــی ايده هــا و کیفیــت اطالعــات حاصــل از 

ــدند. ــنا ش ــر روش آش ه

خبــر همایش «ویتامین خ فکرمون» برگزار شد
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◢ A successful family

I’d like to ask everyone not to take marriage 
difficult

A conversation with Mohammad Reza Abbasian 
and Maryam Ghadri

Mohammad Reza Abbasian and Maryam Ghadri 
are a young couple who met in Ra›ad institute; a 
thing that led to their marriage. 

Mohammad Reza was born in Tehran and has 
studied up to high school. Mohammad Reza suffers 
from cerebral palsy and has learned mosaic in 
Ra›ad training classes.

Maryam Ghadri, Mohammad Reza’s wife was 
born in Ardabil. She, also, has studied up to high 
school. Maryam suffers from poliomyelitis and has 
learned sewing in Ra›ad institute. They are a happy 
couple and have a five year old son named Parham. 

◢ Health»

◢ Noroznameh»

«Norouz and Its Symbolic and Social Role 
in the Culture of Identification» - An article by Dr. 
Molookbashi

◢ Introducing books

◢ What’s up in Ra›ad?
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of «Iran NGO Network» at the Ministry of Interior

Referring to the importance of organizational 
work as the missing link of social organizations and 
NGOs, Dr. Meshkini regarded respecting different 
opinions in a teamwork as one of the common goals 
among organizations and NGOs.

◢ Voluntary work by people with disabilities, 
opportunities and solutions

This article written by Dr Nasim Ghanbar Tehrani 
underlines the importance of voluntary work  in 
acquiring job skills as well as personality skills for 
volunteers and deals with the role and the position 
of people with disabilities among volunteers in 
organizations.

◢ Zahra Emrani says, «The solutions to many 
crises and social harms exist inside the NGOs 
themselves.» 

In this conversation Zahra Emrani, holder 
of an MA in Non-Governmental Organization 
Management refers to the characteristics of NGOs 
and the objectives of their creation and talks about 
the differences between NGOs and charities.

◢ »The Charirty of Fatemeh Zahra (Of Her 
Holl iness)»

We are looking forward to a day when no one will 
need charity.

A conversation with General Azin, the managing 

director of «The Charirty of Fatemeh Zahra (Of 
Her Holliness)». He refers to how this charity was 
established and what its activities are, and goes 
on saying that the charity was established with 
the purpose of financially supporting impoverished 
families, and having broadened its fields of activity, 
it gradually drew its attention to the educational and 
cultural needs of the families, too. 

The founders of this charity are retired 
servicemen; this is why the charity has been able to 
work with army discipline since its foundation. In this 
conversation General Azin refers to the challenges 
this charity has faced and refers to the solutions they 
have reached with the help of all family members.

◢ The history of people with disabilities in Iran and 
the world

This article which has been written by Dr. Aravan 
- the managing director of «Iranian Disabled People 
(IDP)» and refers to the history of how different 
societies have treated disability throughout time

◢ A story: «I Woke up in Panic and Cold Sweat»

◢ Self-confidence is our main engine

A conversation with with Arezoo Barati, a 
successful person whose legs lost their function 
eleven years ago, due to a nervous shock. 

However, having spent a spell of depression, 
she returned to life and now, in addition to her 
skills in painting and sewing, she is doing an MA in 
Management

◢ The first national conference of wheelchair was 
held

A report of the conference of wheelchair that 
was held in Tehran by the «Spinal Cord Injury 
Association»

◢ Murmur» - A poem by Mohsen Hosseini Taha
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Leading article

◢ Neither should an NGO be affiliated with the 
government, nor should the government be an NGO 
builder

A conversation with Khosro Mansourian, the 
managing director of «Tavaynab» and «POCPLWN» 
Associations about the activities of these two 
societies. In this conversation, we talked about 
the activities of «Tavanyab» that undertakes the 
rehabilitation of children with disabilities from birth 
until the age of sixteen, furthermore; we talked 
about the activities of «POCPLWN» that is intended 
to support those who are socially harmed. 

The managing director of this society believes 
that if the governments are not scared of people, and 
let them work within a democratic context, the best 
and the most rewarding services can be obtained by 
people and through their own financial belongings.

◢ A conversation with Firouzeh Saber about «Iran 
NGO Network».

The network will bring out convergence among 
NGO’s

A conversation with with Firouzeh Saber, 
the managing director of The Entrepreneurship 
Development Foundation for Women and Youth 
(EDF) about «Iran NGO Network».

In this conversation, Firouzeh Saber talks about 
the history of the formation of «Iran NGO Network» 

and refers to its necessity.

According to her, the initial members were 16 
NGO’s and now after two and a half years, the 
NGO’s are as many as 62. She continues that the 
convergence created among the members inside the 
network leads to more cooperation and interaction 
in their common concerns. 

This network was formed upon the proposition of 
«Abrar Charity»  which is affiliated with Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, 
and was welcomed by other NGOs. This network 
works independently.

◢ The solutions to voluntary work management in 
the 14th «International Management Conference»

In this topic, a report of the meeting of «Iran NGO 
Network» in the 14th «International Management 
Conference» has been presented.

Having been attended by Ladies Dr. Fatemeh 
Ghasemzadeh and Leila Arshad and gentlemen 
Soheil Moeini and Pedram Soltani, this meeting 
was held with the subject of evaluating the solutions 
to voluntary work management. This panel was 
administered by Dr. Parviz Piran who is a sociologist.

◢ The only way to attend to social harms is 
strengthening the civil society

A conversation with with Zahra Rahimi, the 
managing director of Imam Ali›s Popular Students 
Relief Society

In this conversation, the managing director of 
the mentioned society talks about the activities of 
this society which are focused on social harms, 
especially the ones related to children and women, 
he also talks about the challenges they face.

◢ The society will achieve prosperity under 
developing and fortifying social relations

The speech of Dr. Bahman Meshkini, the deputy 
of NGO’s affairs which was attended by the members 
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