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حمالت را متوقف کنید! 
تهمینهانصاری|هــر روز در مناطــق جنگی، 
پزشکان، پرستاران، رانندگان آمبوالنس و امدادگران 
برای نجــات جان افــراد با خطر دســت و پنجه نرم 
می کنند. آنها تهدید می شــوند، دستگیر می شوند یا 
مورد ضرب وشتم قرار می گیرند. بیمارستان ها غارت 
یا بمباران می شــود. بعضی از آنها قــادر به انجام کار 
نیستند، زیرا تجهیزات پزشکی در دسترس هیچ کس 
نیســت. بعضی از مردم برای زندگی مجبــور به فرار 
می شوند. برخی حتی کشته می شوند. تنها یک حمله 
به یک بیمارستان یا یک پزشک ممکن است پیامدهای 
ویرانگرانه و طوالنی مدتی برای صدها کودک، زن و مرد 
به همراه داشته باشد.بعضی از مردم معتقدند که حمله 
علیه تجهیزات پزشکی و درمانی اشتباه است، اما این 
به تنهایی نمی تواند برای  توقف تمامی این مناقشات 
و درگیری ها کافی باشد. در این میان بعضی از مردم از 
همین مقابله و ایستادن ها کناره می گیرند و کشتار را 
به عنوان نتیجه ناگزیر جنگ می پذیرند، اما نمی دانند 
که درواقع در خشــونتی که از قوانین جنگ نشــأت 
می گیرد، زندگی می گذرانند.خشونت علیه تجهیزات 
پزشــکی چه در صلح و چه در زمــان جنگ غیرقابل 
قبول اســت، اما می توان از آن جلوگیری کرد.نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و شرکایی که برای 
مراقبت های بهداشتی در معرض خطر تالش می کنند، 
از همه ما دعوت می کنند تا همراه با پزشکان، پرستاران، 
رانندگان آمبوالنس، بیماران و کارکنان بهداشتی در 
مناطق جنگی بایســتیم و تمامی اقدامات الزم برای 
جلوگیری از حمالت علیه مراقبت های بهداشــتی را 

دوش به دوش هم انجام دهیم.

 Stop attacks: Patients,
 health workers, hospitals

 and ambulances are
#NotATarget

 Every day in conflict zones,
 doctors, nurses, ambulance
 drivers and first-aiders are coming
 under attack while trying to save
 lives. They are threatened,
 arrested or beaten, their hospitals
 looted or bombed. Some are
 unable to work because medical
 supplies can’t get through. Some
 are forced to flee for their lives.
 Some are even killed.One single
 attack targeting a hospital or a
 doctor can have devastating and
 long lasting consequences for
 hundreds of children, women and
 men.Some people believe that
 attacks against health care are
 wrong but that little can be done to
 stop them during a conflict. Others
 are resigned and “accept” them
 as inevitable consequence of
 war, not knowing that they are in
fact in violation of the rules of war.

 Violence against health care is
 unacceptable, in peace as well as
in war times, and can be prevented.

 The International Red Cross and
 Red Crescent Movement and
 the partners of the Health Care
 in Danger initiative invite you
 to stand with doctors, nurses,
 ambulance drivers, patients and
 health workers in conflict zones
 and support our call to put in place
 measures to stop attacks against
health care.

دردیدارهیأتوزارتدفاععراقبامسئوالن
مجتمعدارویی-درمانیهاللایرانمطرحشد:

بیماران عراقی از خدمات  درمانی 
مجتمع دارویی - درمانی هالل 

ایران رضایت کامل دارند
شــهروند|هیأتی متشــکل از معاون حقوقی 
وزارت دفاع عــراق در دیدار با مســئوالن مجتمع 
دارویی - درمانی هالل ایــران با اعالم رضایت کامل 
از خدمات درمانی ارایه شده به مجروحان و بیماران 
عراقی خواهان گســترش روابط و انعقاد تفاهمنامه 
همکاری در این زمینه شــدند.در این دیدار، دکتر 
چوبینه با بیان این که جمعیت هالل احمر براساس 
اهداف بشردوستانه در کنار مردم عراق بودن را وظیفه 
خود می داند، گفت: مجتمع دارویی - درمانی هالل 
ایران که در دو سال اخیر یکی از برندهای برتر جهان 
اسالم شناخته شده است در ارایه خدمات درمانی به 
بیماران در رتبه خوبی قرار دارد.وی با اشاره به این که 
در چند سال اخیر به طور متوسط هر هفته 5تا 6 بیمار 
عراقی در این مرکز درمانی مداوا می شــوند، افزود: 
همکاری با حشد شعبی و وزارت بهداشت کشور عراق 
تجربه بسیار موفقی برای کمک به برادران عراقی در 
این برهه زمانی حساس بود.مدیرعامل مجتمع دارویی 
- درمانی هالل ایران به روند درمانی بیماران در ایران 
اشاره کرد و گفت: ما بیماران و مجروحان را از پای پرواز 
مشــایعت و به مراکز درمانی منتقل می کنیم و این 
عزیزان را مانند هموطنان مورد توجه قرار می دهیم 

چون معتقدیم که ما اعضای یک خانواده ایم. 

چهارشنبه 22 شهریور 1396 | سال پنجم | شماره 1222 6

دریچه

خبر

ُسمیرازمانی- امدادگران هیچ گاه برای منفعتی کار نمی کنند؛ ماهیت 
کارشان داوطلبانه است و هیچ چشمداشتی ندارند. در این بین خبر راه اندازی 
باشگاه امدادگران و نجاتگران هالل احمر خبر خوبی است. روز گذشته معاون 
برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
از راه اندازی باشگاه امدادگران و نجاتگران هالل احمر به  منظور فراهم کردن 
زمینه جذب بیشــتر و ارایه خدمات رفاهی و انگیزشــی برای امدادگران و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر خبر داد و گفت: این باشــگاه تشکل صنفی 

برای امدادگران است که خدمات رفاهی و انگیزشی را برای 
امدادگران هالل احمر فراهم می کند.

وی دربــاره ارایــه آموزش هــای تخصصی به 
امدادگران هالل احمر نیــز ادامه داد: برنامه ریزی 
برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی توسط 
معاونــت برنامه ریــزی و آموزش های تخصصی 

و معاونــت آموزش وپژوهــش جمعیت انجام 
می شــود و این دو حوزه در برگزاری و 

اعطای گواهینامه هــای دوره های 
تخصصی به امدادگــران با هم 

هماهنگ هستند.
براساس گفته های سلطانی 
برنامه های بازآمــوزی برای 
امدادگرانی که قبال دوره های 
تخصصــی را گذرانده انــد، 
برگزار می شود. ضمن این که 

با برگزاری دوره های توان افزایی، 

آموزش های ارایه شده به امدادگران و نجاتگران هالل احمر به صورت عملی 
تمرین می شود و در عین حال در دوره های توان افزایی، ارتقای توان جسمی 

امدادگران نیز مد نظر قرار می گیرد.
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ایران 
درباره راه اندازی این باشگاه به »شهروند« گفت: باشگاه امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر به منظور گســترش فرهنگ فعالیت داوطلبانــه و روحیه ایثار 
و امدادگري در ســطح جامعه، ارتقاي ظرفیت هاي اخالقي و توان حرفه اي 
امدادگران و نجاتگران، ســازماندهي امدادگران و نجاتگران در یک ساختار 
سازماني براي شــرکت در عملیات هاي امداد و نجات در چهارچوب سامانه 
فرماندهي سانحه، تقویت مشارکت و همکاری اعضا در اجرای برنامه های 
نگهداشت امدادگران، توسعه فعالیت های فوق  برنامه اردویی، فرهنگی، 
اجتماعی و... امدادگران و نجاتگران در قالب جدید و بر اســاس تیم بندی 

عملیات جمعیت هالل احمر شروع به کار کرده است. 
وی ادامه داد: این باشگاه تشکل صنفی برای امدادگران است که خدمات 
رفاهی و انگیزشی را برای امدادگران در سطح شهرستان، استان و کشور 
فراهم می کند. ارکان باشگاه )در هر یک از سطوح( شامل اعضای 
تیم های عملیاتی، هیأت مدیره باشگاه، دبیر باشگاه و کمیته های 
تخصصی )صرفا در سطح کشوری( اســت. در حال  حاضر 
باشگاه ها نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی برای 
13تیم اول از تیم های عملیاتی اقدام می کنند و اعضای 
هیأت مدیره از بیــن فرماندهان تیم های عملیاتی و 
به  عنوان مسئول هر یک از کمیته های تخصصی 

انتخاب می شوند. 
ســلیمی درباره وظایف و حیطه فعالیت این 

باشــگاه افزود: مشــارکت در برنامه ریزی و پیش بینی برنامه های رفاهی و 
ورزشی امدادگران و نجاتگران، بهره مندی بیشــتر از ظرفیت امدادگران و 
نجاتگران داوطلب، برقراری ارتباط میــان امدادگران و نجاتگران به ویژه در 
رســته های تخصصی، ایجاد ارتباط بین امدادگران و نجاتگران با جمعیت 
شعبه، شناسایی ظرفیت های موجود در سطح شهرستان )داخل یا خارج از 
جمعیت( برای ارایه خدمات رفاهی به اعضا، شناسایی مشکالت و نیازهای 
امدادگران و نجاتگران در بخش های رفاهی و انتقال موارد به جمعیت شعبه، 
همکاری با جمعیت شعبه در اعطای خدمات رفاهی و حمایتی به امدادگران و 
نجاتگران، کشف استعدادها و انتخاب طرح های برتر امدادگران و نجاتگران در 
حوزه های مرتبط جهت معرفی به باشگاه استانی، ایجاد هماهنگی و همکاری 
بین باشگاه امدادگران و نجاتگران در شهرستان های مختلف استان در جهت 
هم افزایی و ارتقاي عملکرد، رسیدگی به مشــکالت و شکایات امدادگران 
سطوح شهرستانی و کمک جهت رفع آن و انتقال آن به مسئوالن استان و 
ایجاد کمیته های تخصصی و هم اندیشی های عملیاتی ازجمله وظایف این 
باشگاه ها هستند. رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر با بیان 
این که مراحل آزمایشی تشکیل این باشگاه ها به پایان رسیده و با بررسی نقاط 
قوت و ضعف گذشته شروع به کار کرده اند، گفت: از آن جا که در فعالیت های 
داوطلبی بهره مندی از توان فکری خود داوطلبان در برنامه ریزی های جذب 
بسیار اهمیت دارد، این باشگاه ها به  عنوان اتاق فکر امداد و نجات در سطوح 
مختلف محسوب مي شوند؛ همچنین بر اساس تحقیقات یکی از زمینه های 
ماندگاری داوطلبان هست. تا این جا حدود 6هزار نفر داوطلب امدادونجات 
شده اند، حدود 39000 نفر تیم بندی شده اند و باشگاه با حدود 39000 نفر 
کار خود را شــروع خواهد کرد که بر اساس برنامه پنج ساله برنامه ریزی های 

الزم برای رسیدن به صدهزار نفر را پیش بینی کرده ایم.

شــهروند|تیــم عالــی ارزیابــی جمعیت 
هالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران برای 
کمک به مســلمانان میانمار به بنگالدش اعزام 

خواهد شــد. این خبر را مســئوالن هالل احمر 
اعالم کرده انــد. همچنین محمولــه 100تنی 
جمعیــت هالل احمر ایران برای مــردم میانمار 

آماده بارگیری اســت؛ محمولــه ای حاوی اقالم 
زیســتی، بهداشــتی، درمانی و غذایی که امروز 
پس از بارگیری برای مردم مسلمان روهینگیای 
میانمار ارسال می شــود. این محموله به محض 
اعالم نماینده گمرک جمهوری اســالمی ایران 
امروز در فرودگاه مهرآباد بارگیری خواهد شــد. 
گفتنی اســت، با تعامل و مکاتباتــی که با هالل 
بنگالدش انجام شده و با توجه به نیازهای حیاتی 
پناهجویان میانماری، ایــن محموله که در ابتدا 
40تن بوده، به 100 تن افزایــش یافته که قرار 
اســت میان پناهجویان میانماری که وارد کشور 

بنگالدش شده اند تقسیم شود.
همچنین همراه با محموله ارسالی نخست، تیم 
عالی ارزیاب هالل احمر به سرپرســتی مصطفی 
محمدیون، دبیرکل جمعیت هالل احمر نیز اعزام 
خواهد شــد تا پس از بررسی وضع مردم مسلمان 
روهینگیای میانمار، محموله های بعدی نیز ارسال 
شود. تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر 
ایران نیز برای کمک به مردم مسلمان روهینگیای 

میانمار همراه با محموله دوم اعزام خواهند شد.
پیشتر مســئوالن عالی هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران از رایزنی وسیع با سفیر بنگالدش 
و قول مساعد او برای همکاری با هالل احمر ایران 
خبر داده بودند. دبیرکل هالل احمر هم از ایجاد 
کارگروهی امدادی به همیــن منظور خبر داده 
بود. کارگروهی که در باالترین سطح ایجاد شده 
و کمک به مســلمانان روهینگیا را در دستور کار 

خود قرار داده است. 
منابع خبــری در گزارش های مســتمر، وضع 
مسلمانان این کشور را اسفناک توصیف کرده اند. 
گفته شده برخی محدودیت ها برای این گروه از 
مســلمانان در عبور از مرزها اعمال شــده است. 
طی روزهای گذشــته بــا شــروع دور جدید از 
حمله نظامیان و بودایی های میانماری، انتقادات 
شدیدی علیه »ســوچی« برنده میانماری صلح 
نوبل آغاز شده است. گفته می شود فعاالن صلح 
معتقدند باید این جایزه از ســوچی پس گرفته 

شود.

کاروانامدادیهاللبهبنگالدشاعزاممیشود

واکنش سریع هالل؛ به میانمار می رود
محموله100تنیامدادیبرایکمکبهمسلمانانمیانماربارگیریمیشود

»شهروند«ازجزییاتراهاندازیباشگاهامدادگرانونجاتگرانهاللاحمرگزارشمیدهد

یک تشکل صنفی برای امدادگران 

خبر

توسطمعاونتآموزشیوزارتبهداشت

دکتر ضیایی به عنوان رئیس شورای 
مشاوران معاونت آموزشی منصوب شد

معاون آموزشــی وزارت بهداشت طی حکمی 
دکتر سید امیرمحسن ضیایی، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی را به عنوان مشاور خود و 
رئیس شورای مشاوران معاونت آموزشی منصوب 

کرد.
دکتر باقر الریجانی در این حکم یادآور شده است: 
»همان گونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام 
سالمت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت 
یازدهم، نقش مهمی در ارتقای ســالمت جامعه 
ایفا کرده و بر همین اســاس در دولت دوازدهم نیز 
استمرار آن در اولویت های اصلی قرار گرفته است. 
در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشــکی 
یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد 
باالدستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی - 

اجتماعی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.«
»نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند حضرتعالی در 
حوزه آموزش عالی سالمت، به عنوان مشاور و رئیس 
شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی منصوب 
می شــوید تا با همکاری کلیه مدیران ســتادی و 
مسئوالن دانشگاهی در تحقق اهداف تالش کنید.«

www.shahrvand-newspaper.ir  |  Sefreasheghi@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه هالل | 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/30- 17/00

فاز اول پردیس هنر آبشــار از طرح های شاخص شهرداری 
اصفهان به بهره برداری رســید. این پروژه که به منظور رفاه و 
شادابی مردم و در محل شهربازی سابق شهر اصفهان ساخته 
شده است، جلوه های ویژه ای به لحاظ نورپردازی و بصری برای 
زیبایی هرچه بهتر آن در نظر گرفته شــده است. پردیس هنر 
آبشار به کمک گردهمایي هاي پل خواجو مي آید. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، سرپرست شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه اجرای برنامه های هنری و فرهنگی مکان مناســبی 
نداشــت، گفت: از این پس برنامه هــای فرهنگی در پردیس 
هنر برگزار می شود. مهدی جمالی نژاد در آیین افتتاح پروژه 
پردیس هنر اظهار کرد: پردیس هنر، پــروژه ای بی نظیر در 
کشور اســت که در چندین فاز تعریف شده است. وی با اشاره 
به اینکه ظرفیت این مکان ۲ هزار و 500 نفر اســت، افزود: آن 
سوی رودخانه یعنی مجاور نمایشگاه بین المللی ادامه این پروژه 
ساخته می شــود و تا 5 ماه بعدی تکمیل می شود. سرپرست 
شهرداری اصفهان گفت: این مکان مجموعه فرهنگی هنری 
خوبی برای پاتوق هنرمندان می شود. این درحالی است که تا 
پیش از این برنامه های فرهنگی در پل خواجو برگزار می شد که 
معموال بار ترافیکی سنگینی را با خود به همراه داشت. جمالی 
نژاد اضافه کرد: در این مکان برنامــه های مختلف و مفرحی 
برگزار و در حاشیه این مکان بازارچه های صنایع دستی ایجاد 
می شود. وی تصریح کرد: شــهردار منطقه برای ساخت این 
پروژه بسیار تالش کرد و اگر همراهی مدیران مختلف نبود این 
پروژه ها اجرایی نمی شد. جمال الدین صمصام شریعت معاون 
شهرسازی شــهرداری اصفهان نیز در حاشیه افتتاح پردیس 
هنر گفت: روبروی این مکان رقــص آب و نورپرداری ویژه ای 
یعنی در رودخانه در نظر گرفته شده که در زمان جاری بودن 
رودخانه فعال می شــود و به نمای کلی پروژه جلوه ای خاص 
می بخشد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه 
داد: اصفهان مهد هنر است و شــهروندان آن نیز از هنرمندان 
بوده و هستند از این رو نامگذاری این مکان به همین دلیل بوده 
است. صمصام شریعت با اشــاره به اینکه این پروژه بدون هیچ 
خاکبرداری ساخته شده است گفت: زمین به صورت طبیعی 
برای ســاخت این مکان هموار بوده و از تپــه های این مکان 
برای فضاسازی استفاده شده اســت. مدیر طرح پردیس هنر 
نیز مســاحت این مکان را 75 هزار مترمربع بیان کرد و گفت : 
در مرحله نخست این طرح 90 میلیارد ریال هزینه شده است. 
ناصر کریمی افزود: طرح پردیس هنر شــامل دو مرحله است 
که ورودی، جادهVIP، سالن آمفی تئاتر، سایت هنرمندان ، 
آبشارهای مجاور خیابان، فرش گل، داالن بهشت، پارکینگ ها 
از مراحل اجرای مرحله نخست پردیس هنر محسوب می شود. 
وی گفت: با اجرای این طرح شاخص با رویکرد خانواده محور، 
لحظاتی شاد و با نشاط برای شهروندان اصفهانی و گردشگران 
فراهم شده است. مدیر طرح پردیس هنر آبشار اصفهان افزود: 
نورپردازی منحصر به فرد آبشارهای این مجموعه همچنین 
جلوه خاصی به خصوص در شب برای طبیعت دوستان فراهم 
کرده است. ناصر کریمی گفت: مرحله دوم این پردیس آبنمای 
مرکزی، جاده اصلی، گلخانه و بوستان کودک با اعتبار اولیه150 

میلیارد ریال در دست اجراست.
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صدیقی حامــد
خویدک-معــاون
جوانــان امــور
هاللاحمراستانیزد
|تصویــر متحرک برای 
نخســتین بار در ابتدای 
قــرن بیســتم مطرح و 
به ســرعت تبدیــل به 
پدیده ای جهانی شــد. 
رئیس بزرگترین شرکت 
موقع  آن  فیلمســازی 
توماس ادیسون نسبت 
به ســاخت مجموعه ای 
از پنج فیلم بــا موضوع 
بیمــاری ســل بــرای 
صلیب ســرخ آمریکا در 

بین ســال های 1910 تا 1914 پرداخت. این فیلم ها 
در سالن های ســینمای آن موقع پخش شد و هدف 
آن آگاه سازی مردم در خصوص خطرات این بیماری 
بود. در ادامه نیز صلیب سرخ آمریکا به ساخت فیلم های 

مختلف آموزشی پرداخت.
اما صنعت سینما خیلی زود از موضوعات آموزشی 
خسته شد. موضوعات اخالقی خیلی زود جای خود 
را به سینمای کمدی و درام و کارآگاهی داد. در حین 
جنگ جهانی اول، بیشترین اســتقبال از سینما در 
خصوص فیلم هایی از جنگ بــود و توزیع فیلم نیز به 
برکت حضور شرکت های بین المللی توزیع آسان تر و 
سینما به هنر هفتم بدل شد. در حین جنگ جهانی 
اول، جمعیت های ملی صلیب ســرخ بســرعت رشد 
کرد و ساختارمند شــد. با ظهور صلح و رفتن جنگ، 
پشتیبانی ها کمتر شد و صلیب سرخ نیاز داشت برای 
نشــان دادن خود به پروپاگاندا یا همــان ارتباطات و 
تبلیغات روی بیاورد که یکــی از راه ها تولید فیلم بود. 
صلیب سرخ آمریکا در  سال 1917 دفتر فیلم خود را 
راه اندازی کرد و مستندهایی در مورد فعالیت هایش 
ساخت. این فیلم ها در کنفرانس ها برای جلب حمایت 
نشان داده می شــد. فیلم های صامت بیشتر به همراه 
پیانو و همچنین یک ســخنران همراهی می شد که 
شرکت کنندگان را به مشارکت در فعالیت ها یا اهداي 
منابع مالی دعوت می کرد. همزمان قابلیت پخش سیار 

فیلــم نیز فراهم شــد. 
تیم هایی بــرای پخش 
فیلم به همراه تجهیزات 
به شهرها و روستاها اعزام 
می شــدند تا فیلم هایی 
را در مورد بیماری ها به 
مردم نشــان دهند. در 
 سال 1918 کشورهایی 
همچون ایاالت متحده، 
فرانسه، لهستان و چک 
از این امکان اســتفاده 
کردنــد.  همزمــان با 
صنعت فیلم، صلیب سرخ 
شــبکه پخش و توزیع 
خود را در  ســال 19۲0 
راه اندازی کرد و توانست 
عالوه بر سینماها، در بیش از 14000مکان همچون 
کلیساها، مدارس، باشگاه ها و غیره فیلم هایی را پخش 
کند.  در دهه 19۲0 ایده به خدمت در آمدن ســینما 
برای اهداف صلیب ســرخ به خوبی پیش رفت. در آن 
موقع این موضوع پذیرفته شده بود که برای پروپاگاندا 
مســتقیم گویی نمی تواند قانع کننده باشد بلکه باید 
با درگیرکردن احساســات مخاطب آنها را قانع کرد و 
تنها تصویر متحرک می توانست این چنین مخاطبان 
را درگیر کند. با راه اندازی مجمع جهانی صلیب سرخ 
در  سال 1919 در ژنو، مرکز خدمات فیلم این مجمع 
نیز راه اندازی شد که تا  سال 19۲1 این مرکز بیش از 
60 فیلم تولید کرده بود که بیشتر آن در ایاالت متحده 
آمریکا ساخته شــده بود. برای تشویق هر چه بیشتر 
جمعیت های ملی صلیب سرخ مجمع جهانی استفاده 
از این فیلم ها را برای جمعیت های ملی صلیب ســرخ 
آزاد کرد. تمامی بخش های مجمع جهانی از فیلم برای 
برنامه های خود استفاده می کردند. آرشیو فیلم مجمع 
جهانی صلیب ســرخ، بیش از ۲00فیلم با موضوعات 
حمایت از کــودکان، بیمــاری واگیردار جنســی، 
بیمارهای عفونی، بهداشت، امدادرسانی و فعالیت های 
پرســتاری بود. در آوریــل 19۲1 با پایــان گرفتن 
درگیری ها جمعیت های ملی صلیب سرخ در ژنو برای 
نخستین بار گرد هم آمدند. به پیشنهاد صلیب سرخ 
ایتالیا، در حاشیه گردهمایی نمایشگاهی از فیلم های 

تولید شده توسط جمعیت های صلیب سرخ برپا شد. 
کمیته صلیب ســرخ که میزبان این گردهمایی بود 
برای این نمایشگاه چهار فیلم با موضوعات بازگرداندن 
اسرای جنگی، جدال با بیماری های واگیردار، مراقبت از 
کودکان و کمک به پناهندگان آماده کرد. صلیب سرخ 
کشورهای آمریکا، بریتانیا، سِوئد نیز فیلم های خود را 
به نمایش گذاشتند. چیزی که نشان داد فیلم چگونه 
توانست به سرعت جای خود را در صلیب سرخ باز کند. 
در ژانویه 19۲۲، در نمایشــگاهی در لندن، دو فیلم از 
روسیه به کارگردانی یک کارگردان نروژی به نمایش 
گذاشته شد که عملیات بین المللی کمک به قربانیان 
قحطی پخش شد. این فیلم شــرایط زندگی در ولگا 
را به نمایش گذاشــته بود که روز بعد از نمایش فیلم، 

روزنامه ها قلم زدند: »بدون تبلیغات، مقاله و کتابی این 
فیلم توانست این چنین تأثیری بر تماشاگران بگذارد 
که با هیچ روش دیگری نمی شــد این چنین نتیجه 
گرفت.« این مستند به زبان های مختلف تولید شد و در 
سطح اروپا، آمریکا و ژاپن پخش شد. بخشی از تصاویر 
این فیلم در رسانه ها در هفته های بعد منتشر شد. برای  
نخســتین بار صلیب ســرخ جای خود را با استفاده از 
سینما در بین مردم عادی باز کرد و در نتیجه با استفاده 
از کمک های مردم که از فیلم متأثر شده بودند، توانست 
به 10 میلیون نفر در دو زمســتان متوالی کمک های 
غذایی کند و جان پنج میلیون نفر را نجات دهد. از آن 
زمان استفاده از فیلم و سینما برای شکل دادن به افکار 

عمومی توسط صلیب سرخ رایج شد. 

به مناسبت روز ملی سینما

هنرهفتمدرخدمتصلیبسرخ
 همزمان با صنعت فیلم، صلیب سرخ شبکه پخش و توزیع خود را در  سال 1920 راه اندازی کرد


