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بشردوستی از قاب دوربین
فیلم کوتاه یکی از اعضای  سازمان جوانان در جشنواره 

بشردوستی  و صلح درخشیده است

کار فیلمســازی و نمایش را از کودکی و نوجوانی آغاز 
کرده و اکنون عالوه بر فعالیت در حوزه ســازمان جوانان 
هالل احمر به عنوان یک فیلمســاز جــوان هالل احمر، 
آثار بســیاری با محوریت مفاهیم بشردوســتی و صلح 
ساخته اســت. فیلم های کوتاهی که در 3 دوره جشنواره 
بشردوستی حائز مقام برتر شده اند. در ادامه با این فیلمساز 

هالل احمری گفت وگو کرده ایم. 
  ساخت فیلم کوتاه را از چه زمانی آغاز کردی ؟ 

دانش آموز مقطع اول دبیرستان بودم که نخستین فیلم 
کوتاهم را ساختم. فیلمی با محوریت معضل اعتیاد که به 
دلیل عالقه به موضوعات و مشکالت اجتماعی سراغش 
رفته بودم. در همان دوران بــود که در قالب طرح دادرس 
با هالل احمر آشنا شدم. نهادی که همه فعالیت هایش با 
محوریت صلح و بشردوستی انجام می شود و آشنایی با آن 

ایده های تازه ای برای فیلمسازی به من داد. 
  نخستین فیلم ات را با رویکردهای هالل احمر 

چه زمانی ساختی ؟ 
سال 1391، فیلمی درباره معلوالن ساختم. هنوز ارتباط 
زیادی با هالل احمر نداشــتم و آن فیلم را به صورت آزاد 
تهیه کرده بودم. یک سال بعد که نخستین دوره جشنواره 
فیلم های بشردوستی توسط سازمان جوانان هالل احمر 
برگزار شد، فیلم من نیز در جشنواره شرکت کرد و توانست 
جایزه بهترین فیلم را کسب کند. پس از آن فیلم بود که 
بیشتر از قبل با هالل احمر آشــنا شدم و همین آشنایی 
مبنایی شد برای ساخت فیلم های دیگری مانند »نه همین 
لباس زیبا«، »فریاد در سکوت«، »لذت یک نگاه« که با نگاه 
بشردوستانه و حمایت از محیط زیست، کودکان کار و همه 

مفاهیمی که به نوعی  ترویج بشردوستی است. 
  در ساخت فیلم های کوتاه چقدر از خدمات و 
فعالیت های امدادگــران و داوطلبان هالل احمر 

الهام گرفته ای ؟ 
به عنوان مثال فیلم »لذت یک نگاه« را در حوزه امداد و 
نجات هالل احمر ساختم. مستندی با این محور که همه 
ما باید با مباحث امداد و نجات و کمک های اولیه آشــنا 
شویم و اگر از این مباحث اطالعی نداریم نباید در صحنه 
حادثه برای کمک به مصدومان اقدام کنیم. در این فیلم 
مستند داســتانی روایت یک تصادف و امداد و نجات به 
حادثه دیدگان را به تصویــر درآوردم که نتیجه تحقیق، 

بررسی و زندگی با امدادگران هالل احمر است. 
  یعنی برای ســاخت فیلم های کوتاه سراغ 

امدادگران هالل احمر می روی ؟ 
بله. چند سالی اســت که روزهای عید نوروز را مهمان 
امدادگران و جوانان هالل احمری هستم که در جاده ها و 
پایگاه های امداد و نجات به مردم خدمت رسانی می کنند. 
حضور در کنار آنها و لمس زحماتی که برای خدمت رسانی 
متحمل می شوند، ایده های نو و مباحث کاربردی زیادی را 

در اختیارم قرار می دهد. 
  چنین فیلم ها یی را تا چه اندازه در آموزش و 
انتقال مباحث و نکات کاربردی هالل احمر به مردم 

مؤثر می دانی ؟ 
در این فیلم ها تالش می کنم هالل احمر را بیش از یک 
سازمانی که مأموریتش تنها امداد و نجات است نشان دهم. 
واقعیت این است که هالل احمر در حوزه آموزش مباحث 
امدادی، کمک های اولیه و انتقال مفاهیم بشردوســتانه 
و  ترویج مهربانی و نوعدوســتی در جامعه نیز تالش های 
اثرگذاری انجام می دهد. من در فیلم هایم تالش می کنم 
تالش پزشکان داوطلب، جوانان دلسوز و فداکار هالل احمر 

را در حوزه های مختلف به تصویر بکشم. 

دبیرکل جمعیت هالل احمر کشور از رشد ۱۰ درصدی خدمات جمعیت هالل احمر در  سال ۹۷ به نسبت  سال گذشته خبر داد. دکتر مدرسه امداد
محمودرضا پیروی در پنجمین جلسه چهارمین مجمع عمومی جمعیت هالل احمر کشور در مشهد گفت: »در  سال ۹۷ بهره گیری از ۶۷۴۳ 
نفر در تیم های امدادی پنج نفره داشتیم و به ۷۰۰ هزار آسیب دیده در حوادث این  سال امدادرسانی شد.«  او افزود: »طرح دادرس به عنوان 
یکی از طرح های موفق که ویژه دانش آموزان بود، به خوبی اجرا شد و در کنار آن ۴ هزار کانون غنچه های هالل فعالیت های خوبی را انجام 

دادند.« 

رشد ۱۰  درصدی 
خدمات هالل احمر در 
 سال ۹۷ به نسبت  سال 
گذشته
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حسن حسن زاده | شور و حرارت جوانی را با طعم شیرین خدمت داوطلبانه گره زده اند. گاهی در جوانی مثل مربی کارکشته ای هستند که با تمام وجود آموخته های شان از مباحث امدادی را به دانش آموزان 
و اقشار مختلف آموزش می دهند تا در هنگام بروز حادثه، جامعه ای آماده داشته باشیم. گاهی نیز لباس امدادگری به تن می کنند تا مرهمی بر زخم آسیب دیدگان شده و آرام و قرار چشم های نگران شوند. 
داوطلبان جوان هالل احمری با وقف استعدادها و نیروی جوانی شان همیشه برای خدمت رسانی آماده اند. آنها در جوانی تندیسی شده اند از صلح و دوستی و قلبی که تنها برای خدمت به مردم می تپد. در این 
گزارش با علی گل محمدی، آرزو نصیری و آتیه نصراللهی جوان های برتر هالل احمر کشور که در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جوانان هالل احمر به واسطه ارایه خدمات خاص در حوزه های مختلف تقدیر 

شده اند گفت وگو کرده ایم. 

کمتر از 2 سال اســت که لباس داوطلبی را به تن کرده اما با وجود سن 
و سال کمش، منشأ خدماتی ارزشــمند به اقشارکم بضاعت شهر محل 
سکونتش بوده است. آتیه نصراللهی، دانش آموز مقطع نهم که به واسطه 
اجرای طرح دادرس در مدرسه شان با هالل احمر و فعالیت های داوطلبانه 
آشنا شــده، با همراهی دانش آموزان مدرســه کمپینی برای حمایت از 
دانش آموزان نیازمند شــازندی راه اندازی کرده است. کمپینی که خیلی 
زود میان دانش آموزان و خانواده های خیر شــازندی همه گیر شــد و او و 
هم همکالسی هایش توانستند در آغاز سال تحصیلی قدمی بزرگ برای 
خدمت به دانش آموزان نیازمند بردارند. آتیه نصراللهی در این باره می گوید: 
»وقتی از طریق طرح دادرس با هالل احمر و مباحث امدادی آشنا شدم، 
دیگر فعالیت های داوطلبانه هالل احمر هم برایم جلب توجه کرد. شنیدم 
جوانان و داوطلبان هالل احمر در نقاط مختلف کشــور دست به دست 
هم می دهند تا گرهی از کار نیازمندان باز کننــد. من و جمع دیگری از 
دانش آموزان مدرسه عصمت شــازند که در طرح دادرس ثبت نام کرده 
بودیم، تصمیم گرفتیم کمپینی را برای کمــک به دانش آموزان نیازمند 
منطقه سربند شازند راه اندازی کنیم. خیلی زود با کمک مسئوالن مدرسه 
و هالل احمر شهرســتان شــازند این کمپین با عنوان »  دادرسان خیر« 
شکل گرفت و ما نیز با راه اندازی صفحه ای در اینستاگرام شروع به جذب 
کمک های مردمی کردیم.« نصراللهی که مدیریت این کمپین را برعهده 
دارد، ادامه می دهد: »با تبلیغ در فضای مدرسه و فضای مجازی درمدت دو 
ماه از شروع فعالیت کمپین ما حدود 4 میلیون تومان کمک نقدی و 500 
هزار تومان نیز کمک غیر نقدی جمع آوری کردیم. دانش آموزان بسیاری 
هم با ما همراه شدند و جعبه های مدادرنگی و لباس های نو خود را به کمپین 
اهدا کردند تا به دست دانش آموزان سربندی برسد. دانش آموزان نیازمند را 
هم خودمان با کمک مدیر مدرسه منطقه محروم سربند شازند شناسایی 
کردیم. نوشت افزار، کیف، کفش و لباس های فرم مدرسه را هم خودمان در 
ساختمان هالل احمر شازند بسته بندی می کردیم تا یک هفته به شروع 
مدرسه به دست دانش آموزان نیازمند برسد. وقتی امدادگران هالل احمر 
شازند نوشت افزار را میان بچه ها تقسیم کردند و گفتند دل دانش آموزان 
نیازمند سربندی با این کمک ها شاد شد، آن روز برای ما اعضای کمپین 
بهترین روز زندگی مان بــود. می خواهیم این کمپین را در صورت کمک 
مسئوالن هالل احمر استان مرکزی در دیگر مقاطع سال هم ادامه دهیم 

تا دل های بیشتری شاد شود.«

سابقه: یک سال
استان:مرکزی

آتیه نصراللهی14ساله

مقطع نهم

جوان برتر ایالمی هم امدادگر داوطلب اســت و هم از فعال ترین 
جوان های این استان در فعالیت های داوطلبانه و برنامه های سازمان 
جوانان. علی گل محمدی اگرچه فقط 7 سال است عضوی از خانواده 
هالل احمر شــده اما ردپای خدمات داوطلبانــه اش در حوزه های 
مختلف دیده می شــود. ازفعالیت به عنوان مربی طرح های بهرفت، 
پیمان و دادرس و نیز حضور مســتمر در عملیات های امداد و نجات 
استان ایالم. دبیر برتر کشور در حوزه کانون های دانشجویی و جوان 
برتر استان ایالم در سال 1396 سه سالی است که به عنوان نجاتگر 
دوم جمعیت هالل احمر اســتان ایالم در پایگاه های امداد و نجات 
جاده ای این استان نیز مشــغول خدمت رسانی است. گل محمدی 
با وجود فعالیت های تأثیرگــذار در حوزه های مختلف اما مهم ترین 
و لذت بخش ترین خدماتش با لباس هالل احمر را خدمت رســانی 
در کسوت یک نجاتگر می داند و خاطره یکی از عملیات های نجات 
را این طور برای مان تعریف می کنــد: »پایگاه امداد و نجات جاده ای 
شهید امیدی در ورودی شهر ایالم و در میانه یک مسیر پر تردد قرار 
گرفته است. در طول سال مأموریت های زیادی از خدمت رسانی به 
زائران اربعین تا عملیات هــای امداد و نجات جاده ای مختلف داریم. 
آن روز یک راننده تریلی با حال بسیار وخیم در کنار پایگاه توقف کرد. 
تنها توانسته بود خودش را به پایگاه هالل احمر برساند و در آنجا توقف 
کند. و عالئمی چون شوک زدگی و فشار باال نشان می داد تا مرز سکته 
قلبی پیش رفته است. با وجود اینکه حال خوبی نداشت اما همه اش 
نگران بار تریلی اش بود. می گفت آنها امانت اســت و اگر نتواند بار را 
سالم به مقصد برساند زندگی اش نابود می شود. به او اطمینان دادیم 
پایگاه هالل احمر و امدادگرانش نه تنها سالمتی را به او باز می گردانند 
بلکه امانت دار تریلی و بارهایش هســتند. با انجام این حمایت روانی 
کمک های اولیه را شروع کردیم. حالش آنقدر بد بود که فاصله زیادی 
تا مرگ نداشت. اقدامات اولیه مانند اکسیژن رسانی و... را انجام دادیم 
و چند نفری از بچه ها مأمور محافظت از خودرو او شدند. ما هم او را به 
بیمارستان رساندیم. وقتی دوباره به زندگی برگشت و برای تحویل 
گرفتن خودرو آمد از تالش های چند جوان که جان و مال او را حفظ 
کرده بودند اشــک در چشــم هایش حلقه زد. قدردانی پی در پی او 
بهترین خاطره ای شد که از فعالیت با لباس امداد در هالل احمر دارم. 

سابقه: 7 سال
استان:ایالم

علی گل محمدی29ساله

کارشناس صنایع شیمیایی

کار نیک بچه های مدرسه عصمتامانت دار جان و مال مردم
بانوی داوطلب اراکی حسابی در حوزه های مختلف هالل احمر فعال 
است. از فعالیت در سازمان جوانان و حوزه آموزش به عنوان مربی طرح 
دادرس و آموزش مباحث امدادی و کمک هــای اولیه به دانش آموزان 
مدارس اســتان مرکزی تا مسئولیت داوری مســابقات کشوری طرح 
دادرس و خدمت رســانی به عنوان نجاتگر داوطلــب هالل احمر. آرزو 
نصیری سابقه بسیاری هم در پوشش امدادی مراسم مختلف و نیز فعالیت 
به عنوان یکی از اعضای تیم سحر سازمان جوانان و به ویژه حمایت روانی از 
کودکان در هنگام حوادث و بالیا را دارد. نصیری که فعالیت در حوزه های 
مختلف سازمان جوانان مانند مربیگری طرح پیمان، داوری مسابقات 
رفاقت مهر و... را نیز در کارنامه خدمات داوطلبانه اش دارد، امداد و نجات 
در هنگام وقوع یک حادثه، کمک به مصدومان و آموزش همگانی در این 
حوزه را مهم ترین فعالیتش با لباس داوطلبی هالل احمر می داند . نصیری 
خاطره ای شــیرین از امدادرســانی اش برای مان تعریف می کند: »تازه 
دوره های تخصصی امداد و نجات را گذرانده بودم و به عنوان مربی در این 
حوزه شروع به فعالیت کرده بودم. آن روز مهمان خانه یکی از بستگان مان 
بودم. زن جوان، نوزاد 7 مــاه اش را روی زمین خوابانده بود و خودش نیز 
مشغول کارهای روزمره اش شده بود. هر از گاهی می آمد و یک قاشق از 
سیبی را که رنده کرده بود در دهان نوزاد می گذاشت. به او گفتم این کار 
ممکن است برای نوزاد خطرناک باشد. بهتر است نوزاد را در آغوش بگیری 
و به او غذا بدهی. چند دقیقه بعــد وقتی از خانه بیرون می رفتم، صدای 
شیون زن جوان بلند شد. تکه های سیب راه تنفس کودک را بسته بود 
و چهره نوزاد هم در اثر نرسیدن اکســیژن کبود شده بود. شرایط بدی 
بود. نوزاد نمی توانست نفس بکشد و روی دست های مادرش داشت جان 
می داد. با وجود اینکه تازه کار بودم خونسردی ام را حفظ کردم و در ذهنم 
سراغ آموزش های امدادی هالل احمر را گرفتم. نوزاد را از آغوش مادرش 
جدا کردم و تمام روش هایی که بــرای باز کردن راه تنفس یک نوزاد یاد 
گرفته بودم را به کار بستم. با چند ضربه آرام به میان کتف های کودک، 
باالخر موفق شدم و سیبی که در گلویش گیر کرده بود روی زمین افتاد. 
نوزاد را به نزدیک ترین مرکز درمانی رساندم. وقتی صدای گریه نوزاد بلند 
شد، انگار مادرش جان دوباره گرفته بود. آن خاطره شیرین هر وقت گرهی 
در فعالیت های داوطلبانه ام می افتد یا گاهی احساس خستگی می کنم، 
انگیزه ام را برای خدمت بیشتر و بیشــتر با لباس هالل احمر دوچندان 

می کند.«

سابقه: 11 سال
استان: مرکزی

آرزو نصیری29 ساله

کارشناس مدیریت

طعم شیرین نجات

نگاه

 سیمای نجاتگران جوان هالل احمر
 آماده برای کمک به همنوع

گره گشایان جوان


