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نقش زنان در ایجاد شرایط  پایدار پس از بحران 

جمعیت هالل احمر به عنوان یک ارگان مردم نهاد، هم بستری است برای افزایش مشارکت 
اجتماعی زنان در فعالیت های داوطلبانه و هم کانونی است برای آموزش و ارتقای سطح دانش 
زنان در نحوه رفتار در حوادث و بالیا. در چند  سال اخیر یکی از دغدغه های جمعیت هالل احمر 
ایران توانمندسازی زنان نجاتگر بوده است. زنانی که قدرت و توانمندی خود را در این سال ها 
به اثبات رسانده  و همپای مردان در مواقع بحرانی حاضر شد ه اند. موضوعی که »نرگس افرادی« 
رئیس جمعیت هالل احمر گناباد نیز بر آن تأکید دارد. افرادی معتقد است در سال های اخیر 
میزان عالقه مندی زنان در حوزه فراگیری آموزش های امدادی رشد بسیاری داشته، به طوری که 

امروز میزان حضور زنان در دوره آموزشی در برخی نقاط حتی بیش از مردان است. 

یچه داوطلبی »زن« از در
آگاه هستند، می دانند ِکی، کجا باشند، برای چه زمان صرف می کنند و چه به دست می آورند. 
پایگاه های بین شهری حاضر هستند و هم در حفظ محیط زیست  هم در دورافتاده ترین 
پیش قدم؛ عادت کرده اند به خدمت؛ تنها انتظارشان هم فضای مهیا برای مشارکت اجتماعی 
است. این توصیف کوتاهی است از حضور زنان در فعالیت های اجتماعی. حضوری که به نگاه 
افرادی بیش از گذشته مشهود است. او معتقد است میزان حضور زنان در فعالیت های 
داوطلبانه در سال های اخیر در برخی نقاط حتی بیش از مردان است. رئیس جمعیت هالل احمر 
گناباد با اشاره به نقش پررنگ و تأثیرگذار زنان در جمعیت هالل احمر در طول سده اخیر می گوید: 
»متاسفانه در سال های اخیر بسیاری از فعالیت های زنان در جریان وقوع بالیا از لحاظ اجتماعی 
دیده و ارج نهاده نمی شود و مورد قدردانی قرار نمی گیرد. با این حال، واکنش های زنان به شرایط 
اضطراری هنگام وقوع بالیا نشان دهنده حضور و مشارکت گسترده این طیف از جامعه است.« 
او با اشاره به فعالیت های پررنگ زنان در جمعیت هالل احمر  ادامه می دهد: »در کارنامه جمعیت 
هالل احمر نام زنانی همچون بهجت سرافراز ثبت شده است که نه تنها در یک فرآیند مشارکت 
داشته اند، بلکه در این عرصه جریان سازی نیز کرده اند.« مرحوم بهجت افراز جهرمی به دلیل 
خدمت به آزادگان در اداره مفقودین و اسرای هالل احمر ایران و رساندن 6 میلیون نامه به 

خانواده آزادگان، لقب ام االسرا )مادر اسیران( را از آن خود کرد.

»زن«، محور خانواده
هر خانواده یک امدادگر، شعاری است که جمعیت هالل احمر در دهه اخیر در 
جهت تحقق آن قدم برداشته است، رئیس جمعیت هالل احمر گناباد در ادامه 
گفت وگوی خود با اشاره به این شعار 10 ساله می گوید: »زن، محور و کانون اصلی خانواده 
است. اگر از من بپرسید در یک خانواده چه کسی اولویت فراگیری آموزش های امدادی 
را دارد، می گویم زن. او در تکمیل صحبت های خود در این بخش می گوید: »نقش های 
خانوادگی می تواند زنان را به آموزش دهندگان مسائل مربوط به بالیا  تبدیل  کند. زنان 
همچنین نقش یک التیام دهنده را ایفا می کنند.« »بسترهای فرهنگی، اجتماعی و 
اعتقادی در سطح کشور، مسأله حضور زنان در حوادث را به موضوعی اساسی تبدیل 
کرده است، به طوری که  بسیاری از مددجویان زن از مددکاران زن در فرآیند یاریگری، 
مدد بخواهند«، این موضوع گزاره دیگری است که افراد در مورد اهمیت آموزش و 
حضور زنان در مسأله امدادگری و یاریگری مطرح می کنند. بانوان داوطلب جمعیت 
هالل احمر در کنار دوره های مختلف، کمک های اولیه و امداد را به  صورت متداول 

طی می کنند و دوره های اختصاصی مختلف را در سازمان جوانان با عناوینی همچون 
پیشگیری از بیماری های پرخطر، کارگاه پیشگیری از ایدز و... می گذرانند.

ضرورت یک حضور 
اصالح زیرساخت ها نکته دیگری است که افرادی بر آن تأکید دارند. به اعتقاد او برخی از 
زیرساخت های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی مانع حضور و مشارکت زنان به صورت میدانی در 
بالیاست، موضوعی که در اورژانس، آتش نشانی و جمعیت هالل احمر می توان دید. نرگس 
افرادی؛ رئیس شعبه گناباد از استان خراسان رضوی معتقد است که باید در زمینه  گروه های 
حساس )زنان باردار، کودکان و سالخوردگان( فعالیت  بیشتری دنبال شود. او حمایت عاطفی 
از زنان را یکی از موضوعات مهم در بازتوانی پس از حادثه می داند و معتقد است که باید در حوزه 

حمایت از زنان باردار در حوادث برنامه ریزی های جدی تر را دنبال کرد. 

یم در حادثه، همه برابر
»همه در معرض حادثه هستیم« گزاره دیگری است که در حوادث و بالیا مطرح می شود. 
بالیا برخالف انسان ها، تبعیض قائل نمی شوند؛ آمارها بیانگر این است که بالیا نابرابری های 
جنسیتی را تقویت کرده و افزایش می دهند و وضع بسیار بدتری را برای زنان ایجاد می کنند. 
موضوعی که مینا نظری کمال، پژوهشگر اجتماعی نیز بر آن تأکید دارد. او معتقد است یکی 
از مولفه های مهم که باید در مسأله حوادث و سوانح بررسی شود، مسأله فرهنگ است. او در 
ادامه با ذکر مصداق به آسیب شناسی فرهنگی در حوادث می پردازد: »من در بسیاری از حوادث 
به شکل میدانی حضور داشته ام، به طور مثال می گویم در توزیع مواد غذایی و دسترسی و 
دریافت، زنان با چالش هایی مواجه هستند، گاه میدان حادثه به میدان رقابتی برای دریافت این 
اقالم تبدیل می شود. این خود یکی از چالش هایی است که زن حادثه دیده با آن روبه رو است. 
موضوع دیگر نقش تعریف نشده زنان در حوادث است که این پژوهشگر اجتماعی به آن اشاره 
دارد: »در یکی از حوادث من به طور عینی مشاهده می کردم که نقش زنان در آن جامعه چند برابر 
شده است، یعنی آنها باید نقش های بسیاری را برای ایجاد شرایط پایدار در بحران عهده دار  شوند 
که جنس دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد، از جمله پخت وپز ... . از سوی دیگر در حادثه با توجه 

به شرایط فرهنگی، بسیاری از نقش های محلی همان زنان حذف و نادیده گرفته شده است.« 

سهم زن و مرد از حادثه!
بیشتر قربانیان آسیب های اجتماعی زنان هستند؟ گزاره ای پرسشی که نظری کمال با آن 
همراه نیست. او معتقد است باید در حادثه نگاه بی طرفانه ای داشت. این مدرس و پژوهشگر 
سالمت روان در حوادث و سوانح در تکمیل این بخش  از صحبت های خود می گوید: »این نگاه 
می تواند باعث شود که یک جنس در حادثه نادیده گرفته شود، گاهی همین استدالل باعث 
شده مردان در حوادث دچار اختالالت روحی و روانی شوند. باید با نگاهی بی طرفانه میزان 
 آسیب های روحی و جسمی افراد در حوادث بررسی شود.« این پژوهشگر اجتماعی در پایان 
نسبت به نادیده گرفتن زنان در فرآیند مدیریت بحران گفت: »زنان می توانند متناسب با ساختار 
فرهنگی و اجتماعی منطقه خود نقش کلیدی در حوادث و سوانح داشته باشند. به طور مثال یکی 
از موضوع ها بحث تاب آوری اقتصادی و مشارکت اقتصادی زن پس از حادثه است. باید این 

موضوع را پذیرفت که ارتقای توانمندی زن یعنی ارتقای توانمندی جامعه.« 

]حسام خراسانی[ آمارهای بین المللی نشان می دهد به هر میزان نقش زنان در فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی در یک جامعه   بیشتر باشد، شیب و روند توسعه در آن جامعه صعودی تر از 
جوامع دیگر خواهد بود. »زنان« و »داوطلبی« دو مالک معتبر توسعه یافتگی در دنیای امروز به شمار می آیند. این آمارها بیانگر این موضوع است که توسعه ملی بدون پیشرفت این دو بخش 
پراهمیت جامعه امکان پذیر نیست. حاال در این میان شاخصی جدیدتر نیز در کنار دو شاخص دیگر قرار گرفته، »مشارکت داوطلبانه زنان«؛ موضوعی که از چندین جهت حائز اهمیت است. 
شاید یکی از برجسته ترین نکات در این مورد این است که زنان و دختران بیشتر از دیگر افراد در معرض آسیب های پس از وقوع بحران هستند؛ از این رو است که آگاهی آنها نسبت به نحوه 
رفتار در مواقع بحران می تواند نقش مهمی در کاهش معضالت اجتماعی داشته باشد،به همین علت در هر جامعه ای ضرورت دارد تا شرایط و بسترهای ورود زنان در فعالیت های اجتماعی 
فراهم شود. در چند سال اخیر جمعیت هالل احمر به عنوان یک ارگان مردم نهاد، هم بستری شده است برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در فعالیت های داوطلبانه و هم کانونی است برای 

آموزش و ارتقای سطح دانش زنان در نحوه رفتار در حوادث و بالیا.» »شهروند« به همین منظور به بررسی تأثیر و نقش زنان در این حوزه با کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی پرداخته است.

افزایش تاب آوری جامعه با ارتقای توانمندی زنان

نگاه

 رئیس امور امدادگران سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر
در گفت وگو با »شهروند«:   

 18 هزار نیروی امدادی زن در کشور فعالیت می کنند
  در برخی از استان ها بسته به نوع فعالیت، دربازه زمانی نوروز در پایگاه های بین جاده ای از حضور بانوان  استفاده می شود و 

بیشتر فعالیت این بانوان در بخش های پیش بیمارستانی است

که  گرفته است  کشور ما در محدوده جغرافیایی قرار  ]ملیحه محمودخواه[ 
دستخوش حوادث و بحران های  طبیعی و جوی است. در بسیاری از این حوادث 
بیشترین آسیب متوجه زنان و کودکان می شود.  امدادگران زن عالوه بر اینکه در زمان 
حوادث حضور فعالی دارند، پس از حوادث نیز نقش تأثیرگذاری در  کاهش مشکالت 
روانی و افسردگی های پس از حوادث ایفا می کنند؛ زیرا زنان زیادی هستند که در هنگام 
 وقوع حوادث مثل سیل و زلزله تنها به امدادگران خانم اعتماد می کنند و گاهی به 
دلیل نبود امدادگران زن،  در مورد نیازهای بهداشتی خود سکوت می کنند و تنها 
حضور امدادگران زن در چنین مواقعی می تواند  شرایط را برای زنانی که درگیر حوادث 
شده اند، تعدیل کند. در گفت وگو با فاطمه سالمی، رئیس امور امدادگران  سازمان 
امدادونجات جمعیت هالل احمر، نقش زنان امدادگر را در زمان حوادث و  میزان 

کمک هایی که انجام می دهند، بررسی کرده ایم.  
چه تعداد نیروی امدادگر زن در جمعیت هالل احمر فعالیت می کنند؟  

بیش از 49 هزار و 405 امدادگر و نجاتگر در کشور فعالیت می کنند که بیش از 
یک چهارم آنها را بانوان  امدادگر تشکیل می دهند. طبق آمار بیش از 18 هزار نیروی 
زن در درجات مختلف امدادی فعالیت می  کنند. بیشترین حضور این زنان امدادگر 
حمایت های روانی پس از بروز حوادث و پشتیبانی در برخی از  استان هاست. هر چند 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی از استان ها بسته به نوع فعالیت در  بازه زمانی 
نوروز در پایگاه های بین جاده ای از حضور بانوان استفاده می شود. بیشتر فعالیت 
این بانوان  در بخش های پیش بیمارستانی است، اما در زمان حوادث زنان نقش 

مهمی در انبارها و بسته بندی اقالم و  البسه برای ارسال به مناطق حادثه دیده دارند.  
کمرنگ تر  چرا حضور زنان در بحث های امدادی نسبت به حضور مردان 

است؟  
با توجه به نقش هایی که امدادگران زن و مرد در زمان وقوع حوادث ایفا می کنند، 
 نقش برابری ندارند، زیرا در حالت عادی تعداد امدادگران مرد نسبت به امدادگران زن 
بیشتر است. از  سوی دیگر شرایط جامعه به گونه ای است که نمی توان از حضور زنان 
در همه عرصه ها استفاده کرد و  محدودیت هایی برای آنها در برخی از مکان ها وجود 
دارد. به همین دلیل در بحث آموزش زنان و  مردان امدادگر نیز تفاوت هایی وجود 

دارد. 
این حرف به این معناست که ممکن است آموزش هایی به مردان امدادگر 

داده شود که زنان این  آموزش ها را فرا نگیرند؟  
دقیقا. زیرا ممکن است برخی حوادث و اتفاقاتی رخ دهد که زنان به دلیل شرایط 
جسمی و روحی نتوانند در  آن شرکت کنند و بیشتر از امدادگران مرد در آن حوادث 
استفاده شود. به طور مثال در آموزش ها بحث  سیل را برای زنان امدادگر نداریم، 
ولی آموزش های سیالب، کوهستان و جاده  را داریم که استفاده از بانوان در بحث 

امدادرسانی در این حوادث بسته به نوع حادثه و مکان است.  
چرا  باشند،  نداشته  حضور  حوادث  همه  در  زن  امدادگران  بناست  اگر 

آموزش های مختلف را می  بینند؟  
نمی توان گفت از زنان استفاده نمی شود. گاهی هم که خیلی کم است حضور 
آنها در برخی از مکان ها و حوادث به صالح  نیست. به طور مثال زنان نمی توانند 
در شیفت های شبانه در پایگاه هایی که فاصله آنها با شهر زیاد است  خدمت 
کنند، زیرا احتمال بروز خطر برای آنها وجود دارد. به همین دلیل زنان نیز بسیاری 
از آموزش ها را به  جز مواردی معدودی می بینند؛ اما گاهی بسته به شرایط از آنها 

استفاده می شود.  
قرار نیست برای حضور پررنگ تر زنان امدادگر در حوادث برنامه ای تدوین 

شود؟  
قطعا  حضور زنان امدادگر در جاده ها نسبت به قبل بیشتر شده و حتی در ایام 

نوروز نیز این زنان در پایگاه های  جاده ای حضور پیدا می کنند. 
امروز نقش زنان امدادگر در زمان حوادث چطور تعریف می شود؟  

حضور زنان در بحث حمایت های روانی بسیار اهمیت دارد و نباید ارزش آن را از 
در  ناگواری  حادثه  وقتی  دانست.  کمتر  وقوع  حوادث  زمان  در  امدادرسانی 
خ می دهد، مردم در آن مناطق به شدت با  مشکالت روانی  گوشه ای از کشور ر
مناطق  در  زنان  می شوند.  حادثه  از  پس  شدید  افسردگی های  دچار  و  روبه رو 
آسیب دیده بیشتر درگیر مشکالت می شوند و به همین دلیل به حضور بانوان 
امدادگر برای کاهش آثار این افسردگی ها   نیاز است. این ماجرا در سیل خوزستان 
بسیار مشهود بود و حضور بانوان در اردوگاه ها بسیار پررنگ  بود. به طور مثال 
بسیاری از زنان در مورد نیازهای بهداشتی خود به کسی اعتماد نمی کنند و گاهی 
آنها به همراه داشته  ممکن  است نگفتن مشکالت، بیماری هایی را نیز برای 
باشد. گاهی آنها تنها به امدادگران  زن اعتماد می کنند و مشکالت شان را با آنها 
بسزایی  نقش  بخش های  پیش بیمارستانی  در  امدادگر  زنان  می کنند.  ح  مطر

دارند و در این عرصه نیز بسیار پررنگ عمل می کنند. 

 رئیس جمعیت هالل احمر گناباد در گفت وگو با »شهروند«:  »در سال های اخیر میزان عالقه مندی زنان در حوزه فراگیری آموزش های امدادی رشد بسیاری داشته است«
 مینا نظری کمال، پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با »شهروند«: یکی از مولفه های مهم که باید در مسأله حوادث و سوانح بررسی شود، مسأله فرهنگ است

مینا نظری کمال: »زنان 
می توانند متناسب با 

ساختار فرهنگی و اجتماعی 
منطقه خود نقش کلیدی 

در حوادث و سوانح داشته 
باشند. به طور مثال یکی از 
ع ها بحث تاب آوری  موضو

اقتصادی و مشارکت 
اقتصادی زن پس از حادثه 

ع  است. باید این موضو
را پذیرفت که ارتقای 

توانمندی زن یعنی ارتقای 
توانمندی جامعه«
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