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سابقه فعالیت: دیرینه و پر افتخار
جمعی��ت هالل احمر کش��ورمان در مق��ام یک نهاد 
خوشنام و پرافتخار ملی و بین المللی، از سابقه ای دیرینه 
و تاریخچ��ه ای طوالنی، ب��ه درازای یک ق��رن برخوردار 
اس��ت. با نگاهی گ��ذرا به این س��ابقه تاریخ��ی، میزان 
کم کاری ما در تدوین تاریخ ش��فاهی و مستندسازی از 
 فراز و فرودها و افتخارات و تجربیات این جمعیت بیشتر 

مشخص می شود.
س��ابقه تالش های اولی��ه ایرانیان برای پیوس��تن به 
کنوانسیون هاي بین المللي در مورد تشكیالت بین المللي 
 صلیب س��رخ به دوران پادش��اهي ناصرالدین شاه قاجار

 باز مي گردد. ایران در زمان حكومت او کنوانسیون مصوب 
۱۸۶۴ ژنو را پذیرف��ت اما عمال براي ده ها  س��ال پس از 
این تاریخ اقدامي جهت تاسیس موسسه یا سازماني که 
عام��ل اجرایي این کنوانس��یون در ایران باش��د صورت 
نگرفت. مطابق کنوانسیون ژنو،  ۱2 کشور در نخستین 
کنفرانس در ش��هر ژنو موافقت کردند سربازانی را که در 
جبهه های جنگ زخمی می ش��وند جم��ع آوری کرده 
و به آنها کمک های پزش��كی برس��انند. در  سال ۱2۸۴ 
شمسي، ممتازالسلطنه وزیر مختار وقت ایران در پاریس، 
 موافقت کنفرانس مذکور را برای پذیرش نش��ان شیر و 
خورشید سرخ به عنوان نشان رس��مي دولت ایران براي 
جمعیت خود اخذ کرد. این نشان چند س��ال بعد از این 
زمان مورد تایید کنفرانس دیپلماتیک صلیب س��رخ در 
ژنو نیز قرار گرفت. اگرچه، همچنان هیچ نهادي از سوي 
دولت ایران براي انجام وظایف مربوط به صلیب سرخ به 

وجود نیامد. 
در س��ال ۱30۱ با حمایت دولت و به کوش��ش دکتر 
امیر اعلم - که ازجمله دانش آموخت��گان ایراني در اروپا 
در رش��ته پزش��كي و از بنیانگذاران چند بیمارستان به 
 س��بک اروپایی در ای��ران بود - اقداماتي براي تاس��یس

 شیر و خورش��ید س��رخ صورت گرفت. دکتر امیراعلم 
مقررات وضع ش��ده از سوي صلیب س��رخ جهاني براي 
جمعیت ها را ترجمه کرد و در اختیار احمدش��اه قرار داد 
تا مقدمات تشكیل جمعیت فراهم شود. براساس این متن 
ترجمه شده، نظامنامه اساسي )اساسنامه( جمعیت شیر 
و خورشید س��رخ ایران تهیه و در  سال ۱30۱ شمسي به 
امضاي ولیعهد، محمدحسن میرزا رسید اما همچنان تا 
۱303 اقدامي در جهت سازماندهي این تشكیالت انجام 
نشد. در این سال ها، نخستین حرکت امدادي در زماني که 
هنوز هیچ گونه امكاناتي در اختیار جمعیت نبود، کمک به 
زلزله زدگان تربت حیدریه بود که به همت شادروان دکتر 

امیراعلم صورت گرفت.
از  س��ال ۱30۴ به بعد نخستین اقدامات موثر و عملی 
براي»تش��كیل« این جمعیت در ای��ران صورت گرفت. 
کلیه فعالیت هاي جمعی��ت نیز، از ب��دو پیدایش آن در 
ایران براساس کنوانسیون ها، پروتكل هاي الحاقي به این 
کنوانسیون ها و قراردادهاي بین المللي مختلفي بوده که 
در ادوار مختلف، براي تشكیالت بین المللي صلیب سرخ 
و نیز در زمینه همكاري هاي بین المللي تهیه شده است. 
طي سال هاي بعد تشكیالت جمعیت رو به گسترش نهاد 
و در مواردی به کمک سانحه دیدگان و نیازمندان  شتافت. 
ازجمله این موارد، کمک رس��اني به زلزله زدگان شیروان 
در  س��ال ۱30۸ شمس��ی بود. در همان  سال کنفرانس 
 دیپلماتیک ژنو درباره صلیب س��رخ بین المللي، نش��ان

 شیر و خورشید س��رخ را در کنار نشان هاي هالل احمر و 
صلیب سرخ به عنوان نشان امدادي و داراي مصونیت در 

میادین نبرد به رسمیت شناخت. 
 در اردیبهش��ت ۱32۸ شمس��ی، دکت��ر حس��ین

 خطیبي نوري، به عنوان مدی��ر عامل جمعیت برگزیده 
شد. او تا هنگام پیروزي انقالب اسالمي و تغییر در ساختار 
جمعیت، این س��مت را برعهده داش��ت. تا آن زمان نیز، 
جمعیت شیر و خورشید سرخ، نخس��تین و بزرگترین 
جمعیت خیریه ایران بود که عهده دار وظایف متعددی 
در مس��ائل مربوط به امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه 
و امدادی، تأس��یس بیمارس��تان و درمانگاه، تهیه دارو و 
تجهیزات پزشكی، تربیت پرستار، نگهداری از کودکان 
بی سرپرست، ارایه برنامه های ویژه برای جوانان و برخی 

فعالیت های عمرانی در داخل و خارج کشور بود.
 از مقاط��ع مه��م فعالی��ت امدادگ��ران جمعی��ت

 شیر و خورشید س��رخ، خدماتي بود که بیمارستان ها و 
درمانگاه هاي تابعه در دوران پرالتهاب انقالب اس��المي 
 سال ۱357 به مردم و انقالبیون ارایه  دادند. امدادگران این 
جمعیت در مراکز درماني به صورت شبانه روزی زخمي ها 
و مصدوم��ان انقالب را م��داوا یا پرس��تاري مي کردند و 
آمبوالنس هاي جمعیت پي در پي میان تظاهرکنندگان 
درحال گش��ت زني بودند. با پیروزي انقالب اس��المي، 
تغییرات وسیعي در ساختار، ماهیت و وظایف جمعیت 
به وجود آمد، نخس��تین تغییر اساس��ي تفكیک مراکز 
بهداشتي � درماني از جمعیت بود. برابر چند مصوبه هیأت 
دولت موقت، مراکز مختلف پژوهشي � حمایتي جمعیت 
ازجمله جمعیت مبارزه با سرطان و سازمان انتقال خون به 
وزارت بهداري و بهزیستي واگذار شدند و برخي از امكانات 
ترابري هوایي و دریایي جمعیت، ازجمله هواپیماهاي آن 
به سایر نهادها واگذار شد. تشابه ظاهري نشان جمعیت 
با آرم شاهنش��اهي و تصور عمومي مبني بر وابس��تگي 
جمعیت به رژیم س��ابق در س��ال هاي آغازی��ن انقالب، 
 باعث شد بس��یاري از اموال و امالك آن )حتي برخي از

 امالك وقفي( توسط نهادهاي انقالب تصرف شود.
در دی م��اه ۱3۶2 برابر ماده واح��ده مصوب مجلس 
شورای اسالمی، عنوان جمعیت به جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت. در پی این تصمیم، 
ایران از کلیه حق��وق بین المللی خود ب��رای بكارگیری 
انحصاری از نشان ش��یر و خورشید سرخ صرف نظر کرد 
و این نش��ان از آیین نامه و اساسنامه تشكل بین المللی 
جمعیت های صلیب س��رخ و هالل احمر حذف ش��د. با 
وجود کم لطفي هاي متعددي که در س��ال هاي آغازین 
پس از پیروزي انقالب اسالمي نسبت به جمعیت صورت 

گرفت، جمعیت هالل احمر چه در جریان مقابله با حوادث 
طبیعي و چه در جریان هشت سال دفاع مقدس به ارایه 
 خدمات متنوع و بس��یار مهمي پرداخته اس��ت. تقدیم

 ۴7۶ شهید و صدها زخمی و جانباز و اسیر امدادگر نشانه 
حضور جدی ام��دادی و درمانی در متن جنگ تحمیلی 
هشت س��اله اس��ت. در آن دوره هشت س��اله، جمعیت 
هالل احمر خدمات ام��دادي و درمان��ي تاریخی و قابل 
توجهی به رزمندگان جبهه ها و هموطنان جنگ زده، ارایه 
کرد. آموزش امدادگران برای کمک به مجروحان جنگی، 
اعزام امدادگران به جبهه ها، نج��ات مصدومان بمباران 
مناطق مسكوني در سراسر کشور، انتقال و بستري کردن 
مجروحان در بیمارس��تان ها، حمایت از اسرا و مفقودین 
ایراني و خانواده آنها و جمع آوري، بس��ته بندي و ارسال 
کمک هاي مردمي به جبهه ها، عمده ترین این فعالیت ها 

و خدمات بودند. 
همزمان با این خدمات و در بحبوحه ش��رایط جنگی 
حاکم بر کش��ور، جمعیت هالل احم��ر در انجام وظیفه 
خود نسبت به امدادرس��انی به حوادث طبیعی در دیگر 
نقاط کشور کوتاهی نكرد. ازجمله مهم ترین عملكردهاي 
جمعیت در همان دوران یا نزدیک به همان دوران ۸ ساله، 
مي توان به حضور موثر در امدادرس��انی و رسیدگی های 
بعدی به زلزله زدگ�ان قاین )آبان ۱35۸(، زلزله زدگ�ان 
کرم��ان )م��رداد ۱3۶0(، زلزله زدگان منجی��ل و طارم 
)خرداد ۱3۶9( و نیز س��یل سیستان در تابستان ۱3۶9 

اش��اره کرد. ش��واهد و مس��تندات 
عملكرد ای��ن جمعی��ت در حوادث 
مهیب و ویرانگری چ��ون زلزله بم در 
 س��ال ۱3۸2 و زلزله های دیگر پیش 
و پ��س از آن مثل زلزله ه��ای اردبیل 
و بجنورد و قائنات در  س��ال ۱37۶ و 
زلزله مناطقی از آذربایجان شرقی در 
 سال ۱39۱ هنوز در دسترس است و 
به تاریخ نپیوسته پس قابل مالحظه و 
تامل است. حضور بشردوستانه و موثر 
این جمعیت در زمین��ه کمک های 
امدادی و پشتیبانی مادی و معنوی از 
آسیب دیدگان در حوادث بین المللی 
هم سرگذش��تی خواندن��ی دارد که 
روزی بای��د در تاری��خ ش��فاهی این 
جمعیت ثبت و ضبط ش��ود؛ همان 
تاریخی که می خواهیم از آن س��خن 

بگوییم.
تاریخ شفاهی: فقیر و بي برگ و بار

با م��روری اجمالی بر کارنامه درخش��ان این جمعیت 
پرافتخار خیریه، امدادی و فرهنگ ساز )در عرصه جوانان( 
و با نگاهی به سابقه حدود یک سده خدمت ماندگار و موثر، 
شرمسار بضاعت ناچیز مستندات حاصل از این خدمات و 
تجربیات می شویم. به عبارت ساده، جمعیت و تشكیالتی 
با این پیش��ینه و این ماموریت های خطی��ر و متنوع را از 
برخورداری از یک تاریخ ش��فاهی قابل استناد و در خور 

اعتنا بي بهره  می یابیم. 
دانشنامه آزاد ویكی پدیا با تعریف مختصر و مفید خود، 
تاریخ ش��فاهی )oral History( را یكی از ش��یوه های 
پژوهش در تاریخ می داند که به شرح و شناسایی وقایع، 
رویدادها و حوادث تاریخی براساس دیدگاه ها، شنیده ها و 
عملكرد شاهدان، ناظران و فعاالن آن ماجراها می پردازد. 
حال با نگاهی به س��وانح و بحران های ملی و بین المللی 
که جمعیت هالل احمر در پاس��خگویی ب��ه آنها و انجام 
مسئولیت اجتماعی و بشردوس��تانه خود، نقشی موثر و 
گاه تاریخی )همچون پاسخگویی به حادثه بم( ایفا کرده، 
جای خالی شرح و ثبت خاطرات و مخاطرات دیدگاه ها و 
تجربیات ناظران و فعاالن آن عرصه ها به روشنی احساس 
می ش��ود. از امدادگران و مدیران ستادی یا عملیاتی که 
در روزهای پر تالطم ناش��ی از وقوع سوانح و رویدادهایی 
چون زلزله سال 57طبس و وقایع انقالب و  ۸ سال جنگ 
تحمیلی و جنگ شهرها و زلزله  سال ۶9رودبار و منجیل 
و زلزله های بم، اردبیل، بجنورد، قائن��ات، ورزقان و اهر و 
آتش سوزی جنگل های گلستان و سیل های خوزستان 
و صدها اتفاق دیگر در سال های بعد حضور و نقش فعال 
داشتند، خاطره های تاثیرگذار و آموزنده در سینه ها مانده 
و تجربیات فراوان ناش��ی از آزم��ون و خطاها در ذهن ها 
حک شده که مرور زمان ممكن است آنها را برای همیشه 
محو کند یا با در گذشتن افراد، آیندگان از این تجربه ها و 

اندوخته ها بي بهره بمانند. 
به راستی از شنیده ها و دیده های پزشكان و امدادگرانی 
که از س��الیان دورتر در جمعیت ش��یر و خورشید سرخ 
)قب��ل از انقالب( در موس��م حج خدم��ت کرده اند یا به 
سیل زدگان س��یل ویرانگر  س��ال ۴7 خوزستان کمک 
رس��اندند و پرس��تارانی ک��ه در حضانت گاه های همان 

جمعیت از کودکان بي سرپرس��ت نگه��داری کردند و 
بعدتر، پزشكانی که سالیان  سال در درمانگاه های جمعیت 
هالل احمر در کشور های آفریقایی یا در سیل پاکستان و 
بحران سومالی و زلزله های ترکیه و  هاییتی و جنگ زدگی 
مردم بي دفاع غزه از مس��یر زمین و ه��وا و دریا به کمک 
شتافتند، یا کوهنوردان کوهس��تان ها و در راه ماندگان و 
مصدومان جاده ه��ا را از خطر مرگ و بالیای دیگر نجات 
دادند یا به عنوان پزشک و امدادگر داوطلب با کاروان های 
سالمت برای ویزیت و درمان رایگان مردم نیازمند کمک، 
راهی روس��تاهای محروم و دورافتاده ش��دند یا در قالب 
طرح هایی چون فرش��تگان رحمت و همای رحمت در 
شب های ماه رمضان یا آخر س��ال، سبد غذایی و عیدانه 
به در خانه نیازمندان بردند و مهم تر از همه، از شكست ها 
و موفقیت های��ی که در پنج��ه درافكندن با ح��وادث و 
بحران های ب��زرگ نصیب مدیران و امدادگران ارش��د و 
میانی این تش��كیالت ش��د، نكته ها، آموزه ها، درس ها و 
عبرت های بسیار می توان یافت و در حافظه تاریخ شفاهی 

این جمعیت ثبت و ضبط شان کرد. 
البته در عرصه تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر 
گام های کوتاهی برداشته شده که در شوره زار کم کاری در 
این عرصه بسیار مغتنم و شایسته ارزش گذاری اند. کتاب 
»رنج رایگان« یكی از این معدود آثار - منتش��ر شده در 
 س��ال ۱3۸3 - اس��ت. این کتاب که به کوشش مرتضی 
رسولی پور، پژوهشگر نام آشنا در عرصه تاریخ معاصر )و 
تاریخ ش��فاهی( تدوین و منتش��ر 
ش��ده حاوی خاط��رات فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی زنده یاد دکتر 
حسین خطیبی اس��ت، ایشان در 
 س��ال ۱32۸ مدیرعامل جمعیت 
شیر و خورشید س��رخ ایران شد و 
تا  سال ۱357 در این سمت ماند و 
طی این مدت توانست این جمعیت 
را به  س��رعت توس��عه داده و ده ها 
بیمارس��تان، درمانگاه، پرورشگاه، 
و موسسات خیریه و امدادی دیگر 
در س��طح کش��ور تأس��یس کند. 
البته رنج رای��گان منحصرا مربوط 
به تاریخ شفاهی جمعیت نیست و 
حاوی خاطرات فرهنگی- سیاسی 
- اجتماعی دکتر خطیبی است اما 
بخش های قابل توجهی از خاطرات 
مندرج در آن ب��ه فرازهای مهمی 
از تاریخچه تشكیل و توسعه این جمعیت و فعالیت های 
آن برهه زمانی 30 س��اله اختصاص دارد. جز این کتاب 
 و کتاب دیگری تح��ت عنوان »مدیریت بح��ران از نگاه

 بیژن دفتری« که در  س��ال ۱392درب��اره زنده یاد بیژن 
دفتری - از نامداران عرصه مدیریت عملیات امدادی در 
جمعیت هالل احمر - منتشر شده، اثر دیگری در بخش 
مرتبط با خاطرات و نظرات پیشكس��وتان و تاریخ سازان 
جمعیت هالل احمر کش��ورمان الاقل به چشم نگارنده 
این سطور نخورده است. امید که مشكل اصلی بي اطالعی 

نگارنده باشد!
البته »مستندسازی« و تاریخ نگاری از فعالیت یک نهاد 
و تشكیالت صاحب تاریخ و سابقه را به ثبت خاطرات نباید 
منحصر کرد. اساسا لزوم »مستندسازی« عملیات های 
ام��دادی، فعالیت های بین المللی بشردوس��تانه، جلب 
مش��ارکت های داوطلبان��ه و فعالیت ه��ای فرهنگی- 
اجتماعی این جمعیت )در عرصه جوانان( هم ضرورتی 
است جدی که متاسفانه در حد شایسته و بایسته به جا 
نیاورده شده، اما اگر پروژه تدوین تاریخ شفاهی را بخشی 
از همین پروژه بزرگتر مستندسازی در نظر بگیریم، فعال 

محل نزاع بحث ما همین حوزه است. 
جذابیت ه��ای تاریخ ش��فاهی برای عم��وم و حضور 
دیدگاه ها و عواط��ف و تجربه های انس��انی در متن این 
تاریخ، دایره مخاطبان آن را بیشتر می کند و میزان آگاهی 
و تأثیرپذیری عموم��ی و اجتماعی از ف��راز و فرودهای 
تشكیالت خوش سابقه و انساندوستانه ای چون جمعیت 
هالل احمر را افزای��ش می دهد. منظ��ور از تأثیرپذیری 
افكارعمومی، ترغی��ب آحاد م��ردم و جامعه مخاطبان 
این تاریخ، برای مش��ارکت داوطلبانه در فعالیت های آن 
خواهد بود. چرا که در روند تدوین تاریخ شفاهی، تبدیل 
ش��دن خاطره ها و تجربه ه��ا و برهه های��ی از تاریخچه 
جمعیت به »روایت« به جلب مخاطبان و برقراری ارتباط 
صمیمی تر و راحت تر آنان می انجامد. ارتباطی که حاصل 
آن آش��كار ش��دن زوایاي پنهان تاریخچه موجودیت و 
 فعالیت ه��ای جمعیت و بازس��ازي دوب��اره آن همراه با

 پیدا ش��دن حلقه های مفق��وده و احیان��ا اصالح برخی 
روایت های غیرمستند و نادرست است. 

 یقینا نقط��ه آغ��از تدوین چنی��ن تاریخ��ی، حذف

 خط و خطوط سیاس��ی و جناحی و ح��ب و بغض های 
شخصی و غیرشخصی و رعایت انصاف و عدالت و مروت 
در دعوت از ایفاگران نقش های ارزش��مند و تاریخی این 
جمعیت یا رویكرد به ثبت نظرات آنان اس��ت. هر اعمال 
نظر سیاسی و سلیقه ای آن هم در تدوین تاریخ شفاهی 
تش��كیالتی که در اساس��نامه آن، هر نوع نگاه سیاسی، 
نژادی، قبیل��ه ای ، باندی و حتی مذهب��ی و عقیدتی به 
فعالیت های آن، غرض  ورزانه و مخل ایفای وظایف اساسی 
این نهضت خواهد بود، قطعا پذیرفتنی نبوده و راه به جایی 

هم نخواهد برد و مطرود و غیرقابل اعتنا خواهد ماند. 
قاعدتا یكی از ش��اخص های رویكرد ب��ه فالن مقطع 
تاریخی و فالن ش��خصیت )اع��م از مدی��ر و امدادگر و 
ایده پرداز و مجری(بررسی حوادث و س��وانح رخ داده در 
طول تاریخ فعالیت جمعیت هالل احم��ر و نحوه ایفای 
مس��ئولیت این جمعیت در پاس��خگویی ب��ه حوادث، 
 همچنی��ن طرح ها و اقدام��ات و پروژه ه��ای موثری که

 در جهت توس��عه کمی و کیف��ی فعالیت های جمعیت 
صورت گرفته، خواهد بود. با حرکت در چنین مس��یری 
در تدوین تاریخ شفاهی، خود به خود بخشی از »مستند 
 سازی« در زمینه فعالیت های دیرینه این جمعیت صورت 

خواهد پذیرفت. 
همواره عده ای از کس��انی که به عناوین مختلف اعم از 
کارمند یا مدیر میانی یا داوطلب و عضو جوان و پزش��ک 
و پرستار و ارتوپد و فیزیوتراپ و خبرنگار و... در مجموعه 
جمعیت هالل احم��ر روزگاری گذرانده اند، در مقطعی 
از دوران خدمت خود خصوصا هنگام بروز سوانح بزرگ، 
صحنه ها و لحظه ها و موقعیت هایی تجربه کرده اند یا از 
قول همكار خود خاطره ای شنیده اند که به روشن ساختن 
زوایایی پنه��ان از خدمات جمعی��ت هالل احمر کمک 
می کند. به عنوان مثال، ثبت تجربه های امدادگر یا مدیر 
امدادی حاضر در بم در روز زلزله، یا خاطره امدادگر جوانی 
که قبل از هر امدادگری در صحنه سقوط اتوبوس به دره 
و دیدن مسافران کش��ته یا زخمی و هراسان حضور پیدا 
کرده و با رجوع به آموزش های تخصص��ی و رفتاری که 
گذرانده نقشی حیاتی ایفا کرده، رگه های جذاب و آموزنده 

این خاطرات و این تاریخ شفاهی خواهد بود.
بنابراین در تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر، 
البته مش��ارکت عناصر مدیریت��ی و ام��دادی میانی و 
امدادگران گمنام یا کمتر شناخته ش��ده ای که جمعیت 
هالل احمر اما مدی��ون تالش های صادقان��ه، خالصانه، 
بي منت و بي هیاهوی آنهاست نقشی کلیدی و پر برکت 
خواهد داشت. اگر هم نتوان عنوان تاریخ شفاهی بر گفته ها 
و خاطرات تمام آنان نهاد، قطعا می توان در مجموعه هایی 
تحت عنوان »خاطرات امدادی« و »خاطرات داوطلبی« و 
امثالهم، در حاشیه تدوین تاریخ شفاهی همواره چشمی به 
آنها داشت. حاشیه هایی که گاه ممكن است به متن اصلی 

راه یابند و مسیر آن را هم تغییر دهند. 
این نقطه از بحث بهترین مجال اس��ت ک��ه به کارکرد 
فرهنگی و هنری این تاریخ ش��فاهی مدون و ثبت چنین 
خاطراتی به عنوان منبعی برای الهام بخشی به اهالی ادبیات و 
هنر خصوصا داستان کوتاه و رمان و عرصه سینما و تلویزیون 
اشاره کنم. هالل احمری هایی که در کوران حوادث بزرگ 
حضور فعال و موثر داشته اند - اعم از مسئول، مدیر، پزشک،  
بهیار،  امدادگر و نجاتگر - تجربه ها و خاطره های شنیدنی، از 
این حضور خود دارند که ثبت و ضبط آنها ایده ها و تصویرها 
و قصه های فراوان در اختیار قصه نویسان و فیلمنامه نویسان 

و سینماگران و نقاشان قرار خواهد داد.
ضرورت تأسیس »دفتر تدوین تاریخ شفاهی« و 

»مرکز مستندسازی« در جمعیت هالل احمر
با عط��ف توجه به آنچه گفته ش��د، ض��رورت ایجاد یا 
تأس��یس یک واحد یا یک »دفتر تدوین تاریخ شفاهی« 
و همچنین ی��ک »مرک��ز مستندس��ازی« از خدمات و 
تجربه های یک قرنی جمعیت هالل احمر در این سازمان 
با س��ابقه و موثر و پر کار و پر افتخار احس��اس می ش��ود. 
بي تردید اگر روزی چنین دفتر و مرکزی تأس��یس شود 
و گروهی س��لیم النفس، منصف و بي غ��رض، فرهیخته 
و متخصص امر، کم��ر همت به تدوی��ن چنین تاریخی 
 بندند، همچنین به مستندس��ازی مكت��وب و تصویری

 )سمعی و بصری( از کم و کیف و ضعف و قوت های عملكرد 
این جمعیت همت گمارند، هم امروزیان و هم آیندگان با 
رجوع به این تاریخ و این مستندات راه پیش روی خود را 
روشن تر می بینند و گام هایش��ان را محكم تر برمی دارند. 
به عنوان مثال شاید مستندسازی و تدوین چنین تاریخی 
فقط از تراژدی زلزله بم و حماسه امدادرسانی جمعیت در 
پاسخگویی به این حادثه، به تنهایی کاری مهم و درازمدت 
برای چنین دفتری باش��د. کاری که حاصل آن هم مهم 
خواهد بود، چراکه مدی��ران و امدادگران ام��روز و آینده، 
در آینه چنین مس��تنداتی خود و جمعیت خود را چنان 
می بینند که هم از نقاط قوت و حماسی آن احساس غرور 
کنند، هم نقص ها را تش��خیص داده و اصالح کنند تا در 

موقعیت مشابه دیگربار به دام آن نیفتند.
درباره س��ازوکار تش��كیل چنین دفتری یا کم و کیف 
افرادی که می توانند آن را به واحد و نهادی مهم و برخوردار 
از خروجی کار موثر تبدیل کنند باید پیشكسوتان و بزرگان 
و مورخان و مستندسازان و ویراستاران نظر دهند. عجالتا 
آنچه مهم اس��ت و ضروری به نظر می رسد، اصل توجه به 
چنین دغدغه ای و ایجاد چنین دفتری از س��وی مقامات 
ارشد و مسئوالن امر در جمعیت هالل احمر است. بي تردید 
غفلت از بج��ا آوردن چنین ضرورتی چن��د آفت به دنبال 
خواهد داش��ت. مهم ترین این آف��ات، تحریف یا مخدوش 
شدن تاریخچه فعالیت های جمعیت و روایت های مغرضانه 
و س��ودجویانه احتمالی در برهه هاي مختل��ف تاریخی، 
همچنین محروم ش��دن مدیران و امدادگ��ران و جوانان و 
داوطلبان عاش��ق خدمت در این جمعی��ت از تجربه های 
پیشینیان خواهد بود. غبارزدایی از گذشته جمعیت و نشان 
دادن نقاط درخش��ان آن، چراغ راه خدمتگزاران بي منت و 
سختكوش عضو خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر برای 

امروز و آینده خواهد بود. 

نگاه 1

به بهانه روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

آمادگیملی،ضرورتیاجتنابناپذیر

روز جهان��ی صلیب س��رخ و هفت��ه هالل احم��ر 
همه ساله در کش��ورمان فرصتی برای تشریح روند 
ش��كل گیری، ارکان و ماموریت های نهضت جهانی 
صلیب س��رخ و هالل احم��ر در جه��ان و معرف��ی 
ظرفیت ها و خدمات جمعیت هالل احمر کشورمان 
به عنوان یک موسس��ه خیریه عام المنفعه عمومی 
توسط متولیان امر به دست می دهد. در این یادداشت 
اما برخالف رویه های متعارف که به معرفی و تشریح  
خدم��ات و ماموریت ها پرداخته می ش��ود برآنیم تا 
پس از گذشت قریب به یک س��ده از تشكیل و عمر 
این تشكل ملی با امتدادی بین المللی که 37 سال آن 
پس از پیروزی انقالب است به واکاوی یكی از موانع 
فرارو برای نیل به نقش آفرینی آرمانی این موسس��ه 
بشردوس��تانه در پاس��خ به س��وانح به عنوان یكی از 
ماموریت های مهم ملی به رغم توفیقات کم ش��مار 
آن در ش��رایط اضطراری بپردازیم. سانحه خیزی و 
قرار داشتن کش��ورمان در میان  ۱0 کشور نخست 
س��انحه خیز جهان، ضرورت ایجاد، حفظ و ارتقای 
آمادگی و توان پاسخگویی مناسب و متناسب با سطح 
سوانح محتمل الوقوع را بیش از پیش محرز می کند. 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران جهت 
تعقیب و تحق��ق ماموریت های تعریف ش��ده برای 
خویش واجد ساختاری است که صرفنظر از تناسب 
آن با ماموریت ها و روند تطور این   ساختار در گذشته و 
آینده، زمینه توزیع مجموعه ای از امكانات و اعتبارات 
را مبتنی بر این س��اختار در قالب نظام برنامه ریزی و 
بودجه ریزی در سطح کشور فراهم کرده است. فقدان 
یک برنامه راهبردی مدون به عنوان یک نقش��ه راه 
در طول س��ال های فعالیت این موسسه عام المنفعه 
عمومی در کشور، راه را بر اعمال سلیقه های مدیریتی 
و مدیریت های سلیقه ای هر چند سازنده هموار کرده، 
یكی از نارس��ایی های موجود، فقدان  ساز و کاری در 
کالبد ساختاری جمعیت هالل احمر برای به دست 
دادن تصویری جامع و یكپارچه از جمیع توانمندی ها 
و کمبودهای جمعیت هالل احمر در سراسر کشور 
به مدیران ارشد و ستادی این نهاد است. متاثر از این 
نقیصه و در س��ایه فقدان این تصویر یكپارچه، روند 
توزیع متعادل و عادالنه منابع در س��طوح استانی و 
شهرس��تانی جمعیت هالل احمر در سراسر کشور 
در ادوار گذشته ناخواس��ته دستخوش آسیب هایی 
شده که برآیند آن را با خصیصه عدم توازن می توان 
به ترسیم نشس��ت. برای ملموس تر شدن موضوع، 
بحث را در قالب مصادیقی ادامه می دهیم. عدم رشد 
متوازن و عادالنه همزمان کلیه تشكیالت جمعیت 
هالل احمر در سراسر کشور موجب پیدایش برخی 
تفاوت های کارک��ردی در نقش آفرینی های حیاتی 

در بزنگاه های مهم در سطح کشور شده است. وجود 
برخی تفاوت های بعضا فاحش در زیرس��اخت های 
فیزیكی و منابع انسانی، یک نوع عدم تعادل پیكره ای 
را در س��اختار این تشكیالت مردم نهاد در پی داشته 
که تاثیرات ناس��ازنده آن در نقش آفرینی در شرایط 
دشوار نمود بیشتری می یابد. تفاوت های موجود در 
زیرساخت های فیزیكی و منابع انسانی، تراکم منابع 
انسانی رسمی ش��اغل در برخی اس��تان ها و وجود 
برخی ش��عبات و معاونت ها با یک نفر نیروی انسانی 
در برخی اس��تان های دیگر نظیر برخی معاونت ها و 
شهرستان های استان هرمزگان و تفاوت های کیفی 
در ابنیه و مراکز وابس��ته به جمعیت هالل احمر در 
اس��تان ها و شهرس��تان ها همه و همه ناشی از نبود 
یک برنامه جامع در گذش��ته و فقدان س��ازوکار یاد 
شده برای به دست دادن یک تصویر یكپارچه کالن 
از ساختار و امكانات و منابع جمعیت هالل احمر در 

سراسر کشور تا به اکنون است. 
برای برون رفت از این وضع و گذار به یک تعادل در 
میان مدت، ضروری به نظر می رسد سازوکار یاد شده 
برای دستیابی مدیران ارشد جمعیت هالل احمر به 
یک تصویر یكپارچه از تشكیالت استانی و شهرستانی 
جمعیت هالل احمر پیش بین��ی و تخصیص منابع، 
مبتنی بر تصویر به دس��ت آمده ب��رای نیل به توازن 
منطقه ای حداکث��ری با مكانیس��می عادالنه تر به 
انجام برسد. بر این اساس توسعه تشكیالت استانی 
و شهرستانی جمعیت هالل احمر می تواند در قالب 
یک برنامه چند س��اله برای خروج از عدم توازن های 
بعضا فاحش فعلی در بخش های مختلف و گذار به یک 
توازن نسبی منطقه ای تعریف شود. در غیراین صورت 
و تداوم تخصیص منابع پیگیری توس��عه براس��اس 
سیاق پیشین و سهم بیشتر استان های برخوردارتر 
می تواند ضم��ن تش��دید ش��كاف توانمندی های 
عملیاتی، آمادگی منطق��ه ای جمعیت هالل احمر 
در استان ها و شهرستان های مختلف کشور متاثر از 
تفاوت های پایه ای، متغیر شده و موجب تاثر و افول 
کیفیت عملیات های امدادرسانی و آثار مترتب بر آن 

در سطوح منطقه ای و ملی شود. 
در این راس��تا با توجه به تكمیل هس��ته مرکزی 
تیم مدیریت عال��ی جدید جمعی��ت هالل احمر با 
انتخاب دبیرکل، مناس��ب خواهد بود ب��ا پی ریزی 
ساز و کاری علمی و عملیاتی برای دستیابی به یک 
تصویر یكپارچه، واضح، دقیق و واقعی از وضع توسعه 
زیرساخت های جمعیت هالل در بخش های مختلف 
در سطح اس��تان ها و شهرس��تان ها و نیز شناسایی 
کمبودها، نارسایی ها و نقایص موجود از این طریق، 
با یک برنامه ری��زی عملگرایانه معط��وف به ارتقای 
توازن منطقه ای، با ارتقای توانمندی های پایدار ملی 
جمعیت هالل احمر در سطح مناطق مختلف کشور، 
زمینه برون رفت از برخی نارسایی های موجود و گذار 

به یک توسعه متوازن و ماناتر را آغاز کرد.

یحیی  بازیاری زاده
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر استان هرمزگان

ضرورت تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر

واقعیتیکهتابهامروزمغفولماندهاست
|  نوراهلل نصرتی  |   کارشناس مسئول موزه ملی جمعیت هالل احمر|

 جمعیت هالل احمر چه در 
جریان مقابله با حوادث طبیعي 
و چه در جریان هشت سال دفاع 
مقدس به ارایه خدمات متنوع 
و بسیار مهمي پرداخته است. 
تقدیم 476 شهید و صدها 

زخمی و جانباز و اسیر امدادگر 
نشانه حضور جدی امدادی و 

درمانی در متن جنگ تحمیلی 
است.در آن دوره هشت ساله، 

جمعیت خدمات امدادي و 
درماني تاریخی و قابل توجهی به 
رزمندگان جبهه ها و هموطنان 

جنگ زده، ارایه کرد

نگاه 2

شرحی بر شعار امسال گرامیداشت هفته هالل احمر

انسانمهربان،دنیایآرام
مهربانی و آرامش به عنوان کلی��د واژه های اصلی 
ش��عار  س��ال جدید جمعیت هالل احم��ر، واژگان 
مانوسی هستند که نزد همگان محترم و محبوبند. 
مهربانی ازجمله خصایصی است که مقبول و مطلوب 
همگان و معنای محوری واجد ارزش آن، بخش��ش 
داوطلبانه، صادقانه و بی چشمداشت است. آرامش نیز 
وضع و کیفیتی است که همگان را آرزوست و بسیاری 
از کوشش های روزانه افراد به اذعان خودشان معطوف 
به تحقق این وضع درونی و برونی اس��ت. مهربانی از 
خصایص ش��اخصی اس��ت که در پژوهش ها نیز از 
س��وی عموم به عنوان نماد انسان های خوب قلمداد 
می شود. خصیصه ای سپهرین که اوج آن در آفریدگار 
بی همتا متجلی است. وجوه ممیزه مهربانی را می توان 
داوطلبانه، بی چشمداشت، آگاهانه، ارادی و صادقانه 
بودن آن دانست. مهربانی از خصالی است که می توان 
آن را محص��ول و برآین��د س��ایر ویژگی های مثبت 
انسانی دانست. مثال دروغگویی یا خشونت پیشگی 
یک انس��ان مهربان قابل تصور و تحقق نمی نماید. 
بنابراین یک انسان مهربان اصوال واجد سایر خصایص 
پیش ساز مهربانی می باش��د که در تعامل متقابل با 

یكدیگر مهربانی را در پی خواهند داشت.
دنیا در نگاهی پدیدارشناسانه عبارت از درك ذهنی 
دنیا و انع��كاس ادراکی دنیای بیرون��ی در ذهن فرد 
اس��ت که در افراد مختلف با توجه به عبور از منشور 
ارزش های شخصی جهان بینی و نگرش وی به دنیا، 
متفاوت می تواند ب��ود. بنابراین از این منظر می توان 
آرامش را یكی از پیامدهای مهربانی افراد دانست. به 
عبارت دیگر، انسان مهربان با خویشتن و دیگران در 
صلح می زید و این روی دنیای درون وی دنیای آرامی 
خواهد بود که این آرامش در روابط و تعامالت میان 
فردی و اجتماعی از وی ساطع و جهان پیرامون وی 
از آن متاثر و آرام تر خواهد شد. از منظری دیگر، انسان 
مهربان، پیام آور صلح و آرامش اس��ت. اوس��ت که از 
خشم و خش��ونت و نفرت و ناآرامی به دور و التهابات 
متالطم برآمده از شتاب و رقابت های خودخواهانه و 
کشمكش های ویرانگر موجود در جهان بیرون تا به 
او می رسند فرو می کاهند و کنش ورزی انسان مهربان 
در دنیای بیرونی نیز موجد و پش��توانه آرامش برای 
وی و پیرامونیان و همزیستان تواند بود. از این منظر، 
مهربانان با پیشه مهرورزی از جهان کینه زدایی کنند 

و در س��ایه کاهش کینه ها مهرها افزون تواند شد و 
آرامش بیشتری بر نهاد ناآرام گیتی مستولی می تواند 

شود. 
جمعی��ت هالل احم��ر نی��ز به عن��وان نهضتی 
جهانش��مول که جوه��ره آن خیرخواهی اس��ت بر 
پایه توسعه مهربانی انس��ان ها برای همنوعان شان 
بنی��اد گردیده که از طریق کوش��ش ب��رای کاهش 
آالم همگنان و تس��لی دردهای دردمندان بی پناه، 
نویدبخ��ش بازگش��ت آرامش کس��انی اس��ت که 
آرامش شان در پی تهدیدهای برآمده از سوانح طبیعی 
و یا دست ساخت بشر و همچنین جنگ ها از دست 
شده اس��ت. اوج مهرآفرینی در جمعیت هالل احمر 
به عنوان یک موسس��ه خیریه عمومی عام المنفعه 
ام��دادی زمانی نمود می یابد ک��ه داوطلبان مهربان 
این بزرگترین نهاد خیریه مردم نهاد کشورمان در پی 
سلب آرامش همگنان متعاقب وقوع حوادث و سوانح، 
با حضور و مشارکت داوطلبانه ش��ان رنگین کمانی 
از امید ش��ده و با تپش های صادقان��ه خویش برای 
یاری رس��انی و دس��تگیری دردمن��دان نیازمند و 
نیازمندان دردمن��د، دگر بار بر س��پهر اندوهگین و 
غمبار بازماندگان سوانح نقش می شوند و با همراهی 
و دس��تگیری دردمندان بی پناه در شرایط اضطرار، 
آرامش ز دس��ت ش��ده آنان را دگر بار فراخوانده و با 
سهیم ش��دن در مشقات س��انحه دیدگان در دوران 
همراهی و کمک رس��انی، مهربانان��ه آرامش بخش 
وجود متالطم و ناآرام دردمن��دان و داغداران عزیز و 
سرپناه از دست شده سوانح می شوند. آرامش آفرینی 
این مهربانان کم شمار، قرابت معنایی بسیاری با این 
بیت معروف از سروده های سعدی این شاعر بلندآوازه 
پارس��ی دارد که بنی آدم اعض��ای یكدیگرند/که در 
آفرینش ز یک گوهرند. آرامش دنیای همه انسان ها 
و دنیای آرام برای همه انس��ان ها در گ��رو مهربانی 
آنان در ارتباط با همنوعان می باش��د. در پایان از این 
فرصت بهره جسته و یكایک هم میهنان مهربان را صال 
می دهیم که با پیوستن به قافله مهربانان در جمعیت 
هالل احمر ضمن سهیم شدن در آرامش مهرورزی، با 
تالش برای کاهش آالم همگنان دردمند، آرامش را 
به دنیای آنان و خویش هدیه کنند و طنین گر نوای 
دلنشین صلح و نوعدوس��تی در سرای جان و جهان 

شوند. 
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