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مقدمه:
یکی از اهداف تدوین تاریخ شفاهی، دسترسی به اطالعات مهم اما بایگانی شده در یك سازمان با 
سابقه و فعال و اثرگذار در تاریخ ملی یا جهانی است. جمعیت هالل احمر کشورمان در مقام یك 
نهاد خوشنام و پرافتخار ملی و بین المللی، از سابقه ای دیرینه و تاریخچه ای طوالنی -درازای یك 
قرن- برخوردار است، تاریخچه ای که با تالش های نیك مردی به نام »دکتر امیرخان امیراعلم« 
در سال 1301 رسمًا آغاز می شود. او بود که مقررات وضع شده از سوي صلیب سرخ جهاني براي 
جمعیت ها را ترجمه کرد و در اختیار احمدشاه قرارداد تا مقدمات تشکیل جمعیت فراهم شود. از 
سال1304 به بعد نخستین اقدامات مؤثر و عملی براي »تشکیل« این جمعیت در ایران صورت 
گرفت؛ جمعیتی که در دور اول خدمات خود با نام و نشان »شیر و خورشید سرخ ایران« به عنوان 
نخستین و بزرگترین جمعیت خیریة ایران، عهده دار وظایف متعددی در مسائل مربوط به امدادرسانی 
در حوادث غیرمترقبه، تأسیس بیمارستان و درمانگاه، تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، تربیت پرستار، 
نگه داری از کودکان بی سرپرست، ارائه برنامه های ویژه برای جوانان و برخی فعالیت های عمرانی 

در داخل و خارج کشور شد و این خدمات حدود نیم قرن و نیم دهه به طول انجامید.
 دور دوم خدمات افتخار آمیز این جمعیت با نام و نشان » هالل احمر« پس از پیروزي انقالب 
و  توسعة ساختاری  است که شاهد  اکنون حدود چهار دهه  و  آغاز شده  در سال 1357  اسالمي 
ارتقای کم و کیفی خدمات انسان دوستانة آن هستیم. با وجود برخی کج اندیشی ها وکم لطفي های 
انقالب  پیروزي  از  پس  آغازین  سال هاي  در  که  عجوالنه  قضاوت های  و  سوءتفاهم ها  از  ناشی 
اسالمي در حق این جمعیت صورت گرفت، این نهاد بی هیاهو و خدمتگزار، هم در مقابله با حوادث 
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طبیعي و هم در هشت سال جنگ تحمیلی به ارائة خدمات پرداخت. تقدیم 476 شهید و هزاران 
زخمی و جانباز و اسیر امدادگر نشانة حضور جدی این جمعیت در متن آن دوران پرتالطم است. 
آموزش امدادگران برای کمك به مجروحان جنگی، اعزام امدادگران به جبهه ها، نجات مصدومین 
بمباران مناطق مسکوني در سراسرکشور، انتقال و رسیدگی به مجروحان جنگی و حمایت از اسرا 

و مفقودین ایراني و خانواده آنها، عمده ترین این فعالیت ها و خدمات بودند. 
انجام  در  جمعیت  این  برکشور،  حاکم  جنگی  شرایط  بحبوحة  در  و  خدمات  این  با  هم زمان 
وظیفة خود نسبت به امدادرسانی در دیگر نقاط کشور کوتاهی نکرد. ازجمله مهم ترین عملکردهاي 
جمعیت در همان دوران یا نزدیك به همان دوران هشت ساله، مي توان به حضور مؤثر در امدادرسانی 
)مرداد 1360(،  کرمان  زلزله زدگـان   ،)1358 )آبان   قاین  زلزله زدگـان  به  بعدی  رسیدگی های  و 
کرد.  اشاره   1369 تابستان  در  سیستان  سیل  نیز  و   )1369 )خرداد  منجیل  و  رود بار  زلزله زدگان 
شواهد و مستندات عملکرد این جمعیت در حوادث مهیب و ویرانگری چون زلزلة بم در سال 1382 
و زلزله های دیگر پیش و پس از آن مثل زلزله های اردبیل و بجنورد و قاینات در سال 1376 و 
زلزلة مناطقی از آذربایجان شرقی در سال 1391 همچنان در دسترس است و به تاریخ نپیوسته و 

قابلِ مالحظه و تأمل است. 
از  سابقه،  با   )NGO( غیردولتی  امدادی  و  خیریه  نهاد  یك  عنوان  به  جمعیت  این  امروزه 
فراگیر ترین سازمان هاي ملي و بین المللي است که بنا به اساسنامة  خود براي »تسکین آالم بشري 
این  انسان ها« فعالیت مي کند. فعالیت ها و اهداف سالمت محور  از زندگي و سالمت  و حمایت 
جمعیت در سطوح ملي و بین المللي، همچنین با هفت اصل اساسي نهضت جهاني جمعیت هاي 
صلیب سرخ و هالل احمر همسویي دارد، اصولي که از لحاظ اجتماعي و فرهنگي نیز صلح جهانی 
و تامین سالمتي و احترام و کرامت انسان ها را در ابعاد مختلف جسمي و روحي-رواني مد ِنظر قرار 
مي دهند. حضور بشردوستانه و مؤثر این جمعیت در زمینة کمك های امدادی و پشتیبانی مادی 
در  باید  روزی  دارد که  بین المللی هم سرگذشتی خواندنی  در حوادث  آسیب دیدگان  از  معنوی  و 
تاریخ شفاهی این جمعیت ثبت و ضبط گردد، همان تاریخی که جمعیتی با این پیشینة طوالنی و 

پر افتخار از آن محروم مانده است. 
 

کارکردهای اجتماعی و فرهنگی تدوين تاريخ شفاهی جمعیت هالل احمر
 ایران عزیز ما از جمله کشور هایي است که از ناحیه  بالیاي طبیعي، آسیب هاي فراوان دیده است. 
مردم ایران و بلکه سراسر جهان، خاطرۀ تلخ و جانکاه زلزله هایي چون بوئین زهرا، طبس، بم و 
یاد  از  اردبیل و اهر و ورزقان را در سالیان دور و نزدیك  قاینات و قزوین و  منجیل و رودبار و 
اتفاق مي افتد.  ایران  نوع آن در  نوع بالیاي طبیعي شناخته شده در جهان، 31  از 40  نمي برند. 
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همین امر باعث شده که ایران، هشتمین کشور حادثه خیز جهان به شمار آید. از این 31 نوع حادثه 
و سانحة طبیعي، 3سانحة زلزله، سیل و خشکسالي خسارات بیشتري در کشورمان به  بار مي آورند. 
از آنجا که انتقال دانش و تجربیات پیشینیان، از جمله اهداف و کارکردهای اساسی تاریخ شفاهی 
و  حیات  با  که  دلیل  همین  به  هالل احمر  جمعیت  تاریخ شفاهی  تدوین  اجتماعی  کارکرد  است، 
سالمتی آحاد مردم هر جامعه ارتباط تنگانگ دارد مشخص می شود؛ نام این جمعیت با حوادث 
طبیعی پیش بینی نشده )غیرمترقبه( یا بحران ها و جنگ های ساختة دست بشر عجین شده است. 
حادثه و بحران و جنگ نیز پدیده هایی هستند که همواره توجه و حساسیت ویژۀ انسان نسبت به 
وقوع و بروز آن ها اجتناب ناپذیر بوده، چرا که با حفظ جان و سالمتی او گره خورده است. آگاهی 
از شیوه های متعدد مقابله با حوادث و بحران های پیش آمده برای جوامع بشری و تجربیاتی که 
نهادهای امدادی و سالمت محور چون جمعیت هالل احمر -و همکار و هم خانواده بین المللی اش 
جمعیت »صلیب سرخ«- از این رهگذر به دست می آورند، برای تضمین امنیت جانی و روانی همة 

انسان ها در کوران حوادثی که در کمین شان است، اهمیتی حیاتی می یابد. 
از لحاظ فرهنگی-اجتماعی نیز تاریخ شفاهی سازمانی چون جمعیت هالل احمر که در زمینه های 
متنوع به ارائة خدمات انسان دوستانه می پردازد، برای اقشار مختلف دارای جذابیت است. به عنوان 
نمونه، جوانان یکی از مهم ترین جوامع هدف و مخاطبان این جمعیت  می باشند چرا که جمعیت 
فعالیت های  را در  آنان  و  از جوانان در تماس است  اقشار وسیعی  با  قالب »سازمان جوانان«  در 
بشردوستانه مشارکت می دهد، برای اوقات فراغت شان برنامه ریزی می کند یا با تشکیل کالس ها 
و برگزاری اردوهای آموزشی و مسابقات ورزشی، مهارت های آنان در کمك به خود و دیگران در 
فراز و نشیب ها و خطرات زندگی را افزایش می دهد. یا از طریق »سازمان داوطلبان« همچون یك 
حلقة اتصال، خیرین و نیکوکاران توانمند جامعه را در زمینه های مختلف با نیازمندان و مددجویان 
آن جامعه پیوند می دهد. بنا براین دایرۀ مخاطبان و دامنة تأثیرگذاری اجتماعی چنین تاریخی نیز 
گسترده است، چرا که مملو از تجربه ها و خاطرات در زمینه انجام مسئولیت های اجتماعی و اخالقی 
و عاطفی است. آشنایی با تاریخ شفاهی چنین جمعیتی آحاد مردم و طیف وسیعی از جامعه مخاطبان 
آن را، برای مشارکت داوطلبانه در فعالیت های آن ترغیب و روحیة مسئولیت پذیری اجتماعی در 
آنان را تقویت خواهد کرد. این نقطه از بحث مجال مناسبی است تا به کارکرد فرهنگی و هنری 
این تاریخ شفاهی به عنوان منبعی برای الهام بخشی به اهالی ادبیات و هنر خصوصًا داستان کوتاه 
و رمان و عرصه های سینما و تلویزیون اشاره کنم. هالل احمری هایی که در کوران حوادث بزرگ 
حضور فعال و مؤثر داشته اند - اعم از مسئول و مدیر و پزشك و بهیار و 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.
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تنوع محورهای موضوعی برای تاريخ شفاهی جمعیت هالل احمر
و  و  تاریخی  زمینه های  در  جمعیت هالل احمر  تاریخ شفاهی  برای  متنوعی  موضوعی  محورهای 
اجتماعی و بشردوستانه می توان در نظر گرفت. با نگاهی به سوانح و بحران های ملی و بین المللی 
که جمعیت هالل احمر در پاسخ گویی به آن ها و به قصد انجام مسئولیت اجتماعی و بشردوستانة 
در  تأمل  با  یا  و  کرده،  ایفا  بم(  حادثة  به  پاسخ گویی  )همچون  تاریخی  گاه  و  مؤثر  نقشی  خود، 
نمونه های منحصر به فرد دیگری از فعالیت های این جمعیت - مثاًل خدمت رسانی به جامعة معلوالن 
موارد  و  کشور  توانبخشی  مرکز  تخصصی ترین  و  باسابقه ترین  مؤثر  فعالیت  و  تأسیس  با  کشور 
فعاالن  و  ناظران  تجربیات  و  دیدگاه ها  و  مخاطرات  و  خاطرات  ثبت  و  خالی شرح  جای  دیگر- 

عرصه ها به روشنی احساس می شود.
 از امدادگران و مدیران ستادی یا عملیاتی که در روزهای پرتالطم ناشی از وقوع سوانح و 
رویدادهایی چون زلزلة سال 57 طبس و وقایع انقالب و هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ شهرها 
و زلزلة سال 69 رودبار و منجیل و زلزله های بم و اردبیل و بجنورد و قاینات و بم 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 تأثیر گذار و آموزنده در سینه ها مانده و تجربیات فراوان ناشی از آزمون و خطاها 
در ذهن ها حك  شده که مرور زمان ممکن است آن ها را برای همیشه محو کند یا با در گذشتن 
افراد، آیندگان از این تجربه ها و اندوخته ها بی بهره بمانند. به راستی از شنیده ها و دیده های پزشکان 
و امدادگرانی که از سالیان دورتر در جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران )قبل ازانقالب( در موسم 
حج خدمت کرده اند یا به سیل زدگان سیل ویرانگر سال 47 خوزستان کمك رساندند، پرستارانی 
که در حضانت گاه های همان جمعیت از کودکان بی سرپرست نگه داری کردند و بعدتر، پزشکانی 
که سالیان سال در درمانگا ه های جمعیت هالل احمر در کشور های آفریقایی یا در سیل پاکستان و 
بحران سومالی و زلزله های ترکیه و هائیتی و جنگ زدگی مردم بی دفاع غزه از مسیر زمین و هوا و 
دریا به کمك شتافتند، یا امدادگران کوهستان و جاده که کوهنوردان کوهستان ها و در راه ماندگان 
و مصدومان جاده ها را از خطر مرگ و بالیای دیگر نجات دادند، یا به عنوان پزشك و امدادگر 
داوطلب با کاروان های سالمت برای ویزیت و درمان رایگان مردم نیازمند کمك راهی روستاهای 
چون»فرشتگان  طرح هایی  قالب  در  خیرین  و  داوطلبان  به عنوان  یا  شدند،  دورافتاده  و  محروم 
رحمت« و »همای رحمت« در شب های ماه رمضان و آخر سال، سبد غذایی و عیدانه به در خانه 
نیازمندان بردند، و مهم تر از همه، از شکست ها و موفقیت هایی که در پنجه درافکندن با حوادث و 
بحران های بزرگ نصیب مدیران و امدادگران ارشد و میانی این تشکیالت شد، نکته ها و آموزه ها 
و درس ها و عبرت های بسیار می توان یافت و در حافظة تاریخ شفاهی این جمعیت ثبت و ضبط کرد. 
برای  قابل ِبررسی  موضوعی  محورهای  بخواهیم  فهرست وار  و  خالصه  بسیار  به طور  اگر 
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تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر را برشمریم می توان بر مواردی چون امداد جبهه در طول سال های 
جنگ تحمیلی، امدادرسانی در جنگ شهرها و زلزله های مهمی چون رودبار و منجیل و قاینات و 
قزوین و بم، کشتی بیمارستانی شیر و خورشید سرخ ایران )کشتی فارور( و عملکرد و سرنوشت 
آن، قطار بیمارستانی جمعیت هالل احمر و نقش ویژه و حیاتی آن در سال های جنگ از طریق 
انتقال و توزیع مجروحین در طول مسیرخود از مناطق جنگی جنوب تا شمال کشور )گرگان(، مقولة 
آموزش در هالل احمر، تشکیل تیم های حمایت روانی و درمان اضطراری در حوادث و نقش حیاتی 
این تیم ها در صیانت از سالمتی جسمی و روحی آسیب دیدگان از حوادث، ضرورت و روند تأسیس 
بخش های تخصصی در این جمعیت چون امداد کوهستان، امداد جاده ای، امداد دریایی، تاریخچه 
و دلیل تأسیس انبارها و پایگاه های امدادی سراسر کشور، تاریخچة تأسیس توانبخشی در جمعیت 
به عنوان اولین مرکز فنی و تخصصی ارتو پدی و توانبخشی به معلوالن در کشور، کم و کیف حضور 
داوطلبان و جوانان اعم از جوانان و بانوان در مواقع امدادی، جایگاه بین المللی جمعیت هالل احمر 

ایران و مسائل دیگر اشاره کرد.
اگر از این میان به عنوان نمونه بخواهیم نقش جمعیت هالل احمر را در یکی از رخدادهای مهم 
تاریخ  معاصر ایران به اختصار شرح دهیم، نقشی که ناگفته مانده اما در قالب تاریخ شفاهی حاوی 
گفتنی های بسیار خواهد بود، باید از نقش تاریخی و بشدت حیاتی این جمعیت - با همکاری کمیته 
بین المللی صلیب سرخ- در زمینة رسیدگی به امور اسرا و مفقودین در طول سال های جنگ و دو 
سال پس از آن یاد کنیم؛ به واسطة ارتباط کاری و سازمانی جمعیت هالل احمر با کمیتة بین المللی 
صلیب سرخ- که همچون همه کشورها دفتری نیز در ایران )تهران( داشت - از نخستین روزهای 
ایرانیان اعم از سربازان و رزمندگان و مردم عادی  از  آغاز جنگ تحمیلی و مفقود شدن تعدادی 
خانواده های  همچنین  و  آنان  خانواده های  پاسخ گوی  باید  هالل احمر  جمعیت  جنگ زده،  مناطق 

اسرای جنگ در خصوص سرنوشت یا وضعیت عزیزان شان بود.
 این کار زیر نظر اداره کل امور بین الملل این جمعیت و توسط اداره ای تحتِ عنوان»اداره اسرا 
و جستجوی مفقودین« صورت می پذیرفت. کار پرحجم و بی نظیر و منحصربه فردی که فقط در 
تحمیلی صورت  تاریخی جنگ  و  پرتالطم  در مقطع  اداره جمعیت هالل احمر  ده ها  از  اداره  این 
تاریخ معاصر و  ناگفته های  از  تاریخی در سطح ملی و بین المللی، یکی  پذیرفت، در عین اهمیت 
تاریخ جنگ تحمیلی است، جنگی که اگر برای همه هشت سال طول کشید، برای بیش از چهل 
هزار اسیر ایرانی و خانواده های چشم انتظار و درد کشیدۀ آنان ده سال و برای برخی اسرای ویژه 
به طول  او شانزده سال  زنده یاد »حسین لشگری« و خانواده چشم انتظار  همچون سرتیپ خلبان 
انجامید. در تمامی آن سال های جنگ، جمعیت هالل احمر از طریق همین اداره، تنها نقطه امید 
عراق  بعثی  رژیم  زندان های  یا  اردوگاه ها  در  دربندشان  عزیزان  با  خانواده ها  این  اتصال  حلقه  و 
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بود. در طول سال های اسارت، حدود 6 میلیون پیام خانوادگی و نامه توسط جمعیت هالل احمر 
ایران و با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ، بین اسرای ایرانی و خانواده هایشان مبادله شد. 
برای ثبت نام  بین المللی صلیب سرخ  پیگیری وضعیت مفقودین، سرکشی های کمیته  این،  به جز 
اسرا - در اردوگاه های هر دو کشور- با همکاری جمعیت های هالل احمر طرفین مخاصمه، مبادلة 
اسرای معلول و بیمار، دریافت گواهینامه های فوت )شهادت( و وکالت نامه های الزمه از طرف اسرا 
برای انجام امور مختلف، سرکشی های مستمر به خانواده های اسرا یا پاسخ گویی به مراجعات و 
پرسش های آنان و همراهی و همدردی با بی قراری ها و چشم انتظاری ها - در صورتی که اسیرشان 
به شهادت می رسید یا شهید بودن مفقودشان مسجل می شد- و موارد مشابه دیگر، حاوی نکات 
ویژه و فرازهای ناگفته ای نه تنها از تاریخ سازمانی به نام جمعیت هالل احمر که در تاریخ اجتماعی 
سیاسی معاصر ایران است. این در حالی است که نه تنها در عرصة ملی چندان که باید و شاید به 
بازگویی وقایع و سرگذشت اسرای ایرانی به عنوان رزمندگان مظلوم این خاکریز پنهان سال های 
جنگ تحمیلی توجه الزم را نشان نداده ایم و این بخش از تاریخ معاصر و دفاع مقدس، همچنان 
بخشی خاموش یا کم صدا از یادمان های آن دوران است، بلکه به نقش حیاتی و مؤثر جمعیت 
هالل احمر کشورمان در تخفیف رنج آزادگان عزیز و تسکین آالم خانواده های دردمند و چشم انتظار 
آن عزیزان نیز چنان که شایسته است نپرداخته ایم. بنا براین، تدوین تاریخ شفاهی این جمعیت ملی و 
مردمی و بین المللی، می تواند برای جبران ناگفته های فراوانی از این دست در عرصة تاریخ سیاسی 

اجتماعی و در ابعاد ملی به کار آید. 
منابع و مراجع تدوین این بخش از تاریخ جمعیت نیز عالوه بر کارکنان فعال و مدیران مؤثر 
بین المللی  کمیتة  وقت  مدیران  و  کارکنان  پرتالطم،  سالیان  آن  در  اداره  این  مراجعان  حتی  و 
و  است  - بین المللی  ملی  نهادی  هالل احمر  جمعیت  هرحال  در  می شود.  شامل  را  صلیب سرخ 
تاریخ شفاهی آن نیز هم از لحاظ منابع و مصاحبه شوندگان و هم از نظر مخاطبان محدوده ها و 
افراد فراملی و بین المللی را شامل می شود. به عنوان نمونه، یکی از افراد بین ا لمللی در این زمینه 
که می تواند منبعی مؤثق و مهم برای تدوین این بخش از تاریخ شفاهی جمعیت باشد، آقای»پیر 
ریتر« سوئیسی است که رئیس دفتر نمایندگی کمیته صلیب سرخ در تهران در سال های 1388 تا 
1396 نیز بوده است. وی پس از پذیرش قطعنامه 598 در مرداد ماه سال 69 و توافق دو جانبه 
 ایران و عراق، مسئول پیگیری آزادی اسرای دو کشور و بازگشت آنان به کشورشان بود. آقای ریتر 
در آن سال ها تالش فراوانی در زمینه جستجو و یافتن مفقودین این جنگ انجام داد. همچنین 
چهار  ربوده شدن  پیگیری  نظیر  کشورمان  بشردوستانه  پرونده های  از  بسیاری  پیگیری  زمینة  در 
دیپلمات ایرانی در لبنان، پرونده امام موسی صدر، آزادی ایرانیان در سوریه و لیبی نقش مؤثری 
داشت. از سوی دیگر، شخصیت برجسته و نه چندان شناخته شدۀ دیگری چون »سید صدرالدین 
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از آن مدیرکل امور  صدر« )فرزند امام موسی صدر( که در آن سال های پر تالطم جنگ و پس 
بین الملل جمعیت هالل احمر و فارغ التحصیل مدیریت از دانشگاه سوربن پاریس و آشنا به چند زبان 
بین المللی بود و نقشی مؤثر در تعامل با مقامات صلیب سرخ برای پیگیری و بهبود وضعیت اسرای 
ایرانی در عراق داشت، در این بخش از تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر می تواند طرف مصاحبه و 

منبع و مرجعی بسیار عالی و مؤثق و معتبر باشد.
گفتنی است خوشبختانه در این زمینه، خاطرات خانم »بهجت افراز« رئیس وقت اداره اسرا و 
مفقودین جمعیت هالل احمر در دو جلد کتاب به نام های »چشم تر« و »ام  االسرا« منتشر شده 
است، اما برای فراهم آمدن یك تاریخ شفاهی از این بخش یا بخش های دیگر جمعیت هالل احمر 

-به معنی اخص و اعم، مقولة »تاریخ شفاهی«- راهی دراز در پیش است.

پیشینه کم برگ و بار تاريخ شفاهی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر 
در عرصة تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر و اساسًا بالیای طبیعی در کشورمان گام های 
بسیارکوتاهی - همچون دو کتابی که دو سه سطر باالتر نام برده شد- برداشته شده که در شوره زار 
کم کاری در این عرصه، مغتنم و شایسته ارزش گذاری می باشند. نمونة دیگر این آثار کتاب»رنج 

رایگان« - منتشر شده در سال 1383- است.
 این کتاب که به کوشش مرتضی رسولی پور از پژوهشگران عرصة تاریخ معاصر )و تاریخ شفاهی( 
منتشر شده، حاوی خاطرات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی زندیاد »دکترحسین خطیبی« است. دکتر 
خطیبی در سال1328 مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران شد و تا سال 1357 در این 
سمت باقی ماند و طی این مدت توانست این جمعیت را به  سرعت توسعه داده و ده ها بیمارستان، 
درمانگاه، پرورشگاه، و مؤسسه های خیریه و امدادی دیگر در سطح کشور تأسیس کند. البته رنج 
رایگان صرفًا به تاریخ شفاهی جمعیت مربوط نمی شود و حاوی خاطرات فرهنگی سیاسی اجتماعی 
از  مهمی  فرازهای  به  آن  در  مندرج  خاطرات  از  قابل توجهی  بخش های  اما  است،  دکتر خطیبی 
تاریخچة تشکیل و توسعه  این جمعیت و فعالیت های آن برهة زمانی سی  ساله اختصاص دارد. 
همچنین، کتاب دیگری تحت ِعنوان »مدیریت بحران از نگاه بیژن دفتری« در سال 1392دربارۀ 
زنده یاد بیژن دفتری - از نامداران عرصه مدیریت عملیات امدادی در جمعیت هالل احمر- منتشر 
و  پیشکسوتان  نظرات  و  خاطرات  ضبط  و  ثبت  در  دیگری  فعالیت  موارد ،  این  جز  است.  شده 
تاریخ سازان جمعیت هالل احمر کشورمان - در قالب مکتوب- الاقل به چشم نگارندۀ این سطور 

نخورده است. امید که مشکل اصلی بی اطالعی نگارنده باشد!
در عرصة بین المللی یعنی تاریخ شفاهی دیگر جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر نیز -طبق 
جستجوی کلی و البته نه چندان پیگیرانه و دقیق که نگارنده داشت- علی الظاهر اتفاق ویژه ای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نیافتاده است. امید که  این فرضیه نیز بنا به نقص اطالعات این نگارنده باطل گردد! فقط در خالل 
جستجوهای کلی که انجام داده ام به دنبال رد پای فعالیت های مرتبط با تدوین تاریخ شفاهی این 
جمعیت ها - به مفهوم اخص و دقیق کلمة تاریخ شفاهی- به  یك نمونة منتشر شده در ده سال 
اخیر )سال2006میالدی( مربوط به صلیب سرخ ایاالت متحده آمریکا برخوردم: کتابی تحتِ عنوان 
»خون، عرق و اشك ها« تألیف »مایکل تورک« . تورک که به عنوان روزنامه نگار و فعال رسانه ای 
در منطقة نیویورک با صلیب سرخ آمریکا همکاری داشته، این کتاب را در گرامیداشت صد و بیست 
و پنجمین سالگرد تأسیس صلیب سرخ آمریکا و بر اساس مشاهدات و اظهارات 29 تن از داوطلبان 

و کارکنان این سازمان گرد آوری کرده است. 
مایکل تورک در مقدمة کتاب پس از مروری گذرا بر تاریخچة سازمان صلیب سرخ آمریکا، 
ضمن گفتگو با برخی مصاحبه شوندگان در متن کتاب نیز خوانندگان را به مقاطعی از فعالیت های 
سازمان در جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام و بالیای بعدی، از جمله بمب گذاری در شهر اوکالهما 
در سال1995 و نهایتًا واقعه 11 سپتامبر و طوفان های کاترینا و ریتا ارجاع می دهد. اما توجه ویژۀ او 
عمدتًا به بررسی نحوه سازماندهی داوطلبان - از رده های متنوع سنی و اجتماعی مردم- برای کمك 
به حادثه دیدگان دو حادثة مهم  11 سپتامبر و طوفان کاترینا در سال 2005 از طریق گفتگو با 
عده ای از همان داوطلبان معطوف شده است؛ چرا که صلیب سرخ آمریکا با توجه به پیش بینی های 
انجام شده از وقوع توفان کاترینا، 2000 داوطلب را در پایگاه های از پیش تعیین شده مستقر کرد و 
کمی بعدتر در تاریخ 3 فوریه 2005 و 5 ماه پس از ریزش زمین در اثر طوفان، اقدام به جمع آوری 

کمك های مردمی کرد.
اغلب مصاحبه شوندگان، شاهدان عینی و همچنین داوطلبانی فعال و گاه در اندازۀ قهرمانان 
کوچکی برای یك شهر یا گروهی از انسان های حادثه دیده اند، چرا که از توانمندی الزم روحی 
قلبی  احیای  آموزشی  دوره های  گذراندن  یا  خون  اهدای  - مثل  کمك  برای  عملی  و  جسمی  و 
ریوی )CPR( برخوردار بوده اند. یکی از آنان که زنی با روحیه ای مقاوم است، تجربة یك سال 
مقطع  پرارزش ترین  سال،  یك  آن  می کند  فکر  هنوز  و  دارد  را  ویتنام  جنگ  در  امدادی  حضور 
زندگی اش بوده و به یاد دارد که بعد از بازگشت به خانه احساس بی فایده بودن می کرده است. برخی 
مصاحبه شوندگان نیز شاهد لحظه هایی تلخ و دلخراش بوده اند. مانند کسی که لحظه ای را به یاد 
می آورد که مادرش در ماجرای تروریستی بمب گذاری در اوکالهما جان باخت، یا یکی از کارکنان 
بهداشت روانی به یاد می آورد چگونه یك کارگر جرثقیل پس از حمله تروریستی  11سپتامبر در 
»گراند زیرو« نیویورک در میان آوار محصور شده بود، نهایتًا این کتاب مجموعه ای تلخ و گاه گزنده 
اما عبرت آموز از روایت هایی انسانی، صادقانه و پر احساس است که در عین سختی و تأثر آور بودن، 

به شیوه ای روشن و روان و ساده و بی پیرایه بیان و ثبت شده اند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7
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مالحظات ويژه در تدوين تاريخ شفاهی جمعیت 
و ضبط  ثبت  و  تاریخ شفاهی  پروژه های  انجام  روند  در  که  واقفیم  کلی  نکتة  براین  همه  قاعدتًا 
مشاهدات و نظرات مصاحبه شوندگان، دنبال تحلیل داده ها و قضاوت دربارۀ آن ها نیستیم و نباید 
تاریخ شفاهی  این نکته هم یك اصل و هم یك روش مسلم و مهم در جریان تدوین  باشیم و 
است. رعایت این اصل در مواجهه با برخی موضوعات دقت و ضرورتی مضاعف می یابد. بنابراین 
شرط اساسی تدوین تاریخ شفاهی سازمانی چون جمعیت هالل احمر که بی غرضی و بی طرفی و 
غیرسیاسی بودن و استقالل از اصول اساسی آن است، حذف خط و خطوط سیاسی و جناحی و 
حب و بغض های شخصی و غیر شخصی و رعایت انصاف و عدالت و مروت در دعوت از ایفاگران 
نقش های ارزشمند و تاریخی این جمعیت و یا رویکرد به ثبت نظرات آنان است. هر اعمال نظر 
سیاسی و سلیقه ای آن هم در تدوین تاریخ شفاهی تشکیالتی که در اساسنامة آن، هر نوع نگاه 
سیاسی و نژادی و قبیله ای و باندی و حتی مذهبی و عقیدتی به فعالیت های آن، غرض ورزانه و 
مخل ایفای وظایف اساسی این نهضت خواهد بود، قطعًا پذیرفتنی نبوده و راه به جایی هم نخواهد 

برد و مطرود و غیر قابل ِاعتنا خواهد ماند. 
بر  مبتنی  سخت  و  عملیاتی  سازمانی  که  جمعیتی  چنین  تاریخ شفاهی  تدوین  همچنین، در 
و  عناصر  مشارکت  بر  عالوه  است،  بحران  مدیریت  عرصة  در  میدانی  تجربیات  و  توانمندی ها 
که  شناخته شده ای  کمتر  یا  گمنام  امدادگران  به  توجه  میانی،  مدیران  و  مدیریتی  ارشد  مقامات 
جمعیت هالل احمر مدیون تالش های شجاعانه و مؤثر و سرنوشت ساز اما نهان ماندۀ آنان است، 
نقشی کلیدی خواهد داشت. اگر هم نتوان عنوان تاریخ شفاهی بر گفته ها و خاطرات تمام آنان نهاد، 
قطعًا می توان در حاشیة تدوین تاریخ شفاهی، در مجموعه هایی تحت ِعنوان »خاطرات امدادی« و 
»خاطرات داوطلبی« و امثالهم، همواره نگاهی به آن ها داشت. حاشیه هایی که گاه ممکن است به 

متن اصلی راه یابند و مسیر آن را هم تغییر دهند.
 از این قرار، تعداد افرادی که به عنوان چهره های شاخص هالل احمر می توان جهت مصاحبه 
برای تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر به سراغ شان رفت کم نیستند چرا که همان طور که 
پیش تر اشاره شد، هم تنوع و تعدد عرصه های فعالیت و خدمت رسانی، و هم سابقة تاریخی طوالنی 
این جمعیت قابل ِتوجه است و در صورت شروع این پروژه، افراد زیادی را می توان بر شمرد که در 

ِسمت های مدیریتی یا عملیاتی، در این تاریخچة پرافتخار نقش آفرینی کرده اند. 
 

لزوم تأسیس »دفتر تدوين تاريخ شفاهی« و »مرکزمستند سازی« در جمعیت 
تدوین  »دفتر  یك  یا  واحد  یك  تأسیس  یا  ایجاد  ضرورت  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  عطف  با 
تاریخ شفاهی« و همچنین یك »مرکز مستندسازی« از خدمات و تجربه های یك قرنی جمعیت 
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گروهی  و  شود  تأسیس  مرکزی  و  دفتر  چنین  روزی  اگر  بی تردید  می شود.  احساس  هالل احمر 
سلیم النفس، منصف و بی غرض، فرهیخته و متخصص امر، کمر همت به تدوین چنین تاریخی 
و  و ضعف  کم و کیف  از  بصری(  و  )سمعی  تصویری  و  مکتوب  مستندسازی  به  همچنین  بندند، 
این  و  تاریخ  به  این  با رجوع  آیندگان  و  امروزیان  این جمعیت همت گمارند،  قوت های عملکرد 
مستندات راه پیش روی خود را روشن تر می بینند و گام هایشان را محکم تر بر می دارند. به عنوان 
امدادرسانی  و حماسة  بم  زلزلة  موضوع  با  فقط  چنین تاریخی  تدوین  شاید مستندسازی و  مثال 
در  بین المللی  امدادرسان  های  جمعیت  و  نهادها  دیگر  نحوۀ حضور  و  ایران  جمعیت هالل احمر 
پاسخ گویی به این حادثه، به تنهایی کاری مهم و دراز مدت برای چنین دفتری باشد؛ کاری که حاصل 
آن هم مهم خواهد بود، چرا که مدیران و امدادگران امروز و آینده، در آینة چنین مستنداتی خود و 
جمعیت خود را چنان می بینند که هم از نقاط قوت و حماسی آن احساس غرور کنند، هم نقص  ها 

را تشخیص داده و اصالح کنند تا در موقعیت مشابه دیگربار به دام آن نیافتند. 
به عنوان یك  نگارنده  به نظر  البته در زمینة مستندسازی در قالب صوتی و تصویری -که 
روزنامه نگار/مصاحبه گر/ مستندساز- با توجه به دستاوردهای عصر دیجیتال در کیفیت و سرعت 
ارائه داده های مختلف به جامعه مخاطبان، باید ذیل پروژه های تاریخ شفاهی به روش های مرسوم 
یعنی ضبط صوت و مکتوب کردن مصاحبه ها توجه بیشتری به آن معطوف شود - کارهایی به قصد 
تدوین نوعی تاریخ شفاهی برای جمعیت در قالب صوتی و تصویری توسط نگارنده و همکارانش 
انجام شده است. گر چه خروجی این کارها به ساختن مجموعه های تلویزیونی یا فیلم های مستندی 
در زمینة فعالیت های این جمعیت انجامیده که شاید با با معیارهای علمی و تخصصی نتوان آن ها را 
ذیل تدوین »تاریخ شفاهی« تعریف کرد، اما مصاحبه های گاه بسیار جامع و مفصل صورت گرفته با 
تعدادی از چهره های شاخص جمعیت در زمینه های مختلف )که در آرشیو اداره سمع و بصری این 
جمعیت موجود هستند( همچنان می توانند روزی به عنوان منابع و مصالح معتبر و مستند در تدوین 

تاریخ شفاهی این جمعیت به کار آیند.1

نتیجه گیری: 
بی تردید غفلت از به جا آوردن چنین ضرورتی، یعنی تدوین تاریخ شفاهی جمعیت هالل احمر ایران، 
چند آفت به دنبال خواهد داشت؛ مهم ترین این آفات تحریف یا مخدوش شدن تاریخچة فعالیت های 
همچنین  تاریخی،  مختلف  برهه های  در  احتمالی  سودجویانة  و  مغرضانه  روایت های  و  جمعیت 
محروم شدن مدیران و امدادگران و جوانان و داوطلبان عاشق خدمت در این جمعیت از تجربه های 
پیشینیان خواهد بود. غبار زدایی از گذشتة این جمعیت و نشان دادن نقاط درخشان آن، چراغ راه 

از  آنچه  مشابه  هدفی  با  1. نگارنده 

یک  است،  مد ِنظر  تاریخ شفاهی  تدوین 

تلویزیونی هفت قسمتی  مجموعه مستند 

زمان  با  خورشید«  و  ماه  تحت ِعنوان»یاران 

حدود 170 دقیقه و یک فیلم مستند با عنوان 

در  دقیقه   60 زمان  با  فرزند«  هزار  »چهل 

مقام پژوهشگر و مصاحبه کننده و طراح و 

کارگردان تهیه کرده است. در مجموعه اول 

-تولید سال 1393- هفت تن از پیشکسوتان 

جمعیت هالل احمر در عرصه های مؤثر و 

احمر حضور  هالل   جمعیت  تاریخ ساز  گاه 

تاریخ چهل ساله  فرودهای  و  فراز  و  دارند 

این جمعیت -پس از انقالب- در زمینه های 

مختلف مرور می شود. فیلم مستند »چهل 

جاری/1396-  سال  -تولید  نیز  فرزند«  هزار 

و  شاخص  چهره های  از  تن  سه  حضور  با 

مقدس  دفاع  دوران  در  جمعیت  این  فعال 

جنگ  زمان  ارسای  از  تن  سه  همچنین  و 

و  ضبط  و  ثبت  آنان،  خانواده های  و 

مستندسازی شده است و به نقش جمعیت 

و  ارسا  وضعیت  به  رسیدگی  در  هالل احمر 

می پردازد،  مقدس  دفاع  سال های  مفقودین 

گذشته از زمان نهایی محدود این مستند ها، 

زمان اصلی مصاحبه های صورت گرفته با افراد 

حدود 15  بر  بالغ  مستندها  این  در  حارض 

ساعت می شود. 
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خدمتگزاران بی منت و سخت کوش عضو خانوادۀ بزرگ جمعیت هالل احمر یا اعضا و فعاالن هر 
نهاد خیریه، مردمی و سالمت محور دیگر، برای امروز و آینده خواهد بود.
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