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صفحه آرایی و طراحی:مهدی رفیعی
همکاران این شماره :حجت االسالم والمسلمین اسداهلل اسدی،

به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز ها برای نیل به پیشرفت و توسعهه ههعه
فراررسیدن
جانبه یک کشور و شاخصی ارزشهند که منجر به دانایی و توانایی جامهه و تولید اشعغاا و رعروو و
دسغیابی به رفاه و امنیت اجغهاعی و در نهایت اسغقال و خودکفایی و اقغدار جامهه می شعود زمینعه
سازی آینده درخشان برای هر کشور را تنها از این منظر و مهبر حیاتی می توان یافت.
روز پژوهش فرصغی ماغنم جهت برجسغه نهودن و جلب توجه بیشغر به خالقیعت ایعده پعردازی و
برنامه ریزی پژوهش محور در راسغای طی نهودن مسیر توسهه جههیت و در امغداد مسیر پیشرفت
تا دسغیابی به افق های پیش رو در چشم انداز بلند مدو توسهه می باشعدو ههننعین مجعالی بعرای
تقدیر از تالش های ارزنده تهامی کسانی که با فروتنعی و ذششعت در ایعن راه ذعا بعر معی دارنعد
خصوصا ههکاران آموزش که در عرصه پژوهش و فناوری معی باشعد .امیعد اسعت تعالش و ههعت
ههگان و تالشگران این عرصه شاهد موفقیت های چشم ذیری در توسهه علهی جههیت هال احهر
باشیم.
فرصت را غنیمت شمرده ویاد می ننییا اج نااخاگانیال جه هی  5دیمیاه میا و ییاد و گیاهره یمی
امدادگرال نمعیت یالل احمر و پیشکسوتال عرص امداد واحات میویهه مرحیود دفایر را گرامی می
داریا.
امید است درس آموخته های این حوادث نقشه راه ما در عرصه امداد و نجات باشد.

گاهنامه سفیر نجات آماده دریافت نظرات  ،انتقادات،پیشنهادها ،مقاالت و نوشته های علمی تمامی عزیزان
می باشد .عالقمندان می توانند مطالب خود را به آدرس مشهد مقدس ،بلوار سجاد ،بزرگمهر شمالی ،1
معاونت آموزش وپژوهش جمعیت هالل احمر خراسان رضوی ارسال نمایند.
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کتاب مورد بحث ،یک اثر بیررار ثراثر
گذار و آگاهی دهنره در مرورد ی ری ا
بزرگت ین بح ان های پرر روی برر
در مان حال و نرز ثعرررن کننره ادامر
ثاریخ بر یت می باشه .این اث با هره
آگاهی دهی و جلب نظ ثمرا یینععران
فعالرررت هررای بر دوهررتان و در ج ررت
روشن ک دن وضعرتی اهرت کر ماننره
نهان در حال خ اب شهن ،انیان عصر
ما را ف ا گ فت و ه لحظ با وارد ک دن
آهرب جهیهی ام ان هر پا مانرهن را ا
این نهان ک خود ب ای خود هاخت می
گر د .در بخ هایی ا این کتاب بر ای
مع فرری آن در ایررن نر ر ی آورد شرره
اهت:
«هم گرر ی  COVID-19نرران داد
ک ج ان در ب ابر یرک فاجعر وا عری
ج انی ثا چ حه آهرب پذی اهرت .امرا
فاجع بیرار بزرگتر ی چنرهین دهر در
حال پرر وی بود اهت و بر یت هنرو
در ثالش ب ای حل این میئل و بیررار
عقب ثر ا عوا رب وحررتنان آن مری
باشه ،یر ا جوامرو و کررورها هنرو برا
عوا ررب ایررن وا عرررت هررا گار ن رر د
انه .ثأثر ات گر شرهن کر مررن در
حال حاض ه هال باعث کررت شرهن
م د و وی ان ک دن نرهگی و معرررت
آن ا می شود و بهون ا رهامات فروری و
مصمم اوضاع ا این هم بهث می شرود.
ف کانس و شهت حوادث آب و هوایی ب
طور ابل ثوج ی در حال افزای اهت،
و در نترج در طول ایرن مرهت طوفران
های گ و  4و  5و امواج گ مایی ،رکورد
هررای جهیررهی ا دمررای هرروا و ریررزش
باران های شهیه را در مرران بیرراری ا
موارد دیگ  ،ایجراد کر د انره .ا دهرت
دادن منابو طبرعی ،ناامنی غذایی ،ثرأثر
میررتقرم و غر میررتقرم ب ر هررالمتی و
آوارگی نرز ب متعا ب این بالیا در حرال
افزای هیتنه.

3

گردآوری و تنظیم :محمد صادق توکلی ثانی
کارشناس آموزش

بیراری ا جوامو ثحت ثأثر فاجع های همزمان و پی در پی ار دارنه و ف صرت
کمی ب ای ب بودی بل ا وارد شهن شون بعهی ب آن ا می دهه .و در ایرن بررن
اف ادی ک در این جوامو بررت در مع ض خط هیتنه در صورت عه درن نرا ها
و ظ فرت هایران و شنره نرهن صهای آن ا ،در مع ض خط های بررت ار می
گر نه.
بیت های مح ن عظرمی ک در ه اه دنرا در پاهخ بر  COVID-19در حرال
ثوهع هیتنه ف صتی ب ای با د ب ت اهت -ن ثن ا با ب برودی هربز بل ر یرک
ها گاری  ،با اهتعاد ا ه مای گذاری در ایجاد امنرت و افزای پایهاری در جوامو
ارثقاء یابه.
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منابعی ک ب ای انطباق با خط ات ناشی
ا حوادث ا لرمی کنونی و یب الو روع
نرا داریم ،با اهتعاد هوشمنهان ا منرابو
موجود می ثواننه ثامرن شونه .ب عنروان
نمون  ،نرا هرای ثعرررن شره بر ای 50
کرور در حال ثوهع ب ای دهر آینره ،
هاالن  50مرلررارد دالر آم ی را (حرهود
 49مرلرارد ف انرک هروسرس) در ج رت
ها گاری با این ثغررر ات ا لررم بر آورد
شه انه .این مقهار در مقایی با هزینر
ج ررانی پاهررخ برر ثررأثر ا تصررادی
COVID-19ک ثرا پرر ا ایرن 10
ث یلرون دالر آم ی ا (ثق یباً  9/8ث یلرون
ف انک هروسرس) را پررت هر گذاشرت
اهت ،بیرار کمت می باشه .ا جمل این
هزین ها یک طر نجرات ا تصرادی
COVID-19بررا  750مرلرررارد یررورو
( 802مرلررارد ف انررک هرروسرس) ثوهر
اثحادیر اروپرا در ئوسرر هررال  ،2020و
یک الیحر اختصاصری COVID-19
2.2ث یلرون دالر آم ی ا ( 2.1ث یلررون
ف انک هوسرس) ک در ما مارس ثوه
ایاالت متحه ثصویب شه .این پول بایه
ب ای ایجاد شغل مورد اهتعاد ار گر د،
می ثوانه در عرن حال در ج ت ب بودی
هبز ،ف اگر و مقاو نررز مرورد اهرتعاد
ار گر د.
اهتعاد ب مو و و ب جا ا منابو موجرود
نرز ض وری اهرت  -ثبلرغرات در مرورد
مرلرون ها و مرلرارد دالر کمک نبایه مرا
را ا اطمرنرران ا ص ر هزین ر هررا ب ر
ب ت ین نحو و ب ای اف ادی ک بررت ین
نرررا را دارنرره ،منص ر کنرره .در حررال
حاض  ،ب نظ نمی رهه بودجر موجرود
بر ای هررا گاری بررا ثغرر ر ات ا لرمرری و
کاه خط بالیا ،کرورهایی را کر در
معرر ض برراالث ین رییررک و کمترر ین
ثوانایی ب ای ها گاری و کنار آمرهن برا
ایرن خطر ات هیرتنه ،در اولویرت ر ار
دهه.
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ال در کررورهایی هزینر مری شرود کر
در حالی ک حجم باالث ی ا بودجر معمرو ً
باالث ین هطح آهرب پذی ی در ب اب خط بالیا و ثغررر ات ا لرمری را دارنره ،برررت
کرورهای با آهرب پذی ی بیرار باال با پرتربانی کم ،ا ها گاری با ثغرر ات ا لرمری،
عقب مانه انه.
ثجزی و ثحلرل اراس شه در گزارش ج انی بالیای طبرعی  2020نران می دهه ک
هرچ یک ا  20کرور آهرب پذی در ب اب ثغرر ات ا لرمی (مطابق با  )ND-GAINو
فاجع های م بوط ب ا لرم و آب و هوا (طبرق اطالعرات  )INFORMدر مرران 20
کرور دریافت کننه بودج ها گاری با ثغرر ات ا لرمی نریرتنه .هرومالی بر عنروان
آهرب پذی ث ین کرور ،در رثب  71ب ای ه م ب دن ا این بودج می باشه .هرچ یک
ا پنج کرور دارای باالث ین بودج مقابل  ،امترا آهرب پذی ی یاد یا بیررار براالیی
نهاشت انه .در مقابل این میئل  ،در انت ای دیگ طرف 38 ،کرور با آهرب
پذی ی باال (ا  60کرور) و  5کرور با آهرب پذی ی بیرار یاد (ا  8کرور) کمتر ا
 1دالر ب ا ای ه نع ا محل بودج ها گاری ا لرمی دریافت ک دنه و نرز دو کرور
(جم وری آف یقای م کزی و جم روری دموک اثررک جنروبی) ،هررچ پ داخرت ابرل
یک ی ا این محل نهاشت انه.
چال بعهی اطمرنان ا رهرهن بودج ب اف اد در مع ض خط در این کرورها اهت.
بیراری ا جوامو مم ن اهت عالو ب این ک در مع ض خط های م بوط ب ا لررم
ار دارنه ،درگر جنگ نرز شه باشنه و ثوانایی مقاومت و ثراب آوری آن را در ب ابر
بح ان ها ا بل نرز محهودث شه باشه .در نترج م اج ان و آوارگان این کررورها
و اف اد فقر ش نررن و نرز حاشرر نرررنان در ایرن کررورها مم رن اهرت بر ای
دهترابی ب خهمات ب کمک های نرا داشت باشنه .ب ای دهترابی ب این اف اد و این
جوامو ک ب عنوان یک اولویت در مع ض خط ات م بوط ب ا لرم ار دارنه  ،نرا ب
پرتربانی و حمایت و ب نام ریزی مالی و ههفمنه بیرار وی وجود دارد.
میاسل فق مالی نریت .این گزارش اهتهالل می کنه ک مان آن رهره اهت کر
ثجارت معمول را کنار بگذاریم و کلمرات را بر عمرل ثبرهیل کنررم .هال اهرت کر
بیراری ا ا هامات ال ب ای انجا  ،شناخت شه اهت اما اج ای آن ب ثأخر افتراد
اهت .ما بایه ب خی ا دره ای جهیهی را ک اخرر اً ا محرر ثغررر یافتر و جهیره
اط افمان آموخت ایم ،بینجرم .اهاهاً  ،بایه اطمرنان حاصل کنرم کر ثع رهات ب رم
پروهت در اهها ثوهرع پایرهار ) (SDGرا ،کر در ثوافرق نامر پراریس و نررز در
چارچوب هنهای ب ای کاه خط بالیا  2030-2015ب آن ا دهت یافتر ایرم ،بر
صورت متحه اج ا کنرم .و بایه کار بیرار ب ت ی انجا دهرم ثا ایرن اطمرنران ایجراد
شود ک هم با یگ ان  -ا جمل دولت ها ،اهها کننهگان ،بخ هرای بر دوهرتان ،
ثوهع  ،ا لرم و محر ییت  -حمایت ا م د  ،جوامو و کرورهای در مع ض خطر
را در اولویت ار می دهنه.

تجزیهوتحلیلارائهشدهدرگزارشجهانیبالیایطبیعی2020نشانمی
دهدکههیچیکاز20کشورآسیبپذیردربرابرتغییراتاقلیمی(مطابقبا
)ND-GAINوفاجعههایمربوطبهاقلیموآبوهوا(طبقاطالعات
)INFORMدرمیان20کشوردریافتکنندهبودجهسازگاریباتغییرات
اقلیمینیستند.
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بالیا در طی بیماری همه گیرCOVID-19

ثغرر ات آب و هوایی منتظ نمی ماننه ثا هم گر ی  COVID-19کنت ل شود .بیراری ا م د بطرور همزمران
ثحت ثأثر میتقرم هم گر ی و فاجع های ناشی ا ا لرم ار می گر نه و فقر ث ین و در مع ض خط ث ین افر اد
ج ان اولرن و هخت ث ین ض ب را می برننه .بر ا  100فاجع برن مارس ( 2020هنگامی ک هم گر ی اعال
شه) و ش ما بعه ا ن ایی شهن این گزارش ،رخ دادنه و بر ا  50مرلرون نع ثحت ثأثر ار گ فتنه .بناب این ،
در نترج با وجود درگر ی این رو ها با برماری ،اما ه گز مانی فوری ث ب ای ا ها وجود نهاشت اهت.

بیش از

بیش از

بیش از
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 50میلیون نفر

100

در این بالیا آسیب
دیده اند.

در طول 6ماه از زمان آغاز
همه گیری رویداده است

سانحه متفاوت

باعث آسیب بیش از
 250000نفر شده است

سانحه

٪99

افراد آسیب دیده تحت تأثیر فجایع شدید اقلیمی و آب و هوایی قرار گرفتند.

منابوEM-DAT،: IFRC GO:
یادداشت ها : WHOبرماری هم گر  COVID-19را در  11مارس  2020اعال ک د .ار ا م بوط ب  1مارس  2020ثا  1هپتامب  2020اهت.
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گزارش جهانی بالیای
 2020به خطرات ناشی
از فاجعه که تغییرات
اقلیمییی با ییه آنهییا
شده است می پردازد و
اقییدامات مزم بییرای
مقابلییه بییا تیی ثیرات
انسانی آنها را تجزییه
و تحلیل می کند.
فصل ، 2
خطرررا در همرره جررا  -رونررو و
أتثیرا اقلیم بر بالیا:

این فصل چگونگی افزای ثعهاد بالیا با
گذشت مان ،و چگونگی ثعرهاد فجرایو
م بوط ب ا لرم و آب و هوا و درصه آن ا
ا کل بالیا را ب رهی می کنه .در نترج ،
می ثوانرم انتظار داشت باشرم ک ن ثن ا
مان کمتر ی بر ای با یرابی در فاصرل
بالیا وجود داشت باشه ،بل  ،بر نروعی
ک ر ا آن ثحررت عنرروان بح ر ان هررای
پرچره یاد می شود ،چنرهین فاجعر بر
طور همزمان نرز اثعاق برعته .ب عنروان
مثال ،خط اثی ماننه طوفان هرا ،طغرران
ها ،خر یالی ها ،آثر هرو ی هرا یرا
امواج گ ما ،د رقا در ش ایطی ک دنرا برا
برماری هم گرر  COVID-19درگرر
می باشه ،ب هرچ عنوان کمت نره انه.
در این فصل ثرأثر ات انیرانی احتمرالی
حوادث شهیه آب و هوایی ک برا ثغررر
ا لرم و طی  10ثا  30هال آینه ثررهیه
خواهه شه و این در حالریت کر ثعرهاد
اف اد آهرب دیره ا حروادث ا لرمری در
حال افزای اهت و ثا مانی ک ما هرم
در مورد ها گاری با ثغررر ات ا لرمری و
هررم ب ر ای ثعررهیل آن ا ررهامی ن نرررم،
همچنان رو ب افزای خواهه بود.

شماره/15دی ماه یک هزار سیصدو نود و نه

فصل ، 3
اقلیم به عنوان یک عامل خطر-رونو آسیب پذیری و در معرض قرار
گرفنت:

این فصل ثأثر ات ناب اب جغ افرایی مخاط ات م بوط بر ا لررم و آب و هروا را ،بررن
مناطق با بررت ین بار (آهرا-ا رانوهر ) و نرز در داخل کرورها را
مورد ب رهی ار می دهه .همچنرن ب رهی می نمایه ک رونههایی ماننه ش نررنی
ه یو و بهون ب نام و ناب اب ی اجتماعی و ا تصادی ،چ ثاثر ی در بررت شهن خط
ب ای اف اد داشت اهت .نرز رد این فصل اهتهالل می شود ک ثالش ها ب ای کاه
خط ات بایه مبتنی ب درن کامل ث ی ا دلرل آهرب پذی ی اف اد ،ظ فرت کمت آن ا
در مقابل با بح ان نیبت ب های ین ،با در نظ گ فتن گر و هرایی ا افر اد کر بر
آهرب پذی ی بررت ی متمایلنه و با نرز در نظ گر فتن ثغررر ات چررمگر ثج بر و
ش ای درون ها و برن گ و ها ،باشه.
بهون این ،نمی ثوانرم ب اف ادی ک بررت ین نرا را دارنه ،دهرت یرابرم .ایرن فصرل
همچنرن فرارهای هریتم بر دوهتان را حتی بل ا شون ج انی ویر وس ک ونرا
ب رهی می کنه و هرهار می دهه ک ش ا های موجود برا بحر ان COVID-19
بهث خواهه شه.

فصل ، 4
کرراهش ریسررک و انعطررای پررذیری کال رروی  -برره حررواقل رسررانون
أتثیرا احمتایل و پیش بیین شوه حوادث شویو:

این فصل در بران چگون با کاه در مع ض ارگر ی و آهرب پرذی ی و افرزای
ثوانایی های م د ب ای مهی یت شون ها و اهت س ها ،ب طور موث ی ،خط فاجعر
های م بوط ب ا لرم و آب و هوا را کاه دهرم .این ام خواهتار انطباق برا شر ای
ا لرمی جهیه و ثالش های ثوهع آگاهی دهنه مبتنی ب رییک اهت ثا ام و و ب
فوریت بتوانه ب ای ب خط ات در حال افزای پاهخگویی نمایرم ،و ایجاد ثحرول در
ثما روی دهای انعطا پذی ی در بخ های ثوهع  ،بر دوهتی ،محر ییرت و
ا لرم ،ب ه عت افزای یابه.
ب نام ها و عملرات بایه "هوشمنه در ب اب ثغرر ات ا لرم" باشنه .ما بایه ب ای
هم اری ،ثقویت و همیویی ثالش ها و ثولره مرت ن را حل ها کارهای بررت ی
انجا دهرم .و ا هامات ها گاری و کاه خط بایه جوامو  -ب ویژ نان ،جوانان و
اف اد بومی  -را در ط احی خود درگر نماینه ثا بتواننه وا عاً نرا های اف اد در مع ض
خط را ب آورد کننه .این فصل همچنرن ب چگونگی مقابل با این بالیا در بخ
بر دوهتی کمک می کنه ثا در مقابل افزای شهت و ایو م بوط ب ا لرم ،ب ویژ با
گیت ش هرهار ودرس و پر برنی روی دها ،موث ث عمل شود.

چگونه با کاهش در معرض قرارگیری و آسیب پذیری و
افزایش توانایی های مردم برای مدیریت شوک ها و استرس
ها ،به طور موثری ،خطر فاجعه های مربوط به اقلیم و آب
و هوا را کاهش دهیم.
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فصل ، 5
سزب شون  -تقویت اپیواری
زیست محیطی برای عملیا
های واکنش و ابزیایب:

این فصل ب چرم انها کمک های
بر دوهتان می پ دا د ثا ب هبزث و
پایهارث شهن کمک نماینه .این فصل
همچنرن روش هایی ک در آن ،پایهاری
ییت محرطی عملرات های واکن و
با یابی ،می ثوانه ثقویت شود ،در حالی
ک اث ات ا لرمی و ییت محرطی را
کاه می دهنه ،مع فی می نمایه .و
در ادام مط می شود ک ها مان
های بر دوهتان در بال آهرب های
ییت محرطی نرز میئولرت دارنه و این
ب معنای اثخای روی د جهی ث ی در
ثما مرن ها ب ای هبز ک دن فعالرت
ها و ا هامات خود ما ،خصوصاً در رابط
با اث ک بن و ثأثر ما ب محر ییت،
می باشه.
ضرورت کشورها در بهبود
اثربخشی چارچوب های ملی
کنترل ریسک در مواجهه با
افزایش خطرات بالیا و وخیم
تر شدن روند تغییرات اقلیم
را بررسی می کند

فصل ، 6
حاکمیت هومشنو خطر سوانح
اقلیمی  -اطمینان از چارچوب
های نظاریت فراگیر و منسجم:
این فصل ،ض ورت کرورها در ب بود
اث بخری چارچوب های ملی کنت ل
رییک در مواج با افزای خط ات
بالیا و وخرم ث شهن رونه ثغرر ات ا لرم
را ب رهی می کنه .این ام بایه ا ط یق
انون منیجم و ف اینههای اصال
هراهت انجا شود ک باعث
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باعث انعطا پذی ی در ب اب خط ات ا لرمی و بالیا ب روشی منظم ثر ی شرود .بر
این ث ثرب ،کرورها می ثواننه منابو موجود خود را ب رنر کر د و کرارایی ا رهامات
مهی یت رییک خود را افزای دهنه .روانرن و هراهرت ای داخلری ی پارچر ثر در
مرن مقابل با ش ای آب و هوایی و بالیا ،راهی اهاهی ب ای اجر ای ثع رهات بررن
المللی ثحت  ، SDGثوافق نام پاریس و چارچوب هنهای می باشه.
فصل ، 7
أتمین مایل هومشنو  -رسیون پول به جایی که بیشررت بره آن احایرا
است:
این فصل اهتهالل می نمایه ک هاختارهای فعلی ثأمرن مالی هزین های مقابلر برا
ثغرر ا لرم ،هنو ب هه ن هره انه .ثأمرن مالی هوشرمنه ،نر فقر بر مقرهار آن
م بوط اهت بل ب م ان و چگونگی هزین م ثب می باشه .این ب معنای هرهایت
عمهی پول ب کرورها و جوامعی اهت کر برررت در معر ض خطر بحر ان هرای
ثغرر ات ا لرمی هیتنه و ط احی اهت اثژی های جامو بودج ا منرا و مبها آن ب ای
اف اد و م ان ایی ک وا عاً ب آن نررا دارنره مری باشره .میرئولرت روشرنی بر ای
کرورهای ثوهع یافت ب ای انجا ثع هات خود ب ای ثأمرن مالی و همچنررن بر ای
هم کیانی ک در هزین های آن مرارکت دارنه وجود دارد ثا اطمرنان حاصل شرود
ک هزین این بودج ها ب ب ت ین وج ی ههایت و انجرا شره اهرت ثرا برررت ین
ثاثر ات را ب ای اف ادی ک بررت ین نرا را دارنه ایجاد نمایه .این بایه شرامل ثجمررو
ثجارت و م ارت های بومی م د محلی و هریتم هایی باشه ک برا برهث ین اثر ات
ثغرر ا لرم روب و هیتنه .این ام  ،ن ثن ا بر ای هره ر ار دادن آهررب پرذی ث ین
م ان ها ،بل ب ای ث ر ب نام ها و ابزارهای ثأمرن مالی با بررت ین اث ات ب م د
آهرب پذی  ،ب یک ثالش هماهنگ نرا دارد.
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سوانح در سال 2019

امواج گرمایی ،اروپای غربی
June to August 2019
 3موج گ ما ک ب بلژیک  ،ف انی  ،آلمان  ،ایتالرا ،
هلنه  ،اهپانرا  ،هوسرس و انگلرس ثأثر گذاشت و
باعث  3،453م گ شه اهت

طوفان دورین در
باهاماس و ایاالت متحده
September 2019
باعث م گ  379شه اهت

همه گیری ابوال
DRC
–August 2018
January 2020
با باعث کرت شهن
 2246نع ثن ا در
 2019شه.
سیل پاراگویه
May 2019
ب جمعرت بر ا  522000نع ثاثر
گذاشت و باعث م گ  33نع شه

97/6میلیون
نفر جمعیت آسیب دیدند
و  24396نفر کشته شدند
٪97
به واسطه روبرو شدن با
سوانح مرتبط با اقلیم و آب
و هوا متاثر شدند

سوانح
طبق طبقه بندیEM-DAT
لزل

هم گر ی
آث

فران

طوفان
هرل
مرن لغزش

منابو : IFRC 2020ب اهاس داد های ،DFO ،WHO ،NCEI (NOAA) ، EM-DAT
( FIRMSناها)  ،م کز ملی ثوفان  ،م کز هرهار ثوفان مرت ن ،IBTrACS (NOAA) ،
 ،ReliefWebب رهی داد های ثانوی
ثوج  :نقر های اهتعاد شه برانگ هرچ عقره ای ا ط فهراهرون برن المللی صلرب ه خ و هالل
احم یا انجمن های ملی در مورد وضعرت حقو ی یک ه مرن یا مقامات آن نریت.

Wildfire
Heatwave
Drought
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٪77

308

از حوادث ناشی از
مخاطرات طبیعی مرتبط به
اقلیم یا آب و هوا بود

سانحه در اثرمخاطرات طبیعی ایجاد شده اند

خشکسالی در افغانستان
April 2018–July 2019
ب  10.6مرلرون نع آهرب وارد نمود

توفان های فاکسای و هاجیبیس  ،ژاپن
September–October 2019
ب جمعرت بر ا  510000نع ثاثر گذاشت

طوفان های کامموری و فنفون  ،فیلیپین
December 2019
ب ث ثرب ب  1.9و  3.2مرلرون نع آهرب وارد نمود
و باعث م گ  67نع شه

طوفان فانی  ،هند
May 2019
ب بر ا  20مرلرون نع آهرب
وارد نمود و باعث م گ  50نع شه
طوفان های آیدا و کنت  ،کومور  ،ماالوی  ،موزامبیک و زیمبابوه
March and April 2019
ب بر ا 3مرلرون نع آهرب وارد نمود و باعث م گ  1296نع شه

آتش سوزی افسار گسیخته ،استرالیا
September 2019–February
2020
 19.4میلیون هکتار در آتش سوخت

3
36
همه گیری آتش فشان

32
زمین لرزه

ب بر

8
خشکسالی

خشکسالی ،شرق و جنوب آفریقا
January–December 2019
ا  9مرلرون نع و در بر ا  12گرور آهرب وارد نمود

10
تغییرات دمایی شدید

8
آتش سوزی

25
زمین لغزش

59
طوفان

127
سیل
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آب و هوا را هومشنو کنیو

فعالرررت هررای بر دوهررتان (ا ررهاماثی ا
جمل ث ر پول نقه ،کرت های ب هاشتی
و آب اضط اری ،یا کرت ثج رز پناهگرا
و حعاظت ا معررتی ماننه ثخلر دا  ،و
غر ) ،ماننه ثوهع و همچنررن ا لررم و
محر ییت بایه ب ای انجرا ا رهامات
ناشی ا پرر برنری ،آمرادگی برررت ی
داشت باشرنه .گرزارش ج رانی بالیرای
 2020بران می دارد کر مران آن فر ا
رهره ک این روش ا ط یق ادغرا آن
در وانرن ،هراهت ها و ب نام های ملی
مررهی یت رییررک در ب ابرر بالیررا ،و
همچنرن در رویر هرا و ا رهامات اهرها
کننهگان و ها مان های بر دوهتان  ،ب
اولویت های باالث ی ب هه.
کلره این موضوع در درن کامل و عمل
ب آن چررزی اهرت کر علرم در مرورد
مخرراط ات آینرره  ،و در حررالی کر ایررن
درن مم ن اهت با مخراط ات گذشرت
ن چنهان دور هم متعاوت باشره ،بر مرا
می گویه .این موضروع میرتلز ثلعررق
درن ا آهرب پذی ی ها و ظ فرت های
موجررود در ب ابرر ی رری ا مخرراط ات
احتمالی آینه در مقرراس هرای مرانی
مختلررف (ا جملرر پررر برنرری هررای
هواشناهی ،پر برنری هرای فصرلی و
پر برنی هرای ثغررر ات ا لرمری بلنره
مهت) اهت.
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ب ای مهی یت رییک در ب اب بالیا ،پر برنی های بلنه مهت و متوه  (فصلی) می
ثوانه در ب نام ریزی و ه مای گذاری بیرار م م باشنه ،این در حالی اهت ک پرر
برنی های کوثا مهت بایه مح کی ب ای ا هامات حال حاض باشنه .بودج مبتنی بر
پر برنی و روی دهای مراب ف اث ا م حل درن برود اهرت  ،یعنری  ،IFRCا
ط یق جمعرت های صلرب ه خ و هالل احم و های ش کا ،آن ا را در کار
خود در بر ا  60کرور ثاکنون ادغا ک د اهت .هم هریتم های هررهار هر یو
بایه ب اف اد در مع ض خط منت ی شونه و آن ا را در ب گر نه و ب راحتی ثوه آن ا
ابل درن و عمل باشنه ،ثا جان م د نجات یابه .در این مرنر هر مای گرذاری در
هرهارهای اولر بایه با ه مای گذاری در ا هامات اولر مطابقت داشت باشه .در عرن
حال ،اطالعات م بوط ب مخاط ات و ب ویژ گ و های آهرب پذی ک ب ای ثوهع
هریتم های هرهار ودرس و ا هامات اولر جمو آوری می شود ،می ثوانه بر طرور
ی پارچ ا کاه خط و ب نام ریزی ها گاری طوالنی مهت پرتربانی نماینره (امرا
در حال حاض ب نهرت چنرن می کنه) .ب عنوان مثال ،در کنرار هر مای گرذاری در
هریتم های هرهار ه یو هرل ب ای جوامو آهرب پذی  ،ی هاخت هرای م رم بایره
مقاو ث شونه ثا بتواننه در ب اب خط ابل پر برنی -و اغلرب در حرال افرزای -
ش ای شهیه دمایی و افزای هطح دریا مقاومت کننه .

اولویت ها
را درست درک مناییو
----------------هه جمعی ما این اهت ک هم را ا بالیا در امان نگ داریم  ،اما اولررن اولویرت و
ثم کز ما بایه جوامعی باشه کر برررت در معر ض خطر و آهررب پرذی ی در ب ابر
خط ات ا لرمی ار دارنه.
گزارش ج انی بالیای  2020نران می دهه ک ا تصاد بررن المللری بر ای ثغررر ات
ا لرم و کاه خط بالیا با نرا های م ثب با هرا گاری در کررورهای کرم درآمره،
همگا نریت و کرورهای با باالث ین رییک و کمت ین ظ فرت ها گاری ،در اولویت
ار نهارنه.
یک دهتورالعمل روشن ب ای ثم کز روی بررت ین اف اد در مع ض خط -و اطمرنان
ا مرارکت آن ا در ثصمرم گر ی -نرز در بیراری ا وانرن مرهی یت خطر در ب ابر
بالیا و ب نام های ها گاری ملی وجود نهارد .بایه گعت ک وضعرت اف اد و جروامعی
ک بررت در مع ض خط هیتنه ،ا جمل هاکنان محل های فقر نررن ،م راج ان و
آوارگان ،جوامو بومی ،اف اد مین و معلول و اف اد با گ ای جنیی و هویت جنیرتی
متنوع ،ا م انی ب م ان دیگ بیرار متعاوت اهت.
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یکپارچه سرازی و برو
سازی رویکرد

"ف آینرره ی پررارچگی" مم ررن اهررت،
روی دی کامالً انقالبری بر ای بحر ان
ثغرر ات ج انی ا لرم ب نظ ن هره ،امرا
بایه گعرت کر کرامال ضر وری اهرت.
چارچوب های اصلی نظرارت ج رانی -
SDGها  ،چرارچوب هرنهای و ثوافرق
نام پراریس -در حرال حاضر خواهرتار
روی دهررای ی پارچرر در انطبرراق بررا
ثغرر ات ا لرم ،کاه رییک ب و بالیرا
هیتنه .با این حال ،ثعهاد کمی ا وانرن
و هراهت های ملری مرهی یت رییرک
فاجع  ،ها گاری با ثغرر ات ا لرمی را ،ب
طور کامل در خود ادغا ک د و ب خی ا
ایاالت ا ها وکارهای ن رادی مروا ی و
جهاگان و ف اینههای ب نام ریزی بر ای
ها گاری با ثغرر ات ا لرمی  ،مرهی یت و
ثوهع رییک فاجع اهتعاد می کننه.
همچنرن عه ی پارچگی در منابو مرالی
برن المللی با ثغرر ات ا لرمری ،ثوهرع و
بودج بر دوهتان کر اغلرب بر روش
های ناهماهنگ کرار مری کننره ،وجرود
دارد ،و باعث ایجاد ش ا در ف اگرر ی
 ب ویژ در حمایت ا پاهخ دهنرهگانمحلی و ا هامات در هرطح جامعر مری
شود.
اگ این جوامو منابو مرورد نررا خرود را
داشررت باشررنه ،هررا مان هررای محلرری
بر دوهتان و جامع مرهنی مری ثواننره
ب بررودی جوامررو آهرررب دیرره را پررر
برنی ،پاهرخ دهنره و ا آن را پررتربانی
کننه .دهت هی ب منابو مرالی ثغررر ات
ا لرمری چنرره جانبر بر ای گر و هررای
جامع مهنی بیرار دشروار اهرت و یرک
نقط کور جمعی وجود دارد ک می ثوانه
مانو ا پررتربانی بر ای ایجراد ظ فررت
ن ادی بلنه مهت ب ای پاهرخ دهنرهگان
ب بالیای محلی شود.

خالصه ای از توصیه ها
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برای دولتها
ط احی ه مای گرذاری هرا ،ا جملر بیرت هرای مرالی پاهرخگویی بر بحر ان
 ، COVID-19ب ای حمایت ا جامع ای هربز ،انعطرا پرذی و ف اگرر و هر مای
گذاری در ج ت کاه ثغرر ات ا لرمی و ها گاری با آن ا.
اطمرنان ا ط احی ی هاخت هرای اصرلی ،ماننره مرهارس ،برمارهرتان هرا ،م اکرز
م ا بت ا کودکان و هرالمنهان ،دیوارهرای دریرایی ،نر وگرا هرا و آب و ثج ررزات
ب هاشتی (و در صورت نرا مقاو ها ی آن ا) ب ای مقاومت در ب اب ثغرر ات ا لرمی و
دمایی شهیه و افزای هطح دریا و ار یابی اث ات ییت محرطی ب عنوان یک ابزار
نظارثی .
ب رهی وانرن ،هراهت ها و ب نام های مهی یت خط بالیا ب ای اطمرنان ا درن و
اج ای پ وئ هرا برا مرنر هوشرمنهی در ب ابر ثغررر ات ا لرمری .در نظر گر فتن
نوآوری ای کلرهی ماننه ا هامات مبتنی ب پر برنی و ثأمرن مالی ک با هریرتم ای
حعاظت اجتماعی مقاو در ب اب شون م ثب هیتنه.
ه مای گذاری و ط احی هریتم های هرهار ودهنگا و ا هامات ودهنگا ی پارچ
و مبتنی ب م د ج ت حصول اطمرنران ا اجر ای هررهارهای بر مو رو در هرطح
جامع و همچنرن پاهخ محافظتی کافی.
اطمرنان ا دهترابی غر متم کز ب بودج فعالرت های مهی یتی در مرن هرا گاری و
مهی یت خط  ،ب ویژ در هطح محلی.
برای سازمانهای بشردوستانه (و سایر جامعه مدنی مرتبط)
پذی ش و ثقویت ها گاری با ثغرر ات ا لرمی ،بر ویرژ در محرر هرای شر ی ،و
همچنرن در مرن هایی ک مم ن اهت متخصصان ثوهع کمت حضور داشت باشنه
 ،ماننه بح ان های پرچره .
اولویت دهی ب اهتعاد ا اطالعات پر برنری در ب نامر ریرزی هرا و ف اگرر ی ا
موفقرت در انجا فعالرت ها مبتنی ب پر برنی ب ای ا هامات اولر .
ثقویت هریتم واکن ه یو و افزای ظ فرت ب ای بالیایی ک نمری ثروان ا آن را
جلوگر ی ک د.
ب ع ه گ فتن میئولرت گزارش شرعا ثغررر ات ا لررم ج رانی و محلری و اثر ات
ییت محرطی و ثقویت پایهاری ییت محرطی فعالرت ها و ثأثر ات بر دوهرتان و
ایجاد پرونههای مح م ث با محر ییت در طول کارهای بر دوهتان .
برای اهدا کنندگان چند جانبه و دو جانبه
ط احی بیت های پرتربانی  COVID- 19بر ای ام ران ب برود ییرت محرطری و
ب نام های حمایت ا جوامو هبز ،انعطا پذی و ف اگر و ه مای گذاری در کاه
ثغرر ات ا لرمی و ها گاری با آن ا.
افزای ثرالش هرای خروددر ج رت ثطرابق نرا هرای هرا گاری آهررب پرذی ث ین
کرورهای در حال ثوهع با ظ فرت های آن ا.
اطمرنان ا ثخصرر بودجر بر ای کراه خطر ات ا لرمری و اولویرت دادن بر
کرورهایی ک دارای باالث ین هطح خط و کمت ین ظ فرت هیتنه.
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ثغرر روی ها ب ای دهرترابی بر منرابو
مالی ا لرمی چنه جانب در هطح محلری
ب ای ایجراد مقاومرت در ب ابر ثغررر ات
ا لرمرری در جامع ر و همچنرررن ثقویررت
دهت هی ظ فرت های ن ادی در ج رت
پاهخگویی بلنه مهت.
اولرت دهی ب پرتربانی ا روی دهرای
پر برنان در ج ت افزای دهت هری
اف اد بررت ب کمک ها پرر ا و روع
بالیای ابل پر برنی.
حمایررت ا هررا مان هررای بر دوهررتان
ب ای دهترابی ب روی د هبزث (ک بایه
بودج کافی ب ای ثقویت هریرتم هرا را
ف اهم شود و ام ان دهت هی پایهار نررز
وجود داشت باشه) هماهنگی با ی رهیگ
ب ای جلوگر ی ا ثنا ض در درخواهرت
های آن ا ا گر نهگان بودج .

برای موسسا و کارشناسران
تغییر اقلیم

پررذی ش و ارثقرراء مررهی یت مرروث ث خطرر
بالیای ناشی ا ثغرر ات ا لرمی بر عنروان
یک عنص م م درموضروع هرا گاری و در
نترج ثوج ب هه م م ا هامات ج انی و
داخلرری ثغرر ر ات ا لرررم ،هم ر ا بررا انجررا
ا هامات کاه دهنه اث ات.
متصل ک دن ابزارهای ثحلرلی (و همچنررن
ابزارهای هراهتگذاری و ثأمرن مالی) بر ای
ها گاری طوالنی مهت ،با ا رهامات مبتنری
ب پر برنی کوثا مهت و واکن پرس ا
فاجع .

ثالش مضراعف ،برا هم راری شر کای
بر دوهتان و مر ثب برا ثوهرع  ،بر ای
اطمرنان ا دریافت اطالعات علمری بر
مو ررو و ابررل ف ررم جوامررو در مررورد
مخاط ات ناشی ا ثغرر ات ا لرمی.
ایجاد و ثوهرع جوامرو بر اهراس ثج بر
برر ی و کرراه خطر بالیررا در مررهی یت
شررون هررا ،بررا در نظرر گرر فتن نرررا برر
روی دهای چنه بخری و ثم کز روی بر
اج ا در هطح محلی.
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برای همه

حصول اطمرنان ا مورد ثوج ار گ فتن آهرب پذی ث ین اف اد ب عنوان یک اولویت
در انطباق با ثغرر ات ا لرمی و مهی یت رییک در ب اب بالیا .
ثوج ک دن با د ت بررت ب صهای جوامو ،دان محلی و هرا وکارهای مقابلر ای،
ب ا درن شرو ها و نرا های م بوط ب خط ات ا لرمی و ط احی ب نام های ف هنگی
مناهب.
حمایت و ثوانمنه ها ی رهب ی جامع مهنی و محلی در مرن ها گاری برا ثغررر ات
ا لرمی و ثالش ب ای مهی یت خط بالیا.
کار ک دن در ه اه بخ ها و هم جانبر در ج رت مقابلر برا خطر ات ناشری ا
بالیای ا لرمی.

زمان عمل است

 COVID-19نران داد اهت ک بر یت ثوانایی شرناخت و پاهرخگویی بر یرک
بح ان ج انی را دارد و می ثوانه منابعی را پرها می کنه کر هررچ کرها ثراکنون در
دهت س نبود انه و ا هامات بی هابق و ه یو را ب ای پاهخگویی ب بحر ان انجرا
دهه.
ثغرر ات ا لرمی حتی م مت ا وی وس ک ونا اهت ک ب معنای وا عری کلمر بقرای
طوالنی مهت ما را ث هیه می کنه.
ما بایه با ا ها در ج ت مع وس ک دن ثغرر ات ا لرمی ،این ث هیه را ب ط کنرم.
در همرن حال ،ما بایه ثالش کنرم ثا ثلعات و خیراراثی را کر بالیرای ناشری ا آن
ایجاد می کنه ،محهود نمایرم .هم ما  -دولت ها ،کمرک کننرهگان ،بر دوهرتان و
کارشناهان ثوهع  ،ا لرم و محر ییت -بایه بل ا این دی شود بر طرور مروث
عمل کنرم .ف صت خود را ا دهت نههرم».
همانطور ک در ابتهای این خالص آورد شه ،نویینهگان این کتراب ار شرمنه هرعی
نمود انه ثا این اث را ب ای ثاثر گذاری ب ثما ج ران و خصوصرا کررورها و دولرت
های ثصمرم ها در ع صر بررن المللری و در درجر دو  ،جمعررت هرا و داوطلبران
ا هامات بر دوهتان در کرورهای در حال ثوهع انترار دهنه .داد های بیرار بر و
و موث این کتاب می ثوانه در پژوه های در حال انجا در کرور مرا نررز کرارایی
یادی داشت باشه و همچنرن می ثوانه هراهت های کاه اث ات هوانح را ب طرور
شعافی همیو با اهت اثژی های کاه و ها گاری با ثغرر ات ا لرمی ار دهه.
در حال حاض این کتاب ب ای اهتعاد بررت عال منهان ای انی در معاونت آمرو ش
و پژوه جمعرت هالل احم اهتان خ اهان رضوی در دهت ث جم و آماد هرا ی
ب ای انترار می باشه و امره اهت ک پر ا آغا ا جهیه هج ی در اخترار عال -
منهان ار گر د.

 COVID-19نشان داده است که بشریت توانایی شناخت و
پاسخگویی به یک بحران جهانی را دارد و می تواند منابعی را پیدا
می کند که هیچ کدام تاکنون در دسترس نبوده اند و اقدامات بی
سابقه و سریع را برای پاسخگویی به بحران انجام دهد.
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گردآوری و تنظیم :حجت االسالم والمسلمین اسداهلل اسدی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر خراسان رضوی

13

در داهتان نجات ،مخراط ای وجرود داردکر بر ای «مرن»
نریت .ب ای دیگ ی اهت ک پرونهی ا را م ر مرن و او را
ب هم متصل می کنه و این من ب ای اوهت ک وارد ماج ایی
می شود ک داهتان نجات را می ها د.
جذابت ینو عمرقث ین روایتهرای شراهنام هعرتخروانهرا
هیتنه ،ه دو داهتان نجاتانه یک ویژگی نجاتبخ هرا در
ای ان این اهت ک حامی یک اصرل اخال ریانره در بقرر ی
ف هنگ ها لزوماً این طور نریرت اعره ی اخال ری خاصری
پرت آن نریت.
یراریرهرانهن کر مع رو و چرارچوب شرالود ی هررا مانی
هاللاحم اهرت .ی بنرای ف هنگری عمررقو ریرر داریدر
ای اندارد ،می ثوانره ب این پرتوان ث ر کنره و ا رمزپ دا ی
غنی ک در این حو ی ثمهنی وجود دارد ب بگر یه.
شالود ی ثمهن ما م اهت .یعنی آدما ها بر ی رهیگ م ر
دارنه ک این ثمهن با ی مانه امرا ایرن را بایره آمرو ش داد،
چون م معنای پرمان و ارداد اجتمراعی هرم دارد .پرونره
معنادار عقالنی ب مبنای م ایجاد مری شرود م ر خ دمنره
اهت .ه ن اد اجتماعی و ه ها مانی ،نرا منه یک پرتوان ی
ف هنگی و نوعی هویت ها ی اجتمراعی اهرت کر بایره برا
ارکان ثاریخی آن جامعر گر بخرورد و ا دل آن ب آیره .در
مورد ها مان هالل احم نرز ماجرر ا د رقررا ب همرن شر ل
اهت .یعنی با یک هاختار عملراثی و ن اد کارک دی رو بر رو
هیترم ک احتماالً چارچوب ن افزاری چنهان د رقی ب ای آن
ثهوین نره و این کاری اهت ک بایه انجا شود.
ی ی ا موضوعاثی ک می ثوانه ب ثحقق این هره کمرک
کنه ،پ داختن ب اهطور ها در ف هنگ ای ان اهت.
این بحث را اینگون پی می گر یم…

ن ات اصلیبحث آنچ اراس خواهه شه ،ب چ ار محور اصلی ثقیرم می شود:
 1ر مع و نجات دادن در اهاطر ای انی
 2ر یاری رهانهن؛ هنگامی ک ش وظرع یا خویر اری خود را ثع یف میکنره ،یا ر ار اهرت کیری را ا شر ای بح انری نجرات
بههره ،یا ار اهت یاری ب هانره .هاختار این دو کمی متعاوت اهت و پرت ه کها روایت های اهراطر ی مختلعری وجرود دارد کر
معموال نادیه انگاشت شود.
 3ر پ ه دربار ها مان هالل احم  ،و هاختار و عالسم و نمادها و هاختارهایی ک میثوان ب ای کارک د ب ت و شناخت د رقت ایرن
ها مان پررن اد ک د.
 4ر ط مجموع پ ه هایی ک ب نظ می رهه ف ک دن ب آن ا خوب باشه ی ا ه یک ا مرا بر عنروان اعضرای ن ادهرای
اجتماعی ،در ن ادهای مختلعی عضو هیترم و این ن ادها با ی هیگ همپوشانی دارنه و شب ای هیتنه .ک هویت مرا را بر عنروان
اعضای یک جامع میها نه .ه گوش ای ا این هویت ثقویت شود روی بخر ای دیگ نرز ثأثر خواهه گذاشت.
در ادبرات و اهاطر ای ان ،یک شرو روایت داهتانی مبتنی ب نجات وجود دارد با این خ داهتانی ک حادث ای رخ داد اهرت ،کیری
در خط اهت و کیی او را نجات میدهه.
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دو اب مان شاهنام  ،یعنی رهتم و اهعنهیار ،در پری نجرات
دیگ ان وارد خوان داهتان نجات اهت .امرا در هر دو مرورد،
گویی ف اینه نجات «دیگ ی» ب ف اینه ثحول «من» منت ری
میشود .در ادبرات مرا مضرمون نجرات دادن یرک مضرمون
ف اگر اهت .در هم ی داهتان ای نجات ،یک ثن بنررادین
وجود دارد؛ یعنی شر افی مرران وضرعرت موجرود و وضرعرت
مانی میخواهه دیگر ی را وضرعرت مخراط
مطلوب ک
آمرز نجات دهه.
ی ی ا ویژگی های نجات بخ ها در ای ان ایرن اهرت کر
حامی و حامل یک اصل اخال یانه ک در بقر ی ف هنرگهرا
این طور نریت اعه ی اخال ی خاصی پرت آن نریت.
ما اعضا یا فعاالن ن ادی هیترم ک کرارش نجرات دادن یرا
یاری رهانی اهت (هالل احم ) یعنی در وضعرت مخاط آمرز
و ض بتی کارش میشود نجات دادن و در وضعرت مالیم کر
اوضاع خ اب اهت اما بح انی نریت می شود یراری رهرانهن
این مع و و چارچوب ک شالود ی هرا مانی کرار شماهرت،
ی بنای ف هنگی عمرق و ریر داری در ای ان دارد و احتمراالً
مانی ک میخواهره در این مرن فعالرت کنره ،میثوانره بر
این پرتوان ث ر کنره و ا رمزپ دا ی غنی ک در این حو -
ی ثمهنی وجود دارد ب بگر یه.
این رمزپ دا ی نترج ثج ب اهت .با خوانهن ثاریخ مریشرود
دیه ک ما این کارهرا را مریکر د ایرم ،نر این ر داهرتان و
اهطور باشه.
داهتانو اهطور انع راساغر اقشره یف هنگریهیرررتنها
رخهادهای جامع  .یعنی جامع ای این رویهادها را ثج ب ک د ،
ایررن اهرراطر را هرراخت اهررت .و ترری در مررورد ه ر یررک ا
شخصرت های اهاطر ی و کارک دها ح می نرم ،در مورد
یررک نجرر ی پروهررت و طرروالنی ا ثج ب ر هررای جامع ر
شناختی صحبت میکنرم ک هم ب ثن هایی کر ثج بر
ک د ایم هوار بود انه .همرر در این ه مرن حمل میشه ،
لزل میآمه  ،هرل میآمه و عه ای بایه دیگ ان را نجرات
میدادنه .ایرن مروارد ثج بر شره و در الرب روایرت هرای
اهاطر ی ثبلور پرها ک د انه.
باییید تاریییخ را دییید.
جنگ هیییای للیبیییی در قیییرن سییییزدهم ر میی
دهیییید .ایییییران هییییم وضعیییییت خوبییییی نییییدارد و
تقریبییا همزمییان بییا حملییهً ی مغییول بیییه ایییی
سییرزمی اسیییت .ربطیییی بیییه مسییییحیت هیییم
نییدارد.

پرسش و پاسخ
ب نظ مر هرره شررما خرلرری شرر ی می برنرررره .مثرررال
بنرانً گررذار صلررررب هررر خ اروپایررری اهرررت یعنررری
اروپایررران در ایررن مرنرر هررابق ی ف هنگرری دارنررهدر
حالی کرر مررا شرر ی ها برر ای را انهاختررن یرررک ان
جرری او مر ل داریم ،یا در شرراهنام آنچرر کرر شرررما
ب عنرروان نجررات مطرر ک دیرره بررا ثع یرررف مرررا ا
نجررات فرر ق دارد .مانرران شرراهنام برر ای نجرررات
یررک نعررر خرون هرررای یرررادی مری ریزنررره .ایرررن
نرر ات را چطررور پاهررخ می دهررره؟
وکرلرری :مررن برررا آن ه مررررق نظررر ی کررر ایرررن
گعتمرران شررما ا آن بررر ون آمرره اهررت مررر ل دار .
ف رررر مرری کنررررمـ بایرررره میررررتنه دیرررره کرررر مثررررالً
«دونرران» بنرانگررذار صلرررب هرر خ ،چرر خاهررتگاهی
دارد.
بایــد تاریــخ را دیــد.
جنگ هررای صلربرری در رر ن هرررزدهم رخ می دهررره.
ایرررر ان هررررم وضعرررررت خوبرررری نررررهارد و ثق یبررررا
همزمرران بررا حملرر ـ ی مغرررول بررر ایرررن هررر مرن
اهررت .ربطرری برر میرررحرت هررم نررهارد.
م اجمررران اول برررر برزانرررس کرررر میررررحی بررررود
حملرر می کننرره آخررر هرررم ش یرررت مری خورنررره.
ثحلرررل جالبرری وجررود دارد .مثررال جررای بحرررث دارد
کرر چرر ا ایررن انررها ثلعررات داد انرره و چرر ا طرر
ای انرری ایررن انررها کررررت نمری داد ؟ چرررون طر
شرران ایرر ان بررود کل حررو ی ثمهنرری ای انری هرررا
هریررررتم روشررررنی برررر ای پ هررررتاری ا مج وحرررران
داشررتنه و ف نگی ها نهاشتنه ولررری مرررا ه جرررا اهرررم
پ هرررتار مرری آیررره ا فلورانررررس نایترنرررگل یرررراد مرری
کنرررم .
یررک و ترری ثصررور یهنررری مرررا ایرررن اهرررت کررر
پررر و را دونرران و نایترنررگل هیررترم ،یرررک مو رررو
ف رر می کنرررم کرر مری خواهررررم نجرررات بههررررم.
کمررا این رر در ایررن هرر مرن پنررج هررزار هررال آدمرا
هررا ی هیگرر را نجررات داد انرره .حررهس مرررن ایرررن
اهررت کرر شرر ل امررهاد و نجررات در ایرر ان متعرراوت
اهررررت .بررررا وجررررود نبررررود ام انررررات همچنرررران در
امهادرهررانی در لزلرر موفررق عمررل می شررود.
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چون م د خودشان می داننه چ بایه ب ننه .ن ب این دلررل
ک آمو ش مهرن گ فت انه ،ب این دلرل ک یرک پررتوان ی
پنج هزار هال ی نجات دارنه ف میکنم آگاهی در این مورد
هودمنه اهت .آیا در اهطور های ما بخصوص شراهنام  ،بر
طور مرخ برر هرررل و لزل اشار ای شه اهت؟
وکیلــی :دو منبــع خیلـــی مــــت تمدنـــی
دربــاره موضوعاتــی کــه هــالل احمــر بـــا
آن مواجــه اســت داریــت .یکـــی اســـاطیر
اســــت .مثــــال یکــــی از کـــنـ تریــــن
اســــاطیری کــــه در حــــوزه ی تمدنــــی
ایرانــی شــکل گرفتــه ،اســطوره ی توفــان
و ســیل اســت .توفــان نــوح را در ســـومر
باســتان داشــتیت .گیلگمــش جایــی دنبــال
گیــاه جاودانگــی می گــردد گیلگمــش یــک
نمونــه ی خــوب از داســـتان هـایی اســـت
کــه نجات درآن نمی بینیــد .آنقــدر قدیمـــی
اســت کــه هنــوز مفـــوم نجــات شـــکل
نگرفتــه و فقـــ مـی خواهـــد خـــودش را
نجــات بدهــد و زنــده بمانـــد .بـــه او مـی
گوینــد کســی بــوده کــه از توفــان جـــان
بــه در بـــرده یننـــی نـــوح .او داســـتان
توفــان را تنریــف می کند چــون در جنـــوب
ایــــران و میــــان رودان ســــیل زیــــاد مــی
آمــده .باران هــای موســمی و ســیل .بــرای
همیــن در مســیر ســیل هیچ وقـــت جـــاده
نمی کشــیدند تـــا همیـــن اواخـــر .پـــس
بخشــی هــت حافظــه ی تاریخـــی اســـت.
در متــــون تاریخــــی مــامثــــل تاریــــخ
بیـقــــی و تاریــــخ گزیــــده ،چیــــزی کــــه
بســیار تکــرار شــده زلزلــه اســت .ایـن دو
منبــع یننــی تاریـــخ و اســـاطیر ،فـــراوان
بــه ایــن وقایــع اشــاره می کنــد .

ایرانی هییا سیسییتم روشیینی بییرای
پرسییتاری از مجروحییان داشییتند و فرنگی ها
نداشتند ولییی مییا هرجییا اسییم پرسییتار می
آییید از فلورانییس نایتینییگل یییاد می
کنیییم .
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شما ب ثن و وضعرت موجود و وضعرر مطلوب و مانرانی
ک می خواهنه ثن را ا برن بب نه اشررار ک دیه .این ها ا
دیه من ،کنرگ ان هراهی و اجتماعی هیتنه .ایرن هرا نمری
می ثواننه مصها ی ب ای امرهادگ ان مرا باشرنه .آیرا کیرانی
هیتنه ک جنب ی هراهی نهاشت باشنه و کمک کننه؟
وکرلی :نمون های دیگ ی هم داریم اما این ها پرتوان های
مح م ث ی هیتنه .مثالً در متون ثاریخی ثبت شه کرر در
ش های ای ان گ وهی بود معادل آث نران های ام و ی.
عراران ی ی ا کارهایران کمک ک دن بود هرا مان داشرت
انه .این ها ثاریخ امرهادگ ی اهرت .یعنری خراط ی این ر
چگون این کار را انجا داد ایم ی ی هم اهطور اهت.
اهطور هاچگون انجرا دادن کرار نریرت .چر ا انجرا دادن
اهت .چ ایی ها در جاهایی م مت اهت و چگون را اصررال
می کنه اهطور ها ن افزاری هیتنهک ب چ ا ها پاهرخ مری
دهنه.
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