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  همقدم

با گسترش هرچه بيشتر جوامع بشري، نيازهاي بشر نيز گسترش يافت و متنوع شد و بالتبع، 

امع مختلف بشري به اين ترتيب، افراد جو. ارتباطات اين جوامع نيز با يكديگر رو به افزايش نهاد

 مينأگيري از تخصص و منابع يكديگر به ياري هم بشتابند و نياز ابناء بشر را ت توانستند با بهره

رين مسائل حاكم بر جوامع بشري، مسائل اجتماعي و بهداشتي ت يكي از مهمترين و بنيادي. سازند

بنابراين، برخي كشورها به اين فكر . است كه توجه به اين امر، متوليان خاص خود را مي طلبد

ام اين عرصه ايجاد نمايند تا در هنگرساني به مردم در  ي را جهت خدمتافتادند كه تشكيالت

اين تشكيالت، تحت عناوين جمعيتهاي ملي صليب سرخ و هالل . اضطرار به ياري افراد بشتابد

ي، ملي و محلي به كمك الملل بينهاي بشردوستانه در سطوح ترين سازمان احمر به عنوان بزرگ
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 زمينه خدمات بشردوستانه شتابند و جمعيتهاي ملي را درديده از باليا و سوانح مي مردم آسيب

  . دهند اري ميي

 شمسي، جزاير خليج فارس ايران به 50 ةبررسي متون مختلف نشان داده است كه تا ده  

دليل عدم توجه حاكمان وقت ايران در محروميت كامل به سر مي برده و از داشتن حداقل 

به دليل حساسيت .  درمان و بهداشت نيز محروم بوده استةامكانات رفاهي حتي در حوز

 خليج فارس و جزايري كه تحت تملك حاكميت ايران هستند، بايد به اين ةطقاستراتژيك من

مناطق عنايت بيشتري شود و به وضع محرومان منطقه از لحاظ اجتماعي و بهداشتي رسيدگي 

با ) هالل احمر(خورشيد سرخ ايران  و  شمسي، جمعيت شير50 ةبه همين منظور، در ده. گردد

ن كه بر عهده ، بينوايان و محرومادگاندي ايت از آسيب، حمتوجه به وظايف خطيري همچون

 را مد نظر قرار فارس خليجرفاهي و درماني جزاير   ،رسيدگي به وضعيت بهداشتي، داشته است

رساني  ا طي مسير آبادان تا چابهار خدمتدر اين ميان ساخت كشتي بيمارستاني فارور كه ب .داد

در كنار  .رود ترين اقدامات جمعيت به شمار مي از بزرگدرماني در اين مناطق را بر عهده داشته 

شماري در اين مناطق به بهبود وضعيت معيشتي  آن احداث بيمارستان ها و مراكز درماني بي

 - بيان معضالت فرهنگي حاضر تاريخ اين منطقه بهةمقال. ساكنان اين جزاير كمك كرده است

ني را مورد بررسي قرار داده و در اين ميان با ت گرفته از مشكالت بهداشتي و درمااجتماعي نشئ

بيان گوشه اي از فعاليت هاي جمعيت هالل احمر در اين مناطق، با بررسي اسناد و مدارك 

 به بيان نقش اين جمعيت در بهبود كز اسناد سازمان جمعيت هالل احمرموجود در كتابخانه و مر

   . پرداخته استفارس خليجشرايط زندگي ساكنان جزاير 

  

   جمعيتهاي صليب سرخ و هالل احمرپيشينة

صليب سرخ از زمان آغاز كار خود در بيش از يك قرن پيش، به مراقبت و ياري رنجديدگان 

اي سازمان يافته زندگي مي كند، در يك موقعيت عادي، انساني كه كه در جامعه. پرداخته است

آورد، اما در موقعيتهايي تحت حمايت قانون است و معاش خود را به راحتي به دست مي 

همچون درگيري هاي نظامي و بالياي طبيعي كه جامعه از حالت عادي خارج مي شود، قوانين 
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افتد، زماني  ت، سالمت و بقاي انسان به خطر ميزير پا گذاشته مي شود، محيط زيست طبيعي، امني

  . ورزداست كه صليب سرخ در جهت ياري رساندن و مراقبت از قربانيان اهتمام مي

 10د برآن شدند تا قراردادي  نفر مر5در ابتدا، صليب سرخ با گروه كوچكي شكل گرفت،   

هاي ضروري به آنها  ن جنگي و رساندن كمكاي تنظيم كنند كه هدف آن مراقبت از مجروحا ماده

جهاني تبديل شده كه عالوه بر كميتة  سال صليب سرخ به نهضتي 120اينك پس از . بود

 ميليون عضو و فدراسيون جهاني اين 250 جمعيت ملي، شامل 137صليب سرخ، المللي  بين

هاي  كنوانسيون.  صليب سرخ و جمعيت هاي هالل احمر را در بر مي گيردةجمعيتها، جامع

 600 به آن ملحق شد، بيش از 1977هايي كه در سال   و پرتوكل1349ة ژنو كه در سال چهارگان

تداركات مادي كه . انسان ها در شرايط گوناگون در بر مي گيرد مراقبت از برايماده قانون را 

. شود  شامل مييس رائصليب سرخ توزيع مي كند، هزينه اي ساليانه بالغ بر ميليون ها فرانك سو

شماري در سراسر دنيا گسيل مي شود تا در زمان صلح و جنگ  ها به سوي افراد بي اين كمك

اي است كه به زمان،   صليب سرخ، آرمانهاي بشردوستانهيخط مش. مرهمي بر دردهاي آنها باشد

صليب سرخ در هرجا درد و رنجي باشد به . مذهب، نژاد و فرهنگ خاصي محدود نمي شود

  ). 1384دونان، ( شتابد ديدگان مي  رنجياري

ديدگان و تشكيل صليب سرخ و هالل احمر،  ي پيدايش نهضت جهاني كمك به آسيبتمام  

 هولناك خود از ة هانري دونان بود كه اين كتاب را به دنبال تجربةوچك نوشتبر مبناي كتابي ك

رخ بود و همچنين اين كتاب الهام بنيانگذاران صليب س.  سولفرينو نوشتةعواقب سانح

ژان هانري دونان، مشهور به پدر صليب . بخش نسلهاي بعدي اعضاي اين نهضت است الهام

اي بلوغش، با وي در نخستهاي ساله. ئيس متولد شد در شهر ژنو در سو1828سرخ، در سال 

وي . پيمان بود و به صورت داوطلبانه به فعاليتهاي خيرخواهانه مي پرداخت نهضتهاي گوناگون هم

 ايتاليا  در سفري به1859دونان در سال . وددر كنار فعاليتهاي خيرخواهانه به تجارت نيز مشغول ب

ه جنگ سولفرينو در آنجا رخ داده بود و دونان تالش كرد تا به رسيد ك 1 كاستيليون دلتاپيوةبه منطق

وي فعاليتهاي خود و رويدادهاي اين جنگ را در قالب كتاب . ياري مجروحان اين جنگ بپردازد

ي به منظور الملل بينو پيشنهادي را در مورد انعقاد پيماني  اي از سولفرينو منتشر نمودخاطره
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بدون تالشهاي . وحان ارائه نمود كه بسيار مورد استقبال واقع شدتضمين مراقبت مشفقانه از مجر

 در شهر هيدن در ميان 1910دونان در سال . دونان، هرگز صليب سرخ جهاني تشكيل نمي شد

  ).1384دونان، ( كوه ها و مردم جان سپرد

المللي جمعيتهاي صليب سرخ و هالل احمر، از زمان تاسيس در سال  اما فدراسيون بين  

هاي مسلحانه شامل و درگيري در زمينه هاي مختلف امدادرساني به قربانيان جنگ 1919

 جمعيت ملي صليب 178امروزه . ن، اسراء و غيرنظاميان و سوانح طبيعي فعال بوده استمجروحا

سرخ و هالل احمر به رسميت شناخته شده و عضو اين فدراسيون هستند و ضمن تابعيت از 

 صليب سرخ و هالل احمر كه شامل ةر چارچوب اصول هفتگانقوانين داخلي كشورها د

 ةطرفي، عدم وابستگي، خدمات داوطلبي، يگانگي و جهانشمولي به ارائ غرضي، بي بشردوستي، بي

محورهاي اساسي فعاليتهاي . خدمات امدادي، بهداشتي به عنوان پشتيبان دولتها مي پردازند

  :ند ازجمعيتهاي ملي صليب سرخ و هالل احمر عبارت

 ةهاي مسلحانه و جنگها از طريق ارائ ن وقوع سوانح طبيعي و نيز درگيريامداد و نجات در زما -1

خدمات گوناگون امدادي، بهداشتي، درماني، سرپناه، كمك به يافتن اسراي جنگي و مفقودين و 

  ؛تبادل مراسالت ميان اسراء و خانواده هاي آنان

 امكانات و تجهيزات مورد نياز و آموزشهاي تخصصي ةتهيبرابر سوانح از طريق  آمادگي در -2

 ؛ مردمةعمومي براي هم

 ؛پذيرترين و نيازمندترين افراد جامعه اشتي و درماني و اجتماعي به آسيب خدمات بهدةارائ -3

ي، صلح و دوستي و ترويج ارزشهاي بشردوستانه از جمله حقوق بشردوستانه، مفاهيم داوطلب -4

 .ن امراينقش جوانان در 

 سفيد كه ة ميالدي، عالمت صليب سرخ روي زمين1863به احترام هانري دونان، در سال   

 صليب سرخ انتخاب شد و ةمعكوس رنگهاي پرچم كشور سوئيس است به عنوان عالمت كميت

  .بسياري از كشورها اين عالمت را به عنوان نشان جمعيت خود برگزيدند

 سفيد كه ةماني، عالمت هالل سرخ را روي زمين ميالدي، امپراتوري عث1876در سال   

امروزه، . معكوس رنگهاي پرچم آن امپراتوري بود به عنوان عالمت جمعيت خود انتخاب كرد
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 اند نوان نشان جمعيت خود انتخاب كردهاكثر كشورهاي اسالمي، عالمت هالل احمر را به ع

  ). 1383نجفي، (

  

   ايراننمايي از جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي

المللي  المللي در مورد تشكيالت بين هاي بين نخستين كوشش ايرانيان براي پيوستن به كنوانسيون

ايران در زمان حكومت او و در . گردد الدين شاه قاجار باز مي صليب سرخ به دوران پادشاهي ناصر

 براي دهها  اما عمالً . ژنو را پذيرفت 1864 كنوانسيون مصوب ،1291شوال /1874دسامبر سال 

گونه اقدامي براي تأسيس مؤسسه، يا سازماني كه عامل اجرايي اين  سال پس از اين تاريخ هيچ

  .كنوانسيون در ايران باشد صورت نگرفت

 جمعيت ملي خود را تاسيس نمود ولي به جاي استفاده از نشان صليب 1301ايران در سال   

در اين . تخاب كردن نشان جمعيت خود انيد را به عنواسرخ يا هالل احمر، عالمت شيرو خورش

سال به كوشش دكتر امير اعلم اقداماتي براي تأسيس شير و خورشيد سرخ با حمايت دولت 

 عالمت شير و خورشيد به تصويب رسيد و از آن 1307در كنفرانس ژنو در سال . صورت گرفت

هاي رسمي   نشان سرخ به عنوانبه بعد، سه نشان صليب سرخ، هالل احمر و شير و خورشيد

و خورشيد سرخ   جمعيت شيرةبا آغاز فعاليتهاي جمعيت، نخستين شعب. المللي شناخته شدند بين

ايران در مشهد گشايش يافت و چندي بعد نخستين بيمارستان جمعيت در شهرستان تربت 

 ةبه تدريج مردم به مجموعه عملكرد جمعيت، اعتماد كردند و امالك موقوف. حيدريه بنا شد

. سياري از سراسر جهان جهت ساخت بيمارستان و درمانگاه در اختيار جمعيت قرار گرفتب

رساني به نيازمندان، موجب شد  جمعيت و باالرفتن توان آن در كمكافزايش خدمات نيكوكاري 

. آيدترين نهاد كشور در  سرخ از نظر درماني و امدادي به عنوان بزرگشير و خورشيدتا جمعيت 

 بيمارستان و درمانگاه و مراكز آموزشي در سراسر كشور در اختيار 500 زمان حدود چنانچه در آن

  . داشت

 كه چندين ندرساني فراهم كرده بوداي براي امداد ، وسايل و تجهيزات گستردهجمعيت  

اين امر موجب شده .  بالگرد شامل اين تجهيزات بود ودستگاه آمبوالنس، هواپيما، جت فالكون
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جايي محموله ها و نيز نيروهاي امدادي در داخل و خارج كشور  هعيت در جاببود تا قدرت جم

هاي   و ايجاد پرورشگاه يكي از برنامهسرپرست حفظ و نگهداري از كودكان بي. شودبيشتر 

گونه مراكز  ة اينجمعيت بود كه در اين زمينه مردم نيكوكار با اهداي زمين يا ساختمان در توسع

مند ساختن آنها به انجام امور  عيت به منظور جذب جوانان و عالقهجم. دنقش عمده اي داشته ان

 ة مراكز متعدد، همچون خانة به سازماندهي جوانان و نيز تهي1326خدمات بشردوستانه در سال 

در  دولت ايران 1359درسال . جوانان، سينما و برگزاري اردو در نقاط مختلف ايران اقدام نمود

 ژنو اعالم نمود كه استفاده از ة قراردادهاي چهارگانةس به عنوان نگهدارنداي به دولت سوئي نامه

از . به تعليق در آورده و به جاي از نشان هالل احمر استفاده خواهد كردرا شير و خورشيد سرخ 

وري اسالمي ايران تغيير و خورشيد سرخ ايران به جمعيت هالل احمر جمه آن پس، جمعيت شير

 ضعيت جنگ تحميلي به تربيت نيروي انساني در زمينه هاي امدادي پرداختاساس ونام داد و بر

  . )1381هشتاد سال خدمات بشردوستانه، (

ترين خدمات امدادي و  ان  جمعيت هالل احمر يكي از درخش،در جريان جنگ تحميلي  

  :بارتند ازبرخي از اين فعاليت ها ع. ه نمودئزده ارا به رزمندگان اسالم و هموطنان جنگدرماني را 

  ؛آموزش امدادگران جهت ياري به مجروحان  •

  ه و حقوق بشردوستانه به رزمندگان؛آموزش كمك هاي اولي  •

   ؛ها اعزام امدادگران به جبهه  •

   ؛ن بمباران مناطق مسكوني در سراسر كشورانجات مصدوم  •

   ؛انتقال و بستري نمودن مجروحان در بيمارستانها  •

   ؛ آنهاةودين ايراني و خانوادحمايت از اسرا و مفق  •

   ؛بندي و ارسال كمك هاي مردمي به جبهه ها  بسته،آوري جمع  •

   ؛پذيرايي از معاودين عراقي  •

   ؛ن جنگي از طريق مراكز انتقال خون جمعيتاتأمين خون مورد نياز مجروح  •

   ؛تأسيس بيمارستان هاي متعدد صحرايي و درمانگاه هاي سيار در جبهه ها  •
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  هواپيماي اختصاصي جمعيتةال كمك هاي امدادي و درماني به جبهه ها به وسيلارس  •

   ؛)جت فالكوم(

  .هايشان  با خانوادهميان اسراايجاد ارتباط مفقودين و گيري امور مربوط به اسرا و  پي  •

 آزاده و مفقود ، جانباز،همچنين جمعيت هالل احمر در همان سال ها صدها امدادگر شهيد  

 چرخبالها و ،الب نمود و برخالف تمام موازين بين المللي تعداد زيادي از اماكنتقديم انق

هشتاد سال خدمات (هاي جمعيت در جريان جنگ هدف قرار گرفته و منهدم شدند آمبوالنس

  .)1381بشردوستانه، 

 ، بحران1369 گيالن و زنجان ة جمعيت هالل احمر ايران، در سوانح زلزلةخدمات گسترد  

 ةديده در زلزل وارگان افغاني، كمك به مردم آسيبرساني به آ ، كمك1370راقي در سال آوارگان ع

 ناشي از سيل و برف شديد، از جمله فعاليتهاي جمعيت در اين ةبم، ياري به افراد در راه ماند

گير، جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي  ستناد اين فعاليتها و تالشهاي پيبه ا. سالها بوده است

المللي مطرح  ة بين توانست مجددا خود را به عنوان يك سازمان فعال بشردوستانه در عرصايران

  . نقش استراتژيك خود را در منطقه به اثبات برساند سازد و

توان به ساخت كشتي معيت در امور درماني، مياز جمله خدمات ارزنده و شاخص ج  

تيم پزشكي مستقر . ر خليج فارس نام برد به ساكنان جزيره هاي ايراني دفارور جهت امدادرساني 

در اين كشتي با تمام تجهيزات بهداشتي، طبق برنامه به جزيره هاي خليج فارس سركشي و به 

  . امور درمان ساكنان اين منطقه مي پرداخت

  

  مروري بر جزاير خليج فارس

 عربستان قرار ةيرخليج فارس، آبراهي است كه در امتداد درياي عمان و در ميان ايران و شبه جز

از خليج مكزيك و خليج هودسن، سومين   هزار كيلومتر مربع است و بعد233مساحت آن . دارد

خليج فارس از شرق از طريق تنگه هرمز و درياي عمان به . خليج بزرگ جهان به شمار مي آيد

. ودش ة اروندرود ختم مياقيانوس هند و درياي عرب راه دارد و از غرب به دلتاي رودخان

 عربي، قطر و بحرين در ةكشورهاي ايران، عمان، عراق، عربستان سعودي، كويت،  امارات متحد
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 و سواحل به دليل وجود منابع سرشار نفت و گاز در خليج فارس. مجاورت خليج فارس هستند

خليج فارس از . ي، منطقه اي مهم و راهبردي به شمار مي آيدالملل بينبراهه در سطح آن، اين آ

: از جزاير مهم خليج فارس عبارتند.  راه دارد، هرمز و درياي عمان به آبهاي آزادةق تنگطري

قشم، كيش، خارك، ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك، فارور و الوان كه تمامي آنها به  بحرين،

ه از كهن ترين منابع و با خليج فارس، نامي است به جا ماند. جز بحرين به ايران متعلق است

  ). 1380تكميل همايون، ( فارس، نام سرزمين ملت ايران، عجين شده است پارس و

ساكنان جزاير ايراني خليج فارس به دليل گرماي بيش از اندازه، رطوبت باال، فقدان آب   

 از مركز، عدم وجود زمينهاي زراعي در اين جزاير، كمبود امكانات ي، دوريآشاميدني بهداشت

دي به آنها  و غيره داراي مشكالت فراوان بهداشتي، فرهنگي، درماني و بهداشتي، عدم توجه ج

طي ساليان مختلف و در . ها هستندنيازمند حمايت و توجه جدي در اين زمينه ...اجتماعي و 

 لنگه، بندر طول دوران، توجه چنداني به اين جزاير و برخي بنادر جنوبي كشور همچون بندر

 و بذل)  سرخ سابقشير و خورشيد(با گسترش فعاليتهاي جمعيت هالل احمر . شد جاسك نمي

 شمسي، 50 ة خليج فارس، در دهةدوستانه و نيز تشكيل كميت توجه هرچه بيشتر به خدمات انسان

جمعيت تصميم گرفت تا از اين مناطق محروم بازديد به عمل آورد و فعاليتهاي خود را در آنجا 

 خود را براي فراهم نمودن امكانات ةن منظور، حمايت و تالشهاي همه جانببه همي. آغاز نمايد

با فرارسيدن انقالب شكوهمند . براي ساكنان اين مناطق به عمل آورد.. بهداشتي، فرهنگي و

اسالمي، جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران توجه بيشتري به اين مناطق نمود و افزون بر 

اشتي، به تقويت پايه هاي فرهنگي و آموزشي براي ساكنان اين مناطق خدمات بشردوستانه و بهد

 در بخش بعدي، تالشها و خدماتي كه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران. پرداخت

  .شود در اين مناطق صورت دادند تشريح مي)  سرخ سابقشير و خورشيد(

  

  حروم جزاير خليج فارس سرخ و هالل احمر در مناطق مشير و خورشيدفعالتيهاي جمعيت 

نوان يك سازمان بشردوستانه، همانطور كه عنوان شد يكي از جمعيت شير و خورشيد سرخ به ع

يكي از اين . ديده در مناطق مختلف و محروم كشور بود رساني به افراد محروم و آسيب خدمت
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گرفتن ن مناطق، جزاير تحت تملك ايران در خليج فارس بودند كه به دليل عدم توجه و جدي

. بردند  هاي اجتماعي و بهداشتي به سر مي مردم، اين مناطق در محروميت و بحرانةنيازهاي اولي

 شمسي آغاز  نمود و تالشهاي خود را بر 50 ةجمعيت، فعاليتهاي خود را در اين منطقه از ده

مردم در راستاي اعتمادي كه . بهبود مشكالت اجتماعي و بهداشتي در اين مناطق متمركز نمود

  يكي از اهالي بندر1350 جمعيت نشان دادند، در ارديبهشت ماه ةمنطقه به خدمات نيكوكاران

 سرخ، جهت ايجاد واحدهاي شير و خورشيدجاسك، يك زمين ده هزار متري را به جمعيت 

  . درماني و عالم المنفعه و مراكز اداري مربوط به خود وقف نمود

 خليج فارس با حضور نمايندگاني ةير خليج فارس، كميترساني به اهالي جزا به منظور ياري  

 سرخ ايران، وزارت كار، نيروي دريايي شاهنشاهي در مورد وضعيت شير و خورشيداز جمعيت 

ي هيئت ابوموسي ةبراي بررسي امكانات درماني در جزير.  ابوموسي تشكيل شدةدرماني اهالي جزير

آنها وضعيت امكانات درماني . جزيره اعزام شدجمعيت شيرو خورشيد سرخ از تهران به اين  از

اين جزيره را بسيار ناگوار ديدند چرا كه در اين جزيره حتي، امكانات اوليه و درمانگاهي جهت 

 اعزامي پيشنهادهايي را به شرح زير هيئتبنابراين، . دگي به وضعيت مصدومان وجود نداشترسي

  : ودجهت بهبود وضعيت بهداشتي مردم منطقه ارائه نم

  ؛ايجاد تسهيالت بهداشتي در مورد حفر چاه آب شيرين -

 ؛گراناي براي كار مثل عينك آفتابي و كاله چوب پنبهايجاد امكانات حفاظتي  -

 ؛ايجاد آسايشگاه مجزا جهت كارگران بيمار -

 ؛ به همراه داروخانهة يك درمانگاهتعبي -

 . پزشكةايجاد خان -

 /53/498تهران،  /50/498تهران، / 49/498تهران، / 48/498تهران، / 47/498طبق اسناد   

 از درمانگاه ابوموسي به عمل آورد و گزارشي در مورد ي بازديدهيئتتهران اين / 54/498تهران، 

به اين . وضعيت جزيره از نظر آب و هوا و امكانات رفاهي  و درماني و بهداشتي تهيه و ارائه نمود

 و اطالعاتي مربوط به جزاير يي در مورد طرحهاي عمرانيترتيب با نظر جمعيت، هماهنگي ها

ني در تمام منطقه هاي جزاير فارس به عمل آمد و تصميم گرفته شد پوشش درما خليج
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 ة جمعيت، طرحي جهت بهبود وضع كارگران مقيم جزيرةنمايند. فارس صورت گيرد خليج

ر ارائه نمود و جمعيت براي رفع  آنها از مقررات بيمه اجتماعي و قوانين كاةابوموسي و استفاد

  .  ابوموسي، پيشنهادهايي ارائه نمودةاحتياجات اهالي جزير

طي دوراني كه اكثر كشورها در تكاپوي ساخت كشتي هاي جنگي مملو از سالحهاي   

كشتار جمعي بودند، ايران اولين سرزميني بود كه در ساخت كشتي بيمارستاني با تجهيرات 

 ارديبهشت 24 در تاريخ 40 ةاواخر ده. هاي بشردوستانه همت گماشتپزشكي و مملو از پيام

 50 هزار تني كه 50( دولت موقت، دستور خريد يك دستگاه كشتي بيمارستاني هيئت 1348

داد كه ) سرخ سابق شير و خورشيد(را به جمعيت هالل احمر ) تختخواب را در خود جاي دهد

اين كشتي . روي دريايي رژيم وقت بوده است افراد نية بر عهدهدايت اين كشتي مستقالً

 طبقه و بخش هاي مختلف چشم پزشكي، داخلي، گوش و حلق و بيني، 5بيمارستاني داراي 

 جمعيت، 1970والي  ج4سرانجام بر اساس قرارداد مورخ . زايمان و چند بخش ديگر بوده است

 كشتي بيمارستاني را امضا سازي آلماني به نام السفلترورف آگ قرارداد ساخت با كمپاني كشتي

 ساخت اين كشتي به همراه يك دستگاه آمبوالنس و ةبراساس اين قرارداد، كل هزين. نمود

 ريال بوده 56188748 مارك آلمان غربي و معادل 10273000تجهيزات پزشكي داخل آن بالغ بر 

 اين ة در ادام.تهران به تفصيل آمده است/ 310/29است كه ريز اين مبالغ نيز در سند شماره 

 ة درصد كل هزين25 مارك آلمان غربي و چهار قسط 2568250فرآيند، جمعيت به پيش پرداخت 

  ). 1382خطيبي، (  اين كشتي بيمارستاني برداشتةساخت، قدم اول را در تهي

 طي مراسم خاصي با حضور دكتر خطيبي و 1970كشتي بيمارستاني فارور در اواخر سال   

اين كشتي در . لمان، بندر السلف آلمان را به مقصد بندر آبادان ترك كردوالن صليب سرخ آئمس

. فارس و درياي عمان آغاز كند دان رسيد تا ماموريت خود را خليج به آبهاي آبا25/8/1351تاريخ 

ز جزاير  سرخ ايران بود به نام يكي اشير و خورشيد ة افتخار جمعيت خيريةاين كشتي كه ماي

 جنوب كشور معروف به فارور بوده كه تا زمان جنگ تحميلي ةي و در منطقگذار فارس نام خليج

ي، فعاليت خود را اين كشتي عظيم بيمارستان.  عمل مي پوشاندة خود جامةبه فعاليتهاي بشردوستان

پس از . رساني به بيماران جزاير تحت تملك ايران در خليج فارس آغاز نمود در راستاي ياري
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 جمعيت در اين كشتي گذشت، جمعيت درصدد برآمد تا به بررسي عيوب مدتي كه از فعاليتهاي

ها نشان بررسي. تر برطرف گرددو نواقص كشتي بپردازد تا نيازهاي اهالي مناطق، سريع تر و آسان

 بيماران به كشتي و لزوم عودت بيماران به موطن اصلي خود بعد از ةداد كه به دليل كثرت مراجع

 كه افراد به دليل بدي جاده هاي سواحل خليج فارس از راه دريا صورت  الزم استة مداواخاتم

 يك قايق تندرو را داد كه جمعيت راساً در اين مورد ةفرمانده كشتي فارور، پيشنهاد تهي. گيرد

حتي پيشنهاد انتقال بيماران با هواپيما به صورت رايگان مطرح شد . بررسي الزم را صورت دهد

 15/8/1358 تهران در تاريخ/ 16/498 طبق سند . ديگر استةاز وسيل انترعنوان كه ارزاين تحت 

فارس تشكيل شد و به بررسي بهترين طريق ارتباط بين كشتي بيمارستاني  ة خليج كميت55 ةجلس

آنها به اين نتيجه رسيدند كه لندينگ كرافت .  و سواحل جزاير ايراني خليج فارس پرداخترورفا

مقرر گرديد اين قضيه از طرف نيروي دريايي شاهنشاهي و نيز با . است پيشنهادي ةبهترين وسيل

  . گيري شد  سرخ ايران پيشير و خورشيدهماهنگي جمعيت 

 قايق سريع و قايق سرويس جهت كشتي بيمارستاني فارور ةتهران تهي/ 35/498طبق سند   

تهران،  /36/498  سندطبق. مورد تاييد فرمانده و رئيس كارخانجات پايگاه دريايي خرمشهر رسيد

چراكه برطبق گواهي شركت لويد آلمان اين قايق . مقرر گرديد از لندينگ كرافت استفاده نشود

ضعيف بودن . بايد در آبهاي آرام استفاده شود، از اين رو در خليج فارس قابل استفاده نيست

يست و بايد موتور، سواحل ماسه اي خليج فارس و سواحل صخره اي كه امكان پهلو گرفتن ن

  .لوازم را از طريق آب وارد قايق كرد

 قرار شد تا به رفع اشكاالت فني كشتي فارور، و پرداختن به مسائلي 1352 مرداد 7در تاريخ   

السير، قرار گرفتن كشتي بين بندرعباس و  عچون حذف لندينگ كرافت و استفاده از يك قايق سري

كوپتر و ايجاد  يايي جهت انتقال افراد و خريد هليي دربوشهر و استفاده از يك قايق متعلق به نيرو

در تمامي اين جلسات، نمايندگاني از . سيستم ارتباط سريع بين كشتي و خشكي پرداخته شود

 . جمعيت حضور داشتند و نظرات آنها را در اين زمينه جويا مي شدند
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   اسالميالبفعاليتهاي جمعيت هالل احمر در جزاير مناطق خليج فارس پس از انق

 درمانگاهي امدادي همراه با تجهيزات كامل پزشكي، شامل دارو و 23/2/1358جمعيت در تاريخ 

شير و از انقالب شكوهمند اسالمي و تغيير نام جمعيت  بعد. آمبوالنس در بندر جاسك داير كرد

 ن جمعيت، مركزي تحت سرخ ايران به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، ايخورشيد

 جهت جذب و تربيت نيروهاي جوان و »مركز پرورش اسالمي جمعيت هالل احمر«عنوان 

براي . متعهد براي فعاليت و خدمت در جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران تاسيس نمود

 فجر، مركز پرورش ة به مناسبت ده22/11/1372تهران در تاريخ /111/5 ةمثال، طبق سند شمار

  : حمر بندرلنگه فعاليتهاي زير را انجام داداسالمي جمعيت هالل ا

  ؛افتتاح ساختمان جديد مركز در بندر لنگه. 1

 . خواهرانة ويژةدوره كالس كمكهاي اولي برگزاري يك. 2

 امدادگري بسيار زياد بوده و كالسها ةاستقبال از دوره هاي آموزش كمكهاي اوليه و نيز دور  

رغم  ، جمعيت هالل احمر بندرلنگه، عليدر آن سال. نددر دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد

 ةها جلد كتاب به آن، در سه ماهاحداث كتابخانه و اهداي ده. فعاليتهاي فراوان، فاقد كتابخانه بود

 جمعيت ةدر بندرلنگه و نيز شهرستانهاي گاوبندي و ميناب از فعاليتهاي عمد1372چهارم سال 

 ديگر فعاليتهاي فرهنگي جمعيت از. رودشور به شمار ميهالل احمر در مناطق محروم جنوب ك

اندازي  ة فرهنگي شهرستان، نصب و راهاندازي سالن آمفي تئاتر، سينما و مجموع توان به راه مي

. اشاره نمود) استاديوم و زمين هاي واليبال و بسكتبال( ورزشي ة ورزشي و احداث مجموعةسول

نام براي ساير كالسهاي آموزشي از ديگر  يز اقدام به ثبتنويسي و ن ماشينبرگزاري كالس آموزش 

با مرور و بررسي اسناد موجود، به اين ترتيب، . فعاليتهاي جمعيت در اين مناطق بوده است

 شير و خورشيدجمعيت (توان مشاهده نمود كه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مي

ندگي ساكنان جزاير ايراني خليج فارس تالش، تا چه حد در راستاي  بهبود شرايط ز) سرخ سابق

  . خدمت و فعاليت نموده است و ياريگر مردمان اين مناطق بوده است

  

  گيري نتيجه
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جزاير ايراني خليج فارس، به دليل شرايط خاص آب و هوايي و دارا بودن منابع خدادادي، 

در تمام . انداي بيگانه بودهاي را دربر دارند و همواره مورد طمع كشورهموقعيت ژئوپلتيكي ويژه

طول دوران، حاكمان وقت درتالش بوده اند تا با حفظ موقعيت حساس اين جزاير در خليج 

 خاورميانه به ةفارس، هويت ايراني اين جزاير را تثبيت نمايند و نقش كليدي ايران را در منطق

 از مركز، و عدم  دوريلم و بهداشتي،بدي آب و هوا، كمبود منابع آب سا. جهانيان نشان دهند

 مسائل مختلف ةوجود زمينهاي زراعي سبب شده است تا اكثر ساكنان اين جزاير در زمين

ها همواره بر اين بوده است بنابراين تالش. هايي مواجه باشند هداشتي، درماني و معيشتي با چالشب

ضعيت مناسبي و جزاير ايراني خليج فارس در و  جنوب كشورةتا شرايط زندگي ساكنان منطق

  .باشد

ي حقوق بشر، يك حس الملل بيننوع دوستي و خدمت به بشر، جدا از قوانين و مقررات   

فطري است كه در تمام انسانها وجود دارد و محدود به هيچ زبان، مذهب، نژاد و فرهنگي در 

جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، به عنوان يكي از نهادهاي ملي . جهان نيست

كند و تاكنون غير  و نوع دوستانه در كشور فعاليت مي خدمات فرامليتي ةبه منظور ارائ ،وستانهبشرد

كشور، به ويژه جزاير ايراني اي به مناطق محروم ويژه رساني در مراكز استانها، نظر  خدمتاز

  .فارس داشته است خليج

 در تالش بوده است  اين جمعيت همواره،الجيشي اين جزاير در منطقه نقش سوقبا علم به   

 ساكنان اين مناطق را تحت پوشش خدمات ،داشتي و به صورت داوطلبانه تا بدون هيچ نوع چشم

تالشهاي جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران . داشتي، درماني و آموزشي قرار دهدبه

 تامل و  زماني قابلةبراي بهبود وضعيت زندگي مردم اين جزاير و تثبيت هويت آنها در دو دور

 خليج ة سرخ را از زمان تشكيل كميتشير و خورشيد اول، نقش جمعيت ةدر دور. توجه است

به مردم رساني  معيت، مشتاقانه جهت خدمت بايد در نظر گرفت كه اين ج1350 ةفارس در ده

را با فارس اعالم آمادگي نمود و كشتي بيمارستاني و عظيم فارور  محروم جزاير ايراني خليج

فارس تدارك ديد و در  اني به ساكنان جزاير ايراني خليجرس ين امكانات جهت خدمتمجهزتر

  .آبهاي نيلگون خليج فارس در اختيار اين ساكنان قرار داد



 

  

47   فارس جزاير خليج در بهبود شرايط) شير و خورشيد سرخ ايران(نقش جمعيت هالل احمر 

وقفه و بارز جمعيت هالل احمر در سالهاي پس از  ناپذير، بي ة دوم به تالشهاي خستگيدور  

 به دليل وقوع جنگ تحميلي موقعيت اين در اين دوره،. انقالب شكوهمند اسالمي اشاره دارد

جزاير در وضعيت بحراني قرار داشت و ساكنان اين مناطق از نظر بهداشتي، درماني و نيز آموزشي 

جمعيت هالل احمر كه بعد از انقالب اسالمي، با تربيت نيروهاي . در اوضاع نابساماني بودند

حرومان شتافت و از هيچ تالشي براي بهبود جوان و متعهد، جاني دوباره گرفته بود به ياري اين م

اين تالشهاي داوطلبانه همچنان ادامه دارد و .  دريغ نورزيد،وضعيت زندگي ساكنان اين منطقه

هاي آموزشي، تشكيل جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران همچنان با برگزاري دوره

از هويت ايراني اين جزاير كمك كرده ها هم به احردرمانگاهها و بيمارستانها، و تجهيز داروخانه

. است و هم در راستاي بهبود شرايط زندگي ساكنان جزاير ايراني خليج فارس گام برداشته است

نفي گذشته دليلي بر روشنايي :  فعاليتهاي خود قرار داده استةزيرا همواره اين شعار را سرلوح

  .ماندماهيت ما در تاريكي باقي مي  در اين صورت، آينده نيست

  

  ها نوشت پي
1. Castiglion Delta Pieve.  
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