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همتی، رئیس جمعیت هالل احمر در پاسخ به سپید:

 یاسر مختاری
 از زمانی که »ارنی رونان« ایده تشکیل سازمانی 
برای تسکین درد و رنج ها و آالم بشری را در 
سر پروراند بیش از 170 سال می گذرد. سازمانی 
که در نهایت 5 سال بعد با عنوان صلیب سرخ 
تشکیل شد تا فارغ از دین و مذهب، نژاد و 
یا  ساخت  انسان  بحران های  در  بتواند  ملیت 
بتواند  اقتصادی  بد  و شرایط  بیماری  طبیعی، 
به مردم کمک کند. سازمانی که در کشورهای 
اسالمی هالل احمر نام گرفت و در حال حاضر 
در ایران سابقه ای 90 ساله دارد. از آن زمان تا 
کنون جنگ های مختلف در سراسر دنیا، زلزله ، 
سیل ، آتش سوزی زخ داده و بیماری های واگیر 
درگیر  را  خاکی  کره  این  شهرواندان  زیادی 
مأموریت های  هرساله  لذا  است.  کرده  خود 
مختلفی برای این سازمان  و جمعیت های تابعه 

آن وجود دارد.
با توجه به ماهیت جمعیت های هالل احمر و 
صلیب سرخ و بشر دوستانه بودن فعالیت های 
آنها، این جمعیت به لحاظ قوانین بین المللی باید 
معاف از تمامی تحریم های سیاسی و اقتصادی 
بوده تا بتواند مأموریت های تعریف شده خود 
را در چارچوب کاهش  آالم بشری انجام دهد. 
چنانکه می دانیم در بسیاری از جنگ ها، حوادث 
این سرخ و سپید پوشان  بیماری ها  طبیعی و 
هالل احمر هستند که وارد میدان شده و در 

خط مقدم امداد رسانی حضور دارند. جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز وظایف 
عمده ای را در سطح ملی و بین المللی به عهده 
دارد و می کوشد تا به اهدافی که در اساسنامه 
این جمعیت آمده است، جامه عمل بپوشاند. 
این اهداف عبارت از تالش برای تسکین آالم 
بشری، احترام به انسان ها و کوشش در راستای 
برقراری دوستی و تفاهم و صلح پایدار میان 
ملت ها و حمایت از زندگی و سالمت انسان ها 
آنها  میان  تبعیض  بدون درنظرگرفتن هرگونه 
محاصره  در  گذشته  دوسال  ایران طی  است. 
تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته است و 
علی رغم ادعای دولتمردان آمریکایی که دارو 
غذا از تحریم معاف است اما عمال این اقالم 
نیز به دلیل انسداد کاانال های مالی انتقال ارز در 
تحریم قرار دارد. بخشی از وظایف هالل احمر 
تأمین داروهای مورد نیاز بیماران خاص است که 
تحریم ها، تامین این داروها را با مشکل روبرو 
خواهد کرد. از تحریم های ظالمانه همه مردم 
رنج خواهند برد و جمعیت هالل احمر هم از 
این تحریم ها به نوعی رنج خواهد کشید. هالل 
احمر در این مدت در کنار وزارت بهداشت 
دارویی  اقالم  تأمین  به  تا  است  گرفته  قرار 
خاص و برخی اقالم بشردوستانه دیگر بپردزاد.
در  آنچه  اساس  بر  کشور  در  کرونا  شیوع  با 
اساسنامه هالل احمر وجود دارد این جمعیت 

نیز باید وارد میدان شده و بتواند به تسکین آالم 
شهروندان بپردازد. در این راستا هالل احمر 
عالوه بر وظایف ذاتی خود مأموریت هایی را 
نیز از جانب ستاد ملی کرونا دریافت کرد. از 
سوی دیگر در زمان هر بحرانی، هالل احمر 
از  فارغ  مختلف  کشورهای  سرخ  صلیب  و 
مرزبندی های سیاسی، مذهبی و نژادی اقدام به 
جمع آوری و ارسال هدایا و کمک های مختلف 
در  این کمک ها  می کنند.  دیگر  به کشورهای 
زمانی که کشورها خود نیز درگیر باشند ممکن 
است وجود داشته باشد، چنانچه در زمان پاندمی 
به  را  ... کمک هایی  و  کرونا چین، قطر، کره 

ایران ارسال کردند. 

تأمین اقالم مورد نیاز از سوئیس
روز یکشنبه 11 خردادماه وزارت کشور میزبان 
نشستی با عنوان کارگروه ارزیابی فرصت های 
رئیس  همتی  کریم  با حضور  کرونا  مدیریت 
جمعیت هالل احمر و علی آقا محمدی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود تا اقدامات 
انجام شده هالل احمر و فرصت های پیش رو 
مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان خبرنگاران 
نیز فرصت پیدا کردند تا پرسش های خود را از 
مسئولین حاضر بپرسند. خبرنگار سپید در این 
نشست با توجه به تأمین برخی اقالم دارویی و 
بشر دوستانه از طریق سوئیس، از همتی پرسید 

که این کشور چه اقالمی را تأمین کرده و چه 
دهد،  انجام  آینده  برای  است  قرار  را  اقدامی 
ضمن اینکه رایزنی برای تأمین اقالم دارویی 
مورد نیاز کشور در چه وضعیتی به سر می برد. 
همتی در پاسخ اظهار کرد: »برخی از کشورهای 
جهان برخی اقالم دارویی، تجهیزات و ملزومات 
پزشکی را به ایران اهدا کردند که کشور سوئیس 
توانست این هدایاهای بین المللی را  آزاد کرده 
و در اختیار ما قرار دهد. در حال حاضر تنها 
از شرکت دارویی می توانیم تأمین اقالم داشته 

باشیم که دفتر آنها در سوئیس قرار دارد.«
همتی یادآور شد: »خوشبختانه در پاندمی کرونا 
نیازی به کمک های بین المللی نداشتیم، اما با 
توجه به ماهیت صلیب سرخ و هالل احمر که 
تحت هر شرایطی باید به همدیگر کمک کنند 
112 محموله بین المللی از جانب کشورهایی 
مانند چین، قطر و ژاپن دریافت کردیم که در 

اختیار ستاد ملی کرونا قرار گرفت.«
همتی در ادامه این نشست اقدامات هالل احمر 
در پاندمی کرونا را تشریح کرد و گفت: »در 
دوران شیوع کرونا بحث غربالگری را انجام 
دادیم و بیش از 21 میلیون نفر و 7.5 میلیون 
خودرو مورد غربالگری قرار گرفتند و 14هزار 
نفر که تست آنها مثبت بود، به مراکز درمانی 

ارجاع شدند.«
ادامه در صفحه 18 

تنها از شرکت های دارویی مستقردرسوئیس 
می توان تامین اقالم کرد


