
شنبه 2 بهمن 1۳۹۵ | سال چهارم | شماره 1044 10��  |  www.shahrvand-newspaper.irداوطل

امیر کریمی| کار نجاتگــران هالل احمر که 
بدون هیچ ادعایی و با قبول تمام نامالیمتی هایی 
که در حق آنان می شــود، محدود به خشکی و 
کوه و کمر نیست، بلکه آب های خروشان و ساکن 
دریا و دریاچــه هم از دید آنــان دور نمی ماند و 
جان خود را در کــف دستان شــان می گذارند 
و ســوار بر قایق و با تکیه به تــوان نجات غریقی 
خودشــان آماده حضور در حــوادث دریایی و 

سیالب هستند.
به غربی ترین نقطه مرزی کشور سفر می کنیم 
جایی در میان کوه، جنگل و دریاچه ای زیبا با آبی 
شیرین و زالل که هر سال میزبان هزاران مسافر 
و گردشگر داخلی و خارجی است و سرخ پوشان 
هالل احمری هم با حضور در مکان های تفریحی 
و گردشگری به ویژه پست امدادونجات ساحلی 
دریاچه زریــوار کار امدادرســانی بــه حوادث 

احتمالی را انجام می دهند.
مقصد این هفته ما شهرستان مریوان و پست 
امدادونجات ســاحلی زریوار اســت، شهرستان 
مریوان یکی از شهرستان های استان کردستان 
در غرب ایران اســت. مرکز این شهرستان شهر 
مریوان اســت که از شــمال به شهرستان سقز، 
از شرق و جنوب شــرقی به شهرستان سنندج، 
از جنوب به بخش نوســود از شهرســتان پاوه و 
از غرب و شــمال غربی به خاک کردستان عراق 

محدود است.
ایــن تــاالب کــه بزرگتریــن و زیباتریــن 
دریاچــه آب شــیرین ایــران اســت و یکی از 
منحصربه فردترین دریاچه های آب شــیرین در 
جهان به شــمار می رود، تمامی شــرایط جامع 
یک تاالب بین المللی را دارد و هرســاله مقصد 
گردشگران و مســافران داخلی و خارجی زیادی 
اســت. به دلیل داشــتن فضای قایق ســواری 
تفریحی، ماهیگیری و منطقه شنا همیشه افراد 
زیادی گرفتار در آب شــیرین دریاچه می شوند 
که حضور نجاتگران در عملیات های مختلف در 
ساحل دریاچه آسایش و امید را به همراه دارد تا 

کام هیچ بازدیدکننده ای تلخ نشود.
 آخرین عملیاتی که توســط تیم امدادونجات 
ســاحلی هالل احمر زریوار انجام شده عملیات 
نجات جان دو خواهر بود که دچار واژگونی قایق 
دو نفره تفریحی شــده بودند و بــا عکس العمل 

ســریع نجاتگــران از مرگ 
حتمی نجات یافتند.

طرح خادم و مهر تأیید 
آموزش های هالل احمر

پایگاه  شــیفت  مســئول 
دانــا رحمتیــار بــا 6 ســال 
ســابقه و درجه نجاتگر یکم 
و دانشــجوی رشــته امداد و 
ســوانح می گوید: »جمعیت 
هالل احمــر بــا توجــه بــه 
ارایــه  در  کــه  وظیفــه ای 
آموزش هــای همگانی دارد، 
یکی از عناصر مهم در کاهش 

اثرات ســوانح  اســت و با آغاز به کار طرح خادم 
در ســال جاری، مهر تاییدی بــر تاثیرگذاری و 
اعالم آمادگی هالل احمر در کاهش اثر ســوانح  

است.«
وی می گوید: »هر امدادگری می تواند به نوبه 
خود نقش فعال و موثری هنگام حوادث و سوانح 

داشته باشد و به عنوان نخســتین فرد پاسخگو 
در صحنه، نقش خــود را در کاهش اثرات ثانویه 
حوادث و آســیب های ناشــی از آن بــه اثبات 

برساند.«
مسئول شیفت پایگاه می افزاید: »فعالیت های 
سازمان جوانان بیشتر معطوف 
بــه خدمــات بشردوســتانه 
اســت، من هم بــا فعالیت در 
این سازمان اصول هفتگانه را 
سرمشــق خویش قرار داده ام 
تــا بتوانــم در هالل احمر به 

نیازمندان کمک کنم.«
 وی یــادآور می شــود: »با 
توجه بــه تحصیــل در مرکز 
علمی- کاربردی هالل، کسب 
آموزش های آکادمیک، تجربه 
در هالل احمر و داشتن زمینه 
و تجربه هــای قبلــی و تلفیق 
این موارد، به بحث امدادونجات عالقه مند شدم 
و خوشــبختانه توانســتم به اهدافی که از پیش 

داشتم، دست پیدا کنم.«
رحمتیــار می گوید: »امدادگــران در لحظات 
سخت و طاقت فرســای حوادث در سرما و گرما، 
شــب و روز حضور فعــال و بی ادعایــی دارند، 

بنابرایــن باید در عمــل قدردان زحمــات آنها 
باشیم، نه در گفتار. امدادگران و نجاتگران جزء 
الینفک جمعیت هالل احمر هستند و مسئوالن  
باید مشوق هایی را برای امدادگران فعال در نظر 
بگیرند. به عنوان مثال در یک مقطع کمک هزینه 
ازدواج پرداخت می شد ولی به یکباره این طرح 
به صورت ســلیقه ای حذف شد و تصمیماتی که 
با  تغییر مدیران گرفته می شــود در بسیاری از 
مواقــع همچون این طرح بــدون در نظرگرفتن 
آثار و پیامدهــای حذف آنهاســت.« وی ادامه 
می دهد: »شهرستان مریوان سومین شهر استان 
کردستان و نخستین شــهر حادثه خیز استان از 
نظر حوادث جاده ای به علت کوهســتانی بودن 
منطقه و با جمعیتی بالغ بــر ۱۵۰ هزار نفر فاقد 
پایــگاه امدادونجــات جاده ای اســت و همین 
امر باعــث افزایش زمــان خدمات رســانی به 

آسیب دیدگان می شود. 
جمعیت هالل احمر شهرستان مریوان دارای 
پایگاه امداد ســاحلی اســت کــه نجاتگران در 
دریاچه زریوار مستقر بوده و آماده ارایه خدمات 

به مسافران و شهروندان هستند.
هر ساله در دریاچه شاهد غرق شدگی هستیم 
که متاســفانه اکثر ایــن افراد، جوانــان ۲۰ تا 
۳۰ سال هستند و یکی از تلخ ترین این حوادث، 

ســقوط یک جوان پاراگالیدرســوار بود که در 
دریاچه سقوط کرد و به علت عدم آشنایی با فن 
شــنا و بازکردن جلیقه نجات دچار غرق شدگی 

شد.«
 نیاز به سروسامان دادن 
فعالیت های نجاتگران

محمدصالــح فتاحی، نجاتگر پایگاه ســاحلی 
زریوار متولد  سال ۱۳7۵ است. سه سال است که 
با سپری کردن دوره های امدادی و کسب درجه 
نجاتگر دومــی در واحد امدادونجــات فعالیت 
می کند و درحال حاضر در کنار تحصیل در رشته 
مدیریت در شــیفت ها و عملیات های امدادی با 

شعبه هالل احمر مریوان همکاری دارد.
محمدصالح فتاحی می گوید: »از زمانی که من 
در این واحد فعالیت می کنم هیچ گونه شــرایط 
رفاهی برای نجاتگران فراهم نبوده و این موضوع 
باعث می شــود نجاتگــران انگیزه حضورشــان 

تضعیف شود.«
وی می گوید: »مردم جمعیت هالل احمر را با 
امدادونجات بیشــتر می شناسند و از تقسیمات 
داخلی هالل احمر خبر ندارند. رسیدگی به این 
واحد باید در اولویت مســئوالن باشد و از حق و 

حقوق نیروهای امدادونجات دفاع شود.«
فتاحی می افزاید: »ما اعضای داوطلب می دانیم 

که حضور در جمعیت هالل احمر داوطلبانه است، 
اما باید شــرایط حضور هم در حد معمولی مهیا 
شــود. حضور در پایگاه به جز بحث امدادونجات 
 بــرای نجاتگــران مکانی اســت برای کســب 
دانــش و تجربه بیشــتر و هیچ چیز بــه اندازه 

ارزشــمند  تجربــه 
متاســفانه  امــا   نیســت، 
به راحتــی تمــام تجــارب 
یک نجاتگر نادیــده گرفته 
می شود و او مجبور است بعد 
از صرف هزینه های بسیار از 

جمعیت خارج شود.«
وی می گوید: »امیدوارم در 
آینده شرایط کاری در پایگاه 
سروســامان بیشتری بگیرد 
تا نجاتگــران با آســودگی 
خاطر حضور پیــدا کنند و 
تجهیزات کامل برای حضور 

در صحنه های آسیب فراهم باشد.«
امدادونجات مکمل زندگی نجاتگران

آکو داروند ۲4ســاله دارای مدرک مهندسی 
عمران و درجه نجاتگر ســوم اســت. چهار سال 
اســت با شــروع از واحد جوانان وارد جمعیت 
هالل احمر شده و فعالیت در واحد امدادونجات 

را انگیــزه اصلی خــود در ورود بــه هالل احمر 
می داند.

آکو داروند می گوید: »تنها هدفی که باعث شد 
وارد جمعیت  هالل احمر شــوم خدمت رسانی 
به مردم و انجام فعالیت های امدادونجات است. 
امیدوارم بتوانم با تمام مشــکالت و گرفتاری ها 

این راه را ادامه دهم.«
وی می گوید: »زندگی در کنــار فعالیت های 
بشردوســتانه و عام المنفعه باعث کسب تجارب 
بیشــتری شــده و قطعا آنچه فرامی گیریم در 

زندگی شخصی مان هم تأثیر دارد.«
دارونــد می افزایــد: »خانواده من همیشــه 
بر ایــن بــاور بوده اند تــا جایی کــه در توانت 
باشــد باید به مردم کمــک و گــره از کار آنان 
بــاز کرد. حضــور مــن در واحــد امدادونجات 
 بــا اندیشــه و منــش پــدر و مــادرم بیگانه 
نبوده و مورد تشــویق آنان هــم قرارگرفته ام و 
همین حمایت ها باعث شده روزهایی که در کنار 
آنان نیستم برایم راحت تر سپری شود، همچنین 
با وجود دغدغه های بسیاری که دامنگیر جوانان 
شــده اســت بتوانم فعالیت بشردوستانه داشته 

باشم.«
او معتقد اســت: »امدادرسانی فقط مخصوص 
انسان نیســت، بلکه امدادرسانی به حیوانات هم 
وظیفه ما اســت، حتی امداد به حیوان برای من 
به عنوان خاطره خوب در ذهنم باقی مانده است؛ 
لک لکی را که از ناحیه بال دچار آسیب شده بود 
همراه برادر دوقلویــم از دریاچه بیرون آوردیم و 
بعد از چند روز مراقبــت و آتل و بانداژ به آغوش 

طبیعت بازگشت.«
نیاز به تجهیزات تخصصی نجاتگران

زانا حاجی رســولی متولد  سال ۱۳7۲ است و 
در کنار حرفه نقاشی ساختمان کار امداد را هم 
با عالقه انجام می دهد و با درجه نجاتگر ســومی 

در امدادونجات ساحلی زریوار فعالیت می کند.
وی می گوید: »آرامش خاصی در کمک کردن 
به مردم هســت کــه مــا آن را هــر روز تجربه 
می کنیم به خصوص در امدادونجات ساحلی که 
فاصله مرگ و زندگی برای افراد آســیب دیده در 
گرو ثانیه هاست و وقتی کســی از مرگ حتمی 
نجات پیدا می کنــد، زیباترین لحظه حضور یک 

نجاتگر است.«
حاجی رسولی  ادامه می دهد: 
»وجود امکانات الزم در پایگاه ها 
و پســت های امــدادی بــرای 
به موقــع عمل کــردن بســیار 
ارزشمند است، حتی یکدست 
گروه های  لبــاس مخصــوص 
پســت های  در  نجات غریــق 
نمی شــود،  یافــت  ســاحلی 
همین طور به روزکردن اطالعات 
و دانش نجاتگران بــا برگزاری 
دوره های متعــدد بازآموزی از 
اهمیت باالیی در امدادرســانی 

درست برخوردار است.«
وی می افزاید: »نجاتگر از همه آنچه در زندگی 
عادی دارد، دل می کند و در یک عملیات یا یک 
پســت امدادی حضور می یابد، ســزاوار نیست 
جدا از اینها دغدغه ای دیگر نیز داشــته باشد و 
ضروری اســت تصمیماتی که گرفته می شود از 

خود آنان هم نظرسنجی شود.

یک روز با نجاتگران پایگاه امدادونجات ساحلی مریوان

نگهبانان زریوار

آخرین عملیاتی که توسط 
تیم امدادونجات ساحلی 
هالل احمر زریوار انجام 

شده عملیات نجات جان دو 
خواهر بود که دچار واژگونی 
قایق دو نفره تفریحی شده 

بودند و با عکس العمل سریع 
نجاتگران از مرگ حتمی 

نجات یافتند

شهرستان مریوان 
سومین شهر استان 
کردستان و نخستین 

شهر حادثه خیز استان 
فاقد پایگاه امدادونجات 
جاده ای است و همین 
امر باعث افزایش زمان 

 خدمات رسانی 
به آسیب دیدگان می شود

بهاره بدیعی|  »متخصص بیهوشی هستم. 
به گمانم من هم می توانســتم شغلی معمولی 
با درآمد مناسب در فرانسه پیدا کنم، کشوری 
که هــر دو برادرم امــروز در آن کار می کنند و 
از زندگی در آن ناراضی نیســتند. وقتی با آنها 
تلفنی حرف می زنم، می گویند حداقل این جا 

اثری از جنگ نیست. 
مــن در جــواب ســکوت می کنم. بــه آنها 
نمی گویم شــما هــم باید می ماندیــد و باری 
از دوش ایــن جنگ برمی داشــتید، بــه آنها 
نمی گویم شما در سوریه اســت که می توانید 
کاری برای بهبــود وضعیتی کــه همه به آن 
دچاریم، انجام دهید. حتــی به آنها نمی گویم 
هر جای دنیا که بروید ســوریه در شــما باقی 
می ماند. تنها می گویم من به جای شما مانده ام 

تا تغییری هر چند کوچک به وجود بیاورم.«
این جمــالت را میثــم  هامویی ۳4ســاله 
می گوید. پزشــک بیهوشی اهل ســوریه که 
به همراه مادرش در ســوریه مانده  اســت و به 
ســیل انبوه مردمان فراری از جنگ داخلی در 
سوریه نپیوسته  اســت. آنها اهل حلب هستند. 
شــهری که امروز بیش از چهار سال است که 
شــهروندانش هر لحظــه در معــرض بمب و 
موشــک قرار می گیرند. اما میثم میان رفتن و 
ماندن، دومی را انتخاب کرده و با پیوســتن به 
جمعیت هالل احمر کشورش مسیری متفاوت 

از دو برادر مهاجرش برای خود برگزیده است.
حلب شهری است که بیشــترین داوطلبان 
هالل احمر ســوریه در آن مســتقر شــده اند. 
داوطلبانی که در یک ســال گذشــته بیش از 

یک میلیون انســان را نجات داده انــد. آنها در 
این اقدام گسترده بشردوستانه تنها نما نده اند 
و جمعیت های صلیب ســرخ نــروژ، دانمارک 
و آلمــان در کنــار فدراســیون بین المللــی 
جمعیت هــای صلیب ســرخ و هالل احمر به 

کمک این داوطلبان بومی شتافته اند. 
ایــن جمعیت ملی در ســالی که گذشــت 
بیــش از ۱۰۰ هزار پتــو بین مردمــان آواره 
پخش، ۳۳ هزار حصیر بــرای آنها تهیه و بیش 
از ۳۲ هزار تشــک بــرای خانواده هــای آواره 
فراهم کرده اند. طی ایــن همکاری چندجانبه 

بین المللــی ۱۵کلینیــک 
در  درمــان  و  بهداشــت 
ســوریه راه اندازی شده که 
یکــی از آنها جایی اســت 
کــه میثم تنهــا متخصص 
بیهوشــی آن است. کسی 
که در یک ســال گذشــته 
تقریبا شــبانه روز در مرکز 
بــوده و بمباران های پیاپی 
شــهر حلب او را لحظه ای 
سســت  تصمیمــش  در 
نکرده است. میثم در قالب 

هالل احمــر،  بومــی  داوطلــب   یــک 
یک پزشک و پیشــتر از همه اینها یک انسان، 
ابعاد گسترده تراژدی ســوریه را تجربه کرده 

است.
او می گوید: »دردناک ترین تجربه زندگی ام 
در تمــام این دوران زمانی بــود که یک دختر 
نوزاد را که بر اثر بمباران زخمی شــده بود به 

مرکز ما آوردنــد، او یک ماهه بــود و به اندازه 
یک کاســه کوچک بود. بدنش را خون گرفته 
بود، مادرش بیتابی می کــرد و پدرش تنها به 

دست های پرخون خود خیره بود. 
هیچ وقت آن نوزاد از خاطرم محو نمی شود. 
کوچکتر از آن بود کــه بفهمد در دنیای بیرون 
چه غوغایی به پا شــده، می دانستیم اوضاعش 
وخیم تر از آن است که زیر جراحی دوام بیاورد، 
اما شاهد تقالیش بودم، انگار می خواست هنوز 
دســت وپا بزند، زنده بماند. او زیر جراحی دوام 
نیاورد، اما فکرکــردن بــه او و ثانیه های آخر 
عمرش به مــن می گوید که 
حق ندارم تــا آخرین لحظه 
زندگی ام سوریه را ترک کنم. 
اگر یک نوزاد یک ماهه شاهد 
جنگ بود، من هم باید باشم.«

میثم  هامویــی بعد از آن که 
روپوش سفید پزشکی با نقش 
هالل احمــر ســوریه را از تن 
درمی آورد، لبــاس داوطلبان 
هالل احمر به تــن می کند. او 
اکنون یکی از مســئوالن تیم 
بهداشت آب در سوریه است. 
به دنبال کمبود منابع آب آشامیدنی در کشور 
از بهار گذشــته، وضع بهداشــت فردی دچار 
بحران شــده و به همین دلیل میثم مسئولیت 
رســیدگی به بهداشــت فــردی خصوصا در 
کودکان را عهده دار شده است. پروژه بهداشت 
آب از ماه آوریل  سال ۲۰۱6 با حمایت کمیته  
بین المللی صلیب ســرخ در ســوریه پیگیری 

می شود.
 در ۹ماهــی کــه از راه اندازی ایــن پروژه 
می گذرد، بیــش از 6۸ هزار کیت بهداشــتی 
کودک، 4۸ هزار کیت بهداشــتی بزرگســال 
و ۱۱ هزار کیت بهداشــتی بــرای معلوالن در 
منطقه توزیع شــده اســت. این پــروژه بیش 
از ۳۱7 هزار نفــر از مردمان حلــب و مناطق 

بحران زده اطراف آن را شامل می شود.
شــاید شــمار افرادی مثل میثم که امکان 
خــروج از خاک جنگ زده ســوریه را داشــته 
و در عیــن حال مانــدن را انتخــاب کرده اند، 
روز به روز کمتر شوند. میثم می داند که از دید 
برادر هایش ماندن او در سوریه توجیه منطقی 
ندارد، اما او به همراه مادرش که حاضر نبود در 
جایی به غیر از ســوریه زندگــی کند، در خانه 
ماندند و قصد ترک وطن را در شــرایط بحرانی 

ندارند.
میثم می گوید: »االن چه کســی به من نیاز 
دارد؟ من حال چه کســانی را می توانم بهبود 
ببخشم؟ کجای دنیا می توانم مفید باشم؟ قطعا 
هیچ کجای جهان به اندازه شــهرم به من نیاز 

ندارد. این یک نیاز متقابل است. 
من هم برای احســاس رضایــت حداقلی از 
خودم، نیاز دارم در ســوریه بمانم. جالب است 
پیش از جنگ ســوریه همیشه گمان می کردم 
یک روز به عنــوان داوطلب بــه آفریقا خواهم 
رفت و به کــودکان این کشــور کمک خواهم 
کرد، اما اکنون می دانم که باید ناجی کودکان 
کشورم باشم. من ســوریه را انتخاب کرده ام و 

در خانه می مانم.«

پزشک داوطلب هالل احمر سوریه از ماندن در کشورش می گوید

از این خاک دوری نتوان...

دردناک ترین تجربه 
زندگی ام در تمام این دوران 

زمانی بود که یک دختر 
نوزاد را که بر اثر بمباران 

زخمی شده بود به مرکز ما 
آوردند، او یک ماهه بود و 

به اندازه یک کاسه کوچک 
 بود. بدنش را خون

 گرفته بود


