سیوهشتمینجلسههیاتحاکمهفدراسیونبینالمللیصلیبسرخوهال لاحمرباحضورجمعیتهاللاحمرایرانوسایرجمعیتهای
ملی عضو هیات حاکمه از روز دوشــنبه  ۱۶مهرماه برگزار شد .بر این اساس کارگروههای سیوهشتمین جلسه هیات حاکمه فدراسیون
بینالمللی صلیبسرخ و هال لاحمر و جلســات منطقه ای نواب رئیس و جمعیتهای ملی منطقه صبح و بعد از ظهر روز دوشنبه برگزار
شد .جلسه رسمی سی و هشتمین نشست هیات حاکمه با سخنرانی رییس فدراسیون روز سه شنبه رسما آغاز شد .در  ۳روز این نشست
موضوعاتکنفرانسهایمنطقهای،گزارشهایمالیفعالیتهایفدراسیونبینالمللیدر ۶ماهگذشته،موضوعاتتعیینحقعضویت،
گزارشکمیسیونهایجوانان،خطروحسابرسی،کمیتهانتخاباتوکمیتهانطباقومیانجیگریوموضوعورودفدراسیونبهپوششجهانی
بهداشتوهمچنینارزشراهبردیارتباطات،بررسیوبهبحثگذاشتهشد.

در سیوهشتمین جلسه هیات حاکمه
فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و
هاللاحمر صورت گرفت

بررسی ورود فدراسیون
به پوشش جهانی بهداشت

تحقیقـات نشـان میدهـد
کـه خسـتگی راننـده یکی از
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰
درصـد تصادفـات جـادهای و
بیش از یک چهـارم تصادفات
کشـنده و جـدی اسـت.
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گسترهداوطلبی
همکاری خوشایند داوطلبان و عیاران

داوطلبان در گود زورخانه افتادگی
میآموزند

گوش به زنگ
براي عمليات نجات

گفتوگو با هيماليانوردي كه صعود به قله را برای پایین آوردن
پیکر یک کوهنورد چینی نیمهکاره رها کرد
عليجواهري-خبرنگار|همچونسربازيآمادهخدمتاست.هروقتمشكليپيشميآيدبهچشمبرهمزدنيآمادهميشود،كفشوتجهيزاتش
را مرتب ميكند و كوله به دوش خودش را به سازمان امداد و نجات ميرساند .وقتي پايش را روي صخره ميگذارد محال است لحظهاي سنگها زير پايش
لغزشي كنند .چابك ،نيرومند و پر قدرت براي نجات حادثهديدگان دل به مه و كوالك و آب و هواي وحشي كوهستان ميزند« .كاوه كاشفي»  42ساله
يكوهنوردياشرابراينجاتانسانهادراختيارهاللاحمرگذاشتهاست.اوازآندستهكوهنوردانياست
هيماليانوردياستكهسالهايسالتوانمند 
كهدراكثرعملياتهايبزرگ،حتيحادثهاخيرسقوطهواپيمادركوهدنابهعنواننيرويتجسسامداديحضورمؤثرداشتهوبيوقفهتالشكردهاست.
جدا از اينها افراد زيادي را در صعودهايش در قل ه دماوند و ديگر قلل مرتفع كشور نجات داده است؛ «يك هاللاحمري نيازي به كارت و پركردن فرم ندارد.
منكهتابهحالاص ً
البهاينموضوعفكرنكردم.هروقتنيازيبهحضورمنودوستانمبودهحتيبدوندرخواستهاللاحمراعالمآمادگيكرديم.چونكار
داوطلبياساسفعاليتهايجمعیتاست».بااينكوهنوردحرفهايدربارهخاطراتشوماجراهاييكهازسرگذراندهبهگفتوگونشستهايم.
آخرين عمليات تجسسي كه در آن حضور داشتيد
سقوط هواپيما در رشته كوه دنا بود .چگونه مطلع شديد
وبهآنجارفتيد؟
من مشــغول انجام كارهايم بود كــه از تلويزيون خبر
حادثه سقوط هواپيما در رشــته كوه دنا را شنيدم .مثل
هميشه نميتوانستم بيتفاوت باشم .آرام و قرار نداشتم.
ميدانستم آنجا چه خبر است و وضع آب و هوا چقدر براي
نجاتیافتگان احتمالي ميتواند دشوار و خطرناك باشد.
تنهاكاري كه ميتوانستم انجام دهم اين بود كه بالفاصله
با دوســتان كوهنوردم تماس گرفتم .تك تك آنها اعالم
آمادگي كردند .با هم قرار گذاشتيم و به طرف محله حادثه
حركت كرديم .وقتي به آنجا رســيديم به پايگاه امدادي
هاللاحمردركوهدنارفتيموخودمانرامعرفيكرديم.
خانوادهتاننگراننشدند؟
به آنها خبر دادم .ديگر عادت كردهاند .هميشــه نگرانم
هستندودعاميكنندتابرايماتفاقينیفتد.منكوهنوردم.
ممكن است در يكي از صعودهايم در دماوند اتفاقي برايم
رخ دهد و جانم را از دست دهم .اما هميشه بايد با احتياط و
اصوليعملكردوبقيهرابايدبهخداسپرد.خانوادهامخيلي
صبور هستند و مرا خوب ميشناسند .آنها ميدانند اگر در
جايي نياز به من باشد نميتوانم به كمك نروم .دوست دارم
ازآنچهكهميدانمويادگرفتهامبهنحواحسناستفادهكنم
و آن وقت از کارم لذت ميبرم.
شــنیدهایم در اكثــر صعودهايتــان تجهيــزات
امــداد و نجات همــراه داريــد و چندین بار جــان افراد
حادثهدیده را نجات دادهاید .گويا در صعود به هيماليا هم
اتفاقجالبیبرایتانافتاده؟
بله .هوا خيلي ســرد بود و برف سنگيني ميباريد .مه
نسبتاً غليظي محيط را دربرگرفته بود كه خبردار شديم
يكي از كوهنوردهاي چيني در درهاي سقوط كرده است.
سريعبهسمتنشانيرفتيمكههمتيميهايشدربيسيم

ميگفتند .در آن شرايط بد به هرترتيبي بود كارگاه زديم و
از دره پايين رفتيم .بعد از چند ساعت جست وجو باالخره
پيكر آن كوهنورد را يافتيم و صعود را نيمهتمام رها كرديم
تاپيكرراپايينببريم.
باور اينكه صعودي را كه ايــن همه برايش زحمت
كشيدهايد رها كنيد تا به كمك ديگران برويد كمي سخت
است.
واقعيت اين اســت كه همه زندگي به دســت آوردن
قهرماني نيست .همه كارها در نظر گرفتن منافع نيست.
وگرنه هيچ ارگان بشردوســتي به وجود نميآمد و هيچ
انساني به دنبال كار درســت نميرفت .كار خوب كردن
يك فرصت است كه نبايد از دست داد .وقتي من بهعنوان
يك ايراني در يك صعود حضور دارم هويت و شــخصيت
مردم كشــورم را همراه دارم .اگركاري غيــر از اين انجام
دهم برخالف شأن يك ايراني رفتار كردهام .خيلي وقتها
نزديك صعود به قله كه ميشود حتي همتيميها هم به
يكديگر رحم نميكنند و به خاطر همديگر يك دقيقه هم

نميايستند .ولي اين عبارت را تنها ميتوان براي تيمهاي
اروپاييبهكاربرد.همهدنياتيمهايكوهنورديايرانيرابه
بشردوستيميشناسند.منيكورزشكارموادعاميكنم
كهمنشهاللاحمريهمدارم.پسبايدبهترينرفتاررادر
مواقعحساسداشتهباشم.
از نجاتهاي متعــدد كوهنوردان كه حاصل تالش
شمادررشتهكوهدماونداستخيليهاتعريفميكنند.از
اينامدادرسانيهابگوييد.
اين مسائل گفتن ندارد .چون هركسي به جاي من بود و
ميديدجانكسيدرخطراستبهكمكشميرفت.البته
متأســفانه اين روزها آدمها نسبت به هم كمي بيتفاوت
شدهاند .يكبار در بارگاه ســوم دماوند كوهنوردي دچار
ارتفاعزدگي شده و تقريباً از هوش رفته بود .داخل پناهگاه
رفتم و گفتم« :چرا به پايين انتقالش نميدهيد؟» مسئول
پناهگاه گفت« :من دست تنها هستم و كسي هم حاضر
نيستكمككندتااوراپايينببريم».خيليبههمريختم.
چون كوهنوردهاي زيادي در بــارگاه بودند و هر لحظه

نخستين عمليات

كاوه كاشــفي هيماليانورد و مربي تيمملي كوهنوردي است .او بيش از 24سال
سابقه كوهنوردي دارد و نخستين بار توسط يكي از دوستان پدرش با كوهنوردي
آشنا شــد .اين كوهنورد حرفهاي درباره اولين باري كه داوطلبانه با هاللاحمر در
يك عمليات همكاري كرد ميگويد« :سال 1377در حال كوهپيمايي در محدوده
دربند بودم كه امدادگران هاللاحمر از من خواســتند براي نجات فردي كه به دره
سقوط كرده كمكشان كنم .وقتي باالي ســر آن كوهنورد رسيدم زنده بود .تمام
تالشمان را براي خروج او به كار بستيم ولي متأسفانه شدت جراحتش آنقدر زياد
بود كه در بين راه جانش را از دســت داد .از آن به بعد همكاريهايم با هاللاحمر
شروعشد».

افتخار ميكنم هاللاحمري هستم
«مريم حاجي حســيني» عضو شوراي
اجرايي كانــون دانشــجويي هاللاحمر
پرديس فاطمهالزهرا(س) يزد در وزن منفي
50كيلوگرم مدال برنز مســابقات جهاني
سبك كيوكوشــين  UFKرا كسب كرده
اســت .او ميگويد« :هالل احمري بودن
برايم افتخار بزرگي اســت .شباهتهای
زيادي بين يك ورزشكار و يك هاللاحمري
وجود دارد .در هــر دوي آنها حس همنوع
دوستي و جوانمردي حرف اول را ميزند».
ايــن قهرمــان ،ورزش را بــراي
هاللاحمريها يك اصل اساســي ميداند
و توضيــح ميدهــد« :ورزش در افزايش
روحيــه و توان امدادگــران نقش مؤثري
دارد .از وقتي لبــاس هاللاحمر را به تن
كردهام احساس مسئوليت زيادي ميكنم.

اميدوارم بتوانــم اين مســئوليت را به
سرانجام برسانم .البته اين كار با سختي و
كار فراوان محقق ميشود».
اين قهرمان با بيــان اينكه فعاليتهاي
فرهنگي جوانــان هاللاحمــر ميتواند
تأثير زيادي در حل بسياري از آسيبهاي
اجتماعي داشته باشــد ميگويد« :امروز
هاللاحمر در بين اقشــار مختلف جامعه،
دانشآمــوزان و دانشــجويان نفوذ پيدا
كــرده اســت .داوطلبــان هاللاحمري
براي جلوگيري از آســيبهاي اجتماعي
فعاليتهاي بســياري را انجام ميدهند.
اين كار بســيار موفق بوده چون با نگرش
داوطلبانه انجام ميشود .مشكل كارهايي
كه به نتيجه نميرســد هم همين است كه
روحيه داوطلبانه در آن وجود ندارد».

احتمال داشــت آن فرد جانش را از دست بدهد .به داخل
محوطه رفتم و فرياد كشيدم شــما بويي از ورزشكاري و
جوانمردي بردهايد؟ اينجا يك نفر به خاطر ارتفاعزدگي در
حالمرگاستوشمااينطوربيتفاوتید.مسئوليتمرگ
اين آدم كه اينجا افتاده است به گردن تك تك شما خواهد
بود .از آن جمعيت چند نفر براي كمك ،داوطلب شدند.
وقتي آن كوهنورد را 600متر پايين برديم جان گرفت و
بههوشآمد.
در بسياري از عملياتهاي بزرگ هاللاحمر شركت
داشتهايد .اما چرا هيچگونه فرم داوطلبي در هاللاحمر پر
نكردهايد.دورههايامدادونجاتراكجاسپريكردهايد؟
در فدراســيون كوهنوردي دورههاي امــداد و نجات را
گذراندهام .باور كنيد هيچوقت به اين موضوع فكر نكردهام.
راستشرابخواهيداينهامهمنيست.بهنظرمهاللاحمري
بودن به كارت ،پركردن فرم و پوشيدن لباس سرخ نيست.
همه آدمها ميتوانندمنش هاللاحمري داشته باشند و به
ديگران بدون چشمداشت خدمت كنند .هر وقت جايي
نيازي به حضور من و دوستانم بوده اعالم آمادگي كردهام.
چونكارداوطلبياساسفعاليتهايجمعیتاست.
ارزيابيتانازفعاليتهايامدادكوهستانهاللاحمر
چيســت و در اين باره چه پيشــنهادي برای مسئوالن
جمعیتداريد؟
هالل احمر تيمی به نام امداد كوهستان دارد كه جواناني
پرانرژي عضو آن هستند .آنها به معناي واقعي بدون توجه
به جان خود به كمك حادثهديدگان ميروند و افراد زيادي
را هم نجات ميدهند .گاهي وقتها تجهيزات مناســبي
ندارند .وقتي جواني با چنين تواني پا به عرصه ميگذارد و
فعاليت ميكند بايد قدرش را دانست و هوايش را داشت.
اين جوانان داوطلبانه كار ميكنند و اين خيلي ارزشمند
است .مسئوالن بايد قدر اين افراد را بدانند ،پاي دردشان
بنشينندومسائلشانراحلكنند.

بــراي كار خير و درســت قيد مــكان و
زمان معنا ندارد .به هميــن دليل جمعي از
داوطلبان هاللاحمر شهر اراك زورخانه شهر
را به محلي براي فعاليتهاي بشردوســتانه
تبديل كردهانــد« .تيمور همتــي» رئيس
هيــأت كشــتي پهلواني و ورزش باســتاني
اســتان مركزي با بيان اينكه ورزش باستاني
و جمعيــت هاللاحمــر وجــوه مشــترك
بســياري دارند كه ميتواند در يك راســتا
قرار گيرند توضيح ميدهد« :وقتي ســابقه
تاريخــي هاللاحمــر را بررســي ميكنيم
همگــي فعاليتهاي درخشــان خدمت به
بشــر اســت .از طرفي وقتي تاريــخ ورزش
باستاني را ورق ميزنيم ميبينیم كه عياران
و پهلوانــان بهعنوان معتمــدان مردم نقش
داشــتند و كارهاي بزرگي بــراي خدمت به
مــردم كردهاند .نمونه فراموش نشــدنياش
فعاليتهاي جهان پهلــوان تختي در زلزله
بوئين زهرا بود .به همين دليــل از كنار هم
قرار گرفتن اينها ميتواند اتفاق خوشايندي
رقم بخورد».
همتي ميگويــد« :در اين زورخانه جمعي
از داوطلبان دور هم جمع ميشــوند و براي
نيازمنــدان فعاليت ميكننــد .هنگام وقوع
زلزله كرمانشــاه كمكهاي زيــادي در اين
زورخانه جمع شــد و در اختيــار هاللاحمر
قرار گرفــت .به گونهاي كــه اينجا تبديل به
پايگاه جمعیت شد .ورزشــكاران براي رفع
گرفتاري مردم از اعتبارشان مايه ميگذارند.
جهيزيه براي نوعروسان تهيه ميكنند و هر
كار نوعدوســتانهاي از عهدهشان برآيد انجام
ميدهند».
«عباس جواليي» داوطلــب هاللاحمر و
مرشــد زورخانه ميگويد« :در گود زورخانه
افتادگي را ياد ميگيريم و راه درست زندگي
را از پهلوانــان ميآموزيــم .اينها موضوعاتي
اســت كه بايد در عمــل هم اثبات شــود و
چه عرصــهاي بهتر از جمعيــت هاللاحمر
ميتوان يافــت .هيچوقت لذت اجراي برنامه
زورخانــهاي را براي معلوالن و ســالمندان
فراموش نميكنم .آن بچهها آنقدر خوشحال
شده بودند كه هرازگاهي از ما ميخواهند به
آسايشگاهشــان برويم و برايشان برنامه اجرا
كنيم ».جواليــي ميافزايد« :اين ســعادت
بســيار بزرگي اســت كه بنده بهعنوان يك
باستاني كار عضو جمعيت هاللاحمر هستم.
جمعيت هاللاحمــر و ورزش زورخانهاي در
جايگاه يكســاني قرار دارند كه ميتوانند در
يك قالب فعاليتهاي گســتردهاي را انجام
دهند .ما اين زورخانــه را پايگاه هاللاحمر
كردهايم تا نشــان دهيــم فعاليتهاي صلح
جويانــه هيچ مــرز و محدودهاي نــدارد».
مرشد زورخانه شــهر اراك با بيان اينكه در
جامعه افــراد زيادي نيازمند ياري هســتند
و هاللاحمر تنها ارگاني اســت كه حتي در
نقاط دورافتــاده فعاليتهاي حمايتياش را
انجام ميدهد ميگويد« :بايد از فعاليتهايي
كه بــراي مردم خير به همــراه دارد حمايت
كنيم .چون اين تنها راهي است كه ميتوانيم
فقر را ريشهكن كنيم .اگر تمام مردم پشتوانه
هاللاحمر شوند و اين سازمان را در رسيدن
به اهدافش ياري كنند اتفاقات بسيار خوبي
رخ خواهد داد .امروز هاللاحمر كاروانهاي
جهادي و نيكــوكاري را بــه مناطق محروم
ميبرد تا مشكالت مردم را حل كند».

