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رئیس سازمان امدادونجات از تشکیل تیم های بین المللی جست وجو و نجات شهری  (INSARAG  اینساراگ )  خبر داد و گفت: » اینساراگ یا گروه مشورتی 
بین المللی جست  وجو و نجات، شبکه ای از کشورهای تأثیرپذیر از بالیا و کشورها و سازمان های پاسخ  دهنده در بحران است که وظیفه جست وجو و نجات از سازه های 
فروریخته شهری و هماهنگی عملیاتی را در محل برعهده دارند .« او  افزود: »۷۰ تن از نجاتگران، مربیان جست  وجو و نجات در آوار جمعیت هالل احمر و ۶۰ نفر از 
سازمان آتش نشانی تهران که  بتوانند حداقل استانداردهای مهارتی، آمادگی جسمانی و سالمت را کسب کنند، به عضویت این تیم ها در می آیند و خواهند  توانست در 
دوره های آموزش بین المللی این تیم ها شرکت کنند. از آنجا که عضویت در این تیم ها مستلزم داشتن حداقل  توانمندی های مهارتی و جسمانی براساس استانداردهای 

مربوطه است، لذا آزمون مهارتی و آمادگی جسمانی برای انتخاب اعضای  این تیم ها، ۱۰ تا ۱۳ آذرماه در محل مدیریت بحران منطقه7 تهران درحال برگزاری است .«
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تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

مثلقطرهایمرهم
دردریایدرد

 روایت بازپیوند اعضــای خانواده برای آوارگان 
جنگ ها و درگیری، قصه ای پر از رنج و درد است 
با پایانی خوش. شاید مثل روشن شدن  روزنه ای 
از امید در سیاهی ناامیدی که در بسیاری از موارد 
ممکن ســاختن یک کار غیرممکن محســوب 
می شــود. در روزهــای نیمــه نوامبــر   2019، 
فدراســیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر 
یکی از مواردی را که با موفقیت به انجام رســید، 
منتشر کرد.  پســربچه ای آلبانیایی با تالش های 
موفقیت آمیز  هالل احمر ســوریه و فدراســیون 
   (IFRC)بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر
   دوباره بــه  خانواده اش در ایتالیــا  می پیوندد. او 
در ســال 2014 با مادرش به ســوریه آمده بود؛ 
 امــا مــادرش در درگیری های داخلی ســوریه

کشــته  شــد. او از آن ســال خانه اش در اردوگاه 
الحول در شمال سوریه  بود بدون اینکه اطالعی 

از دیگر اعضای خانواده اش داشته باشد.
فرانچســکو روکا، رئیس  IFRC  ، که کودک 
را از ســوریه به لبنان همراهی کرد می گوید:» او 
در امنیت کامــل به خانواده اش رســید؛ در این 
 بین می خواهم از همه کســانی که در این مورد 
خاص و  بازگشــت این کودک از اردوگاه الحول 
به  ایتالیــا همکاری کردند تشــکر کنم؛ به  ویژه 
هالل احمر ســوریه که تالش هــای زیادی برای 
تســهیل این بازگشــت انجام داد؛ با وجود ادامه 
بحران های بشردوســتانه در ســوریه،  جمعیت 
هالل احمر این کشور فداکاری های چشمگیری 
از خود در حوزه انسان دوستی و پاسخ به نیازهای 
مردم غیرنظامی نشــان داده است.  همین طور از 
رســانه های بین المللی می خواهــم این مورد و 
موارد دیگر را منعکس کنند تا در مســیر تقویت 
بازپیوند اعضــای جدا افتــاده خانواده  های درد 

کشیده از جنگ و آوارگی حرکت کنیم.«  
بر اســاس اعالم مقامات کمیتــه بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر، بیش از صدهزار آواره 
در اردوگاه های شمال ســوریه زندگی می  کنند 
که ســهم اردوگاه الحول 68 هزار نفر است. این 
رقم حدود 28 هزار کودک از بیش از 60 کشــور 

مختلف را شامل می شود. 
به تعبیر  روکا، خبر بازپیوند اعضای دور افتاده 
خانواده ای که بر اثــر جنگ و درگیری از هم جدا 
افتاده اند، مثبت اســت، اما این موارد مانند یک 

 قطره تسکین دهنده در دریای رنج و درد است. 
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر  
از انجمن هــای ملی خارجی هــا در  اردوگاه های 
صلیب سرخ و همه گروه های بشردوستی که این 
دغدغــه را دارند، می خواهد رنــج این گروه های 
بسیار آســیب پذیر را با  تالش برای بازگشت آنها 

به خانه و خانواده کاهش دهند. 
او درحالی که پیچیدگی شــرایط ســاکنان در 
اردوگاه ها را تأییــد می کند از نگرانی های قانونی 
که دولت هــا مطــرح کرده اند خبــر  می دهد و 
می گوید: »با این حال این نگرانی ها باید با رفتار 
انسانی با این افراد متعادل شود. رویداد ها نشان 
می دهد كه با اراده  سیاســی، راه حل امکان پذیر 

است.«
خالد حبوباتــی، رئیس جمعیــت هالل احمر 
ســوریه درباره لزوم تقویت راه هــای بازپیوند به 
خانــواده بــرای آوارگان گفت:»اهمیت  وظیفه 
خود را برای بازگردانــدن پیوندهای خانوادگی 
درک می کنیم و به موازات ســایر مسئولیت های 
بشردوســتانه ای کــه انجام می دهیــم، از هیچ 
تالشی برای تحقق این مسئولیت درحال حاضر 
و روزهــای پیــش رو، فروگــذار نخواهیم کرد. 
هدف این اســت که بــا همکاری هــم  رنج های 

آسیب پذیرترین مردم را کاهش دهیم.«

بین الملل

شهروند|  »تا قبل از اربعین امسال واقعا نمی دانستم 
لحظه به هم رسیدن اعضای خانواده ای که همدیگر را گم 
کرده اند، آن هم در دیار غربت چقدر باشکوه است، تا قبل 
از این اربعین هیچ وقت پیش نیامده بود که بفهمم چطور 
می شود به خاطر مشکالت و حتی سیلی ای که زیر گوشت 
نواخته می شــود، خدا را شــکر کنی، اصال نمی دانستم 
چگونــه »آرزوهایت« برایــت »خاطره « می شــود، اما 
انگار این طرح، زندگی مــن و همه بچه های تیم را عوض 
کرد«. این بخشی از حکایت و تجربیات داوطلبانی است 
که در طــرح بازپیوند خانواده در ایام اربعین توانســتند 
خانواده های بســیاری را به یکدیگر برسانند و از نزدیک 
شاهد غم و شادی آنها باشند. افراد درراه مانده و مهجوری 
که با دستان پرمهر بچه های هالل و تالش های بی دریغ 
آنها توانســتند بار دیگر به آغوش خانــواده بازگردند و با 
دعای از ته دل ُمهر تاییدی بر خدمات خالصانه داوطلبان 
هالل احمر بزننــد. 25داوطلب و پرســنل هالل احمر با 
همکاری و یاری بچه هــای جمعیت امام رضایی ها، 797 
نفر از جداافتادگانی که در خاک عراق گم شــده بودند یا 
مدارک هویتی خود را گم کرده بودنــد، به خانواده های 
خود رساندند. حاال تقریبا یک ماهی از بازگشت این تیم 
به ایران می گذرد و اکنون می شود به بررسی خاطرات این 
گروه در عراق پرداخت. وحید شفیعی، مشاور و جانشین 
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر که با همت 
نیروهای داوطلب و خیرین،  بــا یک دهم بودجه مصوب، 
این طرح را با موفقیت اجرایی کردند دراین باره می گوید: 
» درصد باالیی  هم آدم هایی بودند که در آن شــلوغی از 
خانواده هایشــان جا مانده بودند و آن وقت به خاطر فشار 
عصبی و نگرانی دچار فراموشــی و ناراحتی های عصبی 
شده بودند.« روایتی از این داستان ها را در زیر می خوانید:   

 سرنخ: یک سوییچ آردی
پیرمــرد را درحالی پیــدا کردیم کــه وضع ظاهری 
بسیار نامناسبی داشــت، بعدا فهمیدیم که شصت وسه 
ساله است. از خانواده اش جدا افتاده و بعد هم به خاطر 
فشار عصبی، دچار فراموشی شــده بود، تکرر ادرار هم 
وضعیتش را بدتر کرده بود. این مشــکل باعث شــده 
بود بوی بدی از او به مشام برســد و همه او را در کشور 
عراق طرد کنند و او گرسنه و بی پناه در سرزمین غریب 

سرگردان شود.
وقتی بچه ها او را پیدا کردند، سه روز از سرگردانی اش 
می گذشت، در این مدت، آن قدر تحت فشار عصبی قرار 
گرفته بود که حتی نمی توانست درست حرف بزند، بعدا 
فهمیدیم مردی بســیار معتبر و معتمد اســت و شاید 
همین موقعیت اجتماعی مناســب هم باعث شده بود 

مشکالت، بیشتر او را بشکند.
نه خــودش اســمش را می دانســت و نــه مدارکی 
همراهش داشت که بتوانیم نام و مشخصات او را بدانیم، 
برای همین اسم پرونده اش را گذاشته بودیم »آردی«، 
تنها کلمه ای که تکرار می کرد کلمه آردی بود و این تنها 
سرنخی بود که از این مرد داشتیم، او البته سوییچ یک 
خودرو آردی را هم همراه داشت. در ابتدا فکر می کردیم 

این پیرمرد احتماال عشق داشــتن یک آردی را دارد و 
برای همین نامش را دائم تکرار می کند و سوییچش را 
هم همراه دارد، اما بعدا با کشف رازش پی به اصل ماجرا 

بردیم.
بچه ها؛ با عشق این مرد میانسال را استحمام کردند، 
برای او آب و غذا آوردند، کیسه سوندی برای او نصب و 
لباس های تمیز تنش کردنــد و این طوری بود که مرد 
میانسال کم کم به ما اعتماد کرد و بعد از آن بود که بحث 

روان درمانی مددکاران اجتماعی شروع شد.
در گفت  و گوهای مددکاران بــا این مرد فهمیدیم با 
خــودرو آردی به همــراه خانواده اش به عــراق آمده و 

ســوییچی که همراه دارد، 
احتمــاال به همــان خودرو 
تعلق دارد. با روشن شــدن 
این موضوع، بــه این نتیجه 
رســیدیم بهتریــن کار این 
اســت که ســرنخ آردی را 
بگیریــم و جلو برویــم،  از 
آنجا کــه این مــرد به علت 
مشــکالتی که داشت، زیاد 
بــرود،  راه  نمی توانســت 
احتمال دادیــم خودرو او در 
همان نزدیکی باشد، به این 

ترتیب با بچه ها به راه افتادیم تا با این سرنخ، راهی برای 
یافتن خانواده اش پیدا کنیم.

با ریموت کنترل شــروع به امتحــان کردیم، بچه ها 
خیابان های اطراف را جســت وجو کردند و باالخره بعد 
از ســاعت ها درحالی که کم کم داشتیم از یافتن خودرو 
این مرد ناامید می شــدیم، خودرو را پیدا و در آن را باز 
کردیم، مدارک و تمام پاســپورت های خانواده در این 
خودرو بود، یعنــی خانواده او برای بازگشــت به ایران 
دچار مشــکل بودند، از طریق کنسولگری با اطالعاتی 
که داشتیم، توانســتیم خانواده این مرد را پیدا کنیم، با 
پســرش تماس گرفتیم و موضوع پیداشدن پدرش را 
اطالع دادیم، مرد جوان از خوشــحالی زبانش بند آمده 
بود، چهار روز از گم شدن پدرشان گذشته بود و آنها در 
این چهار روز به همه جا سر زده بودند، اما هیچ سرنخی 
از او به دســت نیاورده بودند، با این حال دل شان قرص 
بود که پدرشان به عشق امام حسین)ع( به کربال آمده و 

امام در غربت تنهایش نمی گذارد.
پســرش می گفــت در این چهــار روز هــر وقت از 
جســت وجوی پــدر خســته می شــدیم، دردمند و 
دلشکسته می رفتیم حرم تا دل سبک کنیم، آنجا از امام 
می خواستیم در این غربت، خودش پناه پدرمان باشد و 

دست آخر هم دعایمان برآورده شد.
بعد از پیداشدن خانواده،  مرد که با دیدن خانواده اش 
به آرامش رســیده و وضعیتش دگرگون شــد، شروع 
به حرف زدن کــرد و در توضیح ماجــرا گفت: »بعد از 
گم کردن خانواده ام، یــادم نمی آید چه اتفاقی افتاد، اما 
فقط تصاویر مبهمی در خاطرم هست که در خیابان ها 

سرگردان شدم، در آن روزها از بوی تعفن خودم خسته 
شده بودم، ولی دلم به کسی گرم بود که نجاتم می دهد و 
از او کمک می خواستم تا اینکه داوطلبان هالل احمر مرا 
پیدا کردند و به مرکز آوردند، بعد از چند روز سرگردانی 
و بی خوابی وقتی اســتحمام کردم و از آن وضع خالص 

شدم، توانستم بخوابم و این خواب چقدر آرامم کرد.«
آن روز از اینکه توانسته بودیم تنها با یک سوییچ این 

راز را رمزگشایی کنیم، خیلی احساس خوبی داشتیم.
تسویه حساب در ایران

چند روز قبل در دفتر کارم بودم، گفتند خانم مسنی 
آمده اســت و اصرار دارد مرا ببیند، چند لحظه بعد بود 
که زنی سالخورده وارد اتاق 
شــد، به محض ورود گفت 
زیارت تان ان شــاءاهلل قبول 
اســت، من هم تشکر کردم 
و خواســتم کارش را بگوید، 
قیافه اش آشنا بود، اما در آن 
لحظات هر چه فکر می کردم 
یــادم نمی آمــد کجــا او را 
دیده ام تا اینکه زن شروع به 

صحبت کرد.
گــم  کربــال  در  »مــن 
شــده بودم و حــاال آمده ام 

تسویه حساب کنم.« 
تسویه حساب؟

بله، من مستمری بگیر ســازمانی خیریه هستم و هر 
ماه ۳۰۰ هزار تومان مستمری می گیرم، امروز مستمری 
ما را واریز کرده اند و حاال این پول را آورده ام تا مخارجی 
را که برایم هزینه شده است، برگردانم، می خواهم خیالم 

راحت باشد که با پول خودم زیارت رفته ام.
گفتم شاید از پذیرایی ما ناراحت است که این حرف ها 
را می زند، امــا گفت من هیچ وقــت نمی توانم آن همه 
محبت را فراموش کنم، بچه های داوطلب حتی بهتر از 
بچه های خودم از من پذیرایــی کردند،  آنها حتی مرا از 
ســر مرز با ویلچر عبور دادند و من بــا آنکه مدیون این 
همه مهربانی هســتم، اما می خواهم هزینه هایی را که 

هالل احمر برایم کرده است، خودم بدهم .
با دیدن این رفتار، حاال احســاس می کنم چه وظیفه 
ســنگینی در صرف هزینه در هالل احمر داریم، وقتی 
زنی با مســتمری ماهانه ۳۰۰ هزار تومان دلش این قدر 
برای منابع هالل احمر می ســوزد، من و همکارانم باید 

چقدر در خرج کردن دقت کنیم.
تنها یک ایرانی می تواند

به پهنای صورت شان اشک می ریختند، وحشت زده 
و نگران بودند، میان آن موج عظیم جمعیت گم شــده 
بودند، بدون آنکه هیچ هم زبانی داشــته باشــند، بعدا 
فهمیدیم اهل صربستان هســتند، چند تا از بچه ها که 
انگلیســی بلد بودند، شــروع به صحبت با آنها کردند و 
اطمینان دادند که حتما دوستان شان را پیدا می کنند، 

آن وقت بود که کمی آرامش گرفتند.

با شــیوه هایی که بچه ها به صورت تجربی یاد گرفته 
بودند، توانســتیم آدرس شــان را پیدا کنیم، حاال باید 
هر طور که بود آنها را به دوستان شــان می رساندیم، از 
آنجا بود که تالش بچه های داوطلب شروع شد. باالخره 
توانستیم پرسان پرسان دوستان شان را پیدا کنیم و آنها 
را به هم برسانیم، وقتی به دوستان شان رسیدند باورشان 
نمی شد کســی این قدر پیگیر کارشــان باشد، یکی از 
 آنها بــه بچه ها گفت تنها یک ایرانــی می تواند این قدر

 مهربان باشد .
سیلی ای  که به آن افتخار می کنم

مرد جوان به تلفــن همراهم زنگ زده بــود و اصرار 
داشــت با پدرش صحبت کنم. می خواست مرا به قول 
خودش سورپرایز کند.  مرد گوشــی را که گرفت ُرک و 
پوست کنده رفت ســر اصل مطلب: »پسرم! من همانی 
هستم که یک کشیده زدم زیر گوَشت؛ حاال زنگ زده ام 

حاللیت بطلبم.«
هــاج و واج مانــده بــودم. گفتم ِکــی و کجا؟ گفت 
 خودم یادم نیســت اما من همانی هســتم که در کربال

 گم شده بودم و شما مرا به خانواده ام رساندید.
تازه یادم آمــد. او احتماال همان پیرمــردی بود که 
بچه ها خســته و بی حال آوردندش مرکز. پیرمرد بعد 
از گم شــدن، چند روزی در خیابان ها سرگردان بود و 
احتماال به دلیل آنکــه هیچ مدرکی همراه نداشــت، 
مأموران پلیس عــراق با او بدرفتاری کــرده بودند و او 

وحشت کرده بود.
آن روز وقتی به مرکز آمد، بچه ها دورش جمع شدند 
و کارهایش را انجــام دادند، به حمام رفت و زخم هایش 
را بستند. داشتند به او غذا می دادند که من یکباره وارد 
شدم. از آنجا که کارها را با بی سیم هماهنگ می کردیم، 
 مشغول صحبت با بی سیم بودم که ناگهان پیرمرد بلند 
شد و بی هوا کشــیده ای خواباند زیِر گوشم. چند لحظه 
ســکوت همه جا را فرا گرفت، اما خیلــی زود خودمان 
را جمع و جور کردیم. باید دســت به کار می شدیم و با 

دلجویی از پیرمرد او را آرام می کردیم .
کارهایــش،  پیگیــری  بــا  بعــد  ســاعاتی 
توانســتیم خانــواده اش را پیــدا کنیــم و آنهــا را 
بــه هــم برســانیم و حــاال پیرمــرد کــه ماجرای 
بچه هایــش  زبــان  از  را  مــن  بــه   کشــیده زدن 

شنیده بود، تماس گرفته بود برای حاللیت.
پیرمرد می گفت به دلیل مشکالتی که برایش پیش 
آمد و بعد از آن، درگیرشــدن با مأموران پلیس عراق، 
از مأموران وحشــت کرده بود و آن روز هم احتماال مرا 
هنگامی که با بی ســیم حرف می زدم اشتباه گرفته بود 
و در آن شرایط نامناســب روحی، به من حمله ور شد. 
می گفت لحظه ای را که به من ســیلی زده به یاد ندارد، 
اما خانواده برایش توضیح داده اند که چه اتفاقی افتاده و 
حاال حاضر است آن سیلی تالفی شود و حاللیت بطلبد.

خندیــدم و گفتم آن ســیلی یــادگاری  از پدری به 
فرزندش است.

وقتی ۵ عضو خانواده را به هم رساندیم
یــک روز در مرکز بــودم کــه دختری 9 ســاله و 
پســربچه ای سه ســاله  را از طریق امور گمشدگان به 
کنســولگری ایران آوردند و از آنجا هــم به ما تحویل 
دادند. نکته جالب این بود که دختربچه با آن سن کم، از 
برادرش مانند مادر مراقبت می کرد تا دلش برای مادر و 

پدرش تنگ نشود.
آنها را به یکــی از خانم های داوطلب کــه در زمینه 
مراقبت از مهجورین بســیار پــرکار و زحمتکش بود، 
سپردیم تا از آنها مراقبت کند. دختربچه تنها شماره ای 
که به خاطر داشــت، شــماره خانــه مادربزرگش بود. 
از این طریق با مادر کودکان تمــاس گرفتیم و متوجه 
شدیم مادر ابتدا شــوهرش را گم کرده و سپس در آن 
شلوغی فرزندانش گم شده اند و او هم بعد از آنکه دنبال 
کودکانش می گــردد و آنها را پیدا نمی کنــد، ناامید و 
خسته به دنبال شوهرش می گردد تا با کمک او به دنبال 

فرزندانش بگردد، اما او را هم پیدا نمی کند .
به مادر بچه ها گفتیــم می تواند نزد بچه هایش بیاید، 
اما او گفت فاصله زیادی با شــما دارم، لطفا امشب آنها 
را پیش خودتان نگــه دارید تا فردا خودم را برســانم. 
نیمه شــب برای سرکشــی از خوابگاه به مرکز رفتم و 
آنجا صحنه ای دیدم که مرا متاثــر کرد. خانم داوطلب 
همکارمان یکــی از بچه ها را روی پایــش خوابانده بود 
و با دختر بزرگ تر ســرگرم بازی بود. آن لحظه بود که 
احساس کردم چه وظیفه ســنگینی در قبال بچه های 
داوطلب دارم که این طور از دل و جان زحمت می کشند.

فردا صبح مــادر بچه ها  خود را به ما رســاند. لحظه 
رســیدن مادر به فرزندانش را هرگز فراموش نمی کنم. 
بعد از آمدن مادر که نه پاســپورتی به همراه داشت و نه 
پولی برای بازگشت به ایران، تالش کردیم پدر خانواده 
را هم پیدا کنیم. آن موقع بــود که فهمیدیم پدر بعد از 
ناامیدی از یافتــن خانواده اش به لب مــرز رفته و آنجا 
منتظر مانده اســت تا خانواده اش برســند. وقتی این 
خانواده پنج  نفره را در لب مرز به هم رســاندیم، بچه ها 

سر از پا نمی شناختند.

خاطرات خواندنی از طرح بازپیوند خانواده در اربعین

آرزوهاییکهخاطرهشد
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امامرضاییها،797نفرازجداافتادگانی
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