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   ]ریحانه خلج[ امدادگری را افتخار و راهی برای رسیدن به خدا می داند؛ استوار و 
، با نگاهی غرق  امید از خدمت به مردم می گوید، از اینکه هر چقدر خیر  خستگی ناپذیر
و برکت در زندگی هست، از خوبی و احسان به دیگران  می آید؛ از اینکه همه باید به فکر 
هم باشیم. محمد تجویدی پنجاه ودوساله است و 12 سالی می شود که با  جمعیت 
هالل احمر همکاری می کند. آخرین عملیات بزرگ و سنگینی که شاید یکی از تلخ ترین 
ماموریت های زندگی اش باشد، امدادگری در فاجعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی 
است؛ امدادی که نجاتی در آن نبود و  همین مسأله ماموریتش را تلخ تر می کند. وقتی 
به همراه سایر امدادگران تکه های بی جان انسان ها را جمع  کردند تا به بازماندگان شان 
آالم خانواده های داغدار این فاجعه کم شود. امدادگر باسابقه  برسانند و اندکی از 
 استان قم در گفت وگو با »شهروند« از مفهوم خدمت به مردم، تأثیر آن بر زندگی و 

چالش های یک امدادگر  می گوید.
   چه چیزی باعث شد در آستانه میانسالی به هالل احمر بپیوندید ؟ 

واقعیت تلخی در زندگی ام اتفاق افتاد و برادرم را از دست دادم، آن زمان تصمیم گرفتم 
در هالل احمرم به مردم خدمت کنم. فعالیت هایم در لباس امدادگری درحال حاضر 10 
روز ماه است. در هفته به  مدت 24 ساعت در شیفت های امدادی مستقرهستم، برای 
اینکه شاغل هستم، زمان را این گونه تنظیم می  کنم تا روزهای یکشنبه و چهارشنبه 
بتوانم در پایگاه های جاده ای استان به مردم خدمت کنم. گاهی در ایام  اربعین به کربال 
رفته ام؛ در فصول مختلف  سال و در حوادث جاده، کوهستان و سیالب هم امدادگری 

کرده  ام. 
در پایگاه های هالل احمر دقیقا چه فعالیت هایی انجام می شود؟  

از  سال 86 که وارد هالل شدم، یک سری آموزش هایی دیدم؛ هم زمان با این آموزش ها 
تزریقات و آموزش  های کاربردی را که الزمه افزایش کیفیت کارم بود، به صورت شخصی و 
اختصاصی پیگیری کردم. در پایگاه ها  بر اساس نیاز در حوادث به فعالیت مشغول هستیم، 
اگر حادثه تصادفی باشد، برای رهاسازی یا هر خدمتی باید به محل حادثه مراجعه  کنیم و از 

صفر تا صد توانایی خود را برای نجات جان انسان ها به کار  بگیریم . 
خاطره ای از سخت ترین عملیات امدادی دارید؟  

چند  سال قبل در حادثه ای در قم، مینی بوسی حامل کارگران اتباع هنگام غروب با 
خودرویی سنگین شاخ به  شاخ شد و متاسفانه کارگرانی که از محل کار برمی گشتند، به 
شدت آسیب دیدند. تا جایی که به یاد دارم،  در ابتدای ماموریت از 26 نفر 20 نفر فوت کرده 
بودند، اما توانستیم با انجام عملیات احیا 6 نفر را به زندگی  بازگردانیم و نجات دهیم که کاری 

سخت و دشوار و به دلیل عمق فاجعه تلخ بود که در خاطرم مانده است . 
خانواده چقدر در فعالیت هایتان همراهی می کنند؟  

خانواده ام کامال مشوق و همراهم هستند. یک دختر بیست ویک ساله و پسر پانزده 
ساله دارم. با خانواده ام خیلی راحت هستم و آنها  کار امدادی من را پذیرفته اند و به نوعی 
خودسازی کرده اند. وقتی توکل داریم اتفاقات مختلف که چالش برانگیز هم هست، خیلی 

سخت نمی شود، پس خانواده ام و من نگرانی زیادی نداریم . 
کار شما سخت و عالوه بر ابعاد روحی و روانی حضور در حوادث و گاهی کار در 

جاده خطرناک است، با  این مسائل چگونه کنار می آیید؟
شاید اینطور باشد، اما اگر من در خانه نباشم، چون می دانم همه چیز آن گونه اتفاق 
می افتد که مقدر شده  و خیر است، پس اندیشه مثبت نسبت به این مسائل دارم. 

خانواده ام نیز همین رویه را دنبال می کنند. 
شغل دیگری دارید؟  

بله. نایب رئیس اتحادیه صنف پالستیک هستم و در برنامه های متنوع ورزشی نیز 
فعالیت دارم . 

در کنار فعالیت در هالل چه کارهای دیگری را مدیریت می کنید که به امدادگری 
لطمه نمی زند؟  

در واقع ما مدیریت نمی کنیم، از خدا می خواهیم که برنامه ریزی می کند و به ما فرصت 
خدمت می  دهد. ما ذهن کوچکی داریم، اگر قرار باشد با ذهن خودمان کار کنیم و مسائل 
را بسنجیم، نمی توانیم موفق  شویم. ما درخواست می دهیم و انرژی مثبت می گیریم، خدا 
جواب می دهد؛ مثل شراکت. ما شراکتی با خدا  در زندگی داریم، سهم من خوشحال و شاکر 
بودن است و سهم خدا جورکردن مسائل کاری من؛ خداوند  دید و نگرش وسیعی دارد و 

آنچنان که به صالح و نفع من باشد، عمل می کند . 
ثار خیر خدمت به مردم را در زندگی تان دیده اید؟   آیا آ

همین که لذت می برم، سالمت هستم و مشکلی ندارم، برکات خوبی است که از خدمت 
به خلق می  بینم و همه نعمت ها آثار خدمات است. وقتی خدمتی می رسانم که به خودم 

انرژی مثبت برمی گردد، رویدادی  خوب و زیباست و برای ادامه خدمت انرژی می گیرم . 
از نظر شما یک امدادگر چه مشخصات و ویژگی هایی باید داشته باشد؟  

آمادگی جسمانی خیلی مهم است، عالوه بر آموزش ها که مفید است و داوطلبان 
فرامی گیرند، باید خودشان  بخواهند این آمادگی را به دست بیاورند. وقتی وارد حوزه ای 

شده اند، آگاه باشند که چه توانایی هایی  را باید داشته باشند و چه کاری انجام بدهند. زمانی 
خود را نجاتگر بدانند که آمادگی جسمانی و توان  نجات و امداد را داشته باشند. در کنار 
آموزش هایی که می بینند، ورزش را جدی دنبال کنند و از نظر آمادگی  جسمانی به روز باشند 

تا در این راه، هم برای خودشان و هم برای دیگران مثمرثمر باشند . 
فکر می کنید روزی برسد که از این فعالیت هایتان پشیمان شوید؟  

مگر می شود آدم از کاری لذت ببرد و پشیمان شود؟ خدمت در هالل احمر ماندگار است 
و پشیمانی نمی آورد .  خانواده وقتی می بیند از حیث مختلف در جامعه و چند جا فعال هستم 
واقعا برای کار من احترام قائل  هستند و اگر عالقه داشته باشند حتما دوست دارم وارد آن 

شوند .
به عنوان یک فعال در هالل احمر برای تحقق صلح درجهان چه باید کرد؟  

صلح را نمی توان تحمیل کرد. باید در انسان ها تغییر ایجاد شود تا صلح اتفاق بیفتد. باید 
بتوانیم به سمت  خوبی پیش برویم تا صلح به وجود بیاید.

در حوزه آموزش هالل احمر باید چه کار کند تا سطح آموزشی جامعه را ارتقا دهد؟  
در همه سازمان ها با مشکالتی مواجه هستیم، اما هالل احمر با وجود کمبودها، خوب 
عمل می کند و نسبت به  وظایف خود در امداد پایه ای فعالیت دارد. در مدارس و مساجد به 
صورت زیربنایی کارها را انجام می دهد. شاید  به نظر برسد این کارهای زیربنایی نتیجه نداشته 
باشد، ولی نتایج بعدها مشخص می شود. ما نیاز مبرم به کارهای زیربنایی در آموزش داریم. 
این کار باید به صورت عالی دنبال شود. بیشتر افراد باید آموزش ببینند  مثل کشور ژاپن که 
از بچه های کوچک این آموزش ها را شروع کردند و در کشورهای پیشرفته هم همه آموزش 

می  بینند و آموزش مقوله خوبی است .
اخیرا  در چه عملیاتی حضور داشتید؟ 

برای حوادث جاده ای مختلف در قم و خارج از قم بارها حضور داشتم؛ آخرین حادثه مهم 
صحنه سقوط هواپیمای بوئینگ بود؛ این واقعه یکی از تلخ ترین ماموریت هایم بود؛ روز 
حادثه با   9 نفر از دوستان به تهران رفتیم. آتش نشانی محل حادثه را اطفا کرده بود و تقریبا 
100امدادگر هالل احمر  بودیم که تا ساعت ها کار جمع آوری اجساد را انجام دادیم. در این 
ماموریت ها نجاتی وجود ندارد؛ خیلی  دردناک است اما باید به بازماندگان که چشم انتظار 

تحویل پیکر بی جان عزیزشان هستند، فکر کنیم. 
چگونه مردم را به هالل احمر دعوت می کنید؟  

برای هر خانواده ای الزم است در قبال یک بحران، آموزش و توانایی هایی را کسب کند. 
ما در جامعه حوادث و  آسیب های زیادی داریم و باید بدانیم چگونه آن را مدیریت کنیم و 
پوشش دهیم. درست است هالل احمر خدمت  می کند و کار را انجام می دهد، اما توصیه 
می کنم خانواده ها و افراد رغبت کنند و وارد این عرصه  شوند، چراکه آموزش ها برای همه نیاز 
است . در مقوله کمک های اولیه این آموزش ها مهم است و خانواده ها باید بدانند چگونه 
در برابر سیل و بحران ها، تا رسیدن ارگان ها، جان خود را نجات دهند. از این رو توصیه می کنم 

خانواده ها حتما آموزش های امداد و کمک های  اولیه را یاد بگیرند .
از نحوه فراموش کردن خاطره های تلخ در حوادث و بحران ها بگویید . 

با هماهنگی های الزم سر صحنه ها می رویم تا واقعه برای مرکز فرماندهی ثبت شود و در 
این بین  عکس ها را می گیرم، اما وقتی ارسال می کنم و به خانه می رسم همه را پاک می کنم. 
چون خاطرات آن تلخ  است و نمی توانم با خاطرات تلخ زندگی کنم. در مجموع کنار امدادگران 
بودن لذت دارد. ما روی این  مسأله تأکید داریم که در هر شرایطی توکل به خدا داشته باشند، 

همه چیز درست می شود. 
در این سال ها مورد تقدیر هم قرار گرفته اید؟  

بله، درسال 92 لطف خدا شامل حال من شد و به عنوان امدادگر برتر از من  تقدیر شد. 
درحال حاضر  درجه نجات گر یک هستم.

به نظر شما نقش رسانه ها در معرفی هالل احمر تا چه حدی تأثیرگذار است؟  
ارتباط با رسانه بسیار ضروری و الزم است. اگر قرار باشد مشوق باشیم باید بتوانیم خود 
را معرفی کنیم. وقتی  فردی دچار حادثه ای می شود یا در جاده تصادف می کند نیروهای 
هالل احمر برای کمک می آیند و او  امیدوار می شود. باید ارزش  این خدمت ها منعکس 
شود. گاهی این باعث می شود تلنگری در زندگی باشد  که همه باید این کار را یاد بگیرند 
و اگر هالل احمر دیر به صحنه رسید کاری برای همه انجام شود. گاهی اطالع رسانی حتی 
با یک تصویر اثرگذار است. شاید عکس های خوبی نباشد ولی تأثیر زیادی دارد اینکه 
چه فعالیت  هایی انجام می شود برای خیلی ها تلنگری خواهد شد که به سمت و سوی 

آموزش های هالل احمری بیایند .
   آرزوی شما چیست؟  

   ما برای تغییر و تحول در جهان آفرینش برای بهتر زیستن آمده ایم. این الگویی است که 
باید همه داشته  باشند. ما آمده ایم که زندگی ها بهتر شود و به سوی بهتر زیستن و شاد بودن 
 حرکت کنیم. باید روی این تمرکز کنیم و بدانیم چنین چیزی دست یافتنی است. آرزو دارم 
زندگی  ام تغییر و تحول پیدا کند و وقتی تغییر می کند برکاتی دارد. وقتی می دانم کار خوبی که 

انجام می دهم  تأثیر در جامعه دارد، به تبع جامعه هم خوب می شود . .

دریچه

  ۱۷    استان متأثر از برف و کوالک

امدادرسانی به یک هزار متأثر و انتقال ۱۱ نفر به بیمارستان
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر با اشاره به وقوع 
از  نفر  گذشته  یک هزار و 84  گفت: »در ۷2 ساعت  حوادث جوی در 1۷ استان، 
خدمات امدادی جمعیت هالل احمر برخوردار شدند.« حامد سجادی با تشریح 
جزئیات امدادرسانی در  حوادث جوی)برف و کوالک( ۷2 ساعت گذشته، اعالم 
اصفهان،  تهران،  اردبیل،  غربی،  و  آذربایجان شرقی  1۷استان  »هم وطنان   کرد: 
چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و رضوی، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، 
کرمان، لرستان، مازندران، مرکزی  و یزد در 4۷جاده کوهستانی متأثر از برف و کوالک 
بوده اند.« او با اشاره به فعالیت 226نیروی عملیاتی در قالب 4۵ تیم،  افزود: »با تالش 
نیروهای امدادی 11نفر به مراکز درمانی منتقل و 1۷4نفر به صورت اضطراری اسکان 

داده شدند و 129دستگاه خودرو هم از برف و کوالک رهاسازی شد.«
به گفته معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر، 142تخته پتو، 
84بسته غذایی، 2۳0 قوطی کنسرو، ۵0 قرص نان و 10۵بسته بیسکویت هم میان 

متأثران در راه مانده توزیع شد. 

در برف  و کوالک ۴۸ ساعت گذشته انجام شد

 انتقال ۵ زن باردار روستایی به مراکز درمانی 
در آذربایجان شرقی

   نجاتگران پایگاه های امداد جاده ای جمعیت هالل احمر در شهرستان های 
سراب، میانه، عجب شیر، ملکان، اهر و هوراند در 48  ساعت گذشته، پنج زن باردار و 
به  استان،  جاده های  در  شدید  کوالک  و  برف  به  توجه  با  را  بدحال  بیمار  سه 
نزدیک ترین مراکز درمانی  انتقال دادند. به دنبال ورود سامانه بارشی به استان و 
نجاتگران  شرقی،  آذربایجان  استان  روستایی  محورهای  در  راهبندان  ایجاد 
 پایگاه های امداد جاده ای جمعیت هالل احمر استان، عالوه بر امدادرسانی به 
حوادث جاده ای، با کمک نیروهای اورژانس و  راهداری، زنان باردار و بیماران بدحال را 
از مناطق روستایی به مراکز درمانی منتقل کردند . بنابراین گزارش، عملیات نجات 
پنج زن باردار روستایی در شهرستان های سراب، ملکان، عجب شیر و هوراند و 
همچنین نجات سه بیمار بدحال از برف و کوالک  شدید در روستای سرخه حصار 
میانه و روستاهای دستجرد-بالوجه-چرن میانه، مجموع عملیات  انجام شده از 
سوی امدادگران هالل  احمر آذربایجان شرقی برای انتقال بیماران به مراکز درمانی 

استان در 48 ساعت گذشته بوده است. 

   تالش بی وقفه ۹۴۰ تیم عملیاتی در امدادرسانی 
به سیل زده های سیستان

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان وبلوچستان با اعالم اسکان 11 هزار 
و  988 سیل زده در چادرهای هالل احمر، از ارایه  خدمات امدادی الزم به 91 هزار و  9۷4 
آسیب دیده در سطح استان خبرداد. راشکی گفت: »به دنبال وقوع سیل و آبگرفتگی 
 در  سیستان وبلوچستان، 9۳۳روستا در 1۵ شهرستان آسیب دیده است که 4 هزار 
و 469  امدادگر در قالب 940 تیم عملیاتی با  استفاده از ۷۳9 خودرو، خدمات امدادی 

الزم را به 91 هزار و  9۷4آسیب دیده از سیل در سطح استان ارایه کردند .«
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه از 
بیست ویکم تا سی ام دی ماه، 11 هزار و 988 آسیب دیده در چادرهای  هالل احمر 
اسکان داده شده اند، گفت: »از ابتدای وقوع سیل، 2 هزار و ۵20 دستگاه چادر 
امدادی، ۵ هزار و 1۳4 تخته موکت،   11 هزار و 106 تخته پتو  و ۷ هزار و ۳99 کیلوگرم 
نایلون توزیع شده و امدادرسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد .« او افزود:»  1۷ هزار و 
219بسته غذایی، 14 هزار و ۷۳1 قوطی کنسرو، ۷ هزار و 89۷ کیلوگرم برنج، ۳ هزار و 
1۳۳کیلوگرم قند و  شکر، ۳01کیلوگرم چای، یک هزار و ۵90 قوطی روغن، 2 هزار و 
4۵کیلوگرم حبوبات، یک هزار و 6 شعله  والور، 42۷  شعله فانوس و همچنین آب 
معدنی، نان و … را نجاتگران جمعیت هالل احمر استان میان آسیب دیدگان 
مدت  این  در  »همچنین  گفت:  راشکی  کردند.«  سیستان وبلوچستان  توزیع 
14۵سورتی پرواز را دو فروند بالگرد جمعیت هالل احمر در مناطق  آسیب دیده و 
صعب العبور انجام دادند که بیشترین پرواز به منظور توزیع کمک های امدادی در 

شهرستان چابهار انجام شده است. «

اعزام ۱۵ تیم عملیاتی هالل احمر فارس به منطقه سیل زده فنوج در سیستان وبلوچستان   

   ارزیابی مناطق سیل زده و توزیع اقالم زیستی 
میان حادثه دیدگان

و  عملیاتی  1۵تیم  اعزام  از  فارس  استان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
فرماندهی مدیریت هالل احمر این استان به سیستان و بلوچستان خبر داد. 
حسین درویشی گفت: »این تیم ها را 10خودرو کمک دار  و چهارخودرو گروهی با 
تجهیزات انفرادی و تخصصی به منظور امدادرسانی به مردم آسیب دیده از سیل، 
از شهرستان های داراب، الرستان، فسا و نی ریز به استان سیستان و بلوچستان 
اعزام کردند و درحال حاضر نیروهای امدادی استان فارس در شهرستان فنوج 
مستقرند .« درویشی افزود: »وضع   1۵ منطقه را امدادگران و نجاتگران و همچنین 
بین  اقالم  ضروری  توزیع  و  کردند  ارزیابی  فارس  استان  تخصصی  گروه های 
آسیب دیدگان ناشی از سیل درحال انجام است.« او با اشاره به راه اندازی انبار 
»در  گفت:  فنوج،  شهرستان  در  استان  فارس  هالل احمر  جمعیت  امدادی 
غیرقابل  منزل   ۳2 منطقه،  مسکونی  منزل   ۵4۷ از  شده  انجام  ارزیابی های 
سکونت بود و  همچنین از 621 خانواری که در 1۵ منطقه ارزیابی شده سکونت 
دارند، ۳1۳خانوار نیازمند کمک هستند که اقالم امدادی و  زیستی بین آنها درحال 
توزیع است .« مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس بیان کرد: »تاکنون 
به  کمک  برای  هالل احمر  حساب های  به  مردم  فارس  ریال  800 میلیون 
واریز  کشور  شرق  جنوب  و  جنوب  و  سیستان و بلوچستان  آسیب دیدگان 
کرده اند.« او با اشاره به اقالم مورد نیاز سیل زدگان سیستان وبلوچستان گفت:   
»2۵00 بسته مواد غذایی ۷2ساعته، 220 شعله والور و   2۵00تخته پتو از جمعیت 
فارس به استان سیستان وبلوچستان ارسال شده است .« درویشی بسته های 
مواد غذایی را حاوی 10هزار قوطی تن ماهی، 10 هزار قوطی کنسرو لوبیا، ۵ هزار 
قوطی کنسرو برنج، 2۵00بسته خرما، 2۵ هزار لیوان یک بار  مصرف و 2۵ هزار قاشق و 

چنگال برشمرد.

نمی توانم با خاطرات تلخ زندگی کنم  
گفت وگو با امدادگر باتجربه استان قم که یکی از امدادگران حادثه هواپیمای اوکراینی بود

آمادگی جسمانی خیلی 
مهم است، عالوه بر 
آموزش ها که مفید است 
و داوطلبان فرامی گیرند، 
باید خودشان  بخواهند 
این آمادگی را به دست 
بیاورند. وقتی وارد حوزه ای 
گاه باشند که  شده اند، آ
چه توانایی هایی  را باید 
داشته باشند و چه کاری 
انجام بدهند. زمانی خود را 
نجاتگر بدانند که آمادگی 
جسمانی و توان  نجات 
و امداد را داشته باشند. 
در کنار آموزش هایی 
که می بینند، ورزش را 
جدی دنبال کنند و از نظر 
آمادگی  جسمانی به روز 
باشند تا در این راه، هم 
برای خودشان و هم برای 
دیگران مثمرثمر باشند 

    هر خانواده باید یک نفر را داشته باشــد که آموزش های امدادونجات را دیده و خودنجاتی را بلد باشد

سعید غالمحسینی


