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]شهروند[ بسیاری در ایران جمعیت هالل احمر را با امدادونجات می شناسند؛ با 
پایگاه های امدادونجاتی که هر چند کیلومتر در جاده ها احداث شده اند، با امدادگرانی 
که بعد از وقوع تصادف بالفاصله در محل حادثه حاضر می شوند یا با امدادگرانی که بعد 
از وقوع حوادثی مانند سیل، زلزله یا آتش سوزی برای امدادرسانی آماده اند. هر چند 
فعالیت های این سازمان مردم نهاد تنها به این بخش اختصاص ندارد، اما می توان گفت 
امدادونجات یکی از بازوهای اصلی فعالیت های آن است، بخشی که یکی از اصلی ترین 
فعالیت های آن را باید در پایگاه های امدادونجات جاده ای که بعد از انقالب ایجاد شده 

است، دید. در گزارش زیر به فعالیت این سازمان در این سال ها نگاهی گذرا داشته ایم.

خدمت بیش از ۶۰ هزار امدادگر و نجاتگر درجه بندی شده  به مردم
پایگاه های امدادونجات جاده ای بعد از انقالب ایجاد شد؛ پیش از آن هیچ فعالیت 
منسجمی در این باره انجام نمی شد. البته وجود پایگاه ها به تنهایی کفایت نمی کرد و 
برای همین به حضور نیروهای متخصص هم نیاز بود. همین ماجرا سرآغاز فعالیت 
تازه ای شد؛ جذب نیروهای مختلف. نیروهایی که پس از گذراندن دوره های آموزشی 
به امدادگر تبدیل می شدند. از آن پس بود که امدادگران و نجاتگران به بازوان توانمند 
هالل احمر بدل شدند تا در موقعیت های مختلف و حساس یار و یاور هم میهنان شان 
شوند. بعد از انقالب که پایگاه های امدادونجات ایجاد شد، به نیروهای متخصص 
که در  نیروهای داوطلبی بودند  انقالب هم  از  گر چه پیش  نیاز بود.  امدادگر هم  و 
حوزه های مختلف جمعیت فعالیت می کردند؛ اما پس از انقالب این نیروها منسجم 
شده و با عنوان مشخص امدادگر و نجاتگر به صورت عملیاتی خدمت رسانی می کنند 
مشغولند؛  فعالیت  به  درجه بندی شده  نجاتگر  و  امدادگر  ۶۰ هزار  از  بیش  حاال  و 
امدادگران و نجاتگران آموزش های تخصصی و ویژه ای می بینند تا به عنوان نیرویی 
متخصص شناخته شوند؛ مانند امدادگران و نجاتگرانی که درجه امدادی نجاتگر سه 
تا ایثار دارند. البته نباید این را فراموش کرد که جمعیت هالل احمر ایران تنها شامل 
امدادگران و نجاتگران و پرسنل متخصص در حوزه امدادونجات نیست. نیروهای 
واکنش سریع هم هستند که تعداد آنها در مرکز استان ها نزدیک به  5۰۰ نفر است؛ 
می شود گفت که هر استان یک تیم ۱5 نفره دارد. نیروهای واکنش سریع هم دوره های 
آموزشی طی می کنند، در مرحله اول برای شعب باالی ۱۲۰ نفر دوره های آموزشی آغاز 
شده و پیش بینی می شود به زودی در بیش از ۱۱۰ شعبه هم تیم های واکنش سریع، 

شامل تیم های ۹ نفره شروع به فعالیت کنند.

تداوم آموزش
بر  که  نقشی  می کنند،  ایفا  مهمی  و  کلیدی  نقش  هالل احمر  جمعیت  نجاتگران 
هیچ کس پوشیده نیست. برای همین یکی از دغدغه های همیشگی جمعیت در مورد 
آنها آموزش یا به عبارت دقیق تر تداوم آموزش و بازآموزی است. بر همین اساس در 
فواصل زمانی معین دوره های آموزشی مختلفی برای آنها برگزار می شود تا  هنگام سوانح 
و حوادث حضور موثرتری داشته باشند؛ مانند دوره آموزش پیشرفته نجات در عمق و 

ارتفاع که همین چند وقت پیش برای نجاتگران جمعیت هالل احمر در استان های 
، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی در مرکز آموزشی و  اردبیل، قزوین، زنجان، کردستان، البرز
تخصصی چاف لنگرود برگزار شد، همچنین دوره آموزشی کار با خودروهای نجات و آفرود 
در اردوگاه آموزشی چاف که هدف از برگزاری آن افزایش توانمندی کاربران حوزه لجستیک 
بود و سایر دوره هایی که به همین منظور و در استان های مختلف ایران برگزار شده 

است.

لزوم بازآموزی به زنان نجاتگر
ناگفته  نماند که این آموزش ها تنها محدود به نجاتگران و امدادگران مرد نیست. 
یکی از دغدغه های جمعیت هالل احمر ایران توانمندسازی زنان امدادگر نیز است؛ 
زنانی که قدرت و توانمندی خود را در این سال ها اثبات کرده و همپای مردان در مواقع 
بحرانی حاضر می شوند. ازجمله دوره هایی که برای زنان امدادگر برگزار شده می توان به 
نوزدهمین دوره آموزشی توان افزایی ویژه نجاتگران زن ایران اشاره کرد. این دوره در 
اواخر دی ماه  سال جاری و به میزبانی جمعیت هالل احمر گیالن برگزار شد و در آن ۷5 نفر 
از نجاتگران استان های قم، تهران، اردبیل، اصفهان، مرکزی، گلستان، آذربایجان غربی، 
، کرمانشاه و همدان شرکت کردند. طی  زنجان، قزوین، گیالن، سمنان، لرستان، البرز
این دوره  آموزشی نجاتگران زن در کارگاه های عملی کار با چوب بر و بتون بر، پنوماتیک، 
از  گوشه ای  تنها  اینها  شدند.  حاضر  آوار  از  خروج  و  ورود  نحوه  و  اجسام  جابه جایی 
آموزش ها و اقدامات جمعیت هالل احمر ایران است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
جمعیت هالل احمر، این مأموریت ها به تجهیزات و امکانات بسیاری نیاز دارد؛ مسأله ای 
که تا پیش از انقالب قابل توجه نبود و رسیدگی چندانی به آن نمی شد. اما در طی ۴۰  سال 

گذشته تجهیزات لجستیکی و امکانات جمعیت رونق چشمگیری داشته است.

بیش از ۴۵۰۰ خودروی عملیاتی در راه خدمت به مردم
معاونت لجستیک و آمادگی یکی از معاونت های سازمان امدادونجات است که 
نقش لجستیک و پشتیبانی در حوادث را به عهده دارد. طبعا حضور در حوادث هم 
بدون تجهیزات و امکانات ناممکن است. پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران بود که 
قابل  افزایش  و  گرفت  رونق  هالل احمر  جمعیت  لجستیکی  و  امدادی  تجهیزات 
، به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته  مالحظه ای یافت تا جایی که تجهیزات امروز
نیست. امروز جمعیت هالل احمر بیش از ۴5۰۰ خودروی عملیاتی در سطح ایران و 
همچنین ۷۰۰ ست نجات سنگین، 5۰۰۰ ست نجات سبک و ۲۴ فروند بالگرد امدادی 
دارد. این در حالی است که تعداد خودروهای عملیاتی جمعیت پیش از انقالب، در 
بهترین شرایط تنها ۴۰۰ دستگاه و تعداد بالگردهای آن تنها ۲ فروند بوده است. معاون 
لجستیک با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات مختلف وظایف متعددی دارد؛ 
وظایفی پیش از بروز سانحه، در حین سانحه و همچنین اقدامات پس از وقوع سانحه. 
در هر یک از این حوزه ها به افراد مختلفی نیاز است که از پیش باید آموزش های الزم را 

دیده و از آمادگی مناسب برخوردار باشند. 

قدم های محکم امدادگران هالل احمری همراه با مردم 
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یادداشت

»امداد« در عصر جدید
جمعیت  هالل احمر ایران در طول 

رئیس سازمان امدادونجات
مرتضیسلیمی

خود  فعالیت  سال  صد   از  بیش 
است.  بوده  دولت  معین  همواره 
این سازمان غیردولتی که به صورت 
داوطلبانه و مردم نهاد اداره می شود، 
در طول این صد  سال بخشی از فعالیت های حاکمیتی )امدادونجات(  دولت را در ایران  
عهده دار بوده است و در حوزه های بهداشت و درمان، آموزش و برنامه های فرهنگی و در 
حوزه جوانان و داوطلبان در کشور مشارکت داشته است. اما تبلور این مشارکت و 
همکاری در کارنامه چهل ساله پس از انقالب بیشتر مشهود و نمایان است. مسأله امداد 
در دوران پیش از انقالب به این شیوه که امروز در کشور می بینید، پویا و فعال نبود؛ به طور 

مثال ما در دوران  پیش از انقالب هیچ پایگاه امدادونجاتی در جاده های ایران نداشتیم.
البته یکی از پرافتخارترین دوران فعالیت کارکنان و امدادگران جمعیت شیروخورشید 
ت 

ّ
سرخ خدماتی بود که بیمارستان ها و درمانگاه های تابعه در دوران پرالتهاب قیام مل

مسلمان کشورمان در طول انقالب اسالمی  سال ۱۳5۷ به مردم و انقالب می دادند. کارکنان 
فداکار و زحمتکش هالل احمر )شیروخورشید سرخ سابق( در چند صد مرکز درمانی در 
طول شبانه روز زخمی ها و مصدومان انقالب را مداوا یا پرستاری می کردند و آمبوالنس های 

جمعیت پی در پی میان تظاهرکنندگان در حال گشتزنی بودند. 
اما فعالیت ها بیشتر مبتنی بر انگیزه  داوطلبانه افراد بود تا بر اساس برنامه ریزی ها 
سازمانی ولی با اجرای برنامه سوم توسعه وضعیت در عرصه امدادونجات تغییر کرد؛ 
وظیفه  پوشش امدادونجات جاده ای به جمعیت هالل احمر محول شد و برای همین هم 
بود که پایگاه های امدادونجات بین شهری راه اندازی شد. ماجرای پایگاه های کوهستان 
و ساحلی هم چیز مشابهی بود؛ امدادونجات در این پایگاه ها متولی مشخصی نداشت 
و همین شد که جمعیت هالل احمر به عنوان معین دولت در دو مقوله  امدادونجات 

کوهستان و ساحلی وارد شد و عملیات امدادونجات را در این دو حوزه به دست گرفت.
از زمانی که جمعیت هالل احمر ایران وظیفه  امدادونجات بین شهری را به عهده 
گرفت، پایگاه های متعددی را راه اندازی کرده و فعالیت های بسیاری در این زمینه انجام 
شده است؛ به طوری که در این سال ها ۴۷۹ پایگاه امدادونجات بین شهری در سراسر 
ایران ایجاد شد. همچنین ۶۰ پایگاه کوهستان و ۲۰ پایگاه ساحلی که درمجموع تعداد 
پایگاه های ذکرشده به 55۹ پایگاه می رسد. این تعداد رقم قابل توجهی است اما با رشد 
روزافزون جمعیت و توسعه  شبکه راه ها در سراسر کشور، طبیعتا در سال های آینده به 
پایگاه های خیلی بیشتری نیاز است. جمعیت بیشتر می تواند سوانح جاده ای بیشتری 
را هم به دنبال داشته باشد. برای همین به سنجش دقیق تری برای ایجاد پایگاه های 
امدادونجات جاده ای نیاز است.  اما شاید اینجا این پرسش مطرح شود که شکل گیری 
اهمیت  گفت  باید  پرسش  این  به  پاسخ  در  دارد؟  ضرورتی  چه  امدادونجات  پایگاه 
پایگاه های امدادونجات جاده ای ایران به اندازه ای است که از آنها می توان به عنوان یکی از 
ارکان اصلی مدیریت حوادث و سوانح رانندگی در ایران نام برد؛ پایگاه هایی که در تمام طول 
سال خدمات تخصصی و ارزنده ای را به مردم ارایه می دهند. البته پایگاه های امدادونجات 
جاده ای تنها گوشه ای از اقدامات سازمان امدادونجات است؛ سازمانی که جایگاه ویژه ای 
را در بین جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر در سطح جهانی دارد و به عنوان یکی از 
۱۰ جمعیت قدرتمند جهان درپاسخگویی به سوانح و حوادث شناخته شده است چراکه 
سازمان امدادونجات خدمات قابل توجهی را در بسیاری از عملیات های گسترده ملی 
و بین المللی ارایه داده؛ از جمله  آنها می توان به ارایه خدمات این سازمان در زلزله  رودبار، 
زلزله  بم و همچنین نقشی که این سازمان در بحران آوارگان عراقی در سال  ۱۳۷۰ داشت، 
اشاره کرد.  موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که بعد از انقالب با توجه به 
پایگاه های امدادونجاتی که ایجاد شد، به نیروهای متخصص و امدادگر هم نیاز بود. گر چه 
پیش از انقالب هم نیروهای داوطلبی بودند که در حوزه های مختلف جمعیت فعالیت 
می کردند؛ اما پس از انقالب این نیروها منسجم شده اند و با عنوان مشخص امدادگر و 
نجاتگر به صورت عملیاتی خدمت رسانی می کنند. حاال بیش از ۶۰هزار امدادگر و نجاتگر 
درجه بندی شده به فعالیت مشغولند؛ در هفت درجه امدادی؛ امدادگر سه، امدادگر دو، 
امدادگر یک، نجاتگر سه، نجاتگر دو، نجاتگر یک و ایثار. امدادگران و نجاتگران آموزش های 
مانند  شوند؛  شناخته  متخصص  نیرویی  عنوان  به  تا  می بینند  ویژه ای  و  تخصصی 
امدادگران و نجاتگرانی که درجه امدادی نجاتگر سه تا ایثار دارند. نجاتگران جمعیت هالل 

احمر نقش کلیدی و مهمی ایفا می کنند، نقشی که بر هیچ کس پوشیده نیست. 
نکته دیگر این است که با توسعه جوامع و پیچیده شدن فرآیندهای درونی اجتماعات 
بشری و افزایش فرهنگ شهرنشینی بر تعداد بحران های ناشی از حوادث طبیعی و 
پیچیدگی آنها افزوده شده است. به همین علت برای پیشگیری و آمادگی در مقابل این 
مهم، شیوه های رسیدگی به سوانح و حوادث که معموال از آن تحت عنوان امدادونجات 
یاد می شود طراحی و عملیاتی می شود تا تبعات و آثار منفی حوادث کاهش یابد. بررسی 
حوادث و سوانح رخ داده نشان می دهد که نحوه امدادونجات رابطه مستقیمی با سطح 
میزان توسعه یافتگی و وجود زیرساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی جوامع دارد. حوادث طبیعی یا انسان ساز پیامدهای متعددی چون مشکالت 
اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و روانی در زندگی انسان ها ایجاد می کند که باعث فقر، بیکاری، 
روابط  گسست  و  ازهم پاشیدگی  فرهنگی،  و  قومی  اختالفات  اجباری،  مهاجرت های 
خانوادگی، بیماری، کمبود بهداشت و رفاه و... می شود. به بیان دیگر بحران ها عامل تلفات 
و ضایعات بعضا جبران ناپذیر فردی، اجتماعی، ملی و فراملی اند که اثرات آن از جراحات 
ساده، معلولیت تا بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شود. بدیهی 
است پیش بینی تمهیدات الزم به منظور پیشگیری، آمادگی و پاسخگویی برای کاهش 
آسیب پذیری در برابر حوادث و سوانح تبعات منفی و ویرانگر بحران ها را کاهش خواهد داد. 
کشور ما به لحاظ شرایط طبیعی، منطقه ای، جغرافیایی، پراکندگی جمعیت، نحوه استقرار 
شهرها و وضعیت اقلیمی و مکانی استعداد و ظرفیت های بالقوه ای برای بروز پدیده های 

طبیعی دارد.
با توجه به گستره استان های کشور و از طرفی حادثه خیزبودن استان های مختلف، 
توسعه ساخت انبارهای امدادی و دپو اقالم امدادی را ضرورت خاصی بخشیده است. البته 
نکته دیگری که باید مطرح کرد، این است دولتمردان نیز باید به بحران و حوادث به همان 
اندازه که موضوعات اقتصادی، فرهنگی و دفاعی در یک کشور اهمیت دارد، توجه نشان 
دهند؛ به این معنی که همان طور که ارتش باید در زمان جنگ و آشوب آماده باش باشد، 
سازمان های امدادی نیز باید با تجهیزات و قوای کامل در همه روزهای  سال در حالت 
آماده باش قرار داشته باشند؛ زیرا حادثه به خاطر ذات غیرمترقبه بودنش هرگز خبر 
نمی کند. نیروهای امدادی باید همیشه آماده باشند و همچنین  به زیرساخت ها نیز باید 
نگاه ویژه داشته باشیم. همه این اتفاق ها زمانی رخ می دهند که ما با کمبود اعتبارات و 
بودجه روبه رو نباشیم تا هم بتوانیم استان های معین و  هم ابرشهری مانند تهران را تأمین 
کنیم. اگر مجلس و دولت کمک و همیاری نکنند تا این سازمان در کنار تخصیص اعتبارات 
به یک درآمد پایدار نیز برسد، قطعا در طول زمان مدیریت صحیح و یکپارچه و برنامه ریزی در 
جمعیت نیز پاسخگوی نیاز مردم در حوادث نخواهد بود. امداد ونجات مسئولیتی 
حاکمیتی است و به همین خاطر نمایندگان و مجلس باید به بودجه و درآمدهای پایدار 

جمعیت توجه حاکمیتی داشته باشند. 

امروز جمعیت هالل احمر 
بیش از ۴۵۰۰ خودروی 
عملیاتی در سطح ایران و 
همچنین ۷۰۰ ست نجات 
سنگین، ۵۰۰۰ ست نجات 
سبک و ۲۴ فروند بالگرد 
امدادی دارد. این در حالی 
است که تعداد خودروهای 
عملیاتی جمعیت پیش از 
انقالب، در بهترین شرایط 
تنها ۴۰۰ دستگاه و تعداد 
بالگردهای آن تنها ۲ فروند 
بوده است

مهدی حسنی/شهروند


