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میشود؟ امدادگر چگونهیکدانشآموز

دادرس مخفف ترکیب چند کلمه ای »دانش آموز آماده در روزهای سخت« است، بگذارید 
این طرح را  با ذکر آمار بررسی کنیم. هر سال در طرح دادرس تقریبا  ۴٠٠ هزار دانش آموز در ٨  هزار 
مدرسه آموزش الزم را می بینند، این یعنی ایجاد یک گردان برای یک ارتش امدادی. حاال با توجه 
به این آمارها می توان گفت پس از هشت  سال آموزش دانش آموزان در طرح دادرس، کشور 
دارای یک ارتش امدادی  میلیونی است؛ کافی است عدد ۴٠٠ هزار را ضرب در عدد هشت کنید تا 
مجموع دانش آموزان آموزش دیده در طول این هشت سال به دست  آید. به عبارت بهتر طرح 
دادرس یعنی تشکیل یک ارتش بشردوست، یک ارتش امدادی برای برقراری صلح پایدار و 
تسکین آالم بشری؛ ارتشی که در تمام کشور سرباز دارد، یعنی در هر نقطه ای که حادثه رخ دهد، 

یک دانش  آموز که مهارت های امدادی را آموخته، در صحنه حادثه حاضر است. 

طرحی با قدمت ٧٠ساله!
اگرچه امسال هشتمین دوره طرح دادرس در حال برگزاری است، اما این طرح با تشکیل 
کانون های دانش آموزی از ٧٠ سال پیش در جمعیت هالل احمر آغاز شده است. با اجرای 
طرح دادرس در مدارس طی هشت سال گذشته، میلیون ها دانش آموز آموزش های پایه 
برای تعامل و پیشگیری از مخاطرات را فراگرفتند. فعالیت کانون های دانش آموزی از ۷۰ سال 
پیش آغاز شده و هدف این کانون ها این است که در جمع دانش آموزان ورود کنند و به آنها 
آموزش های امدادی و  پایه برای تعامل، گفت وگو و پیشگیری از مخاطرات را بدهند، همچنین 
از ظرفیت های مدارس آموزش وپرورش در مواقع خطر برای کمک به مردم بهره گرفته شود. 
این کانون به منظور جذب و آماده  سازی دانش آموزان عالقه مند به انجام داوطلبانه خدمات 
امدادی و عام المنفعه براساس توافق نامه منعقدشده با وزارت آموزش وپرورش و همچنین 
سازمان دانش آموزی در مدارس تحت پوشش )براساس سهمیه موردتوافق( ایجاد می شود. 

دادرس یعنی یک طرح موفق
ع« از مربیان طرح دادرس است. او در گفت وگو با »شهروند« از این طرح به عنوان  »مجید زار
یکی از موفق ترین طرح های مشترک آموزش وپرورش و همچنین هالل احمر یاد می کند. او 
معتقد است: »در این طرح دانش آموزان عالوه بر آشنایی با مهارت های امدادی، مهارت های 
اجتماعی را نیز کسب می کنند.« او ادامه می دهد: »دادرسان در این طرح عالوه بر آموزش و 
مسابقات امدادی شرکت در کارهای تیمی را هم آموزش می بینند، مانند عبور از موانع، رسیدن 
به مصدوم، اطفای حریق، خروج اضطراری، انتقال تجهیزات، پناه گیری در فضای امن مدارس 
ع در تکمیل صحبت های خود در این بخش می گوید:  و خانه و شناخت خاطرات ثانویه.« زار
»در طرح دادرس رقابت همه به صورت گروهی است، به همین دلیل در اردوگاه فردی را 
ع این موضوع را اتفاقی  نمی بینی که تنها قدم بزند و میزان همکاری در اردو بسیار باالست.« زار
برنامه ریزی شده می داند و در این باره به »شهروند« می گوید: »همه مسابقات طرح دادرس 
تیمی است. این هم دالیلی دارد که یکی از آنها ایمنی دانش آموز است. این موضوع باعث 

می شود همیشه دانش آموز در کنار مربیان و سرپرست تیم خود باشد.«

 مشق شب؛ چند خط بشردوستی
در طرح  دادرس تیم های ١۴ نفره دانش آموزی در مرحله نخست در مدرسه و در مرحله 
بعد در شهرستان و استان با هم به رقابت می پردازند و در آخرین مرحله نیز به صورت کشوری 
در رقابتی به  عنوان »المپیاد آماده« آموخته ها و دانسته های خود را در زمینه امدادی به مقایسه 
و ارزیابی نهایی می گذارند. حاال با شروع  سال تحصیلی هفتمین دوره المپیاد آماده با حضور 
ع در خصوص  دادرسان برگزارخواهدشد. این چند سطر توضیحات کوتاهی است که مجید زار
طرح دادرس ارایه می دهد. او با اشاره به شعار هر خانواده یک امدادگر می گوید: »در این طرح 
دانش آموزان یک امدادگر در خانواده خود به شمار می آیند. به اعتقاد ما آنها برای باالبردن سطح 
علمی و عملی جامعه برای کاهش اثرات بالیای طبیعی بسیار موثر هستند، به همین دلیل با 
آموزش های کامل این مباحث امدادی امیدواریم در آینده شاهد تشکیل تیم های مدیریت 
ع درباره اهمیت آموزش در مقابله با بحران  بحران مبتنی بر همین دانش آموزان باشیم.« زار
می گوید: »با توجه به حوادث و سوانح جاری در کشور این آموزش کمک می کند توان تاب آوری 
جامعه باال برود. همچنین با توجه به مباحث بسیار پرکاربرد مانند آموزش هایCPR ، نحوه 
مقابله با حمالت بیوتروریستی مانند تهدیدات شیمیایی، سیاه زخم، انفجارها و روش های 

آلوده زدایی نیز سطح تاب آوری جامعه ارتقا می یابد.«

دادرس یک رقابت مثبت
ثریا دیبا، امدادگر دیگری است که در طول این سال ها به عنوان مربی مشارکت و 
همکاری داشته است، او معتقد است: »در دادرس همان طور که از نامش مشخص است 
ما دانش آموزان را برای روزهای سخت و بحرانی آماده می کنیم.« خانم دیبا با اشاره به اینکه 
آموزش در طرح ها هر سال به روز می شود، ادامه می دهد: »هر سال مباحث دادرس اعم 
از  ارزیابی عالیم حیاتی، CPR، پانسمان و بانداژ، آتل بندی، حمل مصدوم گروهی و انفرادی، 
اسکان اضطراری، اطفای حریق، پناهگیری و خروج ایمن را به این دانش  آموزان می آموزیم تا  
اگر حادثه ای رخ داد، بدانند چگونه با آن مواجهه شوند. این دانش آموزان به عنوان نیروهای 
بومی می توانند نخستین کمک رسان ها  و یاری گران در حادثه به شمار آیند.« او در ادامه میزان 
تأثیرگذاری این فرآیند آموزشی را بسیار مثبت ارزیابی می کند: »این آموزش ها با توجه به رویکرد 
ورزشی و رقابتی بودن باعث ایجاد حس انگیزه و تالش بیشتر برای یادگیری میان دانش آموزان 

و تأثیرپذیری بیشتر در میان آنها شده است.«

فرصتی برای سرمایه گذاری
محسن محمدی یکی دیگر از مربیان طرح دادرس است که به معرفی طرح در گفت وگو 
با »شهروند« می پردازد. محمدی با بیان اینکه ایران در جمع 1۰ کشور نخست حادثه خیز 
جهان قرار دارد، می گوید: »همه ساله حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی همچون سیل، 
زلزله، تصادفات جاده ای و ... را شاهد هستیم. آموزش بهترین اقدام برای مقابله با این 
حوادث و کاهش خسارات و آسیب هاست که در این زمینه می توان به خوبی از طرح دادرس 
یاد کرد. نوجوانی سن یادگیری و کسب علم و دانش است، بنابراین بهترین فرصت برای 
سرمایه گذاری در جهت ارتقای دانش امدادی دانش آموزان است.« او ادامه می دهد: »طرح 
دادرس دانش آموزان را برای مقابله با حوادث و بحران ها آماده می کند، چراکه آنها مباحث مهم 
و اساسی در زمینه امدادونجات و اصول اولیه برخورد با مصدومان را همچون احیای قلبی-
ریوی، پانسمان و بانداژ، آتل بندی، حمل مصدوم و نحوه صحیح پناه گیری را یاد می گیرند و 
به عنوان تیم آماده مدارس در صورت بروز حوادث نقش مهمی را می توانند ایفا کنند. البته 
نقش آنها تنها به مدارس ختم نمی شود، بلکه در سایر محیط ها همچون منازل مسکونی 
خود و محیط های عمومی می توانند نقش بسیار پررنگی از جامعه آماری مردم آموزش دیده 
کشورمان داشته باشند و در صورت بروز حوادث ایفای نقش کنند و خانواده و هموطنان خود 
را نجات دهند.« او در تکمیل صحبت های خود می گوید: »البته درطی چندین سال گذشته 
اجرای این طرح برای شروع از سوی آموزش وپرورش و هالل احمر بسیار خوب بوده است، ولی 
حلقه گمشده؛ مستمر و ادامه داربودن آموزش هاست، باید آموزش های امدادی به عنوان 
واحد درسی و با تدوین کتاب آموزشی در تمامی مقاطع دبیرستان گنجانده شود و همه ساله 
دانش آموزان این موارد را یادبگیرند. این اقدام باعث خواهد شد درصد زیادی از دانش آموزان 
آموزش ببینند و به دنبال آن در خانواده ها نیز تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت و به خودی خود 
در سطوح جامعه افراد آموزش دیده و سرمایه انسانی کشورمان برای مقابله با حوادث طبیعی 

و غیرطبیعی چندین برابر خواهد شد.

»دادرس« گره خورده  با حادثه »شین آباد«
داستان طرح دادرس با داستان چهارشنبه سیاه شین آباد گره خورده است. چهارشنبه ای 
که در آن به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی ٢٩ دانش آموز دچار جراحت شدید سوختگی 
شدند. درست  پانزدهم آذرماه ١٣٩١ بود که مدرسه دخترانه انقالب اسالمی شین آباد در 
شهرستان پیرانشهر به دلیل استفاده از بخاری نفتی غیراستاندارد، دچار حادثه آتش سوزی 
شد و آتش به جان دانش آموزان این مدرسه کوچک انداخت. آن روز چهارشنبه بود. ارزیابی 
انجام شده در حادثه شین آباد از میزان پایین آگاهی امدادی در مدارس کشور، چه در میان 
دانش آموزان و چه مربیان خبر می داد. طرح دادرس هم به همین دلیل یک سال بعد از حادثه 
شین آباد با تعریف هشت مهارت امدادی شامل اطفای حریق، اسکان اضطراری، حمایت های 
حیاتی، پناه گیری و تخلیه اضطراری، ارزیابی و کنترل عالیم حیاتی، شکستگی و آتل بندی، 
خونریزی، پانسمان و بانداژ اجرایی شد. از برنامه هایی که در هفت دوره این طرح دنبال شده 
است، رشد و شکوفایی استعدادهای امدادی، افزایش روحیه کار جمعی دانش آموزان 
سازمان جوانان، افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری در مواجهه با حوادث و آموزش 

خودامدادی بین دانش آموزان  بوده است. 

 ]حسام خراسانی[  در جوامع امروزی، افراد پس از خانواده مهارت ها و آموزش های الزم برای زندگی اجتماعی را در مدرسه می آموزند. در مدرسه است که نگاه مان 
به جهان اطراف و برخورد با دیگران شکل می گیرد و می آموزیم چگونه در یک گروه موثر باشیم. پرورش روحیه تعهد و مسئولیت پذیری از نتایج همین گروه های 
دانش آموزی است. اردوها و المپیادهای ورزشی ویژه دانش آموزی یکی از فعالیت هایی است که سازمان ها و مدرسه ها برگزار می کنند، در این اردوها گروه محوری و زندگی 
اجتماعی ترویج می شود و اردو های دانش آموزی جمعیت هالل  احمر از جنس همین اردوهاست. اردو هایی که پرورش دهنده روحیه  نوع دوستی، روحیه هم بستگی، 
ح دادرس یا همان )دانش آموز آماده روزهای سخت(  هم یکی از مهم ترین برنامه های  ایثار و شرکت در فعالیت اجتماعی و بسیاری از خصلت های نیکوی دیگر است. طر

دنبال شده در جمعیت هالل  احمر است که در راستای اهمیت این موضوع امسال هشتمین دوره آن در کشور برگزار می شود.

؛ امدادگران فردا  کودکان امروز

ح دادرس  داستان طر
با داستان چهارشنبه 

سیاه شین آباد گره خورده 
است. چهارشنبه ای که 

در آن به دلیل نقص 
تجهیزات گرمایشی ٢٩ 

دانش آموز دچار جراحت 
شدید سوختگی شدند. 

درست  پانزدهم آذرماه ١٣٩١ 
بود که مدرسه دخترانه 

انقالب اسالمی شین آباد 
در شهرستان پیرانشهر 

به دلیل استفاده از بخاری 
نفتی غیراستاندارد، دچار 
تش سوزی شد و  حادثه آ

تش به جان دانش آموزان  آ
این مدرسه کوچک انداخت

مهدی حسنی / شهروند

حضور  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهل ویکمین  بزرگداشت  مراسم 
حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در 
سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حجت االسالم والمسلمین   ، هالل احمر جمعیت  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه 
معزی روز یکشنبه، بیستم بهمن ماه، در مراسم بزرگداشت چهل ویک سالگی 
پیروزی انقالب اسالمی با گرامیداشت یوم  اهلل 22 بهمن، پیروزی انقالب اسالمی 
را یک پیروزی بی نظیر و بی بدیل در طول تاریخ دانست و افزود: »انقالب اسالمی 
ایران یک حادثه بی نظیر است، نباید فراموش کنیم که انقالب در چه شرایطی به 
پیروزی رسیده است، ایران کشوری بود که همه قدرت های جهان به خود اجازه 
اسالمی  انقالب  پیروزی  برکت  به  امروز  اما  کنند  دخالت  امورش  در  می دادند 
کشوری مستقل است.« ایشان در تکمیل سخنان خود ادامه می دهد: »در آن 
زمان بسیاری تصور می کردند اعتراض و مقاومت تأثیری ندارد و کسی نمی تواند 
حکومت 2 هزار و ۵۰۰  ساله شاهنشاهی را که با نظارت و حمایت آمریکا اعمال 
قدرت می کند، تغییر دهد.« نماینده رهبر معظم انقالب با اشاره به مردمی  بودن 
مقابل  در  امام خمینی )ره(  رهبری  به  ایران،  »ملت  افزود:  ایران  اسالمی  انقالب 

رژیمی ایستاد که از حمایت های تمام قدرت های جهانی برخوردار بود.«
 22 گرامیداشت  مراسم  در  یکشنبه  روز  معزی   حجت االسالم والمسلمین 
بهمن که در جمع امدادگران جمعیت هالل احمر برگزار شد با بیان اینکه رژیم 
شاهنشاهی تمام حیثیت و عظمت ایرانیان را در اختیار استکبار جهانی قرار داده 
بود، اظهار کرد:   »در دهه چهل کارشناسان غربی و شرقی اعتقاد داشتند دین در 
ایران در حال افول است، اما ملت ایران با پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهند 

که آنها شناخت صحیحی از جامعه ایران اسالمی نداشته اند.«
حجت االسالم والمسلمین معزی با اشاره به قیام امام راحل و پیروزی انقالب 
اسالمی بیان کرد: »همزمان با بهمن ۵۷ تحریم های مختلفی علیه ایران آغاز شد 
و تاکنون ادامه دارد و در طول ۸  سال جنگ تحمیلی تمام کشورهای شرق و غرب 
مقابل ایران قرار گرفتند.« او با اشاره به اینکه دشمن با همه توان و سرمایه خود به 
میدان آمده است، گفت: »امروزه دشمن برای تضعیف باورهای دینی مردم دست 
به هر کاری می زند و از رشد اسالم سخن نمی گوید.« حجت االسالم والمسلمین 
معزی ادامه داد:  »استکبار جهانی پس از پیروزی انقالب اسالمی با حمایت از 
صدام، تقویت گروهک تروریستی منافقین، تشدید تحریم ها و صدور قطعنامه 
درنهایت  اما  کرده اند،  استفاده   ایران  با  رویارویی  برای  توانی  هر  از  ایران  علیه 
جهانیان می بینند این ملت ایران است که در برابر استکبار جهانی پیروز شده 

است.«
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با دعوت از عموم مردم در راهپیمایی 
22 بهمن، حضور آنان را پشتوانه ای محکم برای نظام مردمی جمهوری اسالمی 
دانست و خاطرنشان کرد: »این مهم می تواند سبب گسترانیدن حس تعاون 
و وحدت در جامعه شود.« حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان با تقدیر از 
، یاد و خاطره بیش از  تالش های همه امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر
٤٥٠شهید این نهاد مردمی را گرامیداشت و گفت:   »حضور این عزیزان در تمامی 

عرصه های خدمت به بشریت بدون هیچ گونه چشم داشتی ستودنی است.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر نیز در این جشن گفت: »انقالب اسالمی ۴1  سال 
پس از پیروزی از خطرات و آسیب های بسیار عبور کرده و هر روز پرشکوه تر و 

شکوفاتر ادامه می یابد.«

مسیر انقالب هر روز پرشکوه تر  طی می شود
محمودرضا پیروی در مراسم چهل ویکمین جشن پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی و سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا)س( در سازمان امدادونجات، با تبریک 
ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت:   »همساالن من به خوبی به یاد دارند که مردم در 
زمان انقالب شکوهمند اسالمی از جان، مال و فرزندان خود برای پیروزی انقالب 
اسالمی گذشتند و انقالبی به یادماندنی به رهبری حضرت امام خمینی)ره( رقم 

زدند که حافظ ارزش های اسالمی و انسانی است.«
از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، خطرات و  او افزود: »در ۴1  سال پس 
حضرت  حکیمانه  رهبری  با  که  داشته  وجود  انقالب  روشن  مسیر  در  بالهایی 
امام خمینی)ره(و حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( از سر انقالب گذشت. 

این مسیر هر روز پرشکوه تر و شکوفاتر طی می شود.«
شهید  دل ها  سردار  پیکر  تشییع  به  اشاره  با  هالل احمر  جمعیت  دبیرکل 
سپهبد قاسم سلیمانی به وسیله مردم، تأکید کرد: »مردم در تشییع باشکوه پیکر 
شهید قاسم سلیمانی نشان دادند که همیشه در صحنه بوده و حامی انقالب 
هستند.  البته افرادی وجود دارند که در مسیر مستقیم انقالب اعتقاد قلبی ندارند؛ 

این افراد به تدریج ریزش می کنند.«
او گفت: »امیدوارم خداوند به همه توفیق دهد تا در راه احیای ارزش ها و مبارزه 
آن در جاهایی که فساد ریشه دوانده، موفق  واقعی با فساد و ریشه کن کردن 
باشند. انجام این کار سخت و دشوار است و در این راه بدخواهان و آسیب هایی 
وجود دارد، اما این مسیری است که انتخاب کردیم و برای از بین بردن فساد تا آخر 

خواهیم ماند؛ به همت مردم کاری را انجام می دهیم که خداوند از ما راضی باشد.«
پیروی درباره آمادگی کشور برای مواجهه با کروناویروس گفت:   »برای مبارزه 
با ویروس کرونا هم باید آماده باشیم و در این زمینه مهم ترین اقدام پیشگیری 
و آموزش است و هالل احمر هم برای مبارزه با این ویروس با وزارت بهداشت 

همکاری می کند.«

در جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در جمعیت هالل احمر :  

انقالب اسالمی هر روز پرشکوه تر و شکوفاتر ادامه می یابد

»دادرسناجی«سوژهجالبیبه
نظرمیرسد؛جوادشیخی،

دادرسشهراصفهان،ناجی
خواهرسهسالهخودسارینا

است.ازایندادرساصفهانی
خواستمماجرارابهطورخالصه

برایمانشرحدهد:»سارینا
خواهرسهسالهمنسریک

خودکارراقورتداد.درآنلحظه
منومادردرخانهبودیم.مادربه

شدتهولشدهبود،امامن
طبقآموزشهاییکهدرطرح

دادرسدیدهبودم،سرسارینارا
پایینآوردموبهبیندوکتفاو
فشارواردکردم.سرخودکارهم

ازدهانسارینابیرونآمد....«

»دادرس«
خواهرمرانجاتداد

خبر


