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مشهورترین هایشان  از  »جیبسی«  و  »لی لی«  »کیتی«،  زرگری[  ]راضیه     
هستند؛ جزو بهترین سگ های  جست وجو و نجات در ایران. این سه قالده سگ 
توانستند در زمین لرزه 7.3ریشتری بیست ویکم آبان 96، در 11 کیلومتری بخش 
ازگله و 32کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه، 6 نفر را زنده 
نجات دهند و   18جسد را در زیر آوار شناسایی کنند. سگ های تجسس بازوی 
کمکی  قابل اتکا و قابل اعتماد برای  نجاتگران در بحران ها محسوب می شوند، 
حس بویایی سگ ها 10 هزار برابر انسان است. سگ های زنده یاب  آموزش های 
بسیار دقیق و سختی می بینند که به آنها این توانایی را می دهد تا بتوانند وجود 
موجود زنده یا  پیکر بی جان را از میان آوارها خاک یا مدفون در چندین متر برف 
شناسایی کنند و با پارس به مربی  همراه شان خبر دهند. از سال 79 به طور رسمی 
آغاز شده و  و نجات در هالل احمر  ایران  آموزش سگ های تجسس  کار مرکز 
درحال حاضر ساالنه به طور متوسط 100 عملیات نجات از سوی سگ های زنده یاب 
و  ردیاب برای نجات افراد گرفتار در انواع حوادث و سوانح در ایران انجام می شود و 
ج از کشور  نیز برحسب نیاز از وجود این سگ ها استفاده خواهد  در حوادث خار
آنست  مرکز  بیست ونهم دی ماه سال   97،  تا   92 ابتدای سال  از  به طورکلی  شد. 
سازمان امدادونجات هالل احمر بیش از 800 عملیات شامل حوادث و مانورها  
را  انجام داده است . هم اکنون در ایران 80 قالده سگ زنده یاب در هالل احمر در 
مواقع حوادث به کارگیری  می شوند که از این تعداد هر یک از 31 استان ایران دو 
قالده سگ )در مجموع 62 قالده(، استان تهران دارای   8 قالده سگ در چهارپایگاه 
و مابقی در سازمان امدادونجات  به عنوان پشتیبان کننده عملیات نگهداری 
 می شوند  . در حال حاضر  11 سرمربی کشوری در مراکز استان های مختلف داریم 
که این افراد وظیفه آموزش  مربی های 31 استان را برعهده دارند. این روزها کرمان 
میزبان دوره توان افزایی سرمربی های آنست جمعیت  هالل احمر ایران است، 

خ آلمان دارد.   دوره ای که دو مدرس بین المللی از صلیب سر

رضا فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان می گوید دوره کشوری 
سرمربیان آنست با حضور  مدرسان بین المللی از کشور آلمان به مدت 9 روز در 
آموزش های تخصصی جمعیت هالل احمر  استان کرمان درحال  مرکز کشوری 
تا بیستم بهمن ادامه  آغاز شد و  از چهاردهم بهمن  برگزاری است . این دوره 
سرمربی های  منطقه ای  دوره  بهمن  بیست ویکم  روز  از  گفته  فالح  به  داشت. 
آنست آغاز شد که این دوره در کرمان تا بیست وپنجم بهمن ادامه دارد. دوره 
آواری،  منطقه ای به سطح و گستردگی کشوری نیست و تجسس ها در فضای 
 جنگلی و ساختمانی با سرمربی ها کار می شود. به طورکلی در این دوره سرفصل ها 
بر تجسس، تمرین  جست وجو و شبیه سازی موقعیت های بحرانی تمرکز دارد. 
راستای  در  هالل احمر  امدادونجات  جمعیت  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  فالح 
امدادرسانی سریع و به موقع و جست وجوی مفقودان بعد از زلزله، آوار و ریزش 
 بهمن از سگ های زنده یاب بهره می گیرد، توضیح می دهد: »این دوره نیز با هدف 
افزایش سطح کیفی  آموزش های سگ های زنده یاب ایرانی و بهره گیری از مربیان 

خ آلمان برگزار شده است .« صلیب سر
سر مربی هایی که در این دوره شرکت می کنند خودشان از اعضای طراز اول های 
آنست در کشور محسوب  می شوند و دوره آموزشی آنها عالوه بر انتقال تجربیات، 
کسب اندوخته برای آموزش مربی های کشوری است.  به بیان دیگر وقتی مربی 
آلمانی به آنها نکته های به روز را آموزش می دهد، این افراد خودشان  مسئولیت 
در  شرکت کنندگان  می گیرند.  برعهده  استانی  مربی های  به  را  آموزه ها  انتقال 
این دوره 10 نفر  هستند. مارک هافمن، در این حوزه یک نام آشنا برای مربیان و 
در  زنده یاب  سگ های  استادان  آموزش  از  یکی  او  است.  آنست  سرمربی های  
خ آلمان است و برای این دوره توان افزایی سرمربی های آنست هالل  صلیب سر
خ  صلیب سر نماینده  است.  آمده  کشورمان  به  بار  چندمین  برای  ایران   احمر 
،  مربی ارشد سگ های جست وجو و نجات  آلمان به همراه خانم سیگی هوِفر

جست وجوگران بی زبان زندگی
 گزارشی از دوره تخصصی توان افزایی سرمربی های سگ های زنده یاب 

در استان کرمان  

خ آلمان: تیم های آنست ایرانی بسیار خوب، با دانش و عملیاتی و همه آماده به  کار هستند    دستیار نماینده صلیب سر
 9منطقه در ایران هستند که هر کدام یک سرمربی دارند و این افراد مسئول منطقه های زیر نظر  محسوب می شوند  

خ آلمان، در این دوره آموزشی برای انتقال تجربیات بین  المللی به روز در  صلیب سر
حوزه آنست به ایران آمده اند. سرمربیان شرکت کننده در این دوره از استان های 
و  زنجان   ، بوشهر کرمانشاه،  تهران،  گلستان،  گیالن،  فارس،  اصفهان،  کرمان، 

خراسان جنوبی بودند.
»شهروند«  به  دوره  این  درباره  کرمان  هالل احمر  عملیات  معاون  حیدری، 
می گوید:»در این دوره آخرین  دانش در حوزه سگ های زنده یاب و جست وجو و 
نجات به سرمربیان ایرانی ارایه می شود؛ امروزه تیم های جست  وجو و نجات در 
کنار دستگاه های پیشرفته و به روز با کمک سگ های زنده یاب عملیاتی همچون 
ردیابی،  پیدا کردن قربانیان در زیر بهمن، زلزله و سیل را انجام می دهند. در کل دوره 
بسیار خوبی است که دانش به  روز دنیا را مدرسان آلمانی به سرمربی های ایرانی 
آموزش می دهند؛ تبادل اطالعات و دانش صورت  می گیرد؛ به طوری که تصمیم 
گرفته شده مناطق ُنه گانه کشور که مخصوص آموزش سگ های زنده یاب  است و 

به همین نسبت تعداد سگ های زنده یاب هم افزایش پیدا  کند. «
حیدری در تجربه ای جالب از این دوره می گوید وقتی از هافمن که مدرس این 
دوره است در مورد ویژگی  سگ های تجسس ایران سوال کردیم، او معتقد بود روز 
اولی که این پروژه در ایران شروع شد، با توجه به  تفاوت های فرهنگی چندان 
خوش بین نبودیم که نتیجه قابل قبولی بگیریم؛ بر خالف تصورمان آموزش ها 
 خیلی خوب جواب داد. مربی های آنست آلمانی سگ های تجسس را با خود به 
خانه می برند و آموزش  هایشان مدام ادامه دارد. اما در ایران مربی ها تا نیمه روز با 
در  آنها  پاسخگویی  این  حال  با  است.  محدودتر  آموزش ها  و  هستند  سگ ها 
تجهیزات  و  تجسس  بود. سگ های  درخشان  نتایج  و  خوب  بسیار  بحران ها 
عملکرد  می توانند  هم  کنار  در  بحران ها  در  و  هستند  هم  مکمل  زنده یابی 

پاسخگویی به بحران را چند برابر بهتر کنند. 

لمانی ها از کار کردن با  آ
تیم های ایرانی تجربه 
کسب می کنند و این 

پروسه یادگیری و آموزش 
 همیشه در جریان است؛ هر 

عملیاتی مختصات خاص 
خودش را دارد و به همین 

نسبت هر سگی ویژگی های 
 خاص شخصیتی مخصوص 

به خودش را دارد و آموزش 
سگ ها نیازمندی های 

خاص خودش را می طلبد. 
 همین وظیفه مربی ها و 

سرمربی های آنست را 
سنگین تر می کند. 

ســگ های  نگهــداری  و  »آمــوزش  همــان  یــا  آنســت  مرکــز   
تجســس« ســال1379 راه انــدازی شــد و  ســال 1382 هم زمــان 
کــرد و  آغــاز  بــا هفــت قــالده ســگ  بــا زلزلــه بــم فعالیتــش را 
در  خــود  چشــمگیر  و  جــدی  حضــور  نخســتین  در  توانســت 
از  یــک  کــه هیــچ  کاری  زنــده نجات دهــد،  را  نفــر  بــم 67  زلزلــه 
کشــورهای آمریکایــی و اروپایــی حاضــر در زلزلــه بــم نتوانســتند 
جــو،  ســنتو،  رکســی،  جیمــی،  جــری،  کرونــی،  دهنــد.  انجــام 
جکــی، پیتــر و ســزار نخســتین ســگ های زنده یابــی هســتند 
ــده را  ــم 67 زن ــه ب ــتند در زلزل ــان توانس ــراه مربیان ش ــه هم ــه ب ک
آوار  آوار نجــات دهنــد و اجســاد بســیاری را هــم از زیــر  از زیــر 
بــم 13 نفــر  زلزلــه  کــه در  بــود  پیداکردنــد. کرونــی تنهــا ســگی 
بــه دلیــل عملکــرد چشــمگیر  آوار نجــات داد.  زیــر  از  زنــده  را 
مربیــان و ســگ های زنده یــاب در زلزلــه بــم، ســازمان جهانــی 
ســگ های زنده یــاب، مراســم قدردانــی از جمعیــت هالل احمــر 
ایــران را در مقــر ایــن ســازمان در اتریــش برگــزار کــرد. پــس از 
زلزلــه بــم بــه مــرور واحدهــای آنســت در دیگــر نقــاط ایــران هــم 
مازنــدران،  گیــالن،  غربــی،  و  آذربایجان شــرقی  شــد،  تشــکیل 
ســنندج، کردســتان، بندرعبــاس، شــیراز و اصفهــان نخســتین 
حــوادث  در  زنده یــاب  ســگ های  از  کــه  بودنــد  اســتان هایی 

 . فتنــد کمک گر
یک ســال بعــد از زلزلــه بــم تیــم ســگ های زنده یــاب هالل احمــر 
ایــن  بــه  اندونــزی  زلزلــه زدگان  بــه  امدادرســانی  بــرای  ایــران 
ــه  ــدگان زلزل ــاری حادثه دی ــه ی ــال 8۴ ب ــدند و س ــزام ش ــور اع کش
ــر  ــده از زی ــرد زن ــک ف ــایی ی ــه شناس ــق ب ــد و موف ــتان رفتن پاکس
آوار شــدند. در همیــن  ســال یعنــی در  ســال 200۵ نخســتین بــار 
آمــوزش ســگ های زنده یــاب بــه ایــران  آلمانــی بــرای  مربیــان 
آمدنــد؛ رونــد آمــوزش بــا حضــور مایــکل کیلــو، مربــی آلمانــی 
تــا  ســال 2007 ادامــه داشــت .همچنیــن  ســال 200۵ دو مربــی 
آمــوزش و دوره هــای ســرمربی گری  ســگ های زنده یــاب بــرای 
بــه آلمــان اعــزام شــدند. ایــن آموزش هــا در ایــران و آلمــان بــه 
صــورت مســتمر چهــار ســال بــه طــول انجامیــد و بعــد از پایــان 
ایــن آموزش هــا، ایــن مربیــان توانســتند درجــه ســرمربیگری را 
ــز آمــوزش دهنــد. ــی نی ــه ســایر مربیــان ایران دریافــت کننــد و ب

ســال 2017 تعــداد ســرمربیان بــه 11 نفــر رســید. ایــن ســرمربی ها 
آمــوزش  درحــال حاضــر تخصــص و اســتاندارد های الزم بــرای 
جمعیــت  دارنــد.  اختیــار  در  نیــز  را  همســایه  کشــورهای  بــه 
هالل احمــر ایــران تفاهم نامــه همــکاری  مشــترک درخصــوص 
خ  صلیب ســر بــا  زنده یــاب  ســگ های  نگهــداری  و  آمــوزش 
و  شــیوه  تمــام  تفاهم نامــه  ایــن  اجــرای  در  کــه  دارد  آلمــان 
زنده یــاب  ســگ های  تربیــت  بــرای  اجراشــده  آموزش هــای 
موانــع،  بــا  آشــنایی  مصــدوم،  بــا  ارتبــاط  مهارت هــای  ازجملــه 
فرمان پذیــری و اجتماعی شــدن ایــن ســگ ها طبــق روش هــای 
مرســوم در اروپــا و مطابــق بــا اســتانداردها بــه صــورت دقیــق 
ســایر  بــا  بیشــتر  هماهنگــی  منظــور  بــه  و  می شــود  رعایــت 
آنهــا  بــا  مشــترکی  تمریــن  بــار  یــک  هفتــه ای  نیــز  اســتان ها 
ــروز  ــع ب ــد در مواق ــن بتوانن ــتان های معی ــا اس ــود ت ــزار می ش برگ
حــوادث طبیعــی، غیرطبیعــی و انسان ســاخت از ایــن ســگ ها 

کننــد. اســتفاده 

درباره مرکز »آموزش، نگهداری 
سگ های تجسس« جمعیت 

هالل احمر ایران 

سعید غالمحسینی / شهروند


