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امدادگری در کویر دوره های خاصی دارد که برای کمک به گمشدگان باید آنها را گذراند

]ملیحه محمودخواه[ باتالق، ماسه های روان و شن زارهایی که چشم را خیره 
می کند، چیزهایی است که ریگ جن را  نسبت به جاهای دیگر کشور متفاوت کرده 
 است. قطعه ای در دل کویر که همه آن را به نام مثلث برمودای ایران می شناسند. 
گردشگران زیادی تالش می کنند خود را به این کویر برسانند، درحالی که جز تپه های 
سوزان هدیه ای برای مسافرانش ندارد. امان از وقتی که کسی در دل این کویر راهش 
را گم کند. آن وقت است که اوهام و خیاالت دست از سرش برنمی دارند، اما جمعیت 
هالل احمر حواسش به همه چیز هست، حتی به آنها که راهی کویر می شوند و برای 
دیدن جاذبه ها و شب های پرستاره بی گدار به آب می زنند. تیم های عملیاتی جمعیت 
هالل احمر با تجهیزات آماده است تا مسافران گمشده را در کویر پیدا کند؛ البته اگر 
قبل از سفر خطرناک در دل کویر، هالل احمر یا دوستان شان را از مسیر رفتن شان 
باخبر کرده باشند. علیرضا کریم یکی از این امدادگران دوره دیده  است که کویر را مثل 
کف دست می شناسد. کمتر عملیات نجاتی در این باتالق جهنمی وجود دارد که او در 
آن طالیه دار نجات نباشد. »شهروند« به سراغ او رفته تا از امدادگری در ریگ  جن بگوید؛ 

داستان هایی که کم نیست. 
از وقتی بچه بود و نجاتگران قرمزپوش جمعیت هالل احمر را می دید، دلش 
می خواست یک روز از همین لباس ها بپوشد. از همان روزهایی که چشم به ساعت 
می دوخت تا ساعت کار کارکنان ساختمان جمعیت هالل احمر، که در همسایگی 
خانه شان بود، تمام شود تا خودش را به زمین فوتبال آنجا برساند و ساعت ها به توپ 
لگد بزند. چند سال گذشت و حاال هالل احمری شده است. امتحاناتش که تمام 
می شد، از اولین داوطلبانی بود که برای کالس تابستانی در هالل احمر ثبت نام می کرد. 
پای ثابت کالس های امدادی بود که هر چند وقت یک بار در سمنان برگزار می شد و از 
اولین نفراتی بود که در سمنان به عضویت شاخه جوانان هالل احمر درآمد و کم کم 

کوه و کوهنوردی نیز به عالقه هایش اضافه شد. بعد از تشکیل کارگروه امداد و نجات 
کوهستان در هالل احمر در گروه امداد و نجات کوهستان مشغول به کار شد . از آن 
روزها بیش از 25 سال می گذرد و در کنار شغل خودش که فعالیت در حوزه ساختمان 

و عمران است، طالیه دار نجات گمشدگان در ریگ جن است. 

مثلث برمودای ایران 
این  آنها می گویند  را در صحرا نمی گذارند.  پایشان  بومی های اطراف ریگ جن 
سرزمین نفرین شده است و جن ها در آنجا سلطنت می کنند. افراد بومی می گویند 
سال ها شاهد بوده اند که هر کسی وارد این مرگ زار شده، دیگر بازنگشته است. این 
را به همه گردشگران هم می گویند، اما نمی دانند که این حرف ها بیشتر از آنکه آنها را 
پشیمان کند، به رفتن و دیدن عجایب این کویر ترغیب شان می کند. کریم توضیح 
می دهد که ریگ جن از غرب پارك ملی کویر در گرمسار شروع می شود و شامل مناطقی 
ازجمله جنوب گرمسار، جنوب سمنان، شرقی ترین قسمت جاده جندق - دامغان 
است و به انارك و نخلك ختم می شود. این منطقه شبیه یك چند ضلعی و تقریبا شبیه 
مثلث است که دو ضلع آن خیلی بزرگ تر است. با وجود بزرگ بودن این منطقه، افراد 
کمی توانسته اند شمال به جنوب این کویر یعنی از سمنان تا اصفهان را طی کنند، زیرا 

تمام این کویر پوشیده از ماسه زار،  شن زار،  بیابان  و باتالق های نمکی و کویر است . 
این منطقه آب ندارد. آب کمی هم که دارد، شور است و اگر کسی از آن مصرف کند 
قطعا زنده نخواهد ماند. این آب شور سبب می شود گنبدهای نمکی و ریگزارها در 
اطراف ریگ جن رخ نمایی کنند و حیوانات مختلف مثل خزندگان، چارپایان و پرندگان  
پا  در این کویر نگذارند و به همین دلیل حیات وحش نیز در این محدوده وجود ندارند. 
کریم  که سال ها در همسایگی کویر زندگی کرده و به بسیاری از اتفاقاتی که در حاشیه 

ریگجنبلدیمیخواهد امداددر

اگر امدادگری بخواهد 
به صورت تخصصی در 

کویر کار کند باید اصول 
این کار را بداند. اول آنکه 

کویر را بشناسد؛ فنون 
جست وجو و نجات را بداند 

و بتواند در مواقع خاص 
تصمیم درست بگیرد؛ تمام 

دوره های امداد و نجات را 
سپری کرده و دوره تخصصی 

کویرنوردی و را گذرانده 
باشد. گم شدن یا گیر کردن 

در کویر کامال محتمل است 
و امدادگر باید بتواند خود را 

از این مهلکه نجات دهد. 

خبر

کمبودانبارهایامدادیبرطرفمیشود بخشیاز
]شهروند[  رئیس سازمان امدادونجات در نشست صمیمانه با پرسنل حوزه  لجستیک 
و آمادگی گفت: »به  زودی بخشی از کمبود انبارهای امدادی برطرف می شود. بخشی از اعتبار 
اختصاص داده  شده به شارژ انبارها و بخشی دیگر در تجهیز ناوگان امدادی هزینه می شود.« 
مهدی ولی پور در این نشست با تبریک دهه  کرامت ادامه داد: »حوزه لجستیک و آمادگی 
برای پاسخگویی موثر در بحران ها مهم است. اگر ما بهترین  نیروها را در اختیار داشته 
باشیم، اما پشتیبانی مان مناسب نباشد، عملیات موفقی نخواهیم داشت. لجستیک از 
اهمیت باالیی برخوردار است.«او مطرح کرد: »بر اساس بررسی وضع موجود در ستاد و 
استان ها گزارشی را آماده کردیم که در آن بر شارژ انبارها تأکید شده است. اعتبار مشخصی 
برای شارژ انبارها اختصاص داده شده است. به  زودی بخشی از کمبود انبارها برطرف 
می شود. میزانی از اعتبار اختصاص داده شده به شارژ انبارها و میزانی دیگر در تجهیز ناوگان 
امدادی هزینه می شود. در گزارش دیگری هم به مشکالت منابع انسانی و دیگرکمبودهای 
حوزه  لجستیک می پردازیم.«ولی پور گفت: »باید روی تمرکززدایی در سازمان کار کنیم. 
خودروها و تجهیزاتی که الزم نیست را به استان ها بفرستیم. کمیته ای با عنوان »تحقیق و 
توسعه« در سازمان تشکیل می شود تا مواردی مثل بازنگری در دستورالعمل ها را دنبال 
کند. باید روش های سنتی را با فناوری ها و روش های نوین همسان کنیم. در توزیع اقالم و 
تجهیزات باید تناسب بهتری برقرار شود. امکانات براساس حادثه خیزی منطقه و نحوه  
نگهداری توزیع شود. همچنین ضروری است که مبنای استانداردسازی کاالهای امدادی 

معین شود.«

  بومی های اطراف ریگ جن پایشان را در صحرا نمی گذارند. آنها می گویند این سرزمین 
نفرین شده است و جن ها در آنجا سلطنت می کنند

کویر رخ داده، واقف است، تعریف می کند: »تا مدت ها تنها افرادی وارد این محدوده 
می شدند که  قصد پیدا کردن معدن نمک و گوگرد داشتند، اما تنها می توانستند به 
قسمت هایی از کویر ورود کنند. کم کم گردشگران نیز به طبیعت این منطقه عالقه مند 
شدند. جاذبه های بکر منطقه فضای دیدنی برای گردشگران ایجاد می کند که خیلی ها 

دوست ندارند، دیدن  این جاذبه ها را از دست بدهند.«
اما این همه چیزی نیست که در دل کویر وجود دارد. در میانه این کویر محدوده ای 
بیش از 50 کیلومتر وجود دارد که بسیار گود است و همه این محدوده با شن پوشیده 
شده است کافی است کمی باران ببارد تا این شن زارهای روان به باتالقی عمیق 
تبدیل شود و این هم دلیلی است که نام این منطقه را مثلث برمودا گذاشته اند. این 
امدادگر می گوید: »اگر فردی وارد این منطقه شود و بلد راه نباشد قطعا زنده از آن بیرون 
نمی آید. افرادی که از روی کنجکاوی می خواهند این محدوده را ببینند باید حتما قبل 
از سفر مسیر خود را اطالع بدهند و به موبایل ماهواره ای نیز مجهز باشند تا در صورت 
گرفتارشدن بتوانند درخواست کمک کنند. همیشه برای همه افراد ترس از مجهوالت 
وجود دارد و در کویر به دلیل ناشناخته بودن آن این ترس بیشتر خودش را نشان 
می دهد. به همین دلیل افرادی که وارد کویر می شوند نباید از هم جدا شوند، کافی است 
یک نفر تنها بماند آن وقت است که انواع توهم به سراغش آمده و همین موضوع بازار 
خرافه را در مورد کویر داغ می کند. بعضی ها می گویند صدای زنگ کاروانی را شنیده اند و 
برخی ها هم تعریف می کنند که فردی از چند متر عقب تر به دنبال شان حرکت می کرده 
است. در واقع در کویر تخیل و خیاالت اوج می گیرد و این اوهام و خیاالت در همه افرادی 
 که در دل کویر گم شده اند، مشترک است و باعث شده تا قصه ها و افسانه های

 ریگ جن یا مثلث برمودای ایران، جهانی شود.

با تجهیزات وارد کویر شوید
کویرنوردی هیجان خودش را دارد اما این به این معنا نیست که هر کسی می تواند 
ساکش را جمع کند و به دل کویر بزند. به اعتقاد کریم افرادی که قصد دارند وارد کویر شوند 
باید امکانات مناسبی برای اقامت به مدت دو تا سه روز داشته باشند. آب، غذای مناسب، 
کمک های اولیه و همچنین خودروی دو دیفرانسیله از وسایلی است که قبل از سفر به 
کویر باید آنها را تهیه کرد. بهتر است قبل از اینکه گروه های کویرنوردی به این محدوده 
وارد شوند مسیر حرکت خود را به یکی از دوستان یا به هالل  احمر منطقه اطالع دهند تا 
در صورتی که مدت زمان حضورشان در کویر طوالنی شد بتوانند آنان را پیدا کنند. داشتن 
موبایل ماهواره ای نیز بسیار اهمیت دارد و توصیه می شود حتما یکی از کویرنوردان 
گروه آن را به همراه داشته باشد. حمایت یک گروه پشتیبان ریسک خطر سفر را کاهش 

می دهد؛ زیرا گروه پشتیبان می تواند نقش حامی را برای کویرنوردان داشته باشد. 
کریم بیش از 60 تا 70 عملیات نجات در کویر را مدیریت کرده است اما خاطره راننده ای 
را که در دل کویر گم شده بود، در گوشه ذهنش باقی گذاشته است. او ماجرای گم شدن 
این پیرمرد راننده را در دل کویر این طور تعریف می کند: »پیرمرد، راننده مینی بوسی 
بود که سربازی را به یکی از روستاهای اطراف می رساند اما یکپارچگی کویر او را از مسیر 
اصلی اش منحرف می کند و دو سه روزی در دل کویر گم می شود. وقتی خانواده اش به 
تیم عملیاتی اطالع دادند که پیرمرد گم شده است آنها با خودروهای آفرود وارد کویر 
شدند. مدتی گشتیم تا او را پیدا کردیم؛ زیرا مینی بوس او در باتالق گرفتار شده و خودش 
پیاده برای رسیدن به آب راه افتاده بود. وقتی او را پیدا کردیم لباس های خاکی و چهره 
خسته اش نشان می داد که چه زجری کشیده است اما دیدن امدادگران امید را در دل 
پیرمرد زنده کرد. نکته اینجاست که تا مدت ها این پیرمرد اسیر اوهام و خیاالتی شده 

بود که کویر به سرش انداخته بود و نمی توانست از آن خالص شود. 

،  بلدی می خواهد  امدادگری در کویر
اگر امدادگری بخواهد به صورت تخصصی در کویر کار کند باید اصول این کار را بداند 
اول آنکه کویر را بشناسد، فنون جست وجو و نجات را بداند تا بتواند در مواقع خاص 
تصمیمی درست بگیرد. او باید تمام دوره های امدادونجات را سپری کرده و دوره تخصصی 
کویر نوردی را گذرانده باشد. گم شدن یا گیرکردن افراد در کویر کامال محتمل است و یک 
امدادگر باید بتواند خودش را از این مهلکه نجات دهد. پایگاه هایی که در نزدیکی کویر 
قرار دارند باید کامال مجهز بوده و خودروهای کویرنوردی یکی از الزامات این پایگاه هاست. 
زمان در موضوع نجات حکم طال را ایفا می کند و نجاتگران باید تمام مسیرهای زمینی و 
هوایی را برای پیداکردن افرادی که در کویر دچار حادثه یا گم شده اند را بدانند. امدادگر 
کویر باید دوره امدادونجات، دوره نجاتگری نقشه خوانی شبانی،  پزشکی در مناطق دور 

افتاده، هواشناسی و کالس های دیگر را بگذراند تا نجاتگر دیگران شود.  

هیجان در نجات قابل توصیف نیست
نجات دادن یک نفر هیجان زیادی  دارد مثل وقتی که در فوتبال گل می زنید. همه افراد در 
یک تیم فوتبال یک هدف را دنبال می کنند و 90  دقیقه بازی می کنند و زدن یک گل همه را به 
هدف اصلی که پیروزی در بازی است، می رساند. پیداکردن یک نفر در کویر مثل پیداکردن 
یک گنج است و خوشحالی آن توصیف ناپذیر است. در  سال ٩٢ پس از سیل پاکستان به 
همراه تیم های امدادی به این کشور اعزام شدیم. یك روز که همراه چند پزشك از کشورهاي 
آلمان و کویت براي توزیع دارو و تجهیزات به مناطق درگیر سیل رفتیم، با کلبه ای در حصار 
آب روبه رو شدیم که 10 نفری در آنجا گرفتار شده بودند اما وقتی آنها لباس هالل  احمر را در تن 
ما دیدند یکی یکی داخل آب پریده و خودشان را به ما رساندند آنها هالل  احمر را ناجی خود 

می دانستند و این به من یاد داد که لباس هالل  احمر مقدس است.

دبیر ستاد مرکزی اجرایی پنجمین دوره انتخابات جمعیت هالل احمر خبر داد:   

تی 4 شهرســتان  رســیدگی به اعتراضــات انتخابا
]شهروند[ دبیر ستاد مرکزی اجرایی پنجمین دوره انتخابات جمعیت هالل احمر 
جمعیت  مجامع  انتخابات  دوره  پنجمین  برگزاری  برای  نفر  و 755  فعالیت 3 هزار  از 

هالل احمر خبر داد.
افشین یگانه درباره برگزاری مطلوب نخستین مرحله پنجمین دوره انتخابات مجامع 
جمعیت هالل احمر، گفت: »از بیست وپنجم خردادماه تا هفتم تیرماه  سال جاری بیش 
از 370 مکاتبه انتخاباتی با ستادهای انتخاباتی استان ها برای هرچه بهتر برگزارشدن 
انتخابات انجام شده و در حقیقت کم حاشیه ترین و کم شکایت ترین انتخابات در طول 

پنج دوره گذشته، برگزاری مرحله نخست انتخابات پنجمین دوره بوده است.«
دبیر ستاد مرکزی اجرایی انتخابات جمعیت هالل احمر درباره رسیدگی به اعتراضات 
در مرحله نخست پنجمین دوره انتخابات مجامع این جمعیت، تأکید کرد: »چهار حوزه 
استان  در  لردگان  شهرستان  کرمانشاه،  استان  در  کرمانشاه  شهرستان  انتخابیه 
چهارمحال وبختیاری، شهر یاسوج در کهگیلویه وبویراحمد و شهرستان خدابنده در 
استان زنجان با بررسی هیأت نظارت بر انتخابات موضوع بررسی و مرتفع شد.«  یگانه با 
- ساعت- روز در ستاد مرکزی پنجمین دوره انتخابات  تأکید بر فعالیت 5 هزار و 760 نفر
انجام  بخشنامه ها،  ارسال  زمینه  در  افراد  »این  گفت:  هالل احمر،  جمعیت  مجامع 
پیگیری های الزم در زمینه نحوه برگزاری انتخابات، انجام اقدامات الزم برای هرچه بهتر 

برگزارشدن انتخابات، سیاست گذاری ها و... در سطح استان ها فعال بودند.«او در ادامه 
تشریح کرد: »از یک هزار و 995نفر از عوامل اجرایی که در برگزاری هرچه بهتر انتخابات 
، 31نفر نماینده ستاد مرکزی  حضور داشتند، تعداد 6 نفر ستاد مرکزی انتخابات کشور
انتخابات در ستاد استان ها، 31نفر داوطلب فعال منتخب در ستاد استان ها، 31 رابط 
استانی بین ستاد مرکزی با ستاد استان ها، 31 مسئول حراست استان ها در ستاد 
اجرایی استان ها، 373 نفر رئیس اجرایی شهرستان ها، 746 نفر)دونفر از کارمندان 
جمعیت هالل احمر هر شهرستان در ستاد اجرایی شهرستان ها(، 373 نفر نماینده 
ستاد اجرایی استان در ستاد اجرایی شهرستان، 373 داوطلب فعال منتخب در ستاد 
اجرایی شهرستان ها و 62 نفر مدیران جمعیت استان به انتخاب مدیرعامل در ستاد 
جمعیت  استان های  امور  و  مجامع  هماهنگی  است.«مدیرکل  بوده  استان  اجرایی 
هالل احمر با اشاره به حضور سه نفر در پای هر صندوق رأی در نخستین مرحله پنجمین 
دوره انتخابات مجامع، گفت: »566 سالن پذیرای شرکت کنندگان در انتخابات مرحله 
نخست بود و در مجموع یک هزار و 698 نفر در روز بیست وسوم خردادماه در شعب اخذ 
رأی به عنوان عوامل میز پذیرش فعالیت می کردند.«به گفته او، در مجموع 3 هزار و 755 
باشکوه تر  هرچه  برای  فعالیت  درحال  مستقیم  صورت  به  استان ها  همه  در  نفر 

برگزارشدن انتخابات مرحله نخست مشغول فعالیت بودند.


