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خبر

ت هاللاحمر در زمانهای عادی
فعالی 
و زمان حادثهخیز متفاوت است
ســخنگوی جمعیت هــالاحمر بــا بیان اینکــه فعالیتهای
جمعیــت هــالاحمــر در زمانهــای عــادی و زمــان حادثــه و
بحران متفاوت اســت ،در عین حال تصریح هاللاحمر متکی
به تجــارب ارزشــمندی اســت کــه درک صحیحی از شــرایط و
میزان مشارکت اجتماعی دارد.
محمدحســن قوســیان مقــدم در پاســخ بــه این ســوال که با
توجــه بــه تغییــر مــداوم ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی در
جامعــه ،دغدغههای اقتصــادی موجود و همچنیــن تغییرات
نســلی پیــش آمــده چــه سیاســتها و رویکردهایــی میتوانــد
به هــالاحمــر بــرای جــذب داوطلــب ،انجــام کار داوطلبی و
ســبک زندگــی داوطلبانــه کمــک کنــد ،اظهــار داشــت« :ایــن
یک حقیقت اســت که ســازمانهایی که به پشــتوانه خدمات
داوطلبانه و ســرمایه اجتماعی به حیات خود ادامه میدهند
نهتنهــا در ایــران بلکــه در سراســر دنیــا بــا موضــوع کاهــش
مشــارکت مواجهند امــا جمعیت هاللاحمر توانســته بــا تغییر
رویکردهای جذب و جلب مشــارکتها ،از وقوع بحران هویت
در ایــن زمینــه بهعنــوان یــک خطــر جــدی جلوگیــری کنــد،
طر حهای جامعهمحور در ســازمان جوانان ،طــرح خانههای
هــال نمونههایــی از رویکرد نویــن جمعیت هــالاحمر برای
حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی است».
او ادامه داد« :رویکردها و فعالیتهــای جمعیت هاللاحمر
در زمانهای عادی و زمان حادثه و بحران متفاوت است».
ســخنگوی جمعیت هاللاحمر توضیــح داد« :در زمانهای
عادی ضمن دعــوت از عموم مــردم (در تخصصها ،مهارتها
و حرفههــای مختلــف) از همــکاری ایــن افــراد بهرهگیــری و
بهرهبــرداری میکند که ایــن رویکرد در زمان حادثــه و با توجه
به نوع حادثه تغییر خواهد کرد».

قوسیان مقدم اضافه کرد« :بهعنوان مثال در فراخوانهای
جمــعآوری کمکهــای مردمــی در زمــان حــوادث بــا توجه به
نوع حادثــه و نیاز جمعیــت از افراد مختلف و مربــوط به همان
حادثــه دعــوت بــه همــکاری شــده و جــذب نیــروی داوطلــب
صورت میپذیرد».
او یادآور شــد« :در این زمــان عالوه بر بهرهگیــری از داوطلبان
حقیقــی ،عموم جامعــه و خیرین ،از داوطلبــان حقوقی مانند
اصنــاف ،بازاریــان ،ســازمانهای مردمنهــاد ،شــرکتهای
خصوصــی و نظایــر آن نیــز دعــوت بهعمــل میآیــد .در زمــان
شــیوع ویــروس کرونــا ،با توجــه به نــوع بحــران بهوجــود آمده
از برخــی شــرکتهای تولیــدی جهت تولید ماســک و وســایل
بهداشــتی و همچنیــن بــه منظــور آمــوزش و جلوگیــری از
شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس از جامعه پزشــکان و پیراپزشــکان
بهرهبرداری شد».
ســخنگوی جمعیــت هــا ل احمــر اظهــار داشــت« :در ســایر
حــوادث نیــز بــا توجــه بــه نــوع حادثــه رویکــرد جمعیــت هالل
احمر در زمینه جذب و بکارگیــری داوطلبان تغییر مییابد.
جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران وظایــف
عمــدهای را در ســطح ملــی و بینالمللــی برعهــده دارد و
میکوشــد تا بــه اهدافی کــه در اساســنامه این جمعیــت آمده
است ،جامه عمل بپوشاند.
این اهداف عبارت از تالش برای تســکین آالم بشری ،تأمین
احتــرام انســانها و کوشــش در راســتای برقــراری دوســتی
و تفاهــم و صلــح پایــدار میــان ملتهــا و حمایــت از زندگــی و
ســامت انســانها بــدون درنظرگرفتــن هرگونه تبعیــض میان
آنهاست.
جمعیــت هــالاحمــر ا کنــون در زیرمجموعــه خــود دارای
چهــار ســازمان فعــال و گســترده در زمینههــای مختلــف
امدادونجــات ،جوانــان ،داوطلبــان ،تــدارکات پزشــکی ،یــک
معاونــت در زمینه خدمات درمانی و توانبخشــی ،یک شــرکت
در زمینه تولید محصوالت نســاجی و ملزومــات امدادی ،یک
موسســه علمــی کاربــردی و یــک مرکــز پزشــکی ارایــه خدمات
بهداشــتی و درمانی به حجاج و زائران عتبات عالیات است.
همچنیــن دبیرخانــه کمیتــه ملــی حقــوق بشردوســتانه
جمهوری اســامی ایران نیز بــا محوریت جمعیــت هاللاحمر
فعالیت میکند.
جمعیــت هاللاحمــر جمهوری اســامی ایــران با ســابقهای
بیش از ۹۰ســال در خدمترســانی به مــردم ایــران و جهان ،از
بدو تأســیس خود تا به حال در مســیر اهداف انساندوستانه و
اصول هفتگانه نهضت بینالمللی صلیبســرخ و هال ل احمر
حرکت کرده است».

آموزش امداد عشایر در سیستان و بلوچستان آغاز شده است

کوچدر سایهامنآموزش

کهــای اولیــه و آشــنایی بــا حــوادث بــه عشــایر
آمــوزش کم 
سیستانوبلوچســتان آغاز شــده اســت .مربیان و امدادگران هالل
احمر مســیرهای چندســاعته و صعبالعبور را زیر پا میگذارند تا به
محل زندگی این عشــایر برســند .گرفتار شدن در ســیالب ،طوفان
وتندبــاد،عقربگزیدگــیومارگزیدگی،زلزلــهو...حوادثیاســت که
عشــایرایناســتانباآندرگیرهســتند.امدادگرانومربیانــی کهدر
اینطرححضوردارندسالهاستشاهدحوادثیهستند کهبایک
اقدام پیشگیرانه میشد از خســارتهای جدی آن جلوگیری کرد.
محمد بزمانی ،یکــی از امدادگرانی کــه در این طــرح بهعنوان مربی
حضور دارد ،میگوید« :ایــن آموزشها گرچه زمان و انــرژی زیادی از
امدادگرانمیگیرد،اماا گرتنهابتواندجانیکنفرراهمنجاتدهد
کافیاست».
«محمــد بزمانــی» و دیگر امدادگــران پایگاه شــهر بزمان ایرانشــهر
برای توزیع بســتههای معیشــتی به یکی از روستاهای این منطقه
رفتهبودند کهزمینلرزید.اهالیروستانگرانخانوادهایعشایری
بودند کــهدر دامنه کوهزندگیمیکردند.وقتیبزمانــیوامدادگران
خودشــان را به چادر این خانواده رســاندند ،ســنگهای زیــادی از
باالی کوه به ســمت پاییــن ریخته و زیر پایشــان هنوز سســت بود.
بزمانی میگوید« :روزی که زلزله آمد ما اتفاقی در یکی از روســتاهای
صعبالعبور ایرانشــهر بودیم .پسر این خانواده عشــایری به همراه
خواهرش برای چــرای دامها به دامنههای باالتر رفته بودند .وقتی
زلزله آمد پســر فرار کرده بود و دختــر زیر دیواره صخــرهای پناه گرفته
بود.سقوطسنگاز ارتفاعهمانو کشتهشدنایندخترهمان.از
همانروزمنودیگرامدادگرانپایگاهجادهایشهربزمانبهاینفکر
میکردیم که ا گر عشــایر و روســتاییان از آموزشهای اولیه برخوردار
باشند حداقل میتوانند در مواقع زیادی جان خود را از خطر حفظ
کنند».
از همانسالهابود کهبههمراهیکیدونفراز امدادگرانداوطلب
پایگاه ،گاهــی به روســتاها و مناطق عشــایری میرفتند تــا آموزش
کمکهای اولیه یا آمادگی در برابر حوادث بدهند .چند ســالی از آن
روزها گذشــته و هاللاحمر برنامه آموزشــی گســتردهای در مناطق
عشایرنشین آغاز کرده اســت .این روزها محمد بزمانی و امدادگران
ونجاتگرانبسیاریازجمعیتسیستانوبلوچستانراهیمناطق
یشــوند .بزمانــی میگویــد« :مناطــق روســتایی و
عشایرنشــین م 
همچنین عشایرنشین سیستانوبلوچستان اغلب فاصله زیادی
بامناطقشهریدارند.بههمیندلیلتاکنوناینافراداز بسیاری
ل احمر
از آموزشها محروم بودهاند ،اما در طرح جدیدی که در هال 
راهاندازیشدهآموزشعشایربهصورتخاصموردتوجهقرار گرفته
است».
نجاتجانعشایر
امدادگران ،ســیلسال گذشــته سیستانوبلوچســتان را هنوز از
یادنبردهاند؛روزی کهخبرغرقشــدنیکمادر وفرزنددر ســیلبه
گوششان رســید وقتی به محل حادثه رســیدند متوجه شدند که
شهــایالزمرادیــدهبودندچگونهبهســادگی
ا گــرایــندونفــرآموز 
میتوانســتندجانخودرانجاتدهند.محمدبزمانی که1 2ســال
لاحمرفعالیتمیکندمیگوید« :در
اســتبهعنواننجاتگردر هال 
لسال گذشتهپسریدرمیانآب،رویزمینی کهسطحباالتری
سی 
نسبتبهآبداشت گرفتار شدهبود.ا گرمدت کوتاهیصبرمیکرد
و همانجا میماند جریان آب عبور میکرد و میتوانست نجات پیدا

کند.مادرش کــهاینوضعرادیدهبودبــهآبزدتافرزندشرانجات
دهد .زیر پای مادر خالی شده بود و آب ،مادر را با خود برد .پسربچه
برای نجات جان مادرش به ســیالب زد که متاســفانه آب او را هم با
نشــان را از دســت دادند .درحالیکه ا گر آموزش
خود برد و هر دو جا 
دیده بودند احتمال داشت که جان خودشان را نجات دهند .این
آموزشهابرایعشایراز اینجهتمفیداست کهاز امکاناتشهری
دور هســتند و در صــورت وقــوع هــر حادثهای تــا رســیدن نیروهای
امدادیوقتزیادیاز دستمیرود».
مارگزیدگیوعقربگزیدگی،طوفانوتندباد،سیل،زلزله،طوفان
شــن ازجمله حوادثی اســت که عشــایر در سیستانوبلوچستان با
آن روبهرو هســتند و برای مقابله با آن به آموزش نیــاز دارند .بزمانی
شهــا اســتقبال زیــادی میکننــد.
میگویــد« :عشــایر از ایــن آموز 
بهخصوص افرادی کــه در نزدیکی آنها دچار حادثه شــدهاند یا نقل
اینحوادثراازدیگرانشنیدهاند».

دسترسی عشایر استان به امکانات
درمانی ،امدادی و آموزشی کم است.
در صورت بروز هر حادثهای امدادگران
زمان زیادی برای رسیدن به این مناطق
در راه هستند .این در شرایطی است که
افراد حادثهدیده به امکانات مخابراتی
دسترسی داشته باشند و بتوانند وقوع
حادثه را گزارش دهند .برای همین
آموزشهای اولیه و آشنایی با حوادث
میتواند برای این گروه بسیار مفید باشد

کهــایاولیهوآمادگــیدر برابر
بهتریــنخاطــرهاشاز آموزش کم 
حــوادث ،وقتی اســت کــه عشــایر و اهالــی روســتا از اســتفاده از این
شهــا برایش میگوینــد« :مدتی بعــد از اینکــه آمــوزش در یکی
آموز 
از مناطق را تمام کرده بودیم دهیار روســتا گفت که در یکی از کپرها
شســوزی اتفــاق افتــاده بــود و به کمــک کپســولی کــه در اختیار
آت 
داشتند و آموزشها ،توانسته بودند آتش را خاموش کنند و کودکی
کــه در کپر بــود را نجات دهنــد .ایــن آموزشها گرچــه زمــان و انرژی
زیــادی از امدادگران میگیــرد ،اما ا گر تنها بتواند جان یــک نفر را هم
نجاتدهد ،کافیاست».
آموزشدرمناطقصعبالعبور
اغلب عشایر کوچرو سیستانوبلوچســتان در سالهای گذشته
نشدهاند.خشکســالیواز رونقافتادندامدارییکی
یکجانشی 
از مهمترین دالیل این یکجا نشــینی اســت .با این حال هنوز هم
خانواد ههــای کــوچرو در مناطــق صعبالعبــور ایــن اســتان زندگی
میکننــد« .یوســف کــردی» امدادگری که ســالها اســت بهعنوان
مربــی ،در روســتاها و مناطق مختلف آمــوزش امــداد و کمکهای
اولیهمیدهد،میگوید«:عشایرسیستانوبلوچستانباسایرعشایر

وایالتتفاوتدارند.مهمترینتفاوتآنهاایناســت کهپرا کندگی
باالتری دارنــد و نهایتا ســه یا چهار خانواده هســتند که بــا هم کوچ
میکنند .برای همین تعداد این گروهها بســیار زیاد است .از طرفی
برای رســیدن به محل زندگــی هرکــدام از این گروهها باید مســافت
زیادی را در مناطق صعبالعبور طی کنیــم .آموزشهای این طرح
برای این روســتاییان و عشایر بســیار مناسب اســت .اما امدادگران
بهدلیلنبودوســایلنقلیهبرایرســیدنبهاینمناطقروستایی
زحمتزیادیرابهدوشمیکشند.نزدیکترینمنطقهای کهمادر
خاشبرایآموزشعشایربهآنمیرویم 70کیلومتربامافاصلهدارد.
ا گر اداره عشایر و روستایی در این راه با ما همکاری کند میتوانیم با
انرژیبیشتریاینآموزشهاراارایه کنیم».
در میان خاطــرات امدادگــریاش در هاللاحمر خــاش ،حوادث
زیادی هست که یک پیشگیری ساده در آن میتوانسته جان افراد
یشــوند.
را نجات دهــد و حاال این آموزشها با همین هدف ارایه م 
او میگوید« :افرادی بودند که بر اثر خونریزی در یک تصادف ســاده
نشــانرااز دســتدادهاند.یا کودکی کهبراثر گزیدگیزنبور فوت
جا 
کرده.آموزشهایی کهمابازبانسادهبرایعشایرتوضیحمیدهیم
اغلبحوادثــی کهآنهادر محیطزندگیخودباآنروبهروهســتندرا
شاملمیشود.خودعشایرهمازاینآموزشهااستقبالمیکنند».
نزدیکــیبــهطبیعــتوســبکزندگــیمتفــاوتاز زندگــیشــهریو
روستاییویکجانشینی،موضوعاتاینآموزشهارابرایعشایر
کمیمتفاوتترومتنوعتر کردهاست.
دوریاز امکاناتآموزشیوامدادی
گرچه امدادگران در بخشهایی از اســتان خودشــان چند ســالی
اســت که آموزش بــه عشــایر را در برنام ههــای خود گذاشــتهاند ،اما
زمان زیــادی از اجرای طــرح یکپارچه آموزش عشــایر در هاللاحمر
یگــذرد« .محمدامینهاشــمزهی»
سیستانوبلوچســتان نم 
معــاون آمــوزش و پژوهــش هــالاحمــر سیستانوبلوچســتان
میگویــد« :دبیرخانــه ســتاد آمــوزش عشــایر در هــال احمــر ،در
اســتانفارستشــکیلشــدهاســت.در ایــندبیرخانــهموضوعات
آموزشیموردنیاز برایعشایرتبیینشــدهوبهاستانهاابالغشده
اســت.سیستانوبلوچســتانهــمبــهدلیلحضــور عشــایردر این
اســتان ،آموزشها را به این گــروه ارایه میکند ».دور بودن عشــایر از
یشــود آنها
آموزشهایی کــه در مناطق شــهری و روســتایی ارایه م 
را نســبت به حوادث مختلف آســیبپذیرتر کرده اســت .حــاال این
آموزشهاراهخودرابه کپرهاوسیاهچادرهایمناطقعشایرنشین
سیستانوبلوچســتان بــاز کــرده اســت  .هاشــمزهی میگویــد:
«خشکسالیهایپیدرپیدر سالهای گذشتهعشایرزیادیرادر
استانسیستانوبلوچستانیکجانشین کردهاست.بااینحال
هنوز اینعشایردر مناطقصعبالعبور زندگیمیکنندودسترسی
به آنها دشــوار اســت .به همین نســبت دسترســی آنها بــه امکانات
درمانی،امدادیوآموزشیهم کماست.درصورتبروزهرحادثهای
امدادگرانزمانزیادیبرایرســیدنبهاینمناطقدر راههستند.
این در شــرایطی اســت که افــراد حادثهدیده به امکانــات مخابراتی
دسترســیداشــتهباشــندوبتوانندوقــوعحادثــهرا گــزارشدهند.
برایهمیــنآموزشهایاولیهوآشــناییباحــوادثمیتواندبرای
این گروه بســیار مفید باشــد .آموزش به عشــایر در شهرستانهای
ایرانشهر،سیبوسوران،هیرمند،خاش،میرجاوه،سراوانودیگر
شهرستانهایی کهعشایردرآنحضوردارندارایهمیشود».

