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معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر:  

امکان حضور داوطلبان در بحران های 
بین المللی وجود دارد

جمعیــت  بشردوســتانه  حقــوق  و  بین الملــل  امــور  معــاون 
هالل احمــر بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان حضــور داوطلبــان در 
گذاشــتن  ســر  پشــت  دارد،  وجــود  بین المللــی  بحران هــای 

دوره های حرفه ای را الزمه این اقدام دانست.
حقــوق  و  بین الملــل  امــور  معــاون  باقــری،  خــرم  منصــوره 
»فدراســیون  گفــت:  هالل احمــر  جمعیــت  بشردوســتانه 
خ و هالل احمر، 5 بســته  بین المللــی جمعیت هــای صلیب ســر
دوره آموزشــی دارد کــه هرکدام از آنهــا عناوین مختلفی داشــته 
و بــرای همکاری بــا ایــن مجموعــه بایــد آن دســته از دوره های 

اجباری را با موفقیت پشت سر گذراند.«
او افــزود: »هــر دوره آموزشــی عناویــن و رشــته های مختلفــی 
دارد کــه ازجملــه آنها در نخســتین بســته آموزشــی می تــوان به 
داوطلبــی، مدیریــت ســوانح، بهداشــت، مهاجــرت، ایمنــی و 
امنیت، آموزش وپرورش و تغییرات اقلیمی اشــاره کرد. هرکدام 
از ایــن مباحث خــود چند عنــوان درســی و آموزشــی دارد که در 
حین دوره به آنها پرداخته می شــود. کلیــه داوطلبان جمعیت 
کــرده و از آموزش هــای ارایه  می تواننــد در ایــن دوره هــا شــرکت 

شده بهره مند شوند.«
معــاون امــور بین الملــل و حقــوق بشردوســتانه خاطرنشــان 
کرد: »بســته آموزشــی دیگر که تحت عنوان توســعه فــردی از آن 
یاد می شــود، در زمینه شــناخت فردی، مهارت هــای ارتباطی، 
گاهــی از موقعیــت و تنــوع، بهداشــت و رفــاه، مدیریــت زمان،  آ
اطالعــات و تیــم، تصمیم گیــری و اثرگــذاری مباحثــی را ارایــه 
می دهــد. ایــن بســته آموزشــی فردمحــور و در راســتای افزایش 

توانمندی های فرد در مواقع بحران است.«
ذیــل  آموزش هــا  ســوم  »دســته  داد:  ادامــه  باقــری  خــرم 
فدراســیون هزینه در بر دارد به این علت که مدرک دانشــگاهی 
گیــران اعطــا می شــود. یادگیــری و توســعه، امــور  معتبــر بــه فرا
مالی، منابع انسانی، برنامه ریزی و ارزشــیابی و سایر دوره های 

حرفه ای که بین 1000 تا 3000 فرانک سوییس هزینه دارد.«
او افــزود: »حضور در ایــن دوره آموزشــی برای همــگان ممکن 
اســت و هر شــخصی که هزینه را پرداخت و بتواند مدارک الزم را 
ارایه دهد می تواند در این دوره ها شــرکت کند و مدرک مربوطه 
را اخــذ کنــد و ضرورتی ندارد کــه عضو هالل احمر یــا هر جمعیت 

دیگری باشد.«
درخصــوص  هالل احمــر  جمعیــت  در  مســئول  مقــام  ایــن 
دوره های ســازمانی این نهاد اظهار کرد: »این دوره با همکاری 
ســایر ســازمان های جهانــی و در راســتای ارتقــای ســطح کیفی 
سلســله  یــک  دوره  ایــن  بــر  عــالوه  می شــود.  برگــزار  کارکنــان 
آموزش هایی پیش بینی شــده اســت که کشــورها آن آموزش ها 
را بــه زبــان خــود تدریــس می کننــد تــا افــرادی کــه بــه زبــان آنها 
آشــنا هســتند در ســایر نقاط جهان نیز بتوانند این آموزش ها را 
گیرنــد. امــروز نیز ما بر آن هســتیم کــه دوره هــای موفق خود  فرا
کــرده تا ســایر فارســی زبانان  را در ســایت فدراســیون بارگــذاری 

جهان نیز بتوانند در آن شرکت کنند.«
معــاون امــور بین الملل و حقــوق بشردوســتانه گفــت: »امروز 
جمعیت های ملی داوطلبانی دارند که دوره هایی را پشــت ســر 
گذاشــته و فعالیت هایــی را بــا جمعیت انجــام می دهــد که این 
یــک امر متداول در ســایر کشــورهای جهان اســت. کشــورهای 
دیگــر بیشــتر در مأموریت هــای برون مــرزی از داوطلبــان خــود 
استفاده می کنند. همچنین یکی از محل هایی که از داوطلبان 
کــه این  بهــره گرفتــه می شــود، فعالیت های فدراســیون اســت 
شرایط را فراهم می کند تا حتی این داوطلبان به صورت کارمند 

و کارشناس نیز جذب شوند.«
خرم باقــری در پایان خاطرنشــان کرد: »جمعیــت هالل احمر 
یــک بانــک اطالعاتــی دارد کــه توانایی هــا و اســامی داوطلبــان 
در آن وجــود دارد. بــا اســتفاده از ایــن بانــک اطالعاتــی اعضای 
داوطلبی کــه در زمان بحران می توانند بــه جمعیت ملی کمک 
کننــد، ســازماندهی شــده و در مواقــع بحــران بایــد به ســازمان 
داوطلبــان مراجعه کننــد. از ایــن نیروها در صورت درخواســت 
و عالقه منــدی در بحران هــا و حــوادث بین المللی نیز اســتفاده 
می شود. آن دســته از داوطلبینی که به بحران های بین المللی 
توانایــی  و  دیــده  را  الزم  آموزش هــای  بایــد  می شــوند  اعــزام 

امدادرسانی را داشته باشند.«

بــه  درجــه   45 موســوی|گرمای  مرضیــه 
ســوزانی  ســیل  مثــل  شــدید،  بــاد  همــراه 
هــر  می نشــیند.  صــورت  روی  لحظــه  هــر 
جنبنــده ای کــه در این بــاد دقیقــه ای زیر تیغ 
ایســتاده  سیستان وبلوچســتان  گرمــای 
تــب دار نصیبــش می شــود  باشــد، صورتــی 
و چشــم هایی کــه حملــه ریزگردهــا و شــن، 
خ و اشــکی کــرده اســت. امدادگــران  آن را ســر
روزهــا  ایــن  شهرســتان  هامــون  داوطلــب 
در همیــن شــرایط بــه جــاده زابل-زاهــدان 
ایــن  مکــرر  جــاده ای  حــوادث  تــا  می زننــد 
محــور ترانزیتــی را پوشــش بدهنــد. بادهــای 
از  کــه  سیستان وبلوچســتان  روزه   120
نیمه های اردیبهشــت تا نیمه های شهریور 
شهرســتان  می شــود،  پیــدا  سروکله شــان 
 هامــون را بیــش از دیگــر مناطــق ایــن اســتان 
کــه  تحت تأثیــر قــرار می دهنــد؛ شهرســتانی 
تنهــا پایــگاه امــدادی آن، پایــگاه جــاده ای 

شهرسوخته است.
گرفتــه از اولیــن دقایــق طلــوع  گــر  خورشــید 
آفتــاب، هرم گرما را به ســر و روی دشــت  هامون 
روانه می کند؛ گرمایی که باد آن را شالق می کند 
و به همــراه شــن و ریــگ گردوغبار بــه این طرف 
و آن طــرف می بــرد. کنــار دیــوار اغلــب خانه هــا 
تپه هــای کوچــک و بزرگــی از ایــن شــن ها ایجاد 
شــده و قبل از لبریز شــدن پیمانه این دیوارها، 
دیوارهــای  بایــد  روســتایی  مناطــق  مــردم 
کم طاقــت و بی جان خانه هــای خــود را از زیر بار 

این شن های روان نجات دهند.
 پایــگاه امــدادی شــهر ســوخته شهرســتان 
 هامون، در میانه های محــور زاهدان-زابل قرار 
دارد؛ جایــی در میانه بیابان که کیلومترها قبل 
و بعــد از آن هیــچ آبــادی و حتــی ســاختمانی به 
چشــم نمی خورد. سال هاست این پایگاه برای 
امدادرســانی به حوادث جــاده ای در این محور 
ســاخته شــده. این روزها با شــروع بادهای 120 
روزه کــه سرعت شــان گاهــی بــه 120 کیلومتــر بر 
ســاعت هم می رســد، مأموریت هــا پیچیده تر و 

دشوارتر از قبل هم شده است. 
امدادونجــات  مســئول  قورزایــی«  »محمــد 
شهرســتان  هامون می گویــد:     »از وقتی هامون 
خشکید، بادهای شدید 120 روزه در این منطقه 
با طوفان های شــن، ریــگ و ریزگرد همراه شــد. 
طوفان هــا  ایــن  خشکســالی،  اول  ســال های 
گهــان  نا و  داشــتند  هــم  عجیبــی  رنگ هــای 
آسمان قرمز می شد. شــدت ریزگردها و طوفان 
گاهــی آن قدر زیاد می شــود کــه دید در جــاده به 
کمتــر از یک متر می رســد. این زمان، بیشــترین 
حادثه های جاده ای و حتی روســتاها را شــاهد 

هســتیم و عــالوه بــر نیروهــای مســتقر در پایگاه 
درخواست نیروهای پشتیبانی هم می کنیم.«

ک بیابان  گهــان از میانــه خــا گردبــاد و شــن نا
قد بلند می کند و خودش را به ســرعت به جاده 
می رساند؛ جاده ای دوطرفه که تردد همیشگی 
خودروهــای ترانزیتی و ماشــین های ســنگین، 
چاله و چین هــای زیادی در آن به جا گذاشــته. 
قورزایی می گوید: »وقتی طوفان شدید می شود 
به کمک راهداری و پلیس راه، جاده را می بندیم 
کنیــم. بادهــای  تــا از بــروز حادثــه جلوگیــری 
شــدیدی که طوفان شــن را به همراه دارند دید 
را مختــل می کننــد و باعــث انحــراف خودروهــا 
از جــاده می شــوند. بــرای همیــن هم هــر هفته 
در این محــور شــاهد حــوادث بــزرگ و مرگباری 

هستیم.«

امداد در شهرسوخته
مختــص  تنهــا  روزهــا  ایــن  در  امدادرســانی 
بادهــای  وزش  نیســت.  جــاده ای  حــوادث 
شــدید ســقف و دیوارهای خانه های روستایی 
را هــم تخریــب می کنــد و چادرهــای مناطــق 
عشایرنشــین را در هــم می کوبد. 147 روســتا در 
کــه  محــدوده شهرســتان  هامــون وجــود دارد 
اغلب آنها با آغاز وزش بادهــای 120 روزه حوادث 

مختلفی را به خود می بینند. 
ک،  با شــروع بادهــای 120 روزه و هوایی که خا
شــن و ریگ در آن این طرف و آن طــرف می رود، 
امدادگران پایگاه شهر سوخته به توزیع ماسک 
بین مردم روســتایی می پردازند. به روستاهای 
اطراف تــاالب ســر می زنند کــه معموال بــا وزش 
طوفان های شدید، پای دیوار خانه ها تپه های 
گر به موقع این تپه ها  شــن تشــکیل می شــود و ا

کنار نروند، روی سر خانه هوار می شوند.
 »مصطفــی سیاســر« از امدادگــران باســابقه 
می گویــد:  او  اســت.  ســوخته  شــهر  پایــگاه 

»اهالــی روســتاهای این منطقــه مــا را به خوبی 
می شناســند و می داننــد در صــورت بــروز هــر 
مشــکل باید بــا مــا تمــاس بگیرنــد. همین طور 
افــرادی کــه در جــاده دچــار حادثــه می شــوند. 
دورترین مسیر جاده ای به پایگاه ما 130 کیلومتر 
فاصلــه دارد. ایــن یعنی زمان رســیدن به محل 
حادثــه ممکــن اســت بیــش از 2 ســاعت طــول 
گر شــرایط جوی خوب باشد و دید  بکشد. تازه ا
خوبــی در جاده داشــته باشــیم، اما افــرادی که 
در این شــرایط دچــار حادثــه و در گرمــای جاده 
مجبور بــه توقف می شــوند صبــر خــود را خیلی 
زود از دســت می دهنــد. در یکــی از حوادثــی که 
مدتــی قبــل رخ داده بــود، مــا به دلیــل ترافیک 
مســیر و ماندن پشــت خودروهای ســنگین که 
بــا ســرعت کــم حرکــت می کننــد دیرتــر از انتظار 
حادثه دیــدگان به محل مأموریت رســیدیم. در 
آن شــرایط ســخت و هوای گــرم و طوفان شــن، 

مشغول امدادرسانی بودیم و افراد حادثه دیده 
از دیر رســیدن مــا عصبانــی بودند. بعــد از پایان 
مأموریت بــه فــردی که به مــا پرخــاش می کرد، 
گفتم می دانی ما از چه مســافتی خودمــان را به 
اینجــا رســاندیم؟ گفــت 10 کیلومتر! گفتــم نه! 
120 کیلومتر! تازه آن موقع بود که از رفتار تندش 
پشــیمان شــد و عذرخواهی کــرد.« از گرمازدگی 
امدادگــران در حــوادث در ایــن فصــل از  ســال 
می گوید که موضوع شــایعی اســت. با این حال 
همــه امدادگــران داوطلــب با عشــق و عالقــه در 
مأموریت ها حاضر می شوند: »ماه رمضان بود. 
ســاعت 12 ظهر حادثــه ای در جاده اعالم شــد. 
در آن گرمــای شــدید و طوفان شــن، خودرویی 
آتش گرفته بود. یکی از امدادگران در این شرایط 
یک ونیم ســاعت با دســتگاهی کــه 25 کیلوگرم 
وزن داشت مشغول کار بود. فشار این مأموریت 
در آن گرما آنچنــان زیاد بود که بعــد از پایان کار، 

امدادگر ما دچار گرمازدگی شد و از حال رفت.«

هامون خشک شده
تــاالب  هامــون  در  خشک شــده  بوته هــای 
ایــن  در  آتش ســوزی  شــروع  بــرای  بهانــه ای 
زمیــن خشــکیده می شــوند. گاهی هــم حادثه 
غرق شدگی در سد در روســتای »دک دهمرده« 
منطقــه  ایــن  در  عملیــات  بــه  را  امدادگــران 
می کشــاند. بارندگی هایــی کــه پاییز و زمســتان 
سیالب را در این منطقه از سیستان وبلوچستان 
روانــه می کننــد شــکل دیگــری از امــداد در ایــن 
منطقه را طلب می کنند و کمک رسانی و اسکان 
در راه مانده هــا در روزهــای طوفانــی، معضلــی 
دیگر اســت.  »حســین کاویان پور« از امدادگران 
پایــگاه شــهر ســوخته می گویــد:     »امدادگــران، 
داوطلبانــه و بی چشمداشــت در ایــن پایــگاه 
فعالیت می کنند. درحالی که تحمل آب وهوای 
سیستان وبلوچستان در این فصل از  سال بسیار 
دشوار است. چه برســد که در این هوا بخواهید 
فعالیت های سنگینی مثل امدادرسانی انجام 
دهیــد. از طــرف دیگــر پایــگاه شــهر ســوخته به 
تنهایــی بــار تمــام حــوادث شهرســتان  هامون 
گــر پایــگاه  را بــه دوش می کشــد. درحالی کــه ا
جــاده ای دیگــری در محــور پرتــردد و پرحادثــه 
زابل-زاهدان ساخته شود، با سرعت و کیفیت 
کــرد.« وزش  بیشــتری می تــوان امدادرســانی 
بادهای 120 روزه در شهرســتان  هامون اســتان 
سیستان وبلوچستان، از اردیبهشت تا شهریور 
هر ســال شــدت و تعــداد حــوادث رخ داده در 
این منطقه را بیشــتر از قبل می کند و امدادگران 
پرکارترین روزهای  سال را در سخت ترین شرایط 

اقلیمی و آب وهوایی تجربه می کنند.

خبر3

 هالل احمر شهرستان  هامون این روزها با وزش بادهای 120 روزه و طوفان شن
 حوادث مختلفی را مدیریت می کند

ایستاده در غبار
امدادرسانی در این روزها تنها 

مختص حوادث جاده ای 
نیست. وزش بادهای شدید 
سقف و دیوارهای خانه های 

روستایی را هم تخریب 
می کند و چادرهای مناطق 

عشایرنشین را در هم می کوبد. 
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شهرستان  هامون وجود دارد 
که اغلب آنها با آغاز وزش 

بادهای 120 روزه حوادث 
مختلفی را به خود می بینند. 


