
»محیط زیست« به سفرنامه 
سالمت وامید پیوست 

در ادامه طرح سفرنامه سالمت وامید، چادرهای 
محیط زیست نیز در شهر ها برپا خواهد شد. 

به گزارش مهر، فرحناز رافع، رئیس س��ازمان 
داوطلبان هالل احمر گفت: »برای ادامه سفرنامه 
س��المت وامید با رئیس س��ازمان محیط زیست 
گفت وگ��و داش��تیم و ق��رار ش��د چادره��ای 
محیط زیس��ت را برپا کنیم.«  او افزود: »این طرح 
بسیار بزرگ است چون تیم ویژه ای از پزشکان و 
پیراپزشکان بسیج شده اند تا مردم ایران را معاینه 
رایگان کرده و پیشگیری از بیماری ها را آموزش 
دهن��د.«  رافع تصریح کرد: »تنه��ا ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتب��ار در این طرح دیده ش��ده و واقعا به 
همکاری صداوسیما، وزارت رفاه و سایر دستگاه ها 

نیاز داریم.«

با همکاری مجمع خیرین سالمت و جمعیت 
هالل احمر 

 مراکز درمانی در عتبات عالیات 
ساخته می شوند

معاون مش��ارکت های مردمی و رسانه مجمع 
خیرین سالمت از همکاری گس��ترده با سازمان 
داوطلب��ان جمعی��ت هالل احم��ر در عرص��ه 
سالمت خبر داد.  محمد طباطبایی تصریح کرد: 
»تفاهمنامه ای در زمینه فعالیت های سالمت در 
دس��ت امضاس��ت که بعد از تأیید نهایی از سوی 
طرفین، به امضا خواهد رس��ید.« او خاطر نشان 
کرد: »همکاری ابتدایی در این خصوص با ساخت 
۴مرکز درمانی در عتبات عالیات در دستور اجرا 
قرار گرفته و این مراکز با نام جمعیت هالل احمر 

در ۴شهر احداث خواهند شد.«

 افتتاح دو پایگاه هالل احمر قم 
در مسجد و کارخانه

 جمعی��ت هالل احمر اس��تان ق��م دو پایگاه 
جام��ع در کارخانجات ایرانمرینوس و مس��جد 

فاطمه الزهرا)س( پردیسان افتتاح کرد. 
محمد گلفشان، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان قم در مراس��م افتتاح این دو پایگاه گفت: 
»باید کار را در محل زندگی خود طوری مدیریت 
کنیم ت��ا آث��ار این گونه ح��وادث را ب��ه حداقل 
برسانیم.« او برگزاری دوره های آموزشی مختلف 
را در این پایگاه ها مدنظر قرار داد و افزود: »در این 
پایگاه ها دوره های مختلف را پیش بینی کرده ایم 
که مدیریت آنها به دست افراد این محله و خود این 
پایگاه باشد.«  گلفشان تصریح کرد: »باید با ارایه 
آموزش های الزم به حدی برسیم که شاهد وجود 

تیم های امدادی در محله باشیم.«

 اعزام کاروان سالمت 
به مناطق محروم خراسان رضوی

اعزام کاروان مش��ارکتی س��المت به مناطق 
محروم روستایی استان خراسان رضوی آغاز شد.

ای��ن برنامه ب��ا مش��ارکت ح��دود ۵۰نیروی 
داوطلب و پزشک در روستای محروم محمودآباد 
اولیا از توابع شهرس��تان تربت جام با مش��ارکت 
شهرس��تان های س��رخس، تایباد و فریمان آغاز 
شده است.   افسانه اسماعیل زاده، معاون داوطلبان 
هالل احمر خراسان رضوی گفت: »در این طرح 
با مش��ارکت خیرین، س��بدغذایی و نوشت افزار 
به مبلغ 6۰ میلی��ون ریال در روس��تای محروم 
محمودآباد اولیا توزیع می ش��ود.« گفتنی است 
در کاروان سالمت، اندازه گیری قد، وزن، کنترل 
قندخون، غربالگری بیماری ه��ای خاص مانند 
سرطان، بیماری های قلبی و عروقی و ارایه مشاوره 
پزش��کی و روانشناس��ی به صورت رایگان برای 
روستاییان اجرا می شود و در صورت لزوم داروی 

رایگان نیز در اختیار بیماران قرار می گیرد. 

حمید سلجوقی
سن: 29 سال

تحصلللیلالت: 
کارشناسی

محلل سلکونت: 
بافت  )استان کرمان(

از  س��ال 77 همکاری 
با جمعی��ت هالل احمر 

را ش��روع کردم. در آن دوران مسجد محل مان برای 
اوقات فراغ��ت دانش آموزان کالس های آموزش��ی 
می گذاش��ت، یکی از کالس هایی ک��ه در آن دوران 
شرکت کردم، دوره آموزش های کمک های اولیه بود 
که توسط جمعیت هالل احمر برگزار می شد. حضور 
در کالس کمک های اولیه باعث شد با فعالیت های 
هالل احمر آشنا شوم و همین موضوع عاملی شد تا 
به س��ازمان جوانان بپیوندم. پس از یک سال حضور 
در جمعیت هالل احمر در  سال 78 از طریق سازمان 
جوانان جمعی��ت هالل احمر با ط��رح اهدای عضو 
آشنا شدم و در این طرح خداپسندانه شرکت کردم. 
انگیزه ای که س��بب ش��د در این طرح شرکت کنم 
مسئولیت پذیری اجتماعی و روحیه مشارکت جمعی 
بود که در طول یک س��ال عضوی��ت در هالل احمر 
در من تقویت ش��ده بود. در حال حاضر با گروه های 
مختلف مردم��ی همکاری می کنم ک��ه این نتیجه 
حضورم در دوران جوانی در جمعیت هالل احمر بوده 

و باعث عالقه من به این گونه فعالیت ها شده است.

اهدای زندگی
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روی خط خبر
ما به فکر »بشردوستی« هستیم

پیش��نهادات، نظرات و نقدهای خود را درباره 
صفحه »هالل« با ما در می��ان بگذارید و بگویید 
این صفحه چطور می تواند خواسته های شما را از 

دنیای زیبای بشردوستی برآورده سازد.

سامانه پیام کوتاه 3000097
helal@shahrvand-newspaper.ir

حسام خراسانی| س��ازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر قص��د دارد با اس��تفاده از ت��وان مخترعان 

داخلی، از پهپادها در ارزیابی حوادث بهره ببرد.
پیرحس��ین کولیوند در حاش��یه »یادمان قربانیان 
رانندگی« در گفت و گوی اختصاصی با »ش��هروند« با 
بیان این که فرهنگ س��ازی خوبی در میان مردم شکل 
گرفته است که مرهون تالش همه رسانه هاست، گفت: 
»این مراسم به مناس��بت هفته یادمان قربانیان سوانح 
رانندگی در راس��تای هماهنگی بین اعضای کارگروه 

ایمنی راه و جاده های کشور برگزار شده است.«
پیرحس��ین کولیوند ادامه داد: »ریاس��ت کارگروه 
حوادث و بالها و آموزش همگانی با هالل احمر و صراحتا 
با س��ازمان امدادونجات است و در بحث ایمنی جاده ها 
نیز ریاس��ت کارگروه با وزارت راه و شهرسازی است که 
س��ازمان امداد ونجات در آن کارگروه نیز حضور دارد.« 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با اشاره 
به این که آموزش تخصصی امدادگ��ران درحال انجام 
است، گفت: »میزان کشته های بین راهی در کشور به 
علت هماهنگی دستگاه ها و همکاری مردم کاهش یافته 
اس��ت.«  او اضافه کرد: »برای آموزش های تخصصی در 
این زمینه در حوزه فرهنگ س��ازی از س��ازمان جوانان 
هالل احمر نیز برای گسترش این آموزش ها در مدارس 

و دانشگاه ها بهره گرفته شده است.«
کولیوند با اش��اره به این که اکنون زمان رس��یدن به 
صحنه حوادث جاده ای به 8 دقیقه رسیده است، ادامه 
داد: »هر اندازه حضور ما در صحنه حوادث کمتر ش��ود 
به توفیق بیشتری در زمینه کمک به قربانیان حوادث و 

کاهش حوادث رانندگی دست خواهیم یافت.«
رئیس س��ازمان امدادونجات جمعی��ت هالل احمر 
با بی��ان این ک��ه از مطالبات مقام معظ��م رهبری بوده 

است که سرعت خود را در رس��یدن به صحنه حوادث 
افزایش دهی��م، گفت: »به همین منظ��ور هالل احمر       
برنامه ریزی های جامعی را برای آموزش های تخصصی 
و در مجموع گس��ترش آموزش در می��ان امدادگران 
انجام داده است.« رئیس س��ازمان امدادونجات با اشاره 
به این که برای مقابله بهت��ر با حوادث رانندگی نیازمند 

اصالح زیرساخت ها و فرآیندها هس��تیم، اذعان کرد: 
»همه دستگاه ها باید تمام تالش خود را در زمینه ایجاد 
فرهن��گ ترافیکی و رانندگی و افزایش س��طح توانایی 
رانندگان به کار بندند.« کولیوند درخصوص استفاده از 
تجهیزات و فناوری های نوین در امدادونجات نیز گفت: 
»در س��ازمان امدادونجات، مرکز تحقیقات بین المللی 

امداد ونجات تش��کیل داده ایم و سعی می کنیم از توان 
ظرفیت علمی کشور بهره الزم را ببریم.«  او خاطرنشان 
کرد: »در این مرکز قصد داری��م نخبگان امدادگر را که 
دارای اختراعات در زمینه امدادونجات هستند حمایت 
کنیم تا در عملیات  امدادونجات پیشرفت هایی داشته 
باشیم.« او با اشاره به توجیه استفاده از پهپاد در عملیات 
امدادونج��ات گفت: »در زم��ان وقوع ح��وادث، پهپاد 
می تواند با ارس��ال عکس و فیلم به مرکز فرماندهی، ما 
را در ارزیابی س��ریع تر حادثه یاری کند.« او با اشاره به 
این که امدادگران در زمینه جاده، کوهس��تان، ساحل 
و آوار و به ویژه راه ه��ا آموزش های تخصصی می بینند، 
اذع��ان ک��رد: »به ع��الوه مرک��ز تحقیقات س��ازمان 
امدادونجات به دنبال این اس��ت که پ��س از هر حادثه 
تجزیه و تحلیل جامعی از آن داشته و نتایج را به شکل 
مکتوب به ویژه در بخش آموزش، پیشگیری و آمادگی 
تهیه کرده و در اختیار همه دستگاه ها قرار دهد.« رئیس 
س��ازمان امدادونجات جمعیت هالل احم��ر با تأکید 
براین که طرح آمایش در س��ازمان امداد و نجات درحال 
انجام است، اظهار کرد: »بر این اساس تعداد پایگاه های 
خود را در نقاط مختلف کش��ور ارزیابی ک��رده و در هر 
منطقه که نیاز به ایجاد پایگاه جدید باشد، اقدام خواهیم 
کرد.« کولیوند در ادامه با بیان این که تعداد بالگردهای 
امدادی جمعیت هالل احمر تا پایان امسال به 27 بالگرد 
افزایش خواهد یاف��ت، از ورود 1۰ فروند بالگرد جدید 
خبر داد. او با اشاره به این که سازمان امدادونجات در هر 
طرح اجرایی خود میزان تجهیزات و ادوات خود را 2۵ تا 
۳۰ درصد افزایش می دهد، تصریح کرد: »به عالوه در این 
زمینه سیستم های امدادونجات خود را نوسازی کرده و 
تعداد پایگاه ها را نیز افزایش داده ایم تا بتوانیم به موقع در 

حوادث حاضر شویم.«

دبیرکل جمعی��ت هالل احمر گف��ت: »این 
جمعیت با امضای تفاهمنامه ای با ستاد مبارزه با 

مواد مخدر به این عرصه وارد شده است.«
دکتر س��یداحمد موس��وی افزود: »جمعیت 
هالل احمر  جمهوری اس��المی ای��ران ظرفیت 
بسیار خوبی برای آموزش برنامه های پیشگیری 

از اعتیاد به مردم دارد.«
او درخصوص مشارکت جمعیت هالل احمر با 
کش��ورهای دارای تجربه در حوزه های درمان و 

پیشگیری نیز اعالم آمادگی کرد.
موسوی  گفت: »تفاهمنامه ای با ستاد مبارزه 
با موادمخدر در راستای پیش��گیری از اعتیاد و 
رویکرد اجتماعی موضوع مب��ارزه با موادمخدر 
به امضا رس��یده تا جمعیت هالل احمر نیز وارد 

عرصه مبارزه شود.«
دبیرکل جمعیت هالل احمر ب��ا بیان این که 
اکنون این تفاهمنامه درحال اجراس��ت، افزود: 
»جمعیت هالل احمر با وجود بیش از 2 میلیون 

داوطل��ب، ظرفی��ت بس��یار خوبی ب��رای ارایه 
آموزش های پیشگیری به مردم و فرهنگ  سازی 

در این زمینه محسوب می شود.«
موس��وی ادامه داد: »در بخش بین المللی هم 
آمادگی داریم با کش��ورهایی که در حوزه های 
پیشگیری از اعتیاد و درمان موفق و الگو بوده اند 
و دارای تجربه هس��تند، مش��ارکت کنیم تا در 
موضوع مبارزه با موادمخدر قدم های اساسی تر 

برداریم.«

دبیرکل جمعیت هالل احمر: 

هالل احمر در عرصه مبارزه با موادمخدر حضور دارد

رئیس سازمان امدادونجات: 

پهپادها می توانند در ارزیابی سریع حوادث کمک کنند
  زمان رسیدن به صحنه حوادث جاده ای به ۸ دقیقه رسیده است

مرگ بیش از یک هزار نفر در سیرالئون با ویروس کشنده اِبوال 

ادامه فعالیت »مرکز سالمت ایران« در خطرناک ترین وضع
سرپرست مرکز سالمت جمعیت هالل احمر ایران 
در س��یرالئون گفت: تعداد بیماران مبتال به ویروس 
کش��نده ابوال در پایتخت این کش��ور حدود 9برابر 
افزایش یافته اما مراکز س��المت ایران در این اوضاع 

وخیم به فعالیت خود ادامه می دهند.
دکتر سروش صفوی درباره وضع کنونی بیماری 
ابوال در این کشور آفریقایی گفت: » ۴ هزار و 11۵ نفر 

در سیرالئون به ویروس ابوال مبتال شده اند.«
او افزود: »تاکنون یک ه��زار و 9۰ نفر بر اثر ابتال به 
این ویروس فوت کرده اند، 8۳6 نفر بهبود یافته اند و 

حدود ۴۰۰ نفر نیز بستری شده اند.«
سرپرست مرکز سالمت جمعیت هالل احمر ایران 
در س��یرالئون با گفتن این که طبق آمار ارایه ش��ده 
بیش از 17۰۰ نفر نیز در خارج از مراکز درمانی فوت 
کرده اند، تصریح کرد: »با توج��ه به وجود مبتالیان 

ثبت نشده این آمار نیز واقعی نخواهد بود.«
افزایش 9 برابری مبتالیان به ابوال

صفوی با تأکید بر این که درحال حاضر روند شیوع 
ویروس ابوال در غ��رب س��یرالئون به ویژه پایتخت 
آن – فری تاون - در وضع بدتری اس��ت، خاطرنشان 
کرد: »سرعت پیش��رفت بیماری و افزایش بیماران 

در پایتخت نس��بت به 2 ماه گذش��ته حدود 9 برابر 
بیشتر شده است و به همین دلیل در ماه نوامبر وضع 
اضطراری س��المت عمومی به م��دت ۳ ماه تمدید 

شد.«
او با اش��اره به تعطیلی همه مدارس و دانش��گاه ها 
افزود: »تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی عادی، 
دولتی و خصوصی تعطیل هس��تند و مراقبت های 

درمانی دولتی فقط به ابوال اختصاص دارد.«

سرپرس��ت مرکز س��المت جمعیت هالل احمر 
ایران در سیرالئون با اشاره به این که 2 مرکز سالمت 
هالل احمر ایران از مراکز بسیار معدودی هستند که 
همچنان به فعالیت های روزانه خود ادامه می دهند 
و از تهدیدهای این بیم��اری مصون مانده اند، گفت: 
»تنها یکی از پرس��نل به دلی��ل مثبت بودن نتیجه 

آزمایشش در بیمارستان بستری شد.«
صفوی افزود: »به علت پر بودن بیمارس��تان ها و 

مراکزی که در آنها  درمان ابوال انجام می شود، سازمان 
بهداشت جهانی در هر روستا یا ناحیه مسکونی یک 
مرکز اب��وال دایر می کند که نقش قاب��ل توجهی در 
محدود کردن بیماری و مش��ارکت مردم دارد، زیرا 
برخی جوامع حاضر به تحویل بیماران و اجساد آنها 
نیستند و برخی نیز حاضر به پذیرش بهبودیافتگان 
یا فرزندان قربانیان نیس��تند.« او وضع فعلی شیوع 
ویروس ابوال را ناامیدکننده توصیف کرد و توضیح داد: 
»تسهیالت و ساختارهای بهداشتی، بسیار محدود، 

ضعیف و ناکارآمد است.«
صفوی در ادامه افزود: »فقدان آگاهی اغلب مردم 
از بهداش��ت اولیه، باورهای غلط و فقر شدید و رواج 
استفاده از گوشت حیوانات بسیار آلوده مانند سگ، 
گربه، موش و میمون از دالیل دیگر این امر اس��ت.« 
سرپرست مرکز س��المت سیرالئون ضعف مدیریت 
دولتی و مدیریت بهداش��ت و درمان کشور، فقدان 
حس مسئولیت اجتماعی در غالب مردم، کارکنان 
و مقامات دولتی، ش��باهت بس��یار زیاد عالیم اولیه 
این بیم��اری با ماالریا و تیفوئید و تأخیر مش��ارکت 
بین المللی در کنترل بیم��اری را از علت های دیگر 

شیوع ابوال در سیرالئون دانست.

آموزش

حمل مصدوم

تا زماني که ضرورتي ایجاب نکرده است و مصدوم 
نیز آماده انتقال به بیمارستان نیست، نباید حرکت 
داده ش��ود. تنها مصدومي را مي توان حرکت داد که 

یک خطر بسیار جدي جان او را تهدید مي کند.
 آتش سوزي یا خطر آن وجود دارد.

 مواد منفجره یا مواد زیان آور در صحنه است.
امکان حفاظت صحنه از خطرات احتمالي وجود 

ندارد.
 امکان دسترسي و رسیدگي به مصدومان دیگري 
که در صحنه )مثال خ��ودرو( نیاز ب��ه مراقبت هاي 

حیات بخش دارند، وجود ندارد.
 )CPR(از آن جا که عملیات احیاي قلبي و  ریوي
باید روي سطح سفت انجام شود، مصدومي که دچار 
حمله قلبي شده، اغلب جابه جا مي شود، مگر اینکه 

قبال روي زمین یا کف اتاق بوده باشد.
احتیاط

مبادا مصدوم را حرکت دهید مگر اینکه مصدوم 
در خطر جدي باشد و تا رسیدن کارکنان اورژانس به 

محل امن منتقل شود.
مبادا آسیب را با حرکت دادن مصدوم بدتر کنید.

مبادا مصدومي را که احتمال آس��یب نخاع دارد 
حرکت  دهید.

مبادا مص��دوم را بدون بي حرکت ک��ردن ناحیه 
آسیب دیده  جابه جا  کنید.

مبادا مصدومي را که پاسخ نمي دهد تنها رها کنید، 
مگر براي مدت بسیار کوتاه آن هم براي آنکه اورژانس 

را خبر کنید.
مبادا زماني ک��ه مي توانید کس��ي را براي کمک 
بفرس��تید، مصدومي را حرکت دهید. بلکه در کنار 
مصدوم منتظر بمانید و فرد دیگ��ري را براي کمک 

بفرستید.
مب��ادا زماني که افراد دیگري نی��ز براي کمک در 
دسترس هستند به تنهایي به حرکت دادن مصدوم 

اقدام  کنید.

جمعیت هالل احمر ب��رای خدمت به زائران در ایام اربعین حس��ینی 
برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته است.

در فاصله 26 روز مانده به اربعین شهادت امام حسین)ع(، رئیس مرکز 
پزشکي حج و زیارت جمعیت هالل احمر از گشتزنی ۳ فروند بالگرد در 
۳مرز کشور در ایام اربعین به منظور امداد رسانی هوایي به زائرانی که عازم 

کربال هستند، خبر داد.
دکتر سیدعلي مرعش��ي با بیان این که مقرر شده تا ۳ فروند بالگرد در 
۳ مرز کش��ور براي امداد هوایي به گش��تزني بپردازند، گفت: »صحبت 
مقدماتي  با وزیر حمل ونقل عراق انجام ش��ده اس��ت و چنانچه بتوانیم 
مجوزهاي الزم را از کشور عراق بگیریم پرواز بالگردهاي امداد هالل احمر 
را در خاك عراق خواهیم داش��ت و 2۵ دستگاه آمبوالنس نیز در مسیر 
پیاده روي مس��تقر خواهند ش��د به طوري که در ه��ر پنج کیلومتر یک 

آمبوالنس بین راه نجف و کربال مستقر خواهیم کرد.«
خدمات مرکز پزش��کی حج و زیارت در ایام اربعین به 2 بخش تقسیم 
شده است که برخي فعالیت ها در مرز داخل ایران و برخي اقدامات هم در 
داخل عراق انجام مي شود. با توجه به آسیب شناسي ایام اربعین در  سال 

گذشته و کمبودهایي که آن جا احساس مي شد با هماهنگي سازمان حج 
و زیارت برنامه ریزي خوبي کرده ایم.«

براساس اظهار رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر 
یکي از مشکالت  سال گذشته با توجه به ازدحام جمعیت، عدم امکانات 
بهداشتي و درماني در مرز ها بود که مقرر شد امسال با هماهنگي جمعیت 
هالل احمر و س��ازمان حج و زیارت و بنا بر دستور دکتر فرهادي، رئیس 
جمعی��ت هالل احمر، س��تادي از مدیران کل جمعی��ت هالل احمر در 
استان هاي مرزي تشکیل ش��ود و همه امکانات این مجموعه در اختیار 

سازمان حج و زیارت قرار گیرد.«
با تعامل مرکز پزشکی حج  و  زیارت و سازمان امداد و نجات چادرهاي 
بزرگ 2۵۰نفره در مرز ها برپا خواهد شد و امکانات درماني شامل پزشک، 

پرستار و دارو توسط مرکز پزشکی حج  و  زیارت تأمین خواهد شد.
امسال در ایام اربعین درمانگاه هاي ثابت جمعیت هالل احمر در کربال 
و نجف افزایش خواهند یافت. مرعشی گفت: »به ازاي هر جایگاهی که از 
سوي سازمان حج و زیارت براي فعالیت هاي درماني فراهم شود، آمادگي 

داریم این اماکن را با کادر پزشکي و لوازم تجهیز کنیم.«

رئیس مرکز پزشکي حج و زیارت جمعیت هالل احمر با یادآوری این که 
هرساله در ایام اربعین کادر پزشکی 6۰ نفره شامل پزشکان متخصص، 
پرستاران، کادر امداد و... به مجموعه نیروهاي درمانی هالل احمر ایران در 
عراق اضافه مي شود، افزود: »پیش بیني مي  کنیم این رقم در  سال جاري به 

1۰۰ نفر نیرو افزایش پیدا کند.«
مرعشی ادامه داد: »خدمات ما در اربعین براي زائران همه کشور هاست 

و محدودیت براي زائران ایراني و غیرایراني وجود ندارد.«
امسال نیز با هماهنگي عتبه مقدس حسیني چادرهاي امداد جمعیت 
هالل احمر ایران برای زائران در بین الحرمین برپا  و تمامي خدمات درماني  

و بهداشتي ارایه مي شوند. 
رئیس مرکز پزشکي حج و زیارت جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد: 
»سال گذشته ۳ چادر امدادي در بین کربال و نجف داشتیم که این تعداد 
امسال با هماهنگي سازمان حج و زیارت به 6 چادر افزایش پیدا مي کند و 
قرار است به هر تعداد موکب که از سوي سازمان حج و زیارت در شاهراه 
نجف - کربال و بغداد - کربال برپا می شود هالل احمر نیز در جنب آن چادر 

درمانی برپا کند.«

امداد هوایی برای زائران در مرزهای کشور
خدمات درمانی ایران در ایام اربعین افزایش می یابد

خاطرات سولفرینو

آش��فتگی وحش��تناکی توس��ط بمب ه��ای 
خوش��ه ای فرانس��وی ها در خطوط اتریش��ی ها 
ایجاد ش��ده بود. بمب هایی که بُرد بسیار زیادی 
داش��تند، تپه ها را با مرده ها پوشاندند و حتی به 
اردوگاه های دوردست ارتش آلمان تلفات زیادی 
وارد آوردند، ام��ا اگر هم اتریش��ی ها زمین را از 
دست می دادند تنها قدم به قدم بود و آنها خیلی 
زود تع��رض و تهاجم را از س��رگرفتند. پی درپی 
تجدیدقوا می کردن��د و گردهم می آمدند، اما بار 

دیگر از هم پراکنده و متفرق می شدند.
وزش ب��اد در دش��ت،  هال��ه ای از گردوغب��ار 
جاده ه��ا را در هوا ایج��اد و ابره��ای متراکمی 
تولید ک��رده بود که باعث تاریک��ی و تیرگی هوا 
و مانع دی��د س��ربازان در حال جنگ می ش��د. 
گهگاهی زدوخورد در بعض��ی جاها برای مدتی 
متوقف می شد، اما با نیروی بیشتری از سرگرفته 
می ش��د.  رخنه هایی که با حمالت طاقت فرسا و 
کوبنده فرانسوی ها در خطوط اتریشی ها ایجاد 
ش��ده بود، بالفاصله با ذخیره ه��ای تازه نفس پر 
می شد. در هر گوشه ای از میدان جنگ، طبل ها و 

شیپورهای جنگ نواخته می شد. 
نی��روی حفاظت��ی تنه��ا ب��ا تعداد کم��ی از 
پیاده نظ��ام و س��ربازان خط مق��دم، ش��جاعت 
تحس��ین برانگیزی از خ��ود نش��ان داد. زو آوها 
مانن��د  سرنیزه هایش��ان  ب��ا   )Zouaves(
حیوانات وحش��ی با فریادهای خشم آلود به جلو 

هجوم می بردند. 
ادامه دارد...
کتاب »خاطرات سولفرینو« نوشته  هانری دونان 
اسلت که به زبان هلای گوناگون ترجمله و تجدید 
چاپ شده اسلت. کتابی که از  سلال 1۸62میالدی 
اسلباب برپایی نهضتی جهانی را فراهم آورد، 1۸9 
جمعیت ملی صلیب سلرخ و هالل احمر در سراسر 
جهان با میلیون ها عضو بر مبنای اصول بشردوستانه 
آن به وجلود آمده اسلت. در ایلران، محمد ابراهیم 
توکلی کارشلک این کتاب را ترجمه کرد و از سوی 

نشر آژند در سبزوار منتشر شد.
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