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]ملیحه محمودخواه [ زبانه های سرکش آتش راه شان را پیدا کرده و خودشان را 
به روستا می رساندند.  امیر حسین و پسر عمویش خودشان را فورا رساندند، آتش 
آن قدر زیاد بود که نتوانستند نزدیک شوند، اما  گرمای آتش را می شد از همان فاصله نیز 
حس کرد. تا رسیدن نیروهای امدادی باید کاری می کردند.  با  مسعود و امیر رضا به دل 
آتش رفتند و با دست خالی و پیراهن هایی که مدام آن را خیس می کردند  هجوم آتش 
را تا رسیدن منابع طبیعی و آتش نشانی به تعویق انداختند. امیر حسین و دوستانش 
هالل احمر  جمعیت  عضویت  به  که  امروزند  فهمیده های  و  کوچک  ریزعلی های 
درآمده اند. این آرزویی بود که  از بچگی آن را در سر می پروراندند و حاال هر سه نفر آنها 

ملبس به لباس قرمز رنگ هالل احمر  هستند. 
روستای محل زندگی امیر حسین با روستایی که مسعود پسر عمویش در آن 
زندگی می کند، فاصله زیادی  ندارد و این عادت همیشگی اش بود که صبح صبحانه 
خورده نخورده خودش را به خانه پدر بزرگ  برساند تا با پسر عمویش بازی کند اما حاال 
که امیررضا پسر عمه اش هم از کنگاور میهمان خانه پدر  بزرگ شده دلخوشی شان برای 

دیدار هم بیشتر شده بود و تالش می کردند هیچ فرصتی را برای بازی از  دست ندهند.  
 بیست وششم تیرماه خورشید قصد کرده بود همه گرمایش را بر سر زمین بریزد. با 
این حال این گرمای  باالی 45درجه بچه ها را از بازی غافل نکرد. امیر حسین تازه به خانه 
پدربزرگ رسیده بود که  زنگ تلفن به صدا درآمد. صدای فرد پشت گوشی را نمی شنید 
اما از تغییر چهره پدربزرگ متوجه شد  که فرد پشت تلفن راوی اخبار خوبی نیست. 
تلفن پدربزرگ که تمام شد بچه ها هم که حاال  نگران شده بودند دورش جمع شدند. 
آتش نزدیک روستا است و باید هر چه زودتر خانه ها را خالی  کنید. این همه پیامی بود 
که یکی از دوستان پدربزرگ تلفنی به او گفته بود. این یعنی نابودی همه آنچه پیرمرد 
در 80 سال زندگی جمع کرده بود. این یعنی نابودی زمین های عمو حسین، یعنی پایان 

شادی  بچه ها.  
بچه ها از خانه بیرون رفتند؛ زبانه های آتش که بی رحمانه پیش می رفتند و راه روستا 
را در پیش گرفته  بودند از دور پیدا بودند. نمی شد دست روی دست گذاشت. روستا 
ازنزدیک ترین شهر یعنی دهدشت 17کیلومتر فاصله داشت و باید تا رسیدن نیروهای 

امدادی کاری می کردند تا زندگی اهالی روستا از  بین نرود.  

تشبادستخالی خاموشکردنآ
آتش حرکت کردند. مادرها نگران به  امیرحسین، مسعود و امیررضا به سمت 
بچه ها نگاه  می کردند. با دست خالی چطور می شد آتش سرکش را خاموش کرد؟ تنها 
کاری که آنها می توانستند  انجام دهند این بود که آتش را تا رسیدن نیروهای امدادی در 
پشت زمین های کشاورزی روستا معطل  کنند. امیرحسین داستان را برای »شهروند« 
این گونه تعریف کرد: »آتش زیاد بود و به زمین های  کشاورزی نزدیک می شد. هیچ کاری 
از دست مان ساخته نبود اما نمی توانستیم بنشینیم و شاهد از  بین  رفتن زمین های 
کشاورزی باشیم. اول تالش کردیم با آب آتش را خاموش کنیم اما فاصله خانه های 
 روستایی با شعله های آتش زیاد بود و این وقت ما را هدر می داد. اما در یک لحظه فکری 
به ذهنم  رسید. چند سال قبل وقتی یکی از امدادگران هالل احمر برای آموزش امدادی 
به روستای ما آمده بود به  موضوعی اشاره کرد و آن هم این بود که اگر جایی آتش بود 
می توانید پارچه ای را خیس و آن را  خاموش کنید در این صورت نه تنها پارچه نمی سوزد 

بلکه می تواند در خاموش کردن آتش به شما کمک  کند.«  
این خاطره مثل جرقه در ذهنش خطور کرد. سطل آبی را کنار دست شان گذاشتند و 
پیراهن هایشان را در آوردند. لباس ها را خیس و با آن سعی کردند آتش را دور کنند. این 
کار جواب داد.  شعله های آتش تغیر مسیر داد و آنها توانستند آتش را تا حدودی دور 
کنند. این سه نوجوان 40دقیقه ای با آتش دست به گریبان بودند تا نیروهای امدادی 

رسیدند.  

آرزویهاللاحمریشدن
بعد از این اتفاق خیلی ها به سراغ بچه ها رفتند. در یکی از گفت وگوها از آرزوی 
بچه ها پرسیدند و  یکی از آنها از هالل احمری شدن گفت. امیر حسین گفت: »در 
خ می  دهد که نیروهای هالل احمر برای کمک می آیند.  محدوده ما گاهی حوادثی ر
هر بار که افرادی را با لباس هالل احمر و سوار  خودروهای امدادی می دیدم از ته 
دلم آرزو می کردم که یک روز من هم به جای آنها باشم و  لباس قرمز هالل احمر به 
تن کنم. آن روز وقتی یکی از نیروهای منابع طبیعی در مورد آرزویم  سوال کرد به او 

گفتم که تنها خواسته ام این است که لباس قرمز هالل احمررا  به تن کنم.«  
دو سه روزی از ماجرا نگذشته بود که از شعبه هالل احمر کهگیلویه با آنها 
آنها  به عضویت سازمان جوانان جمعیت هالل احمر  تماس گرفتند و هر سه 
درآمدند تا آرزوی امیرحسین و دوستانش محقق شود.   او گفت: »همه تالشم 
این است که در زندگی فردی تأثیرگذار باشم و فکر می کنم این آرزویم در لباس 
 هالل احمر برآورده شود زیرا باور دارم کسی که این لباس را می پوشد از خودش 

 می گذرد و این دیگران هستند که در اولویت قرار می گیرند.«  
مسعود و امیررضا هم حاال هالل احمری شده اند. به گفته پدر امیرحسین 
در این چند روزی که بچه ها  به مرکز هالل احمر رفته اند انگار بزرگ تر شده اند. در 
کارهای خانه بیشتر همکاری و لحظه  شماری می کنند تا شرایط برای شرکت آنها در 
کالس های هالل احمر مهیا شود. چند روز پیش دیدم که  در گوشی تلفن همراه به 
دنبال آموزش های امدادگری هالل احمر می گردد. این نشان می دهد که  عزمش را 

برای فعالیت در جمعیت هالل احمر جزم کرده است.  

اینبچههانمادفداکاریهستند
را  این  شوند.  معرفی  جامعه  به  باید  و  هستند  فداکاری  نماد  بچه ها  این 
رهبریان، رئیس شعبه کهگیلویه گفت و معتقد است هالل احمر به وجود چنین 
افرادی نیاز دارد. او در مورد حادثه آتش سوزی جنگل  های زاگرس گفت: »مدتی 
است آتش به جان کوه های زاگرس افتاده است. بخشی از این آتش ها به  دلیل 
خ  می دهد و برخی نیز به دلیل گرما. یعنی آن قدر هوا گرم می شود  خطای انسانی ر
 که برگ ها خود به خود آتش می گیرند و بخشی از آتش سوزی ها از این طریق 

است.«  
رهبریان با اشاره به اینکه این سه نوجوان آتش را در اطراف روستایشان 
مهار کردند،  ادامه داد: » روستای امامزاده محمد کوه عبور جمعیت زیادی 
اطراف  در  ساکن  روستا  خانوار  چند  همان  کشاورزی  زمین های  و  ندارد 
خانه های آنها قرار دارد. چند روز پیش وقتی آتش کوه ها به سمت روستا 
همان  با  و  درآوردند  را  خود  پیراهن های  نوجوان  سه  این  شد،  سرازیر 
پیراهن های خیس به جنگ آتش رفتند  و پیروز میدان هم شدند. آتش را 
در آن محدوده مهار کردند و به این طریق فداکاریشان سر زبان  ها افتاد. این 
آرزوی مشترک داشتند و آن هم عضو شدن در جمعیت  سه نوجوان یک 
هالل احمر و کمک  به هم نوعان شان بود. پس از اعالم آرزویشان هر سه آنها 
به عضویت جمعیت هالل احمر درآمدند تا با  فعالیت در این نهاد بتوانند 

امدادگران فردای جمعیت هالل احمر باشند.«  
او با اشاره به اینکه درحال حاضر به دلیل کرونا امکان برگزاری کالس های 
حضوری وجود ندارد  تأکید کرد: »به دانش آموزانی که عالقه دارند در جمعیت 
هالل احمر فعالیت داشته باشند توصیه می  کنیم به دلیل آنکه امکان برگزاری 
کالس های حضوری وجود ندارد در کالس های آنالین شرکت کنند  تا با الفبای 
از اتمام این دوره و شکست کرونا  تا به امید خدا پس  آشنا شوند  امدادگری 

بتوانند در کالس  های  حضوری با آمادگی بیشتر حاضر شوند.«   

خبرنامه

پیام تبریک دکتر همتی به جمعیت های ملی کشورهای اسالمی به مناسبت عیدقربان

اتحاد بیشتر مسلمانان جهان در ساختن دنیایی 
سرشار از صلح، دوستی و آرامش

]شهروند[ رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید قربان، 
این عید را به جمعیت های ملی کشورهای مسلمان تبریک گفت.

در متن پیام کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران خطاب 
به روسای جمعیت های ملی کشورهای اسالمی  آمده است: »فرارسیدن عید فرخنده 
قربان را از طرف خودم، کارکنان، داوطلبان، جوانان و امدادگران جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران به جنابعالی، کارمندان و داوطلبان پرتالش و گرامی تان صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض می کنم.امیدوارم این مناسبت فرخنده، همدلی، سعادت و 
شادی بیشتری را برای خانواده و نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر به ارمغان 
بیاورد و نویدبخش اتحاد مسلمانان جهان در ساختن دنیایی سرشار از صلح، دوستی و 
آرامش پایدار باشد.از صمیم قلب برایتان عید خوشی را آرزومندم و امید است با توکل به 
و  انسان دوستانه  وظایف  انجام  خدمت رسانی،  در  بتوانیم  الهی،  بی کران  الطاف 
عام المنفعه بیش از پیش نظاره گر وحدت، همبستگی و تقویت روابط و همکاری های 
دوجانبه باشیم.برای شما در انجام فعالیت های بشردوستانه و ارایه خدمات به مردم 
آسیب پذیر آرزوی توفیق از خداوند منان را دارم.«گفتنی است که رئیس جمعیت 
هالل احمر در پیامی جداگانه به مناسبت فرارسیدن عیدقربان، این عید را به کارمندان، 

امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر نیز تبریک گفت. 

توصیه اکید آموزشی برای پیشگیری از ابتال به کرونا
]شهروند[ معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر در گفت وگو با 
برنامه سعادت آباد شبکه رادیویی تهران درخصوص آموزش های نادرست و باورهای 
رایج و اشتباه مردم برای مقابله با ویروس کووید-19 توضیح داد. رحمانی در گفت وگو 
با برنامه سعادت آباد شبکه رادیویی تهران عنوان کرد: »متأسفانه با شیوع ویروس 
کووید-19 باورهای غلطی در رابطه با ویروس در میان مردم رایج شده است که باید در 
این دوران حساس به آنها توجه ویژه ای کرد، درست مثل اینکه برخی تصور می کردند 
کودکان به ویروس مبتال نمی شوند و فقط سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای 
به این ویروس مبتال می شوند.«رحمانی تأکید کرد: »در بسیاری ازموارد خصوصا در چند 
هفته اخیر شاهد بودیم که کودکان هم به این ویروس مبتال می شوند، اما با عالیمی 
خفیف تر یا متفاوت تر ولی طریق ابتال، مشابه سایر رد ه های سنی است.«او افزود: »حتی 
ممکن است کودکان ناقل ویروس باشند، بنابراین کودکان هم باید تمامی موارد 
بهداشتی که برای جلوگیری از ابتال وجود دارد را رعایت کنند؛ این تصور که کودکان به 
ویروس مبتال نمی شوند، از اساس اشتباه است.«رحمانی با اشاره به باور اشتباه و رایج 
مردم درخصوص داروی هیدروکسی کلروکین برای مقابله با ویروس کووید-19 نیز گفت: 
»برخی از مردم از هیدروکسی کلروکین برای پیشگیری از ویروس کرونا استفاده می کنند، 

درحالی  که هیچ مطالعه و پژوهشی تاکنون صحت این موضوع را تأیید نکرده است.«
او افزود: »استفاده خودسرانه از داروها و به خصوص داروی  هیدروکسی کلروکین 
برای جلوگیری از ابتال به ویروس، خطرناک و کامال اشتباه است و باید به شدت از این 

مسأله پرهیز کرد.« 

نشست هم اندیشی مربیان جست وجو و نجات 
( برگزار شد شهری )آوار

 ) ]شهروند[ نشست ویدیوکنفرانس مربیان جست وجو و نجات شهری )آوار
اداره  رئیس  آموزش های تخصصی،  و  برنامه  ریزی  با حضور معاون  کشور  سراسر 

آموزش های تخصصی و کارشناسان سازمان امدادونجات برگزار شد.«
حمیدرضا اسکاش در این نشست گفت: »کشور ایران یکی از 10 کشور حادثه خیز 
دنیا به شمار می رود. هرساله بالیای طبیعی همانند زلزله، سیل، طوفان و آتش سوزی 
قسمت های مختلفی از جهان را گرفتار می کند. وقوع بالیای طبیعی؛ نظیر سیل و زلزله، 
طوفان و گردباد و... اکثرا تأثیرات مخّربی بر سکونتگاه های انسانی باقی می گذارد و تلفات 
سنگینی بر ساکنان آنها وارد می  کند و باعث مرگ ومیر، رنج و اندوه بیش از حد انسان و 

صدمات مادی بسیار زیادی می شود.« 
معاون برنامه  ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امدادونجات گفت: »مربیان 
جست وجو و نجات در آوار به دلیل تربیت امدادگران و نجاتگران، از آنجایی که امدادگران 
و نجاتگران با حضور در کالس درس این عزیزان با اصول و روش نجات در این گونه 
حوادث آشنا می شوند، می بایست با فنون و روش های جدید در این زمینه آشنا باشند.«

او افزود: »این مربیان باید بتوانند ضمن حضور در عملیات ها در کنار دیگر تیم ها 
به عنوان راهنما در دوره ها مطالب و آموزه های به روز و علمی را به فراگیران آموزش دهند.«
( 31 استان  در این نشست ویدیوکنفرانسی، مربیان جست  وجو و نجات شهری )آوار
مشکالت و چالش های خود را از قبیل برگزار نشدن دوره های بازآموزی، هماهنگ نبودن 
عملیات های  در  مربیان  نکردن  شرکت  روز،  نیازهای  با  آموزشی  سرفصل های 

امدادونجات، نبوِد فضای آموزشی مناسب و... مطرح کردند.« 

 

کودکانتابزرگساالن خانههایهاللاز آموزشهمگانیدر آغاز
]شهروند[ خانه های هالل با محوریت آموزش همگانی در سراسر کشور ازجمله 
در روستاها ایجادشده و کالس های آمادگی در برابر حوادث برای کودکان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی درحال برگزاری است.
آموزش مواردی همچون آمادگی جوامع محلی ازجمله آمادگی در برابر مخاطرات شایع 
کشور همچون سیل، زلزله و تصادفات در کنار آموزش کمک های اولیه در دستورالعمل 
تشکیل خانه های هالل قرار گرفته است. گروه هدف جامعه آماده در مخاطرات هم 
شامل خردساالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن هستند؛ افزایش دانش، مهارت 
و درک از خطر شهروندان، واکنش جامعه در برابر حوادث و بحران ها به همراه کمک 
به ظرفیت سازی و توانمندکردن جوامع محلی به ویژه در مناطق پرخطر روستایی هم 

مهم ترین اهداف تشکیل خانه هالل به شمار می روند.
خانه های هالل ضمن اینکه ظرفیت باالیی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ایجاد 
می کنند، مهم ترین اثر خود را بر موضوع مدیریت بحران در مراحل پیشگیری، آمادگی و 
مقابله خواهند داشت. با توسعه این خدمت از سوی جمعیت هالل احمر ضمن اینکه 
کارها در قبل و حین بحران با هدایت جمعیت، به خود مردم واگذار می شود، سرعت و 

کیفیت خدمات و امدادرسانی ها نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. 

تش به روستایشان برسد داستان سه نوجوان هالل احمری که نگذاشتند آ

ریزعلی های کوچک
تش را تا رسیدن نیروهای امدادی در پشت زمین های کشاورزی روستا  معطل کردند   این سه نوجوان آ

امیر حسین خادم نسب: 
همه تالشم این است که 
در زندگی فردی تأثیرگذار 
باشم و فکر می  کنم این 
آرزویم در لباس هالل احمر 
بر آورده شود زیرا باور 
دارم کسی که این  لباس 
را می پوشد از خودش 
می گذرد و این دیگران 
هستند که در اولویت قرار 
می گیرند 

شهروند


