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فعالیت  هالل  احمر در زمان های عادی 
و زمان حادثه خیز متفاوت است

ســخنگوی جمعیت هــال  احمر بــا بیان اینکــه فعالیت های 
جمعیــت هــال  احمــر در زمان هــای عــادی و زمــان حادثــه و 
بحران متفاوت اســت، در عین حال تصریح هال  احمر متکی 
کــه درک صحیحی از شــرایط و  به تجــارب ارزشــمندی اســت    

میزان مشارکت اجتماعی دارد.
محمدحســن قوســیان مقــدم در پاســخ بــه این ســوال که با 
توجــه بــه تغییــر مــداوم ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی در 
جامعــه، دغدغه های اقتصــادی موجود و همچنیــن تغییرات 
نســلی پیــش آمــده چــه سیاســت ها و رویکردهایــی می توانــد 
کار داوطلبی و  به هــال  احمــر بــرای جــذب داوطلــب، انجــام 
کنــد، اظهــار داشــت: »ایــن  ســبک زندگــی داوطلبانــه کمــک 
یک حقیقت اســت که ســازمان هایی که به پشــتوانه خدمات 
داوطلبانه و ســرمایه اجتماعی به حیات خود ادامه می دهند 
کاهــش  بــا موضــوع  ایــران بلکــه در سراســر دنیــا  نه تنهــا در 
مشــارکت مواجهند امــا جمعیت هال  احمر توانســته بــا تغییر 
رویکردهای جذب و جلب مشــارکت ها، از وقوع بحران هویت 
کنــد،  در ایــن زمینــه به عنــوان یــک خطــر جــدی جلوگیــری 
ح خانه های  ح های جامعه محور در ســازمان جوانان، طــر طر
هــال نمونه هایــی از رویکرد نویــن جمعیت هــال  احمر برای 

حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی است.«
او ادامه داد: »رویکردها و فعالیت هــای جمعیت هال  احمر 

در زمان های عادی و زمان حادثه و بحران متفاوت است.«  
ســخنگوی جمعیت هال  احمر توضیــح داد: »در زمان های 
عادی ضمن دعــوت از عموم مــردم )در تخصص ها، مهارت ها 
افــراد بهره گیــری و  ایــن  و حرفه هــای مختلــف( از همــکاری 
بهره بــرداری می کند که ایــن رویکرد در زمان حادثــه و با توجه 

کرد.« به نوع حادثه تغییر خواهد 

کرد: »به عنوان مثال در فراخوان های  قوسیان مقدم اضافه 
جمــع آوری کمک هــای 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 می پذیرد.«
او یادآور شــد: »در این زمــان عاوه بر بهره گیــری از داوطلبان 
حقیقــی، عموم جامعــه و خیرین، از داوطلبــان حقوقی مانند 
شــرکت های  مردم نهــاد،  ســازمان های  بازاریــان،  اصنــاف، 
خصوصــی و نظایــر آن نیــز دعــوت به عمــل می آیــد. در زمــان 
شــیوع ویــروس کرونــا، با توجــه به نــوع بحــران به وجــود آمده 
از برخــی شــرکت های تولیــدی جهت تولید ماســک و وســایل 
از  جلوگیــری  و  آمــوزش  منظــور  بــه  همچنیــن  و  بهداشــتی 
شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس از جامعه پزشــکان و پیراپزشــکان 

بهره برداری شد.«
ســخنگوی جمعیــت هــال  احمــر اظهــار داشــت: »در ســایر 
حــوادث نیــز بــا توجــه بــه نــوع حادثــه رویکــرد جمعیــت هال 

 احمر در زمینه جذب و بکارگیــری داوطلبان تغییر می یابد.
وظایــف  ایــران  اســامی  جمهــوری  هــال  احمــر  جمعیــت 
و  دارد  برعهــده  بین المللــی  و  ملــی  ســطح  در  را  عمــده ای 
کــه در اساســنامه این جمعیــت آمده  می کوشــد تا بــه اهدافی 

است، جامه عمل بپوشاند.
این اهداف عبارت از تاش برای تســکین آالم بشری، تأمین 
دوســتی  برقــراری  راســتای  در  کوشــش  و  انســان ها  احتــرام 
و تفاهــم و صلــح پایــدار میــان ملت هــا و حمایــت از زندگــی و 
ســامت انســان ها بــدون درنظرگرفتــن هرگونه تبعیــض میان 

آنهاست.
کنــون در زیرمجموعــه خــود دارای  جمعیــت هــال  احمــر ا
مختلــف  زمینه هــای  در  گســترده  و  فعــال  ســازمان  چهــار 
امدادونجــات، جوانــان، داوطلبــان، تــدارکات پزشــکی، یــک 
معاونــت در زمینه خدمات درمانی و توانبخشــی، یک شــرکت 
در زمینه تولید محصوالت نســاجی و ملزومــات امدادی، یک 
کاربــردی و یــک مرکــز پزشــکی ارایــه خدمات  موسســه علمــی 

بهداشــتی و درمانی به حجاج و زائران عتبات عالیات است.
بشردوســتانه  حقــوق  ملــی  کمیتــه  دبیرخانــه  همچنیــن 
جمهوری اســامی ایران نیز بــا محوریت جمعیــت هال  احمر 

فعالیت می کند.
جمعیــت هال  احمــر جمهوری اســامی ایــران با ســابقه ای 
بیش از 9۰ ســال در خدمت رســانی به مــردم ایــران و جهان، از 
بدو تأســیس خود تا به حال در مســیر اهداف انساندوستانه و 
خ و هال  احمر  اصول هفت گانه نهضت بین المللی صلیب ســر

کرده است.« حرکت 
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بــه عشــایر  بــا حــوادث  آشــنایی  و  اولیــه  کمک هــای  آمــوزش 
سیستان وبلوچســتان آغاز شــده اســت. مربیان و امدادگران هال 
 احمر مســیرهای چندســاعته و صعب العبور را زیر پا می گذارند تا به 
محل زندگی این عشــایر برســند. گرفتار شدن در ســیاب، طوفان 
و تندبــاد، عقرب گزیدگــی و مارگزیدگی، زلزلــه و ... حوادثی اســت که 
عشــایر این اســتان با آن درگیر هســتند. امدادگران و مربیانــی که در 
این طرح حضور دارند سال هاست شاهد حوادثی هستند که با یک 
اقدام پیشگیرانه می شد از خســارت های جدی آن جلوگیری کرد. 
محمد بزمانی، یکــی از امدادگرانی کــه در این طــرح به عنوان مربی 
حضور دارد، می گوید: »ایــن آموزش ها گرچه زمان و انــرژی زیادی از 
گر تنها بتواند جان یک نفر را هم نجات دهد  امدادگران می گیرد، اما ا

کافی است.«
»محمــد بزمانــی« و دیگر امدادگــران پایگاه شــهر بزمان ایرانشــهر 
برای توزیع بســته های معیشــتی به یکی از روستاهای این منطقه 
رفته بودند که زمین لرزید. اهالی روستا نگران خانواده ای عشایری 
بودند کــه در دامنه کوه زندگی می کردند. وقتی بزمانــی و امدادگران 
خودشــان را به چادر این خانواده رســاندند، ســنگ های زیــادی از 
باالی کوه به ســمت پاییــن ریخته و زیر پایشــان هنوز سســت بود. 
بزمانی می گوید: »روزی که زلزله آمد ما اتفاقی در یکی از روســتاهای 
صعب العبور ایرانشــهر بودیم. پسر این خانواده عشــایری به همراه 
خواهرش برای چــرای دام ها به دامنه های باالتر رفته بودند. وقتی 
زلزله آمد پســر فرار کرده بود و دختــر زیر دیواره صخــره ای پناه گرفته 
بود. سقوط سنگ از ارتفاع همان و کشته شدن این دختر همان. از 
همان روز من و دیگر امدادگران پایگاه جاده ای شهر بزمان به این فکر 
گر عشــایر و روســتاییان از آموزش های اولیه برخوردار  می کردیم که ا
باشند حداقل می توانند در مواقع زیادی جان خود را از خطر حفظ 

کنند.«
از همان سال ها بود که به همراه یکی دو نفر از امدادگران داوطلب 
پایگاه، گاهــی به روســتاها و مناطق عشــایری می رفتند تــا آموزش 
کمک های اولیه یا آمادگی در برابر حوادث بدهند. چند ســالی از آن 
روزها گذشــته و هال  احمر برنامه آموزشــی گســترده ای در مناطق 
عشایرنشین آغاز کرده اســت. این روزها محمد بزمانی و امدادگران 
و نجاتگران بسیاری از جمعیت سیستان وبلوچستان راهی مناطق 
عشایرنشــین می شــوند. بزمانــی می گویــد: »مناطــق روســتایی و 
همچنین عشایرنشین سیستان وبلوچستان اغلب فاصله زیادی 
کنون این افراد از بسیاری  با مناطق شهری دارند. به همین دلیل تا
از آموزش ها محروم بوده اند، اما در طرح جدیدی که در هال  احمر 
راه اندازی شده آموزش عشایر به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته 

است.«

نجات جان عشایر
امدادگران، ســیل  سال گذشــته سیستان وبلوچســتان را هنوز از 
یاد نبرده اند؛ روزی که خبر غرق شــدن یک مادر و فرزند در ســیل به 
گوش شان رســید وقتی به محل حادثه رســیدند متوجه شدند که 
گــر ایــن دو نفــر آموزش هــای الزم را دیــده بودند چگونه به ســادگی  ا
می توانســتند جان خود را نجات دهند. محمد بزمانی که 12 ســال 
اســت به عنوان نجاتگر در هال  احمر فعالیت می کند می گوید:   »در 
سیل  سال گذشته پسری در میان آب، روی زمینی که سطح باالتری 
گر مدت کوتاهی صبر می کرد  نسبت به آب داشت گرفتار شده بود. ا
و همانجا می ماند جریان آب عبور می کرد و می توانست نجات پیدا 

کند. مادرش کــه این وضع را دیده بود بــه آب زد تا فرزندش را نجات 
دهد. زیر پای مادر خالی شده بود و آب، مادر را با خود برد. پسربچه 
برای نجات جان مادرش به ســیاب زد که متاســفانه آب او را هم با 
گر آموزش  خود برد و هر دو جان شــان را از دســت دادند. درحالی که ا
دیده بودند احتمال داشت که جان خودشان را نجات دهند. این 
آموزش ها برای عشایر از این جهت مفید است که از امکانات شهری 
دور هســتند و در صــورت وقــوع هــر حادثه ای تــا رســیدن نیروهای 

امدادی وقت زیادی از دست می رود.«
مارگزیدگی و عقرب گزیدگی، طوفان و تندباد، سیل، زلزله، طوفان 
شــن ازجمله حوادثی اســت که عشــایر در سیستان وبلوچستان با 
آن روبه رو هســتند و برای مقابله با آن به آموزش نیــاز دارند.  بزمانی 
می گویــد: »عشــایر از ایــن آموزش هــا اســتقبال زیــادی می کننــد. 
به خصوص افرادی کــه در نزدیکی آنها دچار حادثه شــده اند یا نقل 

این حوادث را از دیگران شنیده اند.«

بهتریــن خاطــره اش از آموزش کمک هــای اولیه و آمادگــی در برابر 
حــوادث، وقتی اســت کــه عشــایر و اهالــی روســتا از اســتفاده از این 
آموزش هــا برایش می گوینــد: »مدتی بعــد از اینکــه آمــوزش در یکی 
از مناطق را تمام کرده بودیم دهیار روســتا گفت که در یکی از کپرها 
آتش ســوزی اتفــاق افتــاده بــود و به کمــک کپســولی کــه در اختیار 
داشتند و آموزش ها، توانسته بودند آتش را خاموش کنند و کودکی 
کــه در کپر بــود را نجات دهنــد. ایــن آموزش ها گرچــه زمــان و انرژی 
گر تنها بتواند جان یــک نفر را هم  زیــادی از امدادگران می گیــرد، اما ا

نجات دهد، کافی است.«

آموزش در مناطق صعب العبور
اغلب عشایر کوچ رو سیستان وبلوچســتان در سال های گذشته 
یک جا نشین  شده اند. خشکســالی و از رونق افتادن دامداری یکی 
از مهم ترین دالیل این یک جا نشــینی اســت. با این حال هنوز هم 
خانواده هــای کــوچ رو در مناطــق صعب العبــور ایــن اســتان زندگی 
می کننــد. »یوســف کــردی« امدادگری که ســال ها اســت به عنوان 
مربــی، در روســتاها و مناطق مختلف آمــوزش امــداد و کمک های 
اولیه می دهد، می گوید: »عشایر سیستان وبلوچستان با سایر عشایر 

کندگی  و ایات تفاوت دارند. مهم ترین تفاوت آنها این اســت که پرا
باالتری دارنــد و نهایتا ســه یا چهار خانواده هســتند که بــا هم کوچ 
می کنند. برای همین تعداد این گروه ها بســیار زیاد است. از طرفی 
برای رســیدن به محل زندگــی هرکــدام از این گروه ها باید مســافت 
زیادی را در مناطق صعب العبور طی کنیــم. آموزش های این طرح 
برای این روســتاییان و عشایر بســیار مناسب اســت. اما امدادگران 
به دلیل نبود وســایل نقلیه برای رســیدن به این مناطق روستایی 
زحمت زیادی را به دوش می کشند. نزدیک ترین منطقه ای که ما در 
خاش برای آموزش عشایر به آن می رویم 7۰ کیلومتر با ما فاصله دارد. 
گر اداره عشایر و روستایی در این راه با ما همکاری کند می توانیم با  ا

انرژی بیشتری این آموزش ها را ارایه کنیم.«
در میان خاطــرات امدادگــری اش در هال  احمر خــاش، حوادث 
زیادی هست که یک پیشگیری ساده در آن می توانسته جان افراد 
را نجات دهــد و حاال این آموزش ها با همین هدف ارایه می شــوند. 
او می گوید: »افرادی بودند که بر اثر خونریزی در یک تصادف ســاده 
جان شــان را از دســت داده اند. یا کودکی که بر اثر گزیدگی زنبور فوت 
کرده. آموزش هایی که ما با زبان ساده برای عشایر توضیح می دهیم 
اغلب حوادثــی که آنها در محیط زندگی خود با آن روبه رو هســتند را 
شامل می شود. خود عشایر هم از این آموزش ها استقبال می کنند.« 
نزدیکــی بــه طبیعــت و ســبک زندگــی متفــاوت از زندگــی شــهری و 
روستایی و یک جا نشینی، موضوعات این آموزش ها را برای عشایر 

کمی متفاوت تر و متنوع تر کرده است. 

دوری از امکانات آموزشی و امدادی
گرچه امدادگران در بخش هایی از اســتان خودشــان چند ســالی 
اســت که آموزش بــه عشــایر را در برنامه هــای خود گذاشــته اند، اما 
زمان زیــادی از اجرای طــرح یکپارچه آموزش عشــایر در هال  احمر 
»محمدامین هاشــمزهی«  نمی گــذرد.  سیستان وبلوچســتان 
معــاون آمــوزش و پژوهــش هــال  احمــر سیستان وبلوچســتان 
می گویــد:   »دبیرخانــه ســتاد آمــوزش عشــایر در هــال احمــر، در 
اســتان فارس تشــکیل شــده اســت. در ایــن دبیرخانــه موضوعات 
آموزشی مورد نیاز برای عشایر تبیین شــده و به استان ها اباغ شده 
اســت. سیستان وبلوچســتان هــم بــه دلیل حضــور عشــایر در این 
اســتان، آموزش ها را به این گــروه ارایه می کند.« دور بودن عشــایر از 
آموزش هایی کــه در مناطق شــهری و روســتایی ارایه می شــود آنها 
را نســبت به حوادث مختلف آســیب پذیرتر کرده اســت. حــاال این 
آموزش ها راه خود را به کپرها و سیاه چادرهای مناطق عشایرنشین 
می گویــد:    هاشــمزهی  اســت.   کــرده  بــاز  سیستان وبلوچســتان 
»خشکسالی های پی درپی در سال های گذشته عشایر زیادی را در 
استان سیستان وبلوچستان یک جا نشین کرده است. با این حال 
هنوز این عشایر در مناطق صعب العبور زندگی می کنند و دسترسی 
به آنها دشــوار اســت. به همین نســبت دسترســی آنها بــه امکانات 
درمانی، امدادی و آموزشی هم کم است. در صورت بروز هر حادثه ای 
امدادگران زمان زیادی برای رســیدن به این مناطق در راه هستند. 
این در شــرایطی اســت که افــراد حادثه دیده به امکانــات مخابراتی 
دسترســی داشــته باشــند و بتوانند وقــوع حادثــه را گــزارش دهند. 
برای همیــن آموزش های اولیه و آشــنایی با حــوادث می تواند برای 
این گروه بســیار مفید باشــد. آموزش به عشــایر در شهرستان های 
ایرانشهر، سیب و سوران، هیرمند، خاش، میرجاوه، سراوان و دیگر 

شهرستان هایی که عشایر در آن حضور دارند ارایه می شود.«

کوچ در سایه امن آموزش
آموزش امداد عشایر در سیستان و بلوچستان آغاز شده است

دسترسی عشایر استان به امکانات 
درمانی، امدادی و آموزشی کم است. 

در صورت بروز هر حادثه ای امدادگران 
زمان زیادی برای رسیدن به این مناطق 
در راه هستند. این در شرایطی است که 
افراد حادثه دیده به امکانات مخابراتی 

دسترسی داشته باشند و بتوانند وقوع 
حادثه را گزارش دهند. برای همین 

آموزش های اولیه و آشنایی با حوادث 
می تواند برای این گروه بسیار مفید باشد


