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سرپرستی تیم را بر عهده داشت و 
بیش از دیگر امدادگران نگران جان 

اعضای تیم بود. هر اشتباه کوچکی 
در آن شرایط می توانست فاجعه 

بزرگی به بار بیاورد. از طرفی فکر 
اینکه افراد مفقودشده هنوز زنده 

باشند و بتوان آنها را نجات داد، او 
را به پیشروی در تاریکی آن منطقه 
صعب العبور بیشتر تشویق می کرد. 

هشت ساعت کوهپیمایی در 
بوران و تاریکی شب و در سرمای 

زمستان ماموریت سختی برای 
اعضای تیم رقم زده بود. با این 

حال باالخره در منطقه کوهستانی 
به یکی از افراد مفقودشده 

رسیدند

شــب بود. خبــر مفقــودی ســه کوهنــورد در مرز 
ترکیــه و ایــران در منطقه کوهســتانی اشــنویه تیم 
امداد کوهســتان نقده و اشــنویه را به این منطقه 
کشــاند. بــرف می باریــد. بــاد تنــدی  کوهســتانی 
کوبــی در مســیرهای صعب العبــور را ســخت تر  پا
گر تاریکی شب نبود، بوران فرصتی  می کرد. حتی ا
برای دیدن فاصله یک متری باقی نمی گذاشــت. 
اعضــای تیم امداد رشــته طنابی را بــه فاصله یک 
متری از همدیگــر گرفتــه بودند تا مثــل دانه های 

تسبیح کنار هم باشند و یکدیگر را گم نکنند. 
ظاهــر  امدادگــران  بــرای  کوهســتانی  منطقــه 
چندان آشــنایی نداشت؛ کوهســتان مرزی ایران 
کوهنــوردی بــه قصــد شناســایی  و ترکیــه بــود و 
مســیر دردســرهای خــودش را داشــت. بایــد بــا 
هماهنگــی نیروهــای مــرزی ایــران انجام می شــد 
و عبــور ناخواســته از خط مرزی ممکــن بود منجر 
به درگیــری با نیروهــای مرزبانی ترکیه شــود. برای 
کمتــر بــه ایــن مناطــق  همیــن هــم امدادگــران 
کوهســتانی پــا می گذاشــتند. بــا ایــن حــال یکی از 
اعضای تیــم، از کوهنوردان محلــی همان منطقه 

و با یال ها و قله ها و دره ها آشنا بود. 
امدادونجــات  معــاون  زمــان  آن  مســافر  رضــا 
آذربایجان غربــی و سرپرســت ایــن عملیــات بود. 
کوهنــوردی را از نوجوانــی آغــاز کــرده بــود و خیلی 
زود ســراغ کمک های اولیــه و امدادونجات رفت. 
تا قبــل از اســتخدام رســمی اش در هالل احمر به 
عنوان امدادگر داوطلب در ماموریت ها جمعیت 

را همراهی می کرد.
او می گوید: »شــب بود که خبر مفقودی ســه نفر 
از مردم محلی را در منطقه کوهســتانی اشنویه به 
ما دادنــد. زمســتان بــود. می دانســتیم ماموریت 
ســختی خواهد بود؛ زیرا خــود کوهنــوردان بومی 
ایــن منطقــه نتوانســته بودنــد بــه جســت وجوی 
آنها بروند برای همین از ما کمک خواسته بودند. 
کــه دو جــوان روســتایی  ماجــرا از ایــن قــرار بــود 
بــرای آوردن کاالهــای قاچــاق از ترکیــه، از منطقه 
کوهســتانی بــه صــورت زمینی بــه این کشــور رفته 
بودند. مدتی از موعد بازگشت شــان گذشته بود، 
اما بی خبری از آنها یکی از افراد میانســال روستا را 

روانه این منطقه کوهستانی کرده بود.«

بادباهرقدممارابهعقبهلمیداد
مفقــودان قبــل از آغــاز حرکــت بــا خانــه تمــاس 
گرفته و گفته بودند در حال واردشــدن به منطقه 
کوهســتانی هســتند و قــرار اســت از یکــی از یال ها 
مســیر خــود را ادامــه دهنــد تــا به روســتا برســند. 
بــود  شــده  باعــث  آنهــا  از  بی خبــری  ســاعت ها 
خانواده شــان با هالل احمر تماس بگیرند و اعالم 

کمک کنند. 
« می گویــد: »نکتــه ای کــه به مــا در این  »مســافر
ماموریت خیلی کمک کرد این بود که به خانواده 
خــود دقیقــا اطــالع داده بودند کــه از کدام مســیر 
برمی گردند. ما هم همان یال را در پیش گرفتیم و 

خــالف جهــت حرکــت آنهــا بــه ســمت روســتا بــه 
طرف شان حرکت کردیم تا آنها را پیدا کنیم. سرما 
به زیر الیه های کاپشــن ما هم نفوذ کرده بود و باد 
ســرد در تن مــان می پیچیــد. هــر یک قــدم انرژی 
بســیار زیادی از مــا می گرفــت. امدادگــران آن تیم 
از بهتریــن و باتجربه تریــن امدادگــران کوهســتان 
بودند وگرنــه بعید می دانــم از پس ایــن ماموریت 
برمی آمدیــم. همــه جــا تاریک بــود و ما شــناختی 
از مســیر نداشــتیم. تنهــا یکــی از امدادگــران کــه 
از بومیــان همــان منطقــه بــود، مســیر را خــوب 
می شــناخت. بــا این حــال از همــان لحظــه اول از 
ابزارهایمــان بــرای مســیریابی درســت اســتفاده 
کردیم تا قدم اشــتباهی برنداریم. طوفان و شدت 
بــاد به حدی بــود که با هر قــدم ما را بــه عقب هل 
مــی داد. اعضای گروه با رشــته طنابی کــه به همه 
گر  وصل شــده بــود، راه خــود را پیــدا می کردنــد و ا
این طنــاب نبود احتمال داشــت بچه ها از مســیر 

منحرف شوند و راه خود را گم کنند.«
سرپرســتی تیــم را بــر عهــده داشــت و بیــش از 
دیگــر امدادگــران نگــران جــان اعضــای تیــم بود. 
هــر اشــتباه کوچکــی در آن شــرایط می توانســت 
فاجعــه بزرگــی بــه بــار بیــاورد. از طرفی فکــر اینکه 
افراد مفقودشده هنوز زنده باشــند و بتوان آنها را 
نجات داد، او را به پیشــروی در تاریکی آن منطقه 

صعب العبور بیشتر تشویق می کرد. 

عالیمحیاتی
تیم پشتیبانی ای در شهرستان نقده آماده باش 
بودند تــا در صــورت نیاز به ایــن ماموریــت اضافه 
شــوند؛ موضوعــی کــه گرچــه اعضــای تیــم امــداد 
را در آن شــرایط ســخت دلگــرم می کــرد، امــا آنهــا 
همه تالش شــان را به کار بســته بودند تا نیازی به 

کمک گرفتن از این تیم پشتیبانی نباشد.
کــه در ایــن  مســافر می گویــد: »درســت اســت 
بــود. امــا  آماده بــاش  ماموریــت تیــم پشــتیبانی 
اینچنینــی  گــر در ماموریتــی  ا کــه  مــا می دانیــم 
تیــم عملیــات خودشــان دچــار حادثــه شــوند، 
عملیــات از دســت رفته اســت، زیرا بایــد صبر کرد 
تا تیم پشــتیبانی از راه برســد و بعد از رســیدگی به 
حــال امدادگرانــی کــه در میانــه راه دچار مشــکل 
شــده اند، دوباره ادامه مســیر دهند تا خودشــان 

را به عملیــات اصلی برســانند. ما وقتــی برای این 
کار نداشــتیم. بچه هــای تیــم از جــان و دل مایــه 
گذاشتند تا در آن شرایط ســخت برای رسیدن به 

مفقودان دوام بیاورند.«
هشــت ســاعت کوهپیمایــی در بــوران و تاریکی 
شــب و در ســرمای زمســتان ماموریــت ســختی 
بــرای اعضــای تیــم رقــم زده بــود. بــا ایــن حــال 
باالخــره در منطقــه کوهســتانی بــه یکــی از افــراد 
مفقودشــده رســیدند: »یکی از افراد مفقودشــده 
روی  کردیــم.  پیــدا  نیمه هوشــیار  حــال  در  را 
صــورت و دســت هایش عالیــم ســرمازدگی بــود. 
شــرایط جســمی اش بــه حــدی بــد بــود کــه حتی 
نمی توانست حرف بزند. به کمک پتو و تجهیزاتی 
که همراه مــان بــود، گرمــش کردیم. مقــداری غذا 
و نوشــیدنی گــرم بــه او خوراندیم تا کمی ســرحال 
آمد. آنجا بود که سراغ دیگر همراهانش را گرفتیم. 
دو فرد مفقودشــده دیگر با فاصلــه کمی از او روی 
زمیــن افتــاده بودنــد. دلیــل زمینگیرشدن شــان 
هوای بســیار ســرد بــود و اینکــه تمام انرژی شــان 
را از دســت داده بودنــد. وقتــی بــاالی ســر یکــی از 
جوان هــا رســیدیم، هیــچ عالیــم حیاتی نداشــت 
و جانــش را از دســت داده بــود. مــرد میانســال را 
نیمه هوشــیار پیدا کردیــم، بدنش را گــرم کردیم و 
اقدامــات اولیه را بــرای بهترشــدن حالــش انجام 
دادیــم. جســد فــردی را کــه جــان باختــه بــود، به 
کــه زنــده مانــده بــود، همچنیــن  همــراه جوانــی 
مــردی کــه نیمه بی هــوش پیــدا کــرده بودیــم، به 
پاییــن کوه بردیــم. اما مرد میانســال تــا پایین کوه 
دوام نیــاورد و او هــم جانــش را از دســت داد. در 
ایــن عملیــات نفســگیر توانســتیم جــان یکــی از 
مفقــودان را نجــات دهیــم و او را زنــده برگردانیــم. 
تا پایین کوه و رســیدن بــه نیروهای درمانــی، از او 
که حال روحی و جســمی خوبی نداشت، مراقبت 
می کردیــم. اغلــب مــردم ایــن منطقــه از اشــنویه 
کوهســتان آن اطــراف را بــه خوبی می شناســند و 
کوهنوردان ماهری هســتند. با این حال ســرمای 
هــوا و بــوران بــه انــدازه ای شــرایط را دشــوار کرده 
بــود کــه هیــچ کــدام از کوهنــوردان محلــی تــوان 
از  و  نداشــتند  را  مفقــودان  بــه  کمک رســاندن 
هالل احمر کمک گرفتند. همه ســختی های این 
عملیــات وقتــی فهمیدیــم کــه یکــی از ایــن افــراد 
زنــده اســت و می تــوان او را نجــات داد از تن مــان 
بیــرون رفــت. ایــن تجربــه ای مشــترک در میــان 
امدادگرانــی اســت کــه در ماموریت هــای ســخت 
موفق می شوند جان یک انســان را نجات دهند؛ 
حســی که برای همیشــه به آنها انگیزه می دهد تا 

خودشان را به خطر بیندازند.«

آنچهنجاتراممکنترمیکند
 رضــا مســافر تجربــه امدادرســانی در حوادثــی 

مثل زلزله کرمانشــاه، زلزله ترکیه، ســقوط هواپیما 
در آذربایجان غربــی، ماموریت هایــی مثل نجات 
ک  جســت وجوگران عتیقــه از دیواره هــای خطرنا
کارنامــه ســال ها  را در  بهمــن  و جســت وجو در 
ســخت ترین  او  دارد.  هالل احمــر  در  خدمتــش 
عمــر  روزهــای  شــیرین ترین  حــال  عیــن  در  و 
چهل وهشــت ســاله اش را اغلب در عملیات های 

نجات تجربه کرده است. 
« می گوید: »ماموریت های کوهســتان  »مســافر
هر کــدام شــرایط منحصربه فــرد و پیچیدگی های 
خاص خــود را دارد که آب وهوا و شــرایط جســمی 
افــراد حادثه دیــده در آن نقــش تعیین کننــده ای 
دارد. بــا ایــن حــال دو موضــوع همیشــه بــه مــا 
کمــک می کند تــا در ســخت ترین شــرایط بتوانیم 
بهتریــن بهــره وری خودمــان را داشــته باشــیم. 
یکــی اینکه افرادی که به کوهســتان می روند قبل 
از اعــزام مقصــد دقیــق و مســیری را که قرار اســت 
از آن عبــور کننــد، بــه خانــواده و نزدیــکان خــود 
گــر فردی به کــوه رفت و  اطالع دهنــد. همچنین ا
زمان زیــادی از بازگشــتش  گذشــت، حتمــا همان 
موقع بــه هالل احمــر اطــالع دهنــد؛ اینکــه اجازه 
دهیــم زمــان بیشــتری بگــذرد که شــاید ایــن فرد 
کردن  خــودش برگردد یــا تالش فــردی بــرای پیدا
فــرد مفقودشــده تنهــا باعث اتــالف زمــان طالیی 
گر  برای رســیدن بــه فــرد حادثه دیــده می شــود. ا
این موضــوع را زود متوجه شــویم، فرصت بهتری 
کردن فــرد گمشــده در اختیــار داریم و  بــرای پیدا
شانس موفقیت آمیزبودن عملیات بیشتر است. 
از طرفــی اعضــای تیــم کوهنــوردی بایــد بتواننــد 
از تمــام تجهیزات شــان بــه موقــع و بــه درســتی 
اســتفاده کنند تــا خودشــان در زمان رســیدن به 
محــل ماموریــت دچــار حادثــه نشــوند. در ایــن 
صــورت شــرایط بــرای امدادرســانی بــه ایــن تیــم 
آســیب دیده و همچنیــن افــراد مفقودشــده دیگر 

دشوارتر و پیچیده تر می شود.«

نجاتجانکوهنوردیمحلیدراشنویهبهروایترضامسافر،امدادگر

8 ساعت نفسگیر
شــهروند|روزیکهرضامســافردرهفدهســالگیکوهنوردیحرفــهایراآغاز
کــرد،فکرشراهمنمیکرددریکیاززمســتانهایســردوســخت24ســالبعد
قراراســتدرتاریکیشــب،صعبالعبورتریــنکوههایمــرزیرازیرپابگــذاردو
کوهنوردانگرفتــاردراینمنطقهرانجاتدهد.ســال98اودرســمتمعاونت

امدادونجاتاستانآذربایجانغربیفعالیتمیکرد.
بــهعنــوانمربــیکوهســتانراهوچــاهکوهنــوردیدرســختترینشــرایطرا
بهخوبــیمیشــناختوســالهاآنرابــهامدادگرانوحتیورزشــکارانرشــته
کوهنــوردیآمــوزشدادهبــود.بــاایــنحــالقرارگرفتــندرموقعیتهایدشــوار
وماموریتهــایســختامدادونجــاتکوهســتانتجربههــایتــازهایبــهاین
کوهســتانیکــیاز کــردهاســت.»ماموریتهــای کوهنــوردحرفــهایاضافــه

ســختترینماموریتهایامدادونجاتاســت.بااینحاللحظهایکهجان
یــکانســانرانجاتمیدهــیآنقدرحــسشــیرینیراتجربهمیکنــیکهتمام
سختیهارافراموشمیکنی.«مربیگریامدادونجاتکوهستانراهمدرکارنامه
خودداردوازسال77تا82دراردوهایتیمملیکوهنوردیایرانحضورداشته
اســت.ازمیانتمامخاطراتماموریتهاینجاتش،خاطرهنجاتیکجوان
درمنطقهمرزیاشــنویهدرســال98پررنگترازبقیهماموریتهــاباقیمانده
کشــدیدوطوفان8ســاعتکوهنوردیدرمناطــقصعبالعبوررا اســت.کوال
برایشــانســختترکردهبود.»مســافر«دراینماموریتسرپرســتیتیمامداد
کوهستانراهمبرعهدهداشتوحفظجانوسالمتیاعضایتیممسئولیتی

مضاعفبرعهدهاوبود.

وظیفه ما نجات جان مردم است
صعود بــه دیواره ها و قله های سرســخت اســتان آذربایجان غربی یا دیگر اســتان های کشــور 
برای او دیگر تنها صعود برای ورزش و تفریح و هیجان نیست؛ او در این سال ها همواره به دنبال 
گمشــده ای در کوهســتان و مصــدوم و آســیب دیده و در کوه مانــده ای بــه دل ســنگ و صخــره 
می زنــد؛ مثل ماموریتی که در تابســتان 98 به پســتش خــورده بود و باید ســه کاوشــگری که در 

ک گرفتار شده  بودند، نجات می دادند. دیواره ای خطرنا
 رضا مســافر می گویــد: »این حادثــه در منطقه کوهســتانی ارومیه اتفــاق افتاده بــود. ماجرا از 
کردن عتیقه به منطقه ای باســتانی رفته بودند  این قرار بود کــه چندین نفر برای کاوش و پیدا
و هنگام بازگشت از غار نتوانسته بودند از تجهیزاتی که دارند به درستی استفاده کنند. این افراد 
کوهنوردی و صخره نوردی را تا حدی بلد بودند، اما نه آن اندازه که بتوانند مســیر ســخت رفته 
کامی دوستان شــان  را بازگردند. بعد از گذشــت یــک روز از گرفتارشدن شــان در این منطقه و نا

تماس گرفتند. برای رســیدن به این افراد باید مسیری بــرای نجــات آنهــا بــا هالل احمــر 
و عالوه بر آن به تجربه فنی هم نیاز داشتیم؛ اما را با تجهیزات طی می کردیم 

به این دیواره رساندیم و این افراد را به سمت هر طــور بــود خودمــان را 
بتوانیــم از مســیر راحت تــری به طــرف پایین قلــه هدایــت کردیــم تــا 
از  بعــد  کنیــم.  رسیدن به پای کوه این افراد به دلیل تخلفی حرکــت 
تحویل مقامات قضائی داده شدند. اما وقتی کــه انجــام داده بودند، 

این منطقه اعزام شــدیم برایمان فرقی نمی کرد مــا بــرای ماموریت به 
آنها به چــه دلیــل در آن منطقه صعب العبور 
ک هســتند. حتی نپرسیدیم  و خطرنا
آیــا ایــن غارنوردی کــه نزدیک بــود به 
قیمت جان شان تمام شــود، ثمری 
هم برای آنها داشت یا نه!؟ وظیفه 
و مســئولیت مــا یــک چیــز بــود و 
آن نجــات جان افــرادی بــود که 
از مــا درخواســت کمــک کــرده 

بودند.«


