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گفت و گو با امدادگر داوطلب و عضو تیم ملی کوهنوردی

سه سال بر بلندای افتخار

میالد کشــاورز امدادگر داوطلب جمعیت 
هالل احمر اســتان فارس تنها 26 سال دارد 
اما نامش بر بلندای بسیاری از قله های مرتفع 
جهان ثبت شده است. او عالوه بر عضویت در 
تیم ملی کوهنوردی کشــور، 3 سالی هست 
که به عنوان داوطلــب با جمعیت هالل احمر 
همکاری می کند و در بسیاری عملیات های 
امداد و نجات کوهستان استان فارس حضور 

داشته است. 

 از چه ســالی به صورت حرفــه ای وارد 
رشته ورزشی کوهنوردی شدید؟

از سال 1384 وارد این رشــته ورزشی شدم و 3 
سال بعد هم به عضویت تیم ملی درآمدم.

 شــما صعود به قله های متعددی را در 
عرصه هــای بیــن المللــی در کارنامــه 
کوهنوردی تان دارید. اولین قله ای که موفق 

به فتح آن شدید کجا بود؟
اولین عنــوان بیــن المللــی ام صعود بــه قله 
موســتاق آتا چین به ارتفاع 7546 متر در تابستان 
ســال 93  بود و بعد از آن صعود به قله آیلندپیک 
کشــور نپال به ارتفاع 6168 متر در مهر 94 انجام 
شــد. بعد از آن به قله آمادابالم کشور نپال صعود 
کردیم و در آخرین صعود توانســتیم قله ماناسلو را 

به ارتفاع 8163 مترفتح کنیم. 
 در صعود به قله ماناســلو دیگر اعضای 

جمعیت هالل احمر هم در کنار شما بودند؟
بله. در آن صعود تعداد دیگری از اعضای جمعیت 
داوطلب هالل احمر در بخش های امداد کوهستان، 
ســیالب و جاده من را همراهی می کردند. هنگام 
صعود به این قله مرتفع، پرچم جمعیت هالل احمر 
را بر فراز قله بــاال بردیم که حس بســیار جالب و 

خوشایندی برای همه ما داشت.
 ســخت ترین قله ای که بــه آن صعود 

کردید، کدام بود؟
قله آمادابالم. صعــود ما به این قلــه که یکی از 
ســخت ترین و فنی ترین قلل جهان است حدود 
60 ساعت طول کشــید که البته این زمان در نوع 

خودش یک رکورد بی نظیر بود.
 از چه ســالی به صــورت داوطلبانه با 
جمعیت هالل احمر اســتان فارس همکاری 

می کنید؟
از سال 87 به واسطه برگزاری دوره های تخصصی 
کوهنوردی با فعالیت های گروه امداد کوهســتان 
اســتان فارس آشــنا شــدم. دوره های تخصصی 
کوهستان که از ســوی جمعیت هالل احمر برگزار 
می شد در هیچ آموزشــگاه دیگر تدریس نمی شد. 
به همین دلیل بیشــتر کوهنوردان در این دوره ها 
شــرکت می کردند و  من هــم بعــد از فراگیری 
آموزش ها تصمیم گرفتم دینــم را به جمعیت ادا 
کنم همین آشــنایی کافی بود تا بخواهم به عنوان 
داوطلب در علملیــات  امداد و نجات کوهســتان 

شرکت کنم. 
 بیشــتر عملیات های امــداد و نجات 
کوهستان در اســتان فارس در چه مناطقی 

انجام می شود؟
منطقه دنا، پارک حفاظت شــده بمو، از مناطق 
کوهستانی استان فارس اســت که بیشتر از دیگر 
نقاط برای کار امدادرســانی به این ارتفاعات اعزام 

می شویم.
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کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

  امدادگری  
در پشت جبهه بحران ها
 مدال آور پارالمپیک ریو و داوطلب جمعیت هالل احمر آرزو دارد روزی بتواند مثل 

یک امدادگر در بحران ها به کمک مردم بیاید

فاطمه عسکری نیا - خبرنگار | همیشه قهرمان 
است. اصال جامه قهرمانی را به تن او دوخته اند. 
چه آن ســال ها که لباس رزم به تن داشت و در 
جبهه های حق علیه باطل مــی جنگید و چه 
امروز که در عرصه هــای بین المللی، مدال های 
خوش رنگ قهرمانی در رشته پرتاب دیسک و 
وزنه را یکی پس از دیگری درو می کند. اسداهلل 
عظیمی در آستانه 58 ســالگی هم به عنوان 
نماینده ای سرافراز از جمعیت هالل احمر ایران 
در عرصه های بین المللی خوش می درخشد. با 
رویی خوش و لبخند همیشــگی میزبانمان می 
شــود تا در گپی صمیمی  از یک عمر فداکاری 
و افتخارآفرینــی برایمان بگویــد. امدادگر 
داوطلب اهل شهرستان میانه، نه تنها در ورزش 
الیق گردآویز طالســت بلکه در دســتگیری 
 از نیازمنــدان هــم روی ســکوی قهرمانی

 ایستاده است.

 شــما از همان آغــاز جنــگ تحمیلی، 
داوطلبانه راهی جبهه شــدید. چه سالی  و در 

چه عملیاتی مجروح شدید؟
ســال 1359 بود. آن ســال ها من 21 سال بیشتر 
نداشتم . وقتی جنگ شد دلم طاقت نیاورد بنشینم و 
نظاره گر حمله دشمن باشم. از همان روزهای نخست 
راهی جبهه شدم . همان سال در یکی از عملیات های 

جنوب دچار مجروحیت و قطع نخاع شدم.

 در دوران جبهــه هــم کار امــدادی 
می کردید؟

نه. آن  روزها با وظایــف و تخصص های امدادگران 
آشنا نبودم اما وقتی امدادگران را می دیدم که چگونه 
در هر شرایطی به رزمندگان و حتی نیروهای دشمن 
رســیدگی می کنند، دلم می خواست یک امدادگر 
باشم. همین ذهنیتی که داشــتم باعث شد بعدها 

عضو جمعیت هالل احمر شوم.

 با وجود مجروحیت در جبهه، فعالیت های 
ورزشی را از چه سالی شروع کردید؟

 بعد از مجروحیت، ورزش جزء الینفک زندگی ام 
شــد. چرا که باید با انجام حرکات ورزشــی مانع از 
 خشک شــدن اندام های حرکتی مانند دست هایم 
می شــدم. اما ورزش حرفــه ای را از ســال 67 در 
رشــته وزنه برداری شــروع کردم و خوشــبختانه 

 توانستم در طول سالیان گذشته همواره برای کشورم
 افتخار آفرین باشم.

  قبل از مجروحیت هم ورزش می کردید؟
بله. من هــم والیبال و هم فوتبــال بازی می کردم. 
اما مجروحیــت در جبهه بدل به نقطــه عطفی برای 

شکوفایی دیگر استعدادهای ورزشی ام شد.

 در مجموع چند مدال قهرمانی دارید؟
بیشتر از 50 مدال طال و نقره کشوری دارم.

 اشــاره کردید که اولین آشــنایی شما با 
امدادگران هالل احمر به دوران جنگ تحمیلی 
برمی گردد. چه شــد که پس از مجروحیت در 
جبهه به عضویت جمعیت هالل احمر درآمدید؟

در واقع ورود به عرصه ورزش به نوعی زمینه ســاز 
ورود به جمعیت هالل احمر شــد. در طول تمرینات 
ورزشــی بود که به واســطه یکی از 
دوستانم به نام سیامک فرج، با کار 
هالل احمر  جمعیت  داوطلبان 
بیشتر آشنا شدم. همان 
آشنایی  و  توضیحات 

بیشــتر با فعالیت های هالل احمر کافی بود که بدون 
درنگ عضو این جمعیت شوم.

 دوســت دارید در عملیــات امدادی هم 
مشارکت کنید؟

یکی از آرزوهای همیشــگی ام حضور در این بخش 
اســت. اما نشســتن روی ویلچر این امکان را از من 
گرفته است. با این وجود آنقدر عاشق این کار هستم 
که همیشه به دوســتانم می گویم هروقت به عملیات 
امداد و نجات می روند عکس و فیلم امدادرسانی شان 
را برایم بفرستند. با دیدن این فیلم ها از این که من هم 
یکی از این داوطلبان هســتم و افتخار پوشیدن کاور 

جمعیت را دارم به خود می بالم. 

 کــدام عملیات امــدادی بود کــه دلتان 
می خواســت به عنوان امدادگر در آن حضور 

داشتید؟
زلزله کرمانشاه. می خواســتم مثل همه دوستان به 
مناطق زلزله زده بروم و به هموطنانم کمک کنم. اما 
امکان این کار برای من وجود نداشــت. با این وجود 
اما نشستن روی ویلچر باعث نشــد که کوتاه بیایم و 
دســت از کمک و تالش برای کمک رســانی به زلزله 
زده ها بردارم. از همه بســتگان، دوســتان و آشنایان 

برای جمع آوری کمک و اقالم مورد نیاز مدد گرفتم.

 پس حضور فعالی در کمک به زلزله زدگان 
دارید؟

من داوطلب جمعیــت هالل احمــرم. این عنوان 
یعنی این کــه باید در هر شــرایطی به کســانی که 
نیازمند کمک هستند امدادرســانی کنم. عده ای که 
توانش را دارنــد وارد میدان می شــوند و داوطلبانی 

 مثل من در خارج از گود و به اصطالح پشت جبهه 
خدمات رسانی می کنند.

  معمــوال هنــگام بروز ســوانح و 
بحران هــا، به عنوان یــک داوطلب چه 

فعالیت هایی انجام می دهید؟
 همــواره درهنــگام وقــوع بحران هــا بخشــی از 
کمک های مردمی از طریــق پایگاه های جمع آوری 
امداد از مردم دریافت می شــود در ایــن هنگام من با 
اســتقرار در یکــی از چادرها کمک هــای مردمی را 
جمع آوری می کنم. ضمن این که در صورت نیاز حتی 
به صورت حضوری هم بــرای جمع آوری کمک های 
مردمی مراجعه می کنم. با توجه به معلولیتی که دارم 
امکان حضور در مناطق آســیب دیده را نــدارم. اما با 
توجه به حضور فعال در بخش جمع آوری کمک های 
مردمــی، خوشــحالم که مــی توانم در کنــار دیگر 
داوطلبان جمعیت هالل احمر به مردم آســیب دیده 

کمک کنم.

 چقدر خــود را نماینده جمعیت هالل احمر 
در عرصه های ورزشی می دانید؟

من فرزنــد هالل احمرم. هــر افتخاری 
را که کســب می کنم، متعلق به این 
جمعیــت مــی دانم. همیشــه یک 
پرچــم از پرچم هــای جمعیت را با 
خودم به مسابقات می برم و به نشانه 
نماد صلح و دوســتی در مســابقات 
بین المللی از طــرف تمام ایرانی ها به 

همگان نشان می دهم.

 

هم مهندس برق اســت و هم قهرمان صخره نوردی ایران. 
مدتی هم در مقــام مربی تیم ملی عرض اندام کرده اســت. 
صحبت از آذران حمیدی اســت. عضــو داوطلب جمعیت 
هالل احمر استان فارس که به صورت داوطلبانه در بسیاری 

از عملیات  امداد و نجات کوهستان هم حضور داشته است. 
نجات صخره نورد معلق میان زمین و هوا

آذران حمیدی 33 ســاله، از 15 ســالگی  فعالیت های 
ورزشــی را زیر نظر پدرش آغاز کرد. خودش در این باره 
می گوید: »فعالیــت حرفه ای ام را از ســال 1378 با 
عضویت در گروه کوهیاران پارس شــروع کردم. 
وقتی فدراسیون شکل و شمایل رسمی به خود 
گرفت دوره های کارآموزی هم رسمی تر شد تا 
این که در جمعیت هالل احمر هم به تدریج 
تیم کوهستان تشکیل شد. آن هم با همکاری 
و همراهی مربیان و فعاالن این رشته ورزشی. 
از همان زمان بــود که عضو تیم امــداد و نجات 
کوهستان شــدم و همزمان در جمعیت هالل احمر 
تدریس هم می کردم.« حمیدی خاطرات بسیاری هم از 
حضور در فعالیت های امداد و نجات کوهستان به عنوان 
امدادگر داوطلب دارد. او یکی از خاطره های شیرینش را 

اینطور تعریف می کند: »یکی از سخت ترین عملیات ها و در 
واقع شــیرین ترین خاطره های من در عملیات های امدادی 
به نجات جان صخره نوردی برمی گردد که تنها بوسیله یک 
طناب به صورت معلق بین آســمان و زمین گرفتار شده بود. 
عملیات نجــات  این صخره نورد، نزدیک به 6 ســاعت طول 
کشــید. اما نکته جالب توجه این بود که پس از نجات جان 
صخره نورد، متوجه شدم او یکی از نزدیک ترین و عزیزترین 
دوستان من است. شــاید اگر قبل از عملیات می دانستم او 
کیســت به خاطر اضطراب و نگرانی نمی توانســتم کارم را 

درست انجام دهم.«
  بهترین صعود کشور 

حمیدی در رشته ورزشــی کوهنوردی افتخارات بسیاری 
هم کسب کرده است. او آخرین افتخارش که دریافت تندیس 
کارابین طالیی اســت، برایمان می گوید: »تیم کوهســتان 
جمعیت هالل احمر از خبره ترین کوهنوردان و دیواره نوردان 
کشور تشــکیل شــده که می توانند در هنگام بروز حوادث 
حضور موثر و خوبی در بخش امدادرســانی داشــته باشند.
ما ســال گذشــته موفق به دریافت تندیس کارابین طالیی 
 و بهترین صعود کشــور در ســال 95 شــدیم. در واقع تیم 
دیواره نوردی ما موفق شــد با 5روز تالش و 4 شــب مانی در 

دیواره در منطقه دنا، مسیری 1700 متری را صعود کنیم. در 
گشایش این مسیر امیر حسین عادل، محمدجواد اهلل یارنژاد، 
هادی آقایی، ابراهیم ترابی، حسین حسینی، اصغر حقیقی 
نیک، سجاد کشــاورز، مهدی پور ابراهیم هم من را همراهی 

می کردند.«
کارابین چیست؟

کارابین ابزاری است که در تمامی رشته های فنی کوهنوردی 
به طور وسیعی استفاده می شــود. تقریبا تصور انجام کار فنی 
بدون آن غیر ممکن اســت. کارابین گیره های فلزی و سبکی 
است که صعودکنندگان برای گستره وســیعی از کارها از آن 
اســتفاده می کنند. کارابین در اشکال، ســایزها و طرح های 
مختلف ارایه می شود. کارابین ساخته شده تا اجسام را به هم 
متصل کند، مثل اتصال شــخص صعود کننده به طناب و یا 
وســایل حفاظتی. با توجه به نقش و اهمیت کارابین در رشته 
کوهنوردی مخصوصا صخره نوردی جایزه بزرگ این رشــته 

ورزشی به شکل نماد کارابین طراحی شده است.

کارابین طالیی در دست آقای مهندس

 من داوطلب جمعیت هالل احمرم. 
این عنوان یعنی این که باید در هر 

شرایطی به کسانی که نیازمند کمک 
هستند امدادرسانی کنم. عده ای که 
توانش را دارند وارد میدان می شوند 

و داوطلبانی مثل من در خارج 
از گود و به اصطالح پشت جبهه 

خدمات رسانی می کنند

 نام آوران
 سرخ پوش


