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هالل رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر گفت: »در زمان حاضر میانگین حضور امدادگران و نجاتگران هالل احمر در رســیدگی به 

مصدومان انواع حوادث جاده ای حدود ۱۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه است.« مرتضی سلیمی اظهار داشت: »قصد داریم در اجرای طرح ملی امدادونجات 
نوروزی  سال ۹۸ مدت زمان حضور امدادگران را با افزایش تعداد پایگاه ها، به هشت دقیقه برســانیم.« وی ادامه داد: »برای امدادرسانی در طرح 
نوروز ۹۸، جمعیت هالل احمر 3 هزار و ۴۷۸ دستگاه خودرو و توان لجستیکی ازجمله  هزار و ۲۸۲ خودروی امدادی،  هزار و ۲۶ دستگاه آمبوالنس، 
۴۳۸خودروی نجات، ۵۰ خودروی ویژه عملیاتی، ۱۱ خودروی ارتباطات، ۴۷۵ موتورسیکلت امدادی، ۱۲۲ موتورآمبوالنس و ۲۴بالگرد امدادی را 

به کار خواهد گرفت.« 

 میانگین زمان 
 حضور امدادگران

  در حوادث جاده ای
 به ۱۰دقیقه رسید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

 اگـر احسـاس خواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
جاده ای،  پارکینگ هـای  مانند 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

خـودداری کنیـد.

چگونهباجمعیتآشــناوبــهآنملحق
شدید؟

ســال 1360 با دیدن آگهــی روزنامه بــرای اعزام 
امدادگر به جبهه به مجموعه وارد شــدم. در آن زمان 
جوانان برای اعزام به جبهه با یکدیگر رقابت می کردند 
و من هم چون دوســت داشتم در دفاع از کشور نقشی 
را ایفــا کنم به جمعیت پیوســتم. ســتاد ثبت نام در 
خیابان عباس آباد )شــهید بهشــتی فعلی(، محدوده 
میدان تختــی بود. 60 داوطلب خانــم و آقا بودیم که 
در دو روز مختلف ثبت نام کردیم و سپس در یک دوره 
آموزشی 45 روزه که به طور فشرده و سه روز در هفته 

برگزار می شد شرکت کردیم. 
شماجزوامدادگرانیهستیدکهازروزهای
آغازینجنــگدرجبهههاحضورداشــتید.

درستاست؟ 
بله؛ در دو مقطع در جبهه حضور داشــتم. سال 59 
و در روزهای اول جنگ که همراه با دوســتان بسیج و 
سپاه خرمشهر فعالیت می کردم و در مقطع دوم، سال 
60 به جبهه رفتم. بعد از جنگ نیــز به تهران آمدم و 
به عنوان عضو داوطلب جمعیت هالل احمر وارد منطقه 
جنگی و تصادفا در تقســیم دوباره نیرو وارد خرمشهر 
شدم. در زمان آزادســازی خرمشهر مســئول ستاد 
تخلیه مجروحان فرودگاه مهرآباد بودم. که مقطع اول 
در سال 1359 در جنگ آغاز شد و در مقطع دوم سال 

1360 حضور داشتم. 
ازنظرشماســختتریننوعامدادکدام

است؟

امدادگری در جنگ از سخت ترین کارهاست، چون 
اســلحه ای برای دفاع از خود نداری. آن روزها اسلحه 
ما فقط یک کوله پشــتی بود مشابه بقیه، شاید اندکی 
بزرگ تر که باید وســایل مــورد نیاز بــرای کمک به 
مجروحان یک عملیات و وســایل شخصی خود را در 
آن جای می دادیم. هرکسی به شرایط اضطرار می افتاد 

صدا می زد »امدادگر«. ما مدافع و یار همه بودیم. 
آن روزها جمعیت روی دوش داوطلبان می چرخید 
و امدادگــران جمعیــت در جنــگ شــهرها فعالیت 
گســترده ای داشتند. حتی بودند کســانی که توانایی 
رفتن به مناطق جنگی برای دفاع را نداشــتند اما یاور 

مردم عادی و مدافعان مردم بودند. 
براساسسوگندنامهجمعیت،نبایدتفاوتی
میاناســرایجنگیعراقــیورزمندگانو
شــهروندانایرانیوجودمیداشت.برخورد
امدادگرانایرانیدرمواجههبااسرایعراقی

چنینبود؟
جمعیت هالل احمر یک نهاد چند وجهی اســت که 
در دوران جنگ تحمیلی از دوازده وجه هم گذشــته 
بود. ما در جبهه، شــهرها، اردوگاه اســرا و نقاهتگاه ها 
برای درمــان افرادی کــه از بیمارســتان ها مرخص 
می شــدند حاضر بودیم و باید برخوردمان با همه آنها 

به صورت یکسان بود. 
من در تبادل اســرا چندین بار مســئولیت داشتم؛ 
نخســتین بار در عملیات فتح المبین از دزفول تماس 
گرفتند که یک هواپیمای جمبو جت 747 حامل485 
اســیر عراقی اســت. چون تعداد این اســرا زیاد بود 

نمی توانستند آنها را از راه زمینی انتقال دهند. برخورد 
ما با این اســرا کاماًل مانند مجروحان ایرانی بود؛ چون 
در سرشــت و خون مــا مجروح، مجروح اســت. جزو 
دســتورالعمل های ما بود که بیطرف باشیم. از آن سو 
توقع داشتیم عراقی ها نیز با اسرای ما به همین صورت 
برخورد کنند و اگر غیر از این بوده باشــد، باید پیش 

وجدان خود جوابگو باشند. 
شــمابهعنوانیکیازامدادگرانقدیمی
کهدرعملیاتهایدفاعمقدسحضورداشتید

قطارامدادراچگونهارزیابیمیکردید؟ 
وقتی عملیات ها گســترده و فضــای هوایی ناامن 
می شــد، بهترین وســیله برای انتقــال مجروحان به 
مراکزدرمانی، نقاهتگاه ها و... قطار امداد بود. جمعیت 
هالل احمر چندیــن واگن مختص حمــل مجروح و 
واگن های تخصصی بیمارســتانی داشــت وقتی این 
واگن ها در کنار هم قرار می گرفتند یک بیمارســتان 

مجهز برای درمان مجروحان ایجاد می شد. 
تنها قطار ســفید در آن زمان قطــار امدادی بود که 
آرم هالل احمر بزرگ و واضــح در همه جای آن نقش 
بســته بود. در همه جای دنیا آمبوالنس ها و تجهیزات 
امدادی از امنیت کامــل برخوردارند. ما پروتکل ژنو را 
داریم که از نیروهای امــدادی حمایت می کند. با این 
حال دوبار به این قطار حمله هوایی شد که این تخلف 
بارز عراقی ها بود. یکبار بین اهواز و دزفول به ســمت 
قطار بیمارســتانی شــلیک کردند که قطار سوخت و 
هنوز می توانید الشــه آن را نزدیک دوکوهه ببینید، 
این درحالی بود که چندین مرتبه توسط همین قطار 

مجروحان عراقی را جابه جا کرده بودیم. 
یکخاطرهاززمانفعالیتتاندرجمعیت

رابرایمانبگویید.
سال 1369 شب بازی اســکاتلند و برزیل در مسابقات 
جام جهانی، تهران لرزید. فکر کردیم طوفان و باد اســت. 
ســاعت 5و نیم صبح بود. زنگ منزل ما بدون قطع نواخته 
شد. یک نفر دستش را روی زنگ گذاشته بود. وقتی پشت 
آیفون رفتم، دیدم اســتادم منوچهر عبدخداوندی موتور 
همسایه شــان را قرض گرفته و به دنبال من آمده اســت. 
گفت: » خوابیدی؟ مردم زیــر آوار زلزله رودبار دارند جان 

از  همانجا و با همان می دهند.« 
رودبار رفتیم. موتــور به 

ازنظرشــمابهعنوانیــکامدادگرکه
سالهایســالدراینحوزهفعالیتکردهو
مدرساینحوزههستید،امدادرسانیدرزلزله

وجنگچهتفاوتیدارند؟
داســتان زلزله با جنگ متفاوت اســت؛ ســانحه و 
فاجعه ای منحصربه فرد است. زلزله را نمی توان با هیچ 
حادثه دیگری مقایســه کرد. می توان گفت گســتره 

زلزله رودبار بیشــتر از زلزله های دیگر بــود. در زلزله 
رودبار و منجیل، بخشی از طارم کال از بین رفت. حتی 
در رشت دو ساختمان فروریخت. روزگار بدی بود و ما 
هنوز تجربه زلزله نداشتیم. آقای خدا بنده تجربه زلزله 
طبس را داشت و با ما متفاوت بود. بم، زلزله بزرگی بود 

وخسارت های زیادی به بار آورد. 
شمادرکســوتامدادگرتاکنونوحشت

کردهاید؟
امدادگر هم انســان است و وحشت می کند ولی باید 
سریع خود را با محیط تطبیق دهد، چون همه منتظر 
واکنش او هستند. اضطراب امدادگر نمود چند برابری 
برای مجروحــان دارد. ترس و دلهره باعث می شــود 
نتوانیم به خوبی به مجروحان خدمات ارایه کنیم، این 
در حالی اســت که امکان دارد ما نیز خودمان آسیب 
ببینیم. بنابراین ســعی می کنیم در نخستین اقدام با 
حفظ آرامش، عالوه بر کمک به مردم آنها را به سمت 

اسکان و زندگی تازه هدایت کنیم. 
مرحــومبیژندفتــریفرمانــدهاصلی
عملیاتهایامدادیرادرزلزلهرودباردیدید؟

با بیژن دفتری قبل از زلزله رودبار آشنا شدم. دفتری 
همه کاره زلزله رودبار بود، زمانــی که تهران بمباران 
شد او مسئول اسکان و احداث چادرها در پارک چیتگر 

تهران برای مردمی بود که از بمباران می ترسیدند. 
اززلزلهبمچهدرسیگرفتید؟

بم، یک تجمع بزرگ از کشورهای کمک کننده بود. 
ســی و پنج کشــور برای کمک آمدند که اصاًل نیازی 
نبود این همه کشــور برای کمــک بیایند، چون ایران 
خود در این حوزه توانمند است. اما ارگان ها به صورت 
برنامه ریزی نشــده عمل کردند و منجر به آشفتگی در 
بم شــد؛ به عنوان مثال همه آب مقطرها و بتادین ها را 
از شهرها جمع کردند و به بم فرستادند که این موضوع 
بیمارستان هایی را که مجروحان به آنها اعزام می شدند 
برای امور درمانی با مشکل مواجه کرد.  همه ارگان ها 
مستقل وارد عمل شــده بودند، هجمه بازدید کننده ها 
بیشتر از تعداد ســکنه شهر بود. رســیدگی، اسکان 
و غــذای آنها به عهده هالل احمر بود، ســرمای زیاد و 
نوســان 40 درجه ای دما، کار امداد رسانی را سخت تر 
کرده بــود. نمی توانســتیم مــردم را در خیابان رها 
کنیم. این موارد کار جمعیت را ســخت تر و نیروهای 

کمک رسان را در این بخش درگیر کرد. 
چهچیــزدرجنگتحمیلیبرایشــما

تعجبآوربود؟
کسی باورش نمی شــد با این مسافت روزی پایتخت 
آماج حملــه قرار بگیرد. اما 31 شــهریور 59 فرودگاه 
مهر آبــاد به طور ناگهانی بمباران شــد و مــا را درگیر 

خودش کرد. 

سال 1364 بمباران شهری بود و سال 1366 عراق 
موشــک های تقویت شــده را بر روی شهر می ریخت. 
مردم که ترسیده بودند، شــهر را تخلیه می کردند. اما 
ما باید می ماندیــم، گروهی در شــهر می چرخیدیم، 
رد موشک ها را می گرفتیم و به ســمت نقطه برخورد 
موشــک می رفتیم؛ چون ثانیه ها در موشکباران مهم 

است. 
مسئولیتشــمادرزمانموشکبارانچه

بود؟
آوار برداری، خارج کــردن مصدومان، درمان، انتقال 
به بیمارســتان و کمک به بازمانده ها. حتی ما از سکنه 
ســاختمان هایی که آســیب دیده بودند نیز حمایت 

می کردیم و اقالم مورد نیاز را به آنها می رساندیم. 
جمعیت هالل احمــر نهاد مهمی اســت. زمانی که 
ســانحه ای اتفاق می افتد نیروهای امــدادی هرکدام 
بخشــی از فعالیت هــا را انجــام می دهنــد بنابراین 
مســئولیت ما تنها در حــوزه کاری خودمــان نبود و 

براساس نیاز لحظه ای وارد عمل می شدیم. 
تاکنونچندجلــدکتابازتجربیاتخود

تألیفکردهاید؟
چهار جلد کتاب نوشــته ام کــه دو جلد آن مختص 
آواربرداری و به ســفارش آقای بیژن دفتری است. این 
کتاب بیان تجربیاتی اســت که از سال های اول کم کم 

یاد گرفتم. 
ایــن کتاب ها بــا هــدف کمک بــه مــردم برای 
سوانح مختلف نوشــته شــده و به خوانندگان کمک 
می کنــد تجربه ها را تجربــه نکنند. ما زودتر از ســن 
شناسنامه ای مان فرسوده شــدیم زیرا باید با حوادث 
زندگــی کردیم. حاال این هشــدار را به نســل بعدی 

می دهیم که حوادث به ما نزدیک اند. 
وظیفــهمــردمدرهنگامبروزســوانح

چیست؟
انتظار می رود در ســوانح مردم به هالل احمر اعتماد 
کنند؛ زیرا جمعیت تمام ارکانــش وقف زمان بحران 
است. تبلیغش برای رساندن کمک در روز واقعه است 
ما جزو معدود  جمعیت های  هالل احمر و صلیب سرخ 
هستیم که فراتر از اساســنامه و آیین نامه های تدوین 
شده کار می کنیم. امروز جمعیت هالل احمر به عنوان 
تأمین کننده اســکان اضطراری در منطقه، با داشتن 
داروخانه، سیســتم دارویی و تجهیزات امدادی قوی 
نقطه اتکایی برای جمعیت صلیب سرخ است زیرا خارج 
از حوادث بین المللی به عنوان یک همکار صلیب سرخ 

جهانی به آنها کمک می کنیم. 
آیازلزلهاحتمالیشهرتهرانقابلکنترلو

امدادرسانیاست؟
زلزله تهــران بزرگ تر از حادثه ســی چــوان چین 
نیســت. ســال 2008 این زلزله یک و نیــم میلیون 
بی خانمان، 80 هزار کشته و بیش از 150 هزار مجروح 
داشــت، ولی مهار شد. فقط الزم اســت آماده باشیم، 
آموزش های الزم داده شود و وســایل و امکانات مورد 
نیاز مهیا باشــد. امروز آموزش خیلی مهم تر از گذشته 
است. هنوز در کشــور ما رویداد و اتفاق خیلی بزرگی 
نیفتاده است. وســعت همه این حوادث بجز جنگ، در 
مقابل سوانحی که در دنیا اتفاق می افتد خیلی کوچک 
است. ما هنوز تجربه مشــابه زلزله های بزرگ در چین 
و ژاپن، طوفان و گردبادهای شــدید و منهدم کننده را 
نداشته ایم و به لطف خدا در شرایط امنی هستیم. ولی 

پاسخگوی آن شرایط نیز هستیم.

امدادگرهمانسان
استووحشت
میکندولیباید
سریعخودرابا

محیطتطبیقدهد،
چونهمهمنتظر
واکنشاوهستند

 مرور چهار دهه فعالیت در هالل احمر
 در گفت وگو بایکی از استادان پیشکسوت جمعیت

 برای نجات زلزله زدگان
  با موتور از تهران
 به رودبار رفتم
 بم، تجربه  بزرگی برای  امداد گران  بود

یاریبهدیگرانبازندگیاشعجینشدهوهمیشــهخودراآمادهکمکبهمردممیداند.همینحس
انساندوســتیبودکهروزگاریاورادرمســیرجمعیتقرارداد.برایرفتنبهصحنهحادثهنیازیبه
آفیش،هماهنگییاخودروندارد.برایکمکبههمنوعانشدررودبارسحرگاهباموتورامانتیبهکمک
آسیبدیدگانمیرودوهمیشهآمادهخطراست.تجربیاتتلخوشیرینخدمتدرهاللاحمرشدهاست
بخشجدانشدنیزندگیاش.امدادگریاســتکهآموختههایسالیانخدمتخوددرزلزلهبم،رودبار،
کرمانشاه،جنگتحمیلیو...رابهصورتمکتوبثبتکردهاستتاکتابیباشدتجربیبرایامدادگران
جوان.استادیاستکههموارهدرپشــتپردهایازحجبوحیاخودراپنهانکردهاست.اوشهریار
مزیدآبادیاست؛امدادگرواستادآواربرداریکهازخاطراتشوماجراهاییکهدراین37سالخدمتدر

جمعیتداشتهاستمیگوید.


