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وقوع زمین لرزه در این بخش از زاگرس در 
غرب و جنوب غربی کشــور به مدت سی  ثانیه 
و بزرگای 7.3 ریشــتر پدیده بسیار نادری به  
نظر می رسد و این نشــان می دهد آموزش و 
آمادگی در برابر بالیا در تمامی نقاط کشــور 
حتی مناطقی کــه ســابقه ای از حادثه را در 
خــود ندارند نیــز اهمیت باالیــی دارد. این 
اهمیت وقتی دو چندان می شــود که بدانیم 
اولیــن امدادگــران در هر صحنــه حادثه ای 
مردم هستند. همسایه ها، تماشاگران و مردم 
عالقه مند به یاری هستند که در هر حادثه ای 
ابتدا حضور می یابند و کمک می کنند. از این 
روي این کــه این نخســتین امدادگران نحوه 
صحیح یاری رســانی را آگاه باشــند، خود از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت و چه بســا که 
با عدم آشــنایی با نجات و جابه جایی مصدوم، 
احتمال تشدید صدمه و به  خطر افتادن جان 

وی وجود داشته باشد.
بعــد از حضور ماموران امدادی این بســیار 
مهم است که تماشــاگران و مردم عالقه مند 
به یاری رســانی بــه نیروهای امدادرســان 
اجازه حضــور در صحنه را بدهنــد و مانع از 
امدادرسانی نشــوند که نخستین اشکال آن، 
اختالل در امدادرسانی است. در امدادرسانی 
زمان بســیار مهم اســت و در صورتی که این 
امداد در زمان طالیی اتفــاق بیفتد، می تواند 
بهینه ترین نتیجه را به دنبال داشــته باشد و 
از طرف دیگر رسیدن خودروها و امکانات نیز 
با وجود تماشاچیان زیاد بسیار مشکل خواهد 
بود. مشکل دوم از بین بردن تمرکز فرماندهی 
صحنه اســت؛ به  گونه ای که فرمانده بحران 
به جای این که بتوانــد تمرکز کامل خود را بر 
روی صحنه داشته باشد، بخشی از تمرکزش 
بر روی تماشــاگران خواهد بــود و این باعث 
خواهد شد که اتخاذ تصمیم به موقع و مناسب 
مشکل شود. سومین اشــکالی که این پدیده 
در فرآیند امدادرســانی وارد می کند، مسأله 
ایمنی و ســالمت تماشــاگران اســت. محل 
حادثه که هنوز تبدیل به مکانی امن نشــده و 
هر لحظه امکان دارد حادثه ای برای حاضران 
در صحنه اتفاق بیفتد، خود می تواند مشــکل 

بزرگی را ایجاد کند.
پیگیری اخبار و دســتورالعمل ها از طریق 
رسانه های رســمی از دیگر نکات مهم است. 
رادیــو و تلویزیون، خبرگزاری های رســمی 
و محلــی ازجملــه درگاه هایی هســتند که 
دریافــت اطالعــات از آن باعث تســهیل در 
کار مســئوالن و امدادگران خواهد شــد. از 
طرف دیگر شــهروند خبرنگاری نقش عمده 
خود را ثابت کــرده؛ مخصوصــا هنگامی که 
رسانه های رســمی به دلیل محدودیت زمان، 
عدم دسترســی و دیگر دالیل نتوانســته به 
خوبی کار خود را انجام دهد. پوشش رسانه ای 
بالیا و حوادث، عمدتا مســابقه ای علیه زمان 
اســت و از آنجا کــه خبرنگاران بــه هنگام 
حادثه در صحنه حاضر نیســتند، شهروندان 
به تهیه تصاویر و فیلم و گــزارش می پردازند 
و اینجاســت که باید در نحوه گزارش، مردم 
دقت کننــد. از آنجا که در هنــگام حوادث، 
در بســیاری از نقاط کشور، چشــم مردم به 
شــبکه های اجتماعی برای دریافت اطالعات 
است، بایستی شــهروندان به اصول اخالقی 
شهروندخبرنگاری نیز پایبند باشند. مادامی 
که از موضوعی مطمئن نشدند، مخابره نکنند؛ 
مــواردی که باعث آزرده شــدن احساســات 
عمومی خواهد شد را نشــر ندهند و از انتشار 
مواردی که باعث دلســردی امدادگران شده 
و همچنین موارد تفرقه انگیز مذهبی، قومی، 
جنســیتی و غیره نیز پرهیز کننــد.  توجه به 
شــمول اجتماعی از دیگر مواردی اســت که 
هنگام مشــارکت مردمی در زمــان حوادث 
مورد توجه قرار می گیرد. در اولویت قرار دادن 
افراد آســیب پذیر به خصوص کودکان، زنان، 
ســالمندان و توان خواهان یکی از اصلی ترین 
حمایت ها در شــرایط اضطراری است و باید 
نگاه شــهروندان بــرای درخواســت کمک، 
امدادرسانی و حمایت های روانی اجتماعی در 
ابتدا به این گروه باشــد؛ چرا که این گروه ها، 
در هنگام حادثه از همیشــه آســیب پذیرتر 
بوده و در معرض خطر بیشــتری قرار دارند.  
تقویت شــبکه های اجتماعی هم چون توجه 
به خانواده، اقوام، دوســتان و آشنایان یکی از 
مهمترین فاکتورهای تــاب آوری در اجتماع 
است. حمایت از نزدیکان باعث بازگشت امید 
و عزت خواهد شــد. حمایت های مادی و در 
اختیار قراردادن نیازهــای ضروری در هنگام 
حادثه سبب تحکیم انسجام اجتماعی خواهد 
شــد. همچنین حمایت های روانی اجتماعی 
به مردم کمک می کند که در برابر اســترس از 
خود بیشــتر مراقبت کنند و سریع تر به حالت 
عادی بازگردند، همچنین تصمیم های اشتباه 
نگیرند و بتوانند بر شرایط سخت فایق آیند. این 
موضوع به ویژه برای خانواده های آســیب پذیر 
همچون کم درآمد، بی سرپرســت و یــا تنها از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. حمایت روانی 
اجتماعی اعتمادبه نفس برای کمک به دیگران را 

افزایش داده و بازسازی را تقویت می کند.
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یادداشت

به ناز مقدســی| حســام الدین نراقی رئیس 
هیأت مدیــره انجمن امــداد ایرانیــان یکی از 
کسانی اســت که تجربه حضور در زلزله ورزقان 
در استان آذربایجان شــرقی را داشته و می توان 
از تجربیــات و آموخته هایش درخصوص کمک 
به زلزله زدگان درس گرفت. او معتقد اســت که 
در بحران هــای طبیعی که جان مــردم به خطر 
افتاده، نباید احساســاتی تصمیــم گرفت و وارد 
عمل شــد. این روزها که خبر زلزله شدید از گله 
کرمانشاه، مردم کشور را از این حادثه متأثر کرده 
و تعداد زیادی از هموطنان مان روزهای سختی 
را پشت ســر می گذارند، با حســام الدین نراقی 
همکالم شــدیم تا شــاید همین گفت وگو راهی 
باشــد برای مرور تجربه اشتباهات گذشته زلزله 

ورزقان.
  زلزله 7/3 ریشــتری از گله کرمانشــاه 
ابعاد وســیعی داشت و وحشــت زیادی را 
برای ساکنان غرب کشــور و حتی بسیاری 
از شــهرهای مرکزی ایران مانند قم، تبریز 
و تهران ایجاد کرد. شــما سطح این زلزله را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
حادثه زلزله دیشــب به خــودی خود بزرگ و 
تأثرآمیز بود اما متاسفانه بعد از این حادثه عوامل 
مختلفی باعث شــد تــا حادثه ای که در ســطح 
اســتانی رخ داد، تبدیل به یک بحران ملی شود. 
یکی از این عوامل که بر ابعاد این حادثه دامن زد 
و مردم شهرها و روســتاهای مختلف کشور را به 
وحشت انداخت، اخبار و شایعات فضای مجازی 
بود. درست اســت که عمق فاجعه در این منطقه 
زیاد اســت و حتی برای زیرآوارماندن یک نفر از 
ســاکنان مناطق زلزله زده باید ناراحت شد اما به 
این تألم نباید باعث شــود تا هیزم بیشــتری در 

آتش بیندازیم.
متاسفانه سطح این حادثه در استان کرمانشاه 
به دلیل ساخت وســازهای ناایمن و شدت باال و 
عمق کــم زمین لرزه باعث ایجاد خســارت های 
جانی و مالی در این منطقه شد. هر چند که باید 
به این نکته اشــاره کرد که به دلیل پیش لرزه ها 
به خصــوص پیش لــرزه 4.5ریشــتری که قبل 
از زمین لــرزه اصلی رخ داده بود، باعث شــد که 
ســاکنان این مناطق حواسشــان جمع باشد و 
عاملی شد که تعداد کشــته ها و زخمی های این 
زمین لرزه به نســبت شدت و وســعت آن کمتر 

باشد.
  شــما یکی از کسانی هســتید که تجربه 
حضــور در مناطــق زلزلــه زده ورزقان و 
ارســباران را دارید. از لحاظ تجربه هایی که 
در آن شرایط به دست آوردید؛ فکر می کنید 
مانند هالل احمر،  متولی  که ســازمان های 
مدیریت بحــران و اورژانــس و غیره چه 
اولویت هایــی را باید در امدادرســانی به 

آسیب دیدگان در نظر داشته باشند؟
متاسفانه سال هاســت که جای خالی آموزش 
و پیشــگیری در حوادث احساس می شود. نکته 
مهم این است که در چند  ســال اخیر این اتفاق 
از طرف سازمان های متولی کمرنگ بوده و حاال 
در این شــرایط تنها باید به مقابله با این بحران 
تمرکز داشــت. بنابراین االن تنها باید این وضع 
را مدیریت کنیم. االن هرکسی نباید خودسرانه 
وارد عمل شــود و سازمان های مســئول باید با 
هماهنگی بــا یکدیگر هم امدادرســانی را انجام 
دهند و هم برای جلوگیری از شــایعات و التیام 
حساســیت های مردم کشــور نســبت به ابعاد 
این حادثه به طور مســتقیم از وضع این مناطق 

زلزله زده گزارش دهند.

  آیا در شرایط کنونی حرکت های خودجوش 
مردمی می تواند به امدادرسانی در مناطق و 

مردم زلزله زده کمک کند؟
خیــر. به هیــچ عنــوان در این زمینــه نباید 
احساســی تصمیم گرفت. بنابراین مردم باید از 
کارهای احساســی و هیجانی خودداری کنند. 
ابعاد زلزله در استان کرمانشاه وسیع است و مردم 
زلزله زده تا مدت هــا نیازمند کمک خواهند بود، 
بنابراین بهتر است به این فکر کنیم که بعد از این 
حادثه و امدادرسانی ها چه کاری می توانیم برای 
زلزله زدگان انجام دهیم. مثــال به این فکر کنیم 

که تا چند روز یــا هفته دیگر 
موج سرما به این منطقه وارد 
خواهد شد، بنابراین آن موقع 
چــه کار می توانیم برای مردم 
زلزلــه زده انجــام دهیم؟ چه 
امکاناتــی الزم دارنــد؟ نباید 
مثل زلزله ورزقــان اقالمی به 
مناطق فرستاده شود که مورد 
نیاز نیست یا آن قدر زیاد است 
که غیرقابل اســتفاده می ماند 
و بعضــا حتــی دور ریختــه 

می شود.
  شــما به هرج ومرج در 
کمک هــای مردمی زلزله 
چه  کردید  اشاره  ورزقان 
اتفاقــی در آن جــا افتاد 
از  باید  که تأکید داریــد 

اشتباهات و تجربیات آن در این حادثه درس 
بگیریم؟

در زلزله ورزقان افراد زیادی با نیت کمک کردن 
از تهــران یا شــهرهای دیگر به ایــن منطقه بار 
فرســتادند اما متاســفانه برخی از این کاالها به 
اندازه قیمت خودشــان هزینه حمل ونقل شــان 
شــد! از طرف دیگر برخی از افراد بدون اطالع و 
آمادگی از شــرایط این مناطق به آن جا آمدند و 
بــه دلیل نداشــتن اطالعات و تجهیــزات بعضا 
باعث اختالل در امدادرســانی نیز می شــدند یا 
مثال قضیه اهــدای خون. اهدای خــون باید در 
طول  سال و به طور مســتمر انجام شود تا بانک 
خون بتواند آن را ســاماندهی کند، اما متاسفانه 
مردم وقتی حادثــه ای رخ می دهد، به ســمت 
پایگاه های انتقال خون هجوم می برند. این اتفاق 
نیز در زلزله ورزقان افتاد و کار به جایی رســید 
که حتی بعضی از خون ها بدون اســتفاده ماند و 
دور ریخته شد، چراکه خون باید آزمایش شود و 
بعد از مدتی وارد چرخه درمانی گردد. خون دوره 
زمانی و عمر دارد و نمی توان چندین سال خون را 
نگهداری کرد. بنابراین مردم باید به این موضوع 

نیز توجه کنند و اگــر در پایگاه های انتقال خون 
متوجه شوند که ظرفیت تکمیل  شده، فکر نکنند 
که مســئوالن کارشــکنی می کنند. با این حال، 
باید گفت؛ این موضوع نیاز به فرهنگ ســازی در 
طول  ســال دارد و نمی توان یک شبه جلوی موج 
جمعیت داوطلب اهدای خون را گرفت! به همین 
خاطر اســت که می گویم باید از اشتباهات زلزله 

ورزقان درس بگیریم.
  با این تجربه پیشــنهاد شــما درخصوص 
کمک هــای مردمی به مناطــق زلزله زده و 

زلزله زدگان چیست؟
و  نیازهــا  بایــد  ابتــدا 
در  زلزلــه زدگان  کمبودهای 
مناطــق مختلــف ارزیابی و 
شناسایی شود. از طرف دیگر، 
تأمین و تهیه اقالم کمکی باید 
متمرکز انجام شود. کسانی که 
قصد کمک کــردن دارند، باید 
به شعبه های هالل احمر بروند 
و ثبت نــام کنند تــا در زمان 

حادثه سازماندهی شوند.
بــارز  حــس  شــاید    
ایرانی ها  در  انسان دوســتی 
اصلــی  دالیــل  از  یکــی 
است.  احساسی  واکنش های 
مردم همه استان ها و شهرها 
و روستاهای کشور تحت تأثیر 
گرفته اند.  قــرار  حادثه  این 
همین هم شده که معموال در چنین حوادثی 
مردم به صورت داوطلبانه وارد عمل می شوند. 
این احساس همدردی و انسان دوستی شایسته 
توجه و قدردانی اســت، اما باید ایــن را بدانیم 
که در ســاعت های اولیه پس از حادثه و بحران، 
ســازمان های متولی فرصتی برای برنامه ریزی و 
ســاماندهی داوطلبان ندارند. بنابراین مردم باید 
ضمن اعتماد بــه مســئوالن و امدادگران باعث 
ایجاد هرج و مرج و اختالل در امدادرسانی نشوند. 
دوم این که االن فرصت خوبی اســت تا مردم به 
فکر آموزش و پیشــگیری بیفتند. مثال از همین 
لحظه فکر کنند که اگــر زلزله در منطقه آنها رخ 
داد، آیا راهکارهای نجات را می دانند؟ مردم باید 
نیازهای خــود را در مواقع چنیــن بحران هایی 
شناســایی کنند و برای بروز احتمالی حادثه ای 
آمادگی الزم را داشته باشند. با همه اینها، برخی 
اوقات نیز افراد سودجو نیز گاهی در این شرایط 
شماره حساب می دهند و دست به کالهبرداری 
می زنند. بنابراین مردم باید هوشیارانه و با کمک 
و هماهنگی ســازمان های مسئول مثل جمعیت 
هالل احمر کمک هــای مردمی خود را به مناطق 

زلزله زده ارسال کنند.
  به  نظر شما از زلزله ورزقان و ارسباران چه 
تجربه هایی وجود دارد کــه می توان از آنها 

درس گرفت؟
مســأله ای که وجود دارد، این اســت که نباید 
هرج ومرج ایجــاد کنیم. مــردم نباید به صورت 
خودســرانه وارد عمل شــوند. در روزهای اول 
به طور قطع جمعیت هالل احمر نیروهای امدادی 
و ذخیره شــده ای را ســاماندهی کــرده و برای 
امدادرســانی به مناطق زلزله زده اعزام می کند و 
بنابراین االن اگر گروه های مردمی برای کمک به 
این مناطق بروند، قطعا کار اشتباهی است. یادم 
است که در زلزله ورزقان هرکسی خودش ستاد 
شده بود و هر مسئولی خبررسانی و اطالع رسانی 
می کرد. ایــن موضوع باعث اختالل در انتشــار 
اخبار شده بود. بنابراین سازمان های متولی باید 
سیستم اطالع رسانی شــان را فعال کنند تا افراد 
مختلف برای خود ســتادهای خبری تشــکیل 
ندهند. مســأله دیگــری که در ورزقــان وجود 
داشــت، به خاطر وسعت روســتاها و پراکندگی 
آنها، جمع آوری اطالعات و ســازماندهی خبرها 
مشــکل بود و به همین خاطر اخبار غیرواقعی و 
متناقص منتشر می شــد. االن هم در کرمانشاه 
همین مشــکل وجود دارد؛ یعنی روســتاهای 
حادثه دیده از یکدیگر دور و پراکنده هســتند و 
احتمال وقــوع دوباره این موضــوع وجود دارد. 
بنابرایــن مرکز فرماندهی عملیات اســتان باید 

برای پوشش خبرهای واقعی فعال باشد. 
  نقش رسانه های رسمی در پوشش اخبار و 

حواشی مناطق زلزله زده چیست؟
به طور قطع رســانه های رســمی نقش مهمی 
در انتشــار اخبار درســت به مــردم را برعهده 
دارند. نبایــد به افــراد اخاللگــر و خبرنگاران 
غیررســمی به خصوص در فضای مجازی فرصت 
مانور و انتشار شــایعاتی که باعث ایجاد وحشت 
در مــردم می شــود را داد. بنابراین رســانه ها و 
نهادهای رســمی باید به سرعت به اطالع رسانی 
اخبار درست و مســتند بپردازند تا در دل مردم 
بی اعتمادی ایجاد نشود، چراکه اگر بین مردم و 
اخبار رســمی و واقعی فاصله بیفتد، بی اعتمادی 
ایجاد خواهد شــد و درنهایت باعث می شود که 
هم بازار شایعات داغ  شــود و هم برخی از مردم 
برای این که خود از نزدیک در جریان ماجرا قرار 
بگیرند، خودشــان را به محل حادثه می رسانند 
که هر دوی این موضوعات باعث ایجاد هرج ومرج 
و اختالل در امدادرســانی به زلزله زدگان خواهد 

شد.
  در شــرایط فعلی بهترین کاری که مردم 
برای  می توانند  کشــور  مختلــف  مناطق 
همدردی و کمک به هموطنان زلزله زده شان 
انجــام دهند، چیســت؟ و درنهایت چطور 

می توان از این حادثه درس گرفت؟
اول کنترل روانــی خودمــان و اطرافیان مان 
نکته بسیار مهمی اســت. نکته دوم، عدم انتشار 
اخبار و شــایعات از منابع غیرموثــق و این که ما 
خودمان بحران ســاز نباشــیم. آخرین نکته هم 
درخصوص درس گرفتن از زلزله این اســت که 
نباید یادمــان برود. مثل حادثه پالســکو که در 
همان روزهای اول همه مردم به خودشان افتادند 
و برخی ها به فکر ایمنی و مغازه ها و پیشــگیری 
از آتش ســوزی افتادند اما درنهایــت آتش این 
فاجعه هم خیلی زود ســرد شــد. یــاد بگیریم، 
بخواهیم آمــوزش ببینیم، پیشــگیری کنیم تا 
 بار دیگر بالیای طبیعی این قدر سرزده به کشور

سر نزند.

گفت وگوی »شهروند« با حسام الدین نراقی، رئیس هیأت مدیره انجمن امداد ایرانیان در رابطه با کمک رسانی مردمی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 

اشتباهات زلزله ورزقان را تکرار نکنیم

پرالتهاب خاورمیانه«،  »شــب  شــهروند| 
گــزاره ای کــه می توان برای یکشــنبه شــب 
عنوان کــرد. به گــزارش »شــهروند« در یک 
لحظــه زمین لرزه بخش های عظیمی از کشــور 
و همچنین کشــورهای همســایه را لرزاند. اگر 
چه لرزش در استان غربی کشــور با خسارات و 
صدمات فراوانی روبه رو شــد، اما در شــهرهای 
مرکزی و شــمالی و حتی بعضی از نقاط شرقی 
کشــور تنها باعث ایجاد رعب و التهاب در فضای 
اجتماعی شد. »شهروند« در گفت و گو با مهراب 
شریفی سده، کارشناس حوزه مدیریت بحران به 
بررســی این موضوع و همچنین موضوع حمایت 
روانی پس از حادثه پرداخته است. آنچه در ادامه 

می آید شرح این گفت وگو است.
خاورمیانه دوشنبه پرالتهابی را سپری کرد، 
آیا به  نظر نباید در ایــن گونه حوادث، بحث 

حمایت های روانی جدی تر گرفته شود.
ببینید، ترسی که در جامعه در این شب دیده 
شــد، ریشــه در ناآگاهی دارد؛ این گونه ترس از 
خطر قریب الوقــوع، هنگامی رخ می دهد که فرد 
نمی داند چه باید انجام دهد. این موضوع طبیعی 
است اما بایستی با آگاهی بخشی مناسب ترس را 
کاهش داد و حتی این ترس را منطقی کرد، ترس 

غیر منطقی را باید به ترس منطقی تبدیل کرد.
این موضوع چــه خلل هایــی را به وجود 

می آورد؟

هراس معموال ترس غیرمنطقی است و استرس 
را افزایش می دهد و استرس زیاد تمرکز آدمی را 
مختل کرده و ســبب بروز رفتارهای غیرمنطقی 
می شود؛ ولی ترس منطقی و بیم داشتن صحیح 
می تواند ســبب رفتارهای فوری و منطقی شود. 
تــرس منطقی از کرختــی افراد کاســته و آنان 
 را بــه رفتارهای منطقــی و به موقــع رهنمون

می سازد.
جناب دکتر در کنار این هراس بازار شایعات 

متعددی نیــز داغ بود، ایــن موضوع تا چه 
میزان می تواند در روند امدادرسانی اختالل 

ایجاد سازد؟
شایعات بیشتر ریشه در عطش دانستن توسط 
مــردم دارد. بازار خبــر که گرم باشــد، دروغ و 
خبرهای عجیب و غریب مشتری می یابد. نیاز به 
دانستن به عالوه قصور رســانه ها در خبررسانی 

می تواند بازار شایعه را گرم کند.
توصیه شــما به افرادی که در شــهرهای 

حادثه دیده حضور دارند، چیست؟
حفظ آرامــش، قطعــا زلزله اصلــی رخ داده 
و پس لرزه ها شــدت کمتری خواهد داشــت و 
ساختمان هایی که آسیب جدی در ستون، سقف 
و دیواره ها ندارند، قابل  ســکونتند. اگر منابع آب 
آلوده شده است، اســتفاده از آب جوشیده شده 
سرد شده یا آب بسته بندی شده توصیه می شود. 
خبرها را از رســانه های معتبر و ســازمان های 
مســئول دریافت کنند. از ازدحام در مکان هایی 
که عملیات جســت وجو و نجــات در حال انجام 
است و بیمارســتان ها اجتناب کنند. جاده ها را 
برای تردد آمبوالنس هــا و خودروهای امدادی 
باز نگــه دارند. میدان جســت وجو و نجات برای 
افراد عــادی بالقوه می تواند خطرناک باشــد؛ از 

میدان های جست وجو و نجات دوری کنند.
در مــورد مهمتریــن نیازهای شــهرهای 

حادثه دیده صحبت کنیم.
مهمتریــن نیازهــا را تیم های ارزیــاب باید 
مشــخص کنند؛ ولی به  نظر می رســد حداقل تا 
48 ســاعت آینده عملیات جســت وجو و نجات 
و درمان اضطراری و انتقــال مصدومان اولویت 
اصلی باشــد و البته در کنار آن اسکان اضطراری 
افــراد بی خانمان به ویژه در مناطق سردســیر و 
همچنین در مراحل بعدی تأمین آب آشامیدنی 
 ســالم و غذا و دیگــر امکانات امــدادی مطرح

می شود.

مهراب شریفی سده، کارشناس حوزه مدیریت بحران در گفت وگو با »شهروند«: 

باید در حوادث ترس منطقی جایگزین ترس غیرمنطقی شود
  از زمان وقوع زلزله حداقل تا 48ساعت بعد عملیات جست وجو و نجات و درمان اضطراری و انتقال مصدومان اولویت اصلی است

نگاه

به فردا پس از حادثه فکر کنیم؟
|حسینملکی|روانشناسوعضوداوطلب
تیمحمایتروانی-اجتماعیدربالیایجمعیت

هاللاحمر|
یکــی از موضوعات مهم در جامعــه ما؛ بحث 
حمایت های روانی پس از حادثه است، کشور ما 
جزو 10 کشور بالخیز دنیاست و حوادث طبیعی 
مانند زلزله و سیل هرســاله منجر به مرگ ومیر 
و آســیب های جســمی و روانی هزاران انسان 
می شود. این موضع تنش روانی قابل توجهی برای 
بازماندگان ایجاد می سازد و عوارض روانی جدی 
را باقی می گذارد. یک حادثــه طبیعی در مدت 
زمان کوتاهی ظاهر می شود ولی تاثیری که روی 
زندگی افراد می گذارد، طوالنی مدت خواهد بود. 
بیشتر از آسیب های جســمانی و ضررهای مالی 
و جانی معضالت و آســیب های روانی اجتماعی 
متوجه جامعه می شــود؛ چراکه ممکن است تا 
مدت ها اثرات مخرب روانی اجتماعی آن ازجمله 
»اســترس پس از حادثه« )PTSD( و همچنین 
اختالالت شبه جســمی، خواب، واکنش سوگ 
و افســردگی به صورت مزمن و پایدار باقي  بماند. 
در واقع هر حادثه که سبب به هم خوردن شرایط 
طبیعی زندگی افراد شود، موجب به هم خوردن 
امنیت روانی فرد می شود، از این رو مداخله مشاوره 
در بحران، با هدف کاهــش واکنش های پس از 
آسیب در بازماندگان یک حادثه به عنوان خدمتی 
از فرآیند های برنامه ریزی شــده سالمت تعریف 
شده اســت و یک ضرورت محســوب می شود؛ 
به عموم مردم توصیه می شــود: از ایجاد و انتشار 
شایعه، شــوخی و ترس پرهیز شــود. به افرادی 
مانند خبرنگاران که به لحاظ موقعیت شغلی به 
آخرین اخبار دسترســی دارند، توصیه می شود 
اخبار غربال شده را منتشر کنند؛ افراد اخبار را از 
منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار اخبار به ویژه 
تصاویر و فیلم های دلخــراش در فضای مجازی 
خودداری شــود. افرادی کــه دنبال کردن اخبار 
ناگوار اذیتشان می کند، از پیگیری لحظه به لحظه 
خبرها خودداری کنند. افرادی هم که بشدت دچار 
استرس و نگرانی شده اند، می توانند به روانشناس 

مراجعه کنند.

دریچه

 مردم باید مرجع خود را
در بحران بشناسند

سعید اصغرزاده| آن زمان ها استان کرمانشاه 
از روز اول تا آخر درگیر جنگ زمینی و هوایی بود. 
جنگ ایران و عراق در این اســتان آغاز و در این 
استان نیز به پایان رسید. می گویند در طول دوران 
دفاع مقدس کرمانشــاه 176مرتبه مورد هدف 

بمب و موشک های ارتش عراق قرار گرفت.
برای خیلی هــا تنگه چهارزبر، پــادگان ابوذر، 
تنگ حاجیان، تپه شــنی، ارتفاعــات قالویزان، 
بازی دراز، گیسکه و... دارای معانی واال و شگرفی 
اســت. باید بوده باشی و دیده باشــی آن جا که 
جان به جانان تسلیم می شود و زمین به آسمان 
می رسد، کجاست. حال و هوای معاشقه با ربت را 
باید داشته باشی و اال تو نمی دانی که این حروف 
به هم چسبیده چه ترجمانی دارند. برایت قالویز 
فقط قالویز می ماند و بس! حاال اما دوباره مردمی 
را داریم که راه گریزی از قهر طبیعت نداشــته اند 
و دوباره اما حماسه ســازانی را چشم به راه بوده اند 
تا از این بحران نیز رهایی یابند. آن ســربلندی را 
نمی توان نادیده گرفت و حرام اســت بر ما که به 

کمک نشتابیم.
بار دیگر پای بسیجی ها و داوطلبان و سپاهی و 
ارتشــی به این دیار باز شده است. همه آمده اند تا 
همدردی کنند، تا تألمات را فراموش شان دهند، 
تا آواری بر ســر بی قراری نماند، تا نوزادی در زیر 
خروارها خاک دل دل نکند، تا اشک ها را بزدایند 
و دل ها را جال بخشــند، اما مگر می شــود؟ مگر 
می شود شــیون ها را نشــنید؟ مگر می شود زیر 
تابوت ها را نگرفت؟ مگر می شــود هرست درد و 
نوحه سرایی شوی مردگان و کودک گم کردگان 

و... را شنید و کمر خم نکرد؟
حادثــه در بزرگترین وجه خود نازل شــده 
و مالحظاتــی دارد. نیازهایــی و ضروریاتی. 
بمباران اطالعاتی مخاطبان و مردم گاه موجب 
ســردرگمی و اتالف وقت و ناآرامی و کسالت 
و قهر می شــود. مردم همچون مســئوالن و 
نیروهای امدادی به میدان آمده اند. چه برای 
کمک یــدی، چه برای خــون دادن، چه برای 
پرداخت کمک مالی یا ارســال محموله های 

غذایی و پوشاک و...
چگونه می توان از حادثه ای به این وسعت عالوه 
بر ایجاد مشارکت عمومی به آموزشی عمومی تر 
در تمامی وجوه دست یافت تا از این پس کمترین 
هزینه ها را در بحران هایی از این دســت داشت؟ 
مردم باید مرجــع خود را در بحران بشناســند. 
مرجعی که ملجا آنان است و آسیب دیدگان را از 
آغاز تا به انتها رها نمی کند، اما آیا این فرهنگ سازی 
صورت پذیرفته و این حرکت همواره در مسیر خود 
است و هربار همان مسیر اســت؟ آیا بازیابی این 
مسیر برای تمامی مردم و حتی تازه واردین میسر 
اســت.  به عنوان نمونه برای دسترسی به اخبار و 
اطالعات صحیح و کمک رسانی مطلوب به کدام 
کانال و کدام سایت مراجعه کنیم؟ چه کسی این 
کانال ها و سایت ها را معرفی می کند؟ چگونه عضو 

آنها شویم؟ و... 
ســخن کوتاه. حادثه تازه آغاز شده و تا انتها راه 
زیادی است. پیمودن این راه بی نقشه برای مردم 

میسر نیست. میسرش سازید. 
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به طور قطع رسانه های رسمی 
نقش مهمی در انتشار اخبار 
درست به مردم را برعهده 

دارند. نباید به افراد اخاللگر 
و خبرنگاران غیررسمی 

به خصوص در فضای مجازی 
فرصت مانور و انتشار شایعاتی 

که باعث ایجاد وحشت در 
مردم می شود را داد
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