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شماکهدرمناطقســیلزدهبامردمدرتماس
بودید،چهافرادوگروههایســنیدراینحادثه

بیشترینآسیبروحیرادیدند؟
اتفاقا ســازمان جوانان هالل احمر با مشارکت انجمن 
مددکاران اجتماعی ایران و ان جی او کشور روسیه نشستی 
را برگزار کرد. 2نفر از اســاتید برجسته روسیه در سازمان 
جوانان میهمان ما بودند و ما از آنها همین سوال را پرسیدیم 
تا ببینیم اولویت هایی که ما در حوادث تعریف کردیم چقدر 
به آنها نزدیک اســت. درنهایت به این نتیجه رسیدم که 
این اولویت ها در همه دنیا یکی است یعنی کودکان، زنان 
باردار، سالخوردگان و معلوالن بیشترین آسیب را در حادثه 
می بینند و نیازمند حمایت های روانی بیشتری نسبت به 

گروه های دیگر هستند.
بینجنسیتحادثهدیدگانچطور؟
زنانبیشــترآســیبمیبینندیا

مردان؟
در این حادثه که واقعا زنان پا به پای مردان کار می کنند 
و زنان ایرانی هم از حیث استقامت ومقاومت انصافا زبانزد 
هستند. منتها هر بخشــی از حادثه تأثیر خودش را روی 
زنان و مردم می گذارد. وقتی سیل یک ساختمان را تخریب 
می کند و آشپزخانه و وســایل خانه زیر گل و الی می رود 
یک زن یکدفعه می بیند تمام موادغذایی و جهیزیه اش زیر 
گل و الی دفن شده و طبیعتا آسیب روانی زیادی به او وارد 

شده است. 
طبیعتاسیلزدگانوافراددچاراینحادثهبار
روانیزیادیراتحملمیکنند.مشــخصاچیزی
بهخاطرتانمیرسدکهبرایمانتعریفکنیدیک
سیلزدهممکناستباچهناممکنهاییروبهرو

شود؟
ببینید شاید این اتفاقی که می خواهم تعریف کنم کامال  

گویای اتفاقــات ناممکن و تلخی که برای ســیل زدگان 
افتاده، باشد. همان روزهایی که در شیراز سیل آمد من با 
معاون جوانان استان فارس تماس گرفتم و ایشان تعریف 
می کردند که خانمی با او تماس گرفته و گفته اســت که 
من 2 تا پــا  در خانه ام می بینم. خالصــه این که تیم های 
امدادونجات اعزام شده بودند و متوجه شدند که متاسفانه 
یکی از قربانیان سیل با جریان آب به پایین دست رفته و 
جســدش در خانه این خانم و پشــت یخچال رها شده  
است. این موضوع واقعا آسیب روانی سنگینی به صاحب 
این خانه وارد کرد درحالی که خودش به صورت مستقیم 
درگیر سیل نشده بود، ولی پیدا شدن جسد قربانی سیل 
در خانه اش واقعا تلخ بود. برای همین است که تمام افراد 
دچار حادثه چه آنهایی که بیشــترین آسیب را دیده اند و 
چه آنهایی که کمتر، مستلزم حمایت های روانی هستند. 

بنابرایــن حمایتهای
روانیپــسازبــروزبالیا
باعثآرامش،حفظسالمت
روانوکاهشاســترسدر
کار میشود. آسیبدیدگان
گروههایحمایــتروانی
هاللاحمــرازچهزمانی
دربحــرانتعریف
میشود؟

به طــور کلــی گروه های حمایــت روانی بایــد قبل از 
حادثه و حتی در مرحله هشــدار هم فعال باشــند. بعد از 
حادثه هم طبیعتا نیاز اســت که این گروه هــا در مناطق 
حادثه دیــده حضور داشــته باشــند، امــا کار اصلی آنها 
زمانــی آغاز می شــود کــه کار امدادونجات تمام شــود. 
بنابرایــن تیم هــای حمایت روانــی در قالــب تیم های 
ســحر ســازمان جوانان فعالیت شان را شــروع می کنند.
اعضایتیمهایحمایــتروانیکهبعدازبحران
بهدلمــردممیروندتافضایاســترسزارابرای
آســیبدیدگانآرامکنند،چهدورههاییدیدهاند؟
تحصیالتشانبارشتهروانشناسیمرتبطاستیا

دورههایآموزشیپشتسرگذاشتند؟
اعضای تیم سحر عمدتا دوره های آموزشی 
را گذرانده اند. ضمــن این که هر زمانی که 
حادثه ای رخ می دهد و ایــن تیم ها اعزام 
می شوند به محض ورود به صحنه حادثه 
یک سری کارگاه های توجیهی دارند تا 
با فرهنگ و اقلیم آن منطقه آشنا شوند 
تا براســاس اطالعات دقیــق با مردم 

حادثه دیده آن مناطق برخورد کنند.
شــمادرکلمصاحبــه
و حادثهدیــده مــردم از

روحیهدادنبهآنهاگفتیددرحالیکهشــماو
همکارانتانهمازدقایقاولیهیکحادثهدر
کنارمردمحادثهدیدههستید.اصالامدادگران
ومددکارانیکهدرقالبگــروهحمایتهای
روانــیدردلحادثــهمیروندخودشــان

روحیهشانراازدستنمیدهند؟
در جواب به این سوال شــما باید یک خاطره تعریف کنم. 
چند وقت پیش یک کارگاهی برای مددکاران اجتماعی برگزار 
کرده بودیم. از آنها خواســتم که هر کدام شان یک خاطره از 
حضورشــان در حوادث بگویند. هرکــدام از این مددکاران 
در زمان تعریف خاطره شان منقلب شدند و به گریه افتادند. 
بنابراین طبیعتا حضور در مناطقی که شــرایط عادی ندارد 
و مردمش دچارحادثه و مشــکل  و آسیب شده اند برای یک 
امدادگر یا مددکاری هم که در کنار این مردم حضور پیدا کرده 

بار روانی زیادی ایجاد می کند.
درهمهاینسالهاروحیهخودتانچطوراست؟

راستش من از ســال 77 به عنوان رئیس شعبه کوهبنان 
استان کرمان وارد جمعیت هالل احمر شدم. در طول دوران 
کاری ام حوادث زیادی را تجربه کردم. در زلزله بم و کرمانشاه 
حضور مداوم داشــته ام و برای همین بــا این حوادث بیگانه 
نیستم و در این مسیر یاد گرفته ام که چطور باید روحیه ام را در 

کنار مردم حادثه دیده حفظ کنم. 
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روانــی  واکنش هــای  معــرض  در  امدادگــران  می دهــد  نشــان  روانشناســی  تحقیقــات 
)Psychologicalreaction( شدید ناشی از حوادث و سوانح هستند که می تواند عامل بروز اختالالت 
روانی در آنها شــود. این اختالالت عالوه بر تاثیرات و پیامدهای منفی فردی، بر فعالیت آنها نیز تاثیرات 
نامطلوب دارد و درواقع آنها قربانیان پنهان بالیا وحوادث هستند و حتی خود نیز در حین امدادرسانی 

ممکن است قربانی شوند و نیاز به امدادرسانی پیدا کنند. 

امدادگران 
قربانیان پنهان 
حوادث

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

تحقیقاتنشانمیدهدکه
خستگیرانندهیکیازعوامل

مؤثردربیشاز۲۰درصد
تصادفاتجادهایوبیشاز

یکچهارمتصادفاتکشندهو
جدیاست.

آقایگنجکریمیشــمادرمناطقسیلزده
حضورداشــتید.منطقههاییکــهدیگرمثل
سابقنیســتندوســاکنانشمجبوربهترک
خانههایشانشــدند.اصالهمینکهزندگی
عادیمردمبههمریخته،خانههاوبخشــیاز
وسایلواسبابواثاثیهشانازدسترفتهوکار
وزندگیشاندرگروســیالبمانده،بهخودی
خودشــرایطرابرایبرهمخــوردنآرامشو
اعصابشــانفراهمکردهاست.احساسخشم
یاافسردگیبینسیلزدگانچقدراست؟کمو

زیاددارد؟
وســعت حادثه خیلی گســترده اســت و نمی شود 
مشــخصا گفت خشــم مردم این مناطق به چه اندازه 
است. آســتانه تحمل مردم هر دیاری فرق می کند یا 
به عنوان مثال روســتایی که راه ارتباطی اش به خاطر 
سیل خیلی دیر باز شــده و امدادگران کمی دیرتر به 
آن جا رسیده اند، طبیعتا مردمش عصبانی تر هستند یا 
برعکس در منطقه ای که امدادگران توانسته اند زودتر 
برسند، مردم آرامش بیشتری دارند. بنابراین احساس 

خشم و افسردگی در بین سیل زدگان پراکنده بود.
درچنــدروزاخیــردرفضــایمجازی
کلیپهاییمنتشرشــدکهنشانمیدادظاهرا
بعضیازمســئوالنازسیلزدگانخشمگینتر
هســتند.بهنظرشــماکهســالهادربخش
حمایتهایروانیپــسازبحرانتجربهدارید،
راهدرستبرخوردباافرادیکهیکشبهخانهو
زندگیشانراازدستدادهاند،چیست؟چطور
بایدباکسیکهبهخاطرچنینحادثهایحالت

روحیمناسبیندارد،صحبتکرد؟
قطعا در مواجهه بــا افراد حادثه دیــده باید با حفظ 
خونســردی، حق را به فرد حادثه دیده بدهیم، ضمن 
این که در بعضی مواقــع و در بعضــی از جغرافیاهای 
خاص، پس زمینه هایی نســبت به مسئوالن و مدیران 
در ذهن مــردم وجــود دارد که حتی ممکن اســت 
حادثه را ناشی از اشــتباهات مدیریتی در منطقه شان 
بدانند. بنابراین وقتی در یک جایی مردم با مســئوالن 
مواجه می شوند، حتی اگر این موضوع مربوط به دوره 
مدیریتی این مسئول هم نباشد، باید روحیه انتقادپذیر 
داشته باشد. یک مسئول باید شرایط افراد حادثه دیده 

را درک کند و با آرامش پاسخ مشکالت شان را بدهد.
ســال96بعداززلزلهکرمانشــاهتیمهای
حمایتروانیســازمانجوانانهاللاحمربین
مردمزلزلهزدهرفتهبودند.یادماستآنموقع
کهماهمبهسرپلذهابومناطقزلزلهزدهاعزام
شــدهبودیم،میدیدیمکهاینتیمهامدامدر
بینمردمحضورداشتندوبااجرایبرنامههای
مختلفبهحادثهدیدگانروحیهمیدادند.االن
هماینتیمهادرمناطقسیلزدهحضوردارند؟

بله؛ ولی در هر اســتان فرق می کند. مثال در استان 
لرســتان وضع خانه و زندگی مردم به ثبات نرســیده. 
منظورم این اســت که هنــوز خانه ها پــر از گل والی 
هســتند و برای همین نیروهای حمایــت روانی فعال 
بیل به دســت دارند خانه ها را از  ایــن گل والی تخلیه 
می کننــد. بنابراین تــا زمانی که مردم ســیل زده به 

آرامش نســبی از نظــر اســکان نرســیدند، طبیعتا 
نمی شــود کار حمایت روانی را شــروع کــرد. اما در 
خوزستان فرق می کند، چون مردم در چادرها مستقر 
شــده اند؛ فضای ذهنی مردم یک مقدار آرام تر است و 
برای همین تیم های ســحر ســازمان جوانان در قالب 
تیم های حمایت روانی در این منطقه کار خودشــان 

را شروع کرده اند.
بنابراینشــماتجربهحضــوردرحوادث
مختلفرادارید؛روحیهدادنبهسیلزدگانبا

زلزلهزدگانفرقمیکند؟
ببینید در همه حوادث یک بخش های مشترکی بین 
آسیب دیدگان وجود دارد. مثال وقتی در یک حادثه ای 
مردم خانه و لوازم زندگی و اســباب و اثاثیه شان را از 
دست می دهند، طبیعتا بین آنها یک سری واکنش های 
مشــابهی وجود دارد. تعبیر ها مختلف است؛ بعضی ها 
زلزله را خیلی بدتر از ســیل می داننــد، به  هرحال در 
بحث امدادرسانی برای ما خیلی فرق نمی کند، چون ما 
باید با همان روحیه ای که آموزش دیده ایم، یک سری 
آیتم های مشترک را در برخورد با  مردم رعایت کنیم.
ســختترینزمانیکهاعضایتیمحمایت
روانیکارشانراشــروعمیکنند،چهزمانی
اســت؟وقتیهنوزفردحادثهدیدهدرشوک
اولیهاســتیاروزهایبعدکهباواقعیتبیشتر

روبهرومیشود؟
طبیعتــا اولین لحظــه مواجهه با 

کسی که همه خانه و زندگی اش 
را در زلزله یا ســیل از دست 

از همــه مهمتــر،  و  داده 
زمانی که آنها حتی یک یا 
چندنفر از عزیزانش را هم 
در حادثه از دســت داده 

باشند. 
بــاایــنتعریف
اینکه دلیل به طبیعتا
درزلزلــهکرمانشــاه
بیشــتر فوتیها تعداد
روند بود، حادثهسیل از
فعالیــتتیمهایحمایت
روانیمشکلتربود.درست

است؟
طبیعتا وقتــی تعــداد فوتی ها 

و عمــق فاجعه بیشــتر باشــد، 
امدادگری هم سخت تر است.
مناطــق بیــن  

چطور؟ سیلزده
منظــورماین
که اســت
امدادگری
حمایت و
روانــی
بیــن

بهنازمقدسی|درتوضیحناممکنهایسیلوآســیبهایروانیکهیکحادثهمیتواندبهصورت
غیرمستقیمداشتهباشــد،یکخاطرهکفایتمیکند:»بعدازسیلشیرازخانمیباهاللاحمرتماس
میگیردومیگویدپشتیخچالخانهشاندوتاپامیبیند.بااعزامامدادگرانبهاینخانهمشخصمیشود
اینپاهاجسدیکیازقربانیانسیلاســتکهآباورابهخانهایدرخیابانهایپایینترازدروازهقرآن
شیرازبردهبود.«اینهاراعلیگنجکریمی،رئیسادارهجوانانودانشجوییسازمانجوانانمیگویدو
معتقداستآسیبهایروانیحوادثیمثلسیلوزلزلهآنقدرگستردهاستکهحتیناممکنهاراهم
ممکنکرده.همینهمشدهکهتیمهایحمایتروانیسازمانجوانانهاللاحمرازهماندقایقاولیهسیل
راهیمناطقسیلزدهشدند،تابراساسآنچهآموزشدیدهاندبهحادثهدیدگانروحیهدهند.درانتهای
اینمصاحبهبهایننتیجهمیرسیمکهدرکنارکودکان،زنان،مردان،سالخوردگانومعلوالنیکهدرمناطق
سیلزدهنیازمندحمایتهایروانیهستند،متولیاناینکارهماستحقاقحمایترادارند.امدادگرانو
مددکارانیکهازدقایقاولیهحوادثپابهپایمردمحادثهدیدهکارمیکنندووظیفهشانمیدانندتابار

سنگینمشکالتآسیبدیدگانرابهدوشبکشند.

علیگنج کریمیرئیسادارهجوانانودانشجوییسازمانجوانان
ازآسیبهایحادثهوحمایتهایالزمبرایسیلزدگانمیگوید

 پس لرزه های
 روانی سیل  

کودکان و زنان بیشترین آسیب را دیدند

وقتی مددکاران             منقلب شدند 

سیلزدگاناستانهایمختلففرقمیکند؟
یک تفاوتی که سیل خوزستان دارد و متاسفانه کار را 
نه تنها برای امدادگران هالل احمر بلکه برای مسئوالن 
هم ســخت کرده، اضطراب عمومی اســت که به جان 
مردم افتاده. شایعات بی اساسی که در رابطه با شکستن 
ســدها در فضای مجازی منتشر شده بود،  باعث شد تا 
مردم دچار استرس شوند. هرچند که عامل اصلی این 
شایعات دستگیر شــد اما به  هرحال کنترل این وضع 
ســخت اســت. مردم نمی دانند که با چه کیفیتی کار 

درحال انجام شدن است و نمی دانند که چه خواهد شد 
و مدام می پرســند پس کی تمام می شــود؟ این اتفاق 
باعث شده تا ضربه روحی و روانی زیادی به سیل زدگان 

وارد شود. 
دراینشــرایطتیمهایحمایــتروانی
هاللاحمرچهکاریانجاممیدهندتااضطراب

بینمردمکمترشود؟
من فکر می کنــم همین که امدادگــران و تیم های 
حمایت روانــی هالل احمــر در کنار و همــراه مردم 

ســیل زده هســتند و برایشــان غذای گرم و نیازهای 
اولیــه را تهیه می کننــد، قوت قلبی برای آنها اســت. 
ضمن این که هنوز هم امدادگــران هالل احمر درحال 
انجام کارهای یدی هســتند تا خانه های سیل زدگان 
را از گل و الی تخلیــه کنند و آرامش نســبی را به آنها 
بر گردانند. ضمن این که مسئوالن و رسانه ها باید تالش 
کنند اخبار صحیحی به مردم برسد، چون شایعاتی که   
به بحران دامن می زنــد خیلی در روحیه مردم تأثیر بد 

می گذارد. 
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