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چرا همه ما وظیفهای
برای رفتن به کرمانشاه نداریم؟
رﺿﺎ ﺟﻤﯿﻠﻰ

کمک به هموطن در شــرایط بحــران یکی از
زیباترین حسهایی است که سازنده و قوامدهنده
هویت ملی هر کشــوری است .اما این انگیزهها و
تالشها اگر بهصورت فردی یا از طریق گروههای
کوچک ناآشــنا با شــرایط بحــران انجام شــود،
میتواند نتیجه عکس داشــته باشــد .برای مثال
در مورد کمکهای غیرنقــدی به زلزلهزدگان باید
توجــه کرد تا زمانی که نــوع و میزان این کمکها
از سوی ســازمانهای مســئول اعالم نشده ،نباید
اقدامــی از ســوی مــردم انجــام شــود .یکی از
درسهــای زلزله بــم این بوده کــه اقالمی مانند
آبمعدنی نباید توســط مردم به مناطق بحرانی
ارســال شود .چراکه ارســال آبمعدنی از شهری
مثل تهران به بم هزینههای حملونقلی دارد که
در نهایت هزینه تمامشــده یک بطری آبمعدنی
مصرفشــده در بم را بســیار گران میکرد .مردم
باید کمــک نقدی کنند تا برای مثــال هالل احمر
آبمعدنی را از شــهری ماننــد کرمان خریداری و
به بم ارســال کند .امدادگری که بــرای کمک به
مســلمانان آواره میانماری به بنگالدش رفته بود،
برای من تعریف میکرد که یک کشــور هواپیمایی
پر از پتو به این منطقه ارسال کرده بود .وقتی پتوها
را به منطقه آوردند تازه متوجه شــدند که نهتنها
در آبوهوای گرم و همیشــه شــرجی اســتوایی
آن منطقــه نیازی به پتو نیســت بلکه همه با یک
زیرپیراهن شب را تا صبح میگذرانند! بنابراین باید
تالش کــرد کمکهای مردمی حتیاالمکان نقدی
باشــند ،در مورد کمکهای غیرنقدی هم باید تنها
به نیازی که از سوی سازمانهای حاضر در منطقه
اعالم میشود پاسخ داد و بس.
فقط متخصصها وارد میدان حادثه شوند
آواربرداری غیراصولــی بزرگترین تهدید برای
مناطق زلزلهزده اســت .آمارها نشان میدهد اکثر
کســانی که شــانس زندهماندن دارند ،در نهایت
توسط نیروهای امدادی از زیر آوار بیرون میآیند.
اما اگر همین بیرونآمدن از زیر آوار توسط نیروهای
غیرمتخصص انجام شــود ،احتمال بروز ضایعات
حرکتی در افراد به شــدت افزایــش مییابد .آمار
ضایعــات نخاعی زلزله بم و خســارتهای مادی
و معنــوی ایــن ضایعات که تا پایــان عمر گریبان
این افراد را گرفته ،درســی اســت کــه به ما یک
چیز میگویــد :از هجوم افــراد غیرمتخصص به
مناطــق زلزلهزده غرب کشــور جلوگیــری کنیم.
یــا حمایتهای روانــی از افرادی کــه عضوی از
خانواده خود را از دست دادهاند ،یک مداخلهگری
کامال تخصصی محســوب میشــود .کســی که
صرفا مدرک روانشناسی یا پزشکی عمومی دارد،
نمیتواند چنیــن حمایتی را انجــام دهد .چراکه
مداخلهگری توســط افراد ناآشــنا بــا مختصات
بحرانهای طبیعی میتواند نتایج عکس داشــته
باشد .به همین دلیل باید افرادی را که با نیت خیر
و کمک به همنوع برنامه رفتن به مناطق زلزلهزده
را دارند ،با این ســؤال مواجــه کنیم :آنجا چه کار
تخصصیاي از دســت شما برمیآید؟ اگر پاسخی
نداشتند ،از رفتن منصرفشان کنیم.

رواﯾﺖ

اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در ﺳﺮﻋﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻰ
شــرق :زلزله از همه جلوتر اســت؛ میآید و خانومانمــان را از هم
میپاشــد .ما میمانیم و مرگ و آوار ،ما میمانیم و دســت کوتاه و راه
بســته و ارتباطات قطع شــده و کمکهایی که همیشه دیر میرسند.
زلزله کرمانشــاه نیز در میان زلزلههایــی که تابهحال زندگی جمعی از
هموطنــان ما را درنوردیدهاند ،هیچ آمار امیدوارکنندهای برای نجات و
امدادرســانی ندارد و گروههای امدادی ازجمله هاللاحمر ،یک جای
کمکهای سازماندهیشدهشان میلنگد.
آمارهایی که از امدادرســانیهای اولیه و نجات مردم در ســاعات
اولیه ارائه میشــود ،ضدونقیضهای زیادی دارد؛ در برخی از شهرها
و مناطق شــهری ،امدادرســانی با توجه به فاصله و راهها قانعکننده
و در برخــی شــهرها ،تأخیر توجیهی ندارد .گفتههــای مردم محلی و
بســیاری از عکاســان و خبرنــگاران حاضر در محل حادثــه از تفاوت
در آمار امدادرســانی حکایت دارد؛ عکاســانی که بــا تیمهای امداد و
نجات هاللاحمر به محل زلزله بهویژه سرپل ذهاب رسیدهاند ،ساعت
ورودشــان را ســاعات اولیه صبح )حدود چهار صبح و حدود شــش
ســاعت پس از زلزله( اعالم میکنند و گزارشگران دیگری ساعتهای
ادامه صبح را که نیروهای تکمیل شدهاند.
بنا بر همین مشاهدات خبرنگاران و عکاسان و اظهارات مردمی ،در
این فاصله خود مردم و نیروهای ارتش در حال نجات و بیرونکشیدن
افراد زنده از زیر آوار بودهاند .همه اینها در حالی است که کرمانشاه در
کنار چند اســتان معین کمکهای هاللاحمر ازجمله آذربایجان غربی

و کردستان بوده اســت .با وجود این ،مرتضی سلیمی ،معاون سازمان
امداد و نجات هاللاحمر ،به »شــرق« میگویــد :نیروهای هاللاحمر
در برخی از شــهرها  ۱۰دقیقه پس از زلزله و در برخی دیگر از شهرها
که فاصله بیشــتری داشــتهاند ،تا نیم ســاعت دیرتر رسیدهاند و زمان
تأخیر بیشــتر از ایــن را رد میکند .او میگویــد :نیروهای هاللاحمر از
نظر تجهیزات کمبودی نداشتهاند و  ۱۰فروند بالگرد هاللاحمر هم از
 ۶:۳۰صبح که هوا روشن شده و امکان پرواز داشتهاند ،به امدادرسانی
پرداختهاند.
جمالالدینــی ،معاون جمعیت هاللاحمر ،نیــز با اعالم اینکه ۲۴
قلم از اقالم مورد نیاز برای آســیبدیدگان پــس از زلزله از انبارهای
هاللاحمر تأمین میشــود و نیازی به تأمین اقالم از طریق کمکهای
مردمی نیست ،به »شــرق« گفت :مردم در تأمین برخی از اقالم مانند
چادرهای اسکان موقت توان ندارند و بهتر است از طریق حسابهای
اعالمشده هاللاحمر )شماره حســاب  ۹۹۹۹۹به نام هاللاحمر نزد
بانکهــای ملــی ،ملت ،صادرات ،رفاه ،مســکن ،دی ،تجارت ،ســپه،
پارسیان ،شــهر ،آینده و رسالت و شماره حساب ) ۷۰۲۰۷۰ارزی دالر(
) ۸۰۰۳۰۰ارزی یــورو( بانک ملی و ) ۱۴۰۴۴۴۰ارزی دالر( بانک ملت(
واریز کنند.
جمالالدینی با اشاره به فضای بهوجودآمده برای مردم آسیبدیده
و داغدار و ســایر مردم ایران ،درباره شــرایط روانــی و اجتماعی پس
از زلزله تصریح کرد :انتشــار تصاویر از ســاختمانها ،اجساد و حجم

غم و انــدوه مردم ،بار روانی این حادثــه را چندبرابر میکند و اثراتی
طوالنیمدت را برای این مردم به همراه خواهد داشــت .او تأکید کرد:
در چنین شــرایطی باید از شــایعات ،پیشبینیهای اشتباه و توجه به
اخبار بدون منبع خودداری شــود و آخرین اخبار را از مراجع رســمی
رادیو و تلویزیون دنبال کنند.
او میگوید :حضور افراد غیرحرفهای و کارشــناس برای کمک به
زلزلهدیدگان در شــرایط فعلی اشتباه اســت و به همین دلیل حضور
نیروها و افرادی غیرمتخصص از شــهرهای دیگر الزم نیســت و حتی
ممکن اســت باعث مزاحمت باشــد .جمالالدینی درعینحال یادآور
شــد :طبق اعالم ســازمان انتقال خون ،تنها گــروه خونی فوری برای
کمک گروه خونی  Oمنفی است.
به گزارش »شــرق« آنچــه جمالالدینی در قالــب نکتهای کنترلی
مطرح میکند ،همان اتفاقی است که در زلزله ورزقان شاهد آن بودیم؛
جمع زیادی از شــهروندان شــهرهای مختلف از روی دلسوزی شروع
به جمعآوری اقالم مختلف کردند تا شــخصا به روستاها آسیبدیده
کمککنند؛ اما حضورشان بیشتر باعث زحمت و بستهشدن راهها شده
بود .درحالحاضر بهجز هاللاحمــر برخی از گروههای مردمی معتبر
ازجمله جمعیت امام علی)ع( اقالم مورد نیاز برای نجاتیافتگان این
زلزلــه را تهیه و به این مناطق منتقل میکننــد و افرادی که تمایل به
کمک دارند ،میتوانند از طریق این گروه با خیال راحت به زلزلهزدگان
کمک کنند.

گفتوگوي »شرق« با روانشناسان درباره رسیدگي به آسیبدیدگان زلزله

آواربرداري از سوگواران
گروه جامعه :زلزله نهتنها خانه ،شــهر
و جســم بلکه ذهــن انســانها را نیز
تخریب میکند؛ مسئلهای که از چشم
مســئوالن دور نمانده و روز گذشته ۴۰
روانشناس در قالب تیمهای سالمت
روان بــرای کمک بــه زلزلهزدهها به
منطقــه اعزام شــدند تــا بتوانند آنها
را بــه زندگی بازگردانند امــا برخی از
کارشناســان معتقدند روانشناســان
زمانــی میتواننــد کارآمد باشــند که
مدام احساس کنند مســئوالن به آنها
توجه میکنند درغیراینصورت آنها نیز
نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
حسن عشــایری روانشناس با بیان
اینکــه وقوع چنین حوادثــی به مردم
مناطق آسیبدیده بهخصوص جوانان
شوک وارد ميکند ،گفت :استرس پس
از سانحه به شــدت مدارهای عصبی
را درگیر میکند و مغز آنها نســبت به
این مســائل واکنش نشــان میدهد و
افکار در ذهنشــان مدام تکرار میشود
و اتفاقهایی که برایشــان افتاده است
مدام بــه خاطرشــان میآیــد که اگر
روانشناســان بهموقــع و فوری وارد عمل شــوند،
اســترس بعد از حادثه در این افراد کمرنگ میشود
بهخصوص در جوانان.
عشــایری با بیان اینکــه اســتفاده از روشهای
مناسب روانشناســی میتواند از عوامل ماندگار که
مدتها ذهن را درگیــر میکند و آثار درازمدت دارد،
جلوگیری کند ،افزود :شــوکی کــه از این حوادث به

باید مــورد توجــه قــرار داد بهویژه
فرهنگ ســوگواری این افــراد که در
نقاط مختلف کشــور بســیار متفاوت
اســت .باید زبان آنها را بلد بود چون
ســوگواری برای این افراد بسیار مهم
اســت .عالوهبر این فــردی را که در
گذشته تحت آسیبهای دیگری قرار
گرفته است ،باید از گروه جدا و بهطور
فردی درمان کرد.
اصغــر کیهاننیــا ،روانپزشــک
نیــز دراینبــاره با اشــاره بــه نقش
مســئوالن در کنار روانشناسان گفت:
حضور تیم روانشناســی بسیار الزم
اســت و میتواند به افــراد زلزلهزده
آرامــش دهد تــا کمــی از دردها و
ناراحتیهایشان التیام یابد اما مسئله
مهمتــر از آن که میتواند به شــدت
شــرایط را تغییر دهد ،توجه مسئوالن
به شــرایط پیشآمده است .مردم اگر
احساس کنند مسئوالن مشکالت آنها
را میبینند ،به آنهــا توجه میکنند و
احساس کنند کسانی هستند که تمام
توان خود را برای حل مشکالتشان به
کار گرفتهاند ،راحتتر شــرایط را تحمل میکنند اما
اگر چنین احساسی نداشته باشند ،هیچ روانشناسی
نمیتواند به آنها کمک کند.
کیهاننیــا در ادامــه گفت :روانشناســان نقش
آرامبخــش را دارنــد و در تســکین درد افرادی که
عزیزانشان را از دست دادهاند یا خانههایشان تخریب
شده است ،نقش مهمی را ایفا ميکنند.
زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﻮﮔﻮار در ﺷﻬﺮ ﺳﺮﭘﻞذﻫﺎب ،ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي ،ﺷﺮق

 اینروزها همه از زلزله کرمانشــاه میگویند؛ از
ضرورت ارســال هرچهزودتــر کمکهای مردمی.
از اینکه چطــور باید از هموطنانشــان که درگیر
مصیبتــی بزرگ شــدهاند ،حمایت کننــد و اینکه
چطــور میتوانند ذرهای از غم آنهــا بکاهند .من
بیش از چهار ســال است که ســردبیر هفتهنامه
داخلی هاللاحمر هستم .روزنامهنگاری بحران و
تولید محتوا در این حــوزه و گفتوگو با آدمهای
اســتخوانخردکرده حوزه امدادونجات چیزهایی
به من آموختــه که مرور آنها در اینروزها شــاید
به کار کســانی بیاید که دغدغه کمکرســانی به
زلزلهزدگان غرب کشور را دارند.
برای رفتن به کرمانشاه عجله نکنید!
یکــي از امدادگــران باتجربــه هاللاحمر برای
من تعریــف میکــرد روزی در بم متوجه شــدیم
فقط  ۴۰هــزار نیروی امدادی حضور دارند! شــهر
بم اما یک شــهر ۶۰هزارنفری بود که از قضا تمام
زیرساختهای شــهری آن از بین رفته بود .ازاینرو
یکی از مهمترین دغدغههای امدادگران واقعی در
آن روز ،اسکان آن  ۴۰هزار نفر و مراقبت از سالمت
و تأمین غذای آنها بوده است .یعنی در کنار چالش
امدادرســانی به  ۶۰هزار زلزلــهزده ،نگرانی درباره
زندگی و سالمت  ۴۰هزار نفر دیگر هم به مشکالت
فرماندهــان آن بحران بزرگ اضافه شــده بود! در
زلزله و حــوادث بزرگ یکــی از مهمترین آفتها،
راهافتــادن مســابقه اعزام نیرو از ســوی نهادهای
مختلــف و از جمله گروههای مردمی اســت .باید
اجــازه داد صرفــا نهادهایی مانند هــالل احمر و
سازمان مدیریت بحران در این مورد تصمیم بگیرند
و اگر نیاز به حضور گروههای مردمی باشد ،از طریق
فراخوانهای عمومی آن را اعالم کنند.
آبمعدنی نفرستید!

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

افــراد وارد میشــود ،کارایــی مغز آنهــا را کاهش
ميدهــد و کیفیت زندگی را پایین مــیآورد که تنها
روانشناسانی که دورههایی در زمینه شرایط بحرانی
گذراندهاند ،میدانند چطور باید با افراد برخورد و به
آنها کمک کنند و با یک یا دو جلسه نمیتوان آسیبی
را که به این افراد وارد شده ،درمان کرد .روانشناسان
باید مدتی در آن مکان مستقر شوند و زلزلهزدهها را

از این وضعیت بیرون بیاورند .آنها همچنین باید هر
یک تا سه ماه بیمارانشــان را ویزیت کنند .نوجوانان
حداقل ســه ماه و بزرگساالن مدت طوالنیتری نیاز
به درمان دارند تا به زندگی عادی بازگردند.
این روانشــناس با بیان اینکه مسئله دیگری که
بایــد در نظر گرفــت ،تفاوت فرهنگی اســت ،گفت:
وضعیــت فرهنگــی افــراد مناطق آســیبدیده را

زﻧﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ
شرق :وقــت وقوع حادثههایي مثل زلزله ،زنان بخشي از آسیبپذیرترین
گروهها در مناطق آســیبدیدهاند .به روایت یک شــاهد عیني سال ۸۲
بــم که زلزله آمده بود ،در میان مایحتاجي که براي مردم برده ميشــد،
کمبود اقالم بهداشــتي خاص بانوان مشهود بود و نهایتا با مدتي تأخیر
در رسانهها اعالم شــد .هنگام ترس و اضطراب نیاز بیشتري هم هست،
ولي شرم مانع بیان ميشود.
آمارهاي حوادث دیگر هم نشــان ميدهد زنــان باالترین آمار تلفات
را در حــوادث دارند .طبق آمارهاي ســازمان ملل ،زنان  ۱۴برابر بیشــتر
از مــردان در معرض خطر مرگ به هنگام وقوع بالیاي طبیعي هســتند،

در زلزله پاکســتان ،زنان ســهبرابر مردان جانشــان را از دست دادند .در
توفان بنــگالدش  ۹۰درصد از ۱۴۰هزار کشــته ،زن بودند .در ســونامي
اندونزي ۸۰ ،درصد کشتهشــدگان زن بودند ۷۲ .درصد افراد نیازمند به
خدمات توانبخشــي بعد از زلزله رودبــار و منجیل زن بودهاند .از طرفي
واکنش طبیعي آنها نیز به حوادث غیرمترقبه بهگونهاي است که نیازمند
خدمات مشاوره و روانشناسي گوناگوني هستند.
شاید براي همین است که گفته ميشود پیش از بروز حوادث طبیعي
از این دســت بهشــدت این نیاز که به زنان آموزشهاي مقابلهاي داده
شــود احساس ميشود؛ مسئلهای که با وجود قرارداشتن ایران در کانون

آﺳﯿﺐدﯾﺪن ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﯾﻼم
شــرق :پس از وقوع زمینلرزه در هــر منطقهای
بخشــی از آثــار یــا بناهایی کــه آســیبهای گاه
جبرانناپذیر میبینند ،بناها و آثار تاریخی هســتند.
در زلزلــه اخیــر در اســتانهای غربی کشــور نیز
برخی بناهــا و آثار تاریخــی کرمانشــاه و ایالم از
آســیب مصون نبودند .درهمینبــاره هم معاون
رئیسجمهوری و رئیس ســازمان میراثفرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری از آســیب برخی آثار
و بناهای تاریخی در اســتانهای کرمانشاه و ایالم
در جریان زلزله یکشنبهشــب خبر داد .علیاصغر
مونســان ،معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری ،گفت:
»در جریــان این زلزلــه پنج اثر تاریخی کرمانشــاه
شــامل کاروانسرای شاهعباســی ،عمارت خسرو و
چهارقاپی در شهرســتان قصرشیرین ،قلعه یزدگرد
در شهرســتان داالهو و زیج منیژه در سرپل ذهاب،
دچار آسیب شــدند« .او با تأکید بر اینکه موزههای
اســتان کرمانشــاه در امنیت و بــه دور از هرگونه
آسیب احتمالی هستند ،خاطرنشان کرد» :براساس
اعالم نظر ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه،
میزان آســیب آثار در این استان حداکثر  ۲۰درصد
و قابل احیا و مرمت اســت« .مونسان همچنین از

آســیب بیش از هفت اثر تاریخی اســتان ایالم در
نزدیکی استان کرمانشاه خبر داد و افزود» :براساس
اعــالم نظــر کارشناســان ادارهکل میراثفرهنگی
اســتان ایالم ،گچبریهای شــهر تاریخی ســیمره،
قلعــه میرغــالم هاشــمی و قلعه پوراشــرف در
درهشهر ،قلعه والی و کاخ فالحتی در مرکز استان،
بنــای والی کهره در شهرســتان چرداول و پشــت
قلعه در شهرســتان آبدانان دچار ترکخوردگی در
دیوارهای اصلی شدهاند« .به گفته رئیس سازمان
میراثفرهنگــی ،دیوارهای موزه باستانشناســی
درهشــهر در این اســتان نیز بــر اثر شــدت زلزله
یکشنبهشب ترک خورده اما ویترینها و آثار تاریخی
داخل موزه از آســیبهای احتمالی در امان مانده
اســت .معاون رئیسجمهوری با بیان اینکه طبق
نظر کارشناســان ادارات کل میراثفرهنگی ســایر
استانهای غربی ،آثار و بناهای تاریخی این استانها
در نتیجه حادثه یکشنبهشــب از هرگونه صدمه و
آســیب در امان بودهاند ،تأکید کرد» :تیمهای یگان
حفاظت و کارشناســان میراثفرهنگی ادارات کل
میراثفرهنگی اســتانهای کرمانشاه و ایالم برای
بررســی دقیق میزان تخریب و آسیب آثار تاریخی
به مناطق مختلف اعزام شدهاند«.
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زلزله هنوز اتفاق نیفتاده اســت .زنان عالوه بر قوانین حمایتي در شرایط
اینچنیني ،نیازمند کمکهاي بیشــتري هســتند .در زلزلــه ورزقان و بم
بیشترین درخواســت زنان ارسال پدهاي بهداشــتي و اقالم بهداشتي و
دارویي بود.
از طرفي حضور مشــاور و مددکار براي آرامکردن فضاي شــهرها و
همچنین تفکیک زنان باردار شاید بتواند کمي از بار درد این زنان بکاهد.
دیدن نیازهاي بهداشــتي زنان و ایجاد شرایط امن براي آنها که به دلیل
آوارگي قرباني ابعاد مختلف آســیبهاي ناشــي از حوادثي مانند زلزله
ميشوند باید از اولویتهاي مسئوالن امدادي باشد.

مردم ،اولین امدادرسانان
در حوادث
ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻨﻰ
ﻣﻌﺎون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ
 وقوع زمینلرزه در این بخــش از زاگرس در غرب
و جنوبغربی کشــور به مدت  ۳۰ثانیه و بزرگای ۷٫۳
ریشــتر ،پدیده بسیار نادری به نظر میرسد و این نشان
میدهد آموزش و آمادگی در برابر بالیا در تمام نقاط
کشــور حتی مناطقی که ســابقهای از حادثــه را در
خــود ندارند ،اهمیت باالیــی دارد .این اهمیت وقتی
دوچندان میشــود که بدانیم اولین امدادگران در هر
حادثهای ،مردم هســتند .همسایه ،تماشاگران و مردم
عالقهمند به یاری هســتند که در هــر حادثهای ابتدا
حضور مییابند و کمک میکنند .بنابراین اینکه اولین
امدادگران نحوه صحیح یاریرســانی را بلد باشــند،
خــود از اهمیت باالیی برخوردار اســت و چهبســا با
آشنایینداشــتن با نجــات و با جابهجایــی مصدوم،
احتمال تشــدید صدمه و بهخطرافتادن جان او وجود
داشــته باشــد .بعد از حضور مأموران امــدادی ،این
بسیار مهم اســت که تماشــاگران و مردم عالقهمند
به یاریرســانی به نیروهای امدادرسان اجازه حضور
در صحنه را بدهند و مانع از امدادرســانی نشوند که
اولین اشــکال آن ،اختالل در امدادرسانی است .زمان
در امدادرسانی بسیار مهم است و درصورتیکه امداد
در زمان طالیی اتفاق بیفتد ،میتواند بهینهترین نتیجه
را به دنبال داشته باشد .مشکل دوم ،ازبینبردن تمرکز
فرماندهی صحنه است؛ بهگونهای که فرمانده بحران
بهجای اینکــه بتواند تمرکز کامل خود را روی صحنه
داشته باشد ،بخشی از تمرکز روی تماشاگران خواهد
بود و این باعث خواهد شــد اتخاذ تصمیم بهموقع و
مناســب مشکل شود .سومین اشــکالی که این پدیده
در فراینــد امدادرســانی وارد میکند ،مســئله ایمنی
و سالمت تماشــاگران اســت .محل حادثه که هنوز
تبدیل به مکانی امن نشــده و هــر لحظه امکان دارد
حادثــهای برای حاضران در صحنه اتفاق بیفتد ،خود
میتواند مشــکل بزرگی را ایجاد کند .پیگیری اخبار و
دستورالعملها از طریق رســانههای رسمی ،از دیگر
نکات مهم اســت .از طرف دیگر ،شهروندخبرنگاری
نقش عمده خــود را ثابت کرده بهخصوص هنگامی
که رســانههای رســمی به دلیل محدودیــت زمان،
دسترسینداشتن و دیگر دالیل ،نتوانستهاند بهخوبی
کار خــود را انجام دهند .پوشــش رســانهای بالیا و
حــوادث ،عمدتا مســابقهای علیه زمان اســت و از
آنجایی که خبرنگاران هنگام حادثه در صحنه حاضر
نیســتند ،شهروندان به تهیه تصاویر و فیلم و گزارش
میپردازند و اینجاست که مردم باید در نحوه گزارش
دقت کنند .از آنجایی که در هنگام حوادث ،در بسیاری
از نقاط کشور ،چشــم مردم به شبکههای اجتماعی
بــرای دریافت اطالعات اســت ،باید شــهروندان به
اصول اخالقی شــهروندخبرنگاری نیز پایبند باشند.
تا هنگامی که از موضوعی مطمئن نشدهاند ،مخابره
نکنند ،مواردی را که باعث آزردهشــدن احساســات
عمومی خواهد شد ،نشــر ندهند و از انتشار مواردی
که باعث دلسردی امدادگران شده و همچنین موارد
تفرقهانگیــز مذهبی ،قومی ،جنســیتی و ...نیز پرهیز
کنند .تقویت شــبکههای اجتماعــی مانند توجه به
خانواده ،اقوام ،دوســتان و آشنایان یکی از مهمترین
فاکتورهــای تابآوری در اجتماع اســت .حمایت از
نزدیکان باعث بازگشــت امید و عزت خواهد شــد.
حمایتهای مــادی و در اختیار قــراردادن نیازهای
ضــروری هنــگام حادثــه ،باعث تحکیم انســجام
اجتماعی خواهد شد .همچنین حمایتهای روانی و
اجتماعی ،به مردم کمک میکند در برابر استرس از
خود بیشــتر مراقبت کنند و سریعتر به حالت عادی
بازگردنــد ،تصمیمهای اشــتباه نگیرنــد و بتوانند بر
شــرایط ســخت فائق آیند .این موضوع بهویژه برای
خانوادههای آسیبپذیر مانند کمدرآمد ،بیسرپرست
یا تنها ،از اهمیت بیشــتری برخوردار است .حمایت
روانــی و اجتماعی ،اعتمادبهنفس بــرای کمک به
دیگران را افزایش داده و بازسازی را تقویت میکند.

