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محمدعليزماني، كارشناس ارشد معماري و شهرسازي:

بدون مشخصات زلزله تخريب مسكن مهر را قضاوت نكنيد

سخنگوي سپاه: سوءاستفاده گرها در ورودي شهر كاميون ها را بردند

امير سرتيپ شهنام بابلي، رييس بهداشت و درمان ارتش از بيمارستان صحرايي  مي گويد

»آوا«ي اميد
گ�روه اجتماعي| از همان س��اعت هاي اولي��ه وقوع زلزله 
عكس هايي در فضاي مجازي منتش��ر شد كه نشان مي داد 
بلوك هاي ساختماني مسكن هاي مهر شهرهاي زلزله زده، به 
شكلي عجيب ويران شده اند. در اين عكس ها ساختمان هايي 
نشان داده ش��ده بود كه فقط طبقات پايين آن تخريب شده 
بودند و طبقات باالي آن سالم مانده بودند. همين مساله كافي 
بود تا موجي از انتقادها به بي كيفيت بودن مسكن هاي مهر در 
اين شهرستان ها در فضاي مجازي و بعد از آن در ساير رسانه ها 
منتشر شود. انتقادهايي كه بي كيفيت بودن ساختمان هاي 
مه��ر را دليل جان باختن بس��ياري از زلزله زدگان مي دانند. 
با اين وجود محمدعلي زماني، كارش��ناس ارشد معماري و 
شهرس��ازي معتقد اس��ت كه در اين مورد نمي توان اينگونه 
قضاوت كرد. بلكه براي اظهارنظر بايد جميع جهات را مد نظر 
قرار داد. وي كه سابقه چندين دهه مستند سازي زلزله هاي 
ايران را در كارنامه خود دارد همچنين براين باور است كه نبايد 
شايعات منتشر شده در فضاي مجازي و ضعف هاي مديريتي 
را با مباحث كارشناسي قاطي كرد. گفت وگوي كوتاهي كه 

در زير مي خوانيد. 
آقاي مهندس، شما سال هاس�ت كه روي موضوع 
زلزل�ه كار مي كنيد. دي�روز عكس هايي در فضاي 
رس�انه اي كشور منتشر ش�د كه خانه هاي مسكن 
مهري را نش�ان م�ي داد كه ديواره�اي چند طبقه 
پايين آن تخريب شده بودند ولي در عوض طبقات 
باالي آن سالم مانده بودند و در برخي عكس ها نيز 
ساختمان ها كج به نظر مي رس�يدند. همين باعث 
شد تا ش�ايعاتي در فضاي مجازي منتشر شود كه 
دليل فوت بس�ياري از هموطنان مان در اين زلزله 
را بي كيفيت بودن س�ازه هاي مس�كن مهر عنوان 
مي كردن�د. به اعتقاد ش�ما اين ش�ايعات در مورد 
بي كيفيت بودن مسكن مهر در مناطق زلزله زده تا 

چه حد درست است؟
اينگونه نمي شود در مورد اين مساله قضاوت كرد. ببينيد، هر 
سازه اي داراي دو بخش شالوده استراكچر )شامل اسكلت و 
پي و... .( است و بخش ملحقات آن و اجزاي غير سازه اي مثل 
نازك كاري ها، نماها و... اس��ت. در زمان وقوع زلزله، بس��ته 
به نوع زلزله، ش��دت آن، اينكه نيروهاي جانبي آن عمودي 

اس��ت يا افقي، يا عمق آن چقدر باش��د، به ساختمان آسيب 
مي رس��اند. در واقع شالوده س��اختمان تا يك حدي در برابر 
زلزله مقاومت مي كند و بعد از آن آس��يب مي بيند و تخريب 
مي ش��ود يا مي ريزد. براي هر كدام از بخش هاي س��ازه اي يا 
غيرسازه اي آيين نامه هايي وجود دارد كه سازه ها بايد مطابق 
آن ساخته شوند. در اين بين هم طراحي و هم اجراي طراحي 
مهندس، در تداوم يك سازه بسيار مهم و حياتي است. در واقع 
اگر اجزاي غيرسازه اي يك ساختمان )مثل نماي آن( خوب 
طراحي نشده باشند يا خوب اجرا نشده و به زبان ساده خوب 
به هم وصل نشده باشند، مي توانند باعث پايين آمدن مقاومت 
و كيفيت يك بنا ش��وند. بنابراين به اين سادگي نمي توان در 

مورد سازه ها اظهارنظر كرد. 
يعني با ديدن اين عكس ها نمي توانيد حداقل نظر 

ابتدايي تان را بدهيد؟
نه، چرا؟ چون هم بايد مختصات و مشخصات زلزله را داشته 
باشيم و هم مشخصات و نقشه و اسناد مربوط به ساختمان ها 
را و اينكه آنجا گسلي بوده يا نه... براي يك قضاوت مهندسي 
و كارشناس��ي بايد تمام اين جوان��ب را در نظر گرفت. يعني 
ممكن است نتيجه يك تحقيق و بررسي كارشناسي كامال با 
قضاوت هاي عاميانه و مطالبي كه در فضاي مجازي مي خوانيد، 

متفاوت باشد.  
پ�س ممكن اس�ت س�اختمان هاي مس�كن مهر 
كيفيت ش�ان خوب بوده ولي به خاطر شدت زلزله 
دوام نياورده و فرو ريخته باش�ند. خب اين از لحاظ 

مهندسي طبيعي است؟
از منظر مهندسي، سازه هايي كه براساس اصول آيين نامه هاي 
ساختماني طراحي مي شوند، قرار نيست سازه، با زلزله هاي 
شديد آسيب نبيند بلكه از ديد ما ساختماني ايمن و باكيفيت 
اس��ت كه به گونه اي تخريب نش��ود كه جان ش��هروندان را 
بگيرد. در هر صورت اين مس��اله به قدري مهم است كه يكي 
از 14 كارگروه س��تاد مديريت بحران كشور كه قوه قضاييه 
است، مسائلي اينچنيني را رسيدگي مي كند تا اگر سازنده، 
قصوري مرتكب شده باشد آنها را پيگيري كند. در اين مورد 
هم بايد منتظر نتيجه بررسي هاي كارشناسي در مورد كيفيت 
خانه هاي مسكن مهر باشيم و بحث هاي كارشناسي را فداي 

بحث هاي سياسي و مديريتي نكنيم. 

اعتمادآنالين| س��خنگوي سپاه پاس��داران در باره مفقود 
شدن 20 كاميون هالل احمر گفت: در ساعات اوليه به دليل 
امنيتي كه در غرب كشور برقرار است هيچ احتمالي براي اين 
اتفاق داده نمي شد. در زلزله بم يا ورزقان كه سپاه تجربه داشت 
نمي گويم كه اين اتفاق نمي افتاد اما معموال در شهر و بعد از 
دپوي امكانات اتفاق مي افتاد. اما در اين زلزله بر اساس آنچه 
عده اي مدعي مي ش��وند كه امكانات دير رسيد يك شايعه و 
يك نوع حرص و ولع در شهر ايجاد شد كه هركس زودتر بتواند 
امكانات را بگيرد اما بعد ديگر چيزي به دستش نمي رسد. از 
طرف ديگر مطمئنم كه يك عده سوءاس��تفاده گر از مناطق 

ديگر در ورودي شهر ريختند و اين كار را انجام داده اند چون 
من منش مردم اين ش��هر را ديده ام.  س��ردار رمضان شريف 
در پاسخ به اين پرسش كه مس��ووالن هالل احمر به سردار 
جعفري فرمانده س��پاه خبرداده اند كه امكان��ات امدادي به 
مناطق نرسيده زيرا در بين مس��ير مورد تعرض قرار گرفته 
چه اقدامي از سوي سپاه صورت گرفته است، گفت: مسووالن 
هالل احمر مدعي هستند كه ديشب 20 كاميون دچار اين 
مشكل شده است حاال بخشي از آن ها به دست مردم رسيده 
است. اينكه بخواهيم تش��خيص بدهيم كه مردم هستند يا 

سوءاستفاده كنندگان در اين شرايط كار سختي است. 

ديروز صبح عكسي در فضاي مجازي دست به دست 
مي شد كه رييس اداره بهداشت ارتش را در حال عمل 
جراحي خانمي ميانس�ال نشان مي داد. اينكه رييس 
اداره بهداشت ارتش شخصا به منطقه زلزله زده آمده 
و دست به چاقو ش�ده تا هموطنانش را درمان كند، با 
واكنش فوق العاده اي در فضاي مجازي همراه شد. با به 
 دنيا آمدن دومين نوزاد در بيمارستان صحرايي ارتش 
آواي اميد در اين شهر طنين انداز شد. روز يكشنبه نيز 
يك كودك ديگر در همين بيمارس�تان ب�ه  دنيا آمد. 
همين، بهانه اي شد براي گفت وگو با امير سرتيپ دكتر 
شهنام بابلي، رييس اداره بهداش�ت و درمان نيروي 
زميني ارتش جمهوري اس�المي اي�ران كه هم اينك 
در منطقه س�ر پل ذهاب مشغول مداواي هموطنان و 
اداره دو بيمارستان صحرايي است. دكتر 48 ساله اي 
كه متخصص مغز و اعصاب است و به گفته اطرافيانش 
48 ساعت است كه خواب به چشمانش نيامده است 
اما با اين حال، به گفته خودش، از لحظه لحظه خدمت 

به هموطنانش لذت مي برد. 
 

فكر مي كنم شما جزو نخستين گروه هايي بوده ايد كه 
در منطقه زلزله حاضر شديد. درست است؟

بله. ما 3-2 س��اعت بعد از وقوع زلزله، خودمان را به منطقه 
رس��انديم و كارمان را آغاز كرديم.  اول با يك گروه 15 نفره از 
متخصصين و پرسنل بخش اداره بهداشت ارتش آمديم و يك 
اتاق عمل سرپايي و دو مركز بخش اورژانسي را در پادگان ابوذر 
شهرستان سرپل ذهاب و قصرشيرين داير كرديم كه البته بعدا 

تعداد ديگري از همكاران هم به جمع ما پيوستند. 
آن لحظه اي كه وارد شهر سر پل ذهاب شديد، با چه 

صحنه اي مواجه شديد؟
صحنه عجيبي بود. مثل عكس هايي كه از صحنه هاي جنگ 
مي بينيم. تقريبا چيزي از شهر نمانده بود. فكر كنم بيش از 70 
درصد خانه ها تخريب شده بود. همه جا پر بود از گرد و خاك و 
گريه و زاري. صداي گريه و مويه و فرياد لحظه اي قطع نمي شد.  
صحنه هايي كه هر انساني را شوك زده مي كرد. مردمي كه هيچ 
پناهي نداشتند و حيران و سرگردان، نمي دانستند كه چه بايد 
بكنند. صحنه هاي آن ش��ب از آن دست صحنه هايي بود كه 

انسان تا پايان عمر فراموشش نمي كند. 
ش�ما نخس�تين گروه درماني بوديد كه به منطقه 

رسيديد؟
دقيق��ا و از همان دقايق اوليه برپايي بيمارس��تان صحرايي، 

پذيراي مصدومين زلزله بوديم. 
و تاكنون چند بيمار را ويزيت و درمان كرده ايد؟

آم��اري در اين زمينه ندارم. چون از همان لحظه ورود تا االن 
اينقدر درگير رسيدگي به امور بيمارستان و ويزيت بيماران 
بوده ام كه فرص��ت نكرده ام از همكارانم آم��اري بگيرم. ولي 
همين ق��در بگويم كه روزانه چيزي ح��دود 4-3 هزار نفر را 

ويزيت كرده ايم. 
در بيمارستان صحرايي تان عمل جراحي هم انجام 

مي دهيد ؟
همين طور است. ما در بيمارس��تان صحرايي مان، همه نوع 
عم��ل جراحي را انجام مي دهيم. از س��زارين گرفته تا مغز و 

ارتوپدي و... 
نخستين جراحي گروه تان را به خاطر داريد ؟

نخس��تين عملي كه انجام داديم، عمل زايماني بود كه 8-9 
س��اعت بعد از وقوع زلزله صورت گرف��ت و در نهايت در اين 

ساعت هاي تلخ، دختر زيبايي متولد شد.  
گفتيد بعدا هم تيم هايي به شما اضافه شدند، االن 
چند پزشك و پرستار و نيرو در بيمارستان مستقر 

هستند؟
بيش از 210 نفر. 

فكر مي كنم برخي از مصدومين را نيز به شهرهاي 
اطراف مي فرستيد؛ درست است؟

تم��ام تالش م��ان را مي كنيم ك��ه مراجعي��ن را در همين 
بيمارس��تان صحرايي درمان كنيم ولي به ه��ر حال مقدار 
جراحات مصدومين گاهي به حدي زياد است كه الزم است 
در بيمارس��تاني مجهز عمل يا بستري ش��وند. در مواردي 
اينچنيني، مج��روح و مصدوم را با بالگرد ي��ا هواپيما و... به 

شهرهاي اطراف مي فرستيم. 
با چند هواپيما و بالگرد؟

فكر مي كنم حدود 150 بالگرد و هواپيماي ارتش در 
منطقه مشغول امداد رساني و انتقال مصدومان يا توزيع 
آذوقه بين زلزله زدگان هس��تند. اينطور كه شنيده ام 
گويا از ابتداي عمليات تاكنون اين ناوگان هوايي بيش 

از 600 سورتي پرواز انجام داده اند. 
و چند بيمار را به ش�هرهاي مختلف 

منتقل كرده ايد؟
خودم آم��ار نگرفت��ه ام ول��ي اينطور كه 
امير كيومرث حي��دري فرمانده نيروي 
زميني ارت��ش اعالم كردند گويا تا االن 
)عصر دي��روز( حدود 910 مصدوم به 
كرمانشاه و ش��هرهاي ديگر منتقل 

شده اند. 
مش�كلي در خص�وص دارو و 

تجهيزات نداريد؟

خوشبختانه خير. ما به اندازه كافي دارو و امكانات داريم. 
يعني مي توانيم به مردم بگوييم از نظر دارو نگران 

نباشند؟
دقيقا. ما با تمام توان و ت��ا زماني كه مصدومي به ما مراجعه 
كند، براي پذيرش مراجعين آمادگي كامل داريم.  به دستور 
فرمان��ده ارتش، تا هر وقت كه الزم باش��د ب��ه كارمان ادامه 

خواهيم داد. 
ديروز عكسي از ش�ما منتشر شد كه در حال عمل 
جراحي مغز روي سر يك زن ميانسال بوديد. چه شد 

كه خودتان اين عمل را انجام داديد؟
در طول اين دو روز بيش��تر وقت من صرف رسيدگي به امور 
بيمارستان مي شد. ديروز صبح يك دفعه خانمي حدود 50 
ساله را به بيمارستان آوردند كه به خاطر برخورد آوار با سرش، 
به ش��دت از ناحيه كاسه جمجمه و مغز آسيب ديده بود و در 
وضعيت بس��يار بدي بود و نياز به عمل فوري مغز داشت. از 
آنجايي كه وضعيت حساس��ي بود و اگر مي خواستيم وي را 
منتقل كنيم ممكن بود دچار عوارض جبران ناپذيري شود، 
خودم دست به كار شدم و عملش كردم كه خوشبختانه عمل 

رضايت بخشي بود. 
اين خانم هنوز آنجا بستري هستند؟

نه؛ براي طي كردن طول درمان به بيمارس��تان كرمانش��اه 
منتقل شدند. 

از اينكه 48 س�اعت اس�ت نخوابيده ايد، خس�ته 
نيستيد؟

اصال؛ شايد باورتان نشود، ولي واقعا اينجا از حضورخودم 
احس��اس رضايت مي كن��م و خوش��حالم كه 
توانس��ته ام با آنچه در بضاعتم ب��وده به مردم 
مظلوم زلزله زده كشورم كمك كنم. احساس 
مي كن��م زن��ده ام. اينجا همه باعش��ق كار 
مي كنند. هر كس هر آنچه در توان دارد را 
به كار مي برد تا به هموطنانش خدمت كند. 
چون واقعا براين باورم كه ارتش فقط نبايد 
درجنگ خدمت كن��د بلكه بايد همواره 
در نقاط حساس و برهه هاي تاريخي در 
كنار مردم كشور باشد. اين باور من و تمامي 

فرماندهان ارشد ارتش است . 
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2- نفع - وسيله نقليه قطبي - پايتخت نروژ

3- حرف آخر - ح��رف همراهي عرب - طلوع صبح - پاره 
كردن

4- از اسماء حسني - آرايش هنرپيشه
5- يگانه - حيوان وحشي - همدم و يار - تصديق روسي

6- توده بخار متراكم - وسايل خانه - بيسواد
7- جنس به ظاهر قوي - شكاف و رخنه - سزاوار بودن

8- ايمن - تحريم سياسي
9- از كوه هاي مهم كشور - از كوه هاي مهم كشور - چانه

10- سرپرست و قيم - آخرين ملكه مصر - رقيب خانم ها!
11- نش��انه مفعولي - پارچه روپوش��ي - باد سرد - قلعه 

و حصار
12- نغمه و آواز - بي آبرويي

13- رشوه خوار - قابلمه بزرگ - باب روز - گياه توخالي
14- سرباز نيروي دريايي - مزد كار و زحمت - فرزند دريا!

15- التهاب حفره هاي بيني - نگهبان بلندي

1- معاون و دستيار - فوريت پزشكي
2- جايز و شايسته - جنگ - حرف نفي عرب - همنشين 

برهمن
3- دس��ت عرب - عالقه و محبت - همنش��ين برهمن - 

نگهدارنده ساختمان
4- شبانگاه - تيره - بايگاني

5- گشادگي - حاكم
6- دل آزار كهنه - شمردن - سودمند و مفيد - ماه سرد

7- كش��تي تاريخ��ي فليپ دوم - ضخيم نيس��ت - عضو 

پركار بدن
8- از رودهاي مهم ايران - كام دهان - پشته - خانه شعر

9- حكم و دستور - سيل بزرگ - پدر بهرام گور
10- كوچك - از ش��هرهاي خراس��ان - ترنجبين - ساز 

شاكي
11- اصطالحي در ورزش بسكتبال - بزرگوارتر

12- گشادگي رگ هاي پا - مقياس اندازه گيري - شگون
13- خنده رو - جامه صاف مي كند - جواب هاي - افشرده 

گوجه
14- دشمن سخت - گاز - دنبره - آواز

15- زبان مردم كشور تونگا - رقاد

افقی

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

گفت وگو

مشاهدات شما در سرپل ذهاب چه بود؟ 
حجم تخريب در سرپل ذهاب باالست به اين معنا كه عالوه 
بر خس��ارات جاني، تخريب س��اختمان و بناهاي عمومي 
هم زياد اس��ت، عالوه بر اينكه بيمارس��تان شهر تخريب 
ش��ده و سيستم آبرس��اني دچار مشكل ش��ده و آب قطع 
شده، شنيديم كه باقي شهرستان ها هم تخريب داشته و 
به خصوص، روستاها تخريب شده اما متاسفانه هنوز ورود 
به روستاها كم است. در سرپل ذهاب هم كه 100 هزار نفر 
جمعيت دارد، خدمات چندان هماهنگ نيس��ت و ديديم 
كه شهر، برق ندارد و اينكه اخبار اعالم مي كرد 80 درصد 
برق شهر وصل ش��ده ولي واقعا اين طور نبود. تخريب هم 
زياد بود و م��ردم، كنار فرمانداري ازدح��ام كرده بودند و 
امكان��ات و چادر مي خواس��تند كه نبود. آب آش��اميدني 
هم كم بود و مسووالن هم در دسترس نبودند. چنانكه ما 
هم مي خواس��تيم وارد فرمانداري شويم اما اعالم شد كه 
داخل فرمانداري كسي نيست و فرماندار رفته كرمانشاه. 
ناهماهنگي هايي كه همه جا هس��ت، اينجا هم همچنان 
هست و بحران، مس��ووالن را دچار مش��كل كرده و نبود 
سازماندهي، دردسرس��از شده كه مشابه اين شرايط را در 

ساير مناطق بحران زده هم ديده بوديم. 
ش�ما در طول 30 سال گذش�ته در كدام مناطق 

زلزله زده حضور داشتيد؟ 
نخس��تين حضور من مربوط به زلزله رودبار و منجيل بود 
كه البته حدود يك هفته پس از وقوع زلزله به منطقه رفتم. 
پس از آن هم، در مناطق زلزله زده بم، زرند، دورود، بروجرد 

و سيالخور هم حضور داشتم. 
ش�رايط و روحيات زلزله زدگان س�رپل ذهاب، به 
كدام يك از مناطقي كه حضور داش�تيد، شبيه تر 

است؟ 
مردم سرپل ذهاب، هنوز در شوك هستند. يكشنبه شب، 
زلزله با ش��دت خيلي باال رخ داده و مردم هنوز از ش��وك 
خارج نشده اند. امكانات هم آن طور كه بايد، به دست شان 

نرس��يده و احتمال اينك��ه در مرحله بعد، دچار خش��م و 
پرخاشگري بش��وند هم وجود دارد. مشابه اين شرايط را 
در زرند ديدم. زلزله زرند، س��ال 1383 و يك سال بعد از 
زلزله بم اتفاق افتاد. البته عمده خس��ارت، خارج از ش��هر 
بود اما مردم دنب��ال چادر بودند و چادر توزيع نمي ش��د. 
زلزله زدگان هم به شدت از اين بابت عصبي بودند و من در 
جلسه اي در فرمانداري زرند، توصيه كردم كه اگر چادر به 
مردم بدهند، آنها آرام خواهند شد. در سرپل ذهاب هم با 
همين شرايط مواجهيم. مردم پشت درهاي فرمانداري و 
در خيابان هاي ش��هر تجمع كرده بودند بدون اينكه حتي 

يك چادر به مردم داده باشند. 
بعد از زلزله بم، براي نخستين بار در كشور، ستاد 
ب�راي بازتواني رواني حادثه دي�دگان مخاطرات 
طبيعي راه اندازي شد. در آن زمان، چه ضرورتي 
براي ايجاد اين ستاد وجود داشت و با گذشت 14 
س�ال از زلزله بم، فكر مي كنيد همچنان نيازمند 

چنين ستادي هستيم؟ 
ضرورت فعاليت چنين س��تادي، دايمي اس��ت اما در آن 
زمان، دس��تگاه ها كمتر از امروز به ضرورت ارايه خدمات 
روان��ي- اجتماعي پس از وق��وع حوادث و بالي��ا التفات 
داش��تند و اصال درپي چني��ن خدماتي نبودن��د و حتي 
ممكن بود در پاس��خ به درخواس��ت ما فكر كنند چه كار 
زائد و دس��ت و پا گيري است. امروز همه به اين رسيده اند 
كه چنين خدماتي بايد باش��د و از همان لحظه و روز اول 
هم بايد باشد اما متاسفانه، انسجام و ساختاري براي ارايه 
خدمات سالمت رواني- اجتماعي وجود ندارد. البته حتي 
براي مديريت بحران هم هنوز ساختار منسجمي نداريم. 
روز دوشنبه كه ما به س��رپل ذهاب رسيديم، با ساختمان 
تخريب شده و غيرقابل اس��تفاده بهزيستي مواجه شديم 
و با همكاراني كه كف حياط، فرش��ي انداخته و نشس��ته 
بودند. ما هم كنارشان نشستيم و با سازمان بندي گروه هاي 
اعزامي از استان هاي ايالم و كردستان، كميته هايي براي 

نحوه ارايه خدمات روانشناختي و حمايتي تشكيل داديم 
كه از روز گذشته، كارشان را شروع كردند اما جاي تعجب 
دارد كه چرا هنوز و با وجود ش��رايطي كه هر روز شاهد آن 
هس��تيم، اين خدمات ساختار منس��جمي ندارد آن هم 
با وجود آنكه هم��ه به ضرورت ارايه خدم��ات حمايتي و 

روانشناختي پي برده اند. 
بعد از ظهر روز گذشته، يك زمين لرزه 4 ريشتري 
در لرس�تان ثبت ش�د. م�ا در كش�وري زندگي 
مي كنيم كه هر روز شاهد حوادث طبيعي است. 

من هم ديش��ب خبر اين زمين لرزه را شنيدم. البته ما هم 
فقط با زلزله مواجه نيس��تيم. سيل و تصادفات جاده اي و 
سقوط هواپيما هم بال و مصيبت و سانحه است و بايد براي 
تمام قربانيان اين حوادث، خدمات حمايتي و روانشناختي 

در دسترس باشد كه نيست. 
ش�ما به عنوان يك مس�وول دولتي ب�ه منطقه 
زلزل�ه زده رفتي�د و از نزدي�ك با درد و س�وگ 
مردم مواجه ش�ديد. مردمي كه هم عزادار مرگ 
عزيزان شان هستند و هم سرمايه و خانه و اسباب 
زندگي ش�ان را از دس�ت داده اند و دولت هم در 
پاسخ به نياز و درخواست اين مردم موفق نبوده 
است. تجميع اين دردها تا چه حد مي تواند در به 

تاخير افتادن بازتواني رواني مردم موثر باشد؟ 
در متون و منابع علمي گفته ش��ده كه هر چه حمايت هاي 
اجتماعي از مصيبت ديدگان باليا و س��وانح، بهتر و بيشتر 
و به موقع باش��د و هر چه بتوان به مصيب��ت زدگان اين را 
القا كرد كه درد و رنج ش��ان توسط مس��ووالن درك شده، 
هم فرآيند بهبودي را تس��ريع مي كند و هم تعميق و ژرفا 
مي بخشد. البته به نظر مي رسد با پايان مراحل ترياژ و امداد 
و نجات اوليه، هنوز فرصت براي چنين القائاتي هس��ت اما 
حتي خدمات ارايه شده هم انسجام ندارد. به عنوان مثال، 
دوشنبه شب كه ما در سطح شهر راه مي رفتيم، زلزله زدگان 
پراكنده بودند در حالي كه مردم نبايد پراكنده باشند بلكه 

بايد مكاني براي اس��كان مردم ايجاد ش��ود و مسووالن و 
اعضاي هالل احمر و س��اير نهادها در دس��ترس باشند و 
مردم آنها را ببينن��د در حالي كه ما فقط نيروهاي ارتش و 
ناجا را مي ديديم كه آنها هم براي تامين امنيت در منطقه 

حضور داشتند. 
با وجود آنكه س�رپل ذهاب بيش�ترين تخريب و 

تلفات را هم داشته. 
بله، سرپل ذهاب بيشترين خسارت مالي و جاني را داشته. 
آمدن مسووالن به منطقه، اين پيام را به مردم مي دهد كه 
مشكل تان درك شده، اما اين پيام كافي نيست. مسووالن 
دستگاه ها بايد سريع تر وارد منطقه شوند و خدمات رساني 
هم هر چه سريع تر شروع شود چون تاخير در ارايه خدمات، 
احتمال بروز خشم و ناراحتي مردم را افزايش خواهد داد. 
در خبره�ا مي ش�نيديم كه يك�ي از نمايندگان 
استان كرمانشاه، 15 نفر از اعضاي خانواده اش را 
در اين زلزله از دس�ت داده است. ضروري ترين و 
نخستين اقدام براي بازتواني رواني زلزله زدگان 
كرمانش�اه از چه زماني بايد شروع شود؟ فرصت 

طاليي بهبود رواني زلزله زدگان چقدر است؟ 
در منابع مي گويند كه سه روز اول بعد از وقوع حادثه و تا 72 
ساعت اوليه، مرحله شوك است. بنابراين تا روز چهارشنبه 
هم ممكن است مردم در شوك باشند و پس از آن، مردم به 
تدريج از شوك خارج مي شوند ولي در همين مرحله شوك 
هم بايد خدماتي به عنوان كمك هاي اوليه روانش��ناختي 
به مردم ارايه كنيم و آنها به سرپناه هاي اضطراري موقت 
هدايت شوند و با زلزله زدگان، ابراز همدردي كنيم و حتما، 
آنهايي كه در معرض خطر بروز آسيب هاي رواني هستند 
در همين مدت شناسايي ش��وند. پس از 72 ساعت، ارايه 
خدمات اوليه روانشناختي شروع مي شود و تا 40 روز اول، 
فرصت مناسبي است كه با كمك تكنيك هاي روانشناختي، 
زلزله زدگان را به س��متي ببريم كه تجربه شان را از حادثه 
و از ضرب��ه رواني بگويند و ب��راي بازياب��ي و بهبود رواني 

زلزله زدگان متمركز ش��ويم. بعد از 40 روز اول، براي آن 
تعداد كه شناسايي شده و نيازمند خدمات بيشتر در سطح 
باالتر هستند، خدمات تخصصي ارايه مي شود ولي فرصت 

طاليي ما 40 روز اول بعد از حادثه است. 
كرمانش�اه يك�ي از اس�تان هاي ب�ا آم�ار باالي 
خودكشي است. زمين لرزه كه يك آسيب طبيعي 
است و نه انسان س�اخت، تا چه حد مي تواند اين 
افراد س�وگوار را كه زندگي و كاش�انه شان هم از 

دست رفته، در معرض خودكشي قرار دهد؟
اگر مداخالت موثري نداش��ته باش��يم، زمين لرزه، نه تنها 
مي تواند آمار خودكش��ي را در اين اس��تان متاثر كند بلكه 
بر طيفي از آس��يب هاي اجتماعي در اين استان تاثيرگذار 
خواهد بود چرا كه اس��تان كرمانش��اه از نظر شيوع مصرف 
موادمخ��در و اچ آي وي هم يك��ي از اس��تان هاي پر خطر 

كشور بوده است. 
و آمار بيكاري باالتر از ميانگين كشوري دارد. 

بله و مي تواند بر اين ش��رايط تاثيرگذار باشد اما اين نكته 
هم مهم اس��ت ك��ه در زمان وقوع آس��يب هايي همچون 
جنگ، اگر به دنبال ارايه خدمات روانشناختي، يك بافت 
حمايتي بين مردم ايجاد شود، اين بافت حمايتي مي تواند 
به عنوان يك س��پر دفاع��ي عمل كند و ب��ه خصوص در 
كرمانشاه، پتانس��يل ايجاد چنين بافتي در مردم هست و 
مي تواند مانند يك ضربه گير عمل كند. اميدوارم اين بافت 
حمايتي امكان فعال ش��دن پيدا كند هر چند كه با توجه 
به شرايط امروز در كشور و در منطقه زلزله زده، ايجاد اين 
بافت حمايتي بس��يار سخت اس��ت ضمن آنكه گسترش 
آسيب هاي اجتماعي و تشديدمشكالت مردم ناشي ازضربه 

رواني پس از زلزله، نگران كننده است. 

ثمر فاطمي

شهري

حادثه

گ�روه اجتماعي| ديروز موضوع عقد ق��رارداد بين صدا 
و س��يما و ش��هرداري تهران كه عده اي معتقدند به دليل 
ممنوع التصويري ش��هردار تهران رخ داده است به صحن 
ش��ورا كش��يد. ديروز مديركل روابط عمومي شهرداري 
تهران به صحن ش��ورا آمد تا در خصوص اخبار منتش��ر 
شده و اظهارات خودش در مورد قرارداد شهرداري و صدا 
و سيما توضيحاتي را ارايه كند. موضوعي كه پيش از اين 
محمد عليخاني، عضو شوراي شهر تهران نيز به آن اشاره 
كرده و از اينكه بعد از انعقاد اين قرارداد، ممنوع التصويري 
نجفي و شورا از بين رفته، ابراز خرسندي كرده بود. امين 
عارف نيا در خصوص اين تذك��ر عليخاني، گفت: »انعقاد 
هر گونه قرارداد فيمابين شهرداري و صدا و سيما را تكذيب 
مي كنم و آنچه پيش��تر در خصوص آن اطالع رساني شده 
بود مبني بر انعقاد تفاهمنامه اي در قالب برنامه چهار ساله 

بوده است.«
او با بيان اينكه تفاهمنامه شهرداري تهران و سازمان صدا و 
سيما در حال تنظيم است، گفت: »اميد داريم با مبادله اين 
تفاهمنامه بين صدا و سيما و شهرداري تهران، صدا و سيما 
نقش پررنگ تري در ارايه آموزش هاي شهروندي، ارتقاي 
فرهنگ عمومي، تبيين و تشريح ظرفيت ها و فرصت هاي 

شهر تهران ايفا كند.«
پيش از اين عليخاني در تذكر پيش از دس��تور خود از رفع 
ممنوع التصويري شهردار تهران به علت عقد قرارداد ميان 
شهرداري و صدا و سيما ابراز خرسندي كرده بود كه مدير 

روابط عمومي شهرداري اين موضوع را رد كرد. 
اين درحالي اس��ت كه دوش��نبه ش��ب نيز، بع��د از اينكه 
عارف نيا، همين توضيحات را در بين خبرنگاران مطرح كرد 
با موجي از انتقادها از سوي آنها مواجه شد. اين خبرنگاران 
منتقد معتقد بودند كه ممكن نيس��ت صدا و سيمايي كه 
براي تك تك ثانيه برنامه هاي پخش شده اش هزينه هاي 
كالن��ي دريافت مي كن��د، به همين س��ادگي و به رايگان 

قراردادي 4 س��اله با ش��هرداري ببندد كه هر آنچه وي در 
حوزه شهروندي و شهري مي خواهد را توليد و پخش كند!

اما عالوه برموضوع ياد شده، عليخاني ديروز تذكر ديگري 
را نيز به ش��هرداري داد. تذكري در مورد پاس��خگو بودن 
سيستم ش��هرداري. محمد عليخاني در بيست و دومين 
جلس��ه ش��ورا گفت: از اينكه برخي تذكرات اينجانب به 
ش��هردار محترم تهران باعث ش��د تفاهمنامه اي 4 ساله 
ميان ش��هرداري و صدا و سيما منعقد و ممنوع التصويري 
جناب ش��هردار نيز برطرف شود، خرس��ندم به طوري كه 
برنامه اخبار تهران )ش��بكه پنج( يكشنبه ش��ب گذشته 
ضمن قرائت بيانيه آقاي دكتر نجفي و همزمان نشان دادن 
تصوير اينجانب رضايت خود را از برخي انتصابات شهردار 

محترم اعالم داشتند. 
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم كشف و پيگيري 
نامه هاي سازمان بازرسي ارسال شده به شورا اظهار داشت: 
سازمان بازرسي در س��ال هاي قبل گزارش هايي مبني بر 
تخلفات صورت گرفته در مديريت شهري به شورا ارسال 
داش��ته كه برخي از آنها در دوره قبل شورا به نظر مي رسد 
قابل دسترسي نيستند لذا اين نامه ها بايد جمع آوري شود. 
عليخاني افزود: برخي از تخلفات گزارش شده محرز بوده 
ولي پيگيري نشده و برخي افراد كه نام شان در گزارش ذكر 

شده همچنان در مديريت ارشد شهرداري حضور دارند. 
رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي 
ش��هر تهران گفت: از هيات رييسه شورا مي خواهم نسبت 
به كش��ف اين گزارش هاي از دس��ترس خارج شده اقدام 
كنند و با مديراني ك��ه تخلف آنان در اين گزارش ها محرز 
شده برخورد شود. محسن هاشمي نيز در ادامه افزود: همه 
گزارش هاي سازمان بازرس��ي قابل دسترس هستند و ما 
برخي از گزارش ها را به كميسيون هاي تخصصي فرستاديم 
كه بعد از بررس��ي براي دريافت پاسخ به شهرداري ارسال 

كرديم ولي تاكنون پاسخي دريافت نكرده ايم. 

شورا

تفاهم شهرداري تهران و صدا و سيما در تذكرهاي اعضاي شورا

هالل احمر:چند تا ازكاميون هاي مان ناپديد شده است 
پيگيري خبر

اسماعيل رمضاني، مديركل روابط عمومي جمعيت هالل 
احم��ر، در گفت وگو با »اعتماد« ضمن اب��راز بي اطالعي از 
واقعيت ربوده شدن 20 كاميون حامل اقالم امدادي متعلق 
به جمعيت ه��الل احمر، توضيح داد: »به دليل آش��فتگي 
و بي نظم��ي در منطقه زلزله زده، زلزل��ه زدگان از نظر ابعاد 
رواني دچار آسيب ش��ده اند و هر جا كاميون اقالم امدادي 
مي بينند، براي گرفتن اين اقالم هجوم مي برند. ما هنوز براي 
امدادرساني به مناطق دوردست دچار مشكل هستيم چون 

مسير منتهي به برخي بخش ها از منطقه زلزله زده، چندان 
امن نيس��ت ، يك يا دو مورد هم  رانندگان كاميون ها، براي 
اعزام به برخي مناطق محتاط بودند و نياز بود كه كاميون ها 
با اس��كورت نظامي اعزام شوند. چند مورد هم كاميون هاي 
حامل اقالم امدادي ما كه از تهران يا اس��تان هاي معين به 
سمت استان كرمانشاه حركت كرده اند، به منطقه نرسيده اند 
و ما نمي دانيم كجا هستند. در منطقه زلزله زده هم آنتن دهي 

گوشي هاي تلفن همراه دچار مشكل است.«

نظرات خود را برای 
ما پيامك كنيد
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گروه اجتماعي| محمد بطحاي��ي، وزير آموزش وپرورش 
در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران به 22 پرسش 
آنها پاس��خ داد. وزير آموزش و پرورش با همه معاونان خود 
در اين نشست كه در محل آمفي تئاتر اين وزارتخانه برگزار 
شد، حاضر شده بود و در ابتداي نشست نيز در تماس تلفني 

آخرين وضعي��ت معلمان، دانش آم��وزان و مدارس منطقه 
زلزله زده كرمانش��اه را به خبرنگاران گزارش داد. براس��اس 
آخرين آماره��ا 21دانش آموز و 2تن از فرهنگيان اس��تان 
كرمانشاه بر اثر زلزله جان باخته اند و 44مدرسه نيز به طور 

كامل تخريب شده است. 

در ش��رايطي كه زخم بزرگي به پيكره اجتماعي وارد ش��ده 
است، تولد يك نوزاد نشانه اي از تولد دوباره اين جامعه است. 
اين تولدها مي توانند به مثابه نماد و س��مبل حيات و جريان 
داشتن زندگي تلقي شوند و براي لحظه اي هم كه شده روح 
اميد را در ميان شهروندان زنده نگه دارند. اما آبياري بذر اميد 
به عوامل ديگري هم بس��تگي دارد. يكي از مهم ترين عوامل 
تقويت اميد اجتماعي وابس��ته به تقوي��ت اعتماد اجتماعي 
ميان مردم و همين طور ميان مردم و مسووالن است. سرعت 
بخشيدن به روند امدادرساني به زلزله زدگان و بهبود كيفيت 
خدمات رساني يكي از كارهايي است كه مستقيما بر بازسازي 
اعتماد اجتماعي تاثير مي گذارد. در بستر اين اعتماد اجتماعي 
است كه مردمان اين شهرها مي توانند به مرور زمان از بحران 
كنوني عبور كنند و به زندگي اجتماعي شان بازگردند. فراهم 
كردن زمينه مشاركت اجتماعي شهروندان و نهادهاي خيريه 
و تشكل هاي غيردولتي از سوي دولت يكي ديگر از راهكارهاي 
تقويت اعتماد و اميد اجتماعي است. در اين چند روز يك بار 

ديگر ديديم كه فضاي اجتماعي ما از چه پتانسيل بااليي براي 
همدلي با آسيب ديدگان برخوردار اس��ت. اما متاسفانه اين 
پتانسيل فوق العاده منجر به هم افزايي نمي شود و حركت ها 
بيشتر در بستر تصميمات جزيره اي باقي مي مانند. تشكل هاي 
غيردولتي بايد بتوانند به نهاد واس��ط ميان دولت و مردم به 
التيام زخم هاي روحي و جسمي ناشي از زلزله كمك كنند. 
اين كمك ها مي تواند هم از بروز آسيب هاي اجتماعي ناشي از 
حوادث طبيعي بكاهد و هم اينكه منجر به كوتاه تر شدن زمان 
بازگشت شهرها به وضعيت عادي شان شود. بروز آسيب هايي 
مانند خودكشي يا افسردگي و... به عنوان پيامدهاي حوادث 
طبيعي قابل پيش بيني است. اما اگر اهتمام مردمي براي ياري 
رس��اندن به مردم، در مسير مناسبي هدايت شود مي توان با 
ايجاد بس��ترهايي مثل ارايه مشاوره هاي علمي و آموزشي از 
شدت يافتن آسيب ها پيشگيري كرد. اميدوارم اين حادثه در 
عين حال بستري باشد براي آنكه امر آينده نگري در ساختار 
جامعه شناس اجتماعي جدي گرفته شود.  

پاسخ هاي وزير آموزش و پرورش به 22 سوال

تولدي دوباره 

مختصري از توضيحات وزيرموضوع 
* اردوهاي راهيان نور بخشي از فرآيند ياددهي و يادگيري است. اجباري بودن اردوي راهيان نور

* در برگزاري اردوهاي راهيان نور، آموزش و پرورش نمي تواند به تنهايي قبول مسووليت كند. 
* دانش آموزان اجباري براي شركت در اردوهاي راهيان نور ندارند. 

* اگر شرايطي در بخشنامه هاي قبلي باشد كه دانش آموزان در آن مجبور به حضور در اردوهاي 
راهيان نور شده باشند، آن را برطرف خواهيم كرد. 

وجود ۶0 هزار نيروي بيكار در 
آموزش و پرورش

* اين عدد و رقم دقيق نيست. نيروهايي داريم كه ساعت كارشان كم است. 
* ساالنه 2۶ هزار فرهنگي به مرخصي زايمان مي روند.

* 11هزار نيروي ما در ماموريت ها هستند و در دستگاه هاي ديگر خدمت مي كنند. 
* 42هزار نفر دانشجوي تربيت معلم و در حال تحصيل هستند. 

* اين افراد جمعا حدود 130هزار نفر يعني 14 درصد كل نيروي انساني ما را در برمي گيرد. 
* از اولويت هاي اصلي ما اصالح و سازماندهي نيروي انساني است. 

گاهي پاسخ به برخي سواالت فرآيند كار را پيچيده تر مي كند. اميد است آن بخش از جرايم وضعيت معلمان زنداني 
قابل بخشش و بازنگري مورد توجه قرار گيرد و تسهيالتي براي همكارانم فراهم شود. 

* متوسطه دوم: حدود 340 هزار نفربازماندگان از تحصيل 
* متوسطه اول: 200هزار نفر

* ابتدايي: 200هزار نفر

استفاده از زنان و جوانان در 
سطوح مديريتي 

*جنس و ذات آموزش و پرورش طوري نيست كه بخواهيم عجوالنه تصميم بگيريم. 
* كتبا به مناطق ابالغ كرديم در رده هاي مديريتي از بانوان استفاده شود و 20 درصد مديران 

از بانوان باشند. ضمنا ۶0 درصد نيروي انساني در آموزش و پرورش را بانوان تشكيل مي دهند. 
كادرسازي در سال هاي گذشته براي مديريت جوانان و زنان كمتر اتفاق افتاده است. 

تنبيه بدني دانش آموزان 
*تنبيه بدني پديده زشت و نامباركي است.

* صدور بخشنامه در اينگونه موارد كفايت نمي كند. 
* هيچ بهانه اي توجيه كننده تنبيه رواني و جسمي دانش آموزان نيست.

*آموزش خانواده ها و دانش آموزان براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي. آسيب هاي اجتماعي 
*حضور خانواده ها در سامانه تعاملي سينا اجباري است.

تحصيل كودكان اتباع خارجي
آموزش و پرورش مانند اكسيژن كه حق هر موجود زنده اي است، حق همه افراد فارغ از 

ويژگي هاي قوميتي و زباني است. تالش كرديم اتباع را تحت پوشش ببريم كه موفقيت هايي 
نيز حاصل شد. 

كارگروه اهل سنت 

*آسيب شناسي هاي الزم در حوزه برنامه درسي، نيروي انساني و برنامه هاي آموزشي و 
پرورشي انجام شد. 

*راهكارهايي ظرف سه ماه طراحي شود. هفته آينده نتايج اين آسيب شناسي آماده و 
جلسه بعدي كارگروه هم برگزار خواهد شد. 

گفت وگو با فرمانده گردان بهداري مستقل بهداشت و درمان شهيد فياض زاده ارتش 

شب اول مردم مستاصل شده بودند

حضور چشمگير نيروهاي نظامي براي امدادرساني 
به زلزله زدگان در اس�تان كرمانش�اه تا حدودي از 
كاستي هاي امدادرس�اني به مردم مصيبت زده كم 
كرده و موجب ش�ده توان ارايه خدمات بهداش�تي 
و درمان�ي به م�ردم افزاي�ش پيدا كن�د. نيروهاي 
ارتش در شهر س�رپل ذهاب امدادرساني مي كنند 
و نيروهاي س�پاه پاس�داران به س�راغ روستاهاي 
اطراف ش�هر رفته اند تا ياريگر زلزله زدگان باشند. 
تنها بيمارس�تان شهر س�رپل ذهاب به طور جدي 
آسيب ديده است و عمال شهر بيمارستان ندارد. در 
اين شرايط نيروي زميني ارتش در كنار هالل احمر 
و س�اير نهاده�اي ام�دادي س�عي ك�رده خدمات 
درماني گس�ترده اي را به زلزله زدگان ارايه دهد تا 
جاي خالي بيمارس�تان ش�هر كمتر احساس شود. 
در شرايط بحراني شهر، بيمارستان صحرايي ارتش 
شبانه روزي مملو از مردماني است كه هر يك براي 
دردي و رنجي به اينجا مراجعه مي كنند. اينجا آنقدر 
ش�لوغ اس�ت كه صدا به صدا نمي رس�د. سرهنگ 
آموزش محم�د امي�ري، فرمانده گ�ردان بهداري 
مستقل بهداشت و درمان ش�هيد فياض زاده براي 
15 دقيقه از ش�لوغي ها كمي فاصله گرفت و درباره 

شرايط امداد رساني با »اعتماد« گفت وگو كرد. 

چ�ه زمان�ي به ش�ما اعالم ش�د ك�ه باي�د براي 
امدادرساني به منطقه بياييد؟

ما از ي��ك ماه پيش ب��راي اج��راي مانوري كه با كش��ور 
عراق داشتيم در مناطق حاش��يه مرز مستقر بوديم. يك 

بيمارس��تان صحرايي مجهز داراي اتاق عمل،  اي س��ي يو 
و ساير تاسيس��ات متعلقه را همراه داش��تيم. بعد از مانور 
هم چون مراس��م اربعين در راه بود به ما دس��تور داده شد 
كه در منطقه بمانيم. چون احتم��ال اين مي رفت كه مرز 
خسروي باز شود و برخي زايران از آنجا عبور كنند كه البته 

متاسفانه باز نشد. 
چون در منطقه حضور داش��تيم همان ش��ب زلزله بعد از 
اطالع از حادثه ساعت يازده شب با دستور امير دكتر بابلي 
به سمت سرپل ذهاب حركت كرديم. از طرف ديگر هم امير 
آريان فر فرمانده قرارگاه غرب ارتش به سرپل ذهاب آمدند. 
به محض رس��يدن مستقيم به س��راغ بيمارستان آمديم. 
متاسفانه س��اختمان تقريبا منهدم ش��ده بود و چيزي به 

عنوان بيمارستان باقي نمانده بود. مصدومان و مجروحان 
روي تخت ها در محوطه بيمارستان بودند. ما جزو نخستين 
يگان هايي بوديم كه به منطقه رس��يده بوديم. تعدادي از 

نيروهاي هالل احمر و اورژانس هم حضور داشتند. 
وقتي با بيمارس�تان تخريب شده ش�هر مواجه 

شديد، چه كار كرديد؟
نخس��تين كار اين بود كه همكاري كردي��م مريض ها در 
وضعيت پايدار قرار بگيرند. تالش كرديم خونريزي بيماران 
كنترل ش��ود و مجروحاني كه آنجا بودند خدمات اوليه را 

دريافت كنند. 
قبل از ورود ش�ما به اندازه كافي خدمات رساني 

شده بود؟

در آن شرايط همه داش��تند با سرعت كار مي كردند. واقعا 
كس��ي كوتاهي نمي كرد اما تعداد زيادي از خانه ها آسيب 
ديده بودند. تعداد مراجعان آنقدر زياد بود كه رس��يدگي 
به م��ردم خارج از ت��وان نيروهاي هالل احم��ر و اورژانس 
بود. از ط��رف ديگر مردم هم مس��تاصل بودند. در بعضي 
ساختمان ها خانواده هاي روس��تايي زير آوار مدفون شده 
بودند. مردم يقه هر كسي را كه روپوش سفيد به تن داشت 
مي گرفتند و تقاضاي كمك مي كردند. در همان لحظات 
يك نفر يقه ام را گرفت و گفت دكتر 9 نفر از اعضاي خانواده 
دوازده نفري م��ا مرده اند. يه كاري كن اين يك نفر نميره. 
وقتي بيمار را معاينه كردم ديدم قطع نخاع شده. نخاع بيمار 

به دليل جابه جايي نادرست آسيب ديده بود. 
شب اول چند نفر نجات پيدا كردند؟

حدود 500 نفر را ش��ب اول نجات دادي��م. البته آمار اتاق 
عمل صحرايي را نداريم اما جراحي ه��اي زيادي تاكنون 
انجام ش��ده اس��ت. دو تيم جراحي متخصص رشته هاي 
مختلف اين جا هس��تند. س��ازه متحركي كه ما به عنوان 
بيمارستان صحرايي نصب كرده ايم، دو بخش بستري دارد 
كه 60 نفر به طور متوسط در آن بستري هستند. الحمداهلل 
االن وضعيت تثبيت شده است و مراكز درماني ديگري هم 
مستقر ش��د. هوانيروز هم كار بزرگي كرد. حجم عظيمي 
از مجروحان با هليكوپتر جابه جا شدند و به مراكز درماني 
ديگر منتقل شدند. فقط در بيمارستان 520 ارتش 300 

نفر را بستري كرده ايم. 
بيمارس�تان صحرايي ش�ما تا چه زماني در شهر 

مستقر خواهد بود؟
با توجه به تخريب كامل بيمارس��تان حدس ما اين است 
كه ماموريت مان بلندمدت باش��د. بر اساس فعال بر اساس 

دستوري كه داريم بايد در شهر كارمان را ادامه بدهيم. 

پيگيري زلزله

رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در گفت وگو با »اعتماد«: 

نگران گسترش آسيب هاي اجتماعي در منطقه هستيم 
عرفان خوشخو/ اعتماد

آموزش

ادامه از صفحه اول

 دوش�نبه و روز اول پ�س از وقوع زلزله كرمانش�اه، وزارت 
بهداش�ت 40 روانش�ناس در قالب تيم هاي س�المت روان 
به منطق�ه زلزله زده اعزام كرد. همان روز، رييس س�ازمان 
بهزيستي كشور هم دستور به تشكيل ستاد بحران بازتواني 
رواني زلزله زدگان داد تا با كمك كارشناسان سالمت روان 
دو اس�تان معين؛ ايالم و كردستان، ارايه خدمات اجتماعي 
به ايتام زلزله، س�المندان، معل�والن و مجروحاني كه دچار 
ضايعات منجر به معلوليت ش�ده اند در اولويت قرار بگيرد. 
س�ابقه اين اقدام را بايد در مداخالت روانش�ناختي پس از 
زلزله بم جس�ت وجو ك�رد. دي ماه 1382 و چن�د روز پس 
از زلزله، فريد براتي س�ده كه در آن زمان مس�وول س�تاد 
س�اماندهي بيماران رواني مزمن بود، ساختاري براي ارايه 
خدمات حمايتي به بازماندگان زلزله و به طور خاص، كودكان 
بي سرپرست و خانواده هايي كه نان آور خود را از دست داده 
بودند، تش�كيل داد كه اين ساختار، در س�ال هاي بعد هم 
در فهرس�ت يكي از فعاليت هاي ش�اخص بزرگ ترين نهاد 
حمايتي كش�ور پس از وقوع ح�وادث و بالياي طبيعي قرار 
گرفت. براتي سده، روز نخست پس از زلزله كرمانشاه هم به 
سرپل ذهاب و منطقه  اي كه بيشترين خسارت مالي و جاني 
را از زمين لرزه متحمل ش�ده بود، رفت تا با س�ازماندهي و 
تعريف مسووليت براي همكاران استاني خود، جمعيت هدف 
اين ساختار را شناسايي كرده و تحت پوشش حمايت هايي 
قرار ده�د كه حتما در مقابل ضايعه از دس�ت دادن اعضاي 
خانواده و بي خانماني ناش�ي از قهر طبيعت، به هيچ ش�بيه 
است، اما براتي سده كه اين بار با سمت رييس مركز توسعه 
پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور به منطقه 
زلزله زده رفته باز هم با نگاه يك روانشناس، درد زلزله زدگان 
را زير ذره بين برده، در گفت وگو با »اعتماد« ابراز اميدواري 
مي كند كه شايد، ش�ايد اين حمايت ها، حمايت هايي كه به 
زعم او تعبير به »همدردي« مي ش�ود، بتواند از آسيب هاي 
ويران كننده تر پيشگيري كند؛ آس�يب هايي ماندگار تر از 
مرگ هاي خودخواسته كه سال هاست غم پر آمار نوار غربي 
كشور شده است... تاسف اينكه مشاهدات اين روانشناس 
كه در جامه يك مس�وول دولتي به جمع زلزله زدگان رفته، 
گواهي اس�ت انباش�ته از نااميدي براي فرداي بازماندگان؛ 
بازماندگاني كه با گذش�ت دو روز از زلزل�ه، تمايل به تمييز 

سرماي هوا از سردي سوءمديريت را از دست داده اند. 

بنفشه سام گيس

حميدرضا خالدي

رو در رو

عكس نوشت

   زندگي و ديگر هيچ
عكس ها زبان ندارند. در زماني خيلي خيلي بعدتر از ثبت يك لحظه، بايد به حدس و گمان رسيد كه مثال اين زن، يكي از 
بازماندگان زلزله است كه مي خواهد جاي خالي خانواده زير آوار مانده اش را با كتاب پر كند؛ كتاب هايي كه آنها هم مثل او 
بي خانمان شده اند و چه همنشيني بهتر از كتاب، وقتي قرار است جاي خواهر، مادر و پدر نازنين را غريبه هايي با هزارتوي 
عكس: ايسنا درد و رنگ و ناشناختگي و ابهام پر كنند؟   


