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   سيل که تماشا ندارد
روز پنجم فروردين با شدت گرفتن باران و باال 
آمدن آب رودخانه هاي اطراف تهران، احتمال 
جاري شدن س��يل و طغيان رودخانه ها بسيار 
زياد بود. با توجه به س��يالب هايي که در ساير 
شهرها جاري شده و خسارت هاي مالي و جاني 
بسياري به جا گذاشته بود س��ازمان مديريت 
بحران ش��هر تهران تدابير الزم را انديشيده و 
اقداماتي در اين خصوص انج��ام داد. از جمله 
ارس��ال پيامک هش��دار به تمام تهراني ها بود. 
مدام مردم را با پيامک هاي مختلف هوش��يار 
کرده و به مردم هش��دار جدي براي نرفتن به 
کنار رودخانه ه��ا و مناطقي که احتمال ريزش 
کوه و طغيان آب رودخانه وجود دارد مي داد اما 
اينکه مردم در مقابل، چه رفتاري داشتند نکته 

قابل توجهي است. 
تمام اماکن تفريحي در لواس��ان ، فشم، کن و 
جاده امامزاده هاش��م و دربند تعطيل ش��ده و 
مردم را از رفتن به اي��ن اماکن منع مي کردند، 
ولي مردم انگار باورشان نمي شد که خطر سيل 
بسيار جدي اس��ت و بدون توجه به هشدارها 
باز به اين اماکن تفريح��ي مي رفتند. مأموران 
و مس��ئوالن مدام اعالم مي کردند از خانه هاي 
خود خارج نش��ويد و جلوي خودروهايي که به 
مناطق ممنوعه مي رفتند را مي گرفتند و از راه 
برمي گرداندند، ولي باز بودند کس��اني که يک 
جوري خودشان را به اين مناطق مي رساندند 
تا با چشمانشان سيل را ببينند. سيل که ديدن 
ندارد. گويا باور نداشتند که سيل در يک قدمي 
شهرشان است. گويا مردم نمي دانند که بايد در 
چنين مواقعي به مناطق امن رفت��ه و نه براي 
خود و نه ديگران دردس��ر درست نکنند. البته 
شايد مقصر هم نباش��ند، چون آموزش نديده  
و ياد نگرفته اند که در مواق��ع خطر چه نکاتي 
را باي��د رعايت کنن��د و چه کارهاي��ي را نبايد 
انجام دهند. بله درست اس��ت که مسئوالن و 
س��ازمان هاي مربوطه هيچگاه فکر نکردند که 
بايد آموزش ه��اي الزم را به ص��ورت يادآوري 
مدام در قالب هاي مختلف به مردم گوشزد کنند 
در نتيجه مردم جامعه هيچ وقت آموزش هاي 
ايمني و مراقبت از خ��ود در مواقع وقوع حادثه 
را نمي دانند، ولي آيا خود ما هم نبايد در چنين 
مواقعي عاقالنه رفتار کنيم. عقل هميشه ما را 
از انجام رفتارهاي پرخطر منع مي کند ولي چرا 
ما به حرف عقل خود گوش نمي دهيم و کاري 
را که دوست داريم از روي احساس و کنجکاوي 

انجام مي دهيم؟
  با سيل سلفي نگيريد

در اينستاگرامم در حال چرخيدن بودم، عکسي 
از يکي از دوس��تانم ديدم که به همراه همسر و 
دخترانش در کنار رودخان��ه تجريش يا همان 
دربند عکس گرفت��ه و در زيرش نوش��ته بود: 
»با تمام هش��دارها و احتمال وقوع سيل ولي 
من دلم صداي باران به��اري و صداي رودخانه 
را مي خواس��ت. با اصرار و اجبار من، همسرم و 
دخترانم را راهي دربند کردم. هوا خيلي عاليه!« 
وقتي عکس و نوشته زير آن را مي خواندم فقط 
به اين نکته فکر مي کردم که اين رفتارها ربطي 
به تحصيالت و موقعيت ه��اي اجتماعي افراد 
ندارد. هم��ه تصور مي کنند اف��رادي که از اين 

دست رفتارها دارند آدم هاي بي سواد و با سطح 
اجتماعي پايين و به عبارتي آدم هاي نديد بديد 
هستند ولي خيلي از افرادي که مدعي هستند 
انسان هاي بس��يار فرهيخته اند کارهايي انجام 
مي دهند که بس��يار عجيب و غيرباور است. در 
سيل شيراز وقتي صحنه دلخراش دروازه قرآن 
را مي ديدم به افرادي که سيل را شوخي گرفته 
و در حال گرفتن فيلم و س��لفي با سيل بودند 
نگاه مي کردم که اصاًل خطر را حس نمي کردند 
و س��يل را جدي نگرفته  بودن��د. اين عکس و 
سلفي گرفتن چقدر به جاني که برايش به خطر 
مي اندازيد مي ارزد؟ تمام اين ايام ش��بکه هاي 
اجتماعي پر ب��ود از عکس ه��ا و فيلم هايي که 
مردم هميشه در صحنه از سيل و تخريب هاي 
آن گرفته و در فضاهاي اجتماعي آنها را منتشر 
کرده بودند. قطعاً همين عکس و فيلم ها براي 
اطالع رساني بس��يار هم خوب است ولي نه به 
قيمت به خطر انداختن جان خ��ود و ديگران. 

شايد سلفي با سيل مساوي مرگ باشد. 
  آگاهانه با سيل برخورد کنيم

 عدم آمادگي و فق��دان آگاهي از وقوع حوادث 
طبيعي مثل س��يل از جانب نهادهاي مسئول 
و م��ردم باعث افزايش خس��ارت ناش��ي از آن 
مي ش��ود. بخش  عمده اي از آگاهي بخش��ي و 
آمادگي مردم براي مواجهه با حوادث طبيعي بر 
عهده رسانه ها به خصوص صدا و سيماست اما 
از آنجايي که سيل يکي از جدي ترين مخاطرات 
طبيعي به شمار رفته و در صدر فهرست عوامل 
تهديدکننده حيات جمعي قرار دارد بهتر است 
هم مردم و هم مسئوالن نکاتي را رعايت کنند. 
البته کاًل قبل از وقوع هر حادثه اي بهتر اس��ت 
برخي ن��کات ايمني را رعايت کني��م از جمله: 
کيف امداد و کمک هاي اولي��ه را تجهيز کرده 
و آن را در دسترس قرار دهيم. مقداري غذا به 
صورت کنسرو ذخيره نماييم. وسيله روشنايي 
تهيه کنيم مثل)چراغ قوه، ش��مع و. . . (. اسناد 
مه��م خ��ود را در جعبه اي ض��دآب و مطمئن 
قرار دهي��م. با خان��واده خود درب��اره خطرات 
حوادث طبيعي صحبت کنيم. محل مشخصي 
را براي مالق��ات تعيين کني��م، چراکه ممکن 
است هنگام وقوع سيل يا زلزله از هم جدا شويم. 
منزل و وس��يله نقليه خود را در مقابل حوادث 
بيمه کنيم. مس��يرهاي فرار هنگام سيالب را 
شناسايي کنيم، چراکه در مواقع سيالب هاي 
اضطراري مي بايست به س��رعت و با پاي پياده 

محل را تخليه کنيم. 
لحظه اي که تش��خيص داديم س��يالب در حال 
شکل گيري است، خيلي س��ريع عمل کرده و به 
مناطق مرتفع ت��ر برويم و خ��ود را نجات دهيم، 
چراکه فق��ط چند دقيق��ه فرصت داري��م. براي 
اطالع از وضعي��ت و گرفتن دس��تورات الزم به 
راديو، تلويزيون ي��ا اعالم بلندگوه��اي عمومي 
گوش دهيم، در صورتي که دس��تور تخليه داده 
شد، فوراً اين کار را انجام دهيم. جريان آب، برق 
و گاز را براي اجتناب از آتش سوزي، برق گرفتگي 
و انفجار قطع کنيم. در هنگام تخليه از مسيرهاي 
اعالم شده حرکت کنيم. سعي نکنيم از ميانبرها 
برويم، چراکه ممکن اس��ت مسدود شده باشند. 
اگر س��يل اطراف خودروي ما را فراگرفته است، 
خودرو را رها کنيم و به يک منطقه مرتفع برويم 
وگرنه جريان س��يل ما و خودرويم��ان را خيلي 
سريع با خود مي برد. از فاضالب ها و جويبارهاي 
به ظاهر آرام دوري کنيم، به خاطر داشته  باشيم 
جويبارها، کانال هاي فاض��الب، تنگه ها و. . . نيز 
مي توانند ناگهان دچار سيل شوند. در آب جاري 
راه نرويم چراکه 15سانتي متر آب در حال حرکت 
ممکن است باعث برهم خوردن تعادل ما شود، اگر 
مجبوريم در آب حرکت کنيم، از مسيري برويم که 
آب حرکت نمي کند. هرگز از درختان در معرض 

سيل به عنوان محل امن استفاده نکنيم. 

آنچه بايد براي مواجهه با حوادث طبيعي بدانيم

لطفاً با مرگ سلفي نگيريد!

سبک آموزش سبک رفتار

چرا مردم و مسئوالن ما خطر حوادث را جدي نمي گيرند؟

همه چیز فدای الیک، حتی جانم!

  مريم ترابي
هميشه در ايام نوروز حوادث جاده اي و آمار و ارقام تلفات ناشي از اين حوادث صدر اخبار 
نوروزي بود ولي امسال در کنار اين حوادث حادثه سيل و طغيان رودخانه ها را نيز داشتيم 
که تقريباً اخبار حوادث رانندگي را زير سايه برد. کشور ما کشوري با بالياي طبيعي بسيار 
و پرحادثه است. همه مي دانيم که کشور ما روي خط زلزله قرار دارد و يکي از کشورهاي پر 
زلزله دنياست. وقوع زلزله هاي پي درپي و تخريب هاي شديد آن در مناطق مختلف کشور، 
گواه اين موضوع است ولي سيل امسال که با گذش�ت يک ماه ماجراي آن هنوز در نقاط 
مختلف کشور ادامه دارد و بسياري از هموطنان ما را بي خانمان و آواره کرده است، بسيار 
تأسف بار بود؛ تأسف بار از جهت برخورد و سبک رفتار مردم و مسئوالن با وقايع طبيعي. در 
همه جاي دنيا سيل و طغيان رودخانه وجود دارد ولي آيا برخورد و رفتار مردم و مسئوالن 

مربوطه آن کشورها نيز مثل ماست. 

واقعيت اين اس�ت ک�ه س�يل، زلزله، 
تصادفات، س�وانح رانندگي، طوفان و 
خيلي از حوادث و مصائب ديگر تا زماني 
که به صورت مس�تقيم ب�راي خودمان 
اتف�اق نيفت�اده و ب�ه عمق پوس�ت و 
گوشت و استخوانمان نفوذ نکرده، براي 
اکثريتمان ملموس و قابل درک نيست

  سيمين جم
کودکان و به ويژه خردساالن آسيب پذيرترين افراد 
در مقابل حوادث و س�وانح هس�تند و ب�راي کاهش 
آسيب هاي ناش�ي از حادثه نه تنها بايد آموزش هاي 
الزم ب�ه آنان داده ش�ود، بلکه از آن مهم ت�ر رفتار ما 
بزرگترها در قبال آنان اس�ت. در واقع اين وظيفه ما 
بزرگترها و به ويژه والدين اس�ت که ت�ا احد امکانات 
پيرامون کودکان را ايمن و از احتمال بروز خطر خالي 
کنيم. حميد عراقي پور کارشناس پيشگيري از سوانح 
و حوادث معاونت بهداش�تي در مقاله اي پژوهشي با 
تقسيم بندي اصلي ترين انواع خطرات و حوادثي که 
کودکان را تهديد مي کند، به ذکر نکاتي آموزشي در 

اين خصوص پرداخته است که آن را مرور مي کنيم. 
      

به گفته عراقي پور حادثه واقعه اي برنامه ريزي نش��ده است 
که در اثر خطاي انسان يا وجود شرايط غيرايمن در محيط 
به  وجود مي آي��د. به اعتقاد اين کارش��ناس تغيير نگرش به 
سمت جامعه ايمن مستلزم آموزش مداوم مردم منطبق بر 
باورهاي بنيادين جامعه است و براي ايجاد نگرش ايمن بايد 
فرهنگ ايمني را در تمام ابعاد زندگي مردم گنجاند. وي براي 
پيشگيري از بروز حوادث در کودکان 2 تا 6 ساله توجه ما را به 

نکاتي که در ادامه مي آيد، جلب مي کند. 
1( پيشگيري از بروز سوختگي: مسئوليت حمل ظروف 
حاوي غذا و مايعات داغ را به کودکان واگذار نکنيم و مواد قابل 
اش��تعال، نفت و بنزين و کبريت و فندک را دور از دسترس 
کودک نگهداري کنيم. همچنين بهتر است لباس هاي کودک 
خيلي گشاد و بلند نباش��د و در صورت وجود آتش در محل 

مراقب کودک باشيم. 
2( پيشگيري از بروز مس�موميت: ظروف خالي سموم، 

مواد شيميايي و داروها را پس از مصرف بايد دور ريخت تا از 
آنها براي مصارف ديگر استفاده نشود. سموم، داروها و مواد 
شيميايي را در طبقات باالي قفسه ها و ترجيحاً در يک قفسه 
قفل ش��ده نگهداري نماييم. دقت کنيم داروهاي نگهداري 
شده در جعبه دارويي، حتماً برچسب مخصوص داشته و تاريخ 

مصرف آن نگذشته باشد. 
3( پيشگيري از خفگي و غرق شدگي: اطراف حوض و 
اس��تخرها را حفاظ بزنيم. هنگام غذا خوردن کودک را تنها 
نگذاريم، ممکن اس��ت غذا در گلوي کودک گير کند و او به 
کمک احتياج داش��ته باشد. توجه داش��ته باشيم در هنگام 

بازي يا در هنگامي که کودک دراز کش��يده اس��ت، چيزي 
مثل آدامس، شکالت و. . . در دهان کودک نباشد، چون خطر 
خفگي را افزايش مي دهد. کيسه هاي پالستيکي را نبايد هرگز 
به دست کودک بدهيم زيرا ممکن است بر سر و صورت خود 
بکشد. موجب خفگي او شود يا حتي با خوردن کيسه دچار 
مشکل شود. از حدود 4 سالگي شنا و قوانين ايمني آب را به 

کودک آموزش دهيم. 
4( پيشگيري از سقوط: نردبان يا چهارپايه را بايد پس از 
استفاده در جايي امن و به صورت افقي قرار داد  تا کودک به 
فکر استفاده از آنها نباشد. هر چند وقت يکبار از استحکام در 

و ديوارهاي چاه آب و فاضالب مطمئن شويم. طريقه ايمن 
باال و پايين رفت��ن از پله را به کودک آم��وزش دهيم. خطر 
س��قوط از بلندي را به کودک گوش��زد کنيم. در هنگام باال 
رفتن کودک از اثاثيه منزل و جاهاي بلند مراقب او باش��يم. 
از بازي کردن کودک در ساختمان هاي نيمه کاره يا قديمي 
جلوگيري کنيم. بهتر است اطراف پشت بام خانه را نرده بزنيم. 
به کودک آموزش دهيم بازي روي پله ها به خصوص به صورت 

دسته جمعي بسيار خطرناک است. 
5( پيشگيري از حوادث ترافيکي: از بازي کردن کودک در 
کوچه يا پياده روهاي خيابان جلوگيري کنيم. بهترين الگوي 
کودک والدين او هستند، پس سعي کنيم هميشه به طور صحيح 
و با رعايت قوانين از خيابان عب��ور کنيم. در هنگام رانندگي به 
قوانين احترام بگذاريم. از سوار کردن کودک روي موتورسيکلت 
يا پشت وانت، تريلي،... اجتناب کنيم. حتي المقدور از صندلي 
مخصوص کودک در اتومبيل استفاده کنيم. به کودک آموزش 
دهيم بيرون آوردن دست يا س��ر از پنجره ماشين حتي وقتي 
ماشين حرکت نمي کند، کار خطرناکي است. به کودکان کمتر 
از 9 سال اجازه دوچرخه سواري تنها و خارج از منزل را ندهيم. 
در زمان سه چرخه يا دوچرخه سواري از کاله ايمني براي کودک 

استفاده کنيم. 
6( پيشگيري از برق گرفتگي: نبايد سيم هاي برق را از زير 
فرش عبور داد، زيرا بر اثر گذر زمان ساييده شده، روکش آن 
از بين مي رود. از وسايل برقي مانند سشوار و بخاري برقي و. . 

. در حمام استفاده نکنيم. 
 7( پيشگيري از صدمات بدني: شيشه عينک کودک را از 
جنس پالستيک يا شيشه نشکن انتخاب کنيم. در محل بازي 
و پارک ها مراقبت کودک باشيم. کودک را از تماشاي فيلم هاي 
خشن منع کنيم. به کودکان خردسال آموزش دهيم با افراد 

غريبه صحبت نکنند و از آنان دوري کنند. 

مراقب کوچولوهاي بي دفاع باشيم
7  نکته براي مراقبت از خردساالن در مقابل حوادث سبک مراقبت

عکس و فيلم ها براي اطالع رساني 
بس�يار ه�م خوب اس�ت ول�ي نه 
به قيمت ب�ه خط�ر انداختن جان 
خ�ود و ديگ�ران. ش�ايد س�لفي 
ب�ا س�يل مس�اوي م�رگ باش�د

  حسين گل محمدي
داش�تم به ص�ورت انتحاري ت�وي اينس�تاگرام 
اس�توري ها را رد مي کردم که يکدفعه انگش�تم 
روي يک اس�توري گير ک�رد: »اس�نپ قايقي از 
پلدختر تا آق قال 5000تومان«. به فکر فرورفتم و 
با خودم گفتم واقعاً چه چيزي باعث شده است که 
در اين اوضاع بحراني چنين پست تمسخر آميزي 

در اينستاگرام دست به دست شود؟ و. . . . 
واقعيت اين است که سيل، زلزله، تصادفات، سوانح 
رانندگي، طوفان و خيلي از حوادث و مصائب ديگر 
تا زماني که به صورت مستقيم براي خودمان اتفاق 
نيفتاده و به عمق پوست و گوشت و استخوانمان 
نفوذ نکرده، براي اکثريتمان ملموس و قابل درک 

نيست. 
چه بسا بعضي هايمان حتي حس المسه مان را هم 
از دست داده ايم! مثل آن بزرگواري که مي گفت: 
»داشتم بزرگراه همت رو با 140 تا سرعت مي رفتم، 
آهنگم گذاشته بوديم، گوشي رو زوم کرده بودم 
رو دوِر موتور که يهو بومممم!!!، حيف شد فيلمشو 
نتونستم پست کنم« و اين داستان را زماني که با 
دست شکسته روي تخت بيمارستان دراز به دراز 
خوابيده بود روايت مي کرد، يعن�ي با وجود خرد 
و خاکش�ير ش�دن هنوز متوجه قضيه نشده بود. 
ش�ايد همين عدم درک باعث مي ش�ود احساس 
خطر نکنيم يا مثل آن هموطن عزيزمان که در حال 
فيلمبرداري مرحله به مرحله از نزديک شدن سيل 
بود و وقتي سيل به خودش هم رسيد تازه گفت: »يا 

حضرت اباالفضل ماشينمو آب برد.« 
      

  چرا وجود خطر را باور نمي کنيم؟
چرا وجود خطر براي ما باورپذير نيس��ت؟ ش��ايد چون 
هميشه به ما گفته شده است: »همه چي آرومه، نگران 
نباشيد، اتفاقي نيفتاده، مسئوالن رسيدگي الزم رو انجام 

دادن و همه  چي تحت کنترل کامله.«
ش��ايد اگر تمام وجوه ي��ک حادثه، اع��م از علت ايجاد 

حادثه، نحوه عملکرد هنگام بروز حادثه و نتيجه بعد از 
وقوع، بدون کم و کاست توسط رسانه هاي جمعي بازگو 
شود، مردم دقيقاً متوجه ماجرا مي شوند و تجربه کسب 
مي کنند اما چرا اين اطالع رساني ها بعضاً ناقص صورت 
مي گيرد يا اصاًل صورت نمي گيرد؟ شايد يکي از داليلش 

اين است که ضعف ها و کم کاري ها مشخص مي شود. 
به راس��تي نحوه برخورد ما در مقابل حوادث طبيعي يا 
اتفاقات از پيش تعيين نشده اي که براي ما رخ مي دهد 

بايد چگونه باشد؟ 
بي ترديد يکي از داليل برخورد نادرست ما در مواجهه با 
حوادث و سوانح، عدم آموزش يا آموزش اشتباه مخصوصاً 
در س��نين يادگيري کودکان و نوجوانانمان در مدارس 
است.  متأسفانه از سيستم آموزش��ي که از ابتدا در آن 
واحد درس��ي مش��خصي براي نحوه مواجهه با خطرات 
وجود نداش��ته و تنها به آژير خط��ري نمادين در يکي 
از زنگ هاي تحصيلي دانش آموزان بس��نده شده توقع 

بيشتري نمي توان داشت. 
اي کاش ياد مي گرفتيم بعد از رفتن زير ميز و ايستادن 
در چارچوب دِر مدرسه چه کار بايد بکنيم، شايد در اين 
صورت نه تنها خيلي از هموطنانمان در حوادثي مانند 
زلزله جانشان را از دست نمي دادند بلکه با بي احتياطي 

باعث به خطر افتادن جان بقيه هم نمي شدند. 
 البته اين س��وء آموزش به زن��گ درس دفاعي محدود 
نمي ش��ود، وقتي يک مهن��دس شهرس��ازي با مدرک 
تحصيلي عالي قادر به تشخيص مسير درست جاده سازي، 
مسيري که حادثه خيز نباشد نيست، وقتي درک درستي 
از اقليم و مکان درست سد سازي ندارد، وقتي مهندسان 
معمار و ناظران س��اختمان کنترل درست و حسابي بر 
نحوه ساخت و سازها ندارند، يعني زنگ درس معماري 

ما هم مشکل دارد. 
وقتي دانش آموزان ديروز که پشت نيمکت ها نشسته اند 
اما هيچ چيزي نياموخته اند، امروز بعد از حادثه به جاي 
فکر چاره براي همنوعش��ان با عک��س و فيلم گرفتن از 
بحران به دنب��ال گرفتن اليک هاي مجازي هس��تند يا 
جلب مخاطب و بزرگنمايي بحران برايشان مفرح تر است 

يعني استاد زنگ مهارت هاي زندگي هم کارش را درست 
انجام نداده است. 

کاش يکي هم از حق و حقوقم��ان دفاع مي کرد يا آن را 
براي ما ش��رح مي داد تا زماني ک��ه در مصيبتي گرفتار 
ش��ديم بدانيم حداقل مراجع مختلف چه وظيفه اي در 
قبال ما دارند تا به کمترين چيزها بسنده نکنيم و از حق 

خود نگذريم. 
دوران مدرس��ه ک��ه ب��ه س��ر آم��د کاش حداق��ل در 
دانشگاه هايمان استاداِن رشته مديريت به دانشجوياِن 
مشتاق الفباي مديريتي را درست تفهيم مي کردند که 
يک مدير که از اجزاي اصلي يک ارگان است و وظيفه اش 
نظارت بر عملکرد درست است پستش را ترک نکند و با 
پاک کردن صورت مسئله و بهانه تراشي بر اتفاقات افتاده 

سرپوش نگذارد. 
قاعدتاً يک مدير نبايد فقط در مواقع بحران به فکر چاره 
باش��د، بلکه وظيفه  اصلي او برنامه ري��زي صحيح براي 
حفظ ارگان و جلوگيري از بروز مشکل است، ولي گويا 
در دانشگاه هاي ما تنها فصل دوم کتاب ها تدريس شده 
و مديران ما به  جاي اينکه باعث رشد و پيشرفت جامعه 
شوند و به فکر چاره اي براي جلوگيري از بروز مشکالت 
باش��ند تنها زمان بروز مش��کالت به فکر چاره انديشي 
مي افتند، تازه اگر شاگرد الف دانشگاه بوده باشند چاره 
درس��تي پيدا مي کنند، خدا نکند که ب��ا تک ماده پاس 
شده باشند که در اين صورت اگر خودشان مشکل آفرين 

نشوند خدا را بايد شاکر کرد. 
  دانش و مهارت خ�ود را در مقاب�ل حوادث باال 

ببريم
در اي��ن وضعيت از بح��ران با اين س��طح دانش وظيفه 
رس��انه ملي، مطبوعات و خبرگزاري ها، فرهنگسراها و 
خانه هاي فرهنگ و س��راهاي محله و حتي مساجد اين 
اس��ت که س��طح آگاهي مردم را در برخورد با حوادث 
و س��وانح طبيعي و غيرطبيعي باال ببرن��د و فقط به اين 
بس��نده نکنند که بعد از بروز پيش��امد به دنبال آگاهي 
مردم باشند يا صرفاً به جمع آوري کمک هاي مردمي بعد 
از وقع حادثه بسنده کنند. بايد از افراد متخصص استفاده 

بهتر و بيشتري صورت گيرد. چه بسيار متخصصان امور 
طبيعي اي وجود دارند که از توانمندي هايشان در انجام 
امور استفاده نشده يا به قول گفتني افراد متخصص در 
جاي خود نيس��تند و افرادي ديگر مسئول رسيدگي به 
اموري شده اند که هيچ ارتباطي به تخصصشان ندارد. از 
طرفي در بسياري موارد نيز که تخصص، علم و تجهيزات 
پيش��رفته وجود دارند ولي ما ترجيح مي دهيم به جاي 

استفاده از لودر، بيل بزنيم! 
در اين ميان مردم هم مس��ئول هس��تند، مس��ئوليتي 
در قبال خودش��ان دارند. همانطور ک��ه وقتي وارد يک 
سرويس بهداشتي عمومي مي ش��ويم به عالمت بانوان 
و آقايان توجه مي کنيم در بزرگراه ها هم بايد به تابلوي 
سرعت مجاز، در ايستگاه قطار به تابلوي سيگار نکشيد و 
در مناطق سيل خيز به تابلوي به حريم رودخانه نزديک 
نشويد توجه کنيم. البته هميشه و همه جا تابلويي براي 
اخطار به ما وجود ندارد، پس ايمن رفتار کردن را جزئي از 
عادات و فرهنگ خود کنيم و در کنار اين فرهنگ سازي از 
رويداد هاي و اتفاقات نيز درس ماندگار بگيريم. فراموش 
نکنيم همين يک سال و اندي پيش بود که زلزله به طور 
سرزده همه پايتخت نشينان را غافلگير کرد و از فرداي 
روز زلزله کيف کمک هاي اوليه به همراه کنسرو هاي غذا 
تهيه کرديم و وسايل خانه را طوري چيديم که راه فرار 
داشته باش��يم، ولي چون زلزله برنگشت تمام کنسروها 
را نوش جان کرديم و همه چيز يادم��ان رفت. انگار هر 
حادثه طبيعي يک پيش غذا، غذاي اصلي و دس��ر براي 
ما آماده کرده و منتظر نوش جان کردن ماس��ت که بعد 
از وقوع حادثه تازه آماده مي ش��ويم؛خير! حادثه نه تنها 
خبر نمي کند بلکه در يک ش��کل هم ظاهر نمي شود و 
کيف نج��ات و کمک هاي اوليه براي س��اير حوادث نيز 
ضروري است. اگر در مواجهه با پيشامد ها آنقدر درگير 
حاش��يه ها و جزئيات نشويم و به جاي س��فارش دادن 
زنگوله آويِز پرده زلزله نگار از سايِت سوت سوتک وسعت 
نگاهمان را گسترش دهيم و فکر کنيم با توجه به اقليم 
محل زندگي مان چه حوادثي در کمين ماست و ما چه 

مي توانيم بکنيم قطعاً براي ما مؤثر تر خواهد بود. 
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