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در آنـی   . ها ویران شـد      همه چیز در بم لرزید و در کمتر از یک دقیقه همه ساخته             5/10/82 صبحگاه جمعه 
 و  هـا سـرگردانی     ویرانی، خاموشی، شیون، تنهـایی و نابـاوری سراسـر بـم را در نوردیـد، و تـا روزهـا و هفتـه                       

 فاجعه وسیع و دردناک بود، .دیدگان، بازماندگان، مردم ایران و جهانیان را فرا گرفت ی گریبان آسیبدگز شگفت
دردمند از سوگواری، افسردگی و اختالل روانی و ها هزار کشته و مجروح، و نزدیک به یکصدهزار نفر داغدار  ده

تی و  ی ساختمان و تأسیساتی بلکه هـیچ مـدیر        تنها هیچ     هم ریخته بود، نه     چیز به   همهناشی از فاجعه،    
 .شد هماهنگی دیده نمی

دیررسـیدن  . دهـد   های دیگر نقاط جهان نشـان مـی         یافتهگونه که     ، همان  در بم نیز اتفاق افتاد     دومفاجعه  
 و  هم ریختگی سـاختار مـدیریتی، نبـود برنامـه کارآمـد و از قبـل تعیـین شـده                     ها، به   امداد، ناهماهنگی برنامه  

هـا،    لوحانـه رسـانه     ای تبلیغاتی هیجانی و گاه سـاده      ه های مدیران، برنامه    شیندا  ها و بی    نظری  ، تنگ شده تمرین
.  را رقم زد و تلفات و خسارات زلزله را تا چند برابر افـزایش داد               دومفاجعه   ،سوم و   دومهمه در روز    

گفتند چون، بیل و  راست می  . مردم پرداختند  مخرفتن روی     ها امدادگران به راه     به گفته گروهی از بمی    
 آنهـا فقـط     ،ای نداشتند که بتوانند قربانیـان را از زیـر آوار بیـرون بکشـند                کلنگ و ابزار الکترونیک یا پیشرفته     



بـا   -مدیری، فرماندهی، یا سازمان مجهزی آورده بودند،  به بم قلبشان را   و   ات پاکشان خودشان و احساس  
 . نکرده بودساختار و برنامه کارآمدی آنها را اعزام

. های شهرهای بزرگ سـرازیر شـدند         مجروحین به بیمارستان   .کشور را فراگرفت  تمام   ،بحران فراگیر 
خودجوش هر آنچه   بلکه مردم احساساتی و فداکار،       ؛شی از قبل وجود نداشت    زیا آمو هیچ برنامه، آمادگی    

 . دندکر  ارایه میندتوان داشتفکر و در 
هـای    توانایینگرش و    شماره نشریه اندیشه و رفتار گویای        35ربع قرن تالش انستیتو روانپزشکی تهران و        

امـروز  ها تـالش،      دنبال سال   بهاین انستیتو که    . گویی به نیازهای کشوری بهداشت روان است        در پاسخ انستیتو  
مرکـز تحقیقـات بهداشـت      ”و  “ رقطب علمی روانپزشکی کشو   ”های    دست آوردن عنوان    بهبا  شایستگی خود را    

 بروشـور و انجـام یـک        8بـا انتشـار     با استفاده از منابع مالی خود       نشان داده است توانست پس از زلزله        “ روان
ای نـو     زدگان بم آبرومندانه خدمتی و تجربه       های بهداشت روان زلزله       در صحنه برنامه  پژوهش، و حضور مستمر     

 .خی از آنها اشاره خواهد شدرا رقم بزند، که در این شماره به بر
پیشنهاد انستیتو روانپزشکی تهران که بارها به وزرای بهداشت، معاونین و مدیران کل وزارتـی و مسـئولین                 

مراکز دانشگاهی  این نهادها وظیفه دارند     گردد که     دانشگاه علوم پزشکی ایران، یادآور شده مجدداً تکرار می        
های گوناگون و      تا همواره بازوی علمی و اجرایی آنها باشند، تا در بحران           ای تقویت نمایند    گونه  و پژوهشی را به   

گونه کـه     همان . اجرایی و تجربه شده  داشته باشند       ،مدون، مشخص علمی  های    یای طبیعی، برنامه  الاز جمله ب  
که در  نان مفید باشد و همچمثمرثمر وزدگان توانست در این زمینه رهگشا و  ی قبلی بهداشت روان زلزله  تجربه

 .ای از درد دردمندان را کاهش دهد گزارش این شماره آمده است گوشه
و بدنـه  و دانشـگاهیان  پژوهشـگران  مدیران اجرایی و ارشد کشور بدون اسـتفاده از  بیایید همه بپذیریم که     

یـه  ریزی علمی و اجرایـی کارآمـد، جهـت ارا           قادر به حل معضالت کشور و برنامه      مراکز پژوهشی و دانشگاهی     
 .باشند مینخدمت به مردم نیازمند کشورمان 
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