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چهارشنبهسوزی
ظهر چهارم اسفندماه  ،1391انفجاری مهيب ،خيابان  131تهرانپارس
را تکان داد .ساختمانی چهارطبقه فروریخت 2 .نفر از ساكنان ساختمان
سوختند و  4نفر (سه زن و يك مرد) جان باختند .علت چه بود؟ نگهداري
موادمحترقه براي چهارشنبهسوري در زيرزمين ساختمان!
اندکی قبل از وقوع اين انفجار مرگبار نیز در خيابان پيروزي تهران ،يك
مهندس شيمي هنگام درستكردن مواد محترقه ،دچار حريق شد و جان
باخت .در این حادثه نیز عالوه بر مرگ اين جوان  35ساله ،يك زن و مرد
 50ساله در شوك ناشي از انفجار ،بیهوش شدند و يك زن  21ساله به
شدت مصدوم شد.
این ،کموبیش ،ماجرای اسفندماه هر سال است؛ ماجرای پرسروصدا و
آتشینی که معموال از اوايل اسفند آغاز ميشود و در آخرين شب چهارشنبه
سال اوج ميگیرد ...و چه كسي ميداند که چهارشبنهسوری امسال یا سال
بعد ،چند چشم زيبا بسته خواهد شد؟ چند دست و صورت مهربان خواهد
سوخت؟ چند خانواده داغدار خواهد شد؟ و این ماجرا تا کی ادامه خواهد
داشت؟
آموزش را جدی بگیریم
پيشگيري از حوادث تلخی مانند حوادث چهارشنبهسوری ،مستلزم ارتقای فرهنگ
ايمني است و فرهنگ ایمنی بر سه اصل استوار است :آگاهي ،آموزش و الزام .بسیاری
از والدين ،بدون آگاهسازی و آموزش مناسب فرزندانشان ،سراغ سومين اصل (الزام)
ميروند و سعی میکنند با توسل به زور و اجبار ،آنها را از كاري منع یا به کاری ترغیب
كنند ولی این شیوه معموال با شکست همراه است .آگاهسازی و آموزش نوجوانان و
جوانان ضرورت دارد و در روند این آگاهسازی بايد به شخصيت آنها احترام گذاشت و از
جريحهدار کردن غرورشان پرهیز کرد .راه ایمنی از آموزش میگذرد و پیششرط آموزش،
آگاهی است .آگاهی از خطرهای چهارشنبهسوری و شیوه مقابله با این خطرها احتمال
بروز حوادث تلخ را در آخرین ماه سال کاهش خواهد داد.
چهارشنبهسوزی
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چهارشنبهسوری و خطر سوختگی
شایعترین حادثهای که در چهارشنبهسوري رخ میدهد ،سوختگي درجه يك (سطحي)
است ولی سوختگيهای درجه دو (شدید) و درجه سه (شديدترين نوع سوختگي) نیز
در حوادث چهارشنبهسوری ،زیاد دیده میشود .درد ،تورم ،تاول و قرمزي پوست از
مهمترین نشانههای سوختگی هستند .در میان نواحی مختلف بدن معموال سوختگي
دست از بقیه شایعتر است و پس از آن ،سوختگی صورت و تنه .قطع عضو و عفونت
ثانويه ،دو عارضه خطرناک از میان عوارض زودرس سوختگیاند و اختالل اعصاب و
روان ،بهویژه افسردگی ،یکی از عوارض دیررس سوختگي .اگر شدت سوختگي خیلی
زیاد باشد ،حتي گاهی ممكن است کار مصدوم به مرگ نیز بینجامد.
خطر سوختگی و  7توصیه
اگر در این ایام ،با مصدومی مواجهه داشتید که دچار سوختگي ناشی از مواد محترقه
شده بود ،از توصیههای زیر کمک بگیرید:
مصدوم را آرام كنيد و شرایط عمومي او را ارزیابی کنيد .از باز بودن راههاي هوايي
1
و تنفس طبیعی او مطمئن شويد .صدایش بزنيد يا تكانش بدهيد تا از هوشيار
بودنش اطمینان حاصل کنید .اگر بيهوش است ،سر او را عقب بکشيد تا زبانش باعث
انسداد راههاي هوايياش نشود.
محل سوختگي را با آب سرد و تميز ،حداقل به مدت  10دقيقه ،بشوييد و انگشتر،
۲
النگو،كمربند ،ساعت ،زيورآالت و وسايل تنگ و فشارنده را خارج کنید.
اگر لباس مصدوم روی عضو سوخته را پوشانده ،آن را از بدنش خارج کنید و اگر
۳
لباسش به پوست ناحيه سوخته چسبيده است ،دورتادور آن را تا محل چسبيده
به بدن قيچي کنيد.
تاولها را نتركانيد چون آنها مانند پانسمانی مناسب در محل سوختگي عمل
۴
میکنند و آن ناحيه را از آلودگيهاي محيطي در امان نگه ميدارند .فقط در
صورتي بايد محل سوختگي را به طور کامل پاکسازي کرد که سوختگي شيميايي اتفاق
افتاده باشد اما اين پاکسازي هم صرفا بايد بهوسيله پزشکان و در شرایط استریل انجام
شود.
با گاز استريل يا يك پارچه تميز بدون كرك ،محل سوختگي را آرام بپوشانيد و
۵
هرگز از خميردندان ،سيبزميني رندهشده و روغن براي تسكين درد و بهبود
سوختگي استفاده نكنيد.
براي درمان و پانسمان سوختگی باید به یک مرکز بهداشتي یا درمانگاه مراجعه

۶
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کنيد .در سوختگیهای سطحی ميتوانيد با استفاده از پمادهاي سوختگي و پوشاندن
محل سوختگي با يک پارچه تميز يا گاز استريل ،اقدام کمکي اوليه را انجام دهيد تا در
زمان مناسب ،مصدوم را به مرکز درماني برسانید اما در سوختگيهای شديد و عميق
باید بالفاصله با اورژانس ( )115تماس بگيريد.
نواحی تناسلي ،انگشتان ،کف دست ،صورت ،مخاطها و چشم از قسمتهاي
۷
بسيار مهم بدن هستند که حتي سوختگيهاي کوچک آنها هم بايد بهوسيله
پزشک معاينه و درمان شود ،بنابراين اگر با کوچکترين سوختگي در اين نواحي مواجه
شدهاید ،بالفاصله مصدوم را براي معاينه و درمان به مرکز درماني برسانید.
چهارشنبهسوری و خطر نابینایی
اصابت ترکشهاي ناشي از انفجار مواد محترقه به چشم ،باعث بروز آسیبهایی در
ناحیه پلک و چشم میشود و گاهی حتی به نابینایی میانجامد .مراجعه سريع به
چشمپزشک ،در صورت برخورد هر شيئي به چشم ،شدت ضايعه را کاهش میدهد .در
موارد خفيف ،با انجام مراقبتهاي طبي يا انجام اعمال جراحي معموال ميتوان بينايي
فرد را بازگرداند ولي متاسفانه در موارد شديد ،گاهی چارهاي جز تخليه چشم باقي
نميماند.
خطر نابینایی و  4توصیه
اگر در این ایام ،با مصدومی مواجهه داشتید که دچار آسیبهای چشمی ناشی از
حوادث چهارشنبهسوری شده بود ،از توصیههای زیر کمک بگیرید:
چشمها و پلكهای مصدوم را نماليد و در اولين فرصت به اورژانس چشمپزشكي
1
مراجعه كنيد زيرا گاهي آسيبهاي چشمي در مراحل اوليه عاليم زيادي ندارند و
ظاهر بدي ايجاد نميكنند ولی ميتوانند عواقب ناگواري داشته باشند.
چشم آسيبديده را با يك وسيله در دسترس (مانند ليوان يكبارمصرف يا مقوايي
۲
كه به شكل مخروط درآمده) بپوشانيد اما دستمال ،پنبه يا گاز را روي چشم قرار
ندهيد.
ي استفاده نكنيد و چشمها را نشوييد زيرا گاهی همین
از هيچ پماد و قطره چشم 
۳
ی چشمی را تشدید كند.
کارها ممکن است آسيبها 
تا رسيدن به اورژانس چشمپزشكي از مصرف هر گونه مسکن خودداري كنيد و به
۴
مصدوم مواد غذايي ندهيد تا در صورت نياز به جراحي ،بتوان در اولين فرصت ،اين
كار را انجام داد.
چهارشنبهسوزی
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چهارشنبهسوری و خطر انفجار
ترس ناشی از صدای انفجار ،يکي از مشکالت
رایج چهارشنبهسوری است که گاهی میتواند با
تظاهراتی مانند از حال رفتن یا احساس درد در
بخشی از بدن ،بهویژه قفسه سینه ،همراه باشد.
این ترس معموال در کودکان ،سالمندان و زنان
باردار با عواقب جدیتری همراه است .همچنین
افرادي که به بيماريهاي قلبي مبتال هستند،
سوختگی شایعترین حادثه چهارشنبهسوری است
گاهی ممکن است در اثر شوک ناشی از شنیدن
این قبیل صداهای غیرمنتظره ،دچار حمله قلبي شوند.
خطر انفجار و  2توصیه
اگر میخواهید از این قبیل عوارض چهارشنبهسوری در امان باشید یا اگر میخواهید به
مصدومی که در اثر سروصداهای شدید و ناگهانی چهارشنبهسوری از حال رفته ،کمک
کنید؛ میتوانید از توصیههای زیر کمک بگیرید:
شاید ایمنترین توصیه به تمام خانوادههايي که دوست ندارند با چنين عوارضی
1
روبهرو شوند ،این باشد که چهارشنبه آخر سال را در جایی که مطمئناند کمتر در
معرض اين قبیل سروصداها قرار ميگيرد ،بگذرانند يا از گوشگيرهاي مناسب براي
کاهش صداهاي دريافتي (به خصوص براي زنان باردار ،کودکان و سالمندان) استفاده
کنند.
اگر فرد مبتال به بيماري قلبي با شنيدن صداي نارنجک يا ترقه از هوش رفت و به
۲
زمين افتاد ،او را زياد حرکت ندهيد و از اورژانس يا افراد خبره براي بهبود وضعيت
او کمک بگيريد .سپس مصدوم را در اولين فرصت به نزديکترين بيمارستان يا مرکز
درماني برسانيد.
چهارشنبهسوری و خطرهای دیگر
چهارشنبهسوری ،عالوه بر خطرهای رایجی که ذکر شد ،خطرهای دیگری هم دارد.
ترکیباتی مانند نيترات پتاسيم ،كلرات باريم ،آرسنيك و پركلرات پتاسيم که در مواد
محترقه و منفجره به کار میروند ،وقتی با اكسيژن یا كربن ترکیبشوند ،بسیار خطرناك
میشوند و میتوانند عوارض شدیدی به دنبال داشته باشند؛ از عوارض پوستي گرفته تا
5
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عوارض تنفسی و خوني .مثال تماس با تركيبات نيتراته معموال با عوارض پوستي همراه
است .تركيبات ذوبشده نيترات پتاسيم و سديم نیز ميتوانند سوختگيهاي شديدي
به وجود بیاورند و منجر به بروز سردرد ،سرگيجه ،کاهش عمق تنفس و خستگی شدید
شوند .استنشاق تركيبات سولفوره نیز میتواند به عوارض تنفسي منجر شود .اگر
پوستتان نیز با این قبیل ترکیبات آلوده شد ،باید بالفاصله آن را با آب فراوان بشویید و
به يك مركز درماني مراجعه كنيد.
نقش رسانهها و  10توصیه
نقش رسانهها در کاستن از حوادث تلخ چهارشنبهسوری ،انکارناپذیر است .اگر رسانهها
در طول سال ،در امر آگاهیبخشی و آموزش به خوبی ایفای نقش کنند ،احتمال بروز
حوادث مرگبار در این ایام کاهش مییابد .توصیههای زیر ،مشتی نمونه خروارند که اگر
به درستی و به شیوههای مناسبی به کودکان ،نوجوانان و جوانان ارائه شوند ،میتوانند
آمار تلخیهای آخر سال را به حداقل برسانند:
وجود يك كپسول آتشنشاني پودري در حوالی محوطهای که در آن آتش روشن
1
کردهاید ،ضروري است .ضمن این که قبل از ترك محل ،حتما باید از خاموش بودن
آتش اطمینان حاصل کنید و توسط آب ،باقيمانده آتش را كامال سرد كنید و جمعآوري نمایيد.
از نگهداری ترقهها و سایر مواد محترقه در منزل پرهیز کنید و از آتشبازي در
۲
ي هستند ،اکیدا بپرهیزید.
مجاورت وسايل نقليهای كه حامل بنزين و مواد سوختن 
از ريختن مواد سريعاالشتغالی مانند نفت و بنزين بر روي آتش بپرهیزید و از حمل
۳
مواد محترقه و آتشگير و انفجاري ،حتي به مقادير بسيار کم ،در جيب لباس و
کيف خودداري کنيد.
از پرتاب فشفشه و موشك بر روي شاخههای درختان ،پشت بام و بالكن منازل
۴
خودداري کنید و در صورت بروز هرگونه حريق يا حادثهای ،ضمن حفظ
خونسردي ،در اسرع وقت با  125تماس بگیرید و نوع حادثه و نشاني دقيق محل حادثه
را اطالع دهید.
وقتی از فشفشه استفاده میکنید ،دستانتان را باز نگه دارید و جلوي صورتتان
۵
بگیريد تا دچار سوختگي دست نشوید و از انداختن ظروف تحت فشار (كپسولها
و اسپريهاي حشرهكش) به درون آتش اکیدا خودداري كنيد؛ چراکه این ظروف به علت
دارا بودن خاصيت انفجاري ،ممکن است ذرات را به سمت خودتان پرتاب کنند و به
چشمهایتان آسیب برسانند.
از آتش زدن الستيك ،هيزم و كارتن خالي در واحدهاي مسكوني يا در معابر ،كوچه

۶

چهارشنبهسوزی

6

بسته آموزشی و اطالعاتی «چالشهای چهارشنبهسوری»

و خيابان خودداري كنيد؛ چرا كه در چنین شرایطی ،با تشدید آلودگي هوا ،خودتان و
اطرافیانتان را در معرض آسیبهای تنفسی قرار میدهید.
هرگز مواد منفجره و محترقه را به طرف افراد ديگر پرتاب نکنيد و به هیچ عنوان،
۷
این مواد را در ظروف شيشهاي يا فلزي قرار ندهيد چون در صورت انفجار ،ذرات
شيشه يا فلز ،به اطراف پرتاب شده و باعث آسیبهای شدید خواهند شد .ضمنا هرگز
از ماده محترقه و منفجرهاي که يک بار استفاده شده ،دوباره استفاده نکنيد.
هرگز آتش را در معابر باريک و در مجاورت پستهاي برق يا ايستگاههاي تقليل
۸
فشار گاز و پارکينگهاي عمومي بر پا نكنيد و از برپايي آتشهاي حجيم و
غيرقابلمهار نیز خودداري كنيد.
ترقهبازي و فشفشه اگرچه ظاهرا بيخطرند ،ولی اگر به نقاط خاصی از بدن (به
۹
ویژه صورت) اصابت كنند ،باعث آسيبديدگيهای شدید (و گاهی غیرقابلبرگشت)
ميشوند.
اگر خداینکرده دچار سوختگی شدید ،از دويدن خودداري كنيد و بالفاصله بر
10
روي زمين بغلتيد .یادتان باشد که پتو وسيله مناسبي است براي خاموش كردن
فردي كه لباسش آتش گرفته .آب هم همینطور .ولي هرگز از كپسو ل آتشنشاني برای
خاموش كردن مصدومی که آتش گرفته ،استفاده نكنيد.

والدینمیتوانند
شرايطي فراهم كنند
كهچهارشنبهسوری
براي کودکان امنتر شود
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نقش والدین و  5توصیه
والدين در پيشگيري از حوادث چهارشنبهسوری ،نقش مهمي دارند .آنها میتوانند
كودكان و نوجوانان خود را با خطرهای آتشبازی آشنا کنند و به آنها بفهمانند که در
مقابل مواد محترقه و منفجره ،چقدر آسيبپذيرند .بيان برخی از تجربيات ناگوار گذشته
میتواند سودمند باشد و بچهها را هوشيارتر كند .این هشدارها حتی اگر تکراري باشند،
خالی از فایده نیستند .والدین میتوانند با توجه به توصیههای زیر و بهکاربستن آنها
احتمال بروز حوادث تلخ چهارشنبهسوری را کاهش دهند:
بیشتر كودكان ،معموال به دور از چشم والدين ،مواد محترقه و منفجره را خريداري
1
و در جيب ،كيف يا كمد اتاق پنهان ميكنند اما این مواد ،به دلیل درجه آتشگيري
پايين ،معموال زود مشتعل ميشوند و گاهی خسارات جبرانناپذیری به بار ميآورند.
والدين بايد عالوه بر توضيح عوارض این مواد آتشزا ،با نظارت دقيق بر پول توجيبي
كودكان و نحوه هزينهكرد آن در اين ايام ،نظارت بیشتری بر رفتار و وسايل فرزندشان
داشته باشند و مواد سوختني و آتشزا را از دسترس آنها خارج کنند.
چهارشنبهسوري ،سطحي از هيجان را در بیشتر کودکان و نوجوانان ايجاد ميكند
۲
كه برای آنها خوشايند و لذتبخش است و به همین دلیل ،ما به عنوان پدر یا مادر،
معموال به سختی ميتوانیم فرزندمان را به کلی از این تجربه هيجانی بازداریم اما
ميتوانیم هیجان آنها را تعديل و رفتارشان را مدیریت كنيم و شرايطي فراهم كنيم كه
چهارشنبهسوری براي آنها امنتر شود.
یکی از راههای امنسازی چهارشنبهسوری ،این است که خطرهای بالقوه این
۳
ایام را به خوبی براي فرزندمان توضيح دهيم و قوانين و چارچوبهای تربیتیمان
را به او یادآوری كنيم .اگر کودک با ما همكاري كرد ،جواب او پاداش و تشويق است؛ اما
اگر او را منع كرديم و نپذيرفت ،بايد برايش شرط بگذاريم و بهترین شرط این است که
خودمان هم کنار او حضور داشته باشیم و بر رفتارهایش نظارت کنیم تا خطری تهدیدش
نکند .اگر به هر دلیلی چنین امکانی برایمان فراهم نیست ،باید الاقل يك فرد بالغ
مورداعتماد را همراه کودکمان بفرستیم.
کبريت و مواد آتشزا مانند نفت و بنزین بايد خارج از دسترس کودکان نگهداری
۴
شود و هرگز نبايد به کودک اجازه داد با آتشزدن بوته ،هيزم و امثال اينها در
محيط خانه يا پارکينگ ،جان خود و ديگران را به مخاطره بیندازد.
در پایان شب ،بقاياي مواد آتشبازي را به سرعت جمع نکنيد و حتما براي اين كار،
۵
الاقل  15تا  20دقيقه صبر کنيد و بعد از اين مدت ،آنها را در يک سطل آب بريزيد
و دور بيندازيد .قبل از ترک محل ،حتما از خاموش شدن آتش مطمئن شويد.
چهارشنبهسوزی
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