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سلطه س��يل كه بر بخش هايي از كشورمان 
برقرار شد زن، مرد، پير و جوان دست به كار 
شدند تا باري از دوش سيل زدگان بردارند. 
در اين ميان ام��ا نقش بان��وان امدادگر در 
خدمت رساني به سيل زدگان در استان هاي 
گلس��تان، فارس،  لرس��تان و خوزستان به 
خصوص در حوزه پشتيباني بسيار پر رنگ 
و تأثيرگذار بود. بانوان��ي كه داوطلبانه خانه 
و زندگي شان را رها كردند و بخشي از اوقات 
خود را به س��يل زدگان اختص��اص دادند تا 
آنچه در توانشان است براي كمك به زنان و 
مرداني كه دچار آسيب شده اند به كار گيرند. 
از سوي ديگر شايد شرايط خاص يك خانم 
حادثه دي��ده را تنها يك خان��م بتواند درك 
كند. به همين دليل ه��م حضور خانم هاي 
امدادگ��ر و داوطلب در ميان س��يل زدگان 
برايشان غنيمت است و خانم هاي سيل زده 
در كنار خانم هاي امدادگر آرامش بيشتري 
را احساس مي كنند. به خصوص در شرايط 
كنوني كه اين خانم ها سخت ترين فشارهاي 
روحي را با از دست دادن عزيزان يا از دست 
دادن خانه و زندگي و هس��ت و نيستش��ان 

تجربه مي كنند. 
سيل در كش��ور و ش��رايط خاص و بحراني 
خانم ها در حالت بحراني مناطق س��يل زده 
بهانه اي شد تا سراغ مس��ئوالن، امدادگران 
و داوطلبان خانم در دو اس��تان لرس��تان و 
خوزستان برويم و وضعيت زنان سيل زده را از 

زبان زنان امدادگر و داوطلب روايت كنيم. 
مرضيه پورس��رتيپ، مدير خان��ه داوطلب 
خرم آباد اس��ت. وقت��ي از وي درب��اره آمار 

كمك هاي مردمي رس��يده به دستش��ان و 
همچنين آم��ار داوطلباني ك��ه آمده اند تا 
در كنار مردم س��يل زده لرس��تان باش��ند 
مي پرس��م، مي گويد: » آنق��در كمك هاي 
مردمي و داوطلبان كمك زيادند كه حساب 

از دستمان بيرون رفته است.« 
به گفت��ه وي نيروه��اي داوطل��ب در قالب 
ط��رح داوطلبان ب��ه مناطق س��يل زده هم 
سر مي زنند تا بس��ته هاي اقالمي كه توسط 
نيروهاي داوطلب بسته بندي شده را به دست 

سيل زدگان برسانند. 
خانم پورسرتيپ مش��اهداتش را از حضور در 
مناطق سيل زده اينگونه تشريح مي كند:» آب 
آنقدر باال آمده كه تمام خانه ها و وسايل زندگي 
مردم خيس است و قابل اس��تفاده نيست به 

همين دليل هم كمبود وسيله دارند.«
به گفته وي در حال حاضر تيم هاي داوطلب 
آقايان ب��راي اليروبي من��ازل مردم مناطق 
سيل زده معموالن و پلدختر اعزام شده اند. 
اين داوطلب جمعيت هالل احمر از كمبود 
وسايل بهداشتي و البسه در مناطق سيل زده 
خبر مي دهد كه البته نيروهاي هالل احمر 
در ح��ال جم��ع آوري كمك ه��اي مردمي 
هس��تند و س��عي مي كنند اين اق��الم را به 
سيل زدگان برس��انند. اين اقالم يا با بالگرد 
يا كاميون به دست س��يل زدگان مي رسد. 
اين خانم داوطلب نيز اوض��اع روحي مردم 
مناطق سيل زده را خوب توصيف نمي كند و 
مي گويد:»وقتي با آنها صحبت مي كنيم گريه 
مي كنند و نگران خانه و زندگي و آينده شان 

هستند.« 

اش��رف طرفي هم از زناني اس��ت كه در حال 
حاضر در خوزس��تان مش��غول خدمت رساني 
به سيل زدگان اس��ت. وي درباره وضعيت زنان 
س��يل زده حاضر در اردوگاه ه��اي اضطراري 
تأكيد مي كند:» زنان نيازهاي خاص بهداشتي 
و رواني دارند كه بايد در چنين مواقعي به آنها 
توجه شود.«  بنا بر تأكيد وي كمك هاي مردمي 
هست، اما اين كمك ها گاهي وقت ها به موقع به 
دست سيل زدگان نمي رسد، ولي از نظر غذايي 
تقريباً مش��كلي وجود ندارد و هم موكب ها به 
منطقه سوسنگرد آمده اند و براي تغذيه مردم 
در حال فعاليتند و هم خود مردمي كه در شهر 
هستند و دچار سيل نشده اند به طور خودجوش 
در منازلشان براي سيل زدگان غذا مي پزند و اين 

غذاها بين آنها توزيع مي شود. 
خانم طرفي از برپايي چندين اردوگاه از سوي 
جمعيت هالل احمر براي اسكان سيل زدگان 
خبر مي ده��د و مي افزايد:» ما چن��د اردوگاه 
زده ايم. هم در مزار شهدا اردوگاه زده ايم و هم 
در چند سالن ورزش��ي تا مردم سيل زده و در 
معرض س��يل در اين اردوگاه ها حضور يابند. 
همچنين در خارج از ش��هر ه��م اردوگاه هايي 

تأسيس شده است.« وي معتقد است شرايط 
اردوگاه ها از نظر بهداش��تي چندان مناس��ب 
نيست. همچنين كمك ها اگرچه مي رسد، اما 
خيلي وقت ها به موقع نمي رسد. اين در حالي 
است كه بالگردهاي هالل احمر تالش مي كنند 
تا حد امكان به مناطقي  كه به دليل آب گرفتگي 
جاده ها و مس��يرها راه هاي ارتباطي شان قطع 
شده اس��ت مواد غذايي، لباس و س��اير اقالم 
مورد نياز را برس��انند اما با تمام اينها ش��رايط 
بحراني است و اين مس��ئله كار امدادرساني را 
س��خت كرده اس��ت. اين عضو جمعيت هالل 
احمر تأكيد مي كند:»با وجود آنكه دسترسي به 
برخي اردوگاه ها تنها با بالگرد امكانپذير است، 
اما باز هم س��عي مي كنيم امدادگران خانم هم 
به اردوگاه ها سر بزنند، زيرا به هر حال مواردي 
هس��ت كه نياز داريم امدادگ��ران خانم حتماً 
حضور داش��ته باش��ند و خانم هاي سيل زده و 

آسيب ديده با امدادگران خانم راحت ترند.« 
 طرفي با تأكيد بر نياز ب��ه بازگرداندن روحيه 
سيل زدگان مي افزايد: »بايد تالش كنيم روحيه 
اين افراد را به حالت عادي بازگردانيم، چراكه 

فشارهاي رواني زيادي را تحمل مي كنند.« 

اوض�اع پلدختر هنوز مس�اعد نيس�ت. 
س�پيده هن�رور از امدادگ�ران ه�ال 
احمر اس�تان لرستان اس�ت كه عاوه بر 
امدادگري و فعاليت ه�اي داوطلبانه كار 
مستند سازي هم انجام مي دهد. به گفته 
وي در شرايط بحراني كنوني امدادگران 
زن بيش�تر در حوزه پش�تيباني فعاليت 
دارن�د، اما قرار اس�ت با فروكش ش�دن 
بحران تيم هاي » س�حر«  بانوان به منطقه 
پلدختر بروند و خدماتي را به خانواده ها 
ب�ه وي�ژه زن�ان و ك�ودكان ارائ�ه كنند. 
خان�م هن�رور! در ح�ال حاضر در 
مناطق سيل زده لرس�تان آيا زنان 

امدادگر هم حضور دارند؟ 
به دليل شرايط خاص حاكم بر مناطق سيل زده 
لرس��تان خانم ه��اي امدادگ��ر در حوزه هاي 
درماني و كمك هاي اوليه بيشتر فعاليت دارند 
و اين فعاليت ها نيز به صورت محدود و روزي 
يكي دو س��اعت حضور در مناطق س��يل زده 
است، اما در پشت صحنه و در انجام كارهايي 
نظير بس��ته بندي كمك ها و اقالمي كه براي 
س��يل زدگان آماده ش��ده و به طور كلي امور 
پشتيباني حضوري فعال دارند. همچنين امور 
مربوط به كنترل عملي��ات نظير آدرس دهي، 
 پاسخگويي به تلفن ها و مستند سازي از ديگر 
كارهايي است كه بانوان امدادگر استان لرستان 
به آن مش��غول هس��تند و خود من در حوزه 

مستند سازي فعاليت دارم. 
با توجه به اينكه به هر حال نيمي از 
آسيب ديدگان از سيل زن هستند 
به نظر ش�ما حضور زنان نمي تواند 
موجب احس�اس آرامش بيش�تر 

بانوان سيل زده شود؟
قطعاً همين طور اس��ت به همين دليل هم 
قرار اس��ت وقتي اوضاع كمي مناسب تر شد 
زنان امدادگ��ر در قالب تيم هاي »س��حر« 
به منطقه س��يل زده پلدختر اعزام ش��وند. 
تيم ه��اي »س��حر« در دو مرحل��ه اع��زام 
مي ش��وند و هر ك��دام كار وي��ژه اي دارند. 
در مرحله نخس��ت آماده س��ازي و حمايت 
رواني خانواده ها را داريم و در مرحله بعدي 
قرار اس��ت ايس��تگاه هاي كودك و سالمت 

راه اندازي شود. 

تيم هاي »س�حر« قرار اس�ت چه 
فعاليت هايي براي خدمت رس�اني 
به بانوان در مناطق سيل زده انجام 

دهند؟
حمايت هاي رواني براي آرامش خانواده ها به 
منظور كاهش فشار روحي ناشي از حادثه و از 
دست دادن خانه و كاشانه يا عزيزانشان انجام 
مي شود تا خانواده ها بتوانند به حالت اوليه 
بازگردند. اين تيم ها از اس��تان هاي مختلف 

عازم مناطق سيل زده خواهند شد. 
آيا اين تيم ها ب�راي مأموريتي كه 
برايشان در نظر گرفته شده است 
آمادگي كامل دارند و آموزش هاي 

الزم را ديده اند؟
نخستين تيم »س��حر« كه قرار است اعزام 
ش��ود آموزش هاي كوتاه مدت مي بيند، اما 
تيم اصلي كه در مرحله دوم به منطقه اعزام 
مي ش��ود آموزش هاي جدي تري ديده اند و 
اغلبشان از زناني هس��تند كه در حوزه هاي 

روانشناسي كار مي كنند. 
معموالً خانواده ها و به خصوص زنان 
در چنين حوادثي با چه مشكاتي 
دست و پنجه نرم مي كنند و بيشتر 

درگيرند؟
ما پي��ش از اي��ن تجرب��ه حوادثي ب��ه اين 
گستردگي را نداشتيم،اما در دوره قبلي كه 
سيل آمده بود ما با خانواده ها و زناني مواجه 
بوديم كه در يك شب خانه و زندگي شان را از 
دست داده   و دار و ندارشان از بين رفته بود و 
به همين دليل از نظر روحي و رواني به شدت 

آسيب ديده بودند. 
اشاره داشتيد كه بسته هايي از اقام 
براي خانواده هاي سيل زده توسط 
امدادگ�ران و داوطلب�ان جمعيت 
هال احمر تهيه و توزيع مي شود. 
آيا در اين بسته ها اقام ويژه بانوان 

هم در نظر گرفته شده است؟
بله. در بس��ته هاي اقالمي كه براي تقسيم 
ميان سيل زدگان در نظر گرفته شده است 
بسته هاي ويژه بانوان و همچنين بسته هاي 
ويژه كودكان و نوزادان وج��ود دارد و براي 
نوزادان ش��ير خشك، شيش��ه،  پستانك و 

اقالمي از اين نظير در نظر گرفته ايم. 

وضعيت استان خوزستان فرق مي كند؛اين ترجيع بند توضيح مسئوالن درباره شرايط اين استان پهناور و 
اسطوره مقاومت ايران زمين است. خروجي سدهاي كرخه و دز در استان خوزستان براي مديريت شرايط 
موجب شده است بخش اعظم استان با سياب درگير شود و بسياري از شهرها و روستاها زير آب بروند. به 
همين دليل هم خانواده ها و اغلب زنان و كودكان از مناطق درگير با سيل خارج و در كمپ هاي اضطراري اسكان داده شده اند. سراغ فرانك 
موسوي، مديركل امور بانوان و خانواده استانداري استان خوزستان رفته ايم تا با وي درباره شرايط ويژه زنان در كمپ ها صحبت كنيم. 

زهرا چيذري 
  گزارش

بحران سيل را با همياري و همدلي مردم 
خوزستان   از سر مي گذرانيم

خانم موسوي! با عنايت به ويژگي هاي 
خاص زنان و آسيب پذيري بيشتر آنها 
در حوادث و باياي طبيعي آيا براي زنان 

سيل زده تدابير ويژه اي داشته ايد؟
از آنجايي كه بخش اعظم اس��تان خوزستان 
درگي��ر س��يل و بس��ياري از روس��تاها و 
شهرستان ها در خطر س��يل هستند ما براي 
اس��كان اهالي اين مناطق كمپ هايي تدارك 
ديده ايم و چون نيمي از افراد اسكان يافته در 
اين كمپ ها خانم هس��تند ما با سازمان هاي 
مردم نهاد ح��وزه خانواده مرت��ب از كمپ ها 
بازديد و عم��ده نيازهاي زنان و ك��ودكان را 

مشخص مي كنيم و با كمك هاي دستگاه هاي 
مختلف خدماتي را به آنه��ا ارائه مي دهيم. از 
جمله اين موارد بسته هاي ويژه زنان و كودكان 
است كه در اختيار آنها قرار مي گيرد. از سوي 
ديگر با توجه به شرايط حاكم بسياري از زنان 
كش��اورز و دامپرورند و زمين يا دام هايش��ان 
زي��ر آب رفته اند و اين مس��ئله فش��ار رواني 

زيادي براي آنها ايجاد كرده اس��ت، بنابراين 
براي خدمت رساني به اين زنان مددكارهاي 
اجتماعي را وارد اردوگاه ها كرده ايم تا به اين 
زنان مشاوره روانشناسي داده شود. همچنين 
تدابيري انديشيده ش��ده تا زنان باردار تحت 
مراقبت هاي بهداش��تي  قرارگيرند. در واقع 
تالش ش��ده تا حداكثر آرام��ش ممكن براي 
زنان سيل زده ساكن در كمپ هاي اضطراري 
برقرار ش��ود. از س��وي ديگر كان��ون پرورش 
فكري كودكان هم به كمپ ها ورود داش��ته و 
برنامه هايي نظير قصه خواني و ايس��تگاه هاي 
ب��ازي براي ك��ودكان برقرار ش��ده اس��ت تا 
دغدغه هاي كمتري ب��راي خانواده ها وجود 

داشته باشد. 

از س�اير اس�تان ها و نهاده�ا با ش�ما 
همكاري مي شود؟ 

بله. از طريق مشاور وزير كش��ور خانم نظري و 
دفتر معاونت امور زنان همكاري هايي داشته اند 
و بيانيه هاي ما درب��اره نيازهاي وي��ژه بانوان و 
كودكان ب��ه گروه هاي مختلف ابالغ مي ش��ود. 
همچنين مديران كل امور بانوان سراسر كشور 

با ما ارتباط دارند و نيازهايي كه اعالم مي ش��ود 
را تأمين مي كنند. 

نهادهاي حمايتي همچون بهزيستي، 
كميت�ه ام�داد و ه�ال احم�ر چ�ه 

همكاري هايي با شما دارند؟
اداره كمپ ها به شكل تيمي صورت مي گيرد و 
نماينده هالل احمر،  نماينده فرمانداري،  نماينده 
بهزيس��تي،  نماينده علوم پزش��كي و نماينده 
شهرداري در كمپ ها حضور دارند. ما در كمپ ها 
خانواده هايي داريم كه تا سه فرزند معلول دارند و 

نيازمند خدمات توانبخشي هستند. 
در كنار اينها س��پاه، نيروي انتظامي و نيروهاي 
مردمي هم به شكل جدي در اداره كمپ ها به ما 

كمك مي كنند. 
در باياي طبيعي همچون سيل خطر 
بروز و همه گيري بيماري هاي عفوني 
به ش�كلي جدي مطرح اس�ت. براي 
پيشگيري از بروز چنين بيماري هايي 

چه تدابيري انديشيده ايد؟ 
 در هر كمپ پزشك،  ماما و پرستار مستقر شده 
است. افرادي كه دچار مشكل مي شوند مراجعه 
مي كنند و دارو دريافت مي كنند. همچنين اقالم 
بهداشتي بين مردم توزيع شده تا خطر مواجهه 
با بيماري هاي عفون��ي،  پوس��تي و روده اي به 

حداقل برسد. 
در اين مدت كس�ي فرزن�دي به دنيا 

آورده است؟
چندين مورد زايمان داشتيم و به سرعت آنها را به 

بيمارستان هاي اهواز منتقل كرديم. 
و كام آخر... 

ما بحران هاي بس��يار س��خت تري همچون 
هشت سال دفاع مقدس را از سر گذرانده ايم. 
مردم خوزستان مردم بسيار خوبي هستند و 
ما در كمپ ها شاهد همدلي و همياري ويژه 
مردم هس��تيم و اميدواريم با اين همياري و 

همدلي اين بحران را هم از سر بگذرانيم. 

ابر غريد و آس��مان گريه ك��رد، اما در برخي مناطق كش��ورمان 
بغض آس��مان آنچنان تركيد كه گريه اش س��يالب ش��د و اين 
س��يالب بر خانه و زندگي، كش��تزار و گندم زار هجوم آورد و بر 
س��ر راهش خيلي از آبادي ها را ويران كرد. سيل در پنج استان 
كشورمان با ويراني هايي همراه بود اگرچه همين سيالب كابوس 
خشكس��الي را كه خواب از چشم كش��اورزان و دامداران ربوده 
بود هم با خود شس��ت و برد كه بارش آس��مان هميشه رحمت 
الهي اس��ت و اگر يك روي آن سيالب اس��ت، اما روي ديگر اين 
ماجرا سيراب شدن لب هاي خشك و ترك خورده زميني است 
كه چش��م به آس��مان دوخته تا بر حال و احوال بگريد. در كنار 

تمام اينها اما بالياي طبيعي همچون س��يل به واسطه ويراني ها 
و سركش��ي هايش با آس��يب هايي همراهند و در اين ميان زنان 
و كودكان آس��يب پذيرترين گروه هايي هس��تند كه به واس��طه 
ويژگي هاي خاص جس��مي و عاطفي از چني��ن حوادثي صدمه 
مي بينند. در چنين س��وانح و حوادثي اغلب اوق��ات امدادگران 
مرد به ميدان حادثه مي آيند و همين مس��ئله موجب مي ش��ود 
زنان آسيب ديده بيش از پيش معذب شوند. از سوي ديگر زنان 

به واسطه نقش هاي عاطفي خود به عنوان مادر، خواهر و همسر 
بيش از آنكه براي خودش��ان دغدغه داشته باشند نگران اعضاي 
خانواده شان هستند و اين مسئله بر فش��ارهاي عاطفي كه بايد 
تحمل كنند مي افزايد. زنان اما در كنار آس��يب پذيري بيشتر در 
شرايط باليا و حوادث طبيعي به واسطه همين ويژگي هاي عاطفي 
و احساسي مي توانند در مديريت شرايط و كنترل اوضاع نقشي به 
مراتب برجسته تر از مردان ايفا كنند. به همين دليل هم در شرايط 
اضطراري و بحران ها حضور زن��ان امدادگر و نظارت مديران زن 
در چنين شرايطي مي تواند نقش بسيار مثبتي در حفظ روحيه 
كودكان و زنان آسيب ديده ايفا كند. از سوي ديگر زنان در مواقع 
بحران و اضطرار با زنان امدادگر راحت تر هستند،چراكه مي توانند 
نيازهايشان را با آنها در ميان بگذارند و خانم هايي هم كه در چنين 
شرايطي به كمك آسيب ديدگان مي روند بهتر مي توانند با زنان 
و همچنين كودكان ارتباط عاطفي برقرار كنند. سيل هاي اخير 
در استان هاي خوزستان، گلستان،  لرستان،  فارس و مازندران هم 
با ويرانگري هايي همراه بود و به خصوص در دو استان لرستان و 
خوزستان اوضاع بحراني تر ش��د. در اين ميان هر چند مسئوالن 
حوزه هاي زنان و خانواده حتي اظهارنظري درباره وضعيت زنان 
سيل زده نداش��تند و در برابر اين حادثه و تبعات آن براي زنان 
و خانواده هاي درگير س��يل خاموش بودند، اما بانوان داوطلب، 
امدادگر و جهادگر با همه توانش��ان به ميدان آمدن��د تا باري از 
دوش مردم و به خصوص زنان آس��يب ديده در س��يل بر دارند.  
با اين وجود اما فقدان آموزش هاي مدون ب��راي بانوان امدادگر براي 
حضور در چنين صحنه هايي آن هم در ش��رايطي كه كشورمان يكي 
از بالخيزترين كش��ورهاي دنياس��ت و هر از چند گاه��ي با حوادثي 
نظير س��يل،  زلزله،  رانش زمي��ن و بحران هايي از اين دس��ت مواجه 
هستيم؛ بحران هايي كه گوشزد مي كند به شكلي ساختاري نيازمند 
تربيت نيروهاي كارآزموده خانم ب��راي فعاليت هاي امداد و نجات در 
مناطق حادثه ديده هستيم؛ بانواني كه حضورشان مي تواند مايه آرامش 

زنان حادثه ديده باشد. 

كمك و داوطلبان كمك رساني خيلي زياد است

بايد روحيه سيل زدگان را تقويت كنيم

حضور زنان امدادگر در پلدختر در قالب تيم هاي »سحر«

آرامش زنان آسيب ديده در كنار امدادگران زن

آنهايي كه هش�ت س�ال جنگ را ديده اند، 
مقاومت و ايس�تادگي جانانه مردم مناطق 
در معرض س�يل خوزس�تان برايشان تنها 
چشمه اي از ايستادگي هش�ت ساله مردم 
اين اسطوره مقاومت است. رحيمه حسيني 
جالي از امدادگران خوزستاني است كه در 
شرايط فعلي و با هجوم سيل در كنار ديگر 
زن�ان و مرداني كه به ياري مردم س�يل زده 
ش�تافته اند آس�تين هايش را باال زده و به 
كمك مردم س�يل زده ش�تافته است. اين 
بانوي جنوبي با ته لهجه ش�يرين عربي اش 
فرهنگي است و در حالي كه دغدغه اي براي 
كمك به س�يل زدگان دارد دغدغه آموزش 
بچه هاي س�يل زده را هم در خال تعطيلي 
و آب گرفتگي مدارس نيز دارد. با اين بانوي 
امدادگر خوزستاني به گفت وگو نشسته ايم. 

  
خانم جالي! در حال حاضر شما و ساير 
زنان امدادگر خوزستاني چه خدماتي 

را به سيل زدگان ارائه مي كنيد؟
 در حال حاضر زن��ان امدادگ��ر در اردوگاه ها 
هستند و در زمينه تغذيه،  امدادرساني،  اسكان و 
برپايي چادرها به مردم سيل زده خدمت رساني 

مي كنند. 
در ش�رايط كنوني زن�ان در مناطق 
س�يل زده با چه مش�كاتي بيشتر 

مواجه هستند؟
مشكل كه زياد است. به هر حال اين مردم خانه 
و زندگي ش��ان را رها كرده اند و ب��ه اردوگاه ها 
آمده اند. وضعيت سيل زدگان از لحاظ روحي 
چندان مناسب نيس��ت و همه فكر و ذكرشان 
اين است كه خانه و زندگي شان چه مي شود؟! 
روس��تايياني كه دام هايش��ان را گذاشته اند و 

آمده اند نگران دام هايشان هستند. 
وضعيت امدادرس�اني و كمك ها به 

سيل زدگان چگونه است؟
كمك ها خيلي خوب و زياد اس��ت و از تهران 
و از س��اير اس��تان ها كمك ها به دست مردم 
مي رس��د. خود اهالي هم دست به كار شده اند 
و موكب هايي ب��راي تغذيه س��يل زده ها برپا 

شده است. 
ب�ا توج�ه ب�ه وضعي�ت عاطف�ي، 
زن�ان در ح�وادث و باي�اي طبيعي 
آس�يب پذيرترند. آي�ا ب�راي زن�ان 
س�يل زده تدابير ويژه اي انديشيده 
شده تا وضعيت روحي آنها در حالت 

مناسبي قرار گيرد؟
من چ��ون خودم فرهنگي هس��تم از مش��اور 
مدرس��ه مان و گروهش درخواس��ت كردم تا 
به كمپ ه��ا بيايند و با م��ردم صحبت كنند و 
به آنها مش��اوره بدهند. همچني��ن بچه ها از 
درس و مدرس��ه افتاده اند. م��ن از همكارانم 
خواسته ام تا الاقل در اردوگاه هايي كه در داخل 
شهرها هستند حاضر شوند و به آموزش بچه ها 

بپردازند. 
تا چ�ه زمان�ي در حال�ت آماده باش 

هستيد؟
 فعاًل شرايط بحراني اس��ت. اردوگاه ميش داغ 
در منطقه بلندي قرار دارد اما با زير آب رفتن 
جاده بس��تان دسترس��ي به اين اردوگاه هم 
قطع شده اس��ت و با هلي كوپتر مردم را از اين 
اردوگاه به جاي ديگر برده اند. همچنين براي 
روستاهايي كه ارتباط شان قطع شده است با 
هلي كوپترهاي هالل احمر مواد غذايي و اقالم 

امدادي مي برند. 
آي�ا خود ش�ما هم ب�ا س�يل درگير 

شده ايد؟
خير. ما در شهر هس��تيم و هنوز سيل به شهر 
نرسيده اس��ت. جوانان از شهر بيرون نرفته اند 
و با گوني هاي خاك و شن س��يل بند درست 
مي كنند. بعضي ها زن و بچه و خانواده هايشان 
را به مناطق امن برده اند اما خودشان در شهر 

مانده اند تا جلوي ورود آب را بگيرند. 
مقاومت مردم خرمش�هر ما را به ياد 

دوران دفاع مقدس مي اندازد. 
من زمان جنگ را هم ديده ب��ودم. در آن دوران 
مي توانستيم از شهر بيرون رفته و به جاي ديگر 
برويم، اما حاال نمي دانيم بايد در برابر آب چه كار 
كنيم. در سوسنگرد در بازار و در برابر خانه ها همه 
با كيسه هاي شن سنگربندي شده و همه شهر در 
حال آماده باش است. مردم خوزستان كه هشت 
سال جنگ را تحمل كردند اين را هم مي گذرانند. 
همه هم دارند كمك مي كنند. موارد معدودي 
كارش��كني داريم اما تقريباً هم��ه دارند كمك 
مي كنند و ان شاءاهلل با همراهي هموطنانمان 

اين بحران را هم پشت سر مي گذاريم. 
خانم جالي! خانواده ش�ما نظرشان 
درباره امدادگر بودنتان چيست؟ آيا 

مخالفتي ندارند؟
همسر من خودش هالل احمري است.  پسرم 
هم همين طور و همه در كنار هم در كنار مردم 

سيل زده هستيم. 

سنگربندي سوسنگرد در برابر هجوم سيل


