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یکی از بزرگ ترین سازمان های مردم نهادی 
که از روزهای اول سیل وارد، عمل شد، 

جمعیت امام علی)ع( بود. نیروهای 
فروردین  دوم  از  سازمان  این 

برای  را  فعالیت هایشان 
مناطق  به  کمک رسانی 

سیل زده آغاز کردند. 
سیل، گلستان را قبل از 

جاهای دیگر درگیر کرد و 
اولین اکیپ به گلستان اعزام شد. 

یک گروه از تهران و یک گروه از ساری 
به گلستان رفتند. بچه  های خود گلستان 

هم که بودند و هر 3 گروه به مناطق آق قال و 
گمیشان اعزام شدند. بعد از گلستان، ایالم، فارس، 

لرستان و خوزستان در فهرست کمک ها قرار گرفتند. 
شناسایی مناطقی که نیاز به امدادرسانی داشتند، در اولویت 

بود. پخش بسته های غذایی و بهداشتی، وسایل مورد نیاز زنان 
دستگاه های  کردن  مستقر  کودکان،  بازی  وسایل  کودکان،  و 
لجن کش در این مناطق، جمع آوری الشه  دام ها با همکاری 
جهاد کشاورزی و... اقدامات اولیه ای بوده که این سازمان با 
کمک نیروهایش انجام داده. قانع کردن مردم روستاهایی که 
از دیگر فعالیت های  آنها پیش بینی شده بود،  وقوع سیل در 

نیروهای جمعیت امام علی)ع( بود. 
حاال بعد از مهار سیل، معضالت بعد از سیل است که مردم 
منطقه با آن درگیر هستند، مردمی که هنوز در چادر زندگی 
می کنند و اجازه بازگشت به خانه هایشان را ندارند. خانه هایی 
که چند روز زیر آب بوده، اعتباری به سرپا ماندنشان نیست. 

از  بعد  عمرانی  و  پزشکی  برنامه های 
کار  اولویت  در  اولیه  امدادرسانی های 

جمعیت امام علی)ع( است. 
گذشته،  روزهای  آنها 
بررسی هایی را در این دو 
حوزه انجام داده اند و 
قرار است اقدماتی 
هم انجام بدهند. 

به گفته زهرا کهرام، 
این  مدیران  از  یکی 
اولویت ها  از  یکی  سازمان 
ساخت دستشویی و حمام است: 
»سازه های پیش ساخته ای را در مناطق 
پلدختر و معموالن توزیع کرده ایم و قرار 
منطقه  مردم  حمام  و  دستشویی  برای  است 

استفاده شود.« 
در خوزستان مناطق آسیب دیده گسترده است و همین 
موضوع امدادرسانی را دشوار کرده است. روستاهایی در 
این منطقه هستند که کمک چندانی به آنها نشده. تعدادی از 
در  زندگی  کرده اند.  انتخاب  زندگی  برای  را  مردم جنگل ها 

جنگل هم مشکالتی در پی دارد. 
کهرام می گوید: »در خوزستان معضل پشه داریم. پشه بندهای 
زیادی توزیع شده ولی کافی نیست. متخصصان می گویند باید 
حواسمان به وبا باشد. ما برای جلوگیری از شیوع شپش و 
بیماری های عفونی هم پشه  بند توزیع کرده ایم و هم اسپری. 
بعد از سیل یکی از اتفاقات، زیاد شدن انواع حشرات است. 
یک راه این است سمپاشی کنیم اما این سمپاشی برای کودکان 

مضر است.« 
در گلستان خطر ریزش خانه ها هست و خیابان ها برای خالی 
شدن گل، نیاز به لجن کش دارند. در لرستان هنوز خانه ها زیر 
گل مدفون هستند و  بیل و کلنگ برای کندن این گل والی 
کم است. خوزستان هم که هنوز کمک های اولیه می خواهد؛ از 
پوشاک و غذا گرفته تا پشه بند، حشره کش، صابون، شیرخشک، 

پتو، بیل، دمپایی و حوله. 
توصیه کهرام به خیرین این است که نوزادان را فراموش نکنند 

و برای آنها هم شیشه  شیر، پستانک و پوشاک تهیه کنند. 
کهرام آماری هم از کمک هایی که شده می دهد؛ 3600 

میلیارد تومان نقدی و 3280 میلیارد کمک غیرنقدی.

شادشان کنیم
مردم سیل زده فقط به کمک های مادی 

نیاز ندارند. آنها که همه زندگی شان 
و حتی آینده شان را از دست 

را  کسانی  می بینند،  رفته 
به  که  می خواهند 

بدهند،  امید  آنها 
روان شناسانی 

جمعیت  که 
آنها  امام علی)ع( 

را به این مناطق اعزام 
کرده است. 

این  کهرام،  گفته  به 
روان شناسان جلسه های  فردی و 

بیشتر  البته  و  دارند  افراد  با  گروهی 

هستند  کار  درگیر  بیشتر  »مردان  هستند:  زنان  مخاطبانشان 
که  است  بهتر  و  ندارند  فعالیت چندانی  که  زنان هستند  و 

با آنها صحبت شود.« 
گروه دیگری که بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند، کودکان 
هستند، کودکانی که اسباب بازی هایشان را از دست داده اند و 
تلویزیونی برای تماشای کارتون ندارند، باید سرگرم شوند. 
توصیه کهرام به کسانی که قصد کمک به سیل زدگان را دارند، 
این است که حتما در خریدهایشان بچه ها را هم در نظر بگیرند 

و برای آنها اسباب بازی بخرند. 
بعضی از نیروهای جمعیت امام علی)ع( هم که در این 
مناطق حضور دارند، وقشتان را صرف بازی با کودکان 

می کنند و برایشان کتاب هم می خوانند. 
به هر حال در شرایط روانی خانواده ها  بعید 
است که بتوانند برای سرگرم کردن کودکان 

وقت بگذارند. 
که  برنامه هایی  از  دیگر  یکی 
مردم  به  دادن  روحیه  برای 
نظر  در  سیل زده  مناطق 
خرید  شده،  گرفته 
برای  کتاب 
آنهاست. بعضی 

انتشارات ها 
برای  تخفیف هایی 
نظر  در  کتابشان  فروش 
گرفته  و از مردم خواسته اند با 
خرید کتاب آنها را به آسیب دیدگان 

سیل تقدیم کنند.

اقدامات جمعیت امام علی)ع( برای کمک به سیل زدگان 

خوزستان نگران وباست

مردم منطقه 
با دیدن 

غریبه هایی که 
به کمکشان 

آمده اند، 
خیلی خوشحال 
می شوند. این 

خوشحالی را 
می شود در 
صورتشان 

دید. نه اینکه 
فقط برایشان 

کمک های مادی 
ما مهم باشد، 

آنها از این شاد 
بودند که ما 

کنارشان هستیم 
و فراموششان 

نکرده ایم

تمام  هست،  هنوز  سیل 
در  هنوز  آب  نشده. 
خیابان ها و جاده های شهرها 
و روستاهای خوزستان روان 
است، آب دست خرمشهر را به آبادان داده، آب 

از جاده ها دریاچه ساخته. 
سیل هنوز هست، سیل خاک لرستان را گل کرده، 
گلی که تا سقف خانه ها باال رفته، نفس خانه ها 
و صاحبانش را گرفته، جاده هایی را هم که قبال 
شبیه جاده نبودند، ویران تر کرده که چیزی جز 

ویرانه به جا نگذاشته. 
سیل هنوز هست، چسبیده به در و دیوار خانه های 
آق قال و گمیشان. زخمی شده بر تن مردان و 

زنانش، بغضی شده در گلویشان. 
برده،  را شسته و  نبوده  و  بوده  سیل هر چه 
عزیزانشان را، مالشان را خانه شان را. می گویی 
سیل که بدتر از زلزله نیست، می گویند بدتر 
است، زلزله که بیاید همه چیز را می توانی از 
زیرآوار بیرون بکشی، مرده و زنده را ولی سیل 
چیزی نگذاشته که بماند. اگر هم هست الشه ای 

بیش نیست. 
زن آق قالیی را دیده اید حتما، همانی که ویدئویی 
از خانه اش منتشر کرده، خانه ای که جز نام، چیز 
دیگری از خانه بودن با خود به همراه ندارد. زن 
وسط آشپزخانه ایستاده و در این صحنه است 
که تازه متوجه اوج فاجعه می شوی، فاجعه مردم 
سیل زده را ترسانده است، اینکه بعد از این چطور 

می شود زندگی کرد؟ 
گزارش هایی که از مناطق سیل زده می رسد همه 
از خرابی می گویند؛ از خرابی جاده، پل، دکل های 
برق و تلفن و... اما باید در کوچه و خیابان های 
آق قال، گمیشان، پلدختر، معموالن و روستاهایش 
قدم بزنی، تا بدانی که مشکل بزرگ تر از درست 

کردن جاده و پل است. 
پویان صفربگلو، خبرنگاری است که روزهای 
گذشته به لرستان رفت، به معموالنی که بیشتر 
از جاهای دیگر آسیب دید، یا شاید بشود گفت 
است.  کرده  خراب ترش  سیل  که  خرابه ای 
صفربگلو، آنچه که در مسیر رفتن به معموالن 
و روستاهای این شهر دیده، برای »سالمت« 

روایت می کند.
برای ما که از این جا دور هستیم، شاید این 
حرف  ها را که می گویند مسووالن پای کار نیستند 
و هیچ کاری انجام نمی شود، قبول کنیم اما به نظر 
صفربگلو این حرف خیلی سندیت ندارد: »همه 
دارند کار می کنند؛ دکل های برق را را نصب 
می کنند، جاده ها را باز می کنند و... اما موضوع 
این است که سیل همه چیز را شسته و برده. 
چیزی نمانده. امکانات و نیرو کم است و کار کند 
پیش می رود.  به پلدختر و معموالن که دسترسی 
امکان پذیر است، رسیدگی شده. کمک رسیده 
ولی جاهایی هست که ارتباطشان کامال قطع 

شده است. امکان دسترسی به آنها نیست ولی 
با این حال کمک به آنها هم می رسد، این طور 

نیست که رهایشان کرده باشند.« 
به مناطقی هم که دسترسی امکان پذیر نبوده کمک 
رسیده و در این امدادرسانی گروه های مختلف 
همکاری می کنند. یکی از گروه هایی که پیش 
از این تورهای هیجانی طبیعت گردی برگزار 
می کردند، حاال جزو گروه های داوطلب برای 
کمک رسانی هستند. این گروه ها با زیپ الین یا 
گذشتن از مسیرهای صعب العبور مواد مورد نیاز 
را به مردم رسانده اند. یکی از کمک رسانی هایی 
که از این طریق انجام شد و برای مردم منطقه 
ارزشمند بود، دو پزشکی بود که با زیپ الین 
برای رسیدن به بیمارانی که در یک روستا گیر 

کرده بودند، از روی رودخانه گذشتند. 
به گفته صفربگلو، ماشین های آفرود هم در 
این مناطق نقش اصلی را دارند: »با توجه به 
اینکه مسیرها به بعضی از مناطق سخت است، 
حرفه ای شان  راننده های  و  آفرود  ماشین های 
جلو  و  کنند  باز  را  راه  می توانند  که  هستند 
بروند.« کمک ها در مناطقی که بیشتر اسیر سیل 
و گل والی بعدش شده اند، متمرکز شده و این 
شاید دلیلی باشد که بعضی ها مدعی اند کمکی 
به آنها نمی شود. صفربگلو با یکی از افرادی 

صحبت کرده که منتظر کمک مسووالن است: 
»پیرمردی بود، یک تیرآهن که برای کارش بود 
و یک موتور برق، زیر گل دفن شده بود. منتظر 
بود که یکی بیاید و کمک کند تا آن را از زیر 
آوار بیرون بکشند.« پیرمرد گفته بود: »می دانم 
کسانی هستند که بیشتر از من به کمک نیاز 
دارند. می دانم کسانی هستند که بیشتر از ما 
آسیب دیده اند. خیلی ها از کنار ما رد می شوند، 
می بینند که به کمک نیاز داریم ولی توجهی 
نمی کنند. ایرادی ندارد، به بقیه کمک کنند ولی 
ما را هم فراموش نکنند.« پیرمرد  منتظر بود 
جرثقیلی بیاید و ابزار کارش را به او بازگردانند. 
صفربگلو در سفر به خرم آباد به یکی از روستاهای 
بین راهی رفته و چیز عجیبی دیده، این که بعضی 
از کمک های مردمی در این رستوران به مشتریان 
فروخته می شد: »در رستوران صحبت از این 
شد که به بعضی از کامیون هایی که کمک های 
مردمی را به مناطق می رسانند حمله می شود و 
این کامیون ها را غارت می کنند. صاحب رستوران 
برای تایید حرف، تن ماهی را نشان داد که از 
همان غارتگران خریده.« شاید در آن لحظه که 
صاحب رستوران از خرید خوبش حرف می زده، 
برای خبرنگار و همراهانش صحبت های او غلوی 
بیش نبوده اما بعد چند ساعت وقتی غارتگران 

کامیونی را که صفربگلو و همراهانش با آن به 
معموالن رفته بودند، دوره می کنند، آنها متوجه 
می شوند صاحب رستوران واقعیت ها را می گفته: 
»نمی دانیم چه کسانی بودند، اگر راننده  کامیون 
نبود، همه اجناس کامیون را خالی می کردند.« این 
تیم در فراخوان کوچکی که داده بودند، توانسته 
بودند اقالمی را بخرند و با خودشان به معلوالن 
ببرند. کم نیستند افراد خیری که این روزها برای 
کمک رساندن به مردم سیل زده به هیچ نهاد و 
سازمانی اعتماد نمی کنند و خودشان راهی مناطق 
می شوند ولی این از نظر صفربگلو خطر بزرگی 
است و این احتمال وجود دارد که همه کمک ها 
از دست برود:»خوش شانسی ما این بود که راننده 
از خود اهالی بود و می دانست که چطور باید با 
غارتگران برخورد کند.« مساله این است که این 
غارتگران کم نیستند؛ چه آنهایی که در مسیر کمین 
می کنند و کامیون های حامل کمک های غیرنقدی 
را شناسایی و آنها را غارت می کنند و چه آنهایی 
که به اسم سیل زده روزها زیر چادرهای هالل 
احمر استراحت می کنند و از غذایی می خورند که 
برای سیل زدگان تدارک دیده شده اما صفربگلو 
از مردان و زنانی می گوید که همه زندگی شان 
را از دست داده اند ولی حاضر نیستند بیشتر از 
نیازشان کمکی دریافت کند: »خیلی ها بودند که 

از ما جنسی نمی گرفتند، می گفتند نیاز نداریم، 
از دست  در صورتی که همه زندگی شان را 
داده بودند و چیزی نداشتند. خود این مردم 
به ما می گفتند که مراقب باشید که دزد به شما 
نزند. معلوم نیست این دزدان از کجا به منطقه 
می آیند.« با توصیف هایی که صفربگلو می کند 
این طور به نظر می رسد که افراد برای کمک نباید 
به مناطق بروند اما او می گوید: »مردم منطقه با 
دیدن غریبه هایی که به کمکشان آمده اند، خیلی 
خوشحال می شوند. این خوشحالی را می شود در 
صورتشان دید. نه اینکه فقط برایشان کمک های 
مادی ما مهم باشد، آنها از این شاد بودند که 
ما کنارشان هستیم و فراموششان نکرده ایم.« با 
این حال او به کسانی که می خواهند خودشان 
برای کمک به مناطق بروند، توصیه می کند که 

حتما از افراد بومی کمک بگیرند. 

بازار سیاه 
سودجویان همه جا و همیشه هستند، حتی در 
مصیبت ها. یکی از معضالتی که گروه صفربگلو 
برای خرید با آن مواجه بوده اند، باال بودن قیمت 
چادر است: »تا همین 1 ماه پیش قیمت چادر 
400 هزار تومان بود اما االن که می دانند خیرین 
برای کمک به مردم سیل زده برای خرید چادر 

هزینه می کنند، قیمت را باال برده اند. شاید برای 
خرید یک چادر 10 درصد افزایش قیمت باالیی 
نباشد اما وقتی تعداد زیاد می خری این افزایش 

قیمت سرسام آور می شود.«
را  گذشته  افسوس  لرستان  سیل زده  مردم 
انجام  باید  که  کارهایی  افسوس  می خورند، 
می شد و نشد و حاال همان کارهای نشده کار 
دست مردم داده. قاسم مردی است که دلیل این 
سیل و مصایب آن را به گذشته نسبت می دهد: 
»رودخانه کشگان باید الیروبی می شد. با این کار 
هم به صنعت شن و ماسه کمک می شد و هم 
اینکه حاال در این بارندگی ها شدت سیل کمتر 
می شد. اگر مدیران قبلی به بهانه اینکه رودخانه 
خشک شده  از الیروبی امتناع نمی کردند حاال 

هم رودخانه تا این حد سرریز نداشت.«
بعضی ها هستند که از خانه هایشان فقط یک 
کلید در دست دارند، همه چیز را آب برده، 
از  آمارهایی را که  را. مردم  حتی عزیزانشان 
تعداد کشته شدگان سیل منتشر شده قبول ندارند. 
یکی از آنها به صفربگلو گفته: »می گویند 60 نفر 
کشته شده اند. به نظر نمی آید این آمار واقعی 
باشد. بعضی از مردم عزیزانشان را از دست 
داده اند و این احتمال هست که آب آنها را برده 
باشد. همان طور که اموالشان را برده. این 60 
نفر تعدادی هستند که خانواده هایشان از کشته 

شدن آنها مطمئن هستند.«
مردم منطقه خیلی به آینده امیدوار نیستند؛ چه 
آنهایی که از نظر مالی در طبقه باال بوده اند و 
چه آنهایی که خیلی وضع مالی مناسبی ندارند. 
آنها که در ارتباط با مناطق زلزله زده هستند و 
خبر دارند بعد از چند سال آنها هنوز به زندگی 
عادی برنگشته اند، مطمئن هستند که این بازگشت 
برای آنها هم در مدت کوتاه اتفاق نمی افتد. برای 
لرستانی که از قبل هم وضعیت بسامانی نداشته، 
سیل هم مصیبتی شده تا آنها به روزهای بدتر 

از قبل فکر کنند. 
ناامیدی را می شود در گلستان که هنوز  این 
این  دید،  است،  گل  از  انباشته  خیابان هایش 
ناامیدی در خوزستان که هنوز سیل آنجا مهار 
نشده، بیشتر می شود دید. وضعیت خوزستان 
شاید نگران کننده تر از دو استان دیگر هم باشد. 
به همه خرابی ها و ویرانی ها باید گرمای خوزستان 
را هم اضافه کرد. روزهای گرم جنوب در راه 
است و کمترین چیزی که باید بعد از سیل 
منتظرش بود، حشرات هستند و بیماری هایی 

که در پی دارند. 
نگرانی دیگری هم وجود دارد، هنوز خبرها و 
البته شایعات از بارندگی های بیشتر در روزهای 
آینده خبر می دهند. همین دلیلی شده است تا مردم 
رغبتی برای بازگشت به خانه هایشان و بازسازی 
آنها نداشته باشند. می گویند اگر باران سیلی بیاید 

دوباره خانه شان همانی می شود که هست.

گزارش از وضعیت مناطق سیل زده چند روز بعد از سیل 

سیل هنوز هست
 لیلی خرسند


