
نجمه رحمتی

مردم سیل زده خوزستان در حالی 
که همه زندگی و محصوالت  خود را از 
دست داده اند، این روزها در اتاق های 
۴۰ تا ۵۰ نفره در اردوگاه ها شب تا صبح 

را در شرایط سختی سپری می کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود یک 
ماه اســت که از وقوع سیل در مناطق 
مختلف خوزستان می گذرد؛ رودهای 
کارون،  کرخه و دز در بخش هایی از این 
اســتان همچنان دبی باالیی دارند و 
خطر آبگرفتگی هنوز برخی روستاها را 
تهدید می کند. آب در برخی از روستاها 
هم که دچار آبگرفتگی شــده بودند، 
هنوز تخلیه نشده است. اهالی روستاها 
در کمپ هــا و اردوگاه هــا زندگــی 
می کنند. در برخی از اردوگاه ها ۴ تا ۵ 
خانواده که حدود ۴۰ نفر می شوند در 

یک اتاق با هم زندگی می کنند.
اولین مقصد ما در خوزستان مدرسه 
شبانه روزی حضرت رسول اکرم)ص( 
در دارخوین است که دو هفته ای است، 
بجای دانش آموزان، مردم آسیب دیده 
از ســیل در این اردوگاه اسکان داده 

شده اند.
در این مدرسه شبانه روزی عده ای 
زن و مرد در دور یک میز جمع  شده اند، 
نزدیک می شــوم و می پرسم چه خبر 
اســت، یکی می گوید؛ ســیم کارت 
می دهند، زن دیگری از من می پرسد با 
دفترچه بیمه هم سیم کارت می دهند، 
می گویم نمی دانم و او ادامه می دهد؛ 

»این  تنها چیزی است که دارم.«
وارد سالن مدرسه می شوم، بچه ها 
در ورودی ســالن جمع شــده اند و 
مشغول نقاشــی هســتند، از طرف 
شــرکت نفت چند مربی بــه همراه 
برگه های رنگ آمیزی شــده در میان 
بچه ها نشســته اند و چنــد نفری هم 
در حال عکــس گرفتن بــا کودکان 

ســیل زده! عده ای از زنان روستا هم 
که کودکانشان در حال نقاشی کردن 
هستند، روی پله ها نشسته اند و آنها را 

تماشا می کنند.
یکی از زنان که اســما نــام دارد و 
روی پله نشســته اســت، می گوید: 
»از اهالی روســتای دریسیه هستیم 
و ۲۰ روز اســت که در ایــن اردوگاه 
هســتیم. یک دختر سه ساله دارم که 
مشغول شیمی درمانی است، متاسفانه 
وضعیت دخترم خیلی خوب نیست. 
وضعیت بهداشــتی در ایــن اردوگاه 
خیلی مناسب نیست. خانه هایمان در 
روستای دیریسه به طور کامل زیر آب 
رفته است و مجبور شدیم به اردوگاه 

بیاییم.«
شرایط بسیار سخت است 

وی ادامه می دهد: »در هر کالس 
درس ۳ تــا ۴ خانواده بــا هم زندگی 
می کنند و معلوم نیست این وضعیت تا 
چه زمانی ادامه خواهد داشت. شرایط 
بســیار سخت اســت، هنوز وضعیت 
روستا مشخص نیســت و آب روستا 

تخلیه نشده است.«
از این زن درباره وضعیت دخترش 
می پرســم و او اینطور پاسخ می دهد: 
»مدام می آیند از دخترم فیلم و عکس 
می گیرند، اما بعدش هیچ. من نگران 
وضعیت فرزندم هســتم؛ خداروشکر 
قبل از اینکه ســیل بیاید برایش دارو 
تهیــه کردیــم و االن دارو دارد، امــا 
نمی دانم بعدا چه اتفاقی می افتد، اینجا 
از لحاظ بهداشتی تمیز نیست، البته 
من خیلی مراقب دخترم هستم، چون 

در حال شیمی درمانی است.«
مردان مان بیکارند و بچه هایمان 

به مدرسه نمی روند
    ما کشاورز بودیم و تمام محصوالت 
و زمین هایمان از بین رفته است و االن 
همه مردانمان بیکار هســتند. بچه ها 
هم مدرســه نمی روند و کلی از درس 

عقــب افتاده اند. یکی دیگــر از زنان 
روســتا به جمع ما اضافه می شود و در 
پاسخ به اینکه وضعیت سرویس های 
بهداشــتی در اینجا چگونه اســت، 
می گوید: »در این مدرســه ۶ حمام و 
۶ سرویس بهداشتی وجود دارد که از 
نظر بهداشتی خیلی تمیز نیستند، اما 
ما خودمان تصمیم گرفتیم، هر روز دو 
نفری یکی از سرویس ها را نظافت کنیم 

تا تمیز بماند.«
وی خاطرنشــان می کند: »وقتی 
از خانه هایمان آمدیم فقط توانستیم 
چند دست لباس با خودمان برداریم. 
شوهرانمان ظهرها پیش ما می آیند 
و شــب ها برای نگهبانی از منازل مان 
به روستا می روند. ما کشاورز بودیم و 
تمام محصوالت و زمین هایمان از بین 
رفته است و االن همه مردانمان بیکار 
هستند. بچه ها هم مدرسه نمی روند و 

کلی از درس عقب افتاده اند.«
لباس های کهنه و غیرقابل 
استفاده برایمان آورده اند

یکی دیگــر از زنــان لباس های 
کهنه ای را که در گوشه ای از محوطه 
اردوگاه بر روی زمین قرار دارد، نشانم 
می دهد و با ناراحتی می گوید: وضعیت 
لباس هایی که برای مان می آورند، هم 
خوب نیست، همه لباس ها کهنه است 
و اصال قابل استفاده نیست. ما چطور 
لباس های کهنه را که برخی از آنها حتی 

پاره است، استفاده کنیم!«
این زن ســیل زده درباره وضعیت 
ســرویس های بهداشــتی می گوید: 
»سرویس بهداشــتی و حمام هست، 
اما خیلی کثیف است. در هر اتاق ۵ یا ۶ 
خانواده کنار هم هستیم. من ۸ فرزند 
دارم که در کنار چهار خانوار دیگر در 

یک اتاق با هم زندگی می کنیم.«
 وی با بیــان اینکــه خانه هایمان 
دچار آبگرفتگی شده و وضعیت بسیار 
بدی داریم، تصریح می کند: »پوشک 

بچه به اندازه کافی نیســت، حمام و 
دستشــویی ها هم کثیف هســتند و 
هیچ ضدعفونی نمی شــود و احتمال 
بیمار شدن بسیار زیاد است.«     برخی 
از مردان روســتا می گویند، اجناسی 
که برای ما می آید به درســتی توزیع 

نمی شود.
در ادامــه صحبت هایم بــا اهالی 
روســتا صریفــی، عضــو شــورای 
روســتای دریســیه نیز به ما اضافه 
می شــود و می گوید: »روســتای ما 
در ۱۵ کیلومتــری اهــواز و در کنار 
رودخانــه کارون بود. در این روســتا 
۱۵۰۰ نفــر زندگــی می کردند که 
بر اثر ســیل مجبور به تخلیه روســتا 
شدند. اهالی این روســتا به مدت دو 
هفتــه در چادر زندگــی می کردند و 
 چند روزی اســت که به این اردوگاه 

منتقل شده ایم.«
وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
نیــز ۱۳۰۰ نفــر از اهالی روســتا در 
این اردوگاه زندگــی می کنند، ادامه 
می دهــد: »امکانات تا حــدودی در 
اختیار ما گذاشــته اند و ما از این بابت 
از مسئوالن تشکر می کنیم، اما مردم 
روستای ما کشاورز هســتند و بر اثر 
سیل همه چیزشان از بین رفته و دار 
و ندارشان زیر آب است و همه زحمت 
و تالشی که سال ها کشیده اند، از بین 
رفته اســت. مردم هیچی ندارند و از 

مسئوالن انتظار داریم به داد ما برسند 
و اگر مبلغی برای کشاورزان تصویب 
شــده واریز کنند تا مردم آرام شوند، 
چراکه مردم نیاز دارند تا دولت به آنها 

کمک کند.«
این عضو شورای روستای دریسیه 
با بیان اینکه انتظــار داریم، صدایمان 
به پایتخت برســد، تصریح می کند: 
»برخی کودکان بیمار شده اند، البته 
هنوز بیماری خاصی بین اهالی روستا 
شایع نشــده، اما قطعا آب های ناشی 
از ســیالب به دلیل آلودگــی باعث 
بیماری نیز می شــوند. ما نمی توانیم 
به خانه هایمان بازگردیم، چراکه هم 
پشه ها و هم حشــرات زیادی در آنجا 
وجود دارند.همچنین حیوانات گزنده  
آنجا زیاد اســت و الزم است که حتما 
بعد از فروکش کردن آب سم پاشــی 
شود تا بتوانیم آنجا زندگی کنیم.تمام 
فاضالب در روستا باال آمده است و اگر 
مردم در این شــرایط بازگردند، قطعا 

اکثریت آنها بیمار خواهند شد.«
    برخی از نخل ها به طور کامل از بین 
رفته است و خسارت بیش از حدی به 
مردم در روستاهای اطراف کارون وارد 
شده است.  صریفی درباره وعده های 
دولت می گوید: »فعال به ما قول خاصی 
نداده اند و فقط در اخبار شنیده ایم که 
مصوباتی را برای ما در نظر گرفته اند. اگر 
این مبالغ را برای ما واریز نکنند، ما یک 
مرده ایم، چراکه هیچ چیز دیگر برای 
زندگی نداریم. بــا توجه به آبگرفتگی 
زمین های کشــاورزی، کشــاورزان 
یکسال یا دوســال نمی توانند، گندم 
بکارند و همه چیز را از دست داده اند.
برخی نخل داران نیز برای همیشــه 
نخل هایشان از بین رفته است. انتظار 
مردم این است که در حد محصوالتشان 
به آنها کمک شــود، چراکه خسارت 
بیش از حدی به مردم در روستاهای 

اطراف کارون وارد شده است.«
 ای کاش حداقل کولرها را

 درست می کردند
وی ادامه می دهــد: »من به همراه 
خانــواده ام در این اردوگاه هســتیم. 
دختــرم »بیان« دوســاله اســت و 
حساسیت داخلی دارد، بدنش کامال 
قرمز شــده و در اینجا دارویی برایش 
نیست. کولرها هم کار نمی کند و هوا به 
شدت گرم است، ای کاش حداقل این 

کولرها را درست می کردند.«
    با وجود اینکه تاالب پر آب است و 

ماهی هم دارد، به دلیل باال بودن سطح 
آب نمی توانیم ماهی بگیریم و فایده ای 

ندارد و باید تا سال بعد صبر کنیم.
اردوگاه را ترک و به ســمت تاالب 
شادگان می رویم. آب در تاالب شادگان 
در ســال گذشــته به کمترین سطح 
رسیده بود، اما امسال با وجود سیالب ها 
وضعیت بســیار خوبــی دارند. کمی 
آنسوتر از تاالب، روستای صراخیه است 
که به گفته اهالی محلی به ونیز شادگان 
نیز معروف است.آب کامال روستا را فرا 
گرفته و به علت باال آمدن فاضالب ها 
بوی بسیار بدی به مشــام می رسد. 
چند مرد با لباس های عربی در ورودی 
روستا ایستاده اند. یکی از آنها حسن 
نام دارد و ۲۱ ساله است.وی می گوید: 
»یک هفته ای است که آب روستا را فرا 
گرفته و مجبور شدیم زنان و کودکان 
را از روســتا ببریم، اما حدود ۱۰۰ نفر 

آنجا مانده اند.«
این روستایی سیل زده خاطرنشان 
می کنــد: »شــغل اهالــی روســتا 
ماهیگیری و دامداری اســت، اما االن 
با وجود اینکه تاالب پر آب است و ماهی 
هم دارد، به دلیل باال بودن سطح آب 
نمی توانیم ماهــی بگیریم و فایده ای 

ندارد و باید تا سال بعد صبر کنیم.«
 می گویند تا شهریور 
این وضعیت ادامه دارد

یکی دیگر از اهالی روســتا که در 
مقابــل منزلش ایســتاده، می گوید: 
»بعضی ها می گویند تا برج شش این 
وضعیت ادامه دارد، امــا هنوز درباره 
خســارت خانه ها با ما صحبتی نشده 
اســت. ما اینجا ماندیم و نمی گذاریم 
دزدی شود. از اینجا نمی رویم.کارمان 
ماهیگیری است و کاری به جز این بلد 
نیستیم. ما همین جا می مانیم اگرچه 

سخت است، اما تحمل می کنیم.«
وی ادامــه می دهــد: » آب هــا با 
فاضالب قاطی شــده و باعث مریضی 
می شود. ۱۴ سال اســت که اسم این 
روستا را ونیز شادگان گذاشته اند، اما 

وضعیت مان را ببینید.«
اگرچه به گفته نجار، رییس سازمان 
مدیریت بحران آب در خوزســتان در 
حال فروکش کردن است، اما برگشت 
اوضاع به وضعیت عادی زمانبر است و 
وضعیت مردم ســیل زده در روستاها 
و اردوگاهها به شدت بد است و مردم 
خوزستان که سال ها طعم تلخ جنگ 
را چشــیده اند، ایــن روزهــا درگیر 
ویرانی های به جا مانده از سیل هستند.
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با تصویب مجلس
 والدین سهل انگار 
مجازات می شوند

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
مقرر کردنــد: والدینی که بــه دلیل بی توجهی 
و ســهل انگاری منجر بــه فوت یــا جراحات 

فرزندانشان شوند مجازات می شوند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلســه علنی 
دیروز مجلس شورای اســالمی الیحه حمایت 
از اطفال و نوجوانان را برای تامین نظر شــورای 
نگهبان با ۱۵۰ رای موافــق، ۱۸ رای مخالف و 7 
رای ممتنع از ۲۲۵ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در ماده 9 این طرح مقرر کردند: 
هرگاه بی توجهی و ســهل انگاری والدین منجر 
به نتایج موضوع این ماده )فوت طفل یا نوجوان، 
فقدان یکی از حواس و یا منافــع، قتل، نقص یا 
ازکارافتادگی عضو، زوال عقــل یا بروز بیماری 
صعب العالج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد 
جراحت از نــوع جائفه یا باالتــر، نقصان یکی از 
حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا 
و یا بروز بیماری روانی، آزار جنســی یا عاطفی( 
شود حسب مورد به مجازات تا حداقِل مندرج در 
بندهای فوق، )حبس درجه ۵،۶،7،۸( محکوم 
می شــوند به اســتثنای بند ت )جراحت سر و 
صورت و یا گردن( که در این مورد دیه پرداخت 

می شود.
    

یک مسئول در سازمان اورژانس کشور:
120 دستگاه آمبوالنس مدرن به 
چرخه عملیات اورژانس اضافه شد

معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور 
از ترخیص ۱۲۰ دستگاه آمبوالنس از گمرک و 
اضافه شدن آن ها به چرخه عملیات این سازمان 

خبر داد.
حســن نوری افزود: این آمبوالنس ها مدل 
بنز اسپرینتر تولید ســال ۲۰۱7 شرکت میزن 
آلمان هستند که دارای تجهیزات کامل مطابق 

استانداردهای روز تیپ B در دنیا هستند.
وی اضافه کرد: ۴۰۰ دســتگاه آمبوالنس 
نزدیک به یک سال است که در پیچ و خم قوانین 
دست و پا گیر گمرک منتظر ترخیص هستند 
که بعــد از رایزنی های الزم ۱۲۰ دســتگاه آن 
ترخیص و ۲۸۰ دستگاه آن در انتظار ترخیص 

هستند.
معاون فنــی و عملیات ســازمان اورژانس 
کشور درباره کمبود آمبوالنس در کشور، گفت: 
حداقل ۱۵۰۰ دســتگاه آمبوالنس در سازمان 
اورژانس کمبود داریم که در چشــم انداز آینده 
خرید ۱۰۰۰ دســتگاه آمبوالنس را در برنامه 
داریم که اگر این اتفاق رخ دهد عمده مشکالت 
در این زمینه حل خواهد شد، ولی همچنان در 
مراکز درمانی و بهداشتی با کمبود آمبوالنس 

مواجه خواهیم بود.
    

مسجدجامعی:
 سردیس مشایخی نسبتی 
با چهره ملی وی ندارد 

عضو شــورای شــهر تهران گفت: در میان 
سردیس های ساخته شــده، سردیس مرحوم 

مشایخی نسبتی با چهره ملی آن ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مسجدجامعی 
در تذکری در ارتباط با ساخت سردیس جمشید 
مشایخی گفت: به نظرم سردیس ساخته شده، 
هیچ ربطی با مرحوم مشایخی ندارد و از لحاظ 

زیباشناسانه شایسته وی نیست.
وی در ادامــه عنوان کرد: شــهرداری باید 
بــرای چهره های ملــی فکر مناســبی کند، 
تاکنون ســردیس های متفاوتی از هنرمندان 
مختلف همچون نیمایوشیج، سهراب سپهری، 
پروین اعتصامی و ... ســاخته شده که همه این 
سردیس ها ساخت آن به لحاظ قانونی مسیری 
را طی و کمیته ای آن را بررسی و سپس ساخته 

شدند.

از گوشه و کنار یک روز در  اردوگاه های سیل زدگان خوزستان؛

۴خانواردریککالسدرسزندگیمیکنند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی یکی از 
پدیده های اجتماعی آسیب زای دنیای مدرن 
است که بدلیل مشکالت و مسائل بی شماری 
همچون بیکاری، وضعیت نا به سامان اقتصادی، 
تغییر رویکردها و تجمل گرایی، گرانی، تورم، 
سوء مدیریت در ارتباطات و... در میان جوانان به 

شدت رواج یافته است. 
در واقع باید خاطر نشان کرد پدیده »ازدواج 
ســفید« نوع جدیدی از هم زیستی است که با 
فرهنگ جامعه ایرانی همخوانی ندارد که بدلیل 
مشکالت مطرح شــده موجب گرایش برخی 

جوانان به این سبک از زندگی شده است.
»ازدواج سفید« در اصل یک لغت فرانسویی 
اســت که در فرهنگ جامعه ما از آن به عنوان 
»همباشــی« یا »باهم بودن« یاد می شود. در 
حال حاضر در جامعه ما، هم ازدواج سفید و هم 
صیغه هر دو غیر رسمی هستند، اما باید درنظر 
گرفته شود اگر در رابطه ای که بر اساس صیغه بنا 
شده، کودکی حاصل شود، قانون از بچه حمایت 
می کند و صیغه به عقد دائم تبدیل می شــود؛ 
درحالی کــه در روابطی که به ازدواج ســفید 
موسوم هستند چنین شرایطی مهیا نیست و 
هیچ قانونی در جهت حمایت از این نوع از روابط 

در کشور ما وجود ندارد.
در عصر حاضر »ازدواج سفید« واقعیتی غیر 
قابل کتمان اســت که در میان جوانان ایرانی 

در حال انجام می باشــد و این امــر ارتباطات 
نامتعارف و خطرناکی را میــان جوانان ایجاد 
کرده اســت. باید متذکر شد یکی از مهمترین 
دالیل پدید آورنده این پدیــده خانواده و نظام 
تربیتی است که نتوانسته  نیاز ارتباطی و مهارتی 
فرزند خویش را به درستی تعریف کند و درصدد 
پاســخگویی بــه آن باشــد، درنتیجه همین 
غفلت ها و بی توجهی ها سبب شده که در نهایت 
این ارتباطات خطرناک جایگزین شوند. البته 
یکی دیگر از عوامل شــیوع این نــوع از روابط 
پاســخگویی به نیاز های غریزی است؛ چراکه 
باال رفتن سن ازدواج  و همچنین شرایط سخت 
پیش روی جوانان بــرای ازدواج دائم، برخی از 
آنان بر آن داشته که برای رفع نیازهای عاطفی 
خود به ازدواج سفید روی آورند که در برخی از 

موارد، حاصل این نوع ازدواج ها به بارداری های 
ناخواسته منجر می شود که در این شرایط هیچ 
قانونی در جهت حمایت از کــودک و مادر در 

قانون اساسی کشور تدوین نشده است.
 نکته تامل بر انگیز آن اســت که متاسفانه 
جوانان کشورمان فقط یک بخشی از رفتار های 
فرهنگ غرب را فرا می گیرنــد و به تقلید از آن 
در جامعه خود می پردازند؛ بدون آنکه توجهی 
داشته باشــند آیا این رفتار غرب زده در جامعه 
و فرهنگ ایرانی جایی دارد یا خیر!  جوانان این 
نکته را نمی بینند که اگر در غرب پدیده »ازدواج 
سفید« رواج دارد و این سبک از زندگی جزیی از 
فرهنگ آنها محسوب شده است به دلیل وجود 
چارچوب قوانین حمایتی از این مدل از روابط 
اســت؛ به عنوان مثال در برخی کشورها مانند 
فرانسه افراد درگیر در این نوع روابط به شهرداری 
می روند و ثبت نام می کنند و از تمام مزایای یک 
زن و شوهر برخوردار می شوند؛ اما این در حالی 

است که در کشــور ما یک زن و مرد نمی توانند 
رابطه صیغه ای و یا هم خانگی خود را اعالم کنند.

با توجه به مطالب مطرح شده باید خاطر نشان 
کرد درست است که ازدواج های سفید نیازهایی 
را از افراد برطرف می کند، اما در نهایت رابطه ای 
بدون تعهد تلقی می شود که در آینده آسیب های 
جدی همچــون تنهایی مطلق، افســردگی و 
اضطراب را به هر دو طرفین رابطه به خصوص 
زنان و دختران وارد می کند؛ از آنجاییکه قوانین 
مردساالنه بر نظام کشور حاکم است و معموال 
زنان و دختران آسیب پذیرتر هستند بنابراین 
تبعات منفی این نوع از روابط بیشتر گریبانگیر 
زنان خواهد شد. به عنوان نکته پایانی برای حل 
این آســیب اجتماعی باید متذکر شد فراهم 
کردن فضای اشــتغال و آموزش مهارت های 
ارتباطی و کنترلی برای جوانان می تواند یکی 
از اقدامات اساســی در جهت برون رفت از این 

معضل تلقی شود.

ازدواج سفید؛ زندگی زناشویی بدون ثبت قانونی

آب در خوزستان در حال 
فروکش کردن است، اما 

برگشت اوضاع به وضعیت 
عادی زمانبر است و 

وضعیت مردم سیل زده 
در روستاها و اردوگاه ها به 

شدت بد است
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