
   ميترا شهبازي
امسال بارش هاي بهاري به قدري شديد بود كه سيالب 
در بيشتر مناطق ش�هري و روس�تايي استان هاي 
ش�مالي و جنوب غربي به راه افتاد. البته اين معضل 
در استان هاي شرقي و جنوب شرقي هم كم و بيش 
وجود داش�ت. از همي�ن رو تقريباً به ط�ور همزمان 
مناطق گسترده اي از كشور درگير سيل شد و تعداد 
نيروهاي امدادي به اندازه اي نبود كه بتوانند به تمام 
اين مناطق ورود پيدا كنند؛ بنابراين جهادگران بسيج 
و سپاه براي كمك به نيروهاي دولتي شتافتند و مردم 
شهرها و روستاها را نجات دادند. طي اين عمليات هاي 
جهادي 700 پزشك بسيجي حضور داشتند. مردان و 
زناني كه براي ارائه خدمات پزشكي رايگان به مناطق 
سيل زده آمدند و در مدت كوتاهي ضمن ويزيت بيش 
از 300 هزار نفر  بي�ش از 300 ميليون توم�ان دارو و 
2هزار بسته آب و غذا را هم بين مردم توزيع كردند. 

    
يك ماه از فصل بهار گذش��ت و هنوز بر آسمان جاي 
جاي كشور ابرهاي بارش��ي جا خوش كرده است. از 
همين رو هر روز خبرهاي مسرت بخشي از بارندگي در 
نقاط خشك و بعضاً كويري به گوش مي رسد. مناطقي 
كه در س��ال هاي اخير هيچ بارندگي چشمگيري به 
خود ندي��ده بودند و حاال سد هايش��ان يك��ي پس از 
ديگري پر آب مي شود. به رغم اينكه تمام مردم از اين 
بارش ها مسرور هستند،اما زيرساخت ها، رودخانه ها و 
مسيل هاي بسياري براي اين هداياي آسماني آماده 
نبودن��د و مردم و مس��ئوالن مناطق غرب��ي، جنوب 
غربي، جنوب شرقي و شمالي بسياري با شروع چنين 
بارش هاي پر قدرتي غافلگير شدند. رودخانه هايي كه 
اليروبي نشده بودند و مسيل هايي كه در انتظار باران 
نبودند همگي طغيان كردند و سيالب به مزارع،  باغات 
و حتي مناطق مسكوني نفوذ كرد. جاده ها، خانه ها و 
حتي مناطق روستايي و شهري بسياري زير آب رفت 
و تنها نمادي كه از منطقه مسكوني به چشم مي خورد 
سقف چند خانه و تابلو شهري يا روستايي بود. از همين 
رو با توجه به گستردگي خسارت وارده به مردم و تعداد 
محدود نيروهاي امدادي از همان روزهاي نخس��ت 
فروردي��ن ماه مق��ام معظم رهبري دس��توري صادر 
كردند تا نيروهاي مس��لح براي رفع بحران به كمك 
دولت بيايند. همين شد كه نيروهاي جهادي از سراسر 
كشور براي كمك رس��اني به مردم حادثه ديده بسيج 

شدند. بسيجياني كه در بينش��ان حضور جهادگران 
بسيج جامعه پزش��كان بيش از تمام نيروها به چشم 
مي خورد؛چراكه آنها با ارائه خدمات پزشكي رايگان نه 
تنها جان مردم را نجات دادند بلكه از شيوع انواعي از 

بيماري هاي واگيردار هم جلوگيري كردند. 
  آماده باش نيروهاي جهادي در مناطق سيل زده

به رغم اينكه عمده كمك رس��اني پزشكان بسيجي 
شامل ارائه خدمات پزشكي مي ش��د، اما جهادگران 
از هيچ كاري براي كمك به مردم خسارت ديده دريغ 
نكردند. آنها جاي��ي كه الزم بود از من��ازل مردم آب 
خالي كردند و مناطقي كه ماشين هاي امدادي امكان 
حركت نداشتند، مس��ير را باز كردند. اقداماتي كه به 
طور حتم از دس��ت هيچ كس جز نيروهاي جهادي 

بسيج بر نمي  آيد. آنها در كنار اين اقدامات توانستند به 
وظيفه اصلي شان يعني ويزيت، ارائه خدمات پزشكي 
و اه��داي دارو ه��م بپردازند. در اي��ن خصوص عضو 
هيئت انديشه ورز بسيج جامعه پزشكي در گفت وگو با 
»جوان« مي گويد: »بيش از 700 نيروي بسيج جامعه 
پزش��كي در عمليات امدادرس��اني به مردم مناطق 
سيل زده حضور داشتند.« حسام زاكاني بيان مي كند: 
»اين جهادگران بسيجي طي يك ماه گذشته توانستند 
بيش از 300 هزار نفر از مردم خسارت ديده را ويزيت 
كنند.« مجيد احمدي، جانشين سازمان بسيج جامعه 
پزشكي كشور نيز با اشاره به اينكه بسياري از تيم هاي 
بسيج جامعه پزشكي در مناطق سيل زده حضور دارند 
و به صورت آتش به اختيار آمده اند و كار خدمت رساني 

به مردم را انجام مي دهند،مي گويد: »بس��يج جامعه 
پزش��كي تاكنون موفق به ارائه بيش از 300 ميليون 
تومان دارو و تجهيزات پزشكي و اهداي حدود 2 هزار 
بسته آب و غذا به مناطق سيل زده شده است.« گفتني 
است بخش عمده اي از اين دارو ها، تجهيزات پزشكي، 
آب و مواد غذايي را اعضاي بس��يج جامعه پزشكي و 

خيران سالمت جمع آوري كرده اند. 
  آتش به اختيار كار درماني مردم را آغاز كردند

گلستان، مازندران، لرستان، خوزستان، ايالم، سيستان 
و بلوچستان و... از جمله استان هايي هستند كه در اين 
بارش هاي بهاري با جاري شدن سيالب مواجه شدند. 
سيالبي كه پر قدرت مناطق مسكوني بسياري را ويران 
كرد و اگر گروه هاي جهادي نبودند معلوم نبود چه بر 

سر مردم مي آمد. جهادگراني كه در گروه هاي مختلف 
از كار و زندگي شان زدند و به كمك مردم خسارت ديده 
ش��تافتند. در اين خصوص جانشين س��ازمان بسيج 
جامعه پزش��كي كش��ور بيان مي كند: »بس��ياري از 
تيم هاي بسيج جامعه پزشكان به محض نياز مردم به 
امدادرساني پاي كار آمدند و بدون آنكه هيچ تبليغات يا 
اعالمي داشته باشند آتش به اختيار عمل كردند و كار 
امدادرساني را انجام دادند و پس از امدادرساني با خبر 
شديم كه برخي تيم ها براي كمك به مردم گرفتار در 
سيالب و سيل رفته بودند.« احمدي با اشاره به اينكه 
اعضاي بسيج جامعه پزشكي حقوق نمي گيرند و كاماًل 
جهادي در ساعت غيرشيفت و زمان استراحت و در كنار 
خانواده بودن خود را به خدمت رساني به سيل زدگان 
مي پردازند، اضافه مي كند: »تيم هاي شهيد رهنمون 
بس��ته به نياز مناطق مختلف با تخصص هاي عفوني، 
داخلي، زن��ان، ارتوپدي، دندانپزش��كي، پرس��تاري، 
مامايي و كارشناسان بهداشت با هلي برد هالل احمر 
به مناطق خس��ارت ديده اعزام ش��دند و توانستند در 
مناطقي همچون خوزستان و لرس��تان كه بيشترين 
خسارت ها را متحمل شده بود به مردم خدمات قابل 
توجهي ارائه كنند.« همچنين به گفته جانشين سازمان 
بسيج جامعه پزشكي كشور با توجه به اينكه سازمان 
هواشناسي نسبت به احتمال طغيان رودخانه ها و جاري 
شدن سيالب در استان هاي كرمانشاه و لرستان هشدار 
داده بود، امدادگران پي��ش از وقوع حادثه با تجهيزات 
كامل در مناطق مذكور حضور يافتند و به محض شروع 
بارندگي كار امدادرساني به مردم را آغاز كردند.  الزم به 
ذكر است حاال كه يك ماه از شروع حادثه گذشته است 
نيروهاي جهادگر با توجه به حجم خسارتي كه به مردم 
مناطق سيل زده وارد شده است خيال اين را ندارند كه 
بعد از قطع بارندگي ها مردم را ترك كنند و به زندگي 
عادي شان برسند. آنها در مناطق سيل زده باقي خواهند 
ماند تا مردم ب��ه زندگي عادي ش��ان برگردند. در اين 
خصوص زاكاني، عضو هيئت انديشه ورز بسيج جامعه 
پزشكي مي گويد: »قصد داريم در مناطق خسارت ديده 
مجموعه  اي را براي كمك رس��اني به مردم س��يل زده 
براي سه تا چهار ماه آينده ايجاد كنيم.« بنابراين، اين 
جهادگران مي مانند و به مردم كمك مي كنند تا دوباره 
زندگي در كوچ��ه و خيابان هاي مناطق س��يل زده به 
جريان بيفتد؛ كاري كه هميشه جهادگران براي كمك 

به مردم انجام مي دهند. 

    سيداحمد هاشمي اشكا
اولين روزهاي س�ال جديد بود كه با سيالبي شدن 
برخي استان هاي كشور،گروه هاي جهادي بار سفر 
را براي خدمت رساني به سيل زدگان بستند و عازم 
نقاط مختلف ايران اسالمي شدند. از همان روزهاي 
اول بيش از يكه�زار گروه جهادي در اس�تان هاي 
شمالي فعاليت خود را شروع كردند كه نزديك به 
16500 جهادگر را شامل مي شد. پس از آن لرستان 
و سپس خوزستان، مقصد اين جهادگران بود. البته 
نمي توان از خدمات ويژه سپاه، بسيج و ارتشي ها 
چشم پوشي كرد. بعد از فرمان مقام عظماي واليت 
به نيروهاي مس�لح، با دستور سرلش�كر باقري به 
ارتش و سپاه مبني بر استقرار در مناطق سيل زده 
و امدادرساني به آنها موجب شد تا تمهيدات الزم 
جهت كمك به اين مناطق در اس�رع وقت شروع 
ش�ود و در روزهاي اخير اين خدمات يكي يكي به 
نتيجه برسد و پس از ش�هرهاي شمالي حاال سپاه 
كار را در پلدختر نيز به اتمام رساند و بعد از تقريباً دو 
هفته عمليات پاكسازي گل و الي از شهر به مرحله 
نهايي رسيد و نيروهاي سپاهي با امكانات پيشرفته 
اقدام به پاكس�ازي نهاي�ي منازل ش�هروندان در 
پلدختر كردند و خانه ها را تحويل صاحبانشان دادند. 

    
حدود 15روز پيش بود كه خبر سيالبي شدن برخي 
شهرها و شهرستان هاي لرستان منتشر شد. در كمترين 
زمان نيروهاي جهادي و س��پاهيان راهي اين مناطق 
شدند تا از پيشروي س��يل به ديگر مناطق جلوگيري 
كنند و به امداد رساني به س��يل زدگان بپردازند.  پس 
از وقوع سيل در پلدختر كه آسيب هاي فراواني هم به 
همراه داشت، سپاه پاس��داران انقالب اسالمي با تمام 
توان و امكانات براي كمك به مردم و پاكس��ازي شهر 
از گل والي در منطقه حضور ياف��ت.   باوركردني نبود 
نيمي از شهر با گذش��ت چند روز از سيالب همچنان 
درگير آب هاي روان بود و ِگل ه��اي به جامانده از اين 
سيالب در كوچه، خيابان و خانه هاي شهر خودنمايي 
مي كرد.  غم و رنج اين حادثه سيل زدگان را آزار مي داد 
اما نيروهاي جهادي، مردمي، سپاه و ارتش با عشق و 
ايثار    براي زدودن غم و رنج سيل زدگان و  ياري رساندن 
 به آنان   از همه جاي ايران  راهي اين شهر شدند، اما در اين 
بين  سپاه پاسداران با تمام توان و امكانات براي كمك 
به مردم و پاكسازي شهر از گل والي در منطقه حضور 
يافت و در نخستين گام با فعال كردن سپاه هاي استاني 
اقدام به پاكسازي ش��هر از گل والي و پساب سيالب 

كرد.  جهادگران سپاه از فرماندهان رده باال تا رده پايين 
در كف ميدان حضور يافتند و با فرماندهي مناسب در 
نخستين گام با تقسيم بندي مناطق سيل زده و حضور 
سپاه هاي اس��تاني در هر منطقه، عمليات پاكسازي 
منازل و خيا بان ها از گل والي آغاز شد.  در طول دو هفته 
نيروهاي سپاهي با امكانات پيشرفته اقدام به پاكسازي 
نهايي منازل ش��هروندان در پلدخت��ر كردند و پس از 
نهايي شدن اين كار، منازل به ساكنان تحويل داده شد 

تا زندگي را از سر بگيرند. 
   جشن ميالد و جشن زندگي دوباره

بعد از فراخوان مجمع جهادگران بس��يج دانشجويي 
براي كمك به مردم سيل زده لرستان بود كه گروه هاي 
بسياري همراه با كمك هاي نقدي،غيرنقدي و همچنين 
امكانات لجستيكي و آشپزخانه اي راهي لرستان شدند.  
وقتي موج دوم سامانه بارشي در لرستان خسارت هاي 

شديدي در شهرستان هاي استان لرستان به وجود آورد 
و باعث زي��ر آب رفتن بخش هاي��ي از درود، خرم آباد، 
معموالن و پلدختر ش��د، ب��ه دليل تخري��ب راه ها به 
خصوص در پلدختر امدادرس��اني زميني با مش��كل 
مواجه شد و همچنين به دليل شرايط بد جوي امكان 
امداد هوايي در برخي از نقاط وجود نداشت. اما با اين 
حال نيرو هاي جهادي و دانشجويان دست روي دست 
نگذاش��تند و آماده اعزام به مناطق س��يل زده شدند.  
فرداي وقوع س��يل، خبر از حض��ور ۸0 گروه جهادي 
استان لرستان و گروه هاي محله محور منتشر شد اما 
با توجه به شرايط سخت و بحراني در استان اعالم شد 
گروه هاي جهادي اي مي توانند در منطقه حضور داشته 
باشند كه نياز به ميزباني نداش��ته باشند، يعني لوازم 
رفت وآمد و حتي غذا برعهده خودشان باشد. همچنين 
تيم هاي عمراني با تجهيزات ويژه يا تيم هاي پزشكي 

درماني ب��ا اين ويژگي ها با مجمع جهادگران اس��تان 
لرستان در ارتباط باش��ند و از طريق سازندگي استان 
اعزام شوند.  در استان قم كه معين لرستان قرار داده شد 
۹0 جهادگر دانشجو و غيردانشجو عازم پلدختر شدند. 
مسئول گروه جهادي بسيج دانشجويي قم گفته است 
تا يك ماه آينده نيز هر هفته اعزام خواهيم داشت. الزم 
به ذكر است همراه با اولين گروهي كه از قم اعزام شد، 
تجهيزاتي مانند بيل، كلنگ، لجن ك��ش و ديگر ابزار 
مورد نياز براي پاكس��ازي خانه ها از گل و كمك هاي 
دانشجويي نيز به منطقه ارسال شد.  البته چهار گروه 
12 نفره متشكل از دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، فني 
و حرفه اي و دانش��گاه اراك نيز راهي پلدختر ش��دند. 
مسئول جهادسازندگي بسيج دانشجويي همدان هم 
از حضور 120 دانشجوي جهادگر همداني در پلدختر 
در قالب 10 گروه جهادي خبر داد.   عزيزوند، مسئول 

بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد زنجان نيز اعالم كرد 17 
نفر از جهادگران بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد زنجان 
از 15 فروردين به مناطق سيل زده لرستان اعزام شدند 
كه همراه اين جهادگران اقالمي همچون يك دستگاه 
لجن كش، 25 جفت چكمه، 10 ع��دد بيل، 30 عدد 
دستكش، 2۴ عدد ماسك، 15 دس��ت لباس كار، دو 
كارتون نوداليت نيمه آماده، 15 بسته نوار بهداشتي، 
12 كارتون كلوچه، هش��ت كارتون پودر لباسشويي، 
پنج بسته پوشاك بچه، 20 عدد پتو و هشت بسته نان به 
مناطق سيل زده لرستان ارسال شد.  با اينكه گفته شده 
بود در عرض يك ماه مشكالت پلدختر رفع مي شود اما 
در عرض دو هفته تالش ها به نتيجه رسيد و پلدختري ها 
جشن حضور در خانه هايش��ان را با جشن ميالد امام 

زمان)عج( پيوند زدند. 
   عمليات شبانه روزي سپاه در خوزستان

لرستان اما تمام ماجراي سيل و حركت هاي جهادي و 
خدمات سپاه و ارتش نبود. كمي آن طرف تر و در استان 
خوزستان هم مردم با سيالب هايي درگير بودند كه خانه 
و كاشانه ش��ان را مورد تهديد قرار داده بود.  س��رهنگ 
حسين خنافره، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شادگان در 
خصوص اقدامات صورت گرفته براي خدمات رساني به 
سيل زدگان اين منطقه مي گويد: »قرارگاه امام علي)ع( 
شهرستان ش��ادگان در رابطه با كنترل و جلوگيري از 
سيل را فعال و كميته هاي مختلفي در سپاه راه اندازي 
كرديم و همچنين در س��تاد بحران شهرستان فعاليت 
مستمر داشتيم.« وي به وضعيت روستاهاي شادگان 
اشاره مي كند و ادامه مي دهد: »اين شهرستان در حوزه 
آبريز رودخانه كارون و جراحي مي باشد و داراي تاالب 
بين المللي است كه از چندين نقطه آب رودخانه كارون به 
آن وارد مي شود و همچنين تعداد كثيري از دهستان ها يا 
رودخانه هاي بخش مركزي جفال ، حسيني و خنافره در 
حاشيه تاالب قرار دارند و اكنون به علت افزايش و طغيان 
آب رودخانه ها حدود هش��ت روس��تاي دارخوين، سه 
روستاي حسيني و 20 روستاي ديگر در معرض خطر 
سيل هستند.« اين مسئول در مورد اقدامات سپاه نيز 
مي گويد: »در اين زمينه مي توان به وارد كردن هشت 
دستگاه ماشين سنگين، استقرار چهار قايق، استفاده از 
توان حدود 2هزار بسيجي در كار تهيه سيل بند و كمك 
به مردم، استقرار ش��بانه روزي در جهت تأمين امنيت 
منازل س��يل زدگان، فعاليت هاي فرهنگي در اردوگاه 
سيل زدگان توسط بسيج طالب، بسيج هنرمندان، بسيج 
مداحان و...، تهيه و توزيع 3000 پرس غذا ميان حاضران 

در اردوگاه و مناطق سيل زده اشاره كرد.«

سپاه و گروه هاي جهادي اش با پاكسازي پلدختر از گل و الي پس از 2 هفته زندگي دوباره را به اين شهر بازگرداندند

 جشن باشكوه نيمه  شعبان 
با زندگي دوباره پلدختري ها در خانه هايشان

 جهاد خدمت  700 پزشك بسيجي 
با ويزيت رايگان300 هزار سيل زده

آماده باش هزاران زن جهادگر بسيجی 
براي كمك رساني به مردم

استان هاي خوزستان، مازندران،  اصفهان، ايالم، لرستان، گلستان، 
 كهگيلويه و بويراحم�د و... به دنبال بارش هاي فروردين ماه س�ال 
جاري دچار آبگرفتي و سيالب شدند. خانه هاي زيادي زير آب رفت 
و شرايط زندگي براي زنان و كودكان بسياري دشوار شد. از همين رو 
بسيج ميليوني جامعه زنان براي كمك رساني به مردم سيل زده اعالم 
آمادگي كرد. جهادگراني كه آتش به اختيار وارد مناطق حادثه ديده 
شدند و به كودكان، زنان و به ويژه مادران باردار كمك رساني كردند. 

    
عيد ۹۸ متفاوت از هر سال آغاز شد. بارش هاي بهاري با چنان قدرتي آغاز 
شدند كه تعدادي از روستاها و شهرهاي استان هاي خوزستان، مازندران، 
اصفهان، ايالم، لرستان و گلستان يا زير آب رفت يا با جاري شدن سيالب 
دچار خسارت هاي شديدي شد. از همين رو بالفاصله بعد از حادثه بسيج 
جامعه زنان براي كمك رس��اني به مردم مناطق سيل زده اعالم آمادگي 
كردند؛زناني كه از همان بدو انقالب اس��المي يعني س��ال 57 گرد هم 
آمدند و در تمام عرصه ها دوش��ادوش مردان به كمك رساني پرداختند. 
همان بسيجياني كه در 20هزار پايگاه مقاومت در سراسر كشور حضور 
دارند و در هر موقعيتي كه نياز به امداد رساني باشد، آتش به اختيار وارد 
ميدان مي شوند. همين اتفاقي كه در سيل فروردين ماه سال جاري هم 
رخ داد و مناطق خسارت ديده عرصه حضور زنان بسياري شد. بسيجياني 
كه ضمن جمع آوري كمك هاي نقدي و غيرنقدي و ارسال آنها به مناطق 
خسارت ديده به مناطق سيل زده رفتند و به زنان و كودكان كمك رساني 
كردند بالفاصله بعد از مستقر ش��دن در نزديكي مناطق خسارت ديده با 
برپايي چادرهاي امدادرساني براي حفاظت از جان كودكان مهدكودك 
راه اندازي و به زنان ب��اردار كه بيش از ديگر گروه هاي خس��ارت ديده در 

معرض خطر هستند كمك رساني كردند. 
   جهاد خدمت رساني زنان دوشادوش مردان 

بارندگي ها ابتدا از استان هاي شمالي آغاز شد و مازندران و گلستان جزو 
نخستين مناطقي بودند كه دچار حادثه شدند، از همين رو رئيس بسيج 
جامعه زنان مي گويد: »س��تاد كمك رساني بس��يج جامعه زنان از همان 
ساعات نخس��ت حادثه تشكيل ش��د و جهادگران به استان هاي شمالي 
مذكور اعزام شدند.« مينو اصالني با اشاره به اينكه عالوه بر كمك رساني 
در مناطق سيل زده، گردان هايي از الزهرا و كوثر كار جمع آوري كمك هاي 
مردمي را در مناطق ديگر كش��ور بر عهده گرفته اند، بيان مي كند: »در 
مناطق خسارت ديده نيز س��تاد اس��كان براي خانواده ها تشكيل شد و 
منازلي كه براي اسكان سيل زدگان  اعالم آمادگي كرده بودند نيز شناسايي 
شدند.« اين مقام مسئول در بس��يج جامعه زنان اضافه مي كند: »در اين 
روزها كه مردم نيازمند كمك رساني هس��تند تعداد اسكان هاي موقت 
افزايش يافته است و تمامي حوزه هاي مقاومت زنان در حال حاضر براي 
اسكان سيل زدگان فعال هستند.« البته كمك رساني فقط مختص بسيج 
جامعه زنان نيست و براي همياري هموطنان و آرامش حال مردم سيل زده 
از حضور زنان طلبه و مشاوران نيز توسط اين سازمان كمك گرفته شده 
است تا به مردم خس��ارت ديده تسلي دهند. گفتني است لشكر حضرت 
زينب)س( در استان مازندران نيز كه متشكل از خانواده هاي شهداي مدافع 

حرم است هم در اين زمان  آماده كمك رساني به سيل زدگان است. 
   17 اردوگاه براي نگهداري از كودكان در جنوب كشور

بسيج جامعه زنان كه از همان ساعات اوليه بروز حادثه در استان گلستان 
حضور يافتند توانستند ضمن سركشي روزانه از محل اسكان سيل زدگان 
و بررسي وضعيت مردم، تهيه اقالم مورد نياز از قبيل پوشاك، كفش، لوازم 
بهداشتي، پتو، خشكبار، برنج، مرغ، حبوبات و دهها لوازم ضروري و مورد 
نياز ديگر خدماتي همچون پخت و كار ارائه روزان��ه بيش از 2 هزار پرس 
غذاي گرم به مردم را هم انجام دهند. همچنين آنها به گفته زينب تجري، 
مسئول بسيج جامعه زنان اس��تان گلس��تان كار جمع آوري كمك هاي 
نقدي، تهيه اسباب بازي و كتاب هاي داستان براي كودكان، توزيع گوشت 
گرم گوسفندي و... را هم انجام دادند.  شايان ذكر است براي تسلي مردم 
س��يل زده در بيش از 17 اردوگاه جنوب كش��ور مهد ه��اي كودك براي 
نونهاالن توسط بسيج جامعه زنان راه اندازي شده است. همچنين بيش از 
3هزار نفر از كودكان سيل زده در اين مهد ها حضور دارند و بايد براي رفتن به 
مدرسه آماده شوند. در پلدختر هم مهد ها و مراكز قرآني توسط زنان بسيجي 
راه اندازي شده است تا كودكان و نونهاالن بتوانند اين روز ها را سپري كنند و 

خانواده ها در اين شرايط مصيبت بار نگران فرزندانشان نباشند. 
   ارسال لباس و لوازم بهداشتي زنان 

در اين چند روز بارندگي و جاري ش��دن س��يالب در استان هاي كشور 
20 هزار پايگاه فعال زنان بسيجي توانستند بالغ بر هزار پتو و هزار تخته 
فرش، بيش از سه  كاميون لباس ويژه بانوان و لوازم بهداشتي را به مناطق 
خسارت ديده ارسال كنند. همچنين گفتني است در تمام شهر هاي كشور 
ستاد هايي به دست بانوان بسيجي تشكيل شده است و براي توزيع درست 
با ستاد هاي بحران هماهنگ شده اند. رئيس سازمان بسيج جامعه زنان 
كشور در خصوص كمك رساني هاي انجام شده بيان مي كند: »بالغ بر 10 
ميليون ريال كمك نقدي جمع آوري شده است. همچنين هماهنگي هايي 
با خيران صورت گرفته است تا بالفاصله پس از مهيا شدن شرايط لوازمي 
خريداري شود و در اختيار مردم قرار گيرد. صد ها يخچال نيز تهيه كرده ايم 
و اكنون بحث جهاد ملي شكل گرفته است.« اصالني اضافه مي كند: »با 
توجه به زياد بودن اردوگاه ها 3 هزار كارآفرين بانو به ترتيب در اردوگاه ها 
حضور پيدا مي كنند و صنايع دستي مشاغل خانگي و... را به بانوان آموزش 
مي دهند.« همچنين تشكيل گروه هاي تئاتر، سرود و... توسط نوجوانان 
اين اردوگاه ها از ديگر برنامه هاي بسيج جامعه زنان است. مضاف بر اين 
برنامه ها براي روحيه بخشي به مردم خسارت ديده اعزام گروه هاي مختلف 
هنري و آموزش��ي براي نونهاالن نيز جزو برنامه هاي بسيج جامعه زنان 
است. ضمناً هماهنگي براي تهيه ميان وعده هاي مناسب و لوازم بازي براي 
كودكان انجام شده است.  رئيس بسيج جامعه زنان در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: »جمع آوري كمك هاي مردمي و محروميت زدايي، اعزام مشاور 
و مبلغ، تشكيل 17 مهد قرآني با حضور 2 هزار و ۸50 نفر، اهداي كتاب به 
كودكان، برگزاري مسابقات نقاشي و داستان،  اجراي تئاتر و غيره از جمله 
فعاليت هاي شاخص سازمان بسيج جامعه زنان در مناطق سيل زده است.« 
اقداماتي كه تنها به همين چند مورد منتهي نمي شود و طيف وسيعي از 

خدمت رساني ها را شامل مي شود.
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