
خانم دکت�ر س�ليماني! ابت�دا از خودتان 
بگوئيد و اينکه چطور با گروه هاي جهادي 

آشنا شديد.
متولد سال ۶۸ در شهرستان بروجن استان چهارمحال 
و بختیاری هس��تم. در نوجواني به ته��ران آمديم و با 
قبولي در کنکور سراسری سال ۸۷ در رشته پزشکی 
وارد دانش��گاه و در س��ال۹۴ هم در مقطع پزش��کی 
عمومی فارغ التحصیل ش��دم. خیلي دوس��ت داشتم 
به مناطق محروم کش��ور بروم تا بتوانم نیازمندان را 
درمان کنم. به همی��ن خاطر و با کمک دوس��تانم با 
چند گروه جهادي آشنا شدم اما قبل از آن و در اولین 
قدم به استان سیستان و بلوچستان رفتم و در منطقه 
ايرانشهر و فنوج شش ماه داوطلبانه کار کردم. خیلی 
شرايط متفاوتي بود و بر روی زندگی من تأثیر گذاشت 
و س��بک زندگی ام را عوض کرد. آنج��ا بود که مفهوم 

محرومیت را حس کردم.
 بعد از بازگشت به تهران تصمیم گرفتم با دوستانم در 
گروه هاي جهادي به اردو بروم و هر کاري که مي توانم 
براي نیازمندان انجام دهم. به همین خاطر در چند سفر 
جهادی حضور يافتم و با جهادگران زيادي آشنا شدم. 
البته به لبنان و عراق و چند کش��ور ديگر هم رفتیم و 
کارهاي خیريه و ويزي��ت مريض هاي مناطق محروم 
آنجا را انجام مي داديم اما من حس کردم نیازمندان و 
ساکنان مناطق کم برخوردار ايران بیش از آنها به کمک 
من احتیاج دارند و تصمیم گرفتم هدفم روس��تاهاي 

دورافتاده استان هاي مختلف کشور خودم باشد.
 گروه ه�اي جه�ادي را چط�ور انتخ�اب 

مي کرديد؟
چون خودم دوست داشتم به مناطق محروم بروم، در 
يکي از سفرها با چند خانم دکتر ديگر آشنا شدم که 
جزو گروه جهادي حض��رت زينب کبري)س( بودند. 
بعد از آن در اردوی لرستان با آنها همراهی کرده و جزو 
اين گروه شدم. گروه را دوس��ت داشتم چون اعضای 
گروه دغدغه داشتند که حتماً همه افراد در روستاهاي 
کوچک و م��رزي را ببینند و مريض ها را خودش��ان 
پیدا کنند و اين رفتارش��ان در مناطق محروم خیلي 

چشمگیر بود و براي من دلنشین.
با اينکه ش�ما س�فر خارجي هم مي رويد 
اما حضور در اردوهاي جه�ادي را بيش از 
کارهاي ديگر دوس�ت داريد. در اين مورد 

توضيح دهيد.
من س��فرهاي خارج��ي را هم ب��ه خاط��ر کمک به 
نیازمندان ديگر کش��ورهاي همس��ايه مي روم اما در 
اردوهای جهادی مختلف داخلي در حوزه س��امت 
حضور دارم و تصمیم دارم با کمک به آنها کیفیت اين 
اردوها را باال ببرم. خدا را شکر مي کنم که نوع و نحوه 
خدمات اردوها روز به روز بهتر مي ش��ود و جذابیتش 
اين اس��ت که مي رويم به دورترين مناطق اس��تان ها 
و به گفته بچه هاي گروه، ن��اف ما را در دورترين نقاط 

انداخته اند و بايد به داد ساکنان اين مناطق برسیم.

فک�ر مي کني�د گروه ه�اي جه�ادي چه 
مش�کالتي در پيش دارند و ب�راي پربارتر 

شدن عملکرد آنها چه کار بايد بکنند؟
به نظر من اولین م��وردي که کمي  بچه ه��ا را اذيت 
مي کن��د هزينه ه��ای حمل ونق��ل و رف��ت و آمد در 
گروه هاي جهادي اس��ت چون اين هزينه ها بر عهده 
خود بچه هاست. مسئوالن مي توانند در اين باره پاي 
کار بیايند و دست جهادگران را بگیرند. موضوع ديگر 
مدت ماندگاري در مناطق محروم و نحوه اقامت است. 
يعني يک بار که قرار بود با هواپیم��ا برويم به يکي از 
استان ها و از فرودگاه به روس��تاهاي اطراف برويم، به 
خاطر تأخیر چند ساعته هواپیما و دور بودن روستاها از 
فرودگاه کًا نصف روز در آنجا بوديم. چون برنامه ريزي 
طوري بود که بايد برمي گش��تیم. با اين هزينه رفت و 

برگشت فکر مي کنم مي شد چند روز ماند که مسئوالن 
گفتند جايي براي اسکان ما ندارند. مي خواهم بگويم 
کاش مسئوالن هم فقط 10درصد دغدغه و احساس 
وظیفه جهادگران را داش��تند. وقت��ي برخي کارهاي 
آنها را مي بینیم دلس��رد مي ش��ويم و اين وسط فقط 
عش��ق و عاقه و همنوع دوستي اس��ت که گروه ها را 
حفظ و برنامه جهادگران را متداوم کرده اس��ت. مثًا 
ديشموک آخرين نقطه ياسوج اس��ت. از يزد بايد به 
شیراز مي رفتیم و بعد هم به سمت ياسوج. گفته بودند 
۲۴ ساعت راه در پیش داريم. از شیراز با ماشین خطی 
و شخصی راه افتاديم و گم شديم. من فقط نمي دانم 
چرا مسئولي که مي داند گروه هاي جهادي براي کمک 
به ساکنان حوزه استحفاظي اش به آن منطقه مي رود 
هیچ کاري نمي کند. بیش��تر مناطق��ي که گروه هاي 
جهادي مي روند اصًا زير پوش��ش اينترنت نیستند. 
ما به جاهايي مي رويم که حتي JPS  پاسخگو نیست 
و واقعاً آنجا آنتن و تلفن نیست. بارها شده که نه آنتن 
داشتیم که به هم زنگ بزنیم، ببینیم کجا بايد بیايیم 
و نه چیزي که راهنماي مسیرمان باشد. مثًا دوراهی 
جاده در نصف ش��ب بوده، هیچ نوری هم نبوده، فردا 
صبح ديديم تا چند قدم��ي  دره و لب پرتگاه رفته ايم. 

شرايط رفت وآمد بچه ها واقعاً سخت است.
با اين همه مش�کالت چرا دوباره پا در اين 

راه مي گذاريد؟
من خیلي دوست دارم به اين مناطق بروم چون فقط 

کمک به همنوعانم را مي بینم. اين همه س��ختي در 
برابر لبخند يک پدر، يک مادر و يا کودکي که چند ماه 
است مريض است و کسي به دادش نرسیده هیچ است. 
من متوجه شده ام خدمت به نیازمندان باالترين کاري 
است که مي شود در اين دنیا انجام داد و هیچ پاداشي 

هم باالتر از آن نیست.
اگر قرار باش�د ي�ک تعري�ف از گروه هاي 
جهادي و خدمت آنها داش�ته باشيد، چه 

مي گوييد؟
همه درس مي خوانیم و کار مي کنیم و پول درمي آوريم 
تا در رفاه و آرام��ش زندگي کنیم. با اي��ن حال افراد 
زيادي را در فامیل و آشنايان داريم که پیوسته مي نالند 
و به دنبال درآمد و پول بیشتري هستند. بايد بگويم 
وقتي يک ب��ار در اين اردوها ش��رکت مي کنیم، تمام 
دنی��ا و ديدگاه و خواس��ته هاي مان عوض مي ش��ود. 
منظورم اين نیس��ت که چیزي نمي خواهیم و ديگر 
به دنبال رفاه و آرامش نیس��تیم، بلکه درست زندگي 
کردن و ش��کرگزاري و لذت بردن از داشته هاي مان 
را مي آموزيم. مي فهمیم خدا چقدر به ما لطف دارد و 
راحت تر مي توانیم از داشته هاي مان دل بکنیم و اگر 
کسي نیاز به کمک و ياري داش��ت، حتماً دستش را 
بگیريم. جوانان جهادگر بدون هیچ چشم داشت، توقع و 
انتظار تشکر و قدردانی از طرف مسئوالن، بر اين باورند 
که وقتی دستی را به ياری می گیرند، دست ديگرشان 
در دستان خداست. وقتی از پیامبر بلندمرتبه اسام 
درباره محبوب ترين بندگان نزد خداوند س��ؤال شد، 
ايشان فرمودند: محبوب ترين بندگان نزد خداوند، آن 

کسی است که سودش بیشتر به مردم برسد.
آيا خانواده هيچ مخالفتي ندارد که دختر 
خانم دکترش�ان اکثراً در س�فر و راه هاي 

دور است؟
اوايل خیلي دوست نداشتند من به اين سفرها بروم. 
حتي بارها م��ادرم تلفن مي ک��رد و از اوضاع منطقه 
مي پرس��ید تا خیالش راحت ش��ود من در سختي و 
مشقت نیستم. آن موقع هم من راستش را نمي گفتم 
و هر ب��ار مي گفتم خیل��ي وضع خوب اس��ت و همه 
امکانات براي ما مهیاس��ت اما وقت��ي در تلويزيون و 
رس��انه هاي ديگر وضعیت مناطق مح��روم را ديد و 
فهمید که گروه هاي جهادي به کج��ا مي روند و چه 
کارهايي مي کنند ديگر زياد سؤال نمي پرسد و فقط 
مي گويد مواظب خودت باش تا بتواني به نیازمندان 

بیشتري کمک کني.

   سجاد مرسلي
وقتي سيل روس�تاهاي هرمزگان را يکي پس از 
ديگ�ري درمی نوردي�د و پيش مي رفت، کس�ي 
فکر نمي کرد ت�ا اين ح�د خس�ارات و صدمات 
زيادي برج�اي بگ�ذارد. بر اس�اس گزارش هاي 
اولي�ه بارندگ�ی و س�يالب در ش�رق هرمزگان 
بی س�ابقه بود به طوری که ۴۸ روس�تای بخش 
گافر و پارامون بش�اگرد و ۹ روستاي شهرستان 
جاسک و بخش�ی از مناطق شهرستان سيريک 
در محاصره س�يالب ق�رار گرفتند. ام�ا از همان 
لحظات اول مخاب�ره اين خبر بود ک�ه نيروهاي 
سپاه و بسيج براي ياري رساندن به سيل زدگان 
راهي اين اس�تان ش�دند و حاال بعد از گذش�ت 
حدود دو هفته از آن روزه�ا هنوز هم اين نيروها 
که گروه ه�اي جهادي هم به آنها پيوس�ته اند در 
روس�تاهاي س�يل زده حضور دارند و مش�غول 
خدمت به هموطنان هس�تند. به گفته س�اکنان 
اين مناطق، امدادگران س�پاه و بسيج به صورت 
شبانه روزی در حال خدمات رسانی و بازگشايی 
راه ها هس�تند و با تأمين نيازهاي س�يل زدگان، 
روزانه اقالم زيادي را بين آنه�ا توزيع مي کنند.

    
با اينکه سیل هرمزگان فقط به بخش شرقي آن آسیب 
رس��اند و خرابي هايي بر جاي گذاش��ت اما بشاگرد از 
جمله مناطقي بود که در سیل اخیر بیشترين ويراني 
را متحمل شد و تقريباً تمام روس��تا های اين منطقه 
کوهستانی از دسترس خارج و زيرساخت های جاده ای 

در بیش از ۴0 روستا به کل نابود شده است.
راه های خاکی که تنها مسیر ارتباطی به روستا ها بود به 
باتاقی از گل و الی تبديل شد و مردم در روستاهای 
س��یل زده، بدون آذوقه و امکانات رفاهی و گرمايشی 
حبس ش��دند. تجهیزات راهداری از جمله بولدوزرها 
و کامیون ها که انگشت ش��مار هم بودن��د در راه های 
باتاقی فرومي رفتند و با اين حال بازگشايی مسیر ها 
غیرممکن بود. به دلیل همزمان بودن سیل هرمزگان 
با سیاب اس��تان هاي ديگر و تمرکز کمتر رسانه ها به 
شرق هرمزگان، کمک های مردمي  کمتر به اين سمت 
روان شد و در همان ابتدا اين تنها سپاه پاسداران بود 
که با همکاری هال احمر  به روستاهاي نیازمند کمک 
مي رساند. سبزپوشان سپاه پاسداران و نیروهاي مردمي 
بسیج، از جمله ياری کنندگان مردم بشاگرد در سیل 
بوده و هستند که با دست خالی به صورت شبانه روزی 

در حال خدمات رسانی در اين منطقه هستند. 
پاسداران که از همان شروع سیاب تیم های خود را با 
پای پیاده به روستا ها فرستاده بودند تا پس از بازرسی 
وضعیت بحرانی مردم، خدمات الزم را به آنها ارائه کنند، 
هنوز هم در کنار مردم هستند و به جرئت مي توان آنها 
را اصلی ترين ناجی��ان روستانش��ینان در اين بحران 
دانست. نیروهاي سپاه و بس��یج، نه فقط در هرمزگان 
و مناطق س��یل زده آن، بلکه در تمام ايران به صورت 
آماده ب��اش در ح��ال جمع آوري کمک ه��اي مردمي 
هستند تا با س��رعت تمام آنها را به دست سیل زدگان 

برسانند. از ادامه اين کار تا رفع تمام مشکات ساکنان 
مناطق س��یل زده همین بس که فرمانده کل س��پاه 
پاسداران انقاب اس��امي از همان روزهاي اول وقوع 
س��یل که براي بازديد به جمع اهالی روستای آخران 
بخش گافر رفته بود و گفت تمام امکانات و ظرفیت های 
سپاه درجهت برطرف ش��دن مشکات ناشی از سیل 
بسیج خواهد شد، اين بار در سفر اخیرش به جاسک، 
باز هم حرف هايش را تکرار و تأکید کرد سپاه با حداکثر 
توان در خدمت مردم اين مناطق است و تا آخر در کنار 

آنها خواهد ايستاد.
وقتي فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقاب اس��امي  
به ش��رق اين اس��تان رفته بود تا بازدي��دي از مناطق 
س��یل زده آن داش��ته باش��د با بیان اينکه ما به عنوان 
س��پاه همه امکانات مان را بس��یج می کنیم تا سريع تر 
شرايط بازگشت به زندگی عادی مردم سیل زده فراهم 

شود، گفت: »نیروی دريايی سپاه، سپاه امام سجاد)ع( 
هرمزگان، گروه های جهادی، استاندار، فرماندار و ساير 
نهادها و دستگاه های دولتی پای کار مردم حضور دارند 
اما بايد کار سريعی آغاز شود تا برخی روستاها که اسکان 
جديدی نیاز دارند، جانمايی انجام و به سرعت ساخت 

منازل آغاز شود.« 
سردار حسین س��امي  با تأکید کرد: »سپاه در بحت 
س��اخت و س��از و مرمت خانه ه��ای آس��یب ديده نیز 
مشارکت خواهد داشت و تا تجهیز و تأمین اثاث و وسیله 
زندگی مردم نیز در کنار مردم هستیم و تا آخر پای اين 

مردم ايستاده ايم.«
   ارائه خدمات درمانی، بدون نياز به دفترچه بيمه

در کن��ار تم��ام اقدامات نیروهاي س��پاه و بس��یج و 
گروه هاي جهادي، سازمان هاي ديگر هم سیل زدگان 
را تنها نگذاشتند و با حضور در منطقه و ارائه خدمت به 
آنها سعي کردند تا قدري از آالمشان بکاهند. در همین 
رابطه مديرکل بیمه س��امت هرمزگان با بیان اينکه 
سیل زدگان جاسک و بش��اگرد بدون نیاز به دفترچه 
بیمه س��امت، خدمات درمانی درياف��ت می کنند، 
گفت: »بیمه شدگان بیمه س��امت هرمزگان ساکن 
در شهرستان های جاسک و بشاگرد که در سیل اخیر، 
دفترچه شان مفقود شده است، می توانند برای دريافت 
خدمات درمانی به بیمارستان های اين دو شهرستان 

مراجعه کنند.« 
علی علیزاده، ادامه داد: »پی��رو هماهنگی های قبلی 
صورت گرفته در س��تاد بحران شهرستان جاسک، به 
بیماران سیل زده با کد ملی و يا اعام مشخصات شان، 

خدمات درمانی سرپايی و بستری ارائه می شود. اين 
بیمه شدگان جهت اخذ دفترچه المثنی بیمه سامت 
به دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان های بشاگرد و 

جاسک مراجعه کنند. 
وي به س��یل زدگان ش��رق هرمزگان اين اطمینان را 
داد که بیمه ش��دگان بیمه س��امت بدون هیچ گونه 
دغدغه ای می توانند خدمات مورد نیازشان را دريافت 
کنند و هیچ گونه محدوديتی ب��رای دريافت خدمات 
توس��ط س��یل زدگان فاقد دفترچه بیمه سامت در 

مراکز درمانی اين شهرستان ها وجود ندارد. 
پس از جاری شدن س��یل در ش��رق هرمزگان بود که 
نمايندگان بنیاد مس��تضعفان، کمیته امداد و س��تاد 
اجرايی فرمان امام)ره( در منطقه حاضر و هر يک از اين 
ارگان ها بخشی از بازسازی زيرساخت ها و منازل مردم 

را عهده دار شدند.
در همین راستا بنیاد مستضعفان، شرکت فوالد کاوه 
وابس��ته به اين نهاد انقابی را به عنوان معین خود در 
مناطق سیل زده شرق هرمزگان برگزيد تا کار بازسازی 
منازل مردم را عهده دار شود.همچنین قرار است يک 
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی توسط آستان قدس و 

بنیاد برکت به مردم سیل زده جاسک هديه شود.
   خدمات رساني طالب در کنار جهادگران

حضور گروه هاي جهادي در مناطق س��یل زده باعث 
دلگرمي ساکنان اين مناطق شده و در اين میان طاب 

هرمزگانی هم به ياری سیل زدگان جاسک رفتند.
مدير روابط عمومي مرکز مديريت حوزه  علمیه استان 
هرم��زگان از حضور ط��اب اين اس��تان در مناطق 

سیل زده شرق هرمزگان خبر داد و گفت: »حدود ۶0 
نفر از طاب سراسر کش��ور که از اين تعداد ۳0 نفر از 
طاب، اساتید و کادر مديران حوزه علمیه شهرستان 
جاس��ک بودند برای امدادرسانی در مناطق سیل زده 

جاسک حضور يافتند.« 
حجت االسام داريوش حسن زاده با بیان اينکه طاب 
حوزه علمیه شهرستان جاسک عاوه بر اينکه در کنار 
نیروهای سپاه، بسیج و نیروهای مردمي  و جهادی به 
ارائه خدمات امدادی و بهداش��تی مي پردازند، ادامه 
داد: »اين افراد با حضور در منازلی که نیاز به اليروبی 
داش��تند به اليروبی و خارج کردن آب و گل والی به 
بیرون از من��ازل پرداختند و خدم��ات قابل توجهی 

ارائه دادند.«
وي با اشاره به اينکه اقام کمک های مردمي  نیز توسط 
دو خودرو به برخی روستاها منتقل مي شود و اين اقام 
به صورت مستقیم دس��ت مردم مي رسد، تصريح کرد: 
»در حال حاضر آب و گل والی از منازل خارج شده اما 
بیشترين دغدغه مردم اين است که خانه های آنان نیاز 
به بازسازی دارد.« حجت االسام حسن زاده اضافه کرد: 
»مناطق سیل زده ش��رق هرمزگان اکثراً سنی نشین 
بودند ام��ا در اين روزهای بحرانی ش��یعه و س��نی در 
کنار هم برای کمک به مردم سیل زده برادرانه در کنار 
هم قرار گرفتند.« وی ب��ا تأکید بر اينکه طاب و مردم 
شیعه به صورت خودجوش انسانیت را به منصه ظهور 
رس��اندند، گفت: »در آيات و روايات فراوان نیز بسیار 
تأکید شده که هر زمان احساس کرديم همنوعمان نیاز 
به کمک دارد بايد به سمت وی رفته، کمکش کنیم و 

تنهايش نگذاريم.«
اين در حالي است که به گفته مسئول بسیج سازندگی 
سپاه استان هرمزگان در حال حاضر بیش از ۷۵0 نفر 
در قالب ۳۲ گروه جهادی و در ۹ روس��تای جاسک و 
بیش از10 روستای بشاگرد مش��غول خدمت رسانی 
هستند. محمدرضا آران با اش��اره به اينکه گروه های 
جهادی از س��اعات اولیه بحران در اين مناطق حضور 
پیدا کردند و با بیان اينکه اليروبی خانه ها انجام شده و با 
استفاده از امکانات لجستیکی سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا 
بسیاری از مسیرهای روستايی بازگشايی  شده، ادامه 
داد: »عاوه بر توزيع مواد غذايی، آب معدنی، کنسرو، 
پوشاک، لوازم بهداشتی، واحدهای پخت غذا هم برپا 
شده و روزانه بیش از ۳ هزار پرس غذای گرم در اختیار 
س��یل زدگان قرار می گیرد. گروه های پزش��کی هم با 
آمبوالنس و دارو به روستاها مراجعه کرده و نسبت به 

درمان و توزيع دارو اقدام می کنند.«
 وي تصريح کرد: »مش��کل برق در اغلب روستاها حل 
شده است. البته در بعضی روستاها مشکل آب آشامیدنی 
وجود داش��ت که با اعزام تانکرهای حمل آب ش��رب، 

آبرسانی به اين روستاها در حال انجام است.« 
مسئول بسیج سازندگی هرمزگان عنوان کرد: »مجموعه 
بسیج و سپاه با استفاده از ظرفیت گروه های جهادی در 
سريع ترين زمان ممکن در زمینه خدمت رسانی شروع 
به فعالیت کرده اند و با حضور اين بسیجیان فعالیت های 

جهادی شتاب بیشتری به خود گرفته است.«

 دلگرمی سيل زدگان هرمزگان
 از حضور شبانه روزی امدادگران سپاه و بسيج

گفت وگوي »جوان« با خانم دکتر جهادگر فاطمه سادات سليمانی

 کاش مسئوالن
10درصد دغدغه جهادگران را داشتند
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میترا شهبازی

 آبادانی مناطق محروم گيالن
 با خدمت رسانی1300 گروه جهادی

جهادگران گيالنی دست به دست هم داده اند تا گرد محروميت ها 
را از س�ر مردم مناطق کم برخوردار اس�تان کنار بزنن�د. نيروهای 
مردمی بس�يج که در اولين روزهای فعاليت ش�ان فکر نمی کردند 
زمانی برس�د که بتوانند هزار و 300 گروه ب�ا تخصص های مختلف 
برای آبادانی استان شان تشکيل بدهند. گروه هايی که در بين آنها 
پزشک، مهندس کشاورزی، مهندس عمران، حقوقدان و... حضور 
دارد و همه با همديگر قرار است آبادانی را تقديم مردم گيالن کنند.

    
هرچند استان گیان از ظرفیت های بااليی برای توسعه اقتصادی در 
زمینه های کشاورزی و گردش��گری برخوردار است و هر سال میزبان 
شمار بسیاری از گردشگران است اما هنوز هم مردم برخی از نقاط آن 
با محرومیت دس��ت و پنجه نرم می کنند. از همین رو نیروهای بسیج 
مردمی آتش به اختیار تصمیم گرفته اند گرد هم جمع ش��وند و سايه 
اين مش��کات را از س��ر مردم کنار بزنند. زنان و مردانی که در ابتدای 
فعالیت های جهادی خود فکر نمی کردند روزی به قدری اقدامات شان 
با استقبال روبه رو شود و بتوانند اعضای بیشتری را جذب کنند که به 
هزار و ۳00 گروه با تخصص های مختلف برسند به طوری که اکنون در 
اين گروه ها پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، مهندس 
عمران، مهندس کش��اورزی، حقوقدان و... حضور دارند. جهادگرانی 
که عاوه بر رفع محرومیت های استانی، در زمان نیاز به مناطق ديگر 
کشور می روند و به مردمی که از بايايی همچون سیل، زلزله و... آسیب 
ديده اند کمک رس��انی می کنند. البته فعالیت ه��ای آنها فقط به زمان 
حادثه معطوف نمی ش��ود و بعد از اتمام عملیات امدادرسانی پا به پای 
نیروهای سازمانی و دولتی در راستای کاهش خسارات و رفع مشکات 
قدم برمی دارند. در اين رابطه مسئول س��ازمان بسیج سازندگی سپاه 
استان گیان با اشاره به اينکه گروه های جهادی در حوزه های مختلفی 
نظیر ساخت مسکن، ارائه خدمات پزش��کی و نظاير آن به روستاهای 
محروم سراسر گیان اعزام می شوند، به تسنیم گفت: »هم اينک حدود 
هزار و ۳00 گروه جهادی در گی��ان برای خدمت در مناطق محروم و 
کم برخوردار سازماندهی ش��ده اند.« احمد ابراهیمی با اشاره به اينکه 
اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز توسط مهندسان کشاورزی از ديگر 
اقدامات اين گروه های جهادی اس��ت، بیان کرد: »اجرای طرح بسیج 
همگام با کشاورز توسط مهندسین کشاورزی نمونه ای از فعالیت های 
جهادی و سازمان يافته سپاه است.« اين طرح که قدمت چندانی ندارد، 
طی دو سال اخیر توانسته متوسط عملکرد برخی از مزارع را تا ۳0 درصد 
افزايش دهد و به باال رفتن تولید محصوالت کشاورزی و کاهش دغدغه 
برای تأمین امنیت غذايی کمک ش��ايانی کند. عاوه بر اين مس��ئول 
سازمان بسیج سازندگی سپاه اس��تان گیان با اشاره به ديگر اقدامات 
اين جهادگران در اس��تان اضافه ک��رد: »جامعه پزش��کی نیز همانند 
جامعه مهندسان کشاورزی در تمام طول ايام سال برنامه های جهادی 
مشخصی را در روس��تاهای محروم گیان دنبال می کنند.« وی نقش 
فعال گروه های جهادی جامعه پزش��کان و بسیج دانشجويی در بخش 
معاينه، درمان و ويزيت رايگان بیماران نیازمند در مناطق دورافتاده را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: »هر کس که برای شرکت در اين اردوهای 
جهادی تمايل دارد می تواند به س��ازمان بسیج جامعه پزشکی استان 
گیان مراجعه کند و سازمان بسیج سازندگی همواره از داوطلبان برای 

خدمت رسانی استقبال می کند.«
   بهره برداری از واحدهای مسکونی در دهه فجر

همان طور که اش��اره شد، س��ازماندهی داوطلبان و ارائه خدمات الزم 
پزشکی هدفمند و برنامه ريزی شده به روستايیان نیازمند تنها بخشی 
از فعالیت  های انواع گروه های جهادی س��پاه و بس��یج استان گیان 
است. در اين راس��تا مسئول س��ازمان بسیج سازندگی س��پاه استان 
گیان با تأيید مطالب فوق بیان داش��ت: »بس��یج ظرفیت های بسیار 
زيادی برای شناسايی معضات و آس��یب    ها دارد که می توان از آن به 
بهترين نحو ممکن استفاده کرد.« ابراهیمی با بیان اينکه در حال حاضر 
حداقل ۳00 گروه خدمت رسان شناسنامه دار در اين استان برای ارائه 
خدمات جهادی فعالیت دارند، افزود: »ساخت و تعمیر منازل مسکونی 
روستايیان به ويژه در نقاط صعب العبور استان گیان در صدر برنامه های 

گروه های جهادی سپاه و بسیج قرار دارد.«
 اين مسئول در سازمان بسیج گیان با اشاره به  توافقات شکل گرفته بین 
بسیج سازندگی س��پاه قدس گیان، کمیته امداد و سازمان بهزيستی 
جهت ساخت منازل مس��کونی ويژه خانوارهای تحت پوشش نیازمند 
ادامه داد: »تعداد زيادی از اين واحدهای مسکونی در ايام اهلل دهه مبارک 
فجر امس��ال به بهره برداری مي رس��د و به صاحبان ش��ان تحويل داده 
می ش��ود.« وی با تأکید بر ضرورت تعامل با ساير نهادها و دستگاه های 
برای رفع چهره محرومیت از استان گیان بیان کرد: »بسیج سازندگی 
جهت ارائه خدمت به مردم، آماده همکاری با تمام دس��تگاه ها است و 
می تواند از دورترين نقاط تا مناطق ش��هری خدم��ات الزم را با حضور 
گسترده بسیجیان به مردم گیان ارائه دهد.« گفتنی است منابع مالی 
مورد استفاده بسیج برای فعالیت های محرومیت زدايی اغلب از طريق 
کمک های مردمی تأمین می شود. در اين رابطه ابراهیمی تأکید می کند: 
»مقاديری از منابع و اعتبارات مورد نیاز جهت ساخت و تکمیل واحدهای 
مسکونی با استفاده از ظرفیت های خیران و بسیجیان تأمین می شود.«

   تحويل 1000 واحد مسکونی به محرومان
عاوه بر واحدهای مسکونی که قرار است در دهه فجر افتتاح و تقديم 
محرومان شود، در هفته بسیج گذشته نیز حدود هزار واحد مسکونی 
توسط جهادگران سپاه تحويل مردم ش��د. در اين رابطه فرمانده سپاه 
قدس گیان در دی ماه به تس��نیم گفته  با همت قرارگاه سازندگی و 
مهندسان بس��یج گیان بالغ بر هزار واحد مس��کونی برای محرومان 
ساخته و به خانواده آنان تحويل داده شده است. سردار پاسدار محمد 
عبداهلل پور با بیان اينکه در احداث و س��اخت مسکن های مددجويی و 
محرومان همکاری بس��یار خوبی بین کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و سپاه قدس استان گیان انجام ش��ده بر لزوم توجه بیشتر دولت در 
راستای رفع محرومیت زدايی از کشور تأکید کرد. فرمانده سپاه قدس 
استان گیان همچنین از ساخت و بازسازی مساجد در مناطق مختلف 
استان گیان توس��ط قرارگاه سازندگی سپاه اس��تان خبر داده که در 
اين راستا بالغ بر ۲00 مس��جد ساخته ش��ده و در مورد ۸00 مسجد 
که نیازمند ترمیم س��اختار فیزيکی هس��تند نیز اقدام شده است. در 
کنار اين اقدامات که تنها بخش��ی از فعالیت های محرومیت زدايی در 
استان را شامل می شوند، جهادگران مجموعه متنوعی از فعالیت های 
محرومیت زدايی را در زمینه های مختلف توسعه زيرساخت های مورد 
نیاز برای تأمین خدماتی چون آبرس��انی، برق رسانی، افزايش خطوط 
گازرسانی، بهداشت، درمان، اشتغالزايی و... را در استان اجرايی می کنند 
تا بخش مهمی از محرومیت از اس��تان کنار رود. اقداماتی که هر يک 

توسط گروهی از متخصصان بسیجی انجام می شود.

ع�الوه بر توزيع م�واد غذاي�ی، آب معدنی، 
کنسرو، پوشاک، لوازم بهداشتی، واحدهای 
پخت غذا هم برپا ش�ده و روزان�ه بيش از 3 
هزار پرس غذای گرم در اختيار سيل زدگان 
ق�رار می گي�رد. گروه ه�ای پزش�کی ه�م 
ب�ا آمبوالنس به روس�تاها مراجع�ه کرده و 
نسبت به درمان و توزيع دارو اقدام می کنند

کاش مس�ئوالن هم فقط 10درص�د دغدغه و 
احس�اس وظيف�ه جهادگ�ران را داش�تند. 
وقتي برخي کارهاي آنها را مي بينيم دلس�رد 
مي ش�ويم و اين وس�ط فقط عش�ق و عالقه و 
همنوع دوس�تي اس�ت که گروه ه�ا را حفظ و 
برنام�ه جهادگ�ران را مت�داوم ک�رده اس�ت
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جهاد خدمت داس�تان افرادي اس�ت که زندگي خود را با قلم عشق تحرير 

سيداحمدهاشمياشکا
گفتوگو

مي کنند. جوانان بي ادعا و مهاجري که رضايت خ�دا را در رضايت خلق او و 
قرب خدا را در نزديکي به نيازمندان و محروماني مي دانند که لبخندش�ان، 
ش�کوه و زيبايي خاصي به دنيا مي بخش�د. دکتر فاطمه سادات س�ليماني فارغ التحصيل مقطع پزشکي 
عمومي  در سال ۹۴ است و حاال با چهار سال سابقه حضور در گروه هاي جهادي و عزيمت به مناطق محروم 
و نيازمند، يکي از فعال ترين پزش�کان جهادگر است که به قول خودش، هر س�ختي و مشقتي را به جان 
مي خرد تا بتواند به نيازمندان و محرومان کمک کند. شايد تمام گفت وگوي خانم دکتر سليماني را بتوان 
در اين جمله اش خالصه کرد که »وقتی دس�تی را به ياری می  گيري، دست ديگرت در دستان خداست.«


