
  زيبا احمدي
طرح شهيد رهنمون بسيج جامعه پزشكي، 
طرحي اس�ت كه طي چند س�ال اخير در 
اقصي نقاط كشور در حال اجرا است. با توجه 
به اينكه بسيج جامعه پزشكي از سال ها قبل 
موضوع درمان و بهداشت دهان و دندان را 
در برنامه داش�ت، نمي توان طرح رهنمون 
را كار جديدي در نظر داش�ت اما اين طرح 
با حضور پزشكان بسيجي و با اخالصي كه 
بدون هيچ چشمداش�ت مادي در مناطق 
محروم و كم برخوردار خدمات پزشكي ارائه 
مي كنند، موجب شد تا همه نگاه ها به سمت 
آن معطوف شود.  حاال بسيج جامعه پزشكي 
در كنار تمام خدمات رس�اني هاي خود به 
س�اكنان مناطق محروم، در طرح ش�هيد 
رهنمون، درمان بيماري هاي دهان و دندان 
افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان 
بهزيس�تي را هم ب�ر عهده گرفته اس�ت. 

    
از اواخر سال 96 بود كه با اجراي طرح شهيد 
رهنمون در سراس��ر كشور، بس��يج جامعه 
پزش��كي عزم خود را جزم كرد تا به كاهش 
بيماري هاي دهان و دندان در كشور بپردازد. 
در اين راس��تا براي افراد 6 تا ۱۲ سال تحت 
پوشش كميته امداد خدمات بهداشت دهان 
و دندان را اجرايي ك��رد و در تهران تمام اين 
افراد تحت پوشش قرار گرفتند و در مرحله 
بعد اين خدم��ات را به افراد تحت پوش��ش 
سازمان بهزيس��تي و ايتام كه در رده سني 
6 تا ۱۲ سال قرار داش��تند ارائه كرد.  طرح 
رهنمون دو بع��د دارد؛ يك بعد ش��كلي كه 
شامل رسيدگي و اقدامات تخصصي مي شود 
و يك بعد ديگ��ر آن روح ازخودگذش��تگي 
و ايثار و ف��داكاري در توجه ب��ه محرومين 
جامعه است كه ارزشي واال دارد. لذا بسيج در 
راستاي خدمت رساني به مردم در كنار تمام 
طرح هاي مهم خود، طرح شهيد رهنمون را 
هم در برنامه كاري قرار داد.  چند روز پيش 
بود ك��ه دومين همايش رهنمون س��امت 
با تجلي��ل از گروه هاي جهادي پزش��كي در 
مناطق محروم استان گلس��تان برگزار شد.  

در اين مراسم اس��ماعيل مقصودلو، رئيس 
سازمان بسيج جامعه پزشكي استان گلستان 
با بيان اينكه همراهي مستمر جامعه پزشكي 
با مردم به ويژه در زمان بحران ها، اميدآفرين 
است، گفت: »از ابتداي امسال بيش از ۱50 
تيم پزش��ك عموم��ي و ۱۲ تيم پزش��كي 
تخصصي در قالب طرح ش��هيد رهنمون به 
مناطق محروم اس��تان اعزام شده و خدمات 

پزشكي به مردم ارائه كرده اند.«
وي ادامه داد: »اجراي طرح شهيد رهنمون 
مي تواند ش��روع خوبي ب��راي بهب��ود ارائه 
خدمات درماني به مردم اس��تان باشد و بايد 

تاش كنيم آن را به سرانجام برسانيم.«
  برپاي�ي بيمارس�تان ف�وق تخصصي 

صحرايي به ياد سردار شهيد سليماني
خدمات پزشكان بسيجي به طرح رهنمون 
و بهداش��ت دهان و دندان ختم نمي ش��ود 
و همين چن��د روز پيش بود كه نخس��تين 
بيمارس��تان فوق تخصصي بس��يج جامعه 
پزش��كي اس��تان كهگيلويه و بوير احمد در 

منطقه محروم سادات محمودي برپا شد. 
به مناسبت چهلمين روز شهادت سپهبد حاج 
قاسم سليماني و ش��هداي گرانقدر مقاومت 
به همت بسيج جامعه پزش��كي سپاه فتح و 

همكاري مركز فوريت هاي پزشكي كهگيلويه 
و بويراحم��د، مركز بهداش��ت شهرس��تان 
بويراحمد، تيپ ۴۸ فتح و كميته امداد استان 
و با هدف ارائه خدمات پزشكي و درماني به 
اهالي روستاهاي محروم سادات محمودي، 
بيمارستان فوق تخصصي صحرايي با خدمات 

رايگان در روستاي درب كات برپا شد. 
مسئول بس��يج جامعه پزشكي س��پاه فتح 
كهگيلويه و بويراحمد يكي از مهم ترين اهداف 
بسيج جامعه پزش��كي را محروميت زدايي و 
ارائه خدمات به مناطق كم برخوردار و محروم 
جامعه دانست و گفت: »از ابتداي سال جاري 
تا كنون ۳5 نف��ر در قالب گ��روه جهادي به 
مناطق كمتر توسعه يافته سادات محمودي 
اعزام ش��دند و به بيش از ه��زار نفر خدمات 
رايگان بهداش��تي و درماني ارائه داده اند.« 
دكترسيدعلي ساداتي با اشاره به برنامه هاي 
بس��يج براي ارائه خدمات به مردم محروم و 
كمتر برخوردار، افزود: »ارائه خدمات درماني 
در اين بيمارستان صحرايي با حضور ۱6 نفر 
كادر ف��وق تخصصي، تخصص��ي، عمومي، 

بهداشتي و درماني انجام شد.«
وي با اش��اره به ويزيت رايگان بيش از 500 
بيمار در اين بيمارس��تان، خاطرنشان كرد: 

»در راس��تاي عمل به منوي��ات مقام معظم 
رهبري در جهت خدمت رس��اني به مناطق 
محروم بيمارستان صحرايي فوق تخصصي 
سپهبد شهيدحاج قاسم سليماني ايجاد شده 
است.« وي از ارائه خدمات فوق تخصص آسم 
و آلرژي، اطفال، متخص��ص كليه و مجاري 
ادراري، متخص��ص عفوني، دندانپزش��ك، 
پزش��ك عمومي، مامايي، تغذيه، مش��اوره، 
بهداش��ت محي��ط، فوريت هاي پزش��كي، 
بهيار، بهورز، دارويار و... در اين بيمارس��تان 
صحرايي خبر داد.  در استان فارس هم رئيس 
شبكه بهداش��ت و درمان و مس��ئول بسيج 
جامعه پزشكي شهرستان خرامه از برگزاري 
اردوي جهادي در اين شهرستان خبر داد و 
گفت: »اجراي اينگونه طرح ها در طول سال 

به صورت فصلي و ماهانه انجام مي شود.«
مصطفي دانش با بي��ان اينكه اي��ن اردوي 
جهادي با همت تيم پزشكي شبكه بهداشت 
و درمان شامل پزش��ك، پرستار، كارشناس 
مامايي، دارويار، كارشناس بهداشت محيط 
و بهورز در روس��تاي »ولي آباد« شهرستان 
خرامه برگزار ش��د، هدف از برگ��زاري آن را 
تقويت معنويت، محروميت زدايي، خودسازي 
و خدمت رساني عنوان كرد و افزود: »براساس 

تحقيقات، مردم اين مناط��ق از محروميت 
بيشتري نسبت به ساير روستاهاي شهرستان 
برخوردار هس��تند. فعاليت ه��اي اين گروه 
جهادي در حوزه بهداش��ت و درمان شامل 
خدمات رايگان ويزيت پزشك، دارو، خدمات 
ماماي��ي، تس��ت قند خ��ون و فش��ار خون، 
مراقبت هاي بهداش��تي و انجام مشاوره هاي 

مختلف از سوي كارشناسان است.«
وي يادآور شد: »اين طرح با مشاركت جمعيت 
هال احمر و اداره بهزيس��تي خرامه برگزار 
شد و حدود ۱60 نفر از روستاييان به صورت 
راي��گان از اين خدمات بهداش��تي و درماني 
بهره مند ش��دند.« در اصفهان هم مس��ئول 
بسيج جامعه پزش��كي گلپايگان از ويزيت، 
ارائه خدمات پزشكي و توزيع داروي رايگان 
به ۲۴5 نفر از نيازمندان منطقه كاظم آباد خبر 
داد.  مهدي جمالي با بيان اينكه بسيج جامعه 
پزش��كي گلپايگان در يك برنامه جهادي با 
همكاري معاونت اجتماعي س��پاه گلپايگان 
دو تيم پزش��كي ب��ه منظور ويزي��ت رايگان 
نيازمندان به منطقه كم برخوردار كاظم آباد 
اعزام كرد، گفت: »در اين برنامه كه در قالب 
طرح كرامت اجرايي شد، به 70 نفر از بيماران 
نيازمند ويزيت و داروي رايگان به ارزش 500 
هزار تومان تعلق گرفت.«  وي به حضور تيم 
پزشكي دكتر شهيد رهنمون در اين محله و 
ارائه خدمات پزشكي به ۲۴5 نفر از نيازمندان 
اشاره كرد و ادامه داد: »يك تيم دندانپزشكي 
به انجام معاينه رايگان دندانپزشكي به 70 نفر 
پرداخت و به منظور پيشگيري از بيماري كرونا 
در اين منطقه از شهرستان آموزش هاي الزم 
ارائه ش��د. همچنين اين تيم به ارائه خدمات 
پزش��كي آموزشي، تست فش��ار و قند خون 
پرداخت.« وي با بيان اين نكت��ه كه افرادي 
كه نياز به ارجاع به مراكز باالتر پزش��كي در 
منطقه كاظم  آباد داشتند با هماهنگي با شبكه 
بهداشت شهرس��تان به اس��تان ارجاع داده 
شدند، خاطرنشان كرد: »براساس طرح شهيد 
دكتر رهنمون هر ماه با اعزام يك تيم پزشكي 
به روستاي شيدآباد، ۴0 نفر از بيماران نيازمند 

به صورت رايگان ويزيت مي شوند.«
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   سيد احمد هاشمي اشكا
استان خراسان جنوبي ازجمله استان هاي 
نيمه خش�ك ايران اس�ت كه طي دو دهه 
اخير و به خاط�ر كاهش نزوالت آس�ماني 
با خشكسالي عجيبي دس�ت و پنجه نرم 
مي كند. اين كم آبي ها محيط زيست منطقه 
را تحت تأثير خودش قرار داده و روستاهاي 
سومين استان پهناور كشور را با مشكالتي 
ازجمله افت شديد سطح س�فره هاي آب 
زيرزميني، فرونشس�ت زمين و مهاجرت 
مواجه كرده است. خشكسالي باعث شده 
بسياري از جوانان اين استان به كالنشهرها 
كوچ كنند، زيرا شرايط كشاورزي و دامداري 
به شدت متأثر از خشكس�الي قرار گرفته 
و وقتي بشنويم حدود يك پنجم جمعيت 
اين استان، تحت پوشش كميته امداد قرار 
دارند، آن وقت به عمق فاجعه بيش�تر پي 
مي بريم، ام�ا در اين مي�ان نهادهايي مثل 
بس�يج و س�پاه با حضور در منطقه و ارائه 
برنامه هاي منظم و منسجم به كمك مردم 
ش�تافته اند. اگر اجراي طرح هاي مختلف 
در زمينه دامداري و كش�اورزي و فعاليت 
جهادگران در روستاهاي دورافتاده را بتوان 
در ليس�ت كارهاي هميش�گي گروه هاي 
جهادي گذاش�ت، اما يك�ي از برنامه هاي 
ويژه قرارگاه پيش�رفت و آباداني سپاه، در 
حوزه اشتغال و تعليم و تربيت است كه بر 
اس�اس آن كارگاه هاي آموزش حين توليد 
در م�دارس ايج�اد و آم�وزش مهارت ها و 
مشاغل مبتني بر بوم محل متمركز مي شوند. 

    
تا دو دهه قبل كه خشكس��الي اينطور سايه 
شومش را بر سر خراسان جنوبي نگسترانيده 
بود ۳ هزار و 560 آبادي در اين اس��تان وجود 
داشت كه داراي سكنه بودند اما در حال حاضر 
يك هزار و 779 روستا خالي از سكنه شده است. 
خشك شدن قنات ها و كاهش آب زيرزميني 
كه همه چيز را متأثر از خود كرده، عامل اصلي 
اين موضوع بوده و بر اساس آمارها ۴7 درصد از 

روستاها كاً خالي از سكنه است. 
  مرمت خانه هاي فرسوده

وقتي بيشتر روستانشينان به شغل دامداري 
و كش��اورزي مش��غول بودند، خشكسالي با 
از بين بردن اين مش��اغل محروميت را براي 
آنها هديه برد، ولي گروه هاي جهادي با شعار 
محروميت زدايي پاي به اين مناطق گذاشته و 
با توجه به نياز هر منطقه، كار خود را ش��روع 
كردن��د.  در ايام ده��ه فجر بود ك��ه ۲0 گروه 
جهادي به مناطق محروم شهرستان بيرجند 
اعزام ش��دند تا خدمتگزار هموطنان نيازمند 

باشند.  در همين رابطه مسئول بسيج سازندگي 
استان با بيان اينكه در سطح شهرستان بيرجند 
۲۸0 جهادگر در قالب بيش از ۲0 گروه جهادي 
براي كمك به محرومان فعاليت كردند، گفت: 
»در اين راس��تا طب��ق برنامه ريزي هايي كه 
انجام شد ۴0 خانه محرومان در محله موسي 
بن جعفر)ع( جهت مرمت شناس��ايي شد.« 
مهدي هنري با اشاره به اينكه در مرحله سوم 
رزمايش، ۱5 گروه جه��ادي براي مرمت ۱5 
واحد مس��كوني برنامه ري��زي كرده اند تا كار 
مرم��ت و تكميل منازل را به اتمام برس��انند، 
ادامه داد: »گروه ه��اي جهادي در عرصه هاي 
فرهنگي، آموزشي، عمراني، خدمات رساني، 
خياط��ي، چ��رم دوزي، اش��تغال و دوره هاي 
بصيرت افزايي فعاليت دارند.« اما كار جهادگران 
تمام نشده و به گفته مسئول بسيج سازندگي 
خراس��ان جنوبي، با توجه به نزديك ش��دن 
به پايان س��ال طبق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته تيم ه��اي ارزياب گروه ه��اي جهادي 
مهمان، وارد استان ش��دند كه مناطق هدف 
را بررس��ي و از اواخر اس��فند كار خود را آغاز 
خواهند كرد.  مسئول گروه جهادي انصاراهلل 
بيرجند نيز با بيان اينكه عزم خودمان را براي 
محروميت زدايي از محله موسي ابن جعفر جزم 
كرديم، از بوروكراسي اداري كه كار جهادگران 
را س��خت مي كند، گله كرد.  حسن معافي با 

تأكيد بر اينكه ما بيش��تر روي توانايي اعضاي 
گروه و م��ردم بومي حس��اب مي كنيم گفت: 
»اگر بوروكراس��ي اداري از جلوي بسياري از 
كارهاي گروه جهادي برداشته شود مي توان 

خدمات رساني به مردم را وسعت داد.«
وي با تأكيد بر اينكه اين گروه جهادي در محله 
موسي ابن جعفر بيرجند به عنوان محله هدف 
مشغول به كارهاي عمراني و فرهنگي است و 
مشكات مردم اين محله را برطرف مي كند، 
ادامه داد: »تأس��يس اين گروه جهادي اوايل 
س��ال 97 صورت گرفت و به كمك خيرين و 
تعدادي جهادگر تعداد هش��ت منزل محروم 
را بنايي و گچ كاري كردي��م. تا كنون ۴0 نفر 
نيروي جهادي پاي كار داريم، كه به اين بسنده 
نكرديم و اطاع رساني از طريق كانال در فضاي 
مجازي و پيام رس��ان س��روش باعث انتشار 
كارهاي جهادي شده است.« به گفته مسئول 
گروه جهادي انص��اراهلل بيرجند، اس��تقبال 
مردم، خيرين و جذب نيرو براي مشاركت در 
فعاليت هاي گروه جهادي بس��يار خوب بوده 
است و همچنان جذب باالس��ت.  مافي بيان 
داش��ت: »قريب ۴5 منزل محروم شناسايي 
شده كه عاوه بر نيازمندي كارهاي عمراني 
نيازمند خدمات پزشكي و بسته هاي معيشتي 
هس��تند.« مس��ئول گروه جهادي انصاراهلل 
بيرجند با اشاره به اينكه مهم ترين مشكات 

محله اين است كه س��اختمان ها از نظر فني 
اكث��راً دچار عي��ب و نقص هس��تند و برخي 
احتمال ري��زش، نم و رطوبت س��قف دارند، 
گفت: »برخي از س��اكنين اين محله از حمام 
مناسب برخوردار نيستند و در برخي منازل 
حمام در حياط است. همچنين آماده سازي 
پش��ت بام ها كه اكثراً كاهگلي است را دنبال 
مي كنيم و قيركاري و اي��زوگام نيز در برنامه 
كاري ما است. در برخي منازل گچ كاري داخل 

بنا را گروه جهادي انجام مي دهند.«
   ايجاد مدارسي براي آموزش مشاغل

يكي از برنامه هاي قرارگاه پيشرفت و آباداني 
در ح��وزه اش��تغال و تعليم و تربي��ت ايجاد 
كارگاه هاي اش��تغال آموزش حين توليد در 
مدارس اس��ت؛ مراكزي ك��ه دانش آموزان 
بتوانند حين آم��وزش تئ��وري موضوعات 
مهارت��ي و اش��تغال مبتني بر ب��وم محل را 
آموزش ببينند.  در همين راس��تا مدرس��ه 
اشتغال ش��هرك مهردش��ت درح به همت 
قرارگاه پيش��رفت و آباداني خراسان جنوبي 
افتتاح ش��د و مورد بهره برداري قرار گرفت.  
جانش��ين قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه 
خراس��ان جنوبي با بي��ان اينكه بر اس��اس 
تفاهمنامه في مابين سپاه و اداره كل آموزش 
و پرورش استان مدارس با استفاده يا تعطيل 
شده براي راه اندازي كارگاه اشتغال در اختيار 

قرارگاه گذاشته مي ش��وند، گفت: »با كمك 
خيرين و قرارگاه، بهسازي و مرمت اين اماكن 
انجام مي شود. سپس مطابق با رسته شغلي 
اولويت دار شناسايي شده در روستا، آموزش 
اشتغال شروع مي شود. ضمن اينكه از طريق 
قرارگاه تجهيزات كارگاه اشتغال تأمين شده و 
كارگاه توليد حين آموزش راه اندازي مي شود 

و به شهروندان خدمات رساني مي كند.«
مهدي هنري ادام��ه داد: »مطابق اين طرح 
بعد از مدتي كه افراد خودكفا شده و قادر به 
تأمين تجهيزات به صورت ش��خصي باشند، 
مش��اغل به صورت خانگي پيگيري مي شود 
و حمايت هاي الزم تا زمان به ثبات رسيدن 
مش��اغل ادامه پيدا مي كند.« وي با اشاره به 
افتتاح مدرسه اش��تغال روستاي مهردشت 
درح گفت: »اين كارگاه خياطي كه به همت 
ق��رارگاه پيش��رفت و آباداني س��پاه در يك 
مدرس��ه قديمي و بااس��تفاده روستا ايجاد 
شده ضمن بهسازي با كمك خيرين و گروه 
جهادي با چهار دستگاه چرخ خياطي و لوازم 

جانبي مرتبط تجهيز شده است.«
هنري عنوان داش��ت: »در زمينه ب��ازار هم با 
تفاهم انجام شده با مجمع خيرين مدرسه ساز 
هزين��ه ۲00 دس��ت لب��اس محل��ي ب��راي 
دانش آموزان محروم از طريق خيرين تأمين 
شده و دوخت آن توسط كارگاه مهردشت انجام 
مي شود و تا قبل از عيد تحويل خواهد شد.« 
وي خاطرنشان كرد: »در اين راستا در يك سال 
گذشته در شش دهستان هدف قرارگاه تعداد 
هزار و ۴50 دس��ت لباس فرم مدارس توسط 
كارگاه هاي خياطي ايجاد شده توسط قرارگاه 
به ارزش ريالي ۱0۲ ميليون تومان دوخته شده 
كه هزينه توسط خيرين تأمين شده است.« به 
گفته اين مسئول، قرارگاه پيشرفت و آباداني 
سپاه انصارالرضا)ع( در ش��ش دهستان درح 
سربيشه، شوس��ف و ميغان نهبندان، پترگان 
زيركوه، منتظريه طبس و قهستان درميان، در 
پنج عرصه عمران، اشتغال، فرهنگ، سامت و 
تعليم و تربيت فعاليت كرده و به دنبال ايجاد 
يك مدل الگويي جامع توانمند سازي روستايي 
است.  مسئول بسيج سازندگي قاينات هم از 
توزيع بيش از ۲ هزار بسته لوازم التحرير بين 
دانش آموزان محروم اين شهرستان خبر داد و 
گفت: »يكي از ظرفيت هاي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبي��ا)ص( س��پاه، خدمت رس��اني و 
برنامه ه��اي محروميت زداي��ي اس��ت كه در 
حاشيه پروژه هاي عمراني در حال اجرا، انجام 
مي دهد.« فخيم زاده ادامه داد: »در دهه فجر 
هم 70 بس��ته لوازم التحري��ر و 70 كيف بين 

دانش آموزان محروم توزيع شد.«

   سجاد مرسلي
حضور گروه ه�اي جهادي در مناط�ق محروم، مثل 
نوري است كه مي تواند هر تاريكي را روشن و نظرها 
را به خود جلب كن�د. هرچقدر جهادگ�ران، آرام و 
بي سروصدا پا به منطقه اي مي گذارند و كمك رساني به 
هموطنان را آغاز كرده و ترجيح مي دهند كارهايشان 
بين خود و خدايشان باشد و بس، اما اطالع رساني و 
انتش�ار عملكرد آنها از طرف رسانه ها مي تواند نظر 
مس�ئوالن را به اين مناطق جلب و آنها را از ميزان و 
نوع نيازمندي ها مطلع كند. خانم دكتر زهرا سعادت 
متخصص زنان و مامايي ازجمله جهادگراني است كه 
سال هاست در اردوهاي جهادي ش�ركت كرده و به 
گفته خودش ديگر نمي تواند به زندگي بدون جهاد 
حتي يك لحظه فكر كند. خانم دكتر سعادت حضور در 
اردوهاي جهادي را بهترين راه خودشناسي مي داند 
و كمك ب�ه همنوع را راه رس�يدن به خ�دا مي داند. 

    
سال ۱۳۸0 بود كه در رشته مامايي پذيرفته شدم و چون 
به اين رشته خيلي عاقه مند بودم مقطع كارشناسي را 
به اتمام رساندم و بعد از آن در يكي از دانشگاه ها بورسيه 
شدم و ارش��د و دكتري را با نمرات بسيار خوب قبول 
شدم. س��پس در كنار فعاليت هاي خودم، تدريس در 
دانشگاه را هم در برنامه داشتم كه از سال 95 به عضويت 
هيئت علمي يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي درآمدم.  
اينها را گفتم تا عاقه مندي ام به درس را نشان بدهم اما 
بيش از اينها عاشق كمك به همنوعم هستم و اين حس 
را از كودكي در وجودم داش��ته و از آن انرژي مي گيرم.  
من معتقدم تمام جهادگران يك حس مشترك با هم 
دارند و آن هم اين است كه از كودكي كارهايي را دنبال 
كرده اند كه به نوعي كمك به اطرافيانشان بوده و حتي 
شايد كارشان كوچك، اما بس��يار قابل توجه و احترام 
بوده اس��ت.  پس با جرئت مي گويم روحيه جهادگري 
و خدم��ت و كمك ك��ردن در وجود تك ت��ك اعضاي 
گروه هاي جهادي و خيريه از سال ها قبل بوده و هركسي 
در هر مكان و موقعيتي كه هست شايد چنين روحيه اي 
داشته باش��د ولي انگار كه اين حس دوست داشتن و 

كمك كردن از دوران كودكي با انسان هست. 
در زم�ان دانش�جويي چطور ب�ا گروه هاي 

جهادي آشنا و به آنها ملحق شديد؟
وقتي وارد دانشگاه شدم به چند نفر از دوستانم پيشنهاد 
دادم كه يك گروه خيريه دانشجويي تشكيل بدهيم كه 
آنها گفتند گروه هاي جهادي وجود دارند كه مي توانم 
با آنها همكاري كنم.  ابتدا چندين بار به مناطق محروم 
رفتيم اما هرچقدر بيشتر با جهادگران همراهي مي كردم 
فكر مي كردم خيلي نياز دارم تا در اين اردوها شركت 
كنم. به همين خاطر از زمان دريافت مدرك دكتري يك 
پاي ثابت اين اردوها ش��دم و براي كمك به هموطنان 

محروم و نيازمند، از هيچ تاشي فروگذار نيستم. 
بهترين گروهي كه با آنها هم�راه بوده ايد، 

كجا بوده؟
با اينكه در دوران دانشجويي خيلي در اردوها شركت كرده 
بودم اما بعد از فارغ التحصيلي و شروع به تدريس، يك بار 
چند نفر از دانشجوها به من گفتند: »استاد، ما همراه يك 
گروه جهادي مي خواهيم به يكي از روستاهاي محروم در 
استان كهگيلويه و بويراحمد برويم. از شما هم مي خواهيم 
حضور داشته باش��يد و بخش��ي از تدريس در اين سفر 
باشد.« گفتم: »حاال برويم و ببينيم چگونه است.« درواقع 
اولين باري بود كه در يك اردوي جهادي به عنوان استاد 
جهادگران، شانه به ش��انه هم بيماران را درمان و نكات 
بسياري را مرور مي كرديم.  باور كنيد اين اردو آنقدر براي 
من پربار بود كه درس هايش را هرگز فراموش نمي كنم. 
شايد در آن زمان همه به من مي گفتند استاد، ولي خودم 
مي دانم چه شاگرد تنبلي بودم كه هيچ چيز نمي دانستم. 

من خودم را آنجا پيدا كردم. 
در اردوه�ا فقط در بخش ماماي�ي به مردم 

كمك مي كنيد؟
چون كمبوده��ا در مناطق محروم خيلي زياد اس��ت، 
يك جهادگر بايد بتواند در همه زمينه ها فعاليت كند، 
اما با توجه به رش��ته خودم، ترجيح مي دهم به صورت 
تخصصي به نيازمندان اين حوزه خدمات رساني كنم. 
البته دانشجوها هم حس كمك كردن داشتند و دوست 
داش��تند به مردم كمك كنند و به من نگاه مي كردند 
و انگار داش��تند دوره كارآم��وزي بيماري هاي زنان را 
مي گذراندند.  خودشان هم دقيقاً همين را مي گفتند. 
من هم از عمد به دانشجوها مي گفتم خودتان نسخه را 
بنويسيد. حاال مثًا دانشجوي ترم پايين بود، االن هم ما 
در دانشگاه از او انتظاري نداريم. مي گفت: »استاد چه 
بنويسم؟« مي گفتم: »من به تو مي گويم تو بنويس.« 
مهرم را مي دادم به آنها، مي خواس��تم اين حس شور و 

شوق خدمتي كه دارند، زنده تر بماند. 
بيماري ها در مناطق محروم با نقاط ديگر و 

به خصوص شهرها فرق دارند؟
بله. چون برخي بيماري ها در اين مناطق از قبل وجود 

داشته و درمان نشده است، به قول معروف كهنه شده و 
درمانشان سخت است. مثًا در روستاهاي خوزستان، 
موارد خيلي مهمي از بيماران مش��كوك به س��رطان 
گرفته تا برخي موارد خاص را كشف كرديم. بعضي از 
بيماران را درمان كرديم. برخي مشكات هم واقعاً براي 
دانشجويان جديد بود و جنبه آموزشي داشت. هم خودم 
تجارب جديدي كسب كردم و هم به دانشجويان موارد 
جديدي را آم��وزش دادم. واقعاً هم��ان موقع بازخورد 
مثبت از كارهايم را مي ديدم. مثاً اينطور نبود كه ببينيم 
بعداً چه اثري مي گذارد. من چيزي كه مي ديدم، نقد بود.  
در همان زمان كه كار مي كرديم، بازخورد مثبت و جواب 
خوبش را مي گرفتيم. اين باعث ش��د كه در اردوهاي 
جهادي گفتم اگر خدا به من توفيق دهد، براي هميشه 
در اين اردوها شركت كرده و تا جان در بدن داشته باشم، 

خدمتگزار هموطنان نيازمندم خواهم بود. 
آيا آماري از تعداد افرادي كه تحت معالجه و 

درمان شما قرار گرفته اند را به خاطر داريد؟
نمي توانيم از تعداد بيماران و كساني كه ويزيت يا درمان 
شده اند صحبت كنيم. بعضي وقت ها در يك روستا، به 
غير از خانم ها، نياز مي شود وضعيت عمومي بچه ها را 
هم چك كنيم. در مناطق محروم آمار و تعداد و كميت 
مهم نيست. بارها شده يك بيمار آنقدر فكرمان را درگير 
خودش كرده ك��ه فكر مي كنيم اگر هم��ان يك نفر را 
درمان كنيم، انگار تمام دنيا را از با نجات داده ايم. مادر 
يك خانواده يا پدري كه در فقر و نداري ستون خانواده 
است. بعضي وقت ها هم به مناطق محرومي مي رويم كه 
ماه ها ذهنمان را به خودشان مشغول مي كنند. مثًا به 
روستاهاي سيستان و بلوچستان رفتيم و برگشتيم، اما 
بعد از چند ماه با خودم مي گويم آيا كودكانشان هنوز 
هم گرس��نه اند، آنها االن كجا خوابيده اند، چه غذايي 
مي خورند، خيلي ناراحتشان هس��تم. در طول مدت 
اردو، مادر و خان��واده ام مرتب تم��اس مي گرفتند كه 
االن كجاييد، وضعيت چطور است؟ و من مجبور بودم 
طوري حرف بزنم اصًا نگران من نباش��ند. با اين حال 
دوست دارم همه مردم بدانند برخي هموطنانشان در 

چه وضعيتي زندگي مي كنند. 
چه مشكالتي در مناطق محروم وجود دارد كه اين 

همه ذهن شما را به خود مشغول كرده است؟
محروماني را ديدم كه شناس��نامه ندارند. به اين معنی 
كه اصًا هوي��ت ندارند. به آنه��ا مي گفتم دفترچه بيمه 
بياوريد، گفتن��د نداريم. گفتم اگ��ر دفترچه بگيريد، به 
شما بيمه روستايي تعلق مي گيرد. مي گفتند، خانم ما 
اصًا شناسنامه نداريم، به ما بيمه نمي دهند. گفتم مگر 
مي شود يك آدم هويت نداشته باشد. مي پرسيدم براي 
چه به شما شناسنامه نمي دهند؟ مي گفتند فكر مي كنند 
ما افغاني هس��تيم. گفتم خب اگر واقعاً ايراني نيستيد و 
افغانستاني هستيد از مملكت خودتان يك هويتي داشته 
باشيد. گفتند مملكت خودمان هم ما را قبول نمي كند، 
افغانستان مي گويد شما ايراني هستيد، ايران مي گويد شما 

افغانستاني هستيد. گفتم چقدر اين وضعيت بد است. 
گروه هاي جهادي براي رفع مشكل اين افراد 

در اين زمينه كاري نمي تواند بكند؟
ما كاره اي نيستيم و نمي توانيم مستقيماً كاري بكنيم. 
ما از روس��تا يك تعريف خاصي داريم و ب��ا اينكه من 
خودم به روس��تاهاي محروم زيادي رفته ام اما تا حاال 
چنين چيزي نديده بودم. ما از خان��ه تصويري داريم 
كه يك س��اختماني با آجر درست ش��ده، سقف دارد، 
برق دارد، گاز دارد. در روستاهاي ضعيف هم امكانات 
هست ولي اينها در روستاهاي زابل اصًا هيچ امكاناتي 
نداشتند. انگار همين جور خاك را با آب قاطي مي كنند، 
يك ديوار نصفه اي درس��ت مي كنند، خيلي وضعيت 
نابساماني داشتند. از آن موقع ذهن من درگير است و 
مرتباً مي گويم خدايا چه كار مي شود براي اينها كرد؟ 
حتي وقتي برگشتيم تهران با بچه ها تصميم گرفتيم با 
سازمان ها و نهادهاي مختلف نامه نگاري كنيم. يك بار 
هم تصميم گرفتم فعاليت و عملكرد گروه را با نيازهاي 
مردم به اطاع رئيس جمهور برس��انم.  وقتي اين همه 
بدبختي را مي بينيم دوست داريم هرچه زودتر دوباره به 
ميان اين افراد برگرديم و ببينيم چه خبر است. ببينيم 

كارهايي كه كرده ايم چه ثمراتي داشته است. 
در اي�ن مناطق چط�ور بيم�اران را ويزيت 
مي كنيد؟ خودتان به سراغشان مي رويد يا 
در جايي مستقر مي ش�ود و هركس مريض 

است، خودش مي آيد؟
وقتي به مناطقي مي رويم كه از نظر بهداشتي و اجتماعي 
در سطح پاييني قرار دارند، مي فهميم از نظر فرهنگي 
هم به شدت ضعيف هس��تند. به همين خاطر ترجيح 
مي دهيم خودمان به سراغ مردم برويم و بعضاً يكي يكي 
آنها را معاينه كنيم.  البته در برخي نقاط هم مي گوييم 
خانم ها در مس��جد يا مكاني كه خودش��ان مشخص 
مي كنند، جمع شوند. بعضي جاها هم وقتي مي بينيم 
نمي آيند يا خبررس��اني نكرده و تعداد كمي مي آيند، 

خودمان براي درمان بيمار به خانه ها مي رويم.

 كارآفريني در روستاهاي خراسان جنوبي 
در كارگاه هاي آموزش مهارت سپاه

»رهنمون« طرحی برای بهداشت و سالمت دهان و دندان محرومان

گفت وگوي »جوان« با خانم دكتر جهادگر

 درمان يك بيمار در مناطق محروم 
مثل كمك به همه مردم دنياست


