راﺋﻮل ﻓﻮﻟﺮو ،ﻣﺴﺮﺗﻬﺎ و ﺷﺎدﯼ هﺎ ،دوﺳﺘﯽ هﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﻤﻬﺎ ،درد هﺎ ،ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﻬﺎ در دل اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و ﻣﻈﻠﻮم ﺟﺬاﻣﯽ ﺟﺎﯼ داد و
ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ هﻤﻪ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎران ﺟﻬﺎن را در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺠﺬوﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﺁورد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺻﻔﻮف ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و
ﭼﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،اﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ واﻻ ﻣﻘﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﮏ اﻧﺪﻳﺸﯽ ،ﻧﻴﮑﻮﮐﺎرﯼ و ﻧﻴﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﺑﺰرگ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻈﻴﺮ
ﺁﻟﺒﺮت ﺷﻮاﻳﺘﺰر ،ﻣﺎدر ﺗﺮزا و ﭘﺪر ﺟﺬاﻣﻴﺎن اﻳﺮان دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺒﻴﻦ در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﯼ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ و روﺳﺘﺎهﺎﯼ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭼﻴﻦ ،ﻣﺼﺮ ،ژاﭘﻦ و اﻳﺮان و ﻏﻴﺮﻩ
ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻧﺴﺘﻮﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺟﺬام ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﺟﺬام ﺑﻴﻤﺎرﯼ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون اﺳﺖ
هﻨﻮز هﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دهﻬﺎ ﺳﺎل ﺻﺪاﯼ ﻧﺎﻟﻪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺬوم از ﭘﺎﯼ اهﺮام ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻮر اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯼ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ،از دﺷﺘﻬﺎﯼ ﭘﻬﻨﺎور ﭼﻴﻦ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ
ژاﭘﻦ ،از ﮐﺮاﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺎزون در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮهﺎ و دهﮑﺪﻩ هﺎﯼ اروﭘﺎ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮋادهﺎﯼ ﺳﭙﻴﺪ ،زرد و ﺳﻴﺎﻩ و زن و ﻣﺮد ،ﺻﻐﻴﺮ و
ﮐﺒﻴﺮ در راﻩ رﻳﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺟﺬام در ﺗﻼﺷﻨﺪ .ﺟﺬام ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ داﺋﻤﯽ و ﺗﻠﻔﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﻌﻴﺾ و داغ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص
ﺑﻬﺪاﺷﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﺬام ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ داﺋﻤﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻳﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر ﻳﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺬام ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ
هﺎﯼ ﺁﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻴﻤﺎران اﻏﻠﺐ از اﺟﺘﻤﺎع دورﯼ ﮔﺰﻳﺪﻩ و ﺑﺼﻮرت اﻳﺰوﻟﻪ در ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد :
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﭼﻨﺪ داروﺋﯽ ﺑﺮاﯼ درﻣﺎن ﻣﺠﺬوﻣﻴﻦ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺬام ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اذهﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را در
ﻣﻮرد ﺟﺬام روﺷﻦ ﻧﻤﻮدﻩ و در هﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ داﻧﺶ و ﺑﻴﻨﺶ هﻤﻮﻃﻨﺎن ارﺟﻤﻨﺪ را در ﻣﻮرد ﻣﺎهﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻩ  ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون
ﻣﺘﻤﺎدﯼ در اذهﺎن ﻣﺮدم رﻳﺸﻪ دواﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ  ،رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزﻳﻢ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺬام ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﻳﻢ  .هﺸﺖ ﺑﻬﻤﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﺎدﺁورﯼ ،هﻤﻴﺎرﯼ و ﮐﻤﮏ ﺑﺮاﯼ زدودن اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﺮاﻓﯽ اذهﺎن ﻋﻤﻮم ﺗﻼش ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺛﺎر ﺑﻴﻤﺎرﯼ را ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدﯼ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دارﻧﺪ در ﮐﻤﺎل ﺁراﻣﺶ در ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دهﻨﺪ .

