ـﺮای
ـﻪ ای ﺑـ
ـﺎدی درﯾﭽـ
اردوی ﺟﻬـ
زدودن ﻏﺒـﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﭼﻬـﺮه
ﺑﺸﺎﮔﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﯿﻮز؛ ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻬﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد .آﻏﺎز اﯾﻦ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اردوی ﺟﻬﺎدی ﺧﻮد
ﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
و اﻣﯿﺪ در ﻣﺮدم از اﻫﺪاف ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰرای اردو
ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ای را ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ در ﻃﻮل دوره اردوی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در اردوی ﺟﻬﺎدی ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر در اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼش
ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ و رﺿﻮان اﻟﻬﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آن در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم
و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮت دارد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺸﺎﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻏﺒﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ از
روی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﻔﺎ،وﻻﯾﺘﻤﺪار و ﺻﺪ درﺻﺪ ﺷﯿﻌﻪ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮوع رﺳﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺣﻮم زﻧﺪه ﯾﺎد ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﻟﯽ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
)ره( ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺮوم
ﺑﻮدﻧﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺮد ﭘﺮﺗﻼش و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ اﺳﺘﺎرت ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﺑﺸﺎﮔﺮد زده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ
راه اداﻣﻪ دارد.

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
.
آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  5روﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮد
ﺣﺴﻦ ﻧﮑﻮﺋﯽ زاده ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﯿﻮز در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
زداﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﻣﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
زداﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﻬﺎدی در
راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺸﺎﮔﺮد اﻓﺰود :در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﻣﺴﺠﺪ از
ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
اﻋﺘﺒﺎرات
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ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺑﺨﺶ ﮔﻮﻫﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﺎﺧﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی اﻋﺰاﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﻮﻫﺮان ،ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻮن و
ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ .
ﺑﺮای اﻓﺮاد و
ﻧﮑﻮﺋﯽ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  12ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﯿﺎران و اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﯿﺶ از  150ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  5روﺳﺘﺎ در ﺑﺸﺎﮔﺮد از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ  5روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺮ اﺣﻤﺪ،

وﺳﻄﺎ ،ﮐﻮﻟﻎ ،دازﮐﺎ و ﺳﯿﺖ آب رﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ  300ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ 5
روﺳﺘﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای
ﻃﺮح آب رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮل ﻗﻮه اﻟﻬﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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