ﺗﺸﮑﯿـﻞ  ۱۵۰ﮔـﺮوه ﺟﻬـﺎدی ﻣﺨﺘـﺺ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶ ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎران ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺗﺸﮑﯿﻠﺶ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻫﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺮ
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ﻟﺒﯿﮏ
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ،ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻢ ﮔﺎم ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﻫﺮ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روﺣﯿﻪ ﻓﺪاﮐﺎری و ﮔﺬﺷﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در ﻫﺮ ﻧﻄﻘﻪ ای از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ آﻫﻨﯿﻦ آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر وارد ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در اردوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ،ﺳﯿﻞ،
زﻟﺰﻟﻪ و… درون ﮐﺸﻮر ﯾﺎ دﻓﺎع از ﺣﺮم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا وﻗﻒ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻓﺮادی از اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺘﻔﺎوت و آزاد در ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ورود وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ در
ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ اول
ﮐﺎدر درﻣﺎن
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳﮏ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺠﯽ وار در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮﯾﯿﺪ 19ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و
و… ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

راه اﻧﺪازی  ۸۰ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺑﺴﯿﺞ از ﻫﻤﻪ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و درد ﺟﺎﻣﻌﻪ را راﺣﺖ
ﺗﺮ و زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ روزﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻟﺒﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن
ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده

ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻏﺪﻏﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی
ﺳﺨﺖ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﺮی ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع(
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺗﻬﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﻫﻤﺎن روز اول ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۸۰
ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﺳﮏ
از اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺗﺎ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ  150ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﺎوﻗﺎر ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﯿﺪ  19ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 150ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی در
ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻼت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﺳﮏ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
رزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 264
ﻫﺰار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻪ ارزش ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ  300ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده در ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎوﻗﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺟﻬﺎدی ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ۸۲۰ﮔﺮوه ﺟﻬﺎدی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی
درﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎزل
ﺳﯿﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺎﺳﮏ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ،ﺳﯿﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮادث در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

