دوﭼﺮﺧـﻪ ﺳـﻮار ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮد اﯾﺮاﻧـﯽ
ﻧﻬــﺎل ﺻــﻠﺢ و دوﺳــﺘﯽ را در
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻏﺮس ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﯾﮏ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ در دﺳﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎر ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻮﭼﻪ
و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﺧﺮﻣﯽ درﺧﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ
ﺷﻮد و ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﺧﻼﺋﯽ از اﮐﺴﯿﮋن و ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ اﯾﻦ
درﺧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﯿﺎت را ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﻏﻨﯽ از ﻫﻮای ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺮوﻧﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﺴﯿﮋن ﻫﺎ را ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم اﯾﻦ روزﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای روز  14اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت
ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺴﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻣﻦ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آری ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت آﺳﺘﺎراﯾﯽ ) ﺳﻔﯿﺮﺻﻠﺢ ( ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر درﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻬﺎل ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ را ﮐﺎﺷﺖ
ﻫﻢ ﺟﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را زﻧﺪه ﮐﺮد و او را ﺗﻨﻔﺴﯽ دوﺑﺎره
داد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ از ﻗﻔﺲ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﻔﺲ ﺗﻨﮓ ﻫﻮای
ﻏﺒﺎرآﻟﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﮐﺮاﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰزاده ،دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را از ۲۹دی ﻣﺎه از ﻣﺒﺪا آﺳﺘﺎرا آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﺤﺸﻮر ﯾﮏ
اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﻏﺮس ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺮاﻣﺖ ﻋﺰﯾﺰزاده

ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ دوﭼﺮﺧﻪ

ﺳﻮاری ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎرس ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﯾﻦ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺻﻠﺢ و ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﯽ
۴۰ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل درﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ و در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ دور اﯾﺮان  ۱۴۰۰اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﻏﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

