ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺮﻧﺪه درﺑﯽ
ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ دراﯾـﺎم ﻓـﺎﻃﻤﯿﻪ )س(در
رودان +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رودان ﻧﯿﻮز؛ﻋﺪم ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﺸﻨﻬﺎ و ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﺷﺎد در اﯾﺎم ﺣﺰن و ﻣﺎﺗﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺎدت
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ و ارادت ﺑﻪ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﻮار ﻣﻨﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
رواﯾﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺎدی اﺋﻤﻪ ﺷﺎد و در ﺣﺰن
آﻧﺎن ﻣﺤﺰوﻧﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﻻﯾﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ رودان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ

 ۱۲۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ

و در ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم اﻧﺪ
ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻤﺎت را
در اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺮوز
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻋﺪه ای از ﻫﻮاداران ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه درﺑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮدﮐﻪ
اﺣﺴﺎﺳﺎت اﯾﻦ ﻣﺮدم وﻻﯾﺘﻤﺪار وﻣﺆﻣﻦ را ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﮐﺮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮت ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی درﺑﯽ ﺑﯿﻦ دوﺗﯿﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زده
ﺷﺪ ﻋﺪه ای از ﻫﻮاداران اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻧﺎوال ﺷﺎدی ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ رودان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺬﻫﺒﯽ رودان در ﺳﻮگ ﺷﻬﺎدت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﯿﺶ از
دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام دور از اﺧﻼق
ﻫﻮاداران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ .
زﻫﺮا)س( ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻮاداران ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ
ﺷﮑﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎ اﻣﻨﯽ در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﻫﻢ ﺷﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان روداﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﻮاداران را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﯾﮏ
ﻋﺪه ﺟﻮان ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ از
آﻧﺎن ﺳﺮ ﻣﯽ زد وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮی از
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﮑﺮرﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ  ۱۱۰ﻓﻘﻂ
ﭼﻬﺎر ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪام
ﻣﺆﺛﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺘﺪار ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺮادی ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در
روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدی ﺑﻮد ﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و
راﻧﻨـﺪﮔﯽ در ﻣﯿـﺪان ﻣﺮﮐـﺰی ﺣﻀـﻮر داﺷﺘﻨـﺪ وﻟـﯽ اﻣـﺮوز از ﺳـﺎﻋﺖ
۱۷:۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ای در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
از ﯾﮏ ﺳﻮء اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری و ﯾﺎ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﻫﻢ ﻧﯿﺰ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﯾﮋه ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ازﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی ﺳﯽ ﺟﯽ  ۱۲۵ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،درآن ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت را اﻧﺠﺎم داده
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت رﻗﺎﺻﯽ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ در اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ)س( ﭼﻪ در ﻣﯿﺪان
ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﻪ در ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاری از ﻧﻈﺮ دﯾﻦ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﺮدم
ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ آﻧﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،از ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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