ﻣﺮدﻣـﺎن ﺧـﻮب اﯾـﻦ دﯾـﺎر‐ ‐۳۱اﻧﻘﻼب در ﻣﺤﻠـﻪ
ﻧﻮده ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮده ﻣﺸﻬﺪ ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠ ﭘﺨﺶ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ دارای ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﯿﺎن زرق و
ﺑﺮق ﺣﺮم و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ آدﻣ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﻮﺳ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣ اﯾﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﻧﺎدﯾﺪﻧ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﯾ ﻫﻢ اﻋﺘﯿﺎد  ،ﻃﺮد ﺷﺪﮔ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد و ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻟﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎزدﮔ ﻫﺎ ؛
اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﭽﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮده  ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﻣﻌﺘﺪان رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ
اﻋﺘﯿﺎد ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،

اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻨ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﻼﺑ ﻋﻈﯿﻢ در زﻧﺪﮔ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﺸﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،
ﻫﯿﻮﻻﯾﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮی ﺗﺮ از ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗ وﻟ در ﻋﻮض ﻫﺸﺪارﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒ ﮐﻪ ”
ﻣﻠﺘ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ دارد  ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮم آوری ﻧﺪارد ”

و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺰاداری ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪا از ﯾ ﺣﺮﮐﺖ آﯾﯿﻨ ﺻﺮف ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﯿﺸﻮد ) ﺧﻮن دادن ﺷﺒﻬﺎی ﻋﺰاداری و اﺣﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد (

ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪی  ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮدﻣ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ارج دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن و دﺳﺘﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ و…
ﮔﺰارش زﯾﺮ را ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺎﻓ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ اﺷﻤﻮن را در آورد :
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾ اﻣﺎم ﻋﻠ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺸﻬﺪ ،ﻋﺼﺮ روز ﻋﺎﺷﻮرای اﻣﺴﺎل رو ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ” ﺟﺎﻣﻌﻪ ای
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ دارد ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟” از اون ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎدﺷﻮن رو ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﻧﺪ .ﮔﺰارش اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ رو در ذﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻤﺘﻮن ﻣ ﮐﻨﻢ:
اﻣﺴﺎل ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘ در ﺷﺎﻣﺎه13آﺑﺎن ﻧﻮد و ﺳﻪ ،ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎم ﻋﯿﺎران ﺑﺎ ﺷﻌﺎر اﺻﻠ ”ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ دارد ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟” ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠ) ع( ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺪود  ۱۰۰ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ از ﻗﺸﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻧﻮده ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺰﯾﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ
و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺮم ﺧﯿﺰ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎﮐ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻃ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺪود  ۱۵ﻧﻔﺰ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮده از اﻋﺘﯿﺎد اﻋﻼم ﺑﯿﺰاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ” ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﻢ از اﻋﺘﯿﺎد” و ” ﻋﻬﺪ ﻣ ﺑﻨﺪم وﻓﺎﯾﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ ،اﻋﺘﯿﺎدم را رﻫﺎﯾﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ” “ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ
)ع( دارد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟” را ﺳﺮدادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮای “اﻟﻪ اﮐﺒﺮ” و “ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ “داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣ
رﺳﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺷﺎم ﻋﯿﺎران ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮده ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺮار داد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد دﻋﻮت ﮐﺮد.
در اواﺳﻂ ﺷﺎم ﻋﯿﺎران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎران اﻟﻬ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺘﺎدﯾﻨ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﺗﺶ ﻫﺎی آﻟﻮده ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و در
اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﺮی ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺎﮐ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻮده ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﯾ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠ) ع( ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﺪﺗ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دوره درﻣﺎن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

=======================
.1

ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮب اﯾﻦ دﯾﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮد
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷ اﻣﺎم واﻗﻊ در ﭼﻬﺎرراه دﮐﺘﺮا در ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﺸﻬﺪی ﺑﻮد و اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﻗﻠﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ “ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮد” رو ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﮔﺮاﻣ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ اون… آﻗﺎی رﺟﺐ زاده رو ،ﺷﺨﺼﯿﺘ دروﻧﺮا ،ﺑﺎﻫﻮش و ﺧﺴﺘ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
روی ﺧﻮش و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺢ ﻫﻤﯿﺸ ﺷﺎن اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣ دﻫﻨﺪ.

.2

ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮب اﯾﻦ دﯾﺎر ۳۰
ﺗﺎزه رﺳﯿﺪم ﺧﻮﻧﻪ از ﺗﻬﺮان و ﮔﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ام ﻣﻦ را ﺑﺒﺮه ﺧﻮﻧﻪ…

.3

ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮب اﯾﻦ دﯾﺎر  ‐۲۹ﻗﺪرداﻧ
ﻣﺮدم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺐ ﻗﺪر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؛ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺒ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﺧﻮﯾﺶ را داﻧﺴﺖ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﭼﻘﺪر ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﺳﺖ

