ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن دﺳﺖ زدن و ﺗﺼﻮﯾﺐ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺶ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮدد؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻇﺮف
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺪود  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﺋﯿﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺲ از
آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ زدن ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎی
ﭘﺎرﻟﻤﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ راﻫﮑﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﺟﺪی ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻗﺪام ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺟﯽ از واﮐﻨﺸﻬﺎ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﻌﻮدی اﻗﺪام ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و واﮐﻨﺶ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺋﯿﺖﻫﺎ از  ۱۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﺋﯿﺖ ﮔﺬﺷﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻌﻮدی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی ﻣﺘﻌﺠﺒﺎﻧﻪای از ﺧﻮد
ﺑﺮوز دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺠﻠﺲ
وزﯾﺮان ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از ﻋﺬاب و درد رﻧﺞ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ
ﺑﺮای اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،راﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ :از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهام
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ آﻣﺪم ﺑﺮاﯾﻢ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺧﻮد ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ
درﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد “راﻫﮑﺎری ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد” اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن دﺳﺖ زدن از ﺑﺎب اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮای
ﺷﯿﺦ ﻃﻨﻄﺎوی و “ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ” ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﯾﻦ

ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رأی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ “دﺳﺖ زدن” ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

