
تهدید چای ایرانی با واردات

احواالت امروز چای، نوشیدنی محبوب 
ایرانیان چگونه است؟

کرونا افسانه دولت کوچک 
را باطل کرد

 گفت وگو با آرش حیدری
8 جامعه شناس   حه

صف

کرونا همچنان اولویت 
جمعیت هالل احمر

هالل احمر در روزهای تعطیالت عید فطر 
پرکار بود 10 حه

صف

5 حه
صف

مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس
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 مثلث اصولگرایان
 برای ریاست مجلس

2 حه
صف

صدای ناله می آید ز جاهت

یادداشت

]مینا شهنی[ لین 23 را خراب کرده اند، شاید لین های دیگر را هم همین روزها و ماه ها 
خراب کنند، محله  نفتون در مسجدسلیمان که نشان نفت و سری  خانه های شرکت 
نفت )لین ها( را در خود جای داده، حاال رو به ویرانی است. زمین این شهر 112 سال قبل 
در همین روزها نخستین بارقه امید را با فوران نفت از زیر الیه های سخت برای سرزمین 
ایران به ارمغان آورد، به امید اینکه آبادانی و شادی و رونق کسب وکار را به مردم هدیه کند.  
اما حاال نمای کلی شهر شبیه به سرزمین نیمه مخروبه ای است که حیاتش را به سختی 
ادامه می دهد، رونق کسب وکار بیش از هر زمان دیگری از اینجا رخت بربسته و جوان ها 
بی آنکه امیدی برای به دست آوردن شغل داشته باشند، تالش می کنند روزی شان را در 
تکه های دیگری از کشور بجویند. جوانان مسجد سلیمان در جست وجوی شغل 
شهرهای دیگر را زیر پا می گذارند و مادران شان زیر لب از دوری فرزند آوازی  را زمزمه می کنند 
که انگار طالی سیاه نه مایه خوشبختی که بالی جانش شد.  رگه های طالی سیاه در 
پیچ وخم کوچه ها، دیواره  مخزن های کهنه را شکافته است و دیدگان رهگذران میهمان 
را متعجب می کند.  هنوز محله های شهر نام شان را به یادگار از چاه های متعدد نفت بر 
خود دارند، به پاسداشت چاه شماره یک نام محله »نمره یک« گذاشته شده و این 
محله ها تا نمره 10 و نمره 11 ادامه دارند و چاه ها گاهی خشکیده و گاهی فعال هنوز در این 
شهر نفس می کشند و مردان جوان دور از شهر به جست وجوی کار روانند.  نفت بنا 
بود لبخند شادی به لب همه مردم ایران بنشاند، حاال مردم سرزمین نخستین چاه 
نفت آرزو می کنند که ای  کاش هرگز در زمین هایشان نفت کشف نشده بود.  112 
سال پیش که مته حفاری به الیه نفت رسید و فوران مایع سیاه شعف وصف 
ناشدنی به همراه آورد، گمان نمی بردند که بعد از یک قرن از شادی شان اثری جز 

حسرت باقی نماند. 

 »شهروند« جزئیات کم آبی را
 در خوزستان بررسی کرد  

 سال های تشنگی
در غیزانیه و دهدز

15 حه
صف

شهروند

به این جمله دقت کنیم. جمله ای که فرمانده انتظامی 
شهرستان اهواز گفته است: »بی توجهی مسئوالن  امر به 
مردم بخش غیزانیه درباره تأمین آب شرب، موجب تجمع 
غیرقانونی اهالی این بخش شد.  اعتراض مردم به تأمین 
نشدن آب شرب شان مطالبه ای قانونی است ولی بایستی در 

مجرای قانونی انجام  شود .  « 
تردیدی نیست که همه امور باید بر مدار قانون بگردد. ولی 
فراموش نکنیم که قانون و حاكمیت آن یك  کل تجزیه ناپذیر 
است. اگر کسی به اموال ما تعرض کند، حق نداریم مقابله به 
مثل کرده یا او را  مجازات کنیم. باید از طریق قانون اقدام کنیم. 
ولی اگر این بخش از حقوق ما انجام نشد و دزد همچنان  آزاد 
و بدون ترس از پیگیری زندگی کرد، چه کار باید کنیم؟ مسأله 
غیزانیه را باید جدی گرفت. آب، آن  هم آب شرب، آن هم در 
گرمای خوزستان، آن هم در منطقه ای که 600 چاه نفت دارد، آن 
هم در استان  پرآبی چون خوزستان، نباید تبدیل به مسأله ای 
شود که مردم را عصبانی کند. اینکه بارها در این باره  قول داده 
شده و هر بار از آن تخلف شده، و به قول فرمانده محترم 
انتظامی بی توجهی شده را چه  مرجعی باید رسیدگی کند؟ 
مگر نه اینکه اقدامات هر مسئولی و هر نهادی واجد تبعات 
مثبت و منفی  است، در این صورت چرا مسئوالن امر نباید 
پاسخگوی تبعات منفی مسئولیت ناپذیری خود باشند؟ 
ما  نمی توانیم از یك سو بی توجهی را بپذیریم یا نسبت به آن 
بی توجه باشیم، و عدم رسیدگی چندساله به  پیگیری های 
مردم را نادیده بگیریم و در عین حال باز هم خواهان پیگیری 
قانونی شویم؟ پیگیری قانونی  از طریق شورای روستا و بخش 
انجام می شود ولی هنگامی که آنان مستأصل می شوند و 
کاری از  دست شان برنمی آید و کسی به آنان پاسخ نمی دهد، راه 
دیگری جز این گونه رفتارها برای کسی باقی  نمی ماند. درواقع 
اگر مردم و نمایندگان آنان پیگیری نکرده بودند و فی البداهه و 

 
ً
بدون زمینه چینی دست  به اقدامات اعتراضی می زدند، حتما
شایسته انتقاد بودند. ولی اگر خودمان باشیم و چند سال نیز 
پیگیر  باشیم، آن هم در موضوعی مثل آب شرب، چه می کنیم 
که انتظار داریم دیگران آن کار را انجام ندهند؟  به نظر می رسد 
دستگاه انتظامی می توانست به عنوان متولی نظم، پیش از 
این نسبت به مسئوالن  بی توجه به وظایف خودشان اقدام 

کند تا چنین اتفاقی رخ ندهد .
موضوع اعتراض مردم غیزانیه نمونه خوبی است برای 
ایران.  در مورد  در جامعه  سیاست های مدیریتی  تغییر 
گزارش  روزنامه  همین  در   )1395 )سال  پیشتر  غیزانیه 
مفصلی نوشته شده است،  ولی به نظر می رسد که اراده  
است.  گزارش  نداشته  وجود  مشکالت  حل  برای  الزم 
این  مردم  مشکالت  از  بزرگ تری  ابعاد  روزنامه  پیشین 
بخش را به تصویر کشیده است. باید  برای مسئوالنی که 
در اجرای وظایف خود در تأمین حقوق اولیه مردم کوتاهی 
می کنند، مجازات های  مناسب در نظر گرفت و نیروهای 
مفسدان  دنبال  که  همچنان  دادگستری  و  انتظامی 
اقتصادی هستند، باید  خطاكاران مدیریتی را نیز مجازات 
کنند. درواقع مشکل امروز ما کارنکنان هستند که نام 
کارکنان را به  اشتباه به خود الصاق کرده اند. کار نکردن باید 
باشد.  داشته  خطا  کردن های  کار  از  بیشتری  مجازات 
حداقل  در یك اندازه با آنها برخورد شود. اگر مردم رفتاری 
آن؛  اقدامات  ریشه  و  عامل  اگر  و  داشته اند  قانونی  غیر 
نادرست یا بی توجهی مسئوالنی بوده که حقوق می گیرند 
مشکل  این  گروه  مجازات  لذا  نمی کنند،  خدمتی  ولی 
رفتارهای غیرقانونی مردم مستأصل را حل خواهد کرد. 
غیزانیه به مکان سبز و فرحبخش  گفته می شود و چنین 
نیز بوده است. ولی امروز آب شرب آن نیز مشکل دارد. 

حتما دالیلی دارد که باید  رسیدگی کرد .  

، به رسم بی آب    به اسم سرسبز

سرمقاله

سرکار خانم وحیده کریمی و  جناب آقای سعید غالمحسینی

انـــــــا هلل و انـــــــا الــــــیــــه راجـــــعـــــون

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض کرده، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت 
و برای بازماندگان، صبر آرزومندیم.

همکاران شما در روزنامه شهروند

سرکار خانم فاطمه پورشیرمحمدی

انـــــــا هلل و انـــــــا الــــــیــــه راجـــــعـــــون

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض کرده، برای آن مرحومه رحمت و 
مغفرت و برای بازماندگان، صبر آرزومندیم.

همکاران شما در روزنامه شهروند

  دستور رئیس جمهوری به وزیر نیرو و استاندار
برای تسریع در تأمین آب آشامیدنی خوزستان

   قالیباف، حاجی بابایی و مصطفی میرسلیم به عنوان نامزدهای نهایی اصولگرایان برای ریاست مجلس معرفی شدند


