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حادثه

مطالبه گری حق مردم است اما از راه درست

فریب رسانه های بیگانه را نخوریم
صــاح خنافــره| این روز هــا همــگان از شــرایط کشــور و به ویژه 
کــه خســارات  شــرایط بحرانــی اســتان خوزســتان در حــوزه آب 

زیادی به مردم این استان وارد کرده است، مطلع هستند.
 شــرایط خوزســتان در حــوزه آب بــا وجــود اینکــه بزرگ ترین و 

طویل ترین رود ایران از آن می گذرد بسیار بحرانی است.
 مردم انتظار دارند که مســئولین اســتانی و کشوری نسبت به 
رفع ایــن بحران به وجود آمــده اقدام جدی کننــد. این انتظار و 

خواسته مردم کاما به جا و به حق است.

مطالبهگری
کــه  در هرجــای دنیــا مــردم حــق مطالبه گــری را دارنــد چرا
معتقدند مطالبه گری از راه و روش درست در توسعه و پیشرفت 

و همچنین رفع مشکات جامعه بسیار تأثیرگذار است.
 اما الزم اســت بدانیم که مطالبه گری درســت و مســالمت آمیز 
کــه بایــد از طریــق خــود پیمــوده شــود تا  راه و روش هایــی دارد 
مطالبه گــر یا مطالبه گران بــه هدف خود برســند از جمله این راه 
و روش ها اعــام مطالبات خود در رســانه های جمعی و رســمی 
گفتــه نماند کــه اتحــاد، همدلی و یکصــدا بودن  اســت. البتــه نا

مطالبه گران در نتیجه بخش بودن مطالبات بسیار تأثیر دارد.
 متأســفانه با به وجــود آمدن این شــرایط ســخت اقتصادی و 
خشکســالی در کشــور بعضی از رســانه های معاند و ضد انقاب 
قصــد دارنــد از ایــن شــرایط سوءاســتفاده کننــد تــا بتواننــد بــه 
اهداف خود که قطعا ایجاد آشــوب و اغتشــاش در داخل کشــور 
اســت، برســند.  رســانه های معاند و ضــد انقاب قصــد دارند از 
احساســات مردم سوءاســتفاده کنند و آنها را نســبت به آشوب 
و اغتشــاش در کشــور تحریک کنند اما مردم عزیــز و فهیم ایران 
اســامی بایــد هوشــیار باشــند و فریــب ایــن رســانه ها را نخورند 
و اجــازه ندهنــد مدیــران ایــن رســانه ها بــه اهــداف منحــوس 
خــود برســند.  مطالبه گری زمانی که به آشــوبگری تبدیل شــود 
کــن  عمومی،خســارات  خســارات زیــادی از جملــه تخریــب اما
جانی و مالی دیگر نیز ایجاد خواهد کرد و مطالبه گران به اهداف 
خــود نخواهنــد رســید.   کشــته شــدن یــک جــوان در تجمعات 
در شــادگان یک نمونه بارز از مطالبه گری به شــیوه غلط اســت. 
گر هدف مطالبه گران، تغییر وضعیت شهرستان است اما  حتی ا
این روش مطالبه گری کاما نادرســت و اشــتباه می باشــد.  الزم 
گاه باشــیم که عده ای قصد دارند از این شرایط  است بدانیم و آ
کشــور سوءاســتفاده کنند و به اصطاح خودمان می خواهند از 

آب گل آلود ماهی بگیرند.

غارتگران گنج، بی آبرو شدند 
4 حفار غیرمجاز در شهرســتان ســاری در دام مأموران پلیس گرفتار 

شدند.
با اعــام خبــر میراث بانان افتخــاری مبنی بــر حضور افراد ناشــناس 
در منطقــه دودانگه شهرســتان ســاری، مأموران یــگان حفاظت این 
شهرســتان همراه با عوامل انتظامی به محل مورد نظر اعزام شــدند. 
مأمــوران پــس از دریافت دســتور مقام قضائــی در قالــب یک عملیات 
ایست و بازرسی مشترک، 4 حفار غیرمجاز را دستگیر کردند. در بازدید 
از خودرو متهمان یک دستگاه فلزیاب گنج همراه ابزار و ادوات حفاری 
کشف و ضبط و افراد دستگیر شده، برای سیر مراحل قانونی در اختیار 

مراجع قضائی قرار گرفتند.

نجات مرد میانسال از چنگال آدم ربایان 
در جلفا

در عملیات ضربتی پلیس جلفا پنج گروگانگیر دستگیر شدند و مرد 
گروگان نجات یافت.

مأمــوران انتظامــی شهرســتان جلفــا در پــی کســب خبــری از مرکــز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی و ربوده شدن 
یک شهروند جلفایی با قصد اخاذی، تیمی مجرب از مأموران پلیس 
گاهــی و امنیت عمومــی شهرســتان جلفا بــرای شناســایی متهم  یا  آ
متهمان و نیز آزادی گروگان تشکیل و بافاصله عملیات رهایی گروگان 

آغاز شد.
گاهان با انجام اقدامات اطاعاتی و عملیاتی در جغرافیای محل  کارآ
وقوع، در کمتر از شــش ســاعت ســرنخی از عامــان آدم ربایی و مســیر 
حرکت خودروی آنها  که به ســمت یکی از روستاهای شهرستان مرند 
بود را شناســایی و بــا همکاری مأمــوران انتظامی شهرســتان مرند در 
عملیاتی ضربتی و پــس از درگیری  بــا آدم ربایان هر پنج آدم ربــا را که دو 
نفر آنان در درگیری با پلیس مجروح شــده بودند را دستگیر و گروگان را 
آزاد کردند. آدم ربایان پس از دســتگیری در بازجویی های فنی ضمن 
اعتراف به ارتکاب این جــرم، علت آن را اخــاذی و مطالبه 200 میلیارد 
ریال از فرد ربوده شــده عنوان کردند. هر پنج متهم با تشــکیل پرونده 
در اختیــار مراجع قضائــی قرار گرفتنــد. پلیس اجــازه نخواهــد داد که 
مجرمان و مخان نظم و امنیت عمومی آســایش شــهروندان را برهم 
زنند و درصورت بروز هرگونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد 

قاطع می کند.

شــهروند| تنــش آبــی در خوزســتان بــا مــرگ 
مصطفــی نعیمــاوی گره خــورد. پســر 30 ســاله  
شــادگانی  هدف دو گلوله قرار گرفــت و جانش را 
از دست داد. مرگ مصطفی غم انگیزترین نقطه 
این روزهاست.  حاال در کنار تصویر مصطفی دو 
چهــره دیگر هــم در شــبکه های مجازی دســت 
بــه دســت می چرخــد  تصاویــری که حکایــت از  
مرگ 3 پســر جــوان در ایــن اعتراضــات دارد، اما 
معــاون امنیتــی انتظامی اســتاندار خوزســتان  
خــط بطانی بــر مــرگ دو جــوان دیگر می کشــد 
و می گویــد: »معانــدان نظــام در روزهــای اخیــر 
بــه دروغ مطالــب و ویدیوهایی مبنی بر کشــته 
شدن ســه نفر در این استان منتشر کرده اند که 

از اساس کذب است.« 
مزار شــهدای بوزی فاطمه الزهرا جایی است 
ک ســپرده  کــه مصطفــی بــرای همیشــه به خــا
شــد. اشــک ها بر دیده همــگان جــاری و دل ها 
از رفتــن غریبانــه و نابهنگامــش شکســته بــود، 
مردان چفیــه بر گــردن انداختند و دوشــادوش 
هــم بــر مــزار مصطفــی حلقــه زده انــد و بــر ســر و 
ســینه می کوبیدند  زنان  هم بــا  ثوب های عربی  
کــه بــه تــن داشــتند  چهــار زانــو دور تــا دور اتــاق 
ســوگواری کردند و  روضه خوانی. مادر مصطفی 
هــم  شــیله  مشــکی )روســری عربــی( خــود را 
جلــوی چشمان شــان آورده ولی اشــک هایش 
بی امــان می ریزد. ســینه می زند و از ته تغــاری از 

دست رفته اش می گوید.

ساعت۱۱شب25تیرماهبود
11 شــب 25 تیر مــاه بود که مصطفی برای ســر 
زدن بــه برادرانــش در پارک شهرشــان شــادگان 
گرفتــار  راهــی خیابــان شــد، امــا نمی دانســت 
اعتراضــات بی آبــی خوزســتان می شــود. خبــر 
وقتــی رســید کــه خانــواده اش در خــواب به ســر 
می بردنــد. اخبــار منتشــر شــده از مصطفــی در 
گــوش چرخیــد تــا  گــوش بــه  فضــای مجــازی 
جایی که گفته شــد در این اعتراضــات 3 جوان 
داده انــد،   دســت  از  را  جان شــان  خوزســتانی 
اما حــاال، همســر بــرادر مصطفــی در گفت وگو با 

»شهروند«  واقعیت را به تصویر کشیده است.  

مصطفی،فرزندآخر
و  مصطفــی  دخترعمــوی  کره،  عســا ســهام 
همسر برادر بزرگ ترش است. با صدایی غمگین 
همچنان که بغضش را قورت می دهد می گوید: 
»مصطفی سی سال داشت. پدرش چند سالی 
اســت که به بیماری دیابت گرفتار شده. قبل از 
این بیماری به صورت روزمــزد کار می کرد. تمام 
دلگرمــی عمــو و زن عمویــم مصطفی بــود، تنها 
کسی که دست شان را می گرفت. مصطفی شغل 
مناسبی به لحاظ مالی نداشت، اما همان مقدار 
کــم را کــه از نظافت منازل و شــرکت ها به دســت 
می آورد، خرج خانه می کرد. پدر و مادرش در فقر 
کامل به سر می بردند، اما تنها نجات دهنده آنها 
در آن وضعیت، مصطفی بود. درسش را به پایان 
نرسانده بود که وارد بازار کار شد. آن هم به خاطر 

وضــع مالــی نامناســب خانــواده اش. مصطفی 
فرزنــد پنجــم و آخر خانــواده بــود. هر پنــج فرزند 
پسر هســتند. به غیر از مصطفی همه برادرانش 
ازدواج کردند. من همســر بــرادر بــزرگ خانواده 
آنها هستم و همچنین دخترعمویشان. خانه ما 
با خانــه ای که مصطفی به همراه پــدر و مادرش 
زندگی می کرد فاصله دارد. پدر و مادرش خواب 

بودند، که خبر بد رسید.« 

خانوادهایفقیر
کلماتش رنــگ درد و فقر می گیرند: »مصطفی 
از خانــواده ای فقیر بــود. پدر شــوهرم، وقتی که 
به دیابــت دچار نشــده بــود درآمــد چندانی نیز 
نداشت. پسرانش هم هرکدام زود ازدواج کردند 
و رفتند ســراغ زندگی شــان. پــدر و مادرشــوهرم 
ماندنــد و مصطفــی. بــرادر بزرگــش صــادق در 
شهرداری کار می کند. هانی روزمزد است و یک 
ماشین شــارژی دارد. مسلم اســتخر توپ دارد. 
کریــم شــغلش آزاد اســت. مصطفی میــان تمام 
گر در  برادرانش مهربان تر و دلســوزتر بــود. حتی ا
بیــرون از خانه شــخصی حقــش را می خــورد، او 
چیزی نمی گفت. از دعوا به دور بود. در خیابان 
مشــاجره و درگیــری نداشــت. مصطفی دلســوز 
خانواده بــود. با پول نظافت منازل و شــرکت ها 
هرچند کم زندگی پدر و مــادرش را اداره می کرد. 
گاهــی هم بــرای کمــک بــه برادرانش بــرای یک 
لقمه نــان  به پــارک می رفت. عضو بســیج شــهر 
بــود. همــه دوســتان و آشــنایان از مصطفــی به 

خوبی یاد می کنند.

مراسمتشییع
ســهام، کلمات را بــا ناراحتــی کنار هــم ردیف 
می کنــد: »همــه خــواب بودنــد کــه دوســتانش 
خبــر مصــدوم شــدن مصطفــی را بــه خانــه آنها 
آوردنــد. برادرانــش همــان موقــع، خودشــان را 
به بیمارستان شــهید معرفی زاده رساندند، اما 
کار از کار گذشــته بــود. بــه دو قســمت از بدنــش 
تیرانــدازی شــده بــود. یکــی دســتش و دیگری 
جانــش  شــدید  خونریــزی  قلبــش.  نزدیــک 
را گرفــت. پــدر و مــادر مصطفــی بعــد از مــرگ او 
کــه  حــال مناســبی ندارنــد. از غــم فرزندشــان 
تنهــا یاری رســان آنهــا بــود، ســوگوارند. مراســم 

کسپاری هم امروز 2۸ تیرماه با حضور سپاه،  خا
بســیج و نیروی انتظامــی انجام شــد. هیچ یک 
از مــردم عــادی در مراســم تشــییع حضــور پیدا 
نکردنــد. پدر و مــادر مصطفی نمی داننــد بعد از 
مرگ او چه باید کنند. هیچ کــس نمی داند تیر را 
چه کسی شلیک کرده است. صورت افرادی که 
در اعتراضات شلیک می کردند، پوشانده شده 

بود.«  

درجستوجویعاملمرگمصطفی
فرمانــداری  سرپرســت  صبری پــور،  امیــد 
شادگان در این رابطه می گوید: »جوان شادگانی 
در جریان اعتراضات شادگان به وضعیت کم آبی 
در این شهرســتان توسط فرصت طلبان کشته 
شــد. در جریــان ایــن تجمــع افــرادی بــه قصــد 
تحریک مردم اقــدام به تیرانــدازی هوایی کرده 
که متأســفانه یکــی از این تیرها بــه مصطفی که 
در صحنه حضور داشت اصابت و منجر به فوت 
او شــد. شناســایی افراد مســبب ایــن حادثه در 
کار نیروهــای انتظامــی و امنیتــی قــرار  دســتور 

گرفته است.«

در آبــی تنــش در نفــر 3  مــرگ تکذیــب
خوزستان

معاون امنیتی انتظامی اســتاندار خوزســتان 
با توضیحاتی در خصوص اعتراضات مردمی در 
برخی نقاط استان در خصوص مشکات ناشی 
از تنش آبی در این استان گفت: »معاندان نظام 
در روزهای اخیر بــه دروغ مطالب و ویدیوهایی 
مبنی بــر کشــته شــدن ســه نفــر در این اســتان 

منتشر کرده اند که از اساس کذب است.«
ولی اله حیاتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
»برخــی از مردم اســتان خوزســتان در مناطقی 
از اســتان مطالبــات بحقــی در خصــوص تأمین 
آب مناطق شــان داشــته اند که خادمان آنها در 
دســتگاه های مختلــف دولتــی در حــال رفع آن 
هســتند  و در ایــن بیــن دشــمنان قســم خورده 
نظــام با اهــداف خــاص، کلیپ هــای متعددی 
مبنی بــر فوت ســه نفــر از شــهروندان و دو مأمور 
در فضای مجازی در این زمینه منتشر کرده اند 
که به هیچ وجــه واقعیــت نــدارد. در وقایع اخیر 
فقط یک نفر از شهروندان بی گناه شادگانی بر اثر 

تیراندازی اغتشاشگران به سمت ترانس برق که 
به قصد تخریــب اموال عمومــی و تحریک مردم 
و وانمــود کــردن فضــای ناامنی صــورت گرفته، 
فــوت شــد کــه شناســایی و دســتگیری عوامل 
مــرگ ایــن فــرد بی گنــاه در دســتور کار مأمــوران 
انتظامــی و امنیتی قــرار گرفتــه اســت.« حیاتی 
کــوت  گفــت: »در شــامگاه 25 تیرمــاه در شــهر 
عبــداهلل یک نفــر از شــهروندان جلــوی در منزل 
خود مورد تیراندازی قرار گرفت و در بیمارستان 
فاطمه زهرای اهواز فوت کرد که دلیل قتل این 
فرد، اختافات خانوادگی بــوده و هیچ ارتباطی 
بــا وقایع اخیــر نداشــته اســت. معــاون امنیتی 
انتظامــی اســتانداری خوزســتان در خصــوص 
ویدیــوی منتشرشــده در فضــای مجــازی در 
خصوص شهادت دو مأمور نیروی انتظامی نیز 
گفــت: »این موضــوع مربوط به چند ســال قبل 
و متعلــق بــه حادثــه تیرانــدازی افراد ناشــناس 
بــه عوامل انتظامی مســتقر در چادر نــوروزی در 
یکی از پارک های شــهری بوده کــه تحت عنوان 
وقایع خوزستان منتشــر شده اســت.« او ادامه 
داد: »بــا توجــه بــه اینکــه چنیــن اخبــار کذبــی 
توســط معانــدان نظــام و عوامــل فریب خــورده 
بیگانه در راستای تضعیف روحیه مردم و ایجاد 
یأس و  تفرقه افکنی، تشــویش اذهان عمومی و 
خدشــه دار کردن امنیــت روانی جامعه منتشــر 
می شــود از مردم درخواســت می کنیــم به هیچ 
وجه به این اخبار توجه نکنند.« معاون امنیتی 
انتظامــی اســتانداری خوزســتان افــزود: »همه 
مسئوالن  استان خوزستان و از جمله استاندار 
ســختکوش در تاش هســتند که کمبود منابع 
آبــی را مدیریــت و جبــران کننــد و در ایــن راســتا 
کشــوری را نیــز در ایــن  حساســیت مســئوالن 
زمینه ایجاد کرده به طوری که روز جمعه هیأتی 
عالی رتبه از ســه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در 
ستاد مدیریت بحران استانداری حاضر شدند تا 
برای مشکات آبی استان چاره اندیشی کنند.« 
او گفت: »متأسفانه به دلیل خشکسالی امسال، 
منابع آبی در کشور و به تبع استان خوزستان به 
شدت کاهش پیدا کرده ولی مسئوالن کشوری 
و اســتانی تمام همت خود را به کار گرفته تا این 
تنش آبــی را به حداقــل رســانده و آب مــورد نیاز  

شهروندان خوزستانی را تأمین کنند.«
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