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ﮔزارش از :ﺳﻼم وطﻧدار

ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮭﺮدار)ﺷﺎروال( ﮐﺎﺑﻞ در ﺑﻼک ﻋﻤﺮﮔﻠﺴﺘﺎن
روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎری از ﺑﺎﺷﻧدهﮔﺎن ﺑﻼک »ﻋﻣرﮔﻠﺳﺗﺎن« واﻗﻊ ﻧﺎﺣﯾﮥ ﻧﮭم ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ادﻋﺎ ﮐردﻧد ،دﺧﺗری را دﯾدهاﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔوﻧﮥ ﻣﺷﮑوﮐﯽ وارد ﺧﺎﻧﮫﯾﯽ ﺷده ﮐﮫ داوود ﺳﻠطﺎنزوی ،ﺷﮭردار ﮐﺎﺑل در آن ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ اﺳت .آﻗﺎی
ﺳﻠطﺎنزوی در ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺧﺑر واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻧداده و ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل ﻧﯾز در ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ آن ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔوﯾد.
ﻧﻌﻣتﷲ ﺑﺎرﮐزی رﺋﯾس ﻧﺷرات ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل ،ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه او ﻣوﺿﻊ ﺷﮭرداری ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺷود ﺑﺎ
ﺳﻼموطﻧدار ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺗﮭﻣت« ﺑر آﻗﺎی ﺳﻠطﺎنزوی و ﻧﺎمﺑردن ﺷﻣﺎری از ﺑﺎﻧوان در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺳﻧدی دال ﺑر اﺛﺑﺎت آن وﺟود ﻧدارد ،ﺗﮑرار و ﺗداﻋﯽ »ﺣﺎدﺛﮫ ﻓرﺧﻧده« اﺳت.
در  28ﺣوت ﺳﺎل  ،1393ﺷﻣﺎری از ﻣردان ﺧﺷﻣﮕﯾن ،ﯾﮏ دﺧﺗر  28ﺳﺎﻟﮫ را در ﮐﻧﺎر ﻣﺳﺟد ﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾره
ﮐﺷﺗﻧد و ﺳﭘس ﺟﺳد او را در ﺑﺳﺗر ﺧﺷﮏ درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد .آﻗﺎی ﺑﺎرﮐزی ﺑﺎ ذﮐر »ﺣﺎدﺛﮫ ﻓرﺧﻧده« اﺷﺎره
ﺑﮫ اﯾن روﯾداد دارد .او ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎﺟرا ﺧﺎرج از زﻣﺎن رﺳﻣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،و ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ﺻورت رﺳﻣﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در اﯾن ﻣورد اﺑراز ﻧظر ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﻗﺻﮫ ﭼﯾﺳت؟
ﭼﮫﮔوﻧﮫﮔﯽ روﯾداد روز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺧﺑرﻧﮕﺎران از ﺳوی ﭘوﻟﯾس و ﻋدم اراﯾﮫ ﺟزﺋﯾﺎت از ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺳﺋول ،ﭘوﺷﯾده ﻣﺎﻧده و آنﭼﮫ ﮐﮫ در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،ﺑﯾﺷﺗر ﺻورت »ﺷﺎﯾﻌﮫ« دارد .اﻣﺎ ﭘﺧش ﺧﺑر
ﺣﺿور ﺷﮭردار ﮐﺎﺑل ،در روز دھم ﻣﺣرم ،ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر در ﯾﮑﯽ از آﭘﺎرﺗﻣﺎنھﺎی ﺑﻼک ﻋﻣرﮔﻠﺳﺗﺎن ،واﻗﻊ در
ﻣﮑرورﯾﺎن ﺳوم ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ،اﯾن روز را ﺗﺣت ﺷﻌﺎع ﻗرار داد.
در آﻏﺎز ﮐﺎرﺑران ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﮭردار ﮐﺎﺑل در ﺣﺎل »ارﺗﮑﺎب ﻓﻌل زﻧﺎ« از ﺳوی ﺑﺎﺷﻧدهﮔﺎن
ﻣﺣل ﺑﺎزداﺷت ﺷده و ﺑﺎﺷﻧدهﮔﺎن ﻣﺣل ،ﺷﮭردار را ﻣورد ﻟتوﮐوب ﻗرار دادهاﻧد .در ﭘﯽ آن ﯾﮏ ﻧوار وﯾدﯾوی در
ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﺳتﺑﮫدﺳت ﺷد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ دﺧﺗر ،در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ از ﻣردان ﺣﺿور دارد ،اﻣﺎ اﯾن ﻧوار،
ھﯾﭻ ﺟزﺋﯾﺎﺗﯽ در ﻣورد ﺣﺎدﺛﮫ اراﺋﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس از آن ﺷﻣﺎری از ﮐﺎرﺑران ،ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾن ﺧﺑر را ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺷﮭردار ﮐﺎﺑل ،ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺗر
در ﯾﮑﯽ از آﭘﺎرﺗﻣﺎنھﺎی ،ﺑﻼک ﻋﻣرﮔﻠﺳﺗﺎن در ﻣﺣﺎﺻرۀ ﻣردم ﻗرار دارد و ﭘوﻟﯾس ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺷﮭردار از ﭼﻧﮓ
ﻣردم ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣده اﺳت.
salamwatanam@gmail.com

ﻓرھﺎد ﯾوﺳف ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑران ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺻﻔﺣﮥ ﻓﯾسﺑوک ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی ﺳﻠطﺎنزوی در
ﺷﮭرک ﻋﻣرﮔﻠﺳﺗﺎن واﻗﻊ در ﻣﮑرورﯾﺎن ﺳوم در ﺑﻼک ﺧود از ﺳوی ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎﯾش ﻣﺣﺎﺻره ﺷده اﺳت .ﭘس از اﯾن
ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ در اﯾن ﻣورد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧدادﻧد ،ﺑﮫ ﺑﻼک ﻋﻣرﮔﻠﺳﺗﺎن رﻓﺗﯾم ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﮔﻔتوﮔو در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ﻧﺷد .ﻣﺣﺎﻓظﺎن آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ورود ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن را ﻧدادﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ آﻧﺎن ،ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن از ﻣﺣﺎﻓظﺎن
ﺧواﺳﺗﮫاﻧد ﺗﺎ ھﯾﭻ رﺳﺎﻧﮫﯾﯽ را اﺟﺎزه ﻧدھﻧد از دروازۀ ورودی ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻋﺑور ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻣﺣﺎﻓظﺎن اﯾن آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﻣردم اﯾن ﻣﺣل ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ »آﺑرویﺷﺎن رﻓﺗﮫ« و ﻧﻣﯽﺧواھﻧد
ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن در ﻣﻘﺎﺑل رﺳﺎﻧﮫھﺎ »رﺳوا« ﺷوﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم اﯾن ادﻋﺎھﺎ ،اﻣﺎ آﻗﺎی ﺳﻠطﺎنزوی ھﻧوز ھﯾﭻ واﮐﻧش رﺳﻣﯽ در اﯾن ﻣورد ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﺑران ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ھمرﺳﺎﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﻧﺷر ﭼﻧﯾن
ﻣواردی ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳت اﺳت.
ھمزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓزاﯾش واﮐﻧش ﮐﺎرﺑران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺻﺎوﯾر دو ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓرادی ﮐﮫ وارد آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻋﻣرﮔﻠﺳﺗﺎن ﺷدهاﻧد
دﺳتﺑﮫدﺳت ﺷد .اﻣﺎ اﯾن دو ﺧﺎﻧم ادﻋﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫﺷﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ را رد ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎری از ﻣﻧﺗﻘدان ﻧﯾز ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑدون داﺷﺗن ﻣدرک و ﺛﺑوت ،ﻋﻠﯾﮫ اﻓراد و اﺷﺧﺎص ادﻋﺎ ﮐرد و ﺑﮫ آﻧﺎن اﺗﮭﺎم
ﺑﺳت.
-------------------------------------------------

اﺳﺗﻘﻼل  -ﺧﭘﻠواﮐﯽ :ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﭼﯾزﮐﯽ ،ﻣردم ﻧﮕوﯾﻧد ﭼﯾزھﺎ .در ﯾوﺗﯾوب
ﺑﯾﺷﻣﺎر ﮐﻠﯾپ ھﺎ در ﻣورد ھﻣﯾن اﮐﻧون ﻣوﺟود اﺳت؛ اﻣﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔزارش ﺛﻘﮫ
و ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد؛ از ﻧﺷر آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻓﻌﻼ ﺧودداری ﮔردﯾد.
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