ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﮔـﺮی ﺟﺎﻧـﺎﻧﻪ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺎز
ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷﯿـﺎدان ﺑـﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﭼﯿﻨﯽ
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

ﺷﺒﮑﻪ

اﻃﻼع

رﺳﺎﻧﯽ

ﻫﺮﻣﺰ؛

“درﯾﺎﺑﺴﺖ

”

ﻣﺴﺘﻨﺪی

زﻧﺪه

از

ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و آﻗﺎ زاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آورده اﻧﺪ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺻﯿﺎد را

ﺳﺨﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﮐﻪ
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ﺳﺎﺧﺖ “درﯾﺎﺑﺴﺖ”

ﻗﺮﯾﺐ

ﺑﻪ

دو ﺳﺎل

زﻣﺎن

دﻗﯿﻘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و دﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ را
ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
“ﭘﺮواز ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ” )ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی “ ، ( 655ﻣﺎه ﺷﯿﺮﯾﻦ”) ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪه
ﻣﻈﻠﻮم و درد و دل
ﺻﺪای
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﯿﮏ( و ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪ “درﯾﺎﺑﺴﺖ” ﮐﻪ
ﻫﺎی ﺻﯿﺎدان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ و ﻇﻠﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﯿﻼت را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﺒﺎزی ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎﺑﺴﺖ در دوﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎه دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺗﺮال
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻊ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،راﻧﺖ ﺧﻮار
و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺷﯿﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﻏﺎرت درﯾﺎ اﻧﺪ ،اﻫﻞ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود:ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن دارای

 6ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ.
ﺷﻬﺒﺎزی اذﻋﺎن ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی زﯾﺎدی
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﻬﺪﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان اداﻣﻪ داد :در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
500
از ﺳﻬﺎم داران ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از  100ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ را
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﺗﻤﺎس و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را دراﺧﺘﯿﺎر دارم.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی

ﭼﯿﻨﯽ از ﺳﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ و رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن اﺧﺒﺎر ﻏﺎرت ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی
ﻋﻼرﻏﻢ
ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺷﯿﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻮز دادن ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺻﯿﺎدان ﺑﻮﻣﯽ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ
را
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ
ﺧﺼﻮص واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﭼﯿﻨﯽ
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی
ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺟﺪی داﺷﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺮون راﻧﺪن و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺴﺒﺒﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
درﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﻮدن و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی در ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎز
ﺷﯿﻼت ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻗﺪر داﻧﯽ دارد و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود
ﺟﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

