
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

راه 500 روستا بازگشایی شده است
فروکش کردن آب مناطق 
سیل زده سیستان وبلوچستان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه 
آب در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
فروکش کرده، گفت: با فروکش آب در این مناطق 
نیروهای امدادرســان هالل احمر، ارتش، سپاه و 
نیروهای مردمی در حال رفع مشکالت سیل زدگان 

و رسیدگی به متأثران از این حادثه طبیعی هستند.
به گزارش ایرنا، اســماعیل نجــار افزود: طبق 
آخرین اطالعات ارزیابی شــده دریافتی مشخص 
شد که از مجموع ۸۹۰ روستای سیل زده این استان 
که راه ارتباطی آن ها قطع شده بود، راه ۵۰۰ روستا 
بازگشایی شده و امدادرسانی به ۳۹۰ روستا از طریق 
بالگردهای هالل احمر و نیروهای نظامی و قایق ها در 
حال انجام است. او توضیح داد: تالش همه مسئوالن 
برای رفع نیازهای ارتباطی، بهداشتی و سایر نیازهای 
فوری در مناطق ســیل زده ادامه خواهند داشت و 
پس از برطرف شدن نیازهای اولیه و ثانویه مناطق 
سیل زده برآورد خســارات صورت خواهد گرفت. 
نجار ادامه داد: پیشنهاد تخصیص اعتبار برای جبران 
خسارات ناشی از سیالب اخیر به بخش های مختلف 
مسکونی، کشاورزی و دامی از سوی سازمان مدیریت 
بحران کشور تقدیم سازمان برنامه وبودجه شده که با 
طی مراحل قانونی به سرعت ابالغ و تخصیص خواهد 
یافت. بارش باران سیل آسا در جنوب شرق کشور که 
از شامگاه پنجشنبه ۱۹ دی آغازشده بود، استان های 
سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان را تحت 
تأثیر قرار داده و سبب جاری شدن سیالب در این 
استان ها شده است. شرایط در  سیستان و بلوچستان 
از سایر اســتان ها وخیم تر اعالم شده به طوری که 
میزان بارش ها در جنوب اســتان نســبت به سال 
گذشته ۲۶ برابر شده و درنتیجه سرریز شدن آب از 

پشت سدهای استان را در پی داشته است.
    

تشخیص هویت 152 قربانی 
سقوط هواپیمای اوکراینی

سرپرســت دادســرای امور جنایی تهــران از 
شناســایی هویــت ۱۵۲ نفر از قربانیان ســقوط 
هواپیمای اوکراینی خبــر داد و گفت: در این میان 
هویت 7 نفر از اعضای کادر پروازی هم مشخص شد.

به گزارش فارس، قاضی محمد شــهریاری در 
پاسخ به پرسشی درباره شناســایی هویت 4 نفر از 
اعضای یک خانواده سوئدی نیز بیان کرد: این خانواده 
یک زن و شوهر و دو فرزند بودند که هویت این افراد 
هم شناسایی شده است، اما برای آنکه به طور دقیق تر 
بتوانیم کارهای تشخیصی را انجام دهیم، درخواست 

شده است تا نمونه ای از خانواده ها اخذ شود.
سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران در 
خصوص زمان پایــان شناســایی جان باختگان 
خاطرنشان کرد: به طورقطع کار شناسایی تا پایان 

امروز انجام خواهد گرفت.
به گفته شهریاری تاکنون پیکر ۶۰ نفر از قربانیان 

به خانواده هایشان تحویل داده  شده است.
    

پرونده نجفی به شعبه 41 دیوان 
عالی کشور ارجاع شد

پس از اعالم محکومیت محمد نجفی، شهردار 
ســابق تهران به قصاص و حبس، خانــواده میترا 
استاد از قصاص گذشــت کردند اما وکیل نجفی 
به رأی صادره اعتراض کــرد. حمیدرضا گودرزی، 
وکیل محمد نجفی دیروز به ایســنا گفت: پس از 
فرجام خواهی ما نســبت به رأی صادره، پرونده به 
شعبه 4۱ دیوان عالی کشــور ارجاع شده و شعبه 
مذکور در حال بررسی است. شعبه صریح پرونده 
را مطالعه کرده و امیدواریم در هفته های آینده رأی 

صادر و رأی قبلی نقض شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»شاید توی دوربین نباید این حرف 
را بزنم اما کســی که اعتقاد ندارد جمع 
کند از ایــران برود.« داســتان از اینجا 
آغاز شد. ســقوط هواپیمای اوکراینی، 
شفاف نبودن مسئوالن با مردم، کشته 
شدن جوانان نخبه و در آخر قرار گرفتن 
تریبون در اختیار امثال زینب ابوطالبی، 
محمدصادق کوشکی، ناصر طالب زاده 
و ...  به خشــم مردم بیش از قبل شدت 
داد. واکنش ها بــه صحبت های او زیاد 
بود. بســیاری گفتند ایران ارث پدری 
کسی نیست که بخواهد بگوید اگر از ما 
نیستی برو بیرون یا برخی دیگر به او لقب 
»خانم الکچری« دادند و گفتند کسی 
که از شرایط مالی خوبی برخوردار است 
حق ندارد مردمی که برای رفاه، تالش 
یا اعتراض می کنند را خطاب کند و در 
آخر بگوید در کشورشان بمانند یا بروند. 
آن  هم کســی که می گویند با لندکروز 

رفت وآمد می کند.
ایران مصادره شدنی نیست!

زینب ابوطالبی، از مجریان شــبکه 
افق، در برنامه ای گفت: »ایرانی ها به یک 
زندگی حماسی و جهادی احتیاج دارند و 
اگر کسی به این سبک اعتقاد ندارد جمع 
کند از ایران برود. برود همان جاهایی که 
همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد.« 
حرف هــای ابوطالبــی واکنــش 
بسیاری در میان مردم و فضای مجازی 
برانگیخت. حتی مجریــان، بازیگران 
و حتی فعاالن عرصه سیاســت هم به 
سخنان او واکنش نشــان دهند و از او 
خواستند از مردم عذرخواهی کند. یاشار 
سلطانی، فعال رسانه ای، در واکنش به 
ابوطالبی در توییتر نوشت: »شرم آور تر 
از پنهان کاری در ماجــرای هواپیمای 
اوکراین این است که وقیحانه به دوربین 
زل بزنی و به ۸۰ میلیون ایرانی بگویی که 
هر کسی مثل من فکر نمی کند، جمع 
کند و از ایران بــرود! خانم الکچری! ما 
در وطن می مانیم! اگــر خیلی چیز ها 

را توانســتید مصادره کنیــد؛ ایران را 
نمی توانید.« ســیاوش صفاریان پور،  
مجری تلویزیون در توییتی، این تکه از 
اجرای تلویزیونی زنده را نوعی »خطای 
انسانی« خواند و نوشت: »تفاوتش در این 
است که آدم را در جا نمی کشد.« او نوشت 
که از طرف خود از تمام مردم سرزمینش 

عذرخواهی می کند.
المیرا شــریفی مقدم دیگر مجری 
تلویزیون ایران هم نوشــت: »من هم 

به جای ایشان معذرت می خواهم.«
اکبر نبوی، منتقد و مجری برنامه های 
ســینمایی تلویزیون ایران در توییتی 
نوشت: »خواهر محترم! شما می توانی در 
صفحه یا صفحات شخصی خود، هرچه 
می خواهی بگویی، بنویســی و منتشر 
کنی، اما حق نداری در رســانه رسمی 
کشــور، برای معترض یا حتی آشوبگر، 
حکم به رفتن از ایران بدهی. مشهور است 
که: هرچیزی را می خواهی خراب کنی، 
از آن بد دفاع کن. راســتی! مدیر شبکه 

افق کیست؟« 
همچنین حسام الدین آشنا،  مشاور 
حسن روحانی و نماینده رئیس جمهوری 
در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما؛ 
به سابقه خانم ابوطالبی که مجری برنامه 
»نیمه پنهان ماه« گفتگو با »همسران 
شهدا« بوده، اشــاره کرد و در توییتی 
نوشت: »این همه سال نشستی جلوی 
همسران شهدا و با اونا حرف زدی؛ با اونا 
اشک ریختی؛ یک نفرشون این حرفی 
رو زد که شــما زدی؟ یک نفرشون این 
عقیده ای رو داشت که شما داری؟ پس 
چی یاد گرفتی تو این  همه ســال؟« او 

در ادامه توییت خود نوشــت که »من 
از اشــتباهاتم عذرخواهــی می کنم، 
شما هم اول از همســران شهدا بعدش 
هم از مــردم عذرخواهی کن.« آشــنا 
همچنین در نامه ای به غالمحســین 
محسنی اژه ای، رئیس شورای نظارت 
بر سازمان صداوسیما درباره سیاسی و 
جناحی شدن رسانه ای که باید ملی باشد 
و عملکرد غیرحرفه ای، سیاست زده و 
همراه با تحلیل هــای مغرضانه برخی 

مجریان صداوسیما تذکر داد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا او در این 
نامه که واکنشــی به برنامه های شبکه 
افق و برنامه جهان آرا بود گفت نگران از 
دست رفتن »سرمایه شهرتی« سازمان 
صداوسیما و به تبع آن »از دست رفتن 
اعتبار رسانه، اعتماد مخاطبان، تعداد و 
کیفیت مخاطبان و مرجعیت سازمان 

صداوسیما« است.
توهین جنسی در صداوسیما!

قضیه اما به اینجا ختم نشــد و انگار 
تذکر مســئوالن و واکنش های مردم 
هیچ اهمیتی نداشــت. چند روز پیش 
بود که رخشان بنی اعتماد، کارگردان 
مطرح سینما در پی ســرنگون شدن 
هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک 
موشک پدافند هوایی سپاه، مردم را برای 
بزرگداشــت قربانیان و اعتراض به این 
رویداد به شــرکت در یک گردهمایی 
دعوت کرد. او البته کمی بعد به دالیلی 
دعوت خود را پس گرفــت، اما همین 
توییت ســرآغاز توهین های جنسی به 

این کارگردان بود. 
محمدصادق کوشــکی، در برنامۀ 
»جهــان آرا« که از شــبکه تلویزیونی 
افق پخش می شود، با کلماتی شرم آور 
نسبت به او ســخن گفت. سخنان این 
فرد که دارای دکترای اندیشۀ سیاسی 
از پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی است و استادیار دانشکدۀ حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز هست، 
چنان زننده و ناشایست بود که موجی 
از واکنش را در شــبکه های اجتماعی 
برانگیخت و اظهارات او »نفرت انگیز« 

توصیف شد.

کوشــکی در این برنامه خطاب به 
رخشان بنی اعتماد گفت: »۵۰ نیروی 
ســپاه در مرز های شــرق کشور هدف 
ترور قرارگرفته اند، خانمی که فراخوان 
می دهی، اگر آن بچه های سپاه در مرز 
نبودند، دست امثال عبدالمالک ریگی به 
تو و دخترت می رسید. شاید هم خوشت 

می آمد شاید دوست داشتی ....«
این اظهــارات توهین آمیز و خالف 
اخالق و عرف،  با واکنش های بســیار 
تندی روبه رو شــد ازجملــه انجمن 
مستندســازان ســینمای ایــران در 
بیانیــه ای اعتراضی، این اظهــارات را 
شــرم آور خواند و خواهــان برخورد با 
متخلفان و عذرخواهی رسمی رئیس 

سازمان صداوسیما شد.
در این بیانیه آمده است: »بخش هایی 
از ایــن برنامه در ســاعات گذشــته 
دست به دست در شبکه های اجتماعی 
می چرخد و عرق شرم بر پیشانی مردم 
سیاه پوش کشور می نشاند. آیا نمی شود 
پایان و نهایتی برای این بی احترامی ها 
به شــأن و حقوق مردم در صداوسیما 

متصــور بود؟ بانو رخشــان 
بنی اعتماد از مفاخر فرهنگ 

و هنر این ســرزمین و 
از پیشکسوتان به نام 
انجمن مستندسازان 
ســینمای ایــران 

است.«
مرضیه برومند 
هم عکسی از خود و 
رخشان بنی اعتماد 

را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: 
»آقای صادق کوشکی، ما مردم ایران، 
سال هاست توسط برادر نماهای وقیح و 
بیماری چون شما مورد انواع شکنجه و 
آزار روحی و روانی قرارگرفته ایم، در برابر 

امثال شما داعش رویش سفید است.«
جالب اســت که صادق کوشــکی 
درمورد اظهارات جنجالی اخیرش در 
شبکه افق سیما به خبرنگار ایرنا پالس 
گفت: »این بسته به فهم مخاطب است. 
مخاطب اگر دقیق نفهمــد یا ذهنش 
معیوب باشــد، فــرق نــدارد گرایش 
سیاسی اش چیست. اگر فروشنده ای به 
خانمی بگوید؛ خانم از این رنگ خوشتان 
می آید؟ او سوء نظر جنسی داشته؟ حتی 
بچه ها هم در بازی هایشان می گویند؛ 
اگر دستم به تو برسد پوستت را می کنم. 
گروه ریگی تروریست و آدمکش است، 
یک قاتل دســتش به یک آدم برســد 
چه می کند؟جمله ای که گفتم کاماًل 
معمولی و استاندارد بود؛ هیچ مشکل 
اخالقی هــم نداشــت و عذرخواهی 

نمی کنم.«
او در پاسخ به اینکه:»اما عبارت های؛ 
دستش برسد و خوشتان می آید را برای 
خانم و دختری بــه کار بردید«؛  افزود: 
»بله؛ مثل این که یک نفر بگوید اگر دزد 
وسایلتان را ببرد خوشتان می آید؟ گروه 
ریگی به تروریسم و آدم کشی معروف 
است. گروه ریگی جنایت جنسی کرده 
تا حاال؟ اصاًل نبوده است. به زن برسد به 
مرد برسد، می کشد. حاال من می گویم 
دســتش به تو برســد تو را می کشد، 
خوش ات می آید؟ این استفهام انکاری 
است، یعنی من چیزی را می پرسم که 

می دانم پاسخش منفی است.«
کوشــکی که نامزد مجلس شورای 
اســالمی نیز شده اســت و حضورش 
در تلویزیون در شــرایط کنونی حتی 
مصداق بی عدالتی و تبلیغ زودهنگام 
اســت، در ادامه با مبرا دانستن خود از 
هرگونه توهین به فــرد خاصی، گفت: 
»صحبتی بوده و اشــاره به فرد خاصی 
هم نشده است. حتی عبارت کارگردان، 
هنرپیشه و ســلبریتی هم به کار برده 
نشده و فقط گفته شده یک خانمی؛ حاال 
شنونده و بیننده بر اساس داده های غلط 
در فضای مجازی گفته  که درباره رخشان 
بنی اعتماد یا هر کس دیگری است و این 

تهمت است.«
بی ارزش شمردن جان انسان ها

اما فاجعه مجریــان و مهمان های 
برنامه های صداوسیمای ملی هنوز ادامه 
دارد. نادر طالب زاده هم اساساً اهمیت 
این سقوط و واکنش ها به آن را زیرسوال 
برد. او گفت: »از این اتفاقات 
۱۰ تا دیگه هم بیفته، در مقابل 
اون اتفاق اصلی )حمله به 

پایگاه های آمریکا( هیچه!« طالب زاده 
افزود حادثه رخ داده شــبیه به آن است 
که هواپیما به کوه برخورد کرده باشد! 
فکر کنید به کوه خورده. او تأکید کرد: 
»صحنه را گم نکنیم. قاطی پاتی نکنیم، 
چهار نفر جمع شده اند می گویند چه و 
چه و این ها. از این موضوع عبور خواهیم 
کرد حواســمان باشــد تصویر واقعه را 

فراموش نکنیم.«
در ســال های اخیر تلویزیون ملی 
ایران تبدیل بــه تریبون گروهی خاص 
شده اســت و همین دلیلی برای ریزش 
مخاطبانش است. مردم هنوز اظهارات 
ابوالفضل بهرام پور، کارشــناس دینی 
و مفســر قرآن را در رابطه بــا مجازات 
معترضان آبان ماه از یــاد نبرده اند. این 
کارشناس دینی در شبکه یک صداوسیما 
خواستار »زجرکش کردن« معترضان بر 

اساس »حکم قرآن« شده بود. 
رسانه ای که رسانه نیست

با تمام این تفاســیر گفته می شود 
رســانه رکن پنجم دموکراسی است و 
مهم ترین کارکرد آن ترویج آزادی بیان 
و انتشار آزاد اطالعات بدون جانبداری 
از گروه خاص اســت. گرچه در جهان 
رسانه ها همواره دستخوش بازی های 
سیاسی بوده اند، اما به نظر می رسد در 
کشور ما به ویژه طی یک دهه اخیر رسانه 
خاص صدا و سیما کارکرد واقعی خود را 
ازدســت داده و تبدیل به ابزار و تریبون 

گروهی خاص شده است. 
در آخر اینکه این گونه سخن گفتن با 
مردم ناشی از همان نگاهی است که این 
روزها در جامعه ما موج می زند. کســی 
خود را پاســخگو نمی داند. مجریان و 
کارشناسان مدعو صداوسیما سخنانی 
بر زبان می رانند و خشم و واکنش جامعه 
را برمی انگیزند، اما رئیس سازمان صدا و 
سیما در مقام پاسخگویی ظاهر نمی شود! 
و همین عدم پاسخگویی باعث شده که 
این افراد خود را صاحب حقی بدانند که 
زمینه ساز چنین رفتاری در مقابل مردم 
است؛ حال آنکه مسئوالن صدا و سیما 
در شــرایط حســاس کنونی کمترین 
کاری که می کنند این اســت که دقت 
داشته باشند دست چه کسانی تریبون 
می دهند تا احساسات عمومی را بیشتر 

از این جریحه دار نکنند. 

علی عسگری بیشتر مراقب اظهارنظرهای مجریان و کارشناسان رسانه ملی باشد

تکرار »خطاهای انسانی« در شبکه افق!

یادداشت

یوسف موالیی، استاد دانشگاه

مشابه اتفاقي که رخ داده و عین این پرونده 
تقریباً در دنیا تجربه نشــده است. البته در سال 
۱۹۵۵ بلغارســتان یک هواپیماي غیرنظامي 
اســرائیلي را ســرنگون کرد، ولي آن پرونده با 
مصالحه و مذاکره تمام شد. پرونده دیگر مربوط 
به هواپیماي کره جنوبي سال ۱۹۸۳ است که 
توسط روس ها سرنگون شــد و آن  هم به نوعی 
با مصالحه حل شــد. آمریکایي هــا هواپیماي 
ایرباس ایراني را ســال ۱۳۶7 زدند. سرنوشت 
پرونده خط هوایي مالزي که بر فراز اوکراین اتفاق 

افتاد، معلوم نشــد و به دادگاه نکشید و احتماالً 
پشت پرده با مصالحه حل شد. پرونده دیگر هم 
مربوط به پان آمریکن اســت که بر فراز الکربي 
در اسکاتلند سرنگون شد که در این واقعه لیبي 
را متهم به بمب گذاري کردنــد و آمریکایي ها 
خسارت خیلي ســنگین و کالني از لیبیایي ها 
گرفتند. مــا در پرونده ایربــاس نزدیک ۱۰۲ 
میلیون خسارت دریافت کردیم که 4۲ میلیون 
براي هواپیما و ۶۰ میلیون هم براي اتباع ایراني 
بود که ۲۹۰ نفر بودند اما ایران اکنون مسئولیت 
را پذیرفتــه، درحالی کــه در واقعــه ایرباس، 
آمریکایي ها هیچ وقت مسئولیت را نپذیرفتند و 

تنها عنوان کردند از باب انسان دوستي خسارت 
مي دهند. اما ایران پذیرفته که مسئول است و 
این هواپیما بر اساس خطاي انساني و با شلیک 
موشک سرنگون شده، بنابراین کشورهایي که 
اتباعشان قرباني و کشته شدند، مدعي هستند. 
اوکراین هم به لحاظ از دســت دادن هواپیما و 
خدمه اش مدعي خسارت و مطالبه غرامت است. 
اتباع انگلیســي هم غرامت مي خواهند. کانادا 
با ایران مشــکلي دارد که تعدادي از مسافرین 
تابعیت دوگانه دارند. ایراني- کانادایي، ایراني- 

سوئدي و ایراني- انگلیسي هم هستند. 
ایران پذیرفته که مســئولیت دارد و به طور 

طبیعي وقتي کشوري مســئولیت مي پذیرد، 
یعني آثــار مســئولیت را هم مي پذیــرد. آثار 
مســئولیت جبران خسارت اســت که حتماً 
مذاکراتي بین کشورهاي مدعي و ایران، انجام 
خواهد شد و اگر به نتیجه نرسید نمي دانم چه 
مســیر حقوقي را طي خواهند کرد. کشورهاي 
اوکراین و کانادا درخواســت کردنــد که ایران 
دلجویي کند. این بخشــي از خسارت معنوي 
اســت یعني اینکه ایران به نوعــی بپذیرد که 
مسئول اســت و عذرخواهي کند و آن کشورها 
هم عذرخواهي اش را بپذیرند. این بخشــي از 
اتفاقاتي است که مي تواند در این پرونده پیش 
بیاید ولي تازه آغاز یک پروســه طوالني است 
و باید صبر کنیم بحث هــاي مقدماتي در مورد 
واقعیت هاي این پرونده با بازخواني جعبه سیاه 
و اینکه این فاجعه چگونه رخ  داده، روشن شود 

و کارشناسان فني و کشــورهاي مختلفي که 
در فرآیند حقیقت یابي مشــارکت مي کنند، 
گزارش هاي خود را ارائه دهند؛ بعد احتماالً مدل 
حقوقي جبران خسارت روشن خواهد شد. اما در 
موردبحث فني و تشخیص کشورها، براي امنیت 
هواپیماها و اتباع خودشــان تصمیم بگیرند. تا 
زماني که ایران نتواند اعتمادســازي کند این 
وضعیت مي تواند ادامه پیدا کند و خسارت بسیار 
سنگیني براي ایران است زیرا بخشي از درآمد 
ارزي ما از طریق اخذ عوارض هوایي است که رقم 
قابل توجهی است و هم هواپیمایي که از آسمان 
ایران عبور مي کند و هــم هواپیماهایي که در 
فرودگاه هاي ما نشست وبرخاست دارند، به نوعی 
درآمد ارزي تولید می کنند و حذف این درآمد در 
این اوضاع واحوال تحریم ها، خسارت سنگیني 

براي ایران محسوب مي شود.

سرنگونی هواپیمای اوکراینی و ابعاد حقوقی آن

محمد صادق کوشکی 
درمورد اظهارات جنجالی 

اخیرش در شبکه افق به 
خبرنگار ایرنا پالس گفت: 
»این بسته به فهم مخاطب 

است. مخاطب اگر دقیق 
نفهمد یا ذهنش معیوب 
باشد، فرق ندارد گرایش 

سیاسی اش چیست. 
جمله ای که گفتم کاماًل 

معمولی و استاندارد بود؛ 
هیچ مشکل اخالقی هم 

نداشت و عذرخواهی 
نمی کنم«

خانم مجری در برنامه  ای 
گفت: »ایرانی ها به یک 

زندگی حماسی و جهادی 
احتیاج دارند و اگر کسی 

به این سبک اعتقاد ندارد 
جمع کند از ایران برود. برود 

همان جاهایی که همان 
رفاه و همان مدل زندگی را 

دارد.«

نادر طالب زاده اساسًا 
اهمیت سقوط هواپیما و 

واکنش ها به آن را زیرسوال 
برد و گفت: »از این اتفاقات 

10 تا دیگه هم بیفته، در 
مقابل اون اتفاق اصلی 

)حمله به پایگاه های 
آمریکا( هیچه!«
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