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رویداد

گزارش تصویری

شهروند|  در روزهایــی که خبر قتل »ميترا اســتاد« فضای مجازی را 
قبضه کرده بود و اخبار درست و نادرست یکی پس از دیگری دست به دست 
می چرخيد، »صادق پروین آشتيانی« کارگردان فيلم مستند واران به واسطه 
همکاری اش با ميترا استاد در گفت وگو با روزنامه شهروند درباره شخصيت او 
در دوران بازیگری روایت هایی را بيان کرد. حاال بعد از گذشت دو هفته از چاپ 
این مصاحبه، رسانه غير رسمی آمدنيوز با دستکاری این روایت و چاشنی 
دروغ، پيامدهایی را رقم زده تا این کارگردان سينما را مجبور به شکایت کند. 
آمدنيوز که خودش را رسانه ای اپوزیسيون می داند با نسبت دادن وجود روابط 
خصوصی ميان ميترا استاد با صادق پروین آشتيانی و مسعود ده نمکی باعث 
شد تا کاربران فضای مجازی به صفحه آشتيانی در اینستاگرام حمله کنند تا 
جایی که او ضمن بستن پيجش، از آنهایی که این شایعات را منتشر کردند به 

پليس فتا شکایت کرد. 
آقای آشتيانی! حاشيه های زیادی پيرامون انتشار مصاحبه اولی 
که داشتيم به وجود آمد. خودتان درباره اتفاقات چند روز گذشته 

بيشتر توضيح دهيد.
چند روز پيش، از طرف چند نفر از دوســتانم شــنيدم کــه یکی از این 
رسانه های غير رسمی )آمدنيوز( مطلبی را منتشر کرده  است که بخشی از آن 
را از مصاحبه اول من با روزنامه شما که رسانه ای کامال رسمی است، برداشته 
بود. مطالبی که از این مصاحبه گرفته بود را به شکلی کامال ناجوانمردانه تغيير 
داده بود و درواقع باید بگویم که اساس قضيه دروغ و تهمتی بود که نه تنها به 
من بلکه به چند نفر دیگر هم نسبت داده شد. نمی دانم چه تفکر یا رویکردی 
پشت این مسأله وجود دارد که این افراد و رسانه های آنها را واداشته تا ذیل 
تسویه حساب های جناحی و سياسی به تخریب بپردازند و دیگران را قربانی 
اميال و خواســته های پليد خود کنند. آن چه نوشته بودند این بود که خانم 
استاد در چند سال گذشته در جریان فيلم هایی که نقش بازی کرده )فيلم 
من و فيلم اخراجی های ده نمکی( با این افراد در ارتباط  بوده؛ آن هم زمانی 
که او همسر داشته اســت؛ نخست این که می خواستم طی مصاحبه و برای 
تنویر افکار عمومی مشخص کنم و بگویم که متاسفانه بخشی از مردم گویی 
آماده اند که یک مسأله دروغ را بدون این که به اصل ماجرا توجه داشته باشند، 
سریع قضاوت کنند و عکس العمل نشان  دهند؛ حتی کلی پيام  عجيب هم 
برای من فرستاده بودند. من قصد دارم با سند و مدرک واقعيات را روشن کنم.

 اصل ماجرا چه بود؟
 من در  سال ۹2 با خانم استاد فيلمی را به اسم »واران« به پيشنهاد او کار 
کردم که خود او هم در این فيلم به ایفای نقش پرداخت. شهریور ۹2 بود که 
کار فيلمبرداری ما در کرمانشاه به اتمام رسيد و روزی که من سکانس آخر را 
گرفتم، وسایلم را به همراه دیگر عوامل فيلم جمع کردم و به تهران برگشتم. 
درواقع آخرین باری بود که من خانم اســتاد را دیدم )یعنی از شهریور ۹2 تا 
االن( و بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم. البته در ارتباط با مبلغی که در فيلم 
به ایفای نقش پرداخته بود و ادعا می کرد، به من و تهيه کننده پيامک می داد 
و حاال اتفاقاتی افتاد که همان مبلغ پيشنهادی از طریق وکيل خودمان به او 
داده و تسویه شد. االن ما از او رضایت کامل داریم که نوشته من درواقع حق 
و حقوقی از این فيلم و از این اشخاص ندارم و مبالغ مدنظر خودم را دریافت 
کردم و البته خوشبختانه مدارکش را هم داریم. اما در متن این خبر کذایی 
نوشته شده که تا  سال ۹۵ با هم در ارتباط بودند. درواقع اگر من کار خالفی 

کرده باشم، االن باید محاکمه شوم. فارغ از همه این مسائل، دادسرا، نيروی 
انتظامی، آگاهی و دیگر عوامل امنيتی و اطالعاتی می توانستند با شگردهای 

مختلف حقيقت را روشن کنند. 
ناراحتی من از مردمی است که بدون اطالع از واقعی یا غيرواقعی بودن این 
اخبار به صورتی مستمر در شبکه های اجتماعی دست به انتشار آن می زنند 
که این مسأله واقعا ناراحت کننده و عذاب آور است. مردم زمانی این شرایط 
را درک می کنند که تک تک آنها مورد قضــاوت دروغ دیگران قرار گيرند. 
می خواهم به مردم بگویم زمانی که اطالعی در مورد مسأله ای ندارند، قضاوت 

نکنند. 
در جایی به جایزه ای اشاره کرده اید که خانم استاد  سال 96 بابت 
بازی در فيلمی دریافت کرده بودند، پيامکی به شما داده بودند از 
شماره ای که شما آن را نداشتيد و درواقع شماره را تغيير داده بودند 
و این آخرین تماس یا ارتباط شما با خانم استاد بود و بعد از آن دیگر 

هيچ ارتباطی نداشتيد و درواقع کات کردید، درست است؟
البته از سال ۹2 که به دليل مشکل حقوقی سر آن فيلم داشتيم او را ندیدم، 
ولی االن همه مدارک و البته وکيل من هم حضور دارد که درواقع او در مورد 
آن ماجرای مالی که با ما داشــتند مدتی به من و تهيه کننده پيام می دادند 
البته از طرف ما هيچ جوابی داده نمی شد. درنهایت ما مجبور شدیم مبلغی را 
بابت بازی او یا مشاوره هایی که در بحث توليد و لهجه داده بودند به او بدهيم 
و درنهایت با او تسویه کرده و رسيد رضایت را هم گرفتيم. دیگر از آن زمان به 
بعد خبری از او نداشتيم.  سال ۹6 بود که خانم استاد دو پيامک دادند؛ یکی 
این بود که گفت بابت اذیت هایی که من در حق شما مرتکب شدم، حاللم 
کنيد و بعد پيامی با این مضمون فرســتاد که من در فالن جشنواره جایزه 
گرفتم و این جایزه را مدیون راهنمایی های شما هستم و درواقع تشکر کرد. 
این آخرین پيامی بود که من از او داشــتم و بعد از آن ســال ۹۷ بود که خبر 
ازدواجش با آقای نجفی را و  سال ۹۸ هم متاسفانه خبر فوت او را شنيدم. این 
مجموعه اتفاقاتی بود که گفتم و این رسانه ها ناجوانمردانه آبروی دیگران را 

بردند و از همه مهمتر آبروی خانم استاد که دستش از دنيا کوتاه شده است. 
بازتاب این شــایعات و تهمت هایی که منتشر شده به زندگی 

شخصی تان هم لطمه ای زده است؟
ما ایرانی ها یک مسأله کذب و حاشيه ساز را زود باور می کنيم، بدون این که 
تالشی در راستای رســيدن به واقعيت این که مسأله چه بوده، کرده باشيم. 
کامنت هایی که من پای خبری که در رسانه ای چون آمدنيوز انتشار پيدا کرده 
خواندم، اغلب آنها فحش و ناسزا بود و چه اندازه تلخ است که مردم زود باور 
می کنند. طبيعتا تبعات بدی هم برای من داشــت و مجبور شدم صفحه ام 
را ببندم، چون مشــکالت خانوادگی برای من به وجود آمد. البته بعد از این 
ماجرا از طریق وکيلم به دنبال کارهای حقوقی و قضائی ام هستم. وکيل من 
شکایتنامه ای را نوشته اند. با توجه به این که منبع انتشار دهنده این خبر خارج 
از کشور است، اما کار خودمان را انجام می دهيم و تا جایی که الزم باشد از هيچ 
تالشی در محکوميت این افراد و رسانه ها دریغ نمی کنيم. البته از طریق پليس 
فتا هم به دنبال رسيدگی به حاشيه ها و مسائلی هستيم که در فضای مجازی 
اتفاق افتاده است. کسانی که این اخبار را منتشر می کنند چه در اینستاگرام و 
چه در دیگر شبکه های اجتماعی آنها را هم پيگيری می کنيم. حتی آقای ده 
نمکی هم می توانند شکایت کنند. درواقع ما دو نفر قربانی این فضای بد شدیم. 

کارگردان فيلم ميترا استاد بابت خبر جعلی یک کانال تلگرامی  به پليس فتا شکایت کرد

آبروی من و ده نمکی را بردند 

  ســکوی گازی B14 در بندرعباس، روز گذشــته در مراســمی با حضــور محمدباقر عالی، 
معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت و اســتاندار هرمزگان بــه آب انداخته و بــرای نصب و 

بهره برداری راهی فاز 14پارس جنوبی در عسلویه شد. )فارس(

  بادهای 12۰ روزه در زابل شدت گرفت. )ایسنا(

  تصویری از خودروی دوج چارجر بر فراز یکی از شهر های شمال کشور.  )مشرق( 
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حسن خليل آبادی،  عضو کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر درباره طرح زیست شبانه پایتخت 
گفت: »مخالفت اساسی از سوی نيروی انتظامی وجود ندارد،  گرچه به این طرح ایراداتی  به لحاظ انتظامی 
و امنيتی گرفته شده که باید با نيروی انتظامی هماهنگی داشته باشيم و آنها را حل کنيم. مردم شب ها در 
سطح شهر تردد می کنند و شب های تهران زنده است. این طرحی نيست که بخواهد مردم را شب ها به 
بيرون خانه بکشاند؛  مردم خودشان بيرون هستند. در نتيجه مدیریت شهری موظف است امکانات رفاهی 

مردم را در شب نيز فراهم کند و این کار را با همکاری پليس و مراکز امنيتی اجرا خواهد کرد.«

حسن خليل آبادی:  

شب های 
تهران زنده 

است
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در هـر بار تمریـن پناهگيری، 
در محل هـای امـن پناهگيری 
کنيـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نيـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

از شرط بندهای چیتگر...

ادامه از صفحه اول| سه- یادتان هســت چند روز پیش از قتل 
استاد به دست نجفی، حمید حاجیان، وکیل حسین هدایتی در یک 
پارکینگ ترور شد؟ کســی فهمید پرونده اش به کجا رسیده؟ یعنی 
قتل به این اهمیت که به یکی از مهمترین پرونده های قضائی مرتبط 
است، این قدر راحت باید فراموش شود؟ به خاطر چی، به خاطر این که 
اخبار در کشور ما زیادند، سریع منتشر می شوند و تاریخ مصرف شان 
کوتاه است؟ راســتی خانمی که همراه حاجیان بود و در حمله به این 
وکیل زخمی شــده بود، کجاست؟ نمی شود خبری ازش گرفت؟ فکر 
می کنید االن اگر رسانه ها پیگیر باشند، ممکن است بتوانند اطالعاتی 

از خود این خانم یا مشاهداتش به دست بیاورند؟
راستی حسین هدایتی چطور اینســتاگرامش را در زندان آپدیت 
می کند؟ یعنی دســت ادمین اســت یا خودش زحمت ایــن کار را 

می کشد؟ در زندان؟ داریم؟
چهار- خانم ذوالقدر نماینده مــردم تهران گفته بودند که در دو 
استودیوی صداوسیما بیت کوین اســتخراج می شود، به اصطالح 
این استودیوها مزرعه بیت کوین هســتند. ایشان توضیح بیشتری 
نداده بودند و کســی هم حرف دیگری نزد. تنها توضیح این بود که 
احتماال چون تلویزیون به برق فشــار قوی و اینترنت با سرعت باال 
دسترسی دارد، در دو اســتودیو که فعالیت نمایشی ندارند، بچه ها 
مشغول کاشــت و داشت و برداشــت بیت کوین هستند. خب این 
حرف نباید تایید یا تکذیب شود؟ تلویزیون بهش برنمی خورد اگر 

چنین اتهاماتی بزنند؟  
پنج- همین جمعه گذشته خبر دادند که آتش گرفتن پارک چیتگر 
به خاطر یک شــرط بندی بوده. راســتش ما بعد از آن خبر که خیلی 
جالب به نظر می رسید، چند بار پیگیری کردیم، اما اطالعات بیشتری 
ندادند. یعنی قضیه شــرط بندی چی بوده که نمی شــود درباره اش 
بیشتر توضیح داد؟  شرط بندها افراد عادی نیستند؟ داستان چیست؟  

اینها مشتی از خروار است. چند قلم از حرف و حدیث های بی پایان. 
البد هرکس برای خودش می تواند بالفاصلــه چند مورد دیگر اضافه 
کند. همه هم مربوط به روزهای اخیر و نه موارد قدیمی. با این شایعات 
و ابهامات چه باید کرد؟ پیگیری های بی حاصل را ادامه دهیم؟ به حال 
خود رهایشــان کنیم؟ بگذاریم دیباچه شایعات همین طور بزرگتر و 
بزرگتر شــود؟ با وجود این ابهامات و ندانسته ها تالش برای برقراری 

عدالت و دفاع از حق و حقیقت سخت نخواهد بود؟

شهروند| دکتر علی اصغر پیوندی صبح دیروز به همراه مرتضی سلیمی، 
رئیس سازمان امدادونجات؛ شهاب الدین صابونچی، رئیس سازمان جوانان و 
محمد نصیری، رئیس سازمان داوطلبان به استان قم سفر کرد و پس از زیارت 
حرم حضرت معصومه)س( و دیدار استاندار قم به منظور ارایه گزارش خدمات 
جمعیت هالل   احمر در سیل اخیر به دیدار مراجع تقلید رفت. در این سفر یک 
روزه رئیس جمعیت هالل  احمر و همراهانش با آیت اهلل سعیدی تولیت آستان 
حضرت معصومه)س(، آیت اهلل علوی گرگانی، آیت اهلل صافی گلپایگانی، 
آیت اهلل علوی بروجردی، حجت االسالم والمسلمین شهرستانی نماینده 
آیت اهلل سیستانی در ایران و آیت اهلل سبحانی دیدار داشتند که این دیدارها با 

مراجع تقلید به منظور ارایه گزارش خدمات در سیل بود.
علی اصغر پیوندی در دیدار با حضرت آیت اهلل علوی گرگانی با ارایه گزارشی 
از  فعالیت های جمعیت هالل  احمر در سیل اخیر گفت: »امیدواریم با 
فعالیت هایی که در جمعیت هالل  احمر انجام داده ایم، توانسته باشیم رضایت 

خداوند و پس از آن مردم را به دست آورده باشیم.«
او ادامه داد: »باران رحمت الهی در نوروز  سال جاری بیش از 24استان را 

درگیر سیل کرد و ما نتوانستیم از این رحمت الهی به درستی استفاده کنیم 
و خسارات مادی و معنوی فراوانی به مردم استان  های مازندران، گلستان، 
خوزستان و لرستان وارد شد. با این حال در جریان سیل اخیر با حضور در 
استان های آسیب دیده تالش کردیم به گونه ای عمل کنیم تا خسارات وارده 
به مردم کمتر و از تلفات بیشتر جلوگیری شود.« رئیس جمعیت هالل  احمر  
امدادونجات را از فعالیت های این جمعیت خواند و بیان کرد: »نجات جان 
حتی یک انسان برای ما بسیار مهم است؛ بنابراین تمام امکانات را برای نجات 
انسان ها به کار می بریم و در سیل اخیر گر چه ۷۸ نفر فوت کردند اما با توجه به 

گستردگی سیل تلفات کمی به شمار می رود.«
پیوندی با اشاره به کمک های مردمی استان قم اظهار کرد: »با توصیه های 
مراجع تقلید کمک های مردمی استان قم به سیل زدگان در رتبه سوم کشوری 

قرار دارد؛ از حمایت های مراجع تقلید در جریان حادثه اخیر تشکر می کنیم.«
در مجموعه این دیدارها مراجع عظام تقلید از خدمات ارایه شده تقدیر و 
اظهار امیدواری کردند دستگاههای مسئول تا پایان مشکالت مردم در کنار آنها 

باشند.گزارش تکمیلی این دیدارها را در روزهای آینده در شهروند بخوانید.

در سفر یک روزه دکتر پيوندی به قم محقق شد:  

ارایه گزارش خدمات جمعیت هالل   احمر 
در سیل اخیر به مراجع تقلید 
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