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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

در جلسه یکشنبه ش��ب هيأت وزیران، دستگاه های 
مسئول و وزارتخانه های کش��ور، نيرو، راه و شهرسازی، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، 
مش��اهدات ميدانی و گزارش ه��ای دریافت ش��ده از 
مناطق سيل زده را به استحضار اعضای دولت رساندند. 
رئيس جمهوری در این جلسه که ریاست آن را بر عهده 
داشت، ضمن تشکر و قدردانی از ستاد مدیریت بحران، 
کليه دستگاه های اجرایی، جمعيت هالل احمر، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
نيروهای مردمی و صداوسيما که با حضور در کنار مردم 
و اطالع رسانی به موقع، به یاری آسيب دیدگان پرداختند، 
بر مراقبت حداکثری از سالمت و زندگی مردم و پایداری 

سدها تأکيد کرد.
حس��ن روحانی با توجه به بی سابقه بودن گستردگی 
و مي��زان بارش ها در کش��ور حداقل در یک صد  س��ال 
اخير، مشارکت همگان و کليه دستگاه ها و نهادها را در 
ساماندهی مناطق س��يل زده و کمک به جریان عادی 
زندگی مردم ضروری دانست و خواستار سرعت عمل هر 

چه بيشتر کليه مسئوالن در این خصوص شد.
روحان��ی همچني��ن ضم��ن موظف ک��ردن کليه 

دس��تگاه های مس��ئول به ارایه ارزیابی دقيق از ميزان 
خسارت به واحدهای مسکونی، صنفی و صنعتی، مزارع 
و باغات کشاورزی و دامداری ها، بر تعهد دولت نسبت به 
اقدام سریع برای جبران خسارات آسيب دیدگان مطابق 
قاعده ای که در جلسه قبلی هيأت وزیران تصویب شده 

است، تصریح کرد.

رئيس جمهوری همت و بردباری مردم در استان های 
گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، ایالم، 
کهگيلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختياری و س��ایر 
مناطق سيل زده و مش��ارکت همگان در کمک رسانی 
به آسيب دیدگان را س��تود و آن را نمونه ای کم نظير از 

همبستگی ملی دانست.

 سیالب و درس هایی که 
از آن نخواهیم گرفت!

سیاوش باقی| درباره این که رسانه ها و خبرنگاران نقش 
خود را در اطالع رسانی حوادث طبیعی مثل سیالب های اخیر 
به درستی انجام داده اند یا نه، بحث های بسیاری مطرح شده 
است. این ایراد بزرگ که مطبوعات در تعطیالت دوهفته ای 
بودند و نتوانستند عملکرد مناسب را داشته باشند، ایرادی وارد 
است و حضور دوهفته ای روزنامه »شهروند« و انتشارش در این 
ایام برای پوشــش اخبار به خود ما و به آنها که ماجرا را دنبال 
می کردند، ثابت کرد که چنین تالشی چقدر الزم و مفید است. 
امروز روزنامه نگاران بســیاری در دل حادثه هستند و بخش 
بزرگی از آن چه منتشر می شود ناشی از زحمات شبانه روزی 
آنهاست. در عین حال که می توان به نقش شهروندخبرنگاران 
اشاره کرد که به خوبی توانستند بخشی از خأل موجود را پر کنند 
و با خبرو تصویر گوشه ای از آن چه را که در شمال و جنوب غربی 
کشور فاجعه آفرید، به مردم کشور و عرصه بین المللی منعکس 
کنند. با تاکید این نکته که تنها همین اخبار و تصاویر است که 
می تواند عمق رنج و استیصال مصیبت زدگان را نشان دهد و 
مردم را برای همراهی برانگیزد. اما در همین زمینه شاید ذکر 
چند نکته الزم باشد. تجربیاتی که اگر در آینده هم به کارمان 

نیاید، حداقل جایی ثبت خواهد شد.
یــک- در این ســیالب ها هم رواج شــایعه کم نبــود. از 
عکس هایی که شکستن سیل را حکایت می کردند تا اخباری 
که از زیر آب رفتن احتمالی سوسنگرد می گفتند. این که چرا 
شایعه به وجود می آید و اوج می گیرد بارها گفته شده، اما این که 
چطور می شــود جلوی آن را گرفت، از آن کارهایی بود که در 
همین روزها اگرچه نه به سادگی اما ممکن بود. شاید یکی از 
اصلی ترین مشکالت عرصه خبررسانی حادثه که در این دوره 
هم خود را نشان داد، نداشتن یک ستاد و مرکزیت واحد برای 
خبررسانی بود. این مشکل که خود بحران هم متولی نداشت، 
البته دلیلی بزرگتر است، اما در همین شرایط هم می شد کانالی 
یا سایتی یا صفحه ای رسمی در اینستاگرام را به کار خبررسانی 
اختصاص داد، تا مراجع قابل اعتماد و مطلع بتوانند از آن طریق 
اخبار الزم را منتشر کنند و حتی به شایعات پاسخ دهند. اتفاقی 
که نیفتاد و تعدد مراکز اطالع رســانی باز هم چوب الی چرخ 

بود.
دو- درباره آسیب های فیلتر بودن تلگرام در این روزها زیاد 
گفته شده، شاید به همین نکته بسنده کنیم که اگر تلگرام باز 
و در دسترس همگانی بود و همه می توانستند به راحتی از آن 
استفاده کنند، خیلی از مشکالت حادثه دیدگان برای مطلع 
شدن از اخبار کمتر می شد. تمرکز عمومی در یک پیام رسان 
برای انتقال پیام های رسمی و اورژانسی یک اصل است. البته 
که استفاده از پیام رسان های متنوع و امکانات شان برای مردم 
یک امتیاز اســت و داشــتن چنین فضایی کمک می کند تا 
شهروندان نیازهای مختلف خود را بهتر رفع کنند، اما نبودن 
یک پیام رسان اصلی کار را برای خبررسانی مشکل می کند. این 
همان آسیبی بود که در زمان فیلترکردن تلگرام و آوار کردن 
چند پیام رسان مختلف داخلی بر سر مردم هم گفته شد، اما 

گوش شنوایی نبود.
سه- در شرایطی که بخشــی از مسئوالن حتی بزرگترین 
بالیا و فجایع انســانی را محلی برای تسویه حساب و رقابت با 
جناح های سیاسی ناهمسو می بینند، شاید مسموم ترین اتفاق 
این باشد که رســانه ها هم در این دام بیفتند و به جای انجام 
مســئولیت خود روی آتش این اختالفات و رقابت ها بنزین 
بریزند. اشتباهی که کم وبیش از صداوســیما شاهد بودیم. 
این که این رسانه به دالیل جناحی ســعی می کرد خدمات 
بخشــی از تالش گران و مثال نظامیان را پررنگ تر از نهادهای 
عمومی و دولتی نشان دهد، جز دامن زدن به اختالفات و دودی 
که به چشم مردم می رفت، چه حاصلی داشت؟ رسانه در این 
زمان، به هر جا که وابسته است، اگر کمی وجدان را مالک قرار 
دهد، اخبار حادثه و امدادونجات را متعادل و بدون جبهه گیری 
نقل خواهد کرد و در این آب گل آلود کــه خانه های مردم را 
تخریب می کند، دنبال گرفتن ماهی های سرطانی نخواهد بود. 
این را اگر قبال هم نمی دانســتیم در این سیالب ها دیدیم. اما 

درس خواهیم گرفت؟

یادداشت

عادل هم 20 سال ساکت 
بود، مثل میثاقی

ادامه از صفحه اول| احتماال برای هیچ کدام 
از آنها که پشــت گوشــی های موبایل ژســت 
روشــنفکری گرفته اند و از میثاقی می خواهند 
خودش را فدای فردوسی پور کند، مهم نیست که 
در این صورت آینده حرفه ای او چه خواهد شد و 
خرج زندگی اش را از کجا باید تامین کند. باز وقتی 
عادل را کنار گذاشتند، آن قدر جایگاه اجتماعی 
داشت که یک فضای گســترده در حمایت از او 
ایجاد شود، فردا اما محمدحسین میثاقی را چه 
کســی به یاد خواهد آورد؟ برای ما ملت ایران که 
عادت کرده ایم هزینه ژســت های مان را از جیب 
دیگــران بپردازیم، احتماال جــواب هیچ کدام از 
این سواالت مهم نیســت. خیلی از مواقع چون 
ما زورمان به سیســتم و اصل مشکل نمی رسد، 
فقط دنبال یک نمود انسانی هستیم تا تقصیرها 
را گردنش بیندازیــم. در این فقره اخیر هم قطعا 
میثاقی بهتریــن قربانی ممکن اســت؛ به ویژه 
با تم ســوزناک ماری که در آستین پرورده شد و 

شاگردی که به معلمش خیانت کرد.
گاهی چاره ای جز سکوت و فرمانبرداری نیست. 
این را حتــی خود عادل هم خوب می دانســت؛ 
کسی که 20 سال در حوزه فوتبال برنامه ساخت، 
اما حتی یک بار هم در مورد حق پخش تلویزیونی، 
یعنی مهمترین رکن اقتصادی فوتبال در جهان 
حرف نزد. عــادل به اجبار آب حیات و نســخه 
شــفابخش بســیاری از دردهای فوتبال ایران را 
مسکوت باقی گذاشت تا خودش روی آنتن باقی 
بماند، پس امروز از امثال میثاقی انتظار نداشــته 
باشید خودشان را فدای فردوسی پور کنند. من و 
شما هم اگر بودیم، نمی کردیم. پس بی تعمق فقط 

الیک ها را جمع کنید. 

 

آیت وکیلیان| نوروز  ســال 1398 به جهت بروز و 
ظهور حادثه ای چون سیل و  خرابی ها و تلفات جانی و 
انسانی که به بار آورد و اذهان عمومی را جریحه دار  کرد، 
در تاریخ ایران به عنوان واقعــه ای تلخ ماندگار خواهد 
بود. در چند ســال  اخیر و به دنبــال حوادثی که بروز و 
ظهور پیدا کرده، مــردم و وجدان های بیدار  جامعه در 
زمان وقوع بحران، نقش و عملکرد ســازمان ها، نهادها 
و دستگاه هایی  که در راســتای بحران زدایی از چنین 
حوادثی مدخلیت دارند و مهمتر از همه  افراد و مدیران 
مســئول این ســازمان ها را زیر ذره بین قرار داده و هر 
کوتاهی را  به انتقادهای تند گرفتــه و نواخته اند و هر 
تالش و مسئولیت پذیری را ستوده اند.  در سال جاری و 
به دنبال وقوع سیل ویرانگر در چند استان کشور، برخی 
شــنیده  ها و حکایت ها خبر از حضور و تالش کمرنگ 
سخنگوی ســتاد مدیریت بحران  داشته است. »بهنام 
سعیدی« به عنوان سخنگوی این سازمان در گفت وگو 
با   »شهروند« به حاشیه ها و مسائل به وجود آمده در این 
راستا پاسخ داده و شخص  خود را از هر گونه اتهامی که 
به نوعی در راســتای حضور ضعیف و عدم  پاسخگویی 
در زمان وقوع این حادثه بوده، مبری دانسته است. این 

گفت وگو از  نظر می گذرد. 
  به عنوان سخنگوی ستاد مدیریت بحران، 
سازوکار این سازمان و هماهنگی های  به عمل 
آمده را با سایر نهادها و ســازمان هایی که در 
راستای بحران زدایی وارد  کار می شوند، چگونه 

می بینید؟
برنامه ریزی براساس ساختار مدیریت بحران کشور 
توسط رئیس جمهوری   )رئیس شورای عالی مدیریت 
بحران کشور( و وزیر کشور )قائم مقام و رئیس  سازمان و 
همچنین به عنوان دبیر مدیریت بحران کشور( مدیریت 
می شود و  هماهنگی های صورت گرفته در این راستا ذیل 
رئیس شورای هماهنگی مدیریت  بحران کشور است. 
تحلیل این سازوکار در سطح کشور به این صورت است 
که  مدیریت بحران در ســطح استانی برعهده استاندار 
و در سطح شهرســتان برعهده فرماندار است. تمامی 

دستگاه های تحت امر این مدیران موظف به  فعالیت و 
خدمات در زمان وقوع بحران هســتند. هر کدام از این 
نهادها که به  نوعی رســالت بحران زدایی دارند، دارای 
14 کارگروه  تخصصی هستند و  هر کدام وظایف خاص 
خود را انجام می دهند. نهادهای مربوطه تحت مدیریت 
 فرماندهی ستاد مدیریت بحران کشور عمل می کنند. 
ناگفته نماند که عملیات هــای  تخصصی در چارچوب 
قانون و ســاختار موجود که وظایف کامال مشــخصی 
 دارند، وظایف خود را براســاس تخصصــی که دارند، 
انجام می دهند. در صورت  نیاز، پشتیبانی و کمک سایر 
دستگاه ها با دستور فرماندهی واحد و براساس  تخصص 

آنها تأمین می شود.   
  زمانی که سیل در سطح کشور به سطحی 
بحرانی رســید و برخی از استان های کشور 
را به نوعی زمینگیر کــرد، ماهیت و مضمون 
گمانه زنی ها و  اظهارنظرهای رسانه ها و اذهان 
عمومیـ  چه به صورت شفاهی و چه به  صورت 
مکتوبـ  به این ســمت رفت که »سخنگوی 
ســازمان مدیریت بحران« بــه  عنوان حلقه 
ارتباطی و هماهنگ کننده بین این سازمان و 
سایر نهادهایی که  درگیر بحران سیل بودند، 
حضور کمرنگی داشــته و در جایگاه و نقش 
محوله  خود کوتاهی می کند. ایــن انتقاد را 

می پذیرید؟
ابتدا باید بگویم که بیشتر رسانه های داخلی در 
پوشش اخبار داخلی و هر آن چه  مربوط به سیل 
بود، نقش مثبتی در انتشار این اخبار داشتند. 
در ادامه سخنگوی  سازمان مدیریت بحران نیز 

از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها 
در پوشش و  انتشار اخبار مربوط 
به وقوع این بحران دریغ نکرده 
اســت. برای اثبات این  مسأله 

باید بگویــم کــه کارگروه 
مستقر در ستاد مدیریت 
رســالتش  که  بحــران 

اطالع  رســانی از وضع کشــور در زمان وقع سیل بوده 
تا دیروز بیش از 514 ســاعت  پوشش اخبار لحظه ای 
داشته که این میزان از تالش در راستای آگاهی رسانی 
به  عرصه عمومی و جامعه صورت گرفته است. در میان 
این رسانه ها، باشــگاه  خبرنگاران جوان و صداوسیما 
)تمامی حوزه های خبری و شــبکه ای این  سازمان( و 
سایر رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها و ... در کار انتشار 
و  اطالع رسانی بوده و نقش پررنگی در میزان آگاهی به 
مردم و همچنین پیشــگیری  از تکرار فجایع به وجود 
آمده در نقاط سیل خیز داشتند. در این میان، سخنگوی 
 سازمان مدیریت بحرانـ  که حقیر باشمـ  رئیس سازمان 
و برخی دیگر از  مدیران رده باالی این سازمان کار انتشار 

اخبار را برعهده داشتند.  
  به عنوان سخنگوی سازمان مدیریت بحران 
سهم خودتان از انتشار اخبار مربوط  به سیل و 
همه تالش هایی که در این راستا صورت گرفته 
اســت را در چه  حدودی تعیین می کنید؟ آیا 

توانسته وجدان خودتان را راضی کند؟
از ابتــدای بحران به وجــود آمده، حقیــر به عنوان 
سخنگوی سازمان در تمامی  نقاطی که این حادثه بروز 
پیدا کرد حضور فیزیکی داشــته و در این راستا به  کار 
انتشار اخبار نیز پرداخته ام. اطالع رسانی بنده در مورد 
سیل به طور  مســتمر از طریق رسانه هایی چون شبکه 
خبر، شبکه های یک و دو سه و پنج و  کانال های 
مختلف رادیویی و برخی خبرگزاری های رسمی 
داخلی صورت  گرفته است. در طول این مدت 
هیچ خبرنــگاری نبوده که درصــدد اطالع و 
آگاهی  از وقوع این حوادث بوده و تماس گرفته 
باشــد و ما به او پاسخی نداده باشیم. 
 همه این فعالیت هایی که گفتم به 
صورت شبانه روزی صورت گرفته 
است.  انتشــار اخبار به صورت 
لحظه ای، مستند، موثق، دقیق 
و در کوتاه تریــن زمان  ممکن 

صورت گرفته است.  

سخنگوی سازمان مدیریت بحران در پاسخ به انتقادها از عدم پاسخگویی در زمان وقوع حادثه سيل در چند استان کشور:

حضور  و تالش ما شبانه روزی بوده است

رئيس جمهوری در نشست هيأت دولت:  

دولت به اقدام سریع برای جبران خسارات 
آسیب دیدگان متعهد است
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رهبر انقالب در پیامی درگذشــت مرحوم حاج سیدمحمود محتشمی پور از مبارزان قدیمی انقالب 
اسالمی را تسلیت گفتند. در متن پیام مقام معظم رهبری آمده است: »درگذشت مرحوم مغفور آقای 
حاج محمود محتشــمی را که از یاران دیرین انقالب و وفاداران حقیقی بــه آن راه و اهداف امام راحل 
عظیم الشــأن بودند، به خاندان گرامی و بازماندگان و دوستان ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و 

رضوان الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.«

مقام معظم رهبری

تسلیت به مناسبت 
درگذشت 
سیدمحمود 
محتشمی پور 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنيد  ) مثالً زیر یک 

ميز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 
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 آمریکا رسما نام سپاه پاسداران 
را در فهرست تروریستی خود 

قرار داد
کاخ سفيد در اقدامی خصمانه و مغایر با قوانين 
بين المللی نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
رسما در فهرست به اصطالح تروریستی دولت 
آمریکا قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا در اقدامی 
غيرقانونی عصر دیروز بيانيه ای در این باره امضا 
کرد. ترامپ در این بيانيه آورده که »امروز به طور 
رس��می برنامه دولتم برای تروریس��تی اعالم 
کردن نيروهای سپاه پاس��داران ایران ازجمله 
نيروهای قدس را ذیل بند ۲۱۹ قانون مهاجرت 
و تابعيت اعالم می کنم. این گام بی مانند نشانگر 
آن است که ایران نه تنها یکی از حاميان اصلی 
تروریس��م اس��ت بلکه فعاليت هایی که سپاه 
پاسداران در آن دخيل است، تروریسم را ترویج 
و حمایت مالی می کن��د.« از طرفی و پيش از 
آن که این خبر رس��ما از سوی کاخ سفيد اعالم 
شود، سرلش��کر محمدعلی جعفری، فرمانده 
سپاه پاسداران اظهار کرد که »اگر آمریکایی ها 
دست به چنين حماقتی بزنند و امنيت ملی ما 
را به مخاطره بيندازند، مطابق سياس��ت های 
نظام جمهوری اسالمی ایران  اقدامات مقابله 
به مثل را عملياتی کرده و در دس��تور کار قرار 
خواهيم داد. در چنين شرایطی دیگر ارتش و 
نيروهای امنيتی آمریکا در منطقه غرب آسيا از 
آرامش امروز برخوردار نخواهند بود.« همزمان 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در وبگاه 
رسمی وزارت امور خارجه و در صفحه تویيتر 
خود در هشداری به آمریکا درباره عواقب این 
اقدام عليه سپاه پاسداران ایران نوشت که »آنها 
که منافع نتانياهو را به منافع کشورشان ترجيح 
می دهن��د و همواره توطئه نام گذاری س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی به عنوان »سازمان 
تروریستی خارجی« را دنبال کرده اند، کامال از 
عواقب این سياست برای نيروهای آمریکا در 
منطقه آگاهند.« ظریف همچنين نوشت که 
»در واقع، آنها به دنبال کشاندن آمریکا به یک 
باتالق هس��تند. ترامپ باید تا فاجعه دیگری 
برای آمریکا خلق نشده این حقيقت را درک 

کند.«

فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، روز گذش��ته خبر داد 
رئيس جمهوری در قالب نامه ای دستور برداشت ۲ ميليارد یورو 
از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات 
نرخ ارز حدود ۲۷هزار ميليارد تومان است را صادر کرده است، 
تا این مبلغ هر چه سریع تر به مناطق سيل زده اختصاص پيدا 
کند. نایب رئيس کميس��يون فرهنگی مجلس تاکيد کرده 
بودجه ستاد مدیریت بحران کش��ور به حدی ناچيز است که 
نمی تواند کمک شایانی به سيل زدگان و زیربناهای ویران شده 
مناطق سيل زده داشته باشد، به همين دليل باید از طریق خلق 

منابع درآمدی جدید فکری برای جبران خسارت های سنگين 
به جا مانده از س��يل کرد. براس��اس برآوردهای اوليه حجم 
خسارت های سيل نوروزی تا زمان اعالم آمارهای روز گذشته 
بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان پيش بينی ش��ده است. نماینده 
مردم تهران به برخی پيشنهادات نمایندگان مجلس برای تامين 
بودجه کمک به مناطق سيل زده اش��اره کرده و در گفت وگو 
با ایسنا گفته اس��ت: »برخی نمایندگان پيشنهاد دارند برای 
جبران خسارت ها از سوخت خودروها ماليات دریافت شده و 
به مناطق سيل زده اختصاص یابد، برخی نيز پيشنهاد حذف 

سه دهک پردرآمد جامعه از شمول یارانه بگيران و اختصاص 
منابع آزادشده به استان های س��يل زده را مطرح کرده اند که 
همه این پيشنهادات باید به دقت مورد بررسی قرار بگيرد.« این 
عضو فراکسيون اميد مجلس با اشاره به تهيه طرح دو فوریتی 
از سوی فراکسيون اميد برای حمایت از آسيب دیدگان سيل و 
چگونگی جبران خسارت ها گفته: »اعضای فراکسيون اميد در 
قالب این طرح قواعد و راه حل های عبور از شرایط اضطرار فعلی 
را مشخص کرده اند. با تصویب این طرح می توان کمک شایانی 

به مناطق سيل زده و مردم آسيب دیده داشت.«

برداشت 2 میلیارد یورویی از صندوق توسعه برای کمک به مناطق سیل زده
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