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شرکت های 
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تقدیر از خدمات امدادی «هالل احمر» 
در بهارستان
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جهت دفن پوست و ضایعات دعوت به همکاری میشود
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  دانشمندان استرالیایی: سیل بند معالجه دارد

و
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د
کارشناس  
سیل بندی:

   ولی مراعات 
خواب همسایه ها را 

کردیم

 با شماره گیری# 792 *  
در قرعه کشی کنسرو و 

چادر شرکت کنید 

 حرکت سیل از شمال تا جنوب 
کشور بدون کمک پیاده نظام 

خارجی ممکن نبود
 ابرها قطعا منشا خارجی داشته 

و به سرویسهای بیگانه متصل 
بودند

 جاسوسان اجنبی در پوشش 
سیل وارد کشور شدند و هزاران 
عکس و فیلم از مناطق حساس 

برای گزارشگر خوب  شبکه  این 
و آن  فرستادند

و ه
ه د
د
ش

جهت
بندآمدن
سیل،

پلیکیشن ا
سیلینو
رانصب
کنید

شهرونگسیلزده
مدیر تحریریه: سوشیانس شجاعی فرد

مدیر آتلیه: هادی حیدری
 اداره: گلستان، میدان چهارشیر

 جنب فلک االفالک
تلفن 76220

چاپ از: سهامی افست
بهای اشتراک: یکسال سه  عدد چادر    

)خارجه باضافه مخارج پست( 

سیل ممنوع شد
  طرح نیم فوریتی قانون لغو مرخصی عید در صورت وقوع حوادث رای نیاورد

  جهت بند آمدن سیل، ساخت هرگونه برنامه   و صفحه طنز
 درباره سیل ممنوع است

  با هرگونه شایعه مبنی بر وقوع سیل برخورد قانونی خواهد شد
  گرفتن فیلم و عکس و فرستادن آن  به این ور و آن ور   ممنوع است

  نماینده شاعر: ساقیا در گردش بال تعلل تا به چند؟!
غم چون به ملک ما افتد، تسلسل بایدش

  ستاد تکذیب سیل تشکیل شد            برای سیل فحش گذاشتیم که نیاد                   اگر جلوی معاشرت و بارورشدن ابرهای باران زا را میگرفتیم، سیل نمیشد

  وقوع هرگونه سیل ممنوع است                       نوید محمدزاده، زیرپیراهنی خود را به نفع سیلزدگان به فروش رساند

اعضای بازداشتی شورا در این جلسه غایب بودند

اقدام مهم 
ستاد بحران 
سیل:

آخرین اقدامات در مناطق سیلزده:

 دانشمندان ژاپنی: سیل
برای تارهای صوتی مفید است

رادیو و تلویزیون 
ملی:

سخنرانی روزنامه نگار برجسته:

سخنگوی سیل: 

یک استراتژیست:
و هد
ش ن

تصمیم دیشب 
شورای شهر 
اهواز:

اظهارات مهم استاد ملکی درباره سیل اخیر: 

گمشوسیلاحمق

زلزله کرمانشاه عملیات 
فریب بود برای سیل امسال

در حریم رود، خانه نسازید
همه را خانه خراب خواهیم کرد

لحظاتامدادرسانی
خودراماندگارکنید
اهواز،کارون
پلسفید

دکتر احمدی ن

و و

خطرناکترین و الیکخورترین شرایط را از ما بخواهید
مسیل، انتخابات، زلزله، دهانه آتشفشان

دو نوع ساالد، نوشابه، پرتقال 

برگزارکننده مراسم عقد در سیالب

به امدادآماده 

حاشيه  نوي�

يادداشت ۲

ف   ه    صح خ

ه به هالل دارد ی ها نشان از افزای اعتماد جام رسن ن

ام است چرا نقدها متوجه دولت و ن

در نتایج نظرسنجى ملى بهارانه ایسپا  که در روزهاى 19 و 
20 فروردین 98 به صورت تلفنى با جامعه آمارى شهروندان 
کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد؛ 31.3 درصد مردم 
گفته اند از طریق هالل احمر به سیل زدگان کمک کرده اند. 
به روایت صحیح تر 31.3 درصد از کسانى که به سیل زدگان 
کمک کرده اند، از طریق هالل احمر اقــدام کرده اند. در این 
میان 14.3 درصد مردم از طریق مســاجد و حســینیه ها و 
8.1 درصد توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و 12.7 درصد 
به صورت مســتقیم و تنها 3.1 درصــد از طریق چهره هاي 
مشهور مانند ورزشکاران، هنرمندان، اساتید دانشگاه و ... به 

هموطنان سیل زده کمک کرده اند. 
این آمار نشان مى دهد هالل احمر توانسته است به عنوان 
یک جمعیت بى طرف که اقدام به شفاف سازى مالى کرده و 
روند خدمات رسانى و امداد و کمکش را در رسانه ها به اطالع 

عموم مردم مى رساند، گوى سبقت را در جلب اعتماد عمومى 
از ســایر بخش ها و گروه ها برباید و از تجربیات گذشته خود 
درس گرفته، تا آن جا که در این روزها خبر مى رســد رکورد 
جمع آورى کمک هاى مردمى نسبت به خود را هم شکسته و 
مى تواند به عنوان یک کانال امین مردم هنگام بروز بحران ها و 

کاستى ها وارد عمل شود.
موضوع دیگر این نظرسنجى نقش ســلبریتى ها و افراد 
مرجع است که به رغم بزرگنمایى و تبلیغات رسانه اى تنها 
3.1 درصد از مردم از طریق آنان کمک هاى خود را ارســال 
کرده اند. این آمار نشان مى دهد تصویر درستى از سلبریتى ها 
و عملکرد آنان در مواقع بــروز بحران براى مردم وجود ندارد 
و شــاید بهترین کار هدایت و همگرایى ایشان در انجام این 

عملیات توسط نهادى واحد باشد. 
ه  صفحه 

عباس عبدى
روزنامه نگار

سیل اخیر یک واقعیت را نشــان داد و این که بخش مهمی از 
دنبال کنندگان اخبار سیل لبه تیز انتقادات خود را متوجه دولت 
و به  معناي کلی تر حکومــت و نهادهاي مربوط کردند. برخی از 
پژوهش ها نشان داده است که بیش از نیمی از کانال هاي تلگرامی 
به  طور مستقیم از عملکرد دولت در بحران سیل انتقاد کرده اند 
و تنها 5 درصد آنان به بازتاب وعده هاي دولت در جریان ســیل 
 پرداخته اند. همچنین بیش از 70 درصد کاربران چنین نقدهایی 

کرده اند. پرسش این است که چرا چنین شرایطی وجود دارد؟
در درجه نخست بخشی از این وضعیت غیرطبیعی نیست. در 
هر حال مردم و جامعه دنبال محملى هستند تا به تحلیل و چرایی 
 وضعیت خود بپردازند. به طور طبیعی دولت مهمترین هدف در 
راه تحقق این امر خواهد بود. ولی همه ماجرا این نیست.  عوامل 

دیگري نیز در تشدید این مسأله وجود دارند .
اول از همــه عدم حضــور تمــام و کمال دولــت در عرصه 
پاسخگویی و رسانه اى است. سیل اخیر موضوعی است که طبق 
مطالعات موجود  باالي 95 درصد مردم پیگیر اخبارش بوده اند، 
بنابراین شایسته بود که دولت حضوري لحظه اي و موثر در عرصه  

رسانه و پاسخگویی در پدیده سیل می داشت.
عامل دوم حجیم بودن حکومت در ایران است. حکومتی که 
همه کارها را در ذیل خود تعریف می کند، بسیار بزرگ و قدرتمند 
 خواهد شد، ولی به موازات بزرگتر بودن، نشانه خوبی براي هدف 

قرار گرفتن است. هرچه بزرگتر باشــید، نشانه روي علیه  شما، 
راحت تر و کم خطاتر اســت .  در همین زمینــه حذف نهادهاي 
مردمی از مشارکت در امور مدنی مثل کمک و امدادرسانی هاي 
مشابه در زلزله و سیل و... نمونه  مناسب در تأیید این ادعا است. 
به میزانی که نهادهاي مردمی برکنار از این امور باشــند، دولت 
در انجام این وظیفه ناتوان خواهد  شد. در حقیقت انجام چنین 
اقداماتی بــه تنهایی از عهده هیچ دولتــی برنمی آید و نیازمند 
نیروهاي داوطلب و نیکوکار است . عامل مهم بعدي فقدان رسانه 
رسمی معتبر اســت. در همین داده هاى پژوهشى می بینیم؛ 
کانال هایی که تا حدي رســمی هستند، خیلی  کمتر از مردم و 
کاربران عادي علیه دولت نقد کرده اند. چرا؟ به دلیل این که آنان 
باید مسئوالنه تر بنویسند. حال اگر چندین رسانه  معتبر رسمی 
داشــتیم یا برنامه هاى صداوسیما نزد مردم معتبر بود، هیچ گاه 
مردم براى پیگیرى اخبار سیل به صورت افراد ناشناخته در  فضاي 
مجازي غرق نمی شدند که راحت ترین کار آنان حمله به دولت 
و حکومت باشــد .  عامل دیگر فقدان اعتماد مردم به نهادهاي 
عمومی اســت. هنگامی که اعتماد زایل شود کارهاي خوب نیز 
بد ارزیابی خواهد شد و  کارهاي بد، بدتر! بسیاري از این انتقادات 
درباره سیل به نوعی تالفی جامعه درباره انتقادات دیگر و به طول 
کلی کمبود اعتماد  اســت . با این حد از بدبینی انجام وظیفه به 
نسبت سخت خواهد شد، لذا پیشــنهاد می شود دولت در کنار 
کمک به سیل زدگان بکوشد  ارتباط خود را با جامعه قوي تر کرده 
و به بازسازي اعتماد خود مشغول شود و حضور نهادهاي مدنی 
و مردمی را براي مشارکت  به رسمیت بشناســد و اندازه خود را 

کوچک کند تا به راحتی هدف قرار نگیرد . 

يادداشت يک

فا کسی از دولت جلو نزند ل
به خصو شما دوست عزیز

یک- «بســم اهللا! صــادرات نفت 
عربســتان را بــه صفر برســانیم»، 
«تردید نکنید، تنگه هرمز را ببندید»، 
«خلیج فارس را گورســتان نظامیان 
شــما مى کنیم»، «ترامپ با حماقت 
خود، جواز قتل نظامیــان آمریکا را 
صادر کرد». اینها تنها بخشى از تیترها 
و مطالــب ناآرام یکى از رســانه هاى 
کشــور اســت. لحن و موضعى که 
بى تردید مورد استقبال همان هایى 
قرار خواهد گرفت که ظاهرا نشانه شان 
گرفته و قرار اســت تهدیدشان کند. 
ترامپ در تمام ماه هایى که بر سرکار 
بوده، تالش کرده از ایران کشــورى 
خشــن و جنگ طلب نمایش دهد 
که مدام هل من مبارز ســر مى دهد 
و قصد بى ثبات کردن منطقه را دارد. 
توصیفى که با تالش هاى دیپلماتیک 
ما و عقالنیت دولت بشدت در تعارض 
اســت، تا حد زیادى خنثى شده، به 
همین خاطر هم است که شکاف ها 
میان آمریکا و اروپا عمیق تر مى شود. 
اما این که یک رســانه در داخل، آن 
هم رســانه اى که قرار است بخشى 
از مواضع رسمى ما را بازتاب دهد، با 
این شــیوه و با این زبان به تحریک و 
تهییج همفکران خــود مى پردازد و 
بنزین بر آتشــى مى ریزد که ترامپ 
به دنبال شــعله ورتر کردن آن است، 
چقدر با منافع ملى و سیاســت هاى 
صلح طلبانه کشــور همخوان است، 
سوال بى اهمیتى نیست. این که چنین 
اعالم مواضعى چقدر به برقرار ماندن 
امنیت و ثبــات در منطقه و افزایش 
قدرت ایران کمــک خواهد کرد. در 
توان ایران به عنوان یکى از مهمترین 
تردیدى  خاورمیانــه  نقش آفرینان 
وجود ندارد. این که ایــران در مقابل 
تهمت ها و تهدیدها سکوت نخواهد 
کرد و این که هر تعرضى را به سختى 
پاســخ خواهد داد، دایما مورد تاکید 
مسئوالن کشور بوده اســت. اما هر 
حرکت و پاتکى باید از صفر تا صد در 

کنترل سیاستمداران و دولتمردان 
کشور و قواى تصمیم گیر باشد و کسى 
نباید به خود اجازه فراتر رفتن از این 
تصمیمات را بدهد. همه کارشناسان 
قبول دارند که منطقه شرایط ملتهبى 
دارد و در این وانفســا، شرط عقل و 
سیاست این است که نه فقط گزك به 
دست کسى ندهیم که هر تفرقه افکنى 
را خلع  سالح کنیم. این رفتار تازگى 
ندارد. در ســال هاى گذشــته مکررا 
شاهد تخریب دولت و بى احترامى به 
مجلس و حتى فشار و تهدید به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و دیگر مراکز 
و مسئوالن کشــور از جانب تندروها 
بوده ایم. ارسال پیامک هاى اهانت آمیز 
و تهدیدآمیز یکى از آخرین نمونه ها 
در این زمینه بود که نه تنها با پیگیرى 
و بازخواســت مواجه نشد، بلکه گویا 
برخى از عوامل تشویق هم شده اند. 
شــاید همه آن فعالیت ها با توجیه 
آزادى بیان و تعارفاتى از این دســت 
قابل چشم پوشى باشند که نیستند.  
اما وقتى پاى تمامیت کشــور وسط 
است، بعید اســت بتوان همه چیز را 
به شــوخى گرفت و انتظار تسامح و 
شکیبایى داشــت. چرا که اگر دولت 
و مســئوالن  در قبال خــود بتوانند 
صبورى کنند و بگذرند، در قبال منافع 

مردم نمى توانند. 
پس شاید وظیفه شورایعالى امنیت 
ملى باشد تا با تذکر و جدیت به خرج 
دادن، همگان را متوجه مسئولیت شان 
کند. شورایعالى امنیت ملى که گاهى 
در موارد کم اهمیت هم پیش دستى 
و نکاتــى را به رســانه ها یــادآورى 
مى کند که ممکن اســت نیازى هم 
نباشد، مطمئنا در این شرایط ملتهب 
حواسش هست که هر جمله و کلمه اى 
مى تواند چه بازتاب و هزینه هایى براى 
کشور داشته باشد. کشورى که بدون 
این مشــکالت هم درگیر سیالب و 
مشکالت داخلى است و بیش از این 

نیازى به بحران سازى ندارد.
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