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برای چند هزار بشکه نفت
به مردم خسارت نمیزنیم
 2000میلیــارد تومــان ،خســارت
گــــزارش ســیل به واحدهای صنعتی اســت.
گــروه اقتصادی عــاوه بــر آن 25 ،شــهرک صنعتی
دچار آب گرفتگی شــدهاند 300 .واحد صنعتی آســیب
دیدهانــد و  9هــزار واحــد صنفــی دچــار آب گرفتگــی و
خســارت  20تــا  90درصــدی شــدهاند .تمــام اینهــا در
شــرایطی اســت که هنــوز خســارت واحدهــای صنعتی
استان خوزستان به آن اضافه نشده است.
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شاید تعجبآور باشد ولی به نظر
میرســد که ســیل در خوزستان به
مرحلهای رســیده است که مشکل
آن ورود آبهــای فــراوان نیســت،
بلکــه مشــکل اصلی عــدم خروج
آبهــای موجود اســت .خــروج آب یا از طریق فــرو رفتن به
زمیــن و اضافه شــدن بــه ســفرههای زیرزمینی اســت یا از
طریق ورود به تاالبها و هورها و دریا یا از طریق تبخیر.
حجــم گســترده آب چشــماندازی بــرای تبخیــر ایجاد
نمیکند .اشــباع شــدن زمین ،امکانی بــرای جذب آب در
زمیــن فراهم نمیکنــد .تنها راهحل ،خروج آب از شــهرها
و روســتاها و مناطــق کشــاورزی اســت .اگــر این اتفــاق رخ
ندهد ،نه تنها زندگی عادی مردم دچار اختالل میشــود،
بلکه کشت بهاره نیز محال خواهد شد و از همه بدتر اینکه
طوالنی شــدن مدت زمان غــرقآب بودن زمینها ممکن
اســت موجب تغییر کیفیت زمینها شود .بهدلیل رسوب
گرفتــن رودخانههــا و بــاال آمــدن ســطح آنهــا و نیز بســته
شدن مســیلهای فرعی که موجب تخلیه آب رودخانهها
هنگام سیالب میشــد و از همه مهمتر تجاوزهای رسمی
و غیررسمی به حریمهای رودخانه و مسیلها امکان عبور
آب و سیل کمتر شده است و از آنجا که سد موجب کاهش
معمول حجم سیالب شده است ،در نتیجه در عمل فقط
شــکلگیری ســیلهای بزرگ را در زیردســت ممکن کرده
است ،به همین دلیل ابعاد خرابیها را بیشتر کرده است.
اکنــون و بههر دلیلــی با چنین بحرانی مواجه هســتیم.
علــل بروز آن هرچه بــوده را در این مرحله و بهطور موقت
نادیــده میگیریــم .هرچنــد در ادامــه بســیار مهــم خواهد
بــود .ولی در این مقطع پیش از هر چیز ،کوشــش و بســیج
ملــی را بایــد برای خــارج کردن آب از خوزســتان به ســوی
هورالعظیم و اروندرود و دریا معطوف کرد .با ورود آب کار
چندانی نمیتوان کرد .فعالً ظرفیت سدها تکمیل است و
هرچه وارد سدها شود طبعاً به همان میزان نیز باید خارج
شــود .شاید در ادامه بتوان با تنظیم ظرفیت سدها از فشار
سیلهای بعدی کاست ،ولی در هر صورت تنظیم سدها به
معنای خروجی بیشــتر آب از ورودی آن خواهد بود .بویژه
آنکــه در اردیبهشــت مواجــه با فصل آب شــدن برفها در
ارتفاعات زاگرس هستیم و این امر موجب افزایش ورودی
آب به ســدها خواهد شــد .بنابراین چشــمانداز کوتاهمدت
از کاهــش قابــل توجــه ورود آب به دشــت خوزســتان خبر
نمیدهد .متأســفانه باید گفت جلوی پیشــروی منطقهای
آب در ســطح دشت خوزســتان گرفتن نیز مشکل چندانی
را حــل نمیکنــد .بــه میزانــی کــه جلــوی ورود آب بــه یک
منطقه یا روســتا با شهر گرفته شود ،به همان میزان آب به
مناطــق دیگر رفته و جاهای جدید را غــرق در خود خواهد
کرد .پس مســأله اصلی خــارج کردن آب از کل خوزســتان
اســت .مســأله بعدی تأمین امکانات و نیــاز مردم منطقه
و حمایــت بیدریــغ از آنــان اســت .حمایتــی کــه از طریق
حضــور مســئولین ،شــخصیتها و چهرههــای مردمی در
آنجا عینیت خواهد یافت .در این مرحله باید تهدید سیل
را به فرصتی بیبدیل برای تقویت حس همبســتگی ملی
تبدیل کرد .این حس نه فقط در خوزستان ،بلکه در لرستان
و گلستان و سایر مناطق نیز
باید متجلی شود.
ادامه در صفحه 3

نبرد خوزستان
با سیل

امدادگران از لزوم حضور پزشکان
داوطلب برای کمک به سیلزدگان
میگویند
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واکنش ایران
به تحوالت سودان

ســیل بیســابقه دو هفتــه گذشــته در
داستان عکس اســتانهای مختلــف کشــور اگرچــه بــا
گروه اجتماعی
تلفــات جانــی و خســارات مالــی همــراه
بــود و خانه و زندگی خیلی از هموطنان را با خود برد اما در این
میان مردم کشــورمان در بحرانها و ســختیها نشــان دادند که
یکدیگر را تنها نگذاشته و با تمام وجود به هم یاری میرسانند.
در ایــن خصــوص مصادیــق فراوانــی وجــود دارد امــا برخی از
ابتــکارات و حرکتهــای خودجــوش مــردم ســیل زده جلــوه
دیگری از مهربانی و اتحاد ایرانیان را به نمایش گذاشت بهطور
مثــال در حالی که خانههای هر کدام از اهالی منطقه گمیشــان

گلســتان هــر لحظــه بیشــتر در آب و گل فرو میرفــت ،مردان و
جوانان خانه و کاشــانه را رها کرده و دوشادوش هم به حراست
و حفاظت از شهر و دیار پرداختند .سیل گمیشان حادثهای بود
که افزون بر تلخی توانســت حس همبســتگی مــردم آن دیار را
بــه رخ جهانیان بکشــد یــا در منطقه خوزســتان که ســیل تمام
زیرساختها را ازبین برده و سیالب خروشان کرخه به دهالویه
هجــوم آورده ،جوانــان با تعصــب و با غیرت ایــن منطقه برای
دفاع از دهالویه درمقابل موج ســیالب کرخه ســیل بند انسانی
ســاختند ویکبار دیگر حماســه مقاومت و از خود گذشتگی را به
نمایــش گذاشــتند .اما حادثه ســیل در منطقه پلدختر لرســتان

آسانژ و تأثیر آن در روزنامهنگاری تحقیقی

جهان به روزنامهنگاری تحقیقی برای
افشــای فســاد در رونــدی طوالنــی بــا
گفتـــار
ابعــاد مختلف و جریانســاز نیاز دارد
و در ایــن میــان ویکیلیکــس ،پدیــده
پیچیــدهای بود که تبدیل بــه منبع کار
شــماری از روزنامهنــگاران تحقیقــی
جهان شــد .بــا این حال هنــوز ماهیت
مجید رضاییان
ایــن پدیــده در پرده ابهام قــرار دارد و
استاد دانشگاه
چگونگی دستیابی آن به اطالعاتی که
در حوزه علوم
ارتباطات
تبدیل به افشــاگریهای سؤالبرانگیز
آن شده ،بیپاسخ ماندهاست.
در ایــن پدیــده پیچیــده اصلیتریــن ســؤاالت بیپاســخ
مانده این ســؤاالت اســت که چه کســی یا گروهی پشــت آن
قرار دارد؟ آیا این ســایتی اســت که اطالعات منتشــر شــده
از ســوی آن ،حاصل رقابت ســرویسهای اطالعاتی جهان
اســت؟ و سؤال اساســیتری که از روز پنجشــنبه که مؤسس
این ســایت دســتگیر شــد ،مطرح شــده نیز این اســت :چرا
جولیان آسانژ در این برهه از زمان که نقاط زیادی از جهان
بهدلیل سیاســتهای مغشوش دونالد ترامپ دچار آشوب
اســت ،دستگیر شــد ه است؟ چنین ســؤاالتی نشان میدهد
ما نمیتوانیم درباره آســانژ و ویکیلیکس قضاوت روشنی
داشته باشیم.
ش پاسخ
اما بهعنوان روزنامهنگار میتوانیم به این پرس 

دهیم که آیا انتشــار اســناد به دســت آمده ،چه اســنادی که
اســرار یک کشور محسوب میشود و چه اســنادی که بیانگر
فســاد سیاســتمداران هســتند ،اقدامی درســت بودهاســت
یــا نــه؟ انتشــار اســناد ویکیلیکس باعث دســتیابی آســان
روزنامهنگاران تحقیقی به مدارکی شــد که دستیابی به آنها
برای آنان دشــوار و حتی غیرممکن بود .افشــاگریهایی که
ویکیلیکس دست به آنها زد ،در دو حوزه قابل دستهبندی
بود .بخشــی از این اســناد مربوط به اســناد نظامی میشــد
و از بیــن آنهــا میتــوان بــه اســنادی که ایــن ســایت درباره
جنگهــای افغانســتان و عــراق منتشــر کــرد ،اشــاره کرد و
بخشی دیگر نیز به افشاگری فساد سیاستمداران و اقدامات
سیاســی آنــان میپرداخــت .هر دو دســته این افشــاگریها
بــه روزنامــه نگاران جهان کمــک کرد تا با تحقیق و راســتی
آزمایــی این اســناد ،دســت بــه شفافســازی سیاســتها و
اقدامــات سیاســتمداران و تحلیلهــا و ارزیابیهــای دقیــق
بزنند .ویکیلیکس کمکی بود برای جریانســازی رســانهها
در شفافســازی کار دولتهــا .چنیــن شفافســازیهایی
همــواره باعــث میشــود ،حکومتهایــی کــه دربــاره آنهــا
افشــاگری صــورت گرفته و حتی ســایر حکومتها پای خود
را عقبتــر بگذارنــد .بویژه کــه در روزنامهنــگاری تحقیقی،
تمرکــز اصلــی روزنامهنگاران بر دو مســأله فســاد سیاســی
و فســاد اقتصــادی متمرکــز میشــود .در ایــن میــان گاه در
جهــان شــاهد آن بودهایــم کــه کار روزنامهنــگاران تحقیقی

خروج نام  14عضو طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل

در حالــی کــه ســازمانملل اســامی
اعضــای هیــأت مذاکرهکننــده طالبــان
خبـــــر
در گفتوگوهــای صلــح بــا امریــکا را از
فهرســت ســیاه خــارج کــرده ،گــروه طالبــان افغانســتان در
بیانیــهای از آغاز دور جدید حمالتش در فصل بهار خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،طالبان
افغانســتان در بیانیهای طوالنی که به پنج زبان منتشر کرده،
عنوان کرده مبارزه در افغانســتان در ضمن حضور نیروهای

خارجی در این کشــور و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان
از آنهــا ادامه خواهد داشــت .این در حالی اســت که امریکا و
طرفهــای مذاکرهکننــده با گــروه طالبان در قالــب مذکرات
صلــح در تــدارک مذاکرات بیــن افغانی  ۱۹آوریل هســتند و
در همیــن راســتا ذبیحاهلل مجاهــد ،از ســخنگویان طالبان از
خارج شــدن اسامی  14عضو هیأت مذاکرهکننده خود در این
گفتوگوها از فهرســت سیاه سازمان ملل خبر داده و مدعی
شدهاســت ،وعدههایــی دربــاره خــروج دائمــی اســامی این

بــرای پرچم کشــور نمــاد هویــت ایران داســتان دیگــری را رقم
زد و مــردم بلنــد همــت و بــا غیــرت پلدخترتصویــر دیگــری را
خلــق کردند آنها اگرچه در ظاهر روایت«نداری شــان» دســت
به دســت میشــود امــا در باطــن تمام تالششــان بــرای پابرجا
نگه داشــتن پرچمی اســت که رنگ ســفید هویتشــان ،ســرخی
خونهای ریختهشــان و تمامیت سبز رنگشان را از آن به امانت
گرفتهاند .با این اوصاف مردم ایران ثابت کردند که اگر سرشان
برود ،سر سرزمینشان را در اوج ،پر غرور و سرفراز نگه میدارند.
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بــه دالیلی ناتمــام مانده اما دیگــران آمــده و آن را تکمیل
کردهاند .از اینرو این بخش از کار رســانهای چیزی است که
سیاســتمداران راهی برای فرار از آن ندارند و اسنادی که به
تهیه ایــن گزارشها و دادن ایده به روزنامهنگاران تحقیقی
کمک کنند ،در جای خود قابل تقدیر هستند.
ویکیلیکــس در کار خــود ،پــا را از تأثیرگــذاری فراتــر
گذاشــت و تبدیــل بــه منبــع جریانســاز شــد .شــماری از
جریانســازیهایی کــه در کشــورهای مختلــف در یک دهه
اخیــر شــکل گرفــت ،بر اســاس اســنادی بــود که به مــرور و
در یــک دهه گذشــته توســط ویکیلیکس منتشــر شــد .این
جریانســازی اکنــون تبدیــل به روندی شــده اســت که جدا
از اســناد ویکیلیکــس در ســایر حوزههــا نیــز مــورد توجــه
روزنامهنگاران بودهاســت .نمونه آن را میتوان در ماجرای
قتل خاشــقجی و جریانی که روزنامهنگاران ترکیه و روزنامه
واشــنگتن پســت علیه عربســتان ســعودی و احقاق حقوق
خبرنگاران به راه انداختند ،مشاهده کرد.
بــا وجود این تأثیرگذاری و جریانســازی ،معتقدم نباید
دربــاره کار جولیــان آســانژ و ســایت ویکیلیکــس قضــاوت
کــرد .زیــرا هرچنــد اســناد ویکیلیکــس تأثیــر مثبتــی در
روزنامه نــگاری تحقیقــی داشــته ،اما موضــوع آن ،موضوع
پیچیــدهای اســت .ایــن ســایت به اســنادی دســت یافته که
براحتی نمیتواند به دســت کســی افتد و مشــخص نیست
چگونه به دست این سایت و مؤسس آن افتاده است.

افراد از این فهرســت دریافت کردهاند .مال عبدالغنی برادر،
از مؤسســان گروه طالبان که حدود شــش مــاه پیش از زندان
پاکســتان آزاد شد ،شامل این فهرست است .او اکنون رئیس
دفتر سیاسی طالبان در قطر است .نام انس حقانی که اکنون
زندانی امنیت ملی افغانستان است نیز در این فهرست بود
کــه برای انجــام گفتوگوها آزاد نشــد .او فرزنــد جاللالدین
حقانــی ،بنیانگذار شــبکه حقانــی و برادر ناتنی ســراجالدین
حقانی ،رهبر کنونی این شبکه و معاون گروه طالبان است.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه سیاســت اصولــی
جمهــوری اســامی ایــران را عــدم مداخلــه در امور
داخلی دیگر کشــورها دانســت و تأکید کرد :تحوالت
روزهــای اخیــر ســودان ،مســأله داخلــی ایــن کشــور
اســت .به گــزارش ایرنا ،بهرام قاســمی درخصوص
موضــع ایــران در قبال تحوالت ســودان بــا تأکید بر
اینکه سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران عدم
مداخله در امور داخلی دیگر کشــورها اســت و ایران
همواره خواســتار ثبات و امنیت کشورهای مسلمان
بــوده و خواهــد بــود ،گفــت :امیدواریــم تمامــی
طرفهای ســودانی با خویشــتنداری ،حفظ آرامش
و بهرهگیــری از سیاســت تعامــل و گفتوگــو و از
روشهای مســالمتآمیز ،مطالبات و خواستههای
خــود را پیگیــری کننــد و بــه زودی شــاهد اســتقرار
آرامش و ثبات در این کشور باشیم.

