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روایت خبرنگار اعزامی «ایران» از روستاهای گرفتار در سیالب در دشتیاری

ما را فراموش کردهاند!
جامعه

محمد معصومیان
خبرنگار اعزامی «ایران»

تــازه بــه روســتای سیتاردشــتیاری رســیدهایم.
«ســعید طویــل» از تویوتــا پیــاده میشــود،
پاچــه شــلوارهایش را بــاال میزنــد و دل بــه آبــی
میزنــد کــه جــاده روســتای دلــگان بــه ســیتار را
پوشــانده اســت.از ماشــین بــه او نــگاه میکنــم
کــه انــگار در میانــه دریایــی بیکــران ایســتاده
اســت؛ مثــل همــه همشــهریهایش در
بخــش دشــتیاری کــه آب زندگــی و زمینهــای
کشــاورزی و دامهایشــان را بــا خــود بــرده اســت.
آبگرفتگــی اطــراف جــاده نوبندیــان بــه ســمت
دلــگان نشــان از ســیل خانمــان برانــدازی
دارد کــه ایــن روزهــا بــه جــان مــردم ایــن
روســتاهای محــروم افتــاده اســت .فرمانــدار
بخــش دشــتیاری از گرفتــار شــدن بیــش از ۱۰۰

روســتا در ســیل میگویــد و  ۷۰هــزار نفــری
کــه درگیــر ســیل شــدهاند .او بــا امیــدواری
از اینکــه ایــن ســیل ذخیــره آب خوبــی در
اختیــار ایــن بخــش همیشــه خشــک قــرار
داده ،میگویــد :از میــان بیــش از  ۱۰۰روســتا تــا
امــروز بــا کمــک مــردم توانســتیم فقــط بــه ۳۰
روســتا کمکهــای غذایــی برســانیم .جمشــید
ســارانی بخشــدار دشــتیاری از خســارت شــدید
بــه زیرســاختهای دشــتیاری میگویــد و
کمــک مردمــی کــه خودشــان بــه داد یکدیگــر
رســیدهاند :مــا و تمــام مســئولین اســتان شــبانه
روز مشــغول تــاش و کمکرســانی بــه مــردم
هستیم.
امــا گفتوگــوی مــا بــا بخشــدار بــا ایــن آرامــش
نبــود و مــردم بــا عصبانیــت از کمبــود کمکهــا
گفتنــد .پســر جوانــی از پــدرش گفــت کــه در
روســتایی در دلگانــی گیــر افتــاده و هنــوز هیــچ

امدادرســانی بــه او نشــده اســت.مرد دیگــری
از کــودک یکــی از اقوامــش در روســتای ســیتار
گفــت کــه گرســنه مانــده اســت .اینجــا همــه
دردمنــد هســتند و ایــن احســاس را تجربــه
میکننــد کــه فریادهــای آنــان بــه گــوش کســی
نمیرســد.
در جــاده دلــگان بــه ســیتار چنــد پســر بچــه از
بســته شــدن مدرســهها میگفتنــد :مدرســه
چــادری مــا حــاال  ۳روز اســت کــه تعطیــل اســت
و نتوانســتیم بــه مدرســه برویــم .آنهــا از ترســی
کــه ســیالب بــه جــان آنهــا انداختــه گفتنــد.
یکــی دیگــر از اهالی روســتا میگوید :در روســتای
ســیتار مــردم هیــچ کمکــی دریافــت نکردهانــد و
فقــط بــا آردی کــه در خانــه دارنــد نــان میپزنــد
تــا شــکم کــودکان را ســیر کنند.مــردم اینجــا آب
آشــامیدنی ندارنــد و تنهــا دوســاعت اســت کــه
بــرق آنهــا وصــل شــده اســت.
در روســتای ســیتار محمــود اوضــاع بدتــر اســت.

دسترســی بــه ایــن روســتای  ۱۵۰خانــواری تنهــا
از طریــق قایــق موتــوری اســت و مــردم جلــوی
خانههــا چشــم بــه آب دوختهانــد تــا شــاید
کمکــی بــه آنهــا برســد.
آب از دیروز کمتر شــده اســت .کــودکان و مردان
دل بــه آب میزننــد تــا بــه تنهــا مغــازهای کــه
بــاز مانــده برونــد و غــذا تهیــه کننــد.
آب در نقاطی از روســتای ســیتار محمود شــدت
باالیــی دارد و در گوشـهها شــدت کمتــر و همیــن
مســأله باعــث شــده مــردم از راههــای آب گرفته
تــردد کننــد .اینجــا روی هــر تــل و کنــار خانههایی
کــه باالتــر از آب ایســتادهاند منتظــر کمکهــای
اولیــه و رســیدن غــذا هســتند .جوانهــا کنــار
هــم در خشــکی و روی بــام خانــه نشســتهاند
و بچههــا در ســکوت بــه تلخــی آبــی کــه انــگار
تمامــی نــدارد خیــره ماندهانــد .زنــان غمگیــن و
رو کشــیده در رفــت و آمدنــد.
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در روزهایــی کــه مــردم ســوگوارند و غمگیــن ،صداوســیما بــا پخــش
برنام ـهای از شــبکه افــق بــه خشــم و ناراحتــی آنهــا دامــن زد .در برنامــه
«جهــان آرا» نــادر طالـبزاده و محمدصــادق کوشــکی میهمــان برنامــه
حرفهایــی زدنــد کــه واکنــش زیــادی بهدنبــال داشــت .طالــبزاده
گفــت« :از ایــن اتفاقــات (انهــدام هواپیمــای مســافربری اوکرایــن)  10تــا
دیگــه هــم بیفتــه ،در مقابــل اون اتفــاق اصلــی (حملــه بــه پایگاههــای
امریــکا) هیچــه» از ســوی دیگــر کوشــکی اســتاد دانشــگاه تهــران گفــت:
«خانمــی کــه میــای فراخــوان میزنی…میدونــی دســت امثــال
عبدالمالــک ریگــی بــه تــو و دختــرت و کــسوکارت میرســید؟ شــاید
هــم خوشــت میاومــد ».کاربــران زیــادی فیلمهایــی از ایــن بخشهــای
برنامــه را بازنشــر میکردنــد و دربــارهاش بــا هشــتگ طالــبزاده و
کوشــکی مینوشــتند .حتــی بســیاری از کاربــران اصولگــرا هــم خواســتار
توضیــح و عذرخواهــی ایــن دو نفــر بودنــد:
« آقــای کوشــکی بــه چــه اجــازه و حقــی دربــاره نامــوس مــردم حرف
میزنــی؟ قاســم ســلیمانی بــرای همــه مــردم ایــران میجنگیــد .بــرای
همــه نامــوس ایــران ،حتــی بــرای مخالفهــا ،بیــن مــردم خــط کــش
نمیگذاشــت فــرق حــاج قاســم و امثــال تــو همیــن اســت .اســتاد ،نــه از
سیاســت چیــزی میدانــی نــه از اخــاق»
«همیشــه حــق و باطــل بیــن انقالبیهــا و براندازهــا یــا کاســه
لیسهــای غربــی نیســت .دیشــب در برنامــه جهــان آرا آقــای کوشــکی
حرفــی زدن دربــاره خانــم بنــی اعتمــاد کـ ه ای کاش میمــردم و همچیــن
جملــهای از یــه فــرد بــا ســوابق انقالبــی نمیشــنیدیم .گاهــی هــم مــا
بــرای دفــاع از حــق دچــار باطــل میشــیم .کاش ایمــان مــون ســقوط
نکنــه»
«کــف گیــر رســانه ملــی بــه تــه دیــگ خــورده اســت کــه کســانی را
بــرای بیــان جمالتــی کــه در شــرایط خــاص کنونــی حداقــل از نظــر ســواد
رســانه مخــرب و عصبانیکننــده اســت  ،مقابــل گــوش و چشــم قــرار
میدهنــد کــه بدآمــوزی و عصبانیــت بــه همــراه دارد»
«خانــم رخشــان بنــی اعتمــاد از صــدا و ســیما ،تهیهکننــده آن
برنامــه و کوشــکی شــکایت کنــد»
«برخــی نمونـه بــارز ایــن حرفنــد که تحصیــات و دور دنیا رو گشــتن
بــودن شــعور نمیــاره .یــا بهتــره بگیــم معرفت هــم نمیاره».
«خداوکیلــی کســی هســت کــه از حرفهــای کوشــکی حمایــت
کنــه؟! خوشــش بیــاد از حرفهــاش؟ یعنــی چــی کــه میگــی شــاید شــما
خوشــتون بیــاد داعــش بیــاد پهلوتــون؟!»
«تحلیــل شــرم آور اســتاد دانشــگاه [کوشــکی] پ.ن :ایــن طــور
حــرف زدن شــرم آوره میخــوای دفــاع کنــی درســت دفــاع کــن»
«ایــن آقــای طالـبزاده رو از زمــان برنامــه ســینما مــاورا شــبکه  ۴بــا
اجــرای دکتــر علــی اکبــر عالمــی میشناســم .اون موقــع بــه اســم مــدرس
در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا میاوردنــش و خیلــی حرفــای خوبــی میــزد
در نقــد فلســفی فیلمــا حــاال بــه ایــن وضعیــت افتــاده».

