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حاشیه جنجالی برای ماه عسل و علیخانی
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  دوما

اظهارات اخیر غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا درباره
بعد از ازدواج و صاحب فرزند شدن یکتا
ش��ک و ش��بهه داش��تن جمع آوری کمک برای زندانیان غیرعمد در ׳׳ماه
ناصر شاید تصور میشد فعالیت او در سینما
عسل׳׳ بس��یار جنجال آفرین شده است .اواخر خردادماه مدیرعامل ستاد
کمرنگ شود ،اما این اتفاق نیفتاد و ناصر به یکی از
دی��ه کش��ور از یک دروغ ب��زرگ در بحث جمع آوری پ��ول برای آزادی
هادی
منوچهر
همسر
که
او
شد.
پرکارترین بازیگران زن سینما و تئاتر تبدیل
زندانیان خبر میداد ،پولی که به نام زندانیان غیر عمد و به کام بخش��ی از
است ،می گوید :׳׳خوشبختانه قبل از اینکه با منوچهر هادی آشنا شوم در فضای زندانیان عمد ش��د که البته در کمتر از  ۲۴ساعت ،مدیرعامل ستاد دیه در
حرفه ای سینما با هم کار می کردیم .رابطه و آشنایی اخیر به ما بیش از پیش کمک ی��کچرخ��ش عجیبصحبتهای خود را مبنی برغیرواقعیبودناظهارات
کرد.به هر حال جدا از اینکه ما رابطه شخصی داریم ،کاملًا به موضوع فیلم و بازی مجری ماه عس��ل تغییر داد .اما ماجرا ادامه داش��ت تا همین چند روز پیش
حرفهای نگاه می کنیم؛ در دنیا نیز این موضوع کاملًا وجود دارد زیرا کارگردانان كه حجت االس�لام محسنی اژهای در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال
معمولًا از بازیگرانی که حرفه ای هستند و از کار آنها رضایت دارند استفاده میکنند .خبرن��گاری درب��اره جمع آوری کمکهای مردمی ب��رای آزادی تعدادی از
اما شاید براي مردم عادی و کسانی که سینما را به صورت حرفه ای دنبال نمیکنند زندانیان در ماه مبارک رمضان با همکاری برنامه ماه عسل و سازمان زندانها
این سوءتفاهم به وجود می آید که هادی از همسرش و به واسطه رابطه ای که دارند و اینک��ه برخی از این زندانیان ،زندانی جرائم
استفاده میکند .منوچهر به حدی به کارش اهمیت می دهد که اگر زمانی حس عمد بودند گفت:
کند که من برای سریال یا فیلم مورد نظری که میسازد به درد نمیخورم قطعًا از
آن مقداری که مطلع هس��تم این است که
من استفاده نمیکند .هیچ وقت خودم را به کاری تحمیل نمیکنم زیرا نتیجه کار برخی اف��راد زندانی به خاطر بدهی اندکی در
برایم اهمیت زیادی دارد .اتفاقًا به همین دلیل که منوچهر هادی همسر من است زندان هس��تند .مردم عزیز م��ا وقتی متوجه
برای بازی در فیلمهای او سختگیرتر هم هستم.׳׳
میش��وند کمک میکنند که پسندیده است.
یکتا ناصر درباره تحوالت به وجود آمده بعد ازدواجش گفت:
این زندانیها دو قسم هستند؛ یک قسم کسانی
׳׳از وقتی که دخترم را باردار بودم یک سال کار نکردم.بعد از اینکه فرزندم به هستند که جرائم عمد مرتکب نشدند و مردم
دنیا آمد اولین کاری که پذیرفتم با خود منوچهر هادی بود زیرا شرایط روحی و برای کمک به آنها اقبال بیشتری دارند .برخی
جسمی من را بیش از هر کس دیگری میدانست .البته پیشنهادات دیگری هم هم کس��انی هستند که جرم عمدی مرتکب و
دارم .دلیل این پیشنهادات هم به نوعی شبکه های اجتماعی هستند .به شخصه محکوم شدند اما در عین حال بدهی هم دارند .مثال کسی که سرقت کرده
عالقه خاصی به فضای مجازی ندارم .به نوعی به اجبار در این شبکهها حضور پیدا و حبس��ش را گذارنده اما در عین حال به فردی که اموالش را س��رقت کرده
می کنم که این هم کاملًا یک انتخاب شخصی است .حضور در فضای مجازی به بدهکار اس��ت .چون ت��وان مالی ندارد ،در زندان می مان��د .خیلی از مردم ما
فرهنگ مناسب نیاز دارد .دغدغه فضای مجازی را ندارم .این شبکهها به نوعی حاضر هستند به این دسته از زندانیان نیز کمک کنند ،تا اینجا اشکالی ندارد.
افراد را به خود جذب می کنند حتی اگر تمایلی برای حضور نداشته باشید .سعی اما در برنامه ماه عس��ل دو مطلب اتفاق افتاده که به نظر می رس��د بی اش��کال
می کنم آلوده فضای مجازی نشوم.׳׳
نیست. اشکال اولاین بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای
بدهکاران و محکومان جرایم غیر عمد اس��ت که به نظرم اش��تباه بوده است و
تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.اشکال دو م هماین بود که در یک
حمله هکرها به شبکه تلویزیونی
مورد گفتند فردی وجود دارد که به خاطر یک میلیون تومان  ۱۰سال است در
هکرها با حمله سایبری به شبکههای رایانهای اچ بی او ،در مجموع به حبس مانده است .خودم خیلی حساس شدم و تصورم این بود كه غیرعمد بود.
 1/5ترابایت اطالعات شامل اپیزودهای پخشنشده تعدادی از سریالهای صبح که سرکار آمدم بررسی کردم .تماس گرفتم و پرسیدم این فرد که بود؟
این شبکه تلویزیونی و همچنین فیلمنامه اپیزود بعدی (چهارم) ׳׳بازی تاج و یکی از اس��تانها را نام بردند .بالفاصله با رییس دادگس��تری آن استان تماس
تخت׳׳ دسترسی یافتهاند .ظاهرًا هکرها پیشاپیش اقدام به انتشار اپیزودهای گرفتم که گفت ما چنین فردی نداش��تیم .گفت این فرد دارای س��وابق متعدد
پخشنشده دو سریال ׳׳فوتبالیستها׳׳ و ׳׳اتاق 104׳׳ کردهاند .رییس و مدیر کیفری از جمله سرقت است و به خاطر سرقت به  ۱۰سال حبس محکوم شده
عامل اچ بی او در ایمیلی خطاب به کارمندانش ،حمله سایبری اخیر را ׳׳ویرانگر ،که  ۳سالش را گذرانده و نزدیک  ۲۸میلیون تومان هم بدهکاری دارد وتنها به
اضطرابآور و آزاردهنده برای همه ما׳׳ توصیف کرده است.بنابر توضیحاتی یکی از کسانی که مالش را سرقت کرده ،یک میلیون بدهی دار د.
اما پس از مهر تأیید سخنگوی قوه قضائیه سوال اصلی مطرح شده این است
که از سوی این شبکه ارایه شده ،ماموران قضایی بالفاصله وارد عمل شدهاند و
تحقیقات گستردهای در این زمینه آغاز شده است. هنوز هیچ گروه مشخصی که در این ماجرا تکلیف پولهایی که هموطنان با نیت کمک به زندانیان جرائم
مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده نگرفته است اما این اولینبار نیست که غیرعمد اعطا کردهاند و برای آزادس��ازی زندانیان جرائم عمد استفاده شده،
چنین دردسری از سوی هکرها برای اهالی هالیوود ایجاد میشود .سال  ،2014چه میشود؟ش��اید بهتر باشد که احس��ان علیخانی و رئیس سازمان زندانها
گروهی از سارقان اینترنتی به شبکههای رایانهای ׳׳سونی پیکچرز׳׳ نفوذ کردند و یکبار دیگر مثل برنامه نوزدهم ماه عسل کنار هم در یک کادر قرار گیرند و از
به دنبال آن ،دهها هزار ایمیل شخصی را به همراه فیلمنامهها و فایلهای تصویری طریق رسانه ملی رسمًا از مردم بابت جمع آوری پول به نام زندانیان غیرعمد
و به کام تعدادی زندانی عمد پوزش بطلند زیرا بسیاری از مخاطبان این
منتشر کردند.همچنین اواخر سال 2016
برنامه اعالم کردهاند که اگر میدانس��تند این پولها قرار اس��ت صرف
بود که هکرها با نفوذ به شبکه رایانهای
آزادیزندانی��انجرائمعمدش��ودازکم��کخودداریمیکردندو
شرکتی هالیوودی ،تعدادی از اپیزودهای
پولشان را در مسیر صحیح و برای آزادی زندانیان جرائم
متعلق به سریالهای ׳׳نتفلیکس׳׳ و چند شبکه
غیرعمد استفاده میکردند.
تلویزیونی دیگر را به سرقت بردند.

