گزارش کاشت تریاک در جنگلهای فارس

بوی تریاک از بلوطستان

یادداشتی از احسان اقبالسعید

زمان حفظ
امالقرا

نماینده مجلس کشت تریاک در جنگلهای فارس را تایید کرد

نمیتوان در نقش امالقرا با ابرقدرت دنیای
سرمایهداری مبارزه کرد ،اما مناسبات اقتصادی را
به تمامی به سرمایهداری و لیبرالیسم اقتصادی و تماما
اخالق و مضرات آن واگذار کرد
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کودکان مشغول کارند
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«همدلی» به بهانه تشکیل دو جبهه جدید در اردوگاه اصولگرایان
و اصالحطلبان ،عدم به اجماع رسیدن اصولگراها را بررسی کرد

ائتالفهای
شکننده

عباسسليمينمين در گفتوگو با «همدلی» مطرح كرد:

نقش نسبی
شوراینگهبان
در عدم اقتدار مجلس
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مشــکالتی چون بههمريختگــي وضعيت
معيشــت كه موجب شــده تا آحاد مردم از
شــرايط به وجود آمده ابراز نارضايتي كنند،
آنهم در ســالي كه كشــور انتخابات مهمي
را پيــش رو دارد ،قطعا نمي-تواند در کاهش
ی مردم در پای صندوقهای
حضور حداکثــر 
رأی بيتاثير باشد .مخصوصا كه همه ميدانند،
براي برگزاري انتخابات در شرايطي مطلوب،
الزم است فضای سیاسی و اجتماعی فضايي
سالم باشد تا اعتماد در جامعه به باالترين حد
ممكن خودش برسد.
باالخره مردم به حق انتظار دارند ،مشکالتي
كه زندگي را برايشان دشوار كرده است ،روز
به روز کمتر شــود .شــرح اين شرايط نشان
ميدهد ،اولويت همه دست-اندركاران نبايد
چيزي جــزء تالش و حميت بــراي كاهش
كاستيها باشــد .پس مسئوالن حتما و قطعا
تنشها و جدلهایی را که در سطوح مختلف
حاکمیتــی و مدیریتــی به کرات مشــاهده
میشــود باید کنار بگذارند تــا بتوانند ،هم ِه
هموغم خود را به کار بگیرند ،تا مســالههاي
روز را بــه نوعي حل كنند .چــرا كه در غير
اينصــورت جامعه با حالتي پرتنش و به طور
پررنگي ناامیدی و یاس مواجه ميشــود كه
همه ميدانند ،برگزاري يك انتخابات آزاد و
كارآمد الزمهاش چيزي جزء جامعهای شاداب
و امیدوار نيست.
طبق نظرسنجيهاي انجام شده ،مخشخصا
گرانيهاي روزافزون و درگيري ذهنياي كه
براي عموم مردم به وجود آمده نشــان از اين
دارد ،توجهی که جامع به قاعده باید نســبت
به تحوالت پیراموناش داشــته باشد ،نسبت
به ســال  ۹۶که انتخابات رياست-جمهوري
دوازدهم برگزار شــد ،به طور چشمگيري با
افت مواجه شده است .پس تاکی ِد موكد براي
تصميمگيران نمیتواند چیزی جزء بازسازی
نشاط سیاســی باشد ،تا شــرايط ،شرایطی
مســاعد و براي برگزاري انتخاباتي پرشور و
كارآمد باشد.شــرح این شــرایط این پرسش
را طرح میکنــد که توجه به چــه بايدها و
نبايدهايي ميتواند در تحقق امر مهمي چون
فضاي مطلوب الزم اســت که در پاسخ باید
گفت ،تالش شــود تا مردم بــه اين ذهنيت
برســند كه رايشــان مهم و اثرگذار است و
بدانند كه منتخبينشان بعد از انتخاب شدن

یادداشتی از مرتضی مبلغ :

از آنجا که تندروها در اليه هاي قدرت و حتي حاكميت حضوري جدي دارند ،رويارويي با آنها نيازمند اهتمامي ملي و اراده اي جدي است
یادداشتی از حسین راغفر:
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دغدغهاي غير از تالش براي كاهش مشكالت
آنها ندارند .البته مــردم به خوبي مي-دانند،
كارشــكني برخي از كارشناسان كار را دشوار
ِ
ميكند .در واقع يكي از مشــكالت كشور ما،
فعاليت گروههايي است كه به طور ملموسي
با پديــدهاي به نام راي مخالفــت ميكنند.
مخصوصا اگر رايها براي گروهي باشــد كه
با منويات و نگاه خودشان در تضاد باشد .در
واقع آنها هم ِه هموغمشان را به كار ميگيرند
تا نهادهايي كه موجوديتشان را از راي مردم
دارنــد ،نتواننــد در اجراي برنامههايشــان
موفق باشــند .البته مشــكل اصلي این است
که وقتــي گروهي در قدرت هســتند و راي
را قبــول ندارنــد ،ديگر كاري از كســي بر
نميآيد ،متاســفانه باید اذعان داشتمقابله با
تحركاتشان احتمالی محال به نظر میرسد
که ناگفته پیداســت ،اين حالت هزينهســاز
اســت و مانع كارآمدي در كشــور ميشود.
به هر حال طبيعي اســت ،چنين رفتارهايي
موجب ناكارآمدي شده و باعث ميشود خیلی
از کارها پیش نرود .همچنين برنامههايي هم
كه به مرحله اجرايي ميرســند هم به دليل
موازيكاريهــا و بعضــا مخالفخوانيها كه
با قصد و غرض سايســي صــورت ميگيرد،
نميتوانند ســرانجام مفيدي داشــته باشند
كه تداوم چنين حالتي ،همچنين روز به روز
بياعتمادي را هم بيشتر ميكند.
چه كســي اســت نميداند بياعتمادي تا
چه حد خســارتزا است ،خســارتهايي كه
جبرانشــان هزينههاي گزافــي را ميطلبد.
متاســفانه تندروي در كشور ما به يك عادت
تبديل شده است و تندروها بيآنكه بخواهند
تاملي درباره نتيجه فعاليتهايشــان داشته
باشند ،همچنان اصرار به شنا كردن برخالف
جهــت آب دارند و دائما كشــور را با بحران
روبهرو ميكنند.
دقيقــا به همين دليل ،توصيه اين اســت
كه خنثيســازي تندرويِ تندروهــا بايد در
دســتور كار همــه ارگانهاي نظام باشــد.
همچنین مشــكل بزرگ اين است ،تندروها
در اليههاي قدرت و حتي حاكميت حضوري
جــدي دارند و به همين دليــل ،رويارويي با
آنها نيازمند اهتمامي ملــي و ارادهاي جدي
اســت .فعاليتهاي بعضا با برنامه تندروها و
البته غفلتهاي گاه و بيگاه دست-اندركاران،
باعث شــده گروهــي كــه راي را پديدهاي
نامانــوس مي-دانند ،بتوانند تحركاتي توأم با
اثرگذاري داشته باشند كه بايد اذعان داشت،
اين اتفاق چون ضربهای دقیق و کارا میتواند
خسارتهای زیادی را از خود برجای بگذارد.

مایحتاج عمومی مردم به اسم صادرات چپاول میشود
که این چپاولها بدون مجوز دولت نمیتوانست ،اتفاق بیفتد
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زمان حفظ امالقرا
احسان اقبالسعید
روزنامهنگار

بخش گستردهای از ذهنیت مردمان خاورمیانه و تحلیلگران
جهانی حول مدار انتهای تنش میان جمهوری اسالمی ایران و
ایاالت متحده به خود مشغول کرده است .نواها و باورها در این
باره گوناگون اســت ،از احتمال یک جنگ تمام عیار یا پایین
آمدن لهیب آتش ،مواجهه دوســر طیف تحلیلها را تشکیل
میدهد .در این میانه برخی کشورها هم قصد میانجیگری و
ترمیم روابط یا کاستن از تنش را دارند که البته میان این گروه
از بازیگران هم انگیزهها متفاوت است .گروهی در پی آنند که
با پوشیدن ردای پیر خیراندیش اعتباری برای سرزمین خود
کسب کنند و ذهنیت موجود از کشورشان در فضای جهانی را
از بین ببرند و شأنیتی افزونتر برای خود دست و پا کنند .عراق
میخواهد ســیمای سرزمین درگیر نزاعهای قومی  -مذهبی
و نفیر بمب و خون را با قامت یک میانجی مقبول و مســئول
میان یک ابرقدرت جهانــی و قدرقدرت منطقهای جایگزین
کند .عمانیها که مهمترین و باپرستیژترین نقش جهانیشان
واسطهگری ومیانجیگریاســت .ژاپن هم میخواهد پس از
جنگ جهانی دوم که با تســلیم تمــام عیار و تعظیم مودبانه
شرقی در برابر ژنرالهای آمریکایی بود و حتی از داشتن ارتش
هم محروم شــد از یک تولیدکننده کاالی باکیفیت و همراه
درونگرای ایاالت متحده به نقشــی جدیدتر و با پرنسیپتر
هبوط کند و نقش مهمتری در عرصههای غیراقتصادی داشته
باشــد .فارغ از نیات میانجیگران یک نکتــه باریکتر ز مو را
میتوان به یاد آورد و آن اینکه میانجیگری در میان طرفینی
معنا دارد که دیدگاهها اندکی یا بیش از آن به هم نزدیک شده
باشد و تنها رودربایستی و دعواهای شأنیتی یا کارکرد داخلی
حفظ نزاع در داخل مانع گفتوگوی مستقیم است و میانجی
نقش رساندن به یکدیگر و کاهش تنش را بر عهده میگیرد،
اما در نزاعی که طرفین حتی بر سر نقطه شروع بازی هم اتفاق
ندارند و دم از نزاع ماهیتی و کارکردی میزنند ،میانجیگری
احتماال نقش پررنگی نخواهد بود.دستگاه دیپلماسی درکنار
ارکان نظامی کشور منطقیترین راه ممکن را در این تقابل در
پیش گرفتهاند .توأمان بر توان کشور برای دفاع در عین شروع
کننده نبودن تاکید کردهاند .یک نکته مهم که نباید مورد تغافل
قرار بگیرد این اســت که تقابل میان جمهوری اسالمی ایران
و ایاالت متحده یک نزاع ابدیســت و این که گمان شود یک
معاهده ،یک توافق و یک دیدار و پینگپنگ مشابه کار هنری
کسینجر و چین کمونیست پایان همه کدورتها و آغاز فصل
پسرخالگیاســت ،بیش از حقیقت به اوهام میماند .اگر کمی
به عقب بازگردیم هم مشاهده میکنیم که توافق الجزایر برای
آزادی دیپلماتهای آمریکایی در ایران پس از  444روز و همین
طــور ترکیب کیک ،انجیل و کلت مکفارلین تا برجام و ...هم
تنها پایان یک فصل و منفذی تا شــروع فصل بعدی بودهاند.
انقالب اسالمی سال  1357و استقرار یک نظام مبتنی بر روایت
تجدیدنظرطلب و دینی در ایران موجب متفاوت شــدن نوع
مواجهه تهران با واشنگتن و اذنابش در منطقه شده است .تهران

طی چهاردهه گذشــته و خصوصا بعد از کوتاه آمدن آخرین
رهبــران عرب در برابر رژیم تلآویــو و مرکز اعتراض و تالش
مستمر برای تغییر مناسبات قدرت و دیکتههای فرامنطقهای
بوده است .ایران حضور قدرتهای فرامنطقهای در خاورمیانه را
نمیپذیرد و از آن مهمتر تحمل نمیکند و رژیم موشهو منوشه
و آریل را هم نامشروع و جعلی میداند ،نقش نظامی اقتصادی
ایاالت متحده در منطقه و پیوندهای وثیقش با کشورهای عرب
خلیج فارس نمایان اســت ،نقش و نفوذ و اهمیت تلآویو و و
دلبستگانش هم در ایاالت متحده از خورشید نیمروز نمایانتر
است .اینکه گمان شود این مرافعه و مواجهه به این آسانی قابل
ی است .اما جمهوری اسالمی
حل است ،خود نوعی از ساده دل 
ایــران که پس از انقالب و عبــور از پیچ ناآرامیها و جنگ در
بهترین شرایط نفوذ و حضور منطقهای خود قرار دارد هم باید
با حزم زیادتر با این شرایط یگانه و خاص مواجه شود .اول این
که تحریمها و فشــارها گسلها و حقایق اقتصادی-سیاسی و
البته اجتماعی کشور را نمایان کرد و باید برای رفع یا بهبود این
شکاف یا به روایتی گسلها تالش وافر بهخرج داده شود .ایران
امالقرا یا مرکز و منادی جهان اسالم انقالبی و تجدیدنظرطلب
قطعا و حتما در دورانهای مکرر بحران با ایاالت متحده نباید
چنین نقاط ضربهپذیری را داشــته باشــد و میتوان با دست
یافتن به یک توافق فصلی دیگر مشابه آنچه پیشتر ذکر شد،
نسبت به درونگرایی حداکثری در عین حفظ مواضع انقالبی
و برقررای نسبتهای معقول میان آنها برای یک دوران خاص
بــه دنبال ضماد و بهبود برای رنجهای درونی بود .اول این که
تحریمهای گسترده وقتی که شامل تنها صادرات مهم و جدی
کشور یعنی نفت شد ،میزان آسیبپذیری کشور را به خوبی
قخواهی
نمایان ساخت .کشوری که داعیه تجدیدنظرطلبی و ح 
برآمده از باورهای شیعه و شهادت طلب حسینی دارد ،باید در
فکر منابع اقتصادی معتنابه و الینقطع باشــد و این یک اصل
غیرقابل خدشــه است .چین تا چند دهه قبل که یک اقتصاد
شــکننده و فقیر داشت ،چندان شــعارهای انقالبیاش محل
توجه و اعتنا نبود ،اما غول اقتصادی بیدار شــده چین ،امروز
جهان را وادار به در نظرگرفتن منافع پکن در تصمیمات مهم
جهانی کرده است .طراحی یک الگوی اقتصادی که هم مدیریت
منابع و محیطزیست و هم زیست حداقلی شرافتمندانه برای
جمهور مردمان ایران در آن تعبیه شــده باشد گام اول است.
درگیریهای مکرر سالهای بعد از انقالب تصمیمسازان را از
یک طراحی اقتصادی مشخص بازداشته است و اقتصاد ایران
عمال هیچ مدل مشخصی از سرمایهداری –سوسیالیسم یا حتی
اقتصاد دینی نیســت ،اما مضرات هر دو مورد اول را به تمامی
دارد .نمیتوان در نقش امالقرا با ابرقدرت دنیای ســرمایهداری
مبارزه کرد ،اما مناسبات اقتصادی را به تمامی به سرمایهداری
و لیبرالیسم اقتصادی و تماما اخالق و مضرات آن واگذار کرد
و البته بخش بزرگی از خــود کارگزاران هم ذوب در این الگو
شوند و اگر فرمایشاتی هم میفرمایند از سر رودربایستی و حفظ
صندلی است .اگر قدری سرد شدن لهیب آتش ،برای بازنگری
و افکندن طرحی نو در همین موارد فوق هم باشد ،میتواند دور
بعدی آتش کین را گلستان کند و اگر هم نه که تنها یک فاصله
است میان تکرارها و البته صدمات و خدمات تکراری.
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اسداهلل بادامچیان در گفتوگو با گروه تاریخ «همدلی» :

معیشت و انتخابات

تندروي در کشور به عادت تبديل شده است

معاون سیاسی
وزارت کشور دولت اصالحات
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اعدام رسانهای یک متهم

یادداشت3

فروزان آصف نخعی

روزنامهنگار

یکی از ایرادهای اساسی جوامع عقب نگاه داشته شده ،قضاوت و به ویژه قضاوت نابهنگام
است .در ماجرای قتل میترا استاد ،این سناریو در اوج خود به نمایش درآمد .ابتدا خبرنگار
صدا و سیما در یک حرکت ناشیانه و بسیار محیرالعقول ،آلت قتاله را از موقعیت دسترسی
ممنوع ،یعنی نگهداری آلت قتل ،در پالستیک مخصوص نگهداری آالت جرم خارج کرد ،و
در انظار عمومی ،تمامی مدارک پنهان روی آلت قتاله اعم از اثر انگشت و غیره را ،از بین برد.
دوم آتش تهیه مدیریت شده که جشن برگزاری یک قتل بود ،به سراسر ایران به صورت
تصویر و صوت مخابره میشــد .برای نخســتین بار متهم بدون هیچ قیدوبندی در برابر
خبرنگاران قرار میگرفت بدون آن که ممنوعیتی در این باره مشاهده شود .در مرحله بعد
گمانهزنیهای مختلف آغاز شد .گمانه زنیهایی که تنها مستند به آنچه در صدا وسیما آمده،
پروبال گرفت و به شبکههای اجتماعی سرایت کرد .اما خنجر نهایی بر پشت دوست ،توسط
یاران آقای نجفی یعنی تیم کارگزاران وارد شد .آنان سرآسیمه آستینها را باال زدند که از
اول ما گفته بودیم که فالنی نباید شــهردار شود .به دنبال آن دوجبهه سیاسی در اردوگاه
اصالحطلبی بر اساس پروژه روزنامه سازندگی شکل گرفت .این روزنامه با موضعگیری خود،
بیانگر و تبیینگر مخالفان و موافقان شهرداری نجفی و پیامدهای عدم توجه به اخطارها شد.
به عبارت دیگر اینبار پروژه صدا وســیما که متوقف شده بود ،با حرکت روزنامه سازندگی
ادامه یافت .اما هر دو گروه موافق و مخالف در جبهه اصالحات ،توان صبر و مالحظه مسایل
انسانی و توجه به مالحظات اساسیتر حقوق متهم ،و همچنین احساسات جریحهدار شده
جامعه را نداشتند .من به این بخش نمیپردازم که برخی مسایل مطرح شده توسط متهم،
منجر طرح مسایل امنیتی نیز شد .به هر روی با توجه به التهابات ایجاد شده ،از سوی مراجع
قضایی دســتور به ممنوعیت اطالعرسانی از سوی حتی وکالی متهم صادر شد .حاال ،در
برابر دهها هزار سیاههنویسی مطبوعات و دهها هزار سیاههگویی صدا وسیما ،متهم بدون
توان دفاع از خود،در معرض قضاوت روشنفکران همفکر و همحزبیهای سابق خودش قرار
گرفته است .در اینجا اصال نمیخواهم بگویم کسی در صدد انتقامجویی بوده است .ولی آیا
مردم نسبت به سطح رفتار سیاسی و نظام اخالقی دوستان دیروز و دشمنان امروز متهم
که در عکسالعمل به پرونده جنایی این گونه بیصبرانه آتش به اختیار ،متهم را به جوخه
اعدام رسانهای در افکار عمومی میسپارند ،اعتماد خواهند کرد؟ آیا افکار عمومی میپذیرد
که برای رســیدن به هدف به هر وســیلهای متوسل بشویم .اما نکته مهمتر در باره شیوه
روزنامهنگاری زرد در ایران اســت .آیا اســام از منظر ارزشی اجازه میدهد افراد حزبی و ..
نسبت به فرد سیاستمداری که موافق شرع عمل کرده ،و مانند بسیاری دیگر دارای بیش
از یک همســر بوده ،تجسس کرده ،از یک ســو به نظام خبرنگاری زرد و اصطالحا سبک
روزنامهنگاری مبتنی بر گزارش پاپاراتزیها دامن بزنیم ،و از ســوی دیگر راه نظام کنکاش
در حوزه خصوصی را عالوه بر تجســسهای امنیتی که نظام وحشت و سرکوب استالین
اعمال میکرد ،شرایط نقض حقوق بشر ،و نقض حقوق شهروندی را فراهم کرده و به حوزه
نظام رسانهای تسری دهیم؟ (پاپاراتزی  Paparazziواژهای ایتالیایی است كه به عكاسان
سمجی كه بهویژه به زندگی ستارگان سینما و سیاستمداران و  ...سرك میكشند و مخفیانه
از زندگی خصوصی آنان عكس میگیرند اطالق میشود ).بیتردید این موضوع از کمسوادی
رســانهای و عدم آگاهی از نظریههای رسانهای نشات میگیرد که با جمعآوری عکسهای
منتشر شده در صفحه اول چند رسانه ،آن را مالکی برای حقانیت عملکرد خود قرار بدهیم.
همچنین عملکردی که شرح آن رفت ،اساسا مخالف با اصل بیطرفی در روزنامهنگاری و
حقوق متهم استکه در حال حاضر توانمندی دفاع از خود را ندارد.ایکاش روشنفکران چه
له و چه علیه از عهده تشخیص میدانی که صداوسیما برای آن باز کرده بود ،بر میآمدند،
و تا طرح همه مسایل در دادگاه ،و صدور رای صبر میکردند و این گونه چنگال بر وجدان
جامعه نمیکشیدند و مانند آن دسته از نویسندگان چون عباس عبدی عمل میکردند که
هم در باره حقوق مقتول و بهویژه حقوق متهم میپرداختند و شرایط پیش آمده را به تحول
در نظام دادرسی ختم میکردند.

