ابراز تاسف اهالی فرهنگ
از درگذشت «علی مرادخانی»

با انتشار پیامی صورت گرفت:

تقدیر رهبر انقالب
از مبارزات محتشمیپور

مرگ چنین خواجه
نه کاریست ُخرد
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

سهشنبه  18خرداد  27 _ 1400شوال  8 _1442ژوئن 2021

کلید اتاق مذاکره
در دست شورای حکام
3

پاسخ جهانگیری به ادعاهای کاندیداها:

نه از تاثیر تحریم گفتید،
نه ازکرونا
2

صفآرایی اصالحطلبان
در انتخابات شوراها
2

چالشپابندالکترونیکبرای
مجازاتهایجایگزینحبس
4

افزایش تعرض فیزیکی
به اهالی رسانه

سال ششم _ شماره  8 _ 1703صفحه _ قيمت  2000ناموت

در گفتوگوی «همدلی» با یک استاد دانشگاه
شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ارزیابی شد

سرمقاله

وعدههای تورمزا

همدلی| در حالی سهشــنبه دومیــن بخش از
مناظرههای نامزدهای انتخاباتی از رسانه ملی پخش
میشــود که با گذشت چند روز از اولین روز هفته،
هنوز بازار انتقادها به اولین دورهمی هفت کاندیدا
داغ داغ اســت .انتقادهایی که بــه مهمترین وعده
هــر یک از نامزدها در زمینه معضالتی مانند تورم،
نقدینگی ،رشــد تولید و غیره وارد شده و هنوز هم
کارشناسان و افکار عمومی بر نگاه سادهانگارانه این
افراد به مسائل اظهارنگرانی میکنند .در روزگاری
که تورم از بسیاری از کشورهای توسعهیافته رخت
بربســته و نگاهها به سمت و سوی اقتصاد از حالت

شما بگویید ،قول میدهیم
اوقات ما تلخ نمیشود
عادل جهانآرای
روزنامهنگار

ســنتی فاصله زیادی گرفته ،برخی از کاندیداها را
میتوان دید که شــعار افزایــش یارانه میدهند،
یارانــهای که حتی آنهایی که چیــزی از اقتصاد
نمیدانند هم به خوبی از بوی زهم تورم ناشــی از
آن باخبرند .برخی از وعده افزایش وام ازدواج سخن
میگویند و برخی از نامزدها نیز نگاهشان به اقتصاد
فقط محدود شده به ساخت مسکن به صورت فلهای
و بس .همه این وعدهها به نوع خود قشنگ هستند،
اما از نگاه آگاهان اقتصادی به دلیل وابســتگی به
وامهای بانکی کالن ،خبرهایی از بزرگتر شــدن
بحران تورم در بطن خود پنهان کردهاند...
5

4

پیشگیری و درمان اعتیاد
با رویکرد خانوادهمحور
6

گوناگون

 8چرا احترام این پرند ه خوشخوان را
نگاهنمیدارید؟
 8درگذشت «رحموک نصرتی» صدای
الالیی ایران ()8
 8ماجرای م ّلی شدن بانکها در ایران
 4نوجوانان؛ قربانی پیامدهای روانی کرونا
 2چه تعداد از مردم ایران واجد شرایط
رای دادن هستند؟
 3عذرخواهی فیسبوک بهخاطر حذف
پستهایحمایتازفلسطین
یادداشت

کار فساد از تکرار گذشته است
طاهر اکوانیان
روزنامهنگار

تکرار بیان غیر صادقانه مشــکالت فراگیر و اشــاره مــدام به هر معضلی
به خصوص از طرف مســئوالن ،دلیل شــکل گرفتن بدبینی نزد مردم در
مورد برخورد ریشــهای و پیگیر از طرف آنهاســت .درباره فساد ،حاشیهها
و پیامدهای آن دیگر کار از نوشــتن ،گفتن و ارائه آمارهای نجومی و حتی
فریاد زدن هم گذشــته اســت و به نظر میرســد هیچراهحلی حداقل در
آیندهای نزدیک برای جلوگیری از شــتاب و نه توقف فســاد گسترده پیدا
نخواهد شــد .یا آنچنان این مسئله به قول معروف بیخ پیدا کرده و ریشه
دوانیــده که هیچ فــرد یا نهادی توان مقابله و برخورد بــا آن را ندارد .این
ادعاها از آنرو بیان میشود که اغلب کسانی که حرف از فساد و گاه مبارزه
با آن میزنند سالهاســت در مصدر امورند و معلوم نیست چرا در این باره
هیچ کاری نکردهاند .در کارزارهای انتخاباتی گوناگون به طور مکرر مشاهده
میشــود که همه نامزدهای انتخابات اعم از شورای شهر ،مجلس و ریاست
جمهوری حرف از فساد و ساختار آن و فراگیریاش میزنند؛ یعنی به طور
مطلق همه پذیرفتهاند که فســاد در همه ســطوح و در باالترین حد وجود
دارد و همــه هم متفقالقول بر آناند که باید با آن مبارزه کنند تا جامعه و
مردم بتوانند به راحتی نفس بکشند .اینکه به نوعی همه معترفند فساد به
خصــوص مالی ،اقتصادی و اداری با همه جوانبش وجود دارد و گلوی همه
را میفشــارد نکته مثبتی نیست و تازه نشــاندهنده از بین رفتن قبح آن
است .گاه در مورد مسئلهای ناشایست و ناراحت کننده با اکراه و ابهام سخن
گفته میشــود ،چون اعتراف به وجــود آن در جامعه و الیههای مختلفش
باعث شرمســاری و نگرانی برای همه به خصــوص حاکمان و مدیران امور
است .در مورد فساد با وجود اینکه سعی در پوشیده نگه داشتنش میرود،
اما هر روز از گوشــهای سری از این اژدهای هزار سر بیرون میزند و بخش
عظیمی از منابع ملت را میبلعد .درباره فساد چنان به راحتی و روانی سخن
گفته میشود که انگار گوینده به افتخاری دست پیدا کرده که با آب و تاب
از آن سخن میگوید؛ افشــاکنندهای که از قضا خود جزو ارکان سیاسی و
اقتصادی یک نظام اســت و با ارائه آمار و شواهد به وجود الیههای پیچیده
فساد اشــاره میکند .اعتراف مکرر به فساد فراوان در سالیان اخیر و وجود
ســاطین حرفهای و مافیاهای متنوع ،آن قدر موضوع را عادی جلوه داده
است که به دستاویزی برای ساختن جوکها و طنزهای همیشگی بدل شده
و مسئلهای به این وحشتناکی را تا این درجه تقلیل داده و به وادی شوخی
و مزاحافکنده است .فعاالن و صاحبنظران دو جناح سیاسی فعال در عرصه
مملکتداری هم در این میان هرازگاهی همدیگر را به دست داشتن در این
وادی و عدم برخورد با ریشــهها و مفسدان متهم میکنند به طوری که هر
گروه سعی دارد با مستتدات و شــواهدی دیگری را مقصر جلوه دهد .این
آمارها و متهم کردنها بیش از آنکه در پی شفافیت و مبارزه با فساد باشد،
برای از میدان به درکردن رقیب و یکهتازی در این عرصه است و چشمانداز
مثبتی از امید و بهبودی در این مسیر مشاهده نمیشود .نکتهای که بارها از
طرف دلسوزان صاحبنظر درباره آن صحبت شده و میتوان گفت به نوعی
باعث جلوگیری از فســاد گسترده میشود حضور نهادهای مدنی و مردمی
پیگیر و حرفهای اســت که به انحای مختلف جلوی اثرگذاری آنان گرفته
میشــود .جامعهای که رصدکنندگان و چشمهای تیزبینش مورد حمله و
بیمهری قرار میگیرند طبیعتا نمیتواند از تکرار انواع فساد در امان باشد و
به سادهترین شکل ممکن وجود هر نوع بیبندوباری و خالف را تاب میآورد
تا وقتی که به طور کامل از درون پوســیده شــود ،آن گاه تمامی زوایایش
آشکار خواهد شد که دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده است.

بازگشت تراژدی خانواده «ایراننژاد» به کانون خبرها پس از  8ماه

موحدی کرمانی با دفاع از نامزدهای اصولگرا
انتقادات تندی درباره همتی و مهرعلیزاده مطرح کرد:

تهدید به رد صالحیت
یادداشت

اخالق مناظرهای
هوشنگ مقبولی
وکیل دادگستری

«مناظــره» در لغت به معنای مقابله دو نظر در یک موضوع «معین و
مشخص» اســت .اصطالح قراردادی مناظره در عرف ،معموال با مجادله
مترادف و به کار آمده اســت که بهنظر یک طرفه بوده و کامل نیســت.
تعریف کامل مناظره یعنی :بیان نظریات چالشــی دو یا چند نفر در یک
موضوع مشخص و معین.
اما در اصطالح سیاســی ،مناظره به معنای به رخ کشــیدن و نمایش
نظرات و دیدگاههای «مدبرانه» در موضوعات مشمول سیاست به معنای
اخــص کلمه مانند اجتماع و اقتصاد اســت .اتفاقی که در اولین میزگرد
کاندیداهای ریاست جمهوری در سه روز پیش افتاد از چارچوب مناظره
به معنای اصطالحی مرسوم خارج بود .بیان مطالب غیر مرتبط و خارج
از سوال مجری از یک سو ،و طرح موضوعات ناصواب نسبت به یکدیگر،
توسط بعضی از کاندیداها از سوی دیگر ،نشان از بیبرنامگی یا بیپاسخی
نسبت به سواالتی داشت که مردم منتظر پاسخ آن بودند.
مشــخص نبود طرحکنندگان موضوعات بــه دنبال چه اهدافی غیر از
مناظره و انتخابات بودند؟ برای بعضی از مطالبی که در آن میزگرد مطرح
شده بود در قانون جرمانگاری شده و قابلیت پیگیری به عنوان یک جرم
مستقل را داراست .ادامه طرح اینگونه مطالب که حتما خارج از شأن و
منزلت و جایگاه کاندیداهای حاضر که در موقعیتهای سیاســی و نظام
نیز حضور دارند ،نه تنها نمیتواند در جلب آرا موفقیتی به دنبال داشته
باشــد ،بلکه به جلب مشارکت بیشتر نیز نمیتواند منتهی شود و بدتر از
آن،حتی ممکن است ســبب دلسردی و دلزدگی مشارکتکنندگان نیز
شــود که قطعا این نتیجه مورد نظر هیچ کدام از کاندیداها و دلســوزان
نظام نبوده و نیســت .صرف نظر از جنبه مجرمانه و غیراخالقی اینگونه
مناظــرات باید گفت«:تقوای سیاســی» به عنوان مهمترین مشــخصه
کاندیداها در تعیین صالحیت نیز زیر سوال خواهد رفت.
مردم فهیم و هوشــیار کشور ایران بعد از 42سال حضور در انتخابات
میداننــد که چگونه و در چه شــرایطی کاندیدای اصلــح را برگزینند.
کاندیداهــای محترم ،حامیان و ســتادهای انتخاباتیشــان نیز باید در
نظر داشته باشــند که با تجربه انتخابات گذشته ،همیشه جریان اصلی
و تاثیرگذار نهایی در نتیجه انتخابات ،در روزهای آخر قبل از رایگیری
مشخص میشود .نقش موثر رعایت اخالق انتخاباتی کاندیداها و حامیان
آنهــا ،قبل از برگزاری انتخابات و در جریــان انتخابات را نباید فراموش
کرد .جلب مشــارکت حداکثری در انتخابــات میتواند در «عرض» نفع
یک کاندید خاص مطرح شــود .پیشبینی نتیجه انتخابات به ســادگی
امکانپذیر نیست .غالب پیشبینیها بر اساس حدس و گمان است؛ چرا
که یک انتخابات مهم مانند ریاســت جمهوری یک فرآیند است که در
جریان آن همه رفتارها و برخوردهای انتخاباتی کاندیداها و حامیان آنها
به عنوان یک نشــان منفی یا مثبت توســط واجدین شرایط رای دادن،
مورد بررســی و تحلیل قرار میگیرد .به همین خاطر اگر تغییر گرایش
یا رویکرد حامیان کاندیداهای انتخاباتی با هدف جذب آرای بیشــتر به
نفع یــک موقعیت یا جریان خاص تغییر پیــدا کند ،در حقیقت تحت
تاثیر فرایند انتخابات قرار گرفته اســت و همین مسئله میزان محبوبیت
کاندیدای مورد نظر را تغییر میدهد .شکل و نحوه رعایت اخالق فردی
و انتخاباتی در فضای دموکراســی و آزادی نه تنها سبب جلب مشارکت
حداکثری آحاد جامعه در انتخابات میشود بلکه با ایجاد فضای انتخاباتی
سالم «اصلح» انتخابی میتواند زمام امور را بهدست گیرد.
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دریا پسرک ایران را پس داد

همدلی | اوایل آبانماه  99بود که خبری تلخ
و شوکآور در فضای رسانه چرخید و از اروپا
به ایران رســید که بر مبنای آن یک خانواده
کرد ایرانی پناهجو شامل پدر ،مادر وسه فرزند
در واژگونی یک قایق حامل مهاجران در میان
کانال مانش غرق شدند .ابتدا برخی رسانههای
اروپایی با انتشــار تصاویر ایــن خانواده ،این
پنج نفر را رســولایراننژاد  ٣٥ســاله ،شیوا
محمدپناهی  ٣٥ســاله ،آنیتا 9ســاله ،آرمین
 ٦ســاله و آرتیــن  15ماهه معرفــی کردند.
این خانواده کرد اهل سردشــت در اســتان
آذربایجان غربی به همراه  ١٨نفر دیگر ســوار
بر یک قایق از فرانسه عازم بریتانیا بودند.
جســتجوی اجســاد در قعر آبهای کانال
مانش چندروزی طول کشــید تا ســرانجام
تیمهای امداد و نجات کشــورهای نزدیک به
موقعیت جغرافیایی توانستند قایق حامل این
مهاجران را شناسایی کند ،اما زمانی تیمهای
امدادونجات رسیدند که قایق پناهجویان غرق
شــده بود .برخی از مهاجران توانستند جان
خــود را نجــات دهند و برخی نیــز از جمله
زنان و کودکان نتوانســتند و تسلیم آبهای
خروشان شــدند که خانواده  5نفره ایراننژاد
از آن جمله بود.
جســد چهار عضو دیگر ایــن خانواده چند
روز پس از حادثه به ایران بازگردانده شــد و
با اســتقبال مردم در گورستان شهر سردشت
دفن شــدند .اما خبــری از «آرتین» 15ماهه
نبــود .اما خبری که اینک یــک بار دیگر این
تراژدی را به صفحه رسانهها کشانده این است
که گفته میشــود دریا پس از  8ماه جســد
پسر خردســال خانوادهایراننژاد را پس داده
است .روز گذشــته پلیس نروژ اعالم کرد که
آزمایش دیانای نشان میدهد ،جسد کودک
خردســالی که پیشتر در سواحل جنوب غرب
این کشــور پیدا شــده بود ،متعلق به آرتین
ایراننژاد پناهجوی کرد ایرانی اســت .پلیس
ناحیه جنوب غرب نروژ به بی بی ســی گفت
که جســد آرتینایراننژاد ،پانــزده ماهه روز
اول ژانویه (١٠دی ماه) از سوی یک ماهیگیر
محلی در شهر کارموی نروژ پیدا شده بود.
پلیس گفته اســت که جسد در داخل یک

سازمان
آگهی های

02188994608

جلیقه نجات بزرگساالن بوده و به علت ماندن
بیــش از حد در آب چیز زیــادی از آن باقی
نمانده است.جسد آرتین بیش از دو ماه در آب
شناور بوده است.تصاویری که پلیس از کاپشن
آرتین منتشر کرده در آخرین عکسهایی که
از او منتشر شده ،دیده شــده بود .تحقیقات
پلیس با استناد به دی ان ای یکی از بستگان
خانوادهایراننژاد به نتیجه رسیده است.
بنابر گزارشها ،رســول ایراننــژاد در این
حادثه غرق شد ،و همسر و دو فرزند خردسال
آنها در اثر ایســت قلبی جــان باخته بودند و
تالش برای احیــای آنها موفقیتآمیز نبود.در
همان موقع جستوجو برای پیدا کردن جسد
آرتین بینتیجه ماند .جسد او پس از گذشت
بیش از دو ماه ســرگردان بــودن در دریای
شمال ،نزدیک به هزار کیلومتر دورتر از محل
حادثه پیدا شد.
نهایت نیان ،خاله مادر آرتین که نمونه دی
ان ای او بــه یافتن هویــت این کودک کمک
کرده به بی بی سی گفت« :از زمان حادثه به
شیوا قول دادم که هنگام یافتن جسد آرتین،
او را به سردشت بازگردانم».
مرگ ایــن خانواده در هشــت مــاه پیش
واکنشهای زیادی را در ایران و اروپا بهدنبال
داشت.بوریس جانســون نخست وزیر بریتانیا
با ابــراز همدردی بــا خانوادههــای قربانیان
گفته بود«تمام تالش خود را برای ســرکوب
گروههــای بیرحم تبهکار بــه کار میبندیم،
کــه مــردم آســیبپذیر را عازم ســفرهایی
اینچنیــن خطرناک میکننــد» .به دنبال آن
بریتانیا دســت به اقدامات ســختگیرانه زده
تا مهاجــرتِ پرخطر پناهجویان از طریق دریا
را متوقــف کند.دولت محافظهکار بریتانیا یک
طرح سیاست مهاجرتی جدید تهیه کرده که
بر اســاس آن ،افرادی که بــه طور غیرقانونی
برای درخواســت پناهندگی وارد این کشــور
میشــوند ،از حقوقی یکسان با افرادی که به
طور قانونی وارد میشوند ،برخوردار نخواهند
شد.ظرف یکسال گذشته حدود  ۳۵هزار و ۹۹
نفر در بریتانیا تقاضا پناهندگی ثبت کردهاند.
بیشــترین متقاضیان اخذ پناهندگی از ایران،
آلبانی و عراق ثبت شدهاند.
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مناظــره نامزدهای ریاســت جمهوری در
روزهای اخیر ،چــه بخواهیم و چه نخواهیم،
یکــی از موضوعهــای مهــم روز در محافل
رسانهای و حتی نشستهای خانوادگی است؛
گرچه نشست هفت نامزد در دور اول ،شباهت
چندانی با مناظره نداشــت و بیشتر به جلسه
پرسش و پاسخ شبیه بود ،پرسشهای تکراری
که هیچ نامزدی هم نمیتواند و نمیتوانست
پاسخی درخور یا کاربردی به آنها بدهد ،ولی
آنها در مقابل ،هر چه دلشان خواست گفتند.
اما آنچه مورد نظر این یادداشــت است ،یک
جمله از حرفهای نامزد جناح راست ،یعنی
آقای زاکانی اســت که در پاسخ به حرفهای
آقای همتی بیان کرده بود .وی گفت«:تهمت
نزنیــد ،چــون مجبور میشــویم حقایقی را
بگوییم که اوقات شما و مردم تلخ میشود».
اینکه آقــای زاکانی معموال در شــعارها یا
ســخنان خود ،چه اکنون و چــه دورههای
قبــل مدعی شفافســازی اســت ،ولی چرا
فکر میکند ،گفتن حقایق باعث تلخ شــدن
اوقات مردم میشود ،جای سوال دارد و کامال
متناقض با دیدگاهها یا ادعاهای ایشان است.
البته از آنجا که در کشــور ما شفافیت در کل
محلی از ا ِعراب ندارد و اگر کســی یا کسانی
بخواهند در این زمینه ورود کنند و مفاسدی
از جمله رانت ،ویژهخواری ،باندبازی ،فســاد
اقتصادی یا دیگر موارد را برمال کنند ،شــاید
با عواقب ناخوشایندی روبهرو شوند ،در نتیجه
اصل اخالقی شفافیت همیشه با چالش روبهرو
است و کمتر افراد دل به دریا میزنند تا بتوانند
در حوزهای شفافسازی کنند .حال اگر واقعا
شفافســازی یا بیان حقایــق اوقات مردم را
تلخ میکند و کســی که مدعی شفافسازی
اســت ،از آن خودداری میکند ،پس تلویحا
بر طبل عدم شــفافیت ،نگفتن حقایق یا به
نوعی میتوان گفت بیان حرفهای غیر واقعی
میکوبد .در کدام کشور یا در چه جایی گفتن
حقایق باعث تلخی اوقات مردم شــده است،
چه حقایقــی را آقای زاکانی و هر مســئول
دیگری میداند ولی نمیگوید و چرا از گفتن
آنها اســتنکاف میکند .پرسشی که اینجا به
ذهن متبادر میشود این است که چه عوامل
یا دســتهایی در پس پرده هستند که یک
نامزد ریاســت جمهوری مدعی است مجبور
است از گفتن حقایق خودداری کند ،یا شاید
گفتن آن حقایق اوقات برخی افراد را تلخ کند
کــه البته ربطی به مردم نــدارد .اگر نامزدی
واقعا حقایقی را میداند و نمیگوید ،حقایقی
که باعث شــفافیت شــود و خط و خطوط یا
رانتها یا ماجراهای پشت پرده را افشا کند،
ولی از آن خودداری میکند ،اینگونه احساس
میشود که نکند با گفتن به اصطالح حقایق،
منافع خودش هم آســیب ببیند ،وگرنه چه
دلیلــی دارد که حقایق را بگویــد و حداقل
بخشی از ادعاهای خود را ثابت کند.
بیتردید بخشــی از مشکالت جامعه امروز
مــا ،از گرانی ،تــورم ،فقر ،بیــکاری ،از بین
رفتن محیط زیســت ،اختــاس ،باندبازی،
بیاعتمــادی ،ناامیدی ،اضمحالل خانوادهها،
طــاق ،اعتیاد تا تحریم مســتمر ،بیارزش
شــدن پول ملی ،ســوءمدیریتها و دهها و
صدهــا موضوع مشــابه آن ،نتیجــه نگفتن
حقایق و نبود شــفافیت در همه حوزههای
اداری و نهادی و تشکیالتی کشور است .وقتی
شــفافیت نباشد و کس یا کسانی که حقایق
را به ادعای خــود میدانند و نمیگویند ،هر
نماینده مجلس ،هــر وزیر یا معاونی و حتی
هر رئیس قوهای میتواند براساس منافع خود
یا منافع دوســتان و نزدیــکان خود تصمیم
بگیرد ،بیآنکه کســی از کار آنها باخبر شود
یا مجبور باشــد به کسی و خصوصا به مردم
پاســخ دهد .وقتی همه در بیخبری باشند،
به راحتی میشــود منویات شخصی خود را
عملــی کرد .بــه این نامزد محترم ریاســت
جمهوری و هرکس کــه نگران اوقات تلخی
مردم اســت ،عرض میکنیم که شما حقایق
را بگویید ،اوقات مردم تلخ نمیشــود ،نگران
اوقات مردم نباشــید ،اتفاقا همه خوشــحال
میشــوند .اوقات مــردم بــا زدوبندها تلخ
میشود ،با نداشتن چشماندازی برای فردای
زندگی خود تلخ میشود ،با بیکاری و گرانی
کمرشــکن و دربهدری تلخ میشــود ،اوقات
مردم برای نبودن واکســن تلخ میشود .اگر
راست میگویید ،حقایق را کتمان نکنید.

