فردا سالروز یک جنایت جنگی شیمیایی است

رهبر انقالب در دیدار رئیس ،مسئوالن و جمعی از
قضات قوه قضائیه:

حدیث نامکرر سردشت

پیشنهاد مذاکره ،فریب آمریکا
برای خلع سالح است
صفحه 2

شهادت امام جعفرصادق(ع) را تسلیت میگوییم

گروه جامعه 32 :سال! دو سال بیش از سه دهه! این عدد ،برای عمر انسان کوچک
نیست؛ و اگر بدانیم که هنوز خاک شهری بعد از این همه سال بوی خردل میدهد و سینه
مردمان نجاتیافتهاش از گاز شیمیایی خسخس میکند ،میفهمیم که فاجعه به اندازه
کل تاریخ عمر دارد.فردا  7تیر است؛ روزی که به رویدادهای گوناگونی در تاریخ شناخته
میشود .از ترور ولیعهد اتریش-مجارستان در سارایوو که بهانه آغاز جنگ جهانی اول شد

شرح درصفحه 3

پیشخوان
آمارها درباره طرحهای فصلی «خانه کتاب» چه میگویند؟

طر حهای فصلی
پرستار کالبد نیمهجان نشر

سرمقاله

محمدرضا ستاری

هدف ترامپ از تحریمهای جدید چیست؟
ایاالت متحده آمریکا روز دوشنبه و به بهانه سرنگونی
یک فروند پهپاد جاسوسی این کشور در آبهای سرزمینی
ایران ،تحریمهای جدیدی را علیه مقامات ارشد کشورمان
اعمال کرد .این تحریمها که به نظر کارشناسان عجیب و
کمسابقه تلقی میشود ،شامل تحریم نهاد رهبری 8 ،تن
از سرداران سپاه و نیز محمدجواد ظریف است که این
آخری طبق گفته وزیر خزانهداری آمریکا قرار طی روزهای
آینده اعالم و عملیاتی شود.
همزمان با خروج دولت ترامپ از توافق هستهای و
بازگشت تحریمهای ثانویه این کشور علیه ایران که
اصلیترین موج آن را در مرداد و آبانماه سال گذشته
شاهد بودیم ،کاخ سفید در طول سال جاری نیز چهار
اقدام جدید علیه ایران در جهت تشدید جنگ اقتصادی
صورت داده که این چهار اقدام به قراردادن نام سپاه
در لیست گروههای تروریستی ،عدم تمدید معافیت
خریداران نفت ایران ،تحریم صنایع مادر و نیز آخرین آن
یعنی تحریمهایی که در باال ذکر شد بازمیگردد.
در نخستین واکنشهای رسمی به این اقدام آمریکا
در داخل کشور ،حسن روحانی در جمع مدیران وزارت
بهداشت از معلولیت ذهنی مقامات کاخ سفید سخن گفت
و در جلسه روز گذشته هیئت دولت ،تحریمهای جدید
را نشانه بازی و دروغگویی این کشور دانست .سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان نیز روز سهشنبه چنین اقدامی را
بستن همیشگی راه مذاکره و دیپلماسی عنوان کرد.

گروه فرهنگ  -چندی است که گرانی کاغذ ،ناشران را واداشته
تا قیمت کتابها را افزایش بدهند ،این اتفاق بیشک باعث
کمرنگتر شدن سهم کتاب در سبد کاالهای فرهنگی خانوادهها
خواهد شد و کمشدن فروش کتاب به کل چرخه نشر آسیب
میزند .در این میان شاید کتابفروشها این آسیب را بیش از سایر
بخشها احساس کنند .در این شرایط انجام طرحهای حمایتی
بیش از پیش اهمیت پیدا میکنند .طرحهای فصلی کتاب یکی
از طرحهای حمایتی از کتاب و باالخص کتابفروشان است ...

فرمانده کل سپاه پاسداران:

تحریم فرماندهان سپاه ناشی از
واماندگی آمریکا در برابر اقتدار
ایران است

صفحه 5

همین صفحه

گزارش «ابتکار» از طرح معامله قرن
در کارگاه اقتصادی بحرین

طرح صلحی که مرده به دنیا آمد
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بگیر تا انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت آیتالله دکتر بهشتی و جمعی از
یارانش که به همین مناسبت بهعنوان روز قوه قضائیه نامگذاری شده است .اما در این
میان 32 ،سال پیش در چنین روزی ،سردشت ،شهری کوچک در استان آذربایجانغربی
فکر نمیکرد که نامش به تلخی بوی گاز خردل در تقویم تاریخ این روز ثبت شود.

صفحه 15

رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت:

آیا ایران از ورشکستگی آب نجات یافته است؟

خشکسالی دنبالهدار!
صفحه 14

«ابتکار» از وعده اروپاییها درباره آماده شدن اینستکس
در مهلت پایانی تعیین شده ایران گزارش میدهد

شمارش معکوس ضرباالجل

با شنود نمیشود
مردم را محاکمه کرد

خبر
دبیر شورای نگهبان:

تحریمهای آمریکا علیه مسئوالن عالی نظام ،تبلیغاتی
است
دبیر شورای نگهبان به تحریمهای اخیر آمریکا علیه مسئوالن عالی نظام
اشاره کرد و گفت :این تحریمها صرفا ًجنبه تبلیغاتی دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان ،آیتالله احمد جنتی دبیر
شورای نگهبان صبح دیروز (چهارشنبه) در نطق پیش از دستور خود
در جلسه این شورا با تسلیت ایام شهادت رئیس مکتب تشیع ،امام
جعفرصادق(ع) و شهدای هفتم تیر گفت :در حادثه  ۷تیر  ۱۳۶۰جمعی از
نخبهترین شخصیتهای نظام اسالمی که در رأس آنها دکتر شهید بهشتی
قرار داشت ،به شهادت رسیدند که اگر امروز بودند هر کدام خدمات بزرگی
به نظام انجام میدادند.
وی در ادامه به هفته قوه قضائیه اشاره کرد و با تبریک این هفته به
رئیس ،مسئوالن ،قضات و کارکنان شریف قوه قضائیه ،از اقدامات این قوه
تشکر و قدردانی کرد.
وی رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای ورودی به دستگاه قضائی در
سالهای اخیر« ،لغو همایشهای غیرضروری در این قوه» و «برکناری
و برخورد قاطع با اندک قضات متخلف» را از جمله اقدامات و تغییرات
خوب دستگاه قضا برشمرد و ابراز امیدواری کرد که اینگونه اقدامات که
مایه امیدواری هر چه بیشتر مردم به دستگاه قضا است ،کماکان با جدیت
دنبال شود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش به تحریمهای
اخیر آمریکا علیه مسئوالن عالی کشورمان اشاره کرد و اظهار کرد :جمهوری
اسالمی ایران  ۴۰سال است مقابل زورگوییهای آمریکا ایستاده است و این
مسیر را با جدیت ادامه میدهد به همین خاطر است که رئیسجمهور
نادان آمریکا هر روز تحریم جدیدی علیه ایران وضع میکند .البته این
تحریمها صرفا ًجنبه تبلیغی دارد و اثری در عزم و اراده مردم و مسئوالن در
راه پیشرفت و عزت ایران ایجاد نخواهد کرد.
جنتی متذکر شد :تعجب میکنم بعضی از کشورهای اروپایی در مقابل
اقدامات جاهالنه «ترامپ» سکوت میکنند در حالی که باید مقابل او
بایستند و سیاست مستقلی داشته باشند.
دبیر شورای نگهبان از مسئوالن اجرایی کشور خواست ،با تدبیر
و همافزایی با کشورهای مستقلی همچون روسیه ،چین و هند برای
مقابله با یکجانبهگرایی و زورگویی آمریکا در سطح بینالمللی اقدام
کنند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در خاتمه به پروژه «معامله قرن»
آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز اشاره و خاطرنشان کرد :قطعا ً با
هوشیاری جهان اسالم بهویژه محور مقاومت این توطئه نیز شکست
خواهد خورد.

اینستکس طی چند روز آینده
عملیاتی میشود
صفحه 15

صفحه 2

صفحه 4

ادامه درصفحه 2

مسئول سیاست خارجی اروپا:

فرمانده کل سپاه پاسداران:

تحریم فرماندهان سپاه ناشی از واماندگی آمریکا در برابر اقتدار ایران است
فرمانده کل سپاه پاسداران با تبریک به فرماندهان
تحریمشده توسط آمریکاییها گفت :شکار پهپاد فوق
پیشرفته متجاوز آمریکایی ،محصول تحریمهای آمریکا
بوده و اقدام تحریمی اخیر آنان ناشی از استیصال و
واماندگی برابر اقتدار ایران اسالمی است.
به گزارش سپاهنیوز ،در پی اقدام شجاعانه و متهورانه
نیروی هوافضای سپاه در انهدام پهپاد جاسوسی
متجاوز رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکا بر
فراز آبهای سرزمینی جمهوری اسالمی ایران و
متعاقبا ً انفعال حاکمان کاخ سفید و تحریم چند تن
از فرماندهان سپاه ،سردار سرلشکر پاسدار «حسین
توگویی اعمال تحریمهای اخیر آمریکا
سالمی» در گف 
علیه فرماندهان این نهاد را ناشی از اوج استیصال،
درماندگی و غضب آنان برابر اقتدار و عظمت ایران
اسالمی توصیف کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تبریک
به فرماندهان تحریمشده توسط آمریکاییها تصریح
کرد :این اقدام واکنشی منفعالنه به سرنگونی پهپاد فوق

یادداشت
میالد مشایخی*
تنها دلخوشی پژوهشگران حوزه اعتیاد سالهاست که معطوف شده به
روز جهانی مواد مخدر ( 26ژوین) مصادف با پنجم تیرماه ،چرا که در این
روز همه به دنبال حل معضل اعتیاد هستند و بعد از پایان این مناسبت
همهچیز به روال قبل بازمیگردد .اعتیاد واژه بسیار بزرگ و پرمعنایی
است که شاید طیفهای گوناگونی را در بر میگیرد .ندانستن تعاریف
اعتیاد به معنایی وابستگی میتواند در هر حوزه از زندگی رخ دهد و
مصرف تنها بخشی از آن است ،مثال اعتیاد به خرید لوازم آرایش ،اعتیاد
به مصرف شکر و نوشابه و ...که متاسفانه کشور ما در برخی از این
اعتیادها حایز رتبههای تکرقمی در جهان است و این اصال خبر خوشی
نسیت .چرا که یک جامعه اعتیادپذیر میتواند بسیار خطرناک باشد و
مستعد ریشه اعتیاد به مواد مخدر باشد .حال باید امیدوار بود و دنبال
راهکار بود چرا که به اندازه کافی در این سالها ناله کردهایم از ساخت
خبرنامههای تلویزیونی تلخ و چاپ پوسترهای سیاه و اکران فیلمها و
طرحهای مقابلهای و درمانی بیاثر .به راستی راهکار درست چیست ؟
و چرا در کشور ما روز به روز مصرف مواد رونق گرفته و سن اعتیاد
پایین میآید ،حلقه گمشده چیست؟ کشور ما به دلیل موقعیت خاص
جغرافیایی خود و قرار گرفتن در همسایگی افغانستان و پاکستان و مسیر
اروپا ( هالل طالیی ) همیشه در معرض خطر بوده و هر چه در زمینه
مقابله تالش میکنیم شاید چندان به دید مردم نمیآید .ولی تقدیم
حدود 3700شهید و حدود  13000جانباز صرفا در زمینه مبارز با مواد
مخدر ،و قرار دادن 50درصد جمعیت زندانیان به سوداگران مواد مخدر

پیشرفته جاسوسی متجاوز آمریکایی توسط پدافند سپاه
بود و طبیعی است پس از ضربشست بازدارنده فرزندان
ملت ایران در نیروی هوافضای سپاه و فروریختن دوباره
هیمنه پوشالی آمریکا ،آنها بخواهند از طریق اقداماتی که
فاقد هرگونه منطق و عقالنیت نزد افکار عمومی است،
عقدهگشاییکنند.
تحریم فرماندهان سپاه و دیگر شخصیتهای کشور
حربهای نخنما است
سرلشکر سالمی سناریوی تحریم علیه فرماندهان سپاه
و دیگر ارکان و شخصیتهای کشور را حربهای نخنما
شده و فاقد ارزش و تأثیر دانست و افزود :تحریم سپاه و
فرماندهان آنکه شکست راهبردها و سیاستهای شیطانی
آمریکا در منطقه را رقم زدهاند ،موضوع جدیدی نبوده و
ثمرهای جز راسختر شدن اراده پاسداران انقالب در مسیر
اقتدارآفرینی برای میهن اسالمی و صیانت از نظام و ملت
ایران و قطع ید متجاوزان به تمامیت ارضی کشورمان در
پی نخواهد داشت.
وی با قدردانی از مجاهدتها و تالشهای خستگیناپذیر

فرماندهان قرارگرفته در فهرست تحریمهای جدید آمریکا
که موجبات اقتدار و بازدارندگی را برای میهن اسالمی
فراهم آوردهاند ،خطاب به آنان گفت :به شما عزیزان
که در راستای دفاع از منافع و امنیت ملی کشور هدف
غضب و کینه دشمن و تحریم آمریکای پلید و جنایتکار
واقع شدهاید ،تبریک میگویم و شکی نیست که دشمنان
در آینده و در میدان عمل پیامدهای اقدام شیطانی و
کینهتوزانه خود را بهتر و محسوستر درک و فهم خواهند
کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد :بیتردید
باور و اراده پاسداران انقالب اسالمی در پیادهسازی
تدابیر و فرامین رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل
قوا (مدظله العالی) به عنوان تکلیف شرعی و دینی و
برخورداری از حمایت همهجانبه مردم ایران در اجرای
قاطعانه مأموریتهای قانونی و دفاع آرمانی از انقالب
و دستاوردهای ارزشمند آن با همراهی و همافزایی سایر
نیروهای مسلح ،اجازه عرض اندام و تعبیر رویاهای باطل
دشمنان را نخواهد داد.

پیشگیری از اعتیاد از شعار تا عمل
نشان از فعالیت شبانهروزی حوزه مقابله دارد .شاید اولین گام اشتباه را
همین برداشتیم و فکر کردیم صرفا با مقابله میتوانیم از پس این معضل
برآییم .سپس به دنبال آمار رفتیم و سعی کردیم با آمارهای ضد و نقیض
از تاریکی اعتیاد بکاهیم که این سیاست صدمات جبرانناپذیری به بدنه
این معضل اجتماعی زد چرا که وقتی ما مصرف آمار اعتیاد و مصرف مواد
مخدر را در کشور پایین اعالم میکنیم خود به خود اعتبارات و هزینهها
هم کاسته میشود و این خود تبدیل به یک معضل میشود .اما در دولت
یازدهم و دوازدهم یک شعار سر لوحه بحث و اعتیاد کشور قرار گرفت
و آن هم اجتماعیتر بودن امر مبارزه با مواد مخدر است که میتوان
گفت اقدام موثری بود چرا که ما تا روزی که خود مردم را درگیر مسائل
اجتماعی نکنیم و از سیاست برای مردم به سیاست مردم برای مردم
تبدیل وضعیت نکنیم نمیتوانیم شاهد موفقیتی باشیم.
بحث پیشگیری مهمترین اصل مبارزه با مواد مخدر است که متاسفانه
عمر آن در کشور ما بسیار کم است و در مقایسه با قوانین اعتیادی کشور،
جای دستور العملها و قوانین حوزه پیشگیری بسیار ناچیز است.
اما امروز شاهد رونق گرفتن برنامههای بیشتری هستیم که توسط ستاد
مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه نظارتی و حدود  20نهاد مرتبط که به
طور مستقیم میتوانند مجری برنامه پیشگیری باشند.
گام اول پیشگیری در حوزه اعتیاد ،بسط مفاهیم درست از این معضل در
جامعه است که آگاهسازی و حساسسازی از مهمترین کارکردهای آن است
و این نیاز به تربیت مربی و مدرسان حرفهای دارد که بتوانند این تعاریف را
به نحو درست در جامعه نشان دهند.

گام بعدی درگیرکردن محیطها توسط تصمیمگیران اجتماعی است که این
امر میتواند توسط سازمانهای مردمنهاد و یا همان  NGOها به نحو
مطلوب انجام شود چرا که تجربه ثابت کرده است حضور مستقیم ادارات و
نیروهای دولتی در برنامههای اجتماعی چندان کارکرد مناسبی نداشته است.
و اما در گام آخر باید به این نکته توجه کرد که برای جامعه پاک نیاز به نشاط
اجتماعی است و این امر با برگزاری همایشهای پیادهروی و اجرای کنسرت
به تنهایی محقق نمیشود چرا که پژوهشها ثابت کرده جامعه پرنشاط و
عاری از استرس گرایش کمتری به مواد مخدر دارد.
هماکنون پرمصرفترین ماده جهان و ایران گل و ماریجوانا است و تناوب
ایران با کشورهای دیگر این است که جوانان به عنوان ابزار تفریح از گل
استفاده میکنند این استفاده ( ابزاری تفریحی ) از مواد مخدر و محرک
بزرگترین زنگ خطر است .خوشبختانه گامهای مناسبی در این حوزه
برداشته شده است که با حجم باالی جمعیت جوان چندان به چشم نمیآید
ولی دستگاههای متولی ،مثل ورزش و جوانان ،آموزش و پرورش ،بهزیستی و
وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری خصوصا رویکرد اجتماعیمحور گامهایی
را برداشتهاند که با تداوم آن میتوان امید داشت که حجم اعتیادپذیری
جامعه کمتر شده است .لیکن از این نکته نیز نباید غافل شد که جامعه
بدون اعتیاد یک تفکر منسوخ شده است و ما تنها میتوانیم با برنامههای
پیشگیری از جامعه معتادان کاسته و با برنامههای تشویقی درست ،جامعه
معتادان را به سمت درمان سوق دهیم و از سرعت چرخه قاچاق در بازیابی
مواد جدید بکاهیم.
*پژوهشگر حوزه اعتیاد

