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خشکسالی 11 روستای اطراف دریاچه نمک قم را خالی از سکنه کرد

   هیچ روستایی تا شعاع ۵۰ کیلومتری دریاچه نمک قم باقی نمانده 
و پوشش گیاهی آن هم از بین رفته است

ریزگردهای »حوض سلطان«  
در راه تهران

چرا 2۰ سال عقب هستیم؟
از انکار تا تسلیم

مسائل اجتماعي هر روز ابعاد جديدتري پيدا مي كند. 
در همين رابطه چندي پيش وزير كش��ور به نقل از مقام 
معظم رهبري به اين نكته مهم اشاره داشتند كه: »ايشان 
فرمودند ما 20 س��ال عقب هس��تيم. بايد 20 سال قبل 
اين مسائل را پيگيری می كرديم. همه كسانی كه در اين 
حيطه مسئوليت دارند بايد اقدامات الزم را انجام دهند.« 
يكي از موضوعات مهم اجتماعي ك��ه آثار و عوارض آن در 
همه حوزه ها و بيماري ها ازجمله ايدز خود را نشان مي دهد 
ارتباطات جنسي اس��ت. در همين رابطه چند روز پيش 
معاون بهداش��تي وزارت بهداش��ت اعالم كرد كه:  »موج 
اول ايدز در كش��ورمان مربوط به معت��ادان تزريقی بود... 
ايران از 20 س��ال پيش برای نخس��تين بار كلينيک های 
مثلثی را جهت پيشگيری از ايدز راه اندازی كرد كه در اين 
كلينيک ها به افراد مشاوره  و راه های انتقال ايدز توضيح 
داده می شد، همچنين  س��رنگ و متادون  در اختيار آنها 
قرار می گرفت. بعد از راه اندازی اين كلينيک ها، اقدامات 
مشابه را در زندان ها  گسترش داديم....« وی با اعالم اين كه 
موج دوم ايدز در كش��ور از طريق انتقال از تماس جنسی 
به وقوع پيوسته است، گفت: »در سال های گذشته ميزان 
انتقال ايدز از تماس جنس��ی از ۱۵ به ۳0 درصد رسيده 
است... در موج دوم ايدز بيشترين مسأله رفتارهای مربوط 
به خود مردم است زيرا با توجه به اين كه مشكل فرهنگی 
ب��رای انتقال برخی مطال��ب و موضوعات وج��ود دارد و 
نمی توانيم همه مس��ائل را با مردم در ميان بگذاريم، الزم 

است رفتارهای مردم در اين خصوص اصالح شود.«
 پرسشي كه براي هر ايراني مطرح مي شود اين است كه 
چرا 20 سال از حل اين مسائل عقب هستيم و در شرايطي 
كه جهان درحال كنترل بيماري ايدز است، ما بايد همچنان 
شاهد افزايش آن از طريق رابطه جنسي باشيم؟ پاسخ به 
اين پرسش مس��تلزم ذكر يک نكته مهم است. در جامعه 
ساده سنتي و قديمي، تمامي دوراهي ها در دو قالب خوب 
و بد تقسيم بندي مي ش��د و يک راه، خوب و راه ديگر بد 
بود. انسان در چنين جامعه اي كافي بود كه قدرت تمييز 
دادن ميان اين دو راه را داش��ته باشد. قدرتي كه دستيابي 
به آن خيلي س��خت نبود، زيرا دوراهي ها به نسبت ساده 
و روش��ن بودند. ولي در نظام هاي جديد دوراهي ها به اين 
سادگي نيست. در بيش��تر موارد ما مواجه با دوراهي بد و 
بدتر مي شويم كه به ناچار و برخالف ميل خود بايد راه بد 
را انتخاب كنيم تا دچار نتايج بدتر نش��ويم، ضمن اينكه 
ش��ناخت بد از بدتر به راحتي شناخت خوب از بد نيست. 
فضاي اين دوراهي بسيار پيچيده و حتي تيره است. ابهام 
و ايهام در آن موج مي زند. حال اگر فضاي عمومي جامعه 
كماكان سنتي باشد و تن به راه هاي بد ندهد و قضاوت خود 
را براس��اس دوگانه خوب و بد انجام دهد، جامعه در اتخاذ 
تصميم دچار اختالل و سردرگمی مي شود. در اين شرايط 
هر راهي را كه بخواهي انتخاب كني، عوارض و بدي هاي آن 
را مي شمارند و كاري به مقايسه ميان راه هاي بديل ندارند. 
به همين دليل اس��ت كه 20 س��ال از درك و حل مسائل 
اجتماعي خود عقب هستيم، زيرا هيچ كس نمي تواند يک 
راه بد را پيشنهاد كند تا از خطرات و عوارض وضعيت های 

موجود ولی بدتر در امان بمانيم.
اجازه دهي��د مثال بزنيم. توزيع س��رنگ مجاني ميان 

معتادان قطعا يک راه بد است، چرا بايد به يک اقدام نادرست 
كمک كنيم و سرنگ مجاني به آنان بدهيم؟ اين كار نوعي 
مشروعيت دادن به اعتياد نيز هست. پس اين كار را مي توان 
قاطعانه رد كرد. ولي قضيه به اين سادگي نيست. معتاد و 
اعتياد كه در جای خود هس��تند، ولي به قول آقاي معاون 
وزير: »در  س��ال 78 به زندانی مراجعه كرديم و ديديم كه 
زندانيان با اس��تفاده از يک خودكار برای يكديگر تزريق 
انجام می دهند. اين موض��وع را پيگيری كرديم تا باالخره 
اجازه دادند اقدامات مشاوره و دادن سرنگ به زندانيان را در 
زندان نيز پياده كنيم.« چنين وضعي ميان معتادان موجب 
گسترش سريع ايدز و هپاتيت در ميان آنان و از آن طريق در 
ميان جامعه مي شود. روشن است كه يک سياست عقالني 
و مدرن اجازه نمي دهد كه راه  حل نخست كه بد است به 
حاشيه برود و به جاي آن اتفاق خطرناك ناشي از ادامه وضع 
موجود كه گسترش ايدز و هپاتيت و هزينه هاي كالن آن 
است، رخ دهد. آيا می دانيد در همان زمان برخی مقامات 
باالی يک قوه با توزيع سرنگ مجانی به داليل پيش گفته 

مخالفت جدی كردند؟
مسأله گس��ترش ايدز از طريق ارتباطات جنسي نيز از 
همين نوع است. جامعه ما در شرايطي است كه جرأت بيان 
راه  حل هاي بد براي جلوگيري از نتايج بدتر را ندارد، زيرا فورا 
با برچسب هاي عجيب و غريب مواجه خواهد شد. وسايل 
پيشگيري و تحت نظارت بهداشتی بودن افرادي كه دست 
به چنين فعاليت هاي كنترل نش��ده و بي حساب و كتابی 
مي زنند و از همه مهم تر ارايه آموزش هاي مناسب به همه 
افراد برای مواجهه درست در اين مورد ضروري است. دولت 
قبلي در يک مقطع اقدام به حذف آموزش هاي مربوط به 
ايدز از كتب درسي حتي دانشگاهي كرد. فعال بايد اميدمان 
به شبكه هاي اجتماعي مجازي باشد كه برخي از آموزش ها 
را در دسترس مردم قرار مي دهند. بي توجهي نظام آموزشي 
به اين موضوع مهم و منع يا محدوديت دسترسي مردم به 
وسايل الزم و پيشگيری براي دچار نشدن به اين بيماري ها، 
هيچ مشكلي را كه حل نمي كند، سهل است كه دير يا زود 
چش��م باز مي كنيم و مي بينيم برخي بيماري ها ازجمله 
ايدز با س��رعت زياد و تصاعدي درحال گسترش است و 
نه تنها امنيت اجتماعي را از ميان مي برد، بلكه هزينه هاي 

سرسام آوري را بر نظام سالمت كشور بار مي كند.
بايد جامعه خود را با اين حقيقت آشنا كنيم كه پذيرش 
برخي مسائل به معناي رس��ميت دادن به آنها نيست. در 
س��وييس به معتادان مواد مجاني مي دهند حتي به آنان 
تزريق هم مي كنند. نه به اين دليل كه مي خواهند معتادان 
را تقويت يا پول مردم عادي را خ��رج آنان كنند، بلكه به 
اين دليل كه راه جلوگيري از گسترش اعتياد را در اجرای 
اين سياست مي دانند. مش��كالتي كه امروز از طريق افراد 
بی بندوبار يا كس��اني كه به فعاليت هاي جنسي مشغول 
هستند، به وجود می آيد؛ مشكالتي نيست كه بتوانيم چشم 
خود را روي آنها ببندي��م. آنان را هم نمي توان حذف كرد، 
بنابراين بايد برخورد هوشمندانه و متمدنانه اي را در اتخاذ 
سياست هاي اجتماعي پيشه كنيم. متاسفانه در برخورد 
با مسائل اجتماعی ابتدا با ش��يوه انكار مواجه می شويم و 
هنگامی كه آن مس��أله همه گير ش��د در برابرش تسليم 

می شويم.

|  شورای نویسندگان |  

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r 20صفحه  |  500 تومان

وزیر بهداشت پس از بازدید از 4 زندان:

  زندانیان ایرانی بیمه نیستند وقوه قضائیه اعتبار کافی برای بهبود شرایط ندارد
  تراکم زندان ها باعث ایجاد بیماری های واگیر در زندانیان شده است

ورزش

  صفحه 18

واکنش مردم پس از رونمایی از 
لباس های کاروان المپیکی ایران 

خدا کند عوضش کنند

ند
رو

شه
 /

می
اظ

ه ک
تار

  س
س:

عک
  

به بهداشت زندان ها معترضیم
    صفحه 17

چند توئيت كوتاه در يک حس��اب توئيت��ر كافی بود تا 
معاون سياسی دفتر رئيس جمهوری پاسخی دندان شكن 
به اظهارات غيرمعمول و توهين آمي��ز عادل الجبير، وزير 

امورخارجه جوان عربستان سعودی بدهد. 
حميد ابوطالبی، معاون سياسی دفتر رئيس جمهوری در 
حساب توئيتر خود به سخنان چند روز اخير عادل الجبير 
واكنش نشان داده و به طور غيرمستقيم او را »كودكی خواند 
كه وقتی وزير می ش��ود پدران خود را نصيحت می كند.« 
ابوطالبی همچنين در توئيتی ديگر به هزينه س��نگينی 
كه عربستان سعودی طی يک سال گذش��ته برای به زانو 
درآوردن ايران متحمل شده است، اشاره كرده و نوشت: »تا 

به زانو درآمدن و اتمام بودجه شما زمان الزم است.« 
عادل الجبير چند روز پيش در س��خنانی بی مبنا گفته 
بود: »ما از حس��ن روحانی سياس��ت اعتدالی را احساس 
نكرديم، بلكه سلس��له اقدامات خصمانه عليه  خودمان را 
شاهد بوديم. عراق هم اينک به واسطه تروريسم، مداخالت 
اي��ران و فرقه گرايی و اوضاع اقتصادی از بحران ش��ديدی 
رنج می ب��رد.« حميد ابوطالبی هم در پاس��خ به ادعاهای 
او درخصوص دخالت ايران در منطقه نوش��ت: »در زمان 
افزايش هزينه های شما در دخالت های منطقه ای تا رسيدن 
به نقطه بحرانی ت��ان، صبر ما زياد اس��ت؛ برای گفت وگو 

خواهيد آمد.« 
عربستان سعودی پس از توافق هس��ته ای ميان ايران و 
غرب، سياس��تی كامال ضد ايرانی را در پيش گرفت. اقدام 
برای افزايش توليد نفت، اقدام��ات گوناگون و مختلف در 
منطقه برای تحريک ايران، تالش برای ايجاد جو خصمانه 
عليه ايران در ميان كش��ورهای عربی منطقه با استفاده از 
حربه هايی نظير باج دادن، تهديد و ارعاب ازجمله اقدامات 

ضد ايرانی عربستان بوده است.
عربستان سعودی بر اين عقيده است كه توافق هسته ای 
ميان ايران و غرب موجب خواهد ش��د ايران ظرف مدت 
چند سال به كشوری به مراتب قدرتمند تر از گذشته تبديل 
ش��ود. در عين حال عربس��تانی ها برای مدت ها زير سايه 

توافقات  امنيتی كه با آمريكا داشتند، روزگار می گذراندند و 
سياست خارجی خود را در مقابله با نفوذ منطقه ای ايران 
تعريف كرده بودند. البته سياس��ت خارجی عربستان در 
گذشته هيچ وقت به اندازه حال حاضر در خصومت با ايران 
تعريف نشده بود و دو كشور همواره تالش می كردند با وجود 

همه اختالفات حداقل روابط دوستانه را حفظ كنند. 
اين همان نكته ای است كه ابوطالبی در توئيت خود به 
آن اشاره كرده و نوش��ته است: »سه دهه رابطه پدران شما 
و ايران دوس��تانه بوده؛ كودكان كه وزير می ش��وند، ابتدا 
پدرانش��ان را نقد می كنند. اين خود بزرگ پنداری است.« 
ابوطالبی در ادامه به س��ابقه افراطی گری در سياست های 
عربستان سعودی نيز اشاره كرده و نوشته است: »زمانی كه 
در مدينه »مذكره النصيحه« نوشته و پدران شما افراط و 
ترور را براساس آن صادر و امام برای دنيا تعيين كردند، شما 

كودك بوديد.«
با وجود همه اينها ابوطالبی تأكيد كرده اس��ت كه اين 
اقدامات عربستان س��عودی نتيجه نخواهد داد و درنهايت 
اين رياض اس��ت كه مجبور خواهد ش��د برای مذاكره با 
تهران پا پيش بگذارد. مقامات اي��ران بارها اعالم كرده اند 
كه سياست شان در قبال عربستان صبر است و قصد ندارند 
اقدامات خصمانه و هيجانی عربستان را با اقدامات مشابه 
پاسخ بگويند. حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران بارها 
اعالم كرده اس��ت كه سياس��ت ايران در قبال كشورهای 
منطقه دوستی و تنش زدايی اس��ت و ايران در قبال هيچ 

كشور عربی در لباس دشمن پا پيش نخواهد گذاشت.  
جبير در مصاحبه اخير خود با شبكه سعودی العربيه در 
اظهاراتی گستاخانه مدعی شده بود »فرقه گرايی در  سال 
۱979 )انقالب اسالمی ايران( به دست »آيت اهلل خمينی« 
به منطق��ه خاورميان��ه آورده ش��د. وی در ادامه با حالت 
استيصال مدعی شد: ايران حزب اهلل را كه نخستين سازمان 
فرقه گرايی و تروريستی در منطقه بود به وجود آورد. تهران 
پيوسته به كش��ورهای حوزه خليج فارس جاوز می كند و 

عليه آنان اقدامات خصمانه انجام می دهد.

وزير خارجه رژيم س��عودی روز سه شنبه هفته گذشته 
نيز در يک كنفرانس خبری مواضع جنون آميز خود عليه 
ايران را اين گونه بيان كرد: موضع ما در مورد ايران تغييری 
نكرده اس��ت.  تهران همچنان در امور داخلی كشورهای 
منطقه دخالت می كند و سعی در صدور انقالب خود دارد. 
ايران از تروريسم حمايت می كند و ثبات منطقه را به خطر 
انداخته اس��ت. اگر ايران می خواهد با كشورهای منطقه 
روابط عادی داشته باشد، بايد اصل صدور انقالب را كه در 
قانون اساسی اش وجود دارد كنار بگذارد، به اصول حسن 
همجواری و دخالت نكردن در امور ديگر كش��ور ها احترام 
بگذارد و به شهروندان كشورهای منطقه نگاه طايفه گرايانه 
نداشته باشد. اين ش��هروندان متعلق به كشور های شان 

هستند و هيچ تعلقی به ايران ندارند.
پيشتر از اين بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه 
كش��ورمان نيز در واكنش به اظه��ارات بی پايه و تكراری 
عادل الجبير، وزير خارجه سعودی درباره ايران گفته بود: 
عادل الجبير كه اين روزها سخت سرگرم پاك كردن جای 
پای دخالت های س��ران، مقامات و س��ازمان های رسمی 
كشورش در عمليات های گوناگون تروريستی چند دهه 
اخير است، گمان می برد با فرافكنی می تواند افكار عمومی 
جهان را از رسوايی های بی پايان كش��ورش به عنوان  پدر 
القاعده و داعش  منحرف كند. قاس��می افزود:  البته قابل 
درك است كه وزير خارجه سعودی روزهای سختی را در 
آستانه انتشار گزارش محرمانه ۱۱ سپتامبر سپری كرده و 
روزهای سخت تری را نيز انتظار می كشد. بدون ترديد ابعاد 
و تبعات چنين اطالعات مهمی در مورد منابع كشور حامی 
تروريس��م از ديدگاه افكار عمومی دنيا و ملت های قربانی 
تروريسم در س��ال های پس از ۱۱ سپتامبر 200۱ مخفی 
نخواهد ماند. قاس��می گفت: عادل الجبير ظاهرا هر موقع 
دچار سرخوردگی  می شود سخنان مضحكی را در مورد 
كش��ورمان به زبان می آورد كه به وی توصيه می شود در 
چنين مواقعی از اظهارنظر اجتناب ورزد و به عواقب سخنان 

خود كمی بيشتر بينديشد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به وزیر خارجه عربستان:  

 تا به زانو درآمدن شما صبر خواهیم کرد
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فرهنگ و هنرورزش

   صفحه 14   صفحه 19

مهران مدیری در برنامه »هفت« 
از پایان برنامه سازی در تلویزیون 

و شبکه خانگی خبر داد: 

 خداحافظی
 مرد هزارچهره

پرسپولیس  من 
همیشه هجومی است

 برانکو ایوانکوویچ
 از برنامه هایش برای فصل 
جدید لیگ برتر می گوید  

 مصائب   زندگی در بافت های تاریخی یزد

تنگنای کوچه های آشتی کنان
 دستیابی اورژانس به محل حادثه 1۰ دقیقه زمان می برد

   صفحه 7

حادثه

جامعه

    صفحه1۵

    صفحه 17

1۵ هزار پرونده قصور 
پزشکی در سال 94

 خرگوش دره
 16 مسافر را بلعید

   تیر برق جاده چالوس سقف اتوبوس 
 واژگون شده را جدا کرد و 16 کشته

 و 13 مصدوم بر جای گذاشت

 سخنگوی سازمان نظام پزشکی 
در گفت وگو با »شهروند« مطرح کرد:  

شهروند حقوقی

    صفحه 8

سالح ها را غالف کنید

ضرورت تصویب قانون ممنوعیت 
حمل سالح سرد از نگاه کارشناسان

جهان

  صفحه 3

سناتور حامی برجام 
معاون هیالری کلینتون
   »تیم کین« از سناتورهایی بود که با 
مواضع اسراییل درباره برجام مخالفت 

کرده بود

اقتصاد

جهان

    صفحه ۵

    صفحه 3

هالل

جامعه

  صفحه 6

  صفحه 16 

 رئیس جمعیت هالل احمر:  

همه دستگاه ها برای 
کمک به مردم سیستان 

وارد عمل شوند

  نخستین مدرسه 
هالل در کشور 

خیر گنبدکاووسی در گفت وگو با 
»شهروند« مطرح کرد:  

کنترل قاچاق  با ثامن

تیراندازی مونیخ 
تروریستی نبود

انفجار در تظاهرات 
مسالمت آمیز 

افغانستان

   همه پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها به 
سامانه ثبت الکترونیکی معامالت نفتی 

وصل می شوند

 طالبان محکوم کرد
 داعش به عهده گرفت

پلیس آلمان: 

اجالس  غایبان  بزرگ

نگاهی به برگزاری نخستین اجالس 
بین المللی شوراها و شهرداران 2۰16  

    صفحه 16


