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کشف ۱۰ کامیون کتاب قاچاق 

درحالــی کــه اقدامــات اخیــر کارگروه 
صیانت از حقوق ناشــران، با استقبال ناشران 
حرفه ای روبه رو شده، طی ۲ عملیات ضربتی 
دیگر، ۱ کتابفروشــی و ۲ انبــار کتاب قاچاق 
 در حوالــی خیابان هــای دماونــد و خاوران 

کشف شد.
 در ادامه فعالیت های کارگــروه صیانت از 
حقوق ناشران و پدیدآورندگان اتحادیه ناشران 
و کتاب فروشان تهران در برخورد با کتاب های 
قاچاق که در ماه های اخیر ســرعت بیشتری 
گرفته اســت، در روزهای منتهی به آخر هفته 
جاری، چندین انبار از کتاب های قاچاق، کشف 

و ضبط شد .
در یک مــورد از ایــن اقدامات، شــامگاه 
سه شــنبه اول آبان ۱۳۹۷، کار گروه یادشده 
با مساعدت و همکاری پلیس امنیت و دستور 
قضایی، یک باب مغازه کتاب فروشی و یک انبار 
کتاب قاچــاق را در محــدوده خیابان دماوند 

کشف و توقیف کرد.
کتاب های ضبط شــده از این مغازه و انبار 
که در حجمی حدود  پنج وانت نیســان بود، با 
دســتور قضایی، توقیف و انبار و مغازه مذکور، 
تخلیه و پلمپ شد و صاحب مغازه و انبار تحت 

تعقیب قضایی قرار گرفت.
چندین ســال اســت عده ای ســودجو و 
فرصت طلب مبادرت به چاپ و نشر غیرقانونی 
کتاب های ناشران و پدیدآورندگان می کنند و 
آن ها را در اختیار کتابفروشان و خریدارانی که 

مطلع نیستند قرار می دهند.
 از آن جا که برخورد بــا قاچاقچیان عرصه 
نشــر کتاب و حفظ و صیانت از حقوق ناشران 
و مولفــان و مترجمان عــاوه بــر نهادها و 
ســازمان های مربوط، به عهده تمام همکاران 
صنعت نشر و نیز خریداران است، شایسته است 
عموم همکاران به ویژه اعضای اتحادیه )اعم از 
ناشر، کتابفروش و توزیع کننده( به  هشدارها 
توجه کنند تا بتوان ضمن پیشگیری از تخلفات 
و سوءاستفاده های احتمالی، با توان و اثربخشی 
بیشتر دست افراد سودجو و خافکار را از دامن 
اهل فرهنــگ و صاحبان قلم و شــاغان این 

صنف شریف کوتاه کرد.
    

وضعیت وخیم پناهنده های 
ایرانی در مرز صربستان و کرواسی    

صدها پناه جوی ایرانی که در ماه های اخیر 
در اردوگاه های پناه جویان صربســتان حضور 
داشتند، برای رفتن به اروپای غربی در پشت 
نوار مرزی صربســتان با کرواسی با ممانعت و 

خشونت پلیس کرواسی روبرو شدند.
در حالی کــه خبرگزاری رویترز از بســته 
شدن مرز بوســنی با کرواســی در پی تاش 
صدها مهاجر پاکستانی، ایرانی، سوری و افغان 
برای گذر از این مرز و ورود به کرواســی خبر 

داده است.
بســیاری از ایرانی ها که در پی برداشــته 
شــدن ویزا بین دو کشــور ایران و صربستان 
چه از راه هوایی چه زمینی به این کشــور سفر 
کرده  بودند، بافاصله درخواســت پناهندگی 
دادند و در اردوگاه های پناه جویی صربســتان 
ســاکن شــدند، اما هم اکنون بعد از چندین 
ماه ســکونت در شــهرهای مرزی برای رفتن 
 بــه کشــورهای اروپــای غربی راهــی مرز 

کرواسی شدند.
سال گذشته، صربســتان صدور روادید با 
ایران و هند را به طور همزمان لغو کرد. ایرانی ها 
می توانستند به شرط همراه داشتن رزرو هتل 
و بلیت بازگشــت و پول کافی به مدت ۳۰ روز 
بدون ویزا در صربستان اقامت کنند. اما دولت 
صربستان ۱۸ مهرماه ســالجاری در روزنامه 
رسمی این کشور اعام کرد که تصمیم قبلی 
خود مبنی بر معافیت ویزا برای شــهروندان 

ایران را لغو می کند.

از گوشه و کنار
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درست است؛ شــنیدن و خواند این 
اخبار اغلب مایی که  دستی در این ماجرا 
نداشته ایم و با خوش خیالی زندگی مان را 
می گذراندیم، شوکه کرد. چگونه ممکن 
است در یک کشور اســامی که از قضا 
تولید و توزیع و استفاده از نوشیدنی های 
الکلی حرام است و مجازات-حد- دارد، 

چنین اتفاقاتی بیفتد؟ 
از چند ماه پبش به این طرف و با به هم 
ریختنن اوضاع اقتصادی، عده ای که به 
واسطه ساقی ها و به صورت غیرقانونی 
به مسکرات دسترسی داشتند، اکنون 
با بحران در این مورد مواجه شــده اند و 
حتی ساقی های مورداعتماد هم دست 
به تقلب و غش در معامله زده و نوشیدنی 
الکلی تقلبی و مرگ زا به مشتریان خود 
تحویل دادند. همه این سوال ها به این جا 
ختم می شود که اساسا چرا در کشور ما، 
به عنوان یک کشور اسامی و با قوانین و 

کنترل های سختی که اعمال می شود، 
بی تعــارف این همه »مشــروب خور« 
داشته ایم که حاال با بحران فوت و نابینا 
و دیالیزی شدن آن ها مواجهیم که البته 
دلیل فوت این افراد هم پنهان یا کتمان 
کردن استفاده از نوشــیدنی الکلی به 
خاطر ترس از دستگیری و حد خوردن 
بوده و هست! و چراهر چه قدر هم وزرات 
بهداشــت اعام کرده و بیاینه داده که 
نوشندگان، دلیل مسمویت خود را پنهان 
کرده و به پزشــکان و اورژانس اعتماد 
کنند، بازهم جوهم چنان متشنج است 

و مردم مدام کشته می دهند؟ 
شــاید علت ادامه دار بودن ماجرای 
فوت به دلیل نوشیدنی الکلی تقلبی به این 
دلیل باشد که دقیقا به صورت زیرپوستی، 
این افراد به مراکزی معرفی می شوند و 
»حد« خود را دریافت می کنند، شاید 
واقعا نمی توان به اورژانس اعتماد کرد، 
شاید اوضاع به گونه ای است که احتماال 
مردن بهتر است!  داســتان هر چه که 
هست، موضوع اصلی این است که بعد 
از چهل ســال تاش و کنترل و آموزش 

و بگیر و ببند، بسیاری از مردم که بیشتر 
هم شامل جوانان می شــوند، به نظام 
و سیســتم حکومتی و قوانینیش؛ چه 
عرفی و چه شرعی، دیگر وقعی نمی نهند 
وهم چنــان به راهی که خــود انتخاب 
می کنند، می روند. راه و روشی که ناشی 
از اصرار آنان بر فردیت خویش است که 
مدام از سوی سیســتم، هر سیستمی 
تحمیل گری که فرزنــدان ما از ابتدای 
ورود به جامعه با آن درگیر می شود، مورد 

تهدید و فشار قرار می گیرد.
اول:واکنشهایمسئولین

با افزایش فوتی های ماجرای استفاده 
از مشــروبات الکلی تقلبی که با وجود 
فضاهای مجازی، دیگــر نه قابل پنهان 
کردن است و نه قابل کتمان، و علی رغم 
سیستمی که در مقابل هر نقدی، منتقد 
را محکوم به سیاه نمایی می کرد، ماجرای 
برخی معضات زیرزمینی و پنهان نگاه 
داشته شده اجتماعی از زیر زمین ها به 
بیرون درز کرده و مســئوالن را به تفکر 
و تامل واداشته اســت.  ماجرا این است 
که اتفاقا در مورد معضات این چنینی 

اجتماعی که رو به افزایش است، جامعه 
و آسیب شناسان اصا قصد سیاه نمایی 
ندارند و بسیار مشتاقند که با دولت در 
این زمینه همکاری کننــد. و البته این 
همکاری باید دوســویه باشد.  همین 
دغدغه ها و نگرانی هــا در مورد حوادث 
این چنینی بود که باعث شد سندی به 
نام »سند ملی کنترل و کاهش مصرف 
مشــروبات الکلی« شــکل بگیرد. این 
ســند، برای اجرا در یک دوره پنج ساله 
تدوین شده بود و اجرای آن نیز از سال 
۱۳۹۲آغاز شد. ســال ۱۳۹6 هم سال 
پایانی اجرای این سند بود. در این سند 
بر همکاری دستگاه های مختلفی چون 
نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ســازمان 
بسیج، ســپاه، وزارت صنعت و معدن و 
تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشــکی، وزارت امور خارجه، گمرک، 
وزارت کشــور، وزارت دفــاع، وزارت 
اطاعــات، وزارت آمــوزش و پرورش، 
ســازمان پزشــکی  قانونی و سازمان 
صداوسیما، اشاره شده است. شیوه نامه 
اجرایی مشــارکت این ســازمان ها و 
ارگان ها در بحث مبارزه با توزیع و تولید 
و مصرف مشــروبات الکلی هم در سال 
۱۳۹۳ تدوین و اباغ شده بود. قبل از این 
اباغ و تدوین نیز سند ملی پیشگیری، 
مقابله، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی 
مشــروبات الکلی در خرداد ماه ۱۳۹۲ 
در کمیته ملی پیشــگیری و مبارزه با 
مشروبات الکلی شکل گرفته و توسط 
وزیر کشــور به تمامــی ذی نفعان  هم 
اباغ شــد. این ســنداکنون در انتظار 
یک بازنگری اساســی است چون دوره 
پنج ســاله اول اجرای این سند به پایان 
رسیده، اما مرگ ومیرهای اخیر به واسطه 
مصرف مشــروبات الکلی تقلبی، باعث 
ایجاد حساسیت دوباره مصرف و اعتیاد به 
مشروبات الکلی شده و امروز این موضوع 
آن قدر اهمیت یافته که وزیر کشور، در 
جلسه اخیر شــورای اجتماعی کشور، 
مفصــل در این باره صحبــت می کند؛ 
جلسه ای که موضوع اصلی اش بررسی 
اجرای »ســند ملی کنتــرل و کاهش 
مصرف مشروبات الکلی« تشکیل است. 
رحمانی  فضلــی پــس از دریافت 
گزارش دستگاه های متولی اجرای سند 
ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات 
الکلی در کشور می گوید: اجرای این سند 
از ســال ۹۲ به مدت پنج سال آغاز شده 

بود که در سال ۹6 به پایان رسیده است. 
اکنون شورای اجتماعی کشور نتایج و 
نقاط قوت و ضعف های اجرای این سند 
را در کارگروه مورد بررسی قرار داده و با 
توجه به اولویت هایی که وجود دارد این 
سند مورد بازنگری قرار بگیرد تا پس از 
تصویب به دستگاه های مورد نظر جهت 
اجرا اباغ شــود. رحمانی معتقد است  
نقش اطاع رسانی عمومی در پیشگیری 
از مصرف مشروبات الکلی و پیامدهای 
ناشی از مصرف آن را بسیار مهم و ضروری 
است و معتقد اســت که جان انسان ها 
برای همه ما اهمیت دارد، بنابراین باید 
مــردم را از پیامدها و عــوارض مصرف 

مشروبات الکلی به خوبی آگاه کنیم.
با توجه به صحبت های وزیر کشور، 
مشخص اســت یک پروتکل دقیق در 
مورد نحــوه نظارت دقیــق و جدید در 
تولید، توزیع و مصرف متانول، به عنوان 
ماده ای که مصرف صنعتــی دارد، و در 
تولید مشروبات الکلی هم استفاده می 
شود، وجود ندارد. حتی این پروتکل طی 
5سال ابتدایی اجرای سند ملی کنترل و 
کاهش مصرف مشروبات الکلی  هم وجود 
نداشته که امروز به جایی رسیده ایم که، 
تقاضای تهیه آن به وزارت بهداشــت و 
تذکر داده شده است. بمابراین به نظر می 
رسد یکی مهم ترین  نقاط ضعف یا موارد 
کمتر پرداخته شــده در حوزه کنترل 
مصرف مشروبات الکلی، نبود برنامه های 
فرهنگی مورد نیاز در این حوزه، نیاز به 
مبارزه جدی  تر با قاچاق مشروبات الکلی 
و ضعف قانونی در تشخیص فنی مصرف 
مواد مخدر توســط ضابطــان قانونی و 

قضایی و امنیتی و... . بوده است.
 سست شدن  پای بندی به هنجارها

گرایش بــه مصرف مشــروبات الکلی 
به عنوان یکــی از حادترین مســائل 
اجتماعــی ایــران، وجــوه مختلــف 
جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، 
سیاســی، مذهبی، تربیتی و ... دارد، به 
اعتقاد تحلیل گران اجتماعی، گرایش 
شهروندان به مصرف مشروبات الکلی، 
به عنــوان یکــی از مســائل پیچیده 
اجتماعــی درعصر حاضر اســت که 
بســتر و زمینه ســاز بروز بســیاری از 
 آســیب ها و انحرافات اجتماعی است.

علی اکبــر حقدوســت اســتاد گروه 
اپیدمیولوژی مرکزتحقیقات مدل سازی 
در ســامت،  در ادامــه چنین توضیح 
می دهد: به عبارت دیگر رابطه مصرف 
مشروبات الکلی با مســائل اجتماعی 
ارتباطی دو جانبه است؛ از یک سو مصرف 
مشروبات الکلی، شهروندان را به سمت 
انزوا ســوق می دهد، وجامعه را به رکود 
می کشاند و پدیده ای است که ریشه در 

مسائل اجتماعی، اقتصادی،اخاقی و 
فرهنگی جامعه دارد.

چهبایدکرد؟
علی اکبر حقدوســت می گوید: در 
جامعه ای که در آن، بیکاری وجود دارد، 
این مسائل و آسیب ها هم هست. بیکاری، 
ریشه و منشأ تعداد قابل توجهی از جرایم 
فردی و اجتماعی در بخش های مختلف 
اســت. اگر مدیریت جامعه برای حل 
مشکل بیکاری، فکری نکند، زمینه های 
انحراف و آلوده شــدن فرد بیکار فراهم 
می شــود. این نشــان می دهد که باید 
رابطه بیــن بیکاری و گرایــش به مواد 
مخدر و مشروبات الکلی را مورد بررسی 
قرار داد. مــا باید بپذیریم که ســطح 
آگاهی بخشــی و آموزش به جامعه در 
این خصوص، پایین است. در هر حوزه ای 
که اقدامات بازدارنده انجام می شــود 
با این هــدف که  جامعه پــاک بماند و 
منکر اتفاق نیفتد، نیــت و هدف خیر 
است و برای رضای خدا، انجام می شود. 
کار را انجام می دهیــم، اما به جایگزین 
توجه نداریم! وقتــی جایگزین برایش 
پیش بینی نمی کنیم، جوان به سمت 
جرایم زیرزمینی می رود و از محل های 
پنهان داخل خانه ها ســردرمی آورد و 
بستر اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی 
و سایر جرایم ایجاد می شــود. اگر قرار 
اســت چرایی گرایش جامعه به سمت 
مواد مخدر و الکل را ارزیابی کنیم، باید 
این مسائل را در قالب یک مجموعه با هم 
ببینیم و این را هم بپذیریم که با مسائل 
اجتماعــی، باید با زبــان اجتماعی و با 
رویکرد و دانش اجتماعی برخورد کرد. با 
مسائل اجتماعی نمی توان به مثابه علوم 
مهندسی و مکانیک برخورد کرد. جنس 
مســائل اجتماعی، اجتماعی اســت، 
رفتارش، رفتار اجتماعی است، ادبیات 
و گفتمانش، اجتماعی اســت و حل آن 

هم از طریق اجتماعی صورت می گیرد.

سونامیمصرفالکلنشانهآنومیهاینادیدهگرفتهشدهفرهنگی-اجتماعی

دیگر به ساقی ها اعتماد نکنید

یادداشت

فائزهناصح،دکترایروانشناسیعمومی

بر طبق پژوهش ها و تحقیقات بعمل آمده 
می توان گفت اساســا ایرانی هــا در مصرف هر 
آنچه که به ضررشــان تمام می شود و بهداشت 
جســمانی و روانی آنان را به خطــر می اندازد، 
افــراط می کنند؛ یکی از معضــات اجتماعی 
ناشــی از همین زیاده روی ها  که جامعه ایران 
هم اکنون با آن دســت به گریبان می باشــد، 
شیوع پدیده »مشروب خواری« است؛ ایرانی ها 
عاوه بــر آنکه توانســته اند رتبه های جهانی  و 
شــگفت انگیز در مصرف بنزیــن، برنج، قند، 
اهمال کاری و بی توجهی به قانون، بد  رانندگی 
کردن، چاقی و کم تحرکی را به خود اختصاص 
دهند، در سال های اخیر نیز در مقایسه با دیگر 
کشــور های جهان همچون آمریکا و روســیه 
توانسته اند نسبت قابل قبولی را در میزان مصرف 
»مشروبات الکلی« کسب نمایند و گوی سبقت را 

از دیگرکشور های مطرح جهان بربایند. 

متاســفانه براســاس یافته های پژوهشی 
حدود 6 درصــد از کل جامعه ایــران مصرف 
الکل را تجربه کرده اند که در این میان، شــیوع 
مصرف و اختال الکل در کل کشور حدود یک 
درصد تخمین زده شــده است که البته باتوجه 
به شواهد و قرائن موجود قطعا آمار واقعی فراتر 
از این اعداد و ارقام می باشــد. با این حال، نکته 
نگران کننده تر از شــیوع مصرف »مشــروبات 
الکلی«، میزان مرگ  و میر و مســمومیت های 
ناشی از نوشیدن الکل های غیر استاندارد در میان 
نوجوانان و جوانان می باشد؛ معضل دردناک و 
ناراحت کننده  آن است که برخی از نوجوانان از 
سنین پایین مصرف این افیون خاموشی را آغاز 
می کنند و متاســفانه هیچ قانونی هم در کشور 
حاکم نیست که همچون سایر کشور های دنیا 
به افراد زیر ۲۰ سال اجازه استفاده از الکل و سایر 
مواد مخدر را ندهد. درواقــع بی توجهی به این 
مساله نیز به نوبه خود در زمره یکی از عوامل مهمی 
محسوب می شود که شیوع مصرف این ماده در 
میان جوانان و نوجوانان را گسترش داده است. 
در همین راستا و براساس یافته های پژوهشی 

روانشناســان بیان کرده اند که مصرف الکل در 
میان نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر مواد مخدر 
و روان گردان ها به چشم می خورد؛ و نکته جالب 
توجه آن است که بسیاری از خانواده ها »الکل« را 
ماده ای خطرناک و اعتیاد آور همانند دیگر مواد 
مخدر فرض نمی کنند؛ همینکه متوجه می شوند 
فرزندشان گرایش به مصرف مشروبات الکلی 
دارد و سایر مواد مخدر را مصرف نمی کند، مساله 
مشروب خواری دلبندشان را موضوعی جدی 
و خطرناک تصور نمی کنند و در این اثنا، خدا را 
نیز شاکر می شوند که فرزندشان در گرداب مواد 
مخدر گرفتار نشده است. درواقع خانواده ها بدلیل 
عدم آگاهی و نبود بستر الزم فرهنگی در زمینه 
روشن سازی و افزایش سطح اطاعات، عوارض 
این ماده افیونی خانمان سوز را درنظر نمی گیرند 
و نمی دانند که چه اشتباه بزرگی در قبال خود و 

فرزند خویش مرتکب شده اند.
درحقیقت باتوجه به گزارشــات ســازمان 
بهداشــت جهانی می توان گفت میزان سرانه 
مصرف الکل در ایران خصوصا در سال های اخیر 
ســیر صودی را طی کرده که این یافته ها اصا 

بیانگر نتایج خوبی برای خانواده ها و افراد اجتماع 
نمی باشد، بطوریکه به یک مســاله  بحرانی در 
سطح جامعه تبدیل شده است. از اینرو باتوجه به 
روند روبه رشد مصرف الکل به عنوان شایع ترین 
ماده مصرفی در دنیا روانشناسان اظهار دارند این 
ماده روان گردان عاوه بر ایجاد تحمل و وابستگی 
شدید جسمانی-روانی در فرد، عوارض دیگری 
از قبیل اختال سیستم عصبی، آسیب قرینه و 
اعصاب چشم، ناراحتی های قلبی، نارسایی های 
اعمال هوشی و حرکتی، کاهش ادراک حسی، 
بی ثباتــی هیجانی و در نهایت از دســت دادن 
حافظه و زوال عقل زود هنگام را در بیشتر افراد 
الکلی بر جای می گذارد. از منظر آسیب شناسی 
یکی از علل مهم در زمینه شــیوع این ماده در 
میان جوانان و نوجوانان را می توان گذار از جامعه 
سنتی به مدرنیته عنوان کرد. البته خانواده ها نیز 
با سهل گیری در به کار بردن ساز و کار های تربیتی 
و فرهنگی مناسب در قبال فرزندانشان همچنان 
در ظهور این پدیده اجتماعی بی تاثیر نبوده اند. 
البته یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در گسترش 
این معضل اجتماعی فراهم نکردن بستر نشاط 
و تفریح مناســب برای اوقــات فراغت جوانان 
و نوجوانان می باشد؛ مســئوالن کشور بدلیل 
بی توجهی در انجام وظایف خویش و اهمال کاری 
در مهیا کردن شــرایطی برای پاسخگویی به 
نیاز های تفریجی- ســرگرمی جوانان ســبب 

شده اند که جوان امروزی برای پر کردن اوقات 
فراغت و خا درونی خویش و همچنین کم کردن 
شکاف نسلی میان خود و والدین به سمت مصرف 

مواد مخدر و مشروبات الکلی کشیده شود.
باتوجه به مطالب مطرح شده روانشناسان 
اظهار دارند اســتفاده از مشروبات الکلی بایی 
بی درمان و خانمان بر انداز می باشــد که برای 
پیشــگیری از شــیوع بیش از حد آن، نیازمند  
افزایش آگاهی مردم جامعه هســتیم تا به این 
ترتیب از طریــق اطاع رســانی های دقیق  و 
آموزش های کیفی، از گرایش شــدید افراد به 
اینگونه از مواد اعتیاد آور جلوگیری کنیم. ازاینرو 
می طلبد تا مسئوالن دست اند ر کار با بهره بردن از 
همیاری های دلسوزانه کارشناسان روانشناس در 
زمینه فرهنگ سازی و افزایش آگاهی خانواده ها و 
اقشار مختلف جامعه نسبت به مصرف مواد مخدر 
و مشــروبات الکلی تصمیمات جدی را اتخاذ 
نمایند. ازاینرو انتظار می رود مســئوالن راس 
قدرت و وزارت خانه های کشور به خصوص وزارت 
آموزش و پرورش از خواب خرگوشی بیدار شوند 
و رسالت خود که خدمت رسانی به خلق است را 
با وضع قوانین جدید در این زمینه  و ارائه طرح ها 
و برنامه های مناسب به نحو نیکویی به سرانجام 
برسانند تا به این ترتیب مجددا روحیه حمایت و 
سامت اجتماعی در میان یکایک مردم جامعه 

شکوفا شود.

مصرفمشروباتالکلیازمرزهشدارعبورکردهاست

الکل؛ افیون خاموشی خانمان سوز
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