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نخبگان و قضات در    باره اعدام قاچاقچیان موادمخدر چه میگویند؟
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در    باره حذف
مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت :بالغ بر  85تا  90درصد نخبگان...
سرمقاله

با صدور گواهی نهایی نیروگاه بوشهر ،اقدامات پیمانکار روس تایید شد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی  گفت :مرکز نظام ایمنی هستهای کشور گواهی نهایی
بهرهبرداری واحد اول نیروگاه بوشهر را صادر کرد...

سرمقاله

محمد    عسلی

میراثهای فرهنگی
فراموش شده

آمــوزش دهندگان نســلی که امروز مصــدر امورند و در
ســمتهای باال و پایین خدمت میکنند وقتی به افتخار که
چه عرض کنم به انتحار بازنشستگی نائل میشوند فراموش
میشــوند .این فراموشی به معنای از دست دادن میراثهای
فرهنگی باتجربهای اســت که یا باید خانهنشین شوند ،یا به
کارهایی تن دهند که با موضوعیت شغلشــان تناسبی ندارد
و یــا به علت انزوا و گوشــهگیری در انتظــار مرگ زودرس
بنشینند.
حقوق ناچیز ،ناسپاســی از خدمات سی ساله
آنها و عدم دسترسی آسان به امکاناتی که بتواند
پاسخگوی نیازهای جســمی و روانی آنها باشند
مثلث خودفراموشی است.
دبیری که یــادگار دوران تحصیل دبیرستانیهاســت و
ســالیانی برای بهکارگیری در این مدرســه یا آن مدرسه بر
ســرش دعوا بوده ،آموزگاری که هیچــگاه از ذهن و حافظه
کودکانه بیرون نمیرود و اولین کســی بوده که الفبای زبان
مادری را آموزش داده ،مدیری که برای ایجاد نظم و انضباط
تن و جان را به سالیان فرسوده تا کالس و مدرسه با آرامش
باشــند ،خدمتگزاری که شبانهروز چشــم بر اسباب و وسایل
دوخته و دمی آرامش نداشــته ،اینک در شــرایطی است که
بخش عمدهای از حقوق ناچیز بازنشستگی را باید برای دارو
و درمان خود و همسرش هزینه کند و یا پاسخگوی پذیرایی
عروس و داماد باشد و یا زیر بار تحمیل هزینههای سرسامآور
بهکارگیــری و ازدواج فرزندانش برود ،فقط چشــم امید به
همین اندک حقوق بازنشستگی دارد که وقتی جواب نمیدهد
راهی جز تن دادن به کارهای ساده و سخت ندارد.
یکــی در بنگاه معامالتی مراجعین را بــه این خانه و آن
خانه میبرد تا ســهمی ناچیز از درآمد بنگاه داشــته باشــد.
دیگری مسافرکشی میکند حتی اگر چشمانش از زیر عینک
ته اســتکانی توان دیدن واضح طرف مقابل را نداشته باشد.
یکــی هم دستفروشــی میکند یا اگر فراموش کرده باشــد
کــه روزگاری به دانش آمــوزان درس اخالق مــیداده به
قاچاقفروشی روی میآورد.
با این وصف کدام شأن و مرتبت برای معلمان
میماند؟
با کدام پشــتوانه حمایتــی آموزش و پرورش
میخواهــد معلم خوب ،آمــوزگار خوب و یا مدیر
خوب جذب کند؟
اگر امروز و هم دیروز و ســالیان پیش و پیشــتر شــاهد
بودهایــم که معلم خــوب حکم کیمیا دارد و بســیاری از بد
حادثه در کســب این شــغل به پناه آمدهاند باید علت آن را
در نگاهی دانست که جامعه ما به مسئولین ما و دانشآموزان
و دانشــجویان ما به آموزگار ،دبیر و یا استادان خود دارند .به
قول ملکالشعرای بهار« :قدر استاد نکو دانستن /حیف استاد
به من یاد نداد»
درست به خاطر دارم اســتاد بنام سازه دانشگاه شیراز که
میگفتند در تخصص و تدریس منحصر به فرد اســت مدتها
یک پیکان قراضه رنگ و رو رفته سوار میشد در صورتی که
یکی از شاگردان وی با اتومبیل شخصی بسیار گرانقیمت و
راننده به دانشگاه میرفت.
متأســفانه امروز قرب و قیمت بســیاری از افراد متمول
و ثروتمند بیســواد یا کمسواد از نویســندگان ،هنرمندان و
اساتید دانشگاههای ما در مجامع عمومی بیشتر است هر چند
حرمتشان به ثروتشان است و نه به شخصیت و یا داناییشان؛ اما
شوربختانه شخصیت و هویتشان به ثروتشان گره خورده است.
با این وصف ما انتظار کــدام معجزه فرهنگی
داریم که در مدارس و دانشگاههای ما اتفاق بیفتد؟
اگــر همانند کشــورهایی که در مســابقات جهانی تعلیم
و تربیــت گوی ســبقت را از همگان ربودهانــد به معلمان و
دانشپژوهانمــان اهمیت میدادیم ،امروز شــاهد این همه
مصائب اجتماعی مانند اعتیاد ،طالق ،بیکاری و فســادهای
اخالقی نبودیم.
شــعارهای گنده و دهان پرکن دادیم که معلمان چنین و
چنانند همانند شــمع میسوزند تا روشنایی بخشند .اما روغن
چراغ روشنایی آنان را تأمین نمیکنیم تا مدام روشنایی دهند
لذا کورســویی بیش از آن ســوزش باقی نمانده و اگر در آن
عشقی پایدار است نشانه کمال است .گفتیم عاشقند و دیوانه
کار و تالش و درست هم گفتیم ،اما به مرور این عشق رو به
نقصان و کاهش گذاشته است .چرا؟
بعد مادی معیشت و ســاز و برگ زندگی همانقدر مهمند
که ارتقای معنوی و فرهنگی معلمان ،اما به گفته سعدی که
به راستی استاد سخن بود:
شب چو عقد نماز میبندم
چه خورد بامداد فرزندم
کسی که در اندیشه معاش است و فقیر مانده است چگونه
تواند بیاندیشد و تمرکز کند تا ذوقی و خالقیتی برای رشد و
کمال داشته باشد.
معروفتریــن معلمان در حال حاضر کســانی هســتند
که تمامی اوقات شــبانهروزی آنــان در کالسهای تقویتی،
خصوصی و کالس کنکورها پر اســت و جز ســاعاتی برای
خواب ناخواسته فرصتی برای مطالعه و اندیشیدن ندارند .چرا؟
و اما بعد:
دولت جمهوری اســامی که ســاختار اولیه آن بر مبنای
هدایت و رهبری معلمانه و استادانه بوده است و افتخار رهبر
اد   امه د   ر ستون روبرو
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روسیه خطر اول علیه آمریکاست
وزیر دفاع آمریکا روســیه را در رأس خطراتی قرار داد که واشــنگتن در جهان با آن
روبهروست...

مقام معظم رهبری:

آمریکا «طاغوت اعظم» و «شیطان اکبر» است

رهبر معظم انقالب اســامی  ایمان به خدا و
کفــر به طاغوت را مبنای اصلــی و واقعی اقتدار
دانستند.
به گزارش گــروه دریافت خبــر خبرگزاری
دانشــجویان ایران (ایســنا) ،حضــرت آیت اهلل
خامنــهای در جمع شــرکت کنندگان در ســی
و ســومین دوره مســابقات بیــن المللی قرآن
کریم ،بــا تاکید بــر اینکه آمریــکا «طاغوت
اعظم» و «شــیطان اکبر» اســت ،گفتند :امروز
مهمترین وظیفه علما ،روشــنفکران و نخبگان،
«روشــنگری» و «جهــاد تبیینــی» در قبــال
فریبکاری  های طواغیت است و امت اسالمی  نیز
بایــد فریب وعده  هــای قدرتها را نخــورد و از
تهدیدهای آنها هم نهراسد.
ایشــان بــا قدردانــی از برگزارکننــدگان و
دســت اندرکاران این مســابقات ،قرآن را محور
«وحدت امت اســامی» خواندند و افزودند :در
شــرایطی که سیاســت  های اســتکبار بر ایجاد
اختالف و درگیری میان مســلمانان است ،امت
اسالمی  باید با تمسک به این نعمت بزرگ الهی
در مسیر وحدت و انسجام حرکت کند.
حضرت آیــت اهلل خامنهای یکــی از برکات
انس قشــرهای مختلف مردم
جلسات قرآنی را ِ
بهویژه جوانان با قرآن برشــمردند و خاطر نشان
کردند :امت اســامی ،امروز بیــش از هر زمان
دیگر نیازمند تعالیم و مفاهیم و معارف قرآن است
زیــرا واقعیات زندگی مســلمانان ،فاصله زیادی
با قرآن دارد.
رییس جمهوری با اشــاره بــه اراد ه جدی دو
دولت ایران و کرواســی برای توســعه ،تقویت و
تحکیم روابط و همکاریهای دوجانبه ،منطقهای
و بینالمللی میان دو کشــور ،بر ضرورت استفاده
از ظرفیتها و فرصتهای موجود در این راســتا
تأکید کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایران
(ایسنا) ،حجتاالســام والمسلمین دکتر حسن
روحانی روز چهارشــنبه و در مذاکرات مشترک
هیأتهــای عالیرتبه ایران و کرواســی ،روابط
فیمابین را دوســتانه و نزدیک دانست و گفت:
کشــور کرواســی ،منطقه بالکان و جنوب شرق
اروپــا ،بــرای جمهــوری اســامی  ایران حائز
اهمیــت اســت و امیدوارم این ســفر ســرآغاز
خوبی برای تحــرک و ایجاد روابطــی نو میان
تهران -زاگرب باشد.
رییس جمهوری ،کرواسی را دوست ایران در
اتحادیه اروپا توصیف کرد و با اشــاره به عالقه
مشــترک مردم دو کشور به واســطه اشتراکات
تاریخی و فرهنگی ،خاطرنشــان کرد :ســوابق
مثبت همکاری و فعالیت شرکتهای کروات در
ایران ،زمینه و بســتر بسیار مناسبی برای توسعه
مناسبات دو کشور خواهد بود.
روحانی با تأکید بر اینکه باید روابط اقتصادی
و تجاری ایران و کرواسی که به واسطه تحریمها،
کاهش پیدا کرده بود ،تقویت شده و توسعه یابد،
گفت :امروز شــرایط و فرصتهای خوبی برای

ایشان با اشــاره به تالش گسترده قدرتهای
طاغوتــی برای ضربــه زدن به اســام و امت
اســامی ،گفتند :آنها می  دانند که اگر مسلمانان
قدرت داشته باشند و صدای آنان رسا و بلند باشد،
قادر به ظلم به ملتها نیســتند و موضوع فلسطین
بهعنوان غصب یک کشــور اسالمی  به فراموشی
سپرده نخواهد شد.
رهبــر انقالب اســامی ،رمز غلبــه بر این
توطئه  ها را تمســک به قرآن و بدســت آوردن
مبانی اصلــی قدرت دانســتند و افزودند :قدرت
واقعی در «ایمان و پایداری» و «کفر به طاغوت»
است.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اظهار تاســف از

تمســک برخی کشورهای اسالمی  به طاغوت به
جای تمسک به خدا ،تاکید کردند :کشورهایی که
در منطقه ،مجری سیاســتهای امریکا هستند ،در
واقع به امت اسالمی  خیانت و زمینه نفوذ امریکا
را فراهم می  کنند.
ایشان ،ایمان و پایداری ملت ایران و ایستادگی
آنان در مقابل زیاده خواهی  های امریکا را عامل
اصلی اقتدار جمهوری اســامی  ایران دانستند و
تاکید کردند :علت هــراس قدرتها از ملت ایران
و انواع توطئه  ها برضد این ملت ،اقتدار بر مبنای
اســام ،است و دشــمن از «اســام مقتدر» و
«اسالم شجاع» میترسد.
رهبر انقالب اسالمی  با تأکید بر اینکه مواضع

روحانی در نشست مشترک هیات  های عالیرتبه ایران و کرواسی:

ایران برای انتقال تجربیات و خدمات فنی
و مهندسی به کرواسی آماده است

سرمایهگذاری در ایران فراهم شده که باید از آن
برای گسترش همکاریها و بویژه ارتباط هر چه
آسان تر و سریع بخشهای خصوصی دو کشور
به بهترین شکل استفاده شود.
رییس جمهوری با اشاره به آمادگی جمهوری
اســامی  ایران برای انتقال تجربیات و خدمات
فنی و مهندســی به کرواســی ،توســعه روابط
اقتصــادی و تجاری میان دو کشــور را نیازمند

گســترش مناسبات پولی و بانکی میان دو کشور
برشــمرد و افزود :ایران و کرواسی باید قوانین و
مقررات موجود را برای ایجاد بســترهای الزم در
زمینه همکاری هر چه بیشتر و بهتر کار آفرینان
و فعاالن اقتصادی تسهیل کنند.
روحانــی همچنین توســعه روابــط علمی  و
فرهنگی ،مناسبات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
فعال شدن کرســیهای آموزش زبان دو کشور

کارتر:

روسیه خطر اول علیه آمریکاست

وزیر دفاع آمریکا روسیه را در رأس خطراتی

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی  گفت:
مرکــز نظام ایمنی هســتهای کشــور گواهی
نهایی بهرهبرداری واحد اول نیروگاه بوشهر را
صادر کرد.
بهــروز کمالوندی در گفتوگــو با خبرنگار
انرژی هســتهای خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) ،با اشــاره به صدور گواهی بهرهبرداری
نهایی از نیروگاه بوشهر اظهار کرد :در روزهای
گذشته مرکز نظام ایمنی هستهای کشور برای
نیروگاه بوشهر گواهی بهرهبرداری نهایی صادر
کرد که یکی از دشوارترین مراحل برای تحویل
نیروگاه بــه بهرهبردار اســت و اجازه میدهد
نیروگاه بوشهر بعد از بررسیهای انجام گرفته
در اختیار بهرهبردار قرار گیرد.
وی گفت :صدور این گواهی برای پیمانکار
خبر بسیار مهم و قابل توجهی است و به نوعی
تایید اقدامات پیمانکار در نیروگاه اســت که از
ســوی مرکز نظام ایمنی هستهای ایران صادر

قرار داد که واشنگتن در جهان با آن روبهرو است.
بــه گزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایران
(ایســنا) ،به نقل از شــبکه خبری روسیا الیوم،
اشتون کارتر ،وزیر دفاع آمریکا در جریان افتتاح
نمایشگاه تکنولوژیهای مدرن مورد نیاز نیروی
دریایــی گفت :ما پنج چالش بزرگ و مســتقیم
پیش رو داریم .ما قبــل از هر چیزی با احتمال
تجاوزی در آینده از ســوی روسیه و به ویژه در
اروپا مواجهیم.

کارتــر به تغییرات بســیار مهم در آســیا و
اقیانــوس آرام که جزو مهمتریــن مناطق برای
آینده آمریکا هستند ،اشاره کرد و گفت :پیشرفت
و برخاســتن چین در حد خود یک پدیده طبیعی
اســت اما برخی برخوردهایش به ویژه در دریای
چیــن جنوبی موجــب نگرانی شــدید آمریکا و
همپیمانانش در منطقه است.
چالش سوم بر اســاس گفتههای وزیر دفاع
آمریــکا تقویت نیروهــای بازدارنده و دفاعی در

و عملکرد صادقانه جمهوری اسالمی  ایران ،عامل
اصلی تاثیرگذاری ایران در میان مسلمانان و یکی
دیگر از عوامل اقتدار نظام اسالمی  اســت ،خاطر
نشــان کردند :تاکنون نه وعده  هــای طواغیت
توانسته ملت ایران را فریب دهد و نه تهدیدهای
آنها موجب ترس ملت شده است.
حضرت آیت اهلل خامنــهای یکی از نیازهای
مبرم دنیای اســام را ،فریــب نخوردن در قبال
وعده  هــای قدرتها و نهراســیدن از تهدیدهای
آنها دانســتند و افزودند :امروز مهمترین وظیفه
همه در امت اسالمی  بهویژه علما ،روشنفکران و
تحصیلکردگان کشورهای اسالمی ،مبارزه برای
روشــنگری و جهاد تبیینی در    باره حقایق دنیای
اسالم است.
ایشــان ،ظهور گروههای تروریستی تکفیری
در منطقــه و ایجــاد جنــگ و اختــاف میان
مسلمانان به نیابت از دشمنان را نتیجه گمراهی
و فقدان روشــنگری برشــمردند و گفتند :باید از
محافل قرآنی برای روشــنگری ،استفاده کرد و
کســانی که از کشورهای مختلف به این محافل
می  آیند ،ملت  های خود را ارشاد و آگاه کنند.
رهبر انقــاب اســامی  با تأکید بــر اینکه
کمک و نصرت الهی منوط به حرکت ملت  های
اسالمی  اســت و این حرکت در گرو جهاد تبیینی
است ،خاطر نشــان کردند :تردیدی وجود ندارد
که «جبهه کفــر» ،ســرانجام در مقابل «جبهه
اســامی  مبارز و مجاهد» وادار به عقب نشینی
خواهد شد.

در دانشــگاههای ایــران و کرواســی ،تقویــت
روابط در زمین ه فناوریهای نــو ،بیوتکنولوژی،
نانوتکنولــوژی و آیتی و توســعه گردشــگری
و ارتبــاط مردم دو کشــور را ضــروری خواند و
خاطرنشان کرد :ایران و کرواسی باید در مجامع
بینالمللــی حامی  یکدیگر بوده و روابط و رایزنی
نزدیکی با هم داشته باشند.
«کولیندا گرابار کیتاروویچ» رییس جمهوری
کرواسی نیز در این نشست با تقدیر از استقبال و
میهماننوازی گرم دولت جمهوری اسالمی  ایران
از هیأت عالیرتبه مقامات کرواسی ،روابط تهران
– زاگرب را دوستانه و مثبت ارزیابی کرد و افزود:
باید از فضاها و فرصتهای موجود برای توســعه
همه جانبه مناســبات بویژه روابــط اقتصادی و
فرهنگی میان دو کشور استفاده کنیم.
رییس جمهوری کرواسی ضمن ابراز امیدواری
از اینکه قراردادهــا و توافقاتی که در جریان این
سفر به امضاء مسئوالن دو کشور ،میرسد نقطه
عطفی در گســترش همکاریهــا و روابط ایران
و کرواسی باشــد ،گفت :جمهوری اسالمی  ایران
میتواند به کرواســی به عنوان دوست و شریکی
خوب در اتحادیه اروپا نگاه کند.
کیتاروویچ با تأکید بر ضرورت احیاء کمیسیون
مشــترک همکاریهای ایران و کرواسی ،گفت:
مبــادالت تجاری دو کشــور که در ســالهای
گذشــته کاهش یافته ،باید با تالش مسئوالن و
برنامهریزی مناسب ارتقاء پیدا کند.
مقابــل بلندپروازیهــای هســتهای و اقدامات
تحریک آمیز کره شــمالی است .چالش چهارم
این است که آمریکا تجاوز ایران و تأثیر مضر آن
در منطقه را مهار کند و چالش پنجم نیز مقابله با
تروریسم جهانی و تسریع در از بین بردن داعش
در خاورمیانه است.
کارتر تأکید کرد که روســیه و چین نیروهای
مســلح خود را با هدف رهایــی از عقبماندگی
تکنولوژی در مقابل آمریکا تقویت میکنند.
وی گفــت کــه وزارت دفــاع آمریــکا
(پنتاگــون) بــا اجــرای برنامههــای اختراعی
فعال بــرای تقویــت امکانات به این مســائل
پاسخ میدهد.

کمالوندی:

با صدور گواهی نهایی نیروگاه بوشهر،
اقدامات پیمانکار روس تایید شد
شده است.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی  با اشاره
به فعالیت نیروگاه بوشــهر ،خاطرنشــان کرد:
نیــروگاه در طــی فعالیتش تاکنــون باالتر از
ظرفیتــش که حدود  1.5تا  2درصد تولید برق
در شبکه اســت فعالیت داشــته و این میزان
تا چهار درصد هم رســیده اســت و این نشان
میدهد نیروگاه بوشــهر ظرفیــت الزم برای
فعالیت دارد.
کمالوندی گفت :مدیریت نیروگاه بوشــهر
در مهرماه  92از ســوی پیمانکار به مهندسان
ایرانی تحویل داده شد و بر اساس قرارداد سه

ســال از این تاریخ باید پیمانکار به مهندسان
ایرانی مشاوره دهد .در طی این سه سال 270
نیروی روسی فعال بودند که در پایان این مدت
تنها تعدادی از آنها باقی میمانند و االن کمتر
از  60نفر باقی ماندند .تعداد کمی  از مهندسان
روســی که باقی خواهند ماند هم بر اســاس
نیازهای فنی و از سوی شرکتهای مقاطعهکار
بنــا به ضرورت باقی میمانند که آن هم برای
دوره کوتاهی است.
وی خاطرنشــان کرد :امروزه با روشهای
مناسب ســعی بر آن اســت که نیروگاههای
هستهای عمرشــان از  40سال به  60سال و
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نخبگان و قضات در    باره اعدام قاچاقچیان
موادمخدر چه میگویند؟

رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص
مصلحت نظام در    باره حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
گفت :بالغ بر  85تا  90درصد نخبگان ،قضات ،نمایندگان مجلس
و حتی ســتاد مبارزه با مواد مخدر تایید میکنند که حکم اعدام
مــواد مخدر را محدود به قاچاقچیان مســلح و باندهای اصلی و
کالن کنیم.
علی  هاشــمی  در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعی» ایســنا ،به
مقایســه وضعیت حال حاضر مبارزه با مواد مخدر با رژیم گذشته
پرداخت و اظهــار کرد :در رژیم قبل در حــوزه مبارزه با عرضه
کل عملیاتی که رژیم شــاه در بحث مبارزه با موادمخدر داشت،
در طولســال  ١٣٤٧تاســال  ،١٣٥٧مطابق آماری که از اسناد
اســتخراج شده ،حداکثر  ١٠٨تن کشــفیات بوده و  ١٠٧تا 810
هزار نفر دســتگیری کــه البته باید گفت ،این آمار با کشــفیات
و دســتگیری دو ،سه ماهه ما (کمی  بیشــتر یا در همین حدود)
مطابقت دارد.
وی افــزود :در حــوزه تقاضا نیز مدیریت مصرف با کشــت
خشخاش دنبال میشــد .در آن زمان ایران جزو هفت یا هشت
کشــوری بود که از ســازمان مللمتحد ،مجوز کشت خشخاش
داشــت و حدود ٣٥هزار هکتار از اراضی کشــاورزی زیر کشت
خشــخاش بود .این میزان کشت خشخاش مصرف داخلی کشور
را تامین میکرد.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص
مصلحــت نظام با بیان اینکه این امر با توجه به اهداف همزمانی
درمان معتادان کار درســتی بود و ماده مخــدر تریاک در داخل
کشور با ســاز و کاری توزیع میشــد گفت :همین روش اجازه
نمیداد بازار موادمخدر ایران بهطور کامل دست مافیا باشد.
وی افزود :عالوه بر این ماده مخدری که دست مصرفکننده
میرســید ،ماده نســبتا خالصی بــود و عــوارض کمتری برای
مصرفکننده داشــت کــه تبعات بعــدی آن برای کشــور نیز
کمتــر بود که ایــن امر تا شــهریور  59ادامه یافــت و پس از
آن با مصوبه شورای عالی انقالب معدوم شد.
هاشــمی  با اشاره به اینکه در ســال  1367امام راحل (ره) در
نشســتی با سران قوا اولویت اصلی کشــور پس از جنگ را حل
معضل مواد مخدر دانست عنوان کرد :مجمع تشخیص مصلحت
نظــام با این نگاه به مســئله ورود کرد و پــس از تدوین قانون
مبارزه با مواد مخدر آن را به تصویب رســاند و ســتاد مبارزه با
مواد مخدر تشکیل شد .رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامــه داد :علی رغم آنکه قرار
بود مواد مخدر طی ســه تا چهار ســال مهار شود اما اکنون عمر
ســتاد به  28سال رسیده است و علی رغم تالشها  ،هزینهها و
خســارتها اتفاقی که افتاده ،کاهش فاحش ســن اعتیاد ،شروع
اعتیــاد در مدارس ،افزایش گرایش زنــان به مواد مخدر و تغییر
الگوی مصرف بویژه در دهه اخیر بوده است.
وی با اشــاره به ابالغ سیاستهای کالن این حوزه از سوی
مقام معظم رهبری و ابراز نگرانی ایشــان در خصوص وضعیت
مــواد مخدر اظهار کرد :در ســال  ،1384هفت تا هشــت هزار
معتاد به مواد محرک صنعتی داشــتیم و قیمت شیشــه کیلویی
 170میلیون تومان بود .در ســال  ،1392شمار مصرف کنندگان
شیشــه به  330هزار نفر ( آمار رسمی) رســید و علیرغم گرانی
و تورم دهها برابری ســایر کاالهای اساســی  ،قیمت شیشه به
 11میلیون تومان کاهش یافت.
هاشــمی  افزود :بر اســاس مطالعاتی که ما در ســال ١٣٨٣
در قالــب پروژه انجام دادیم ،خســارات ناشــی از موادمخدر در
کشــور« ١٢میلیارد دالر» اعالم شــد .یعنی اگر ازسال ١٣٨٣
تاکنون خســارتها تغییر نکرده باشد ،این به آن معناست که ما
ســاالنه حدود ٤٠هزار میلیارد تومان ،از محل موادمخدر خسارت
میبینیــم ،یعنی روزی  110میلیــارد تومان که حدود  ٢٥درصد
آن ،بودجهای اســت که دولت برای موادمخــدر درنظر گرفته و
بودجــهای که باید صــرف فرهنگ و آموزش و ...شــود ،صرف
مبــارزه ،پیشــگیری و درمان موادمخدر میشــود و هزینه  های
مستقیم و غیر مستقیم سنگینی باری نظام تولید میکند.
رئیس کمیته مســتقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بیان اینکه در ســال  1389با وجود کاســتیها
و خألهــای قانونی کــه در خصــوص مبارزه با شیشــه وجود
داشــت قانون مواد مخــدر را اصالح کردیم و تشــدید مجازات
برای قاچاقچیان شیشــه تصویب شــد گفت :اکنون در خصوص
جایگزینــی مجازات اعدام نیز ترجیح میدهیم مجلس شــورای
اسالمی  ورود کند و تصمیم گیری این مورد به جایگاه اصلیاش
یعنی مجلس بازگردد.
وی ادامــه داد :بالغ بــر  85تا  90درصد نخبــگان ،قضات،
نمایندگان مجلس و حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر تایید میکنند
که حکم اعــدام مواد مخدر را به قاچاقچیان مســلح و باندهای
اصلی و کالن محدود کنیم .مجمع تشخیص نیز به لحاظ علمی  و
تجربه خسارت بار عملی بر اصالح قانون مجازات اعدام تاکید دارد.
هاشــمی  با بیان اینکه پیشنهاد کمیته بر این است که مجازات
اعدام باید برای قاچاقچیان مسلح و باندهای بزرگ مافیایی مواد
و ســرکرده آنها و گروههای اصلی که برای چندمین بار اقدام به
قاچاق میکنند ،با قاطعیت اجرا شــود عنوان کرد :برخی نگرانند
که اگر اعدام را حذف کنیم قاچاق تشــدید میشــود اما موافقان
محدود کردن اعــدام معتقدند که این مجازات با توجه به تجربه
عملی کشور و جهان کارایی و اثربخشی الزم را نداشته است.
اد   امه از ستون روبرو

حتی به  100ســال افزایش یابد و این الزمه
تعمیر و نگهداری مناسب و دقیق در طی فعالیت
نیروگاههای هستهای است .نیروگاه بوشهر نیز
در این چارچوب در قالب نیروگاههایی قرار دارد
که بر اساس گواهیهای صادر شده میتواند تا
 60سال عمر کند و این میزان میتواند تا 100
سال هم افزایش یابد.

کبیرش به آن اســت که طلبه سادهای است هر چند در حد
کمال بوده بیش از این میباید در اندیشه معلمان و استادانی
باشد که سرنوشــت و آینده کشور را رقم میزنند و در آینده
میخواهند کشور ،انقالب ،اســام ،نظام و پاسداری از همه
آنها را به دست نسل فردا و فرداها دهند.
جامعه فرهنگی کشور را دریابیم که میراثهای ماندگار و
بذرهای اصالح شــدهاند که اگر به خوبی مواظبت و مراقبت
نشوند و شــرایط رشد و بالندگی برایشــان فراهم نگردد به
خشکسالی میروند و بیحاصل میشوند.
والسالم

