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امامحسينعليهالسالم:

مردم، بنده دنيايند و به ظاهر، دم از دين می  زنند و تا زمانی كه زندگی شان تأمين 
شود، از آن دفاع می كنند؛ اّما چون در بوته آزمايش قرار گيرند، دينداران اندك  اند.

وز حدیث ر

درس��ی كه اربعين به ما می دهد، اين اس��ت كه بايد ياد حقيقت و خاطره ی 
شهادت را در مقابل طوفان تبليغات دشمن زنده نگهداشت.

رهبر انقالب:

گزارش

ساری
°28 °20

كشورهای غربی در روندی غير قابل پذيرش در حالی با ناديده 
گرفتن مبارزه همه جانبه اي��ران با قاچاقچيان مواد مخدر و با 
در پيش گرفتن سياس��ت تحريم در حالی به مانع تراش��ی در 
عرص��ه مبارزه ايران با مواد مخدر می پردازند كه نتيجه آن امر 
تش��ديد بحران مواد مخدر در غرب است چنانکه  قاچاق مواد 
مخدر در فرانسه كه با بازار 20هزار نفری، گردش مالی ساالنه 
حدود 3.5ميليارد يورويی دارد به بزرگترين بازار جنايی در اين 

كشور تبديل شده است.
فرانس��ه يکی از مقاصد اصلی قاچاق م��واد مخدر بويژه از نوع 
كوكائين از مبداء آمريکای جنوبی اس��ت؛ باندهای بين المللی 
مواد مخدر اغلب به اين شکل در كانتينرها به قاچاق كوكائين 
از آمري��کای جنوبی به اروپا می پردازند. يك ماه پيش، ماموران 
گمرك فرانس��ه بي��ش از يك تن كوكائين ب��ه ارزش تخمينی 
بي��ش از 74 ميلي��ون يورو)82.4 ميلي��ون دالر( را كه در يك 
محموله خرما جاسازی ش��ده بود، در بندر "لو آور" اين كشور 
كش��ف كردند ك��ه به گفته وزير اقدام و حس��اب های عمومی 
فرانس��ه، اين بزرگترين كشف از ابتدای س��ال ميالدی جاری 

تاكنون محسوب می شود.
به گ��زارش ايرنا اين ميزان كوكائين كه در 15 بس��ته كرباس 
در كانتينر حاوی "پنير خرما" كش��ف ش��ده از مبدا اكوادور و 
از طريق بندر "آنتورپ" بلژيك وارد فرانسه شده است.در سال 
گذشته ميالدی، ماموران گمرك فرانسه 12.2 تن كوكائين در 
اين كشور كشف كردند كه نسبت به سال ماقبل آن 32.6درصد 
افزايش داش��ته است. در سال 2017 ميالدی،  83.4 تن انواع 
مواد مخدر از جمله 11.7 تن كوكائين در فرانسه كشف و ضبط 
شده بود. يکی ديگر از بزرگترين محموله های كوكائين كشف 
ش��ده در فرانس��ه مر بوط به اواخر س��پتامبر سال 2013)مهر 
92( است كه در آن پليس فرانسه 1300 كيلوگرم از اين ماده 
مخدر را به ارزش 50ميليون يورو در يك هواپيمای مسافربری 
كش��ف كرد؛ اين هواپيما از مبدا كاراكاس پايتخت ونزوئال وارد 
فرانس��ه ش��ده بود. اواخر نوامبر 2018 نيز مقامات فرانس��ه از 
كش��ف و ضبط 1.6 تن كوكائين در شمال غرب اين كشور خبر 
دادند؛ اين محموله در كانتينر چوب جاس��ازی و از مبدا برزيل 

به اين كشور قاچاق شده  بود.
دولت فرانس��ه از يك برنامه ملی جدي��د برای مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر، موس��وم ب��ه "OFAST" رونمايی ك��رد. پس از 
يك درگيری مس��لحانه در ش��هر بندری جنوبی مارسی كه ده 
ها زخمی بر جای گذاش��ت، دولت »امانوئ��ل مکرون« رئيس 

جمهوری فرانس��ه از راهبرد جديد 55 
بن��دی با ه��دف مقابله با قاچ��اق مواد 
مخدر پرده برداش��ت.راديو بين المللی 
فرانس��ه )RTL( روز چهارشنبه نوشت: 
وزير كش��ور فرانس��ه روز س��ه شنبه با 
رونمايی از برنامه جديد مقابله با قاچاق 
م��واد مخدر در اي��ن كش��ور گفت: ما 
می خواهيم به س��ختی )با قاچاقچيان 
م��واد مخدر( برخورد كني��م. پيام ما به 
فروش��ندگان مواد مخدر روش��ن است: 
فرانس��ه ديگر محل ب��ازی آنها نخواهد 
بود. »كريس��تف كاستانر« كه در حضور 
وزير مش��اور خود و وزير دادگس��تری 
فرانس��ه برنامه ملی جديد برای قاچاق 
مواد مخدر را ارائه كرد با تاكيد بر ايجاد 
دفتر جديد ملی آژان��س مبارزه با مواد 
مخ��در به نام "اَُفس��ت" گف��ت: ما می 
خواهيم تالش های خ��ود را هماهنگ 

و با هم كار كنيم.
راديو بين المللی فرانس��ه نوش��ت: ساالنه 

ح��دود 200 هزار نفر در فرانس��ه به دليل م��واد مخدر توبيخ 
می ش��وند و بازار تج��ارت مواد مخدر بي��ش از 20هزار نفر را 

شامل می شود.
گردش مالی ۳.۵ میلیارد یورویی 

كاس��تانر می گويد: در طول 66 س��ال چيزهای بسياری تغيير 
كرده اس��ت. فروش��ندگان مواد مخدر ش��بکه های خود را در 
مقي��اس جهانی توس��عه داده اند. به گفته مقامات فرانس��وی، 
ميزان گردش مالی قاچاق مواد مخدر 3.5 ميليارد يورو تخمين 
زده می ش��ود. او ابراز تاس��ف كرد كه با اين وجود ، از مجموع 
500 ميليون يورو كه توسط پليس فرانسه كشف و ضبط شد، 
تنها 10 درصد ناش��ی از كشفيات مواد مخدر بوده است. وزير 
كشور فرانسه اين وعده را داده كه دفتر جديد آژانس مبارزه با 
مواد مخدر در اين كش��ور با 150 بازرس و ژاندارم تجهيز می 
ش��ود كه مسئوليت نظارت بر اين كار را در 16 منطقه فرانسه 
و مناطق فراس��رزمينی بر عهده خواهد داشت. اين دفتر ژانويه 

سال 2020 راه اندازی می شود.
خبرگزاری رويترز در گزارش��ی از نهادهای اروپايی اعالم كرد 
كه ش��هروندان اروپايی ساالنه حدود 24 ميليارد يورو )27/28 

ميليارد دالر آمريکا( صرف مواد مخدر می كنند.
اروپای قدرنشناس 

در اي��ن ميان چند نکته مهم قابل توجه اس��ت چرا كه  آمارها 
نش��ان می دهد ك��ه افغانس��تان همچنان كان��ون اصلی توليد 
مواد مخدر اس��ت حال آنکه از س��ال 2001 تاكنون نيروهای 
آمريکايی و ناتو در اين كش��ور حض��ور دارند اما اين حضور نه 
تنها به مبارزه با مواد مخدر منجر نشده بلکه افزايش آن را در 
پی داشته است. بزرگ ترين پايگاههاي نظامي آمريکا و ناتو در 
قندهار است. زماني كه آنها به افغانستان با شعارهاي رنگارنگ 
از جمله نابودي مزارع كشت خشخاش آمدند كمتر از 200 تن 
ترياك در س��ال در اين كشور برداشت مي شد اما اين رقم در 
س��ال 2017 به 9000 تن رسيده است. براساس گزارش دفتر 
سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان 
اس��تان هلمند مركز اصلی توليد مواد مخدر شمرده می شود و 
گزارش ها حاكی است كه 60 درصد كل مواد مخدر افغانستان 
در اين استان كشت و توليد می شود . يکی از بزرگترين پايگاه 
نظامی انگليس و آمريکا در اس��تان هلمن��د، در منطقه به نام 

»شورابك« ساخته شد.
در اي��ن مي��ان جمهوری اس��المی ايران بعنوان كش��وری كه 

بيش��ترين ميزان كش��فيات مواد مخدر 
جهان را در كارنامه خود دارد، همواره از 
س��وی نهادهای بين المللی و كشورهای 
موثر در عرصه بي��ن المللی مورد توجه 

و قدردانی قرار گرفته است.
مقابله با ترانزيت مواد مخدر و تروريسم 
جزو اصول محوری جمهوری اس��المی 
ايران طی چهار دهه اخير بوده و همواره 
تالش كرده ضمن مسئوليت پذيری در 
اي��ن زمين��ه هم��کاری صادقان��ه ای با 
نهادهای بين المللی از خود نشان دهد. 
ش��اهد اين مدعا تقديم هزاران ش��هيد 
و جانباز در مس��ير اين اقدامات اس��ت.

اروپا مقص��د اول ترانزيت مواد مخدر از 
افغانستان است و چنانکه سردار محمد 
مسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخ��در در واكنش به عدم مداخله 
غرب در مب��ارزه با م��واد مخدر، گفت: 
اروپا اگر اقدامی در حمايت و پشتيبانی 
از نيروها و كش��ورهايی كه در خط مقدم 
مبارزه هس��تند، نداش��ته باش��د، حتماً بايد م��واد مخدر را در 
كش��ورش به صورت گرمی جمع كند كه كاری بس��يار سخت 

و غير ممکن است. 
با توجه به آنچه ذكر ش��د چند يك اصل مهم مس��لم می گردد 
و آن اينکه افغانس��تان تحت حض��ور نيروهای آمريکايی توليد 
كننده اول مواد مخدر است، ايران پيشگام مبارزه با مواد مخدر 
و اروپ��ا محور اصلی ترانزيت مواد مخدر اس��ت. با توجه به اين 
شرايط اروپا برای مقابله با گرفتار آمدن در پيامدهای گسترش 
ورود مواد مخدر به اين قاره مس��ئوليتی سنگين در پيش دارد 

كه در چند محور قابل پردازش است 
1- افغانس��تان كانون توليد مواد مخدر اس��ت اما از آن مهمتر 
افزاي��ش تولي��د در اين كش��ور در س��الهای حض��ور نيروهای 
آمريکايی و ناتو در اين كشور است. بر اين اساس اروپا در كنار 
كمك به افغانستان برای كشت جايگزين از يك سو بايد خروج 
نيروهای ناتو از اين كش��ور را اجرايی س��ازد و از س��وی ديگر 
مقابل��ه جدی با آمريکا و انگليس به عن��وان حاميان و عامالن 
اصلی توليد مواد مخدر در افغانس��تان را اجرايی سازد. بخشی 
از هزينه ای كه اروپا پای مواد مخدر می پردازد هزينه ای است 

كه برگرفته از س��کوتش در برابر رفتارهای بحران س��از آمريکا 
در افغانستان صورت می دهد و مقابله با آمريکا می تواند گامی 
برای امنيت اروپا از جمله در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشد. 
2- جه��ان اذع��ان دارد كه ايران محور مب��ارزه با مواد مخدر، 
تروريسم و پديده مهاجرت است و اگر ايران و اقدامات صادقانه 
آن نب��ود اكن��ون اروپا گرفتار مواد مخدر، تروريس��م و س��يل 
پناه جويان بود. ايران س��االنه 800 ميلي��ون دالر برای مبارزه 
ب��ا مواد مخ��در صرف می كند كه نتيجه آن تضمين س��المتی 
افزون تر ملت ها از ش��رق اروپا تا غرب آمريکا و از شمال آفريقا 
تا غرب آس��يا اس��ت. اگر رخنه ای در اين س��د ايجاد شود چه 

فاجعه ای به بار می آيد. 
ب��دون اي��ن فداكاری ها و هزينه ها اين منطقه، ش��اهد ظهور و 
قدرت گيری خالفت وحش��يانه داعش در پهنه ای بسيار پهناور 
بود. دس��تاورد اين اهتمام، امنيت جان انسان ها فارغ از مليت، 
قوميت و مذهب در سراس��ر جهان اس��ت. اروپا بايد مسئوليت 
خ��ود را در حماي��ت از ايران در اين عرصه ص��ورت داده و به 
اقدام��ات لفظی چ��ون حمايت می كنيم ، تقدي��ر می كنيم ، 
همراهی می كنيم و امثالهم پايان داده و اقدام عملی در تقويت 
ت��وان ايران در اي��ن عرصه صورت دهد و امکان��ات و ابزارهای 

پيشرفته در اختيار ايران قرار دهد.
تحريم هايی كه عليه جمهوری اس��المی از سوی امريکا و اروپا 
وضع شده و می توان از آن با عنوان تروريسم اقتصادی ياد كرد 
با هر عنوان و توجيهی كه صورت گرفته باشد قطعا تاثير منفی 
بر مبارزه ايران با مواد مخدر، تروريس��م، و مس��ئله پناهندگان 
خواهد داش��ت كه پيامدهای آن گريبان اروپا را خواهد گرفت. 
چنانکه حس��ن روحانی، رئيس جمه��وری در دومين كنفرانس 
رؤس��ای مجالس ايران، افغانس��تان، پاكس��تان، تركيه، چين و 
روسيه در سخنانی به غرب هشدار داد كه هدف گرفتن ايران با 
تحريم ها و تضعيف و اخالل در اقتصاد ايران، پيامدهای فاجعه 
باری برای اروپا به همراه خواهد داش��ت و باعث جاری ش��دن 
س��يل مواد مخدر، پناهندگان و گسترش عناصر تروريستی در 

اين قاره خواهد شد.
اگ��ر توانايی های ايران در مبارزه با مواد مخدر و تروريس��م در 
خاس��تگاه آنها ضربه ای ببيند اروپا نخواهيد توانست از زير آوار 
مواد مخ��در، پناهجويان و بمب ها و ترورها به س��المت خارج 
ش��ود. بر اين اساس راهبرد اروپا بايد پايان دادن به تحريم های 
ظالمان��ه عليه اي��ران و مقابله جدی و عملی با سياس��ت های 

تحريمی آمريکا عليه جمهوری اسالمی باشد. 

قدرناشناسی پاریس از مبارزه ایران با قاچاقچیان مواد
گردش مالی ۳ و نیم میلیارد یورویی قاچاق مواد مخدر در فرانسه


