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  حميد محوی

 ٢٠١۴ نومبر ٠۴
  

 ؟برای مبارزه عليه مواد مخدر، کدام راه کار 
وھای انتظامی کشور و ھزينۀ  نفر از نير ٣۵٠٠ايران برای جلوگيری از صدور مواد مخدر به اروپا ساليانه بيش از

  می کندءھنگفتی را فدا

 

 آمستردام

 و جواد ظريف اختصاص نارویۀ  که به ديدار وزير امورخارج١١/٠٨/٩٣خبرگزاری فارس طی مقاله ای به تاريخ

وضعيت / توافقيمۀی ايران به رسميت شناخته شود آمادئ در صورتی که حقوق ھسته   :ظريف« داده، تحت عنوان 

 » دانشجويان ايرانی بازمانده از تحصيل روشن شود

 ظريف در خصوص موضوع مواد مخدر، نقش جمھوری اسالمی ايران در جلوگيری از «نقل از وی نوشت  به

ايران در اين راه ھزينه ھای مادی و شھدای : ی را يادآور شد و تصريح کردئنزيت مواد مخدر به کشورھای اروپاترا

  »زيادی را تقديم کرده است

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930811001290 
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. ولی روشن نيست به چه دليلی جمھوری اسالمی ايران جان و مال مردم ايران را از کيسۀ خليفه به اروپا می بخشد

 قربانی برای جلوگيری از انتقال موارد مخدر از افغانستانی که در اشغال ناتو به سر می برد به اروپا بھای بسيار ٣۵٠٠

  . نفر کشته داد۴۵٠٠ق  در جنگ عليه عرا٢٠٠٣ناتو طی سال . سنگينی است

اروپائی ھا اگر نگران ورود مواد مخدر به مرزھايشان ھستند، خودشان در ھمان افغانستان می توانند جلو کشت 

گاه  خشخاش را بگيرند، با چنين کاری برای دھقانان افغان نيز کمک بزرگی خواھد بود زيرا تجارت موارد مخدر ھيچ

  .نفعی برای آنھا نداشته است

مواد مخدر را به اروپا بگيرد،   صدور در شرايطی که جمھوری اسالمی قادر نيست با صفر قربانی و صفر ھزينه جلو

در داخل ايران نيزخود دولت می . د مخدر است يکی از راه کارھای مفيد ايجاد يک شاھراه آزاد برای حمل و نقل موا

خدر به بھای بسيار نازل و حتی رايگان به شھروندان ايرانی، تواند با آزاد سازی مواد مخدر، و انحصار فروش مواد م

بی گمان با آزاد سازی مواد مخدر تعداد معتادان از اين حدی که ھست فراتر نخواھد .  باندھای قاچاقچی را بگيرد جلو

حتماالً و ايرانی ھا می توانند صنعت گردشگری خودشان را نيز به شکل فوق العاده ای گسترش دھند، زيرا ا(رفت 

البته اجرای اين طرح اتوپيک نيازمند قانونمندی و موازين خاصی ). ايران به بھشت معتادان جھان تبديل خواھد شد

اين شھر اتوپيائی از ھم اکنون به عنوان مثال در آمستردام وجود دارد، و مطمئناً در تعداد جويندگان . خواھد بود

    .ماريجوآنا تحولی ديده نشده است

  

  

   ماريجوآنا در آمسترداميمموز
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