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10 سال است كه سران كميس��يون هاي جهاني مبارزه 
با مواد مخدر، بدون هيچ افشاگري و در سكوت كامل، به 
رصد دقيق آخرين وضعيت كشت خش��خاش در عراق 
مش��غولند. ژانويه 2008 روزنامه اينديپندنت گزارش��ي 
درباره كش��ت خش��خاش در اس��تان هاي جنوبي عراق 
منتشر كرد. »پاتريك كاكبرن« خبرنگار اين روزنامه در 
گزارش خود به نقل از منابع محلي نوش��ته بود كه براي 
اولين بار، كشت غيرقانوني خش��خاش در استان »دياله« 
)جنوب شرقي بغداد( آغاز شده و ش��هر ديوانيه )جنوب 
ش��رقي عراق( به عنوان يكي از مناطق كشت غيرقانوني 
خشخاش، نزديك به مسير ترانزيت قاچاق هرويين افغاني 
به عربستان سعودي و كش��ورهاي حاشيه خليج فارس 
اس��ت، ضمن آنكه بيشترين وسعت كش��ت هم نزديك 
شهر »بوهريز« )جنوب ش��رقي عراق( مشاهده شده، آن 
هم در حالي كه كشاورزان، از ترس ماموران امنيتي عراق، 
بوته هاي خش��خاش را در ميان درخت��ان پرتقال پنهان 

كرده اند. 
كاكبرن از خبرگزاري هاي عراقي اينچنين نقل كرده بود 
كه »كشت خشخاش در اطراف شهرهاي خاليص )شمال 
غربي بعقوبه و نزديك به نواحي مركزي عراق(، س��عديا 
)شهر مرزي واقع در ش��رق عراق( و بالدروز )شمال غربي 
دياله و نزديك به مركز عراق( كه محل قدرت و اس��تقرار 
القاعده است همچنان رو به افزايش است« و تاكيد داشت 
كه امنيت مزارع خشخاش، توسط القاعده تامين مي شود 
و هيچ فردي اجازه ورود به مزارع خش��خاش را ندارد اما با 
اين حال در »بوهريز«، ارتش امريكا موفق به تخريب مزارع 
خشخاش شده اس��ت. كاكبرن، وسعت مزارع خشخاش 
واقع در دياله را، بسيار كمتر از مزارع واقع در اماره )جنوب 
شرقي عراق و در حاشيه شط العرب( و مجرالكبير )جنوب 
اماره( ب��رآورد كرده ب��ود و توضيح مي داد ك��ه با افزايش 
حضور نيروهاي ناتو در اطراف ديال��ه، قاچاقچيان ناچار 
ش��ده اند ترياك توليد شده از خش��خاش به دست آمده 
از مزارع دياله را به رمادي )واق��ع در مركز عراق و در جوار 
فرات( منتقل كنند. با وجود آنكه بنا بر مشاهدات خبرنگار 
اينديپندنت، سال 2008، اس��تان دياله همزمان، پايگاه 
القاعده بود و توسط نيروهاي امريكايي و ارتش عراق هم 
محاصره شده بود اما تحليل كاكبرن اين بود كه اختالفات 
مذهبي و قوميتي بين اقوام سني، شيعه و كرد و همچنين 
بروز خشونت افراطي توسط مخالفان دولت مركزي، توان 
دولت محلي را براي مقابله با توليد و ترانزيت مواد مخدر و 
روانگردان ها تضعيف كرده آن هم در حالي كه از يك سو 
كشت خشخاش توسط كش��اورزان عراقي با سرعت در 
حال افزايش است و از سوي ديگر، بخش هاي زيادي از اين 

كشور تحت كنترل عناصر خشونت طلب   است. 

خشخاش جايگزين برنج شده است
اگر به نقش��ه عراق نگاه كنيد، مس��ير مزارع خشخاش، 
حاشيه شرقي رود فرات و منطقه وسيعي در اطراف بغداد 
اس��ت كه براي امنيت پايتخت سياس��ي همسايه غربي 
يك خطر بالقوه به ش��مار مي رود. از سوي ديگر، حاشيه 
ش��رقي رود فرات، براي مدت هاي مديد، كش��تزارهاي 
برنج را در خود جا داده بود و مرغوبيت برنج حاشيه دجله، 
س��هم مهمي در اقتصاد داخلي عراق داش��ت اما اكنون، 
گزارش هاي رسمي حاكي از آن اس��ت كه عراق، در گذر 
از اين دهه ناامني و منازعات داخلي، به يكي از بزرگ ترين 
خريداران برنج اروگوئه و امريكا تبديل ش��ده و در صورت 
كاهش تعرفه صادرات برنج ايران��ي، در آينده نه چندان 
دور دسترنج شاليكاران خطه خزر هم به سفره عراقي ها 
راه پيدا خواهد كرد كه عل��ت اين اتفاق در دهه اخير، بايد 
به جايگزيني شقايق به جاي نشاي برنج و تفاوت درآمد 

حاصل از فروش ترياك در مقايسه با برنج ربط داده شود. 
پس از انتش��ار گزارش اينديپندنت، اخبار تاييد نشده اي 
درباره كشت خشخاش در جنوب غربي ديوانيه )نزديك 
به فرات( و شهرهاي حوالي اين منطقه همچون الشاميه 
و الشنافيه منتشر شد و درپي آن، نگراني محافل جهاني 
نس��بت به ناتوان��ي دولت ع��راق در ممانعت از كش��ت 
خش��خاش در اين مناطق، ب��ه دليل اس��تقرار نيروهاي 
مخالف دولت مرك��زي و القاعده و همچني��ن، منازعات 
داخلي رو به ش��دت در ش��هرهاي شيعه نشين همچون 
بصره، ناصريه و ك��وت )واقع در جنوب ش��رقي بغداد( به 
عنوان آبشخور توسعه كشت خشخاش در حاصلخيز ترين 
زمين هاي كشاورزي مركزي رو به افزايش گذاشت چرا كه 
بازگشت به عقبه 4 هزار ساله كشت وسيع خشخاش در 
منطقه بين النهرين، همچون فرارسيدن رستاخيز، براي 
كميسيون هاي بين المللي مبارزه با مواد مخدر هولناك 

بود. 
با اين حال، تا سال 2016، درباره خطر بالقوه توسعه كشت 
خشخاش و توليد ترياك در عراق، س��كوت برقرار بود اما 
اتفاقاتي پيش از انتشار اين گزارش، از جمله كشته شدن 
ابومصعب زرقاوي، فرمانده يكي از مهم ترين سلفي هاي 
جهادي در عراق سال 2006 و گسست فكري در القاعده 
كه تولد گروه ديگري از خشونت طلبان افراطي را به دنبال 
داشت، در س��ال هاي بعد درهم پيچيدگي هرچه بيشتر 
جنگ هاي داخلي عراق را سبب شد تا امروز، توليد ترياك 
در عراق و نحوه مقابله با روند رو به رشد تجارت سياه، يك 
معادله چند مجهولي باش��د كه اين بار، با حروف درشت 
روي ميز كميسيون هاي جهاني مبارزه با مواد مخدر آمده 

است. 
5 اكتبر 2016 »عمر ابراهي��م«، خبرنگار عراقي گزارش 
داد كه نيروهاي امنيتي عراق، 16 هكتار مزرعه خشخاش 
تحت كنترل داعش واقع در شرقاط )شمال غربي بغداد( 
را آت��ش زده ان��د. ابراهيم در گ��زارش خود اش��اره كرده 
بود كه داعش در نيمه س��ال 2014، از آزمايش��گاه هاي 
دانش��گاه موصل )ك��ه در زمان تهيه اين گ��زارش تحت 
سيطره داعش بود( براي توليد هرويين مشتق از ترياك 
استفاده كرده اس��ت. نكته قابل توجه در گزارش ابراهيم 
اين بود كه داعش، تالش مي كند رقابت با تجارت ترياك 
افغانس��تان را به نفع توليدات خود در عراق پيش ببرد اما 
مرفين، هرويين و ترياك توليدي ع��راق، هنوز كيفيتي 
نازل تر از توليدات س��لطان ترياك جهان دارد و همچنان 
محصوالت بازار 90درصدي ترياك و هرويين دنيا ممهور 
به مهر افغانستان است؛ مهري كه ساالنه در داخل كشور 
افغانس��تان حدود 7 ميليارد و 300 ميليون دالر امريكا، 
براي شبكه قاچاق س��ود مي سازد )افغانس��تان، ساالنه 
حدود 900 تن هرويين و 8 هزار تن ترياك صادر مي كند 
كه ميانگين قيمت هر گرم هرويين در داخل افغانستان، 
ح��دود 2/5 دالر و قيمت  هر كيلو ترياك خش��ك، پاي 

مزرعه به طور ميانگين حدود 200 دالر است.( 
يك س��ال بعد، دوم ژانويه 2017، روزنامه ال مانيتور اين 
تيتر را براي گزارش خبرنگار خود »واسيم باسم« انتخاب 

كرد: »آيا عراق به توليد كننده ترياك تبديل مي شود ؟«
باسم در گزارش خود به اظهارات قاضي ويژه عراقي استناد 
كرده بود كه از كشفيات محموله شيشه و احتمال اجراي 
تصميمات كارتل هاي بين المللي ب��راي تبديل عراق به 
پايگاه ترانزيت مواد مخدر و روانگردان بين همس��ايگان 
عراق در ازاي پرداخت س��ود ناچيزي به كش��اورزان فقير 
خبر مي داد. قاضي ويژه، اظهارات خود را به خبر دستگيري 
چند خرده ف��روش و مصرف كننده و احكام ص��ادره براي 
گروه 6 نفره هدايت كننده ترانزيت مواد مخدر در منطقه 
ابوغريب )جنوب شرقي بغداد( ضميمه كرده بود. در اين 
گزارش، ي��ك مقام محلي دولت ع��راق هم از محكوميت 
چند توليد كننده روانگردان ها در بصره و ميسان )جنوب 

ش��رقي عراق( خبر داده و افزوده بود افرادي كه به سمت 
توليد مشترك روانگردان ها رفته اند، قاچاقچيان بين المللي 
هستند كه به پيش س��ازهاي توليد آمفتامين دسترسي 
دارند اما همين مقام محلي تاييد كرده بود كه مافياي فعال 
در عراق، در حال حركت به س��مت توليد مخدرهاس��ت. 
فائق ال شيخ علي؛ نماينده مجلس عراق، در اكتبر 2017 
به خبرنگار ال مانيتور گفته بود حشيش به دست آمده از 
مزارع خش��خاش واقع در جنوب عراق، به دليل سود قابل 
توجه، از حمايت برخي مقامات سياس��ي بهره مند است 
و از نتايج تحقيقات��ي مويد وجود كارخانه ه��اي فرآوري 
خش��خاش در جنوب عراق خبر داده بود. ب��ا وجود آنكه 
اظهارات اين سياستمدار، توسط يكي ديگر از نمايندگان 
پارلمان عراق تكذيب ش��د اما باس��م به دنبال انتشار اين 
تكذيب، اين جمالت را هم اضافه كرده بود كه »اين تكذيب 
نشان از بي خبري اين مقام مسوول دارد چرا كه 13 اكتبر 
2017، مقامات امنيتي عراق، در اطراف اربيل اولين مزرعه 
خشخاش و انبار دپوي مواد مخدر با ارزش يك ميليون دالر 

را شناسايي و كشف كردند.«

ايران در محاصره دو قطب كشت خشخاش
امروز كش��ت خش��خاش در عراق و ظرفيت بالقوه توليد 
ترياك در اين كش��ور، از قالب عالمت سوال بيرون آمده و 
به يك نگراني جدي براي نهادهاي بين المللي سياستگذار 
در مبارزه با مواد مخدر تبديل شده است. اما حجم نگراني 
سران محافل جهاني درباره فعال شدن توليد كننده جديد 
تري��اك در درگاه ورود به قاره گان اروپ��ا، آفريقا و امريكا، 
آنقدر اهميت ندارد كه اگر فكر كنيم با تحقق اين احتمال 
و دسترسي مافياي مواد مخدر در عراق به جايگاه دومين 
توليد كننده ترياك منطقه خاورميانه، وضعيت ايران از بابت 
محاصره شدن بين دو توليد كننده ترياك چگونه خواهد 

بود؟ 
رشد تجارت ترياك در هر كش��ور، وابسته به چند مولفه 
است؛ شرايط اقتصادي كشور، ش��رايط طبيعي مناطق 
مورد نظر براي كشت خشخاش، امنيت حاكم بر مناطق 
كش��ت خش��خاش و قدرت دولت مركزي براي مقابله با 
قاچاقچيان. اقتصاد تك محصولي و وابستگي 95 درصدي 
كل درآمدهاي عراق به فروش نفت، حيات اين كش��ور را 
به شدت در معرض خطر قرار داده است. تحريم 8 ساله اي 
كه پس از صدور قطعنامه 986 شوراي امنيت ملل متحد 
و به دنبال حمله اين كشور به كويت، به عراق تحميل شد 
و اصطالح »نفت در برابر غذا« را س��ر زبان ديپلمات هاي 
جهان انداخت، چشم انداز روش��ني بود از آينده نابسامان 
اقتصاد اين كش��ور. اقليم عراق، در هر منطق��ه اي غير از 
نواحي كوهس��تاني، مساعد كشت خش��خاش است به 
ش��رط آنكه امنيت الزم براي خواب بذر فراهم باش��د. اما 
نبايد فراموش كرد كه در تمام ماه هاي حكمراني داعش 
در اياالت عراق، ارتزاق اين گروهك تروريس��تي از درآمد 
ترياك انتقال يافت��ه به كريدور منتهي ب��ه اروپا و آفريقا، 
س��ببي بوده كه »جهاد« براي حفظ مزارع خش��خاش 
در ايدئول��وژي داع��ش، حت��ي از نسل كش��ي مخالفان 
خشونت طلبي و افراطي گري هم مهم تر باشد و به همين 
سبب، در طول سال هاي گذشته، چه در زماني كه القاعده 
در عراق جوالن مي داد و چه تا اين ماه هاي اخير، نيروهاي 
داعش از مزارع خشخاش مانند گنجي ارزشمند حراست 
مي كردند و به همين س��بب، تالش هاي دولت مركزي 
عراق براي انهدام مزارع خش��خاش و ممانع��ت از قدرت 
گرفتن خرده پاهاي فعال در كش��ت و فراوري محصول 
نهايي، معموال ابتر ماند و بايد دي��د از اين پس كه مافياي 
مواد مخدر، رقيب يك س��ويه اي براي دولت عراق است، 

اين جنگ نابرابر، چگونه پيش خواهد رفت.  
س��يد حميد حس��يني، دبيركل اتاق بازرگان��ي ايران و 
عراق، در گفت وگو با »اعتم��اد« در تحليل احتمال فعال 

ش��دن عراق به عنوان توليد كننده دوم ترياك در منطقه 
خاورميانه در حالي كه از اس��تان دياله، به عنوان اس��تان 
همچنان ناامن عراق ب��ه دليل حضور حلق��ه داعش نام 
مي برد و مسير تردد ساير استان هاي عراق براي مبادالت 
تجاري را به سمت سوريه )همسايه غربي عراق( منتهي 
مي بيند، مي گويد: »عراق و كشورهاي عربي چندان راغب 
به مواد مخدر و بخصوص ترياك نيستند و حتي از دخانيات 
هم استقبال نمي كنند و اتفاقا، روانگردان ها و بخصوص، 
شيشه بين اعراب محبوبيت بااليي دارد. اما توسعه تجارت 
ترياك در عراق قابل پيش بيني بود و حتي ممكن اس��ت 
ايران به عنوان يكي از مس��يرهاي ترانزيت ترياك عراقي 
به سمت اروپا انتخاب ش��ده باشد هرچند انتخاب مسير 
سوريه محتمل تر است. البته عراق هيچگاه از نظر توليد 
ترياك، افغانستان دوم نمي شود چون اوال عراق بر خالف 
افغانس��تان، از نظر اقتصادي كش��ور ثروتمندي است و 
س��االنه بيش از 100 ميليارد دالر نفت مي فروش��د كه 
درآمد حاصله هم در كش��ور هزينه مي شود و مردم عراق 
در تنگناي مالي نيستند. دليل دوم، اين است كه قاچاق 
مواد مخدر، كار دشواري اس��ت و عراقي ها اگر اهل كار و 
تالش بودند، ب��ه زمين هاي حاصلخيز و كش��اورزي رها 
شده شان رسيدگي مي كردند. در گذشته نه چندان دور، 
ع��راق بزرگ ترين توليد كننده خرماي دنيا ب��ود و امروز، 
واردات خرما دارد و بازار داخلي را هم از دست داده. ما نبايد 
نگران ترانزيت ترياك از مسير ايران باشيم اما واردات مواد 
اوليه توليد شيشه از عراق به ايران نگران كننده است. البته 
اين مواد هم در عراق ساخته نمي ش��ود چون عراق، فاقد 
فرهنگ توليد و صنعت است و اين مواد به صورت قاچاق 
به عراق مي آي��د و نظارت بر گمركات ع��راق هم چندان 
قدرتمند نيست كه مانع از واردات غيرقانوني اين مواد شود 
و محتمل است كه قاچاقچي ايراني هم خريدار اصلي مواد 
اوليه توليد شيشه باشد و مس��ير عراق به ايران را امن تر از 

انتقال مستقيم مبدا توليد به ايران ديده باشد.«

1458 كيلومتر؛ مرز بحران
مقامات ايران، پش��ت پرده و در گفت وگوهاي غيرعلني، 
درباره مخاطرات توليد ترياك در عراق صحبت مي كنند 
اگرچه در ظاهر، وانم��ود مي كنند كه چنين اتفاقي اصال 
مورد تصور نيست. سكوت مس��ووالن وزارت امور خارجه 
در قبال پرس��ش »اعتم��اد« دليلي بر اين ادعاس��ت كه 
افزايش توليد ترياك در عراق، ضامن نارنجكي اس��ت كه 
هنوز كشيده نشده و هر واكنش مثبت يا منفي، مي تواند 
اتاق فكر مافياي خاورميان��ه را به اتخاذ تصميمات جديد 
يا ويرايش سياس��ت هاي پيش��ين وادارد. منابع آگاه به 
»اعتماد« مي گويند كه يك��ي از مهم ترين داليل حضور 
مس��ووالن نظامي ايران در عراق، رصد بي واسطه آخرين 
وضعيت استان هاي امن و ناامن و تاثير هر تحرك مثبت 
و منفي در وضعيت ايران اس��ت كه توليد م��واد مخدر يا 
روانگردان هم بخشي از اين ماموريت است. بسيار طبيعي 
اس��ت كه وقتي 5 استان اس��تراتژيك كش��ور در راسته 
يك هزار و 458 كيلومتر مرز مشترك با عراق قرار گرفته 
باش��ند و فاصله زميني مناطق مورد ظ��ن توليد ترياك 
و كشت خشخاش، تا پر جمعيت ترين ش��هرهاي اين 5 
استان، كمتر از 250 كيلومتر باش��د، »عراق« در دستور 
كار متوليان حفاظت از امنيت ملي، سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي ايران، يك »مورد بس��يار وي��ژه« خواهد بود و 
كوچك ترين اهمال درباره اين مورد بسيار ويژه، مي تواند 
از غرب ايران، زابل دومي بسازد كه به گفته بومي هايش، 
اگر ي��ك روز كاروان حمل »تلخي« )تري��اك در گويش 
محلي استان شرقي كشور( از دامن »تفتان« و ارتفاعات 

»خواجه« رد نشود، آن روز، به شب نمي رسد. 
اما موضع متوليان سياستگذاري مبارزه با مواد مخدر در 
اين باره چيست؟ محمود بيات، مديركل روابط بين الملل 

طرح پر حاش��يه انتقال آب درياي خزر به سمنان دوباره 
خبرساز ش��ده اس��ت. انتقال آب درياي خزر به مناطق 
مركزي ايران يكي از طرح هاي قديمي و پرحاشيه اي است 
كه بارها از سوي دولتمردان و نمايندگان مجلس مطرح 
و هر بار هم با مخالفت هاي كارشناسي روبه رو شده است. 
»رييس سازمان محيط زيس��ت با انتقال آب درياي خزر 
به س��منان موافقت كرد.« اين يك خط خبر غيررسمي 
چند روز است كه در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شود اما هنوز »عيسي كالنتري« در اين باره اظهارنظر 
رسمي نكرده اس��ت. در همين حال »پروين فرشچي«، 
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت از محيط 
زيست در پاسخ به اين سوال كه آيا رييس اين سازمان با 
اجراي طرح موافقت كرده است؛ به »اعتماد« گفت: »آقاي 
كالنتري درباره فرآيند اجراي اين طرح مالحظات زيست 
محيطي را در نظر گرفته ان��د كه در صورت تحقق ممكن 
است طرح اجرا شود.« رييس سازمان محيط زيست چه 
مالحظاتي را براي اجراي اين طرح در نظر گرفته است؟ 
پاسخ اين پرسش روش��ن نيست. فرش��چي در اين باره 
گفت: »مثل اينكه مطالعات جديدي درباره شرايط اجراي 
طرح انجام شده كه مشكالت قبلي طرح در آن رفع شده 
است.« فرشچي طرح قبلي را »پر اشكال« توصيف كرد و 
افزود: »من االن از جزييات مطالعات جديد اطالعي ندارم. 
اما نمي توانيم همه چيز را سفيد يا سياه ببينيم. اگر براي 
مسائلي مانند تكنولوژي مورد اس��تفاده، ميزان آب مورد 
نياز، شيوه آب گيري و مسير انتقال پيش بيني هاي الزم 
شده باش��د؛ نمي توان بطور مطلق اين طرح را رد كرد. اما 
چون من هنوز اين موارد را مطالعه نكرده ام نمي توانم بطور 
دقيق اظهارنظر كنم. « طرح انتقال آب درياي خزر به كوير 
مركزي ايران در س��ال 88 به تصويب رس��يد و مطالعات 
نخست آن در سال 91 آغاز ش��د. با روي كار آمدن دولت 
حس��ن روحاني، معصومه ابتكار، رييس وقت س��ازمان 
حفاظت محيط زيست با بيان اينكه ارزيابي هاي زيست 
محيطي طرح را درياف��ت نكرده؛ بطور ج��دي با اجراي 
آن مخالفت كرد. بر اس��اس گزارش مركز بررس��ي هاي 
استرات ژيك رياس��ت جمهوري كه دي ماه سال 92 تهيه 
شده اس��ت، اجراي اين طرح پيامدهاي تاس��ف باري را 

در پي خواهد داش��ت از جمله اينكه در صورت استفاده از 
آب ش��يرين كن ها ميزان نمك درياي خزر در طول يك 
سال 32 ميليون تن افزوده مي شود مگر اينكه وارد درياي 
خزر نشود. همچنين در همين گزارش آمده است: »به نظر 
مي رس��د هزينه انتقال آب به كوير مركزي از درياي خزر 
تقريبا برابر هزينه الزم براي تجهيز ش��بكه هاي آبياري 
كشور به اندازه كل عملكرد 15 س��ال گذشته در زمينه 
بهبود سيستم آبياري كشور اس��ت. « در جمع بندي اين 
گزارش در مجموع اجراي طرح انتق��ال آب از درياي خزر 
مثبت به نفع كشور ارزيابي نشده است. حميد جاللوندي، 
مديركل دفتر ارزيابي اثرات زيس��ت محيطي س��ازمان 
حفاظت محيط زيست 25 تيرماه گفته بود: » مشكالت 
عمده در طرح انتقال آب خزر ب��ه فالت مركزي به لحاظ 
زيست محيطي و حتي اجتماعي در مبداء و مسير انتقال، 
همچنين عدم دريافت پاس��خ مناس��ب ب��راي ابهامات 
مطرح شده از سوي بخش كارشناسي سازمان حفاظت 
محيط زيست منجر به عدم صدور مجوز اجراي اين طرح 
شده است. « اما مسووالن استان سمنان از رايزني دست 
نكش��يدند. احمد همتي، نماينده س��منان در مجلس، 
مردادماه امس��ال گفته بود: »انتقال آب خزر به س��منان 
مصوب سفر هيات دولت به استان است و به هيچ عنوان 
نبايد نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در استان هاي 
ديگر با كارشكني، درصدد جلوگيري از اجراي اين طرح 
باشند. س��منان با بحران كمبود آب دس��ت و پنجه نرم 
مي كند و اگر اين چالش مهم در اين استان ادامه يابد، در 
آينده نزديك شاهد فرار جمعيتي از اين منطقه از كشور 
خواهيم بود.«  پس از روي كار آمدن »عيسي كالنتري« 
در سازمان حفاظت محيط زيس��ت احتمال اجراي اين 
طرح قوت گرفت تا جايي كه »محمد درويش«، مديركل 
سابق مشاركت هاي مردمي اين سازمان چندي پيش از 
ديدار استاندار كرمان با كالنتري براي جلب نظر موافق او، 
خبر داده بود. حاال دوباره چند روز اس��ت كه همين بحث 
بطور جدي شكل گرفته است. به نظر مي رسد با توجه به 
موضع موافق كالنتري با مديريت سازه اي آب موافقت او 
با اجراي طرح چندان دور از ذهن نباش��د. فقط بايد ديد 
مالحظاتي كه معاون محيط زيس��ت دريايي سازمان از 
لحاظ كردن آنها در فرآيند طرح سخن گفته، آيا مي تواند 

دغدغه هاي كارشناسان را رفع كند. 

در خب��ر آم��ده اس��ت ك��ه 
ش��هرداري تهران بنا دارد طرح 
ترافيك جديدي ارايه كند كه بر 
اساس آن ورود به محدوده طرح 
ترافيك بنا بر س��اعت و ميزان 
آاليندگي و... مشمول عوارض 
متفاوت و متغيري شود. هدف 
ط��رح را كاهش ت��ردد خودروها و كاه��ش آلودگي 
هوا ذكر كرده اند و در توجيه طرح، اجرا ش��دن آن در 

بسياري از كشورها را مثال زده اند.
گرچه اين ط��رح فعال ان��در خم تاييد ش��وراي ش��هر، 
فرمانداري و شوراي عالي ترافيك اس��ت؛ اما خوب است 
دس��ت اندركاران را بار ديگر دعوت كنيم كه سرنا را از سر 
گشاد ننوازند.  هر بار كه هوا سرد شده و پديده وارونگي رخ 
مي دهد؛ پنجره فرصتي باز مي شود تا مديريت شهري به 
سمت انسان محوري پيش برود. اما دريغ كه گزينه هاي 
روي ميز سياس��تگذار ش��هري طيف محدودي اس��ت؛ 
از توس��ل به باد تا افزايش هزينه پيماي��ش خودروهاي 
شخصي. در واقع سياس��تگذار يا در يك رويكرد جبري 
مسلك مقهور شرايط توپوگرافيك تهران و پديده اينورژن 
ش��ده و راهكار را آرزوي آمدن باد مي دان��د و در بهترين 
حالت در رويكردي علمي-تخيلي به فكر ايجاد پنكه هاي 
بزرگ براي توليد باد يا مته هاي عظيم براي سوراخ كردن 
كوه مي افتد يا بخشي و تنها بخشي از راه حل هاي آزموده 
و موفق در مقابله ب��ا آلودگي هوا را گرفت��ه و بي توجه به 
سيستمي بودن راه حل هاي اتخاذ شده در ينگه دنيا فشار 
را بر مردم مي آورد.  واقعيت آن است كه كشورهاي موفق 
در مديريت آلودگي هوا اين ام��ر را نه صرفا با دعوت مردم 
به حمل و نقل عمومي و نه صرفا با افزايش هزينه داشتن 
خودروي ش��خصي مديريت كرده اند. نگاه سياستگذار تا 
زماني كه معطوف به برنامه ريزي واكنشي و فصلي باشد 
و بخشي بنگرد در بر همين پاش��نه خواهد شد و هر چه 
بگوييم خودرو شخصي بد است و دودش به چشم خودت و 
ريه كودك و عزيزانت مي رود  آش همان  آش است و كاسه 
همان كاس��ه. بنزين هم كه گران شود تغييري در تمايل 
مردم به استفاده از خودروي شخصي ايجاد نمي كند؛ كما 
اينكه از 50 تومان به 1000 تومان رسيد و همزمان شاهد 
صعودي بودن اس��تفاده از خودروي ش��خصي نيز بوديم 
و هستيم. پس مشكل كجاست؟ مردم ما چه فرقي با آن 
چشم رنگي هاي مترو و اتوبوس سوار دارند؟ فكر مي كنم 
جواب را بايد در س��اختارهاي شهري انسان  محوري ديد 
كه در جايي هست و در تهران و كالنشهرهاي ما نيست. 
اينكه ش��اخص آلودگي هوا در تهران بر اس��اس گزارش 
موسسه نامبئو بسيار باال و كيفيت هوا بسيار پايين است 
و ايران جزو 10 كشور اول انتشار دهنده گازهاي گلخانه اي 
اس��ت و براس��اس گزارش اخير ارزيابي عملكرد محيط 
زيست، رتبه ايران در ش��اخص كيفيت هوا 109 در بين 
180 كشور است؛ بيش از هر چيز در بخش منابع متحرك 
آالينده به خودرو محور بودن ش��هرهاي ما باز مي گردد.  
در شهر انسان محور افتخار مديريت شهري نه در بزرگراه 

س��اختن و تونل و روگذر و زيرگذر كه در كاهش تقاضاي 
سفر، گس��ترش حمل و نقل غيرموتوري و توسعه حمل 
و نقل عمومي است. در شهر انس��ان محور نهاد مربوطه، 
سازوكار ساماندهي مش��اغل را با ابزار تشويقي و تنبيهي 
به گونه اي تنظيم گري مي كند كه در هر منطقه شهروند 
بتواند تمام حوايج روزمره خود را در فاز نخست با استفاده 
از ظرفيت هاي شهر هوشمند و الكترونيكي و غير حضوري 

كردن روندها بدون نياز به جابه جايي رفع كند. 
در فاز بعد امكان رفع آنها با اس��تفاده از پياده راه هاي امن 
و هم��وار و داراي آبخوري و محل نشس��تن و س��رويس 
بهداشتي در فواصل مناس��ب به صورت پياده مهياست. 
امكان رسيدن به مقصد با استفاده از دوچرخه به صورت 
ايمن و در مسير مشخص و محافظت شده نيز فراهم است. 
شهروند ساكن شهر انس��ان محور اگر نياز به جابه جايي 
در مسافت طوالني تري را نيز داش��ته باشد؛ حمل و نقل 
عمومي تلفيقي )اتوبوس و مترو( با كيفيت نرمال و هزينه 
معقول در دس��ترس اوست.  در اين ش��رايط در شهروند 
عادي نياز و لذا تمايلي به استفاده از حمل و نقل اختصاصي 
)تاكس��ي( و بيش از آن مالكيت يا اس��تفاده از خودروي 
ش��خصي بجز در مناس��بت هاي خ��اص وجود ن��دارد.  
سياستگذار با ايجاد اين زيرساخت ها مي تواند به صراحت 
اعالم كند؛ اوال، تعهدي براي حل گره هاي ترافيكي ندارد 
چراكه اولويت دولت در مسير منافع اكثريت جامعه و لذا 
توسعه حمل و نقل عمومي اس��ت و ثانيا اگر اقشار بسيار 
مرفه تمايل به اس��تفاده از خودروهاي ش��خصي را دارند 
بايد پاي لرز ع��وارض و ماليات هاي مربوطه بنش��ينند. 
عوارض مربوطه هم با توجه به آنكه ايجاد آلودگي توسط 
آنها به زيان جامعه است دقيقا در محل گسترش حمل و 
نقل عمومي هزينه مي شود تا سياست ها در مسير عدالت 
اجتماعي برقرار شود.  اين سيس��تم كه هر يك از اجزاي 
آن به دقت و براس��اس آزمون علم در عرصه عمل تدوين 
ش��ده را نمي توان بخش��ي ديد. آقا و خانم تصميم گير و 
تصميم س��از! نمي توان عوارض و ماليات خودرو شخصي 
را ديد و انسان محوري، هوشمندسازي، كاهش تقاضاي 

سفر، پياده راه سازي و حمل و نقل تلفيقي را نديد. 
پيش از تصويب و اقدام، طرح هاي جامع كاهش آلودگي 
هوا را آسيب شناسي بفرماييد. تاكيد آنها در بخش منابع 
آالينده متحرك نه بر كاهش نياز به استفاده از خودرو بلكه 
بر معاينه فني، كاتاليست كانورتور و انژكتور، جايگزيني 
خودرو فرسوده و... اس��ت. در حالي كه اگر سرنا را از سويه 
درست بدميم؛ بايد به سمت ايجاد ساختارهايي حركت 
كنيم كه ش��هروند ما با زيس��تن در ش��هري شايسته و 
انس��ان محور نيازي به صرفه جويي در هزينه هاي ديگر 
و خريدن اقس��اطي و راندن خودرو ش��خصي و رانندگي 
با ميانگين روزانه 55 دقيقه در ترافيك س��نگين نبيند. 
ش��هري براي زندگي نه زنده ماندن. اي��ن گونه تغييرات 
است كه مردم تهران را مطمئن مي كند فراتر از رنگ ها و 
زنده بادها و مرده بادها تغيير در مديريت شهري به سمت 

شكوفايي رخ داده است. 
عضو هيات علمي دانشگاه علوم و تحقيقات

اعتمادآنالي�ن| دو روز اس��ت كه تصوي��ر و خبري در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود كه باوجود 
تمام اخبار به ظاهر پراهميت تر، واكنش ه��اي زيادي به 
دنبال داش��ته است. تصوير متعلق به پس��ربچه اي است 
كه صورتش به ش��دت آسيب ديده و مش��خص است كه 
دندان هايش شكس��ته اند.  »دانيال رفيع��ي« دانش آموز 
14 س��اله جيرفتي 15 روز پيش چنان از مدير مدرس��ه 
كتك خورده كه هنوز قادر به مدرسه رفتن نيست و بدتر 
اينكه به گفته پدرش آقاي مدير نه تنه��ا از آنها دلجويي 
نمي كند بلكه سعي مي كند با ابزارهاي مختلف خانواده 
دانيال را وادار به رضايت كند.  اميد سالجقه؛ رييس اداره 
اطالع رس��اني و روابط عمومي آموزش وپرورش اس��تان 
كرمان موضوع را خبري س��وخته مي خواند و مي گويد: 
»اين اتفاق تازه نيس��ت. پرونده مدير به هيات رسيدگي 
به تخلفات كاركنان آموزش وپرورش ارسال شده و تاكيد 
هم كرده ايم كه خارج از نوبت به آن رسيدگي شود. دليل 
اينكه خانواده اي��ن دانش آموز هنوز به رس��انه اي كردن 
آن مي پردازند ب��راي خود م��ا هم نامعلوم اس��ت.« پدر 
دانيال اما نظر ديگري در اين زمينه دارد. وي درپاس��خ به 
اظهارات سالجقه مي گويد: »دليل ما اين است كه هنوز 
هم هيچ كدام از مسووالن آموزش وپرورش اهميتي به ما 
نمي دهند، سراغ هر كدام مي رويم مي گويد برو شكايت 
كن. در اين مدت از ما دلجويي نش��ده و حتي تهديد هم 
ش��ده ايم. چاره اي نديديم جز اينكه موضوع را رس��انه اي 
كنيم بلكه حساس��يت روي اين موضوع زياد ش��ود.« او 
ادامه مي دهد: »اتفاق خيلي وحشتناكي افتاده، بچه من 
به شدت آسيب ديده است. بدتر اينكه واكنش مسووالن 
آموزش وپ��رورش جيرف��ت ناراحتي ما را بيش��تر كرده 
اس��ت حتي در همان روزهاي اول فردي ك��ه خودش را 
كارمند حراس��ت آموزش وپرورش اعالم مي كرد س��راغ 

ما آمد و گفت كه اگر موضوع را پيگي��ري كنيم دانيال را 
در هيچ مدرس��ه اي در جيرفت ثبت ن��ام نمي كنند.« او 
ماجرا را اين طور تعريف مي كند: »پنجم دي ماه پس��رم و 
دو دانش آموز ديگر در حياط مدرس��ه گالويز مي شوند و 
همه شان را به دفتر مدرسه مي برند. با آن دو كه از بستگان 
مدير مدرس��ه بوده اند كاري ندارند و فقط پسر من را نگه 
مي دارند. مدير مدرسه اول يك مش��ت به صورت دانيال 
مي زند كه باعث مي شود لبش پاره شود و دندانش بشكند. 
دانيال به خاطر اين ضربه ب��ه زمين مي افتد و حتي با اين 
شرايط مدير او را رها نمي كند بلكه شروع مي كند به لگد 
زدن. يكي از اين ضربه ها به صورت دانيال مي خورد و باعث 
مي ش��ود بيني اش بش��كند. بعد او را با همان وضعيت به 
خانه مي فرستند. دانيال با پاي پياده و در حالي كه از بيني 
و دهانش خون مي رفت به خانه آمد. خدا شاهد است كه 
نيمه بي هوش بود. االن لبش 12 بخيه خورده، دندانش از 
ريشه شكسته، بيني اش گچ گرفته شده و بدنش به شدت 
كوفته و كبود اس��ت. « او از مزاحمت هايي كه بعد از اين 
اتفاق براي شان پيش آمده هم ش��اكي است و مي گويد: 
»اينجا شهر كوچكي است و اغلب همديگر را مي شناسند. 
وقتي يك نفر با نفوذ باش��د به راحتي مي تواند روي بقيه 
تاثير بگذارد. از روزي كه داني��ال كتك خورده تا االن دايم 
به ما مي گويند اگر رضايت بدهي به نفع خودت است. حتي 
مدير مدرسه هم اعالم پشيماني نكرده و مي گويد اذيت 
كرد، كتكش زدم! همين حاال هم به كارش ادامه مي دهد و 

معلوم نيست دوباره چه زماني بچه ديگري را بزند. «
س��الجقه؛ ريي��س اداره اطالع رس��اني و روابط عمومي 
آموزش وپرورش استان كرمان در جواب اينكه چرا مدير 
تعليق نمي شود و هنوز در مدرسه حضور دارد، مي گويد: 
»تا وقتي نتيجه هيات رسيدگي به تخلفات نيايد نمي توان 

كسي را مجازات كرد. «

مالحظات نامعلوم زيست محيطي در انتقال آب خزر به سمنان

كالنتري مي خواهد طرح سال 88 را اجرا كند

طرح جديد ترافيك يا دميدن نادرست در سرنا 

پدر دانش آموز جيرفتي كه مورد ضرب و شتم مدير مدرسه قرار گرفته: 

گفتند اگر رضايت ندهيم نمي گذارند دانيال در جيرفت درس بخواند 

ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با »اعتماد« تاييد 
مي كند كه ذرع به ذرع زمين هاي عراق، مس��تعد كشت 
خشخاش اس��ت اما ش��رايط امروز تجارت مواد مخدر از 

مرزهاي عراق، فعال براي ايران خطرساز نيست. 
»طبق نتايج گزارش مش��ترك وزارت بهداش��ت عراق و 
دفتر بين المللي كنترل مواد مخدر امريكا در سال 2016، 

قدرت اهلل نوروزي، ش��هردار اصفهان گفت: معتقدم 
ارتباط با رس��انه يكي از اركان دموكراس��ي اس��ت و 
در اين مسير به خط كش��ي، گفت وگو و تعامل تنها با 
يك گروه، رسانه يا جريان خاص اعتقادي نداريم. به 
گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در نوزدهمين نشس��ت از سلسله 

نشس��ت هاي »اصفه��ان ف��ردا« در جم��ع مديران 
رس��انه اي اصفهان اظهار كرد: بس��يار خرسندم كه 
نوزدهمي��ن نشس��ت از مجموعه نشس��ت هاي اين 
هم انديش��ي را در خدمت مدي��ران رس��انه و اهالي 
مطبوعات و كساني كه مي توانند بيشترين نقش را در 

اطالع رساني به مردم داشته باشند، هستم. 

شهردار اصفهان: 

قطع ارتباط با رسانه قطع ارتباط با دموكراسي است 

ويژه

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- تمدن - عطر دوغ
2- زردي - قرآن خوان - رفيع و بلند مرتبه

3- سنگ انداز - از شهرهاي خراسان - كالبد و جسم انسان
4- بله التين - قوچ - مقدار معيني از دارو - مورد نياز محتكر

5- كدخدا - داراي يك جهت - دوستي
6- كشور سعادتمند - از انواع خط - باقالي مصري

7- سياهي چشم - تاريخ - حيوان مرده
8- زبان كوچك - تهمت زدن - بهره و نصيب

9- تزريقات - لوح - وسيله اي در زورخانه
10- اشاره تأكيدي - شاعر بزرگ يوناني - كودكي كه  از پا 

متولد شود
11- هزار كيلو - بعد چهارم - روبرو شدن

12- شترمرغ امريكايي - حرف ترديد -  از بت هاي جاهليت 
- نيم صداي انسان خواب

13- زود وفوري - از اثرهاي معروف محمد زكرياي رازي- 
شرط بستن

14- مخترع تلگراف اوليه - مخترع پيل برقي - حقه و فريب
15- پايتخت كوبا  -  بادام زميني

1- ح��الوت - از اثره��اي معروف خواج��ه عبداهلل 
انصاري

2- دلهره - گوسفند الغر - خباز
3- عدد و شماره - كنگره سر ديوار - قدرت

4- آتش برافروخته - دخت��ر تركي - پاداش و اجرت 
- پسوند شباهت

5- سنگريزه - ورم پاي دندان - نخ بافتني
6- درز - رب النوع يوناني - پرچم و بيرق
7- مغز استخوان - هالك - فلز سكه زني

8- واحد طول انگليسي - صومعه نشين - جلگه 
وسيع

 9- عب��ادت م��اه رمض��ان - عال��م اله��ي - 
نااميدي

10- مرزبان - تمام كننده - نوعي عدسي
11- زرقلب - بلند و كشيده - عدد منفي

12- مرتجع الستيكي - خواب - مركز استان قم 
- امرد

13- الزم - چشمه اي در بهشت - رب النوع زمين
14- كروكوديل - غذايي از تخم مرغ - بانو

15- دسر تابستاني - از مركبات

دولت عراق، از ترانزيت ترياك از مس��ير عراق به س��مت 
ساير كشورها ابراز نگراني كرده اما اين هشدار هم مطرح 
ش��ده كه مصرف ترياك، داروه��ا و روانگردان ها در عراق 
افزايش يافته و 3/7 درصد جمعيت 15 تا 64 سال عراقي، 
مصرف كننده مواد مخدر هستند. طبق نتايج اين گزارش، 
مصرف داروي مخدر فنتانيل در عراق رو به افزايش است 
كه البته ماموران انتظامي عراق، كشفيات محموله هاي 
قاچاق اين دارو در مس��ير ترانزيت به سمت خاورميانه را 
هم گزارش كرده اند. بنا بر گ��زارش دولت عراق، هرويين، 
ترياك، شيش��ه و حش��يش مصرفي در عراق، محصول 
افغانستان بوده كه از مس��ير ايران به عراق ترانزيت شده. 
عالوه بر اين، ش��واهد و قراين، قاچاق مواد مخدر از عراق 
به س��مت مس��يرهاي مختلف ترانزيت را تاييد مي كند 
چون گروه هاي تروريس��تي مس��تقر در عراق، از درآمد 
تجارت مواد مخدر براي بقاي خود اس��تفاده مي كنند و 
يكي از مسيرهاي ترانزيت، تركيه به سمت بالكان )اروپاي 
شرقي( اس��ت. البته آنچه تا امروز گزارش شده، اين بوده 
كه ترياك مكشوفه در گمركات و مبادي خروجي عراق، 
توليد افغانستان اس��ت كه به دليل ناامن شدن مرزها، از 
ايران به عراق رس��يده تا از عراق به سمت تركيه و سپس، 
اروپا ترانزيت شود. اما كشت خشخاش براي توليد ترياك 
در عراق هم مي تواند به عنوان يك فرضيه مطرح باش��د 
و همان طور كه رك��ود اقتصادي و حضور تروريس��ت ها 
مي تواند مش��وق كشت خشخاش باش��د، عكس آن هم 
ممكن است. خشخاش، گياهي است كه در فصل بهار سبز 
مي شود و خاك چندان حاصلخيزي هم نمي خواهد. كافي 
است كشاورز عراقي، بذر خشخاش را در منطقه امن و دور 
از دس��ترس پليس و نيروهاي امنيتي بپاش��د و به شكل 
سنتي و حتي بي نياز از فرآوري، برداشت كند. اما حتي در 
صورت تاييد اين فرض، عراق هيچگاه نمي تواند توليدي با 
مقياس افغانستان داشته باشد چون فاقد امنيت و درگير 
جنگ است و در هيچ نقطه از عراق، فرصتي براي كشت 
و برداش��ت در سطح وس��يع وجود ندارد. كشت محدود، 
مصرف محدود و درآمدزايي مح��دود هم دارد و بنابراين، 
حتي در صورت توليد ترياك در عراق، فعال خطري متوجه 

ايران نيست.« 
دنيا تصمي��م گرفت��ه در مقابل اين تهدي��د جدي، هيچ 
واكنشي نداشته باشد با اين فرض كه هر واكنشي مي تواند 
دس��ت هاي موثر در افزايش ميدان توليد ترياك عراق را 
فعال كند. هرچند نمي توان تصور ك��رد كه مافياي مواد 
مخدر، از اين تصميم بي خبر اس��ت و اتفاق��ا بايد هراس 
داشت از اينكه ممكن است سكوت امروز دولت ها، سال ها 
بعد، فرصت از دس��ت رفت��ه اي تلقي ش��ود. آن زمان كه 
قيمت ترياك عراق، موفق ش��ده بازار پاكستان و ميانمار 
را به كسادي بكشاند و نرخ ترياك افغانستان؛ بزرگ ترين 
توليد كننده ترياك جهان را هم بش��كند. گزارش 2017 
س��ازمان ملل متحد درباره آخرين وضعي��ت توليد مواد 
مخدر در منطقه خاور ميانه حكايت از آن دارد كه »توليد 
تري��اك در حال افزايش اس��ت و در س��ال 2016، توليد 
جهان��ي ترياك در مقايس��ه با س��ال گذش��ته )2015( 

يك س��وم افزايش يافت كه اين افزايش در درجه اول، به 
دليل توليد بيشتر خشخاش در افغانستان بود. اگرچه تمام 
گروه هاي تروريست وابسته به سود حاصل از مواد مخدر 
نيستند، ولي برخي همچنان به آن وابسته اند. بدون عوايد 
حاصل از توليد و قاچاق مواد مخدر، ك��ه تقريبا نيمي از 
درآمد ساالنه طالبان را تشكيل مي دهد، احتماال دسترسي 
و نفوذ طالبان آن چيزي نبود كه امروز شاهد آن هستيم. 
حدود 85 درصد از كشت ترياك در افغانستان در مناطقي 

انجام مي شود كه تحت نفوذ طالبان است.«

توليد مواد مخدر در عراق، خطر جدي براي 
ايران است

س��عيد صفاتيان، رييس كارگروه كاه��ش تقاضاي مواد 
مخدر در مجمع تش��خيص مصلحت نظام، درباره تهديد 
بالقوه توسعه كشت خشخاش در عراق براي ايران با تاييد 
شواهد مرتبط با كشت خش��خاش در عراق، به »اعتماد« 
مي گويد: »اگر مي گوييم عراق، افغانس��تان نيست چون 
عراق، از درآمد فروش نفت ارتزاق مي كند، توجه داش��ته 
باشيم كه نفت، اقتصاد دولتي است اما كشت مواد مخدر، 
اقتصاد غيرقانوني اس��ت و كش��ت خش��خاش فقط در 
صورتي توسعه مي يابد كه براي توليد كننده، سودآور باشد 
و اين اتفاق، در عراق و س��وريه؛ دو كش��ور جنگزده حتما 
خواهد افتاد چنانكه در افغانستان هم شاهد بوديم. دولت 
افغانستان قادر به تامين معيش��ت مردم نبود و در كشت 
جايگزين هم موفق نش��د. 42 كش��ور دنيا در افغانستان 
حضور دارند و امريكا مدعي اس��ت كه براي مبارزه با مواد 
مخدر، در افغانستان 8 ميليارد دالر هزينه كرده اما با اين 
همه هزينه، هيچ اتفاقي در افغانستان نيفتاد و توليد ترياك 
هم افزايش يافت. حاال س��وريه يا عراق را در نظر بگيريد؛ 
گروه هاي تروريستي در اين كشورها حضور دارند و دولت 
هر دو كش��ور، از نظر اقتصادي ضعيف است. اين شرايط، 
احتمال توليد مواد مخدر يا روانگردان در هر دو كش��ور را 
افزايش مي دهد. حاال بايد ببينيم آيا براي قاچاقچي داخل 
عراق، ترانزيت مواد به ايران و انتقال از س��مت ايران صرفه 
اقتصادي دارد يا خير؟ و آيا پس از رش��د توليد ترياك در 
عراق، شاهد ارتباط مافياي ايراني و عراقي خواهيم بود يا 
خير؟ پاسخ من به اين س��وال، وقوع پولشويي مواد مخدر 
بين دو كشور همسايه است اگر، نظارت ها بر مقابله با توليد 
مواد مخدر يا روانگردان در عراق افزايش پيدا نكند چرا كه 
فعاليت گروه هاي تروريستي در عراق و سوريه، ضامن تداوم 
توليد مخدرها و روانگردان هاست چون از درآمد فروش اين 
مواد، ارتزاق مي كنند و حتما به دنبال مسيرهاي ترانزيت 
خواهند بود و ايران مي تواند يكي از مس��يرهاي ترانزيت 
باشد به اين صورت كه ترياك يا شيشه عراقي، از مرزهاي 
غرب ايران وارد شده و به سمت تركمنستان و گرجستان 
برود براي انتقال نهايي به روسيه يا اروپا. اما حتي اگر ايران، 
به عنوان مسير ترانزيت انتخاب نش��ود و صرفا، بخشي از 
توليدات عراق به ايران قاچاق شود، در نهايت، خطر اصلي 
در همسايگي ما، توليد مواد مخدر در عراق است. عراق با 
اس��تان هاي آذربايجان و كردس��تان ايران هم مرز است. 

اگر قيمت مواد مخدر وارد ش��ده از افغانستان و از مرزهاي 
شرقي، گران تر از مواد مخدر وارد شده از عراق و از مرزهاي 
غربي باشد، يا حتي دسترسي به مواد مخدر عراقي، براي 
قاچاقچيان و خرده فروشان ايراني، آسان تر يا حتي خلوص 
مواد مخدر عراقي، بيشتر باش��د، الگوي مصرف در غرب 
ايران تغيير خواهد كرد و خطر مه��م اينكه، بازار جديدي 
براي توليدات عراق در غرب ايران ايجاد مي شود كه حتما 
به داخل كشور هم سرايت مي كند. اما اين بازار جديد، اولين 
قربانيانش را در همان استان غربي همجوار مي گيرد به اين 
معنا كه مواد مخدر هم در فهرس��ت كاالهاي قاچاق قرار 
مي گيرد و كولبران غرب كش��ور، به تدريج به قاچاقچيان 

مواد مخدر تبديل مي شوند.« 

آيا »جنگ مواد« جهانگير مي شود؟
بيش از 40 سال است كه افغانستان، گوي سبقت توليد 
ترياك را از مثل��ث طاليي- ميانمار، تايلن��د و الئوس- 
ربوده و اين سه كش��ور واقع در جنوب ش��رقي آسيا، از 
نيمه دوم قرن بيستم، در رده هاي پس از افغانستان قرار 
گرفته اند. غير از اين سه كش��ور، ميزان توليد ترياك در 
پاكس��تان، كلمبيا، گواتماال و مكزيك ه��م در آن حد 
چشمگير نيس��ت كه بتوانند وارد رتبه بندي ها بشوند. 
آنچه اكنون مي تواند نگران��ي از ماه هاي آينده را تقويت 
كند، توج��ه به اقدامات ش��بكه قاچاق م��واد مخدر در 
افغانستان اس��ت. بنا به گزارش س��ازمان ملل متحد، 
افغانستان در سال 2017، توليد ترياك خود را 87 درصد 
افزاي��ش داده و به 9 هزار تن رس��انده و ب��ه گفته پرويز 
افشار؛ س��خنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر، ساالنه 
بطور ميانگين حدود 30 درصد توليد ترياك افغانستان 
وارد ايران مي شود. افت و خيز قيمت ترياك افغانستان 
طي ماه هاي آينده، نمودار غير رسمي اما قابل استنادي 
از وضعيت ش��بكه قاچاق مواد مخدر در عراق به دست 
خواهد داد. افزايش قيمت ترياك افغاني تا 6 ماه آينده، 
بايد به معناي توقف يا ثابت ماندن توليد ترياك در عراق 
تلقي شود اما هر آنچه به عكس اتفاق بيفتد، زنگ خطر 
بس��يار جدي اس��ت براي ايران مگر آنكه شبكه قاچاق 
در عراق و افغانس��تان، هر يك انتخاب كنند كه مسير 
جداگانه اي بروند همچون گذشته؛ افغانستان در مسير 
توليد و قاچ��اق مخدرها قدم بردارد و ع��راق به راه خود 
براي واردات و صادرات غيرقانوني پيش سازهاي توليد 
روانگردان، هموار كردن مسير ترانزيت هرويين افغاني به 
كشورهاي عربي و حاش��يه خليج فارس و اروپا و شمال 
آفريقا، فعال س��ازي و حفظ حي��ات كارگاه هاي توليد 
مواد توهم زا ادامه دهد. اينكه مصرف داخلي، كشفيات 
يا ترانزيت، كداميك دستخوش تغيير خواهد شد هنوز 
بي جواب است اما امسال، نگراني جديدي بايد روي ميز 
متوليان مبارزه با مواد مخدر قرار بگيرد؛ آيا اين بار، ترياك 
عراقي هم براي بررسي ميزان خلوص به مركز تحقيقات 
پليس مبارزه با مواد مخدر ارس��ال مي شود؟ و پرسش 
مهم تر؛ آيا جهان بايد خود را ب��راي رويارويي با »جنگ 

مواد« آماده كند؟

داده نما
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»اعتماد« روند 10 ساله كشت خشخاش در منطقه بين النهرين را بررسي مي كند

عراق مي خواهد سلطان ترياك خاورميانه  شود


