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 ١٢اپريل ٢٠١۵

در افغانستان چه می گذرد؟
٢۶٨
افغانستان در چنگال درنده ھای امريکائی و مافيای مواد مخدر
به گزارش صفحۀ انترنتی )پژوھش جھانی( ،توليد مواد مخدر در افغانستان قبل از يلغار قشون »سرخ« شوروی
سابق از ) ١٩٧٩الی  (١٩٨٩بسيار اندک و بيشتر مربوط به بازار ھای محلی کوچک داخلی بود و توليد ھروئين
اصالً وجود نداشت ،اما بعد از تجاوز و شاخ به شاخ شدن دو قدرت بزرگ جھانی )شوروی و امريکا( در
افغانستان ،سازمان جاسوسی امريکا برای گريز از مصارف اين جنگ ،تمرکز بسيار به توليد مواد مخدر نمود و از
اين طريق مصارف جنگ افغانستان را تمويل کرد .اين سازمان سرطانی با پول مواد مخدر نه تنھا تسليحات نظامی
از جمله راکت ھای ستينگر و ساير جنگ افزار ھا را در اختيار تنظيم ھای بنيادگرای جھادی مخصوصاً حزب
اسالمی ،جمعيت اسالمی و اتحاد اسالمی قرار داد بلکه مقدار ھنگفت ديگر اين پول را بين تنظيم ھای ھفتگانه و
ھشتگانه با فيصدی ھای متفاوت تقسيم کرد.
با گذشت دو سال از اين طرح شوم ،منطقۀ سرحد بين افغانستان و پاکستان به بزرگترين توليد کنندۀ ھروئين جھان
تبديل شد و حداقل  ۶٠درصد تقاضای بازار امريکا از مواد مخدر افغانستان تأمين گرديد .به گزارش اين نھاد ،قبل
از تجاوز شوروی به افغانستان ) (١٩٧٩جمعيت معتاد پاکستان به ھروئين از نزديک به صفر به يک ميليون و دو
صد ھزار نفر در سال  ١٩٨۵افزايش يافت .به ھمين ترتيب تعداد معتادان به مواد مخدر در افغانستان که انگشت
شمار بود ،در سال  ٢٠١۴مخصوصا ً بعد از تجاوز درنده ھای امريکائی به بيشتر از يک ميليون و ششصد ھزار
نفر رسيد که ساالنه بيش از  ۵٠٠ميليون دالر مصرف مواد مخدر دارند.
مواد مخدر بعد از نفت و تجارت اسلحه ،جايگاه سوم را در جھان از لحاظ پول آوری و عايد برای امپرياليست ھا و
مخصوصا ً مافيا ،کسب نموده است .به نقل از اين گزارش »عوايد ناشی از مواد مخدر افغانستان در سطح جھان از
 ٤٠٠تا  ٥٠٠ميليارد دالر امريکائی تخمين شده است« .با نگاھی گذرا به آمار و ارقام نزديک به چھارده سال
گذشته ،ديده می شود که در بعضی سال ھا توليد مواد مخدر افزايش و در بعضی سال ھا کاھش يافته است که اين
کاھش و افزايش را بايد در افزايش و کاھش تقاضای بازار جھانی به منظور کنترول قيمت محاسبه کرد.
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به گفتۀ وزارت خارجۀ امريکای جنايتکار ،قيمت فروش مواد مخدر مخصوصاً ھروئين نظر به قيمتی که دھقانان
افغانستان به فروش می رساند ١٠٠ ،مرتبه باالتر در بازار ھای جھانی به فروش می رسد .به عبارت ديگر قيمت
يک کيلو گرام ھروئين در بازار ھای افغانستان از  ١٠٠٠الی  ١٥٠٠دالر امريکائی تخمين گرديده ،در حالی که اين
مقدار ھروئين به طور عمده در بازار امريکا )شھر نيويارک( به  ٩٠٠٠٠دالر امريکائی و در بازار انگلستان بيشتر
از  ٥٠٠٠٠پوند سترلينگ خريد و فروش می گردد .خريد و فروش به شکل پرچون قيمت يک کيلو گرام ھروئين را
به باالتر از  ١٥٠ھزار دالر امريکائی می رساند.
آمار نشان می دھد که افغانستان در سال  ٢٠١٣ميالدی ٧٥ ،درصد ھروئين جھان را تھيه کرده و اين مقدار در سال
 ٢٠١٤به  ٩٠درصد تخمين شده است .عالوه بر آن افغانستان منحيث يکی از عمده ترين توليدکنندگان چرس نيز
يادآوری گرديده است.
با آن که سر و صدا ھای بسياری وجود دارد که ھزينۀ »جنگ« افغانستان اشغالی از ماليه دھندگان امريکا تأمين می
گردد ،اما اين دروغ محض است .توليد و توريد مواد مخدر من حيث بزرگترين منبع عايداتی ،چرخۀ »جنگ«
وحشيانۀ جاری را به حرکت در آورده است .از اين مادۀ زھری تمامی طرف ھای »جنگ« جاری سھم می برند.
طالبان جنايتکار و مزدور ،دولت پوشالی کابل و امپرياليست ھای غربی مخصوصاً اشغالگران امريکائی و انگليس
با فيصدی ھای متفاوت در پول مواد مخدر افغانستان سھيم اند.
تطبيق ستراتيژی آسيائی امپرياليسم امريکا ضرورت به تمويل دوامدار مالی دارد و مواد مخدر من حيث بزرگترين
منبع ،نقش فعال و مرکزی را در چھاردھۀ گذشته به خوبی ايفاء نموده است .ايجاد وزارت نام نھادی به نام »مبارزه
عليه مواد مخدر« در چوکات تشکيالت دولت پوشالی کابل ،سمبوليک بوده و کوچکترين نقشی در مھار وضعيت
فعلی مواد مخدر افغانستان ايفاء ننموده است.
توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما ھيچ راه فراری از وضعيت اسفبار و وحشتناک کنونی جزء پشتيبانی از نيرو ھای
مترقی ،پيشرو ،انقالبی و آزاديخواه ندارد و تا زمانی که اين نيرو ھا در جبھۀ واحد ضد اشغال گردھم نيايند ،ھيچ
راھی برای فرار از وضعيت کنونی نداريم و ھر روز بايد شاھد افزايش قتل ،کشتار ،جنايت ،انتحار ،انفجار و
افزايش توليد و توريد مواد مخدر باشيم.
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