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 Political سياسی

  
  مريم 
  ٢٠١۴ می ٢۶

 

  در ھم تنيدگی تجارت مرگ آفرين مواد مخدر

  با منافع قدرت ھای امپرياليستی
 در مکزيک، ٢٠١۴ بروری ف٢٢ر روز شنبه د" سينالوآ "ئی مافياۀرئيس شبک" الچاپو"پس از انتشار خبر دستگيری 

 اين دولت با اعتياد و تجارت مواد ئیادعا" مبارزه" در رابطه با امريکا وسيعی از سوی دولت ۀتبليغات عوامفريبان

 و اين که امريکابه " الچاپو"در ھمين حال درگيری ھای لفظی ميان مقامات دو کشور بر سر استرداد . مخدر درگرفت

ھدف اصلی اين سر و صداھای ) ١. ( منعکس شد در کدام کشور محاکمه شود، در رسانه ھا وسيعاً اين شخص بايد

و ھمدستی آن ھا در " الچاپو" اين دو دولت با ۀتبليغاتی چيزی جز تالش برای پنھان کردن ھمکاری ھای تبھکاران

ی مرکزی انجام داده، امريکاورھای جناياتی که اين رئيس مافيای مواد مخدر عليه زحمتکشان فقير مکزيک و ديگر کش

ھر  در رابطه با مبارزه با اعتياد وقتی روشن تر می شود که می بينيم اين دولت امريکا دولت ۀادعای عوامفريبان. نيست

ثر برای کاھش اعتياد و ؤ واقعی و مۀ برنامه ھای پيشگيری و ترک اعتياد کاسته است و ھيچ گونه برنامۀساله از بودج

رغم قوانين بسيار سختگيرانه  آمار رسمی نيز نشان می دھد که علی. ن ورود مواد مخدر به اين کشور نداردمتوقف کرد

 کشورھای دنيا ۀاز ھم) نسبت به جمعيت آن( وجود دارد، اعتياد در اين کشور امريکاای که عليه تجارت مواد مخدر در 

  . نه تنھا کاھش نيافته ، بلکه بيشتر ھم شده است غيرقانونی مواد مخدر نيز ۀبيشتر است و ميزان ورود و عرض

 اجتماعی و بيکاری و فقر و بی خانمانی و عدم -يکی از داليل افزايش اعتياد در جوامع فقير، نابرابری ھای اقتصادی 

 درصد ۵٠بر اساس آمار سازمان ملل، بيش از به عنوان مثال، . وجود چشم اندازھای اميدوارکننده برای جوانان است

ی مرکزی در فقر شديد به سر می برند که اين فقر وحشتناک ناشی از ذات سيستم سرمايه امريکا ميليون جمعيت ۴۵از 

بنابراين عامل اصلی اعتياد، .  بر کشورھای منطقه استامريکاداری و بيش از يک قرن تسلط شبه استعماری امپرياليسم 

 در جھان امروز  ھاد مخدر يکی از پرسودترين نوع تجارتتجارت موااز طرف ديگر، .  موجود استۀالمانسيستم ظ

 سرمايه دار حاکم بر ۀبه جيب طبق) به قيمت تباھی ميليون ھا جوان طبقات زحمتکش(است که ثروت ھای ھنگفتی را 

جھان سرازير کرده است و به خاطر سود بسيار زياد آن است که طبقات حاکم و دولت ھای حامی آن ھا به تالش ھای 

بنابراين تجارت مواد مخدر و . عی برای از بين بردن اعتياد و متوقف کردن تجارت مواد مخدر دست نمی زنندواق

تنھا با نابودی کامل و از اين جھت است که . اعتياد، بخشی اجتناب ناپذير از سيستم سرمايه داری را تشکيل می دھد

ند اعتياد و جنايات ناشی از تجارت مواد مخدر به طور سيستم سرمايه داری می توان از شر بيماری ھای اجتماعی مان

  .قطعی خالص شد
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گزارش می توان به ، امريکا دولت ئیادعا" جنگ با تجارت مواد مخدر"در رابطه با ماھيت واقعی به اصطالح 

 مريکاامکزيک، در رابطه با ھمکاری ھای دولت " يونيورسال "ۀتحقيقاتی مفصلی اشاره کرد که مدتی پيش در روزنام

در " يونيورسال) "٢. (منتشر شد و تا حدودی مختصات اين ھمکاری ھای تبھکارانه را  نشان داد"  سينالوآ"و کارتل 

 و مکزيک و صدھا مصاحبه با مقامات اين دولت ھا امريکا خود با تکيه بر اسناد رسمی دولت ھای ۀتحقيقات چند سال

 و ھچنين امريکا"  مھاجرت و گمرکۀادار" ، امريکا" اد مخدر مبارزه با موۀادار"نشان داد که به طور مشخص 

. ھمکاری کرده است" سينالوآ" سال گذشته به طور مخفيانه با کارتل ١٠آن کشور، در طی " وزارت دادگستری"

نشان داده است که يکی از نتايج اين ھمکاری ھای توطئه گرانه، درگيری ھای مسلحانه ميان کارتل ھای " يونيورسال"

جناياتی که در جھت تمرکز و انحصار . ی مرکزی استامريکا ھزاران انسان در کشورھای ۀقيب و کشتار بی رحمانر

در گزارش مزبور . تجارت اين مواد مرگبار در دستان گروه معدودتری از کارتل ھای مواد مخدر به وقوع می پيوندند

 رقيب ئیه انداختن درگيری ھای مسلحانه با گروه ھای مافيادر ازای به را" سينالوآ"به عنوان مثال توضيح داده شده که 

و ھمچنين در ازای اطالعاتی که در ) مشھور شده اند" جنگ ھای محرمانه"که به (خود و از ميان برداشتن آن ھا 

 و یئ می گذاشته، آزادانه به تجارت مواد مخدر در کشور ھای اروپاامريکارابطه با کارتل ھای رقيب در اختيار دولت 

رغم ارتکاب  علی. ( از ھرگونه مجازات قانونی نيز مصون بوده استامريکا پرداخته، و تحت حمايت دولت امريکائی

  ) به جرايم بی شماری مانند قتل عام، رشوه خواری، اخاذی، فساد و غيره، عالوه بر قاچاق مواد مخدر

 امريکا می توان به روشنی ديد که دولت امريکای با توجه به مدارک فاش شده و با مراجعه به اظھارات مقامات دولت

و نيروھای شبه نظامی " سينالوآ"و در واقع از طريق معامله با " جنگ با تجارت مواد مخدر"تحت پوشش به اصطالح 

از قول " يونيورسال"در گزارش به عنوان مثال، . جنايتکار تالش کرده که ھژمونی خود را در منطقه مستحکم تر کند

برای دستيابی " "سينالوآ"خصوص با کارتل ه ا گفته شده که معامالت آن ھا با مافيای مواد مخدر و ب.آی.ن سیمأمورا

به عنوان مثال می توان به اظھارات ."  به منافع و اھداف ژئوپولتيک خود در منطقه بسيار مفيد بوده استامريکادولت 

ی مرکزی در امريکا او به مکزيک و چند کشور ۀروز در سفر سه امريکاوزير امنيت ملی " ژانت ناپوليتانو"

 از تاکتيک ھای امريکا مطبوعاتی در آن سفر گفت که دولت ۀ او در يک مصاحب)٣(.  اشاره کرد٢٠١٢بروریف

به کار گرفته، در مقابله با تجارت مواد مخدر نيز " مبارزه با تروريسم"جاسوسی و نظامی که تاکنون در به اصطالح 

، "الچاپو" برای دستگيری امريکا دولت ۀاو در پاسخ به پرسش ھای خبرنگاران در رابطه با برنام. د کرداستفاده خواھ

 در پاکستان ٢٠١٢ ی در ماه مامريکاجاسوسی - نظامیۀکه ادعا شد طی يک عمليات ويژ" (بن الدن"با تشبيه او به 

دن را پيدا کنيم، باالخره پيدايش کرديم و می دانيد که  سال طول کشيد تا توانستيم بن ال١٠با اين که "گفت که ) ترور شده

منظورم اين است که وقتی پای . خواھد افتاد" الچاپو"منظورم اين نيست که ھمان اتفاق برای . در آن جا چه اتفاقی افتاد

ا است که  در واقع به اين معنامريکائیاين گونه اظھارات مقامات ."  ھستيم در ميان است، ما خيلی سمج خطاکاران

  .  ارتکاب به ھر گونه عمل تروريستی و تبھکارانه در داخل خاک ديگر کشورھا را حق مسلم خود می داندامريکادولت 

جنگ با تجارت مواد "تحت عنوان  (امريکاژی نظامی دولت يدولت دست راستی مکزيک نيز با پذيرش رسمی سترات

 کمک دالراز سراپا مسلح به خيابان ھا، و دريافت ميليون ھا  ھزار سرب۴۵ و فرستادن بيش از ٢٠٠۶در سال ") مخدر

ه  مکزيک بۀ، نقش مھمی را در ايجاد فجايعی که در جامعامريکانقدی و آموزش نظامی و انواع سالح سنگين از دولت 

م ھای  و شکنجه و اعدائیسازمان ھای مدافع حقوق بشر، دولت مکزيک را متھم به آدم ربا. وجود آمد بازی کرده است

که اغلب آنان کارگران و زحمتکشان بی گناه محالت فقيرنشينی بودند که ( ھزار نفر ۵٠غيرقانونی و کشتار بيش از 

 - شدت نارضايتی مردم آگاه مکزيک نسبت به دخالت ھای نظامی . کرده اند) محل جوالن مافيای مواد مخدر ھستند

ی در رسانه ئ مواد مخدر، منجر به انعکاس نارضايتی ھای توده  تحت پوشش مبارزه با تجارتامريکاسياسی امپرياليسم 
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متشکل از ( تعداد زيادی نيروھای نظامی امريکا که دولت ٢٠١١به عنوان مثال در سال . ھای اين کشور نيز شده است

زيک و سالح و مھمات سبک و سنگين فراوانی را به مک) امريکاارتش " بازنشسته"نرال ھای به اصطالح جافسران و 

 را نقض قانون اساسی مکزيک و خطری عليه استقالل آن کشور امريکافرستاد، رسانه ھای مکزيک اين حرکت دولت 

  .  بر مکزيک ناميدندامريکا شبه استعماری ۀو افزايش سلط

 در عام ناشی از درگيری ھای کارتل ھای مواد مخدرھای به گزارش دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر، قتل 

بر اساس . ی مرکزی به حد بسيار خطرناک رسيده و سطح آن خيلی بيشتر از آمار جھانی استامريکاکشورھای 

 نفر در السالوادور، و ۶۵، )از ھر صدھزار نفر جمعيت( نفر ٨٢گزارش مزبور، آمار قتل عام در ھندوراس بيش از 

يک .  نفر در سطح جھان خيلی بيشتر است٧دود  نفر در گواتماال، می باشد که نسبت به نرخ به طور متوسط ح۴٠

در آن .  رخ داد٢٠١٢ سال یدر اوايل ماه م" سينالوآ" با کارتل امريکا دولت ۀ معاملۀعام در نتيج یھانمونه از اين قتل 

 آن ھا ئیسال در چندين مورد تعداد زيادی اجساد قطعه قطعه شده در شھرھای مختلف مکزيک کشف شدند که شناسا

ليس مکزيک اعالم کرد که ديده نشدن آثار گلوله در اجساد نشان وپ. کدام سر و دست نداشتند رممکن بود چون ھيچغي

 درگيری مسلحانه ۀاين کشتار وحشيانه نتيج. می دھد که بدن قربانيان در حالی که زنده بوده اند قطعه قطعه شده است

که " (گلف کارتل "ئیو گروه مافيا)  سابق ارتش مکزيک استۀکه متشکل از نيروھای ويژ" (زتاز "ئیميان گروه مافيا

ل بازار و مسيرھای قاچاق مواد وو رقابت آنان برای کنتر)  استامريکاو تحت حمايت دولت " سينالوآ"وابسته به کارتل 

ناطق تحت و انداختن اجساد در م(ظاھرأ يکی از اھدافی که از دست زدن به چنين کشتار فجيعی .  بودامريکامخدر به 

ناگفته نماند که .  استءليس به آن مناطق و تحت فشار قرار دادن رقباودنبال می شود، کشاندن پ) کنترل گروه ھای رقيب

 تحقيق کرده اند، توسط ئی و کارتل ھای مافياامريکاتعدادی از خبرنگارانی که در رابطه با اين کشتار و معامالت دولت 

  )۴. (مافيا به قتل رسيده اند

ی مرکزی ھستند که برای رفتن به امريکاياری از قربانيان کارتل ھای مواد مخدر، کارگران مھاجر کشورھای بس

بر .  نامبرده استئیل گروه ھای مافياو مسير خطرناکی را در داخل خاک مکزيک طی می کنند که تحت کنترامريکا

 ھزار نفر اين مسير را طی می کنند و ۴٠٠ن، ساالنه بيش از ااساس آمار مؤسسات غير دولتی حمايت از مھاجر

به عنوان .  بسياری از آنان با ھدف گرفتن رشوه از خانواده ھای شان توسط مافيا ربوده می شوند، و يا به قتل می رسند

 درصد زنان ٨٠گفته می شود حدود .  ھزار کارگر مھاجر توسط مافيا ربوده شدند٢٠ بيش از ٢٠١٠مثال، در سال 

جالب است که .  قرار می گيرندئی مورد تجاوز افراد اين گروه ھای مافياامريکايش از رسيدن به خاک کارگر مھاجر پ

  .  ھمدست ھستندئیبر اساس اين گزارشات نيروھای نظامی مکزيک نيز در اين جنايات با گروه ھای مافيا

) سرمايه ھای مالی(تريت منبع سودآوری برای وال اس" جنگ با تجارت مواد مخدر"مھمتر از ھمه، به اصطالح 

 و ديگر کشورھای امپرياليستی امريکا بانک ھای ۀدر سال ھای گذشته اسناد بسياری در مورد رابط.  نيز ھستامريکا

 که بانک ھای ئی ھائیافشاء شد که نشان داد که عمليات پول شو" سينالوآ" به خصوص کارتل ئیبا گروه ھای مافيا

مين و پوشاندن وام ھای رد و بدل شده بين خود بانک أ انجام دادند، منبعی بود برای تئی برای کارتل ھای مافياامريکائی

اين .  نجات داد٢٠٠٨ھا و يکی از عواملی بود که برخی از بانک ھا را از ورشکستگی در اثر بحران مالی سال 

 در يک ٢٠١٠ک در مارچ اين بان) ۵. (بھتر درک کرد" واچوويا"واقعيت را می توان با نگاھی به ماجرای بانک 

 ميليارد ٣٧٩ از طريق شبکه ای از مراکز مالی مختلف، حدود ٢٠٠٧ تا ٢٠٠۴ اقرار کرد که از سال امريکائیدادگاه 

پول "را برای اين کارتل به اصطالح " سينالوآ"از درآمد ھای کارتل )  مکزيکۀيک سوم توليدات ناخالص ساالن (دالر

 ١۶٠کاليفرنيا است، با پرداخت " ولز فارگو"که در حال حاضر بخشی از بانک " اواچووي"بانک . کرده است" ئیشو

يکی از " (جفری سلومن"بر اساس اظھارات ) ۶. (، از پيگرد قانونی معاف شدامريکا جريمه به دولت دالرميليون 
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" سينالوآ"له با  درصد سودی است که در معام٢، اين جريمه پرداخت شده کمتر از امريکامقامات دادستانی دولت 

و ھنوز افشاء ( بسيار کوچکی از واقعيت بزرگتر ۀنمون" واچوويا"ماجرای بانک . شده است" واچوويا"نصيب بانک 

  .  دولت ھا و مؤسسات مالی امپرياليستی با مافيای تبھکار بين المللی استۀدر رابطه با معامالت تبھکاران) نشده

 سود باد آورده را به جيب صاحبان سرمايه ھای مالی و بانک ھای دالرردھا تجارت مواد مخدر نه تنھا ساالنه ميليا

 دولت ۀ جاسوسی و ديگر عمليات محرمان- سرازير می کند، بلکه منبع مالی مھمی برای عمليات تروريستی امريکائی

ز محسوب می ني) ی مرکزی و افغانستانامريکادر کشورھای مختلف جھان از اندونزی گرفته تا کشورھای  (امريکا

 ھيچ ربطی به امريکا دولت ئیادعا" جنگ با تجارت مواد مخدر"بنابراين، می توان به روشنی ديد که سياست . شود

 امريکادولت . مسدود کردن راه ھای ورود مواد مخدر و يا کاھش مصرف مواد مخدر غيرقانونی در اين کشور ندارد

ناگفته نماند .  تثبيت کرده استامريکا ۀت نظامی خود را در قارھمچنين قدر" جنگ با تجارت مواد مخدر"تحت پوشش 

 تازگی ندارد و آن چه که اکنون در مکزيک در حال وقوع است، در زمان رياست امريکاکه اين سياست دولت 

را در " جنگ عليه تجارت مواد مخدر" موفقيت در امريکادر واقع، دولت . ن نيز در کلمبيا انجام شدنتجمھوری کلي

عکس ھرچه تعداد بيشتری کشته شوند و ه  نمی داند، بلکه بئیاھش اعتياد و پايان دادن به جنايات گروه ھای مافياک

  .خواھد بود) و مکزيک (امريکاھرچه بيشتر اجساد قطعه قطعه شده کشف شوند، به نفع سياست ھا و منافع واقعی دولت 

در داخل خاک خود اين کشور نيز به سرکوب " واد مخدرجنگ با تجارت م "ۀ به بھانامريکااز طرف ديگر، دولت 

 ۀخصوص ھواداران آرمان ھای طبقه ب(ن دولت ال مخالفومبارزات و مقاومت ھای اجتماعی اقشار تحت ستم، و کنتر

و تقويت نيروھای سرکوبگر خود و گسترش مجتمع ھای صنعتی با استفاده از نيروی کار مجانی زندانيان در ) کارگر

  )٧. ( پرداخته استزندان ھا

می گذرد و بعد از کشته شدن " جنگ با تجارت مواد مخدر" سال که از به اصطالح ١٠به طور خالصه، بعد از حدود 

 می شود امريکای مرکزی، نه مقدار مواد مخدری که وارد امريکا ھزار نفر از زحمتکشان کشورھای ۵٠بيش از 

جنگ "واقعيت آن است که آن چه که پشت به اصطالح . ايات فجيع آن ھا و جنئیکاھش يافته و نه قدرت گروه ھای مافيا

) و جھان (امريکا ديگری ست که در آن منافع طبقاتی امپرياليست ھای حاکم بر ۀخوابيده، عرص" با تجارت مواد مخدر

جنگ با "ح  از به اصطالامريکا ئی مشخص است که ھدف نھاات ذکر شده، کامالً با توجه به واقعي. برآورده می شود

 از اين معامالت با امريکاھدف . متوقف کردن ورود مواد مخدر به داخل اين کشور نيست" تجارت مواد مخدر

  . بر اين مناطق است که به قيمت جان فرو دستان اين جوامع تمام می شودامريکاتبھکاران، حفظ ھژمونی امپرياليسم 

  ١٣٩٢ ]حوت[اسفند

  

  :زيرنويس ھا

)١ (Joaquin Guzman" " الچاپو "مشھور به " ُگزمانEl Chapo) "سينالوآ "ئی مافياۀرئيس شبک) به معنی کوتوله "

 از  Forbes magazine" فوربز "ۀمجل.  تجارت مواد مخدر در دنيا استۀاست که بزرگترين و جنايتکارترين شبک

" سينالوآ"ته می شود که کارتل گف.  نفر از پر قدرت ترين افراد جھان نام برده است۶٨به عنوان يکی از " چاپو"

 را وارد اين کشور می امريکا درصد از مواد مخدر مصرفی در ٢۵بزرگترين مافيای مواد مخدر در مکزيک است و 

 و جاپان گرفته تا اروپای شرقی و استراليا و امريکا ۀاز کشورھای قار( کشور مختلف ۴٠ در ئیاين گروه مافيا. کند

فعاليت می کند و در واقع يک شرکت بين المللی يا کارتل ) ئیفريقاا و چندين کشور المانيا و ال و اسپانگايتاليا و پرت

مواد مخدر  عالوه بر تجارت مواد مخدری مانند کوکائين و ماريجوانا، در توليد و فروش ئیاين کارتل مافيا. است

  . نيز دست داردئیيمياکمصنوعی و 
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)٢ (El Universal  

)٣ (Janet Napolitano  

" زتاز "ئیليس مکزيک، جدا کردن سر از اجساد، جنايت تخصصی کارتل مافياون پابر اساس اظھارات متخصص) ۴(

 ۀاين نيروی ويژ. است که از سربازان و افسران سابق يکی از نيروھای ويژه وابسته به ارتش گواتماال تشکيل شده است

شبيه (به تبحر در اعمال وحشيگری و قساوت ھای حيوانی نام داشت که مشھور ) Kaibiles" (کايبيلز"ارتش گواتماال 

 ١٠ اين نيروی ويژه در طی بيش از ۀتخصص جنايتکاران. ھستند) به ساواک شاه و سپاه پاسداران جمھوری اسالمی

قطعه قطعه کردن افراد در حالی که ھنوز زنده بوده . ن در جنگ داخلی آن کشور به دست آمده استا مخالفۀسال شکنج

 بوده که در مورد زندانيان سياسی گواتماال توسط شکنجه گران اين نيروی ويژه انجام می شده، ئی يکی از شکنجه ھااند،

  .که اکنون در کارتل ھای مواد مخدر نيز به کار گرفته می شود

)۵) (Wachovia Bank(  

)۶ (Wells Fargo Bank  

)٧ (“prison-industrial” complexسط سرمايه داران به شکل مجتمع ھای صنعتی درآمده  ھستند که توئی زندان ھا

  .اند و در آن ھا از نيروی کار در واقع مجانی زندانی ھا برای توليد بسياری از کاالھای مصرفی استفاده می شود

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٣ ]حمل[ ، فروردين ماه١٧٨ ۀشمار

 


