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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠٨
  

  امپرياليسم مشوق کشت ترياک در افغانستان
 "ARD دی. ار.آ" که تلويزيون المان خوانندگان گرانقدر، اين نوشتۀ کوتاه در واقع تبصره ايست بر گزارش خبری

  .  اگست سال جاری پخش نمود٣٠ به تاريخ "جنگ مواد مخدر تحت نظر کشور ھای غربی"معنون به 

ارزيابی مسايل مربوط به مواد مخدر موضوعی است بغرنج و پيچيده در سطح ملی و بين المللی، که :  البته بايد گفت

  .آن باشداين مختصر نمی تواند، جوابگوی کامل 

که اکنون بيشتر به ترياک معروف است، توليد می شود، مادۀ مخدريست، که  " خشخاش"ھروئين که از شيرۀ کوکنار 

مصرف اين مادۀ زھرآگين باعث امراض مختلف من جمله تخدير مغز و اعصاب، اختالل در شخصيت، توھمات بيھوده 

  . ا می انجامدًشده ، اکثرا به نابودی زندگی انسانھ... و ھذيان، و 

 اگست سال جاری پخش گرديد، طبق احصائيۀ ای که ٣٠که به تاريخ " . دی. ار.ا"تلويزيون   در گزارش خبری 

 در صد ترياک جھان را توليد می کند، به ھمين اساس ٨٠افغانستان بيشتر از "مقامات رسمی دولت المان داده اند، 

  ". اتر ريکارد قايم نموده استافغانستان در توليد ترياک در سالھای اخير متو

 ميليون دالر از درآمد ۵٠، "مواد مخدرمبارزه با سياست " تحت عنوان دولت فدرال المان: " در ھمين گزارش آمده است

مالياتی مردم المان را، جھت کشت بديل برای خشخاش اختصاص داده اند تا دھقانان در افغانستان بتوانند در عوض به 

  ". اما قرار معلوم بی نتيجه مانده است پردازند،کشت مواد غذائی ب

ًاما سؤال در اينجاست که آيا دولت المان و ديگر دولتھای غربی به شمول امپرياليسم امريکا واقعا می خواھند که عليه 

  کشت خشخاش در افغانستان مبارزه نمايند؟ 

اچاق مواد مخدر و مبارزه عليه زرع و توليد آن  پديدۀ قی، امحا امپرياليسم ھدف سياست جھانیطوری که ما می دانيم 

 .افراد، حلقه ھا و نھاد ھای وابسته به امپرياليسم آگاھانه و عامدانه در پی گسترش آن می باشندعکس ه ب. نيست

در افغانستان روز تا روز ترياک زيادتر کشت می شود و در طول اين مدت کشت خشخاش در شھر ھای ھلمند، قندھار، 

ننگرھار، بدخشان، بغالن، بلخ، تخار و ھرات ادامه دارد و به ھزاران تن اوپيوم و ھروئين از سرحدات ارزگان، 

  . افغانستان به پاکستان و ايران انتقال داده شده از آنجا  به کشور ھای اروپا صادر می گردد
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ظم به اصطالح پيشرفت ھای امريکا و اروپا در کنار فروش اسلحه، از درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر، قسمت اع

اقتصادی و نظامی افغانستان را تأمين می نمايند و نه آنطوری که با عوامفريبی و دروغگوئی  وانمود می نمايند، که 

  . گويا از در آمد و پول ماليات خلقھای کشور ھای شان است

است، چه در داخل کشور ما افغانستان و  خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر به دست مأموران و مقامات بلند پايۀ دولتھا 

يعنی مبادلۀ مواد مخدر در سطح بين المللی ...  و چه ھم در کشور ھای ھمسايه و کشورھای اروپا و امريکا، روسيه

به ھمين ترتيب قاچاق مواد مخدر و تروريسم بين المللی با کشور ھای نامبرده، ھمه با يک ديگر ارتباطات پيچيده .  است

  .دارند

 نقش دولتھای قدرتمند. رار معلوم، در عقب ازدياد و گسترش مواد مخدر در جھان، قدرتھای بزرگ جھانی قرار دارندق

 در دھه ھای اخير، در گسترش مواد مخدر در جھان و فراھم کردن زمينه ھای با گروه ھای سازمان يافتۀ مواد مخدر

  . استًقاچاق و ترانزيت آن در صحنۀ بين المللی، کامال آشکار

بيشترين سود از تجارت  مواد مخدر را، کشور ھای امپرياليستی و کشور ھای قدرتمند ديگر و به ھمين ترتيب گروه 

سلطه بر بازار و  درآمد حاصل از مواد مخدر، خونبار ترين .  امپرياليسم جھانی، می برندمورد حمايتھای تروريستی 

  .ه استمناقشات و جنگھای مسلحانه در جھان را باعث شد

سياست کشت ترياک و تبديل آن به انواع مواد مخدر، سياست جھانی و حکومت ھای مافيائی و مزدوران داخلی وابسته 

امپريالسم جھانی از يک جانب جھت برآورده ساختن اھداف جنايتکارانۀ خود در گسترش . به امپرياليسم جھانی است

ت تداوم سلطه بر کشور ھای تحت استعمار، استفادۀ اقتصادی کشت، توليد، کشف و ترويج  آن تالش می ورزد تا جھ

 با بی شرمی و بی حيائی، گسترش مواد مخدر را يک بحران در شرکاءنمايد و از جانب ديگر امپرياليسم امريکا و 

 صحنۀ بين المللی و در سطح کشور ھا مطرح می کنند و به عنوان معضلۀ اجتماعی، سياسی وانمود می نمايند و خود 

  .در قالب ناجی و حامی و دلسوز مظلومان آغشته به مواد مخدر جلوه گری می نمايند و دست به عوام فريبی می زنند

قراری که ديده می شود، تنوع اين مواد و به خصوص انواع جديد آن در جھان متأسفانه ھر سال باعث افزايش تعداد 

رديده، که در نتيجه معتادان به ھروئين، در سطح ملی و بين مصرف کننده، رشد، توليد و سھولت در پخش و قاچاق آن گ

جوانان و خانواده ھا کمتر اطالعی از .  المللی به بدبختی و زندگی پر رنج و شکنجه و مرگ سوق داده می شوند

  .عوارض ناشی از آن را دارند

ه در ظرف يک سال اضافه از دولت المان از ازدياد تکاندھندۀ مصرف کنندگان ھروئين، ک: "در ھمين گزارش آمده

ب، " گروپ مبارزه با مواد مخدر درادارۀ جنائی فدرال المان پرست ھمچنان سر.  در صد بوده، اطالع داده است١۴.۶

 تن درسال است، سخن به ميان ۵٧از مصرف کردن وحشتناک ھروئين، آنھم با پائين ترين تخمين که حدود " ک، آ

  ". آورد

 نفر در المان به دليل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست ١٠٠٠ طبق آمار داده شده، زياد تر از ٢٠١۴در سال 

کشور المان ھر سال مجبور است تا ھزينه ھای ھنگفتی را . داده اند، که البته بيشتر به خاطر استفاده از ھروئين بوده

.  مان، سيتم ھای قضائی و برنامه ھای درمان معتادان نمايدصرف تقويت نيرو ھای پوليس در داخل و در سرحدات ال

ايالت ھای برلين، ھامبورگ و بريمن بيشترين تعداد تلفات ناشی از مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند و به ھمين 

  . ترتيب گفته می توانيم که در اکثر کشور ھای غربی  من جمله کشور امريکا، ھمين وضعيت دوام دارد 
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ً بايد گفت، که دولت المان يک قسمت ناچيز از درآمد عوايد با مواد مخدر را در مسايلی که قبال تذکر رفت، به کار پس

می بندد و متباقی عايداتی را که از اين منبع به دست می آورد، در راه تجاوزات، مداخالت و باالخره در راه  نيستی و 

  .نابودی خلق ھای جھان به مصرف می رساند

مھمترين چھار راه ترانسپورت که از سالھای متمادی وجود دارد، خط بالکان است که "ھمين گزارش آمده است، که در 

  . از طريق ترکيه و بلغاريه و ھمچنان راه جديد ديگری که به  اين راه ھا اضافه شده، از طريق بحيره سياه است

قاچاق  اين مواد  از . ن، ھالند و انگلستان انتقال پيدا می کند ھروئين از اين راه ھا در اروپای مرکزی به کشور ھای الما

سالھای زياديست که به دست سازمان جنائی کردی ـ ترکی، سازمانی که در حقيقت  از دھه ھا انکشاف نموده و يک 

  ".قسمت زير بنای فاميلی دارد، می باشد

کيلو متر سرحد دارد، که مقدار زياد مواد مخدر از  ٩٠٠ايران با افغانستان بيشتر از "در گزارش ھمچنان آمده است، 

قاچاقبران و يا معامله گران با مواد مخدر در صورت دستگيری، . اين سرحد توسط قاچاقبران داخل خاک ايران می شود

  ".طبق قانون محکوم به اعدام ھستند

  . دادند تا حکم اعدام را لغو نمايد دولتھای کشور ھای غربی،  دولت جمھوری اسالمی ايران را  تحت فشار شديد قرار

 آن به دليل دست داشتن به ٣بر ٢ نفر اعدام شدند که ١٠٠٠ طبق احصائيۀ سازمان حقوق بشر، سال گذشته در ايران 

مصاحبه ای را که تھيه کنندۀ گزارش، با يکی از اعضای کمسيون حقوقی ايران .  قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است

 اعدام نمود، وی تذکر داد که دولت ايران می داند، که با اعدام نمودن موفق نشده تا به اھداف خود در زمينۀ لغو قانون

برسد ، لذا ما پيشنھاد کشور ھای غربی را که لغو قانون اعدام است،  در يک کميته مورد بررسی قرار می دھيم، الکن 

به دليل اين که مواد مخدر .  آنچه که برای ما مھم استمجزا از فشار بين المللی در زمينه، ما خود تصميم می گيريم به

از ايران از طريق راه ھای مختلف به شھر ھای بزرگ  اروپا انتقال داده می شود، کشور ھای غربی، به دولت ايران 

دی  به اولتيماتوم دادند، که بايد قانون حکم اعدام  مجرمين به  مواد مخدر را لغو نمايد، در غيرآن، ما حمايت اقتصا

  " . دولت ايران  در مبارزه عليه مواد مخدر را قطع می کنيم

انتقال ترياک از تھران به اشکال . قاچاقچيان بين المللی مواد مخدر، جھت انتقال مواد مخدر دست به ابتکارات می زنند

  .مختلف به امريکا، المان، کانادا، جاپان و ديگر کشور ھای جھان صورت می گيرد

س کشور ھا با باالترين ميزان به اصطالح کشف قاچاق ترياک قرار دارد و به ھمين منظور برخوردار از ايران در رأ

حمايت اقتصادی کشور ھای غربی است، در حالی که  در داخل کشور ايران استفاده از مواد مخدر روز تا روز افزايش 

سردمداران . عتادان به مواد مخدر را نمی گيردمی يابد، ولی دولت سرکوبگر اسالمی ايران جلو افزايش روز افزون م

ًنظام جمھوری اسالمی،  اکثرا مخالفان سياسيی را که عليه دولت جنايتکار ايران، دست به مبارزه می زنند و به ھمين 

ھام  خشونت آميز در ايران زندگانی می کنند، به ات ترتيب پناھجويان افغان ما را که با صد ھا بدبختی و تحمل با برخورد

دست داشتن به قاچاق مواد مخدر و به عنوان معتاد، ديوانه و بيمار روانی و عصبی و ده ھا بھانۀ ديگر، دستگير و 

  .شکنجه نموده و در سياه چال ھای زندان می اندازد و يا به چوبه ھای دار می کشاند

 دستگيری قاچاقبران نبوده کمک ھای کشور ھای غربی به دولت ايران ھرگز به خاطر کشف قاچاق مواد مخدر و

ونيست، بلکه به خاطر منافع اقتصاديست که دولت ايران اجازه می دھد تا مواد مخدر از کشور ايران به کشور ھای 

  .اروپائی سرازير شود
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ن  را که به جرم مبارزه و يا با داشتی تا انتقام مبارزان بی دفاعبه يقين که روزی خلق ستمديدۀ ايران قادر خواھند شد،

 سردمداران رژيم جنايتکار نظام جمھوری اسالمی، دستگير عقايد مخالف عليه سياست ھای سرکوبگرانۀ قرون وسطائی

  .و تحت شکنجه قرار گرفتند و در زندانھا و به چوبه ھای دار کشانده شدند، بگيرند

ای جنايتکار و سرکوبگر کشور امپرياليسم جنايتگستر امريکا و امپرياليسم ناتوئی و دولتھ" پس به صراحت بايد گفت

، چه از طريق تجاوزات  شان جھت برآورده ساختن اميال ضد بشری،ھای ايران و پاکستان ھستند که به اشکال مختلف

و دامن زدن جنگھای داخلی و چه ھم از طريق رشد و توليد و قاچاق مواد مخدر و ده ھا جنايت ديگر، کشور ھا را به 

  .را به بدبختی و نابودی می کشانند  آنیقھاخاک يکسان می نمايند و خل

ند و يا نظر به وابستگی ھای که به ه ا نتوانستکنونکه تا   به حال کسانیننگ و نفريندر اخير باز ھم تذکر می دھم، 

  .امپرياليستھا دارند، نمی خواھند ماھيت سيستم سرمايه داری و دولتھای امپرياليستی را درک کنند

  

  
 
 

 
 


