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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 ۴۵نشريۀ پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ نومبر ٢۶

  مواد مخدر، رخ ديگری از جنگ در افغانستان
  

 القاعده و هجنگ علي«به سرکردگی اياالت متحدۀ امريکا با صرف ميلياردھا دالر به بھانۀ » جامعۀجھانی«از تاخت و تاز 

در اين مدت نه تنھا خبری از نابودی شبکۀ القاعده و . گذرد و نابودی اين گروه ھای تروريستی، يازده سال می» لبانطا

بيشتر از پيش افزايش می يابد و در ميدان کشمکش و » طرفين«شدن » شاخ به شاخ«گروه طالبان نيست بلکه ھر روز 

  . دھند ش ما ھستند که ھست و بود شان را از دست میدرندگی ميان جناوران، اين توده ھای ستمديده و زحمتک

افغانستان مسير اين نوشته را منحرف می سازد، لذا برای جلوگيری از اين » جنگِ «بررسی و موشکافی اما و اگرھای 

اط آن انحراف، تالش می شود تا نوشتۀ حاضر به موضوع مواد مخدر افغانستان از توليد تا توزيع در بازارھای جھانی و ارتب

 ھا و چگونه سھيم اند و فعاليت دارند، نظری گذرا داشته هکه در پس پردۀ مواد مخدر افغانستان ک جاری و اين» جنگِ «با 

  ديگر تالش می گردد تا واضح گردد که درآمدھای حاصل از قاچاق مواد مخدر چگونه به مصرف میتباشد يا به عبار

  . ھای درگير از اين مدرک، چگونه تمويل می گردد »رفط«افغانستان برای » جنگ«رسد و ھزينه ھای 

. ای وجود ندارد  له ھيچ شک و شبھهأمواد مخدر يکی از منابع مھم و عمدۀ تمويل طالبان به شمار می رود و در اين مس

 ۶١بازار فروش ترياک افغانستان ساالنه «: سازمان ملل در اظھارات خود به وضاحت اين موضوع را ابراز داشته است

ميليارد دالر درآمد دارد که شبه نظاميان و تروريزم بين المللی توسط اين درآمد، تالش ھای مختلف را برای بی ثباتی 

دھد که اين تنھا طالبان و  اما اسناد منتشره نشان می. »شوند دھند و از اين طريق تأمين مالی می افغانستان انجام می

ی ھا، انگليس ھا و ساير غربی ئی جنگ زرگری را تأمين می نمايند بلکه امريکاالقاعده نيست که از اين مدرک، ھزينه ھا

جاری را تمويل می » جنگ«دخل اند، با استفاده از پول مواد مخدر افغانستان ھزينه ھای   که در جنگ افغانستان ذیئیھا

 مافيای بين المللی قاچاق مواد ۀدست ھای قدرت مندی در داخل دولت با شبک«: البته به گفتۀ معاون دوم کرزی. نمايند

  !»مخدر ھمکاری دارند

که سابقۀ طوالنی ندارد، اما از اوايل تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی اين کشت  مواد مخدر در افغانستان با آن توليد

ند و مخصوصاً ھنگامی که تنظيم ھای جھادی به کمک مالی و تخنيکی کشورھای غربی ايجاد گرديد. رونق بيشتری يافت

ی ھا و انگليس ھا، عده ای از اين تنظيم ھا و قومندان ھای محلی با انتقال مھمات جنگی در داخل ئبه اساس تشويق امريکا

اين قومندان ھا با دست يافتن به پول ھای سرشار . دادند افغانستان، در برگشت مواد مخدر را به جانب پاکستان انتقال می
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د تا در قسمت کشت و قاچاق مواد مخدر وقت زيادتری را صرف نمايند که با حاکميت از درک مواد مخدر، تشويق گرديدن

  .ی طالبی، توليد مواد مخدر از ھر زمانی بيشتر شدئامارت قرون وسطا

 تن رسيد، اما در اخير ٣۴٠٠به اساس معلومات منتشره، در ابتدای حاکميت امارت اسالمی، توليد مواد مخدر ساالنه به 

 تن افزايش يافت و خريد و فروش آن در بازارھای افغانستان به شکل آزاد صورت می ۴۶٠٠ مقدار به  اين١٩٩٩سال 

. شد واليات نيمروز، ھلمند، قندھار و ساير واليات افغانستان به وضوح ديده می گرفت که بازارھای وسيع فروش آن در

ايت ھای جھانی، تصميم گرفت تا توليد مواد مخدر را حم» جلب«در اواخر، امارت طالبی بنابر داليل پت و پنھانی و گويا 

  . تن رسيد۴٠٠ سپتمبر به ١١ و  قبل از حادثۀ ٢٠٠١ممنوع و محدود نمايد، به ھمين دليل توليد مواد مخدر در سال 

 و به تعقيب آن ايجاد دولت کابل که حمايت وسيع) ناتو(با ترکيدن پوقانۀ امارت طالبی به کمک ماشين جنگی سرمايه 

به اساس ارقام منتشره که به . را به ھمراه داشت، توليد مواد مخدر به شکل سرسام آوری افزايش يافت» جامعۀ جھانی«

  و بعد به ٢٠٠٧ تن در سال ٨٢٠٠ به ٢٠٠١تن در سال  ۴٠٠ صورت نمونه اينجا ذکر می گردد، توليد اين ماده از

 در واليت ٢٠٠٧ی در سال ئکمه پوش انگليسی و امريکاکه ھزاران چ با وجود اين.  رسيد٢٠١١ تن در سال ۵٨٠٠

 تن را در بر می ٨٢٠٠ تن از مجموع ۴٢٢٩ھلمند موجود بودند، اما توليد مواد مخدر اين واليت در اين سال نزديک به 

  .نندگيرد، برخی از نشريات غربی درآمد اشغالگران انگليسی را از مدرک قاچاق مواد مخدر ميلياردھا دالر تخمين می ز

خالت مستقيم  ميليون نفر گذشته اند، نيازمند د٢٠٠فراھم نمودن ضرورت مصرف بازارھای جھان که معتادين آن از مرز 

و عملی نظام سرمايه است که اين تجارت را منحيث يکی از بزرگترين منابع درآمد شناخته و با استفاده از ماشين جنگی 

سرمايه، بحران را در کشورھای عراق، افغانستان و ليبيا ايجاد نموده و در حال گسترش دامنۀ اين بحران به کشورھای 

  .سوريه، يمن و ايران می باشند

نفع در سودھای ميليارد دالری مواد مخدر  دھد، دست سازمان ھای جاسوسی ذی يل متعددی وجود دارد که نشان میدال

، از سازمان سيا خواست تا راه ھای مجادله با مواد مخدر افغانستان ٢٠٠٧دخيل است؛ بخشی از دولت انگليس در سال 

 نمايد، بررسی نمايد و راه مجادله با آن را پيدا کند که اين را که بخش اعظمی از ھيروئين مصرفی انگلستان را تھيه می

ه  ھای اين سازمان جاسوسی که در داخل افغانستان به نام پژواک و دلتا فعاليت داشتند، روب  تيمۀامر با مخالفت سرسختان

تواند ھمکاری  د که اين امر میھا که با مافيای مواد مخدر افغانستان ارتباط تنگاتنگی دارند، استدالل نمودن اين تيم. رو شد

  .گران مرگ را به خطر اندازدابين سيا و اين سود

: تايمز در مقاله ای به ھمکاری بين سازمان سيا و قاچاقچيان مواد مخدر پرداخته و اضافه کرده است  نيويورک ۀروزنام

 ۀبه نوشت. برد، عامل سيا بوده است یسر م  ميالدی در زندان امريکا به٢٠٠٨قاچاقچی افغانستان که از سال » بزرگترين«

ی، جمعه خان در قبال دريافت مبلغی ھنگفت پول، اطالعات مربوط به طالبان، فساد دولت افغانستان ئاين روزنامۀ امريکا

  » .داد و قاچاقچيان مواد مخدر را در اختيار سازمان سيا قرار می

او می . اد مخدر افغانستان را به سه بخش تقسيم می نمايدديميتری سدوف تحليلگر روس، در آمدھای حاصل از قاچاق مو

گويد بخشی از اين درآمدھا برای تمويل پروژه ھائی ھزينه می شود که سازمان جاسوسی امريکا برای ايجاد ستون پنجم 

بران در کشورھای مورد نظر از آن استفاده می نمايد، اما بخش ديگر از اين درآمد برای ثروت اندوزی مقامات و رھ

اما بخش آخر عوايد مواد مخدر به گروه ھای مالی نمايندۀ رھبری سياسی امريکا . يابدبلندپايۀ اين سازمان انتقال می 

  . اختصاص داده می شود
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در اين کتاب با ارائۀ اسناد فراوان به اثبات . انتشار يافت) مافيا، سيا و جورج بوش( در نيويارک، کتاب ١٩٩٢در سال 

 سازمان سيا و به تبعيت از آن، رئيس جمھور سابق امريکا جورج بوش پدر، وظايف دولتی خود را با رسيده که مدير

  .تجارت جنائی مواد مخدر و سياست در ھم آميخته و با مافيای مواد مخدر امريکا فعاالنه ھمکاری می کند

ر افغانستان بود، اما نتايج حاصله در عليه قاچاقچيان مواد مخدر يکی از اھداف به شدت تبليغ شده ای امريکا د» جنگ«

امروز افغانستان به مرکز جھانی تجارت و قاچاق مواد مخدر مبدل . دھد  سال گذشته معکوس آن را نشان می١١جريان 

 درصد ٧۵در حال حاضر .  فيصد ضرورت بازارھای جھان را مرفوع می سازد٩٠گرديده و مواد مخدر اين کشور 

 درصد بازار امريکا با ھيروئين افغانستان مرفوع می گردد، ٣۵ درصد بازار اتحاديه اروپا، ٨٠بازار مواد مخدر جھان، 

  .گردد   درصد مواد مخدر افغانستان از طريق آسيای مرکزی ترانزيت می۶۵و 

ری يک دالر سرمايه گذا«: اعداد و ارقامی که سدوف در نوشتۀ خود به نشر رسانده جالب و تکان دھنده است، او می گويد

قيمت يک کيلو گرام ھيروئين افغانی .  دالر سود داشته باشد١٢٠٠٠در تجارت مواد مخدر در يک شرايط مناسب، ميتواند 

که چرا در مسکو به  دليل اين( دالر است ٧٠ دالر و در مسکو ١٢٠٠ دالر، در قرقيزستان ۶۵٠در شمال پاکستان 

.  دالر می رسد را بايد در سياست امريکا در قبال روسيه ديد٧٠بارگی اين قيمت افُت می کند و به کيلوی  صورت يک

البته در . امريکا تالش دارد تا نسل جوان اين کشور را از طريق مواد مخدر به يک نسل غير فعال و بيکاره مبدل نمايد

ار مجاز برای مقد( ھزار دوز ٢٠٠از يک کيلو گرام ھيروئين، ). قبال نسل جوان کشور چين نيز اين سياست جريان دارد

  ». دوز آن برای معتاد شدن کافيست۴ الی ٣استعمال . تھيه می شود) يک بار مصرف

که يک پروژه بود، اما با کنترول توليد مواد مخدر توسط خود شان، به مرور زمان از اوامر  ظھور و زوال طالبان با آن

 سپتمبر ١١تجارت محروم ساخت لذا سناريوی  ميليارد دالری اين ١٣٠سيا سرپيچی کرد و اين سازمان را از درآمد 

  .وسيله ای شد برای سرنگونی امارت اسالمی طالبان

، خود ٢٠١۴امريکا با ايجاد پايگاه ھای دايمی، امضای پيمان ستراتيژيک و باالخره ھياھوی خروج عساکر خارجی بعد از 

ر زمان نائل شدن به اين اھداف با خاطر آسوده را به اھداف جيوپولتيک و ستراتيژيک خود ھر روز نزديکتر می سازد و د

  .عرضه و تقاضای مواد مخدر دنيا را کنترول نموده تا بر کشت اين مادۀ مرگبار نيز نظارت داشته باشد

 

 


