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 Political سياسی

  

  بروس ريچارد سن: نويسنده 

   کابل-  احمدشاه وردگ:  ازبرگردان

  

  و مواد مخدرممنوع  تسليحاتقاچاق

   دولتی؟ۀ ويا پاليسی تصويب شدئیاعمال جنا

  

 را ئی سوماليااھداف) (AC-130يکا ساعت شش صبح طيارات جنگی امرماه جنوری حوالیبه تاريخ ھشتم ونھم 

. را ازدست دادند افراد ملکی جانھای خويشاز تن ٣١ انشانی وزيرآتش مرگبار قراردادند، دراين حمله آشکار

وی اين تھاجم ھرد. ردستان مورد تھاجم قراردادنددرايرل وک اھداف ايرانی را ئیدرعين زمان نيروھای امريکا

گسترش ميدان جنگ درافغانستان،  ،مزمان خطوط جنگ درسوماليا وليبياآغازنمودن ھ. نشانه ھای جنگ طلبی بودند

  اقدامات جنگی درعراق، وتداوم اشغال افغانستان، عراق وفلسطين اين ھمه نشانه ھای يادگاری وحشتۀتوسع

  . باشند يک سکه میاستعماری قرن نزدھم است، که دوروی ) فارورد پاليسی(

 سال غير نظامی خواھد بود يکبارديگر توسط تشنگان شرکتھای  سود ٢٠١١شد که سال  ی راکه گفته میئآرزوی ھا

مبارزه عليه " وسرمايه، ميليتاريسم آشکار دسيسه افگن وفاقدھرنوع قانونمندی، استعمار وجنگ ايديولوژيک

رد که اين ھمه باعث مصايب بيشماری برای مردم جھان گرديده نيست ونابودگرديد، جای تريد وجود ندا" تروريزم

گفته ) Chuck Hagel( چک ھجلئیدراين اواخر سناتور امريکا. باشند وعامل کوچھای اجباری درسراسر دنيا می

به سخنان سناتور " باشد درطول تاريخ امريکا اينھا بزرگترين لغزش واشتباه سياست خارجی  امريکا می:" است

 ھا، فلسطينی ھا ئی بايد عالوه کرد که درنتيجه ھمين اشتباه ولغزش امريکا اميد افغانھا، عراقی ھا، سوماليایئامريکا

  .ھم نابودگرديدند که ازپی يک نمونه کوچکی ازبشردوستی وعدالت سرگردان استند

 افغانی که جمانيک تر. گردد قديمی افغانستان يک بارديگرنشانه ھای تھديد ظاھرمی" سايه روحی" ازشبح

  :کند، وی چنين می افزايد را برايم قصه می  ترجمانی دارد، چشم ديد خويشۀ درافغانستان وظيفئیبانيروھای امريکا

فرستد، سيلی  تالف شمال اسلحه میئبارديگر برای ا خورند، روسيه يک حوادث درافغانستان سخت جوش می"

  ". سنگھای قيمتی ومواد مخدردرگير ھستندتالف شمال درقاچاقئ اازاسلحه درحال آمدن است، اعضای
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 دوران شوری سابق درزرادخانه ھای تاجکستان توسط کشتی ھای کوچک به مخفی گاھا در شمال ۀ ذخيره شدۀاسلح

شوروی توسط روسھا برای  - ی اند که دردوران جنگ ده ساله افغانئگاھاھمان مخفيگردد، اين  افغانستان ارسال می

   )١(.باشند تالف شمال میئکردند وتاکنون نيز درکنترول ا ن استفاده میآدشاه مسعود ازجنگجوی وکالتی خود احم

ن ئيياقوت، اپيوم وھيرو زمرود آبی،" از ایطيارات برگشته ازافغانستان درکارگو ھای غيرقانونی بامحموله

 ینويسنده درجا". گيرندی حيث قيمت آن قرارمه  پول به دسترس دالالن اسلحه ببه عوضپروسس شده اند که 

  :نويسد ديگری می

آنھا اين توانمندی را . قاچاقبران بدون داشتن خوف ازپی گردقانونی، استعداد پيشبرد چنين عمليات ھارادارند"

 دربدل قيمت اسلحه" قاچاق ساالران افغانی موادمخدر". "نده اوردآدست ه  حکومتی بۀباخريدن مقامات بلندپاي

شود،   آريانا به شھر دبی امارات متحده عربی  انتقال داده میئیند که توسط خطوط ھوانماي راتھيه می" الماس خام"

انتقال ) سفيد سازی(شو  و باشد که پول ھای نقد را به منظور شست  روسی نيز میۀ آريانا يک طيارۀدرپھلوی طيار

 آسانی به اسعار خارجی تبادله به ورد و آمی وجوده دھد،  اين داد وستد پول ھا نه مشکل است ونه درد سری راب می

   )٢(.گردد می

ۀ حيث وسيله دارند که ب  الماس درافغانستان وھم افريقا وجودۀگويند که منابع توليد کنند جستجوگران سازمان ملل می

ه  نھفته است که امروز بیشود وبدون ترديد ريشه ھای آن دراصطالح ن کارگرفته میآ ازستد اسلحه ممنوع و داد

گران سازمان ملل منابع اسلحه درزرادخانه ھای اتحادشوروی  جو و به بيان جست. شود يادمی" اس خونين الم"نام 

 فروشات آن به قاچاقبران اسلحه توسط افسران سابق شوروی دوام ۀباشد که سلسل سوسياليستی دوران جنگ سرد می

.  اوکراين ناپديد گرديدۀ اسلحۀرادخان بليون دالر اسلحه ازذخايرنظامی ز٣۶،۶ به ارزش ٢٠١٠درسال . ابد يمی

ارقام  که ازدوران شوروی سابق تقسيم گرديد وبه دست قاچاق بران افتاده است بايد بيشتر ازای ولی مقدار اسلحه 

اکثريت دولت ھا قاچاق اسلحه را به مانند قاچاق مواد مخدر به الفاظ . فوق باشد که شمار دقيق آن معلوم نمی باشد

 ين امر چشم پوشی میااز ثری را برای نابودی آن نمی گذارند، دولت ھاؤمگاه گامھای  کنند ولی ھيچ قوی تقبيح می

  نھفته است، دولت ھا پاسخ به اين مشکالت را به عقب میوخون واعتياد درھمين قاچاق ممنوع کشت ۀکنند که ريش

منازعات بين المللی سود شند که دربا ی میئ خوبی برای پاليسی سازان شرکت ھاۀکه وسيل اندازند ، مشکالتی

دست ه ی رابئ اخير ردپای سريال نمبرھای اسلحه ھاۀن سازمال ملل درچند دھامحقق. دگرد يب ايشان میصبيشتری ن

ده بودند وبه مناطق تحت کنترول ذخيره ش) Warsaw Pact( ند که يک زمانی درزرادخانه ھا پکت وارساه اآورد

   )٣(.تالف شمال آورده شده اندئا

ورد که درريکاردھای محاسبات مالی  آ مالی رابه بارمیوجوھاتبرای جنگ ھای مخفی، قاچاق مواد مخدر واسلحه 

. ندارددستان خويش  در ورد که اھرام قدرت را آبارمیه ثبت وراجستر نمی گردند وبيشترين سود را برای کسانی ب

ه مايل اند که درزمان کسب قدرت تعھدات وقسم ھای اين افراد درمقامات بلند تشکيالت اداری قراردارند وھميش

ستد غير قانونی ويا ازبين  و را به فروش برسانند ومانع ھرنوع تحقيق وپژوھشی شوند که برای افشای داد خويش

   )۴(.گيرد بردن آن صورت می

ستی شوروی ، سيستم مينات اسلحه، ازبقايای سيستم مکمل عملياتی اتحاد جماھير سوسياليأدرپھلوی جريان متداوم ت

ترانسپورت مخفی،گروه متخصصين جعل سازی اسناد وسيستم ھای بانکی به گروھای پيچيده و زرنگ جنايتکاران 

 نمايندکنترول  چطوردانند که اين سيستم ھا وگروھای متخصصين را خوبی میه به ميراث مانده است،  جنايتکاران ب
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که درگير جنگ ھستند ويا زير  یئ زيادی را درکشوھاکم و تجاربط محبه نفع خويش ازآنھا کارگيرند، اينان رواب و

 )(Wolf’ Lone  تنھانام گرگ ه يکی ازين جنايتکاران ب. نده ادست آورده تعزيرات سازمان ملل قرار دارند ب

ھم ) the Merchant of Death‘( و تجارمرگ)  sanctions buster‘( نام ھای تعزيرات شکنه است که ب

 کرده ئیرانيز کما) بدنام(باشد که شھرت  روسی می)  Victor Boutوکتور بوت(ده است وآن عبارت ازشناخته ش

  .باشد  ھای آن شکی  نمیئی دررسواو

 لسان شناسی انستيتوت نظامی مسکو ۀويکتور بوت کی است؟  نامبرده درشھر دوشنبه به دنيا آمده ودررشت

درسن ھژده سالگی بااحمدشاه مسعود يکی : گويد ت میويکتوربو. را تکميل نموده است تحصيالت خويش

ويکتور بوت درسن بسيارجوانی . ديدار نموده است ،)  V. I. Varrenikovويرانيکوف.ای.وی( ازشاگردان جنرال

 دوستان بسيار نزديک ويکتور بوت ۀدرزمر. نی فارغ گرديده استجگړ ۀازمراکز پرورشی ک،جی، بی به رتب

  :نده ااشخاص ذيل نامبرده شد

د وخليلی، محمد قسيم فھيم، رشيد دوستم، جنرال عطا، جنرال داو ربانی، قانونی، عبدهللا عبدهللا،. احمدشاه مسعود، ب

 Jonasجونس سه ويمبی(، )Mobutuمه بوتو( ويکتور بوت ئید، انجينر صالح ودرجمله دوستان افريقاوداو

Savimbi (و)جونس تيلرJonas Taylor of Sierra Leone (کوچکی  ھایاينان نمونه.  ازسرايلون شامل اند 

. يشان معامله نموده است اباشند که درمعامالت قاچاق مواد مخدر واسلحه با ازدوستان وشريکان  ويکتور بوت می

، کسب شھرت به قدرتاين ويکتور بوت بودکه توسط عمليات مخفی خويش اشخاص مذکوررا درراه رسيدن 

ياری ومساعدت نمود وبسيار تکان دھنده است که اين عمليات ھا   سرسام آورشخصی وجمع کردن سرمايه ھای

   )۵(.مصونيت صورت گرفته است تعقيب بين المللی عدلی باو بدون نظارت 

ی با افتخار گفته است که با بدنام ترين فرد دنيا ويا به روئويکتور بوت دراين اواخر دريک مصاحبه با ژورنالست نا

گويد که يکجا با احمدشاه مسعود  ارتباط داشته است، ويکتوربوت می) مسعود مشھور(ور ژورنالست مذکۀگفت

 که باداشتن شاخھای مارپيچ یقچ کم ياب(وگروھی ازنظاميان ستاد کدری روسھا درکوھای پامير به شکار مارکوپولو

اردادھای اساسی  قر" ويکتور بوت ھمچنان به. پرداخت توسط ھليکوپرھای روسی می) خويش شھرت جھانی دارد

 به اساس ھمين قراردادھای برھان ويشان امضاء نموده اکند که درجنگ عليه طالبان با اشاره می" برھان الدين با

  .ند که درنيتجه  ايتالف شمال درخدمت امريکا قرار گرفتد قراردادھای ديگری نيز اجراء گردي،الدين ربانی

 نيز نشان داد که دربين آنھا سندی وجود داشت که یی بيشماری رسيدنامه ھائويکتور بوت به ژورنالست نارو

اين يک . جه حک شده بودددرشا)  San Air General Trading سان اير جنرال تريدنگ (ۀدرسرخط آن عالم

 رسيد ھای  ويکتور بوت مقدار ۀدرزمر. کمپنی  ممتاز ودرحال رشد سريع است که ويکتورازآن کارگرفته است

  :اسلحه به اين طور نشان داده شده است

فی ( ، چھار پايه دستگاه پرتاب راکت، بمب افگن ھای ھليکوپتر )MI8T تی٨ام آی ( دوفروند ھليکوپترجنگی نوع

ر جنرال تريدنگ به حيث يک ئيسان ا. دوبليون دالر:  قميت مجموعی آن .، مھمات وپرزه جات)٢۵٠ای بی 

برھان  قرارداد با"  چند ماه روزانه توسط چھار پرواز کارگو اسلحه رابه اساسقراردادی حکومت امريکا درخالل 

ابيم که امريکا يک قرارداد  يھای جھانی برگرديم میدبه ريکار اگر. طور مخفی انجام داده استه ب" الدين ربانی

خاطری به راه انداخته ه ب) ويکتور بوت( قاچاقبر دنيانفوق العاده غيرقانونی ارسال اسلحه ومھمات را با بدنام تري

   )۶(.باشد که زادگاه احمدشاه مسعود  میئياست که قاچاقبر مذکوربا ميدان ھای مخفی طياره درپنجشير بلد بود، جا
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ليون ھا دالر مربوط به ويکتور ي يک طياره جت ترانسپورتی حامل اسلحه ومھمات باارزش م١٩٩۵درماه اگست 

مين اسلحه به طالبان أبااستفاده ازين حادثه ويکتور بوت توانست قرارداد ت.  گرديدنبوت درکندھار مجبور به نشست

به ھمين اساس ويکتور بوت که به اساس قرارداد با ربانی درخدمت امريکا قرار داشت توانست . دست آرده رانيزب

ر رسمی کی،جی، موأکه ويکتور بوت می ندرزما. اجراء نمايدمين اسلحه رابه  تمام طرفھای درگير جنگ أ تۀوظيف

ويکتوربوت بارھا اشاره نموده . بی بود بين قوای مسلح شوروی واحمدشاه  مسعود دراکماالت نظامی سھم داشت

است که دردوران اشغال افغانستان به دستور دولت شوری چندين مرتبه محموله ھای سنگين اسلحه ومھمات رابه 

  )٧(.احمدشاه مسعود رسانيده است

وقتيکه ويکتور . ی به کرايه داده استئطياره ھا" نجيب وطالبان" می پذيرد که به رژيم ھای ويکتور بوت ھمچنان

 گرفت، نامبرده درپاسخ می  روسھا به احمدشاه مسعود چند بار مورد پرس وپال قرار میۀخاطرارسال اسلحه بوت ب

  ".بندم مشتريان من دولت ھا استند ومن دراين باره دھن خودرا می:" گفت که

پالن ھای تجارتی . کرد عربی را مديريت میۀ ويکتور بوت کمپنی ھای بزرگ کارگو درامارات متحد١٩٩۶ال درس

  عربی را دربرمیۀبوت کشورھای آسيای ميانه، افريقای جنوبی، آسيای جنوبی والنه ھای کارگوی امارت متحد

خواست  برای وی که می.  برد يش میطور قانونی به په  برا  ظاھراً   ، عمليات خويشگرفت که باداشتن استقالل

جنگجويان وکالتی را مسلح نمايد، معافيت از تعزيرات بين المللی توسط مقامات بلند پايه دولتی  مھياگرديده بود، اين 

  .را به باالترين درجه ارتقاء دادند  سود ومنفعت ھای خويشۀمقامات تحت سايه اشخاص بی نام ونامدار انداز

داشتن معافيت  با اسلحه چطور وچرا و ترافيک مواد مخدر. سازد  را مطرح مییاالت جديؤ سداستان ويکتور بوت

 پرسونل ميخانيکی طيارھا ۀندکه دربرگير ونده طياره رافر ۶٠ ،گرفت؟ ويکتور بوت با داشتن يک گروپ انجام می

. رار داشتند، باخود داشتمورين رسمی وامکانات لوژيستيکی نيز درخدمت آن قأو م  و سھولت ھای ترمينالھابود

اين ھمان ويکتوربوت است که بين . کند ازاعمال شرارت برانگيز ويکتوربوت دولت روسيه تاکنون چشم پوشی می

توانيم ازقاچاق  آيا می.   تسھيالت قاچاق اسلحه توسط مسعود رابه سوماليا مھياء گردانيد١٩٩۵ الی ١٩٩٢سالھای 

 دست آورد؟ يا انگيزه ھای سياسی دولت روسيه درآن نھفته بود که میه آور باين اسلحه تخمينات انگيزه ھای سود

خواست عليه امريکا که درآن زمان   که ازچھره ھای دوران جنگ سرد بود ومی"محمد فرح ايديد"خواست دست به 

  .درسوماليا درگير بود، بدھد

نمايند  چين درآسيای ميانه می ايران و ، ديگر تحليل گران انرژی اشاره ای به رقابت ھای کشورھای روسيهازطرف

گردد، تاريخ  دست آوردن انرژی درحال تقليل ھايدروکاربنی وفوسيل ھا روزبه روز تشديد میه خاطر به که ب

درسياست ھای خارجی  را" نداز وحکومت کنتفرقه بي "ۀامروز وسيل دھد که روسيه اززمانه ھای قديم تا گواھی می

جنگ ھای . رفته که توسط آن دامھای شکاری را برای اقليت ھای افغانستان نشانده استکارگه اقتصادی خويش ب و

خواھد موانعی رابرای سرمايه ھای خارجی  خود گرفته که میه کنونی درافغانستان ازھمين رو شدت بيشتری ب

توانيم  ستراتيژی میبه اساس ھمين  .راه افغانستان، ايجاد نمايد رقابت کننده برای تصاحب حق ترانزيت انرژی از

شود که ھمزمان اين يک ستراتيژی  می. تالف شمال را دريابيمئسلحه ومھمات ازديپوھای روسی به اعلل ارسال ا

توان گفت که امريکا ازاعمال ويکتور بوت آگاھی کامل داشت که به تمام   امريکا نيز باشد، به يقين میۀاياالت متحد

مصارفات  ن استخباراتی بابود که فعاالباورخواھد  دوراز. داد  راانجام میطرفھای درگير اکماالت اسلحه ومھمات

پيشبينی حمله به افغانستان وقتی يقينی شد که .  بليون دالری ازاعمال غير قانونی ويکتور بوت آگاه نباشند۶٠ساليانه 

 به ناکامی  UNOCAL ويونيکالبين طالبھا ) Afghan-Pipeline Trans(افغان-مذاکرات پايپ الين ترانس
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انگيزه ھای تشکيل يک حکومت که ميدان رابرای کاميابی چنين " جنگ عليه تروريزم"منجرگرديد که زير نام 

  . نھفته بود،مذاکراتی ھموارسازد

ن نامبرده به قاچاق مواد مخدر، قاچاق آدراين اواخر بلجيم امرگرفتاری ويکتور بوت راصادرنموده است که در

 پوليس تايلند ويکتور بوت را دربنکاک دستگير ٢٠٠٨درسال . لھای سياه متھم گرديده استشوی پو و اسلحه وشست

 ۀ خواست٢٠٠٨تايلند دراگست ) ستره محکمه(امريکا ازتايلند خواستار استرداد مجرم گرديد ودادگاه عالی. نمود

  .استرداد ويکتور بوت به امريکا رامنظور نمود

 ديب کالنساالن نيويارکألتامه به امريکا تسليم گرديد که اکنون دردار برای محاک٢٠١٠ويکتوربوت درنوامبر 

(MIT) دام شکاری مجرم جھانی اکنون  فرار از و رات اخيريولی ويکتور بوت باعبوراز موانع تغي. باشد بندی می

 طيارات خاطرکرايه گيریه درآن زمان ويکتور بوت ب. مينات اسلحه قوای مسلح امريکا مبدل گشته استأبه مرد ت

 امريکا به يک شرم آشکار مبدل گشته ۀبرای دولت اياالت متحد ،شمالطالبانی  تالف ضدئبرای اکماالت اسلحه به ا

   )٨ (.بود

    کی، بی،آر( امريکا، انجينران قوای زمينی وئیاين يک حقيقت مبرھن است که ويکتور بوت برای قوای ھوا

K.B.R   ،کی بی آر يک شرکت سبسايدی شرکت ھالبيرتن مربوط ديک چينی خدمات ترانسپورتی مھيا ساخته بود

 پرواز به عراق ١۴٢ويکتور بوت به اساس يک قرارداد بادولت امريکا . باشد س جمھور وقت امريکا میئيمعاون ر

  .انجام داده است

انونی مواجه ق  اخالقی واد مخدر واسلحه باتھديدات وموانع زياد ويکتور بوت برای اشتراک درقاچاق موۀمحاکم

 ئی علنی وعادالنه محاکمه گردد به يقين دولت امريکا به شرم ورسواۀاگرويکتوربوت دريک محکم. خواھد شد

  . غيرقانونی اسلحه به افغانستان وعراق دست داشته استۀآشکاررو برو خواھد گرديد که درقاچاق فوق العاد

درزمان طالبان کشت . رافغانستان روبه گسترش استاگر خالف تبليغات ازروی حقيقت بگويم، قاچاق مواد مخدر د

ولی ظاھرشدن قوای آيساف دراين کشور، افغانستان را . وزرع کوکنار درافغانستان ازبين رفته بود

موران سی آی ای ونمايندگان أ افغان ازطرف مقاناندھ. يکبارديگردرمقام نخست توليدکنندگان مواد مخدر قرارداد

شود  گفته می. ابه کشت خشاش بپردازند تا بتوانند جوانب مالی جنگ جاری را پرسازندند تدحکومتی تشويق گردي

ند که ريکارد ھای آن ه ادست آورده بارھای غيرقانونی آنقدر پول ب و که بانک ھای اساسی امريکا ازمدرک کار

   )٩(.مثالی درگذشته نداشته است

طورساده ه گيزه ھای عقب قاچاق بری رانمی توان باگرچه سودآوری سرسام آور درقاچاق موردنظر است ولی ان

  .باشد ناروا ومغلق می انگيزه ھای دولت عقب قاچاق بری بسيارشوم،. دراين سودآوری  خالصه کرد

پ ومخفی ازانظار مردم به پيش که توسط آن جنگھای چُ  ،شود  کاری سياست خارجی مبدل میۀقاچاق به يک وسيل

  .شود برده می

  پايان
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