توليد وترافيک مواد مخدرچگونه ووسيله کيها انجام ميشود؟؟؟
" پژوهش مستند درمورد کشت  ،توليد وقاچاق موادمخدر"
بخش اول(استاد صباح)

باحضوريکنم دهه نيروهای خارجی درافغانستان کشت وتوليد ترياک درکشور به رشد قابل مالحظه ای
رسيده است  .درحدود  ۲۲۴هزارهکتار زمين درسال دوهزاروپانزده زيرکشت خشخاش بوده که
درمقايسه با سال گذشته  ۷درصد افزايش را نشان می دهد  .درحدود ۷۱هزارهکتارزمين ازسال ۱۹۹۴
زيرکشت ترياک خالص درافغانستان بوده است که در مقايسه با سال  ۲۰۱۴بيش ازسه برابر رشد داشته
است که با اين حال افغانستان بزرگترين مرکزتوليد کننده ترياک درجهان محسوب می شود  .درواليت
هلمند درحدود  ۱۰۳۲۴۰هکتارزمين درسال  ۲۰۱۴زيرکشت ترياک بود که اين واليت به بزرگترين
مرکزکشت و توليد مواد مخدر تبديل شده است .
 ۹۸در صد کشت و توليد ترياک درواليات جنوبی  ،شرقی وغربی صورت گرفته است .
بعدا زسال نوزده صدوهفتادنو ميالدي بخشی ازفعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد يك شبكه بنيادگرای اسالمی بود كه به
آن نام جهاد وجنگ مقدس برعليه شوروی داده شد .اين شبكه ازطرف اياالت متحده وعربستان سعودی پشتيبانی مي شد.
اما بخش اعظم كمك مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدردرمثلث طاليی (منطقه توليد ترياك درآسيای مركزی
وافغانستان ).تامين مي شد .درسال نوزده هشتاد پنج ريگن رييس جمهوروقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی را امضا كرد.
براساس اين دستورالعمل بايد كمك نظامی را به مجاهدين هرچه بيشترتقويت نمود تا به از هم پاشی قوای شوروی وخروج
آنان ازافغانستان منجر شود .كمك های نظامی به شدت افزايش يافت ،به طوريكه درسال نوزده هشتاد هفت سالح های
تحويلی به مجاهدين به شصت وپنج هزار تن رسيد .درطی اين مدت سيل متخصصان سيا و پنتاگون به طور پنهانی و بی
وقفه راهی دفترمرکزسازمان اطالعات پاكستان  -ای.اس.اي -واقع درشاهراه اصلی روالپندی شد .درهمين محل
كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان برعليه قوای شوروی با آي اس آي پاكستان ديدارمي كردند.
سازمان سيا از طريق سرويس اطالعاتی پاكستان نقش كليدی در تربيت نظامی مجاهدين افغانستان داشت .مدارسی كه
توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك های جنگ های چريكی سازمان
سيا را در تعاليم خود گنجاندند .اياالت متحده آمريكا ازديكتاتور پاكستان جنرال ضياالحق درتاسيس هزاران مدرسه افراطي
درپاكستان پشتيبانی كرد ،مدارسی كه ازآنان طالبان سربرآوردند .بدينسان سازمان سيا تالش خود را بر ترويج اين انديشه
گذاشته بود كه از اسالم يك ايده سياسی اجتماعی بي سازد.
سازمان سيا عمليات براندازی حكومت افغانستان را آغاز كرده بود .اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن راه
اندازی جنگی داخلی درافغانستان بود ،جنگی كه تااکنون ادامه دارد .برژينسكی مشاورامنيت ملی دولت كارتر دريك
مصاحبه مطبوعاتی درنوزده نودهشت حمايت ازمجاهدين توسط سازمان سيا را به اين شكل تاييد كرد :برژينسكی :براساس
اطالعات رسمی ،سازمان سيا كمك به مجاهدين را ازسال نوزده هشتاد ميالدي يعنی بعد از حمله نظامی شوروی به

افغانستان دربيست چهاردسامبر نوزده هفتاد نوآغاز كرد .اما حقيقت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده است .واقعيت اين
است كه درسوم جوالي نوزده هفتاد نوكارتر رييسجمهور دستورالعملی را امضا نمود كه برطبق آن بايد به مخالفان دولت
طرفدارشوروی به صورت مخفی كمك مي شد.
منابع خبری با تاکيد به اينکه مزارع بزرگ خشخاش درکنار پايگاههای نظاميان خارجی در افغانستان کشت می شوند،
سود امريکا از توليد و قاچاق مواد مخدر درافغانستان بسيار بيشتر از هزينه های واشنگتن در کشور است.
به گزارش خبرگزاری (شفقناافغانستان) ،به نقل ازتحليلگران ،سود آمريکا را ازتوليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان،
بسيار بيشتر از هزينه های واشنگتن درافغانستان دانست و نوشت :پايگاه اينترنتی ˈگلوبال ريسرچ ˈيکی از پايگاه های
خبری  -تحليلی که مرکز آن در کانادا است و روزانه نزديک به يکصدوسي هزار بازديد کننده دارد ،دريکی از گزارش
هايی که اخيراً به قلم « شروود رز» منتشر کرد ،نوشت که امريکا ساالنه پنجاه ميليارد دالرازکشت و قاچاق موادمخدر
درافغانستان کسب درآمد می کند .زمانی که طالبان بر سر قدرت بود ،سخت گيری بيشتری بر تجارت موادمخدر صورت
می گرفت؛ اما اکنون اوضاع پس از تهاجم امريکا به افغانستان بسيار بدتر از گذشته شده است.
اريک والبرگˈيک روزنامه نگارسرشناس کانادايی نيزدرمقاله ای با عنوان ˈامپرياليسم پُست مدرنˈ نوشته است :توليد
مواد مخدر درافغانستان ازصدوهشتاد پنج تن در سال دوهزاريک تقريبا سي سه برابر شد و در سال دوهزارشش به
ششهزاروصد تن افزايش يافت و درسال دوهزاروهفت ،افغانستان تقريبا نودسه درصد هروئين جهان را توليد کرد.
روزنامه ˈهوفينگتون پستˈ به نقل از ˈرون پلˈ نماينده سابق جمهوريخواه در مجلس نمايندگان امريکا نيز می نويسد اين
موضوع کامال بديهی است که سيا در معامالت قاچاق مواد مخدر عميقا فعاليت داشته است.
جنرال گاريف از فرماندهان سابق ارتش روسيه هم به تلويزيون ˈراشا تودی ˈگفته استˈ :امريکا قصد متوقف کردن توليد
مواد مخدر در افغانستان را ندارد؛ چرا که با آن ،هزينه حضور نظامی خود را در اين کشور تامين می کند.
وی با بيان اين مطلب که امريکايی ها خودشان پذيرفته اند که مواد مخدر اغلب با هواپيماهای امريکايی از افغانستان خارج
می شود ،گفتˈ:قاچاق مواد مخدر در افغانستان برای آنها ساالنه حدود پنجاه ميليارد دالر درآمد دارد که به طور کامل
هزينه های نظامی آنها را در افغانستان تامين می کندˈ .جای ترديدی نيست که توليد موادمخدر درافغانستان نسبت به سال
دوهزاروشش که ششهزاروصد تن تخمين زده شده ،تا سال دوهزاروسيزده افزايش چشمگيری داشته است .آخرين آمار
توليد مواد مخدر هشتهزاروسه صد تن گفته شده ،که افزايش قابل توجهی را نشان می دهد.
بازار مصرفی اين مقدار عظيم مواد مخدر کجاست؟ بيشترين سود از قاچاق موادمخدر نصيب چه کسانی می شود؟ می
نويسد :اگر فرض را بر اين بگيريم که از مجموع هشتهزاروسه صد تن مواد مخدر توليد شده درواليات جنوبی و
ناامن،هزارتن ،از طريق مرزهای زمينی افغانستان قاچاق می شود يا به مصرف داخلی معتادين افغانستان می رسد ،يا
توسط پليس و وزارت مبارزه با موادمخدر افغانستان نابود می شود و يا به مصارف طبی می رسد؛ سرنوشت مابقی اين
مواد مخدر که بالغ برهفت هزار تن است چه می شود؟!
براساس اين گزارش ،حامد کرزی رييس جمهورقبلي ،چندسال قبل دريکی از سخنرانی های خود گفت که درآمد کشورهای
خارجی از کشت خشخاش درافغانستان ساالنه در حدود شصت ميليارد تا صد ميليار دالر است .گزارش جديد گلوبال
ريسرچ نيزبيانگر سود حداقل پنجاه ميلياردالری سازمان اطالعات امريکا (سيا) از محصول خشخاش توليد شده در
افغانستان است .برخی از تحليلگران افغان ،سود امريکا از مواد مخدر را بسيار بيشتر از اين رقم می دانند ،اما اگر همين
رقم فعلی را نيز بپذيريم ،درآمد امريکا از موادمخدر بسيار باالتر از مصارف آنها در افغانستان است.
هزينه های امريکا در افغانستان اعم از کمک به دولت ،کمک به برخی نهادها ،تدارکات نظاميان امريکايی ،تامين هزينه
های پايگاه ها و ...بسيار کمتر ازپنجاه ميليارد دالر درآمد آنها از قاچاق مواد مخدر است.
همگان آگاه هستند که يکی از منابع مهم تدارکات طالبان ،کشت وسيع موادمخدر در جنوب کشور است؛ مزارع بزرگ
خشخاش که خريداران ثروتمندی دارد و بطور تضمينی به فروش می رسد ،سبب شده که مواد مخدر ،با خيالی آسوده کشت
و برداشت شود و به فروش برسد و سود سرشاری را نصيب سازمان سيا و گروه طالبان کند و نتيجه آن شود که جنگ در
افغانستان همچنان تداوم يابد .توليد موادمخدر در افغانستان ،پيامد زيانباری برای مردم ،دارد .گسترش روزافزون اعتياد به
مواد مخدر ،ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آن ،ايجاد شکاف طبقاتی حاصل از کشت و فروش موادمخدر ،تقويت

مافيای اقتصادی و سياسی که با مواد مخدر ارتباط دارند و ...همه باعث ايجاد مصائب اجتماعی جديدی برای مردم شده که
نتيجه ی فرصت طلبی طالبان ،مافيای اقتصادی ،سازمان سيا و زمين داران بزرگ خشخاش ،می باشد .مبارزه پليس ملی
و وزارت مبارزه با موادمخدر که گاهی با چوب به جان مزارع کوچکی از موادمخدر می افتند هرگز راه به جايی نخواهد
برد .کشتزارهای وسيع خشخاش ،هرگز با اين سيستم ،از بين نخواهد رفت .مزارع بزرگ خشخاش در کنار پايگاههای
بزرگ نظامی خارجی قرار دارند و در سايه همين پايگاهها کشت می شوند؛ پايگاههايی که هيچ نهاد ملی و دولتی
افغانستان به آنها دسترسی ندارند و از متن و مبنای آن ،اطالع دقيقی در دست نيست .دولت افغانستان و شخص رئيس
جمهور ،به درستی به اين مسئله واقف هستند و انتظار می رود با جديت ،پيوند عميقی که ميان کشت کنندگان موادمخدر،
سازمان سيا ،طالبان و قاچاقچيان بزرگ وجود دارد را پاره کنند.
اين سياست تفرقه اندازونفع ببرتااکنون به شدت ادامه دارد وافغانستان رادرکام نابودي کشانده است واين اهداف پيامد هاي
منفي بسياري رابه کشوربارآورد ويکی از تاثيرات منفی آن اين است که نام افغانستان آلوده وخدشه دارشده است وما به فاسد ترين
کشور دنيا تبديل شديم وازلحاظ درجه شفافيت جزسه کشورپايين دنيا هستيم .اين تبليغ نامطلوبی برای افغانستان است هيچکس با اين
وجود نمی آيد درافغانستان سرمايه گذاری کند .مساله حايز اهميت اين است که بی باوری در بين مردم به وجود می آيد وقتی اعتماد
مردم به دستگاه دولتی که بعنوان خدمتگذاران مردم هستند تغيير کند فاصله بين مردم ودولت ازبين می رود بنابرين تخريب وويرانی
ايجاد می شود.اگرما فساد را ازبين ببريم فساد ما را از بين نمی برد .درافغانستان يک اراده قوی سياسی واخالقی درازبين بردن فساد
وجود ندارد.

يکی ازعوامل اصلی ونخستين عامل دروجود مزرعه ی ترياک وگسترش اين مزرعه مافيای تجارت وقاچاق مواد مخدر
است .اين مافيا ازسه بخش داخلی ،منطقوی وبين المللی تشکيل ميشود .هيچگاه نه درگذشته ونه امروز ،دهقانان وزارعين
کوکنار به وجود آورنده ی مافيای تجارت وقاچاق مواد مخدر نبودند ودرآينده هم نخواهند بود .اين قاچاقچيان وتاجران
قدرتمند مواد مخدرچه درداخل وچه درخارج افغانستان هستند که کشت وزرع ترياک را درافغانستان به وجود آورده اند
وعامل گسترش وزرع ترياک ميشوند .آيا ترياک ومواد مخدررادهقانان وزارعين ترياک ازافغانستان به بيرون کشورمی
برند؟ آيا ازهرده گرام هيروئينی که درکوچه ها وجاده های لندن دردست نوجوانان انگليسی قراردارد با مرکب وقاطر
توسط دهقانان هلمندی ،ننگرهاری ،قندهاری ،وبدخشانی انتقال داده شده است؟ مسلما ً که پاسخ منفی است .اگرمافيای
قدرتمند تجارت وقاچاق داخلی مواد مخدردرافغانستان ترياک وهيروئين راتا آنسوی مرزها می برند ،مافيای قدرتمند
ترازآنها آنرا تا کوچه ها وپس کوچه های لندن  ،واشنگتن  ،نيويارک  ،برلين  ،مسکو ،تاشکند  ...ميرسانند .ازاين رو
باراين شرمساری را نبايد مردم ودولت مادربرابرخارجی ها به تنهايی بکشد .بلکه قسمت اعظم آن بار را بدوش خارجيها
بگذارد .تقسيم بارازاين زاويه نيز قابل توجيه ومنطقی است که اگردرجامعه که فقير ،عقب مانده ،جنگ زده ،ويران
ودارای پايين ترين سطح سواد وتعليم وتربيه است کشت ترياک وتجارت ترياک ومواد مخدرمايه ی شرمساری وخجالت
باشد ،درجوامع مدرن ،پيشرفته  ،مرفه ،دارای فرهنگ ومدنيت عالی غربی ودرلندن وواشنگتن مرکزترقی ،دموکراسی
وپيشرفت اجتماعی واقتصادی جهان قاچاق واعتياد مواد مخدربيشترمايه ی خجلت وشرمساری است .ازاين ها که بگذريم
پرسش اين جااست که چرابا قاچقچيان وتاجران مواد مخدربه عنوان يک عامل اصلی زرع وتوليد ترياک با شدت وقاطعيت
بيشترازمبارزه عليه زارعين ترياک ومزرعه ی ترياک برخورد نمی شود؟ .
چرا به همان پيمانه ای که تصويرتخريب مزرعه ی ترياک توسط پوليس ونيروهای امنيتی افغانستان درپرده های
تلويزيون به نمايش گذاشته ميشود ازدستگيری ومحاکمه ی تاجران وقاچقبران مواد مخدردرتلويزيونها تصويری به چشم
نمی خورد؟ درحالی که آنچه را دهقان گفت وآنچه را که بارنت روبين امريکايی با صراحت اظهار داشت وروزنامه ی
امريکايی آنرا با صراحيت بيشتر نوشت ،وزيرداخله پيشين ( جاللي ) نيزمی گفت .ازدخالت ومشارکت افراد دولتی
درتجارت وقاچاق مواد مخدرصحبت ميکرد وآنها را به افشاء کردن ومحاکمه تهديد مينمود .اما چشمها هنوزدرانتظاراين
افشاء ومحاکمه باقی مانده اند .تا زمانيکه مافيای تجارت وقاچاق مواد مخدرفعال وقدرتمند باقی بماند  ،مشکل توليد وزرع
ترياک هم درافغانستان حل نميشود.

