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به ادامه گذشته ( قسمت بیست و ششم )

اعتیاد ،تولید و ترافیک موادمخدر
بحران اعتیاد ،تولید و ترافیک مواد مخدر در کنار بحران های هسته ای ،بحران ازدیاد جمعیت وبحران محیط زیست
چهارمین بحران جهانی است که نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام کشور های جهان به یک آفت بزرگ تبدیل
شده واین فاجعه بزرگ بشریت را تهدید به نابودی میکند ولبه تیز آن متوجه نسل جوان یعنی نیروی فعال وسازنده
گان اهم جامعه میباشد.
در باره استفاده از مواد مخدر گفته میشود که به اندازه عمر بشر در روی زمین قدامت داشته در مومیایی های
سومری ها  ۳۸۰۰سال قبل از میالد هم آثاری از روغن خاشخاش دیده شده است ،ولی در باره کشت آن کدام تاریخ
خاصی ویا در کدام منطقه مشخص جغرافیایی اسنادی در آرشیف های بین المللی وجود ندارد ،به این مفهوم که کشت
واستفاده مواد مخدر پدیده جدید عصر ما نه بلکه پیشینه ایی طوالنی در تاریخ دارد .در سال  ۱۸۳۰انگلیس ها که
خریدار بسیار بزرگ چای چینی بودند وبناب ر اینکه کاالی بدیل برای معاوضه چای چینایی نداشتند مجبور بودند از
ذخایر بانکی نقره خویش قیمت چای را بپردازند که این امر به کسر ذخایر نقره بریتانیا بیانجامید ،نیروهای استعماری
انگلیسی در هندوستان کالونی انگلیس دهقانان هندی را به کشت تریاک تشویق ومجبور ساختند که صدور تریاک به
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چین منحیث کاالی بدیل چای باعث آن گردید که بسیاری از چینایان معتاد گردند وبخش اعظم نیروی فعال کار
ودهقانان چینایی به نیروی عاطل وباطل جامعه تبدیل گردیده و آفت اعتیاد همچنان ادامه داشت تا اینکه حکومت چین
واردات تریاک را ممنوع قرار داده وذخایر تریاک انگلیسی ضبط وحریق گردید تا اینکه انگلیسها در جوالی ۱۸۴۰
به این کشور حمله کرده وجنگ خونین وخانمانسوزی برای چینایان که عواقب تباه کنی را هم در قبال داشت درگرفت
که در تاریخ به جنگ تریاک معروف است .هدف از یادآوری تاریخ در این باره همانا جلب توجه خواننده گان میباشد
به مسئ له با اهمیت که کشور گشایان واستراتیژیست های آنها از همه ذرایع ووسایل برای برآورده شدن اهداف شان
استفاده میکنند .چنانچه در سال  ۱۹۷۹زمانیکه ساندینیستهای انقالبی در نیکاراگوا حکومت را در دست گرفتند،
سازمان سیا  CIAکنترا ها مخالفین حکومت ساندینست ها را به توسعه وگسترش مزارع درخت کوکا تشویق کرده
و همچنان تولید وقاچاق کوکائین را مستقیمآ زیر نظر داشتند تا از عواید حاصله این مواد مخدر که به شمول ایاالت
متحده امریکا به تمام دنیا قاچاق میشد سالح وتجهیزات نظامی برای کنترا ها تهیه کرده وآنها را بر علیه ساندینست
ها تعلیم ،تربیه وتجهیز میکردند ،که رونالد ریگان ریئس جمهور وقت امریکا به این عملیات سری  CIAصحه
گذاشته بود.
بعد از کودتای ثورسال  ۱۹۷۸و مداخالت اتحادجماهیرشوروی وقت در امور افغانستان و سیاست های استیالنه گرانه
شان در منطقه ،ایاالت متحده امریکا یکجا با متحدین غربی و عربی اش به یاری همه جانبه متحد منطقویی شان
پاکستان پالنهای بزرگ و استراتیژیک را در قبال دولت نو تشکیل افغانستان رویدست گرفتند که مهمترین بخش آنرا
تشکیل سازمانها واحزاب سیاسی زیر القاب تنظیم های جهادی در خاک پاکستان و ایجاد گروپهای چریکی مسلح در
قرآ وقریه جات افغانستان که البته تربیه ،تعلیم ،تجهیز و سوق و اداره این گروپ ها بوسیله اداره استخبارات نظامی
پاکستان  ISIکه بودجه آن از جانب ایاالت متحده امریکا ،عربستان سعودی ،عده از کشور های اروپای غربی و
کشور های عربی هم پیمان امریکا تمویل میگردید ،تشکیل میداد .در جریان این مداخالت اداره استخبارات مرکزی
امریکا  CIAبه همکاری اداره استخبارات نظامی پاکستان پالن مخرب و تباه کن کشت تریاک را به قوماندانان جهادی
ساحات هم مرزافغانستان با پاکستان وایران مطرح وبه منصه اجرا گذاشت .با تطبیق این پروگرام از یکطرف عواید
بدست آمده مصارف نظامی وملکی احزاب وگروپ های چریکی را که سهم ایاالت متحده امریکا بود تآمین میکرد
واز طرف دیگر با ترویج اعتیاد در بین جوانان مهاجرافغان در کمپ های مهاجرین پاکستان وایران ،که عالقه به
شرکت در فعالیت گروپهای چریکی وبه قول خودشان جهاد را نداشتند ،آنها را به عناصر بی اراده ،عاطل و ناتوان
تبدیل کردند و به این ترتیب از یکطرف کشت ،تولید ،قاچاق مواد مخدرو اعتیاد را به یک بحران بسیار بزرگ با
ابعاد وسیع جهانی برای کشور ما تبدیل کردند واز طرف دیگرابعاد جنگ را که از همین مسیر تغذیه میگردد وسیع
تر ساخته وروز تا روز ساحات کشت تریاک وسیع تر ووسیعتر میگردد .آنها در همانزمان این را بخوبی میدانستند
که با جهانی ساختن شبکه قاچاق مواد مخدر افغانستان به همکاری  CIAبا انبوه مشکالت که دامنگیر افغانستان
میگردد ،دولت آینده این کشور به سادگی و به این زودی ها هرگز قادر به حل این بحران نخواهد بود و طراحان و
گرداننده گان کماکان ازاین تجارت همچنان سود خواهند برد .موجودیت عریض وطویل قوای ناتو و ده ها هزار نیرو
های مسلح ایاالت متحده متحده امریکا تحت پروگرام مبارزه علیه تروریزم و مواد مخدراز سال  ۲۰۰۱بدین سو در
افغانستان خاصتآ درست در همان کناره ه ای سرحد افغانستان با پاکستان وایران یعنی همان محالتی که در جریان
سالهای  ۱۹۸۰ببعد زیر نظر  CIAو  ISIبرای کشت تریاک در نظر گرفته شده بود این نظریه را ثابت میسازد که
تا هم اکنون این پروگرام زیر نطر آنها همچنان ادامه دارد .بر اساس گزارش اداره مبارزه با جرایم ومواد مخدر
سازمان ملل متحد ( ) UNODCدر سال  ۲۰۰۰درحدود  ۸۰۰۰هکتار زمین درساحات جنوبی افغانستان مخصوصآ
والیات هلمند ،ارزگان ونیمروز کشت تریاک صورت میگرفت که حدود  ۸۰۰تن تریاک تولید خالص داشت اما بعد
از ورود قوای خارجی در افغانستان وآنهم مستقر شدن شان در والیات جنوبی هلمند ،ارزگان ونیمروز در سال ۲۰۰۲
تولید تریاک به  ۲۱۰۰تن ،در سال  ۲۰۰۳این تولید به  ۳۶۰۰تن ،در سال  ۲۰۰۶تولیدات تریاک به  ۶۱۰۰تن ،در
سال  ۲۰۰۷به  ۸۲۰۰تن ودر سال  ۲۰۱۷این رقم به  ۹۰۰۰تن افزایش یافت ،بر اساس گزارش همان سازمان عواید
ناشی از صدور وقاچاق تریاک بین سالهای  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۰به  ۷۰میلیارد دالر رسیده است که از آنجمله ۲۰۰
میلیون دالر آن یعنی ساالنه  ۲۰میلیون دالر به مخالفین مسلح دولت افغانستان غرض پیشبرد فعالیت های تخریبی
وتروریستی آنها در داخل افغانستان به آنها داده شده است .با تآسف فراوان باید گفت که امروز ارگانهای مبارزه با
مواد مخدر افغانستان رقم سه ونیم میلیون نفر هموطنان ما را که به نحوی از مواد مخدر استفاده میکنند راجستر کرده
است که وضعیت  ۱.۵میلیون نفرآنها بسیار نگران کننده توصیف گردیده است ،فیصدی درشت این آمار را جوانان
بین سنین  ۱۶تا  ۴۰سال تشکیل میدهند .آخرین آمارمنتشره اداره مبارزه باجرایم و مواد مخدر ملل متحد و ارگانهای
مبارزه با مواد مخدر افغانستان از سالهای  ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷حکایت از کشت کوکناردر حدود  ۳۲۸هزار هکتار
زمین دارد که این رقم چهاربرابر بیشتر اززمین است که در افغانستان در سال  ۲۰۰۱کوکنار کشت میشد .هم اکنون
از برکت موجودیت وحمایت قوت های مسلح خارجی افغانستان در رآس هالل طالیی کشور های مؤلد مواد مخدر
در جهان چون پاکستان ،ترکیه ،لبنان و سایر کشور های تولید کننده مواد مخدر بزرگترین تولید کنند وصادر کننده
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مواد مخدر در جهان میباشد .در حالیکه مقامات ایاالت متحده امریکا وشرکای غربی شان تا هنوز هم ادعا دارند که
ادامه موجودیت قوت هایشان در افغانستان برعالوه مبارزه با طالبان برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به دولت
مواد مخدر (نارکو ستیت) است.
به هر حال مواد مخدر یک بال ومصیبت جهانی بوده که نه تنها امنیت ملی وبین المللی را تهدید میکند بلکه سالمت
فکری ،جسمی و اخالقی همه انسانهای روی زمین را تهدید میکند.
بر اساس آمار های ارائه شده از جانب اداره مربوط سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۱۵بیش از  ۲۵۰میلیون نفر در
جهان مواد مخدر استفاده کرده و بیش از  ۵میلیون نفر در جهان با اعتیاد دست وپنجه نرم میکنند ،به قول خانم
مارسیدن سفیر بریتانیا در کابل"  % ۹۵هیرویئنی که در بریتانیا به فروش میرسد تولید شده در افغانستان است".
شما خوب توجه بفرمائید کی این مسئله را منحیث پرابلم بزرگ عنوان میکند؟ نماینده سیاسی کشوری که حدود بیش
ازدوصد سال در متن سیاست های افغانستان بگونه مستقیم وغیر مستقیم حضور داشته ودر این دو دهه اخیر نیروهای
مسلح وساز وبرگ جنگی اش در افغانستان وبویژه در همان والیاتی که حدود  % ۸۵هیروئین تولید شده را کشت
وپروسس میکند حضور مستقیم داشته اند .ببینید چطور از زیر بار مسئولیت طفره میروند و به جهانیان نقش قربانی
را بازی میکنند ،در حالیکه طراح وعملی کننده این توطئه خودشان اند.
تریاک ،شیره وسوخته تریاک ،هروئین ،کودئین ،مورفین ،کوکائین ،چرس یا حشیش و ماری جوانا مشهور ترین
وشایع ترین مواد مخدر در جهان میباشند ،تریاک از غوزه گیاه خشخاش که در افغانستان بنام بوته کوکنارشهرت
دارد بدست آمده ومنبع اصلی هیروئین ،مورفین وکودئین هم همین تریاک میباشد .کوکائین از برگهای درخت کوکا
بدست می آید که این درحت تنها در کشور های امریکای جنوبی نمو ورشد میکند و چرس یا حشیش نوع دیگری از
مواد مخدر بوده که از سرشاخه گیاه شاهدانه یا بوته چرس بدست می آید ،همچنان ماری جوانا از برگ های گیاه
شاهدانه یا بته چرس بدست می آید و سایر انواع تابلیت های مواد مخدر و تابلیت های نشاط آور و شادی بخش چون
اکستاسی ویا ال – اس – دی همه وهمه از همین منبع تریاک تولید میگردند.
نقش دولت ها و سازمانهای استخبارات شان در استفاده از کشت ،تولید وقاچاق مواد مخدر برای پیشبرد اهداف
تاکتیکی واستراتیژیک نظامی وسیاسی شان در گوشه وکنار جهان خاصتآ درکشور هاییکه با معضالت وبحران های
درونی و منطقوی درگیر اند در گسترش این آفت یک معضل بزرگ جهانی را ایجاد کرده است واین جنگهای مخفی
تریاک روزانه هزاران قربانی از میان مردم به ویژه جوانان گرفته و حکومتهای مافیایی را در این کشور ها به قدرت
رسانیده و دنیا را با این فساد تهدید میکنند .هم اکنون کارتلهای افغانستان ،مدلین و کالی بوگوتا در کلمبیا وتریاد های
چینایی وهنک کانگی که تقریبآ تمام دنیا را زیر پوشش فعالیت های جنایتکارانه وقاچاق مواد مخدر خویش دارند .که
تمام این فعالیت ها در راستای منافع کشور های بزرگ ومخفیانه زیر پوشش و نظر سازمانهای استخباراتی آنها فعال
اند .هم اکنون این باند ها وکارتلهای تبهکار بر عالوه مواد مخدر به تجارت اسلحه هم مصروف بوده واز زیر ساخت
های مدرن عصر حاضر چون کمپیوتر ،ماهواره یا ستالیت ،تجهیزات الکترونیک برای ارتباطات وسیع بین المللی،
سالح های مدرن و همه وسایل حمل ونقل مجهز میباشند .فروش مواد مخدر بوسیله فروشنده های ناشناس و بی هویت
از طریق دارک نت( ) Darknetوبا پرداخت دیجیتالی بیت کاین( ) Bit coinفرصت جدیدی است که به قاچاقچیان
مواد مخدر داده شده تا مردم را با دست باز تر به این آفت مبتال سازند .فروش مواد مخدر از طریق دارک نت بین
سالهای  ۲۰۱۶ – ۲۰۱۳افزایش  % ۵۰داشته است واین پروسه به شدت رو به توسعه می باشد.
امروزه در جهان بین همه انواع فعالیت های جنایتکارانه ،دهشت افگنی ،تروریزم ،بنیاد گرایی اسالمی در اشکال
مختلف آن ،فحشآ،نا هنجاری های اخالقی و فرهنگی ،خشونت و مواد مخدر رابطه مستقیم وجود دارد حتا در تهاجم
و نفوذ فرهنگی ،انحطاط اخالقی و سایر انحرافات اخالقی در جوامع مواد مخدر نقش بسیار بزرگی را ایفا میکند.
یعنی همه این آفت های سازمان یافته چون جهاد و جهادیزم ،طالب وطالبانیزم ،داعش یا دولت اسالمی ،کشت وقاچاق
مواد مخدر ،قاچاق انسان در گوشه وکنار دنیا ،قاچاق سنگهای قیمتی ومعادن کشور ها ،بروز وتشدید جنگهای ذات
البینی میان مردمان کشور ها تحت عناوین ومحمل های مخت لف فرهنگی ،مذهبی ،قومی ،زبانی ،تشدید اختالفات
کشور ها خاصتآ همسایگان وده ها اعمال جنایتکارانه همه وهمه یا مستقیمآ از جانب قدرت های بزرگ ویا تحت نظر
وحمایت مالی آنها در راستای منافع و استراتیژی های آنان در کشور ها ودر میان مردمانی به منصه اجرا در می
آید و ب ه ثمر مینشیند که باشنده گان آن سرزمین ها درکی از منافع ملی نداشته وباور به هویت ملی واتحاد مردم در
دفاع از منافع عموم وجود نداشته باشد که در نتیجه حکومت های ضعیف ،دست نشانده ،فاسد ،مافیایی ،برآورده ساز
وتعمیل کننده منافع اجنبیان و در نقظه مقابل منافع ملی ومنطقویی عرض اندام میکند .یعنی باز هم بر میگردیم به
همان سوال اساسی وتعین کننده ،کدام مردمان در برابر این بال ها ،دهشت و وحشت بیشتر آسیب پذیرو شکننده و نا
توان میباشند؟
فقط آنهاییکه منافع همگانی مردمان وکشور شان را درک نکرده ،در میان خویش اتحاد نداشته به وحدت ملی معتقد
نبوده اند ،در پی منافع شخصی بصورت مستقیم وغیر مستقیم نوکر زرخرید بیگانه میشوند ودر کشور شان به عناوین
مختلف آتش جنگ ،برادر کشی ،تولید مواد مخدر ،اعتیاد ،آدم ربایی ،قتل ،غارت ،فساد ،بی عدالتی و بی اعتمادی
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وبی باوری را می افروزند .در گام نخست ضروری است تا مردم کشور به این آگاهی برسندکه وحدت ملی در جهت
دستیابی به منافع ملی از پیش شرط های اساسی حل همه معضالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی میباشد،
متعاقبآ چالش های ملی وبین المللی فراروی مبارزه فیصله کن با کشت وتولید وقاچاق مواد مخدر در کشور ما از
ج انب تیم های متخصصین امور اداره محالت،قانون گزاری ،زراعت وآبیاری ،اقتصاد ،امور امنیتی ،تجارت و امور
بانکها شناسایی و راه های برون رفت عملی تعین وقوانین سخت گیرانه تر با استفاده از تجارب کشور هاییکه در
این زمینه به موفقیت هایی نایل آمده اند اتخاذ گردد ،در گام نخست آنعده از اراکین دولتی یا اعضای حکومت پنهان
(که در مباحث قبلی از آن نام بردیم) که در کشت ،تولید وصدور مواد مخدر مستقیم ویا غیر مستقیم دست دارند به
پنجه قانون سپرده شده ودست وتآثیر شان از این آفت کوتاه گردد ،نقش رسانه ها در افشای کانالهای پروسس وترافیک
مواد مخدر وپیوند های بین المللی شان از اهمیت فراوان برخوردار میباشد ،همچنان بیدار سازی مردم ورسانیدن
آگاهی به آنها یک وظیفه مشترک ارگانهای تعلیم وتربیه ،اطالعات وفرهنگ ،ادارات ارگانهای محلی در همکاری
مستقیم ادارات یونیسیف  ،UNICIFبهداشت جهانی WHOو اداره مبارزه با جرایم ومواد مخدر UNODCPملل
متحد میباشد تا مردم نه تنها از مضرات مواد مخدر در وجود انسانها آگاهی حاصل کنند بلکه آنها از عواقب تراژیدی
این آفت بزرگ در جامعه و اداره کشور نیز با خبر گردند ،مردم باور واعتقاد پیدا کنند که رهایی از پدیده شوم مواد
مخدر واعتیاد مستقیمآ بستگی به آزادی و خوش بختی آنها دارد ،مزارع کوکنار با استفاده از کشت جایگزین به
دهقانان از بین برده شود ،برای مبارزه قاطع بر ضد کشت ،تولید وصدور مواد مخدر به انسانهای معتقد وبا ایمان
در راه منافع ملی ،متخصص ،وطن دوست ،پاک طینت وفدا کار در چوکات اداره مبارزه با مواد مخدر پولیس
ضرورت است ،این اداره زیر نظر مستقیم ریئس جمهور ویا یکی از معاونینش اداره گردد.
( پایان قسمت بیست وششم )
ادامه دارد
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