
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

4 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 ۲۲/۰۴/۲۰۱۷بصیر صباح                                                                                           

 افغانستان قاچاق مواد مخدر روسیه و
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افغانستان بیش ازنود فیصد تریاک غیرقانونی که درجهان مصرف می شود را تهیه می کند. تریاکی که خود مادۀ اصلی 

ات صادر برای تولید هروئین است. ارزش این کشتزارهای خشخاش به نهصد و پنجاه میلیون دالرمی رسد؛ ارزش کلی

چیزی بین سه بیلیون تا چهار بیلیون دالر؛ این رقم برای کشوری که  –خشخاش به طرز قابل توجهی بیشتر ازاین است 

 .تولید ناخالص داخلی آن چیزی در حدود هجده بیلیون دالر می باشد، رقمی فضایی است

تبعات منفی این پدیدۀ شوم در امان مشکل مواد مخدر یک معضلۀ جهانی است و در جهان کشوری وجود ندارد که از 

یی، بحران جمعیت و بحران محیط زیست، چهارمین بحران جهانی است  باشد. قاچاق مواد مخدر در کنار بحران هسته

رسد. از آنجا که و طبق بعضی از احصائیه ها، تعداد معتادان درسراسر جهان به بیش ازدو صد و پنجاه ملیون نفرمی 

ت شود، تاثیرات منفی اقتصادی آن نیز برای بشری ها دیده می میان نسل جوان یعنی قوای فعال کشور بیشترین اعتیاد در

آفرین وجود ندارد، اما بعضی  در افغانستان هرچند احصائیۀ دقیقی از میزان معتادان به این مادۀ مرگ بار است.فاجعه 

ل ها را زنان تشکیملیون معتاد وجود دارد که بخشی از آناحصائیه ها حاکی از آن است که در کشور ما نیز بیش از یک 

 دهد.می 

ها افغانستان در جهان به عنوان بزرگترین تولید کنندۀ مواد مخدر مطرح است و رابطه میان افغانستان و تریاک، به قرن 

 وده است.گردد؛ اما در طول سه دهه، این کشور تولید کنندۀ بخش بزرگی از تریاک در جهان ب قبل برمی
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توان چنین  های کوکنار در افغانستان به عوامل متعدد رابطه دارد، اما مهمترین آنها را می زاردلیل گسترش کشت 

 فهرست نمود:

 مدت در کشور؛ جنگ و نا امنی طوالنی

 نبود یک حکومت مرکزی قوی و مورد حمایت مردم؛

 المللی؛ی و بینوجود مافیای مواد مخدر، متشکل از مافیای داخلی، منطقو

 های غربی؛وجود تقاضا، به خصوص در کشور

 خاک و هوای مناسب برای رشد این گیاه.

ها به این باور اند که حکومت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر فاقد اراده و تصمیم است، اما در این رابطه  خیلی

برانگیزی حضور آنان در رشد ن نکردند و به شکل سوال گرفتند که چنی تر را باید قوای خارجی به عهده مینقش مهم 

تولید کوکنار در افغانستان موثر افتاد.  بعد از ورود نیروهای خارجی به افغانستان، تولید مواد مخدر رشدی صعودی 

 داشت که به حد ریکارد هشت هزار و دوصد تن رسید.

ه اوضاع درافغانستان بد تر می شود و ما شاهد دو جریان الكساندر گروشكو نماینده روسیه در ناتو گفت: آشكار است ك

در این كشور هستیم كه فعال شدن طالبان از یك سو و ورود شبه نظامیان تحت عنوان داعش از طرف دیگر به افغانستان 

ی یده ممتاسفانه ناتو همچنان درخواست روسیه را برای تقویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه شن  است.

  .گیرد، هر چند كه برای همه روشن است تولید این مواد مانند سابق منبع اصلی درآمد شبه نظامیان است

فعالیت طراحان بی مسئولیت ژئوپولتیك در این منطقه كه ناتو در آن حضور دارد به تخریب ساز و كارهای سنتی اداره 

همات نظامی و تحرك بیشتر تندرو ها منجر شده و در نتیجه، دولتی و تأمین امنیت، قاچاق غیر قابل كنترل اسلحه، م

  .فعالیت های نظامی سازمان های تروریستی و افراطی را راحت تر كرده است

کاری روسیه و ناتو درخصوص مبارزه با مواد مخدر، به خصوص در زمینۀ ورود روز افزون مواد مخدر  توقف هم

تا کنون چهار هزار متخصص مبارزه با مواد مخدر در  .است را ایجاد کردههایی  به روسیه و اروپای غربی، نگرانی

کاری سازمان امنیت مبارزۀ این کشور با مواد مخدر با هم .اند افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه آموزش دیده

ستان در حال حاضر یکی از ست که افغاناین در حالی ا .های شانگهای دوام خواهد داشت کاری جمعی و سازمان هم

 .آیدکشور های ردۀ نخست کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سطح جهان به شمار می 

گویند کشت این  ها در وزارت مواد مخدر نا امنی را سبب ادامۀ کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان دانسته می مقام

 .گیردط مخالفان مسلح است، صورت می هایی که تهدید وجود دارد و زیر تسل پدیده در بخش

سال گذشته با حضور جامعۀ جهانی و قوای خارجی نتوانسته سد راه تولید و قاچاق مواد حکومت افغانستان در چهارده 

 .رودمخدر در کشور شود و ملیارد ها دالر بهرۀ آن نیز ساالنه به جیب مافیا و مخالفان مسلح دولت می 

است که هیچ کاهشی در تهدید مواد مخدر ایجاد نگردیده و با در نظرداشت احصائیۀ ادارۀ ته سفیر روسیه در ناتو گف

 .استسازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر، برعکس تولید آن بیش تر شده 

ش یافته یبیست برابر افزا اندازۀ کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پس ازحضور قوای امریکایي نسبت به پیش ازآن،

این امر به خوبي بیانگر اهداف سیاسي و استعماري کشورهاي غربي به مخصوصاً امریکا در زمینۀ توسعۀ مواد   است،

افزایش تولید و کشت مواد مخدر درافغانستان و گسترش قاچاق این مواد در  .مخدر و گسترش اعتیاد در منطقه است
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امریکا و برخي کشورهاي غربي، با  . اهداف استعماري استسطح کشورهاي منطقه، اقدامي سیاسي در جهت تحقق 

گسترش پدیده شوم اعتیاد و گمراه کردن فکر و اندیشۀ جوانان و ایجاد بي انگیزگي در فرد، درپي تحقق اهداف و سیاست 

بحث  هاي تهاجم فرهنگي خود درمنطقه هستتند. یکي ازموضوعات مهم در امر مقابله با مواد مخدر و پدیدۀ اعتیاد،

مصرف و میزان تقاضاست به شکلي که کنترول تقاضا نقش موثري درمقابله با معضلۀ اعتیاد و کاهش چشمگیر بودجه 

روسیه معتقد است، ناتو هیچ نقش مؤثری در   .هاي جاري در مسیر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیري از اعتیاد دارد

 ت. مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان نداشته اس

رسد. از زمان حدود پنجصد البراتور مواد مخدر در والیت بدخشان وجود دارد که تمام مواد مخدر آن به روسیه می 

 آغاز عملیات ناتو در افغانستان، تولید هروئین در کشور چهل برابر شده است.  

ارقام رسمی دولت روسیه حاکی از آن است که همه ساله بین سي تا چهل نفر از مردم این کشور به خاطر اعتیاد به مواد 

مخدر جان خود را از دست می دهند. مقامات استخباراتی پاکستان هم موجودیت این البراتوارها را در مناطق شمالی 

ود. شاین البراتوارها از راه های شمال افغانستان داخل روسیه میکنند. هرویین تولید شده در افغانستان تصدیق می 

درسال دوهزار و ده در یک عملیات مشترک امریکا، روسیه و افغانستان در مناطق شرق افغانستان، چهار البراتوار 

لیات ازاین پنجصد عم باید ادامه پیدا کند و آنها به تولید هرویین تخریب و یک تن هرویین از بین برده شد.  چنین عملیات

قبیل نیاز دارند تا تاثیر واقعی بر تولید مواد مخدر در افغانستان داشته باشد. هم اکنون درحدود پنج میلیون نفردر روسیه 

 کنند. باشند که بیش از یک و نیم میلیون آنها ازهرویین افغانستان استفاده می معتاد به مواد مخدر می 

اندرکاران رسد، دست  از طریق آنها مواد مخدر افغانستان به روسیه و ممالک دیگر می درکشورهای آسیای میانه که

های هنگفت را به دست آورده و تعداد زیاد  ها ثروت اند. این گروه های قدرتمند مافیایی تبدیل شدهمواد مخدر به گروه 

 د ومهمتر این که این گروه ها اکنون در حکوماتانشمار را خریداری کرده افراد مسلح را استخدام کرده و اسلحۀ بی 

 ها در آسیای میانه ثروت دارند. اند. بعضی از این گروه ها بیشتر از حکومت نیز رخنه کرده

ترین افشاء سازی خود اعالم کرد شواهد بیشتری از دست داشتن داعش در  سرویس کنترول مواد مخدر روسیه در تازه

اینترنشنال بیزینس »به گزارش  .هروئین تولید شده درافغانستان، به اروپا به دست آورده است قاچاق مواد مخدر به ویژه

 .رسدپول به دست آمده ازقاچاق مواد مخدر در جذب قوای تازه و حمایت مالی ازحمالت تروریستی به مصرف می « تایم

نس رسمی گفت: هم اکنون روشن شده ویکتو ایوانف، رئیس سرویس کنترول مواد مخدر فدرال روسیه، در یک کنفرا

است که حجم باالی قاچاق هروئین ازافغانستان به اروپا توسط داعش، برای این گروه یک منبع مالی تجدید پذیر جدید به 

افزاید حضور نیروهای نظامی خارجی به فرماندهی امریکا درافغانستان باعث تقویت  ایوانف می .رودشمار می 

ها هم اکنون از طریق ترانزیت مواد مخدر مبالغ هنگفتی لت در این کشور شده است؛ این گروه گروههای مسلح ضد دو

 .زنندبه جیب می 

های اروپایی داعش و دیگر گروه های تندرو مجرای    سازمان استخبارات اسپانیا اعالم کرد هسته ۲۰۱۴بر سال ودراکت

 .باشندملیاتهای خرابکارانه تروریستی درعراق و سوریه میاصلی قاچاق مواد مخدر به اروپا و در نتیجه تقویت ع

سازمان استخباراتی اسپانیا می افزاید تروریستان داعش با استفاده از مسیرهای غیرقانونی که در قاچاق مواد مخدر 

 .دهندکنند، سالح و دیگر مواد مورد نیاز خود را به عراق و سوریه منتقل می استفاده می
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گوید قاچاق مواد مخدر میراث دولت اسالمی است که ریشه اق فکر ضد افراط گرایی بنیاد کویلیوم می حرس رفیق از ات

گیرد. گروه های تروریستی القاعده، طالبان و الشباب ازطریق قاچاق مواد مخدر درآمد اش را از القاعده درعراق می 

  .کنند های هنگفتی کسب می

مقدار هنگفتی مواد مخدر را در ساحل سومالیا « داروین -H.M.A.S» به نام در ماه می یک کشتی جنگی استرالیایی

تری موریسون، فرمانده کشتی استرالیایی،  .میلیون دالر ارزش داشت ۱۳۲مواد مخدر کشف شده  .کشف و ضبط کرد

اب لبان و الشبگفت با توقف این محموله بزرگ مواد مخدر بخش زیادی ازمنابع مالی گروه های تروریستی القاعده، طا

براساس اظهارات ویکتور ایوانف که در جلسه روئسای کنترل مواد مخدر سازمان پیمان امنیت جمعی در  .از بین رفت

های مسلح مجهز ضد دولتی شد که هم اکنون بیش  روسیه مطرح شد، عملیات نظامی ناتو در افغانستان باعث ایجاد گروه

ه ارتباط مستقیم قاچاق مواد مخدر و تروریزم اشاره کرد و گفت نقطه تأسف بار ایوانف ب .از نیم میلیون جنگجو دارند

این است که گروه های مسلح وارد کشت سود آور مواد مخدر شده و سپس برای قاچاق آن به گروه های تروریستی 

 .پیوندند المللی میبین

یای یی در آس ی اجیر مزدور در درگیریهای منطقهنهایت برا تواند به یک منبع مالی بیبه گفته ایوانف این روند می 

سرویس کنترول مواد مخدر فدرال روسیه اعالم کرد بدون ازبین بردن کشت وسیع  .مرکزی و خاور میانه تبدیل شود

 ست پذیر نیکوکنار و کنترول قاچاق مواد مخدر افغانستان پایان دادن به درگیری درخاور میانه وآسیای مرکزی امکان 

 منابع خبري تحقیقات وآرشیف نویسنده .

 

 پایان

 

 

 


