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 ۱۰/۰۳/۲۰۱۷بصیر صباح                                                                                                  

 
 وسیله کیها انجام میشود؟؟؟ چگونه وه ترافیک مواد مخدر تولید و

 مستند درمورد کشت، تولید وقاچاق موادمخدر" تحقیق" 
  بخش اول

 
 

 

 

به رشد قابل  حضوریکنم دهه نیروهای خارجی درافغانستان کشت وتولید تریاک درکشوربا
کشت  زیر پانزده و دوهزارهزارهکتار زمین درسال  ۲۲۴درحدود   .مالحظه ای رسیده است

درحدود    درصد افزایش را نشان می دهد ۷خشخاش بوده که درمقایسه با سال گذشته 
زیرکشت تریاک خالص درافغانستان بوده است که در مقایسه  ۱۹۹۴زمین ازسال  هزارهکتار۷۱

ولید ت بیش ازسه برابر رشد داشته است که با این حال افغانستان بزرگترین مرکز ۲۰۱۴با سال 
 زمین در هکتار ۱۰۳۲۴۰ والیت هلمند درحدود در .تریاک درجهان محسوب می شودۀ کنند

کشت و تولید مواد مخدر  زیرکشت تریاک بود که این والیت به بزرگترین مرکز ۲۰۱۴سال 
صورت گرفته   والیات جنوبی ، شرقی وغربی در صد کشت و تولید تریاک در .تبدیل شده است

  .است
 

سالمی گرای ابنیاد ۀایجاد یك شبك سی آی آمیالدي بخشی ازفعالیت های مخفی سازمان  هنو  وهفتاد بعدا زسال نوزده صد
 بود كه به آن نام جهاد وجنگ مقدس برعلیه شوروی داده شد. این شبكه ازطرف ایاالت متحده وعربستان سعودی پشتیبانی 

 سیایمثلث طالیی )منطقه تولید تریاك درآ در مي شد. اما بخش اعظم كمك مالی این عملیات از طریق قاچاق مواد مخدر
مریكا دستورالعمل امنیت ملی را اوقت  مین مي شد. درسال نوزده هشتاد پنج ریگن رییس جمهورأی وافغانستان( تمركز
تقویت نمود تا به از هم پاشی قوای  كرد. براساس این دستورالعمل باید كمك نظامی را به مجاهدین هرچه بیشتر ءامضا

امی به شدت افزایش یافت، به طوریكه درسال نوزده هشتاد خروج آنان ازافغانستان منجر شود. كمك های نظ شوروی و
 و سی آی آن یطی این مدت سیل متخصص هفت سالح های تحویلی به مجاهدین به شصت وپنج هزار تن رسید. درو 

واقع درشاهراه اصلی روالپندی  مرکزسازمان اطالعات پاكستان ای.اس.اي ن به طور پنهانی و بی وقفه راهی دفتراپنتاگ
ن برای سازمان دادن جنگ شورشیان برعلیه قوای شوروی با آي اس او پنتاگ متخصصین سی آی آدرهمین محل  شد.
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از طریق سرویس اطالعاتی پاكستان نقش كلیدی در تربیت نظامی  آی آ مي كردند. سازمان سي آي  پاكستان دیدار
 یبانی مالی عربستان تشكیل شده بودند تدریجا  گرایان وهابی و پشت مجاهدین افغانستان داشت. مدارسی كه توسط بنیاد

مریكا ازدیكتاتور ارا در تعالیم خود گنجاندند. ایاالت متحده  آی آ سازمان سي گریالییتدریس تكنیك های جنگ های 
 افراطي درپاكستان پشتیبانی كرد، مدارسی كه ازآنان طالبان سربر ۀسیس هزاران مدرسأالحق درتءپاكستان جنرال ضیا

ی یك ایده سیاسی اجتماع  ن اندیشه گذاشته بود كه از اسالمتالش خود را بر ترویج ای آی آ ند. بدینسان سازمان سيآورد
  بي سازد.

اندازی حكومت افغانستان را آغاز كرده بود. اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن  عملیات بر آی آ سازمان سي
اکنون ادامه دارد. برژینسكی مشاورامنیت ملی دولت كارتر  بود، جنگی كه تاجنگی داخلی درافغانستان اقدام به ایجاد 

 را به این شكل تایید كرد:  آی آ هشت حمایت ازمجاهدین توسط سازمان سيو  دریك مصاحبه مطبوعاتی درنوزده نود
د از حمله نظامی كمك به مجاهدین را ازسال نوزده هشتاد میالدي یعنی بع آی آ براساس اطالعات رسمی، سازمان سي
نوآغاز كرد. اما حقیقت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده و دسامبر نوزده هفتاد  شوروی به افغانستان دربیست چهار

 نمود كه برطبق ءجمهور دستورالعملی را امضاكارتر رییسه نو  است. واقعیت این است كه درسوم جوالي نوزده هفتاد 
 شوروی به صورت مخفی كمك مي شد.  آن باید به مخالفان دولت طرفدار

 خارجی در افغانستان کشت های نظامیان کنار پایگاه مزارع بزرگ خشخاش درمی نمایند که  این رکید بأتمنابع خبری 
در تولید و قاچاق مواد مخ مریکا را ازاافغانستان(، به نقل ازتحلیلگران، سود  به گزارش خبرگزاری )شفقنا ؛می شوند

یکی از  ˈریسرچ گلوبالˈو نوشت: پایگاه اینترنتی  هواشنگتن درافغانستان دانست مصارفر بیشتر از یاسبدر افغانستان، 
 سي هزار بازدید کننده دارد، دریکی و تحلیلی که مرکز آن در کانادا است و روزانه نزدیک به یکصد -پایگاه های خبری 

اچاق کشت و ق از نوشت که امریکا ساالنه پنجاه میلیارد دالرمنتشر کرد، « شروود رز»یی که اخیرا  به قلم از گزارش ها
 زمانی که طالبان بر سر قدرت بود، سخت گیری بیشتری بر تجارت مواد .افغانستان کسب درآمد می کند موادمخدر در

 .بدتر از گذشته شده است بسیارمخدر صورت می گرفت؛ اما اکنون اوضاع پس از تهاجم امریکا به افغانستان 
تولید  نوشته است: "امپریالیسم ُپست مدرن"درمقاله ای با عنوان  یک روزنامه نگارسرشناس کانادایی نیزˈیک والبرگار

 وهزار و در سال دو هسه برابر شد و یک تقریبا سيو  هشتاد پنج تن در سال دوهزار و مواد مخدر درافغانستان ازصد
د سه درصد هروئین جهان را تولیو  هفت، افغانستان تقریبا نودوصد تن افزایش یافت و درسال دوهزارو شش به ششهزار

 .کرد
 هک سابق جمهوریخواه در مجلس نمایندگان امریکا نیز می نویسد ۀنمایند "رون پل"به نقل از  "هوفینگتون پست"روزنامه 

 .تدر معامالت قاچاق مواد مخدر عمیقا فعالیت داشته اس سی آی آبدیهی است که  این موضوع کامال  
گفته است: امریکا قصد متوقف کردن  "ا تودییراش"روسیه هم به تلویزیون  اردویجنرال گاریف از فرماندهان سابق 

 .تولید مواد مخدر در افغانستان را ندارد؛ چرا که با آن، هزینه حضور نظامی خود را در این کشور تامین می کند
تان از افغانس های امریکایی ته اند که مواد مخدر اغلب با هواپیماشان پذیرف وی با بیان این مطلب که امریکایی ها خود

قاچاق مواد مخدر در افغانستان برای آنها ساالنه حدود پنجاه میلیارد دالر درآمد دارد که به طور " خارج می شود، گفت:
مخدر درافغانستان نسبت  جای تردیدی نیست که تولید مواد ".مین می کندأنظامی آنها را در افغانستان تمصارف کامل 

سیزده افزایش چشمگیری داشته است.  و صد تن تخمین زده شده، تا سال دوهزار و شش که ششهزار و هزار به سال دو
 .سه صد تن گفته شده، که افزایش قابل توجهی را نشان می دهد و تولید مواد مخدر هشتهزار احصائیۀآخرین 

 

مخدر نصیب چه کسانی می شود؟  د مخدر کجاست؟ بیشترین سود از قاچاق موادبازار مصرفی این مقدار عظیم موااینکه 
بی والیات جنو سه صد تن مواد مخدر تولید شده در و می نویسد: اگر فرض را بر این بگیریم که از مجموع  هشتهزاوی 
تادین افغانستان می زمینی افغانستان قاچاق می شود یا به مصرف داخلی مع سرحدات، از طریق آن هزارتن امن، و نا

مخدر افغانستان نابود می شود و یا به مصارف طبی می رسد؛ سرنوشت  رسد، یا توسط پلیس و وزارت مبارزه با مواد
 !هفت هزار تن است چه می شود؟ مابقی این مواد مخدر که بالغ بر

ی خود گفت که درآمد سال قبل دریکی از سخنرانی ها قبلي، چند براساس این گزارش، حامد کرزی رییس جمهور
کشورهای خارجی از کشت خشخاش درافغانستان ساالنه در حدود شصت میلیارد تا صد میلیار دالر است. گزارش جدید 

( از محصول خشخاش سی آی آالری سازمان اطالعات امریکا )د اقل پنجاه میلیارد بیانگر سود حد گلوبال ریسرچ نیز
  .تولید شده در افغانستان است

ر بیشتر از این رقم می دانند، اما اگر همین رقم فعلی را اسیاز تحلیلگران افغان، سود امریکا از مواد مخدر را ببرخی 
 .باالتر از مصارف آنها در افغانستان است بسیارمخدر  نیز بپذیریم، درآمد امریکا از مواد

ارف مصمین أتدارکات نظامیان امریکایی، تها،  امریکا در افغانستان اعم از کمک به دولت، کمک به برخی نهاد مصارف
 .میلیارد دالر درآمد آنها از قاچاق مواد مخدر است پنجاه کمتر از ارسیپایگاه ها و... ب

مخدر در جنوب کشور است؛ مزارع بزرگ  همگان آگاه هستند که یکی از منابع مهم تدارکات طالبان، کشت وسیع مواد
بطور تضمینی به فروش می رسد، سبب شده که مواد مخدر، با خیالی آسوده خشخاش که خریداران ثروتمندی دارد و 
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و گروه طالبان کند و نتیجه آن شود  سی آی آکشت و برداشت شود و به فروش برسد و سود سرشاری را نصیب سازمان 
ردم دارد. گسترش مخدر در افغانستان، پیامد زیانباری برای م تولید مواد .که جنگ در افغانستان همچنان تداوم یابد

روزافزون اعتیاد به مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی حاصل از آن، ایجاد شکاف طبقاتی حاصل از کشت و فروش 
سی که با مواد مخدر ارتباط دارند و... همه باعث ایجاد مصائب اجتماعی اسیمخدر، تقویت مافیای اقتصادی و  مواد

و زمین داران بزرگ  سی آی آلبی طالبان، مافیای اقتصادی، سازمان فرصت ط تا  جدیدی برای مردم شده که نتیج
  .خشخاش، می باشد

مخدر می افتند هرگز  پلیس ملی و وزارت مبارزه با موادمخدر که گاهی با چوب به جان مزارع کوچکی از مواد ۀمبارز
مزارع بزرگ خشخاش  .د رفتنواهراه به جایی نخواهد برد. کشتزارهای وسیع خشخاش، هرگز با این سیستم، از بین نخ

هایی که هیچ  های بزرگ نظامی خارجی قرار دارند و در سایه همین پایگاهها کشت می شوند؛ پایگاه در کنار پایگاه
دولت افغانستان  .نهاد ملی و دولتی افغانستان به آنها دسترسی ندارند و از متن و مبنای آن، اطالع دقیقی در دست نیست

ر، به درستی به این مسئله واقف هستند و انتظار می رود با جدیت، پیوند عمیقی که میان کشت و شخص رئیس جمهو
 .، طالبان و قاچاقچیان بزرگ وجود دارد را پاره کنندسی آی آکنندگان موادمخدر، سازمان 

 کشانده است واین اهدافکام نابودي  در اکنون به شدت ادامه دارد وافغانستان را تا نفع ببر و این سیاست تفرقه انداز
 یکی از تاثیرات منفی آن این است که نام افغانستان آلوده وخدشه دار آورد و بار به کشور پیامد هاي منفي بسیاري را

ن تبلیغ پایین دنیا هستیم. ای سه کشورء شفافیت جز ۀلحاظ درج از شده است وما به فاسد ترین کشور دنیا تبدیل شدیم و
ت این همیأۀ حایز لأافغانستان سرمایه گذاری کند. مس نمی آید در حالتنستان است هیچکس با این نامطلوبی برای افغا

است که بی باوری در بین مردم به وجود می آید وقتی اعتماد مردم به دستگاه دولتی که بعنوان خدمتگذاران مردم هستند 
ن ببریم ما فساد را ازبی ویرانی ایجاد می شود.اگر وبنابرین تخریب  ،دولت ازبین می رود تغییر کند فاصله بین مردم و

 ازبین بردن فساد وجود ندارد. سی واخالقی دراسیفساد ما را از بین نمی برد. درافغانستان یک اراده قوی 
مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر  ،رعاتریاک وگسترش این مز مزارعوجود  یکی ازعوامل اصلی ونخستین عامل در

ن گذشته ونه امروز، دهقانان وزارعی هیچگاه نه در منطقوی وبین المللی تشکیل میشود.یا ازسه بخش داخلی، است. این ماف
تاجران  آینده هم نخواهند بود. این قاچاقچیان و در مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر نبودند و آورندۀکوکنار به وجود 

زرع تریاک را درافغانستان به وجود آورده  هستند که کشت وچه درداخل وچه درخارج افغانستان  قدرتمند مواد مخدر
زارعین تریاک ازافغانستان به بیرون  دهقانان و اند وعامل گسترش وزرع تریاک میشوند. آیا تریاک ومواد مخدررا

رد با جوانان انگلیسی قراردا دست نو جاده های لندن در ده گرام هیروئینی که درکوچه ها و هر از کشورمی برند؟ آیا
قاطر توسط دهقانان هلمندی، ننگرهاری، قندهاری، وبدخشانی انتقال داده شده است؟ مسلما  که پاسخ منفی است.  مرکب و

د، می برنسرحدات تا آنسوی  افغانستان تریاک وهیروئین را در مافیای قدرتمند تجارت وقاچاق داخلی مواد مخدر اگر
. میرسانند. ..، مسکو، تاشکندای لندن، واشنگتن، نیویارک، برلینها وپس کوچه هآنها آنرا تا کوچه  از مافیای قدرتمند تر

خارجی ها به تنهایی بکشد. بلکه قسمت اعظم آن بار را  برابر دولت مادر این شرمساری را نباید مردم و بار ازاین رو
عقب  فقیر، ه ای کهجامعیک  در این زاویه نیز قابل توجیه ومنطقی است که اگر از بدوش خارجیها بگذارد. تقسیم بار

 کشت تریاک وتجارت تریاک ومواد مخدر ،دارای پایین ترین سطح سواد وتعلیم وتربیه است مانده، جنگ زده، ویران و
تن واشنگ لندن و در ، مرفه، دارای فرهنگ ومدنیت عالی غربی والت باشد، درجوامع مدرن، پیشرفتهشرمساری وخج مایۀ

خجلت وشرمساری  ۀبیشترمای قاچاق واعتیاد مواد مخدر ،وپیشرفت اجتماعی واقتصادی جهانترقی، دموکراسی  مرکز
 است.

 به عنوان یک عامل اصلی زرع و تاجران مواد مخدر با قاچقچیان و است که چرا ازاین ها که بگذریم پرسش این جا 
 تریاک برخورد نمی شود؟ ۀمبارزه علیه زارعین تریاک ومزرع از قاطعیت بیشتر تولید تریاک با شدت و

تلویزیون  پرده های تریاک توسط پولیس ونیروهای امنیتی افغانستان در ۀتخریب مزرع ای که تصویر ان پیمانهچرا به هم 
تلویزیونها تصویری به چشم نمی  در قبران مواد مخدراتاجران وقاچ ۀمحاکم دستگیری و به نمایش گذاشته میشود از
 ۀروزنام آنچه را که بارنت روبین امریکایی با صراحت اظهار داشت و دهقان گفت و خورد؟ درحالی که آنچه را

 لتی درمشارکت افراد دو دخالت و ( نیزمی گفت. ازۀ پیشین )جالليداخل امریکایی آنرا با صراحیت بیشتر نوشت، وزیر
 انتظار در ود. اما چشمها هنوزمحاکمه تهدید مینم صحبت میکرد وآنها را به افشاء کردن و تجارت وقاچاق مواد مخدر

ولید ، مشکل تقدرتمند باقی بماند فعال و این افشاء ومحاکمه باقی مانده اند. تا زمانیکه مافیای تجارت وقاچاق مواد مخدر
 زرع تریاک هم درافغانستان حل نمیشود. و

 پایان
 


