
 

 
 پوھنیار بشیر مومن

 
 !تروریزم لوکوموتیفمواد مخدره  

اما از دیدگاه جامعھ .و مبارزه با آن یك امر اجتماعي ودارای جوانب مختلف است همسلھ مواد مخدر
مواد مخدر بھ آن دستھ از گاه شود. نشناسي باید بھ موضوع مواد مخدر در جامعھ ما عمیق تر 

بنابر  .گرگونی در سطح ھوشیاری مغز شودیشود کھ مصرف آنھا باعث د گفتھ می کیمیاویترکیبات 
شكل گیري تدریجي شبكھ  د.این الزم است  تادر مورد علل وعوامل این تجارت  خطرناک اندیشھ نمو

فساد سبب اعمال مكرر، تالش براي عادي سازي رفتار فسادآمیز و تثبیت روابط مي شود و بدین 
اضاي سازماني و افراد مجزا را تمركز مي بخشد و قادر بھ جریان انداختن كاالھاي ترتیب عرضھ و تق

كمك بھ «انجام مي شوند:  نا مبارکمي شود كھ در بستر یك سلسلھ معامالت  رنگارنگمبادلھ شده 
صندوق ھاي انتخاباتي، بازخرید یك روزنامھ، پرداخت دستمزد یك ھمكار و مبادلھ اطالعات، نصب 

ھدف « پیراموندر ھم تنیده مي شوند. ولي ھمھ این ھا » اري و ھدایت شبكھ ھاي بازرگانيمقامات اد
است كھ مي تواند عملي شوند و ادامھ یابند. بھ ھمین جھت شبكھ » ھاي خودپرستانھ و ثروت فردي

ھ اعضاي خود وفاداري ھاي چندجانب گرد وبر در  ،ھاي فساد با ایجاد آشنایي، امنیت، اعتماد و حمایت
روابط پیچیده بین اشخاص، ادامھ كاري و اعتمادسازي را  ایجادرا در سطح جامعھ ایجاد مي كند و با 

شبكھ «معتقد است كھ  .مانویل کاستلس جامعھ شناس ھسپانیاوی بھ امري معمولي تبدیل مي كند
ن، سازي سازمان ھاي جنایي قدرتمند و ھم دستان آن ھا در فعالیت ھاي مشترك در سرتاسر جھا

بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نھایت كل جوامع ملي و  حیرت آورپدیده اي جدید است كھ تأثیرات 
، ترایاد چین، قاچاقچیان جاپان، مافیاي آمریكا، یاكوزاي یبین المللي مي گذارد: كسانوستراي سیسیل

ھروئین تركیھ، پوسس جامائیكا و ھزاران دارودستھ جنایي منطقھ اي و محلي در تمامي كشورھا در 
قاچاق مواد مخدر مھم ترین بخش این صنعت عالم گیر است. ». یك شبكھ جھاني متنوع گرد آمده اند

نھادي خاص داراي ارزش افزوده مي  ھر آن چھ را كھ دقیقًا بھ دلیل ممنوعیتش در یك محیط بایدولي 
شود بھ این صنعت افزود: مواد رادیواكتیو، اعضاي بدن انسان، مھاجرت ھاي غیرقانوني، فحشا، 

قاچاق مواد مخدر یك تجارت درجھ اول است تا حدي كھ «معتقد است كھ س كاستل غیره.و ختطافا
سازمان یافتھ جنایي باید با آن  قانوني شدن مواد مخدر شاید بزرگ ترین خطري است كھ گروه ھاي

سیاسي و اخالق نابجاي دولت ھایي تكیھ كنند كھ از  عقلی آن ھا مي توانند روي بي». مقابلھ كنند
اجتناب مي كنند. بنابر این با وجود ،یعني تقاضا محرك عرضھ است پذیرش مھم ترین جنبھ این مسألھ

كند نیاز بھ مصرف مواد مخدر گسترش خواھد  گي روزمره بر مردم وارد ميه زخم ھاي رواني كھ زند
رخالف ب .یافت و جنایت سازمان یافتھ جھاني راه ھاي الزم را براي تأمین این تقاضا پیدا خواھد كرد



دست آمده ، تخصیص درآمدی کھ از فرصت ھا و موقعیت ھای برتر بھ حاکمانساده سازي عمومي 
مبتني بر مجموعھ اي از مالحظات بازاري عنی رنت،ی غیرتولیدی و بادآوردهباشد، ثروت حاصل ازکار

است كھ بھترین راھنماي  غیرهو غیربازاري شامل روابط نژادي، منطقھ اي، حزبي، ھم مدرسھ اي و
الگو شدن نوعي رفتار اجتماعي و «بھ  سیاز نظر جامعھ شنا یا سود آن سیاست است، پدیده رنت

كھ در آن رفتاري منحرف شده از وظایف  منجر مي شود» نوعي تیپ شخصیتي در سطح جامعھ
رسمي یك نقش عمومي بھ علت مالحظات خصوصي از قبیل شخصي، خویشاوندي، حزبي، محفل 

بھ یك روش كار موفق روزمره و غیرمذموم تبدیل «دستاوردھاي پولي و شغلي  غیرهخصوصي و
انسانھا در تجربھ روزانھ در مییابند كھ زور، رابطھ و حلقھ دوستان  اولمیشود. در چنین شرایطي 

تعیین كننده تر از عقل، استعداد و ایمان و حقانیت است و با عادي شدن چنین روابطي ابتدا  ،شخصی
انسان ھا درھم مي شكند و سپس این انسان در دام ھاي فساد كھ ھر روز  عقل ومنطقعزت و غرور 

خود مي گیرند مي افتد. در این روند یك سیستم اجتماعي سازمان نیافتھ در كل  اشكال متنوع تر بھ
معیارھاي تصمیم گیري كامًال «، دانشمند امریکایی  آكرمنفیلیس  جامعھ جاري مي شود كھ بھ قول 

در این حالت بھره جویي بي ».  دل بخواھي و ناشناختھ و حلقھ رسمي فرماندھي نامشخص است
صلي جامعھ تبدیل مي شود و درون دولت بااستقالل از دولت یكي مي شود و رگھ ا عادتدردسر بھ 

دچار امحا مي شوند  وسیعترپرستي، تعھدات آرماني، وابستگي ھاي حرف ھاي در سطحي  وطنھاي 
و فساد سیاسي، اداري، اخالقي و فردي بھ صورت ابعادي از یك پدیده معین حاكمیت جامعھ در مي 

چھ نقش اندكي در این میانھ دارند. این امر بھ قول  مسایل دیگرانون مداري وعقالنیت، ق و آیند
این  بھ یك درھم تنیدگي سیاست، تجارت و جنایت تبدیل مي شود كھ مانورھاي سوداگرانھ  سكاستل

.بر بنیاد گفتھ ھای وسعت مییابند، دوام مي آورند و بھ آسانی جای میگیردگروه ھا در این بازار آشفتھ 
بھ مرکز درجھ  امروز  در پھلوی مصایب دیگر کشور،افغانستان 48عمالمیبینیم کھ در حضور فوق 

اول مواد مخدره جھان مبدل شده است.از ھمھ جالب تر اینکھ با آمدن  جامعھ جھانی کشت 
ه ناامنی، نبود تحصیالت، نبود یک زندکوکنارشدت ھر چھ بیشترگرفت. درین ھیچ جای شک نیست کھ 

افغانستان بزرگترین منبع تولید و قاچاق کنند. کشت می تریاکالیلی است کھ دھقانان گی بھتر، د
درصد موادمخدر در افغانستان تولید میشود. این مواد از طریق  95موادمخدر در سطح جھان بوده و

براساس گزارش .مرزھای تاجکستان، پاکستان و ایران بھ بازارھای آسیایی و اروپایی قاچاق می گردد
میالدي 2007 اعالم شده از سوي سازمان ملل متحد، روند تولید موادمخدر در افغانستان در سال ھاي

این درحالیست كھ میزان تولید  رسیده است. 2005 تن یعني دوبرابر سال 200 وبھ ھشت ھزار
 تن در سال اعالم شده است. 200 كمتر از یعنی در زمان حاکمیت طالبان 2001 موادمخدر در سال

م نیست چرا باوجود شعارھاي آمریكا و دیگر ھمپیمانانش در مبارزه با مواد مخدر انبارھاي معلو
نیازھاي  جوابگویافغانستان طي سال ھاي گذشتھ نھ تنھا از وجود مواد مخدر خالي نشده بلكھ ھنوز

ی شود کھ قاچاقچیان مواد رادیو فرانسھ: ھمین منبع متذکر مبھ قول   ھمھ كشورھاي جھان است.
قرار می دھند، پیشاپیش بھای  دھا قینآمده، دانھ ھا را در اختیار  زراعتیزمینھای مخدر برسر

بر  محصول را می پردازند و قاچاقچیان خود برای حمل محصول بالفاصلھ پس از برداشت بار دیگر
ترین  اند كھ اصلي البتھ این در حالي است كھ مقامات روسي بر این عقیدهسر زمینھای بازمی گردند.

افغانستان است كھ مسئولیت این مسئلھ بر كشور، قاچاق وسیع مواد مخدرازعلت وضعیت دشوار این 
ویکتور  دوش آمریكاست كھ كنترل اوضاع در این كشور و مبارزه با این پدیده را بر عھده دارد.

البراتوار مواد مخدر در والیت  500رزه با مواد مخدر روسیھ گفتھ است کھ حدود ایوانوف، رییس مبا
در شمال افغانستان وجود دارند و براي نابودي این البراتوارھا، بھ عملیات مشترک بدخشان، 

ای اعالم  سازمان مبارزه با مواد مخدر روسیھ با صدور اعالمیھ .نیروھاي ناتو و روسیھ نیاز است
در  ان توزیع انتقال از افغانستان بھ روسیھ و آسیای مرکزی و در نھایت بھ اروپا است.کرد کھ نگر

 2بیش از  2010نسبت بھ سال  2011سال کھ تولید ھروئین در افغانستان دراین اطالعیھ آمده است 
ھای ھلمند و  این اطالعیھ افزوده است: اگر در جنوب افغانستان و والیت برابر افزایش داشتھ است.

ھای کوھستانی والیت  شد اکنون در شمال این کشور و بویژه در قسمت قندھار فقط خشخاش کشت می



در این  آید. شود کھ بھ روسیھ و آسیای مرکزی می بدخشان بھ مقدار زیاد ھروئین تولید و توزیع می
فاریاب و کاپیسا و بغالن نیز کھ در گذشتھ  والیت 3ظھار تأسف، اشاره شده است کھ منبع ھمراه با ا

اگر جامعھ  ھمھ میدانند،اند. از کشت خشخاش در امان بودند در ردیف شھرھای کشت خشخاش در آمده
مشفق جالل،  شود. جھانی بخواھد، کشت مواد مخدر در مدت یک سال از افغانستان برچیده می

ھای درگیر در کشور است  رسد دوام کشت کوکنار بھ نفع طرف بھ نظر می«گوید:  ی میسیاس تحلیلگر
بھ گفتھ جالل،  ».و جامعھ جھانی عالقھ مندی چندانی بھ تخریب کشت خشخاش در افغانستان ندارد

محو کشت کوکنار در افغانستان با امکاناتی کھ دولت و نیروھای خارجی در اختیار دارند، کار مشکلی 
المللی بھ  ھای بین ھای خشخاش، عالقھ بانک میلی برای از بین بردن زمین .ھمچنین در کنار بینیست

ھا آشکار است چراکھ تجارت موادمخدر در کنار تجارت  پول کثیف بدست آمده از تولیدات این زمین
داشت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیھ اظھار  نفت و گاز سھم بزرگی در تجارت جھان دارد.

مدیر  کنند. ھای آمریکا و اروپا بھ طور ضمنی از جریان پول حاصل از مواد مخدر استقبال می بانک
ھای کنترل مواد مخدر در دفتر اجرایی رئیس جمھور آمریکا در مصاحبھ با شبکھ  دفترملی سیاست

نیم، اما نیاز توانیم چندین تن مواد مخدر را ضبط و قاچاقچیان را دستگیر ک راشا تودی گفت: ما می
ھای  کھ آمریکا و ناتو برای از بین بردن زمین معلوم است واقعی ما قطع بودجھ این تولیدات است.

المللی نیز بھ حجم عظیم پول کثیف کھ در آنھا در  ھای بین اند و بانک خشخاش افغانستان اقدامی نکرده
ھا نفر  اعث کشتھ شدن میلیونجریان است توجھی ندارند اما کارشناسان معتقدند کھ وضع موجود ب

یی دشوار  با وجود عملیات علیھ مواد مخدر و کمپاین محو کشت کوکنار، ناتو با مبارزه.شود دیگر می
درصد تریاک، یعنی  90رو است.  در افغانستان کھ بزرگترین تولید کننده تریاک در جھان است، روبھ

درآمد حاصل شده از تولید و قاچاق مواد  شود. ماده اولیھ ھیرویین در جھان، در افغانستان تولید می
دوسیھ سالھ،  31مخدر در افغانستان ساالنھ حدود سھ میلیارد دالر برآورد شده است.احدیار، قاضی 

ھای کوچک ھیرویین را در  کیسھ  یک شھروند نیجریھ ، بھ قول اومختلفی را نظارت کرده است ھای
شکمش جاسازی کرده بود، در میدان ھوایی کابل بازداشت شده است. یک راننده ایرانی تریاک را در 
موترش بھ مقصد ایران پنھان کرده بود، و یک کانادایی لوازم کیمیاوی را بھ این منظور بھ کشور 

کنند کھ قاچاقبران  ھای فقیر غالبا وقتی خشخاش کشت می دھقان«گوید:  آورده بود.این قاضی جوان می
سیف الدین ».شوند دھند، و یا توسط طالبان ترسانده می ھا می خارجی پول پیش پرداخت بھ آن

خیلی از افراد و اشخاصی کھ در دستگاه «گوید :  سیحون، استاد فاکولتھ اقتصاد پوھنتون کابل می
ثروت، سرمایھ و ھمھ ھست و بود شان محصول و مولود مواد  دولت صاحب نام و نشان ھستند،

مخدر است و بھ ھمین دلیل اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر مقطعی، صوری و سطحی 
و پروازھای اختصاصی آمریکا و انگلیس میدانھای ھوایی ، 2001 سقوط طالبان درپس از  ».است
اصلی ترین محمل ھایی است کھ امر تمام افغانستان  میدانھای بگرام ھلمند وقندھار ودر مجموعاز

قاچاق مواد را تسھیل می کنند. بھترین ابزار برای قاچاق بی دردسر بی شک پروازھایی است کھ ھیچ 
. عمال بحث مبارزه این نیروھا با مواد مخدر نیز منتفی انجام گرفتھ نمیتواندنظارت و کنترلی بر آنھا 

حدودًا   UNAMA & UNODC بر اساس گزارش اخیر سازمان مللنکتھ نگران کننده تر  است.
درصد تریاک افغانستان برای سھولت در حمل و قاچاق و تامین نیاز بازارھای جھانی، بھ ھروئین  60

کیمیاوی ھزار) انواع مواد  12تن (12000برای این کار نیاز بھ تامین حدودا  و مرفین تبدیل می شود.
انیدرید استیک است کھ  کیمیاویین ماده مورد نیاز برای انجام این فرایند است. مھمتر کیمیاویو غیر

تن از این نوع ماده  1300برای تبدیل آن میزان از تریاک بھ ھروئین و مرفین، نیاز بھ تامین 
است، جالب اینجاست کھ در حال حاضر نھ یک لیتر از این ماده در افغانستان تولید و نھ یک  کیمیاوی

بوده  کیمیاویدر این کشور مصرف قانونی دارد. معدود کشورھایی قادر بھ تولید این ماده  لیتر از آن
و طبق کنوانسیون سازمان ملل، خرید، فروش، حمل و مصرف آن زیر نظر مستقیم دفتر حقوقی 

در این امر » کمیتھ سیصد«مفاد فراموش کرد کھ  نباید صورت می پذیرد. INCB سازمان ملل
 یمیاویکیک طرف قاچاق مواد مخدر بھ خارج از افغانستان و از یک سو قاچاق مواداز دوطرفھ است.

گلي و یا فرد تروریست را توسط   قادرند یك خانھ شگفت انگیز است کھ اربابان جھان بھ داخل کشور.



از نابود كردن ھزاران البراتوار تولید ھروئین در افغانستان  ولیھاي پیشرفتھ ھدف قرار دھند،  موشك
مواد مخدره لوکوموتیف  تروریزم  است کھ کسی آنرا فت بر این اساس میتوان گ !دكنن خودداري مي

، چون بھ نفع طرفین است آنرا  برای  پیروزی تروریزم بکار میبرند یانتروریزم وکسضددر مبارزه 
. گران لذا ھر روز رونق بیشتر میابد وبازنده اصلی مردم بیجاره وبی دفاع افغان است نھ معاملھ

تن  38 ، بیش از2009 کند کھ تنھا در سال سازمان ملل متحد در ھمین زمینھ طی گزارش اعالم می
واضح این نکتھ  لیاسید برای ساخت مواد مخدر صنعتی بھ داخل افغانستان قاچاق شده است. و 

خشخاش عدم نابودسازی مزارع  اند. کھ این اسیدھا از کجا بھ خاک افغانستان وارد شده نگردیده
و  اینھا افغان توسط دھقانان، تضمین خرید تریاک تولیدی برخی ازوانگلیس آمریکا نظامیانتوسط 

از جملھ اقداماتی است کھ  مالداریبرنج و  کشت بھ جای تریاک کشتتشویق مردم افغان بھ توسعھ 
برخي  کنند. آن را منتشر می بیگاهوگاه ھای جھان  دھد و رسانھ آمریکا در افغانستان انجام می نظامیان

گزارش ھا حاكي از این است كھ انگلیس در والیت ھلمند بھ كمك نیروھاي طالبان توانستھ انحصار 
كشت، تولید و تجارت مواد مخدر در این والیت را بھ دست بیاورد و این در حالي است كھ مقامات 

واد مخدر در این كشور ھستند. بھ انگلیسي بھ فكر ارائھ طرح ھایي مبني بر مبارزه با قاچاق م
خبري صداي افغان برخي مقامات در وزارت دفاع انگلستان تایید كرده اند كھ گویا  آژانسگزارش 

تعدادي از نظامیان این كشور از طریق طیارات نظامي مواد مخدر را از خاك افغانستان خارج مي كنند. 
قندھار نوشت: دور از ذھن نیست كھ نیروھاي  بھ نقل از 'ماللي اسحاق'، نماینده مردم آژانس این

نتوانستھ اند مزارع كشت مواد مخدر  حالانگلیسي در قاچاق مواد مخدر دست داشتھ باشند زیرا تا بھ 
بھ گفتھ سید اسحاق دلجو حسیني تحلیل گر مسائل افغانستان، كنترل البراتوارھاي  را از بین ببرند.

ست نیروھاي انگلیسي در ھلمند از كشتزارھاي مواد مخدر، مواد مخدر توسط نیروھاي خارجي، حرا
تني مواد مخدر و در آخر افشاگري ھاي  8400براي كشت این مواد، تولید  دھاقیناطمینان دادن بھ 

زیادي كھ در نشریات غربي و آمریكایي شده است، جاي تردیدي را باقي نگذاشتھ اند كھ این نیروھا 
دھد  ایوانف ادامھ مي اد مخدر نیستند بلكھ این جریان را تقویت مي كنند.نھ تنھا بھ فكر مبارزه با مو

كنند، امروز در حقیقت بازیگران مالي و اقتصادي  كساني كھ كار ترانزیت مواد مخدر را اداره مي
جھان و رھبران پشت پرده جھان و خصوصا طراحان و بانیان واقعي بحران اقتصادي جھان ھم 

در افغانستان وطالبان  ناتو فقط با یك نفر عضو القاعده  عسکر 500و  ریك ھزا تقریبًا ببینید ھستند.
 ھاي ساالنھ مالیات پردازان براي نابود كردن یك نفر عضو القاعده  آماده باش ھستند و ھزینھدر حال 
در جھان  مواد مخدرتجارت كھ  بھ ھر حال نباید فراموش کرد میلیون دالر است. 300حدود یا طالب 

مردم دارد.  امروز تأثیر مستقیم شگرفي ھم بر اقتصادھاي ملي، ھم فرھنگ بومي و ھم روان اجتماع
افغانستان این تأثیر  کشور ماطوري كھ در بعضي از كشورھا ازجملھ كلمبیا، پرو، بولیوي، نیجریھ و

دم افغانستان چھ از تعیین كننده است. امروز شبكھ جھاني جنایت با توده ھاي بسیار وسیعي از مر
طریق ارتباطات فرھنگي و قومي و چھ در ارتباط با معاش روزمره آن ھا پیوند تنگاتنگ روزانھ 
برقرار كرده است و بزرگي اندازه سرمایھ این شبكھ جھاني، اقتصاد این كشور را در خود فرو برده 

دھند و  را تشکیل میھا قسمت اعظم گروه مافیای مواد مخدر  خارجیچنانکھ گفتھ آمدیم .است
ھای  کنند کھ توسط قدرت ھای بزرگ مافیای مواد مخدر، خارج از مرزھای افغانستان فعالیت می شبکھ
با وجود  از نظر اقتصادی و سیاسی حمایت می شوند. »کمیتھ سیصد« یا بھتر است گفتھ شود  بزرگ

ای در  افغانستان نقش ارزنده اعتزرگذاری در بخش  تواند با سرمایھ جامعھ جھانی میتمام زد وبندھا، 
ومیتوانند از مثال دولت شاھی ھالند در زمان حضورش در والیت  ،مبارزه با مواد مخدر داشتھ باشد

ارزگان ،کھ مردم را در کشت زغفران وتوسعھ باغ ھای بادام کمک ورھنمایی میکرد، پیروی کنند ویا 
عدم توجھ عمیق بھ قاچاق موادمخدر از این منظر، مي  حد اقل آن پروژه ھای نا تمام را تمام کنند.

تا زمانی کھ یک دولت ملی اما  د.نان بیآورغبھ ارم زدهالکت فتواند مصیبت ھای تازه را بھ این مردم 
یربناھای افغانستان بازسازی نشود، انرژی برق برای مردم تھیھ نگردد و زومتخصص بوجود نیآید  و

 غیر عملی  مانند حوزه ھای دیگر ھا میسر نشود، مبارزه با مواد مخدر کار برای افغان حد اقل جای
  است.وعوامفریبی 



  
  
  

 


