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واشنگنت ،بهسادگی از این کشور که با
 1.5میلیون کشته 3 ،میلیون پناهنده،
اقتصادی ویران و دستهای بزرگ از
جنگساالران مسلحی که بر رس قدرت
میجنگیدند درگیر جنگهای داخلی
تخریبکننده شد ،رو برگرداند.
درطول سالهای جنگ ویرانگر داخلی
که پس از خروج آمریکا اتفاق افتاد،
کشاورزان افغان رشوع به کشت تنها
محصولی کردند که سود فوری آن
تضمینشده بود :خشخاش .کشت
تریاک ،که در دوران جنگهای دههی
 1980چندین برابر شده و به  2000تُن
در سال میرسید ،در طول جنگهای
داخلی دو برابر شد.
ایــاالت متحــده ،پــس از جنگیــدن در
طوالنیتریــن مبــارز ه در طــول تاریــخ خــود،
اکنــون در آســتانهی شکســت خــود در افغانســتان
قــرار گرفتــه اســت .ایــن چطــور ممکــن اســت؟
چگونــه تنهــا ابرقــدرت جهــان کــه  15ســال
پیاپــی در ایــن کشــور جنگیــده اســت100000 ،
نفــر از بهرتیــن رسبازانــش را بــه آنجــا اعــزام
کــرده اســت ،جــان  2200نفــر از ایــن رسبــازان را
قربانــی کــرده اســت ،بیــش از یــک تریلیــون دالــر
رصف عملیــات نظامـیاش کــرده اســت ،در یــک
رکــورد بیســابقه صــد میلیــارد دالــر دیگــر را بــرای
«ملتســازی» و «بازســازی» و کمــک بــه تامیــن
بودجــه ،تجهیــز و آمــوزش ارتشــی  350000هــزار
نفــری از متحدانــش افغانســتان اختصــاص داده
اســت ،هنــوز هــم قــادر نیســت تــا در یکــی از
فقیرتریــن کشــورهای جهــان صلــح برقــرار کنــد؟
چشــمانداز ثبــات افغانســتان در ســال 2016
آنچنــان ناامیدکننــده اســت کــه دولــت اوبامــا
اخیــرا ً خــروج از پیــش برنامهریزیشــدهی
نیروهایــش را متوقــف کــرده اســت و در حــدود
 10000نفــر از رسبــازان ایــاالت متحــده بــرای
مدتــی نامحــدود در افغانســتان باقــی خواهنــد
مانــد.

راهاندازیشــده توســط ســازمان ســیا بــرای
اخــراج شــورویها از ایــن کشــور ،مشــکلی بــرای
اســتفادهی متحــدان افغــان آمریــکا از تجــارت
مــواد مخــدر بــرای تامیــن مبــارزهی طوالنــی خــود
در یــک دهــه ایجــاد نکــرد.
از ســوی دیگــر ،در تقریبــاً  15ســال مبــارزهی
مداومــی کــه از زمــان حملــهی ایــاالت متحــده
بــه افغانســتان در ســال  2001آغــاز شــد ،عمدت ـاً
بــه ایــن دلیــل موفــق بــه محدودســاخنت شــورش
طالبــان نشــده اســت کــه ایــاالت متحــده قــادر
بــه کنــرل تجــارت هروئیــن نیســت .بــا افزایــش
ناگهانــی تولیــد تریــاک از حداقــل  180تُــن بــه
میــزان رشمآور  8200تُــن در طــی پنــج ســال
نخســت اشــغال افغانســتان توســط ایــاالت
متحــده ،بهنظــر میآمــد خــاک افغانســتان در
وخیمترشــدن اوضــاع نقــش دارد .هــر برداشــت
خشــخاش همــراه بــود بــا محصولــی جدیــد
از مبــارزان نوجوانــی بــرای ارتــش چریکــی
درحالرشــد طالبــان.
در هــر مرحلــه از تاریــخ غمانگیــز و پرآشــوب
افغانســتان در بیــش از  40ســال گذشــته- ،جنــگ
نیابتــی در دهــهی  ،1980جنــگ داخلــی در
دهـهی  ،1990و حملـهی آمریــکا از ســال 2001

اگــر قــرار باشــد شــا گــره کــور معــای جنــگ
افغانســتان را بــاز کنیــد ،آنزمــان متوجه میشــدید
کــه یکــی از عوامــل شکســت آمریــکا ،بزرگتریــن
پارادوکــس سیاســی قــرن اســت :گامهــای
فوالدیــن نیــروی نظامــی عظیــم و مقاومتناپذیــر
واشــنگنت ،توســط گلهایــی صورتیرنــگ
متوقــف شــده اســت :گلهــای خشــخاش.
بــرای بیــش از ســه دهــه ،عملیاتهــای نظامــی
واشــنگنت در افغانســتان تنهــا زمانــی موفــق بــوده
اســت کــه بهراحتــی بــا برنامههــای قاچــاق
غیرقانونــی تریــاک آســیای مرکــزی هامهنــگ
شــده اســت ،و هــر زمــان کــه موفــق بــه ایــن کار
نشــده باشــد ،شکســت خــورده اســت .نخســتین
تهاجــم ایــاالت متحــده بــه افغانســتان در
ســال  1979آغــاز شــد .ایــن حملــه موفــق بــود؛
تاحــدودی بــه ایــن دلیــل کــه جنــگ نیابتــی

تاکنــون -تریــاک نقــش مهــم و قابلتوجهــی در
شــکلدادن بــه رسنوشــت ایــن کشــور داشــته
اســت .در یکــی از تلختریــن پیچشهــای
رسنوشــت ،محیــط زیســت منحرصبهفــرد
افغانســتان بــا تکنولوژیهــای نظامــی آمریــکا
تالقــی کــرد و ایــن کشــور محصــور در خشــکی بــه
تولیدکننــدهی اصلــی مــواد مخدر در جهــان تبدیل
شــد – کشــوری کــه تجــارت غیرقانونــی موادمخدر
بــر اقتصــاد مســلط اســت ،انتخابهــای سیاســی
را تعریــف کــرده و رسنوشــت مداخــات خارجــی را
تعییــن میکنــد.

از سوی دیگر ،در تقریباً  15سال مبارزهی مداومی که از زمان حملهی ایاالت
متحده به افغانستان در سال  2001آغاز شد ،عمدتاً به این دلیل موفق به
محدودساخنت شورش طالبان نشده است که ایاالت متحده قادر به کنرتل
تجارت هروئین نیست .با افزایش ناگهانی تولید تریاک از حداقل  180تُن
به میزان رشمآور  8200تُن در طی پنج سال نخست اشغال افغانستان توسط
ایاالت متحده ،بهنظر میآمد خاک افغانستان در وخیمترشدن اوضاع نقش
دارد .هر برداشت خشخاش همراه بود با محصولی جدید از مبارزان نوجوانی
برای ارتش چریکی درحالرشد طالبان.

جنگ نیابتی ()1992-1979
جنــگ مخفــی ســازمان ســیا علیــه اشــغال
افغانســتان توســط شــوروی در طــول دهــهی
 ،1980باعــث شــد تــا مــرز غیررســمی میــان

افغانســتان و پاکســتان تبدیــل بــه بســری بــرای
گســرش بیوقفــهی تجــارت جهانــی هروئیــن
شــود .وزارت امــور خارجــهی ایــاالت متحــده
در ســال  1986گــزارش داد کــه «در مناطــق
قبایلــی هیــچ نیــروی پولیســی وجــود نــدارد .هیــچ
دادگاهــی وجــود نــدارد .مالیــات وجــود نــدارد.
هیــچ ســاحی غیرقانونــی نیســت ...حشــیش و
تریــاک را اغلــب در همهجــا میتــوان دیــد» .تــا
آن زمــان ،ایــن رونــد بــرای مدتهــا در جریــان
بــوده اســت .ایــن ســازمان بهجــای تشــکیل
ائتالفــی از رهــران ،بــه رسویــس اطالعاتــی
پاکســتان (آی.اِس.آی) و همــکاران افغانــش
تکیــه کــرد کــه خیلــی زود تبدیــل بــه مدیــران
اصلــی قاچــاق روبهرشــد موادمخــدر در آن ســوی
مــرز شــدند.
جــای تعجــب نیســت کــه ایــن ســازمان زمانــی
کــه تولیــد غیرقابلکنــرل تریــاک افغانســتان
از حــدود ســاالنه  100تُــن در دهــهی  1970بــه
ســاالنه  2000تُن در ســال  1991رســید ،ســکوت
کردنــد .در ســالهای  1979و  ،1980زمانــی
کــه تالشهــای ســازمان ســیا درحــال گســرش
بــود ،کارخانـهای بــرای تولیــد هروئیــن از تریــاک
در مــرز افغانســتان و پاکســتان بــاز شــده بــود.
ایــن منطقــه خیلــی زود تبدیــل بــه بزرگتریــن
تولیدکننــدهی هروئیــن جهــان شــد .در ســال
 ،1984رقــم تکاندهنــدهی  60درصــد از بــازار
تریــاک ایــاالت متحــده و  80درصــد از بــازار
اروپــا از ایــن منطقــه عرضــه میشــد .در داخــل
پاکســتان ،تعــداد معتــادان بــه هروئیــن از نزدیــک
بــه صفــر (بلــه ،صفــر) در ســال  1979بــه 5000
نفــر در ســال  1980و  130000نفــر در ســال
 1985رســید – نــرخ اعتیــاد آنقــدر بــاال بــود کــه
ســازمان ملــل آن را تکاندهنــده خوانــده بــود.
براســاس گــزارش وزارت امــور خارجــه در
ســال  ،1986تریــاک «محصــول ایدهآلــی در
یــک کشــور جنــگزده اســت ،چراکــه نیــاز بــه
رسمایهگــذاری اندکــی دارد ،بهرسعــت رشــد
میکنــد و بهراحتــی منتقــل شــده و تجــارت
میشــود» .عالوهبرایــن ،آبوهــوای افغانســتان
کام ـاً بــا ایــن محصــول معتــدل تناســب دارد .و
محصــول آن بــه طــور متوســط ،دو تــا ســه برابــر
باالتــر از مثلــث طالیــی جنــوب رشقــی آســیا
پایتخــت قبلــی تجــارت موادمخــدر -اســت.همزمــان بــا اینکــه جنــگ بیامــان میــان
ســازمان ســیا و مناینــدگان جامهیــر شــوری منجــر
بــه آوارهشــدن حداقــل ســه میلیــون پناهجــو و
آســیبزدن بــه چرخــهی تولیــد مــواد غذایــی در
افغانســتان شــد ،کشــاورزان افغــان «در اوج
ناامیــدی» بــه کشــت و تجــارت مــواد مخــدر
روی آوردنــد ،چراکــه ایــن محصــول بهســادگی

تولیــد میشــد و «ســود بــاال»ی آن میتوانســت
هزینــهی مــواد غذایــی را تامیــن کنــد .برطبــق
گــزارش وزارت امــور خارجــه ،عنــارص مقاومــت
نیــز بــرای «تهی ـهی کاالهــای اساســی موردنیــاز
بــرای جمیعــت تحــت کنــرل خــود و تامیــن
بودجــه بــرای خریــد ســاح» وارد تولیــد و قاچــاق
مــواد مخــدر شــدند.
زمانــی کــه در اوایــل دهــهی  1980نیروهــای
مجاهدیــن قــدرت را بــه دســت گرفتنــد و رشوع بــه
ایجــاد مناطقــی آزاد در داخــل افغانســتان کردنــد،
آنهــا عملیاتهــای خــود را بــا جمعکــردن مالیات
از روســتاییانی تامیــن میکردنــد کــه در کشــت و
تجــارت پُرســود خشــخاش دســت داشــتند ،بهویــژه
در درهی حاصلخیــز هلمنــد کــه زمانــی بخــش
زیــادی از محصــوالت غذایــی جنــوب افغانســتان
در آنجــا تولیــد میشــد .کاروانهــا ســاحهای
ســازمان ســیا را بــرای نیروهــای مقاومــت بــه ایــن
مناطــق بــا خــود میآوردنــد ،و بــا محمولههــای
تریــاک بــه پاکســتان بازمیگشــتند – براســاس
گــزارش «نیویــورک تایمــز» ،ایــن کار «اغلــب
اوقــات بــا آگاهــی و توافــق مقامــات اســتخباراتی
پاکســتانی یــا آمریکایــی کــه از مقاومــت حامیــت
میکردنــد» انجــام میشــد.
تریاکهایــی کــه از آن ســوی مرزهــا توســط
جنگجویــان مجاهدیــن بــه ارمغــان آورده
میشــد ،بــه کارگاههــای تولیــد هروئیــن
پاکســتان در والیــت مــرزی شــال غربــی ایــن
کشــور بــه فــروش میرســید– منطقــهای جنگــی
کــه توســط متحــد نزدیــک ســازمان ســیا ،جــرال
فضلالحــق کنــرل میشــد .در ســال ،1988
تنهــا در والیــت خیــر درحــدود  100تــا 200
کارگاه تولیــد هروئیــن وجــود داشــت .عــاوه بــر
آن ،در منطقــهی جنوبــی کــوه ســلطان ایــاالت
بلوچســتان ،گلبدیــن حکمتیــار ،متحــد افغــان
موردعالقــهی ســازمان ســیا ،ســه پاالیشــگاه
هروئیــن را کنــرل میکــرد کــه بخــش زیــادی
از محصــول تریــاک درهی هلمنــد را تبدیــل بــه
هروئیــن میکــرد .کامیونهــای لوجســتیکی
ارتــش ملــی پاکســتان بــا جعبههــای ســاحهای
ســازمان ســیا از بنــد کراچــی بــه ایــن مناطــق
میرســیدند و بــا محمولههــای هروئیــن ایــن
مناطــق را بــه ســمت بندرگاههــا و فرودگاههــا
تــرک میکردنــد کــه از آنجــا ایــن محمولههــا
بــه بازارهــای جهانــی صــادر میشــد.
در مــاه مــی  ،1990زمانــی کــه ایــن جنــگ
ل پایانیافــن بــود« ،واشــنگنت پســت»
درحــا 
گــزارش داد کــه مهمتریــن عنــر ســازمان
ســیا ،گلبدیــن حکمتیــار ،یکــی از رهــران اصلــی
قاچــاق هروئیــن بــوده اســت« .واشــنگنت پســت»
ادعــا کــرد کــه مقامــات آمریکایــی و همچنیــن
«آی.اِس.آی» پاکســتان ،مدتهــا از بررســی
اتهامــات خریدوفــروش هروئیــن توســط حکمتیــار
طفــره میرفتنــد و ایــن امــر تاحدزیــادی «بــه ایــن
دلیــل بــوده اســت کــه سیاســت ایــاالت متحــده
دررابطــه بــا موادمخــدر در افغانســتان ،نســبت
بــه جنــگ علیــه نفــوذ شــوروی در آن کشــور در
مرحلــهی ثانــوی قــرار داشــت».
درحقیقــت ،چارلــز کــوگان مدیــر عملیاتــی ســابق
ســازمان ســیا در افغانســتان ،بعدهــا بــا رصاحــت
دررابطــه بــا ایــن انتخابهــای ســازمان صحبــت
کــرد .او در ســال  1995بــه تلویزیــون اســرالیا
گفــت« :مــا واقعـاً منابــع یــا زمــان نداشــتیم تــا بــه
تحقیقاتــی درمــورد تجــارت مــواد مخــدر بپردازیــم.
و بــه نظــر مــن ،نیــازی نیســت بــرای ایــن مســئله
از کســی عذرخواهــی کنیــم ...بلــه ،درســت اســت
اســت کــه پیامدهایــی وجــود داشــت در تجــارت
مــواد مخــدر ،امــا هــدف اصلــی مــا تامیــن شــد.
شــورویها افغانســتان را تــرک کردنــد».

چگونه ایاالت متحده در افغانستان
مغلوب تجارت تریاک شد؟

سالون /آلفرد دبلیو مک کوی
ترجمه :معصومه عرفانی

جنــگ داخلــی افغانســتان و ظهــور طالبــان
()2001-1989
در درازمــدت ،ایــن مداخلــهی «پنهانــی» (کــه
آشــکارا از آن نوشــته شــده و حتــا دررابطــه بــا
آن فخرفروشــی میکننــد) منجــر بــه تولیــد
ســیاهچالهای از بیثباتــی ژئوپولیتیکــی شــد کــه
هرگــز نــه بســته شــد و نــه درمــان یافــت.
افغانســتان ،کمبــاران و بیآبوعلــف ،در
منطقـهای قــرار گرفتــه اســت کــه ابرهــای بــارانزا
اکنــون خشــک شــدهاند و ایــن کشــور هرگــز از
ویرانــی بیســابقهای کــه در ســالهای نخســتین
تهاجــم آمریــکا دچــار آن شــده بــود ،بهبــود
نیافــت .بهجــز مناطــق پــر آبــی ماننــد درهی
هلمنــد ،ارتفاعــت نیمهخشــک ایــن کشــور در
هــان زمــان نیــز اکوسیســتم شــکنندهای بــرای
تامیــن جمیعــت قابلتوجــه آن در زمــان نخســتین
تهاجــم در ســال  1979داشــت .زمانــی کــه آتــش
جنــگ در ســالهای  1989تــا  1992کاهــش
یافــت ،اتحــاد بهرهــری واشــنگنت ،ایــن کشــور
را تــرک کــرد ،و هــم در حامیــت از صلــح و هــم در
زمینـهی بازســازی ســاختار مالــی آن نــاکام مانــد.
واشــنگنت ،بهســادگی از ایــن کشــور کــه بــا 1.5
میلیــون کشــته 3 ،میلیــون پناهنــده ،اقتصــادی
ویــران و دســتهای بــزرگ از جنگســاالران
مســلحی کــه بــر رس قــدرت میجنگیدنــد درگیــر
جنگهــای داخلــی تخریبکننــده شــد ،رو
برگردانــد .درطــول ســالهای جنــگ ویرانگــر
داخلــی کــه پــس از خــروج آمریــکا اتفــاق افتــاد،
کشــاورزان افغــان رشوع به کشــت تنهــا محصولی
کردنــد کــه ســود فــوری آن تضمینشــده بــود:
خشــخاش .کشــت تریــاک ،کــه در دوران
جنگهــای دهــهی  1980چندیــن برابــر شــده
و بــه  2000تُــن در ســال میرســید ،در طــول
جنگهــای داخلــی دو برابــر شــد.
در ایــن دوران هرجومــرج ،صعــود تریــاک را
بایــد بهعنــوان پاســخی بــه آســیبهای شــدیدی
درنظرگرفــت کــه در نتیج ـهی دو دهــه جنــگ بــر
ایــن کشــور تحمیــل شــد .بــا بازگشــت آن ســه
میلیــون پناهنــده بــه ایــن رسزمیــن جنــگزده،
مــزارع خشــخاش نعمتــی خــداداده بــود .آنهــا
بــرای کشــت ایــن میــزان گنــدم ،کــه محصــول
ســنتی ایــن مناطــق بــود ،نیازمنــد کارگــران
بیشــری بودنــد .عالوهبرایــن ،تاجــران تریــاک
بهتنهایــی قــادر بودنــد تــا بــا رسعــت کافــی بــه
کشــاورزان فقیــر خشــخال پــول نقــد بدهنــد .ایــن
پولهــا بــرای بقــای بســیاری از آن روســتاییان
فقیــر حیاتــی بــود.
در نخســتین دورهی جنگهــای داخلــی از
ســال  1992تــا  ،1994جنگســاالران محلــی
بیرحــم ،ســاح و موادمخــدر را در کنــار هــم
بــرای پیــروزی در جنگــی کــه در رسارس کشــور
بــرای قــدرت بــه راه افتــاده بــود ،اســتفاده کردنــد.
پاکســتان کــه مصمــم بــود تــا متحــدان پشــتون
خــود را در کابــل ،پایتخــت افغانســتان ،بــه قــدرت
بگــارد ،از طریــق آی.اِس.آی بــه مهمتریــن
متحــد خــود ،گلبدیــن حکمتیــار ،ســاح و بودجــه
ارســال میکــرد .در آن زمــان ،او نخســتوزیر
ائتالفــی لگامگســیخته بــود کــه نیروهایــش دو
ســال را رصف مببــاران و موشــکانداخنت بــه
کابــل کردنــد .در طــی آن دوران ،کابــل تبدیــل
بــه ویرانشــهری شــد و درحــدود  50000نفــر
جــان خــود را از دســت دادنــد .زمانــی کــه او در
بهدس ـتآوردن کنــرل پایتخــت شکســت خــورد،
پاکســتان حامیــت خــود را بــه نیــروی پشــتون
تازهنفســی کــه اخیــرا ً شــکل گرفتــه بــود ،منتقــل
کــرد :طالبــان ،جنبشــی بنیادگــرا کــه از مــدارس
اســامی شــبهنظامیان برخاســته بــود.

رژیــم طالبــان ،پــس از تــرف کابــل در ســال
 1996و بهدســتگرفنت کنــرل بیشــر مناطــق
کشــور ،کشــاورزان محلــی را تشــویق بــه کشــت
تریــاک کردنــد .دولــت طالبــان از تجــارت
صادراتــی حامیــت کــرده و از درآمدهــای مالیاتــی
بــر تولیــد تریــاک و هروئیــن بســیار بیــش از حــد
نیــاز خــود دریافــت میکــرد .یکــی از بررسـیهای
ســازمان ملــل دررابطــه بــا مــواد مخــدر نشــان داد
کــه طالبــان در طــی ســه ســال اولــی کــه قــدرت
را بــه دســت گرفتــه بودنــد ،محصــول تریــاک ایــن
کشــور را بــه  4500تُــن یــا  %75از تولیــد جهانــی
تریــاک در آن زمــان افزایــش داده بودنــد.
بااینهمــه ،در مــاه جــوالی ســال ،2000
درحالیکــه خشکســالی ویرانگــر وارد ســال
دوم شــده و فقــر و گرســنگی گســرده کشــور را
فــرا گرفتــه بــود ،دولــت طالبــان ناگهــان کشــت
تریــاک را بهطــور کامــل ممنــوع اعــام کــرد.
ظاهــرا آنهــا درپــی بهرســمیت شناختهشــدن
از ســوی جامعــهی بیناملللــی و دریافــت کمــک
بودنــد .بررســی بعــدی ســازمان ملــل متحــد که در
 10030روســتا انجــام گرفــت ،نشــان داد کــه ایــن
ممنوعیــت کشــت تریــاک را  %94کاهــش داده و
بــه  185تُــن رســانده بــود.
ســه مــاه بعــد ،طالبــان هیئتــی را بــه منایندگــی
معــاون وزیــر امــور خارج ـهی خــود ،عبدالرحــان
زاهــد ،بــه دفــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک
فرســتادند تــا بــر رس ادامــهی ممنوعیــت مــواد
مخــدر در ازای بهرســمیت شناختهشــدن
دیپلامتیــک معاملــه کننــد .امــا ایــن ســازمان بــه
جــای پذیــرش خواســتهی طالبــان ،تحریمهــای
جدیــدی را بــه دلیــل حامیــت از اســامه بــن الدن
بــر ایــن گــروه تحمیــل کردنــد .از ســوی دیگــر،
ایــاالت متحــده اگرچــه انتقاد ســازمان ملــل متحد
ن الدن را تاییــد کــرد ،امــا بــا
نســبت بــه حضــور بـ 
پرداخــت  43میلیــون دالــر بهعنــوان کمکهــای
انساندوســتانه ،درواقــع بــه طالبــان پــاداش
داد .وزیــر امــور خارجــه ،کالیــن پــاول ،کــه ایــن
کمــک را در مــاه مــی  2001اعــام کــرد ،گفــت
«مــا از تصمیــم طالبــان بــرای ممنوعیــت کشــت
خشــخاش اســتقبال میکنیــم» و از ایــن رژیــم
درخواســت کــرد تــا «روی تعــدادی از مســایل
اساســی کــه مــا را از هــم جــدا میکنــد کار کننــد:
حامیــت آنهــا از تروریســم؛ نقــض موازیــن
شناختهشــدهی بیناملللــی حقــوق بــر ،بهویــژه
رفتــار آنهــا بــا زنــان و دخــران».
جنگ علیه تروریسم ()2016-2001
واشــنگنت ،پــس از یــک دهــه نادیدهگرفــن
افغانســتان ،بــار دیگــر بــه هــدف انتقــام حمــات
 11ســپتامرب متوجــه ایــن کشــور شــد .تنهــا چنــد
هفتــه بعــد در مــاه اکتوبــر  ،2001ایــاالت متحــده
رشوع بــه مببافکنــی در آن کشــور و پــس از آن
راهانــدازی حملــهای بــه رهــری جنگســاالران
محلــی کــرد .رژیــم طالبــان ســقوط کــرد ،و بــه
گفتــهی خربنــگار کهنــهکار «نیویــورک تایمــز»
آر.دبلیــو ا َپــل ،بــا رسعتــی «بهحــدی ناگهانــی
و غیرمنتظــره کــه مقامــات دولــت و تفســیرگران
اســراتژی ...برایشــان دشــوار اســت چگونگــی
آن را توضیــح بدهنــد» .اگرچــه حمــات هوایــی
ایــاالت متحــده آســیبهای روانــی و فیزیکــی
قابلتوجهــی وارد آورد ،امــا بســیاری از جوامــع
دیگــر در برابــر مببارانهایــی بهمراتــب
گســردهتر دوام آوردنــد و بــه ایــن شــکل
ســقوط نکردنــد .بــا نگاهــی بــه گذشــته ،بــه نظــر
میرســید کــه احتــاالً ممنوعیــت تریــاک از
لحــاظ اقتصــادی طالبــان را آســیبپذیر کــرده
بــوده اســت و یــک پوســتهی توخالــی از حکومــت
دینــی آنهــا برجــا گذاشــته بــود کــه بــا اولیــن

رژیــم طالبــان ،پــس از تــرف کابــل در ســال  1996و بهدســتگرفنت
کنــرل بیشــر مناطــق کشــور ،کشــاورزان محلــی را تشــویق بــه کشــت
تریــاک کردنــد .دولــت طالبــان از تجــارت صادراتــی حامیــت کــرده و از
درآمدهــای مالیاتــی بــر تولیــد تریــاک و هروئیــن بســیار بیــش از حــد نیــاز
خــود دریافــت میکــرد .یکــی از بررســیهای ســازمان ملــل دررابطــه بــا
مــواد مخــدر نشــان داد کــه طالبــان در طــی ســه ســال اولــی کــه قــدرت را
بــه دســت گرفتــه بودنــد ،محصــول تریــاک ایــن کشــور را بــه  4500تُــن یــا
 %75از تولیــد جهانــی تریــاک در آن زمــان افزایــش داده بودنــد.
مببافکنیهــای آمریکایــی در هــم شکســت.
بــرای دو ده ـهی گذشــته ،افغانســتان بیشــرین
میــزان منابــع خــود –زمیــن ،آب و نیــروی کار-
را بــه تولیــد تریــاک و هروئیــن اختصــاص داده
بــود .در زمانــی کــه طالبــان کشــت خشــخاش را
ممنــوع کردنــد ،ایــن کشــور از لحــاظ کشــاورزی
چیــزی بیــش از رسزمیــن کشــت تریــاک نبــود.
درآمدهــای مالیاتــی ،درآمــد حاصــل از صــادرات و
اشــتغالزایی کــه از کشــت و تجــارت مــواد مخــدر
بهدســت میآمــد ،اهمیــت زیــادی بــرای آنهــا
داشــت .در ایــن زمینــه ،ریشهکنســازی مــواد
مخــدر درواقــع یــک خودکشــی اقتصــادی بــود
کــه یــک جامعــهی درحالحــارض ضعیــف را بــه
آســتانهی ســقوط کشــاند .درحقیقــت ،مطالع ـهی
ســازمان ملــل متحد در ســال  2001نشــان داد که
ایــن ممنوعیــت «منجــر بــه ازدسـتدادن عمدهی
درآمــد بــرای تقریبـاً حــدود  3.3میلیــون نفــر» شــد
کــه  %15جمعیــت را تشــکیل میدادنــد :ازجملــه
 80000کشــاورز 480000 ،کارگــر ،و میلیونهــا
نفــر از وابســتگان آنهــا.
درحالیکــه مببافکنیهــای آمریــکا در رسارس
مــاه اکتوبــر ســال  2001ادامــه داشــتند ،ســازمان
ســیا  70میلیــون پــول نقــد کــه مســتقیامً بــه آنجــا

فرســتاده شــده بــود ،را بــرای بســیج ائتــاف
قدیمــی خــود از جنگســاالران قبیلــهای رصف
کــرد کــه طالبــان را رسنگــون کننــد؛ هزینــهای
کــه رییسجمهــور جــورج دبلیــو بــوش بعدهــا
بزرگتریــن «معامل ـه»ی تاریــخ نامیــد .ســازمان
ســیا بــرای تــرف کابــل و ســایر شــهرهای
کلیــدی ،پــول خــود را بــرای حامیــت از رهــران
اتحــاد شــال اختصــاص داد کــه طالبــان هرگــز
کامــاً موفــق بــه شکســت آنهــا نشــده بودنــد.
آنهــا نیــز بــه نوبـهی خــود مدتهــا قاچــاق مــواد
مخــدر در مناطــق شــال رشقــی افغانســتان را
کــه در ســالهای حکومــت طالبــان تحــت تســلط
خــود داشــتند کنــرل میکردنــد .درعینحــال،
ســازمان ســیا همچنیــن بــه رساغ گروهــی از
جنگســاالران پشــتونی رفــت کــه در جنــوب
رشقــی ایــن کشــور بهعنــوان قاچاقچیــان مــواد
مخــدر فعــال بودهانــد .درنتیجــه ،زمانــی کــه
طالبــان رسنگــون شــدند ،زمینــه بــرای از رسگیــری
تریــاک و تجــارت مــواد مخــدر در مقیــاس بزرگــی
آمــاده شــده بــود.
زمانــی کــه کابــل و مراکــز والیتهــا پــس گرفتــه
شــدند ،ســازمان ســیا بــه رسعــت کنــرل عملیاتــی
را بــه نیروهــای نظامــی متحــد و مقامــات

چگونه ایاالت متحده در افغانستان
مغلوب تجارت تریاک شد؟

سالون /آلفرد دبلیو مک کوی
ترجمه :معصومه عرفانی

غیرنظامــی ســپرد کــه برنامههــای بیمنطــق آنهــا
بــرای رسکــوب مــواد مخــدر در ســالهای آینــده،
درنهایــت ســود روبهرشــد قاچــاق هروئیــن را در
ابتــدا بــه جنگســاالران و در ســالهای بعــد ،تــا
حــد زیــادی بــه چریکهــای طالبــان منتقــل کــرد.
در اولیــن ســال اشــغال افغانســتان توســط ایــاالت
متحــده ،حتــا پیــش از آنکــه جنبــش طالبــان خود
را بازســازی کــرده باشــد ،برداشــت تریــاک بــه
 3400تُــن افزایــش یافــت .قاچــاق مــواد مخــدر
در رشــدی بیســابقه در طــول تاریــخ ،تاثیــر
زیــادی بــر افزایــش  62درصــدی تولیــد ناخلــص
ملــی ایــن کشــور در ســال  2003داشــت .در
ســالهای نخســت ،دونالــد رامســفلد وزیــر دفــاع
ایــاالت متحــده «هرگونــه شــواهدی بــر اینکــه
پــول مــواد مخــدر بــه جیــب طالبــان رسازیــر
میشــود را رد کــرد» ،درحالیکــه ســازمان ســیا
و ارتــش آمریــکا «چشــم خــود را بــر فعالیتهــای
مرتبــط بــا مخــدری کــه توســط جنگســاالران
بــزرگ انجــام میشــد بســته بودنــد».
در اواخــر ســال  ،2004پــس از تقریب ـاً دو ســال
کــه کاخ ســفید هیــچ عالقـهای بــه این موضــوع از

شش سال قبل ،بعد از متام
این اتفاقها ،من مقالهای برای
« »TomDispatchنوشتم و
نسبت به شکستی قابلپیشبینی
هشدار دادم .آن زمان من نوشته
بودم« :خُب ،انتخاب به اندازهی
کافی روشن است .ما میتوانیم
همچنان این خاک خونآلود را
در جنگی بیرحامنه با نتیجهای
نامشخص با خون بیشرتی رسشار
کنیم ...یا میتوانیم به بازسازی
این رسزمین باستانی و بیآب
وعلف کمک کنیم ،با دوباره
کاشنت باغستانها ،دوباره پرکردن
آغل حیوانات ،و بازسازی زمینهای
کشاورزی که درطول چندین دهه
جنگ از بین رفتهاند ...تا زمانی
که محصوالت غذایی تبدیل به
جایگزین قابل اعتامد برای تریاک
شوند.
خــود نشــان نــداده و کنرتل تریــاک را بــه متحدان
بریتانیایــی و آمــوزش پولیــس را بــه آملانها ســپرده
بــود ،ناگهــان اطالعــات تکاندهنــدهی ســازمان
ســیا را منتــر کــرد ،مبنــی بــر اینکــه افزایــش
تجــارت مــواد مخــدر نقــش مهمــی در احیــای
طالبــان داشــته اســت .وزیــر امــور خارجــه ،پــاول،
یــک اســراتژی تهاجمــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر
را درخواســت کــرد کــه توســط رییسجمهــور
بــوش حامیــت شــد ،ازجملــه تخریــب کشـتزارها
در مناطــق روســتایی افغانســتان .امــا ســفیر
ایــاالت متحــده ،زملــی خلیلــی زاد ،بــا ایــن رویکرد
مخالفــت کــرد و وزیــر اقتصــاد افغانســتان در آن
زمــان (کــه اکنــون رییسجمهــور کشــور اســت)
ارشف غنــی نیــز نظــر او را تاییــد کــرد .او هشــدار
داده بــود کــه چنیــن برنام ـهای بــرای ریش ـهکنی
مــواد مخــدر ،بــدون  20میلیــارد دالــر کمکهــای
خارجــی بــرای کمــک بــه ایجــاد «راههــای واقعــی
جایگزیــن بــرای امرارمعــاش» بهمعنــای «فقــر
گســرده» در کشــور خواهــد بــود.
واشــنگنت در پاســخی فــوری کار را بــه

پیــانکاران خصوصــی ماننــد دیــن کــورپ
ســپرد تــا تیمهــای ریشهکنســازی افغــان را
آمــوزش دهنــد .بااینحــال ،بــه گفت ـهی خربنــگار
«نیویــورک تایمــز» کارلوتــا گال ،ایــن رویکــرد
تبدیــل بــه نوعــی شــوخی شــد! دو ســال بعــد،
زمانــی کــه شــورش طالبــان و کشــت تریــاک هــر
دو گســرش یافتــه بودنــد ،ســفارت آمریــکا بــار
دیگــر کابــل را تحــت فشــار ســنگینی بــرای قبــول
برنامههــای آمریــکا بــرای ریشهکنســازی قــرار
داد .رییسجمهــور کــرزی پیشــنهاد آمریــکا را رد
کــرد و ایــن مشــکل جــدی را حلناشــده باقــی
گذاشــت.
بررســی ســازمان ملــل در ســال  2007دررابطــه
بــا کشــت تریــاک در افغانســتان نشــان داد کــه
برداشــت ســاالن ه  %24افزایــش یافتــه و بــه رکــورد
 8200تُــن رســیده اســت کــه ایــن رقــم بهمعنــای
 %53از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور و  %93از
عرضــهی غیرقانونــی هروئیــن در جهــان بــود.
ســازمان ملــل متحــد بیــان داشــت کــه گــروه
طالبــان «نیازهــای اقتصــادی خــود از مــواد
مخــدر تامیــن میکننــد تــا بتواننــد ســاحها،

تــدارکات و هزینههــای شــبهنظامیان را پرداخــت
کننــد» .تحقیــق انجامشــده توســط موسســهی
صلــح ایــاالت متحــده بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
در ســال  ،2008ایــن جنبــش  50پاالیشــگاه
تولیــد هروئیــن در قلمــروی خــود داشــت و %98
مــزارع خشــخاش تریــاک را کنــرل میکــرد.
در آن ســال ،طالبــان براســاس گزارشهــا 425
میلیــون دالــر از «مالیــات» وضعشــده بــر تریــاک
جمــعآوری کردنــد و بــا هــر برداشــت محصــول،
بودجـهی موردنیــاز بــرای جــذب و اســتخدام یــک
گــروه جدیــد از مبــارزان جــوان در روســتاها را
بهدســت میآوردنــد .هرکــدام از ایــن جوانانــی
کــه قــرار بــود در آینــده چریــک شــوند ،ماهانــه
 300دالــر دریافــت میکردنــد ،بســیار بیشــر از
آنچــه میتوانســتند بهعنــوان کارگــران مزرعــه
بهدســت بیاورنــد.
در اواســط ســال  ،2008واشــنگنت بــرای
جلوگیــری از گســرش شــورش تصمیــم گرفــت تــا
 40000رسبــاز جنگــی آمریــکا را بــه ایــن کشــور
بفرســتد ،و نیروهــای ائتــاف را بــه  70000نفــر
افزایــش داد .همچنیــن باتوجــه بــه نقــش مهــم
درآمــد تریــاک در شــیوهی جــذب و اســتخدام
طالبــان ،وزارت خزانــهداری ایــاالت متحــده،
واحــد تهدیــدات مالــی افغانســتان را تشــکیل داد
و  60نفــر از تحلیلگــران خــود را در آن واحــد

جنگــی قــرار داد کــه مســئولیت متــام حمــات
اســراتژیک علیــه تجــارت مــواد مخــدر را بــه
عهــده داشــتند.
بــه گفتــهی یکــی از تحلیلگــران ،ایــن گــروه
کارشناســان غیرنظامــی بااســتفاده از روشهــای
کمــی از «تجزیــه و تحلیــل شــبکههای
اجتامعــی» و «مدلســازی نفــوذ»« ،بــه
حوالــهداران بهعنــوان عنــری حیاتــی در
شــبکهی ایــن گــروه شورشــی اشــاره کردنــد».
ایــن مســئله باعــث شــد تــا رسبــازان آمریکایــی
«اقداماتــی دینامیــک و فعــال را روی دســت
بگیرنــد – بــه معنــای واقعــی کلمــه ،خرابکــردن
درهــای دفاتــر حوالــه و متوقفکــردن کار آنهــا».
چنیــن اقدامــات «بهشــدت بحثبرانگیــزی»
میتوانســت «بهطــور موقــت شــبکههای مالــی
ایــن گــروه شورشــی را دچــار مشــکل بســازد»
امــا ایــن دســتاوردها «بــه هزینــهی ســنگین
ناراضیکــردن متــام افــراد روســتاها» بهدســت
میآمدنــد کــه زندگیهایشــان وابســته بــه
وامهایــی بــود کــه «بخــش مهمــی از کســب و
کار ایــن حوالــهداران را تشــکیل مــیداد» .بــه

ایــن شــکل ،یــک بــار دیگــر ،حامیــت از طالبــان
افزایــش مییافــت.
در ســال  ،2009شورشــیان بــا چنــان رسعتــی
درحــال گســرش بودنــد کــه دولــت جدیــد اوبامــا
در تالشــی بــرای فلجســاخنت طالبــان ،تصمیــم
بــه افزایــش نیروهــای نظامــی ایــاالت متحــده تــا
 102000نفــر گرفــت .پــس از ماههــا افزایــش
نیروهــای مســتقر در افغانســتان ،اســراتژی
جنگــی جدیــد رییسجمهــور اوبامــا رســاً در
تاریــخ  13فــروری ســال  ،2010در مارجــه،
شــهری در والیــت هلمنــد ،آغــاز شــد .همچنــان
کــه دســتههای هلیکوپــر در حومــهی آن
شــهر فــرود آمــده و گردوغبــار بلنــد میکردنــد،
صدهانفــر از تفن ـگداران ارتــش ایــاالت متحــده
از زمینهایــی پــر از جوانههــای خشــخاش بــه
دیوارهــای گلــی شــهر حملــه کردنــد .هرچنــد
هــدف آنهــا شــبهنظامیان طالبــان بودنــد ،امــا
تفنــگداران درحقیقــت مرکــز تجــارت هروئیــن
جهانــی را تــرف میکردنــد .چهــل درصــد از
تریــاک غیرقانونــی جهــان در ایــن مناطــق رشــد
میکــرد و بخــش بیشــر آن محصــوالت در مارجــه
دادوســتد میشــدند.
یــک هفتــه بعــد ،فرمانــدهی ایــاالت متحــده،
جــرال اســتنلی مــک کریســتال ،همــراه بــا کریــم
خلیلــی ،معــاون رییسجمهــور افغانســتان ،بــا

هلیکوپــر بــرای اعــام اســراتژی جدیــد ضــد
شــورش بــه ایــن شــهر رفتنــد .او بــه خربنــگاران
گفــت کــه ایــن اســراتژی بــرای آرامســاخنت
روســتاهایی ماننــد مارجــه قطعــی و مطمــن بــوده
اســت .امــا هرگــز چنیــن نشــد ،چراکــه تجــارت
مــواد مخــدر همیشــه بــر رس راه قــرار میگرفــت.
یــک زن بیــوهی افغــان درمیــان هیاهویــی کــه
کشــاورزان دیگــر راه انداختــه بودنــد گفــت:
«آنهــا مجبورنــد از روی مــن رد شــوند و مــرا
بکشــند قبــل از آنکــه بتواننــد مــزارع خشــخاش
مــرا از بیــن بربنــد» .یکــی از مقامــات ســفارت
آمریــکا کــه ازطریــق تلفــن ماهــوارهای از مناطــق
تولیــد تریــاک بــا مــن صحبــت میکــرد ،گفــت:
«امــکان پیــروزی در ایــن جنــگ بــدون حــل
کــردن مســئلهی تولیــد مــواد مخــدر در والیــت
هلمنــد وجــود نــدارد».
شــش ســال قبــل ،بعــد از متــام ایــن اتفاقهــا،
مــن مقالــهای بــرای « »TomDispatchنوشــتم
و نســبت بــه شکســتی قابلپیشبینــی هشــدار
دادم .آن زمــان مــن نوشــته بــودم« :خُــب،
انتخــاب بــه انــدازهی کافــی روشــن اســت .مــا
میتوانیــم همچنــان ایــن خــاک خونآلــود را
در جنگــی بیرحامنــه بــا نتیجـهای نامشــخص بــا
خــون بیشــری رسشــار کنیــم ...یــا میتوانیــم بــه
بازســازی ایــن رسزمیــن باســتانی و بـیآب وعلــف
کمــک کنیــم ،بــا دوبــاره کاشــن باغســتانها،
دوبــاره پرکــردن آغــل حیوانــات ،و بازســازی
زمینهــای کشــاورزی کــه درطــول چندیــن
دهــه جنــگ از بیــن رفتهانــد ...تــا زمانــی کــه
محصــوالت غذایــی تبدیــل بــه جایگزیــن قابــل
اعتــاد بــرای تریــاک شــوند .بــه بیــان ســادهتر،
آنقــدر ســاده کــه حتــا واشــنگنت هــم شــاید
بتوانــد آن را بفهمــد ،مــا تنهــا زمانــی میتوانیــم
رسزمیــن مــواد مخــدر را آرام بســازیم کــه آنجــا
دیگــر رسزمیــن مــواد مخــدر نباشــد».
طــرح اوبامــا ،حملــه بــه شــبهنظامیان و
نادیدهگرفــن کشــت تریــاک ،خیلــی زود دچــار
شکســت قابلپیشبینــی شــد .درآمــد حاصــل
از مــزارع تریــاک هــر ســاله بودجــهی حمــات
شورشــیان را در فصــل مبــارزات تامیــن میکــرد.
براســاس گــزارش «نیویــورک تایمــز» ،در پایــان
ســال  ،2012شورشــیان «از بزرگتریــن حملـهی
ائتــاف بــه رهــری آمریــکا جــان ســامل بــه در
بردنــد» .درمیــان عقبنشــینی رسیــع نیروهــای
ائتــاف بــرای هامهنگشــدن بــا برنامـهی زمانــی
اوبامــا تــا مــاه دســامرب ســال  2014بــا هــدف
«پایــاندادن» بــه عملیــات جنگــی آمریــکا،
کاهــش حمــات هوایــی بیــش از همــه فرصتــی
بــرای طالبــان فراهــم ســاخت تــا حمالتــی
بــزرگ را در شــال ،شــالرشقی و جنــوب
کشــور راهانــدازی کــرده و تعــداد بیســابقهای از
نیروهــای ارتــش و پولیــس افغانســتان را بــه قتــل
برســانند.
در آن زمــان ،بــازرس ویــژهی ایــاالت متحــده
بــرای افغانســتان ،جــان ســاپکو ،توضیــح روشــنی
دررابطــه بــا دلیــل بقــای طالبــان ارائــه کــرد .او
چنیــن نتیجهگیــری کــرده بــود کــه علیرغــم
هزینههــای رسســامآوری درحــدود  7.6میلیــارد
دالــر بــرای برنامههــای «ریشهکنســاخنت
موادمخــدر» در طــی دهـهی گذشــته« ،مــا بــا هــر
مقیاســی کــه حســاب کنیــم شکســت خوردهایــم.
کشــت و تولیــد همچنــان در ســطح باالیــی وجــود
دارنــد و ممنوعیــت و ریشهکنســاخنت بــه کنــدی
پیــش مــیرود ،حامیتهــای مالــی شورشــیان
افزایــش یافتــه ،و اعتیــاد و سوءاســتفاده در ســطح
بیســابقهای در افغانســتان وجــود دارد».
درحقیقــت ،کشــت تریــاک در ســال  2013میــزان
بیســابقهی  209000هکتــار زمیــن را پوشــش

چگونه ایاالت متحده در افغانستان
مغلوب تجارت تریاک شد؟
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مــیداد کــه برداشــت را بــا  %50افزایــش ،بــه
 5500تُــن رســانده بــود .ایــن برداشــت گســرده
درحــدود  3میلیــارد دالــر درآمــد غیرقانونــی تولیــد
کــرد کــه درحــدود  320میلیــون دالــر آن از
درآمدهــای مالیاتــی طالبــان بــود .ســفارت آمریــکا
ایــن ارزیابــی را تاییــد کــرد و ایــن درآمدهــای
غیرقانونــی را «ثروتــی بــادآورده بــرای شورشــیان»
خوانــد کــه «تقریب ـاً در هــر مرحل ـهای از تجــارت
مــواد مخــدر ســود میبرنــد».
بــا برداشــت محصــول تریــاک در ســال ،2014
ارقــام ســازمان ملــل نشــاندهندهی ادامـهی ایــن
رونــد بودنــد .مناطــق زیــر کشــت بــه 224000
هکتــار افزایــش یافتــه و تولیــد بــه  6400تُــن
رســیده بــود کــه یــک رکــورد بیســابقه بــود .در
مــاه مــی ســال  ،2015بــا ســیلی از مــواد مخــدر
کــه بــه بازارهــای جهانــی وارد میشــدند و
افزایــش هزینـهی مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــاالت
متحــده بــه ســطح  8.4میلیــارد دالــر ،ســوپکو
گفــت« :درحــدود  500000جریــب یــا  780مایــل
مربــع زمیــن در افغانســتان بــه کشــت خشــخاش
اختصــاص داده شــده اســت کــه معــادل بــا بیــش
از  400000زمیــن فوتبــال آمریکایــی اســت –
شــامل مناطــق پایــان زمیــن».
در فصــل جنــگ ســال  ،2015طالبــان بهطــور
کامــل کنــرل مبــارزات را بهدســت گرفتنــد و بــه
نظــر میرســید مــواد مخــدر نقــش گســردهتری
در عملیاتهــای آنهــا دارد« .نیویــوک تایمــز»
گــزارش داد کــه رهــر جدیــد جنبــش ،مــا اخــر
منصــور« ،از اولیــن مقامــات اصلــی طالبــان
بــود کــه درگیــر تجــارت مــواد مخــدر شــد ...او
بعدهــا مســئول اصلــی جمـعآوری مالیــات طالبــان
بــرای ایــن تجــارت بــود – کــه ســود فراوانــی
را بههمــراه داشــت» .پــس از ماههــا فشــار
بیوقفــه بــر نیروهــای دولتــی در ســه والیــت
شــالی ،نخســتین عملیــات عمــدهی ایــن گــروه
تحــت فرماندهــی مــا منصــور ،تــرف دو
هفتـهای والیــت قنــدوز بــود؛ شــهری کــه درســت
در «پرمنفعتتریــن جــادهی تجــارت مــواد مخــدر
کشــور قــرار داشــت ...مســیر انتقــال تریــاک از
والیتهــای حاصلخیــز خشــخاش در جنــوب،
بــه تاجیکســتان ...و روســیه و اروپــا» .واشــنگنت
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــه رسعــت طــرح
خــروج برنامهریزیشــدهی نیروهــای جنگــیاش
را متوقــف کنــد.
ســازمان ملــل ،همزمــان بــا تخلیــهی رسیــع
دفاتــر منطقــهایاش در والیتهــای شــالی
کــه زیــر تهدیــد قــرار داشــتند ،نقشـهای را در مــاه
اکتوبــر منتــر ســاخت کــه نشــان مـیداد طالبــان
کنرتلــی «بــاال» یــا «شــدید» بــر بیــش از نیمــی
از مناطــق روســتایی کشــور اعــال میکننــد،
ازجملــه بســیاری از مناطقــی کــه آنهــا در گذشــته
حضــور قابلتوجهــی نداشــتهاند .در طــی یــک
مــاه ،طالبــان حمالتــی را بــا هــدف تــرف و
کنــرل مناطقــی در رسارس کشــور بــه راه انداختــه،

پایگاههــای نظامــی را در والیــت شــالی فاریــاب
مــورد تهدیــد قــرار دادنــد و مناطقــی را در هــرات
محــارصه کردنــد.
جــای تعجــب نیســت کــه قدرمتندتریــن حمــات
آنهــا در والیــت هلمنــد کــه مرکــز کشــت
خشــخاش بــود انجــام شــد؛ جایــی کــه نیمــی از
محصــول کشــور در آن رشــد میکنــد و بــه گفتـهی
«نیویــورک تایمــز»« ،تجــارت پرســود تریــاک آن
را بــرای طرحهــای اقتصــادی شورشــیان رضوری
کــرده اســت» .در اواســط ماه دســامرب ،شورشــیان
پــس از تســخیر ایســتهای بازرســی بــار دیگــر
بخشهــای زیــادی از ایــن والیــت را بــه کنــرل
درآوردنــد و بــا عقبرانــدن نیروهــای دولتــی،
بــه تســخیر کامــل قلــب تجــارت هروئیــن ،شــهر
مارجــه ،نزدیــک شــدند .اگــر نیروهــای عملیــات
ویــژه و نیروهــای هوایــی ایــاالت متحــده بــرای
کمــک بــه رهاســازی نیروهــای افغــان مداخلــه
نکــرده بودنــد ،ایــن والیــت و ایــن شــهر بــدون
شــک ســقوطی مــی کــرد .براســاس گزارشهــا،
در اوایــل ســال  2016بی ـشاز  14ســال پــس از
آنکــه افغانســتان در نتیجــهی تهاجــم ایــاالت
متحــده «آزاد شــد» و بــا شکســت برگش ـتناپذیر
سیاســتهای دولــت اوبامــا ،ایــاالت متحــده
«صدهــا» نیــروی جدیــد آمریکایــی را بــرای
تقویــت نیروهــای متزلــزل دولتــی و جلوگیــری از
دســتیابی «جایــزهی اقتصــادی» کــه میتوانســتند
از حاصلخیزتریــن مــزارع خشــخاش بهدســت
بیاورنــد ،اعــزام کردنــد.
پــس از یــک فصــل جنگــی فاجعهبــار در ســال
 ،2015کــه بــه گفتـهی مقامــات ایــاالت متحــده
تلفاتــی «تحملناپذیــر» در ارتــش افغانســتان
تحمیــل کــرد و در آنچــه ســازمان ملــل باتوجــه
بــه آمــار تلفــات غیرنظامیــان« ،وحشــت حقیقــی»
نامیــد ،زمســتان طوالنــی و ســخت نیــز آرامشــی
همــراه داشــت .اگرچــه رسمــا و بــرف جنــگ را
کاهــش داد ،طالبــان عملیاتهــای خــود را بــه
شــهرها منتقــل کردنــد .آنهــا پنــج مببگــذاری
عظیــم در کابــل و ســایر شــهرهای کلیــدی در مــاه
جنــوری انجــام دادنــد کــه بــا حمل ـهی انتحــاری
بــه مجتمــع پولیــس دنبــال شــد کــه  20کشــته بــر
جــا گذاشــت.
درعینحــال ،بــا پایــان برداشــت محصــول در
ســال  ،2015بعــد از شــش ســال رشــد پایــدار،
کشــت تریــاک  %18کاهــش پیــدا کــرد و محصول
آن بــه  3300تُــن رســید .اگرچــه مقامــات ایــاالت
متحــده بخــش زیــادی از ایــن کاهــش را بــه
خشکســالی و گســرش قارچهــای خشــخاش
نســبت مــیداد و ایــن رشایــط ممکــن اســت در
ســال  2016ادامــه پیــدا نکنــد ،در بلندمــدت
اخبــار ترکیــب نامشــخصی از اخبــار مثبــت و منفــی
هســتند .آمــار قابلتوجهــی درمیــان تــودهای از
اطالعــات منترششــده در گزارشهــای ســازمان
ملــل متحــد دررابطــه بــا مــواد مخــدر وجــود دارد:
بــا رشــد اقتصــاد افغانســتان درنتیج ـهی ســالها

کمکهــای بیناملللــی ،ســهم تریــاک در تولیــد
ناخالــص داخلــی ،از رقــم نگرانکننــدهی %63
بــه رقــم قابلکنرتلتــر  %13در ســال 2014
رســید .بااینوجــود ســازمان ملــل اعــام کــرد:
«وابســتگی بــه اقتصــاد مــواد مخــدر در جوامــع
روســتایی هنــوز بــاال اســت».
«نیویــورک تایمــز» اخیــرا ً گــزارش داده اســت
کــه در والیــت هلمنــد« ،مقامــات محلــی دولــت
افغانســتان نیــز بهطــور مســتقیم در تجــارت
مــواد مخــدر درگیــر هســتند» .آنهــا «رقابــت
خــود را بــا طالبــان بــر جنگــی بــر کنــرل قاچــاق
مــواد مخــدر» توســعه دادهانــد و بخشــی از ســود
غیرقانونــی خــود را «بــه بــاالی ایــن زنجیــره ،بــه
مقامــات ارشــد در کابــل میفرســتند».
همزمــان ،تحقیقــات اخیــر شــورای امنیــت
ســازمان ملــل دریافتــه اســت کــه طالبــان
بهشــکلی سیســتامتیک از هــر مرحل ـهی تجــارت
مــواد مخــدر ســود میبردنــد :جمــعآوری %10
مالیــات از کشــت تریــاک در هلمنــد ،جنگیــدن
بــر رس کنــرل پاالیشــگاههای هروئیــن ،و
ایفــای نقــش بهعنــوان «تضمینکننــدهی اصلــی
قاچــاق تریــاک خــام و هروئیــن بــه بیــرون از
افغانســتان» .طالبــان دیگــر تنهــا از قاچــاق
مــواد مخــدر مالیــات منیگیرنــد ،بلکــه اکنــون
مســتقیامً و بهشــکل گســرده درگیــر ایــن تجــارت
هســتند .بــر همیــن اســاس« ،نیویــورک تایمــز»
اضافــه میکنــد« ،متایــزدادن ایــن گــروه از یــک
ســازمان اختصــاص دادهشــده بــه مــواد مخــدر
دشــوار شــده اســت» .امــا وضعیــت هرطــور پیــش
بــرود ،بــرای آینــدهای قابلپیشبینــی تریــاک
همچنــان بــا اقتصــاد روســتایی ،شــورش طالبــان
و فســاد در دولــت کــه مجمــوع آنهــا معــای
افغانســتان را تشــکیل میدهــد ،گــره خــورده
باقــی میمانــد.
طالبــان بــا کســب درآمــد کافــی از محصــوالت
زمینهــای خشــخاش ،بــدون شــک بــرای
فصــل جدیــد مبــارزات کــه بــا آغــاز فصــل بهــار
خواهــد آمــد ،آمــاده هســتند .بــا آبشــدن بــرف
دامن ـهی کوههــا ،رسبــرآوردن شــاخههای بهــاری
خشــخاش ،همچنــان کــه در طــول  40ســال
گذشــته اتفــاق افتــاده اســت ،دســتهای جدیــد
از نوجوانــان تــازه استخدامشــده بــرای پیوســن
بــه مبــارزات نیروهــای شورشــی وجــود خواهــد
داشــت.
حل معامی بغرنج افغانستان
فعالیتهــای اقتصــادی ،تولیــد و مبادلــهی
کاالهــا ،در رابطــهی میــان دولــت و مــردم در
بســیاری از مــردم جهــان بخــش مهمــی هســتند،
هامنگونــه کــه در ســکهها و ارزهایــی بــا
نشــانههای دولتــی کــه هرکســی بــا خــود همــراه
دارد روشــن اســت .امــا زمانــی کــه مهمتریــن
کانالهــای اقتصــادی کشــور غیرقانونــی باشــند،
وفاداریهــای سیاســی طبیعت ـاً تغییــر کــرده و بــه

شــبکههای مختلفــی منتقــل میشــوند کــه ایــن
محصــوالت را بــا امنیــت از زمینهــا بــه بازارهــای
خارجــی میفرســتند و در هــر مرحلــهای از ایــن
کار ،پــول ،وام ،و شــغل فراهــم میکننــد .جــان
ســوپکو توضیــح میدهــد« :تجــارت مــواد مخــدر
اقتصــاد افغانســتان را آلــوده کــرده اســت و بــرای
اقتصــاد غیرقانونــی درحالرشــد آن ســوخت
فراهــم میکنــد .ایــن امــر بــه نوبــهی خــود
مرشوعیــت دولــت افغانســتان را بــا تقویــت فســاد،
تغذیــهی شــبکههای جنایــتکار و فراهــمآوردن
حامیــت مالــی قابــل توجهــی بــرای طالبــان و
دیگــر گروههــای شورشــی تضعیــف میکنــد».
پــس از  15ســال از جنــگ مــداوم در افغانســتان،
واشــنگنت بــا هــان انتخابــی مواجــه اســت
کــه پنــج ســال قبــل در برابــرش بــود؛ زمانــی
کــه جرنالهــای اوبامــا تفنــگداران را در
طــرح افزایــش نیروهــا بــا هلیکوپــر بــه مارجــه
منتقــل کردنــد .ایــاالت متحــده ،ماننــد پانــزده
ســال گذشــته میتواننــد در چرخــهای مشــابه و
بیپایــان گرفتــار مباننــد ،بــا دســتههای جدیــد
جنگجویانــی کــه بهنظــر میآیــد هــر ســال
مســلح بــه تجهیــزات کامــل جنگــی از مــزارع
خشــخاش ظهــور میکننــد ،مبــارزه کننــد.
اکنــون ،تاریــخ بــه مــا چنیــن میگویــد :در ایــن
رسزمیــن ،دســتههای جدیــدی از شــبهنظامیان
وجــود خواهنــد داشــت ،امســال ،ســال آینــده و
ســال پــس از آن.
بااینحــال ،حتــا در افغانســتان جنــگزده
جایگزینهایــی وجــود دارد کــه در مجمــوع
میتواننــد ایــن گــره کــور را حــل کننــد.
بهعنــوان اولیــن و اساســیترین گام ،زمــان آن
فــرا رســیده اســت کــه گفتوگــو از قدمهــای
بعــدی رییسجمهــور اوبامــا بــرای تکمیــل طــرح
خــروج برنامهریزیشــدهی نیروهــای نظامــیاش
متوقــف شــود.
در قــدم بعــدی ،رسمایهگــذاری حداقــل بخــش
کوچکــی از بودج ـهی نظامــی عظیــم در مناطــق
روســتایی افغانســتان ،میتواننــد جایگزینهــای
اقتصــادی بــرای میلیونهــا نفــر از کشــاورزانی
فراهــم کننــد کــه اشــتغال آنهــا بــه تولیــدات
تریــاک بســتگی دارد .چنیــن میتوانــد بــه
بازســازی باغهــای تخریــب شــده ،گلههــای
حیوانــات از بینرفتــه ،و سیســتمهای آبرســانی
کمــک کنــد کــه قبــل از متــام دهههــای جنــگ
کشــاورزی متنوعــی را حفــظ میکردنــد .اگــر
جامعـهی بیناملللــی بتوانــد بــرای قطــع وابســتگی
ایــن کشــور از تجــارت غیرقانونــی تریاک ،و ســهم
 13درصــدی آن از تولیــد ناخالــص داخلــی از
طریــق توســعهی پایــدار روســتایی کاهــش یابــد،
احتــاالً افغانســتان دیگــر رسزمینــی نخواهــد بــود
کــه تجــارت مــواد مخــدر را در جهــان رهــری
میکنــد و ایــن چرخــ ه ممکــن اســت بعــد از
ســالهای طوالنــی شکســته شــود.
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