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چگونه ایاالت متحده در افغانستان
 مغلوب تجارت تریاک شد؟



در  جنگیــدن  از  پــس  متحــده،  ایــاالت 

خــود،  تاریــخ  طــول  در  مبــارزه   طوالنی تریــن 

اکنــون در آســتانه ی شکســت خــود در افغانســتان 

ــن چطــور ممکــن اســت؟  ــه اســت. ای ــرار گرفت ق

ابرقــدرت جهــان کــه 15 ســال  تنهــا  چگونــه 

ــت، 100000  ــده اس ــور جنگی ــن کش ــی در ای پیاپ

نفــر از بهرتیــن رسبازانــش را بــه آن جــا اعــزام 

کــرده اســت، جــان 2200 نفــر از ایــن رسبــازان را 

قربانــی کــرده اســت، بیــش از یــک تریلیــون دالــر 

رصف عملیــات نظامــی اش کــرده اســت، در یــک 

رکــورد بی ســابقه صــد میلیــارد دالــر دیگــر را بــرای 

»ملت ســازی« و »بازســازی« و کمــک بــه تامیــن 

بودجــه، تجهیــز و آمــوزش ارتشــی 350000 هــزار 

ــش افغانســتان اختصــاص داده  ــری از متحدان نف

ــی از  ــا در یک ــت ت ــادر نیس ــم ق ــوز ه ــت، هن اس

ــد؟  فقیرتریــن کشــورهای جهــان صلــح برقــرار کن

 2016 ســال  در  افغانســتان  ثبــات  چشــم انداز 

آن چنــان ناامیدکننــده اســت کــه دولــت اوبامــا 

برنامه ریزی شــده ی  پیــش  از  خــروج  اخیــراً 

نیروهایــش را متوقــف کــرده اســت و در حــدود 

ــرای  ــده ب ــاالت متح ــازان ای ــر از رسب 10000 نف

مدتــی نامحــدود در افغانســتان باقــی خواهنــد 

ــد.  مان

ــگ  ــای جن ــور مع ــره ک ــا گ ــد ش ــرار باش ــر ق اگ

افغانســتان را بــاز کنیــد، آن زمــان متوجه می شــدید 

کــه یکــی از عوامــل شکســت آمریــکا، بزرگ تریــن 

گام هــای  اســت:  قــرن  سیاســی  پارادوکــس 

فوالدیــن نیــروی نظامــی عظیــم و مقاومت ناپذیــر 

صورتی رنــگ  گل هایــی  توســط  واشــنگنت، 

ــخاش.  ــای خش ــت: گل ه ــده اس ــف ش متوق

ــرای بیــش از ســه دهــه، عملیات هــای نظامــی  ب

واشــنگنت در افغانســتان تنهــا زمانــی موفــق بــوده 

قاچــاق  برنامه هــای  بــا  به راحتــی  کــه  اســت 

غیرقانونــی تریــاک آســیای مرکــزی هاهنــگ 

شــده اســت، و هــر زمــان کــه موفــق بــه ایــن کار 

ــتین  ــت. نخس ــورده اس ــت خ ــد، شکس ــده باش نش

در  افغانســتان  بــه  متحــده  ایــاالت  تهاجــم 

ــود؛  ــه موفــق ب ســال 1979 آغــاز شــد. ایــن حمل

تاحــدودی بــه ایــن دلیــل کــه جنــگ نیابتــی 

بــرای  ســیا  ســازمان  توســط  راه اندازی شــده 

اخــراج شــوروی ها از ایــن کشــور، مشــکلی بــرای 

ــارت  ــکا از تج ــان آمری ــدان افغ ــتفاده ی متح اس

مــواد مخــدر بــرای تامیــن مبــارزه ی طوالنــی خــود 

ــرد.  ــاد نک ــه ایج ــک ده در ی

از ســوی دیگــر، در تقریبــاً 15 ســال مبــارزه ی 

ــده  ــاالت متح ــه ی ای ــان حمل ــه از زم ــی ک مداوم

بــه افغانســتان در ســال 2001 آغــاز شــد، عمدتــاً 

بــه ایــن دلیــل موفــق بــه محدودســاخنت شــورش 

ــادر  ــده ق ــاالت متح ــه ای ــت ک ــده اس ــان نش طالب

بــه کنــرتل تجــارت هروئیــن نیســت. بــا افزایــش 

ــه  ــن ب ــل 180 تُ ــاک از حداق ــد تری ــی تولی ناگهان

میــزان رشم آور 8200 تُــن در طــی پنــج ســال 

ایــاالت  توســط  افغانســتان  اشــغال  نخســت 

متحــده، به نظــر می آمــد خــاک افغانســتان در 

ــت  ــر برداش ــش دارد. ه ــاع نق ــدن اوض وخیم ترش

جدیــد  محصولــی  بــا  بــود  همــراه  خشــخاش 

چریکــی  ارتــش  بــرای  نوجوانــی  مبــارزان  از 

طالبــان.  درحال رشــد 

در هــر مرحلــه از تاریــخ غم انگیــز و پرآشــوب 

افغانســتان در بیــش از 40 ســال گذشــته، -جنــگ 

در  داخلــی  جنــگ   ،1980 دهــه ی  در  نیابتــی 

دهــه ی 1990، و حملــه ی آمریــکا از ســال 2001 

ــی در  ــم و قابل توجه ــش مه ــاک نق ــون- تری تاکن

شــکل دادن بــه رسنوشــت ایــن کشــور داشــته 

پیچش هــای  تلخ تریــن  از  یکــی  در  اســت. 

منحرصبه فــرد  زیســت  محیــط  رسنوشــت، 

افغانســتان بــا تکنولوژی هــای نظامــی آمریــکا 

تالقــی کــرد و ایــن کشــور محصــور در خشــکی بــه 

تولیدکننــده ی اصلــی مــواد مخدر در جهــان تبدیل 

شــد – کشــوری کــه تجــارت غیرقانونــی موادمخدر 

بــر اقتصــاد مســلط اســت، انتخاب هــای سیاســی 

را تعریــف کــرده و رسنوشــت مداخــالت خارجــی را 

تعییــن می کنــد. 

جنگ نیابتی )1992-1979(

اشــغال  علیــه  ســیا  ســازمان  مخفــی  جنــگ 

توســط شــوروی در طــول دهــه ی  افغانســتان 

1980، باعــث شــد تــا مــرز غیررســمی میــان 

افغانســتان و پاکســتان تبدیــل بــه بســرتی بــرای 

گســرتش بی وقفــه ی تجــارت جهانــی هروئیــن 

ایــاالت متحــده  شــود. وزارت امــور خارجــه ی 

در ســال 1986 گــزارش داد کــه »در مناطــق 

قبایلــی هیــچ نیــروی پولیســی وجــود نــدارد. هیــچ 

دادگاهــی وجــود نــدارد. مالیــات وجــود نــدارد. 

ــیش و  ــت... حش ــی نیس ــالحی غیرقانون ــچ س هی

ــا  تریــاک را اغلــب در همه جــا می تــوان دیــد«. ت

ــان  ــا در جری ــرای مدت ه ــد ب ــن رون ــان، ای آن زم

تشــکیل  به جــای  ایــن ســازمان  اســت.  بــوده 

ائتالفــی از رهــران، بــه رسویــس اطالعاتــی 

افغانــش  همــکاران  و  )آی.اِس.آی(  پاکســتان 

تکیــه کــرد کــه خیلــی زود تبدیــل بــه مدیــران 

اصلــی قاچــاق روبه رشــد موادمخــدر در آن ســوی 

ــدند.  ــرز ش م

ــی  ــازمان زمان ــن س ــه ای ــت ک ــب نیس ــای تعج ج

کــه تولیــد غیرقابل کنــرتل تریــاک افغانســتان 

ــه  ــه ی 1970 ب ــن در ده ــاالنه 100 تُ ــدود س از ح

ســاالنه 2000 تُن در ســال 1991 رســید، ســکوت 

زمانــی   ،1980 و   1979 ســال های  در  کردنــد. 

کــه تالش هــای ســازمان ســیا درحــال گســرتش 

بــود، کارخانــه ای بــرای تولیــد هروئیــن از تریــاک 

ــود.  ــده ب ــاز ش ــتان ب ــتان و پاکس ــرز افغانس در م

ــه بزرگ تریــن  ــل ب ــی زود تبدی ــه خیل ــن منطق ای

تولیدکننــده ی هروئیــن جهــان شــد. در ســال 

1984، رقــم تکان دهنــده ی 60 درصــد از بــازار 

تریــاک ایــاالت متحــده و 80 درصــد از بــازار 

ــل  ــد. در داخ ــه می ش ــه عرض ــن منطق ــا از ای اروپ

پاکســتان، تعــداد معتــادان بــه هروئیــن از نزدیــک 

بــه صفــر )بلــه، صفــر( در ســال 1979 بــه 5000 

نفــر در ســال 1980 و 130000 نفــر در ســال 

1985 رســید – نــرخ اعتیــاد آن قــدر بــاال بــود کــه 

ســازمان ملــل آن را تکان دهنــده خوانــده بــود. 

در  خارجــه  امــور  وزارت  گــزارش  براســاس 

در  ایده آلــی  تریــاک »محصــول  ســال 1986، 

ــه  ــاز ب ــه نی ــت، چراک ــگ زده اس ــور جن ــک کش ی

رشــد  به رسعــت  دارد،  اندکــی  رسمایه گــذاری 

تجــارت  و  شــده  منتقــل  به راحتــی  و  می کنــد 

ــتان  ــوای افغانس ــن، آب وه ــود«. عالوه برای می ش

کامــالً بــا ایــن محصــول معتــدل تناســب دارد. و 

محصــول آن بــه طــور متوســط، دو تــا ســه برابــر 

باالتــر از مثلــث طالیــی جنــوب رشقــی آســیا 

اســت.  موادمخــدر-  تجــارت  قبلــی  -پایتخــت 

میــان  بی امــان  جنــگ  این کــه  بــا  همزمــان 

ســازمان ســیا و مناینــدگان جاهیــر شــوری منجــر 

بــه آواره شــدن حداقــل ســه میلیــون پناه جــو و 

ــی در  ــواد غذای ــد م ــه ی تولی ــه چرخ ــیب زدن ب آس

اوج  »در  افغــان  کشــاورزان  شــد،  افغانســتان 

ناامیــدی« بــه کشــت و تجــارت مــواد مخــدر 

روی آوردنــد، چراکــه ایــن محصــول به ســادگی 

ــت  ــاال«ی آن می توانس ــود ب ــد و »س ــد می ش تولی

ــق  ــد. برطب ــن کن ــی را تامی ــواد غذای ــه ی م هزین

گــزارش وزارت امــور خارجــه، عنــارص مقاومــت 

ــاز  ــرای »تهیــه ی کاالهــای اساســی موردنی ــز ب نی

تامیــن  بــرای جمیعــت تحــت کنــرتل خــود و 

بودجــه بــرای خریــد ســالح« وارد تولیــد و قاچــاق 

ــدند.  ــدر ش ــواد مخ م

زمانــی کــه در اوایــل دهــه ی 1980 نیروهــای 

مجاهدیــن قــدرت را بــه دســت گرفتنــد و رشوع بــه 

ایجــاد مناطقــی آزاد در داخــل افغانســتان کردنــد، 

آن هــا عملیات هــای خــود را بــا جمع کــردن مالیات 

ــد کــه در کشــت و  از روســتاییانی تامیــن می کردن

تجــارت پُرســود خشــخاش دســت داشــتند، به ویــژه 

ــش  ــی بخ ــه زمان ــد ک ــز هلمن در دره ی حاصل خی

زیــادی از محصــوالت غذایــی جنــوب افغانســتان 

ــالح های  ــا س ــد. کاروان ه ــد می ش ــا تولی در آن ج

ســازمان ســیا را بــرای نیروهــای مقاومــت بــه ایــن 

ــای  ــا محموله ه ــد، و ب ــود می آوردن ــا خ ــق ب مناط

تریــاک بــه پاکســتان بازمی گشــتند – براســاس 

گــزارش »نیویــورک تایمــز«، ایــن کار »اغلــب 

اوقــات بــا آگاهــی و توافــق مقامــات اســتخباراتی 

پاکســتانی یــا آمریکایــی کــه از مقاومــت حایــت 

می کردنــد« انجــام می شــد. 

توســط  مرزهــا  ســوی  آن  از  کــه  تریاک هایــی 

آورده  ارمغــان  بــه  مجاهدیــن  جنگ جویــان 

هروئیــن  تولیــد  کارگاه هــای  بــه  می شــد، 

ــن  ــی ای ــال غرب ــرزی ش ــت م ــتان در والی پاکس

ــی  ــه ای جنگ ــید– منطق ــروش می رس ــه ف ــور ب کش

کــه توســط متحــد نزدیــک ســازمان ســیا، جــرال 

فضل الحــق کنــرتل می شــد. در ســال 1988، 

تــا 200  تنهــا در والیــت خیــر درحــدود 100 

ــر  ــن وجــود داشــت. عــالوه ب ــد هروئی کارگاه تولی

ــاالت  ــلطان ای ــوه س ــی ک ــه ی جنوب آن، در منطق

بلوچســتان، گلبدیــن حکمتیــار، متحــد افغــان 

پاالیشــگاه  ســه  ســیا،  ســازمان  موردعالقــه ی 

ــادی  ــش زی ــه بخ ــرد ک ــرتل می ک ــن را کن هروئی

ــه  ــل ب ــد را تبدی ــاک دره ی هلمن ــول تری از محص

لوجســتیکی  کامیون هــای  می کــرد.  هروئیــن 

ــا جعبه هــای ســالح های  ــی پاکســتان ب ارتــش مل

ســازمان ســیا از بنــد کراچــی بــه ایــن مناطــق 

ایــن  هروئیــن  محموله هــای  بــا  و  می رســیدند 

مناطــق را بــه ســمت بندرگاه هــا و فرودگاه هــا 

ــا  ــن محموله ه ــا ای ــه از آن ج ــد ک ــرک می کردن ت

بــه بازارهــای جهانــی صــادر می شــد. 

جنــگ  ایــن  کــه  زمانــی  مــی 1990،  مــاه  در 

درحــال  پایان یافــنت بــود، »واشــنگنت پســت« 

ســازمان  عنــرص  مهم تریــن  کــه  داد  گــزارش 

ســیا، گلبدیــن حکمتیــار، یکــی از رهــران اصلــی 

قاچــاق هروئیــن بــوده اســت. »واشــنگنت پســت« 

ــن  ــی و هم چنی ــات آمریکای ــه مقام ــرد ک ــا ک ادع

بررســی  از  مدت هــا  پاکســتان،  »آی.اِس.آی« 

اتهامــات خریدوفــروش هروئیــن توســط حکمتیــار 

طفــره می رفتنــد و ایــن امــر تاحدزیــادی »بــه ایــن 

ــاالت متحــده  ــوده اســت کــه سیاســت ای ــل ب دلی

دررابطــه بــا موادمخــدر در افغانســتان، نســبت 

ــور در  ــوروی در آن کش ــوذ ش ــه نف ــگ علی ــه جن ب

ــت«.  ــرار داش ــوی ق ــه ی ثان مرحل

درحقیقــت، چارلــز کــوگان مدیــر عملیاتــی ســابق 

ــا رصاحــت  ســازمان ســیا در افغانســتان، بعدهــا ب

ــا ایــن انتخاب هــای ســازمان صحبــت  دررابطــه ب

ــرتالیا  ــون اس ــه تلویزی ــال 1995 ب ــرد. او در س ک

گفــت: »مــا واقعــاً 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 

ــی وجــود داشــت در تجــارت  اســت کــه پیامدهای

مــواد مخــدر، امــا هــدف اصلــی مــا تامیــن شــد. 

ــد«.  ــرک کردن شــوروی ها افغانســتان را ت

از سوی دیگر، در تقریباً 15 سال مبارزه ی مداومی که از زمان حمله ی ایاالت 
متحده به افغانستان در سال 2001 آغاز 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 180 تُن 
به میزان رشم آور 8200 تُن در طی پنج سال نخست اشغال افغانستان توسط 
ایاالت متحده، به نظر می آمد خاک افغانستان در وخیم ترشدن اوضاع نقش 
دارد. هر برداشت خشخاش همراه بود با محصولی جدید از مبارزان نوجوانی 
برای ارتش چریکی درحال رشد طالبان. 

واشنگنت، به سادگی از این کشور که با 
1.5 میلیون کشته، 3 میلیون پناهنده، 
اقتصادی ویران و دسته ای بزرگ از 
جنگ ساالران مسلحی که بر رس قدرت 
می جنگیدند درگیر جنگ های داخلی 
تخریب کننده شد، رو برگرداند. 
درطول سال های جنگ ویران گر داخلی 
که پس از خروج آمریکا اتفاق افتاد، 
کشاورزان افغان رشوع به کشت تنها 
محصولی کردند که سود فوری آن 
تضمین شده بود: خشخاش. کشت 
تریاک، که در دوران جنگ های دهه ی 
1980 چندین برابر شده و به 2000 تُن 
در سال می رسید، در طول جنگ های 
داخلی دو برابر شد.

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
سالون/ آلفرد دبلیو مک کوی
ترجمه: معصومه عرفانی
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در درازمــدت، ایــن مداخلــه ی »پنهانــی« )کــه 

آشــکارا از آن نوشــته شــده و حتــا دررابطــه بــا 

تولیــد  بــه  منجــر  می کننــد(  فخرفروشــی  آن 

ــه  ــد ک ــی ش ــی ژئوپولیتیک ــیاه چاله ای از بی ثبات س

ــت.  ــان یاف ــه درم ــد و ن ــته ش ــه بس ــز ن هرگ

در  بی آب وعلــف،  و  کم بــاران  افغانســتان، 

منطقــه ای قــرار گرفتــه اســت کــه ابرهــای بــاران زا 

ــز از  ــور هرگ ــن کش ــده اند و ای ــک ش ــون خش اکن

ویرانــی بی ســابقه ای کــه در ســال های نخســتین 

بهبــود  بــود،  شــده  آن  دچــار  آمریــکا  تهاجــم 

دره ی  ماننــد  آبــی  پــر  مناطــق  به جــز  نیافــت. 

هلمنــد، ارتفاعــت نیمه خشــک ایــن کشــور در 

ــرای  ــز اکوسیســتم شــکننده ای ب ــان نی هــان زم

تامیــن جمیعــت قابل توجــه آن در زمــان نخســتین 

تهاجــم در ســال 1979 داشــت. زمانــی کــه آتــش 

جنــگ در ســال های 1989 تــا 1992 کاهــش 

یافــت، اتحــاد به رهــری واشــنگنت، ایــن کشــور 

را تــرک کــرد، و هــم در حایــت از صلــح و هــم در 

زمینــه ی بازســازی ســاختار مالــی آن نــاکام مانــد. 

ــا 1.5  واشــنگنت، به ســادگی از ایــن کشــور کــه ب

ــادی  ــده، اقتص ــون پناهن ــته، 3 میلی ــون کش میلی

جنگ ســاالران  از  بــزرگ  دســته ای  و  ویــران 

ــر  ــد درگی ــدرت می جنگیدن ــر رس ق ــه ب مســلحی ک

رو  شــد،  تخریب کننــده  داخلــی  جنگ هــای 

برگردانــد. درطــول ســال های جنــگ ویران گــر 

داخلــی کــه پــس از خــروج آمریــکا اتفــاق افتــاد، 

کشــاورزان افغــان رشوع به کشــت تنهــا محصولی 

کردنــد کــه ســود فــوری آن تضمین شــده بــود: 

دوران  در  کــه  تریــاک،  کشــت  خشــخاش. 

جنگ هــای دهــه ی 1980 چندیــن برابــر شــده 

و بــه 2000 تُــن در ســال می رســید، در طــول 

جنگ هــای داخلــی دو برابــر شــد. 

را  تریــاک  صعــود  هرج ومــرج،  دوران  ایــن  در 

ــه آســیب های شــدیدی  ــوان پاســخی ب ــد به عن بای

ــر  درنظرگرفــت کــه در نتیجــه ی دو دهــه جنــگ ب

ــه  ــت آن س ــا بازگش ــد. ب ــل ش ــور تحمی ــن کش ای

میلیــون پناهنــده بــه ایــن رسزمیــن جنــگ زده، 

ــا  ــود. آن ه ــداداده ب ــی خ ــخاش نعمت ــزارع خش م

ــدم، کــه محصــول  ــزان گن ــن می ــرای کشــت ای ب

کارگــران  نیازمنــد  بــود،  مناطــق  ایــن  ســنتی 

ــاک  ــران تری ــن، تاج ــد. عالوه برای ــرتی بودن بیش

ــه  ــی ب ــت کاف ــا رسع ــا ب ــد ت ــادر بودن ــی ق به تنهای

کشــاورزان فقیــر خشــخال پــول نقــد بدهنــد. ایــن 

پول هــا بــرای بقــای بســیاری از آن روســتاییان 

ــود. ــی ب ــر حیات فقی

از  داخلــی  جنگ هــای  دوره ی  نخســتین  در 

ســال 1992 تــا 1994، جنگ ســاالران محلــی 

بی رحــم، ســالح و موادمخــدر را در کنــار هــم 

ــور  ــه در رسارس کش ــی ک ــروزی در جنگ ــرای پی ب

بــرای قــدرت بــه راه افتــاده بــود، اســتفاده کردنــد. 

ــا متحــدان پشــتون  ــود ت پاکســتان کــه مصمــم ب

خــود را در کابــل، پایتخــت افغانســتان، بــه قــدرت 

بگــارد، از طریــق آی.اِس.آی بــه مهم تریــن 

متحــد خــود،  گلبدیــن حکمتیــار، ســالح و بودجــه 

ارســال می کــرد. در آن زمــان، او نخســت وزیر 

ــش دو  ــه نیروهای ــود ک ــیخته ب ــی لگام گس ائتالف

ســال را رصف مببــاران و موشــک انداخنت بــه 

ــل  ــل تبدی ــی آن دوران، کاب ــد. در ط ــل کردن کاب

بــه ویران شــهری شــد و درحــدود 50000 نفــر 

ــه او در  ــی ک ــد. زمان ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج

ــرتل پایتخــت شکســت خــورد،  به دســت آوردن کن

پاکســتان حایــت خــود را بــه نیــروی پشــتون 

ــود، منتقــل  تازه نفســی کــه اخیــراً شــکل گرفتــه ب

ــدارس  ــان، جنبشــی بنیادگــرا کــه از م کــرد: طالب

اســالمی شــبه نظامیان برخاســته بــود. 

ــال  ــل در س ــرصف کاب ــس از ت ــان، پ ــم طالب رژی

1996 و به دســت گرفنت کنــرتل بیشــرت مناطــق 

ــه کشــت  ــی را تشــویق ب کشــور، کشــاورزان محل

تجــارت  از  طالبــان  دولــت  کردنــد.  تریــاک 

صادراتــی حایــت کــرده و از درآمدهــای مالیاتــی 

بــر تولیــد تریــاک و هروئیــن بســیار بیــش از حــد 

نیــاز خــود دریافــت می کــرد. یکــی از بررســی های 

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 4500 تُــن یــا 75% از تولیــد جهانــی 

ــد.  ــش داده بودن ــان افزای ــاک در آن زم تری

 ،2000 ســال  جــوالی  مــاه  در  بااین همــه، 

ســال  وارد  ویران گــر  خشک ســالی  درحالی کــه 

ــور را  ــرتده کش ــنگی گس ــر و گرس ــده و فق دوم ش

ــان ناگهــان کشــت  ــت طالب ــود، دول ــه ب ــرا گرفت ف

تریــاک را به طــور کامــل ممنــوع اعــالم کــرد. 

به رســمیت شناخته شــدن  درپــی  آن هــا  ظاهــرا 

ــک  ــت کم ــی و دریاف ــه ی بین امللل ــوی جامع از س

بودنــد. بررســی بعــدی ســازمان ملــل متحــد که در 

10030 روســتا انجــام گرفــت، نشــان داد کــه ایــن 

ممنوعیــت کشــت تریــاک را 94% کاهــش داده و 

ــود.  ــانده ب ــن رس ــه 185 تُ ب

ــی  ــه منایندگ ــی را ب ــان هیئت ــد، طالب ــاه بع ــه م س

معــاون وزیــر امــور خارجــه ی خــود، عبدالرحــان 

زاهــد، بــه دفــرت ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک 

فرســتادند تــا بــر رس ادامــه ی ممنوعیــت مــواد 

شناخته شــدن  به رســمیت  ازای  در  مخــدر 

دیپلاتیــک معاملــه کننــد. امــا ایــن ســازمان بــه 

ــان، تحریم هــای  ــرش خواســته ی طالب جــای پذی

جدیــدی را بــه دلیــل حایــت از اســامه بــن الدن 

ــد. از ســوی دیگــر،  ــر ایــن گــروه تحمیــل کردن ب

ایــاالت متحــده اگرچــه انتقاد ســازمان ملــل متحد 

نســبت بــه حضــور بــن  الدن را تاییــد کــرد، امــا بــا 

ــوان کمک هــای  ــر به عن ــون دال پرداخــت 43 میلی

پــاداش  طالبــان  بــه  درواقــع  انسان دوســتانه، 

داد. وزیــر امــور خارجــه، کالیــن پــاول، کــه ایــن 

کمــک را در مــاه مــی 2001 اعــالم کــرد، گفــت 

»مــا از تصمیــم طالبــان بــرای ممنوعیــت کشــت 

ــم  ــن رژی ــم« و از ای ــتقبال می کنی ــخاش اس خش

درخواســت کــرد تــا »روی تعــدادی از مســایل 

اساســی کــه مــا را از هــم جــدا می کنــد کار کننــد: 

موازیــن  نقــض  تروریســم؛  از  آن هــا  حایــت 

ــژه  ــر، به وی ــوق ب ــی حق ــده ی بین امللل شناخته ش

ــان و دخــرتان«.  ــا زن ــا ب ــار آن ه رفت

جنگ علیه تروریسم )2016-2001(

نادیده گرفــنت  دهــه  یــک  از  پــس  واشــنگنت، 

افغانســتان، بــار دیگــر بــه هــدف انتقــام حمــالت 

11 ســپتامر متوجــه ایــن کشــور شــد. تنهــا چنــد 

هفتــه بعــد در مــاه اکتوبــر 2001، ایــاالت متحــده 

ــی در آن کشــور و پــس از آن  ــه مبب افکن رشوع ب

ــاالران  ــری جنگ س ــه ره ــه ای ب ــدازی حمل راه ان

ــه  ــرد، و ب ــقوط ک ــان س ــم طالب ــرد. رژی ــی ک محل

ــز«  ــورک تایم ــه کار »نیوی ــگار کهن ــه ی خرن گفت

ــی  ــدی ناگهان ــی »به ح ــا رسعت ــل، ب ــو اَپ آر.دبلی

ــیرگران  ــت و تفس ــات دول ــه مقام ــره ک و غیرمنتظ

اســرتاتژی... برای شــان دشــوار اســت چگونگــی 

ــی  ــد«. اگرچــه حمــالت هوای ــح بدهن آن را توضی

ایــاالت متحــده آســیب های روانــی و فیزیکــی 

قابل توجهــی وارد آورد، امــا بســیاری از جوامــع 

به مراتــب  مبباران هایــی  برابــر  در  دیگــر 

شــکل  ایــن  بــه  و  آوردنــد  دوام  گســرتده تر 

ســقوط نکردنــد. بــا نگاهــی بــه گذشــته، بــه نظــر 

از  تریــاک  ممنوعیــت  احتــاالً  کــه  می رســید 

لحــاظ اقتصــادی طالبــان را آســیب پذیر کــرده 

بــوده اســت و یــک پوســته ی توخالــی از حکومــت 

ــن  ــا اولی ــه ب ــود ک ــته ب ــا گذاش ــا برج ــی آن ه دین

هــم شکســت.  در  آمریکایــی  مبب افکنی هــای 

ــرای دو دهــه ی گذشــته، افغانســتان بیشــرتین  ب

میــزان منابــع خــود –زمیــن، آب و نیــروی کار- 

ــاص داده  ــن اختص ــاک و هروئی ــد تری ــه تولی را ب

ــان کشــت خشــخاش را  ــی کــه طالب ــود. در زمان ب

ــد، ایــن کشــور از لحــاظ کشــاورزی  ــوع کردن ممن

ــود.  ــاک نب ــت تری ــن کش ــش از رسزمی ــزی بی چی

درآمدهــای مالیاتــی، درآمــد حاصــل از صــادرات و 

اشــتغال زایی کــه از کشــت و تجــارت مــواد مخــدر 

ــا  ــرای آن ه ــادی ب ــت زی ــد، اهمی ــت می آم به دس

داشــت. در ایــن زمینــه، ریشه کن ســازی مــواد 

ــود  ــادی ب ــی اقتص ــک خودکش ــع ی ــدر درواق مخ

ــه  ــف را ب ــارض ضعی ــه ی درحال ح ــک جامع ــه ی ک

آســتانه ی ســقوط کشــاند. درحقیقــت، مطالعــه ی 

ســازمان ملــل متحد در ســال 2001 نشــان داد که 

ایــن ممنوعیــت »منجــر بــه ازدســت دادن عمده ی 

درآمــد بــرای تقریبــاً حــدود 3.3 میلیــون نفــر« شــد 

کــه 15% جمعیــت را تشــکیل می دادنــد: ازجملــه 

ــا  ــر، و میلیون ه ــاورز، 480000 کارگ 80000 کش

نفــر از وابســتگان آن هــا.  

آمریــکا در رسارس  درحالی کــه مبب افکنی هــای 

مــاه اکتوبــر ســال 2001 ادامــه داشــتند، ســازمان 

ســیا 70 میلیــون پــول نقــد کــه مســتقیاً بــه آن جــا 

فرســتاده شــده بــود، را بــرای بســیج ائتــالف 

قدیمــی خــود از جنگ ســاالران قبیلــه ای رصف 

ــه ای  ــد؛ هزین ــون کنن ــان را رسنگ ــه طالب ــرد ک ک

کــه رییس جمهــور جــورج دبلیــو بــوش بعدهــا 

ــد. ســازمان  ــه «ی تاریــخ نامی بزرگ تریــن »معامل

تــرصف کابــل و ســایر شــهرهای  بــرای  ســیا 

ــت از رهــران  ــرای حای ــول خــود را ب ــدی، پ کلی

اتحــاد شــال اختصــاص داد کــه طالبــان هرگــز 

ــد.  ــده بودن ــا نش ــت آن ه ــه شکس ــق ب ــالً موف کام

آن هــا نیــز بــه نوبــه ی خــود مدت هــا قاچــاق مــواد 

مخــدر در مناطــق شــال رشقــی افغانســتان را 

کــه در ســال های حکومــت طالبــان تحــت تســلط 

خــود داشــتند کنــرتل می کردنــد. درعین حــال، 

از  گروهــی  رساغ  بــه  هم چنیــن  ســیا  ســازمان 

جنــوب  در  کــه  رفــت  پشــتونی  جنگ ســاالران 

ــان  مــواد  ــوان قاچاق چی رشقــی ایــن کشــور به عن

مخــدر فعــال بوده انــد. درنتیجــه، زمانــی کــه 

طالبــان رسنگــون شــدند، زمینــه بــرای از رسگیــری 

تریــاک و تجــارت مــواد مخــدر در مقیــاس بزرگــی 

ــود.  آمــاده شــده ب

زمانــی کــه کابــل و مراکــز والیت هــا پــس گرفتــه 

شــدند، ســازمان ســیا بــه رسعــت کنــرتل عملیاتــی 

مقامــات  و  متحــد  نظامــی  نیروهــای  بــه  را 

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
سالون/ آلفرد دبلیو مک کوی
ترجمه: معصومه عرفانی

رژیــم طالبــان، پــس از تــرف کابــل در ســال 1996 و به دســت گرفنت 
ــت  ــه کش ــویق ب ــی را تش ــاورزان محل ــور، کش ــق کش ــرت مناط ــرتل بیش کن
ــرده و از  ــت ک ــی حامی ــارت صادرات ــان از تج ــت طالب ــد. دول ــاک کردن تری
درآمدهــای مالیاتــی بــر تولیــد تریــاک و هروئیــن بســیار بیــش از حــد نیــاز 
ــا  ــه ب ــل دررابط ــازمان مل ــی های س ــی از بررس ــرد. یک ــت می ک ــود دریاف خ
مــواد مخــدر نشــان داد کــه طالبــان در طــی ســه ســال اولــی کــه قــدرت را 
ــن یــا  بــه دســت گرفتــه بودنــد، محصــول تریــاک ایــن کشــور را بــه 4500 تُ

ــد.  ــش داده بودن ــان افزای ــاک در آن زم ــی تری ــد جهان 75% از تولی



غیرنظامــی ســپرد کــه برنامه هــای بی منطــق آن هــا 

بــرای رسکــوب مــواد مخــدر در ســال های آینــده، 

درنهایــت ســود روبه رشــد قاچــاق هروئیــن را در 

ابتــدا بــه جنگ ســاالران و در ســال های بعــد، تــا 

حــد زیــادی بــه چریک هــای طالبــان منتقــل کــرد. 

در اولیــن ســال اشــغال افغانســتان توســط ایــاالت 

متحــده، حتــا پیــش از آن کــه جنبــش طالبــان خود 

را بازســازی کــرده باشــد، برداشــت تریــاک بــه 

ــن افزایــش یافــت. قاچــاق مــواد مخــدر  3400 تُ

تاثیــر  تاریــخ،  طــول  در  بی ســابقه  رشــدی  در 

ــر افزایــش 62 درصــدی تولیــد ناخلــص  زیــادی ب

ملــی ایــن کشــور در ســال 2003 داشــت. در 

ســال های نخســت، دونالــد رامســفلد وزیــر دفــاع 

ــه  ــر این ک ــواهدی ب ــه ش ــده »هرگون ــاالت متح ای

پــول مــواد مخــدر بــه جیــب طالبــان رسازیــر 

می شــود را رد کــرد«، درحالی کــه ســازمان ســیا 

و ارتــش آمریــکا »چشــم خــود را بــر فعالیت هــای 

ــاالران  ــط جنگ س ــه توس ــدری ک ــا مخ ــط ب مرتب

ــد«.  ــته بودن ــد بس ــام می ش ــزرگ انج ب

ــاً دو ســال  در اواخــر ســال 2004،  پــس از تقریب

کــه کاخ ســفید هیــچ عالقــه ای بــه این موضــوع از 

خــود نشــان نــداده و کنرتل تریــاک را بــه متحدان 

بریتانیایــی و آمــوزش پولیــس را بــه آملان ها ســپرده 

بــود، ناگهــان اطالعــات تکان دهنــده ی ســازمان 

ــش  ــه افزای ــر این ک ــی ب ــرد، مبن ــر ک ــیا را منت س

تجــارت مــواد مخــدر نقــش مهمــی در احیــای 

طالبــان داشــته اســت. وزیــر امــور خارجــه، پــاول، 

یــک اســرتاتژی تهاجمــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

رییس جمهــور  توســط  کــه  کــرد  درخواســت  را 

بــوش حایــت شــد، ازجملــه تخریــب کشــت زارها 

ســفیر  امــا  افغانســتان.  روســتایی  مناطــق  در 

ایــاالت متحــده، زملــی خلیلــی زاد، بــا ایــن رویکرد 

ــر اقتصــاد افغانســتان در آن  مخالفــت کــرد و وزی

ــت(  ــور اس ــور کش ــون رییس جمه ــه اکن ــان )ک زم

ارشف غنــی نیــز نظــر او را تاییــد کــرد. او هشــدار 

ــه کنی  ــرای ریش ــه ای ب ــن برنام ــه چنی ــود ک داده ب

مــواد مخــدر، بــدون 20 میلیــارد دالــر کمک هــای 

خارجــی بــرای کمــک بــه ایجــاد »راه هــای واقعــی 

جایگزیــن بــرای امرارمعــاش« به معنــای »فقــر 

گســرتده« در کشــور خواهــد بــود. 

بــه  را  کار  فــوری  پاســخی  در  واشــنگنت 

کــورپ  دیــن  ماننــد  خصوصــی  پیــان کاران 

را  افغــان  ریشه کن ســازی  تیم هــای  تــا  ســپرد 

آمــوزش دهنــد. بااین حــال، بــه گفتــه ی خرنــگار 

»نیویــورک تایمــز« کارلوتــا گال، ایــن رویکــرد 

ــد،  ــال بع ــد! دو س ــوخی ش ــی ش ــه نوع ــل ب تبدی

زمانــی کــه شــورش طالبــان و کشــت تریــاک هــر 

ــار  ــکا ب ــفارت آمری ــد، س ــه بودن ــرتش یافت دو گس

دیگــر کابــل را تحــت فشــار ســنگینی بــرای قبــول 

ــرار  ــازی  ق ــرای ریشه کن س ــکا ب ــای آمری برنامه ه

ــکا را رد  ــور کــرزی پیشــنهاد آمری داد. رییس جمه

ــی  ــده باق ــدی را حل ناش ــکل ج ــن مش ــرد و ای ک

گذاشــت. 

ــه  ــال 2007 دررابط ــل در س ــازمان مل ــی س بررس

ــه  ــان داد ک ــتان نش ــاک در افغانس ــت تری ــا کش ب

برداشــت ســاالنه  24% افزایــش یافتــه و بــه رکــورد 

8200 تُــن رســیده اســت کــه ایــن رقــم به معنــای 

ــور و 93% از  ــی کش ــص داخل ــد ناخال 53% از تولی

عرضــه ی غیرقانونــی هروئیــن در جهــان بــود. 

ســازمان ملــل متحــد بیــان داشــت کــه گــروه 

مــواد  از  خــود  اقتصــادی  »نیازهــای  طالبــان 

مخــدر تامیــن می کننــد تــا بتواننــد ســالح ها، 

ــدارکات و هزینه هــای شــبه نظامیان را پرداخــت  ت

ــه ی  ــط موسس ــده توس ــق انجام ش ــد«. تحقی کنن

صلــح ایــاالت متحــده بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

پاالیشــگاه   50 جنبــش  ایــن   ،2008 ســال  در 

ــت و %98  ــود داش ــروی خ ــن در قلم ــد هروئی تولی

مــزارع خشــخاش تریــاک را کنــرتل می کــرد. 

در آن ســال، طالبــان براســاس گزارش هــا 425 

میلیــون دالــر از »مالیــات« وضع شــده بــر تریــاک 

ــول،  ــت محص ــر برداش ــا ه ــد و ب ــع آوری کردن جم

بودجــه ی موردنیــاز بــرای جــذب و اســتخدام یــک 

گــروه جدیــد از مبــارزان جــوان در روســتاها را 

به دســت می آوردنــد. هرکــدام از ایــن جوانانــی 

ــه  ــوند، ماهان ــک ش ــده چری ــود در آین ــرار ب ــه ق ک

ــرت از  ــیار بیش ــد، بس ــت می کردن ــر دریاف 300 دال

آن چــه می توانســتند به عنــوان کارگــران مزرعــه 

به دســت بیاورنــد. 

بــرای  واشــنگنت   ،2008 ســال  اواســط  در 

جلوگیــری از گســرتش شــورش تصمیــم گرفــت تــا 

ــه ایــن کشــور  ــکا را ب ــاز جنگــی آمری 40000 رسب

ــر  ــه 70000 نف ــالف را ب ــای ائت ــتد، و نیروه بفرس

ــم  ــش مه ــه نق ــه ب ــن باتوج ــش داد. هم چنی افزای

درآمــد تریــاک در شــیوه ی جــذب و اســتخدام 

متحــده،  ایــاالت  خزانــه داری  وزارت  طالبــان، 

واحــد تهدیــدات مالــی افغانســتان را تشــکیل داد 

و 60 نفــر از تحلیل گــران خــود را در آن واحــد 

ــالت  ــام حم ــئولیت مت ــه مس ــرار داد ک ــی ق جنگ

اســرتاتژیک علیــه تجــارت مــواد مخــدر را بــه 

ــتند.  ــده داش عه

بــه گفتــه ی یکــی از تحلیل گــران، ایــن گــروه 

ــای  ــتفاده از روش ه ــی بااس ــان غیرنظام کارشناس

شــبکه های  تحلیــل  و  »تجزیــه  از  کمــی 

»بــه  نفــوذ«،  »مدل ســازی  و  اجتاعــی« 

در  حیاتــی  عنــرصی  به عنــوان  حوالــه داران 

شــبکه ی ایــن گــروه شورشــی اشــاره کردنــد«. 

ــی  ــازان آمریکای ــا رسب ــد ت ــث ش ــئله باع ــن مس ای

دســت  روی  را  فعــال  و  دینامیــک  »اقداماتــی 

ــای واقعــی کلمــه، خراب کــردن  ــه معن ــد – ب بگیرن

درهــای دفاتــر حوالــه و متوقف کــردن کار آن هــا«. 

بحث برانگیــزی«  »به شــدت  اقدامــات  چنیــن 

می توانســت »به طــور موقــت شــبکه های مالــی 

ایــن گــروه شورشــی را دچــار مشــکل بســازد« 

»بــه هزینــه ی ســنگین  ایــن دســتاوردها  امــا 

ناراضی کــردن متــام افــراد روســتاها« به دســت 

بــه  وابســته  زندگی های شــان  کــه  می آمدنــد 

ــب و  ــی از کس ــش مهم ــه »بخ ــود ک ــی ب وام های

کار ایــن حوالــه داران را تشــکیل مــی داد«. بــه 

ایــن شــکل، یــک بــار دیگــر، حایــت از طالبــان 

می یافــت.  افزایــش 

در ســال 2009، شورشــیان بــا چنــان رسعتــی 

درحــال گســرتش بودنــد کــه دولــت جدیــد اوبامــا 

ــم  ــان، تصمی ــاخنت طالب ــرای فلج س ــی ب در تالش

بــه افزایــش نیروهــای نظامــی ایــاالت متحــده تــا 

102000 نفــر گرفــت. پــس از ماه هــا افزایــش 

اســرتاتژی  افغانســتان،  در  مســتقر  نیروهــای 

در  رســاً  اوبامــا  رییس جمهــور  جدیــد  جنگــی 

مارجــه،  در   ،2010 ســال  فــروری   13 تاریــخ 

ــان  ــد، آغــاز شــد. هم چن شــهری در والیــت هلمن

آن  حومــه ی  در  هلیکوپــرت  دســته های  کــه 

شــهر فــرود آمــده و گردوغبــار بلنــد می کردنــد، 

صدهانفــر از تفنــگ داران ارتــش ایــاالت متحــده 

از زمین هایــی پــر از جوانه هــای خشــخاش بــه 

دیوارهــای گلــی شــهر حملــه کردنــد. هرچنــد 

ــا  ــد، ام ــان بودن ــبه نظامیان طالب ــا ش ــدف آن ه ه

ــن  ــارت هروئی ــز تج ــت مرک ــگ داران درحقیق تفن

جهانــی را تــرصف می کردنــد. چهــل درصــد از 

ــن مناطــق رشــد  ــی جهــان در ای ــاک غیرقانون تری

می کــرد و بخــش بیشــرت آن محصــوالت در مارجــه 

می شــدند.  دادوســتد 

یــک هفتــه بعــد، فرمانــده ی ایــاالت متحــده، 

جــرال اســتنلی مــک کریســتال، همــراه بــا کریــم 

خلیلــی، معــاون رییس جمهــور افغانســتان، بــا 

ــد  ــد ض ــرتاتژی جدی ــالم اس ــرای اع ــرت ب هلیکوپ

ــگاران  ــه خرن ــد. او ب ــن شــهر رفتن ــه ای شــورش ب

گفــت کــه ایــن اســرتاتژی بــرای آرام ســاخنت 

روســتاهایی ماننــد مارجــه قطعــی و مطمــن بــوده 

ــارت  ــه تج ــد، چراک ــن نش ــز چنی ــا هرگ ــت. ام اس

مــواد مخــدر همیشــه بــر رس راه قــرار می گرفــت. 

ــه  ــی ک ــان هیاهوی ــان درمی ــوه ی افغ ــک زن بی ی

گفــت:  بودنــد  انداختــه  راه  دیگــر  کشــاورزان 

»آن هــا مجبورنــد از روی مــن رد شــوند و مــرا 

ــزارع خشــخاش  ــد م ــه بتوانن ــل از آن ک بکشــند قب

ــفارت  ــات س ــی از مقام ــد«. یک ــن برن ــرا از بی م

آمریــکا کــه ازطریــق تلفــن ماهــواره ای از مناطــق 

ــت می کــرد، گفــت:  ــا مــن صحب ــاک ب ــد تری تولی

»امــکان پیــروزی در ایــن جنــگ بــدون حــل 

ــت  ــدر در والی ــواد مخ ــد م ــئله ی تولی ــردن مس ک

ــدارد«.  ــود ن ــد وج هلمن

ــا،  ــن اتفاق ه ــام ای ــد از مت ــل، بع ــال قب ــش س ش

مــن مقالــه ای بــرای »TomDispatch« نوشــتم 

و نســبت بــه شکســتی قابل پیش بینــی هشــدار 

»ُخــب،  بــودم:  نوشــته  مــن  زمــان  آن  دادم. 

ــا  ــت. م ــن اس ــی روش ــدازه ی کاف ــه ان ــاب ب انتخ

را  خــاک خون آلــود  ایــن  می توانیــم هم چنــان 

در جنگــی بی رحانــه بــا نتیجــه ای نامشــخص بــا 

خــون بیشــرتی رسشــار کنیــم... یــا می توانیــم بــه 

بازســازی ایــن رسزمیــن باســتانی و بــی آب وعلــف 

ــتان ها،  ــنت باغس ــاره کاش ــا دوب ــم، ب ــک کنی کم

بازســازی  و  حیوانــات،  آغــل  پرکــردن  دوبــاره 

چندیــن  درطــول  کــه  کشــاورزی  زمین هــای 

ــه  ــی ک ــا زمان ــد... ت ــن رفته ان ــگ از بی ــه جن ده

ــل  ــن قاب ــه جایگزی ــل ب ــی تبدی ــوالت غذای محص

اعتــاد بــرای تریــاک شــوند. بــه بیــان ســاده تر، 

آن قــدر ســاده کــه حتــا واشــنگنت هــم شــاید 

ــم  ــی می توانی ــا زمان ــا تنه ــد، م ــد آن را بفهم بتوان

ــا  ــه آن ج ــواد مخــدر را آرام بســازیم ک ــن م رسزمی

ــد«.  ــدر نباش ــواد مخ ــن م ــر رسزمی دیگ

و  شــبه نظامیان  بــه  حملــه  اوبامــا،  طــرح 

ــار  ــی زود دچ ــاک، خیل ــت تری ــنت کش نادیده گرف

درآمــد حاصــل  قابل پیش بینــی شــد.  شکســت 

ــالت  ــه ی حم ــاله بودج ــر س ــاک ه ــزارع تری از م

ــارزات تامیــن می کــرد.  شورشــیان را در فصــل مب

براســاس گــزارش »نیویــورک تایمــز«، در پایــان 

ســال 2012، شورشــیان »از بزرگ تریــن حملــه ی 

ــه در  ــامل ب ــان س ــکا ج ــری آمری ــه ره ــالف ب ائت

ــای  ــع نیروه ــینی رسی ــان عقب نش ــد«. درمی بردن

ائتــالف بــرای هاهنگ شــدن بــا برنامــه ی زمانــی 

اوبامــا تــا مــاه دســامر ســال 2014 بــا هــدف 

آمریــکا،  جنگــی  عملیــات  بــه  »پایــان دادن« 

کاهــش حمــالت هوایــی بیــش از همــه فرصتــی 

حمالتــی  تــا  ســاخت  فراهــم  طالبــان  بــرای 

جنــوب  و  شــال رشقی  شــال،  در  را  بــزرگ 

ــداد بی ســابقه ای از  ــرده و تع ــدازی ک کشــور راه ان

نیروهــای ارتــش و پولیــس افغانســتان را بــه قتــل 

ــانند.  برس

در آن زمــان، بــازرس ویــژه ی ایــاالت متحــده 

بــرای افغانســتان، جــان ســاپکو، توضیــح روشــنی 

ــرد. او  ــه ک ــان ارائ ــای طالب ــل بق ــا دلی دررابطــه ب

بــود کــه علی رغــم  چنیــن نتیجه گیــری کــرده 

هزینه هــای رسســام آوری درحــدود 7.6 میلیــارد 

»ریشه کن ســاخنت  برنامه هــای  بــرای  دالــر 

موادمخــدر« در طــی دهــه ی گذشــته، »مــا بــا هــر 

مقیاســی کــه حســاب کنیــم شکســت خورده ایــم. 

کشــت و تولیــد هم چنــان در ســطح باالیــی وجــود 

دارنــد و ممنوعیــت و ریشه کن ســاخنت بــه کنــدی 

پیــش مــی رود، حایت هــای مالــی شورشــیان 

افزایــش یافتــه، و اعتیــاد و سوءاســتفاده در ســطح 

بی ســابقه ای در افغانســتان وجــود دارد«. 

درحقیقــت، کشــت تریــاک در ســال 2013 میــزان 

بی ســابقه ی 209000 هکتــار زمیــن را پوشــش 

شش سال قبل، بعد از متام 
این اتفاق ها، من مقاله ای برای 
»TomDispatch« نوشتم و 
نسبت به شکستی قابل پیش بینی 
هشدار دادم. آن زمان من نوشته 
بودم: »ُخب، انتخاب به اندازه ی 
کافی روشن است. ما می توانیم 
هم چنان این خاک خون آلود را 
در جنگی بی رحامنه با نتیجه ای 
نامشخص با خون بیشرتی رسشار 
کنیم... یا می توانیم به بازسازی 
این رسزمین باستانی و بی آب 
وعلف کمک کنیم، با دوباره 
کاشنت باغستان ها، دوباره پرکردن 
آغل حیوانات، و بازسازی زمین های 
کشاورزی که درطول چندین دهه 
جنگ از بین رفته اند... تا زمانی 
که محصوالت غذایی تبدیل به 
جایگزین قابل اعتامد برای تریاک 
شوند.

چگونه ایاالت متحده در افغانستان 
مغلوب تجارت تریاک شد؟
سالون/ آلفرد دبلیو مک کوی
ترجمه: معصومه عرفانی



مــی داد کــه برداشــت را بــا 50% افزایــش، بــه 

ــن برداشــت گســرتده  ــود. ای ــن رســانده ب 5500 تُ

ــد  ــی تولی ــر درآمــد غیرقانون ــارد دال درحــدود 3 میلی

از  آن  دالــر  میلیــون   320 درحــدود  کــه  کــرد 

درآمدهــای مالیاتــی طالبــان بــود. ســفارت آمریــکا 

ایــن ارزیابــی را تاییــد کــرد و ایــن درآمدهــای 

غیرقانونــی را »ثروتــی بــادآورده بــرای شورشــیان« 

ــه ای از تجــارت  ــاً در هــر مرحل ــد کــه »تقریب خوان

ــد«.  ــود می برن ــدر س ــواد مخ م

ــال 2014،  ــاک در س ــول تری ــت محص ــا برداش ب

ارقــام ســازمان ملــل نشــان دهنده ی ادامــه ی ایــن 

ــه 224000  ــت ب ــر کش ــق زی ــد. مناط ــد بودن رون

هکتــار افزایــش یافتــه و تولیــد بــه 6400 تُــن 

ــود. در  ــابقه ب ــورد بی س ــک رک ــه ی ــود ک ــیده ب رس

ــا ســیلی از مــواد مخــدر  مــاه مــی ســال 2015، ب

و  می شــدند  وارد  جهانــی  بازارهــای  بــه  کــه 

افزایــش هزینــه ی مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــاالت 

متحــده بــه ســطح 8.4 میلیــارد دالــر، ســوپکو 

گفــت: »درحــدود 500000 جریــب یــا 780 مایــل 

مربــع زمیــن در افغانســتان بــه کشــت خشــخاش 

اختصــاص داده شــده اســت کــه معــادل بــا بیــش 

از 400000 زمیــن فوتبــال آمریکایــی اســت – 

ــن«.  ــان زمی ــق پای ــامل مناط ش

در فصــل جنــگ ســال 2015، طالبــان به طــور 

ــه  ــد و ب ــارزات را به دســت گرفتن ــرتل مب کامــل کن

ــرتده تری  ــش گس ــدر نق ــواد مخ ــید م ــر می رس نظ

ــز«  ــوک تایم ــا دارد. »نیوی ــای آن ه در عملیات ه

گــزارش داد کــه رهــر جدیــد جنبــش، مــال اخــرت 

طالبــان  اصلــی  مقامــات  اولیــن  »از  منصــور، 

ــد... او  ــدر ش ــواد مخ ــارت م ــر تج ــه درگی ــود ک ب

بعدهــا مســئول اصلــی جمــع آوری مالیــات طالبــان 

بــرای ایــن تجــارت بــود – کــه ســود فراوانــی 

فشــار  ماه هــا  از  پــس  داشــت«.  به همــراه  را 

بی وقفــه بــر نیروهــای دولتــی در ســه والیــت 

شــالی، نخســتین عملیــات عمــده ی ایــن گــروه 

دو  تــرصف  منصــور،  مــال  فرماندهــی  تحــت 

هفتــه ای والیــت قنــدوز بــود؛ شــهری کــه درســت 

در »پرمنفعت تریــن جــاده ی تجــارت مــواد مخــدر 

ــاک از  ــال تری ــرار داشــت... مســیر انتق کشــور ق

والیت هــای حاصل خیــز خشــخاش در جنــوب، 

بــه تاجیکســتان... و روســیه و اروپــا«. واشــنگنت 

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بایــد بــه رسعــت طــرح 

ــی اش  ــای جنگ ــده ی نیروه ــروج برنامه ریزی ش خ

ــد.  ــف کن را متوق

بــا تخلیــه ی رسیــع  ســازمان ملــل، هم زمــان 

شــالی  والیت هــای  در  منطقــه ای اش  دفاتــر 

کــه زیــر تهدیــد قــرار داشــتند، نقشــه ای را در مــاه 

اکتوبــر منتــر ســاخت کــه نشــان مــی داد طالبــان 

ــر بیــش از نیمــی  ــا »شــدید« ب ــاال« ی کنرتلــی »ب

از مناطــق روســتایی کشــور اعــال می کننــد، 

ازجملــه بســیاری از مناطقــی کــه آن هــا در گذشــته 

حضــور قابل توجهــی نداشــته اند. در طــی یــک 

مــاه، طالبــان حمالتــی را بــا هــدف تــرصف و 

کنــرتل مناطقــی در رسارس کشــور بــه راه انداختــه، 

پایگاه هــای نظامــی را در والیــت شــالی فاریــاب 

ــد و مناطقــی را در هــرات  مــورد تهدیــد قــرار دادن

ــد.  محــارصه کردن

جــای تعجــب نیســت کــه قدرمتندتریــن حمــالت 

کشــت  مرکــز  کــه  هلمنــد  والیــت  در  آن هــا 

ــود انجــام شــد؛ جایــی کــه نیمــی از  خشــخاش ب

محصــول کشــور در آن رشــد می کنــد و بــه گفتــه ی 

»نیویــورک تایمــز«، »تجــارت پرســود تریــاک آن 

را بــرای طرح هــای اقتصــادی شورشــیان رضوری 

کــرده اســت«. در اواســط ماه دســامر، شورشــیان 

ــر  ــار دیگ ــی ب ــت های بازرس ــخیر ایس ــس از تس پ

ــه کنــرتل  ــادی از ایــن والیــت را ب بخش هــای زی

دولتــی،  نیروهــای  عقب رانــدن  بــا  و  درآوردنــد 

بــه تســخیر کامــل قلــب تجــارت هروئیــن، شــهر 

ــات  مارجــه، نزدیــک شــدند. اگــر نیروهــای عملی

ــرای  ــده ب ــاالت متح ــی ای ــای هوای ــژه و نیروه وی

ــه  ــان مداخل ــای افغ ــازی نیروه ــه رهاس ــک ب کم

ــدون  ــهر ب ــن ش ــت و ای ــن والی ــد، ای ــرده بودن نک

شــک ســقوطی مــی کــرد. براســاس گزارش هــا، 

ــل ســال 2016 بیــش از 14 ســال پــس از  در اوای

ــاالت  ــم ای ــه ی تهاج ــتان در نتیج ــه افغانس آن ک

ــا شکســت برگشــت ناپذیر  متحــده »آزاد شــد« و ب

متحــده  ایــاالت  اوبامــا،  دولــت  سیاســت های 

بــرای  را  آمریکایــی  جدیــد  نیــروی  »صدهــا« 

ــری از  ــی و جلوگی ــزل دولت ــت نیروهــای متزل تقوی

دســتیابی »جایــزه ی اقتصــادی« کــه می توانســتند 

از حاصل خیزتریــن مــزارع خشــخاش به دســت 

ــد.  ــزام کردن ــد، اع بیاورن

ــال  ــار در س ــی فاجعه ب ــل جنگ ــک فص ــس از ی پ

2015، کــه بــه گفتــه ی مقامــات ایــاالت متحــده 

تلفاتــی »تحمل ناپذیــر« در ارتــش افغانســتان 

ــه  ــل باتوج ــازمان مل ــه س ــرد و در آن چ ــل ک تحمی

بــه آمــار تلفــات غیرنظامیــان، »وحشــت حقیقــی« 

ــز آرامشــی  ــی و ســخت نی ــد، زمســتان طوالن نامی

ــگ را  ــرف جن ــا و ب ــه رسم ــت. اگرچ ــراه داش هم

کاهــش داد، طالبــان عملیات هــای خــود را بــه 

ــذاری  ــج مبب گ ــا پن ــد. آن ه ــل کردن ــهرها منتق ش

عظیــم در کابــل و ســایر شــهرهای کلیــدی در مــاه 

ــه ی انتحــاری  ــا حمل ــد کــه ب ــوری انجــام دادن جن

بــه مجتمــع پولیــس دنبــال شــد کــه 20 کشــته بــر 

جــا گذاشــت. 

درعین حــال، بــا پایــان برداشــت محصــول در 

ــدار،  ــد پای ــال رش ــش س ــد از ش ــال 2015، بع س

کشــت تریــاک 18% کاهــش پیــدا کــرد و محصول 

آن بــه 3300 تـُـن رســید. اگرچــه مقامــات ایــاالت 

متحــده بخــش زیــادی از ایــن کاهــش را بــه 

خشک ســالی و گســرتش قارچ هــای خشــخاش 

ــت در  ــن اس ــط ممک ــن رشای ــی داد و ای ــبت م نس

بلندمــدت  پیــدا نکنــد، در  ادامــه  ســال 2016 

اخبــار ترکیــب نامشــخصی از اخبــار مثبــت و منفــی 

ــوده ای از  ــان ت ــی درمی ــار قابل توجه ــتند. آم هس

اطالعــات منترشــده در گزارش هــای ســازمان 

ملــل متحــد دررابطــه بــا مــواد مخــدر وجــود دارد: 

ــا رشــد اقتصــاد افغانســتان درنتیجــه ی ســال ها  ب

ــد  ــاک در تولی ــهم تری ــی، س ــای بین امللل کمک ه

ناخالــص داخلــی، از رقــم نگران کننــده ی %63 

 2014 ســال  در   %13 قابل کنرتل تــر  رقــم  بــه 

ــرد:  ــالم ک ــل اع ــازمان مل ــود س ــید. بااین وج رس

ــع  ــدر در جوام ــواد مخ ــاد م ــه اقتص ــتگی ب »وابس

ــاال اســت«.  ــوز ب روســتایی هن

»نیویــورک تایمــز« اخیــراً گــزارش داده اســت 

ــت  ــی دول ــد، »مقامــات محل کــه در والیــت هلمن

تجــارت  در  مســتقیم  به طــور  نیــز  افغانســتان 

مــواد مخــدر درگیــر هســتند«. آن هــا »رقابــت 

ــا طالبــان بــر جنگــی بــر کنــرتل قاچــاق  خــود را ب

مــواد مخــدر« توســعه داده انــد و بخشــی از ســود 

غیرقانونــی خــود را »بــه بــاالی ایــن زنجیــره، بــه 

مقامــات ارشــد در کابــل می فرســتند«. 

امنیــت  شــورای  اخیــر  تحقیقــات  هم زمــان، 

طالبــان  کــه  اســت  دریافتــه  ملــل  ســازمان 

به شــکلی سیســتاتیک از هــر مرحلــه ی تجــارت 

مــواد مخــدر ســود می بردنــد: جمــع آوری %10 

ــدن  ــد، جنگی ــاک در هلمن ــت تری ــات از کش مالی

و  هروئیــن،  پاالیشــگاه های  کنــرتل  رس  بــر 

ایفــای نقــش به عنــوان »تضمین کننــده ی اصلــی 

قاچــاق تریــاک خــام و هروئیــن بــه بیــرون از 

قاچــاق  از  تنهــا  دیگــر  طالبــان  افغانســتان«. 

ــون  ــه اکن ــد، بلک ــات منی گیرن ــدر مالی ــواد مخ م

مســتقیاً و به شــکل گســرتده درگیــر ایــن تجــارت 

ــر همیــن اســاس، »نیویــورک تایمــز«  هســتند. ب

اضافــه می کنــد، »متایــزدادن ایــن گــروه از یــک 

ــدر  ــواد مخ ــه م ــده ب ــاص داده ش ــازمان اختص س

دشــوار شــده اســت«. امــا وضعیــت هرطــور پیــش 

بــرود، بــرای آینــده ای قابل پیش بینــی تریــاک 

ــا اقتصــاد روســتایی، شــورش طالبــان  هم چنــان ب

و فســاد در دولــت کــه مجمــوع آن هــا معــای 

خــورده  گــره  تشــکیل می دهــد،  را  افغانســتان 

می مانــد.  باقــی 

ــوالت  ــی از محص ــد کاف ــب درآم ــا کس ــان ب طالب

بــرای  شــک  بــدون  خشــخاش،  زمین هــای 

ــار  ــاز فصــل به ــا آغ ــارزات کــه ب ــد مب فصــل جدی

ــرف  ــدن ب ــا آب ش ــتند. ب ــاده هس ــد، آم ــد آم خواه

دامنــه ی کوه هــا، رسبــرآوردن شــاخه های بهــاری 

خشــخاش، هم چنــان کــه در طــول 40 ســال 

ــد  ــته ای جدی ــت، دس ــاده اس ــاق افت ــته اتف گذش

ــنت  ــرای پیوس ــده ب ــازه استخدام ش ــان ت از نوجوان

بــه مبــارزات نیروهــای شورشــی وجــود خواهــد 

داشــت. 

حل معامی بغرنج افغانستان

مبادلــه ی  و  تولیــد  اقتصــادی،  فعالیت هــای 

کاالهــا، در رابطــه ی میــان دولــت و مــردم در 

بســیاری از مــردم جهــان بخــش مهمــی هســتند، 

بــا  ارزهایــی  و  ســکه ها  در  کــه  هان گونــه 

ــا خــود همــراه  ــی کــه هرکســی ب نشــانه های دولت

دارد روشــن اســت. امــا زمانــی کــه مهم تریــن 

ــی باشــند،  کانال هــای اقتصــادی کشــور غیرقانون

وفاداری هــای سیاســی طبیعتــاً تغییــر کــرده و بــه 

ــن  ــه ای ــوند ک ــل می ش ــی منتق ــبکه های مختلف ش

محصــوالت را بــا امنیــت از زمین هــا بــه بازارهــای 

ــن  ــه ای از ای ــر مرحل ــتند و در ه ــی می فرس خارج

ــد. جــان  ــول، وام، و شــغل فراهــم می کنن کار، پ

ســوپکو توضیــح می دهــد: »تجــارت مــواد مخــدر 

اقتصــاد افغانســتان را آلــوده کــرده اســت و بــرای 

ســوخت  آن  درحال رشــد  غیرقانونــی  اقتصــاد 

نوبــه ی خــود  بــه  امــر  ایــن  فراهــم می کنــد. 

مروعیــت دولــت افغانســتان را بــا تقویــت فســاد، 

تغذیــه ی شــبکه های جنایــت کار و فراهــم آوردن 

حایــت مالــی قابــل توجهــی بــرای طالبــان و 

دیگــر گروه هــای شورشــی تضعیــف می کنــد«. 

پــس از 15 ســال از جنــگ مــداوم در افغانســتان، 

اســت  مواجــه  انتخابــی  هــان  بــا  واشــنگنت 

کــه پنــج ســال قبــل در برابــرش بــود؛ زمانــی 

در  را  تفنــگ داران  اوبامــا  جرال هــای  کــه 

ــه  ــه مارج ــرت ب ــا هلیکوپ ــا ب ــش نیروه ــرح افزای ط

منتقــل کردنــد. ایــاالت متحــده، ماننــد پانــزده 

ــابه و  ــه ای مش ــد در چرخ ــته می توانن ــال گذش س

ــد  ــته های جدی ــا دس ــد، ب ــار مبانن ــان گرفت بی پای

ســال  هــر  می آیــد  به نظــر  کــه  جنگ جویانــی 

مســلح بــه تجهیــزات کامــل جنگــی از مــزارع 

کننــد.  مبــارزه  می کننــد،  ظهــور  خشــخاش 

ــن  ــد: در ای ــن می گوی ــا چنی ــه م ــخ ب ــون، تاری اکن

رسزمیــن، دســته های جدیــدی از شــبه نظامیان 

ــده و  ــال آین ــال، س ــت، امس ــد داش ــود خواهن وج

ســال پــس از آن. 

جنــگ زده  افغانســتان  در  حتــا  بااین حــال، 

مجمــوع  در  کــه  دارد  وجــود  جایگزین هایــی 

کننــد.  حــل  را  کــور  گــره  ایــن  می تواننــد 

به عنــوان اولیــن و اساســی ترین گام، زمــان آن 

فــرا رســیده اســت کــه گفت وگــو از قدم هــای 

بعــدی رییس جمهــور اوبامــا بــرای تکمیــل طــرح 

ــی اش  ــای نظام ــده ی نیروه ــروج برنامه ریزی ش خ

متوقــف شــود. 

ــش  ــل بخ ــذاری حداق ــدی، رسمایه گ ــدم بع در ق

ــق  ــم در مناط ــی عظی ــه ی نظام ــی از بودج کوچک

ــای  ــد جایگزین ه ــتان، می توانن ــتایی افغانس روس

اقتصــادی بــرای میلیون هــا نفــر از کشــاورزانی 

فراهــم کننــد کــه اشــتغال آن هــا بــه تولیــدات 

بــه  می توانــد  چنیــن  دارد.  بســتگی  تریــاک 

گله هــای  شــده،  تخریــب  باغ هــای  بازســازی 

ــانی  ــتم های آب رس ــه، و سیس ــات از بین رفت حیوان

ــگ  ــل از متــام دهه هــای جن ــه قب ــد ک کمــک کن

اگــر  را حفــظ می کردنــد.  متنوعــی  کشــاورزی 

جامعــه ی بین املللــی بتوانــد بــرای قطــع وابســتگی 

ایــن کشــور از تجــارت غیرقانونــی تریاک، و ســهم 

از  ناخالــص داخلــی  از تولیــد  13 درصــدی آن 

طریــق توســعه ی پایــدار روســتایی کاهــش یابــد، 

احتــاالً افغانســتان دیگــر رسزمینــی نخواهــد بــود 

کــه تجــارت مــواد مخــدر را در جهــان رهــری 

از  بعــد  اســت  ایــن چرخــه  ممکــن  و  می کنــد 

ســال های طوالنــی شکســته شــود.
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