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مــواد مخدر و نظم و بینظمی
مواد مخدر و نظم و بینظمی :ایجاد اقتصاد پایدار صلح در دورهی پس از جنگ ،یک پروژه تحقیقاتی چهار ســاله اســت که شــواهد جدیدی را در باره
چگونگــی تبدیــل اقتصــاد مــواد مخدر غیرقانونی به اقتصاد صلح در افغانســتان ،کلمبیا و میامنار گرد آوری میکند .این تحقیق ،کار یک کنرسســیوم
بیناملللی متشــکل از ســازمان های شــناخته شــده بیناملللی دارای تخصص بی نظیر در زمینه مواد مخدر ،منازعه ،صحت و انکشــاف اســت .مدیریت
پروژه به عهده پوهنتون مطالعات رشقی و افریقایی پوهنتون لندن اســت و رشکای پروژه عبارتند از :واحد تحقیق و ارزیابی افغانســتان ،موسســه ،Alcis
کریســتین اید ،مرکز تحقیقاتی کاچینلند ،پوهنتون حفظ الصحه و طب گرمســیری لندن ( ،)LSHTMســازمان تحقیقات و انکشــاف پایدار ،پوهنځی
مطالعات جهانی و منطقهیی آکســفورد ،ســازمان  ،PositiveNegativesآژانس خربی شــان هرالد ،پوهنتون آند ،و پوهنتون ملی کلمبیا.
ِ
تحقیقات چالشهای جهانی ( )GCRFاست ،تامین شد.
منابع مالی این تحقیق از سوی سازمان تحقیقات و نوآوری انگلستان ،که بخشی از صندوق
دیدگاههای ارائه شده در این مقاله بیانگر نظر نویسنده(گان) است و لزوماً نظرات  ،GCRFدولت انگلستان یا سازمان های همکار را بازتاب منیدهد.
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در بــاره پروژه مواد مخدر ،نظم و بینظمی
پروژه مواد مخدر و نظم و بینظمی یک پروژه تحقیقاتی چهار ســاله اســت که می خواهد به
این ســوال پاســخ دهد« ،چگونه می توان اقتصاد جنگ را به اقتصاد صلح تبدیل کرد؟».
حــوزه فعالیــت این پروژه  ۹منطقه ای رسحدی درگیر مواد مخدر و جنگ در افغانســتان،
کلمبیا و میامنار اســت.
چشم انداز رسحدی
این پروژه روی مواد مخدر غیرقانونی متمرکز است ،زیرا این مواد یکی از اجناسی است که اقتصاد جنگ را به پیش می برد.
ما [در این تحقیق] روی مناطق رسحدی مترکز می کنیم زیرا این مناطق به قطبهای اصلی اقتصاد فراملی مواد مخدر تبدیل
شده اند و اغلب حتی پس از توافقات ملی صلح به عنوان نقاط درگیری باقی می مانند .بنابراین ،ما معتقدیم مناطق رسحدی
در مساله تبدیل کردن اقتصاد جنگی با پشتوانه مواد مخدر به اقتصاد پایدار دوران صلح حایز اهمیت است.
جمع آوری شواهد جدید
این باور در حال گســرش اســت که پالیسـیهای مواد مخدر باید حامی فقرا ( )pro-poorباشــد و با اهداف انکشــاف پایدار
( )SDGســازگاری داشــته باشــد .اما شواهد موجود برای حامیت از چنین اصالحاتی ،گسســته ،سیاست زده و قابل مناقشه
اســت .بنابراین ،پروژه مواد مخدر و نظم و بینظمی در صدد جمع آوری دادههای قوی تجربی اســت تا مجموعهای از
شواهد جدید تدوین شود.
توجه به اقتصاد سیاســی پالیسی سازی
ما تصور منیکنیم که شــواهد بهرت به تنهایی بتواند پالیسـیها را دگرگون کند .تحقیق کنونی پالیسیســازی را نیز در معرض
توجه قرار میدهد تا اجندا ،منافع و مبارزه برای قدرت را که عوامل محرک و پیامدهای مواد مخدر ،انکشــاف و پالیســی
ســازی در زمینه صلح را شــکل میدهد ،درک شود.
یک رویکرد بین رشتهای
این تحقیق دیدگاههای گوناگون از رشــتههای انســان شناســی ،جامعه شناســی ،جغرافیا ،اقتصاد سیاسی ،علوم سیاسی،
تاریخ و صحت عمومی را گردآوری میکند تا تصویر جامعی از شــیوههایی که اقتصاد مواد مخدر شــکل میدهد و تاثیر
خاســتگاههای محلی بر آن ،ارائه شــود .ما از روشهای نوآورانه تحقیق و ابزارهای تحلیلی مانند تصاویر سیســتم معلومات
جغرافیایــی ( )GISبــرای ترســیم تغییرات فزیکی در مناطق رسحدی ،رسویهــای تکمیلی و مصاحبه های قوم نگارانه و
رسگذشــت نگاری ( )life history interviewاستفاده می کنیم.
ایجاد شــبکه جهانی محققان
پروژه مواد مخدر و نظم و بینظمی از ســوی پوهنتون مطالعات رشقی و افریقایی پوهنتون لندن و توســط تیمی متشــکل از
 11نهاد همکار از افغانســتان ،کلمبیا ،میامنار و انگلســتان رهربی می شــود .هدف ما ایجاد یک شــبکه جهانی متشــکل از
محققان و موسســات برای ادامه این کار پس از ختم دوره پروژه اســت.
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حاصل کوکا ،پورتو
آسیس ،کلمبیا
عکس توسط فرانسس
تامسن/پوهنتون ملی
کلمبیا.

تقاضای فزایندهای برای ادغام بهرت پالیسـیهای مواد مخدر ،انکشــاف و صلح ســازی وجود دارد – تا انکشــاف
به گونهای اولویت بندی شــود که حامی فقرا باشــد وپالیســی مواد مخدر با اهداف انکشــاف پایدار همسو گردد.
اما کار زیادی هســت که باید انجام شود.
مســائل مربوط به مواد مخدر در درجه اول از بُعد جنایی و امنیتی
دیده می شــود ،و ادارات انکشــافی و صلحســازی متایلی به درگیری با
«تابــو»ی مــواد مخدر ندارند .هرچند افراد شــاغل در اقتصاد غیرقانونی از
جمله کســانی اند که بیشــر از دیگران از این پالیسـیها متاثر می شوند،
اما در مباحث مربوط به پالیسیســازی ،صدای آنها ضعیف اســت ،اگر
صدایی اصال وجود داشــته باشد.
گزارش ‹ ۲۰۲۰صداهایی از رسزمینهای رسحدی› در صدد بازتاب دادن
صداهایی است که از طریق کار ساحوی در هفت منطقه رسحدی در
افغانستان ،کلمبیا و میامنار ثبت شده است .این سه کشور به طور مجموعی
بیش از  ٪۸۰مواد مخدر غیر قانونی جهان و حدود  ٪۷۰کوکائین جهان را
تولید میکند .همه این کشورها شاهد سالها منازعه خشونت آمیز بوده و در
مسیر نوعی از فرایند صلح قرار دارند.

شواهد مندرج در این گزارش درک ارزشمندی از چگونگی تأثیر
مواد مخدر  -و پالیسیهای مربوطه  -بر شکل گیری خشونت و
صلح ،فقر و انکشاف و ناامنی و مقاومت به دست میدهد.
شــواهد مندرج در این گزارش درک ارزشــمندی از چگونگی تأثیر مواد
مخدر  -و پالیسـیهای مربوطه  -بر شــکل گیری خشــونت و صلح،
فقر و انکشــاف و ناامنی و مقاومت به دســت میدهد .ما معتقدیم
متخصصین پالیســی مبارزه با مواد مخدر و انکشــاف میتوانند با گوش
دادن به صداهای به حاشــیه رانده شــده ،نســبت به روشهایی كه اقتصاد
مواد مخدر غیرقانونی به کاهش فقر ،دسرتســی به خدمات ،انکشــاف
اقتصادی کمک میکند ،و نسبت به راهكارهای مبارزه با نابرابری و ناامنی

انسانی و کاهش خشونت و آسیب ،موضع مالیم تری اتخاذ کنند.
‹صداهایی از رسزمینهای رسحدی  ›2020به دنبال ارائه سفارش پالیسی
نیست ،و در این مرحله پروژه ،قصد شناسایی «راه حل» را نیز ندارد .در
عوض ،ما می خواهیم نشان دهیم که صداها و یافتههای مطرح شده در
این گزارش ،چه درک حیاتی و پیامدهای پالیسیسازی را برای کسانی
که به دنبال درک بهرت و پشتیبانی از فرآیندهای صلح ،کاهش فقر و
انکشاف در محیطهای شکننده و متاثر از مواد مخدر اند ،عرضه میکند.
ما در فصل مقدماتی [این تحقیق] ،آنچه را که تصور می کنیم بین
پالیسیهای مبارزه با مواد مخدر ،تالشهای صلحسازی و رویکردهای
انکشافی «بنبست پالیسی» است ،بحث می کنیم .سپس برخی از نقاط
عزیمت را به مثابه راهی برای عبور از این بنبست ،ترسیم می کنیم.
فصلهای زیر سه پیام اصلی دارند که در نتیجه تحقیقات ما در جوامع
رسحدی در هر یک از سه کشور مورد مطالعه به دست آمده است .مجموع
صداهایی که در این پیامهای کلیدی گنجانده شده است به ما امکان
داده است رابطه بین مواد مخدر ،معیشت و تجربه خشونت را در امتداد
زنجیره ارزش ( )value chainمواد مخدر ،از تولید مواد مخدر در کلمبیا
گرفته ،تا تجارت و حمل و نقل در افغانستان و مرصف آن در میامنار،
بررسی کنیم.
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در کلمبیــا ،گفتههــای تولیدکنندگان و جمع کنندگان کوکا در ســه منطقه
رسحدی به ما پیام واضح داده اســت:
1 .تولیــد کنندگان کوکا دهاقیــن خردهپا اند ،نه مجرمین ثرومتند
مــواد مخدر ،چنانچــه اغلب در گزارشهای ملی و بیناملللی
توصیف می شــود و از آن برای توجیه اســراتژیهای نظامی مبارزه
با مخدر استفاده میشود.
2 .بسیاری از مردم در رسزمینهای رسحدی کلمبیا به دلیل کوکا
از نظر اقتصادی وضع بهرتی دارند ،اما این امر با هزینه بلندی
به دست آمده است :دهاقین کوکا گرفتار یک وضعیت پیچیده اند،
در یک سو ،افزایش اندک درآمد است که به آنها امکان میدهد در
اموری مانند معارف ،صحت و زمین رسمایه گذاری کنند و از سوی
دیگر ،افزایش خشونت و ناامنی ناشی از کوکا است.

3 .جوامع تولیدکننده کلمبیا علی رغم مواجه بودن با محرومیت
اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی ،شهروندان سازمان یافته و
فعال اند .افرادی که اظهارات شان در این گزارش درج شده
است با افتخار در مورد ساخنت مکاتب و جادههای خود شان و
سازماندهی اعرتاض یا اعتصاب صحبت میکنند.
در افغانســتان ،گواهی افراد نشان میدهد که:
1 .شبکههای تجارت غیرقانونی در درآمد خانوارها و بقای مردم در
رسزمینهای رسحدی نقش مهم دارد .در عین حال ،شبکههای
تجارت قانونی و غیر قانونی با هم ارتباط نزدیک دارند و تاجران و
انتقال دهندگان اغلب در مورد چندین کاالی قانونی و غیرقانونی با
هم کار میکنند.
2 .شــبکهها و مســیرهای تجارتی قانونی و غیرقانونی کامالً تطابق
پذیر اند و متناســب با تغییر عوامل منازعه و اَشــکال مقررات
عوض می شــود .ضیق شــدن مقررات و مدیریت رسحدات روی
مناســبات بازار و تجارت تاثیر می گذارد و بر رفاه اقتصادی و
اجتامعــی جوامع رسحدی تأثیر منفی دارد.
حمل و نقل کاالها به پاکســتان توســط قاطرها،
افغانســتان .عکس توسط سازمان انکشاف و
تحقیقات پایدار ()OSDR
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3 .افزایش جریان تجارت باعث ظهور رونقشهرهای
( )boomtownرسحدی شده است که هم فرصت اقتصادی
ایجاد کرده است و هم ناامنی و نابرابری فزاینده ای را در
جوامع رسحدی به وجود آورده است .این مساله نیز نشان میدهد
که چگونه اقتصادهای غیرقانونی هزینههای پیچیده و وضعیتهای
دشواری را برای مردم ،خانوارها و جوامع ایجاد میکند.
در میامنار ،گواهی افراد نشــان میدهد که:
1 .افزایش میزان آسیب مواد مخدر یک ویژگی تعیین کننده تجربه
مردم مناطق رسحدی در ایالت های کاچین و شان از آتش بس
و انکشاف اقتصادی است .اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی توسط
اشکال نوظهور حکومتداری در رسزمینهای رسحدی و گسرتش
صنایع استخراجی و مزارع ،از بین نرفته بلکه در آن تثبیت شده است.
2 .تولید تریاک برای تامین معیشــت بســیاری از خانواده های
فقیر رضوری اســت ،اما تغییر الگوهای مرصف مواد مخدر،
اشــکال جدیدی از آســیب پذیری و فقر ایجاد میکند .این امر بر
اتخاذ تصامیم دشــوار در برخورد با مســایل مواد مخدر و رضورت
ارائه پاسـخ مناسب ،تاکید میکند.
3 .جوانان در برابر مرضات ناشی از مواد مخدر در مناطق رسحدی
میامنار به شدت آسیب پذیر شده اند .مجموع این اطالعات
هشدار میدهد که نباید این فرضیه را بپذیریم که کاهش سطح
درگیری های مسلحانه ،همزمان با افزایش حضور دولت و ادغام
اقتصادی مناطق حاشیه نشین ،لزوما سبب کاهش اقتصاد
غیرقانونی مواد مخدر در مناطق رسحدی میامنار خواهد شد.
در فصــل نهایــی ،ما همه این قضایا را بررســی می کنیم تا اثرات کالن
تر آن را در عرصه پالیسیســازی برای کنشــگرانی که در پالیســی مواد
مخدر ،انکشــاف و صلحســازی دخیل اند ،نشان دهیم.

نــگاه نزدیکتر به رسزمینهای رسحدی

در افغانســتان ،با گفتگو با
تاجران و انتقال دهندگان
تریــاک ،قاچاق مواد مخدر را
مطالعه می کنیم.

گــزارش ‹صداهایــی از رسزمینهای رسحدی› صداهــا و دیدگاههای مردم در هفت منطقه رسحدی در
کلمبیا ،افغانســتان و میامنار را بازتاب میدهد  -ســه تولیدکننده بزرگ مواد مخدر غیرقانونی در جهان که
همه آنها ســالها منازعه خشــونت آمیز را تجربه کرده اند و در مســیر نوعی از روند صلح قرار دارند.
ننگرهار

السیرا ناویدا
د سانتا مارتا

نیمروز

توماکو

پورتو
آسیس

میامنار

افغانستان
در کلمبیــا ،با گفتگو با
تولیدکننــدگان و جمع کنندگان
کوکا ،تولید را بررســی می کنیم.

کاچین

کلمبیا

شان

در میامنــار ،بــا گفتگو با جوامع متاثر از
افزایش ســطح مرصف مواد مخدر ،به
مطالعــه مرصف مواد مخدر می پردازیم.

از تولیــد مــواد مخدر غیرقانونی تا قاچاق و مرصف آن
اجرای تحقیق در ســه کشــور به ما امکان میدهد روابط بین مواد
مخدر ،معیشــت و خشــونت را در امتداد زنجیره ارزش مواد مخدر
( )drugs value chainبررســی کنیم.

بنبست پالیسی
جنــگ جهانــی علیه مواد مخدر به هدف تعیین شــده ‹جهان عاری از
مواد مخدر› دســت نیافته اســت .در حقیقت ،تولید و مرصف مواد مخدر
غیرقانونی در ســطح دنیا افزایش یافته اســت .به عالوه ،تاثیرات منفی
پالیسـیها و برنامــه های نظامــی محور برای مبارزه با مواد مخدر که روی
کاهــش عرضه [مــواد مخدر] در جهان جنوب ( )global Southمتمرکز
اســت ،به طور گسرتده مستندسازی شده است.
استدالل معترب در باره این که جنگ علیه مواد مخدر موفق بوده است،
دشوار است ،هرچند برخیها معتقدند که ‹جنگ› اهدافی را دنبال میکند
که با مواد مخدر ارتباط اندک دارد – مانند پیروزی در انتخابات ،بدنام
کردن جوامع حاشیهای ،افزایش منابع یا تقویت قدرت گروههای مسلط.
اکنون بیش از همیشه به نظر می رسد که جنگ علیه مواد مخدر در واقع
جنگ علیه مردم و به خصوص علیه کسانی اند که در حاشیه قرار دارند.

اکنون بیش از همیشــه به نظر می رســد که جنگ علیه مواد
مخدر در واقع جنگ علیه مردم و به خصوص علیه کســانی
اند که در حاشــیه قرار دارند.

در واقعیت ،در کشــورهایی که از اقتصاد غیرقانونی آســیب دیده اند و
در تــاش گــذار از جنگ به صلح انــد ،بین ادارات درگیر در زمینه  /علیه
مواد مخدر و نهادهای فعال در زمینه انکشــاف و صلحســازی (و به همین
ترتیب امنیت انســانی و رفاه) اغلب گسســت بنیادین وجود دارد.
در حالی که این برچسـبها و دســتور کارها برای خود ادارات اهمیت
دارد ،بــرای جوامــع محلی و مقامــات دولتی که می خواهند در عمل با
چالشهای عمیقا بههمپیوســته خشــونت ،اقتصاد غیرقانونی ،فقر مزمن و
رفــاه جامعه برخورد کنند ،معنی ندارد.
دوم ،درک موجود از نحوه انطباق عملی پالیسـیهای مواد مخدر،
صلحســازی و انکشاف بســیار ناقص است .در مورد اینکه «چه کاری
مؤثر اســت» شواهد سیســتامتیک بسیار کمی وجود دارد  -اگرچه درباره
کارهای غیر مؤثر در مبارزه علیه مواد مخدر ،شــواهد زیادی وجود دارد.

با توجه به نواقص جدی و هزینههای اجتامعی که بدان اعرتاف شــده
اســت ،این خواســت در حال افزایش است که پالیسیهای مواد مخدر
انســانیتر شــده و با تالش های کالنتر تامین رفاه – مانند اهداف
انکشــاف پایدار – همسو گردد.

مســاله تنها مربوط به ناکارآمدی دانش انباشــته شــده و نبود ارتباط بین
ادارات مواد مخدر و صلحســازی و انکشــاف نیست .طرح «پرسشهای
دشــوار» در باره تأثیرات پالیسـیهای مبارزه با مواد مخدر بر پروسههای
انکشــافی و گذار از جنگ به صلح نیز مد نظر اســت .در عین حال ،این
امر به معنای روبرو شــدن با انتخابهای ســختی ( )trade-offاست که
اغلب بین اهداف پالیسـیهای مواد مخدر ،کاهش فقر و تالشهای
معطوف به کاهش ســطح خشــونت های مسلحانه وسیع ،صورت میگیرد.

این باور در حال گســرش اســت که مواد مخدر باید به مثابه یک مســاله
انکشــافی و صلحســازی و پدیده همذات زندگی انسان مطرح شود ،نه
یــک مســاله امنیتی یا جرمــی مرتبط با گفتامن قدرمتند اخالق مدار.

در این زمینه اغلب نوعی از هم گسیختگی بین اداراتی که در
مبارزه با مواد مخدر کار میکنند ،و کسانی که در زمینه توسعه و
ایجاد صلح کار میکنند (امنیت و رفاه برش) وجود دارد.

با این وجود ،تا رسیدن به پالیسیهای یکپارچه ،آگاه به منازعه (conflict-
 )sensitiveو انکشاف محور در زمینه مواد مخدر ،موانع بزرگی وجود دارد.
نخست ،پالیسیهای کنرتل مواد مخدر و انکشاف بر اساس اهداف مختلف
– اگر نه متضاد – دسته بندی شده است .معیارهای سنجش موفقیت این دو
دسته پالیسی و ابزارهای اجرای این پالیسیها نیز متفاوت است.

در حقیقت ،تضادها و ســازشهایی کــه بین برنامههای متعارف مبارزه
با مواد مخدر و فشــار رو به رشــد رویکردهای آگاه به منازعه و انکشــاف
محــور وجــود دارد ،به چندین طریق منــود می یابد .به عنوان مثال ،مجرم
انگاری دهقانهایی که کوکا یا کوکنار کشــت میکنند با اصل شــناخته
شــده انکشــاف بدیل که متضمن کار مشــرک با تولیدکنندگان محصول
غیر قانونی اســت ،در تضاد است.

در دیدگاه مســئولین كنرتل مواد مخدر ،مواد مخدر هنوز هم اساســا یك
مســاله ناشــی از َعرضه تلقی می شــود كه مربوط به ادارات تنفیذ قانون
اســت .در عین حال ،بســیاری از ادارات انکشافی و صلحسازی متایلی
به درگیری مســتقیم با موضوع مواد مخدر ندارند.
دستور کار متضاد و مجاری متویل متفاوت سبب تداوم دانش انباشته شده
( )knowledge silosو پالیسیهای گسسته می شود .این اختالفات بر اثر
فرهنگها و رویکردهای سازمانی مختلف ادارات مواد مخدر و نهادهای
انکشافی ،تشدید می شود .اولی (ادارات مواد مخدر) متایل دارند که از
طریق مشارکت دولت به دولت و رویهها و برنامههای از باال به پایین کار
کنند .دومی (نهادهای انکشافی) ،حداقل در حد گفتار ،بیشرت بر روشهای
مشارکتی از پایین به باال ،با مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی ،و
همچنین دولت ،تاکید دارد.
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ارصار بر نتیجهگیری رسیع بر اســاس تعداد هکتار زمین امحای
کوکنار ،تالشهای طوالنی مدت برای حامیت از معیشــت بدیل را
تضعیف میکند .پالیسـیهای مبارزه با مواد مخدر همســو با اهداف ضد
شورشــگری ممکن اســت مرشوعیت دولت را در مناطق رسحدی تضعیف
و معیشــت دهقانها را نابود کند.
برعالوه ،حمله بر ‹رسکردههای› مشــخص مواد مخدر میتواند به
تضعیف توافقات سیاســی بیانجامد و با ایجاد اشــکال جدید ســتیز یا
تقســیم ســازمانِ کم و بیش منســجمِ فعالیتهای جرمی به رقابت آشفته بر
رس قلمرو مواد مخدر ،وضعیت را ناامن تر ســازد.

تحقیقات انجام شــده در افغانســتان و میامنار نشــان میدهد که ترتیبات
سیاســی غیر رســمی میتواند در آرام کردن درگیری های خشــونت آمیز ،و
دولتســازی در مناطقــی با اقتصــاد دیرینه مواد مخدر و در جایی که دولت
مرکــزی در تالش اســت از طریق نخبــگان منطقهیی – بالقوه غیر همکار
– حکومت کند ،نقش بســیار مهم داشــته باشــد .با این وجود ،این ترتیبات
ممکن اســت با اهداف کنرتل مواد مخدر مغایرت داشــته باشد.
ایــن مثالها نشــان میدهد کــه رابطه بین اهداف مبارزه با مواد مخدر،
انکشــاف حامی فقرا ،صلح و دولتســازی نه ســاده و نه لزوماً مک ِمل
یکدیگر است.

ارصار بر نتیجهگیری رسیع بر اســاس تعداد هکتار زمین
امحــای کوکنــار ،تالشهای طوالنی مدت برای حامیت از
معیشــت بدیل را تضعیف میکند.
این گزارش به دنبال عرضه شــواهد سیســتامتیک در باره چگونگی
رفع این تنش ها نیســت .با این وجود ،ما تعدادی از نشــانه ها را برای
رهنامیی پالیسیســازان و مجریان به ســمت مسایل و رویکردهایی که
در متعادل ســازی پالیسـیهای متضاد و ایجاد درک واضح تر از توزیع
نابرابــر هزینهها و مزایــای مداخالت ،مهم اند ،ارائه می کنیم.

رسک موس ،ایاالت شــان ،میامنار .عکاس :شان

صداهایی از رسزمینهای رسحدی 2020
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راهی به جلو
با توجه به بنبســت پالیســی که در باال اشــاره شد ،برای فهم بهرت و
رســیدگی به اقتصاد مواد مخــدر غیرقانونی ،به خصوص در محیطهای
منازعه مســلحانه و صلحســازی ،رویکردهای جدید الزم است .در اینجا،
ما آنچه را معتقدیم راهی به جلو اســت ترســیم می کنیم و چند نقطه
عزیمــت بــرای پروژه مــواد مخدر و نظم و بینظمی که در صدد حل و
کمک به عبور از این بنبســت پالیســی اســت ،تعیین می کنیم.

مشــارکت صداهای به حاشیه رانده شده
مواد مخدر موضوع روایتهای گوناگون و متضاد اســت .اما برخی
از روایتها ،عمدتا روایتهایی که از ســوی افراد قدرمتند وابســته به
نخبگان ملی و کمککنندگان بیناملللی مطرح می شــود ،در صدد ســلطه
بر دیدگاهها و صداهای ‹حاشــیهای› تر و خاموش کردن آنها اســت.
رشکای اقتصــاد مواد مخدر غیرقانونی (تولیــد کنندگان ،انتقال دهندگان
و مــرف کننــدگان) در جهان جنــوب ،با ضعف منایندگی – یا فقدان
منایندگــی – در مباحثــات جهانی و ملی در باره مواد مخدر ،انکشــاف و
صلحســازی روبرو اســت .با این حال ،این گروهها در جمع کســانی اند که
بیش از همه در جنگ جهانی علیه مواد مخدر آســیب دیده اند.
پالیسیهایی که از حذف مواد مخدر ،کمک به انکشاف و صلحسازی
حامیت میکنند تنها زمانی میتواند موفق باشد که به تاثیر مواد مخدر
بر معیشت و ساختار قدرت در مناطق رسحدی و توزیع نابرابر خطرات و
فرصتها میان افراد شاغل در اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی ،توجه کنند.
بنــا بــر این ،ما معتقدیم باید به صداها و تجربیات افراد و جوامع ســاکن
در مناطق رسحدی متاثر از مواد مخدر گوش داده شــود و به صورت
جدی ،پایدار و معنی دار از آن آموخته شــود.

از نگاه رسزمینهای رسحدی
اقتصــاد مواد مخــدر غیرقانونی به طور معمول در رسزمینهای رسحدی
شــکوفا می شــود .این مناطق فرامرزی مناطقی اند که در آن مواد مخدر
و درگیریهــای مســلحانه معمــوالً در هم تنیده اند و مرشوعیت دولتهای
مرکزی اغلب به صورت جدی به چالش کشــیده می شــود .در نتیجه ،این
مناطق به لحاظ سیاســی فضاهای حســاس اند که اغلب از ســوی نخبگان
ملی به عنوان معضل قانون و نظم تلقی می شــود.
ما این گرایش پالیسیسازان را که می گوید مناطق رسحدی مناطق
حاشیهای ،فاقد ارتباط و خالی از حکومت است و باید آرام شود ،ادغام گردد
و انکشاف یابد ،نقد می کنیم .این دیدگا ِه دولت محور که رسزمینهای
رسحدی را به عنوان دریافت کننده منفعل سیاستها و ابتکارات دولتی تلقی
میکند ،نقشی را که حاشیه نشینها در تامین قدرت مرکز بازی میکنند،
نادیده میگیرد .در واقع ،ما نه تنها رسزمینهای رسحدی را عقب مانده یا
دور افتاده منی بینیم ،بلکه آن را مکان ابتکار ،نوآوری و تحول میدانیم.

12

مقدمه

پروژه مواد مخدر و نظم و بینظمی رسزمینهای رسحدی را یک نقطه دید
( )vantage pointبسیار مهم می داند (که غالباً نادیده گرفته شده) که به
فهم بهرت فرایندهای شکلگیری و توسعه دولت کمک میکند .رویکرد ما
این مساله را بررسی میکند که چگونه مناطق رسحدی میتوانند در شکل
دادن به آنچه در مراکز ملی و جهانی رخ میدهد ،نقش ایفا کنند.
ما میخواهیم نشــان دهیم کــه چگونه دینامیک رسزمینهای رسحدی
– بــه شــمول تولید مواد مخدر غیــر قانونی – کمرت معلول فقدان ادغام
سیاســی و اقتصادی آنها و بیشــر تابع روشــی است که این پروسههای
یکپارچهســاز بر اســاس آن تحمیل می شــود ،با مقاومت روبرو می شود و
بــا وســاطت چندین مجموعه بازیگــر ،منافع و روابط که در مقیاس محلی،
ملی ،فرامرزی و جهانی عمل میکند ،به پیش برده می شــود.

انکار اســتثنایی بودن مواد مخدر
ادارات مواد مخدر متایل دارند با مواد مخدر غیرقانونی به مثابه یک
امر استثنایی برخورد کنند .این باور اسطورهای ( )fetishismدر باره مواد
مخدر ،مواد مخدر را دارای ویژگیهای ذاتی معرفی میکند که به صورت
خودکار جرم ،منازعه خشونتآمیز و شکنندگی دولت را به بار می آورد.
یکی از مصادیق این اســطورهگرایی در باره مواد مخدر گرایش افراد
بــه تحلیــل مناطق تولید کننــده مواد مخدر تنها از دید مواد مخدر و
نگرش محدود به عامل مواد مخدر اســت ،در حالی که دینامیک کالن
اجتامعی-اقتصادی و سیاســی که مواد مخدر تنها بخشــی از آن است،
نادیده گرفته می شود.

یکی از مصادیق این اســطورهگرایی در باره مواد مخدر
گرایــش افــراد به تحلیل مناطــق تولید کننده مواد مخدر تنها از
دید مواد مخدر و نگرش محدود به عامل مواد مخدر اســت.
به لحاظ روش تحقیق ،این مســاله اغلب ســبب طرح پرسشهای
کوتهنگرانه و مســتقیم در باره مواد مخدر اســت ،نه بررســی معیشت محلی
و ســاختارهای قدرت ،و چگونگی تعامل مواد مخدر با آنها.
به لحاظ تحلیل ،این امر به این معنا بوده اســت که دالیل اشــتغال مردم
در اقتصاد مواد مخدر اغلب به انگیزه ســاده انگارانه ســودآوری تقلیل
داده مــی شــود .در عین حال ،تغییر در اقتصــاد مواد مخدر (مانند تغییر
ســطح تولید) همواره مســتقیام به مداخالت پالیســی مواد مخدر نسبت
داده می شــود ،نه تغییرات کالن سیاســی و اقتصادی.
پروژه مواد مخدر و نظم و بینظمی در صدد به چالش کشــیدن این
اســطورهگرایی و نظریه رابطه ثابت بین مواد مخدر ،منازعه مســلحانه و
شــکنندگی دولت اســت .برای مثال ،ما این ســوال را می پرسیم که چه
چیزی اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی را خشــن می ســازد (یا منی ســازد)؟
و این مفروض را زیر ســوال قرار می دهیم که محو مواد مخدر لزوما
خشــونت را در مناطق رسحدی تحت مطالعه از بین می برد.

مزارع برنج در شــهر تانگیابان در شــال ایالت شــان ،میامنار .عکس توسط شان.

بازاندیشــی رابطه مواد مخدر ،انکشاف و خشونت

شناخت معامها و سازشها

اسطورهســازی در باره مواد مخدر منجر به این برداشــت می شــود که
اقتصاد مواد مخدر در بیرون از پروسـههای متعارف انکشــافی ،به پیش
می رود .این پروسـهها معموال با عناوین دولتســازی ،رشد اقتصادی،
کاهش فقر ،و کاهش ســطح خشــونت مسلحانه تعریف می شود.

رویکردهای جدید باید با این اعرتاف رشوع شود که پالیسیسازان و افراد در
محیطهای متاثر از مواد مخدر با انتخابهای دشوار مواجه اند.

توصیف مواد مخدر به مثابه پیامد یا آسیب پروسههای انکشافی،
ی پالیسی را ایجاد کرده است .این
مجموعهای متامیزی از روایتها 
روایتها چنین فرض می گیرند که حضور دولت و انکشاف اقتصادی – و
در نتیجه ادغام مناطق تولید کننده مواد مخدر در ساختارهای سیاسی ملی
و بازارهای جهانی – به طور خودکار اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی را از بین
خواهد برد و گذار به صلح را ممکن خواهد ساخت.
پروژه مواد مخدر و نظم و بینظمی این مفروضات را به چالش می کشد.
ما به مجموعهای از تحقیقات جدید استناد می کنیم که نشان میدهد
تولید مواد مخدر چگونه گاهی به دورههایی از توسعه دولت پیوند دارد
و گاهی به فروپاشی دولت؛ به تالشهایی برای مهار منازعه مسلحانه
ارتباط دارد و نیز به متویل اقتصاد جنگ؛ و به اشکالی از تامین رفاه و
رشد اقتصادی کمک کرده و نیز تابع به حاشیه راندن اقتصادی است.
ما با ترکیب تحقیقات انجام شــده در باره مواد مخدر ،انکشــاف و گذار
از جنــگ بــه صلح ،قصد داریم چگونگــی تاثیر گذاری اقتصاد مواد مخدر
بر پروسـههای کالنتر تغییر سیاســی و اقتصادی – و تاثیرپذیری مواد
مخدر از این پروسـهها – را بهرت درک کنیم ،با این پیش فرض که مواد
مخدر از طریق این پروسـهها تضعیف می شــود.

خانوادههــا هنگام تصمیمگیری در مــورد ورود به اقتصاد غیرقانونی با
انتخابهای ســخت روبرو اند .هامنطور که در این گزارش نشــان داده
شــده اســت ،جوامع تولید کننده کوکا در کلمبیا پیرشفتهای اقتصادی
و اجتامعی قابل توجهی کســب کرده اند ،اما به قیمت تحمل خشــونت
همــه گیر .در میامنار ،کشــت تریــاک از مدتها پیش یکی از مؤلفههای
اساســی امرار معاش برخی از فقیرترین مردم کشــور بوده اســت .با این
حــال ،افزایش مــرف زیانبار مواد مخدر در حال حارض چالش های
جدیــدی را بــرای خانواده ها و جوامع ایجاد میکند.
دولتها نیز در هنگام انتخاب بین گزینههایی که اغلب با اهداف پالیسی
مبارزه با مواد مخدر ،انکشاف حامی فقرا ،صلحسازی و دولت سازی در
تضاد است ،با معضالت پیچیده روبرو اند .به عنوان مثال ،یک دولت
ممکن است تقاضاها برای ‹دستاوردهای› ملموس کوتاه مدت در مبارزه
با مواد مخدر را برآورده کند ،اما با انجام این کار ممکن است اقتصاد
محلی را مختل کند ،ساختار قدرت محلی را بی ثبات کند یا رقابت بین
سازمانهای مسلح دخیل در تجارت مواد مخدر را تشدید کند.

صداهایی از رسزمینهای رسحدی 2020

13

در مقابــل ،ترتیبات غیررســمی پیرامون تجارت مواد مخدر (مانند
حفاظــت ،معافیت از مجازات یا دسرتســی به اقتصاد قانونی) ممکن
اســت بنیاد مهمی برای آتش بس و توافقات سیاســی بین دولت ها و
گروه های مخالف باشــد .این کار در عوض زمینه کاهش درگیریهای
خشــونت آمیز را فراهم میکند و به دولت اجازه میدهد حضور قوی تری
در مناطق مورد مناقشــه برقرار کند.

از این رو ،روایت راه حل «برد-برد» غالباً غیر صادقانه ،نادرســت و حتی
مخرب اســت .تحقیقات جدی و گفتگوهای صادقانه در زمینه پالیســی
بایــد با شــناخت این معضــات و انتخابها و همچنین درک زمینهای که
آنهــا را تعییــن میکند یا بر آن تأثیر مــی گذارد و فهم پیامدهای توزیعی
آنها ،آغاز شود.

در بــاره ‹صداهایی از رسزمینهای رسحدی ›۲۰۲۰

گــزارش ‹صداهایــی از رسزمینهای رسحدی  ›۲۰۲۰یکی از چند
محصول پروژه مواد مخدر و نظم وبینظمی اســت که هدف آن بازتاب
تجربیــات و دیدگاههای مردم شــاغل در مواد مخدر غیرقانونی در هفت
منطقه رسحدی کلمبیا ،افغانســتان و میامنار اســت.

با این وجود ،ما به طور آگاهانه ســعی کرده ایم – به جای صدای
نخبگان سیاســی و اقتصــادی  -روایتهای افراد «عادی» مانند دهقانها
و جمــع کنندههای کــوکا ،انتقالدهندگان فرامرزی و تاجران ،مرصف
کنندگان مواد مخدر و اعضای خانواده آنها را برجســته ســازیم.

این گزارش برای طیف وســیعی از مخاطبین تهیه شــده اســت ،از جمله
محققین ،مجریان و پالیسیســازانی که در مســایل مربوط به مواد مخدر،
انکشــاف و صلحسازی کار میکنند.

مــا قصــد داریم برای انجام ایــن کار نقطه نظرات مردم محل در باره نوع
«صلح» و «انکشــاف»ی که در حاشــیه [قلمرو] دولت در افغانستان،
کلمبیا و میامنار شــکل میگیرد یا با مقاومت روبرو می شــود ،و چگونگی
گرفتار شــدن زندگی روزمره مردم بــه اقتصادهای غیرقانونی مواد مخدر،
را به تصویر بکشیم.

تحقیقــات ما یکی از ناهنجارهــای معموال متناقض یا مخالف
را نشــان میدهد که در طیفی از شــاخصه ها از قبیل فعالیت
ها ،موقعیت و غیره متفاوت اســت.
البته« ،صداها»ی ثبت شــده در مناطق رسحدی نه یکدســت است و
نــه یکنواخــت .بلکه تحقیقــات ما حاکی از آمیزه ای از صداهای غالباً
متناقض اســت که از جنبههای مختلف هویتی (ســن ،قومیت ،جنســیت،
مذهــب و  ،)...فعالیتهــا (قانونــی و غیرقانونی ،تولید کننده مواد مخدر،
مــرف کننده ،قاچاقبر ،نخبه یا زیردســت) ،موقعیت (مرکز والیت،
ولســوالیهای رسحدی ،مناطق دور افتاده فقیرنشــین ،مراکز قاچاق)
متفاوت است.
واضح اســت که این ســوال مطرح می شــود که کدام صداها باید در
اولویت قرار گیرد .تهیه این گزارش شــامل انتخاب طیف وســیعی از مواد
گوناگون و پیچیده اســت .به عبارت کلی تر« ،جمع آوری» «شــواهد»
فرایندی ناقص و سیاســت زده اســت  -از تصمیم گیری در مورد نوع
«داده»ای که باید جمع آوری شــود تا چگونگی تحلیل ،نوشــن و به
اشرتاک گذاری آن.
به اعتقاد ما ،مهم اســت که در مورد ماهیت این روند شــفاف و صادق
باشــیم .ما وامنود منی کنیم کامالً بی طرف هســتیم ،ادعا هم منی
کنیــم کــه همه صداها را بازتاب می دهیــم .به عنوان مثال ،تحقیقات
مــا دیدگاههــا و تجربیات همــه قومیتها را ثبت منیکند .ما بهویژه در
افغانســتان تالش کرده ایم تا از دسرتســی یکســان به صدای زنان و
مــردان اطمینان پیدا کنیم.
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تیمهای تحقیقاتی ما در هر کشور با استفاده از سه معیار اصلی پیام های
کلیدی را انتخاب کردند .نخست ،پیامهای کلیدی مستقیامً از طریق
تحقیق مواد مخدر و نظم و بینظمی استخراج شد .این پیامها برگرفته از
صدها مصاحبه است که در سالهای  2018و  2019انجام شد.

هدف ما این است که بینش محلی در مورد انواع صلح و توسعه
را که در حاشیه تولید و یا مامنعت شده اند ،رشیک بسازیم.
دوم ،پیامها بیانگر مســایل رایج اســت که توسط مردم در سایتهای
تحقیقاتی مناطق رسحدی مورد تاکید قرار گرفته اســت .ســوم ،این
مســایل رایج ،از نظر ما ،حاوی مطالب غافلگیرکننده ،ضد شــهودی
( )counter-intuitiveو  /یا معطوف به پالیســی اســت .بخشهای مربوط
به هر کشــور حاوی جزئیات بیشــر در مورد پروســه انتخاب پیام کلیدی و
روش تحقیق اســت که پیام های کلیدی بر اســاس آن تدوین شــده است.
مــا امیدواریــم این تحقیق بتواند تصویــر دقیق ،صادقانه و به لحاظ کیفی
متفاوت از زندگی مردمی ارائه دهد که درگیر مبارزه ،ســختی و گاها
پیروزی در رسزمینهای رسحدی اســتند.

کلمبیا

[جایــی که مــن زندگی می کنم] ،گیاه کوکا برای مدت
طوالنی منبع اقتصاد بوده اســت .هیچ گیاه دیگری وجود
ندارد که بتواند جایگزین آن شــود.
مرد دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،اکتوبر ۲۰۱۸

السیرا نیوادا
د سانتا مارتا

بســیاری از مزارع و قریه جات تنها به
وســیله قایق قابل دسرتسی اند .پورتو
آســیس ،کلمبیا .عکس از فرانسس
تامســن /پوهنتون ملی کلمبیا

توماکو
پورتو
آسیس

در باره رسزمینهای رسحدی
کلمبیا به لحاظ منطقه یی ،زیســت محیطی و قومی یک کشــور دارای
تنوع با جمعیتی حدود  48میلیون نفر اســت .این کشــور در شــاخص
انکشــاف برشی ( )HDIبرنامه انکشــاف ملل متحد از میان  189کشور
جهان در رده  ۷۹قرار دارد و توســط بانک جهانی در گروه «درآمد متوســط
به باال» طبقه بندی شــده اســت .با این حال ،کلمبیا همچنین یکی از
نابرابرترین کشــورهای جهان اســت .ثروت نا پایدار در بعضی از شــهرهای
اصلی کشــور با رشایط زندگی بســیاری از خانواده های روســتایی که فاقد
دسرتســی به برق ،فاضالب و آب جاری اند ،به شــدت مغایرت دارد.

ثروت نا پایدار در بعضی از شــهرهای اصلی کشــور با رشایط
زندگی بســیاری از خانواده های روســتایی که فاقد دسرتسی به
برق ،فاضالب و آب جاری اند ،به شــدت مغایرت دارد.
کلمبیا چندین دوره درگیری مســلحانه را تجربه کرده اســت .اغلب گفته
می شــود که جدیدترین مورد آن در دهه  1960آغاز شــد ،هنگامی که
گروه های شورشــی مســلح گوناگون تشکیل شدند .این گروهها شامل
نیروهای مســلح انقالبــی کلمبیا ( ،)FARCارتش آزادیبخش ملی ()ELN
و ارتش آزادیبخش مردمی ( )EPLاســت .با این وجود ،منشــأ این گروهها
را مــی تــوان حتــی پیش تر به دوران جنگ داخلی حدودا در دهه 1940
و ( 1950زمان دقیق رشوع و ختم آن محل اختالف اســت) ردیابی کرد.
این جنگ معروف به ( La Violenciaخشــونت) اســت و تهاجم نظامی
«ضد کمونیســتی» تحت رهربی دولت را به دنبال داشــت.
در دهههای  1970و  ،1980رابطهای کلمبیایی رشوع به ســاخنت
اقتصــاد غیرقانونی مواد مخدر بــا محوریت صادرات کوکائین کردند.
تقریباً در همین زمان ،شــبه نظامیان ضد برانداز در رسارس کشــور تکثیر
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کلمبیا

شــدند .عوامل متعدد باعث شــد قاچاقبران برجســته مواد مخدر به جنگ
علیه چریک ها بپیوندند ،در حالی که بســیاری از گروه های شــبه نظامی،
که مســتقل از شــبکههای «مواد مخدر» تشــکیل شده بودند ،نیز در
تجارت مواد مخدر ســهیم شدند.
کشــت کوکا در دهههای  1980و  1990در کلمبیا گســرش یافت،
بهویژه در مناطق «زونهای اســتعامری» جنوبی ،جایی که مردم پس
از رانده شــدن از مناطق دیگر به دلیل خشــونت و/یا تراکم در محل ،در
آنجا ســاکن شــده بودند( ،اما کشــت کوکا محدود به این مناطق نبود).
کشــت کوکا در مناطقی که دارای زیرســاخت ضعیف است یا حامیت
دولتی از دهاقین اندک اســت و هزینه انتقال به بازار به شــدت باال اســت،
به منبع درآمد ســاکنین بدل شد.
در عین حال ،کشــت کوکا به تداوم درگیری مســلحانه نیز کمک کرد که
در آن غیرنظامیــان ،بــه ویژه در مناطق محــل تولید کوکا ،قربانیان اصلی
بــوده انــد .اقتصاد کوکا عالوه بر تأمین مالی گروههای مســلح غیرقانونی،
باعث تحریک و بهانهای شــد برای پاســخ نظامی رسکوبگرانه ،از جمله
سمپاشــی هوایی ،که برای ســاکنان محلی پیامدهای مخربی به بار آورد.
توافقنامه صلح سال  2016بین دولت کلمبیا و گروه فارک آغاز فصل
جدیدی در تاریخ این کشور بود .نتیجه این توافقنامه هنوز قطعی نیست.
تصویر پیچیده است :صدها تن از رهربان اجتامعی و فعاالن جامعه از زمان
امضای توافق کشته شده اند؛ برنامه جایگزینی محصول غیرقانونی ،رو به
ناکامی است ،و ارتش آزادی بخش ملی ،گروههای شبه نظامی جانشین
و باندهای جنایتکا ِر درگیر در تجارت مواد مخدر غیرقانونی در بسیاری از
مناطقی که از وجود نیروهای فارک تخلیه شده است ،مستقر شده اند.

در همین حال ،اعضای معرتض فارک (کســانی که در روند صلح
رشکت منیکنند) در حال ســازماندهی مجدد هســتند .مهم نیست این
وضعیــت مبهــم به چه ماجرایی بینجامــد ،اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر
و پالیسـیهایی معطوف به مبارزه با آن ،در شــکلدهی این مرحله جدید
حایز اهمیت کلیدی اســت.
تیــم پــروژه مواد مخدر و نظــم و بینظمی در چندین منطقه رسحدی
کلمبیا که از درگیری مســلحانه و اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر آســیب
دیده اســت ،مشــغول به کار است .با این وجود ،برای انتشار گزارش
ســال  ۲۰۲۰صداهایی از رسزمینهای رسحدی ،ســه شهر کانون توجه
ما اســت :پورتو آســیس ،ســانتا مارتا و توماکو ،جایی که تالشهای ما در
مراحل نخســتین تحقیق در آن متمرکز بود.

پورتو آسیس ،پوتومایو
پورتو آســیس یکی از شــهر های پوتومایو ،شهرستان) (department
(شــبیه والیت یا ایالت) رسحدی جنوب کلمبیا اســت .این شــهر با شش
شــهر دیگر پوتومایو و در جنوب با اکوادور رسحد مشــرک دارد .رسحد
آخر [رسحد مشــرک با اکوادور] تا حدی توســط رودخانه پوتومایو تعیین
شــده اســت – رودخانه پوتومایو شاخهای از دریای آمازون و معرب اصلی
رودخانهیی منطقه اســت .این دریا ها و ســایر دریاها برای زندگی روزمره
در مناطق روســتایی پورتوآســیس ،که از هزاران مزرعه خانوادگی پراکنده
در جنگلهای بارانی گرمســیری ،تشــکیل شــده است و بسیاری از آنها از
طریق جاده غیرقابل دســرس اند ،نقش حیاتی دارد.
پورتو آسیس حدود  63,067نفر جمعیت دارد ،که حدود  ٪56آنها در
پایتخت شهر به همین نام ،زندگی میکنند .نزدیک به  ٪12از مردم
آن بومی اند و  ٪7دیگر را افریقایی-کلمبیایی ،سیاه یا دو رگه تشکیل
میدهد .در این شهر ،حداقل شش  resguardoو یک زون زراعتی
حفاظت شده ( )Peasant Reserve Zoneوجود داردresguardo .
قلمروهای بومی اند که توسط شوراهای ( )cabildosبومی تحت صالحیت
قضایی ویژه اداره می شوند و بر اساس اسناد مالکیت جمعی و غیرقابل
انتقال حفاظت می شوند .زون زراعتی حفاظت شده ،مناطق خاصی اند
که دارای سند ملکیت اراضی خصوصی اند اما تحت قواعد و مقررات
خاص قرار دارند و هدف آن ترویج و حامیت از اقتصاد دهقانی است.

دهها ســال اســت که کشت کوکا راهی برای ورود دهقانهای
خردهپا به بازار عرضه کرده اســت (در برخی مناطق ،کوکا تنها
محصول مناســب تجارتی است).
جمعیت مردم مســتیزو [آمیخته از نژاد رسخپوســت و اسپانیایی] در
منطقه پوتومایوی پایین ،که پورتو آســیس در آن واقع شــده اســت ،تا
اواســط قرن بیســتم بســیار اندک بود .در این دوره ،چندین عامل باعث
اســکان رسیع [در این منطقه] شــد .این عوامل شامل تراکم مسکن
روســتایی در ولســوالی های اطراف بود که بســیاری از خانواده ها را برای
جســتجوی زمین وادار به مهاجرت کرد .آوارگی تودههای مردم در دوره
جنــگ داخلــی معروف به  ،La Violenciaو فرصتهای کارگری و تجارت
ناشــی از اولیــن مرحله رونق نفــت این منطقه ،عوامل دیگر آن بود.

بخــش نفــت  63درصد تولید ناخالص داخلی پوتومایو را تشــکیل میدهد.
با توجه به اینکه پورتو آســیس یکی از شــهرهای اصلی محل تولید نفت
در شهرســتان پوتومایو اســت ،به احتامل زیاد نفت بخش قابل توجهی از
تولیــد ناخالص داخلی این شــهر را نیز به خود اختصاص میدهد.
امــا صنعــت کــوکا  /کوکائین به هامن اندازه اهمیت دارد .به عنوان
مثال ،حدود  ۴,۵۰۶خانواده ســاکن این شــهر برای رشکت در برنامه ملی
جایگزینــی زراعت غیرقانونی ( ،)PNISکــه محصول توافقنامههای اخیر
صلح اســت ،ثبت نام کردند .دهها ســال اســت که کشت کوکا راهی برای
ورود دهقانهای خردهپا به بازار عرضه کرده اســت (در برخی مناطق،
کوکا تنها محصول مناســب تجارتی است).
این کار اشــتغال روســتایی با درآمد نســبتاً خوبی ایجاد کرده و در نتیجهی
ایجاد درآمد ،تقاضا برای کاالها و خدمات را افزایش داده که ســبب
تقویــت تجارت محلی می شــود .بــا این وجود ،این مزایا با هزینه زیادی
به دست آمده است.
گســرش کشــت کوکا در پوتومایوی پایین در دهه  1980با موج نخســت
خشــونت گروههای مواد مخدر و شــبه نظامی در منطقه همراه بود .کارتل
میدیلین ،تحت رهربی رودریگز گاچا ،برای نربد با گروه های شورشــی
و تــرور غیرنظامیــان متهم به حامیــت از آنها ،همکاری خود با نیروهای
دولتی را آغاز کرد.
اقــدام غیرنظامیــان و نربد آنها بــا چریکها رسانجام منجر به اخراج گروه
های تازه تاســیس موادمخدر-شــبه نظامی شــد .این امر ،همراه با انحالل
ارتــش آزادیبخــش مردمی در  ،1991به گروه فارک فرصت داد قدرت
خویــش را در پوتومایــوی پایین تحکیــم کند ،از جمله کنرتل بر اقتصاد
کوکا .با این حال ،گروه های جانشــین به رسعت شــکل گرفتند تا جای
آن را بگیرند.
حمالت نظامی/شــبه نظامی در اواخر دهه  1990و اوایل تا اواســط دهه
« 2000هژمونــی» فارک در منطقــه را تضعیف کرد .بلوک پوتومایوی
جنوبی نیروهای متحد دفاع شــخصی کلمبیا ( )AUCبه طور رســمی در
ماه مارچ  2006منحل شــد AUC .یک ســازمان عمومی ((umbrella
 organisationبود که در ســال  1997تشــکیل شد و گروه های شبه
نظامــی مختلف را متحد کرد.
در همین حال ،تا مورد اخیر خلع ســاح نیروهای فارک -ارتش مردمی،
نیروهای دولتی به نربد با فارک ادامه دادند .شــکل درگیری مســلحانه
و اقتصاد کوکا در پورتو آســیس پس از توافقنامه صلح  2016مدام در
حال تغییر بوده اســت (هامنطور که قبالً برای کل کشــور ذکر شــده بود)؛
و ماهیت این ســناریوی جدید هنوز ناشــناخته است.

صداهایی از رسزمینهای رسحدی 2020
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ســاحل ‹بوکاگراند› در توماکو ،کلمبیا .عکس توســط دیانا
ماچــوکا /پوهنتون ملی کلمبیا

توماکو ،نارینو
توماکو در شهرســتان نارینو ،در جنوب غرب کلمبیا واقع شــده اســت.
این شــهر و مرکز آن که با همین نام شــناخته می شــود ،میزبان دومین
بندر مهم کلمبیا در ســاحل اقیانوس آرام اســت .این شــهر در جنوب با
اکوادور ،در غرب و شــال غرب با اقیانوس آرام و در شــال و رشق با
ســایر شهرهای نارینو هم رسحد است.
در ســال  ،2019جمعیت این شــهر  217,079تخمین زده می شود،
که بیش از نصف آن (حدود  )٪57در مناطق شــهری زندگی میکنند.
اکرثیت جمعیت توماکو افریقایی تبار اند ( ٪80از ســاکنین خود را ســیاه،
دو رگــه یــا افریقایی-کلمبیایی معرفی میکنند) و  55٪از مســاحت اراضی
این شــهر متعلق به «قلمروهای جمعی جامعه ســیاه پوست» است.
این قلمروها توســط شــوراهای اجتامعی اداره می شوند ( 16شورای
اجتامعی در توماکو وجود دارد) ،که بر اســاس اســناد ملکیت جمعی ویژه
محافظــت می شــوند و طبق قواعد و مقررات خاصــی تحت قوانین کلمبیا
اداره می شــوند ٪4.6 .دیگر جمعیت خود را بومی معرفی میکنند و
( 15resguardoتعریف آن در باال ذکر شــد) در این شــهر وجود دارد.
مبلغین جیســوتی در اوایل تا اواســط قرن  1600در منطقهای که اکنون
به نام توماکو یاد می شــود ،مســتقر شــدند و هدف آنها تبلیغ مســیحیت و
کنرتل جمعیت بومیان محلی بود .در دوره اســتعامر ،خط ســاحلی توماکو
معرب اصلی خروج طالی اســتخراج شــده از معادن همجوار در بارباکواس
و نقطه اصلی ورود بســیاری از افرادی بود که برای کار در این معادن از
افریقا به بردگی گرفته شــده بودند .این شــهر بندری اســتعامری کوچک از
اواســط قرن نوزدهم تا اواســط قرن بیســتم به صورت چشمگیری رشد کرد
و به یکی از شــهرهای اصلی کلمبیا در ســواحل اقیانوس آرام تبدیل شــد.
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تا ســال  ،2016تعداد هکتار کشــت کوکا در توماکو نسبت به
هر شــهر دیگر این کشور بیشرت بود.
مهاجرت به این منطقه تحت تاثیر عوامل مختلف صورت گرفت .برخی
از این عوامل عبارت بود از :لغو برده داری در سال ( 1851بسیاری
از خانواده های آزاد شده به منطقه ساحلی نقل مکان کردند)؛ ظهور
دو اقتصاد کلیدی صادرات محور از اواسط تا اواخر قرن ( 1800این
دو اقتصاد صادراتی عبارت بود از استخراج شیرهی خام کائوچو که از
جنگلهای طبیعی منطقه و مزارع در حال ظهور به دست می آمد و جمع
آوری خسته تگوای وحشی برای تولید دکمههای ‹عاج گیاهی› و سایر
محصوالت )؛ ساخت خط آهن که در اواخر دهه  1920توماکو را به پاستو
وصل کرد؛ و نهایتا ،ورود بسیاری از کسب و کارهای چند ملیتی صادرات
ببُری بین دهههای  1940و .1970
چوب چار تراش و رونق چو 
بازیگران مســلح گوناگون (ارتش آزادیبخش ملی  ،فارک ،گروههای
وابســته به کارتل کالی) از دهه  1970و  1980به بعد به توماکو مهاجرت
کرده یا از آن خارج شــده بود .اما در اواخر دهه  1990بود که این شــهر
به کانون درگیری مســلحانه تبدیل شد.
تقریبــا در همیــن زمان ،گروه فارک به طور دایمی در این منطقه مســتقر
شــد ،ظاهرا ً به هدف گســرش اقتصاد کوکا که خود شــان بر آن کنرتل
داشــتند .گروه های شــبه نظامی  ،AUCبه ویژه جبهه تازه تاســیس ‹آزاد
کننــدگان جنــوب› ،نیــز در اواخر دهه  1990با هدف نربد با چریکها و
حامیــان آنهــا و همچنین کنــرل مناطق ترانزیتی و به خصوص حمل و
نقل و تجارت کوکائین ،در منطقه مســتقر شــدند.

در ســالهای بعد ،کشــت کوکا در رسارس شهر افزایش یافت .عملیات
نظامی (ضد شــورش و مبارزه با مواد مخدر) در اوایل و اواســط دهه
 2000به گســرش کشــت کوکا (و حضور فارک) در منطقه کمک کرد.
ایــن امر بر شهرســتانهای همجوار یعنــی پوتومایو ،متا و ککویتا تأثیر
گذاشــت .گفته می شــود محصوالت كوكا ،زارعین  /جمع كنندهها و
فعالیتهای مســلحانه مرتبط با آن از ســایر نقاط كشــور تا حد زیادی به
توماكو و نارینو منتقل شــده است.
تا ســال  ،2016تعداد هکتار کشــت کوکا در توماکو نســبت به هر شهر
دیگر این کشــور بیشــر بود .حدود  16,658خانواده از این شهر برای
مشــارکت در برنامه  PNISکه در جریان روند جاری صلح ایجاد شــده
بــود ،ثبــت نام کردند .با این حال ،آینده توماکو مانند پورتو آســیس ،هنوز
نامشــخص اســت  -به ویژه از نظر اقتصاد کوکا و دینامیک درگیری های
مسلحانه در منطقه.

سانتا مارتا ،مگدالینا
شــهر ســانتا مارتا در ســواحل دریای کارائیب ،در شامل کلمبیا واقع شده
اســت .این شــهر قدیمی ترین شهر کشور است (سال تاسیس )۱۵۲۵
و پایتخت شهرســتان مگدالینا اســت .کل شــهر که این شهر بخشی از
آن اســت ،بر اساس یک سیســتم هرمی کوهستانی موسوم به Sierra

 Nevada of Santa Martaتعریف شــده اســت .این شهر بخش اعظم
قلمرو شــهر را در بر میگیرد و تا شهرســتانهای مجاور ال گواجیرا و
سیزار امتداد می یابد.
در ســال  ،2019جمعیت شــهر ســانتا مارتا  515,717نفر تخمین شده بود،
کــه از ایــن میان  7.47درصد آنها خود را به عنــوان افریقایی-کلمبیایی،
ســیاه یا دو رگه معرفی میکنند و  ۰.۹۸درصد خود را بومی معرفی
میکنند .اکرثیت قریب به اتفاق جمعیت ســانتا مارتا شــهری اند؛ تنها
 ۳.۲درصد در مناطق روســتایی ســكونت دارند ،اما مناطق روستایی هنوز
بیش از  90درصد مســاحت اراضی شــهر را تشکیل میدهد.
سانتا مارتا دارای منابع طبیعی مهم و میراث فرهنگی ،باستانی و تاریخی
غنی است؛ یکی از شعارهای گردشگری آن چنین است ‹جادوی داشنت
همه چیز› .در واقع ،گردشگری در کنار تجارت و سایر فعالیت ها در
محدوده بندر شهر و تا حد کمرت ماهیگیری و زراعت ،برای اقتصاد شهر
از اهمیت اساسی برخوردار است .به طور کلی ،این شهر نسبت به پورتو
آسیس و توماکو ثرومتندتر است و اقتصاد قوی تر دارد؛ با این وجود،
تفاوت زیادی بین مناطق شهری و روستایی وجود دارد.

‘ .’Casa de cafeteroســیرا نیوادا ســانتا مارتا ،کلمبیا.
عکس توســط پوهنتون ملی کلمبیا
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تحقیقات ما بیشــر در مناطق روســتایی ســیرا نوادا متمرکز شده است،
جایــی کــه حوزه های قضایی متعدد با هم همپوشــانی دارند .این مناطق
شــامل بخشهای آتی اســت :چندین شــهر متعلق به سه شهرستان که
قلمرو آن در محدوده این رشــته کوه واقع شــده اســت ،سه اداره محیط
زیســت منطقهیــی ،دو پارک طبیعی ،یک ذخیــره جنگلی و نه قلمرو بومی
(( )resguardoدر باال تعریف شــد).
تعداد قابل توجهی از دهقانها در پایان قرن نوزدهم در ســیرا نوادا
مســتقر شــدند .این اتفاق زمانی رخ داد که محصول قهوه در منطقه ســانتا
مارتا به شــکوفایی رســید و بیشــر توسط تاجران خارجی هدایت می شد
که امالک بزرگی را در اختیار داشــتند .در اواســط قرن بیســتم ،مهاجرت
به ســیرا نوادا رسعت گرفت .بســیاری از افراد برای فرار از جنگ داخلی
 La Violenciaکه قســمتهای داخلی مناطق آند را در این کشــور ویران
کــرد ،بــه این منطقــه گریختند .موج های دیگری از مهاجران پس از
افتتاح جاده  Troncal del Caribeدر ســال  – 1971مهمترین جاده
منطقه کارائیب – وارد این منطقه شــدند.
تقریبا در همین زمان ،در اواســط دهه  ،1970ســیرا به مرکز تولید چرس
بدل شــد .رونق چرس یا آنچه در اصطالح محلیbonanza marimbera
خوانده می شــود تأثیر بســزایی در ساختارهای زراعتی ،اقتصادی
و سیاســی منطقه داشــت .این رونق در دهه بعد ،با کمپاینهای
رسکوبگرانه دولت برای مقابله با مواد مخدر و سمپاشــی هوایی بســیار
تهاجمی ،از رمق افتاد .با این وجود ،تا آن زمان دامنه های شــالی و
ســاحلی ســیرا (جایی که ســانتا مارتا در آن قرار دارد) هم به عنوان مکانی
برای قاچاق مواد مخدر و هم برای تولید کوکا تثبیت شــده بود.

تقریبا در همین زمان ،در اواســط دهه  ،1970ســیرا به مرکز
تولید چرس بدل شــد .رونق چرس یا آنچه در اصطالح محلی
 bonanza marimberaخوانده می شــود تأثیر بســزایی در
ســاختارهای زراعتی ،اقتصادی و سیاســی منطقه داشت.
اگرچه گروههای شــبه نظامی و چریکی متعدد در دهه  1980با هم
رقابت می کردند ،در دهه  1990گروه های شــبه نظامی محلی کنرتل
رسزمینی شــان را تحکیم کردند و وســعت بخشــیدند .درگیری مسلحانه در
اوایل دهه  2000با روی کار آمدن  - AUCفدراســیون ملی شــبه نظامیان
 شــدت گرفت AUC .پس از شکســت و جذب شــبه نظامیان محلی ،برفعالیتهای سیاســی و اقتصادی (اعم از قانونی و غیرقانونی) در ســیرا
نوادا و مناطق اطراف آن نفوذ چشــمگیری پیدا کرد.
وقتی از مصاحبه شــوندگان در مورد تأثیرات روند صلح اخیر پرســیدیم،
پاســخ هامهنگ این بود که درگیری مســلحانه در این منطقه بیش از
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ده ســال پیش پایان یافت .شــبه نظامیانی که در ســانتا مارتا و به طور
گســرده تر در کل ســیرا فعالیت می کردند ،در کنار ســایر نیروهای AUC
در ســال  2006منحل شدند.
تا این زمان ،دولت اجرای پالیســی انکشــاف بدیل خود را در این
منطقه آغاز كرده بود .این پالیســی شــامل برنامه خانوادههای جنگلبان
( )Familias Guardabosquesبود که در ســال  2004آغاز شــد و حدود
 1,600خانواده را در ســانتا مارتا تحت پوشــش قرار داد.

اشکال مختلف خشونتهای سازمان یافته  -به ویژه بازماندگان
شبهنظامی  -همچنان پا برجاست و این منطقه هنوز یکی از
مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر در آن کشور است.
پس از آن ،هم کشــت کوکا و هم میزان خشــونت در منطقه کاهش
یافت .با این حال ،اشــکال مختلف خشــونتهای ســازمان یافته  -به ویژه
بازماندگان شــبهنظامی  -همچنان پا برجاســت و این منطقه هنوز یکی از
مســیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر در آن کشــور است.

یادداشــتی در باب روش تحقیق
پیامهای کلیدی ما از ســه منبع اصلی تهیه شــده اســت .اول ،ما در طول
ایــن پروژه تحقیقاتی به گونــه مداوم با رهربان اتحادیههای دهقانهای
رسارس كشــور که محصوالت مورد اســتفاده در مواد مخدر غیرقانونی را
کشــت میکننــد ،در گفتگو بوده ایم .مــا در جریان این گفتگوها چندین
موضــوع مکرر را کــه در صحبتهای این رهربان درباره تولید کوکا
انعکاس یافته اســت ،شناسایی کردیم.
دوم ،پیام های کلیدی بر اســاس بیش از  150مصاحبه نیمه ســاختار
یافته و بدون ســاختار با زارعین و جمع کنندگان کوکا از ســه منطقه
مختلف رسحدی در کلمبیا (پورتوآســیس ،توماکو و ســانتا مارتا) تدوین
شــده اســت .این مصاحبهها بین سالهای  2018و  2019توسط تیم
تحقیقاتی ما در جریان ســفرهای مختلف کاری انجام شــده است.
ســوم و رسانجام ،پیام ها بیانگر نظرات و تجربیاتی اســت که در یک
رسوی دهاقین به دســت آمده اســت .رسوی (اجرا شده در جون )2019
با مشــارکت دهاقینی انجام شــد که در برنامه ملی جایگزینی زراعت
غیرقانونی در دو شــهر مهم محل تولید کوکا در این کشــور ،یعنی توماکو
و پورتو آســیس ،ثبت نام کرده بودند.

پیامهای کلیدی
1 .وضعیت بســیاری از مردم در رسزمینهای رسحدی کلمبیا به دلیل کاشــت کوکا به لحاظ اقتصادی
بهرت اســت اما این وضعیت با هزینه گزافی به دســت آمده اســت.
[جایــی که من زندگی مــی کنم] ،گیاه کوکا برای مدت طوالنی
منبع اقتصاد بوده اســت .هیــچ گیاه دیگری وجود ندارد که بتواند
جایگزین آن شــود .حتی وقتی قیمتها پایین اســت 200 ،گرم [مواد
خــام یا عصاره کــوکا]  300,۰00پزو ارزش دارد .کوکا منبع تامین
معاش اســت .به دســت آوردن این مبلغ با تولید محصوالت قانونی
بســیار دشوار اســت .چرا مشکل است؟ در مورد من ،مجبور خواهم
شــد کیله ســبز ( )plantainیا یوکا را از مزرعه خود با اســب انتقال
بدهــم و وقتی کنار جاده می رســم ،بــا تابش آفتاب مانند امروز ،آنها
ســیاه می شــوند .بعد آنها را از آنجا به بازار بربم ...و چه کســی آنها را
خواهــد خرید؟ هيچ كس( .مرد دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،اکتوبر )۲۰۱۸

تولیــد کوکا درآمــد قابل قبولی را به دهقانها عرضه
میکند ،اشــتغال ایجاد میکند و اقتصاد محلی را رونق
می بخشد
کشــت کوکا دسرتســی تضمینی به بازار را برای دهقانها فراهم میکند.
این مســاله در رشایطی اســت که هزینههای حمل و نقل بســیار باال
اســت ،تقاضا برای محصوالت قانونی قابل اعتبار نیســت و قیمتها
به شــدت دچار نوســان اســت .کوکا به دهقانها این امکان را میدهد
که درآمد منظم داشــته باشــند ،درآمدی که کمی باالتر از درآمد ســایر
اقتصادهای زراعتی اســت .بنابراین ،بســیاری از دهقانها در مناطق
رسحــدی کلمبیــا تولید کوکا را به عنــوان تنها گزینه اقتصادی می دیدند
(و هنــوز میبیننــد) (به گراف  1نگاه کنید).
گراف  - 1پاســخ به پرســش رسوی :آیا کشت محصوالت غیرقانونی
تنها گزینه اقتصادی برای خانواده شــا بود؟
٪٣٣
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زارعین کوکا درآمد شــان را در اموراتی مانند آموزش،
صحــت و زمین رسمایه گذاری میکنند
زارعین و جمع کنندگان کوکا از درآمد خود برای بهسازی خانه های خود،
پرداخت هزینههای تحصیل فرزندان و معالجه اعضای خانواده ،و به
دست آوردن زمین و دارایی های دیگر ،مانند موتورسایکل و صفحات
انرژی خورشیدی استفاده کرده اند .اگر اقتصاد کوکا نبود ،بسیاری از آنها
به سادگی قادر به دسرتسی به این خدمات یا دارایی ها نبودند .در برخی
از جوامع ،مردم برای پرداخت هزینه ساخت و ساز مکاتب ،پیاد ه راهها و
جادهها و حتی برای معاش معلمین ،از درآمد کوکای شان پول جمع کردند.
در زمان [رونق] کوکا ،اولین کاری که من با درآمد اول خود انجام
دادم ،ساخنت بیش از نیمی از سقف خانه بود .پس از آن ،ما رشوع
به خرید خشت کردیم و همچنین ،ما مجبور به خرید مواد برای مزرعه
بودیم به خاطری که محصول به خودی خود رشد منیکند .بنابراین ،به
این صورت ،من نیم سقف خانه خود را اعامر کردم؛ بعد از آن خشت
تهیه کردم و سپس چیزهایی را برای مزرعه گرفتم و بعد از آن پرسانم
خواستار خرید تلویزیون شدند( .زن سابقا دهقان کوکا ،توماکو ،فربوری )۲۰۱۹
بعد از اینکه فرزند اومل را به دنیا آوردم ،یادم می آید کوکا داشــتیم
و ســود آور بود .فقط با یک بار برداشــت ،پول کافی برای پرداخت
هزینــه بــرق و تلویزیون تامین شــد .تلویزیون اولین چیزی بود که
یک شــخص می خرید ،برای متاشــای رسیال ‹مریامر›؛ بعد از
آن یک قایق موتوری کوچک برای گشــت و گذار به باال و پایین
رودخانه( .زن ســابقا دهقان کوکا ،توماکو ،می )۲۰۱۸
با پول کوکا ،آدم پولدار می شــود :می توانید اســب بخرید ،خانه خود
را بهســازی کنید – روی آن رسمایه گذاری کنید ،مانند پوشــش بام
و نصب حصار ســیمی ]…[ .هر کاری که ما [در این قریه] انجام
داده ایم با پول کوکا بوده اســت ،بین خود ما مباند ،عرق ریزی
و پول کوکا .وقتی رســیدیم ،معاش حدود دو ســال معلم مکتب را
دادیم [با پولی که با کشــت کوکا به دســت آورده بودیم] .او یک
همســایه بود که می گفت تحصیل کرده اســت .بعدا ً ،یک معلم
دولتی گرفتیم [معلمی که از طریق دولت اســتخدام و معاش داده
می شــود]( .مرد ســابقا زارع و جمع کننده کوکا ،پورتو آســیس ،سپتامرب )2019
در مورد من ،من بابت کوکا ناســپاس نیســتم .من در رشایط ســختی
بوده ام .من باید از برادرم که معلول اســت ،مادرم و خواهر و
برادرهای کوچکم [مراقبت کنم] .وقتی مادر بیامر شــد ،من برای
خرید خانه پول داشــتم[ ،اما] به داکرتان اجازه دادم پول زیادی از
مــن بگیرنــد …[ .مصاحبه کننــده :و پولی که به آنها پرداخت کردید
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از کشــت کوکا به دســت آمده بود؟] بلی .چرا کســی آن را انکار کند؟

(زن ســابقا زارع کوکا ،پورتو آسیس ،اکتوبر )2019

[به دلیل درآمد کوکا] ما می توانســتیم تلویزیون متاشــا کنیم ،تیل
بخریــم ،به شــهر برویم ،لبــاس بخریم .اطفال ما هر وقت ممکن
لباس های جدید برای پوشــیدن داشــتند  -در هر فصل برداشت،
یک جفت کفش جدید به دســت می آوردند ،یک جفت جدید از
همــه چیز .اکنون [پس از تــرک اقتصاد کوکا] ،اگر به فرزندانم
نگاه کنید ،کفش های آنها ترمیم شــده و پینه شــده اند .به خاطری
که معاشــی که به شــوهرم پرداخت میکنند برای خرید کفش کافی
نیســت – آن هم اگر پرداخت کنند ،شــاید در ماه دســامرب [با پاداش
عید کریســمس] …[ .با پول کوکا] ما آن یخچال دســت دوم،
ماشــین لباسشــویی ،اجاق گاز را هم خریدیم( .زن ســابقا زارع و جمع

گراف  – ۲پاســخ به پرســش رسوی :آیا تولید کوکا در منطقه باعث
افزایش خشــونت شــده است ،باعث کاهش خشونت شده است یا
تاثیری در میزان خشــونت نداشته است؟
٪٩
٪١٤
اﻓﺰاﯾﺶ

ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﺎﻫﺶ

کننده کوکا ،پورتو آســیس ،سپتامرب )۲۰۱۹

زنانی که در اقتصاد کوکا مشــغول به کار اند بیش از ســایر
سکتورها درآمد دارند
ایــن پیرشفتهــای اجتامعی  -اقتصادی هم برای مردان و هم برای
زنان ســودمند بوده اســت .زنانی که در اقتصاد کوکا مشــغول به کار اند
به مراتب بیشــر از زنانی که در این شــغل نیســتند درآمد دارند ،تقریبا به
اندازه همتایان مرد خود  -برابری نســبی که در بســیاری از اقتصادهای
روستایی یافت منی شود.
در اینجا ،مردان زنان را به چشــم کم منیبینند ،و ما زنان هم حس
منــی کنیم کمرت از مردان هســتیم .مــا جمع کننده های [کوکا] برابر
هســتیم( .زن جمع کننده کوکا ،پورتو آســیس ،سپتامرب )۲۰۱۹
[در زمــان رونق کوکا] مــن مقدار زیادی آبجو ،آگواردینت [نوعی
از الکل ســاخته شــده از نیشــکر] و آن مرغهای کشتارگاهی را می
فروختم  -آنها را می فروختم .همیشــه پول بود ]…[ .می توانم
بگویــم کــه اگر اقتصاد هنوز مثل آن بود ،من هرگز منی خواســتم
شــوهر داشــته باشــم به خاطری که می دانستم که هر آخر هفته
فروشــات [زیاد] اســت و برای رضوریات ،برای غذا ،پول در جیب
خود دارم( .زن ،رهرب یک شــورای اجتامعی ،توماکو ،فربوری )۲۰۱۹

خطر خشونت
بدبختانــه ،تولیدکننــدگان و جمع کنندگان کوکا (و مناطق وســیعی که آنها
در آن کار میکنند) هزینه های بســیار ســنگینی بابت این پیرشفت اندک
اقتصــادی و اجتامعــی پرداخته اند .از آنجایی کــه تولید کوکا غیرقانونی
اســت ،تولیدکنندگان در برابر حمالت گروههای مســلح غیرقانونی و خود
دولت آســیب پذیر اند و به حامیت نهادها دسرتســی کمی دارند یا اصالً
دسرتســی ندارند .گراف  2نشــان میدهد که چگونه اکرثیت قریب به
اتفاق پاســخ دهندگان رسوی ،تولید کوکا در مناطق شــان را با افزایش
خشــونت پیوند میدهند .با این وجود ،تقریبا نیمی از افراد شــامل رسوی،
تجربه شــان از ســهمگیری در اقتصاد کوکا را دارای جوانب مثبت و منفی
ارزیابــی میکنند (به گراف  3نگاه کنید).
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کلمبیا

٪٧٧

در سال  1998بود که ورود کوکا رشوع شد ،وقتی آنها [دولت] تولید
کنندگان کوکا را از ککویتا بیرون کردند ،همه مستقیامً به اینجا آمدند
[ ]...اما این کار اسرتاتژی فارک نیز بود ،آنها عده ای را آوردند و
رشوع به کشت کوکا کردند .ما در آن منطقه از زون  ،۳کم و بیش
 9000هکتار زمین را برای ذخیره به عنوان جنگل گذاشته بودیم.
لذا ،استعامر قلمرو ما ،تحت کنرتل فارک ،آغاز شد ...
فارک به دهقانان ما که بخشــی از شــورای اجتامعی اند گفت« :یا
کــوکا بکاریــد یا منطقه را ترک کنید به خاطری که شــا خربچین
هســتید ]…[ ».آن قطعههای [زمین] جمعی بودند .هامن زمان
فاجعه آغاز شــد ،نه فقط در شــورای اجتامعی ما ،در رسارس شهر
توماکو گســرش یافت( .مرد ،رهرب شــورای اجتامعی ،توماکو ،سپتامرب )۲۰۱۹
قبالً خربها در مورد مرگ [به دســت این گروه ها] را از طریق
تلویزیــون می شــنیدیم .وقتی باند قاچاق مواد مخدر و کوکا رشوع
کرد به ورود به اینجا یعنی توماکو ،ما شــخصاً شــاهد این بودیم،
شــاهد مرگ ،ناپدید شــدن – متام چیزهایی که زمانی دور از اینجا
اتفاق می افتاد( .رهرب شــورای اجتامعی ،توماکو ،فربوری )۲۰۱۹
کار با کوکا مشــکالت به وجود می آورد ]…[ .به دلیل کشــت کوکا
در اینجا مرگ زیادی رخ داده اســت ]…[ .بچههای جوانی هســتند
کــه رشوع بــه کار برای قاچاقبران مــواد مخدر میکنند ،و این بچهها
را به خاطر هر نوع لغزش قدیمی می کشــند( .زن زارع کوکا ،پورتو
آسیس ،جون )۲۰۱۹

دولت ما را رها کرده اســت و ما با بوتههای کوکا زنده مانده ایم ،به
خاطری که مجبوریم .بســیاری از ما بیشــر آگاه شــده ایم ،با مرگ
و میر زیاد [جزئی از مشــکالتی که کوکا به بار می آورد…] اگر
فرصت های [دیگر] وجود میداشــت ،هیچ کس با کوکا کار منی
کرد زیرا این کار آدم را به بردگی می کشــاند( .مرد زارع کوکا ،پورتو
آسیس ،سپتامرب )۲۰۱۹

یک قاطر خارج از قریه کوچک در ســیرا نیوادا د ســانتا مارتا ،کلمبیا.
عکس توســط پوهنتون ملی کلمبیا.

گراف  -3پاســخ به پرســش رسوی :آیا تجربه شام با کوکا عمدتاً
منفی ،مثبت یا به اندازه مســاوی منفی و مثبت بوده اســت؟
٪١٩

٪٤٦
اﮐﺮﺜا ﻣﺜﺒﺖ
اﮐﺮﺜا ﻣﻨﻔﯽ

ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮑﺴﺎن

٪٣٥

[در دوره رونق کوکا]… آن چیز دیگری بود ،زیرا پول همیشه می آمد،
خوب دیگه ،هکتارهای زیادی کشت شده بود ،بنابراین ،وقتی برداشت در
یک [مزرعه] را متام میکردید ،به مزرعه دیگری بر می گشتید که دوباره
آماده برداشت بود .بنابراین ،هرگز لحظه ای پیش منیامد که برداشت
کوکا متوقف شود و این کار پول زیادی می آورد ،این امر اقتصاد منطقه را
خیلی تقویت کرد .اما خشونت هم بیش از حد بود و [باعث] عدم احرتام
شد( .زن سابقا زارع و جمع کننده کوکا ،سانتا مارتا ،مارچ )۲۰۱۹

رضورت بدیل مناســب که از پیرشفتهای اقتصادی-
اجتامعی محافظت کند
زندگی روزمره در محیط وابسته به کار غیرقانونی آسان نیست و به همین
دلیل ،بیشرت تولیدکنندگان کوکا ترجیح میدهند در اقتصادهای قانونی
مناسب کار کنند .بنابراین ،بزرگرتین چالش ،طراحی و تطبیق پالیسیهایی
است که به دهقانان امکان دهد در اقتصادهای زراعتی قانونی و پایدار کار
کنند ،که از پیرشفتهای اقتصادی-اجتامعی به دست آمده از تولید کوکا
محافظت کند ،اما هیچ یک از خطرات و هزینههای آن را نداشته باشد.
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2 .زارعیــن کــوکا در کلمبیــا ،دهقانهای خردهپا اند و زندگی آنها مانند مجرمین مواد مخدر نیســت
یک زارع کوچک کوکا ،یک مزرعهدار عادی ،درســت مانند هر
محصول دیگر ،بلند می شــود[ ،مطمنئ می شــود] همه صبحانه
دارند ،جمع کنندهها را ســازماندهی میکنند« :شــا از این جا تا آن
محل را جمع کنید؛ از این گیاه تا آنجا ،به عهده شــا  ،...و غیره و
غیــره .جمع کننده ها [برگهــای] محصول را جمع میکنند ،برگها
وزن کشــی می شــود  -جمع کنندهها تا ســاعت چهار یا پنج بعد از
ظهر کار میکنند  -زیرا دســتمزدها بر اســاس هر کیلو اســت( .زن سابقا

گراف  -۴پاســخ به پرســش رسوی :آیا شام خود تان را یک دهقان
خردهپا می دانید؟

٤٠٩

زارع کوکا ،ســانتا مارتا ،مارچ )۲۰۱۹

زارعین کوکا در کلمبیا عمدتا دهقانهای خردهپا اند که برای تأمین معیشت
خود به کار روی زمین وابسته اند .در واقع ،اکرثیت قریب به اتفاق رشکت
کنندگان در برنامه  PNISخود را زارع معرفی میکنند (به گراف  ۴نگاه کنید).

کاشــت کوکا راه خیلی رسیع و آســان درآمد نیست
فرآیند تولید کوکا شــامل تهیه زمین ،کاشــت ،علفچینی ،پاشــیدن کود
و برداشــت محصول با کمک خانواده و کارگر اجیر اســت  -درســت مانند
هــر محصــول دیگر .به این معنا ،تولید کوکا روش خیلی رسیع و آســان
درآمدزایی نیســت (چنانچه گاهی ادعا می شــود) و خانواده هایی که کوکا
مــی کارنــد هیچ تفاوتی با دیگــر خانواده های دهقان ندارند .تفاوت عمده
کشــت کوکا و ســایر محصوالت زراعتی در این اســت که اولی نسبت به
دومــی درآمد باالتری در پی دارد.
من با یکی از اعضای خانواده یک مزرعه [کوکا] تأسیس کردم و از
همین راه قبل از تولد [فرزند ما] از رشیک زندگی خود مراقبت کردم.
ما با یک کاکا ،مشرتکا کشت کردیم .او زمین داشت و هرکدام ما
نیمی از آن را کاشتیم .اما من به چیدن [کوکا] بسیار وابسته بودم.
تأسیس یک مزرعه کوکا برایم سخت بود زیرا ،خوب ،این کار سختی
است .شام باید كوكا را بکارید ،متام علفهای هرز اطراف بته را با
دست بچینید  -اما بعد می بینید كه گیاه پر از شاخ و برگ شده ،اگر
به خوبی مراقبت شود ،به خوبی دواپاشی شود ،احساس غرور می
كنید( .مرد زارع و جمع کننده کوکا ،پورتو آسیس ،سپتامرب )۲۰۱۹

بســیاری از زارعین کوکا محصوالت دیگر نیز می کارند
عــاوه بر این ،بســیاری از تولید کننــدگان کوکا محصوالت زراعتی دیگر
نیــز مــی کارند و حیوانــات (مانند خوک ،مرغ و گاو) نیز پرورش میدهند،
مخصوصـاً برای مــرف خانگی و بعضی مواقع برای فروش در بازارهای
محلــی ،در مواقع امکان .در واقــع ،دهاقین غالباً درآمدهای کوکای خود
را در ســایر فعالیتهای زراعتی رسمایه گذاری میکنند .این بخشــی از
اســراتژی متنوع ســازی اســت که به آنها کمک میکند خطرات مرتبط با
تــک محصولی بودن را کاهش دهند.
کســانی که کوکا کشــت می کردند ،کیله ،یوكا ،کچالوی شــیرین نیز
داشــتند  -همه این چیزها برای امرار معاش بود( .زن ســابقا زارع کوکا،
سانتا مارتا ،مارچ )۲۰۱۹
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ﻧﺨﯿﺮ

[مزرعه من] حدود پنج هکتار اســت[ .من کاکائو دارم]  ،نخل
شــفتالویی ،کــوکا ،کمی از همــه چیز ،چیرو ،کیله  -هر چیزی که
زمیــن بتواند تولید کند .درختان میــوه .همه این چیزها [مصاحبه
کننده :چه مقدار زمین شــا زیر کشــت کوکا است؟] خیلی کم.
[مصاحبــه کننــده :نیم هکتار؟] یا حتی کمرت .فقط با آن کافی اســت
کــه گیاهان دیگــر را حفظ کنیم( .زن زارع کوکا ،توماکو ،اپریل )۲۰۱۹
[عــاوه بر کوکا] مــا همچنین دارای کیله ،یوکا ،جواری ،مرغ ،
خوک هســتیم  -البته برای امرار معاش ما ،نه برای تجارت( .مرد
دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،می )۲۰۱۸

اقتصاد کوکا زمینه پیرشفت اندک اجتامعی را فراهم میکند
در حالی که تولید کنندگان کوکا معموالً بیشــر از ســایر دهقانان که
کشــت کوکا منیکنند درآمد کســب میکنند ،الگوی مرصف آنها اساساً
شــبیه ســایر خانواده های طبقه متوســط روستایی است .بر خالف تصاویر
رایج پر زرق و برق «مواد مخدر» ،دهاقین کوکا بیشــر درآمد خود را
رصف آموزش کودکان ،زمین ،موتر  /موتور ســایکل و خانه میکنند (به
گراف  ۵نگاه کنید).
اقتصاد کوکا به خانوادههای دهقان اجازه میدهد به خدمات دسرتســی
پیــدا کننــد و داراییهایی را کســب کنند که در غیر آن صورت ممکن
نیســت در دســرس آنها باشــد اما به هیچ وجه آنها را ثرومتند منیکند.
ثروت حاصل از صنعت کوکائین توســط قاچاقبران جمع می شــود ،نه
دهقانهای کوکا.
من ندیده ام کســی این ســودهای [بزرگ] را [از طریق کوکا] به
دســت آورد ،زیرا به قول خود شــان ،درگیر کاشت کم است ،فقط
به اندازه رضورت ]…[ .ذهنیت ثرومتند شــدن وجود ندارد ،رصفاً
زندگی راحت مطرح اســت( .مرد دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،می )۲۰۱۸

اینجا افراد زیادی اند [که کوکا می کارند] ،اما من کســی را ندیده
ام که به پول و ثروت برســد .تاجران اند که ثرومتند اند ،نه کســانی
که زراعت میکنند .با کشــت کوکا شــا چند بوته می کارید ،دو یا
ســه بار کود می پاشــید ،بعد برداشــت می کنید  -و در نهایت 200
یا  300گرم کوکا به دســت می آورید ،که برای خرید مقداری برنج
کافی اســت( .مرد دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،اکتوبر )۲۰۱۸

کوکا فقط برای خرچ غذا و آموزش کافی اســت […] اینکه دولت
مــی گویــد ما با کوکا ثرومتند می شــویم ،حقیقت ندارد( .مرد دهقان

کوکا ،پورتو آســیس ،سپتامرب )۲۰۱۹

یــک خانه مزرعه معمولی در پوتومایو ،پورتو آســیس ،کلمبیا.
عکس توســط فرانسس تامســن/پوهنتون ملی کلمبیا.

گراف  -۵پاســخ به پرســش رسوی :پولی را که از کوکا به دســت آوردید روی چه مرصف کردید؟
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دولــت کلمبیــا با دهقانهای خردهپای کوکا به عنوان
مجرم برخورد میکند
بــا ایــن وجود ،علی رغم این واقعیت کــه تولید کنندگان کوکا رصفاً
خانوادههــای دهقان اند ،دولت کلمبیا بــا آنها مانند مجرمین برخورد
میکنــد .سیاســت مبارزه با مواد مخــدر در کلمبیا هنوز به روایتهای جنگ
با مواد مخدر گره خورده اســت .این روایتها برای توجیه جنگ علیه
دهقانانی که کوکا تولید میکنند ،به کار برده می شــود.
طی چندین دهه ،این جنگ شــامل سمپاشــی هوایی مزارع کوکا با مواد
کیمیاوی (به شــمول گالیفوســیت و مواد دیگر) و محو اجباری با دســت
با شــیوه نظامی بوده اســت .این امر عواقب مخربی برای ســامتی افراد
(ناشــی از سمپاشــی) و وضعیت معیشت خانوادههای زارع کوکا و جوامع
اطراف به همراه داشــته اســت .دولت کلمبیا تاکنون به این خانوادههای
دهقان بدیلهای اقتصادی پایدار برای کشــت کوکا ارائه نکرده اســت.
آنهــا تنها قاچاقبران بــزرگ موادمخدر را تعقیب منی کردند .زمانی
بود که هرکســی را که در حال کار می دیدند ،می گرفتند .یک بار
وقتــی مــی رفتم مرا گرفتند ]…[ .مــرا متوقف کردند ،مرا با خمیر
[کوکا] گرفتار کردند و به زندانی بودن در خانه محکوم شــدم( .زن
زارع کوکا ،پورتو آســیس ،جون )۲۰۱۹

وقتی محو اجباری رشوع شــد ،مــا گفتیم« ،بیایید چاکلیت [درخت
کاکائو] بکاریم « .برخی از انجمن ها ،اشــخاص ،وارد همکاری

شــدند و ما با داشــن کمک فنی کاشــت را رشوع کردیم .اما با
گذشــت زمان[ ،محصوالت کاکائو] ،نتیجه نداد ،به اندازه کافی
برای تامین معاش یک فرد ،خانواده ،درآمد نداشــت ]…[ .بســیاری
ها قرضدار شــدند […] آن طور که دولت میگوید ،نیســت  -بعضی
اوقــات آنهــا در باره دهقانان بد صحبــت میکنند ،می گویند ما عامل
جنــگ هســتیم[ ،اما] ما مجبوریــم که [کوکا] بکاریم به خاطری که
گزینــه دیگری وجود ندارد ،ما پشــتیبانی نداریم( .زن زارع کوکا ،توماکو،
اپریل )۲۰۱۹

آنها بعضی اوقات هر  15روز یکبار در قریه ما سـم پاشــی میکنند.
[…] مــا یــک و نیم هکتار کیله و چیرو داشــتیم  -یا چیزی که گاها
«بوکادیلو» گفته می شــود .اما سمپاشـیها غذای ما را از بین برد
 جــواری ،یــوکا ،همه چیــز! چیزی منانده بود .ما بدون غذا ماندهبودیــم و تنهــا چیزی که برای مــا مانده بود چند تکه کوکا بود( .مرد
زارع کوکا ،پورتو آســیس ،می )۲۰۱۸

دهقــان دیگر چــه کاری میتواند انجام دهد؟ این ترس وجود دارد
کــه مــا دوباره تحت پیگرد قانونی قرار بگیریم .ما دهقان هســتیم،
کــوکا تولیــد می کنیم ]…[ .در تلویزیــون همه چیز عالی به نظر می
رســد ،اما در واقعیت ما حتی منی توانیم نیازهای فرزندان خویش را
تامین کنیم .ما پول زیادی نداریم ،اما کوکا ما را حفظ کرده اســت.
(مرد زارع کوکا ،پورتو آســیس ،سپتامرب )۲۰۱۹

3 .علیرغــم مواجهــه با محرومیتهای اجتامعی ،اقتصادی و سیاســی ،تولیدکنندگان کوکای کلمبیا
شــهروندان سازمان یافته و فعال اند
مــا در پایــان هر ماه «مینــگا» (یا ابتکارات کار جمعی ،از طریق
کمیتــه اقــدام اجتامعی) را ســازماندهی می کنیم .در اینجا ما هنوز
تختههای چوب می گذاریم تا زمین زیاد گل آلود نشــود .مشــارکت
خوب اســت .ما مکتب را از طریق مینگا ســاختیم ]…[ .از آنجایی
کــه مــا فقط رودخانه را [برای حمــل و نقل] داریم ،کوکا تنها گزینه
اســت؛ اگر دولت به وعده هایش عمل کند و رسک بســازد ،می توان
از کوکا اجتناب کرد...
در اینجا سیســتمهای انرژی آفتابی وجود دارد که مردم با اندک
پولی که برای شــان باقی مانده بود ،خریداری کردند .رشکت نفت
بــه ســایر محالت رفت و صفحــات آفتابی را به آنها هدیه داد ،که آنها
[دریافــت کننــدگان] ارزان فروختند [ ...در غیر این صورت] برق
وجــود نــدارد؛ هیچ خدمــات عمومی وجود ندارد .ما با آيب كه از چاهها
با اســتفاده از پمپ هاي موتوری اســتخراج می کنیم ،شستشــو مي
کنیــم [مــا خودمان نيز خريديم] .ما از آب چاه اســتفاده می کنیم
زیرا رشکت [نفت] رودخانه را آلوده کرده اســت و این کار از رفنت به
رودخانه آســان تر اســت( .مرد زارع کوکا ،پورتو آسیس ،سپتامرب )۲۰۱۹
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حذف اجتامعی ،اقتصادی و سیاســی
زارعیــن و جمعکننــدگان کوکا در کلمبیا با اشــکال گوناگون حذف مواجه
انــد .یکــی از واضح ترین جلوه هــای این محرومیت  -که به طور کلی
جوامــع روســتایی در مناطق رسحــدی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد  -عدم
دسرتســی به خدمات عمومی اساســی است .بیشرت خانوادههایی که در
اقتصاد کوکا کار میکنند ،در خانههای شــان به آب جاری ،سیســتم
بهداشــت  /فاضالب ،گاز طبیعی یا اینرتنت دسرتســی ندارند (به گراف
 6مراجعــه کنیــد) .هرچند گراف زیر نشــان میدهد اکرث آنها به برق
دسرتســی دارند ،این ارقام شــامل مواردی است که از طریق جرناتورهای
دیزلی و صفحات آفتابی توســط خود مردم تأمین می شــود.
مظاهر دیگر محرومیت شــامل ســطح باالی ترصف غیررسمی زمین و
کمبــود زیربناهــای حمل و نقل مانند جادههــا و پلها در مناطق تولید کوکا
اســت .این امر مشــارکت خانواده های دهقانی در مناطق رسحدی کلمبیا
در بازارهای زراعتی قانونی را بســیار دشــوار می سازد.

گراف  -۶پاســخ به پرســش رسوی :كدام یك از خدمات زیر را در خانه خود دارید؟
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ﻫﯿﭽﮑﺪام

٪٢٢

هیــچ جــادهای در منطقه من وجود ندارد ،از دهه  1970یا 1950
هیــچ چیــز تغییر نکرده اســت ،از زمانی که ما رشوع کردیم به گفنت
[ما به رسک نیاز داریم  ...ما مجبوریم با قایق ســفر کنیم] ،یک و
نیم ســاعت تا به ال لیربتاد برســیم .دیگر الزم نیســت که مانند گذشته
راه دور و درازی را دور بزنیم ،که تقریباً ســه روز طول می کشــید؛
اکنون ما از مســیر ال لیربتاد می رویم [ ...از آنجا] یک و نیم
ســاعت دیگر با موتور ســایکل یا موتر [ به پورتو آســیس ]...ما اکرثا
از موتور ســایکل اســتفاده می کنیم [اما اگر] چیزی همراه داشته
باشــید ،مجبورید با شــیوا ســفر کنید «[یک نوع بس روستایی  ...که
در محله ما موجود اســت] مســیرهایی هم برای [ ...حرکت] با اســب
و پیاده روی داریم( .مرد دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،می )۲۰۱۸
در بسیاری موارد ،مساله مالکیت است [مردم مالک اند اما از حقوق
کامل ملکیت بر زمین برخوردار نیستند] .در حقیقت ،حتی امروز
بیشرت دهقانان [به همین دلیل] رنج می برند .ما برای ارائه یک
پروژه می رویم اما آنها ترصف ما بر خاک را به رسمیت منی شناسند
زیرا ما اسناد قانونی زمین را در اختیار نداریم ،در عوض سند یا
[تصدیقنامههای] مالکیت یا عرفی داریم  -اینها بی فایده هستند ...
بنابراین ،زندگی مردم بین قانونی بودن و غیرقانونی بودن رسگردان
است .مالیات منی پردازند ،هیچ چیزی منی پردازند زیرا هیچ سند
قانونی وجود ندارد .اگر می خواهید اسناد خود را بگیرید ،آنها هم
این دنیای شام را می خواهد هم دنیای بعدی تان را .شام باید یک
نقشه بردار بیاورید ،کسی از [ IGACانستیتوت جغرافیایی آگوستین
کدازی ،که مسئول کادسرت است] ،شام باید این کار را انجام دهید،
این کار و کارهای دیگر .و هر کسی پول ندارد که برود و همه آن
کارها را انجام دهد .بنابراین ،تعداد بسیار کمی از دهقانان در سیرا
دارای اسناد قانونی زمین اند( .زن سابقا زارع کوکا ،سانتا مارتا ،مارچ )۲۰۱۹

زارعیــن و جمعکنندههای کــوکا از مباحثات عمومی (از جمله درمورد
پالیسـیهای مبارزه با مواد مخدر) نیز حذف شــده اند ،زیرا بســیاری از
مســئولین دولتــی و بخشهای جامعه مدنــی آنها را به عنوان طرف گفتگو
به رســمیت منی شناسند.

عاملیت قوی
با این حال ،خانوادههای دهقان شــاغل در اقتصاد کوکا عاملیت
قوی نشــان داده اند ،به خصوص از طریق ســازمانهای محلی مانند
کمیتههــای اقدام اجتامعی (که تعــداد عضویت باالیی دارند ،چنانچه در
گراف  ۷آمده اســت) و شــوراهای اجتامعی افریقاییتبارها.
مــا گزینــه های بدیل پیشــنهاد کرده ایم ،پروژه هایی برای امنیت
غذایی ،صحت ،درآمد .ما از رفنت پشــت درها برای طلب قرض
خســته شــده ایم ،به خاطری که آنها ما را نادیده می گیرند .ما از
مشــکالت اجتامعی ناشــی از مواد مخدر آگاه هستیم .این امکان
پذیر اســت و ما می خواهیم تالش های خود را به ســمت تولید
ارگانیک ،جنگل زایی دوباره ،مواد غذایی پاک [یا ســبز] تغییر
دهیم .جنگل یک املاس ناتراشــیده اســت که میتواند بدون رضورت
بــه تخریــب آن ،نیاز همــه را تامین کند .ما دچار توهم [ایده] قرضه
کربن ( )carbon creditsشدیم ...
آنهــا می گویند قطع جنگل ممنوع اســت ،قوانین رسکوبگرانه اعامل
میکننــد اما هیچ مشــوقی منیدهند .حفاظت از جنگل بومی یک
جایگزین [بالقوه] اســت ،اما بودجه کجاســت؟ […] من همیشه به
ســازماندهی جامعــه متعهد بوده ام[ JAC .کمیته اقدام اجتامعی]
به طور رســمی در هفتم ماه می  1997تاســیس شــد .ما همه کارها
را «با دســت خودمان» انجام داده ایم ،بدون هیچ کمکی« ،روی
پشــت خود ما و حیوانات کار می کنیم»( .مرد زارع کوکا و رهرب محلی،
پورتو آسیس ،سپتامرب )۲۰۱۹
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در حال حارض ،ما یک گروه واتس اپ داریم ،فقط در صورتی که کدام
پروژه یا چیز دیگری باشد ،و برای سازماندهی جلسات و امور دیگر32 .
منطقه روستایی به طور مداوم با هم در ارتباط هستند  -هر روزه «این
مساله اتفاق افتاده است»« ،این جلسه یا آن جلسه است» ...
ما تازه با دفرت شــهردار وارد گفتگو شــده ایم زیرا آنها ما را نیز بدنام
كرده اند  -گفتند ما شــبه نظامی هســتیم ،همیشــه همین را می
گوینــد[ ]...تنهــا به این دلیل كه مــا در اینجا زندگی می كنیم  -آنها
همیشــه می گفتند این منطقه شــبه نظامی اســت و ما را به عنوان
شــبه نظامی طبقه بندی می كردند( .باشــنده منطقه تولید کننده کوکا ،ســانتا
مارتا ،می )۲۰۱۹

گراف  - 7پاســخ به پرســش رسوی :آیا شام عضو کمیته اقدام
اجتامعی هستید؟

٪٩٤

٪٦
ﺑﻠﯽ

ﻧﺨﯿﺮ

ارائــه نتایج رسوی برای دهاقیــن کوکا در توماکو ،کلمبیا.
عکس توســط سباستین کریســتانچو ،پوهنتون ملی کلمبیا.
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کلمبیا

بســیاری از اعضای اجتامع در مورد ســاخت مکاتب و جادههای شان
از طریــق ابتــکارات کار جمعی (که اغلب مینگا خوانده می شــود) و با
اســتفاده از بودجــه خــود ،و همچنین در مورد اعرتاضات و اعتصاباتی که
آنها ترتیب داده اند و مســئولین دولت را وادار به پذیرش و حضور در میز
مذاکره کرده اســت ،با افتخار صحبت میکنند.
ما با کوکا همه کار کرده ایم ،حقوق اساســی را که دولت به ما نداده
اســت با کوکا به بهرتین شــکل ممکن تضمین کرده ایم ...[ .به
عنوان مثال] مســئله جادهها ،ما جادههای خودمان را ســاختیم.
[…] در ســال  ،1997پس از اعتصاب ســال  ،1996ما جاده را به
منطقــه خودمان امتداد دادیــم […] همه دهقانان منطقه ما رشوع
به همکاری کردند .ما همیشــه برای بیرون رفنت و کار کردن باید
«مینگا» ســازماندهی می کردیم ...
ماجرا همین گونه بود ،همه جادهها به این روش ســاخته شــده اند،
با پشــتیبانی [درآمد] کوکای [ما]  -همه ما همه ســهم گرفتیم .برای
مثــال ،در منطقــه مــا ،پدر من در آن زمان  800,000پزو کمک کرد،
به عالوه کارهایی که ما در ســاخت جاده انجام دادیم  -هر دهقانی
مجبور به پرداخت مبلغی بود [ ]...ما از دفرت شــهردار خواســتیم به
ما کمک کند اما بیشــر از طریق تالش خود ما بوده اســت ،بیش
از آنچه که از دفرت شــهردار دریافت کرده ایم( .مرد رهرب محلی ،پورتو
آسیس ،سپتامرب )۲۰۱۸

دولت به اصالحات وعده شــده و برنامههای معطوف به
رفــع محرومیت عمل منیکند

اقدامات کمی برای عملی سازی این جنبههای  PNISانجام داده است.
دولت همچنین اصالحات قانونی وعده داده شده را که قرار بود دهقانهای
کوچک کوکا را موقتاً از تعقیب جزایی معاف کنند ،متوقف کرده است.

برنامــه ملی جایگزینی زراعــت غیرقانونی ( ،)PNISو توافقنامه صلح
 2016که برنامه مذکور بخشــی از آن اســت ،برای مقابله با محرومیت
(اجتامعی ،اقتصادی و سیاســی) خانوادههای دهقان ،و به ویژه زارعین
و جمع کنندگان کوکا ،طراحی شــده اســت .به عنوان مثال PNIS ،شامل
فضاهای مختلف برای مشــارکت اســت که زمینه تعامل مســتقیم بین
مســئولین دولت و منایندگان مناطق روســتایی تولید کننده کوکا را در
مراحل برنامهریزی و اجرای برنامه ممکن ســاخته اســت.

رشکــت کننــدگان ایــن برنامه از دولت ابراز ناامیدی کرده اند ،و ادعا
میکننــد کــه دولت وجایب خویــش را طبق توافق نامهها رعایت نکرده
اســت ،با وجود اینکه تولید کنندگان و جمعکنندگان کوکا تعهدات شــان
را عملــی کــرده اند (به گراف  8نــگاه کنید) .خود همین توافق نامهها
منــود دیگر محرومیتی اســت که تولید کننــدگان و جمعکنندگان کوکا با
آن روبرو اســت :در یک عملی که نقض آشــکار اصول اساســی شهروندی
اســت ،بــه اکرثیت قریب به اتفــاق خانوادههایی که در برنامه جایگزینی
محصوالت زراعی رشکت کرده اند ،نســخه ای از قراردادی که آنها با
دولت به امضا رســانده اند ،داده نشــده اســت( .به گراف  9نگاه کنید).

همچنین ،قرار است  PNISبا برنامههای انکشاف محلی و منطقهیی که
هدف آن بهبود زیربناهای روستایی و تضمین دسرتسی به خدمات عمومی
در مناطق مورد نظر است ،پیوند داده شود .با این حال ،تاکنون دولت

گراف  - 8پاســخ به پرســش رسوی :آیا فکر می کنید افرادی که در  PNISثبت نام کرده اند ،به تعهداتی که داده اند عمل خواهند کرد؟
ﺑﻠﯽ

ﻧﺨﯿﺮ
دﻫﻘﺎن

ﻏﯿﺮدﻫﻘﺎن

ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه

١٥٠

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد

١٠٠

٥٠

٠

وقتــی آنهــا به اینجا آمدند[ ،گفتنــد] ما باید کوکا را از بین بربیم .ما
چــه کردیم؟ ما کوکا را ریشــه کن کردیــم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد،
زیــرا تــا به امروز ،آنها به مــن هیچ پول [کمکی] نداده اند .ما کوکا را
از بیــن بردیــم و درخت کاکائو کاشــتیم ،اما درخت کاکائو هنوز هیچ
درآمدی ایجاد نکرده اســت .گاهی اوقات دو وعده غذا می خوریم
[در یک روز] ،گاهی اوقات یک وعده( .زن ســابقا دهقان کوکا ،توماکو،

٥٠

١٥٠

١٠٠

٢٠٠

٢٥٠

گراف  - 9پاســخ به پرســش رسوی :آیا نسخهای از قرارداد شخصی
که به عنوان بخشــی از برنامه  PNISامضا کرده اید ،دارید؟

٪٨٥

فربوری )۲۰۱۹

دولــت می گوید به وعــده هایش عمل میکند اما این یک دروغ
اســت ]…[ .هر دو طرف توافق نامه را امضا کردند ،اما دولت تیم
امحا را ارســال کرد  -آنها می خواهند ما بدون هیچ درآمدی زندگی
کنیم ]…[ .اینطور نیســت که مردم از کوکا راضی هســتند ،بلکه ما
انســان هســتیم [با نیازهای اساســی] ،و ما هیچ تغییری ندیده ایم.
(مرد دهقان کوکا ،پورتو آســیس ،سپتامرب )۲۰۱۹

٪١٥
ﺑﻠﯽ

ﻧﺨﯿﺮ
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افغانستان

جوانــان زندگــی خود را برای تهیه مایحتاج
خانواده به خطر می اندازند و شــبانه موادمخدر
قاچاق میکنند...
قومندان ملیشــای پیشین ،شهر زرنج ،نیمروز۲۰۱۹ ،

راه ډک ماشــکل ،ولســوالی چاربرجک ،دریای هلمند ،افغانســتان .عکس توسط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار.

ننگرهار

در باره رسزمینهای رسحدی

نیمروز

افغانســتان یک کشــور کوهســتانی محاط به خشکه و دارای  38میلیون
نفر جمعیت اســت .این کشــور به عنوان کشــور «کم درآمد» طبقه بندی
شــده و بر اســاس شــاخص انکشاف برشی ،از میان  188کشور در رتبه
 168قرار دارد .در ســال  ،2016تقریباً  54.5درصد جمعیت افغانســتان
زیــر خط فقر زندگی می کنند.

رسانجام ،این تضادها در انقالب ثور  1978به مرحله انفجار رســید و
منجر به تشــکیل یک دولت کمونیســتی ،ناآرامی های گسرتده مدنی
و ســپس حمله اتحاد جامهیر شــوروی در  1979برای حفاظت از رژیم
شــد .این اتفاق منجر به یک دهه جنگ شــوروی و افغانســتان شد که
میلیونها افغان را کشــته و آواره کرد.

افغانســتان که در امتداد جاده تاریخی ابریشــم قرار دارد ،از گذشتههای
دور در شــبکههای فرامنطقهیی و اشــکال مختلف مبادالت اقتصادی،
مذهبی و فرهنگی ادغام شــده اســت .موقعیت اسرتاتژیک این کشور آن
را در طول تاریخ در معرض بســیاری از تهاجامت نظامی قرار داده اســت،
از اســکندر کبیــر ،تا تهاجــم امپراطوری پارس و مغول و تجاوز قدرتهای
اســتعامری اروپــا ،که همه آنها آثار مانــدگار فرهنگی و جمعیتی به جا
گذاشــته اســت .افغانســتان که در قرن  ۱۹به عنوان یک کشور حایل بین
امپراتوری روســیه و انگلســتان تأســیس شد ،در سال  1919تحت سلطنت
شــاه امان الله خان استقالل یافت.

با ظهور طالبان در اواســط دهه  1990ثبات اندکی به وجود
آمد اما انزوای بیناملللی این کشــور تشــدید شد .این وضعیت
با مداخله تحت رهربی ایاالت متحده در ســال  2001که
باعث رسنگونی رژیم طالبان شــد ،به طور اساســی تغییر کرد.

این کشــور از دهه  1930تا رشوع جنگ در ســال  1978دوره ای از صلح
و ثبات نســبی را تجربه کرد .در دوره جنگ رسد ،حاکامن افغانســتان
برنامه مدرنیزاســیون تدریجی و بی طرفی سیاســی را دنبال کردند ،و از
هر دو ابرقدرت کمک دریافت می کرد .این اســراتژی وابســتگی دیرینه
کشــور به منابع مالی خارجی را تقویت و انگیزه حاکامن افغانســتان برای
ایجــاد قرارداد مالــی و اجتامعی با جمعیت خودش را کاهش داد.

از آن زمان تا کنون ،افغانســتان مراحل مختلفی از درگیری های
مســلحانه را تجربه کرده اســت و هر از گاهی دورههایی از ثبات نســبی
به میان آمده اســت .پس از عقب نشــینی اتحاد جامهیر شــوروی در سال
 ،1989به زودی یک جنگ داخلی منطقهیی رخ داد که موجب ســقوط
دولت ،نابودی بخش عمده زیربناها و ادغام کشــور در اقتصاد جنگ و
سیستم منازعه بســیار ناپایدار منطقهیی شد.
با ظهور طالبان در اواســط دهه  1990ثبات اندکی به وجود آمد اما
انزوای بیناملللی این کشــور تشــدید شــد .این وضعیت با مداخله تحت
رهربی ایاالت متحده در ســال  2001که باعث رسنگونی رژیم طالبان
شــد ،به طور اساسی تغییر کرد.

نفوذ دولت و ارائه خدمات در مناطق روســتایی محدود بود و بین دولت
محصــور و تحــت حامیت مالی خارجی و جمعیت روســتایی که از مزایای
ایــن منابــع مالی بهره اندکی مــی بردند ،تضاد فزایندهای پدید آمد.
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دولتی که پس از توافق نامه بن ،به ریاســت رئیس جمهور کرزی شــکل
گرفــت ،در ابتــدا روزنههای امیــد را برای گذار پایدار به صلح ایجاد کرد.
اما در عوض ،مرحله جدیدی از درگیری های مســلحانه رشوع شــد که
با گذشــت زمان شــدت گرفته و گســرش یافته و  3.5میلیون افغان را
آواره کرده اســت .این کشــور در طول دهه  2000و  2010در شاخص
کشــورهای شــکننده در رده «هشدار باال» قرار داشته است.
اگرچه کشــت کوکنار و مرصف تریاک در افغانســتان سابقه طوالنی دارد،
اما تولید و قاچاق مواد مخدر در ســالهای جنگ به صورت چشــمگیر
افزایش یافت و افغانســتان از میامنار که صدر نشــین جهانی تولید
غیرقانونی تریاک بود ســبقت گرفت.

و سیاســی نفوذ زیادی نداشــته اســت ،در حال حارض در حال تبدیل شدن
به یک منطقه مهم تجارتی در رسحد غربی افغانســتان اســت.
هر سه رسزمین رسحدی به درجات مختلفی تحت تأثیر اقتصاد غیرقانونی
مواد مخدر و شورشهای مداوم طالبان قرار داشته اند .هدف تحقیقات
ما در این سه والیت توضیح روابط بین مواد مخدر ،انکشاف و خشونت در
این مناطق رسحدی است و اینکه مداخالت دولت مرکزی و/یا قدرتهای
منطقهیی و بیناملللی بر این روابط چه تأثیر گذاشته است.
قاچاق دیزل از ایران به زرنج ،افغانســتان.
عکس توســط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار ()OSDR

توزیــع جغرافیایــی و تولید مجموعی تریاک در دهههای  1980و 1990
به طور پیوســته رشــد کرد .ممنوعیتی که در سال  2001-2000توسط
طالبان اعامل شــد منجر به کاهش چشــمگیر کوتاه مدت کشــت کوکنار
شــد .بــا این حال ،به دنبال مداخلــه نظامی تحت رهربی ایاالت متحده و
به ویژه از اواخر دهه  ،2000تولید کوکنار دوباره رشــد کرد.

اگرچه کشــت کوکنار و مرصف تریاک در افغانســتان سابقه
طوالنی دارد ،اما تولید و قاچاق مواد مخدر در ســالهای
جنگ به صورت چشــمگیر افزایش یافت و افغانســتان از
میامنار که صدر نشــین جهانــی تولید غیرقانونی تریاک بود
سبقت گرفت.
در ســال  ،2017محصول کوکنار با ثبت رکورد به بیش از  328,000آکر
[معادل  4047مرتمربع] یا  132,737هکتار افزایش یافت .تا ســال
 ،2017اقتصــاد غیرقانونــی تریاک حدود  32-20درصد تولید ناخالص
داخلی افغانســتان را به خود اختصاص می داد  -بیش از کل صادرات
قانونی کاالها و خدمات این کشــور .در ســال  ،2018به دنبال خشکســالی
گســردهای که منجر به کاهش تولید شــد ،اقتصاد تخمینی تریاک
غیرقانونی نزول کرد و حدود  11-6درصد تولید ناخالص داخلی کشــور را
تشکیل می داد.
بــه دنبــال چندین ماه مذاکره و کاهش کوتاه مدت خشــونت ،دولت امریکا
بــه هــدف تحقــق خروج امریکا و پایان دادن به درگیری ،در  29فربوری
 2020بــا طالبــان توافق صلح امضا کرد .این توافق نامه شــامل تعهد
به خروج همه نیروهای امریکایی و ائتالف از این کشــور تا بهار 2021
اســت ،که در ازای آن طالبان اطمینان داده اند از گروه های تروریســتی
که تهدیدی برای ایاالت متحده یا متحدان آن اســت ،محافظت یا
حامیت مادی نکند.
تیم تحقیقاتی ما در ســه منطقه رسحدی افغانســتان تحقیق میکنند.
ایــن ســه منطقه به دلیل روابط پر تضــاد تاریخی و کنونی آنها با نهادهای
دولتــی مرکــزی و تجربیات متفاوت آنهــا از جنگ و اقتصادهای غیرقانونی
مواد مخدر ،انتخاب شــده اند.
والیــت ننگرهــار از مدتها بدین ســو یک مرکز اقتصادی و تجارتی به
لحاظ سیاســی با نفوذ در رسحد رشقی افغانســتان بوده اســت .در حالی که
والیت دور افتاده نیمروز در بیشــر دورههای تاریخی از لحاظ اقتصادی
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ننگرهار
ننگرهار در قسمت جنوبی با سلسله کوه اسپین غر مشخص شده است ،و در
سمت شامل به مناطق کم ارتفاع و قابل کشت می رسد .این توپوگرافی در
شاملی ترین نقطه این والیت با رسیدن به قلههای هندوکش تغییر میکند.
تخمین زده می شود  1.5میلیون نفر در ننگرهار زندگی میکنند .اکرث
باشندگان این والیت پشتون اند اما تعداد کمی از اقوام دیگر مانند پشهیی،
عرب و تاجیک نیز در آن حضور دارند .مردم پشتون خود به قبایل ساکن در
مناطق کم ارتفاع و پر ارتفاع تقسیم می شوند.
این والیت که تفرجگاه تاریخی خانواده ســلطنتی افغانســتان و سایر
نخبگان ارشافی در ماههای زمســتان بوده اســت ،مدت هاست که برای
حاکامن افغانســتان و قدرت های همســایه اهمیت دارد .امروزه ،مرکز
والیــت یعنــی جالل آباد همچنان یــک قطب اصلی تجارتی ،فرهنگی و
سیاســی رشق افغانستان است.

ننگرهــار به عنوان یکــی از مراکز اصلی مقاومت در برابر رژیم
کمونیســتی ،از جنگ اتحاد جامهیر شــوروی و افغانستان ()1989-1979
به شــدت آســیب دید .به دنبال تهاجم به رهربی ایاالت متحده از ســال
 2001به بعد مبارزات خشــونت آمیز علیه طالبان ،که از ســال  1994این
والیت را کنرتل می کرد ،دوباره شــدت گرفت .در ســال  ،2019علیرغم
شــار قابل توجهی از حمالت نیروهــای ناتو/ایاالت متحده ،طالبان هنوز
نفوذ قابل توجهی در ننگرهار دارند .ســناریوی درگیری با ظهور گروه شــبه
نظامی دولت اســامی یا داعش در این والیت از ســال  ،2015پیچیده
تر شده است.
ننگرهار در جنوب و رشق با پاکستان رسحد مشرتک دارد و از دهه 1970
به بعد دارای تجارت ترانزیت پر رونق و اقتصاد آربیرتاژ [کسب سود
از اختالف قیمت در دو یا چند بازار] بوده و شبکههای قبیلهای قوی
فرامرزی ساخته است .استخراج معادن (سنگ مرمر ،تالک و سنگهای
قیمتی) و قطع غیرقانونی درختان نیز یک منبع اصلی درآمد و اجاره برای
نخبگان تجاری این والیت و گروههای سیاسی-نظامی بوده است.
ننگرهار دارای اقتصاد قوی زراعتی است :دهاقین آن ،بخش قابل
توجهی از محصوالت زراعتی افغانستان از جمله برنج ،گندم ،میوههای
مختلف و کوکنار تولید میکنند .این والیت از اواخر دهه  1980تولید
کننده عمده تریاک بوده است؛ در بعضی از زمانها ،تا یک چهارم کل
مواد مخدر افغانستان را تولید کرده است .این رقم از سال  2010افزایش
قابل توجهی یافته است .این والیت شاهد ممنوعیت ادواری کشت
کوکنار بوده است ،قبل از طالبان ،در زمان طالبان و بعد از سقوط رژیم
طالبان – تازه ترین مورد آن در مناطق تحت کنرتل داعش تطبیق شد.

خط دیورند که افغانســتان و پاکســتان را جدا میکند از دوره اســتعامر تا
کنون محل اختالف بوده اســت .از یک طرف ،رسزمین رسحدی از نظر
ژئوپلیتیکی یک «فضای حســاس» اســت ،از سوی دیگر در دو طرف
رسحد همواره ارتباطات نزدیک اقتصادی و اجتامعی وجود داشــته اســت،
که شــامل عبور و مرور مردم و کاالها در گذرگاه رســمی و چندین گذرگاه
غیر رسمی است.

در ســال  ،2019علیرغم شــار قابل توجهی از حمالت
نیروهــای ناتو  /ایــاالت متحده ،طالبان هنوز نفوذ قابل
توجهی در ننگرهار دارند.
با این حال ،پس از ســال  ،2001هر دو طرف رسحد رضورت روز افزونی
بــرای تنظیــم ،مدیریــت و فیلرت منودن عبور و مرور در امتداد دیورند
حس کرده اند .این امر ناشــی از نگرانیهای مربوط به مســایل امنیتی،
تروریزم ،مالیهگیری و شــهروندی اســت .پاکستان برای جلوگیری از عبور
غیرمجاز رسحدی اقدام به ایجاد حصار در امتداد رسحد کرده اســت .در
نتیجه ،چندین گذرگاه غیررســمی در امتداد رسحد رشقی افغانســتان با
پاکســتان در ســال های اخیر بسته شــده است که تأثیر قابل توجهی در
معیشــت جوامع رسحد نشین داشته است.

کارخانه تالک در جالل آباد ،افغانســتان.
عکس توسط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار.
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ایســتگاه موتر در آماده ســازی برای حمل و نقل
توســط شرت و قاطر در ساسوبی ،ننگرهار.
عکس توسط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار.

نیمروز
نیمروز عمدتا از زمینهای مسطح بیابانی تشکیل شده است .این والیت
دارای کمرتین تراکم جمعیت (تقریباً  2.8نفر در کیلومرت) در افغانستان
است .تا سال  ،2015تخمینا  164,978نفر در نیمروز زندگی می کردند
 حدود یک سوم آنها در زرنج مرکز والیت .جمعیت آن شامل ترکیبی ازاقوام از جمله بلوچ ،پشتون ،تاجیک ،براهوی ،ازبک و هزاره است.
بسیاری از ساکنان این والیت در مقطعی از زندگی شان در جای دیگری
زندگی کرده اند؛ تعداد قابل توجهی از آنها از ایران بازگشته اند ،و دیگران
(به ویژه ناسیونالیستهای بلوچ) پس از مجبور شدن به ترک پاکستان
به دلیل فعالیت سیاسی شان به نیمروز پناه برده اند .در سالهای اخیر،
تعداد فزاینده ای از افغانها از والیتهای دیگر ،به دلیل امنیت نسبی و
گسرتش فرصت های اقتصادی ،به زرنج مهاجرت کردهاند.

اگرچه نیمروز هرگز پناهگاه شورشــیان مســلح نبوده و نسبتاً
کمرت تحت تأثیر شــورش گســرده طالبان قرار گرفته است،
اما تعدادی از شــبکههای جرمی و زورمندان محلی نفوذ
زیــادی در این منطقه دارند.
قرنها است که اختالفات در مورد دسرتسی به آب بین نیمروز و همسایه آن
ایران هر از گاهی شعله ور شده است ،و برخی گزارشها از پشتیبانی ایران
از نیروهای طالبان در این والیت حکایت دارد .در حالی که مرکز والیت زرنج
همچنان تحت کنرتل دولت است ،ولسوالی های دور افتاده مانند دالرام و
چخانسور به طور فزاینده ای از سوی طالبان به چالش کشیده می شود.
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از نظر تاریخی ،حضور دولت در این منطقه بســیار محدود بوده اســت،
این امر در کمبود خدمات عمومی در این والیت دیده می شــود ،والیتی
که همیشــه یکی از فقیرترین مناطق افغانســتان بوده اســت .این والیت
با ایران و پاکســتان هم رسحد اســت و ســاکنان منطقه مدتهاست که از
طریق شــبکههای بلوچ که در مناطق رسحدی هر ســه کشــور حضور دارند،
به تجارت فرامرزی اشــتغال دارند.
اهمیت رسحد نیمروز افغانســتان و ایران در پی ســاخت شــاهراه دالرام -
زرنج در ســال  2009و امضای توافق نامه  2016ترانزیت ســه جانبه بین
ایران ،هند و افغانســتان مورد توجه قرار گرفت .این شــاهراه اکنون یکی
از پر ازدحام ترین جادههای افغانســتان و یک مســیر تجاری مهم برای
کاالهای قانونی و غیرقانونی اســت.
این کاالها شــامل مواد مخدری اســت که در والیت همجوار هلمند تولید
می شــود که تقریبا نیمی از تولید تریاک افغانســتان را تشــکیل میدهد.
خود نیمروز تا ســال  2017حدود  6,220هکتار زمین زیر کشــت کوکنار
داشــت که بخش اعظم آن در دهه گذشــته پس از معرفی تکنالوژی
چاههای عمیق آفتابی کشــت شــد .نیمروز در سالهای اخیر همچنان
به قطب قاچاق انســان برای مهاجران افغانســتانی بدل شــده است که به
ایــران ،ترکیه و اروپا مهاجرت میکنند.

A note on methodology

یادداشــتی در باب روش تحقیق

ســنگ انداز یا منجنیق برای قاچاق تریاک در نیمروز ،افغانســتان.
عکس توسط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار.
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داســتان جان گل را بخوانید
این طنز داســتان جان گل ،مردی از
والیت ننگرهار افغانســتان را روایت می
کند .تریاک به عنوان بخشــی از زندگی
وی در درگیری و صلح نســبی همراه وی
بوده اســت .از کمک همرای پدر در زمین
های کوکنــار در طفولیت گرفته تا قاچاق
هیروئین در مســکو در نوجوانی.
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پیامهای کلیدی
1 .شــبکههای تجــارت غیرقانونی بــرای تامین درآمد و بقای خانوارها در رسزمینهای رسحدی
افغانســتان حایز اهمیت است
افغانســتان نه تنها تولید کننده عمده تریاک و هروئین اســت؛ بلکه مرکز
تجــارت و دهلیــز مهم منطقهیی برای کاالهــای قانونی و غیرقانونی نیز
هســت .درســت هامنطور که بسیاری از دهقانها برای زنده ماندن به
کشــت کوکنار وابســته اند ،بســیاری از انتقالدهندگان و تاجران نیز برای
امنیــت مالــی به درآمد مواد مخــدر غیرقانونی متکی اند .این درآمدها در
برابر مشــکالت اقتصادی در کشــوری که از درگیری مسلحانه طوالنی
متاثر شــده اســت ،از خانواده ها و جوامع محافظت میکند.

تجارت غیرقانونی به بســیاری از خانواده ها کمک کرده
اســت که از بحرانهای طوالنی نجات یابند
تحقیقات ما در ننگرهار و نیمروز  -به ترتیب در رسزمینهای رسحدی رشقی
و غربی افغانستان  -از اهمیت تجارت غیرقانونی در تأمین درآمد خانوادههای
ساکن در محیطهای بسیار خشونتزده و پرخطر خرب میدهد.
یکــی از دهقانهــای ننگرهار یادآوری کرد که چگونه پس از مبباران
شــدن در جنگ اتحاد جامهیر شــوروی و افغانستان ،پول حاصل از
تجــارت تریاک ،خانواده وی را نجات داد:
در زمان رژیم کمونیســتی ،روســتای ما مبباران شــد و در نتیجه نه نفر
کشــته شــدند؛ یکی از پرسان کاکای من هم زخمی شــد .در طی آن
مبباران ،خانه ما ویران شــد و  15راس از مواشــی ما کشــته شدند.
متام ظروف ،فرش ها و دیگر اشــیا از بین رفت .وقتی مبباران
بــه پایان رســید و طیارههــا منطقه را ترک کردند ،هر کس به دنبال
وســایل خود بود که در زیر خاک دفن شــده اند ...
پدر من  54ســیر تریاک و  80،000افغانی ذخیره کرده بود ،که آنها
نیز زیر آوار شــدند .مادرم در حالی که به دنبال اشــیای خانه بود،
جعبه ای با  54ســیر تریاک و پول نقد پیدا کرد .خانه ما ویران شــد
اما ما با این پول خانه جدیدی برای خودمان ســاختیم( .دهقان،
ولســوالی خوگیانی ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،

هامنطور که این تجربه نشــان میدهد ،لزوما همه کســانی که در تجارت
مــواد مخدر رشکت میکنند ،قاچاقبران ثرومتند نیســتند .افراد غالباً
بــه عنوان انتقالدهندگان كوچــك کار میکنند زیرا گزینه های دیگری
ندارند .در ننگرهار ،به دنبال خروج نیروهای اتحاد جامهیر شــوروی
و رشوع جنــگ داخلــی ،حمل و نقــل مواد مخدر غیرقانونی در امتداد
رسحــدات بیناملللی بــرای خانواده های فقیری که در رشایط اقتصادی
وخیــم زندگــی می کردند درآمد خوبی فراهم کرد.
در سال  ،1993یکی از دوستان من از اچین […] سابقاً یک دگرمن
وزارت دفاع بود اما در آن زمان بیکار بود .این دگرمن یک پرس کاکا
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داشت که در عبدالخیل مشغول تجارت هروئین بود ،و [دوست من]
هروئین را از طریق یک تاجر به مزاررشیف می برد و یک تاجر دیگر
در انتقال آن به مسکو از طریق ازبکستان به وی کمک می کرد ...
دگرمــن پیــش من آمد و به من پیشــنهاد كرد در انتقال هروئین
از مزاررشیف به مســكو به او كمك كنم [ ]...از آنجا كه من در
رشایط بســیار ســخت زندگی می كردم گزینه دیگری نداشتم .بدتر
اینکــه ،خواهــر بیوه مــن و فرزندانش نیز با من زندگی می کردند و از
بابت دوکانداری هم رضر کرده بودم و هیچ وســیله ای برای تأمین
نیازهای خانواده ام نداشــتم .وقتی دگرمن به من این [شــغل] را
پیشــنهاد کرد ،من موافقت کردم( .دوکاندار و قاچاقبر مواد مخدر ســابق،
غنی خیل ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،

خطرات و مزایای مشــارکت در تجارت مواد مخدر نابرابر
توزیع می شود
توزیع خطرات و مزایا بین افراد ســهیم در تجارت مواد مخدر به شــدت با
وضعیــت اقتصادی و اجتامعی آنها مرتبط اســت .قاچاقبرهایی که برای
انتقال مواد مخدر اســتخدام می شــوند (برخالف تاجرانی که مواد را می
خرند و می فروشــند) با خطرات جدی روبرو هســتند  -چیزی که همیشــه
در معاش آنها در نظر گرفته منی شــود.
به عنوان مثال ،مصاحبه شونده مذکور قبل از رسیدن به مسکو از رسحدات
مختلف عبور کرد و در عوض پول نسبتاً کمی دریافت کرد .با این حال،
برخی از قاچاقبرها ممکن است به اندازه کافی پول جمع کنند که وضعیت
اقتصادی شان را تا حدی بهبود ببخشد ،مانند داستان قاچاقبر زیر که در
نزدیک رسحد نیمروز داخل خاک ایران با وی مصاحبه شد.
می خواستم با اولین موتری که کرایه کردم خیلی رسیع درآمد کسب
کنم .در اولین فرصتی که داشتم  3کیلوگرام بین چابهار و رسباز قاچاق
کردم .برای ترانسپورت قانونی که بار را از سیستان و بلوچستان به اینجا
می آوردم ،ماهانه  6،000تومان به من پرداخت می شد...
صاحب موتر منی دانســت که من در کنار کار قانونی تریاک نیز
قاچاق میکردم .این  3کیلو ثروت من شــد .من به خانه آمدم،
مواد مخدر را تحویل دادم و تا حد ممکن رسیع برگشــتم .این بار 6
کیلوگــرام انتقــال دادم ،بعــد  12کیلوگرام ،بعد  24کیلوگرام و غیره.
ثروت من هر روز بیشــر می شــد .یک خانه ســاختم ،زمین خریداری
کردم .اقتصاد من رشوع کرد به بهرت شــدن .یک موتر خریدم  -بعد
ق بر مواد مخدر،
از ســه ســال ،یک موتر الری و تریلر خریدم( .قاچا 
سیستان و بلوچستان ،ایران)۲۰۱۹ ،

تاجران کالن ،برخالف قاچاقبران ،با دسرتســی به رسمایه بیشــر و
شــبکه های سیاســی میتوانند از طریق روابط واسطهیی و پرداخت پول
بــه مقامات ارشــد تا حدی خود را در برابر خطــرات تعقیب قانونی مصئون
بســازند .این افراد غالبا ســودهای به دســت آمده از مواد مخدر را در
رشکتهای جدید یا مســکن و تجارت در جالل آباد ،کابل ،تهران یا دبی
رسمایه گذاری میکنند.
خانوادههای قدرمتند مافیایی در برخی از شهرهای اطراف تهران
وجود دارند .به عنوان مثال ،در [روستای  ، ]Xمقادیر زیادی تریاک و
هروئین وارد میکنند ،هر بار تا حد یک تن .به راحتی می توانید این
مواد را روی الریها یا وانت ( )pick-up truckهایی که از سیستان
و بلوچستان می آیند پنهان کنید .وقتی به آنجا رسید ،به فروشندگان
کوچکتر توزیع میکنند ،چند کیلوگرام اینجا و آنجا ...
در همین حال ،خودشــان در خانه ایمن می نشــینند و هیچ یک از
خطرات را ندارند  -در عوض ،خطر متوجه قاچاقبران و کســانی
اســت که مواد را در مقیاس کمرت توزیع میکنند .مواد را اغلب از
بلوچهــا خریداری میکنند .آنهــا جنس را تحویل میدهند و مبلغ
پرداختــی را بعدا ً تحویل مــی گیرند .روش کار معموالً این گونه
اســت( .فروشنده مواد مخدر ،تهران ،ایران)۲۰۱۹ ،

شــبکههای تجارت غیرقانونی و قانونی به هم متصل اند
بســیاری از تاجران و انتقالدهنــدگان به صورت متناوب چندین نوع
کاالی قانونــی و غیــر قانونــی معامله میکنند .به عنوان مثال ،در
ننگرهار ،چای ،ســیمنت و کود را می توان در هامن مســیر تجارتی و
از طریق هامن شــبکههایی انتقال داد که چرس و تریاک را .با توجه
بــه تغییر قیمتها ،سیســتمهای نظارتی و دینامیک منازعه ،تاجران

فعالیتهــای متنوعــی را پیش می برنــد تا بتوانند خطرات را کنرتل و به
فرصتهای جدید دســت یابند.
رکود فعالیت های قانونی ممکن اســت ســبب مشــارکت بیشرت در اقتصاد
مــواد مخدر گــردد .به عنوان مثال ،در نیمروز ،افراد در دورههای
خشکســالی شــدید که بر تولید محصوالت زراعتی تأثیر گذاشت ،به
قاچــاق مواد مخدر روی آوردند.
در مقابل ،محدودیت بر اســتخراج و تجارت تالک در منطقه اســدخیل
ننگرهار اثرات تبعی پیش بینی نشــده ای را به بار آورده اســت ،از جمله
افزایش کشــت شــاهدانه .گزارش ها مبنی بر بهره گیری نیروهای
شورشــی از صنعت تالک منجر به شــدت عمل از ســوی دولت شد که تأثیر
منفی بر بســیاری از افراد دیگر گذاشــت ،چنانکه در اظهارات آتی از
ســوی مردی از ولســوالی اچین رشح داده شده است.
در حال حارض ،تجارت تالک در اســدخیل متوقف شــده است ،و
دلیل آن این اســت که با تاجران قرارداد بســته نشده است []...
مردم اســدخیل می گویند مقامــات نیروهای ویژه اجازه انتقال تالک
را به بازار شــادال منیدهند .آنها خواســتار عقد قرارداد با وزارت
معادن شــدند ،اما قراردادها توســط دولت متوقف شده اند ...
در خزان امســال 80 ،درصد گیاهان برداشــت شده [در اسدخیل]
شــاهدانه بود .مردم در خانه های خود هم شــاهدانه کاشتند .بیشرت
جوانان بیکار اند .برخی از آنها به اردوی ملی پیوســته اند یا در
جســتجوی کار به پاکســتان عزیمت کرده اند به خاطری که تجارت
تالک ،که فرصت های شــغلی برای مردم فراهم می کرد ،متوقف
شــده اســت( .منبع اطالعات کلیدی ،ولسوالی اچین ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،

قاچاق کاالها از ایران از ســاحه رسحدی میالک ،افغانســتان.
عکس توسط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار.
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2 .مســیرهای تجارت قانونی و غیر قانونی به دلیل تغییر در مقررات ،پیوســته تغییر میکند
رسزمینهــای رسحدی ننگرهار و نیمروز با داشــن پیوندهای عمیق
تاریخی ،اجتامعی و اقتصادی با کشــورها و مناطق همســایه ،همواره
«نگاه معطوف به بیرون» داشــته اســت .با این وجود ،نفوذ ناپذیری یا
نفــوذ پذیری رسحدات به دلیل پویایــی منازعه ،قدرت نظارتی نهادهای
دولتی و غیر دولتی و ســاخت زیربناها از جمله حصار ،پسـتهای گمرکی
و بازارچههای رسحدی مدام تغییر کرده اســت.
این تغییرات تأثیر چشمگیری بر ورود و خروج غیرقانونی کاالهای مجاز و
غیرمجاز داشته و تأثیرات تبعی بر رفاه اقتصادی و اجتامعی جوامع رسحدی
بجا گذاشته است .به عنوان مثال ،محکم کردن رسحد ممکن است با
افزایش اختالف قیمتها و هزینه بیمه کاالهایی که از رسحد عبور میکنند،
مشوقهای قاچاق را بیشرت سازد .تغییر کنرتلهای رسحدی نیز میتواند
با اعامل مالیات غیررسمی بر ورود و خروج غیرقانونی کاال ،فرصت های
بیشرتی را برای کسب سود در اختیار نخبگان قدرمتند قرار دهد.

مقررات رسحدی ،امنیت و معیشــت
تضــاد قابل توجهی بین امنیت رسحد و معیشــت رسزمینهای رسحدی
وجود دارد .ایران و پاکســتان رسحدات خود با افغانســتان را محکم تر
کرده اند ،پاکســتان در امتداد رسحد خود با ننگرهار حصار احداث کرده
و ایران در رسحد خود با نیمروز دیوار و گودال ســاخته اســت .این امر
عواقب قابل توجهی بر اقتصادهای محلی داشــته اســت که به تجارت
و ارتباطات فرامرزی وابســته اســت .یکی از قومندانان ملیشای سابق
نیمروز که در هر دو طرف رسحد زندگی کرده اســت ،تأثیر منفی این
دیوار را بر معیشــت جوانان در نیمروز توصیف کرد و گفت بســیاری از
افراد را به ســمت قاچاق مواد مخدر کشــانده است.
هشــت سال اســت که ایرانیها در امتداد رسحد دیوار ساختند و
رسحد را بســتند .زمانی که این رسحد باز بود ،جوانان مشــغول
تجــارت و حمل و نقــل کاالهای تجارتی بودند ،اما در حال حارض
هیــچ فرصت کاری وجــود ندارد و جوانان منیتوانند برای کار به
ایران بروند زیرا دولت ایران برای ورود به کشــور خود پاســپورت و
ویــزای معترب می خواهنــد .بنابراین ،جوانان زندگی خود را برای
تهیــه مایحتــاج خانواده به خطر می اندازند و شــبانه موادمخدر قاچاق
میکننــد ،کــه تنها منبع درآمد آنها اســت .پولیس رسحدی جوانان را
مجبــور میکنــد به آنهــا پول بپردازند و در صورت امتناع از پرداخت،
پولیس خانه های آنها را جســتجو کرده و آنها را دســتگیر میکند.
(قومندان ملیشــای پیشــین ،شهر زرنج ،نیمروز)۲۰۱۹ ،

در ننگرهــار ،یک افرس ســابق گمرک در مــورد تغییر ترتیبات نظارتی در
گــذرگاه رسحدی تورخم و انــواع تجارت رایج ،صحبت کرد که در نقل
قول بعدی آمده است.
در گذشــته ،دروازه تورخم برای انتقال کاالهای تجارتی در امتداد
رسحد در هر دو طرف ،گاه باز و گاه بســته می شــد […] در حال
حارض به روی همه کاالهای معاف از مالیات که در گذشــته معامله
می شــدند ،بسته شده اســت .برخی از انتقالدهندگان ،کاالهای
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کوچک تجارتی را در دســت می گیرند یا بر پشــت خود حمل میکنند
تا از رسحد تورخم انتقال دهند  ...تعدادی از کودکانی هســتند که
قبالً این کاالها را با دســت خود به پاکســتان حمل می کردند .مقام

پیشــین گمرک ،تورخم ،ننگرهار)۲۰۱۸( ،

تجــار و انتقالدهنــدگان اغلب بــا به کار گیری روشهای خالقانه و پویا
خود را با بســته بودن رسحدات وفق میدهند .محدودیت در گذرگاههای
رســمی و اســتقرار دیوارها و حصارها باعث شکل گیری گذرگاههای
غیررســمی در مناطق دور افتاده در ننگرهار و نیمروز شــده است.
گذرگاه رسحدی سســوبی در ولســوالی دُر بابا والیت ننگرهار منونهی
بارز از یک مســیر کوچکی اســت که پس از اعامل محدودیت بر ســایر
گذرگاههای عمده ،اهمیت بیشــری یافته اســت .به دلیل دشواری عبور
و مرور با موتر ،بســیاری از کاالها توســط قاطر یا شــر حمل می شوند که
کاالهای معاف از مالیات ،مواد مخدر و ســایر اقالم را با عبور از رسحد
به پاکســتان انتقال میدهنــد .در نیمروز ،برخی از قاچاقبران کوچک
مواد مخدر برای صادر کردن محصوالت شــان روش متفاوتی را انتخاب
کرده اند :پرتاب کردن آن با منجنیق به آن ســوی دیوار رسحدی ایران.
من یک رشیک تجارتی ایرانی دارم و پرس کاکاهایم و ســایر وابســتگان
مــن در قریــه [ ]Xواقع در آن طرف رسحــد زندگی میکنند .انجام این کار
بســیار ســخت اســت مگر اینکه رشیک تجارتی در ایران داشته باشید زیرا
من خودم منی توانم به ایران بروم .ما شــاره متاس پولیس ایران را
کــه از رسحــد محافظــت میکند ،داریم و رشیک تجارتی من در ایران با
پولیس رسحدی که محافظ پوســتهها و رسحد ایران اســت متاس میگیرد
تــا زمان مناســبی را با آنها بــرای قاچاق مواد مخدر تعیین کند ...
پولیس با رشیک من متاس میگیرد تا زمان مناســب را به او بگوید،
رشیکــم بــا من متــاس میگیرد و من تریاک را به رسحد می برم،
جایــی کــه پولیس رسحدی ایران دروازه های دیوار رسحدی را باز
میکنــد و مــن از دیــوار رسحدی عبور می کنم تا تریاک را در آن
ســوی دیوار/رسحد به رشیک تجاری خود تحویل دهم .بعضی
اوقات ،ما از زینه برای باال رفنت از دیوار اســتفاده می کنیم و
تریــاک را در آن طرف دیــوار به رشیکم تحویل می دهیم ،بدون
اینکه پولیس رسحدی ایران از آن مطلع شــود ...
در زمانــی کــه من تریاک را از قریه بــه نقطه رسحدی منتقل می کنم،
جوانــان قریــه های ما با من همــکاری میکنند .قاچاقبرها نیز با
یکدیگــر همکاری میکنند و برای آن پول منیگیرند( .قاچاقبر ،شــهر
زرنج ،نیمروز)۲۰۱۹ ،

اعتامد ،داللی و خشونت
رسزمینهای رسحدی ‹فضاهای تجارتی› است که در آن روابط
اجتامعی ،نهادهای محلی و ترتیبات نظارتی با مدیریت و جریان عبور و
مرور انطباق یافته اند .این امر شامل موارد آتی است :ایجاد زیربناهای
پیچیده تدارکاتی ،ترانسپورت و گدامداری؛ سیستمهای پیرشفته برای
نظارت و پاسخ به اطالعات بازار؛ سازمانهایی برای مدیریت و تنظیم
کار؛ و سیستمهای مالی که تبادالت قرضه و رسمایه را ممکن می سازد.
همه این ترتیبات «به لحاظ میزان انعطاف آزمایش شده» و با محیط پر خطر
(و پر فرصت) که منابع «اصطکاک» گوناگون در آن وجود دارد ،سازگاری
دارد ،اصطکاک ناشی از فضای چند پاره جغرافیایی ،سیاسی و اجتامعی.
برای اینکه سیســتمهای تجارتی رسحدی افغانســتان خوب عمل کند،
ســه چیز مهم اســت  -اعتامد ،داللی و خشــونت .اعتامد زمینهساز و پیوند
دهنده شــبکههایی اســت که برای جابجایی کاالها از طریق فضا و در
امتداد رسحدات رضوری اند.
داللها موظف اند ســیناپسها ( )synapseو رسحداتی را که سیســتم
های اجتامعی ،سیاســی و اقتصادی را تقســیم میکنند و اصطکاکی
ایجــاد میکننــد که مانع جریان آزاد تجارت اســت ،بههم وصل کنند .این
اشــخاص میتواننــد بین مقامات دولتــی و طالبان ،یا بین مامورین گمرک
ایران و افغانســتان یا بین شــبکه های قاچاق انســان در کابل و والیات
میانجیگــری کنند .داللها هم انســاج پیوندی و هم نقطه اصطکاک
سیســتم های تجارتی اند.
در سالهای اخیر رژیم کمونیستی ،کاکایم که با ایشان تجارت
تریاک انجام می دادم هنگام سفر به پاکستان برای رشکت در جرگه
به همراه  12مرد دیگر در انفجار مین در قریه بهار کشته شد]…[ .
کاکای من در تجارت تریاک بسیار تجربه داشت و روابط زیادی
با مردم داشت اما من خودم دارایی کافی نداشتم .عالوه بر این،
من نتوانستم بدون سفارش کاکایم به تجارت تریاک ادامه دهم،
بنابراین ،تجارت تریاک را ترک کردم( .تاجر ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،
بــا توجــه به نبود میکانیزمهــای قانونی معترب برای اجرای قراردادها و حل
اختالفــات ،خشــونت برای تنظیم تجارت قانونــی و غیرقانونی حایز اهمیت
اســت .خشــونت گســرده و غیرقابل پیش بینی سبب می شود مردم به
کاالهایــی رو بیاورنــد که ارزش بــاال دارد و به راحتی قابل حمل و پنهان
شــدن اســت ،مانند مواد مخدر .خشــونتی که به لحاظ جغرافیایی متمرکز
اســت منجر به تغییر مســیر جریان تجارت می شود.
خشــونت ممکن اســت مربوط به کنرتل مســیرهای تجارتی و مذاکره مجدد
برای توافق سیاســی بین نخبگان محلی در باره توزیع ســود حاصل از
تجارت باشــد .صداهای رسزمینهای رسحدی افغانســتان این تصور رایج
را که تجارت مواد مخدر فوق العاده خشــونت آمیز اســت ،به چالش می
کشــد – صداها حاکی از آن اســت که همه شــبکههای تجارتی در سایه
خشــونت عمل میکنند؛ اجبار یا تهدید به اجبار برای پیشــرد و تنظیم
تجارت مهم است.

وســایل نقلیه حامل کاالهای متعلق به جنگســاالران در هیچ
نقطهای توســط کســی قابل توقف نیست .کاالهایی که حمل
میکننــد ،چه غیرقانونی و چــه قانونی ،هیچ کس منیتواند جلوی
آنهــا را بگیــرد .همچنین ،هیچ کس منیتواند آنها را جســتجو کند زیرا
همه نیروهای امنیتی از قبل درباره آن آگاهی دارند .بیشــر اوقات،
چنین وســایل نقلیهای کاالهــای غیرقانونی یا کاالهای ممنوعه را
برای انتقال به آن ســوی رسحد به پاکســتان حمل میکنند .افرسان
مبارزه با مواد مخدر در ولســوالی این توانایی را ندارند که جلوی آن
را بگیرنــد( .مامور خدمات ملکی ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،
شــبکههای تجارتی در «نقاط توقف» که غالبا تحت ســلطه نخبگان
دولتی و/یا غیر دولتی و گروههای مســلح خشــن اســت ،ملزم به پرداخت
پول اند .شــواهد به دســت آمده از ننگرهار و نیمروز نشــان میدهد که
ایــن نقاط توقف در امتداد رسحــدات بیناملللی ،و همچنین در امتداد
رسحدات غیررســمی بین مناطــق تحت کنرتل دولت و مخالفین ،وجود
دارد .کارمنــدان حکومــت محلی ،به ویژه افرسان اردو و مقامات گمرک،
غالباً به عنوان دالالن اصلی شــبکه های تجارت غیرقانونی شــناخته شــده
انــد که در ازای تســهیل تجارت ،بر تجــارت کاالهای غیرقانونی مالیات
غیررسمی وضع میکنند.
تاجران و انتقالدهندگان کوچک در معرض سوء استفاده و خشونت
نیروهای دولتی و مخالف قرار دارند .این قضیه به ویژه در مورد افرادی که
مشغول به انتقال کاال بین ننگرهار و پاکستان اند ،صدق میکند .در این
مورد ،تاجران گفته اند توسط مقامات محلی مورد تهدید و سوء استفاده
قرار گرفته اند و حتی مجبور به انتقال کاالهای غیرقانونی شده اند.
دو سال پیش باری موتر الری را در رسک حلقوی پیشاور خالی کردم
و موتر را پارک کردم تا سمینت بارگیری شود .دو پولیس پاکستانی
پیش من آمدند و گفتند که رئیس آنها می خواهد با من صحبت کند.
مرا پیش رئیس شان بردند و مجبور كردند روی چوکی بنشینم .رئیس
آنها از من پرسید که چرا من تجارت تریاک انجام می دهم ...
گفتــم مــن درباره چــرس چیزی منی دانم .آنها مرا زندانی کردند و
علیه من دوســیه ســاختند که من  6کیلوگرام چرس داشــتم .چهار ماه
در زنــدان گذرانــدم و پس از آن نیز  ۵۰،۰۰۰روپیه پرداخت کردم تا
آزاد شــوم .من در جریان این چهار ماه  200،000روپیه از دســت
دادم و هنوز هم 150،000روپیه از مردم قرضدارم .دولت پاکســتان
بســیار بی رحم بود( .انتقالدهنده ســیمنت ،ولسوالی شیرزاد ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،
نیروهــای مخالــف نیز در هر دو والیت به عنوان داللهای مهم
تجارتــی عمــل میکنند .اگرچه طالبان به طور غیر رســمی از تاجران و
انتقالدهنــدگان مالیــات می گیرنــد ،اما در تأمین امنیت اضافی برای
انتقالدهندگانــی کــه در مناطق دور افتــاده فعالیت میکنند ،اغلب نقش
مهمی دارند.
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مــن هفتـه یــک یا دو بار با موتر به دک می روم و طالبان را در
آنجــا مــی بینم ،اما آنها برای مردم عادی مشــکل ایجاد منیکنند
و بــا جلوگیــری از دزدی و تأمیــن امنیت به مردم کمک میکنند.
(انتقالدهنده و قاچاقبر انســان ،شــهر زرنج ،نیمروز)۲۰۱۹ ،

با این حال ،بســیاری از تاجران در ننگرهار ،از فرهنگ ترس ســخن
گفتند که توســط طالبان و ســایر گروههای مســلح غیر دولتی فعال در
مناطق شــان ،ایجاد شــده اســت .تاجران در ولسوالی غنی خیل ننگرهار
گفتند توســط ســه گروه مســلح مختلف که در این منطقه فعالیت میکنند
آزار و اذیت می شــوند و در صورت امتناع از پرداخت پول به آنها ،اغلب
به قتل و آدم ربایی تهدید می شــوند:
از شــاره تلفنهای مختلف متاس دریافت می کنم و از من
درخواســت پول میکنند ،اما منی دانم که آنها طالبان هســتند یا

دزد .من هنوز هیچ پولی به آنها پرداخت نکرده ام ،اما می ترســم
که توســط طالبان کشــته شــوم  ...پولیس محلی نیز بعضی اوقات به
دوکان من می آیند و غذا و پول درخواســت میکنند ،و من ۳,۰۰۰
تا  ۴,۰۰۰به آنها پول می دهم .من منی دانم به چه کســی شــکایت
کنم چون کارمندان دولت و طالبان هر دو دزد هســتند [ ]...امنیت
در بدتریــن حالــت قــرار دارد ،هر تاجر برای محافظت از خود و اموال
خود نگهبان مســلح دارد( .تاجر ،غنی خیل ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،
منی دانیم برای کدام طرف پول بپردازیم .وضعیت بدی اســت و
ما دشــمن را از دوســت تشــخیص منی دهیم .ما اول شام به خانه
می رویم ،حتی در خانه هایمان نیز مصئون نیســتیم و شـبها از
خانههــای خود محافظت مــی کنیم( .تاجر ،غنی خیل ،ننگرهار)۲۰۱۸ ،

محل نگهداری کاالهای ترانزیت در ننگرهار ،افغانســتان.
عکس توسط ســازمان تحقیقات و انکشاف پایدار.

3 .افزایش جریان تجارت بر مردم ساکن در رونقشهرهای رسحدی ،تاثیرات مثبت و منفی گذاشته است
رونقشــهر ( )boomtownهای رسحدی در مناطقی رسحدی پدیدار می
شــوند که محل تالقی جریان تجارت اســت .این مکانها با نوید فرصت
های جدید ،ســود بادآورده و درآمدهای مالیاتی ،تاجران ،مهاجران،
مقامــات دولتی و رسمایه گذاران را جذب میکند.
بخت این شــهرها با توجه به تعدادی از عوامل ،از جمله تغییر در بســر
ژئوپلیتیکــی منطقهیی ،تغییــر در قیمتها و موجودیت کاالها ،تالش
بــرای تنظیم تجــارت و منازعه ،صعود یا نزول میکند.
رونقشــهرها غالباً با یک شــهر «دوقلو» در ســوی دیگر رسحد پیوند دارد
کــه دارای رابطــه هم افزا و تقویت کننده همدیگر اســت :به عنوان مثال
جالل آباد  -پیشــاور در رسحد افغانســتان و پاکســتان در ننگرهار و زرنج -
چابهار که در دو ســوی رسحد نیمروز ایران و افغانســتان قرار دارد.
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رونقشهرها محل فرصت ،رسمایهگذاری و رشد رسیع است
زرنج ،مرکز والیت نیمروز ،پس از ســقوط طالبان در ســال  ۲۰۰۱به
عنوان چنین رونقشــهری ظهور کرد .در دو دهه گذشــته ،پروسههای
انباشــت رسیــع رسمایه مرتبط با تجــارت قانونی و غیر قانونی ،رسمایه
گذاریهای قابل توجهی در بخش مســکن و خدمات عمومی در این
شــهر به بار آورده است.
کل والیت همچنین از افزایش پیوندهای تجارتی بین هند ،ایران و افغانستان
بهرهمند شده است ،چیزی که منجر به رسمایهگذاری بیشرت داخلی و بیناملللی
در بخش جادهها و سایر زیربناها در این منطقه شده است.

تغییرات مثبت زیادی در زندگی مردم ایجاد شده و آنها تحصیل
کرده تر شده اند [از سال  2001به بعد] .زندگی من نیز تغییر کرده
است ،دخرتم معلم است و معاش دریافت میکند ،من هم معاش می
گیرم [ ]...ما در حال حارض به امکاناتی از جمله تلفن ،اینرتنت و
تلویزیون دسرتسی داریم ،همیشه از آنها استفاده می کنیم و در باره
آنچه در جهان اتفاق می افتد آگاه می شویم و این یک تغییر مثبت
در زندگی ما است( .مدیر معارف ،ولسوالی کنگ ،نیمروز)۲۰۱۹ ،
با عمیقتر شــدن پیوندهای تجــاری منطقهیی در نیمروز ،درآمد حاصل
از مــواد مخــدر غیــر قانونی در دوره پس از  2001نیز به رسمایه گذاری
خصوصی کمک کرده اســت و در نتیجه فرصتهای اقتصادی و
اجتامعی گســرش یافته است.
ساکنان شهر زرنج ثرومتندتر شده اند به خاطری که بعضی از آنها
درگیر مواد مخدر هستند ،بعضی در شهر دوکان باز کرده اند و برخی
در دولت کار میکنند ]...[ .در زمان حکومت کرزی ،فروشات من
باال رفت چون برنامههای انکشافی بیشرت بود ،ساخت و ساز بود و
مردم از دوکان من مواد برقی بیشرتی می خریدند .من سود خوبی
کسب کردم که زندگی من را بهرت کرد و تجارت و رسمایه گذاری خود
را توسعه دادم( .برقی و تاجر ،ولسوالی کنگ ،نیمروز)۲۰۱۹ ،

رشد رونقشــهرهای رسحدی هزینهها و آسیبهایی به
همراه داشته است
توســعه رسیع این شهرها آســیبهای قابل توجهی برای افراد ساکن
در منطقه و کل اقتصاد در پی داشــته اســت .رونقشــهرها ممکن است
مکانهــای فاقد قانون و ناامن باشــند ،جایی که کنرتل تجارت به
دسرتســی به ابزار خشونت وابســته است .در نیمروز ،طبقه جدیدی از
نخبگان که از جریان تجارت ســود می برند ،به تدریج قدرمتند شــده اند،
که با فســادهای بزرگ ،ترصف زمین و افزایش نابرابری همراه اســت.
ثرومتندان در والیت نیمروز در شــهر زرنج زندگی میکنند و اکرث این
افــراد قومندانان جهادی ،مقامــات دولتی ،صاحبخانهها و تجار مواد
مخدر هســتند( .مدیر معارف ،ولســوالی کنگ ،نیمروز)۲۰۱۹ ،
ارزش زمین در شهر زرنج افزایش یافته است زیرا شهر نقشه برداری
شده و مقامات دولتی که زمین ها را غصب کرده اند آن را به قیمت
های باال فروخته اند […] تاجران مواد مخدر و مقامات دولتی که
در این تجارت رشیک اند نیز ثرومتند شده اند اما افراد فقیر هر روز
فقیرتر می شوند( .قومندان ملیشه سابق ،شهر زرنج ،نیمروز)۲۰۱۹ ،

تورخم در والیت ننگرهار ،دهها ســال اســت که شهرک رسحدی مهمی
بوده و ثروت آن با اقتصاد همســایه آن پشــاور پیوند نزدیک دارد .تجارت
منبــع تغذیــه اقتصاد محلی بوده اســت – که درآمدهای دولت را تقویت
کرده ،منبع رسمایه گذاری و حامیت از معیشــت و رفاه مردم رسزمین
رسحدی را تامین کرده اســت.
اما مزایا به طور برابر توزیع منی شــود .درســت هامنطوری که یک گروه
نخبه کوچک از رونق تجارت در نیمروز ســود برده اســت ،در ننگرهار نیز
تعــداد معدودی از بازیگران سیاســی پرنفوذ از قراردادهای مرتبط با خط
لوجســتیک نظامی که نیازمندیهای نیروهای ناتو را از مســیر تورخم
تامیــن میکنند ،ســود بردند .عــاوه بر این ،تجارتهای کوچک قانونی و
غیر قانونی با میزان باالی خشــونت ،رشایط نامناســب کاری و رویههای
اســتثامرگرانه کاری همراه است.
در حالی که ظهور رونقشــهرهای رسحدی میتواند مزایای اقتصادی
برای ســاکنان ایجاد کند ،ثروت به دســت آمده از طریق تجارت غالباً
گذرا و موقتی اســت ،زیرا بســیاری از نخبگان ســود به دست آمده را در
شــهرهای پایتخت یا خارج از کشــور رسمایه گذاری میکنند.
به عالوه ،آسیبهای ناشی از زندگی در رونقشهرهای رسحدی ممکن
است در طوالنی مدت با تضعیف مرشوعیت دولتی ،هزینه باالیی به بار آورد
و باعث حامیت بیشرت از نیروهای مخالف گردد .به نظر می رسید جوامع
رسحدی در نیمروز از افزایش رسمایه گذاری و زیربناها از سوی دولت
مرکزی راضی بودند .با این حال ،آنها در مورد آنچه که نخبگان فاسد تلقی
میکنند و نیز نابرابری فزاینده در سطح والیت ،نظر مثبت ندارند.
انتظارات ما از دولت مرکزی تغییر کرده اســت  ...از زمانی که
او [رئیس جمهور غنی] برای ســاخت بند کامل خان برنامه ریزی
کرد ،ســاکنان نیمروز بســیار خوشحال اند [ ]...ما انتظار زیادی از
حکومــت والیتــی نداریم زیرا همه آنها فاســد اند و اولویت آنها منافع
خود شــان است( .تاجر ،شهر زرنج ،نیمروز)۲۰۱۹ ،
یکی از دالیل افزایش شــورش طالبان ،فســاد در دولت است  ...آنها
درگیر رشــوه خواری هســتند و در همه چیز دخالت میکنند [ ]...این
کار مردم فقیر را ناراضی می ســازد و باعث رشــد شــورشگری طالبان
شــد( .انتقالدهنده و قاچاقبر انســان ،شهر زرنج ،نیمروز)۲۰۱۹ ،

در حالی که نیمروز دهها سال است که مرکز قاچاق مواد مخدر تولید شده
در سایر والیتهای جنوبی افغانستان (به کشور همسایه ایران) است،
قاچاق مردم در طی یک دهه اخیر بسیار رشد کرده است که سبب جلب
انواع جدیدی از شبکههای قاچاق از خارج این والیت شده است.
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میامنار

پس از آتش بس ،رشکت جهاين آســيا وارد منطقه شــد ،بعد ســاخت و
ســاز جاده رشوع شــد ،ســپس چوببُری در منطقه آغاز شد .وقتی جمعیت
منطقه بیشــر شــد ،هروئین رشوع به آمدن کرد .بعد ،جوانان محلی رشوع
کردند به اســتفاده از انواع مختلفی از مواد مخدر .بســیاری از جوانان
رشوع بــه مرصف هروئین کردند..
پیرمرد ســاکن محل ،چیپوی ،شــال رشق ایالت کاچین۲۰۱۸ ،

کاچین
شان

مزرعه کوکنار در قریه تامو خانگ ،شــهر چیپوی،
ایالت کاچین ،میامنار .عکس توســط .KRC

در باره رسزمینهای رسحدی
میامنار بزرگترین کشــور در رسزمین اصلی ( )mainlandجنوب رشق
آســیا با جمعیتی حدود  53میلیون نفر اســت .این کشــور با بنگالدش،
هند ،جمهوری خلق چین (شــامل تبت) ،الئوس و تایلند رسحدات
وســیع مشــرک دارد .اگرچه این کشور دارای منابع طبیعی گسرتده ای
اســت ،اما اکرث مردم به شــدت فقیر اند .این کشــور در رده بندی شاخص
انکشــاف برشی از میان  188کشــور در رده  ۱۴۵قرار گرفته اســت  -اما
ســطح زندگی در مراکز شــهری مدرن مرفه با مناطق فقیر روســتایی تفاوت
قابل مالحظه ای دارد.
میامنار  -که در گذشته برمه نامیده می شد  -با تنوع قومی اش شناخته می
شود ،گرچه گروه قومی بامر ،بزرگرتین گروه جمعیتی این کشور ،اکرثیت
را تشکیل میدهد .از زمان استقالل آن از حاکمیت استعامری انگلیس
در سال  ،1948رژیمهای پی در پی تالش کرده اند کنرتل یکپارچه ای
بر کشور داشته باشند .درگیری بر رس هویت قومی و همچنین ایدئولوژی
سیاسی ویژگیهای اصلی تاریخ پس از استعامر میامنار است.

بــه رغم تالشهــای مختلف در مذاکرات صلح ،از جمله تالش
های فعلی برای دســتیابی به توافق آتش بس رسارسی،
درگیری های خشــونت آمیز تا به امروز ادامه داشــته است.
این پروژه در ایالت کاچین در شامل و ایالت شان در شامل رشقی کشور
متمرکز است .نخبگان هر دو ایالت جزو امضا کنندگان سند قبل از استقالل
موسوم به توافق نامه پانگلونگ بودند .هدف این توافقنامه ایجاد یک
سیستم سیاسی فدرال با میزان قابل توجهی از خودمختاری محلی بود .این
آرزوها پس از استقالل فراموش شد و هر دو منطقه گرفتار درگیری مسلحانه
بین سازمانهای مسلح مختلف قومی و دولت ملی شدند.

به رغم تالشهای مختلف در مذاکرات صلح ،از جمله تالش های فعلی
برای دستیابی به توافق آتش بس رسارسی ،درگیری های خشونت آمیز
تا به امروز ادامه داشته است .با این حال ،نارضایتیهای مهم سیاسی تا
حد زیادی حل نشده باقی مانده است و دورههایی از ثبات شکننده اغلب
جای خود را به چرخههای جدید خشونت و بی اعتامدی داده است.
روند فعلی صلح در میامنار در صدد تعقیب ترتیبات آتش بســی اســت که
در اواخر دهه  1980و  1990با ســازمانهای مســلح مختلف قومی توافق
شــده بود .این آتش بسها تا حدی به این هدف طراحی شــده اند که
رسزمینهــای رسحدی کشــور  -به ویــژه مناطق هم رسحد با چین و تایلند
– به گونه بهرت در اقتصاد ملی ادغام شــوند.
نخبگان سیاســی و تجارتی در میامنار و رسارس جنوب رشق آســیا این
رسزمینهای جنگزده رسحدی را به عنوان «مناطق بی اســتفاده»
غنی از منابع ،دسـتنخورده و مناســب اســتخراج منابع در مقیاس بزرگ،
تجارت و دهلیزهای زیربنایی ترســیم کردند .گفتامنهای انکشــاف ملی،
منازعه مســلحانه را نتیجه انکشــاف نیافتگی می دانند و ادعا میکنند
انکشــاف باعث ایجاد صلح خواهد شد.
با این حال ،رویکرد از باال به پایین به انکشــاف رسزمینهای رسحدی
منجــر به رسمایه گذاریهای تجارتی غارتگرانه ،رویههای مخرب زیســت
محیطی و اجتامعی و دور جدیدی از نظامیگری شــده اســت که ثروت
و قــدرت را منحــرا در اختیار یــک گروه محدود از نخبگان نظامی و
تجاری قرار داده است.
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مناطق مرتفع کاچین و شــان برای کشــت کوکنار کام ً
ال
مناســب است .کوکنار امنیت معیشــتی مناطق فقیرنشین
روســتایی را تامین کرده اســت اما به رکن مالی تداوم
درگیریهای مســلحانه نیز تبدیل شده است.
تا به امروز ،چشــم انداز روشــنی در باره چگونگی «انکشــاف» این مناطق
در آینده وجود ندارد و از بســیاری جهات این دور از «انتقال» نیز شــاهد
عقبگرد و برگشــت قابل توجهی بوده اســت .این وضعیت در رشایطی رخ
می دهد که یک سیســتم سیاســی شــبه دموکراتیک در سال  2010شکل
گرفت ،روند رســمی صلح در ســال  2011آغاز شــد و آنگ سان سو چی در
انتخابات ســال  2015پیروز شد.
عوامل متعددی زمینهساز تداوم درگیریهای خشونت آمیز در میامنار
است .در ایالتهای کاچین و شان ،سازمانهای مسلح میتوانند از بیشرت
روستاها نفر استخدام کنند  -گاهی با زور اما اغلب به دلیل احساس تعهد
نسبت به یک مبارزه مشرتک ملیگرایی قومی .این گروهها همچنین
از فقدان نسبی امکانات «نابودی از راه دور» که ارتش ملی را قادر به
کنرتل (جادهها ،خط آهن و غیره) می سازد و نیز از نزدیکی به رسحدات و
شبکههای اقتصادی و سیاسی فرامرزی سود می برند.
عالوه بر این ،مناطق مرتفع کاچین و شــان برای کشــت کوکنار کامالً
مناســب است .کوکنار امنیت معیشــتی مناطق فقیرنشین روستایی را
تامین کرده اســت اما به رکن مالی تداوم درگیریهای مســلحانه نیز
تبدیل شده است.
در دهــه هــای اخیر ،رابطه بین مواد مخدر و منازعه پیچیده تر شــده
اســت .این موضوع از حد کشــت تریاک فراتر رفته و به تولید و عرضه
دیگر مواد مخدر ،مانند متآمفتامین رســیده اســت .جوامع محلی جزو
آســیب پذیرترین گروهها در برابر مرضات ناشــی از تغییر الگوهای مرصف
مواد مخدر اســت ،از جمله افزایش میزان تزریق هیروئین و مرصف
متآمفتامین.

جوامع محلی جزو آســیب پذیرترین گروهها در برابر مرضات
ناشــی از تغییر الگوهای مرصف مواد مخدر اســت ،از جمله
افزایــش میزان تزریــق هیروئین و مرصف متآمفتامین.
موضوع متناقض و مهم این اســت که بســیاری معتقدند آسیبهای
ناشــی از مواد مخدر نتیجه توافقات آتش بس ناكام و به لحاظ سیاســی
غیرصادقانه و افزایش حضور دولت اســت ،نه معلول درگیریهای
مســلحانه .به گفته آنها ،پالیسـیهای سیاســی و اقتصادی ملی به جای
اطمینان از انکشــاف فراگیر و پایدار ،بر آرام ســاخنت جمعیت ناراضی
محلی متمرکز شــده اســت .البته بســیاری از افراد در سطح ملی این
مســاله را زیر سوال می برند.
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رسنج های اســتفاده شــده در ایالت شاملی شان .عکس توسط شان.

رصف نظــر از ایــن که این دیــدگاه ها «صحیح» اند یا «غلط» ،آنها
به روایات قوی تبیین کنندهای بدل شــده اند که ســزاوار بررســی و
فهم اســت .این یکی از اهداف تحقیق ما و گزارش ‹صداهایی از
رسزمینهای رسحدی› است.

ایالت شان
ایالت شــان بزرگترین بخش اداری از  ۱۴واحد اداری میامنار اســت که
تقریبا یک چهارم کشــور را در بر میگیرد .بخش اعظمی از 60،000
مایل مربع مســاحت آن شــامل تپه های شــیبدار پوشیده از جنگل و دره
های عمیق با چند دشــت مرتفع موســوم به ارتفاعات شــان است .ایالت
شــان دارای رسحدات طوالنی بیناملللی با چین و تایلند و یک رسحد
کوتاه با الئوس اســت .جمعیت تخمینا شــش میلیونی آن از قومیت ها و
زبان های مختلف است.
این جمعیت متنوع در  55شــهرک ،تقریبا  16,000روســتا و تعدادی
از شــهرهای کوچک پراکنده اســت  -تانگی در جنوب ،الشــیو در شامل
و کینگتانــگ در رشق .بــا ایــن حال ،اکرثیت قریب به اتفاق مردم در
مناطق روســتایی زندگی میکنند و زراعــت اصلی ترین منبع تامین
معیشــت اســت .پس از چندین دهه درگیری مسلحانه و رسمایه گذاری
ناکافی در خدمات اساســی و زیربناها ،ایالت شــان همچنان فقیر اســت و
بســیاری از خانواده های روســتایی از ناامنی غذایی رنج می برند.

گذرگاه رسحدی میامنار و چین ،ایالت شــان ،میامنار.
عکس توسط شان.

در دوران پیش از اســتعامر ،این منطقه از چندین امیرنشــین خودگردان
تشــکیل شــده بود ،که تحت حاکمیت غیرمســتقیم نظام استعامری قرار
داشــت و بریتانیا از طریق آن بر منطقه حکومت می کرد.

های «آتش بس» ،جمعیتهای رسحدی همچنان در معرض اشــکال
مختلف خشــونت قرار داشــته است ،خشونت ناشی از درگیریهای
دوامدار محلی ،نظامیگرایی و ســلب حق مالکیت.

در طی دهه  ،۱۹۵۰دولت تازه استقالل یافته میامنار این ساختارهای
قدرمتند محلی دیرین را به عنوان بخشی از تالشهای این دولت برای
تحکیم و متمرکز کردن کنرتل ،از بین برد ،اما نتوانست نهادهای کارآمد را
برای جایگزینی سیستمهایی که از بین برده بود ،ایجاد کند .نارضایتیهای
اجتامعی ،سیاسی و اقتصادی با نظامیگری بیمحابای قوم بامر تشدید شد
که در نتیجه سبب تضعیف بیشرت مرشوعیت دولت مرکزی شد.

از دهه  1990بدینســو ،ایالت شــالی شان به مهمرتین دهلیز
تجــارت زمینی میامنار تبدیل شــده که ماندلی را به رسحد چین
وصل میکند.

مقاومت مســلحانه ای که در اواخر دهه  1950آغاز شــده بود ،پس از
تاســیس یک دولت اقتدارگــرا در نتیجه کودتای نظامی جرنال نی وین
در ســال  ،1962به رسعت رشــد کرد .درگیری مسلحانه در رسارس ایالت
شــان با حضور چندین گروه مســلح مختلف و تنوع خطوط تقابل ،به چند
پارچه تقســیم شــد .اقتصاد تریاک منطقه برای بسیاری از گروههای
مســلح منبع مهمی برای تأمین مالی شد.
در دهههای  1990و  ،2000چند توافقنامه آتش بس ،که اغلب شــامل
توافقات غیررســمی در مورد تجارت مواد مخدر بود ،ثبات شــکننده ای
را در بخش اعظم مناطق شــالی و رشقی ایالت شــان ایجاد کرد .در
مقابل ،مناطق بزرگی از بخشهای جنوبی و مرکزی ایالت شــان شــاهد
کارزارهای خشــونت آمیز ضد شورش بودند.
در ســالهای اخیر ،این دینامیک برعکس شــده است :بخش شاملی
ایالت شــان شــاهد فوران موج جدید خشــونت بوده است ،در حالی که
بزرگتریــن گروه مســلح در بخــش جنوبی این ایالت توافق نامه آتش بس
رسارسی را با حکومت امضا کرده اســت .با وجود این ،حتی در دوره

دولت مرکزی اشــکالی از کنرتل نظامی و مســتقیم را بر مناطق خاصی
از ایالت شــان که دارای اهمیت اســراتژیک و اقتصادی است ،به ویژه
گذرگاههای مهم رسحدی و ســایتهای پروژههای عمرانی بزرگ ،اعامل
کرده اســت .در مناطق دیگر ،دولت به رویکرد غیرمســتقیم تر در مورد
حکمرانی بر رسزمینهای رسحدی متوســل شــده است ،از جمله مذاکره
برای آتش بس و ایجاد شــبه نظامیان تحت حامیت ارتش .این امر
بافتهای مختلف قدرت را به وجود آورده اســت که توســط مجموعههای
گوناگونی از بازیگران ،منافع و شــبکههای سیاســی و اقتصادی  -محلی،
ملی و بیناملللی  -شــکل گرفته است.
از دهه  1990بدینســو ،ایالت شاملی شــان به مهمرتین دهلیز تجارت
زمینــی میامنار تبدیل شــده کــه ماندلی را به رسحد چین وصل میکند.
چوببُری ،اســتخراج معادن ،فعالیتهای زراعتی (اعطای زمینهای
بزرگ عمدتا برای کشــت جواری ،کائوچو و میوه اســت) ،بندهای برق
آبــی و ســایر پروژههای زیربنایی مانند خطــوط لوله نفت و گاز که منطقه
یونــان در چیــن را با بنادر دریایی آبهای عمیق در ســاحل غربی میامنار
وصل میکند ،عواید بزرگی خلق کرده اســت.

صداهایی از رسزمینهای رسحدی 2020
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بســیاری از این طرحها بخشــی از ابتکارات کالن تر برای تعمیق ادغام
اقتصادی بین چین و جنوب رشق آســیا اســت .دهلیز اقتصادی چین و
میامنــار کــه بخش مهمی از طرح کمربند و جاده چین را تشــکیل میدهد،
مســیری مشــابه با خطوط لوله یاد شــده را دنبال میکند .این طرحهای
انکشــافی بلندپروازانه در مناطقی طرح ریزی می شــود که دچار درگیری
مســلحانه حل نشده است.
درآمدهــای هنگفتــی نیز از تجارت مواد مخدر به دســت می آید .ایالت
شــان بیش از  90درصد تریاک میامنار را تولید میکند ،که عمدتاً در
مناطق مرتفع شــیبدار کشــت می شــود و منبع معیشت مهمی را برای
حــدود  300,000-200,000خانــوار فراهم میکند .بخش اعظم این
تریــاک در داخــل رسحدات میامنار بــه مورفین خام یا هروئین تبدیل می
شــود و ســپس به چین ارســال می شود .به دنبال افزایش مرصف هروئین
در دهه  1990و  ،2000چین به بازار اصلی تریاک میامنار تبدیل شــد.

کشور ،بسیار محروم اند .رونق نسبی مییتکینا تا حدی نتیجه موقعیت
اسرتاتژیک آن در شامل غربی ترین نقطه رودخانه ایراوادی و پیوند آن با
مسیرهای تجارتی تاریخی فرا منطقهیی  -از چین و تایلند در رشق و هند
در غرب  -و ورود مشاغل از برمه پایین ،چین و جاهای دیگر است.

انکشــاف نیافتگی منطقه مربوط به حاشیهنشــینی آن از مرکز
سیاسی است.
با این حال ،گســره رشــد اقتصادی در حوالی مییتکینا بســیار محدود
اســت :زیربنای خط آهن در مییتکینا متوقف می شــود و جادههایی که به
ســمت شــال و غرب کشیده اســت در چند مایلی خارج از شهر بی کیفیت
می شــود یا اصال وجود ندارد .از همه مهمتر ،صنایع کوچک و متوســط
محلــی تقریبــا هیچ وجود ندارد .این امــر علیرغم ثروت طبیعی منطقه ،از
جمله جنگل های وســیع اســت که برای استخراج چوب چارتراش ،یشم،
طال و ســایر فلزات گرانبها بهره برداری می شــود.

طی چند دهه گذشــته ،ایالت شــان به یکی از بزرگرتین تولید کنندگان
قرصهــای متاآمفتامین در جهان تبدیل شــد که در اصطالح عامیانه
«یاما» یا «یابا» گفته می شــود و اخیرا ً به نام کریســتال مت یا «یخ»
شــناخته می شــود .رشــد تولید متآمفتامین در میامنار با افزایش تولید و
مرصف مواد مخدر در کشــور همســایه تایلند ارتباط نزدیک دارد .در ســال
 ،2003نخســت وزیر تایلند ،تاكسین شــیناواترا علیه مواد مخدر اعالم
جنگ كرد ،كه انگیزه بیشــری برای انتقال تولید به آن ســوی رسحد در
میامنار فراهم كرد.

انکشــاف نیافتگی منطقه مربوط به حاشیهنشــینی آن از مرکز سیاســی
اســت .درگیریهای مســلحانه هم علت و هم معلول این حاشیهنشینی
بوده اســت .چالشهای اساســی در برابر مرشوعیت دولت میامنار با
تأســیس ارتش اســتقالل کاچین ( )KIAدر سال  1961آغاز شد .با فرا
رســیدن ســال  ،1963این منطقه درگیر شورش گسرتده ای بود .درگیری
برای  30ســال بعدی تقریباً به صورت مســتمر ادامه یافت ،با وقفههای
گهگاهی ،وقتی که تالش برای توافق سیاســی ناکام میماند.

هامنطور که در گواهی افراد ذیل نشــان داده شــده است ،بسیاری از
ســاکنان ایالت شــان بر این باور اند که مرصف مواد مخدر و مشــکالت
اجتامعی ناشــی از آن در جامعه در حال رشــد اســت و روند صلح فعلی
را به حیث فرصتی برای آغاز رســیدگی به این مســائل می دانند .با این
حال ،جا افتادگی مواد مخدر در اقتصاد ایالت شــان و ســاختارهای قدرت
آن باعث می شــود این مســئله به آسانی حل نشود.

تا دهه  ،1980جدیترین درگیریها مربوط به منازعه سه ضلعی میان
ارتش میامنار ،حزب کمونیست برمه ( )CPBتحت حامیت گسرتده چین،
و  KIAبود .در حواشی ساحات تحت کنرتل  ،KIAسازمانهای مسلح
قومی دیگری و نیز گروههای شبه نظامی همچون ارتش دموکراتیک
جدید  -کاچین ( )NDA-Kظهور کرد .بسیاری از این سازمانهای مسلح
در اقتصاد تریاک منطقه دخیل بوده اند ،اگرچه  KIAبعدا ً در تالش برای
کسب پشتیبانی بیناملللی ،به رسکوب کشت کوکنار دست زد.

ایالت کاچین
ایالت کاچین شــالیترین ایالت میامنار اســت و با یونان و منطقه
خودمختار تبت چین و نیز ایالتهای شــال رشقی آســام و اروناچال
پرادش هند رسحد مشــرک دارد .براســاس اطالعات رسشامری سال
 ،2014ایالــت کاچین حــدود  1.7میلیون نفر جمعیت دارد.
با این حال ،رسشامری یک رویه بحث برانگیز بود و مناطق بزرگی از این
ایالت ،که هنوز تحت کنرتل دولت میامنار نیست ،از رسشامری حذف
شد .همه کسانی که در ایالت کاچین زندگی میکنند به عنوان کاچینی
شناخته منی شوند و این منطقه طی سالهای اخیر مهاجرت گسرتدهای
از دیگر بخش های میامنار را تجربه کرده است .این ایالت از نظر قومی،
زبانی و فرهنگی بسیار متنوع است ،اگرچه گروهی که به عنوان کاچینی
شناخته می شوند مدعی اند این منطقه میهن اجدادی آنها است.
بر اساس شاخص فقر چند بُعدی بانک جهانی ،پایتخت ایالت کاچین،
مییتکینا ،حتی در مقایسه با سایر مراکز مهم شهری در رسارس کشور،
نسبتاً مرفه است .در همین حال ،مناطق روستایی ،به ویژه در شامل دور
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در ســال  ،1994ســازمان استقالل کاچین (( )KIOکه  KIAجناح
نظامی آن را تشــکیل میدهد) و ارتش میامنار توافق آتش بس امضا
کردند .این توافقنامه به  17ســال صلح مســلحانه انجامید و امیدواری
گســردهای را برای آینده بهرت ایجاد کرد .این توافقنامه همچنین ســبب
افزایش چشــمگیر چوببُری و اســتخراج معادن شد ،که باعث تخریب
وســیع محیط زیســت ،و تحوالت بزرگ در کسب و کار زراعتی (به
خصوص مزارع کائوچو و کیله) شــد ،تحوالتی که متکی به ســلب حق
مالکیت روســتائیان محلی بر زمین شان بود.

کارمنــدان معــدن جیدی در حال تزریق هیروئیــن در فاکانت ،ایالت کاچین ،میامنار.
عکس توسط .KRC

عالوه بر این ،بســیاری از ســاکنان بر این باورند که آتش بس منجر به
افزایش مرضات ناشــی از مرصف مواد مخدر شــد .این مســایل به تبیین
موضوع بازگشــت  KIOدر ســال  2011به جنگ علیه ارتش میامنار که
هر روز جســورتر می شــد ،کمک میکند .این زمانی بود که ســاکنان دیگر
نقاط کشــور به گذار سیاســی ملی چشــم امید دوخته بودند .ایالت کاچین
تــا حد زیادی از فرصتهای مرتبــط ،مانند افزایش جریان کمکها به
این کشــور بعد از ســال  ،۲۰۱۵حذف شــده بود ،زیرا بازیگران بیناملللی
عمدتـاً فقــط با ادارات دولتــی میامنار و از طریق آنها کار می کردند.
این وضعیت باعث شــده اســت بیان خواستههای مردم کاچین در سطح
ملــی و بیناملللــی ،بهخصوص در رابطه با تجربیات شــان در مورد مرضات
مواد مخدر ،با دشــواری روبرو شــود .این موضوعی اســت که ما امیدواریم
از طریــق ایــن گزارش به رفع آن کمک کنیم.

یادداشتی در باب روششناسی
پیــام هــای کلیدی ذیل ،از یافتههای بیش از  600مصاحبه اقتباس شــده
اســت که توســط تیم تحقیقاتی در ایالت کاچین و شــان در سالهای
 2018و  2019انجام شــده است.
هر دو ایالت شان و کاچین مناطقی دارای تنوع قومی و زبانی قابل
توجه هستند .این پروژه ،فراتر از تعریف ارضی «کاچین» و «شان» ،با
سازمانهایی کار میکند که خود را از قومیت کاچین و شان معرفی میکنند
(خود این دو عنوان برچسبهای هویتی پیچیده ای هستند) .این امر
باالتبع ،در رابطه با اینکه تیم تحقیقاتی تا چه اندازه میتواند تحقیقاتی
را انجام دهد که دینامیک زبانی و قومی این دو منطقه بسیار گسرتده را
مشرتکا پوشش دهد ،فرصت ها و محدودیت هایی را ایجاد میکند.

بیشــر تحقیقات انجام شــده توســط این تیم با مردمانی بوده است که
خود شــان را با هویت شــان و کاچین معرفی کرده اند .اگرچه بخشــی از
مصاحبهها با جمعیت غیر شــان  /کاچین و کســانی که به زبان شــان /
کاچین صحبت منیکنند ،انجام شــده اســت ،اما الزم است تأکید شود
که تحقیقات ارائه شــده در این گزارش عمدتا بر دریافت دیدگاههای
جمعیتهای شــان و کاچین در این محدوده وســیع رسزمینی ،متمرکز
اســت .بــا این حال ،با توجه بــه اینکه تحقیقات اندکی در مورد این
موضوعات از این منظر انجام شــده اســت ،این تحقیق سهم قابل
توجهــی در تولید دانش در این زمینه دارد.
تحقیقات ســاحوی در درجه اول روی مصاحبه با افرادی متمرکز اســت
کــه خــود را با عنوان خاصی معرفی منیکنند و توســط دیگران به حیث
نخبگان سیاســی ،غیرنظامی یا نظامی ،شــناخته منی شوند .برخی
از پاســخ دهندگان ممکن اســت نقشهایی داشته باشند که آشکارا
سیاســی اســت یا در مواردی ممکن اســت نقش آنها متضمن اختیارات
محدود سیاســی محلی باشــد .اما این تحقیق در هر صورت دیدگاههای
مهم محلی را در مورد انواع «صلح» و «انکشــاف» که در واقع در
رسزمینهای رسحدی کشــور رخ میدهد و چگونگی نفوذ مواد مخدر در
زندگــی روزمره مردم ،ارائه میکند.
طیف وســیعی از دیدگاههای مهم از این تحقیق قابل اقتباس اســت
که ما منی توانیم در فضای موجود در این گزارش پوشــش بدهیم.
درعوض ،ما روی برجســته کردن دیدگاههایی مترکز کرده ایم که
مکررا ً در مصاحبهها مطرح می شــود ،در ورکشــاپهای تعقیبی با رشکت
کننــدگان تحقیــق و مخاطبــان محلی به وضوح بازتاب می یابد ،و تیم
تحقیقاتــی آن را در تعامــل با مخاطبین بیشــر در زمینه مواد مخدر در
میامنار ،مهم می دانند.

صداهایی از رسزمینهای رسحدی 2020
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پیامهای کلیدی
1 .افزایــش میــزان آســیب مواد مخدر یک ویژگی تعییــن کننده تجربه مردم مناطق رسحدی در ایالت
های کاچین و شــان از آتش بس و انکشــاف اقتصادی است
پالیسیســازها غالبـاً معتقدند كه كلیــد مقابله با اقتصادهای مواد مخدر
غیرقانونی در كاهش ســطح درگیری های مســلحانه ،تقویت دولت و
ادغام اقتصادی و سیاســی مناطق حاشــیهای نهفته است .این نوع
پالیســی بر این ایده اســتوار است که صلحسازی ،دولتسازی ،انکشاف
اقتصادی و اســراتژیهای مبارزه با مواد مخدر همدیگر را تقویت
میکنــد .با این حــال ،دیدگاههای جمعیت رسحدی در میامنار این
فرضیات را اغلب به چالش میکشــد.
اگرچــه توافقنامههای آتش بس به کاهش میزان درگیری مســلحانه
متــام عیار در بســیاری از مناطق کمــک کرد ،همین توافقنامهها مردم
را در معرض «خشــونت آهســته» سوء استفاده از مواد مخدر گذاشت.
در حقیقــت ،مردم رسارس کاچین و شــان ابــراز نگرانی میکنند که بعد از
توافق آتش بس و انکشــاف اقتصادی مرتبط به آن ،آســیبهای ناشــی از
مــواد مخدر افزایش یافته اســت .ایــن موضوع در گفتار دو پیرمرد بازتاب
یافته اســت .این دو مرد توصیف میکنند که چگونه زادگاهشــان چیپوی،
واقع در شــال رشقی ایالت کاچین ،پس از امضای آتش بس  KIAدر
سال  ،1994تغییر کرد.
وقتی در ســال  1973در چیپوی ســاکن شدم ،شنیدم که تریاک
وجود دارد اما هرگز آن را با چشــان خودم ندیده بودم .آن زمان
بــا معتــادان مواد مخــدر برخورد نکرده بودم .من در مورد هروئین و
یابا در این منطقه چیزی نشــنیده بودم .پس از آتش بس ،رشکت
جهاين آســيا وارد منطقه شــد ،بعد ساخت و ساز جاده رشوع شد،
ســپس چوببُری در منطقه آغاز شــد .وقتی جمعیت منطقه بیشرت
شــد ،هروئین رشوع به آمدن کرد .بعد ،جوانان محلی رشوع کردند
به اســتفاده از انواع مختلفی از مواد مخدر .بســیاری از جوانان رشوع
به مرصف هروئین کردند .بســیاری از جوانان به خاطر مواد مخدر
درگذشــتند( .پیرمرد ســاکن محل ،چیپوی ،شامل رشق ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،
بعد از زمان آتش بس ،چینی ها وارد شــدند ،مردم می توانســتند
راحت گشــت و گذار کنند و مواد مخدر به صورت ســیل آســیا وارد
شــد .بله ،آتش بس چیز خوبی بود اما از زمان آتش بس به بعد،
مواد مخدر بیشــر شــد .من این گونه می بینم .در گذشــته ،تریاک
فقط برای افراد مســن بود .کاکای من به مدت  50ســال از تریاک
اســتفاده می کرد [ ]...اکنون جوانان مواد مخدر را به روش های
مختلف اســتفاده میکنند  -تزریق ،استنشــاق .همین شب گذشته
مرد جوانی به دلیل اعتیاد به مواد مخدر در این روســتا درگذشــت.
من قصد دارم به مراســم تشــییع جنازه بروم .او تنها  30ســال داشت.
(پیرمرد ســاکن محل ،چیپوی ،شــال رشق ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،

48

میامنار

مردم در ایالت شــان نیز معتقدند بین آتش بس و رشــد آشــکار تولید مواد
مخدر غیرقانونی و مرصف آن در منطقه ،ارتباط وجود دارد .این مســاله
در توضیحــات ذیــل در بــاره چگونگی تغییر اوضاع در زمان آتش بس
 Pa-Oدر ایالت جنوبی شــان ,بازتاب یافته است.
در گذشته ،چند مزرعه کوکنار در بعضی از روستاهای اطراف
تاونجی ،در پینالونگ و شیشنگ وجود داشت .با این حال ،توافق
آتش به گروههای طرف آتش بس و شبه نظامی فرصت داد کنرتل
برخی مناطق را در دست بگیرد [ ]...از آنجایی که این مناطق تحت
کنرتل آنها است ،مزارع کوکنار و مواد مخدر بدون هیچ محدودیتی
مجاز دانسته شد .از آنجایی که به خاطر محصوالت زراعتی و زمین
از دهقانهای محلی مالیه گرفته می شود ،مردم ترجیح میدهند
کوکنار کشت کنند زیرا در مقایسه با سایر محصوالت معمولی
میتوانند رسیعرت و بیشرت درآمد کسب کنند .بعد ،مواد مخدر نیز شایع
شد( .سیاستمدار محلی ،تاونجی ،ایالت شان)۲۰۱۹ ،
اســتخراج معادن (برای طال ،کهربا ،خاک کمیاب و ســایر مواد معدنی)،
چوببُری و کســب و کار زراعتی در مقیاس بزرگ از دهه  1990به
بعد در شــال میامنار گســرش یافت .ارتباط بین این اشکال انکشاف
اقتصادی و تشــدید آســیبهای مواد مخدر در بسیاری از مصاحبهها
مطرح شــد .نظرات مرد جوانی که در معادن کهربا در دانای کار میکند
– دانای شــهری رسشــار از منابع و جنگزده در بخش غربی ایالت کاچین
اســت  -این امر را به وضوح به تصویر می کشــد.
در معادن کهربا ،بســیاری از کارگران معدن از مواد مخدر اســتفاده
می کردند .من رشوع به اســتفاده از مواد مخدر کردم به خاطری که
ماهیت کار در معدن بســیار خســته کننده بود .وقتی مواد مخدر را
استنشــاق می کردم ،بســیار پر انرژی می شــدم .من از هروئین ،یابا
و مواد مشــابه آن اســتفاده کردم .بســتگی به مقدار پولی داشت که به
دســت می آوردم .با گذشــت زمان ،دیدم که کارگران معدن بیشرتی
به مواد مخدر معتاد می شــوند .در اینجا بســیاری از مردم به دلیل
مرصف مواد مخدر از بین رفتند .اینجا تهیه تریاک دشــوار اســت.
اما هروئین و یابا را به راحتی می توان یافت .بســیاری از کارگران
معدن به دلیل ماهیت کار معدن ،زندگی شــان را خراب کردند.
(کارگر معدن ،شــهرک دانای ،ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،

پیوند بین مواد مخدر و صنایع استخراجی چیزی جدید نیست :استفاده
نادرست از مواد مخدر مدتهاست که در معادن بدنام یشم در پاکانت ایالت
کاچین وجود داشته است .با این حال ،طی چند دهه گذشته ،به دلیل ثبات
ناشی از آتش بس و باز شدن کشور به روی تجارت و رسمایه گذاری ،صنایع
استخراجی در ایالت کاچین به طور چشمگیری گسرتش یافت.

مرکز توانبخشــی (ترک) مواد مخدر در فاکانت ،ایالت کاچین،
میامنار .عکس توسط .KRC

گســرش صنایع اســتخراجی منجر به بهبود اتصال جادهای ،ظهور
رونقشــهرهای مختلف و افزایش گردش پول شــد که به نوبه خود
اســتفاده گســرده از مواد مخدر را تســهیل و تقویت کرد .یکی از ساکنان
یک روســتا در امتداد رودخانه ایرراوادی در شــهرک مییتکینا مشاهدات
خود از پیوند بین مواد مخدر و انکشــاف را چنین بیان کرد.
در گذشــته تعدادی از مرصف کنندگان مواد مخدر در این روســتا
وجود داشــتند .اما وقتی دولت به کاســب کاران چيني اجازه داد در
ســواحل رودخانه در جســتجوی طال باشند ،وضعیت بدتر شد .هر
گونه خواســتند مواد مخدر را پخش کردند .روســتاییان را به عنوان
کارگر روزانه اســتخدام می کردند .در آن زمان ،دســتمزد فقط 500
كیات در روز بود .بعد از ده روز کار کردن ،فقط می توانســتیم
 5000کیات درآمد کســب کنیم .زیاد نبود ...
اما کسب و کار جدید طال در هر ماه  ۶۰,۰۰۰كیات درآمد داشت […]
آنها در امتداد رودخانه با ماشین آالت كار می كردند .اگر آنها از ماشین
های بزرگ استفاده منی کردند ،ما هنوز می توانستیم در مقیاس
کوچک طال را از طریق تغارشن شویی ( )sluicingاستخراج کنیم .اما
آنها هر چیزی را که می توانستند با ماشینهای شان کار کنند ،بردند.
تا سال  2006در اینجا کار کردند و همه چیز را نابود کردند .آنها نه تنها
محیط زیست و زمین را نابود کردند؛ جامعه روستایی را نیز ویران کردند
[…]جوانان زیادی رشوع به کار کردند و تریاک به صورت رایگان
عرضه شد( .باشنده محلی ،شهرک مییتکینا)۲۰۱۸ ،

در حالی که مردم ایالت کاچین اســتفاده از هروئین را عامل اصلی
نگرانی می دانند ،اکرثیت افرادی که در ایالت شــان مصاحبه شــده
بودنــد ،متآمفتامیــن (یابا) را به عنوان مهمترین مســئله مواد مخدر در
جوامــع خود می دیدند .مردم مــی گویند یابا به مرصفکنندگان انرژی
و انعطاف پذیری بیشــری میدهد تا برای ســاعات طوالنی در مشاغل
خســته كننده کار کنند .بنابراین ،اســتفاده از متآمفتامین عمیقا در
فرهنگ کاری در بخشهای کار دســتی و کم مهارت جا افتاده اســت،
چنانچه در اظهارات خامنی که در ســیپاو ،واقع در شــال ایالت شــان،
مصاحبه شــده است ،انعکاس یافته است.
همرسم وقتی به رس کار می رود همیشه از مواد مخدر استفاده میکند.
رئیس گفت اگر آنها [كارگران] از مواد مخدر استفاده كنند میتوانند واقعاً
سخت كار كنند .وقتی من برای فروش مالته رفته ام ،دالالن قرصها
را طوری می فروشند که انگار یک بازار عادی است .همه میتوانند به
راحتی آنها را بخرند( .دهقان ،شهرک سیپاو ،شامل ایالت شان)۲۰۱۸ ،
افرادی که مواد مخدر می فروشند ،کارگران روزمزد را هدف قرار
میدهند ،زیرا این کارگران درآمد قابل خرچ دارند .شامری از مصاحبه
شوندگان همچنین اظهار داشتند كه صاحبان کسب و کار در بخش
معدن ،چوببُری و کشت زراعتی استفاده از مواد مخدر را در بین كاركنان
خود ترغیب و تسهیل می كنند تا کارگران بتوانند سختتر و طوالنیتر كار
كنند .این موضوع در اظهارات یک کشیش مسیحی در مورد مرصف مواد
مخدر در شهر کینگتانگ ،رشق ایالت شان ،نشان داده شده است.
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صاحبان مزارع کارگران را با پرداخت پول و یابا استخدام میکنند تا
به محصوالت زراعتی شان رسیدگی کنند .اگر این کار را نکنند ،تنها
تعداد اندکی از کارگران برای آنها کار خواهند کرد ،و حجم کار پرورش
محصوالت به موقع متام نخواهد شد .بنابراین ،کاری که کارفرمایان
انجام میدهند این است که یابا را درون قوطی های نوشابه میندازند و
با دادن نوشابه ها از کارگران پذیرایی میکنند .فعال ،کارگران جرات
منیکنند نوشابه و آب نوشیدنی از صاحبان مزارع بگیرند ،بلکه با خود شان
آب می آورند .کشیش مسیحی ،شهرک کینگتانگ ،رشق ایالت شان)۲۰۱۹ ،
بســیاری از گواهیهای دیگر نشــان میدهد که چگونه صاحبان کســب و
کار ،با توجه به افزایش ســطح وابســتگی به مواد مخدر ،این مواد را به
عنوان روشــی برای جذب و حفظ کارگران عرضه میکند .در اظهارات
ذیل ،یکی از کارگران شــهرک لویلیم در جنوب ایالت شــان ،در مورد این
عمل و تأثیر آن بر خانواده های کارگران ،شــهادت داد.
صاحب کســب و کار معدن ،به ســنگ کاران قرص یابا داد و گفت
مــواد مخــدر میتواند آنها را قوی تر و ســامل تر کنند .به این ترتیب،
آن کارگران معتاد به مواد مخدر شــدند .این آغاز مشــکالت مربوط
به مواد مخدر در خانوادههای آن کارگران اســت .بعضی اوقات اگر
صاحبــان کســب و کارها نتوانند بــه کارگران مواد مخدر بدهند ،حتی
منیتوانند کارگر اســتخدام کنند...

آنهــا محافظــت کنند [ ]...از نظر من ،تا زمانی که گروه های شــبه
نظامی وجود داشــته باشــند ،مواد مخدر منیتوانند نابود شود( .باشنده

تیچیلیک ،رشق ایالت شــان)۲۰۱۹ ،

یک مادر  48ســاله نیز درباره چگونگی تأثیر مرصف مواد مخدر در
روســتای خود در شــهرک الشــیو ،منطقه تحت کنرتل شبه نظامیان در
شــال ایالت شان ،سخن گفت.
گروه شــبه نظامی همه چیز را در روســتای ما کنرتل میکند .افراد
زیادی وجود دارند که از راه فروش مواد مخدر ثرومتند می شــوند.
بعضیها آمفتامین می فروشــند و یک خانه بزرگ می ســازند .من پنج
پرس دارم .اکرث آنها به چین رفتند .پرسی که ناتوان اســت در خانه
مانده اســت .به خاطری که ما از معتاد شــدن آنها می ترســیم ،پرسان
من و بســیاری از روســتاییان برای کار به کشــور چین می روند .اگر
در روســتا مبانند ،به مواد مخدر آلوده می شــوند .دولت هرگز منی آید
افرادی را که مواد مخدر مرصف میکنند یا می فروشــند ،دســتگیر
کند( .دهقان ،شــهرک الشــیو ،شامل ایالت شان)۲۰۱۸ ،

در ابتدا به کارگران یک یا دو قرص داده می شــود ،اما بعدا وقتی
معتاد می شــوند ،با متام پولی که روزانه به دســت می آورند مواد
مخدر خریداری میکنند و خانواده های شــان بدون درآمد می مانند.
(کارگر معدن ،شــهرک لویلیم ،جنوب ایالت شــان)۲۰۱۸ ،

پیوند میان مواد مخدر و ساختارهای امنیتی و مدیریتی که همراه با تغییرات
گسرتده اقتصادی و حضور روزافزون دولت در رسزمینهای رسحدی تحت
آتش بس پدید آمده است ،نیز حایز اهمیت است .در گزارشهای بعدی
ل تری به این مساله پرداخته خواهد شد.
پروژه ما به طور کام 
شــبه نظامیان تحت حامیت ارتش (که نوعا  pyithusitخوانده می
شــود و به معنی «شــبه نظامیان مردمی» اســت) به عنوان نیروهای ضد
شــورش برای نظارت بر جمعیت محلی و مکانهای امن برای انکشــاف
اقتصادی ،مســتقر شــده اند .در عوض ،این شــبه نظامیان مجوز غیر
رســمی دارنــد که تصدیهای قانونــی و غیرقانونی را اداره کنند .این پیوند
بین مواد مخدر و شــبهنظامیان در اظهارات زیر توســط مردی شــصت و
چند ســاله ،منعکس شــده اســت .وی در باره تغییراتی که در طول 20
ســال گذشــته در رشق ایالت شان شاهد بوده است ،توضیح میدهد.
صاحبان کســب و کار میتوانند به خاطر « [ »pyithusitشــبه
نظامیــان مــردم] آزادانه مواد مخدر تولیــد کنند .آنها در مناطق تحت
کنرتل « »pyithusitتولید میکنند ،اما « »pyithusitتوســط ارتش
حامیت می شــود [ ]...شــبه نظامیان مردم و خانواده دارند و می
خواهنــد منطقــه خود را آباد کنند ،بنابراین باید پول کســب کنند .به
همیــن دلیل ،آنها با صاحبان مشــاغل همکاری میکنند .ما می
گوییــم قاچاقبران مواد مخدر میتوانند از طریق شــبه نظامیان پیش
بروند .آنها به شــبه نظامیان مالیات می پردازند تا شــبه نظامیان از
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رسنج های جمع آوری شــده از یک ســایت کاهش آسیب ها در
فاکانت ،میامنار .عکس توســط .KRC

این اظهارات مخترص به ما امکان میدهد تجارب روزمره مردم از انکشاف
اقتصادی و اقتدار سیاسی در دهههای  1990و  2000در زمان آتش بس
را درست درک کنیم .این گفتهها تاکید میکند درک ما از موضوعات آتی
باید دقیق و حساس باشد :شیوههای برداشت عموم مردم در ایالتهای
کاچین و شان از آتش بس ،و چگونگی تاثیر این برداشتها بر گفتگوهای
جامعه مدنی در باره راه حلهای احتاملی مقابله با آسیبهای مواد مخدر
و موانع ممکن فراروی تحقق این تغییرات.

2 .تولید تریاک برای تامین معیشــت بســیاری از خانواده های فقیر رضوری اســت .اما تغییر الگوهای
مرصف مواد مخدر ،اشــکال جدیدی از آســیب پذیری و فقر ایجاد میکند.
بیشــر مترکــز جامعه بیناملللــی که در بخش مواد مخدر در میامنار کار
میکنــد ،بــر روی مهار تولیــد مواد مخدر و قاچاق آن به بازارهای خارجی
اســت .با این حال ،بســیاری از جوامع ساکن در رسزمینهای رسحدی
میامنــار افزایش میزان مــرف زیانبخش هروئین و متآمفتامین را
مهمتر از ســطح کشت تریاک می دانند.
مــردم مناطــق تولید کننده کوکنار اغلــب تأثیرات مثبت گوناگون را به
تریاک نســبت میدهند .کشــت کوکنار منبع قابل توجه درآمد فراهم
میکنــد و در نتیجــه امنیت غذایی را بهبود می بخشــد .کوکنار همچنین
بــرای تامیــن خدماتی مانند آمــوزش و صحت ،پول نقد فراهم میکند.
و خود تریاک برای مداوای بیامریهای مختلف اســتفاده می شــود .در
مقابــل ،جمعیت ایالت کاچین و ایالت شــان معتقدند افزایش مرصف
هروئین و متآمفتامین ،نســبت بــه تریاک ،تأثیر جدیتر و غیرقابل
کنرتل تر بر روی جامعه دارد .این مســاله به وضوح در دیدگاههای یک
مدیــر محلی در الشــیو در مورد چگونگــی تغییر وضعیت مواد مخدر از
زمان جوانی وی در دهه  1960تا به امروز بازتاب یافته اســت.

پرسیدند که چقدر تریاک دارید؟ اگر زیاد داشتیم ،به این معنی بود
که ثرومتند هستیم .در گذشته ،افرادی که از مواد مخدر استفاده
می کردند دیر به رختخواب می رفتند اما زود از خواب بلند می شدند
تا به رس کار بروند و خوب کار می کردند […] اگر تریاک کافی
می داشتند می توانستند کل روز بدون اسرتاحت در ساحه کار کنند.
استفاده از [ WYمتآمفتامین] ساده تر از تریاک است…
مــردم قبـاً  5هزار كیــات بابت یک قرص پرداخت می كردند .فقط
برخی از افراد از آن اســتفاده می کردند .اما اکنون ،با  500کیات
ســه قرص دریافت می کنید ،بنابراین هرکســی توانایی خرید آن
را دارد .شــار معتادان مواد مخدر االن بیشــر است .برخی از
معتــادان بــه مواد مخدر بــرای فرار از این نوع محیط ،به بیرون اعزام
شــدند .برخی از آنها بیش از  10ســال بیرون بودند اما وقتی به خانه
برگشــتند ،دوباره از آن اســتفاده کردند .پیش از این ،مواد مخدر
فقط در مرکز شــهر بود اما اکنون می توانید آن را در هر روســتا و
شــهر پیدا کنید( .مدیر محلی ،الشــیو ،شامل ایالت شان)۲۰۱۸ ،

وقتی ما جوان بودیم ،تریاک بسیار مهم بود .کسی که در آن زمان
از تریاک استفاده می کرد ،ثرومتند بود .اقوام و دوستان همیشه می

مزارع خشــخاش در امتداد رسحد چین ،ایالت
شــالی کاچین ،میامنار .عکس توسط .KRC
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این احســاس نیز در رسارس ایالت کاچین شــایع بود ،آنچه در اظهارات
آتی از پیرمردی در چیپوی بیان شــده است.
در گذشته ،اگرچه مرصف کنندگان تریاک ،از تریاک استفاده می
کردند اما کار هم می کردند ،استفاده از تریاک حتی به آنها کمک
می کرد تا کار بیشرتی انجام دهند .اما اکنون می بینیم که مرصف
کنندگان ،مواد مخدر را تزریق میکنند .از آنجایی که سوزن و رسنگ
به راحتی در دسرتس است ،بچهها رشوع به استفاده از مواد مخدر
میکنند […] انواع مختلف مواد مخدر در منطقه چیپوی وارد می
شود و در آینده پیش بینی می کنم مشکل اعتیاد به مواد مخدر حتی
بدتر شود( .باشنده کهنسال ،چیپوی ،شامل رشق ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،
الگوهای در حال تغییر مرصف مواد مخدر ،به یک جنبه مهم فقر و
آسیبپذیری تبدیل شده است که بسیاری از خانوارها در ایالتهای
کاچین و شان آن را تجربه میکنند ،هرچند اغلب نادیده گرفته می شود.
تقریباً از هر سه نفر یک نفر در این ایالتها زیر خط ملی فقر زندگی
میکنند .تأثیرات مادی ،جسمی و عاطفی استفاده زیانبار از مواد مخدر
برای بسیاری از خانواده هایی که همین حاال هم با فقر دست و پنجه
نرم میکنند ،و به نحوی غالبا دارای ابعاد جنسیتی خاص هستند ،بسیار
سنگین بوده است .این تاثیرات شامل هزینه های اضافی است که
خانواده ها به دلیل استفاده از مواد مخدر متحمل می شوند ،هامنطور که
زن سی و چند ساله ای از کینگتانگ در رشق ایالت شان ترشیح کرد.
مــن اولیــن فرزند از جمع پنج خواهر و برادر و تنها زن هســتم .بقیه
مــرد انــد .بــرادر بعد از من مواد مخدر زیادی مرصف کرد .برادر دومم
هروئین تزریق کرد و معتاد شــد .از دوســتم خواســتم او را به لوی
تای لینگ [مقر ارتش ایالتی شــان  /شــورای احیای ایالت شان]
بفرســتد .فهمیدیم که او  HIVدارد و باید دوا بخورد ...
در حالی که برادرانم مواد مخدر مرصف می کردند ،تنها من و پدرم
نان آور بودیم .دو برادر کوچکرتم هنوز در مکتب بودند .در آن زمان،
دو برادر من كه مواد مخدر مرصف می كردند ،اغلب اموالی مانند
موتورسایکل را دزدی می کردند .هر وقت برادرانم از دیگران دزدی می
کردند من مجبور به پرداخت غرامت می شدم .معاش کمی داشتم.
گاهی بعد از پرداخت غرامت در خانه من چیزی برای تامین غذا منی
ماند( .کارمند سازمان جامعه مدنی ،کینگتانگ ،رشق ایالت شان)۲۰۱۹ ،
همچنان ،استفاده از مواد مخدر میتواند باعث از دست رفنت درآمد شود
زیرا اعضای خانواده توانایی کار کردن را از دست میدهند ،دستمزد برای
خرید مواد مخدر مرصف می شود و/یا به خاطری که دارایی برای خرید
مواد مخدر فروخته می شود .این مسایل در اظهارات ذیل از زنی در
شهرک نامتو در شامل ایالت شان به روشنی نشان داده شده است.
مواد مخدر خانواده ما را نابود کرد ،من واقعاً آن را دوســت ندارم،
ما هرگز موفق نخواهیم شــد .حتی اگر موتر یا چیزهای ارزشــمندی
داشــته باشــیم ،چیزی باقی نخواهد ماند .حتی اگر فقط  1کیلو یا 2
کیلوگرم برنج داشــته باشــیم ،او [شــوهر من] آن را در بدل مواد مخدر
میدهد .او زماین که پرس اول ما درگذشــت ،رشوع [به مرصف مواد
مخدر] کرد ،او ناراحت بود .دوســتانش به او مواد مخدر دادند.
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او به من گفت اگر از آن اســتفاده كند ،میتواند حالش را بهرت
كند .من به او گفتم که اســتفاده نکند زیرا ما مانند ســایر افراد پول
نداریم .اکنون  14یا  15ســال اســت که ازدواج کرده ایم اما زندگی
ما بهرت نشــده است ...
او برای ترک اعتیاد یک ســال به ارتش لوی [ارتش آزادیبخش ملی
تانگ] پیوســت .وقتی به خانه برگشــت ،ســنگین تر و قشنگ تر بود
اما پس از بیرون رفنت با دوســتانش ،دوباره از آن اســتفاده کرد.
وقتی ســعی کرد کار کند ،معده درد گرفت ،لذا به خانه برگشــت و از
من پول برای مواد مخدر خواســت و اســراحت کرد .او حتی سند
مالکیت [خانه] را برای  ۶۰,۰۰۰کیات به گرو گذاشــت .به مدت
 15روز در مزرعــه کار کــرد ،امــا فقط  300کیات [ 0.20دالر ] به
دخرتش داد .من می خواهم او یک فرد خوب باشــد و مانند ســایر
افراد کار کند و خانواده ما را بهبود بخشــد ،اما او اینطور نیســت.
(دهقان ،شــهرک نامتو ،شامل ایالت شان)۲۰۱۸ ،

در اظهارات ذیل ،یک دهقان کاچینی از شــهرک موگاونگ نیز در مورد
ایــن صحبــت کرد که مواد مخــدر چگونه روابط خانوادگی را از بین می
برد و شــبکههای حامیتی را که برای خانوادههای درگیر مشــکالت مهم
است ،تضعیف میکند.
 20ســال اســت که من تریاک مرصف می کنم .آن زمان  18ساله
بودم .چهار یا پنج ســال پیش رشوع به اســتفاده از هروئین کردم.
وقتی  36ســاله بودم ازدواج کردم .همرسم مدتی با من زندگی کرد
اما می دانســت كه من معتاد هســتم .من از وی دو فرزند داشــتم.
وقتــی تــازه ازدواج کردیم ،مدتی مرصف آن را متوقف کردم .اما
اوضاع بدتر شــد .من در مراکز توانبخشــی در یانگون بوده ام .به
مراکــز توانبخشــی در منطقه تحت کنرتل  KIOنیز رفته ام .اما
خانواده من از هم پاشــید ...
از وقتی که معتاد شــدم ،همرسم به یک کشــور خارجی رفت.
فرزندانــم اکنــون با عمه ام زندگــی میکنند  ...بنابراین زندگی من
بی معنی شــد .بعد از آن ،دوباره رشوع به اســتفاده از هروئین کردم.
مــن گاو خــود را بــه کرایه کردم و با پول آن مواد مخدر مرصف کردم.
خواهــر و برادرهایــم هم گفتند تا زمانی که من معتاد باشــم دیگر مرا
منی پذیرند .تنها عمه ام از من مواظبت میکند .او کســی اســت
کــه از فرزنــدان من مراقبــت میکند .او با معاش تقاعد دولت زندگی
میکند .در گذشــته بســیار افرسده بودم و حتی به خودکشــی فکر می
کردم( .دهقان ،شــهرک موگاونگ ،ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،
تصور می شــود تشدید ســطح مرصف مواد مخدر همبستگی اجتامعی
و مکانیسـمهای حامیت متقابل را که در گذشــته در مواقع نیاز یا در
مدیریــت هزینههای رویدادهای خاص مانند عروســی و تدفین به خانواده
ها کمک می کردند را نیز تضعیف کرده اســت .یکی از رهربان ســازمان
جامعــه مدنی  Pa-Oایــن وضعیت را در مصاحبه زیر توضیح داد.

می دانید که همه روستاها قوانین خاص خود را دارند .در روستای من،
همه جوانان باید در جامعه خدمات اجتامعی انجام دهند .اگر  16ساله
اید یا مکتب را به پایان رسانیده اید ،باید به طور خودکار عضو گروه کار
اجتامعی روستا شوید .بنابراین ،در آن گروه ما قواعدی داریم و اگر
شام قواعد را رعایت نکنید ما به شام کمک منی کنیم ...
اگر شــا ازدواج کنید ،ما در عروســی تان به شــا کمک منی کنیم،
چیزی شــبیه این .این قواعد همچنین ســعی میکند جوانان را از
مرصف مواد مخدر منع کند .بر أســاس این قاعده ،اگر از مواد
مخدر اســتفاده می کنید باید روســتا را ترک کنید [ ]...مردم ســعی
میکننــد وضعیت را اینگونــه کنرتل کنند .اما اکنون کنرتل اوضاع
بســیار دشــوار اســت .در بعضی از روستاها اکرث جوانان از مواد مخدر
اســتفاده میکنند .ما قاعده داریم اما قاعده نقض شــده است( .رهرب

ســازمان جامعه مدنی ،شــهرک تاونجی ،جنوب ایالت شان)۲۰۱۸ ،

اســتفاده زیانبــار از مواد مخدر به عنــوان موضوعی منحرص به بخشهایی
از جمعیــت در بعضــی از مناطقِ پر خطر ،تلقی شــده بود ،به عنوان مثال،
كارگران مرد در ســاحات معدنکاری .اما اکنون مردم آن را بخشــی از
زندگی روزمره می دانند که طیف وســیعی از جامعه ،از جمله زنان و
کودکان را متاثر می ســازد .این روایت در مصاحبه های زیادی مطرح
شــد .اظهارات یک رهرب اجتامعی در مونگ پان در جنوب ایالت شــان
این را نشان میدهد.

امــروزه یابــا را می توان در همــه جا یافت .قبال ،قیمت یک قرص
یابا در اینجا  1800کیات بود .اکنون می توان ســه یا چهار قرص
را با  1000کیات خریداری کرد .به طور معمول ،یک شــاگر فقیر
بیــن  200تــا  500کیــات پول جیبی دارد ،در حالی که افراد خانواده
ثرومتند ممکن اســت چیزی بین  500تا  1000کیات داشــته باشند.
پرس معلمی از صنف هشــتم معتاد شــد و پدر و مادرش به خاطر
آن بســیار دل شکســته شــده اند .پرس این معلم توضیح داد که وی
بــه ایــن خاطر معتاد به مواد مخدر شــد که تنها با  200کیات می
توانســت یک قرص یابا بخرد( .رهرب اجتامعی ،شــهرک مونگ پان ،جنوب
ایالت شان)۲۰۱۸ ،

ایــن اظهــارات این درک را ایجــاد میکند که مرصف مواد مخدر چگونه
به یک جنبه مهم فقر و آســیب پذیری در ایالتهای كاچین و شــان بدل
شــده اســت .بنابراین ،اقدامات معطوف به کاهش فقر و ناامنی معیشــتی
بایــد بــه تأثیر مرصف مواد مخدر بیشــر توجه کند .این امر متضمن
چالشهایی اســت و پاسـخهای مناســب می طلبد .در بسیاری از مناطق
مرتفع ،کشــت تریاک در اسرتاتژی معیشــتی بسیاری از خانوارهای فقیر
نقش اساســی دارد .در عین حال ،افزایش میزان مرصف مواد مخدر ،به
ویژه هروئین و متآمفتامین ،فشــارهای شــدیدی بر خانوادهها و جوامع
وارد کرده است.

3 .جوانان در برابر آســیبهای ناشــی از مواد مخدر در رسزمینهای رسحدی میامنار به شــدت آسیب
پذیر شده اند
تأثیــر مــرف مواد مخدر روی جوانان یک نگرانی جدی در رسارس
ایالتهای شــان و کاچین اســت .اگرچه تعیین شامر آن سخت است،
امــا یــک حس قوی وجود دارد که جوانان به گونه نامتناســبی تحت تأثیر
مواد مخدر قرار گرفته اند و این امر در ســالهای آینده تأثیر جدی و
ویرانگری بر جامعه خواهد گذاشــت .مرصف مواد مخدر در بین کودکان
(که گاهی تنها یازده یا دوازده ســاله اند) و بزرگســاالن معموالً به
ترکیبی از ســاده لوحی ،ســطح پایین آموزش و عدم آگاهی در مورد مواد
مخدر و عدم نظارت خانواده نســبت داده می شــود.
این امر به ویژه در مورد کودکانی صادق است که به مکتب می روند،
در پوهنتون تحصیل میکنند یا والدین آنها برای کار مهاجرت کرده اند.
عالوه بر این ،فشار همساالن (بیشرت در بین مردان جوان) و «طبیعت
جوان» که مایل به کشف و آزمایش چیزهای جدید است ،نقش بزرگی
ایفا میکند .در محیطی که مواد مخدر ارزان و به آسانی در دسرتس
باشد ،همه این عوامل وجود دارد .یک مرد برمه ای از منطقه تاونجی که
در دهه بیست عمر خود بود برخی از این موضوعات را بیان کرد که بازتاب
تجربیات بسیاری از جوانان دیگری است که ما با آنها مصاحبه کردیم.

مزارع خشــخاش در شهر چیپوی،
ایالت کاچین.)KRC( .
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وقتی رشوع به استفاده از تریاک کردم 20 ،ساله و شاگرد صنف دهم
بودم .این طبیعت جوان است که بخواهد هر چیزی را امتحان کنند.
و تریاک هم مانند سیگار و الکل ،در دسرتس بود .اکنون هشت سال
طول کشیده است .تریاک را با رشبت رسفه مخلوط کردم و نوشیدم.
این ترکیب به عنوان «فرمول» معروف بود .در ابتدا ،بعد از هر چند
مدت فقط یک بار بود .بعدا ً رشوع کردم به استفاده هر روزه ...
تاثیر قوی داشــت و باعث شــد در ابتدا احساس رسگیجه کنم.
اما برخالف مســت شــدن با الکل ،این خوشایند بود .هرچه ادامه
یافــت ،از نظــر اقتصادی و اجتامعی تبدیل به یک بار شــد .بنابراین،
تصمیــم گرفتم ترک کنم .هفته اول دچار هذیان شــدم .وقتی به
کلینیک خصوصی مراجعه کردم ،دوای ســم زدایی به اندازه کافی
قــوی نبود .بنابراین ،دوبــاره رو آوردم به مرصف .بعد به کلینیک
دیگری رفتم .هنوز هم دوباره به اســتفاده از مواد مخدر بازگشــتم.
(باشــنده شهرک تاونجی ،جنوب ایالت شان)۲۰۱۸ ،

بسیاری از مصاحبه ها توجه را به این مساله جلب میکند که دسرتسی
جوانان به مواد مخدر آسان اما دسرتسی آنها به کمک ،دشوار است .این
امر به ویژه در خارج از شهرهای بزرگ مانند تاونجی ،جایی که دسرتسی
به مداوا بسیار محدود است ،صدق میکند .درماندگی خانواده ها ،همراه
با نبود آموزش و خدمات ،جوانان را در معرض آسیبهای بیشرت قرار داده
است .کارگری در یک مرکز تداوی مواد مخدر در تاچیلک در مصاحبه زیر
وضعیت برخی از بیامرانی که از مناطق روستایی می آینده را ترشیح کرد.
اعتیــاد آنهــا به قــدری جدی بود که در برخی موارد ،والدین آنها
قبل از درخواســت [ ]...کمک از مســئولین ،آنها را می بستند.
والدیــن آنهــا منی دانند در کجا و چگونه به این مســئولین مراجعه
کننــد .رسانجــام ،آنها ما را پیدا کردند و بیامر را در مرکز توانبخشــی
ما بســری کردند .وقتی به اینجا رســیدند ،حتی می توانستید
عفونتهایی را ببینید که ناشــی از زخمهایی اســت که از اثر بســن
مچ و دســت آنها به وجود آمده اســت( .کارگر مرکز تداوی مواد مخدر،
تاچیلک ،رشق ایالت شــان)۲۰۱۹ ،

مکاتــب و پوهنتونها بــه مکانهای متداول برای مرصف مواد مخدر
تبدیــل شــده اند ،که باعث افزایــش مرضات مرتبط به مواد مخدر به ویژه
در بین جوانان شــده اســت .در اظهارات زیر ،مردی که در زمان تحصیل
در پوهنتــون مونیین ،رشوع به اســتفاده از هروئین کرد ،وضعیت مواد
مخــدر در پوهنتون را توضیح میدهد.
اســتفاده از مواد مخدر در محوطه پوهنتون در حدود ســال 2005
بســیار جدی شــد .شــا می توانید رسنگ و سوزن های استفاده شده
را در اطراف تشــناب و بوتههای پشــت محوطه پوهنتون پیدا کنید.
قســمت پشــت رس دانشگاه را می بینید ...
هروئین آزادانه در دســرس اســت ،اما نه همیشه .بعضی روزها می
بینیــد که جمعیتی در آنجا جمع شــده انــد .محوطه پوهنتون به مکان
مورد عالقه فروشــندگان مواد مخدر نیز تبدیل شــده است .برخی
از فروشــندگان برای فروش با موتورســایکل از مکانی دور می آیند.
آنهــا هروئیــن را در یک نی پالســتیکی قرار میدهند .می توانید آن
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را در بــدل  1000یا  2000کیات دریافــت کنید( .فارغالتحصیل پوهنتون

مونییــن ،ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،

جوانان مناطق روســتایی اغلب هر روز مســافتهای طوالنی را برای
رشکت در مکتب و پوهنتون طی میکنند یا در طول مدت دوره آموزشــی
در لیلیــه زندگــی میکننــد .این امر از زمان آتش بس به صورت روز افزونی
متداول شــده است ،زیرا کاهش ســطح درگیریهای مسلحانه باعث
افزایش تحرک شــده اســت .در نتیجه ،جوانان بیشرتی توانستند به
آمــوزش دسرتســی پیدا کنند ،اما در معرض مــواد مخدر غیرقانونی نیز قرار
گرفتنــد .ایــن فقط یکی از دالیلی اســت که چرا مردم از پیامدهای آتش
بس ابــراز ناامیدی و نارضایتی میکنند.
مــرف مــواد مخدر در بین جوانان غالبـاً به ناتوانی آنها در كنرتل نفس،
غلبه بر وسوســه یا رفتار مســئوالنه نســبت داده می شود .این روایات
معموالً دارای درومنایه قوی دینی اســت ،و اغلب توســط افرادی که از
مواد مخدر اســتفاده میکنند ،درونی می شــود .این افراد اعتیاد شان
را تقصیــر ضعف خود شــان می دانند یــا ضعفی که معتقدند به ارث برده
اســت .یک مرد باشــنده شان که در دهه بیست عمرش قرار داشت
درمــورد نگرشهای مربوط به مــواد مخدر چنین اظهار نظر کرد.
من استفاده از «فرمول» را در سال  2010رشوع کردم .من در کارم
موفق نبودم ،ناامید شدم و می خواستم همه چیز را فراموش کنم.
الکل نتوانست به من کمک کند .بعد ،یک دوست جدید گفت« ،این را
امتحان کنید»  ،و من این کار را کردم .پدر و مادرم داکرت آوردند که مرا
معاینه کند .داکرت به آنها اطالع داد كه من «معتاد» شده ام ...
بنابراین من سعی کردم با قفل کردن و بسنت خودم در اتاقم ،ترک
کنم .چند بار سعی کرده ام ترک کنم ،اما هر بار دوباره به «فرمول»
بر می گردم .ممکن است از مواد متنفر باشید اما هرگز فراموشش
منی کنید […] کار فعلی من سیم کشی برقی داخلی است ...
وقتی کار می کنم فقط مقدار کمی استفاده می کنم .کارمند من،
وقتی به چهره ام نگاه میکند می داند من چه هستم و کمرت از حد
عادی به من پول می پردازد .این برخورد را دوست ندارم ،اما منی
توانم شکایت کنم .می دانم که اگر قدرت داشته باشم می توانم
ترک کنم .کتابهای مذهبی زیاد می خوانم .هنوز هم منی توانم
ترک کنم[ .به نظر می رسد کلمه کارمند ( )employeeدرست نیست.
احتامال منظور نویسنده کارفرما ( )employorبوده است .لطفا بررسی
و تصحیح شود :مرتجم] (باشنده تاونجی ،جنوب ایالت شان)۲۰۱۸ ،
بــا این وجود ،گواهی مردم تاکید میکند که باید عوامل گســردهتر
اجتامعی ،سیاســی و اقتصادی که این محیط را ایجاد کرده اســت درک
شــود ،محیطی که در آن جوانان در برابر آســیبهای مربوط به مواد
مخدر شــدیدا آســیب پذیر اند .به عنوان مثال ،گواهی مردم توجه را به
ایــن نکتــه جلب میکند کــه جوانان از مواد مخدر  -و الکل  -به عنوان
مکانیســم مقابله اســتفاده میکنند ،مقابله با فشــارهایی که جوانان با آن
رو بــرو انــد .این امر بــه خصوص در مورد جامعهای صدق میکند که
فرصتهــای آن با آرمانها و انتظــارات مطابقت ندارند .دیدگاههای یک
کارگر جوان در تاونجی در این زمینه آموزنده اســت.

اکرث جوانانی که از پوهنتون فارغ التحصیل شــده اند ،فرصت شــغلی
ندارنــد .فارغالتحصیالن فقــط به خانه برمی گردند .در اجتامع من،
اگــر فارغ التحصیل شــده اید ،والدیــن معتقد اند که می توانید در
دولت ،یک رشکت یا یک ســازمان غیر دولتی کار کنید .هزینه ادامه
تحصیالت در پوهنتون بســیار باال اســت .اما اگر برگردید و پس از
فارغ التحصیلی کاری انجام ندهید ،مردم بر شــا فشــار می آورند...

اظهارات گرد آوری شــده در جریان تحقیقات ما نشــان میدهد که
جوانان با آســیب پذیری مضاعف روبرو اند :هم در برابر صدمات جســمی
و اجتامعی مرصف مواد مخدر قرار دارند و هم در معرض آســیبهای
ناشــی از برخی اقدامات علیه مواد مخدر .این آســیبها شــامل پاسخهای
مجازات گونه و ننگ ناشــی از مرصف مواد مخدر اســت که هر دو غالبا
افــراد را از طلب کمک باز می دارد.

مردم می گویند« :شــا که فارغ التحصیل شــده اید ،چرا مانند
افــراد دیگــر کاری انجام منی دهید؟» «چرا ما آنها را برای آموزش
فرســتادیم ،بــه خاطری که بعد از فــارغ التحصیلی ،مانند ما کار
میکنند؟» این فشــار برای جوانان ســنگین است .و حتی اگر
پوهنتــون را متام کردید ،مــا هیچ مهارتی برای زندگی خود نداریم.
آموزش خیلی خوب نیســت [ ]...این فشــار سنگینی برای جوانان
اســت .بنابراین برخی از مواد مخدر اســتفاده میکنند ،برخی هم از
الکل( .کارگر جوان ،تاونجی ،جنوب ایالت شــان)۲۰۱۹ ،

این مساله یک چالش جدی برای مرصف کنندگان زن مواد مخدر است که
هنوز یک جمعیت «پنهان» محسوب می شود .این چالش ناشی از کمبود
خدمات برای زنان و ننگ بزرگتر مرصف مواد مخدر توسط زنان است .یک
زن که در اوایل دهه بیست عمرش قرار دارد و در تاونجی مصاحبه شده بود،
در مورد چگونگی تأثیر مرصف مواد مخدر بر زندگی وی چنین توضیح داد.

عین همین دیدگاه در گواهی ذیل توسط کشیشی از منطقه مونیین مطرح شد.
فرصت اشتغال برای جوانان وجود ندارند .خارج از کلیسا ،آنها
فرصتهای کمرتی برای کار دارند و حتی کلیسا منیتواند فرصتهای
شغلی زیادی را فراهم کند .به مونیین نگاه کنید ،فقط یک بانک وجود
دارد .شام منی توانید در آنجا کارمندان کاچینی پیدا کنید .و هیچ
فرصت شغلی برای جوانان کاچین در بخش دولتی وجود ندارد ...
به همین خاطر ،بسیاری از افراد جوان کاچین به مواد مخدر روی می
آورند .مرصف مواد مخدر در اینجا پس از سال  2013وقتی كه كارخانه
معدن یشم برای مدت كوتاهی برای عموم مردم در دسرتس بود و مونیین
به یك شهر شلوغ تبدیل شد ،جدی تر شد .جوانان می توانستند برای
مدت کوتاهی در بخش معدن کار کنند و از همین راه بسیاری از جوانان
به مواد مخدر روی آوردند( .کشیش کاچین ،مونیین ،ایالت کاچین)۲۰۱۸ ،

من در سال دوم پوهنتون ،وقتی  19ساله بودم ،مرصف «فرمول» را
رشوع کردم .مادرم وفات کرد و پدرم دوباره ازدواج کرد .من و مادر اندرم
از نظر سن تفاوت چندانی با هم نداشتیم .من با [پدرم] مشاجره می کردم
و حتی در روزهای تعطیل منی خواستم به خانه برگردم .بعد ،دوست پرسم
گفت« ،این درمان ناراحتی تو است .بنوش!» من نوشیدم .معتاد شدم.
او یک و نیم سال پیش گرفتار شد و در زندان است ...
بعد مجبور شــدم خودم مواد مخدر بخرم .به ترک کردن فکر کردم.
اما به عنوان یک زن ،مداوا شــدن در شــفاخانه دشــوار است .و من
به شــفاخانه اعتامد ندارم .یکی از دوســتانم معالجه شــد و وقت به
خانه برگشــت ،دستگیر شــد .سعی کردم خودم ترک کنم .آنقدر رنج
کشــیدم که احســاس کردم می میرم ،تقریبا دیوانه می شدم .مردم
هم از من دوری میکنند ،به خصوص پس از دســتگیری دوســت
پرسم .هشــت ماه بعد ،دوســت پرسم را مالقات کردم .به  15سال
زندان محکوم شــد .او گریســت و منم گریســتم .خانواده او از من
راضی نبودند؛ آنها مرا به خاطر گرفتاری پرس شــان رسزنش کردند.
(باشــنده تاونجی ،جنوب ایالت شان)۲۰۱۸ ،

محل اســتفاده مواد مخدر در یک قربســتان در تاشیلیک،
ایالت شــان ،میامنار .عکس توسط شان.
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. کلمبیا،گارد بعــد از به آتش کشــیدن البراتوار کــوکا در نزدیکی توماکو
. ویلیام فرناندو مارتینز،عکس توســط اسوشــیتید پرس
On guard after burning a coca laboratory near Tumaco, Colombia. Photo by AP Photo/William Fernando Martinez.

تحقیــق آینده مجموعـهای منظمتر از دیدگاههای این رسزمینها را به
.صورت مقایسـهای بررسی خواهد کرد
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borderland communities in Afghanistan, Colombia
and Myanmar.
 اقتصاد غیرقانونی و پروسـههای انکشــاف و نقش مواد،جنگ به صلح

. تامل می کنیم،مخــدر در زندگــی روزمره جوامع رسحدی

While each country, and each borderland, has a
unique history and experience of illicit drug economies,
violence and development, to the extent possible,
we have drawn out some of the differences and

 ناکامی،یک روایت مکرر از متام ســایتهای تحقیقاتی رسحدی ما
.فرایندهای صلح در رفع نیازها و خواسـتهای جوامع رسحدی اســت
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این گزارش کوشــیده اســت با ورود به زندگی روزمره و دیدگاههای محلی
 درک درســتی از اقتصاد، کلمبیا و میامنار،جوامع رسحدی در افغانســتان
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borderlands and their implications in relation to
war-to-peace transitions, illicit economies and
processes of development, and the role of drugs
in the everyday lives of borderland communities.

گــذار از جنگ به صلح
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 این روابط در مناطق رسحدی نســبت.) وجود داردcontextualised(
 اما پیام بســیار. اغلب بســیار متفاوتتر منود می یابد،به ســطح ملی
محکمی که از رسزمینهای رسحدی به گوش میرســد این اســت که
بزرگ برایnarrative
 و یک مانعfrom
واقعیت روزانه
مزمن و کشــنده
خشــونت
A recurring
all ourیک
borderland
research
sitesباید
is خشونت
the failure
peace
processes
to address
برای
مختلفofـکال
دادن اشـ
 هدف قرار.است
شــکوفایی برش
the
needs
and این
aspirations
communities.
مسیرهای
،صورت
 در غیر.باشدofــیborderland
یک اولویت اساس
پالیسیســازان
Theجوامع
everyday
realities
of
‘peace’
in
the
borderlands
فــرار از خشــونت به خاطر اتکا بــه اقتصادهای غیرقانونی برای
are often chronic insecurity, precarious livelihoods
.رسزمینهای رسحدی مســدود خواهد بود
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 بلکه خشــونت و بی،گذار آرام از ‹جنگ› به ‹صلح› رخ نداد
تنهــا تجرب
violence is a daily reality and a huge obstacle to human
.ثباتــی افزایش یافت و فعالیتهای غیرقانونی توســعه پیدا کرد
flourishing. For policymakers, targeting these different
forms of violence must be an urgent priority. Otherwise
خشونت
اشکال جدید
the escape routes out of a reliance on
illicit economies
will remain blocked for borderland communities.

جوامع رسحدی طیف گســرده ای از اشــکال خشونت فردی و جمعی را
تجربه کرده اند که در مصاحبه ها به آنها اشــاره
The violence .کردند
of peace
The voices from the borderlands raise troubling
questions about what kind of peace is brought about
through negotiated settlements and who is peace for?
Peace agreements and ceasefires may address one
form of violence, but unleash others – especially in
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borderland regions.

and a distant and often arbitrary state – conditions
that push communities into a closer relationship
ِ
خشونت صلح
with illicit economies.
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،کســی اســت
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following ceasefires and/or peace agreements.
-  اما خشــونتهای دیگر را آزاد کند،اســت نوعی از خشــونت را حل کند
.خصوصاً در مناطق رسحدی

New forms of violence

Borderland communities referred to, and
experienced, a wide range of forms of individual
and collective violence.

این خشونتها شامل موارد آتی است :خشونتهای مداوم و در مقیاس
بزرگ توسط نیروهای دولتی و شورشیان مسلح در شامل میامنار و والیت
ننگرهار در افغانستان؛ خشونتهای مرتبط با پالیسیها و اقدامات مبارزه
با مواد مخدر ،از جمله سمپاشی و امحای اجباری کوکا در کلمبیا؛
مبباران آزمایشگاه های مواد مخدر در افغانستان ،و تالش برای ایجاد
ممنوعیت در رسحد نیمروز به گونه ای که برخورد با شبکههای قاچاق
هر روز نظامیگرا تر می شود؛ «خشونت آهسته» مرتبط با رویههای
استثامرگرایانه کارگری و (سوء) استفاده گسرتده از مواد مخدر در
ایالتهای شان و کاچین؛ یا استفاده یا تهدید به اجبار به بسنت ،نظارت و
مدیریت رسحدات.
در بسیاری از موارد ،این نوع خشونتهای ناهمگن اما درهم آمیخته
همزمان رخ میدهند ،که در نتیجه انواع ناامنی را ایجاد میکنند که غیرقابل
پیش بینی اند و برنامه ریزی و رسمایه گذاری در آینده را برای جوامع
رسحدی دشوار می سازد .در عین حال ،کسانی که در رسزمینهای رسحدی
زندگی میکنند هم «عامل» خشونت و هم «قربانی» آن اند ،به نیابت از
دولت یا در مقاومت علیه دولت ،برای تأمین معیشت ،ثرومتند شدن ،انتقام
جویی یا محافظت از خانواده و جامعه شان ،اسلحه به دست می گیرند.

کدام خشونت مهم است
مصاحبهها غالباً نشان دهنده تفاوت بین روایتهای بیناملللی/ملی و
رسزمینهای رسحدی در مورد خشونت است .به عنوان مثال ،روایت ملی/
بیناملللی نوعا روی خشونت ضد دولتی به عنوان جدیترین تهدید علیه
موجودیت دولت مترکز میکند ،در حالی که روایت رسزمینهای رسحدی
غالباً خشونتهای مرتبط با پالیسیهای مبارزه با مواد مخدر را که توسط
نیروهای دولتی یا شبهدولتی اعامل می شود یا خشونت آهسته مرتبط با

پورتو آســیس ،کلمبیا .عکس توســط فرانسیس تامسن،
پوهنتون ملی کلمبیا.
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استفاده از مواد مخدر را ،برجسته میکند.
هرچند خشونت در رسزمینهای رسحدی یک واقعیت روزمره است ،و وقایع
خشونت آمیز حامل لحظههای مهم و نقاط شاخص زندگی مردم است ،اما
اینها در گزارشهای خارجی یا ملی منازعات ،به درستی بازتاب منی یابد.
شــاید تعجب برانگیز باشــد که برخی از ســاکنان رسحدی در پوتومایو و
ننگرهــار گفتنــد در زمان جنگ وقتــی فارک و طالبان (به ترتیب) کنرتل
رسزمینهــای رسحــدی را در اختیار داشــتند ،زندگی امن تر بود .و متعاقباً،
توضیح دادند كه چگونه زندگی ناامن تر شــده اســت ،زیرا در حال
حارض ابزارهای خشــونت بیشــری وجود دارد و قواعد بازی به مراتب
مبهمتر اســت .این مســاله به رصاحت یادآوری میکند که برخی از انواع
خشــونتها نســبت به سایرین مشــهود تر است و به دلیل اینکه چه کسی
یا چه چیزی را تهدید میکند ،از اهمیت بیشــری برخوردار اســت.

دگرگون سازی خشونت
بنابراین ،روند صلح و گذار پس از جنگ ممکن اســت خشــونت را
دگرگــون کند یا به حاشــیه مناطق تحــت کنرتل دولت جابجا کند .ثبات
در ســطح ملی ،افزایش ادغام اقتصادی و حضور دولت میتواند اشــکال
جدیدی از خشــونت و اســتثامر به وجود آورد و برخی از سازوکارهای
مقابله ایجاد شــده در زمان جنگ را از بین بربد.
در همیــن حال ،اقتصادهای قانونی ممکن اســت کمرت از فعالیتهای
غیرقانونی خشــن نباشــند .به عنوان مثال ،استخراج یشم در ایالت
کاچین و صنعت نفت در پوتومایو میزان بســیار باالی از خشــونت فیزیکی
و ســاختاری را به همراه داشته است.

انکشاف رسزمینهای رسحدی
رابطه بین مواد مخدر غیرقانونی و پروسههای انکشاف نه ثابت است و نه
ساده .این رابطه در نقاط مختلف زنجیره ارزش فرق میکند ،هامنطور که
در تجربیات افراد درگیر در تولید ،تجارت و مرصف [مواد مخدر] نشان
داده شده است .این رابطه همچنین با گذشت زمان تغییر میکند ،زیرا
خود اقتصاد مواد مخدر تغییر میکند و دگرگون می شود ،که در نتیجه
توزیع هزینهها و مزایای آن برای جوامع رسحدی را تغییر میدهد.

الزم اســت با دقت بیشــری در مورد چگونگی کاهش مرضات
ناشــی از مداخالت خارجی اندیشــیده شود و اطمینان حاصل
شــود که این مرضات متوجه آســیب پذیرترین افراد نیست.
علیرغم پیچیدگی رابطه مواد مخدر و انکشاف ،این واقعیت که مواد
مخدر میتواند به پروسههای انکشاف کمک کند ،برای بازیگران
انکشافی که معتقدند اهداف پالیسی کاهش فقر و کاهش تولید مواد
مخدر غیرقانونی همدیگر را تقویت میکنند ،سؤاالت مهمی را مطرح
میکند .برنامههای مبارزه مواد مخدر ممکن است برعکس به «فقر
ناشی از پالیسی» بینجامد .بنابراین ،الزم است با دقت بیشرتی در مورد
چگونگی کاهش مرضات ناشی از مداخالت خارجی اندیشیده شود و
اطمینان حاصل شود که این مرضات متوجه آسیب پذیرترین افراد نیست.

کمک مواد مخدر به انکشــاف
در حالی که مواد مخدر نوعا به مثابه یک ‹مشــکل› انکشــافی تلقی می
شــود که منازعات مســلحانه را به پیش می برد ،صداهای شــامل این
گــزارش تصویری پیچیده تر ارائه میکند.

در رونقشــهرهای رسحدی در افغانســتان و میامنار ،مواد
مخــدر رسمایــه اولیه را برای رسمایه گذاری در رشکتهای
دیگر فراهم کرده اســت که به نوبه خود به عنوان مغناطیســی
برای جلــب رسمایه گذاری داخلی عمل میکند.
مــا در کلمبیــا دیده ایم که چگونه تولید ،جمع کردن و پروســس کوکا،
به جمعیت حاشــیه نشــین فرصت داده اســت معیشت کسب کنند و
فرزندان شــان را به مکتب یا پوهنتون بفرســتند یا به مراقبت های صحی
دسرتســی پیدا کنند .اقتصاد کوکا همچنین به جوامع امکان داده اســت
در زیربناهــای اساســی مانند جادهها یــا مکاتب که دولت تأمین منیکند،
رسمایه گذاری کنند .در رونقشــهرهای رسحدی در افغانســتان و میامنار،
مــواد مخدر رسمایــه اولیه را برای رسمایه گذاری در رشکتهای دیگر
فراهم کرده اســت که به نوبه خود به عنوان مغناطیســی برای جلب
رسمایــه گذاری داخلی عمل میکند.

بر عکس ،درآمد حاصل از مواد مخدر ممکن اســت در جهت مخالف
جریــان پیــدا کند ،و به عنوان موتور رشــد در مرکز عمل کند ،باعث رونق
بازار امالک در شــهرهای پایتخت شــود و در بخش بانکی و/یا کســب و
کار قانونی ســوق داده شود.
اقتصــاد مــواد مخدر به جای اینکه منبع فقر و ناامنی باشــد ،اغلب
میتواند به یک شــبکه مهم نجات و مصونیت برای جمعیت حاشــیه
نشــین تبدیل شــود .در واقع ،اقتصاد مواد مخدر انکشاف بدیل است.

تولید و مرصف مواد مخدر پشــتیبان انکشاف
این رابطه دو طرفه اســت .هامنطور که در باال نشــان داده شــد ،اقتصاد
مواد مخدر ممکن اســت باعث انکشــاف شود ،اما همزمان میتواند
پاســخی به پروسههای انکشاف نیز باشــد .انکشاف اقتصادی همیشه
اقتصــاد غیــر قانونی مــواد مخدر را از بین منی برد؛ به عنوان مثال،
انکشــاف اقتصادی میتواند اشــکالی از حاشــیه بودگی خلق کند که گروه
های محروم را به ســمت تولید ،قاچاق یا مرصف مواد مخدر ســوق دهد.
ما این موضوع را از طریق گفتههای مردم در شامل میامنار مشاهده کردیم،
جایی که افزایش تحرک و اتصال ،گسرتش تجارت فرامرزی و بهبود امنیت
همه باعث شد تا شبکههای مواد مخدر به مناطق جدید گسرتش یابد.
ممکن اســت اســتفاده از مواد مخدر اغلب به عنوان مکانیزم مقابله با
تغییرات رسیع سیاســی ،اقتصادی و اجتامعی ناشــی از انکشاف باشد.
در رسزمینهای رسحدی بین میامنار و چین ،ورود گســرده رسمایه
موجب ظهور رونقشــهرهای رسحدی شــده است .این اتفاقات با پروسه
ســلب مالکیت و جابجایی همراه بوده اســت؛ جایگزینی زراعت معیشــتی
با صنعت زراعتی در مقیاس بزرگ و ظهور اشــکال جدید اشــتغال.
اشــکال جدید اشــتغال اغلب کارهای طاقت فرسای مانند معدنکاری
و چوببُری در مناطق دور افتاده و دور از خانواده اســت .این اتفاقات
همــه به افزایش مرصف مواد مخدر ارتباط دارد.

اثــرات توزیعی اقتصاد مواد مخدر
این رابطه پیچیده بین مواد مخدر و انکشــاف نســبت به روایتهای
ســاده انگارانه از مواد مخدر به عنوان «خوب» یا «بد» برای انکشــاف و
کاهش فقر هشــدار میدهد .درعوض ،ما باید تحلیل خود را روی اثرات
توزیعی اقتصاد مواد مخدر متمرکز کنیم و بپرســیم :چه کســی ســود می
برد و چه کســی رضر میکند؟ البته ،پاســخ به این ســؤال کامالً وابسته به
مکان و زمان است.

صداهایی از رسزمینهای رسحدی 2020
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مــواد مخدر و زندگی روزمره
اقتصــاد مواد مخدر در زندگی روزمره مــردم مناطق رسحدی عمیقاً نفوذ
کرده اســت .در بســیاری از موارد ،باشندگان رسزمینهای رسحدی
قربانیهای بینوا نیســتند ،مواد مخدر به آنها عاملیت می بخشــد و یک
شــبکه مهم مصونیت اجتامعی می ســازد .با این وجود ،این امر دارای
تبعات جدی اســت ،افزایش خطر و خشــونت ،شایع ترین آن است.
این واقعیت به پالیسیســازان کمک میکند در ســطح اندیشــه و عمل
نگاه متناســب با رسزمینهای رسحدی داشــته باشند و رویکردهایی تدوین
کننــد که با واقعیت ســاحه همخوانــی دارد و با خصلت نهادهای محلی و
ســاختارهای اجتامعی سازگار است.
این مســاله همچنین به معنای این اســت که عاملیت و صدای جوامع
رسحدی جدی گرفته شــود؛ ایجاد همســویی با گروههایی که از بازیگران
حاشــیهای منایندگی میکنند و از فرآیندهای مشــارکتی حامیت میکنند.
حداقل آن اســت که پالیسیســازان باید از گزینههای دشواری که مردم
با آن روبرو اند آگاه باشــند و اطمینان حاصل کنند که پالیسـیها و
برنامههــای آنها باعث منی شــود مدیریت وضعیت برای جوامع رسحدی
ســختتر یا غیرممکن شود.

درک زمینــه اقتصاد مواد مخدر
در رسزمینهــای رسحدی مــورد مطالعه ما ،کاالها و مواد قانونی و
غیرقانونــی بــا یکدیگر آمیخته اند و درک مــردم محلی از مفاهیم قانونی
و غیرقانونی ممکن اســت با تعاریف دولتی متفاوت باشــد .به عنوان
مثــال ،در کلمبیــا ،زارعین کوکا ارصار دارند که خود را campesinos
(«دهقانــان خردهپا») بنامند .این امر برداشـتهایی را که می گوید این
افــراد مجرمیــن ثرومتند مواد مخدر اند ،به چالش می کشــد .در حقیقت،
بســیاری از این افراد دهاقینی اند که چندین محصول زراعتی کشــت
میکنند ،که کوکا تنها یکی از آنها اســت ،هرچند اندکی ســودآورتر از
سایر محصوالت است.
بــه همیــن ترتیب ،تاجران افغان مواد مخدر و هروئین را در کنار ســیگار،
ســوخت و ســایر کاالها در رسحد افغانستان و ایران قاچاق میکنند.
ایــن درهــم آمیختگی کاالهای قانونــی و غیرقانونی به معنی متایز دقیق
هنجــاری یــا حقوقی از دیدگاه تاجران نیســت .این به معنای انکار این
موضوع نیســت که غیرقانونی بــودن ،خطرات خاص (و همچنین فرصت
هایی) را به همراه دارد .این خطرات به عنوان مثال شــامل خشــونت
باالقوه ،از دســت دادن ناگهانی درآمد به دلیل امحای محصول دهقان،
یا خطر حبس یا رضورت پرداخت رشــوههای بزرگ اســت که قاچاقبران
با آن روبرو اند.
اقتصــاد مواد مخدر در این مناطق همچنین دارای تاریخ طوالنی اســت،
که شــامل چرخههای تکراری «جنگ» و «صلح» ،تغییر در توزیع
کشــت ،قاچاق و مرصف مواد مخدر در محدوده رسزمینهای رسحدی
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و نوآوریهــای جدیــد و تحــوالت تکنالوژیک در زمینه تولید مواد مخدر و
مواد جدید است.
بــا توجــه به طوالنی بودن دورههای منازعات مســلحانه و تولید مواد مخدر
(در هر ســه کشــور ،حداقل ســه تا چهار دهه) ،می توانیم مشاهده کنیم
که برداشــت از مواد مخدر و نوع برخورد با آن دچار تحول بین نســلی
چشمگیری شده است.
بــه عنــوان مثال ،در کلمبیا ،مصاحبهها حاکی از یادگیری بین نســلی
اســت ،از نظر تغییر الگــوی رسمایهگذاری درآمدهای اقتصاد مواد مخدر.
تولید کنندگان کنونی کوکا گفتند آنها دیگر مانند نســل گذشــته به مصارف
خودمنایانه دســت منی زنند ،بلکه در عوض درآمد شــان را به گونه احتیاط
آمیــز در آموزش و حفــظ الصحه کودکان و رضوریات خانوار رسمایه
گذاری میکنند.
در میامنار ،نسـلهای قدیمی از اهمیت کشــت کوکنار به عنوان یک
اســراتژی معیشــتی و اســتفاده از تریاک به عنوان فعالیت های اجتامعی
و تفریحی ســخن می گویند .در مقابل ،نســل جوان بر قدرت ویرانگر
افزایــش مــرف مواد مخدر تاکید میکند که رسمایه انســانی و اجتامعی
رسزمینهــای رسحدی را تضعیف میکنند.
بنابراین ،درک اقتصاد امروزی مواد مخدر مســتلزم این اســت که نســبت
بــه معانــی و رویههای مختلف آن با توجه به تجربیات نسـلهای متوالی
مردم در مناطق رسحدی ،منعطف باشــیم.

اقتصاد مواد مخدر در این مناطق همچنین دارای تاریخ طوالنی
است ،که شامل چرخههای تکراری «جنگ» و «صلح»،
تغییر در توزیع کشت ،قاچاق و مرصف مواد مخدر در محدوده
رسزمینهای رسحدی و نوآوریهای جدید و تحوالت تکنالوژیک
در زمینه تولید مواد مخدر و مواد جدید است.
عاملیت و بســیج اجتامعی
جوامــع درگیــر در اقتصاد مواد مخدر اغلب بــه عنوان قربانیانی معرفی می
شــوند که از رس رضورت یا با قوه قهریه ،مجبور به مشــارکت می شــوند.
با این حال ،کار ســاحوی ما نشــان میدهد که همه دهقانها ،تجار و
مرصف کنندگان مدعی عاملیت اند و در بســیاری از موارد ،از طریق
مشــارکت در اقتصاد مواد مخدر ،عاملیت خود را ارتقا می بخشــند.
در کلمبیا ،ســود حاصل از مزارع کوکا منجر به ســاخت تاسیســات عمومی
و زیربناهای مشــرک از طریق کار جمعی شــده است .در افغانستان،
تاجران مســتقر در نیمروز در رسحد با ایران ،مذاکره با طالبان را در باره
تخفیف مالیاتی و امنیت ســازماندهی کردند تا از باز بودن مســیرهای
تجارتی ،مطمنئ شوند.

اشــکال دیگر بســیج اجتامعی در قالب مقاومت علیه ممنوعیت مواد
مخدر شــکل گرفته اســت .به عنوان مثال ،شــبکههای قبیلهیی در والیت
ننگرهار افغانســتان بارها علیه ممنوعیت مواد مخدر از ســوی جامعه
بیناملللی ،دولت و طالبان بســیج شــدند .به همین ترتیب ،اتحادیههای
زارعیــن کوکا در منطقه شــالی کلمبیا در برابــر ممنوعیت تولید مواد مخدر
مقاومت جمعی کردند .این اشــکال مقاومت از ســوی جوامع حاشیهای
نشــان دهنده عاملیت جوامع رسحدی اســت که اغلب اقتصاد مواد را
راهی برای باز تعریف و به چالش کشــیدن حاشــیه بودگی شــان می دانند.
بــا ایــن حال ،جوامع محلی و نیز مترین عاملیت برای دفاع از حق شــان
در تولید محصوالت مواد مخدر ،میتواند در پاســخ به مرصف مواد مخدر
و به اصطالح «رش اعتیاد» نیز بســیج شــوند .پت یاســان ،مشهورترین
ســازمان مبارزه با مواد مخدر میامنار ،منونه ای اســت از این که چگونه
بســیج مردمی علیه مواد مخدر میتواند گرفتار نگرانیهای گســردهتر
ملیگرایی قومی در مورد نفوذ «فاســد کننده» دولت مرکزی ،گردد.

سازشها و ابهامات
جنگ علیه مواد مخدر و عملیاتی شــدن آن از طریق سیاسـتها و
برنامههــای مبــارزه با مواد مخدر ،تالش میکنــد بین قانونی و غیرقانونی،
دولتی و غیر دولتی ،مجرمین مواد مخدر و شــهروندان‹ ،خطوط نربد›
واضح و متایز قاطع ترســیم کند .با این حال ،صداهای رسزمینهای
رسحدی ابهامات ،حدود ناروشــن و ســازشهای مرتبط با مشارکت هر
روزه مردم در اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی را آشــکار میکند.
بین روایت های خارجی ،رســمی و تجربیات روزمره رسحد نشــینان تفاوت
بســیاری وجود دارد .آنچه از بیرون به عنوان جنگ علیه مواد مخدر
مطرح می شــود ،برای افرادی که از آن متاثر می شــوند ،اغلب «جنگ
علیه مردم» تلقی می شــود .پالیسـیهای مواد مخدر و چارچوب های
قانونــی مجــازات و برخــورد را در اولویت قرار میدهد .اما در عین حال،
اقتصــاد مــواد مخدر نقش یک «شــبکه ایمنی» را ایفا میکند ،و جایگزین
بســیاری از نقشهای انکشــافی و تامین رفاه اســت که دولتها قادر یا
مایل به اجرای آن در مناطق رسحدی نیســتند.

محکومیــت اخالقــی مواد مخدر به مثابه «رش» و بدنام ســازی افراد درگیر
در آن ،با این واقعیت روبرو اســت که مواد مخدر در محیطهایی که
بازارهای قانونی مزایای اندکی برای افراد حاشــیه نشــین ارائه میکند،
تنها میکانیزم توامنندســازی (حداقلی) است.

محکومیت اخالقی مواد مخدر به مثابه «رش» و بدنام ســازی
افراد درگیر در آن ،با این واقعیت روبرو اســت که مواد مخدر
در محیطهایــی کــه بازارهای قانونی مزایای اندکی برای
افراد حاشــیه نشــین ارائه میکند ،تنها میکانیزم توامنندسازی
(حداقلی) است.
علیرغم کارکرد رفاهی و انکشــافی متعــددی که اقتصاد غیرقانونی مواد
مخدر برای جوامع رسحدی ارائه کرده اســت ،این بدان معنا نیســت
که این نوع اقتصاد لزوماً راه فرار یا عالجی برای «آســیبهای حاشــیه
نشینی» فراهم میکند.
مشــارکت در اقتصاد مواد مخدر با ریسـکهای جدی و سازش همراه
اســت .به خصوص دهقانها و تاجران کوچک ،گرفتار یک معاهده
فاوســتی ( )Faustian pactاند .کشــت و تجارت مواد مخدر میتواند
بحران معیشــت را آســان کرده و درآمد کوتاه مدت فراهم کند .اما این
دســتاورد با خطرات جدی مرتبط با خشــونت ،محو یا ممنوعیت همراه
اســت .افــراد درگیر مواد مخدر فاقد هرگونــه میکانیزم قانونی برای حل
اختالفات ،طرح ادعا علیه دولت یا محافظت از خودشــان در برابر
رفتارهــای یغامگرانــه اند .از بســیاری جهات ،اقتصاد مواد مخدر به جوامع
رسحــدی امــکان میدهد وضعیت را تحمــل کنند و زنده مبانند ،نه اینکه
ســاختارهایی را که آنها را در حاشــیه نگه می دارند ،تغییر دهند.
یکی از چالشهای پیشــرد این پروژه شناســایی و یافنت راههای مقابله
با «عوامل حاشــیه نشــینی» خواهد بود که از شــکوفایی جوامع رسحدی
جلوگیــری میکنــد و آنها را مجبور میکند بیشــر در اقتصاد مواد مخدر
غیرقانونی گرفتار شوند.
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پیامدهای مرتبط به پالیســی
بازاندیشی رابطه مواد
مخدر و انکشاف

•اقتصاد مواد مخدر اصوال منیتواند به مثابه یک مســاله جرمی و امنیتی تلقی شــود .با
این امر باید به عنوان یک مســاله درازمدت انکشــافی برخورد شود.
•اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی شــیوههای متعارف اندیشــیدن به انکشــاف و شکنندگی
دولت را به چالش می کشــد.
•هیچ رابطه ثابت و استوار بین مواد مخدر و انکشاف وجود ندارد؛ این رابطه دو طرفه،
زمینهمند و اغلب ضد شهودی است .اقتصاد غیرقانونی ممکن است به انکشاف کمک
کند و انکشاف ممکن است مردم را به سمت اقتصاد غیرقانونی سوق دهد.
•تالشهای مبارزه با مواد مخدر ممکن اســت پیرشفت به ســوی اهداف انکشــاف پایدار
را تضعیف کند.

تدوین پالیسیهای
معطوف به مواد مخدر
برای مدیریت منازعه و
صلحسازی

•آتــش بــس و توافقنامههای صلــح میتوانند جمعیت رسزمینهای رسحدی را در
معرض خشــونت های جدید و متفاوت قرار دهند .اینها باید بهرت درک شــوند.
•درآمدهــای مــواد مخدر میتواند منابع مالــی «جنگ» و «صلح» ،نظم و بینظمی را
تأمین کند.
•اقدامــات علیــه مــواد مخدر میتواند منازعات خشــونت آمیز را بدتر و وخیم تر کند .این
مشــکل اغلب در مناطق رسحدی بدتر از هر جای دیگر اســت.
•گذار پایدار پس از جنگ که به اقتصادهای غیرقانونی می پردازد ،مســتلزم آن اســت
که کاهش خشــونت و صلحســازی در مناطق رسحدی در اولویت قرار گیرد.
•بــرای تحقــق گذار پایدار پس از جنــگ در مناطق رسحدی متاثر از مواد مخدر ،الزم
اســت کاهش خشــونت و صلحسازی در اولویت قرار گیرد.
•برای اینکه فرایندهای صلح مؤثر باشــد ،الزم اســت تحلیل اقتصادهای غیرقانونی در
آن گنجانده شــود ،و اقداماتی برای رســیدگی به آن تدارک دیده شود.

شناخت و مدیریت
انتخابهای دشوار
(سازش)

•عبور از بن بســت مواد مخدر ،انکشــاف و صلحســازی به معنای شناخت تضادهای
موجود در پیگیری این اهداف متفاوت اســت؛ ســازش غیر قابل اجتناب اســت.
•همه پالیسـیها برنده و بازنده ایجاد میکنند .برای اطمینان از این که آســیب
پذیرترین افراد هزینههای عمده پالیسـیها را به دوش منی کشــد ،بســیار مهم است
که بشناســیم چه کسانی بازنده اند.
•افــراد درگیــر در اقتصادهای غیرقانونی برای زنده ماندن مجبورند هر روز ســازشهایی
را بپذیرند .از پالیسـیها و برنامههایی که مدیریت این ســازشها را غیر ممکن می
سازد ،خودداری کنید.
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تا ٌّمالت

کاهش آسیب

•طراحی اقداماتی که «هیچ آســیبی نرســاند» شــاید ممکن نباشد .رویکرد واقع بینانه تر
آن اســت که آســیبها کاهش یابد و از خشــونت و فقر ناشــی از پالیسی جلوگیری شود
•روی محــو اقتصــاد مواد مخدر کمرت ،و روی کاهش مرضاتی که آســیب پذیرترین افراد
آن را تجربه میکند ،بیشــر مترکز کنید.
•با نظارت دقیق بر اثرات آسیبهای ناشی از مواد مخدر ،اقدامات انکشافی و
ثباتسازی در مناطق رسحدی بر امنیت ،معیشت و صحت ،آسیبها را کاهش دهید.

مد نظر گرفنت دیدگاههای
رسزمینهای رسحدی

•دیدگاههــای ســاکنین رسزمینهای رسحدی را فعاالنه مــد نظر بگیرید تا عوامل اقبال
مردم به اقتصادهای غیر قانونی بهرت درک و رســیدگی شــود.
•برای تدوین اســراتژی جهت ترویج منافع گروههای حاشــیهای و غلبه بر ســکوت
حاکم ،از راهکارهای مشــارکتی و چارچوبهای اقتصاد سیاســی استفاده کنید.
•با گروههای اجتامعی و سیاســی که مناینده یا متشــکل از گروه های حاشــیهای است،
از جمله کســانی که در اقتصادهای غیرقانونی مشــغول فعالیت اند ،ائتالف و مشــارکت
ایجاد کنید.
•بدنام ســازی و کلیشـههای راجع به جوامع رسحدی درگیر در اقتصادهای غیرقانونی را
مورد پرســش قرار بدهید و با آن مقابله کنید
•دیدگاهها و شیوههای کاری منطقهیی را در تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی ادغام کنید.

ترویج انکشاف معطوف
بــه مواد مخدر و منازعه در
مناطق رسحدی

•بر اســاس دیدگاه بلند مدت و بین نســلی فکر و عمل کنید ،و بدانید که اقتصاد مواد
مخدر چگونه با گذشــت زمان تغییر میکند و روی افراد دارای ســنین مختلف تأثیرات
متفاوت دارد.
•در متــام ابعــاد برنامهریزی مربوط به رسزمینهای رسحدی ،همه شــمولی را مد نظر
بگیرید؛ به عواملی که ســبب حاشــیه نشــینی ،محرومیت و بدنام سازی می شود ،به
طور واضح رسیدگی کنید.
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