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نظر اجمالی
کشت و زرع تریاک در افغانستان در حال حاضر رو به کاهش است .این کاهش تنها در شمال ،مرکز ،و شرق
کشور که معموأل نشاندهنده کاهش بوده ،نه بلکه در جنوب افغانستان که از سال  1386بدینسو محور توجه
بیشتر قرار گرفته نیز مشهود بوده است .در حقیقت ،وسعت کشت تریاک در والیت هلمند میان سالهای
 1387و  1388تخمینأ به حدود  34هزار هکتار میرسید که این امر والیت هلمند را از لحاظ مقدار در کشت
و تولید تریاک ،شهرت جهانی داده بود .در  12ماه اخیر در دیگر والیات افغانستان که در کشت و تولید
تریاک از نام بلندی برخوردار بودند ،نیز کاهش رونما گردیده است .قدم های نخستین نشانده این است که
کشت تریاک در جریان سال  1389در همین سطح پائین باقی مانده و احتماأل ،هر چند در حاشیه ،اما تولید
تریاک در ساحاتی نزدیک با مراکز والیات فراه ،قندهار ،و شهر لشکرگاه در والیت هلمند به کاهش بیشتر
سوق خواهد شد .علل کاهش کشت و زرع تریاک با درنظرداشت ساحه ی آن متفاوت است .در والیات بلخ
و ننگرهار واضح است که برخورد والیان با این امر شدید بوده است .در والیت بلخ ،والی  -عطا محمد نور ،با
طرفداری فرماندهان قبلی جهادی و اعطای موقف در وزارتخانه های امنیتی به آنها ،توانسته است تا حدی
روی کشت و تولید مواد مخدر کنترول حاصل کند .وی با استفاده از موقف خودش در سال  1386توانست
تولید تریاک در آنوالیت را پایان دهد و این تحریم تا سالهای  1388و  1389نیز ادامه یافت .در والیت
ننگرهار ،والی گل آقا شیرزی بیشتر روی ارتباطات غیر رسمی که موصوف با بزرگان اقوام و زورمندان
محلی؛ و همچنان با نیروهای نظامی آمریکایی جهت اعمال نفوذ ،تاثیرگذاری و توفق خودش در سطح
والیت برقرار ساخته بود ،تکیه داد .وی به عرضه مساعدت ها ،با استفاده از تالش نظامیان آمریکایی و در
مواقع ضرورت با استفاده از ثروت شخصی خودش برای قیمومیت و معامله کردن با زورمندان محلی جهت
تحمیل تحریم کشت و زرع تریاک توصل میجوید.
تقلیل در تولید تریاک در دیگر والیات بیشتر موضوع مرتبط به مسایل اقتصادی و امرار معیشت است ،تا
مسایل زورمندی و قدرت ساالری .تزئید قابل مالحظه در نرخ گندم که در فصل اخیر سال  1386آغاز
گردیده و تا فصل گندم سال  1388ادامه یافت؛ و تنزیل در نرخ تریاک باعث کاهش کشت تریاک با سطوح
مختلف در والیات ،به شمول هلمند ،غور و والیات مرکزی ،گردید .تاثیر قیمت بلند گندم روی دهاقین تا
سال  1388/89بخصوص در مناطقی در جنوب که دارای سهولت بیشتر سیستم آبیاری اند ،شدت یافت.
در جریان فصل کشت زمستانی در ماه های میزان و عقرب  1388بیشتر مردم از بلندتر رفتن نرخ گندم در
اوایل سال  1389به سبب نا امنی ها ،و تزئید نرخ گندم در آنسوی مرز پاکستان که در گذشته منبع بزرگ
وارداتی آرد گندم کشور محسوب میگردید ،هراسان بودند.
موضوعی که از تحلیل تفصیلی کاهش مداوم در تولید تریاک واضح میگردد این است که این کاهش نتیجه
یک عمل واحد و یا تاثیرگذاری یک عامل داخلی و یا خارجی نبوده بلکه نتیجه یک دسته از عوامل و عللی
بوده که بطور دوامدار جریان داشته و این جریان ها رخداد ها و رویداد های فعلی را شکل دهی نموده اند.
بالنتیجه ،تطبیق روش موفق انجام یافته یک والیت در والیت دیگر و یا تکرار عین روش در جریان مدت
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طوالنی در عین والیت کمی اغفال کننده است .چون عوامل کشت و زرع
تریاک مشروط بر کی و کجا ،و عمیقأ وابسته به عوامل محلی است پس
عوامل اند که باعث کاهش در کشت و زرع تریاک میگردند.
در حالیکه به نظر میرسد حمایت زورمندان محلی در ننگرهار و بلخ برای
کنترول داشتن روی مواد مخدر مستوجب پرداخت سهمیه است ،این
والیات نشانده محورهای اقتصادی با قدرت بکارگماری بوده و مهمتر
از آن ،این والیات جا های اند که بزرگان اقوام و یا محالت از تجارت
وسیع بین السرحدی رسمی و غیر رسمی منفعت بدست می آورند .در این
والیات به گونه ی واضح "سهم صلح" موجود است .عین چیز نمیتواند در
مورد والیاتی مثل هلمند ،جایی که فعالیت های اقتصادی محدود بوده و
تقاضای بدست آوردن منافع متوقعه از مجرای تجارت مواد مخدر و ادامه
منازعه میان زورمندان محلی در تمام جوانب همسان است ،صدق کند.
هرچند حتی در ننگرهار و بلخ محیط اقتصادی و سیاسی متغیر شده و این
امر مبهم باقی میماند که آیا حکومت میتواند فشار احتمالی را برای یک
سال دیگر به همین روال نگهدارد؛ در حالیکه عدم دلبسته گی و اعتماد به
پالیسی ها در روستا های کشور بیشتر و بیشتر میشود .اگر این والیان از

سمت خودشان انتقال کنند ،به تمام این معامله گری ها نقطه پای گذاشته
میشود .دوام کاهش فعلی در کشت و تولید مواد مخدر همچنان وابسته
به ثبات و پایداری جاگزین ها برای مواد مخدر است .در مناطق نزدیک
به مراکز والیات ،ترکیبی از کشت حاصالت مشروع ،مالداری ،و فرصت
های عایداتی غیر زمینداری جایگزین کشت تریاک گردیده است .کارایی
این راهبرد بعالوه ی اینکه باعث تقلیل احتمالی خطرات بازاریابی و خرید
و فروش و یا خرابی حاصالت زراعتی گردیده ،برای تحصیل عواید خانواده
ها جاگزین های دیگری نیز داده و عواید خانواده ها را بهبود بخشیده است،
هرچند ،روند این جاگزینی با بیشتر مناطقی که در جریان سه فصل کاری،
کاهش کشت و زرع تریاک در آنها مشهود بوده همسانی ندارد .این مناطق
که دسترسی به آنها اندک است ،معموأل کشت تریاک را جاگزین گندم
ساخته و بالنتیجه کاهش زرع تریاک در آنها اندک و ضعیف بنظر میرسد .در
نهایت ،باید دانست که افزایش سطح تولید گندم منعکس کننده این نیست
که دهاقین به کشت و زراعت مشروع روی آورده اند ،بلکه این افزایش
به علت تقلیل در نرخ تریاک در بازار و مجبوری آنها بوده که باعث شده
دهاقین برای امرار معیشت و بدست آوردن عواید بهتر به کشت و زرع گندم
روی بیاورند .توزیع تخم بزری گندم به دهاقین جهت تشویق آنان به کشت

تریاک در شینوار باال در سال ( 1386عکس باال ،سمت چپ) .عین زمین در سال  1386و  1387برای کشت گندم استفاده شد (عکس باال ،سمت راست) ،که بعدأ در سال  1389خربوزه
نیز در آن کشت گردیده بود (عکس پائین ،سمت چپ) .عکس پائین سمت راست ،زمینی با احتمال بیشتر مداومت و پایداری در کشت مختلط :پیاز ،بادرنگ و نیشکر با درختان مرکب در
بتی کوت ننگرهار.
عکاس :داوید منسفیلد
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گندم و دست کشیدن شان از زرع تریاک یک عمل نادرست است .حمایت
از تالش های تخریب مزارع وابستگی این روند با فساد اداری و هدفگیری
طبقه آسیب پزیر این دیدگاه را در اذهان مردم تداعی مینماید که آنها با
یک دولت غارتگر مواجه اند .سرمایه گذاری های کوتاه مدت موسسات
انکشافی چه از ارگان های ملی و بین المللی یا دولتی و غیر دولتی بسیار
کم توانسته اند به دهاقین این اعتاد را بدهند که برای انتقال کشت تریاک
به کشت مشروع ،آنها از حمایت های درازمدت بهره مند خواهند گردید .با
درنظرداشت این وضعیت ،برگشت و توصل دوباره به کشت تریاک در آینده
بیانگر این نیست که تالشهای مبارزه با مواد مخدر به ناکامی مواجه گردیده
باشد ،درست مثل اینکه کاهش سه سال گذشته انعکاس دهنده کامیابی این
تالشها نیست .در عوض ،هرگونه تجدید فعالیت در کشت تریاک هرچند
اساسأ به علت نوسان نرخ آن در بازار است ،اما وابسته به عوامل سیاسی
و امنیتی نیز است که قسمأ بر اساس تاثیر اقتصادی ممنوعیت و تنزیل در
قیمت تریاک شکل میگیرد .اگر با تهیه بدیل های کوتاه مدت زراعتی به
دهاقین ،بازدهی پالیسی و چگونگی عمل تخریب مزارع و تالش برای
تقلیل بیشتر تولید تریاک چشمگیر نیست ،پس فهم چگونگی برخورد با این
روند مهم و ضروری است.
معرفی
سطح کشت و زرع تریاک در افغانستان در جریان دو سال متوالی در
افغانستان تنزیل نموده و انتظار میرود که در یک سال دیگر نیز توانایی
نگهداشت کشت تریاک در این سطح موجود باشد؛ در حالیکه این امر
اجازه میدهد تا این روند را متضاد با اهداف کوتاه مدت و مبتنی بر ساحه
ی معین برنامه مواد مخدر خواند .علل تنزیل مداوم در کشت و زرع تریاک
از وضاحت بعید است.
این نشریه خاطرنشان میسازد که علل فعلی کاهش ،نتایج پروسه های
مختلط اقتصادی ،سیاسی ،و محیطی است که تسلط داشتن روی حفظ و
نگهداشت این شرایط در یک وضعیت مشخص ،مشکل بنظر میرسد .این
نشریه مدعی است که اگر اتفاق عوامل و رویداد های که تا حال باعث
کاهش کشت تریاک گردیده اند مورد توجه ،ارزیابی و بررسی قرار نگیرند،
احتمال آن میرود که مناطق روستایی افغانستان به جانب بی ثباتی بیشتری

کشیده شوند.
این نشریه به سه بخش تقسیم گردیده است ،اول :این بخش روی کارهای
ساحوی در دو والیت مشخص تمرکز دارد و به نحوی روی عوامل گوناگونی
که در عقب کاهش فعلی تولید تریاک در افغانستان نقش ایفا میکنند کاوش
و تجسس میکند .این نشریه نشان میدهد که نتیجه تالش های مجموعی
والی فعلی ننگرهار و معامله گری های سیاسی وی با بزرگان اقوام و قبایل،
زورمندان محلی ،و تا حدی با نظامیان آمریکایی چگونه روی کاهش کشت
و تولید تریاک تاثیر گذاشته؛ در حالیکه در والیت هلمند این کاهش در
کشت و تولید تریاک مبتنی بر عوامل اقتصادی و تغییر قیمت های تریاک
و گندم در بازار و نگرانی از جهت امرار معیشت بوده است .دوم :این بخش
چگونگی وضعیت ارتجاعی این کاهش را مورد کاوش و بررسی قرار میدهد.
این بخش جایگزین تریاک را مورد بررسی قرار داده و خاطرنشان میسازد
که کاهشی که مبتنی بر نرخ گندم باشد مشروط به شرایط معین و احتماأل
نا پایدار و بی ثبات است .این بخش قدمی به جلو گذاشته و وضعیت ظاهری
سیاسی در افغانستان را مورد تحلیل و تجزیه قرار میدهد ،و با بیان اینکه
این وضعیت تا چه حد میتواند روی کاهش زرع و تولید تریاک تاثیرگذار
باشد؛ اشاره به این امر خواهد داشت که توافق سیاسی فعلی که برای کاهش
کشت و تولید تریاک در والیاتی مثل بلخ و ننگرهار بحرانی بوده است،
ضعیف و شدیدأ وابسته به والیان فعلی باقی میماند.
بخش نهایی ،نگاهی به پالیسی مبارزه با مواد مخدر داشته و به اینکه
تالشها و اهداف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ،جایی که مبارزه با
شورشیگری در صدر الویت های آن جا دارد ،جدأ در حاشیه واگذار گردیده،
اشاره مینماید .این موضوع کامأل ناخوشایند نیست ،زیرا مجتمع کنترول
کننده مواد مخدر را واداشته تا مشارکت شانرا بر اساس کامیابی در اهداف
کوتاه مدت مبتنی بر ساحهء مشخص مبارزه با مواد مخدر نه ،بلکه با
درنظرداشت ارتباط مختلط میان دستاورد های اهداف مبارزه با مواد مخدر
و اهداف بلندتری مثل بهبود حکومتداری ،امنیت و توسعه اقتصادی ،ارزیابی
کنند؛ هرچند نگرانی ها هنوز هم در این ارتباط موجود بوده و این نشریه
به عدم وضاحت خط سیر پالیسی مبارزه با مواد مخدر ،مخصوصأ اگر قرار
باشد تولید تریاک در جریان فصل کشت سالهای  1389و  1390بلند برود،
اشاره میکند.

گــــلها چه شدند؟
 .1آنهمه ُ
بر اساس معلومات ابتدایی ،کاهش کشت تریاک در افغانستان در سطح ملی،
جریان سال سوم خودش را میپیماید .علل این کاهش در ساحات مختلف،
مختلف است .این بخش روی کارهای ساحوی در دو والیت :ننگرهار و
هلمند تمرکز دارد و به نحوی روی عوامل اقتصادی و سیاسی که از سالها به
اینطرف در عقب کاهش فعلی تولید تریاک در آنها نقش ایفا میکنند کاوش
و تجسس میکند .هردو والیت بیشترین تولید تریاک را داشتند .به گونه ی
مثال ،در تمامأ سال  1369ننگرهار  25فیصد تولید مواد مخدر افغانستان را
تشکیل میداد ،و میان سالهای  1373تا  1383تنها یک سال -1380 ،زمان
حکمروایی طالبان ،بود که کمتر از  15هزار هکتار زمین تریاک کشت

شده بود .والیت هلمند در سال  1369حدود  50فیصد تولید تمام کشور را
تشکیل میداد که در سال  1386با ازدیاد کشت تریاک به  103هزار هکتار
زمین ،به اوج خود رسید .عواملی که بیانگر کاهش کشت تریاک در این
والیات اند ،متفاوت و مشخص بوده و به اینکه کاهش فعلی کشت تریاک
تا چه حد وابسته و مشروط به شرایط معین و مشخص اند ،اشاره دارد.
 1,1توافق های سیاسی و کشت تریاک :تحریم کشت تریاک
در ننگرهار
روند تولید تریاک در والیت ننگرهار پیشرفت و شکست های متعددی را
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"تو ُدز هستی! تو فاسد استی! کمک دولتی ره که به مردم است میگیری و به خانیت میبری و به مردم غریب توزیع نمیکنی .وختی کدام موسسه
ده قریه میایه باز تمام خویش و قوم ته برشان معرفی میکنی .به مردم غریب چی کردی؟ تو ده بند کدن کشت تریاک همرای دولت یکی شدی ،تو
جاسوس دولت استی!
در دهه اول قرن  21روبرو شده است .با تجدید فعالیت های زرعی کشت
مشروع ،کاهش قابل مالحظه ی در کشت تریاک در والیت ننگرهار ،بعد
از تحریم آن ،و یا بعد از دو فصل کم کشت ،را رونما ساخت .فصل 1389
 1390 /میتواند رکورد جدیدی را در سطح ناچیز کشت تریاک در جریان
سه سال متمادی در سطح والیت به ثبت برساند .در حالیکه پی آمد های
سیاسی و اقتصادی تداوم چنین کاهش واضح نیست ،تحلیلی از وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و سیاسی که روند این کاهش در آن تطبیق میگردد ،و
همچنان توافق های سیاسی که این کاهش مبتنی بر آن است ،بیانگر این
است که ممنوعیت موجود روی کشت و تولید تریاک در ننگرهار ضعیف
1
بوده و میتواند برای بعضی از بخشهای این والیت سبب بی ثباتی گردد.
قسمیکه گفته شد ،کاهش کشت و زرع تریاک در گذشته نمیتوانست از
یک یا دو سال بیشتر طول بکشد .به گونه ی مثال ،در فصل 1380/1379
در تحت فرمان طالبان ،کاهش قابل مالحظه ی در کشت و تولید تریاک
به مالحظه رسید ،اما یک سال بعد ،با سقوط رژیم و تزئید نرخ تریاک که
تقریبأ تمام کشور را تحت پوشش داشت ،این فعالیت ها تجدید گردید .در
اواخر  ،1384والی ننگرهار ،حاجی دین محمد ،بیشتر با استفاده از شیوه
های تحریم طالبان ،و با حمایت تعهدات رئیس جمهور ،حامد کرزی ،بعد
از مراسم تحلیف وی ،کاهش کشت تریاک را به گونه ی بی سابقه ی از
 28213هکتار در فصل  1383 / 1382به حدود  1093هکتار در فصل
 1384/1383رساند 2.باوجود تبدیلی حاجی دین محمد به والیت کابل و به
تعیین گل آقا شیرزی به سمت والی ننگرهار ،کشت تریاک در مناطق قابل
دسترس کم و ضعیف باقی ماند اما در نقاط دوردست والیت ،کشت تریاک
به حدود  4871هکتار رسید .در فصل  1386/1385امکان تحریم کشت
تریاک وجود نداشت .زورمندان محلی ،از ترس عکس العمل های شدید
مردم تحت قیمومیت شان ،از تطبیق تحریم روی کشت تریاک اباء ورزیده
و کشت تریاک یکبار دیگر در تمام مناطق ننگرهار ،به جز ساحات نزدیک
به مرکز والیت ،گسترش یافت .برای بیشتر دهاقین این فرصت اندک بود.
بیشتر دهاقین وسعت زمین هایی را که در آن تریاک کشت نموده بودند تا
حد توان بیشتر ساختند .هرچند دهاقین در نواحی مجاور شهر جالل آباد مثل
بهسود ،کامه و سرخرود ،کشت ناچیز تریاک را در سال  1386ادامه دادند،
اما دهاقین در بیشتر مناطقی از والیت که مجهز با سیستم بهتر آبیاری بود
به گونه ی وسیعی به کشت و زرع تریاک دست یازیده و مقادیر زیادی را
ذخیره کردند .در بیشتر مناطق دوردست ،وسعت تولید تریاک باعث بهبود
کیفیت غذای قابل مصرف ،دستیابی بهتر به کمک های صحی و طبی ،و
بازپرداخت قرضهای اخذ شده گردید 3.فقط یک سال را در بر گرفت تا والی،
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شیرزی ،موقف خودش را میان زورمندان محل و نیروهای نظامی آمریکا
مشخص ساخت و توانست یکبار دیگر تحریم روی تولید تریاک را به مرحله
عمل پیاده گرداند .او با دانستن اینکه کشت فصل  1386/1385تریاک بنیه
های اقتصادی بعضی ها مثل زورمندان محلی که وی برای این تحریم روی
آنها تکیه میکرد ،را تقویه نموده ،و هم اینکه معاونت های انکشافی پالن
شده از قبل و در جریان یک سال والیت وی باالخره تاثیر اهم در مناطق
4
پائینی وادی دریای کابل میگذارد ،توانست این تحریم ها را عملی سازد.
در فصل کشت  1387/1386زرع تریاک یکبار دیگر در والیت ننگرهار از
حدود  19هزار هکتار در فصل کشت  1386/1385به نحوی رو به کاهش
سریع نهاد که در سال  1387دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد ( )UNODCوالیت ننگرهار را “عاری از تریاک” اعالم کرد.5
گل آقا شیرزی در تالش های خودش برای ادامه این کاهش در کشت
تریاک در والیت ننگرهار ،نسبت به والیان پیشین آنوالیت ،صاحب عزم و
اراده محکم ثابت شده است .به باور بعضی ها جاه طلبی سیاسی وی انگیزه
اصلی این تالش بوده و به اینکه او در انجام معامالت سیاسی متقضی برای
اعمال این تحریم ها به استفاده از دارایی خود توصل جسته است ،به دید
منتقدانه مینگرند .برعکس تحریم های قبلی روی تولید تریاک در سالهای
میان  1384و  ،1385حتی در نواحی دوردست والیت هم رویکرد چندانی به
کشت و زرع تریاک در فصل کشت  1388/1387به نظر نرسید و برای سال
دوم متمادی سطح ناچیزی از تولید تریاک باقی ماند هرچند آنقدر هم کم
نبود که بر اساس معیار های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
متحد ( )UNODCعنوان “عاری از تریاک” آن حفظ گردد.
به استثنای مناطقی که در نزدیکی شهر جالل آباد موقعیت داشته و امرار
معیشت و کسب درامد از راه های متناوب در آنها انجام میپذیرد؛ در مناطقی
مثل آچین ،خوگیانی ،و شینوار باال در دامنه سپین غر که وریانت ها برای
کسب درامد و امرار معیشت در آنها در مقابل تولید تریاک بسیار اندک است،
سال دوم سطح پائین کشت و زرع تریاک بسیار گران تمام شده است.
این مناطق معموأل جاگزینی مثل محصوالت نقدی زمستانی برای تریاک
ندارند و با تحریم کشت و تولید تریاک ،قویأ متکی به میزان بارندگی
و امکان بدست آوردن حاصل خوب از کشت تابستانی ،و کارهای غیر
زمینداری با درامد برای امرار معیشت خود اند .به گونه ی مثال در خوگیانی
باال محصوالت نقدی بادنجان رومی و مومپلی (مشهور به جلغوزه پاکستانی
 ...مترجم) کمک کرد تا تاثیرات ناگوار اقتصادی متحمله از تحریم تریاک
را تا حدی جبران کند .در تابستان  1388این محصوالت به سبب در دست
داشتن سیستم خوب آبیاری که حتی اجازه داد زمین های بیشتری و تا
4

مثالهای کار سرک در آچین داده شده است.

 5همچنان گزارش شده که برادر حاجی عثمان در یک حمله عمدی در بتی کوت در ماه دلو 1388
به قتل رسید.

گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

پائین ها  -کرانه های وادی و زمین های خشکتر در منطقه نیز کشت و
زرع شوند ،بسیار خوب مسیر کشت و تولید را پیمود .در آچین باال ،کشت
بنگدانه و قیمت باالی بازار برای آن نیز تا حدی بار اقتصادی متحمله از
تحریم تریاک در سال  1388را سبک ساخت.
هرچند ،عواید محصوالت نقدی تابستانی و مزد کارگران آنچندانی
نبود که ضرر متحمله از تحریم کشت تریاک در دامنه سپین غر
را جبران نماید ،مخصوصأ بعد از یک سال بسیار مشکل در  1387که
تزئید در قیمت مواد غذایی دو چند شده و محصوالت نقدی تابستانی
نیز به علت عدم دسترسی به آب کافی ،حاصل متوقعه را نداد .در جواب،
بسیار خانواده ها استفاده از مواد غذایی گران قیمت مثل گوشت و میوه را
در جریان فصل کشت  1388/1387توقف داده و مصارف خود را حتی در
تداوی مشکالت صحی خطرناک مثل زردی نیز کاهش دادند .در بعضی
موارد نوجوانان و جوانان دانش آموز از تحصیل بازداشته شدند و مجبور به
کار و کسب درآمد ،مشمول بر شمولیت در اردوی ملی افغانستان گردیدند.
فروش مواشی و اسباب تولیدی خانواده ها نیز به سبب تحریم کشت تریاک
در مناطق جنوبی ننگرهار در سال  1388گزارش شده است.
عواید محدود زراعتی و دست زنی به فروش دارایی ها ،بیشتر مردم را
مجبور به دریافت کار های غیر زراعتی کرد .تاهنوز هم ،مثل سال گذشته،
تحریم کشت تریاک باعث شده است کارگرانی که در پروسه کشت و تولید
تریاک مشغول بودند ،مزد و درآمد خود از این ناحیه را از دست بدهند .درآمد
دهقانان مزدکار در مناطق شرقی نزدیک به  400افغانی ( 8دالر آمریکایی)
در روز میرسید .عواید خالص نا کافی با کاهش در فرصت های کاری در
مراجع قانونی ،به معنای رکود اقتصادی در والیت بود .وضعیت به کار گیری
به سبب قیودات وضع شده در پاکستان باالی مهاجرین افغان ،وخامت
وضعیت امنیتی در آنکشور و جنوب افغانستان جائیکه کارگران ننگرهار در
جریان تحریم قبلی روی کشت تریاک برای کار و کسب درامد به آنجا سفر
میکردند ،در سال  1388نا مساعد شده و سطح آن رو به کاهش رفت .با
گزینه های اینچنین محدود و در مقابل دوسال متوالی تحریم روی کشت
و تولید تریاک ،اردوی ملی افغانستان جای امن تری برای مردم ان مناطق،
مثل اهالی ولسوالی های خوگیانی ،آچین و شینوار باال ثابت گردیده است.
ادعا میشود که بعضی از افراد شامل شده در اردوی ملی از این مناطق پائینتر
از سن  18بوده و بیشتر آنها خواستار اعزام شان به والیات جنوبی به خاطر
اخذ معاش و امتیازات بهتر برای جبران مشکل اقتصادی شان اند.
در نهایت ،نگرانی از جهت به کار گماری و باور به اینکه مقامات والیت
به وعده های خود در قبال بیشتر ساختن برنامه های انکشافی ایستاده
گی نکرده اند قهر مردم را باالی دولت و ملک های که مسئولیت تحمیل
تحریم روی کشت و تولید تریاک را به عهده گرفته بودند افزایش داده
است .زمانیکه ،در حمل  ،1388تحریم بسیار فراگیر نبود ،احساسات
شدیدی ابراز میگردید .دهاقین معموأل ملک ها را در جریان مباحث
به طور شفاهی تهدید میکردند و از اینکه آنها مسئول تحریم کشت و
تولید تریاک در مناطق شان گردیده بودند ،آنها را جاسوس های دولت
میخواندند و متهم به رشوه ستانی میکردند و میگفتند ملک ها کمک های
انکشافی اعطاء شده برای مردم را در جیب های خودشان فرو میبردند.

ادعا ها وجود دارد که حتی یک حمله بم تعبیه شده در حوت 1388
حاجی عثمان ،یکی از ملک های وادی محمد در سپین غر را به سبب
مشارکت وی در پروسه تحریم کشت و تولید تریاک ،مورد هدف قرار داد.
در یک حادثه در بازار عمومی آچین ،یک مرد جوان یکی از ملک ها را
درمحضر عام با الفاظ بد و رکیک مخاطب ساخت و مردم رهگذر نیز در این
عمل از وی حمایت قابل توجهی کردند( .به نقل قول ذیل مراجعه کنید)
تا میزان 1388وضعیت سیاسی ،با مقابله یکی از ملک های کلیدی به نام
ملک نیاز از شینواریان ،که گفته میشد برای مدتی در آن منطقه رهایش
داشت ،با مردم ضد دولتی ،بیشتر رو به وخامت رفت .قتل برادرزاده های
ملک توسط شورشیان آفریدی به تحریک قوم رقیب ،و جواب متقابل آن،
منتج به تشکیل بومی های مسلح قومی در سپین غر ،و بازگشت ملک به
جالل آباد گردید .در اواخر ماه جدی  1388این نزاع و مناقشهء محلی
وسعت یافته و به بزرگان شینوار راه یافت که در مقابل دریافت یک میلیون
دالر از نظامیان آمریکایی ،ظاهرأ با قرار گرفتن در موقف حکومت والیتی و
والی شیرزوی“ ،میثاق شینواری ضد طالبانی” 6را به امضاء رسانیدند .در نیمه
های حمل  1389شایسته گی این میثاق و سودمندی طرفداری ملک نیاز
با جریان منازعه ی میان اقوام مختلف شینوار روی زمین ،زیر سؤال رفت؛
و در این منازعه شینواری ها به شمول افراد ملک نیاز به گروه های مسلح
شدت طلب تقسیم شدند که بعدأ منجر به قتل  13نفر گردید 7.این منازعه
و کشمکش ،بعالوهء قتل حاجی زمان به شمول  14نفر دیگر در ولسوالی
خوگیانی ،رو به افزایش گرفته است .حاجی زمان یکی از فرماندهان جهادی
و مخالف سیاسی والی قبلی ،حاجی دین محمد ،بود که فقط چند هفته بعد از
برگشت اش به والیت ننگرهار به منظور تأمین ثبات در آن والیت ،به قتل
رسید .شایعه زنی ها در این مورد هم وجود داشت که آیا والی شیرزوی در
سمت خود باقی خواهد ماند و یا از جانب رئیس جمهور کرزی به خاطر عدم
ایستاده گی وی برای ُپست ریاست جمهوری در انتخابات  ،1388پاداش
گرفته و به سمت دیگری ترفیع خواهد کرد.
هنوز هم باوجود وضعیت بی ثبات سیاسی و حالت رو به وخامت اقتصادی
دهاقین در ننگرهار ،کشت تریاک در سال  1389در بیشتر ساحات دوردست
دامنه سپین غر ،جائیکه حکومت دسترسی محدود به آن دارد ،محدود باقی
خواهد ماند .در بیشتر ساحات والیت ،سال سوم متوالی سطح ناچیز کشت
تریاک باقی خواهد ماند .در جریان فصل کشت ،حتی در نواحی که حکومت
در جریان شب در آنها کنترول نداشتند ،مردم فکر میکردند که حکومت در
جریان روز روی تطبیق تحریم روی کشت تریاک کنترول داشته میتواند.
باوجود تزئید قیمت تریاک و عدم موجودیت بدیل های خوب برای کشت
تریاک در ساحات جنوبی والیت ننگرهار ،بازهم گندم کشت معمول برای
بیشتر مناطق در این والیت خواهد بود .هرچند ،دیده شود که دهاقین آن
والیت ،مخصوصأ آنانیکه در دامنه سپین غر زیست دارند ،تا چه حد میتوانند
بحران اقتصادی فعلی و وضعیت متشنج سیاسی برخواسته از اعمال تحریم
کشت تریاک را که باعث عدم ثبات در آن والیت نیز گردیده میتواند،
تحمل کنند.
 6ج .اسمیت ،جنگ ،چهل و هشتم ،شماره .13 :)1388( 5
“ 7روح شیطانی رقابت قبایلی افغان ،یک پالن امریکا” نوشته الیسا روبین ،اسوشیتد پرس
 1حمل .1389
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 2,1الویت دهی تضمین غذایی :کاهش در هلمند
کاهش کشت تریاک در هلمند میان سال های  1387و  1388به حدود
 34000هکتار زمین میرسید .بعد از زمانیکه طالبان در فصل کشت سال
 1380کشت تریاک را تحریم کرده بودند تا به حال کاهشی به این تناسب
در جریان  12ماه در یک والیت بدست نیامده بود .احتماأل این کاهش در
سال  ،1389مخصوصأ در ساحات متصل با مرکز والیت ،شهر لشکرگاه،
به مقیاس بیشتری باشد .در جریان فصل کشت زمستانی سالهای  1387و
 ،1388مقامات والیت دانه های بزری گندم و کود را در بعضی از ولسوالی
های مرکزی هلمند به شمول تمام نواحی لشکرگاه و بخش های بزرگ
ناد علی ،نوای بارکزی ،گرمسیر ،و نهر سراج – که به نام "حوزه غذا"
شناخته شد برای دهاقین توزیع نمود .دهاقینی که دانه بزری و کود دریافت
میکردند باید موافقت نامه ی را مبتنی بر اینکه تریاک کشت نمی کنند،
امضاء مینمودند .والی هلمند نیز تهدیداتی را پخش کرد که کشت تریاک
قابل تحمل نیست و اگر کسی در حوزه غذایی به کشت آن دست بگمارد
خود را در معرض خطر تخریب محصوالت اش قرار میدهد.
کاهش کشت تریاک در سالهای  1387و  1388در هلمند را میتوان به
تالشهای والی و پالن مبارزه با مواد مخدر دانست .مخصوصأ در حوزه
غذایی که کاهش کشت تریاک در آن  37فیصد کاهش ،و برعکس در
ساحات بیرون از محدوده های حوزه غذایی 8 ،فیصد تزئید در کشت تریاک
گزارش شده است 8.تزئید در سطح تخمینی کشت تریاک در والیت قندهار،
از  14623هکتار در سال  1387به  19811هکتار در سال ( 1388به گزارش
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد “ )”UNODCبیانگر
مستند تاثیرگذاری توزیع تخم بزری گندم در والیت هلمند جهت تقلیل
کشت تریاک است.
هرچند سطح حقیقی کشت تریاک در والیت قندهار واضح نگردیده است
(ایاالت متحده آمریکا سطح تخمینی کاهش کشت تریاک در قندهار را
میان سالهای  1387و  1388از  22100هکتار به  17000هکتار متناقض با
ارقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گزارش داده بود)
و تحلیل بیشتر خصوصیات مختلف کشت تریاک در هلمند ممکن است.
کار دانشگاه کرنفیلد انگلستان خاطرنشان ساخت زمانیکه کشت تریاک
میان سالهای  1387و  1388در خارج از مرز حوزه غذایی تزئید  8فیصدی
یافت ،مقدار زمین های که در حین ساحه به کشت گندم اختصاص یافته
بودند تقریبأ دو چند شده از  24689هکتار به  48902هکتار رسید (به جدول
شماره  1مراجعه کنید) .تزئید در مقدار زمین های که در بیرون از حوزه
غذایی ،گندم کشت میشوند تقریبأ برابر با مقدار زمین های اند که در داخل
حوزه غذایی ،جایی که برای حدود  22850دهقان مواد زراعتی تهیه شده
بود ،گندم کشت میگردند.
این نشریه تحلیلی بیانگر این است در حالیکه با تقلیل در کشت تریاک 97
فیصد تزئید در کشت و زرع گندم در حوزه غذایی بدست آمد ،در بیرون از
حوزه غذایی تزئید عمدتأ در زمین های بوده اند که در سال  1387کشت
 8پوهنتون کرانفیلد ،تذکار یافته در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
(“ )UNODCسروی تریاک در ”1388کابل.”1388 :
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نمیشدند اما در سال  1388به سبب میزان بارندگی کشت و زرع گردیدند.
در مجموع  21370هکتار زمین دیگر بیرون از مرز حوزه غذایی در سال
 1388عمأل تحت عمل زراعتی بود که به مقایسه سال  1387بخش عمدهء
آن گندم کشت گردیده بود .تزئید در کشت تریاک معموأل به قیمت کاهش
ساالنه در تولیدات بزری و غذایی بوده است و این امر اشاره به این دارد که
بدون درنظرداشت اینکه دهاقین دانه های بزری و کود دریافت کرده اند یا
خیر ،الویت به داخل و بیرون حوزه غذایی داده شده بود .این حقیقت که در
بیشتر زمین های زراعتی عوض تریاک ،گندم کشت گردیده بود نیز این ادعا
ها را در مورد اینکه تریاک سودمندترین و ُپر منفعت ترین محصول شمرده
9
میشود ،زیر سؤال میبرد.
اگر تهیه تخم بزری گندم و دیگر مواد زراعتی گرایش های مختلف در
کشت و زرع تریاک در داخل و بیرون حوزه غذایی را به وجه احسن آن
بیان نمیکند ،پس کدام عامل دیگری است که میتواند این کار را انجام
دهد؟ بعضی ها شاید به این باور باشند که تهدید تخریب مزارع تریاک
در محدوده های حوزه غذایی ،با درنظرداشت موقعیت آنها در لشکرگاه و
نزدیکی آنها به مقامات والیتی علت مهمی در تقلیل کشت تریاک و تشویق
دهاقین برای انتخاب کشت گندم به شمار رفته است .کار ساحوی در سال
 1388نشانداد که حقایقی در قبال این باور در حومه لشکرگاه ،مخصوصأ
در مناطق پیرامون بُست و بوالن ،جایی که کشت تریاک در سال 1388
محوه گردیده و از سال  1386سیر نزولی را می پیمود ،وجود داشته است.
مردم در این مناطق از برنامه والی برای کاهش کشت تریاک آگاهی داشتند
و متیقن بودند که این برنامه عملی میگردد .در حقیقت ،سیری در جهت
مخالف کشت تریاک ،برای کشت گندم و دیگر محصوالت با ارزش غذایی
زراعتی را میتوان در  2سال اخیر در بوالن و بُست مشاهده کرد .هر دو
"ده سال  )1386( 86شش جریب زمین خوده تریاک کشت َک ُدم و
فقط یک جریب ره گندم .یک جریب گندم بَر ِ ُکل ِ عیالم کافی نبود
و نرخ گندم هم ده لشکرگاه قیمت بود باز وقت فصل حاصل ،همسایه
های ما ره گفتیم که گندم های خودشان ره به ما بفروشن .در او وقت
پول کافی هم نداشتیم که از شار گندم بخریم و تریاک ما هم تازه بود
و عاید کم میداد؛ اما همسایه های ما به ما گندم نه فروختن .مجبور
شدیم از یک نفر قرض بگیریم و از لشکرگاه آرد گندم بخریم .ده سال
 )1377( 77تصمیم گرفتم که  4جریب گندم و  3جریب تریاک کشت
نــــشیم .امسال ( )1388هم 3
کنم که دگه به ایطور مشکل گرفتار َ
کــ ُدم.
جریب تریاک و  4جریب گندم کشت َ
 یکی از دهاقین در والیت هلمندساحه در حومهء شهر لشکرگاه موقعیت دارد و تاجران ترکاری میگویند که
آنها محصوالت زراعتی را از روی زمین دهقان خریداری میکنند ،که باعث
 9بیشتر این ادعا ها به سبب مفسرینی است که نسبت به عواید خالص آن ،بیشتر روی عواید مجموعی
تریاک و دیگر محصوالت تمرکز میکنند .در حالیکه ممکن «هیچ محصول زراعتی مشروع افغانستان
در حال حاضر با عواید مجموعی فی هکتار تریاک همخوانی نداشته باشد» قسمیکه دفتر مبارزه با مواد
مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( )UNODCدر صحفه “ 14ارزیابی سریع زمستانی” ماه حمل 1389
آندفتر ،برگشت خالص را به سبب طبعیت شاقه کاری آن ،بسیار کمتر خوانده است.

گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

ترغیب دهاقین به کشت محصوالت غیر از تریاک میگردد .مردم در بعضی  1388مقدار قابل مالحظه ی گندم در آن زمین ها کشت کردند .دهاقین
در محدوده ی حوزه غذایی بدون اینکه موضوع تخریب مزارع تریاک را
از بخش های دیگر حوزه غذایی به این باور نداشتند که تهدید تخریب
جدی گرفته باشند یا خیر ،و یا دانه های بزری و کود دریافت کنند یا نه،
مزارع روی سطح کشت و زرع تریاک تاثیری داشته باشد .به گونه ی مثال،
زمین های بیشتری را به کشت گندم اختصاص دادند .از اینرو چنین استنباط
دهاقین در بیشتر ساحات ناد علی ،نوای بارکزی ،و نهر سراج می پنداشتند
میگردد که گرایش به کشت محصوالت مشروع در این نواحی متذکره بیشتر
که تهدید جزئی تخریب مزارع در سال  1388وجود داشته و شواهد اندکی
نسبت به تاثیر تهدید مقامات هلمند و یا چگونگی تطبیق برنامه اداره مبارزه
موجود اند که در سال  1387و یا  1388مزارع تریاک در جریان عملیات
با مواد مخدر نه بلکه بیشتر متاثر از شرایط اقتصادی اجتماعی وضعیت
تخریبی از بین رفته باشند 10.عملیات اطالعاتی مبارزه با مواد مخدر که در
محیطی حاکم بر نواحی مختلف گردیده بود .این امر در ناد علی و در امتداد
صورت کشت تریاک از تخریب آن اخطار میدادند ،به نظر اهان آمیز و بی
جدول شماره  :1ساحه مزروعی در داخل و بیرون هلمند "حوزه غذایی"  ( 1388 – 1386به هکتار) کانال آبیاری بغرا (به شکل  1مراجعه
نمائید) که سرحد حوزه غذایی به شمار
تغییر  88به  89میرود بهتر مشاهده شده است .دهاقین
تغییر  88به 89
1388
1387
1386
در آنسوی کانال زمین های کوچک اما
به فیصدی
نفوس بیشتری به تناسب قطعات زمین
داخل حوزه غذایی
های آبیاری شدهء ملکیت شان دارند،
%3712.48521.452
33.937
38.235
تریاک
که این نسبت در مقایسه با دهاقینی که
در محدوده حوزه غذایی زنده گی دارند
%97
17.987
36.591
18.603
15.924
مواد ارتزاقی
کمتر است .این ساحه معموأل توسط چاه
%156.82936.685
45.514
40.488
غیره
های لوله یی و یا پمپ های آبکش با
تقبل مخارج و مصارف قابل مالحظه
%11.32696.728
98.054
94.646
زمین های مزروعی فعال
ی آبیاری میشوند .ساحات بیرون از
بیرون از حوزه غذایی
حوزه غذایی معموأل فصل دوم زراعتی
%8
3.752
53.624
49.872
50.418
تریاک
ندارند (به شکل های  2و  3مراجعه
نمائید) و برای اکمال بخش عمده ی
%98
24.213
48.902
24.689
23.339
مواد ارتزاقی
از مصارف و مواد مصرفی خودشان
%66.596107.962
114.557
111.105
غیره
متکی به محصوالت زمستانی اند .ادعا
%11
21.370
210.488
189.118
زمین های مزروعی فعال 184.681
ها وجود دارند که این زمین ها توسط
منبع :پوهنتون کرانفیلد #.مواد ارتزاقی شامل گندم میگردد"* .غیره" شامل محصوالت مزروعی زمستانی و همچنان شامل زمین های میگردد فرماندهان ولسوالی های شمالی والیت
که در فصل بهار (برای محصوالتی مثل :پنبه ،خربوزه و تربوز) آماده کشت گردیده بودند اما هنگام تصویر برداری ناکشت باقی مانده بودند .هلمند غصب و یا خریده شده و بطور
گسترده ی به اجاره داده شده اند .تحت وضعیت فوق الذکر ،باوجود تزئید
اعتنایی دیده میشدند .نزد بیشترین دهاقین این واقعیت که حکومت توانایی
قابل مالحظه ی در نرخ گندم ،و نگرانی موجود از جهت تهیه مواد غذای
اطالع رسانی موثر و یا توزیع مواد مورد ضرورت زراعتی را در محالت ندارد،
کافی برای مصرف خانواده ها ،دهاقین هنوز هم به کشت تریاک ادامه
آنها را به این پندار وا داشته بود که مقامات والیت در این نقاط روستایی
میدهند .با ملکیت های کوچک زمین ،تراکم نفوس ،و نداشتن محصوالت
این ولسوالی ها کنترول ندارد .با وجود عدم ترس دهاقین از فعالیت های
تابستانی ،دهاقین به محصول زمستانی بسیار خوب ضرورت دارند تا بتوانند
تخریبی مزارع ،در فصل سالهای  1386و 1387از تقلیل در مقدار زمین های
کسر مخارج و مصارف خودشان از تولید گندم را که خانواده ها هر سال آنرا
که تریاک در آنها کشت میگردد و کشت بیشتر گندم در آنها ،گزارش شده
تجربه میکنند ،بکشند حتی در سالهای مثل  1388نیز ،زمانیکه مقدار زمین
است .حتی در عقرب  1388دهاقینی در بخش های نا آرام ناد علی ،مثل
چنجیر و دو بندی که قانون حکومت در آنجا ها محدود بوده و هیچگونه های مزروعی گندم بطور قابل مالحظه ی وسعت یافته بود .کسر درامد
گندم برای تمام دهاقینی که تحت اجاره به کشت و زرع میپردازند و بعد از
هراسی از قبیل مسایل تخریب مزارع در آنجا موجود نیست ،به کشت گندم
فصل ،تنها حدود نیمه ی از محصوالت زمین را صاحب میشوند بسیار حاد
الویت داده اند.
و مشکل است .اجاره دهنده گان با کشت تریاک دسترسی آسانتر به قرضه
این نشریه تحلیلی اشاره به این دارد که تقریبأ بدون درنظرداشت موقعیت
ها پیدا میکنند و این قرضه ها در جریان فصل زمستان که تهیه مواد غذایی
و وضعیت ،الویت دهی به کشت و زرع گندم در فصل سالهای  1387و
به مشکلترین نقطه میرسد آنها را یاری میرساند .مالکین زمین ها آنانیکه
 1388در والیت هلمند بیشتر بوده است .آنانیکه خارج از محدودهء حوزه
تصمیم میگریند در زمین کدام محصول کشت شود به خاطر اینکه بخش
غذایی بودند ،باوجود اینکه میتوانستند مقدار زمین های مزروعی تریاک
بیشتری از محصول نهایی را به اساس موافقت ها و اعتبار نامه های غیر
خودشان را به بیشتر از هشت فیصد قبأل ثبت شده ،وسعت دهند اما در سال
عادالنه بدست می آورند ،همیشه طرفدار زرع تریاک در زمین هایشان اند.
در نهایت ،تریاک به آبیاری بیشتر حاصل بیشتر میدهد و بر این اساس قطعه
 10این مشمول تخریب به رهبری حکومت و نیروی مرکزی تخریب تریاک بود.
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گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

زمین خوب میتواند بخشی از مخارج متحمله آبیاری توسط چاه های لوله یی
و پمپ های آبکش را تحت پوشش در آورد.
وضعیت در شمال کانال در تناقض کامل با مناطق جنوبی و پائینی جائیکه
دهاقین معموأل ساالنه محصوالت تابستانی و زمستانی خوب بدست می
آورند (به اشکال  2و  3مراجعه نمائید) ،قرار دارد .زمین داران معموأل دارای
زمین های بیشتر اند و از تراکم نفوس در منطقه کمتر متأثر میگردند.
دهاقین به تریاک به حیث محصول نقدی متکی نبوده و به سطوح مختلف
دارای محصول دیگری مثل تربوز و یا پخته (که هردو در بهار کشت
میشوند) ،و یا همچنان ماش اند .عالوه بر این ،داشتن زمین های زیاد
مزروعی گندم به علت دسترسی به آب ،و تراکم کم نفوس به نسبت هر
قطعه زمین به این معناست که خانواده ها میتوانند گندم کافی برای تکافو
و اکمال مقتضیات نقدی و جنسی شان کشت کنند .تغییر اندکی در مقدار
زمین های مزروعی در کانال ساحه آبیاری در هر سال ،حتی در سال 1388
نیز ،زمانیکه آب زیادی برای آبیاری موجود بود ،واضح بنظر میرسید .در
نتیجه ،در کانال و حوزه غذایی ،دهاقین در فصل زمستان با کاهش مقدار
زمین های که دیگر محصوالت را کشت میکنند ،تنها میتوانند گندم کشت.
با درنظرداشت نرخ پائین تریاک و مقدار کم زمین خانواده ها برای کشت
محصوالت زراعتی در بیشتر حوزه غذایی در جریان فصل زمستان،
مخصوصأ در بعضی از نقاط متمرکز کشت تریاک مثل ناد علی و نهر
سراج ،احتمال تزئید قابل مالحظه ی ،به جای تولید تریاک ،در کشت گندم
میرود 11.با تزئید قیمت گندم به  35افغانی فی کیلوگرام در هلمند در ماه

 11داوید منسفیلد «پایداری کاهش» گزارشی به دیپارتمنت مواد مخدر افغانستان دولت
برتانیا «ثور »1388

عقرب  1387و افت در قیمت تریاک به  20000روپیه 12پاکستانی فی َمن
هنگام حاصلگیری در ماه ثور آنسال ،ناچار باعث الویت دهی مجدد در فصل
کشت سال  1387گردید (در اینمورد به نقل قول ذیل توجه کنید) .بلند رفتن
نرخ غله جات به سبب وخامت وضعیت امنیتی رو به افزایش در پاکستان و
تحریم متوالی روی تورید آرد گندم ،نگرانی ها در مورد بلندتر رفتن نرخ آرد
گندم را بیشتر ساخت .مشکالتی را که دهاقین در خرید آرد گندم در مناطق
روستایی و شهر لشکرگاه در نیمه های  1387متقبل میشدند نشانده آن بود
که آنان کشت تریاک را به پیمانه ی بیش از حد آن جدی گرفته و حاال
باید کشت گندم را در الویت قرار دهند تا ضروریات و نیازهای خانواده گی
خودشان را مرفوع سازند .به سبب وضعیت مساعد اقلیمی با وسعت زمین
های مزروعی گندم و سرمایه گذاری بیشتر روی کشتزارهای گندم ،دهاقین
برعکس سالهای قبل ،دیگر به آرد گندم وارداتی جدأ متکی و وابسته نبودند.
13

تاثیری که الویت دهی تولید تریاک به تولید مواد غذایی ،روی زندگی
دهاقین در فصل سال  1386گذاشت ،یک خاطره بیاد داشتنی بود و این
تاثیر مرتب روی تصمیم کشت و زرع زمین های زراعتی شان تال فصل
سال  1388به وضاحت دیده میشد .هرچند قیمت گندم به  15.5افغانی فی
کیلوگرام تنزیل نموده است ،اما دهاقین به علت پیشبینی تزئید قیمت گندم
در پاکستان و وخامت وضعیت امنیتی در سرحد پاکستان 14تا چند ماه آینده،
انتظار دارند تا نرخ گندم دوباره بلند برود .تحت این شرایط ،نگرانی از جهت
کمبود مواد غذایی هنوز هم علت اصلی کاهش کشت تریاک ،حتی در
مناطق خارج از کنترول دولت ،در والیت هلمند است.
 12قیمت ها در مناطق جنوبی افغانستان معموأل به روپیه پاکستانی خوانده میشوند .در ثور
 1287یک دالر آمریکایی معادل  64روپیه پاکستانی بود.
 13یک من در قندهار معادل چهار و نیم کیلوگرام است.
 14در عقرب  1388آرد گندم در اوسط میان  18تا  32افغانی فی کیلو در پشاور نظر به
کیفیت به فروش میرسید.

 .2کاهش در کشت تریاک تا چه حد انعطاف پذیر است؟
این دو مطالعه در بخش  1شرح بسیار متفاوتی از کاهش سطح تولید تریاک
در والیات ننگرهار و هلمند داشت .علت کاهش کشت تریاک در هلمند
عمدتأ الویت دهی به کشت گندم در هردو فصل کشت سالهای  1387و
 1388بخاطر تغییر در شرایط مبادله میان تریاک و گندم ،و نگرانی مداوم
برای تأمین مواد غذایی ،بود .در ننگرهار ،تالش های والی با کاهش قابل
مالحظه ی در سطح کشت تریاک ،ملموس است .موضوعی که بسیار واضح
نیست اینست که آیا عوامل اجتماعی اقتصادی ،محیطی و سیاسی که سبب
کاهش سطح کشت تریاک شده اند ،همچنین باقی خواهند ماند و یا این
کاهش دوباره مسیر خودش را به جهت مخالف پی خواهد گرفت و در فصل
های آینده بیشتر خواهد شد .این بخش وضعیت انعطاف پذیری کاهش
فعلی در کشت و تولید تریاک را به گونه ی مفصل مورد بحث قرار میدهد؛
این بخش ،عمدتأ ،قبل از ارزیابی و بررسی جنبه ی سیاسی آن که تحریم
کشت تریاک در والیات ننگرهار و بلخ توسط آن وضع گردیده ،به موضوع
تعویض یا ابدال گندم به تریاک نگریسته و ضمن ارزیابی اینکه این روند
تا  12ماه دیگر چگونه مسیر خودش را طئ خواهد نمود ،سؤالی را مطرح

میکند که آیا گندم محصول مناسبی برای تریاک است یا خیر؟

 1,2آیا گندم جایگزین تریاک است؟

در حالیکه شواهد اندکی از هماهنگی فعالیت های مبارزه با مواد مخدر
در دیگر والیات موجود است ،در والیات ننگرهار و بلخ فعالیت والی ها
در کاهش سطح کشت و تولید تریاک قابل مالحظه و ملموس محسوب
میگردد .در والیت هلمند جائیکه والی برنامه همآهنگی را روی مسایل
مبارزه با مواد مخدر در فصل کشت  1378عملی کرده بود اما بازهم دست
دولت در حومه های لشکرگاه و مراکز ولسوالی ها کوتاه بود .اما باوجود
این وضعیت ،کشت تریاک تقلیل یافته و وسعت زمین های مزروعی گندم،
حتی در ساحات خارج از کنترول مقامات والیتی در ولسوالی ناد علی ،نوای
بارکزی و نهر سراج ،گسترش یافت .بر اساس معلومات دولت ایاالت متحده
آمریکا ،روند مشابه کاهش را میتوان در ولسوالی های پنجوایی ،ژیری ،و

11

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

میوند در والیت قندهار؛ و بکوا و باال بلوک در والیت فراه دید 15.هیچ یک
از این ولسوالی ها را نمیتوان تحت کنترول دولت خواند.
شواهد بیانگر این اند که در دو سال گذشته کشت تریاک به گونه ی قابل
مالحظه ی با گندم تعویض گردیده است .این ابدال تنها در والیات ننگرهار
و هلمند نه بلکه در والیات دیگر نیز قابل مشاهده اند که به فصل سال
 1386بر میگردد 16.این روند حتی در والیات جنوبی جائیکه کشت تریاک
در آنها به گونه ی چشمگیری گسترش یافته بود ،تا فصل  1387نیز ادامه
یافت.
شکل  .4اوسط قیمت تریاک خشک و گندم وطنی در افغانستان،
جدی  1385تا حوت .1388

هرچند ،حرکت فعلی به جهت کشت گندم میان آنانیکه قبأل تریاک کشت
کرده اند واضح نیست ،اما در سال  1388چنین بنظر میرسد که سطح کشت
گندم و تریاک در مناطق آبدار والیات جنوبی همچنین باقی بماند .دهاقین
مقدار زمین های را که برای کشت محصوالت مختلف نقدی اختصاص داده
17
بودند کم ساخته و در عوض آنها را در فصل  1387گندم کشت کردند.
این تزئید در گندم عمدتأ پاسخ به تزئید قیمت گندم در کشور از سال 1386
بدینسو است .ترکیبی از نرخ بلند غذای جهانی 18و همچنان افزایش نا امنی
ها در پاکستان سبب بلند رفتن قیمت ساالنه نرخ نان خشک و غله جات تا
 183فیصد از ماه ثور  1386تا حمل  138719گردید .در عین زمان ،قیمت
خرید سر زمین تریاک چنان افتی را تجربه نمود که از زمان تحریم طالبان
روی تولید تریاک در سال  1389مشاهده نشده بود (به شکل  4مراجعه
نمائید) .سیر نزولی در شرایط مبادله میان تریاک و گندم در بخش های
مرکزی و شمال شرقی جائیکه زمین های مزروعی تریاک در حاشیه اند
دهاقین ،بجای کشت تریاک و معاوضه آن با گندم که این روند از سال
 1380بدینسو ادامه داشت ،توانسته اند خودشان در زمین های خود گندم
کشت کرده و حاصالت بیشتری بدست بیاورند 20.کشت تریاک ،برخالف
فصل های قبلی ،در فصل  1388از توجه کمتری برخوردار شده است .در
فصل کشت  1388دهاقین در والیات غور ،بغالن و بلخ از قیمت تریاک
خبر نبودند ،و نشانه های وجود دارد که ممکن معامالت فروش و خرید سر
زمین تریاک در این مناطق از جدیت خود بازمانده و در سکوت بسر میبرد.
در جنوب ،قیمت تریاک تر در جریان مدت حاصلگیری در ماه حمل 1388از
 15یو اس جی :تخمین سطح کشت تریاک بر اساس ولسوالی برای والیات منتخب افغانستان-1387 ،
( 1388چاپ نشده) دفتر یو ان او دی سی از همین تخمین ها معلومات میدهد.
 16جواچیم ون بران "بحران مالی و غذایی" (واشنگتن دی سی.)1387 ،

 17وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،خبرنامه قیمت متاع زراعتی سال  :4شماره ( 5کابل.)1387 :
 18داوید منسفیلد "پایداری کاهش".

 19در ثور  1388یک دالر آمریکایی معادل  80.5روپیه پاکستانی بود.
 20در حمل  1387یک دالر آمریکایی معادل  64روپیه پاکستانی بود.
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حدود  16000تا  18000روپیه پاکستانی 21فی َمن به  12000تا 14000
روپیه پاکستانی فی َمن رسیده بود؛ که این کاهش از حدود  20000روپیه
پاکستانی 22در ماه حمل  1387آغاز گردیده بود .دهاقین در آینده های
نزدیک تزئید در نرخ تریاک را پیشبینی نمیتوانستند 23و عین پیشبینی را
در مورد گندم نیز نمی توانستند .در حقیقت ،دهاقینی که قبأل نظریاتی نزد
شان داشتند ،نیز اکنون از ناحیه نرخ گندم نگرانی دارند ،هرچند در جریان
 12ماه قیمت ها از  35افغانی فی کیلوگرام به  15.5افغانی فی کیلوگرام
کاهش داشته اند .دهاقین پیشبینی کرده اند که نرخ ها در سال  1389به
سبب افزایش نرخ آرد گندم در پاکستان ،تزئید در قیمت اموال قاچاق که از
طریق مناطق قبایلی خودمختار در پاکستان ،و انتظار افزایش نا امنی ها در
24
پاکستان ،بلند میروند.
برای بخش اعظیمی از دهاقین ،گسترش کشت گندم در زمین هایشان
راهبردی به هدف بهبود وضعیت اقتصادی آنان نیست .خانواده های بزرگ و
زمین های کوچک به این معناست که حتی در سالهای خوب زراعتی 25نیز،
26
اندک خانواده ها در کشت گندم خودکفا اند و تعداد معدودی مقدار اضافی
گندم برای خودشان ذخیره میتوانند .در جنوب ،سطح بلند مصارف حمل و
نقل و محصوالت به سبب نا امنی و همچنان به سبب تاثیر تورمی تمرکز
باالی تولید تریاک دهاقینی را که میتوانند محصوالت زاید قابل فروش
در مقابل مواد وارداتی با کیفیت از قزاقستان ،را تولید کنند در وضعیت
خاصی قرار میدهد .در عوض تمرکز بیشتر دهاقین روی تهیه حد اقل غذا
برای خانواده های خودشان بوده است .آنانیکه زمین کافی در اختیار دارند،
مقداری گندم کشت کرده اند که متناسب به مقتضیات خانواده هایشان بوده
تا توانسته باشند احتیاجات غذایی خود را خودشان رفع بسازند .آنانیکه زمین
کافی در اختیار ندارند ،مقدار زمین اختصاص داده شده به گندم را وسعت
دادند تا با مشکالت احتمالی خرید آرد گندم از بازار مواجه نشوند ،اما چون
نمیتوانستند مقدار گندم مورد ضرورت خانواده های شانرا جهت تضمین مواد
غذایی آنان کشت کنند ،مصارف و مخارج آنان به گونه ی چشمگیری تزئید
یافت .واضح است که گندم بدیل دائمی و با ثبات برای تریاک نزد بیشتر
دهاقین نیست و به منابع مالی مثل مواشی ،محصوالت نقدی و یا مزد کاری
برای ابقای زندگی شان نیاز دارند.
دهاقین در بعضی از ولسوالی ها از تولید تریاک دوری جسته و راهبرد
معیشتی شانرا مسیر دیگری بخشیده اند .به گونه ی مثال ،در بخش های
از ننگرهار ،بعضی از خانواده ها تولید گیاهان بزری با ارزش و کشت چندین
محصول در عین زمین را وسعت بخشیده اند .عین روند تغییر در بعضی از
 21در جنوب ،دهاقین معموأل تریاک تر یا تازه را دخیره و به فروش میرسانند.

 22پالیسی گندم پاکستان روی امنیت هردو ،ملی و خانواده گی در افغانستان تاثیرگذاری داردFEWS( .
)1386 ،NET

 23حدود  %37تمام مزارع قرار تخمین سروی زمستانی ،فقط کمتر از  5هکتار زمین قابل کشت داشت.
اندازه اوسط این مزارع  1.59همکتار بود( .مطالعات افریقا و آسیایی) (.)1386

 24بیشتر دهاقین افغان گندم اضافی قابل فروش ندارند .بیشتر آنها خریدار گندم اند .از اینرو مفاد مالی
از فروش گندم بدست نمی آرند .هکتور ملیتا (چاپ نشده)1383 ،
 25نرخ گندم در مناطق جنوبی معموأل نسبت به سطح ملی و کابل بلندتر است .به خبرنامه نرخ متاع
زراعتی منتشره وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مراجعه نمائید.
 26پنداشته میشود که والیت هلمند "سبد نان افغانستان" است .این اصطالح بیشتر در مورد شمال
افغانستان صدق میکند نه هلمند (انتونی فیژربرت ،ثور .)1388

گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

والیات دیگر مثل بلخ و لغمان نیز مشاهده شده است .کشت محصوالتی
مثل پیاز ،مطر و بامیه که به زحمت بسیار زیاد ضرورت ندارد ،نیز خانواده ها
را از جستجو برای کار بازداشته است .در نتیجه ،این تغییر یکتعداد از دهاقین
را قادر ساخت تا درامد بهتری داشته و از خطرات احتمالی محصوالت و
فروش آن در بازار جلوگیری نمایند .هرچند ،قسمیکه تجربه ننگرهار نشان
میدهد ،این تغییر شامل حال اکثریت دهاقین در آنوالیت ،مخصوصأ در
دامنه سپین غر -جائیکه نتایج اقتصادی و سیاسی تحریم روی کشت تریاک
بسیار بحران زا محسوب میگردید ،نبوده است.
شواهد اندکی از روند تغییر در کشت و درامد دهاقین در جنوب کشور ،حتی
در مناطقی که نزدیک مزکز والیت قرار دارند ،موجود است .در ولسوالی
های مثل ناد علی و نوای بارکزی که هردو هم مرز با مرکز هلمند اند ،و یا
در ولسوالی نهر سراج که شهر گرشک در آن موجود است حدود  90فیصد
زمین در فصل زمستان بطور مداوم یا گندم و یا تریاک کشت میشود و 10
فیصد باقیمانده علوفه و یا گیاهان بزری برای استفاده خانواده ها کشت
میشوند .در حالیکه مقدار گندم و تریاک کشت شده هر سال با درنظرداشت
افت و خیز قیمت و نگرانی از ناحیه تضمین غذایی خانواده ها در تغییر
است ،مقدار زمین مختص شده برای گیاهان بزری و یا علوفه تغییر اندکی
را شاهد میباشند.
 2.2امنیت چگونه روی تصمیم دهاقین در مورد کشت
محصول تاثیر میگذارد؟
در حالیکه محدود بودن بازار برای محصوالت بزری در افغانستان یک
مشکل محسوب میگردد ،نا امنی فزیکی از عوامل عمده ی است که روند
تغییر از تریاک به محصوالت بزری در این مناطق هلمند را بیشتر تحت
شعاع قرار داده و مشکلتر میسازد .مباحث فعلی در مورد تاثیرات نا امنی روی
تولید تریاک ،روی موضوع عدم موجودیت اعمال قوه که باعث پیشرفت
در تولید تریاک میگردد ،و یا طالبان که با جلوگیری از تخریب مزارع و
حمایت امنیتی دهاقین به حیث بخشی از راهبرد "دل و فکر" آنان را ترغیب
به تولید تریاک میکنند ،تمرکز نموده و توجه مبذول میدارد .در حالیکه
ممکن یکمقدار حقایق در قبال این ادعا ها موجود باشد ،آنها تصویر نا
مکملی از چگونگی تصمیم گیری خانواده ها در مناطقی با نا امنی دوامدار
ارائه میدارند .اگر بینش دیگری در مورد محدودیت ها روی تغییر به دیگر
محصوالت نقدی و یا فرصت های عایداتی غیر زمینداری به میان آید ،این
توضیحات معلومات ناچیزی را ارائه میدارد .آنها به این نکته اشاره میکنند
که خانواده ها به نوعی ،وابسته گی شدیدی با زرع تریاک احساس میکنند
و این امر مبتنی بر موجودیت شورشیان و عدم موجودیت حکومت است که
آنان را وادار به دست یازیدن به چنین امری برای رسیدن به اهداف واضح
شان میکند.
خود دهاقین تصویر پیچیده ی از خشونت ها و منازعات موجود و تاثیر آنها
روی تصمیم گیری آنان ،ارائه میدارند .آنان روی محدودیت های بازار و
هزینه بلند حمل و نقل و اینکه عدم حمل و نقل چگونه روی امور زراعتی
تاثیرگذار است تاکید میورزند .به طور مثال ،در والیات هلمند و قندهار ،و
حتی در ولسوالی های مثل خوگیانی در ننگرهار دهاقین گزارش میدهند که

حتی جنگ و ترک منازل در شب ها برای احوالگیری از کشت و مزارع باعث
تاثیرگذاری روی تصمیم برای کشت محصوالتی میشود که به زحمت و
توجه و آبیاری بیشتر نیاز دارند .این موضوع باعث عدم عالقمندی به کشت
ترکاری باب شده و به زرع تریاک و هم ماش و پخته تشویق میکند که با
وجود بازداد کم قویأ مورد توجه قرار گرفته و میتوانند برای فروش در وقت
دیگری ،ذخیره شوند.
مرتبط به محدودیت های بازار ،هردو دهاقین و تجاران محصوالت زراعتی
گزارش داده اند که خرید محصوالت َسر ِ زمین در هلمند محدود بوده و
در مناطق بوالن و بُست در لشکرگاه کامأل بند است .در ولسوالی های نا
امن مثل ناد علی ،نوای بارکزی و نهر سراج شواهد اندکی از اینکه تجاران
در َسر ِ زمین به خرید گندم ،ترکاری و میوه میپردازند ،موجود است .استثنا
در مورد خربوزه در نادعلی وجود دارد که از کیفیت خوبی برخوردار است.
حتی تاجران از لشکرگاه و گرشک عالقمند خرید َسر ِ زمین اند ،تنها در
صورتیکه ارتباطات خوب داشته و بتوانند خطرات احتمالی را کاهش دهند.
عالوه بر آن ،تاجران از غزنی ،قندهار و کابل در طئ سه سال گذشته برای
خرید خربوزه عالقمند سفر به این مناطق نبوده و این کار را توسط اشخاص
مرتبط خود در این مناطق انجام میدادند .قابل یاددهانی است که تاجران
محلی پول محصوالت را از ترس دزدان و سارقین در مسیر راه در َسر ِ
زمین نداده و از دهقان میخواهند تا بعدأ در شهر لشکرگاه و یا گرشک آمده
و پول خود را بدست بیاورند.
تجارت در بازار قندهار ،اگر نسبت به هلمند دشوارتر نیست ،سهلتر نیز
نیست .مخصوصأ شاهراه عمومی زهری در قندهار خطرناک محسوب
میگردد .حتی گفته میشود بعضی از موتر های بزرگ باردار راه های غیر
شاهراه عمومی را گرفته و از سرک های فرعی عبور میکنند تا از جنگ های
احتمالی میان شورشیان و نیروهای ائتالف در امان باشند .تجارت ادامه دارد
اما با مشکالت و پرداخت قیمت .شرکت های حمل و نقل از انتقال اموال
در چنین وضعیت نا مساعد امنیتی پول هنگفتی هزینه میکنند .تعداد پوسته
ها بیشتر شدند ،اجرت های قابل پرداخت ،و خطر از دست دادن محصول به
سبب تأخیر و یا تصادم ،بلند است.
از این نظر ،واضح است که ارتباط بیشتری میان امنیت فزیکی و تولید
تریاک است تا این نظریه که بسیار ساده بیان میدارد شورشیان کشت
تریاک را ترغیب میکنند .در حالیکه بحث قابل مالحظه ی فراوان بودن
زمین های آبدار در محدوده ی حوزه غذایی هلمند و یا مناطق آبیاری
شدهء قندهار است ،بنظر میرسد فهم اندکی از این موجود است که نا امنی
چگونه دهاقین را در این مناطق از درک ارزش بلند محصوالت بزری بدور
نگهمیدارد .ترویج فعلی گندم در این مناطق نه تنها فرصت های اقتصادی
را در این مناطق نشان نمیدهد ،بلکه به ناکامی مداوم بازار که باعث رکود
در مناطقی با نا امنی مداوم میگردد ،اشاره دارد.
همچنان ،موجودیت گسترده ی کشت تریاک در جنوب زمانی که قیمت
تریاک تازه تقلیل یافته است بیانگر اینست که دهاقین بدیل های با ثبات
دیگر برای تولید تریاک در محیط فعلی شان را نمی بینند .در حقیقت،
تحلیل روند فعلی محصوالتی در ساحات نا امنتر هلمند و قندهار بیانگر
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اینستکه تریاک محصول سهلتر و با دوامدتری است «بر اساس نشاندهی
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ( ،)UNODCاما بیشتر،
یگانه محصولی است که میان سطوح مختلف نا امنی در این مناطق منبع
خوب عایداتی به شمار میرود .هنوز بدون تغییر به جهت محصوالت بزری
با ارزش و عواید روی زمین ،کاهش فعلی در تولید تریاک با ثبات به
نظر نمیرسد .گندم بدیلی برای تریاک نیست .زمانیکه قیمت گندم بلند
است ،تعداد بیشتر دهاقین چون نمیتوانند به قدر کافی و بیشتر از ضروریات
خانواده هایشان گندم کشت کنند از این تزئید سود نمیبرند .در نتیجه ،در
حالیکه میتوانند تولید گندم را برای تقلیل تاثیرات احتمالی قیمت های بلند
غذا ،وسعت ببخشتند؛ در نهایت بیشتر دهاقین قیمت های بلندی را برای
آرد گندم متحمل میشوند و برای برآورده ساختن ضروریات اولیه و ابتدایی
خودشان به منبع عایداتی نیاز دارند .بدون وارد آوردن تغییر اقتصادی برای
کاهش قیمت گندم ،وضعیت اقتصادی مردم و در نهایت وضعیت سیاسی
در این مناطق رو به وخامت بیشتر میرود .قیمت های بلند گندم موضوع
قابل تقدیر نیست.
در عین زمان ،قابل پرسش است که تاثیر قیمت بلند گندم میان سالهای
 1386و  1388تا چه حد روی دهاقین افغان پایدار است .بهرحال ،قیمت ها
بطور قابل مالحظه ی نسبت به سال  1387کم است .با تزئید واردات آرد
گندم در فصل زمستان از قزاقستان ،ممکن است که قیمت ها در پاکستان
تاثیرات کمتری نسبت به قبل روی نرخ گندم در افغانستان داشته باشد و
هنوز با نگهداشت سطح موجود کشت گندم در جنوب انتظار کاهش در
قیمت ها در فصل بعدی نیز میرود .بازهم ،این موضوع بسته گی به تاثیرات
زمستان خشک در افغانستان و تاثیر آن باالی زمین های گندم و همچنان
روند تولیدی غله جات و تورید آرد گندم از همسایه های افغانستان ،دارد.
بلند رفتن قیمت تریاک امسال به سبب کاهش کشت در فصل زرع و
همچنان تخریب زمین ها به علت مریضی ،بیشتر به کشت تریاک در فصل
 1389تشویق خواهد کرد .در جنوب ،گرایش به کشت بیشتر تریاک به سبب
خاطراتی که از تاثیرات کشت زیاد تریاک در فصل سال  1386روی امور
غذایی آنان داشت ،و تغییر زراعتی و کار سازی تا کدام حد تشویق میشوند،
محدود خواهد ماند .هرچند اگر وضعیت امنیتی در شمال ،شرق و مناطق
مرکزی رو به وخامت رفته و قیمت تریاک بلند شود ،برای مقامات مشکل
خواهد شد تا مانع تولید بیشتر تریاک در فصل  1389گردند بهرحال ،عمال
تحریم روی کشت تریاک زمانیکه قیمت آن کم باشد سهلتر است.
 3,2اساس تناوب
بیشتر تفصیالت در رسانه ها و میان پالیسی سازان در مورد تحریم روی
تولید تریاک در ننگرهار روی اهمیت والی تمرکز داشته است .موضوع نا
آشکار در این تشریحات زبان مقام والی"فرمان دادن و کنترول کردن" در
والیت و "تعهد" وی به کاهش تولید تریاک است 27.در حالیکه بعضی ها به
انگیزه های وی شک دارند ،اما هیچکس به نتایج حاصله شک ندارد .شرح
مشابهی در بیان کاهش تولید تریاک در بلخ و تا حدی برای تالشهای اخیر
 27قسمیکه حرکت بازیگران مستقل متقاطع میشوند ،نه بازی کننده مستقل و نه بازی کننده گان
گروهی میتوانند مسیر بازی را تعیین کنند ،مهم نیست چقدر قدرتمند هستند( .در نشریه انکشاف بین
المللی .)1387( 20
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در هلمند مورد استفاده قرار گرفت با وجود اینکه بعدأ کمی بیشتر در مورد
آن گفته شد 28.این مباحث معموأل با ادعاهای "حکومتداری خوب" 29حمایت
میشوند .در حالیکه این شرح بیشتر در زبان "جنگ ساالر" و "زورمند" در
افغانستان مینشیند نه انعکاس کننده یک پروسه پیچیده و چند مرحله یی
که برای کاهش کشت در والیاتی مثل ننگرهار و بلخ مورد استفاده قرار
گرفته باشد ،نیست و نه بیانگر محدودیت های هر یک از فعالین مربوط ،در
چنین محیط پیچیده و پیشرونده است 30.حقیقت اینست که ،برخالف نظریه
بعضی ها ،کاهش سطح کشت تریاک را نمیتوان منوط به ظرفیت خوب
دولت و تمایل آن به تطبیق قانون دانست .رویهمرفته ،در کشوری مثل
افغانستان ،و یا هر کشور بزرگ تولید کننده تریاک ،دولت انحصار خشونت
را ندارد و بیشتر آنانیکه ُپست های رسمی در دولت را اشغال نموده اند تاریخ
"اعمال خشونت" و یا حتی پسمنظری از اشتغال در تجارت مواد مخدر را
دارد 31.عقب ظاهری که به نظر میرسد تحریم روی کشت مواد مخدر در
سطح والیت توسط والی حاکم بوده ،مجموعه ی از مذاکرات پیچیده میان
فرماندهان اسبق و جنگجویان قرار دارد که هرکدام تالش دارند موقف
های سیاسی و اقتصادی خودشانرا تقویت بخشند .این افراد در مقابل ،رقبا
و دشمنانی دارند که میکوشند موقف حاکم فعلی با مردم محل را به سبب
بدست آوردن منفعت های سیاسی و اقتصادی شان ،نقب بزنند.
مشارکت در تالش برای کاهش تولید تریاک سرمایه سیاسی حاکمان محلی
را در معرض خطر قرار میدهد .بالنتیجه ،رهبران محلی که در مبارزات علیه
مواد مخدر شامل اند باید برای اینکه در اقتدار باقی بمانند قدرت و حامیت
خودشانرا شریک بسازند .هرچند بیشتری که تحریم روی کشت تریاک باقی
میماند ،و یا در جریان مدت تحریم به هر اندازه ی که قیمت تریاک بلند
میرود ،به همان پیمانه ،مردم محالتی که در آن بدیلی برای کشت تریاک
موجود نیست ،قیمت بیشتری میپردازند .عامالن محلی که در حمایت والی
از فعالیت های ضد مواد مخدر اش منفعت های سیاسی و یا اقتصادی
خودشانرا میبینند ،باید اطمینان حاصل نمایند که تودهء مهمی از مردم
روستایی از ضرر شان چیزی بدست میاورند اگر آنها خودشانرا آسیبپذیر
به حذف و یا اعمال خشونت نیابند .این به این خاطری است که جامعه
جهانی از طریق تالشهای انکشافی و مشارکت ها مثل ابتکار انجام عمل
که مخصوصأ در آن والیات کاهش یافته تریاک را پاداش میدهد ،خواستار
حمایت تاثیرگذاری والیان و آنانیکه حامی تحریم تریاک در سطح ولسوالی
32
یا یک ناحیه اند ،شده است.
هرچند قراریکه تجربه ننگرهار نشان میدهد ،مردم در دامنه سپین غر
واضحأ خودشانرا از کمک های مالی بی بهره میدانند .تالشهای حمایتی
معاونت انکشافی ،مشمول پاداشدهی 33معموأل به وعده های داده شده به
 28دیپالی مخوپدیای "تغییر قیافه جنگساالری و مبارزه طلبی در بلخ" ()1388
29

گزارش استراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر ،شماره .1
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ریچارد بریتن "تحلیل معلومات معیشت" گزارش چاپ نشده برای دی اف آی دی (.)1387

 30در والیت ننگرهار  13پروژه کوچک تولیدی برق برای قریه های روستایی جائیکه قبأل تریاک کشت
میشد ،تکمیل شد .گزارش استراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر" شماره .1
 32آدم پین مثال ها در بدخشان و بلخ میدهد 1388 .و .1389

نعمت اهلل نجومی "ظهور و سقوط طالبان" و روبرت کریو "طالبان میانه رو؟" (پریس پوهنتون
هاروارد .)1387
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گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

مردم هماهنگی نداشته و بعد از مدت زمان وعده شده ارسال شده اند .در
حقیقت بیشتر این مناطق سطح پاینی از سرمایه های انکشافی بر اساس
عاید فی نفر در مقایسه با بخش های کامیابتر ننگرهار جائیکه تریاک
نقش محدودتری را روی معیشت مردم ایفا میکرد ،دریافت کرده اند 34.با
قطعه زمین های کوچک ،خانواده های بزرگ و فرصتهای محدود برای
محصوالت نقدی مناسب ،بیشتر مردم در مناطق جنوبی ننگرهار باید در
تالش عواید غیر زراعتی میبرامدند که آنهم بطور چشمگیری نادر و کمیاب
بود.
زمانیکه اردوی ملی افغانستان ثابت ساخته که دریچهء مهم امنیتی در این
مناطق دوردست ننگرهار و دیگر بخش های افغانستان که تریاک در آنها
تحریم گردیده ،35میباشد ،خالی از خطر نبوده است ،بخاطریکه بسیاری از
فرماندهان محلی در جریان چند سال ،به سبب سربازگیری داوطلبانه در
اردوی ملی ،شهرت شانرا کاسته و خودشانرا در معرض خشونت ها بی
پرده یافتند 36.هرچند پروسه فعلی ثبت نام جوانان در اردوی ملی در نفس
خود اجباری نیست ،این موضوع پاسخ مستقیم به تحریم دولت روی کشت
تریاک و صدمه اقتصادی که این تحریم سبب آن گردید است.
بدینسان ،بعضی ها مدعی خواهند شد که این سربازگیری به شکل پیشفرض
آن است و به منظور تزئید تعداد جوانان از این مناطق بوده است که در جنگ
ها در جنوب کشته شدند و این حرف ،خشم مردم را در مقاومت بر ضد دولت
و سیاستمداران آن تحریک و تزئید میکند.
تناوب رقابت ها و پیمانهای سیاسی فشار بیش از اندازه ی روی نگرانی
های اقتصادی مردم در دامنه سپین غر و روند محتاطانهء راهبرد مرعی
االجراء مبارزه وارد میکند .دشمنی های دوامدار میان فرماندهان رقیب
در ولسوالی های جنوبی هم مرز با پاکستان آشکار میشوند و این وخامت
وضعیت با موجودیت گروه های شورشی و نگرانی ها از جهت قیمومیت
های سیاسی و جانبداری در جریان انتخابات ریاست جمهوری تشدید
میگردد .شایعاتی در مورد ملک ها موجود اند که گفته میشود آنان وسیله
برای اعمال تحریم روی کشت تریاک اند .شایعاتی مثل اینکه آنان برای
حمایت شان انعامات مادی و معنوی دریافت نموده اند عادی شده است
چنانچه شکایات وجود دارند که معاونت های انکشافی رسیده ،توسط ملک
ها به خودشان و یا خویش و قوم و نزدیکان و اقارب خودشان اختصاص
داده میشود 37.ادامه حمایت مردم روستاها در این محیط متناوب و رقابتی
بسیار چالش انگیز است .از اینرو واضح نیست که پیمان اخیر ضد طالبانی
شینواریها گرایش حقیقی به نابودسازی طالبان در پنج ولسوالی که تحت
نام لویه شینوار (شینوار بزرگ) شناخته میشود است ،و یا گرایشی از جانب
سران غیر محبوب روستایی جهت اخذ موقف متحد برای جلب حمایت های
سیاسی ،مالی و در صورت ممکن نظامی دولت افغانستان و جامعهء جهانی
 34گزارش در حال تکمیل پاول فیستن روی کمک ها و امنیت در بلخ (پوهنتون تفتس) و "بگزارید
قسم هایشانرا بخورند" آدم پین.
 35دیپالی مخوپدیای "تغییر قیافه جنگساالری و مبارزه طلبی در بلخ" (.)1388

 36گمان میرود پیآمد های غیر متوقعه به روال سریعتری انجام شوند اگر این مشکل مصنوعی حل
گردد .کمیسیون خدمات ملی آسترالیا (کنبیرا .)1386

 37داوید جانسن ،بیروی بین المللی امور مواد مخدر و تطبیق قانون در گزارش استراتیژی بین
المللی کنترول مواد مخدر (واشنگتن دی سی ،حمل )1389

است.
شکایاتی در بلخ نیز از جهت عدم جبران خساره در بدل کشت نکردن
تریاک موجود است 38.اما والی عطا محمد در بلخ کنترول بیشتری را نسبت
به شیرزوی در ننگرهار ،39روی شعبات امنیتی حاصل کرده است .تناوب در
وضعیت سیاسی والی بلخ بیشتر متکی به حمایت وی برای نامزدی شکست
خورده ی او در انتخابات ریاست جمهوری بوده تا توجه مردم در مورد تحریم
تریاک .ولسوالی چمتال ،چهار بولک ،و شولگره نسبت به  12ماه گذشته
بسیار نا امن محسوب میگردد 40.پولیس و اردو اگر با اعمال زور بروند ،تنها
در بعضی از نواحی این مناطق دسترسی داشته میتوانند .وخامت وضعیت
امنیتی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری نسبت داده میشود که پشتون ها،
هزاره ها و ازبک ها به کرزی رای دادند که تنها تاجک ها از داکتر عبداهلل
حمایت کردند .قیمومیت های سیاسی و پروسه جانبداری فرمانده مشخص
به منشور تضمین رای برای کاندید مشخص نگرانی های موجود میان
فرماندهان احزاب مختلف سیاسی را تشدید کرد .در بعضی موارد فرماندهان
به قتل رسیدند و یا کنار شورشیان را گرفتند و هر دو جانب یکدیگر شانرا
مخالف مسلح میخواندند.
عدم وضاحت روی شخصیت کاری سیاسی والیان عطا محمد و شیرزوی،
نا امنی و امکان جانبداری ها و ائتالف های بیشتر سیاسی و رقابتی در
والیت های ننگرهار و بلخ را دامن میزند .در ننگرهار ،این باور که شیرزوی
برای کسب اعتماد دولت آمریکا ،و بعدأ حمایت از وی در انتخابات ریاست
جمهوری سال  1388برای سال دوم تحریم تریاک را در آنوالیت اعمال
میکند ،باعث رنجش و خشم مردم گردید .وضعیت سیاسی در والیت نگران
کننده باقی میماند و چگونگی روند تحریم در فصل کشت  1389غیر واضح
باقی میماند .در بلغ ،قیام سیاسی و نظامی رقیب عطا محمد ،عبدالرشید
دوستم ،و اختالفات آشکار والی با رئیس جمهور کرزی نظریه ابقای قدرت
والی را به چالش کشیده و شرایطی را به میان میاورد که در آن فرماندهان
نا راضی برای وفادار ماندن خودشان پول بیشتری مطالبه کنند .بنظر میرسد
که اگر هردو والی در سمت های شان باقی بمانند ،روال سیاسی در ننگرهار
و بلخ ظرفیت های آنان برای نگهداشت پالیسی های که در عدم توافق با
مردم روستا ها قرار دارند ،را به چالش میکشد .و اگر این والیان از سمت
هایشان کنار برون ،تمام معامالت از هم میپاشند.

 38هدف به مجرمین میرسد نه به دهاقین نادار .در گذشته تمرکز بیشتر روی تخریب بود تا نهی
کردن .اما کارا نبود ".یو ان او دی سی/ام سی ان "خالصه سروی تریاک افغانستان .1388 "1388
39
40

یو ان او دی سی/ام سی ان "ارزیابی سریع زمستانی".

"جنگ مواد مخدر افغانستان" (واشنگتن دی سی.)1388 :
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 .3پالیسی که مجددأ مورد توجه قرار گرفته؟
از تحلیل قبأل ارائه شده واضح است که علل کاهش تولید تریاک در افغانستان
و پاسخ ها به آن پیچیده و دارای ابعاد مختلف بوده و از والیت تا والیت،
و داخل والیت فرق میکند .این هم واضح است که این کاهش مشکوک و
مشروط باقی میماند .بیشتر این کاهش به علت جایگزینی تریاک با گندم
است .تنها نقاط محدودی اند که به علت ارزش باالی محصوالت بزری و
عدم داشتن فرصت های عایداتی غیر از زراعت ،محصوالت متنوع بزری
کشت نموده اند .در حقیقت ،بیشتر آنانیکه کشت تریاک را ترک گفته اند،
مخارج زیادی را متحمل شده و محصول مناسبی برای کشت ندارند .تناوب
ابدال میان گندم و تریاک قبأل تغییرکرده و یکبار دیگر به نفع تریاک شده
است .در حالیکه میبینیم که انتظارات نرخ ها در حال حاضر بر اساس تناوب
ابدال افت داشته است و ممکن در فصل کشت آینده در نرخ های پائین
تعدیل داشته باشند .در حالیکه اجبار به عدم کشت در بعضی از والیات موثر
بوده است ،اما علت اصلی تعیین کننده برای کاهش کشت تریاک در بیشتر
مناطق افغانستان نبوده است .حتی در والیاتی که والیان اقدامات تحریمی
را علیه کشت تریاک اتخاذ نموده و با بزرگان محلی برای برقراری وضعیت
تحریمی کشت تریاک به معامالت سیاسی دست یازیده اند ،بار اقتصادی
که بر دوش مردم محل گذاشته شده ،و همچنان انکشافات سیاسی مرتبط
با شورشیگری و انتخابات ریاست جمهوری ،ثبات سطوح کاهش در کشت
و تولید تریاک را سؤال برانگیز میسازد .این موضوع واضح نیست که آیا
توافقات جدید سیاسی به منظور ادامه ممانعت موثر بر بلند رفتن نرخ تریاک
به میان میاید ،والیان تبدیل میشوند ،و یا وضعیت امنیتی بدتر میشود.
پالیسی مبارزه با مواد مخدر نیز با گذشت زمان انکشاف میکند .ایاالت
متحده آمریکا تمرکز مجدد خود را از تخریب دور و روی انکشاف روستایی و
ممانعت مبذول داشته است .تاکید مشخص روی قاچاقچیان مواد مخدر که
گمان میرود با شورشیان همکاری میکنند ،صورت گرفته است .معیار ها نیز
به دور از تعداد هکتار های که تریاک کشت میشدند و یا تخریب میشدند،
قسمیکه در چند سال گذشته از جمله الویت ها محسوب میگردید ،به تزئید
و بیشتر ساختن تولیدات محصوالت مشروع ،شمار والیات عاری از تریاک،
و تعداد قاچاقچیانی که محاکمه میشوند ،مورد تمرکز مجدد قرار گرفت.
هرچند نگرانی ها میان راهکرد پالیسی جدید و حقایق پیچیدهء موجود،
مخصوصأ با ارزیابی پالیسی تخریب و سلسله جرمی تالشهای مبارزه که
به آن مبارزه با شورشیگری میگویند ،وجود دارد 41.بخش متذکره همین دو
موضوع پالیسی را با تفصیل بیشتر به شکل راهی به سوی اینکه دانست
چطور بعضی از محدودیت ها و پیامد های کوچک راه خود را میابند و
مشکالت جامع پیشرفت چی ها اند ،مورد تجسس قرار میدهد.
 1,3والیات "عاری از تریاک" :تخریب تحت عنوان دیگری؟
با "دوری جستن از تمرکز روی تخریب"فعلی ،مباحث بیرحم روی تخریب
محصوالت که بنظر میرسد مقدار غیر متناسب وقت و تالش را در مقایسه
با مقداریکه قب ً
ال تعین گردیده بود ،به پایان رسید .طرفداران قبلی تخریب
 41به "مصالحه ملی درافغانستان" مایکل سیمپل مراجعه کنید( .واشنگتن دی سی ،یو اس آی پی،
 )1388و کار توماس روتینگ "پهلوی دیگر"شبکه تحلیلگران افغانستان )1388 ،مراجعه کنید.
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پرخاشگرانه نظریات شانرا تغییر دادند.هرچند تخریب در مجموع ترک نشده
است و نباید ترک شود.در عوض از طریق یک پروسه "افغانستان" رفته
است .حکومت افغانستان حال در رهبری است .این روند با تخریب "والی
رهبری" یگانه میکانیزیم انهدام محصوالت گردیده است .در حقیقت ،پالن
های اخیری که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر نشر شده نشاندهندهء
بودجه  2.2میلیون دالری برای تخریب در  13والیت افغانستان در این فصل
است.واضح است خطراتی مرتبط با برنامه تخریب به رهبری مقامات والیتی
موجود است .شواهد کافی موجود است که در والیات جنوبی افغانستان
مقامات اوأل آنانی را هدف قرار داده اند که از منابع اندک مالی برخوردار
بوده و جهت توقف تخریب مزارع شان ارتباط الزمه با سیاسیون را نداشته
اند .بعضی از آنان که در فعالیت های انکشافی جنوب افغانستان مشارکت
داشته اند قدم فراتر گذاشته و گفته اند که اگر تخریب مزارع ،جانبداری غیر
منصفانه ،و غارتگری تنها روی حکومت در روستا های افغانستان است،
پس تخریب محصوالت قانونمندی و یا مشروعیت دولت را زیر سؤال برده
میتواند .بنابرین ،واگذاری صالحیت انجام فعالیت های تخریبی کامأل به
عهده مقامات افغان امکان دارد در تضاد با تالشهای دیگر "بیشتر ساختن
باور افغانها به دولت شان" واقع میگردد.
جای نگرانی دیگری نیز در تجدید نظر روی معیار های تالش در مبارزه با
مواد مخدر باقی میماند .در حالیکه در مقدار هکتار زمین های کشت شده
کاهش آمده ،و هدف افزایش تعداد هکتار های که تخریب میگردند حال
دیگر در تالشهای مبارزه با مواد مخدر اداره آمریکا از اهمیت برخوردار
نیست .اهداف دیگری جهت افزایش "والیات عاری از تریاک" جایگزین
اینها گردیده است .این میتواند متناقض باشد .به هر صورت ،یک والیت
زمانی این عنوان را از خود ساخته میتواند که امسال تمام زمین های باقی
مانده با کشت تریاک از بین بروند .در حقیقت ،این دقیقأ وضعیتی است که
اداره یو ان او دی سی با ادعای "از میان برداری به وقت" در سال 1389
در والیات بدخشان ،بغالن ،فاریاب ،کابل ،کنر ،لغمان ،ننگرهار ،و سر پل
خواستار آن است .اما چیزی که در مورد این مناطق معلوم است این است
که در کجا ها باالی کشت تریاک پافشاری میشود؟
بطور مثال در لغمان ،سطوح قابل مالحظه ی تریاک در مناطق کوهستانی
و دوردست ولسوالی علیشنگ و علینگار جائیکه ملکیت زمین کوچک و
فرصت های عایداتی محدود است ،کشت گردیده است .عین چیز در مورد
ننگرهار هم صدق میکند جائیکه مقادیر اندک تریاک در محالت دوردست
ولسوالی های آچین ،حصارک ،شیرزاد ،خوگیانی و الل پور کشت میشوند.
در بغالن گزارش شده که کشت تریاک در بخش های اندراب جائیکه مردان
مسلح در بازار عمومی آن دیده میشوند و نفوذ حکومت در آنجام هیچگاهی
قوی نبوده است ،ادامه دارد .در والیت کابل ،کشت تریاک در ازبین در
ولسوالی سروبی ،و تقریبأ تمام ولسوالی های کنر چند هکتار محدود کشت
میشوند .هیچیک از این مناطق از لحاظ امنیتی بیخطر محسوب نمیگردند
و نه این مناطق جا های اند که دهاقین محصوالت مختلف بزری بدست
آورده میتوانند.

گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

در این شرایط ،قابل تعجب است که فواید حاشیوی تخریب چند صد هکتار
زمین چه خواهد بود .منفعت آن والیات بیشتری "عاری از تریاک" خواهد
بود – روند توسعه وی که پیشرفت فعالیت مبارزه با مواد مخدر را نشان
میدهد .اما ضرر آن ،مخصوصأ در مناطقی که دوردست و نا امن اند ،چه
خواهد بود؟ اگر در حقیقت پالیسی سازان چنین میپندارند که تخریب مزارع
تنها میتواند باعث تحذیر کشت تریاک ،اگر خانواده ها بدیل های مناسب
داشته باشند ،خواهد شد ،این تنها میتواند یک روند ضد تولیدی یا نادرست
برای تزئید والیات "عاری از تریاک" بدون درنظرداشت وضعیت آنانیکه
روی تولید تریاک پافشاری دارند ،باشد .آیا اینگونه هدف با موقفی سازگار
است که ادعا دارد "تخریب زمین با هدف قرار دادن دهاقین ،تالش های
مبارزه با شورشیگری را از زیر نقب زده است؟"
 2,3هدفگیری روند شورشیگری  -مواد مخدر :راهی برای
نقب زدن بیشتر حکومتداری؟
بیشتر مباحث در رسانه ها و حلقات پالیسی روی نقشی تمرکز دارند که
تجارت مواد مخدر در تمویل و تشویق طالبان در افغانستان ایفا میکند – با
بحث های دنباله دار روی تناسب تمام پولی که از اقتصاد غیر قانونی تریاک
بدست آنان میرسد و پاسخ مناسب به این روند چه خواهد بود .تخمین
عوایدی که بدست طالبان میرسد (هرچند اکثرأ مبهم است که کدام گروپ
های شورشی تحت پوشش این عنوان در می آیند) از  70میلیون دالر
آمریکایی تا  500میلیون دالر آمریکایی در سال میرسد؛ با در نظرداشت
اینکه روی درستی این رقم باید تعمق کرد .بیانهای وجود دارند که حاکی
اند طالبان مستقیمأ در تولید مواد مخدر شامل اند و جز یک ارگان جنایتکار
نیستند و تمام عقاید دینی و مذهبی خودشان را صرف بدست آوردن عواید
میکنند .دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ()UNODC
حتی بیانگر این است که طالبان در بازار تجاری دستکاری میکنند .آنان
تریاک بدست آمده را ذخیره می کنند و نمی گذارند نرخ تریاک در باراز
پائین بیاید؛ و زمینه تخریب و تحریم مزارع را مساعد میسازند تا قیمت
تریاکی که در ذخایر شان است بلند برود .اینگونه ،طالبان در حال حاضر
بیشتر همردیف با تاجران مواد مخدر گام مینهند و گزارشات زیادی حتی
این دو عنوان را از همدیگر مجزا نخوانده و برای هردو عین معنی و مفهوم
را ارائه میدارند.
پاسخ پالیسی به این ادعا ها هدفگیری :کشتن و یا دستگیری این قاچاقچیان
مرتبط با شورشیگری بوده است .این پالیسی منتج به بازداشت اشخاص
سرشناس ،حمالت اضطراری و از بین بردن مواد مخدر گردیده است .هنوز،
با وجودیکه یک اندازه درستی در این ادعا وجود دارد ،اما این تصویر "طالب
یا قاچاقچیان مواد مخدر" یا "قاچاقچیان مواد مخدر یا طالب" برای بسیاری
از مردم افغانستان قابل فهم نیست .در حقیقت ،در جنوب مردم به این باور
شده اند که آنانیکه برای حکومت کار میکنند بیشتر و فعاالنه در تجارت
مواد مخدر سهیم هستند تا طالبان حتی در بخش های دیگر کشور ،در
مورد مقامات بلند رتبه دولتی اتهامات وارد میشود که این باورها در نزد
مردم روستاهای کشور بیشتر است .در حقیقت ،دهاقین در بعضی از مناطق
دوردست معموأل ادعا دارند که تنها آنانیکه در مقامات دولتی در مناطق آنان
اند میتوانند به تجارت مواد مخدر دست بزنند .این دهاقین معموأل اتهامات

بیشتری روی مقامات محلی ،والیتی و حتی مقامات ملی دولتی میبندند.
والیانی که تحریم کشت تریاک را عملی نموده اند نیز مورد اتهام نفوذ در
بازار تجارت مواد مخدر و اداره نرخ ها به نفع خودشان ،قرار میدهند .صرف
نظر از شواهد ،و یا عدم توانایی ارائه شواهد برای حمایت از این ادعا ها،
باور بر این است که آنان به شکل گسترده ی در این ادعا های خود درست
و صحیح اند .مفهوم قانونمندی و نهادهای آن واضح و روشن است.
هرچند ،اگر قصد به تصویر کشیدن تجارت مواد مخدر به جانبداری از یک
گروپ و یا تفوق طالبان و یا حکومت بر بازار این تجارت باشد ،اما فهم و
درک روز افزونی در مورد نقش هردو  -شورشیان و مقامات حکومتی ،در
تجارت مواد مخدر بیشتر میگردد .حتی نگرانی ها در مورد موجودیت سطح
همکاری میان مقامات دولتی و شورشیان در والیاتی مثل هلمند ،نه تنها
کمک در انتقال مواد مخدر از یک بخش کشور به دیگر ،بلکه در سطحی
که وضعیت را طوری نگهدارند تا سهولت های متوقعه را برای این تجارت
فراهم سازند ،موجود است .در این اواخر ،حتی قصد وجود داشته تا تصاویر
جداگانه ی تحت عنوان گروه های مختلف شورشی ارائه گردد تا میان این
گروه های شورشی و طالبان فرق قایل گردد� هرچند موضوعی که هم
از لحاظ تحلیل و هم از لحاظ پالیسی مورد توجه است ،سؤالی است که
میپرسد تا چه حد شورشیگری "بر اساس تقاضا" صورت میگیرد که بخشی
از ان برخواسته از برداشت های مردم از سطوح بی مانند فساد در اداره
افغانستان و مشارکت آنان در تجارت مواد مخدر است.
اگر موضوع همین باشد ،پس باید به بهبود حکومتداری در افغانستان الویت
کامل داده شده و با فساد (به شمول مشارکت حکومت در تجارت مواد
مخدر) نسبت به هدفگیری قاچاقچیان مواد مخدر و ارتباط آنان با طالبان،
بیشتر مبارزه شود .در حقیقت ،راهبردی که "قتل یا بازداشت" قاچاقچیان
مرتبط با شورشیگری را الویت میدهد بیشتر رقابت را از میان برداشته و
قدرت بازار آنعده مامات حکومتی را افزایش میدهد که در این تجارت
شامل اند .عالوه بر آن ،در صورتیکه انانیکه در مقامات دولتی در این
تجارت مشارکت دارند مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند ،بنظر نمیرسد برنامه
جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان موفق عمل کند .اما از
همه مهمتر اینکه ،این عمل قانونمندی دولت افغانستان در مردم را برای
جدیت در مبارزه با مواد مخدر بیشتر میسازد .خالصه ،پالیسی مبارزه با
مواد مخدر به جلو گام مینهد .خبر خوش اینستکه این پالیسی از تجربیات
گذشته خود در مورد کارا و نا کارا بودن اجزای خودش می آموزد .هرچند
خبر بد اینستکه این پالیسی با فهم جزئی از اینکه یک مشکل پیچیده و
پویا با علل مختلف و رفتار ناشی از آن چیست ،محدود باقی میماند .معیار
های که برای شناسایی پیشرفت در این زمینه استفاده شده ،برای انعکاس
یک پروسه مداوم در مورد تولید تریاک به ناکامی مواجه گردیده و بجای
آن عمدتأ روی نتایج تاکید میکند .خطری موجود است که آیا پالیسی برای
"هدفی" شدن بوده؛ ماندن در تعداد والیات "عاری از تریاک" و یا به
محاکمه کشیدن قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط به شورشیگری ،میتواند به
پی آمد های ناخواستهء منتهی سازد که تالش های اخیر برای معلوم کردن
موقعیت پالیسی مبارزه با مواد مخدر و همچنان راهبرد دولت افغانستان با
تمرکز روی خواسته های مردم را منفی ثابت سازد.
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 .4توجه راهی به
هرچند پالیسی مبارزه با مواد مخدر ثابت نیست ،اما دائمأ عقبتر از حقایق
موجود در روستاهای افغانستان قرار دارد .این موضوع قابل تعجب نیست.
تولید و تجارت غیر قانونی مواد مخدر بطور قابل مالحظه ی توافقی بوده
و مرتبط به انگیزه ها و سیر حرکت مسایل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
میباشد .پالیسی مبارزه با مواد مخدر از جانب دیگر ،به دور از حقایق موجود
در ساحه ،و در نتیجهء مباحثات سیاسی میان ارگانهای مختلف با تعهدات
متفاوت و تعاریف متفاوت و برداشت های متفاوت از مشکالتی که باید به
آنها رسیدگی صورت میگرفت ،تهیه گردیده است .فاصله داشتن از دست
اندرکاران تولید و قاچاق مواد مخدر پالیسی مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر
باور ها و به دور از حقایق و شواهد موجود در ساحه نگهداشته است .عالوه
بر آن این مباحث توسط اشخاص انفرادی با گرایش های قوی آیدیالوژیکی
و منفعتی اداره رهبری میشوند .بحث مجادلوی مردم در مورد تولید و قاچاق
مواد مخدر تنها باعث نقب زدن و خراب کردن تالشها برای ارائه تصویر
بهتر از آنانیکه در این تجارت در افغانستان مشارکت دارند ،و انکشاف یک
پالیسی که حقایق موجود در سااحه را بهتر بیان کند ،میگردد .پیشرفت های
صورت گرفته است اما اگر قرار نشود که تجدید فعالیت در کشت تریاک
عوامل خودکار پالیسی را در فصل کشت بعدی بر نیانگیزد ،پیشرفت های
زیادی باید صورت بگیرد.
ضرورت واضح برای پروسه محرکتر انکشاف پالیسی مبارزه با مواد مخدر
احساس میشود که به مرحله عمل گذاشته شود .تنوع و طبعیت پیشرونده
مسایل مواد مخدر در افغانستان باعث شده تا تعداد زیادی از کارمندان
داخلی و خارجی که بسیاری از آنان در کابل و یا عقب حصارها محدود بوده
اند ،در تالشهای مبارزه با مواد مخدر مشارکت داشته و بتوانند تا پالیسی
مواد مخدر را از همخوانی با حقایق موجود در ساحه باز دارند .این پروسه
میتواند در چهارچوب بازخوانی پالن شدهء راهبرد ملی کنترول مواد مخدر
افغانستان جا افتد اما ضرورت به مشارکت طیف وسیعی از جامعه انکشافی،
مجرییان قانون و صحت دانان دارد نه فقط محدود شدن با آنانیکه تحت
عنوان "مجتمع کنترول مواد مخدر" کار میکنند گردد .این نباید یک پروسه
واحد ،بلکه یک پروسه دوامدار بازنگری معلوماتِ باشد که شواهد برساند چه
کارا است و چرا کارا است.
بازنگری مرتب و با قاعدهء اهداف مبارزه با مواد مخدر مرتبط به موضوع
انکشاف پالیسی مستحضره است .تولید مواد مخدر یک مشکلی به خوبی
تعریف شده و دارای ساختار خوب با یک راه حل مشخص نیست که باالی
آن کار شد و بس؛ تولید مواد مخدر یک موضوع پیشرونده و رو به افزایش
است و فهم و درک ما در این ارتباط نیز باید پیشرونده و رو به افزایش
باشد .در حالیکه ارگانها ضرورت به داشتن هدف برای گزارشدهی و بعدآ،
داشتن بودجه برای آن دارند ،پس ضرورت به فهم این هم دارند که آیا
رسیدن به این اهداف نایل آمدن به مقاصد و مرام های شان است که به
جهت توافق و تطبیق بیشتر پالیسی و عملی ساختن فعالیت های مبارزه
با مواد مخدر راهنمایی و هدایت کند ،یا تالشهای وسیع افغان ها در این
راستا را نقب میزند.
به شکل بخشی از این کار ،ضرورت به تآکید روی تغییرات کمیتی در
طرزالعمل ها است .بطور مثال ،احصائیه های که روی مقدار و موقعیت
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تولید تریاک تمرکز میکند اندکی به ما در مورد اینکه چرا کشت تغییر
میکند و این تغییرات چگونه با ثبات و پایدار اند میگوید .سؤاالت مستقیم
به دهاقین که علل کشت کردن و یا نکردن را تا حد معلومات صوری تقلیل
میدهد واگذار گردیده است .ضرورت مبرم به آنست که بدانیم چه جایگزین
تریاک شده ،نه تنها اینکه تریاک منع و یا تغییر موقعیت یافته است .اگر
جایگزین تریاک گندم است پس معلوم است که این کاهش در کشت
تریاک مداوم و پایدار نیست .اگر تعدادی از محصوالت بزری با ارزش است،
این ترکیب گواه جایگزینی مداومتری برای کشت تریاک است .با انکشافات
در ریموت سنسنگ (" ”Remote Sensingیا استفاده از فوتوهای اقمار
مصنوعی و سیستم معلومات جغرافیایی) ،مقیاس تناسب زمین های که
برای محصوالت بزری با ارزش مساعد اند سهلتر و بهتر میشود که اجازه
میدهد هر دو – سرمایه گذاری در تالشهای انکشاف دهات ،و پایداری
تالشهای مبارزه با مواد مخدر ،در عین زمان انجام شود .ضرورت مبرم
است تا کشت تریاک را به شکل کلی وابسته به علل و شرایط آن درک
کرد .کشت تریاک نشانه ی حکومتداری ضعیف ،نا امنی ،و عدم موجودیت
فرصت های اقتصادی بدیل است ،تا علت این مشکالت .از اینرو ،انکشاف
کور کورانه ی اهداف منطقوی میتواند تنها وضعیت اجتماعی اقتصادی و
سیاسی را در عمل بدتر بسازد .اگر پیگیری بیشتر والیات "عاری از تریاک"
متعاقبأ وضعیتی را که بسوی تزئید سطوح کشت تریاک هدایت میکند
تقویت نکند ،کارهای زیادی اند که باید در این مناطق برای دانستن اینکه
چرا کشت تریاک در این ساحات ادامه می یابند انجام شوند.
با درنظرداشت این امر ،مهم است دانست که رجوع دوباره به کشت تریاک در
آینده را نمیتوان لزومأ ناکامی تالشهای مبارزه با مواد مخدر دانست ،درست
مثل اینکه ،کاهش کشت تریاک در سه سال گذشته را نمیتوان لزومأ نتیجه
تالشهای مبارزه با مواد مخدر محسوب کرد .در عوض ،تجدید فعالیت در
کشت تریاک را میتوان نتیجه شرایط پیشرونده اقتصادی و سیاسی ،اوأل به
سبب انتظار تغییر در نرخ ها و ثانیأ تغییرات در شرایط سیاسی و امنیتی که
قسمأ به علت تاثیرات اقتصادی تحریم و افت قیمت تریاک شکل گرفت،
دانست .اگر قرار باشد پاسخی به گفتار و پالیسی های ریشه کن سازی جامع
و تالش های بیشتر جهت تقلیل تولید تریاک از طریق تهیه مواد زراعتی
کوتاه مدت نگیریم ،پس دانستن موضوع اختیار دهی و نسبت نیز مهم است.
در نهایت ،موضوع مواد مخدر به حیث یک پدیده پیچیده و پیشرونده
اجتماعی در چهارچوب مسئولیت هیچ یک از ارگانهای ملی یا بین المللی
در افغانستان به راحتی جا نمی افتد .در حالیکه مبارزه با مواد مخدر به
شکل یک موضوع میان بر دانسته شده است ،عمدتأ به سنگر "مجتمع
کنترول مواد مخدر" تبدیل شده و دیگران اکثرأ آنرا نظرانداز میکنند و یا
آنرا به چند فعالیت مثل تخریب ،تحریم ،و تهیه تخم گندم تقلیل میدهند.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در جلب مشارکت دیگران در چوکات حکومت
خود و جامعه جهانی ناکام شده است .معموأل ،مبارزه با مواد مخدر موضوع
موازی با بیشترین برنامه های دو جانبه است .مثل دیگر مسایل میان بر در
افغانستان ،مبارزه با مواد مخدر بهتر است در چوکات کمیسیونی به سطح
ریاست جمهوری و در هماهنگی با وزارت خانه ای ذیدخل در امور مبارزه با
مواد مخدر کار کند ،نه در چوکات یک وزارت مستقل.

گــــلها چه شدند؟ بررسی پایداری کاهش فعلی در تولید تریاک در افغانستان
آنهمه ُ

انتشارات اخیر از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
جوزا ( 1389مي  ) 2010همه گل ها كجا شده اند؟ ارزيابي پايداري كاهش كشت ترياك در افغانستان ،ديويد منسفيلد
ثور ( 1389اپريل  ) 2010از روي شواهد :حكومتداري ،عدالت و توسعه (سلسله پاليسي نامه ها براي كنفرانس كابل)
ثور ( 1389اپريل  ) 2010كاهش كشت و زرع ترياك ،علل و تاثيرگذاري ،جي ليمي
ثور ( 1389اپريل  ) 2010بازتاب ها در مورد اعالميه پاريس و موثريت كمك ها در افغانستان (پاليسي نامه) ربيكا رابرتس
ثور ( 1389اپريل  ) 2010وضعيت عدالت انتقالي در افغانستان (سلسله پاليسي نامه) ايميلي ونتربتم
ثور ( 1389اپريل  ) 2010بهبودي تالش ها براي رشد منصفانه و كاهش فقر ،پاال كانتور
ثور ( 1389اپريل  ) 2010خط سير معيشت افغانستان :شواهد از كندهار ،ادم پين
ثور ( 1389اپريل  ) 2010وضعيت عدالت انتقالي در افغانستان ،فعالين ،رويكرد ها و چالش ها ،نوشته ايميلي ونتربتم
حمل ( 1389مارچ  ) 2010خط سير معيشت افغانستان :شواهد از بدخشان ،ادم پين
حمل ( 1389مارچ  ) 2010از الف تا يا كتاب راهنما براي كمك به افغانستان نسخه هشتم
لو ( 1388فبروري  ) 2010قیمومیت و تمرد :فعالیت سیاسی دانشجویان در افغانستان ،داکتر انتونیو جیوستوزی
دلو ( 1388فبروري  ) 2010خبرنامه تحقيقاتي افغانستان شماره 24
جدي ( 1388جنوري  ) 2010ايجاد سكتور قابل اعتماد قرضه كوچك در افغانستان نوشته پاال كانتور و ايرنا اندرسن
قوس ( 1388دسمبر  ) 2009سيستم كلي عدالت براي افغانستان توسط ديبرا اسميت و جي ليمي
قوس ( 1388دسمبر  ) 2009روند حل منازعات اجتماعي در واليت ننگرهار ،ديبرا اسميت
قوس ( 1388دسمبر  ) 2009روند حل منازعات اجتماعي در واليت باميان ،ديبرا اسميت و شيلي منلن
عقرب ( 1388نومبر  ) 2009از بين رفتن مشروعيت -ديدگاه هاي افغان ها در مورد حكومت ،اجتماع بين المللي و انتخابات  ، 1388نوح كابرن
عقرب ( 1388نومبر  ) 2009راي دهي با هم -چرا انتخابات  1388افغانستان يك فاجعه بود  ،نوح كابرن و اناالرسن
ميزان ( 1388اكتوبر  ) 2009خبرنامه تحقيقات افغانستان شماره ( 23دري و پشتو)
سنبله ( 1388سپتمبر  ) 2009نگاه ژرفتر -پروسه پاليسي و قانون سازي قانون احوال شخصيه اهل تشيع ،لورين اوتس
سنبله ( 1388سپتمبر  ) 2009بسوي دموكراسي افغاني :ارزيابي برداشت هاي دموكراسي سازي در افغانستان ،انا الرسن
اسد ( 1388آگست  ) 2009چگونگي حمايت ،طرز برخورد ،وظايف ،جمعيت شناسي :چرا افغان ها در سال  1388راي دادند ،نوح كابرن و انا الرسن
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در مورد واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موسسهء مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های مختلف جهت اطالع رسانی
و آگهی دهی ،و استفاده از آنها در تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با تقویت و ارتقا ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای

تفکر و بحث ،میکوشد تا فرهنگ پژوهش و مطالعه را فعاالنه در این کشور ترویج دهد .این اداره سعی مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم
سازد که متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانها میگردد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  1381خورشیدی با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرهء آنرا نماینده گان مراجع
تمویل کننده ،سازمان ملل متحد ،ادارات غیر دولتی و دیگر نهاد های که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعالیت اند ،تشکیل میدهد .این اداره ،در حال حاضر ،عمدتأ از جانب کشور

مرکز بین المللی انکشاف تحقیقات ( )IDRCنیز بعضی از پروژه های مشخص این اداره را حمایت مالی می نمایند.

تماس با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
کوچه گلفروشی (نبش سرک دوم)
شهر نو ،کابل

تیلفون+93)0(799 603 548 :

پایگاه انترنتیwww.areu.org.af :

برای معلوماتareu@areu.org.af :
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