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خالصه موضوع
 واضح است كه توليد و تجارت مواد مخدر تاثير برجسته باالى چشم انداز اقتصادى، سياسى و امنيتى و حتا 
جغرافيايى افغانستان پس از انتقال مسووليت ها خواهد داشت. سطح كشت كوكنار از دير باز روند صعودى 
داشته است؛ تخمين زده مى شود كه ساحات مورد كشت در سال 2012 ميالدى 18 درصد افزايش پيدا 
كرده و احتماًال در چند سال آينده بيشتر هم خواهد شد. اين روند با تعامالت و شكل گيرى اتحاد ها در 
واكنش به شرايط و فعل و انفعاالت دوران پس از انتقال مسووليت هاى امنيتى از ناتو به نيروهاى افغان، 

تشديد شده مى تواند.

حتا با وجود حضور نيروهاى ناتو در كشور، قدرت اجرايى و استعمال قوه دولت افغانستان در والياتى كه قبال 
به عنوان "الگو هاى" مثبت مبارزه با مواد مخدر تلقى مى شدند، در حال تضعيف است. تصور بر اين است 
به كشت وسيع خشخاش در مناطق حاصلخير و قابل دسترس  كه والياتى چون هلمند و ننگرهار مجدداً 
روى خواهند آورد. با خروج نيروهاى مذكور، دولت يا كنترول برخى مناطق را  به نيروى هاى ضد حكومتى 
واگذار مى نمايد، و يا اختيار آن را به دست قدرتمندان محلى خواهد داد كه احتماال نفع اندكى در كاهش 

كشت كوكنار داشته و يا حتا دست به ترغيب و ترويج آن بزنند.

انتظار مى رود كه حتا در والياتى مانند غور، لغمان و بلخ كه قبال "فارغ از كشت كوكنار" اعالم شده بود، 
كوكنار به پيمانه وسيعى زرع گردد. نگرانى بيشتر از اين است كه كشت كوكنار در مناطق صحرايى جنوب 
كه قبًال در آن زرعى صورت نمى گرفت، گسترش داده شود. به كارگيرى تكنولوژى هاى جديد – مانند چاه 
هاى عميق، علف كش و نيروى خورشيدى- به احتمال قوى كشت در ساحات مذكور را كمك كرده، هزينه 
ها را كاهش و توليد را افزايش بخشيده مى تواند. در عين حال، استراتژى ها و تالش هاى به هم ريخته و 
با اهداف ضعيف در امر مبارزه با مواد مخدر، همراه با افزايش تقاضاى جهانى براى مواد مخدر، انگيزه هاى 

كشت و توليد را افزايش بخشيده اند. 

افزايش سطح توليد داراى پيامد هاى وسيع ترى براى اقتصاد سياسى كشور است. در مناطق روستايى، بر سر 
سياست هاى مواد مخدر، توام ان رقابت ها و اختالفاتى به وجود خواهد آمد. طالبان سابقة مشهود تشويق 
فعاالنة كشت كوكنار را به عنوان بخشى از استراتژى جلب حمايت مردم در مناطق روستايى و برجسته كردن 
ضعف هاى اداره محلى دارند. با اتخاذ استراتژى محو كوكنار، احساسات مخالف عليه حكومت و همكاران 
بين المللى آن به وجود آمده مى تواند. تعداد بيشمارى از نيروهاى امنيتى محلى تحت نظارت بعضٌا ضعيف 
كشت  با  مبارزه  براى  قندهار  و  مناطق هلمند  از  برخى  در  قرار دارند.  المللى  بين  و  افغان  نظامى  نيروهاى 
كوكنار از اقدامات شديد استفاده مى نمايند، چون از اين موضوع آگاه اند كه در غير آن معاش و حمايت خود 
را از دست خواهند داد. در بخش هاى ديگر از اين واليات و همچنان واليت بلخ، دهقانان مى گويند كه 

پوليس محلى و حتا پوليس سرحدى از كشت كوكنار نفع برده و يا خود در زرع آن نقش دارند. 
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در حالى كه با خروج نيروهاى ناتو نگرانى از كاهش كمك هاى خارجى وجود دارد، خطر اين است كه بيشتر قواى امنيتى محلى به توليد و تجارت مواد 
مخدر روى بياورند تا شبكه طرفداران و مليشه هاى خود را  تغذيه كرده و موقعيت نظامى خود را قوى سازند. در يك فضاى غير قابل پيش بينى مالى، گروه 
هاى مسلح اى كه قدرت حق گيرى و ماليه از توليد و تجارت كاالهاى با ارزشى چون مواد مخدر را دارند، دست باال در ميان همتايان خود خواهند داشت.

با توجه به تاثيرات زيان آور مواد مخدر باالى اقتصاد، سياست و امنيت افغانستان، سوال عمده براى جامعة جهانى و حكومت افغانستان پس از سال 2014 
نيست بلكه چگونگى برخورد با آن است. با توجه به شواهد موجود، تقريبًا نوعى از پيش پاى بينى عامدانه از سوى تمويل كنندگان غربى، به اضافة محدود 

كردن مسايل مواد مخدر به حواشى پاليسى ها، به چشم مى خورد كه اقدامات سياسى و انكشافى را در افغانستان با تهديد مواجه ساخته مى تواند. 
فضاى كلى انتقال مسووليت ها جاى چندانى براى پرداختن به موضوع كاهش مواد مخدر نگذاشته است. كمك هاى خارجى كاهش يافته، رشد اقتصادى 
كند، مسير نامطمين امنيتى و فقر فراگير در روستاها چالش ها و تهديد هاى جدى را متوجه كشور ساخته است. اتهام دست داشتن مقامات افغان در توليد و 
قاچاق مواد مخدر انعكاس خيلى بدى در ميان كشور هاى غربى داشته است كه ماليه دهندگان با توجه بحران هاى مالى خود، اعطاى كمك ها به افغانستان 
را زير سوال مى برند. بدون اقدام مشخص جهت مبارزه و جلوگيرى از كشت و تجارت مواد مخدر، حتا برنامه ها و تالش هاى موفق بخاطر گسترش سيستم 

آبيارى و بهبود زيرساخت هاى جاده اى نيز به توليد و تجارت مخدرات كمك كرده مى تواند.
با وجود بيانات مختلف، هنوز هم با مواد مخدر به صورت مجرد و يكجانبه برخورد شده و به داليل وسيع تر و به طور ريشه اى به كشت و توليد مواد مخدر 
پرداخته نمى شود. البته با اين تالش ها موفقيت هاى محدودى به دست آمده است، ولى در برخى مواقع بخش هايى از جامعه را منزوى ساخته، روند دولت 
سازى را به شكل منفى متاثر نموده و در نهايت به بازگشت مجدد كشت كوكنار و يا تغيير ساحه آن منجر گشته است. شواهد موجود در افغانستان و باقى 
جاها حاكى از آن است كاهش پايدار كشت كوكنار در مناطقى كه در توسعه در آن صورت مى گيرد، اتفاق افتاده مى تواند. اين انكشاف نه تنها شامل متنوع 
شدن در آمد هاى خانواده ها- عوايد ناشى از مشاغل زراعتى و غير زراعتى- مى گردد بلكه فراهم آورى كاالها و خدمات عمومى به مردم در روستا ها و 
شهرها را نيز در بر مى گيرد و پيوند ميان دولت و مردم را قوى مى نمايد . از نگاه انتقادى، اسناد نشان مى دهد كه كشت كوكنار  در مناطق كه گزينه هاى 

قابل دسترس و پايدار معيشيتى وجود ندارد، با وجود تغييرات، همچنان پاى برجاى باقى مى ماند.
در عمل، سياست موثر مبارزه با مواد مخدر بايد در برگيرنده گسترش مساعى مشترك ميان سكتور هاى مختلف در افغانستان باشد. اين اقدامات شامل 
برنامه ريزى موثر بر اساس اولويت بندى و شناخت مناطق،  و ارزيابى اجبارى از تاثير برنامه هاى ملى و چندجانبه باالى امنيت، حكومتدارى و توسعه و 
همچنان  مشوق هاى كشت و اقتصاد مواد مخدر بوده مى تواند. اين خود نيازمند سرمايه گذارى هاى بيشتر براى فهم واقعيت هاى چندگانه و پيچيدة 
روستاهاى افغانستان، و همچنان توسعه بخشيدن به روش ها و رويكرد هاى موثر در بررسى تاثيرات معيشيتى اقدامات گوناگون در امر مبارزه با زرع و 
توليد مواد مخدر است. از همه مهمتر اين كه تمام تحليل ها و برنامه ريزى ها بايستى در چارچوب واقعيت هاى اقتصاد مواد مخدر صورت بگيرد. ناكامى 
در پرداختن به اين واقعيت هاى تازه هم باالى برنامه هاى روند انتقال و هم توسعه پايدار افغانستان تاثير برجاى گذاشته و مسير سياسى كشور را به سوى 

بى دقتى ها و اشتباهات كلى سوق مى دهد.

به  را  خود  عالقمندى  كلى  طور  به  غربى  سازان  پاليسى  كه  آيد  مى  نظر  به   
صحبت در مورد توليد و تجارت ترياك در افغانستان از دست داده اند. با آنكه 
بحث خوشبختانه از مرحله اعالميه هاى طويِل كنفرانس هاى پيشين بين المللى 
درباره افغانستان كه در آن مسايل بدون درنظرداشت اولويت ها به شكل ليست 
خريد مطرح ميشد1 گذشته، اما هنوز بديل بهترى جاى آن را نگرفته است. در 

1 “Berlin Declaration” (Berlin: 1 February 2005), para 5, http://mfa.gov.af/Content/files/
berlindeclaration.pdf (accessed 8 August 2013); “The Afghanistan Compact” (London: 
1 February2006), 4 and 11,http://mfa.gov.af/Content/files/Afghanistan%20Compact.pdf 
(accessed  8  August  2013);  “Declaration  of  the International  Conference  in  Support  of 
Afghanistan”  (Paris:  12June   2008), p.3, http://mfa.gov.af/Content/files/enghlish. pdf (accessed 
8 August 2013); “Afghanistan: The London Conference” (London: 28 January 2010), para 27, 
http://mfa. gov.af/Content/files/LONDON%20CONFERENCE.pdf   (accessed 8 August 2013); 
“Kabul Conference Communiqué” (Kabul: 20 July2010), para 26, http://mfa.gov.af/Content/
Media/Documents/ FINALKabulConferenceCommunique2782011123830501553325325. 
pdf (accessed 8 August 2013); “The International Conference in Bonn” (Bonn: 5 December 
2011), para 15, http://mfa.gov.af/Content/files/Second%20Bonn%20Conference%20
2011%20Communique. pdf (accessed 8 August 2013); “Chicago Summit Declaration on 
Afghanistan” (Chicago: 21 May 2012), para 21, http://www.nato. int/cps/en/natolive/official_
texts_87595.htm (accessed  8 August2013); “The Tokyo Declaration Partnership for Self-
Reliance in Afghanistan From Transition to Transformation” (Tokyo: 9 July 2012), para 6, 
http://mfa.gov.af/en/news/11196 (accessed 8 August 2013).

اعالميه اخير هيچ اشاره اى به افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان پس از سال 
2014 ميالدى و تاثيرات آن باالى اقتصاد سياسى كشور نشده است. در واقعيت، 
در پايتخت هاى كشور هاى غربى به خوبى مى توان واكنش هاى حساسيت 
از  غالبًا  سياستگذاران  كه  ديد  مخدر  مواد  با  مبارزه  موضوع  برابر  در  را  برانگيز 

پرداختن به اين موضوع پرهيز مى نمايند.
موضوع  به  پرداختن  در  فعال  مشترك  زيادى  مدت  براى  كه  جهانى  بانك  حتا 
مواد مخدر به عنوان يك موضوع فراگير در تمام برنامه هاى ملى بود2 - توجه 
كمى به اين مساله در مطالعه اخير خود در ارتباط به ارزيابى اقتصاد كالن در 
افغانستان معطوف داشته است3.  بانك جهانى در تحليل خود از افغانستان پس 

2 Between 2004 and 2008, the World Bank commissioned a number of pieces of work 
integrating the drugs issue into both its analysis and programming. This included efforts to 
“mainstream” drugs into a number of National Priority Programmes. Its work on integrating 
drugs into development analysis and planning in Afghanistan culminated in a report it 
published with the UK Department for International Development. See “Afghanistan: 
Economic Incentives and Development Initiatives to Reduce Opium Production” (Kabul: 
World Bank/DFID, 2008).

3 This may reflect in part the declining share of opium in Afghanistan’s GDP in recent years, 

1- نگاه پر تغافل به واقعيت
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از انتقال مسووليت ها، به موضوع مواد مخدر تنها به طور گذار اشاره كرده است. 
در حاليكه اين نهاد مى گويد كه « در جريان روند انتقال توليد مواد مخدر به 
صورت موقتى افزايش پيدا خواهد كرد4» ، اما براى اين مدعا هيچ ثبوتى را ارايه 
نمى نمايد تا بدانيم كه چرا اين افزايش موقتى خواهد بود و به چه دليلى دو باره 

رو به كاهش خواهد گذاشت5. 
اين نيز روشن نيست كه چرا از اهميت موضوع مواد مخدر به يكباره در اجنداى 
كشورها كاسته شده است. شايد هر كسى آن قدر مصروف اولويت هاى خود در 
افغانستان است كه موضوع مبارزه با مواد مخدر به طور طبيعى از صدر به پايين 
ليست آمده است. البته بديهى ست كه در زمرة مسايل و نگرانى هاى كشور هاى 
وجود  كشور  اين  آينده  مورد  در  ديگرى  مهمتر  موضوعات  افغانستان  در  دخيل 
دارد: كيفيت و عملكرد قواى امنيتى افغان؛ موفقيت انتخابات رياست جمهورى 
در اپريل 2014 ميالدى؛ آيندة كمك هاى خارجى به افغانستان، و ميكانيسم 
بالقوه براى ارايه كمك ها در شرايطى كه كنترول دولت بر مناطقى از دست رفته 
باشد. به نظر مى آيد كه آمادگى ها براى روند انتقال فرصت كمى را در مورد 
مسايل فراگيرى چون مواد مخدر، به رغم تاثيرات گستردة شان، باقى مى گذارد.
آيا موضوع مواد مخدر در افغانستان خيلى زياد غامض و الينحل شده است؟ به 
رغم تالش ها و حمايت هاى مالى قابل توجه، افغانستان هنوز هم 90 درصد 
نخواهد  تغيير  زودى  به  واقعيت  اين  احتماٌال  و  نمايد  مى  توليد  را  جهان  افيون 
خورد. هميشه اين توقع وجود داشته كه تغييرات زمان گير بوده و شايد به عمر 
انتقال  روند  كه  سياسى  فضاى  يك  در  حال،  هر  به  بكشد6.   طول  نسل  يك 
شايد  آيد،  حساب  به  موفقانه  مداخلة  يك  پايان  منزله  به  ها  مسووليت  موفقانة 
حدى  در  مخدر  مواد  توليد  با  مبارزه  امر  در  موفقيت  كه  شود  مى  تصور  چنين 
نيست كه روايت پيروزى را مشعشع و قوى بسازد. البته، در اين راستا موفقيت 
هاى اندكى به دست آمده كه توسط رسانه ها گزارش شده است؛ چون زمانى 
كه كشت كوكنار بين سال هاى 2008 تا 2011 ميالدى كاهش يافت، رسانه ها 
به سختى عالقه اى براى بازتاب آن داشتند. اما، زمانى كه ميزان كشت افزايش 
يافت، رسانه ها به تعداد بيشمارى مقاله و گزارش به نشر سپرده و صحبت از 
«سيل» هيروئين به خيابان هاى كشور هاى غربى كردند كه پول آن به جيب 

گروه هاى شورشى رفته و سرمايه تبهكاران افزايش مى يابد7. 
which has fallen from an estimate of 13 percent in 2007 to four percent in 2012 due to 
the growth in the Afghan economy and a rapid expansion in external assistance over this 
period. See UNODC, “Afghanistan Opium Survey 2007” (Kabul: UNODC, 2007), 7; UNODC, 
“Afghanistan Opium Survey” (Kabul: UNODC, 2012), 13.

4  In this report the drugs issue is mentioned only as a “factoid” in a box on page 51, 
while at the same time acknowledging that “the illicit production of opium still overshadows 
agriculture, accounting for nearly half of overall agricultural production but on a much smaller 
portion of agricultural land.” Drugs are not mentioned in sections on rural livelihoods or in 
the conclusions and recommendations, and are given only a paragraph (apart from the 
aforementioned box) in the chapter on the economic impacts of Transition, despite separate 
sections on employment, poverty and economic growth. See World Bank, “Afghanistan 
in Transition: Looking beyond 2014” (Kabul/Washington, DC: World Bank, 2012). Even in 
early July 2013, a Bank presentation made to senior officials in Kabul made only a passing 
reference to the rise in cultivation in 2013, offering no analysis of how growing drugs 
production would impact on the wider economy and the Bank’s own economic forecasts for 
the country. See World Bank, “Afghanistan: From Transition to Transformation II” (briefing to 
senior officials meeting, 2 July 2013).

5 This point is repeated in World Bank “April 2013 Afghanistan Economic Update” (Kabul: 
World Bank, 2013), 7.

6 As previous counter-narcotics experiences in Pakistan and Thailand would seem to 
suggest.

7 Damian Gayle, (2013) ‘Afghan heroin production soars as foreign troops pull out, says 
UN’, Mail Online, 15 April 2013.

در واقعيت، اگر به صورت كلى ارقام را تحليل نماييم و به ساحات جغرافيايى 
چنانكه   توانيم؛  مى  شنيده  را  موفقيت  از  هايى  داستان  نماييم،  توجه  مشخصى 
بهبود معيشيت خانوادههاى روستايى منجر به ترك كشت و توليد مواد مخدر 
در مناطق نزديك به مراكز واليتى و داد و ستد تجارتى - اقتصادى شده است. 
البته، گويا اين داستان هاى موفقيت آميز در حدى نيست كه در سرخط خبرها 
قرار بگيرند، و از اين خاطر تاثير كمى باالى پاليسى و يا تصميم گيرى هاى 

عملياتى در سطوح باال داشته است.
براى آنانى كه كار انكشافى در افغانستان مى نمايند، مهمترين مشكل در قسمت 
يك  واليات  و  كابل  ميان  كه  است  اين  خشخاش  كشت  با  برخورد  چگونگى 
عدم ارتباط و هماهنگى فزاينده وجود دارد. پرداختن به مشكالتى چون كشت 
خشخاش در مناطق روستايى افغانستان نيازمند مدنظر گرفتن واقعيت هاى چند 
بعدى در دهات، درك پيچيدگى پروسه هاى سياسى و اجتماعى-اقتصادى، و 
همچنان بررسى عواقب خواسته و ناخواستة اقدامات و مداخالت به منظور مبارزه 

با مواد مخدر در مناطق جغرافيايى گوناگون است.
تاثيرات  سنجش  روى  اندكى  گذارى  سرمايه  فعلى  شرايط  در  صورت،  هر  به 
فعاليت هاى انكشافى باالى زندگى روستاييان افغان شده است. در عوض، در 
روايت غالب از مبارزه با مواد مخدر تهميدات ساده انگارانه و يك بعدى مانند آمار 
كلى محو مخدرات بر اساس ُتن و يا هكتار زمين كه از سوى ادارة  جرايم و مواد 
مخدر ارايه مى گردد، همچنان اطالعاتى كه از سروى هاى واليتى و ولسوالى از 
خانواده ها(كه البته اين نظرسنجى ها و سروى ها توام با جانبدارى مى باشد) به 
دست مى آيد، مسلط است8.  كمبود اطالعات با جزييات پاليسى سازان را هرچه 
بيشتر از رويدادها و واقعيت هاى مناطق روستايى كه كشت و توليد مواد مخدر 

در انجا تراكم دارد، بى ارتباط و منفصل مى نمايد.
احتماًال مسالة مواد مخدر در افغانستان به اين خاطر از مركز توجه بيرون شده 
است كه يك «مشكل بدخيم و مضر» است؛ نتيجة شبكه پيچيده اى از عوامل 
به هم وابسته و مسايلى است كه به مروز زمان به وجود آمده و توسعه يافته، و 
بايد براى حل آن از شيوه ها و راهكار هاى جديد و معقول بهره برده شود9.  به 
اين منظور، تعريف محدود از داليل پرابلم، ناديده گرفتن پيچيدگى هاى قضيه 
و يا اهميت ندادن به آن از لحاظ بودجوى و نهادى، كمك چندانى به برخورد 
موثر با قضيه مواد مخدر در افغانستان نمى نمايد. اين به خاطرى مشكل آفرين 
است كه هماهنگى ميان نهادهاى مختلف حكومتى و تمويل كنندگان به خودى 
خود يك چالش به حساب مى آيد. بوروكراسى ها- چه در افغانستان و چه در 
غرب- به موضوعات و پروژه هاى كه باالى تمام اهرام كنترول نداشته باشند، 

8 For example, the Helmand Monitoring and Evaluation Programme (HMEP), which is used 
to assess performance in Helmand, reports that only 3-5 percent of households answered 
yes to the questions: “In the past 12 months, did your household make any revenues from 
each of the following?...Sale of opium/ poppy.” See “HMEP Annual Review,” February 2013, 
14-2 and14-4. Even in the more secure Food Zone in which polling might be possible, opium 
poppy cultivation rose, occupying as much as 62.5 percent of the agricultural land in the part 
of Nahr-i Seraj contained within the Food Zone (US government data analysed by Alcis). 
Given the trends in production and prices reported by UNODC and the US government, it is 
hard to believe that opium poppy cultivation was a source of income for only the five percent 
of the population that HMEP reports. Beyond the inevitable implications for social desirability 
bias inherent in  such  direct  lines  of  enquiry,  there  are  also  many  parts  of Helmand, 
particularly those areas where the Taliban dominate (including north of the Boghra Canal) 
where opium poppy is increasingly concentrated. Again, it is difficult to believe that such 
topics could be pursued at all without threats to the lives of enumerators.

9 Jeff Conklin, “Wicked Problems and Social Complexity” (CogNexus Institute, 2008), http://
www.cs.uml.edu/radical-design/ uploads/Main/WickedProblems.pdf (accessed 8 August 
2013).
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باالى يك بودجه  توافق نداشته باشند، و براى دستاورد آن اعتبار و افتخارى به 
دست نياورند، عالقه اى از خود نشان نمى دهند.

افغانستان10  بازسازى  براى  متحده  اياالت  ويژه  مفتش  اخير  ربعوار  گزارش 
(SIGAR)  به خوبى نشان مى دهد كه چگونه بسيارى از بازيگران موضوع 
مبارزه با مواد مخدر را به عنوان يك موضوع كامًال مجزا در نظر مى گيرند، تا 
حكومتدارى  انكشافى، امنيتى و  فرآيند كالن تر كه به اهداف  بخشى از يك 
خوب دست يابد. بر اساس اين گزارش، 82,12 ميليارد دالر كمك هاى اياالت 
 2012 سپتامبر   31 از  افغانستان  به  كه  ميليارد   88.76 درصد   92.6 متحده- 
مصرف  به  حكومتدارى  و  توسعه  امنيت،  باالى  بيشتر  گرديد-  متعهد  ميالدى 
رسيد. در مقايسه، تنها 6.15 ميليارد دالر به صورت مستقيم به مبارزه با مواد 
از  مانده  جا  به  تناقضات  دهنده  نشان  اقدام  اين  شد11.   داده  اختصاص  مخدر 
رويكرد موجود در قبال اين مساله مى باشد. در حالى كه مسووالن به خاطر 
ناكامى در امر مبارزه با مواد مخدر به حسابدهى و مسووليت پذيرى فراخوانده 
مى شوند، اما در نهايت تاثير بسيار كم باالى بخش هاى امنيتى و انكشافى 
دارد كه هر دو سكتور جزء ايجاد شرايط جهت كاهش پايدار كشت كوكنار در 

افغانستان است.
يكى از چالش هاى ديگر اين است كه تعداد معدودى از پاليسى سازان غربى 
باور دارند كه حكومت افغانستان پس از سال 2014 ميالدى مسايل مربوط به 
مواد مخدر را  نمى تواند در اولويت كارى خويش قرار خواهد داد. بر اساس اين 
ديدگاه، هر حكومت جديدى كه مسووليت كامل كشور را به عهده بگيرد، به 
اندازه كافى با مشكالت بنيادين فراتر از قضيه مواد مخدر مراجه خواهد شد. 
در نتيجه، اين حكومت به دنبال آن دسته از پاليسى هاى مبارزه با مواد مخدر، 
مانند از بين بردن مزارع كشت كوكنار، نخواهد رفت تا در اثر آن بخش هايى 
از مردم را در روستاها از خود برنجاند؛ و نه همچنان افراد دخيل در تجارت مواد 
مخدر را كه به ويژه داراى ارتباطات نزديك با دولت اند، مورد هدف قرار خواهد 
داد. در عوض، مقامات پايتخت و واليات به نوعى از معامله با قدرتمندان محلى 
مخدر،  مواد  توليد  و  كشت  از  شان  بردارى  بهره  بدل  در  تا  زد  خواهند  دست 

وفادارى خود به دولت در كابل را حفظ نمايند. 
سال  از  پس  منتخب  حكومت  تعهدات  مورد  در  ها  به هر حال، شك و ترديد 
2014 ميالدى در برابر مبارزه با مواد مخدر دليل قوى براى كم اهميت شدن 
نبود  به  مثال،  عنوان  به  شود.  نمى  كننده  تمويل  هاى  كشور  نزد  در  موضوع 
توكيو  دوجانبة  حسابدهى  چارچوب  در  مخدر  مواد  كاهش  به  مربوط  شاخص 
توجه شود. مشابه به اين، احتماال حكومت پس از سال 2014 ميالدى نه تنها 
به موضوع مواد مخدر كه به مسايل مهم ديگرى چون حقوق بشر، حقوق زنان، 
دموكراسى و فساد نيز رسيدگى الزم را ننمايد. اين موضوع باعث نشده است 
كه كشور هاى كمك دهنده دستكم فعال به صورت آشكار در مورد آن حرف 

نزنند و توجه دولت به آن را جلب ننمايند.

10 Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, “18th Quarterly Report to the 
United States Congress” (Arlington, VA: SIGAR, 2012), 89-93.

11 The SIGAR Report cites appropriations of $51.15 billion for security; $22.39 billion for 
governance and development; $6.15 billion for counter-narcotics; $2.4 billion for humanitarian 
aid; and $6.64 billion for operations and oversight (page 55). The appropriations for counter-
narcotics include funds for eradication, the MCN’s Good Performers Initiative, Counter 
Narcotics Public Information and counter-narcotics reports, as well as money for the Counter 
Narcotics Police of Afghanistan and interdiction operations.

نيز  زنند،  مى  حرف  مخدر  مواد  با  مبارزه  مورد  در  حرارت  و  شور  با  كه  آنانى 
گره از مشكل باز كرده نمى توانند. چون، عمدتًا در اين جا موضوع انگيزه ها 
و منافع افراد مطرح مى گردد.  در برخى از موارد، آنانى كه در مورد مبارزه با 
مواد مخدر حرف مى زنند، انگيزه اصلى شان كاهش استفاده از مواد مخدر در 
كشور شان است، اين در حالى است كه اين موضوع تاثيرى باالى قيمت ها و 
دستيبابى به مواد مخدر نخواهد داشت12.  همچنان بخشى از سخنان در مورد 
مبارزه با مواد مخدر  از سوى برخى ها به منزله كارزارى براى ايجاد ترس است 
كه گويا در كشور "سرزمين خشخاش" و "دولت مواد مخدر" ايجاد خواهد شد. 
چون، اين يكى از راه هاى ايجاد تحرك و بسيج افكار عمومى عليه مواد مخدر 
است، بدون اين كه فراتر از ترغيب و تهيج راهكار ديگرى جهت از بين بردن 

كوكنار پيشنهاد كرده باشد. 
و  مسووالن  كه  كنند  احساس  شايد  افغانستان  در  انكشافى  هاى  سازمان 
كنشگران مبارزه با مواد مخدر مى خواهند به تنهايى عمل نمايند. آنها چنين 
تصور مى نمايند كه فعاالن امر نمى توانند و يا نمى خواهند كه تاثير اقدامات 
خود را باالى ساير فعاليت ها و بخش ها، به ويژه اهداف بلندمدت انكشافى، 
مشاهده نمايند. همچنان ظن اين است كه به رغم بيانات در مورد فراگير بودن 
هاى  رويكرد  و  ها  پاليسى  حاميان  عملكرد  مخدر،  مواد  اهميت  و  تاثير  دامنة 
نمودن  از روى محو  را  موفقيت خود  اين است كه  مخدر  مبارزه با مواد  فعلى 
ميزان مزارع خشخاش و مواد مخدر در هر سال اندازه گيرى مى نمايند. واقعيت 
اين است كه اولويت دادن سياسى به تالش ها جهت مبارزه با مواد مخدر در 

گذشته همواره موثر نبوده است.
منتقدان به رويكردهاى انكشافى نهاد ها و سازمان هاى اصلى مبارزه با مواد 
خواهان  ملل  سازمان  مخدر  مواد  و  جرايم  دفتر  كه  حالى  در  تازند.  مى  مخدر 
با  مبارزه  وزارت   ، است13  مخدر  مواد  با  مبارزه   (NPPs) ملى  اولويت  برنامة 
مواد مخدر تالش هاى خود را معطوف به فراهم آورى محصوالت زراعتى- از 
قبيل تخم گندم و كود كيماوى- براى دهقانان در قالب برنامة "زون غذايى" 
است. بسيارى ها در سكتور توسعه، اين ايده كه مواد مخدر موضوع فراگير و 
داراى شموليت عام در تمام برنامه ها و استراتژى ها است، را زير سوال مى 
برند. آنها اين واقعيت را ناديده مى گيرند كه كاهش پايدار در كشت و توليد 
مواد مخدر با مداخله و اقدام يك سكتور توسط يك وزارت و يك نهاد به دست 

آمده نمى تواند.
در حال حاضر، يكى از چالش هاى عمده گروه ها و افرادى با منافع متفاوت و 
متضاد يك ديگر در نهاد هاى مختلفى اند كه بر سر تعيين اولويت در مساله 
هاى  گروه  و  نهادها  دارند.  نظر  اختالف  باهم  سال 2014  از  پس  مخدر  مواد 
فعال در بخش مبارزه با مواد مخدر مايل هستند كه اين موضوع از اهميت باال 
برخوردار باشد، در حالى كه نهاد هاى بخش توسعه و سياست آرزو مى نمايند 
كه اين موضوع به كلى فراموش شود. آنچه كه در اين مبحث فراموش مى شود 
تحليل واقعبينانه از نقش مواد مخدر  در آينده افغانستان و تاثير آن باالى روند 

هاى پيچيده و چند بعدى سياسى، اقتصادى و اجتماعى است.
12 UK Prime Minister’s Strategy Unit, “Strategy Unit Drugs Report: Phase One—
Understanding the Issues” (London: Prime Minister’s Strategy Unit, 2003), http://www.
countthecosts. org/sites/default/files/Strategy%20Unit%20drugs%20report.pdf (accessed 8 
August 2013).

13 See MCN, “National Alternative Livelihoods Policy” (Kabul: MCN, 2012), 34. Emma 
Graham Harrison, “Afghanistan: high expectations of record opium crop,” The Guardian, 
15 April 2013.
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هم حكومت و هم جامعه جهانى بايستى با اين واقعيت رو به رو شوند: توليد 
مواد مخدر نه تنها در حال افزايش است، بلكه در سال هاى آينده بيشتر و 
بيشتر هم خواهد شد. UNODC تخمين مى زند كه بين سال هاى 2011 
و 2012ميالدى 18 درصد در كشت كوكنار افزايش به عمل آمده است14.  
بود.  كرده  پيدا  افزايش  درصد  هفت   2011 2010 و  هاى  سال  در  قبال 
كوكنار  كشت  جغرافياى  گسترش  دهنده  نشان  ارقام  اين  كلى،  صورت  به 
است كه بنا به يك تخمين اراضى زير كشت از  123،000 هكتار در سال 
2009 و2010 به 154،000 در سال 2012 رسيده است. تخمين حكومت 
امريكا بيشتر از اين است. يعنى، در زمان مشابه، از  115،000 در 2011 به 

180،000 در 2012 گسترش يافت. 
شواهد و تحقيقات ميدانى نشان مى دهد كه كشت كوكنار در سال 2013 
افزايش بيشتر پيدا مى نمايد، و ترديدى نيست كه در سال هاى بعدى، توليد 
و تجارت مواد مخدر نقش مهم در اقتصاد سياسى افغانستان بازى خواهد 
كنترول  شده  عملى  مدل  كه  دارد  وجود  هايى  نشانه  خصوص،  به  نمود. 
مواد مخدر در واليت هاى ننگرهار، بلخ و هلمند با ناكامى رو به رو شده 
و يا زير فشار قرار دارد. نشانه هاى نگران كننده حاكى از آن است كه آن 
عده از واليت هايى كه قبًال "فارغ از كوكنار" معرفى شده بودند، به سوى 
مواد  و  جرايم  دفتر  گزارش  اساس  بر  اند.  كرده  پيدا  تمايل  مجدد  كشت 
مخدر سازمان ملل، در سال 2013 تنها در 14 واليت كوكنار كشت نمى 
گردد. اين در حالى بود كه در سال 2012ميالدى اين رقم به 17 واليت مى 
رسيد. احتماًال واليت هاى بلخ، فارياب و تخار هر يك بيشتر از 100 هكتار 
زمين براى كشت كوكنار خواهند داشت15.  فراتر از اين، آمار نشان دهنده 
آن است كه در اثر پيشرفت هاى تكنولوژيك، زمين هاى باير و صحرايى 
بيشترى براى كشت كوكنار آماده شده است. با قابل دسترس شدن بيشتر 
مساعد  كوكنار  كشت  براى  زيادترى  هاى  زمين  ها،  تكنولوژى  گونه  اين 
گرديده و افغانستان بيشتر از گذشته سهم كالن در توليد جهانى ترياك پيدا 
خواهد كرد. به ويژه در اين روند، خساراتى كه در سال هاى اخير كشاورزى 
در برخى از مناطق از ناحيه امراض نباتى و ساير عوامل متحمل شده، نيز 

نقش ايفا كرده مى تواند.

مدل هاى شكست خورده؟ ننگرهار، بلخ و هلمند
در طى ساليان متمادى، اعضاى حكومت و جامعة جهانى از واليان ننگرهار 
به  اند.  كرده  ستايش  كوكنار  محو  جهت  در  شان  اقدامات  خاطر  به  بلخ  و 
ويژه عطا محمد نور، از سال 2007 ميالدى به اين سو، لقب والى "واليت 
بدون كوكنار" را نصيب خود نموده است. تالش هاى گل آغا شيرزى در امر 
مبارزه با مواد مخدر باعث شد كه در واليت ننگرهار زمين هاى تحت كشت 
سال 2008  در  صفر  به  هكتار  از 18،739  ميالدى  سال 2007  در  كوكنار 
پايين  در  را  كوكنار  كشت  ميالدى   2010 سال  تا  و  نموده  تقليل  ميالدى 
ترين سطح خود نگهدارد. در اين اواخر در هلمند "زون غذايى" - كه در اين 

14 UNODC/MCN, “Afghanistan Opium Survey 2012: Summary Findings” (Kabul: UNODC/
MCN, 2012).

15 UNODC/MCN, “Afghanistan Opium Risk Assessment 2013” (Kabul: UNODC/MCN, 
2013), 2.

برنامه در كنار ارايه مشوق هاى زراعتى به دهقانان، تهديد به تخريب مزارع 
هلمند  والى  منگل،  گالب  سوى  از  دارد-  وجود  دولت  سوى  از  نيز  كوكنار 
تطبيق شد، و به خاطر كاهش شديد ميزان كشت كوكنار مورد تقدير قرار 
گرفت.  براى همين، ابتكار مشابه در واليت هاى بدخشان، ننگرهار، فراه، 

ارزگان و قندهار نيز روى دست گرفته شد.
هاى  دستاورد  تداوم  امنيتى،  هاى  مسووليت  انتقال  زمان  شدن  نزديك  با 
هاى  نشانه  خوبى  به  و  گرفته،  قرار  سوال  زير  نمونه  واليات  در  حاصله 
بازگشت به وضع قبلى در آنجا ديده مى شود. در هر يك از واليات، كاهش 
در كشت كوكنار در مناطق نزديك به مراكز- جاى كه همواره دولت حضور 
قوى داشته و امكانات بيشترى مهيا است-  روز تا روز با دشوارى مواجه مى 
شود. در واقعيت امر، آمار كشت كوكنار به صورت كلى در هلمند و ننگرهار 
موفقيت  مورد  در  را  زيادى  هاى  سوال  خود   اين  كه  كرده  پيدا  افزايش 
واليات نمونه در امر مبارزه با مواد مخدر را پس از خروج نيروهاى ناتو از 
حضور  ميان  ارتباطى  كه  بلخ  واليت  در  حتا  آورد.  مى  وجود  به  افغانستان 
نيروهاى ناتو و فعاليت هاى مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته است، معلوم 
چه  تا  ها  مسووليت  انتقال  دوران  در  سياسى  و  نظامى  تغييرات  كه  نيست 

ميزانى در افزايش كشت كوكنار موثر خواهد بود.
واليات  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  موجود  مدل  اساس  بر  كه  شود  مى  گفته 
نمونه، با تمام كشاورزان به صورت همسان برخورد شده و تمام مناطقى كه 
تحت كشت كوكنار قرار دارد، محو خواهد گرديد. البته، چنين كارى نياز به 
اعمال وسيع تر حاكميت دولتى حتا در مناطقى است كه از ديرباز حكومت 
افغانستان بر آنجا كنترولى نداشته و مردم در روستاها نيز منابع الزم معيشتى 
را براى صرف نظر كردن از كشت كوكنار در اختيار ندارند تا به مدد آن زيان 
هاى مالى آن را جبران كنند. در نهايت، تالش براى برخورد مساوى با تمام 
كشاورزان داراى پيامد هاى متفاوت سياسى و اقتصادى مى باشد. در برخى 
كرده  حمايت  توسعه  روند  بهبود  و  كوكنار  زرع  كاهش  از  مردم  مناطق،  از 
اند؛ در برخى مناطق ديگر كه بديل مناسب معيشتى و كنترول دولت وجود 
نيروهاى  براى  را  زمينه  و  برده  سوال  زير  را  دولت  موجوديت  آنها  نداشته، 

مسلح مخالف آماده ساخته اند.

ننگرهار: عقب نشينى دولت16 
واضح است كه الگوى كنترول مواد مخدر در ننگرهار در حال سقوط است، و 
ميزان ساالنة كشت كوكنار روند صعودى خود را مى پيمايد. پس از دريافت 
نام "واليت بدون كوكنار" در سال 2008 ميالدى، كوكنار به صورت آهسته 
آهسته به مزارع ننگرهار برگشت. در سال 2009 ميالدى تنها 294 هكتار 
زمين در خدمت كشت خشخاش بود اما به بنا به تخمين گزارش اداره جرايم 
و مواد مخدر سازمان ملل اين رقم در سال 2012 ميالدى به 3،151 هكتار 
هكتار مى رسيد  به 4،000 هزار  رقم  اين  پيدا كرد. البته، در واقع  افزايش 

16 This section is based on fieldwork undertaken in April 2013, as well as previous rounds 
of fieldwork in Nangarhar. See David Mansfield, “Between a rock and a hard place: Counter-
narcotics efforts and their effects in the 2011-12 growing season” (Kabul: AREU,  2011);  
David  Mansfield, “All  Bets  are  off!  Prospects for (B)reaching agreements and drug control 
in Helmand and Nangarhar in the run up to transition” (Kabul: AREU, 2013).

 2- روند انتقال: بگذار صدها گل بشگفند
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ولى 784 آن توسط مقامات محلى محو شد17.  حكومت 
امريكا كشت كوكنار را در اين واليت 4،400 هكتار زمين 

تخمين مى زند.
به  موفق  واليت  عنوان  به  را  ننگرهار  هنوز  كه  آنانى 
حساب مى آورند، به رقم باالى 15،000 الى 20،000 
 1990 دهه  در  كه  نمايند  مى  اشاره  زمينى  هكتار 
توليد  و  داشت،  قرار  كوكنار  كشت  خدمت  در  ميالدى 
به  نزديك  جنوبى  هاى  ولسوالى  در  بيشتر  مخدر  مواد 
قبال  كه  حالى  در  صورت،  هر  به  بود.  متمركز  پاكستان 
 2013 سال  تا  بود،  محدود  كوكنار  كشت  جغرافياى 
هاى  دهكده  به  تنها  نه  كوكنار  كشت  دامنه  ميالدى، 
هاى  دهكده  به  بلكه  غر  سپين  كوه  هاى  دامنه  باالى 
شهر  سمت  به  روز  تا  روز  تقريبا  و  رسيده،  نيز  پايين 

جالل آباد نزديك مى گردد.
كه  دهد  مى  نشان  اخير  ميدانى  تحقيقات  واقعيت،  در 

كشت خشخاش تقريبًا در تمام زمين هاى دهكده هاى بااليى خوگيانى و 
زمين  تنها  مقابل،  در  است.  گرفته  صورت  ميالدى  در 2013/2012  آچين 
زمينى  هيچ  تقريبًا  و  داشته  وجود  چهارپايان  تغذيه  براى  علوفه  محدودى 
در  شود).  نگاه   1 جدول  به  است(  نشده  داده  اختصاص  گندم  كشت  براى 
قريجات پايينى نزديك به مراكز ولسوالى هاى كهى و كرغه، كشت كوكنار 
كاهش پيدا نموده اما هنوز بين 20 تا 30 درصد زمين هاى قابل كشت را 
به خود اختصاص داده است. اكنون نشانه هايى از كشت محدود كوكنار در 
فتح آباد، نزديك به ولسوالى خوگيانى، و همچنان مناطق كنارى كوه هاى 
كشت  آيد.  مى  چشم  به  باال  شينوار  در  چوب  سياه  و  سرخرود،  در  تورغار 
كوكنار همچنان به صورت چشمگيرى در چپرهار نيز افزايش يافته است. 
همچنان شواهد نشان مى دهد كوكنار ريشه هاى خود را به صورت عميق 
در تمام اين مناطق باز دوانيده است. با توجه به اين كه كشت خشخاش در 
اين مناطق براى مدت طوالنى ترى ادامه خواهد يافت، به همين رو سيستم 
براى  آينده)  محصوالت  فروش  پيش  سيستم  همان  يا  سالم(  به  موسوم 
اولين بار از سال 2007 ميالدى به منطقه بازگشته است. در منطقه شادال 

ترياك به صورت آشكار در بازار خريد و فروش مى شود18. 
به نظر نمى آيد كه حكومت زور الزم را براى محو مزارع كوكنار در ولسوالى 
هاى بااليى ننگرهار داشته باشد. در واقعيت، ساكنان آچين باال به صورت 
ميالدى   2013 سال  در  كوكنار  كشت  به  را  خود  هاى  زمين  چشمگيرى 
اختصاص دادند و به نظر نمى آيد كه ترسى از بابت از دست دادن كوكنار 
هاى خود توسط حكومت داشته باشند. در مناطق پايينى آچين كه همجوار 

17 UNODC/MCN 2012, 10. The 2011 Survey also points out: “It is worth noting that while 
every effort is made to ensure that all areas in which poppy is grown are covered by satellite 
imagery, it is only in the provinces of Badghis, Dai Kundi, Farah, Helmand, Kandahar, Nimroz, 
Uruzgan and Zabul where imagery collection is based on a representative sample and 
confidence intervals are calculated for the level of cultivation.” In the 26 ‘target’ provinces, 
including Nangarhar, Balkh and Badakhshan, “the approach assumes that all areas were 
identified and covered by imagery,” and therefore “area estimates should be considered as a 
minimum estimate.” See UNODC/MCN, “Afghanistan Opium Survey 2011” (Kabul: UNODC/
MCN, 2011), 92

18 Although it is interesting to note that, as in the 1990s, the Taliban have adopted a more 
punitive position on cannabis; trade in hashish is prohibited and has to be conducted by 
farmers “in secret” (although cultivation is plainly visible).

مذكور  مزارع  از  كمى  مقدار  رسمى  هاى  گزارش  وجود  با  است،  شينوار  با 
پاكسازى شد. گزارش هاى رسمى در مورد محو كوكنار در ولسوالى هاى 
ميان  تعامل  نوع  يك  اين،  از  فراتر  است.  آميز  اغراق  كوت  چون  ديگرى 
خود  كشت  از  بخشى  از  دهقان  يك  صورتى  در  كه  دارد  وجود  كشاورزان 
صرف نظر نمايد، اين مقدار از سوى ساير دهقانان جبران مى گردد. به بيان 
يكى از مقامات يك ولسوالى، «من خود متخصص از بين بردن يك مقدار 
كوكنار و بعد بزرگنمايى آن هستم.» در حالى كه برخى از  كمى از مزارع 
مذكور  مزارع  محو  عدم  خاطر  به  گيرى  رشوه  و  فساد  مورد  در  ها  گزارش 
وجود دارد، در بسيارى از قضايا مقامات محلى براى پوشاندن ضعف حكومت 
در قسمت محو موثر كشت خشخاش، دست به دامن مردم و متنفذين محل 

در قسمت مبارزه با كشت كوكنار مى گردند. (جدول 2 نگاه شود)
ولسوالى خوگيانى يك مثال خوبى براى درك پاليسى ها و راهكارهايى است 
كه اهداف گوناگون و متضاد هم را دنبال مى كند. البته، دولت سعى دارد 
ميان اهداف مذكور توازنى برقرار نموده و از تضاد شان بكاهد. حكومت مايل 
نيست تلفاتى كه به خاطر محو مزارع كوكنار در اپريل 2012 ميالدى اتفاق 
افتاد، دو باره تكرار شود. در آن زمان در اثر برخورد ها 45 نفر كشته و 36 تن 
ديگر زخم برداشتند. از همه مهمتر، قواى مسلح افغان به هيچ صورت نمى 
خواهد كه موفقيت هاى به دست آمده در جريان سه عمليات ضد شورش 
در جريان زمستان 2013/2012 ميالدى را از كف بدهد. در واقعيت، تصور 
مردم در قريجات اين بود كه فرمانده اصلى نيروهاى امنيتى افغان در منطقه 
كه عمليات هاى مذكور را رهبرى كرده بود، به بزرگان محلى اعالم داشت 

كه امسال كوكنارهاى آنان تخريب نخواهد گرفت.
را  حكومت  ضعف  بيشتر  ننگرهار،  والى  شيرزى،  آغا  گل  اخير  اقدامات 
هاى  سال  همانند  كه  جاى  آن  از  گذاشت.  نمايش  به  محلى  مردم  براى 
2008/2007 ميالدى و 2009/2008 ميالدى براى اعمال ممنوعيت كشت 
گزارش  به  بنا  خاطر  اين  از  تواند،  نمى  رفته  ها  ولسوالى  مراكز  به  كوكنار 
هايى از مقامات ولسوالى ها خواسته است كه دست به تخريب مزارع كوكنار 
بزنند. به صورت كلى، شايد والى ننگرهار بيشتر نگران چالش ها و مشكالت 
اش  اقتصادى  منافع  و  رسمى  قدرت  برابر  در  آباد  جالل  در  كه  كالنترى  

شكل اول: كشت وسيع كوكنار، آچين باال، ننگرهار، اپريل 2013
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از سوى فرماندهان سابق جهادى و وابستگان شان به 
وجود آمده است تا اين كه خود را با مردم در روستاها 
درك  به  توجه  با  خوگيانى  ولسوال  نمايد.  درگير 
محدود بودن حاكميت دولت بر مناطق و مرحله آخر 
فصل درو، حاضر به گفتگو و معامله با صاحبان مزارع 
كوكنار شد كه بر اساس آن هر منطقه يك مقدارى 
محلى  بزرگان  اما  سازد.  نابود  را  خود  محصوالت  از 
 2013 اپريل  در  و  نكرده  موافقت  درخواست  اين  با 
موسم حاصل گيرى كوكنار آغاز گرديد. گزارش ها از 
منطقه حاكى از اين بود دهقانان حتا حاضر نبودند كه 
محصوالت خراب خود را حتا به صورت «نمايشى» و 
«تهيه عكس براى خارجى ها» نيز از بين ببرند. براى 
آنها وعده داده شد كه در برابر محصوالت محو شده 
خسارت پرداخت خواهد شد. اما بسيارى از كشاورزان 
باور داشتند كه «خارجى ها» 300 ميليون دالر را براى 
محو كوكنار اختصاص داده اند ولى مقامات محلى مى 
كوشند كه «تمام اين پول ها را براى خود» بردارند. 

امسال تالش ها براى از بين بردن بوته هاى كوكنار  از آن روى بى نتيجه 
ماند كه محصوالت بهتر كه نظير آن از لحاظ ضخامت و بزرگى تنها چند 
همچنان،  گرديد.  كشاورزان  نصيب  نشيند،  مى  بار  به  سال  ده  هر  در  بار 
مردم در دامنه هاى سپين غر نيازمندى عاجل اقتصادى به حاصل و فروش 
محصوالت خود دارند. اين منطقه داراى زمين كم و جمعيت بزرگ بوده كه 
از سال 2007 ميالدى كوكنار كشت نكرده بودند. از همه مهمتر، قيمت غذا 
بين  هاى  كمك  است،  يافته  افزايش  منطقه  اين  در  زراعتى  محصوالت  و 

المللى كاهش نموده و اقتصاد جالل آباد نيز رونق گذشته را ندارد19. 
به صورت كلى، كشاورزان باور دارند كه بهترين محصول را در زمان درست 
آن به دست آورده و ارزش جنگيدن در برابر هر نيرويى را دارد. حكومت اين 
موضوع را به خوبى درك كرده و به دنبال بهترين راه براى نمايش جديت 
خود در امر مبارزه با زرع كوكنار است، بدون اين كه خصومت هاى محلى 

را عليه خود برانگيزاند.
با اين وصف، سرنوشت ننگرهار در سال 2014 چى خواهد بود، و با توجه 
پاكستان است،  تجارتى با  راه هاى اصلى مواصالتى و  اين كه يكى از  به 
با  مبارزه  امر  در  حكومت  ناتوانى  داشت؟  خواهد  كابل  باالى  تاثيرى  چه 
كشت كوكنار پس از خروج نيروهاى خارجى از افغانستان به چه صورتى در 
خواهد آمد؟ در حال حاضر با توجه به موضوعات گوناگون در افغانستان، به 
سختى مى توان پيش بينى در مورد آينده ننگرهار كرد، به ويژه اگر ميزان 
نيز  آنجا  در  را  سياسى  نخبگان  و  سران  ميان  اختالفات  و  موجود  امنى  نا 

19 In April 2013, labourers in Jalalabad reported that although wage labour rates had 
continued to rise over the last 12 months, increasing from PR 450 PR to PR 500 PR per day 
(or from $4.40 to $4.90), there were significantly fewer days available and a larger number of 
prospective workers in the marketplace each day competing for work. They also complained 
that real wages had fallen due to the rising cost of food items. This is supported by the World 
Food Programme, which estimated that the daily wage for unskilled work would purchase 
35 percent less wheat flour in March 2013 than it did during the same month in 2012. See 
World Food Programme, “Vulnerability Analysis and Mapping—Afghanistan: Initial market 
Price Bulletin for the Month of March 2013” (Kabul: WFP, 2013), http://documents. wfp.org/
stellent/groups/public/documents/ena/wfp256835. pdf (accessed 8 August 2013).

مدنظر گرفت. اما يك چيز روشن به نظر مى آيد كه كشت كوكنار افزايش 
خواهد يافت، و حتا ظرفيت بازگشت به ميزان زرع دهه نود ميالدى را نيز 
دارد، مگر اين كه بحران موجود در رهبرى سياسى اين واليت از بين برود. 
اگر بن بست موجود از اين نيز خرابتر گردد، به احتمال قوى كشت كوكنار 
به مناطق پايينى، و بيشتر به مناطق قابل دسترس واليت مذكور، از جمله 
مناطق زراعتى كه از قنات ها و كانال هاى آبى مستفيذ مى گردند، كشيده 
شود. نماى رويش بوته هاى كوكنار در كنار شاهراه اصلى بار ديگر به مردم 

قدرت و ضعف دولت را به بوته آزمايش خواهد گذاشت.
بلخ: در لبه لغزش؟20

شك و ترديد ها در مورد موفقيت مدل بلخ نيز به چشم مى خورد و چالش 
هاى مدل مبارزه با مواد مخدر در تمام سطوح واليت را برجسته مى سازد. 
بوده  پيگير  ميالدى   2007 سال  از  مخدر  مواد  عليه  واليت  اداره  اقدامات 
است، و UNODC بار ديگر در سال 2012 ميالدى اين واليت را عارى از 
كشت كوكنار اعالم داشت. به هر صورت، همچنان كه مقامات آن در جريان 
اين تحقيق اذعان داشتند، « بلخ مى تواند واليت عارى از كوكنار باشد، اما 

نه به ميزان سال گذشته.»
با نظارت محدودى كه بر اين واليت از سوى UNODC و هم چنان مركز 
جرايم و مواد مخدر حكومت امريكا از طريق ستاليت صورت گرفت، تخمين 
زده مى شود كه در سال 2012 ميالدى 640 هكتار زمين در اين واليت 
براى كشت كوكنار مورد استفاده قرار گرفته است، و در عين حال اقدامات 
رسمى به منظور محو آن مشخص نيست21.  سال گذشته، در آغاز ماه مى 
گزارش هاى در مورد امحاى بى ثمر كشت كوكنار انتشار يافت كه ظاهراً 

20 This section is based on fieldwork undertaken in April 2013, as well as previous rounds 
of fieldwork in Balkh. See Paul Fishstein, “A Little Bit Poppy-free and a Little Bit Eradicated: 
Opium poppy cultivation in Balkh and Badakhshan provinces in 2011-12” (Kabul: AREU, 
2013).

21 The UNODC/MCN Afghanistan Opium Survey 2011 offers a map of the satellite imagery 
for the area covered in Balkh during the 200/11 growing season. This map shows only a small 
area of coverage in Chimtal District. See “Afghanistan Opium Survey 2011.”, 85. The 2012 
Survey indicates that there was no satellite imagery for Balkh during the 2011/12 growing 
season. See “Afghanistan Opium Survey 2012,” 74.

شكل دوم: نتيجه كمپاين محو كوكنار در معروف چنار، آچين پايين، ننگرهار، اپريل 2013
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در مراحل اوليه پس از برخورد موظفين كمپاين مذكور با يك ماين دست 
مذكور  كارزار  اجراى  امسال،  گرديد.  متوقف  كشتزارها  از  يكى  در  ساخت 
جدى به نظر مى آيد. قرار است كه در سه مرحله و در طول دو ماه انجام 
روز  ده  مدت  به  و  شده  فرستاده  مزارع  به  تراكتورها  آخر،  مرحله  در  يابد.  
نشان  شايد  خشن  و  جدى  كارزار  اين  زد.  خواهند  كوكنار  امحاى  به  دست 
دهنده تصديق مشكل گسترش كشت كوكنار در اين واليت باشد كه جديت 
حكومت را ايجاب كرده است. به هر صورت، در مورد مدت زمان تخريب 
و همچنان اين كه امحاى مزارع كوكنار تنها محدود به كشتزار هاى كنار 

جاده خواهد بود، سوال هايى وجود دارد.
گزارش ها در مورد تداوم كشت كوكنار در اين واليت توام با بى امنيتى در 
تعدادى  در  امنيت  است.  چاربولك  و  چمتال  هاى  ولسوالى  از  هايى  بخش 
از مناطق اين ولسوالى ها بهتر شده است كه در اين قسمت پوليس محلى 
واليت  غربى  ساحات  باالى  حكومت  اما  است.  داشته  موثر  نقش  افغان 
كنترول چندانى ندارد. طالبان و حزب اسالمى با نفوذ و تسلط بر اين مناطق 
كه  آيد  مى  نظر  به  البته،  اند.  ساخته  فراهم  را  كوكنار  كشت  مساعد  زمينه 
بهتر  گرفت،  مى  صورت  كوكنار  كشت  آن  در  قبًال  كه  مناطقى  در  امنيت 
مى  بهره  تازه  هاى  جاده  چون  انكشافى  هاى  سهولت  از  دهقانان  و  شده 
استفاده  خاطر  به  انتقال  و  نقل  هاى  هزينه  آمدن  پايين  اين  كنار  در  برند. 
به  را  خود  سبزيجات  كه  دهد  مى  اجازه  دهاقين  به  زرنج،  هاى  باركش  از 
نظر  به  زرع،  تحت  مناطق  به  توجه  بى  دهند.  انتقال  مزارشريف  بازارهاى 
مى آيد كه توليد ترياك به نسبت سال قبل كه بارش ژاله و تگرگ بخش 
عمده محصوالت را از بين برد، افزايش يافته است. سيل هاى شديد در بهار 
امسال در چمتال و بلخ اثرى نداشته است، و در كليت محصوالت زراعتى 

به نسبت پارسال وضعيت بهترى داشته اند.
آيندة زرع كوكنار در واليت بلخ در يك سطح كلى ارتباط نزديك با عملكرد 
عوامل  ساير  و  ها  مسووليت  انتقال  روند  خاطر  به  كه  دارد  كشور  اقتصاد 
سياسى منطقه اى با يك آيندة نا معلومى رو به رو مى باشد. در جريان بهار 
2013 ميالدى گزارش ها حاكى از اين بود كه بازار كار هاى ساختمانى در 
مزار شريف كساد بوده و دستمزد ها هم پايين آمده است. ساخت و ساز يكى 
از منابع مهم معيشتى براى مردم در ولسوالى هاى اطراف شهر و مناطق دور 
افتاده در اين واليت به حساب مى آيد. كاهش كارهاى ساختمانى در ارتباط 
به وضعيت نا معلوم پس از سال 2014 ميالدى قابل درك است كه سرمايه 
سرمايه  و  ها  فعاليت  از  بسيارى  و  شده  داده  انتقال  كشور  از  بيرون  به  ها 
گذارى ها به حالت تعليق در آمده اند. همچنان گزارش هايى در مورد كم 
شدن مهاجرت كارگران افغان به ايران به خاطر كاهش ارزش ريال ايرانى 
در برابر پول افغانى در دست است22.  هر دوى اين عامل مقدار ورود پول از 

خارج به خانواده ها در اين واليت كم ساخته است.
در حالى كه اعتبار بهتر شدن امنيت در بخش هاى از چمتال و چاربولك به 
پوليس محلى افغانستان داده مى شود، اما پرسش هاى زيادى در ارتباط به 
تاثيرات بلندمدت اين نيرو وجود دارد. با توجه به سابقة فرصت طلبانه و دم 
دمى مزاجى بسيارى از فرماندهان پوليس محلى، بسيارى از مردم در مورد 
نقش آنان شك و ترديد داشته، و بارها نگرانى خود را از تعهد و وفادارى 

22 This has devalued by roughly one-third since January 2009, largely due to Western 
economic sanctions. See Paul Fishstein, “Balkh’s Economy in Transition” (Kabul: AREU, 
2013).

نقاط،  ساير  همانند  اند.23   كرده  ابراز  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  شان 
اتهاماتى مانند اخذ پول از زراعين كوكنار و حتا سهم گيرى در كشت آن 
عليه پوليس محلى وجود دارد. چنانچه يكى از ناظران گفت، «آنها مسوول 
باشد.»  نمى  شان  وظيفة  از  بخشى  كوكنار  محو  اما  هستند،  امنيت  تامين 
امنيت در اين واليت مى تواند متاثر از خراب شدن اوضاع در واليت هاى 

همجوارى چون فارياب، جوزجان و سرپل نيز شود.
هلمند: ظرفش چه وقت لبريز خواهد شد؟24

مى  گزارش   UNODC است.  افزايش  به  رو  نيز  هلمند  در  كوكنار  كشت 
دهد كه بين سال هاى 2011 تا 2012 ميالدى در ميزان كشت 19 درصد 
افزايش بعمل آمده است؛ بنا به تخمين حكومت امريكا، اين رقم باالتر از 
اين حرفها است و به 47 درصد مى رسد.25  حتا در مناطقى كه تحت پوشش 
برنامة زون غذايى نيز قرار دارد، در ميزان كشت از 26،632 هكتار در سال 
2011ميالدى به 32،299 هكتار زمين، يعنى 21 درصد، ازدياد به عمل آمده 
است.26  در حالى كه UNODC ميزان پايين تر كشت را در مناطق مذكور 
در سال 2012 ميالدى( يعنى تنها20،241 هكتار) گزارش داد،27  اما ارزيابى 
سال 2013 ميالدى اين نهاد نشان داده است كه اين ميزان در فصل كشت 
در 2013/2012 ميالدى به خاطر قميت هاى باال و به خاطر جبران كردن 
برداشت كم محصول در اپريل/ مى 2012 ميالدى ازدياد پيدا خواهد كرد.28
به دشوارى مى توان ميزان كشت كوكنار در سال 2013 در واليت هلمند 
را پيش بينى كرد. تحقيقات ميدانى در فصل كشت در هلمند مركزى نشان 
مى دهد كه كشاورزان به صورت آشكار قصد زرع در ساحات غربى نادى 
على و مارجه، و همچنان در ولسوالى نهر سراج در اطراف گرشك را دارند. 
به هر حال، پژوهش ميدانى در اپريل/مى 2013 ميالدى خاطر نشان ساخت 
كه نيروهاى امنيتى محلى در مارجه و نادى على باالى دهقانان به خاطر 
تخريب مزارع كوكنار فشار آوردند. پوليس محلى نقش برجسته اى در اين 
ترس  اين  از  آنها  شد.  اغفال  شان  كار  داليل  از  نبايد  اما  كرد،  بازى  روند 
دارند كه در صورت موجوديت كوكنار در مناطق تحت ماموريت شان، شايد 
وظايف خود- و به تعقيب آن شبكه هاى وابسته به خود و مزاياى ديگرى 

ناشى از ماموريت- را از دست بدهند. 

23 This has devalued by roughly one-third since January 2009, largely due to Western 
economic sanctions. See Paul Fishstein, “Balkh’s Economy in Transition” (Kabul: AREU, 
2013).

24 This section is based on fieldwork undertaken in April 2013, as well as previous rounds 
of fieldwork in Helmand. See David Mansfield, “Between a rock and a hard place: Counter-
narcotics efforts and their effects in the 2011-12 growing season” (Kabul: AREU,  2011);  
David  Mansfield, “All  Bets  are  off!  Prospects for (B)reaching agreements and drug control 
in Helmand and Nangarhar in the run up to transition” (Kabul: AREU, 2013).

25 UNODC reported that opium poppy cultivation in Helmand increased from 63,307 ha to 
75,176 ha, while the US government estimated that cultivation rose from 61,500 ha to 90,500 
ha over the same period.

26 Cultivation is still well below the amount in the Food Zone in 2009 and 2010, when the 
US government estimated 45,917 ha and 40,972 ha respectively.

27 The Executive Director’s Preface states: “less poppy was cultivated within the confines of 
the Hilmand ‘Food Zone’, where agricultural support programmes are implemented.” At the 
same time, UNODC only offer an estimate for the scale of cultivation within the Food Zone 
during 2012. See MCN/UNODC 2012: page 13).

28 UNODC/MCN, “Afghanistan Opium Risk Assessment 2013” (Kabul: UNODC/MCN, 
2013), 1.
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مسامحه و تغافل: مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال

در حالى كه كشت كوكنار در ولسوالى نهرسراج، به خصوص در مالگير و 
به  محدود  اما  است  افزايش  به  رو  و  متداوم  گرشك،  نزديكى  در  سرقلعه 
على،  ناد  مارجه،  هاى  ولسوالى  در  باشد؛  مى  امن  نا  و  افتاده  دور  مناطق 
مزارع  در  ديگران  چشم  از  دور  بيشتر  كوكنار  كشت  بركى،  نوا  و  لشكرگاه 
سطح  از  خبر  ها  گزارش  حتا  گيرد.  مى  صورت  بلند  هاى  ديوار  با  پوشيده 
پايين كشت كوكنار در نواحى سابقًا صحرايى در شمال كانال بغرا، در ميان 
دهقانانى كه ده جريب زمين و يا بيشتر را در اختيار دارند، در دست است. 
از سوى ديگر، كشاورزان با ترس از اين كه همانند سال 2012 در برداشت 
قيمت  ديگر  جانب  از  و  گردند،  ناكامى  و  زيان  دچار  خود  كوكنار  محصول 
تنها  اين رو،  از  بيايد،  پايين  كشت 2013/2012 ميالدى  فصل  در  ترياك 
به كشت كوكنار اكتفا نكرده، و به سيستم كشت دوگانه، گندم و كوكنار، 

روى آوردند.
به صورت كلى، ممنوعيت كشت كوكنار در سال 2008 ميالدى به تحرك 
اين  كه  كرد  كمك  اقتصادى  اجتماعى-  و  سياسى  هاى  روند  از  برخى  در 
شايد تداوم كاهش كشت ماده مذكور را در مناطق تحت پوشش زون غذايى 
دشتى،  مناطق  به  كشاورزان  مهاجرت  به  توان  مى  جمله  از  نمايد.  دشوار 
كاهش دسترسى به زمين و افزايش بى خانمانى در ميان مردم كم زمين، 
فروش مواشى از روى تنگدستى، و روى آوردن به كشت كوكنار به عنوان 

يگانه محصول زراعتى اشاره نمود.
ملموس  هاى  نشانه  ايم،  بوده  شاهد  ننگرهار  و  بلخ  درمورد  كه  همچنان 
پيشرفت اقتصادى در نواحى نزديك به مركز واليت هلمند وجود دارد. در 
اينجا مجموعه اى از امنيت خوب، ارايه خدمات عامه و بهبود فرصت هاى 
اقتصادى در سكتور زراعت، روى معيشت دهقانان تاثير مثبت بر جاى مى 

گذارد، و به روابط نزديك ميان دولت و مردم كمك مى نمايد.
به هر حال، با دور شدن از مراكز واليت شواهد كمى در اختيار است كه 
دهقانان دست به متنوع كردن محصول و منبع عوايد خود بزنند. از سوى 
توليد  و  كوكنار  كه  مناطقى  در  حكومت  به  نسبت  افزون  روز  خشم  ديگر، 
كمى  هاى  فرصت  مقابل  در  اما  شده  ممنوع  بهتر  امنيت  خاطر  به  ترياك 
مناطق  خود  در  است.  گرفته  شكل  دارد،  وجود  باشندگان  براى  اقتصادى 
دهقانان  كوكنار  كشت  ميزان  در  كاهش  غذايى  زون  برنامة  پوشش  تحت 
صورت  به  كوكنار  كه  زمانى  البته،  است.  ساخته  پذير  آسيب  را  زمين  بى 
وسيعى رشد مى نمايد، اين خانواده هاى كم زمين بر اساس سيستم مزارعه 
روى زمين هاى كه در حوزه زون غذايى قرار دارند، كار كرده و يك سوم 
و يا حتا نيمى از محصول كوكنار را دريافت مى دارند كه البته ميزان آن 
كار  خاطر  به  دهقان  دارد.  زميندار  و  دهقان  ميان  توافق  نوعى  به  بستگى 
قرضه  چون  مالى  هاى  حمايت  به  و  شده  خانه  يك  صاحب  زمين  روى 

دسترسى پيدا مى نمايد.
زمانى كه براى كشت محصوالت تصميم گيرى صورت مى گيرد، خانواده 
اختصاص  گندم  كشت  براى  را  الزم  زمين  خود  غذايى  امنيت  خاطر  به  ها 
مى دهند. آن عده كه داراى مواشى اند، يك مقدار زمين خود ( نه بيشتر 
مى  اختصاص  علوفه  تامين  براى  را  هكتار)  پنجم  يك  يا  و  جريب  يك  از 
گوشت                 تامين  جهت  كه  فروش  و  خريد  منظور  به  تنها  نه  مواشى  بخشند. 

(به ويژه گوشت الندى29)و لبنيات نيز استفاده مى گردند. زمين باقى مانده 
كه بين 40 تا 60 درصد زمين زير كشت در فصل زمستان را در بر مى گيرد، 
به كشت كوكنار اختصاص داده  مى شود. در تابستان، خانوادهها معموال به 

زرع جوارى، ماش، پخته، تربوز و خربوزه روى مى آورند.
در نبود كوكنار، دهقانان بى زمين در مناطق نزديك به نهر وضعيت معيشت 
ندارند.  اختيار  در  را  كشت  جهت  الزم  زمين  چون  گردد.  مى  بدتر  شان 
همچنان، كشت محصوالت غير از كوكنار در بسيارى از نواحى نادى على و 
مارجه نياز به استخدام كارگر نداشته و خود زمين دار به نوعى از پس آن بر 
آمده مى تواند.  از هنگام ممنوعيت كوكنار، دهقانان بى زمين  به دشوارى 
مى توانند زمين و خانه اى در مناطق نزديك به نهر پيدا نمايند. به خاطر 
همين كمبود فرصت و  داشتن مجبوريت دهقان مذكور در موقعيتى نيست 
كه در بدل كار و زحمات اش سهم الزم و مرسوم را از محصوالت بر دارد. 
دهقانان بى زمين بايد باالى زمين هاى بزرگتر نزديك به 15 جريب كار 
نمايند تا در نهايت آنچه را كه الزم دارند، به دست آورند. اين مقدار زمين 

كار را  براى ساير دهقانان بى زمين كاهش مى دهد.
به دست آوردن يك پنجم محصوالت كم ارزش ترى چون پخته، جوارى 
و ماش منجر به اين مى شود كه دهقانان بى زمين از كميت و كيفيت غذا 
هاى خود كاسته، پول كمى براى تداوى بيمارى ها داشته، و سرمايه هاى 
به  لبنيات  و  الندى  گوشت  نداشتن  بفروشند.  را  مواشى  چون  خود  اساسى 
خاطر فروختن گوسفندان و گاوها هر چه بيشتر از رفاه شان مى كاهد.  بر 
آورده ساختن مسووليت هاى اجتماعى چون ازدواج و مراسم فاتحه30 باعث 
مزارع  به  رفتن  جز  كارگران  براى  ديگرى  گزينه  و  شده  قروض  افزايش 
نيستند  زمين  صاحب  كه  مردانى  از  عده  آن  گذارد.  نمى  باقى  را  كوكنار 
كمترين كمك هاى انكشافى مانند كمك هاى زراعتى از قبيل تخم بذرى، 
كود كيماوى و واترپمپ را به دست آورده مى توانند تا خود را با هزينه هاى 

ممنوعيت كوكنار عيار سازند.
به هر حال، افراد بى زمين تنها گروه تحت فشار نيست. در بسيارى از نواحى 
مارجه و نادى على، دهقانان به رغم كاهش قيمت ها، به كشت محصوالت 
ارزان ترى چون گندم، جوارى، ماش و پخته ادامه مى دهند. اين خود نبود 
بازار براى محصوالت با ارزش را در اين مناطق نشان مى دهد. در حالى كه 
عايد كمى از اين محصوالت به دست مى آيد، اما با اين حال داراى خطر 
اقتصادى كمتر بوده و بيشتر براى مصرف خود خانواده به كار مى آيد. به 
عنوان مثال، گندم و جوارى هم توسط خانواده به مصرف رسيده مى تواند و 
هم خوراك مواشى شده مى تواند. اين محصوالت به رغم تا و بااليى قيمت 

ها در بازار براى استفاده در آينده ذخيره شده مى توانند.
كشيده  دست  كوكنار  كشت  از  كه  زمين  صاحب  دهقانان  حال،  عين  در 
قيمت  كاهش  خاطر  به  آوردند،  روى  زراعتى  متنوع  محصوالت  زرع  به  و 
ميالدى  و 2013  هاى 2012  سال  بين  ماش  و  جوارى  چون  محصوالتى 

29 Landi is a type of dried lamb meat, consumed largely during the winter months.

30 Bride prices in central Helmand typically range from PR500,000 to 900,000 ($4,890 to 
$8,800). The cost of the actual wedding might add a further PR 200,000 to 300,000 ($1,955 
to $2930) and there are further costs to meet in terms of clothes for the bride and groom and 
other gifts. Key informants report that there has been an increasing incidence of couples 
eloping in the last two to three years as a consequence of families being unable to meet the 
costs of marriage.
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واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

بخشى از عوايد خود را از دست دادند. اين كاهش خود نتيجة روى آوردن 
مى  كوكنار  زرع  ممنوعيت  خاطر  به  مذكور  محصوالت  كشت  به  دهقانان 
باشد.31 (به جدول 1 توجه شود.) دهقانان به طور مشخص از كاهش ارزش 
نوامبر  در  َمن  هر  در  پاكستانى  روپيه   220-1990 به  كه  اند  شاكى  پخته 
2012 ميالدى32 رسيد. در حالى كه اين رقم در نوامبر 2011 به 420-350 
در  پخته  كارخانه  خاطر  به  را  حكومت  آنها  رسيد.33  مى  پاكستانى  روپيه 
فاسد مى دانند.  مديريت آن را بى كفايت و  لشكرگاه مقصر دانسته، چون 
تنها خانواده هاى از اين گزند مصوون ماندند كه در ساحات تحت پوشش 
زون غذايى از مزيت تنوع محصوالت، عوايد غير زراعتى، ذخيره كوكنار و يا 
به خصوص از زمين زراعتى(با مساحتى بيشتر از 15 جريب) برخوردار بودند. 

خوشبخت تر كسى بود كه تمام اين ها را داشت.
چنانكه در بخش سوم بحث شده است، يكى از واكنش هاى اوليه خانوادهها 
در برابر از دست رفتن عوايد ناشى از ممنوعيت مواد مخدر تغيير مكان دادن 
به نواحى سابقًا دشتى در شمال نهر بغره بوده است. مهاجرت مردم به اين 
افزوده  منطقه  جمعيت  بر  است،  وابسته  كوكنار  كشت  به  شديداً  كه  منطقه 
است. زمين هاى آنجا كه بيشتر در اختيار قومندانان نزديك به شيرمحمد 
آخندزاده، والى سابق هلمند(2002- 2005)، قرار داشت، به عنوان تحفه به 
ساير قومندانان داده شد و آنان نيز زمين هاى مذكور را به قميت ارزانتر از 

نواحى نهرى به دهقانان فروختند.

31 Mung bean has fallen from a price of PR 290-350/man in 2011 to PR 280-330/man in 
2012 (or from $2.80-$3.40 to $2.70-$3.20); maize has fallen from PR 100-120 /man in 2011 
to PR70-75 PR/man in 2012 ($1.00-$1.20 to $0.70-0.75).

32 In November 2012 there were 95 PKR to 1 USD.

33 In November 2011 there were 85.5 PKR to 1 USD.

مناطق  اين  در  كشاورزان  به  ميالدى  سال 2010  در  ترياك  باالى  قيمت 
اجازه داد كه با كار روى زمين هايى با مساحت بيشتر از ده جريب سرمايه 
اى به دست آورند، معيشت بهتر براى خود و ديگران مهيا ساخته، و از زير 
نهر  به  نزديك  نواحى  در  كه  شان  رفاه  و  درآمد  زمين،  دادن  دست  از  بار 
اكنون  صورت،  هر  به  نمايند.  رها  را  خود  هاى  شانه  بودند،  كرده  تجربه 
دهقانان گزارش مى دهند كه براى دو سال متواتر محصوالت ترياك شان 
ثمر نمى دهد، و معموًال گناه آن را "به گردن نيروهاى امريكايى مى اندازند 
كه گويا آنان براى جلوگيرى از بازدهى محصوالت را دوا پاشى نموده اند." 
محصوالت به دست آمده از هر جريب بين نصف يك  با توجه به آن كه 
َمن(واحد اندازه گيرى در هلمند كه معادل 2.25 كيلوگرام مى شود) تا يك 
سوم يك َمن(3.275 كيلوگرام) مى شود، زارعانى كه صاحب زمين اند و يا 
در اجاره خود دارند، شكايت مى كنند كه با اين ميزانى از محصول حتا پول 
مصرف خود را نيز كشيده نمى توانند. دهقانان بى زمين مدعى اند كه 1.25 
از  عده  آن  گيرند.  مى  محصول  كوكنار  هاى  زمين  از  َمن   2.5 اكثر  حد  تا 
كارگرانى كه در فصل كشت مصروف به كار بودند، تنها يك چارك( معادل 
1.125 كيلوگرام) ترياك را برداشت نمودند كه اين تقريبًا معادل نصف آن 
چيزى است كه در سال هاى نورمال توقع داشتند. بسيارى ها مدعى بودند 
كه بين 6 تا 15 هزار روپيه پاكستانى را به عنوان دستمزد در مدت 18-15 
به دست آوردند، اين در حالى است كه در سال 2011 اين مبلغ به 25 هزار 

روپيه مى رسيد.34 
برزگران بدون زمين در مناطق مذكور داراى موقعيت دشوارى اند، به ويژه 
بى بضاعت ترين شان كه توان سهم گيرى در مخارج توليد را ندارند، بيشتر 
از يك چهارم محصول نهايى توقع بيشترى برده نمى تواند. نشانه هايى از 
وضعيت وخيم اقتصادى هويداست، چنانكه از كيفيت و كميت غذاى مورد 
نياز خانواده ها به دليل كم شدن درآمد كاسته شده است. امنيت غذايى اين 

34 In May 2013 there were 99 PKR to 1 USD.

جدول 1: عايد ناخالص بر اساس 15 جريب زمين

 عايد اجاره گير2عايد مستاجر(كلدار) 1عايد(كلدار)نرخ(كلدار)برداشتمساحت(جريب)

8190150228,000156,00045,600گندم
000نهنه1علوفه
6170220224,400224,40044,880پخته

418010575,60075,60015,120جوارى
4160260166,400166,40033,280ماش

694,400622,400138,880مجموع عايد ناخالص3
05 .5238 .25170 .190مجموع عايد ناخالص/فرد/روزانه4

1-دهقانان اجاره گير در مارجه به صورت معمول 60-70 َمن گندم در هر جريب در فصل رشد در 2013/2012 دريافت كرده اند.
2-دهقانان بى زمين معموال يك پنجم محصول نهايى را دريافت مى دارند.

3- اين اطالعات به منظور تشريح نمايشى ساده سازى شده است. در واقعيت، دهقانان به دنبال به دست آوردن گندم، جوارى و ماش كافى براى استفاده خود بوده، يك 
قسمت اش(نزديك به سه درصد از كل محصول) را به مال داده و يك قسمت محصول را به عنوان تخم كاشت براى فصل هاى ديگر نگاه مى دارند. قابل يادآورى است 

كه در مناطق نزديك به نهر تعداد قليلى از دهقانان 15 جريب زمين دارند.
4- فرض ما بر اين است كه يك خانواده ده عضو دارد كه دو و يا سه عضو آن به صورت كامل كار مى نمايند.
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مسامحه و تغافل: مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال

بخشى از دهقانان به خاطر نداشتن زمين و متكى بودن به عوايد ناشى از 
فروش ترياك به خاطر تامين معيشت شكننده است. بسيارى ها از همين 

اكنون صحبت از مهاجرت از منطقه را مى نمايند. 
سوال اين است كه اين مردم براى پيدا كردن يك لقمه نان به كجا رفته 
مى توانند؟ با توجه به منع شدن كشت كوكنار در مناطق پر آب، تعداد كمى 
از زميندارانى وجود دارد كه براى تعداد معدودى از دهقانان بى زمين خانه 
و  زمين  بى  دهقانان  حتا  آن،  از  فراتر  بتوانند.  داده  برزگرى  براى  مزرعه  و 
اجاره گير در مناطق تحت پوشش برنامة زون غذايى كه سابق دشت بوده و 
اكنون به وسيله چاه هاى عميق آبيارى مى شوند(مانند دشت بشاران، دشت 
عينك و دشت شيرك)، نيز به دنبال زمين هاى حاصلخيزتر مى گردند. با 
درنظر داشت كاهش درآمدها در اثر ممنوعيت كشت كوكنار، اين دهقانان 

سرسختانه در مخالفت با حكومت قرار دارند.
برخالف دهقانان بى زمين، آنانى كه تازه در مناطق صحرايى در شمال نهر 
بغره زمينه به دست آورده اند، به هيچ صورت نشانه اى از ترك منطقه در 
آنها ديده نمى شود. پس از اين همه، اينجا خانة شان است، ظاهراً آماده اند 
كه با دشوارى هاى اقتصادى، با كشت كوكنار به رغم پايين بودن ميزان 
محصول، مقابله نمايند. آنانى كه داراى بيشترين زمين اند، روزگار را سپرى 
مى نمايند و اميدوارند كه دهقانان شان زمين را ترك نگويند، و يا زارعان 

مهاجر به اميد درآمد جاى خالى دهقانان قبلى بى زمين را بگيرند.
در نهايت، يكى از پرسش ها اين است كه اقتصاد رسمى و مشروع در واليت 
هلمند توانايى جذب و برخورد با عواقب كاهش كمك هاى خارجى و نرخ 
پايين توليد ترياك را دارد و يا خير. همانند ساير مراكز شهرى در افغانستان، 
نرخ واقعى دستمزد ها در لشكرگاه از خيلى پيش نزول يافته و آنانى كه به 
دنبال كار مى گردند از كمبود كار شكايت دارند. حتا ذخيرة ترياك برخى 
از خانوادهها نيز در اثر ممنوعيت موثر كشت كوكنار در چهار فصل متواتر 
در هلمند مركزى نيز ته كشيده است. برخى از افراد سرمايه هاى خود را 
اند:  رسانده  مصرف  به  زراعتى  غير  عايداتى  منابع  روى  عاقالنه  صورت  به 

 در سال هاى اخير، UNODC و حكومت امريكا دست به ترسيم نقشة زمين 
هاى تحت كشت كوكنار در جنوب، به ويژه در هلمند و فراه زدند. زيرا، يكى 
از داليل عمده اين كار، تبديل شدن وسيع زمين هاى باير و دشتى به زمين 
هاى حاصلخيز جهت كشت كوكنار مى باشد. در واليت هلمند، ميزان زمين 
هاى زراعتى در مناطق سابقًا باير و دشتى در شمال نهر بغرا نزديك به 46 
در 2012ميالدى،  هكتار  به 34،270  در 2002  هكتار  از 752  يعنى  برابر، 
افزايش يافت. از زمان آغاز ابتكار برنامة روز غذايى زون، كشت كوكنار در 
اين مناطق 113 درصد بيشتر شده است. در دشت بكوا، زمين هاى تحت 
كشت كوكنار به صورت چشمگيرى، از 3،570 هكتار در  2009به 5،822 
نيمروز36،  واليت  در  دالرام  در  يافت.  ازدياد  سال 2012ميالدى،  در  هكتار 
هكتار،  به 8،899  هكتار  از 3011  برابر،  سه  مدت  همين  در  كشت  ميزان 

36 UNODC list the district of Delaram in Farah. See “Afghanistan Opium Poppy Survey 
2012,” 94. The district and provincial boundaries as recognised by the government now 
locate Delaram in Nimroz.

برخى يك موتر خريده و به عنوان تكسى به فرد ديگر به كرايه داده اند؛ 
به  كشت  فصل  در  تا  زده  شخم  را  ها  زمين  و  خريده  تراكتور  ديگر  برخى 
نوع  هر  فروش  خريد  كار  و  كرده  مهيا  دوكانى  ديگر  برخى  بدهند؛  اجاره 
جنسى را مى نمايند؛ و ديگران موتور زرنج گرفته و محصوالت را از مزرعه 

به بازار مى برند. 
چه  المللى،  بين  هاى  كمك  كاهش  و  كوكنار  برابر  چند  تاثيرات  كنار  در 
عنوان  به  ماند؟  خواهد  برجاى  مردم  اين  درآمد  وضع  باالى  ديگر  تاثيرات 
براى  اقتصادى  هاى  مشوق  آيا  خارجى،  هاى  كمك  شدن  كم  با  مثال، 
حمايت از گسترش اقتصاد مشروع پس از منع كشت كوكنار وجود خواهد 
داشت و يا خير؟ چه كسى توانايى اجارة تكسى و تراكتور را در نبود فرصت 
هاى شغلى و سرمايه گذارى محدود در اقتصاد قانونى خواهد داشت؟ كدام 
سكتور جايگزين بخش ساختمانى به عنوان يك منبع درآمد اقتصادى براى 

كارگران محلى خواهد شد؟35
كشت  به  بازگشت  براى  فشار  اقتصادى  مشكالت  خاطر   به  كه  حالى  در 
كوكنار وجود دارد، چگونگى كشت در مناطق آبدار هلمند بستگى خيلى زياد 
به ميزان فشار دولت، و به ويژه پوليس محلى دارد.  از همين اكنون نشانه 
هاى دو دستگى و افتراق در تصميم گيرى هاى سياسى به منظور اعمال 
معيشتى  امكانات  كه  مناطقى  در  ويژه  به  خشخاش،  كشت  بر  ممنوعيت 
معدود است، به چشم مى خورد. اين در حالى است كه براى قبول ممنوعيت 
در  مناطق مذكور نيازمند تطبيق هرچه بيشتر اجبارى قانون ممنوعيت مى 
باشد(بخش 4 نگاه شود). همچنان سوال ديگر اين است كه در شرايط حاضر 
افزايش  جهت  مشروع  اقتصاد  بسط  براى  هايى  كمك  نوعى  چه  سياسى 
فرصت هاى اقتصادى براى گروه هاى اجتماعى- اقتصادى كه زيان هاى 
ناشى از ممنوعيت كشت كوكنار را متحمل مى شوند، نياز است. با توجه به 
اين فشارها، بازگشت كشت كوكنار در مناطق آبدار هملند تقريبا غير قابل 

جلوگيرى است.

35 The World Bank reports that construction and services account for 64 percent of the 
working population in urban centres but only 24 percent in rural areas. See “Afghanistan in 
Transition,” 65. However, fieldwork in rural Nangarhar and Helmand highlights the important 
contribution non-farm income, in  particular  wage  labour  opportunities  in  the  construction 
sector and enlistment in the ANSF, have made to the household economy in the absence of 
opium poppy cultivation.

3- تبديل صحرا به گلزار
در  نوزاد  جنوبى  نواحى  سرتاسر  در  جديد  كشتزارهاى  كرد.37  پيدا  افزايش 
هلمند به چشم مى خورد. قسمت اعظم اين زمين ها در سال 2005 ميالدى 

زير كشت نبود(به جدول 3 نگاه شود).
ميالدى   2008 سال  از  شده  انجام  تحقيقات  رفت،  اشاره  باال  در  چنانكه 
زون  در  بهتر  آبيارى  سيستم  داراى  مناطق  از  دهقانان  كوچيدن  افزايش 
غذايى به مناطق صحرايى شمال كانال بغره را نشان مى دهد. بسيارى از 
كوكنار  غذايى  زون  منطقه  در  قبال  كه  زمين  بدون  فقير  هاى  خانواده  اين 
كشت مى نمودند، فرصت ها و زمينه هاى كمى براى اجاره و يا كار باالى 
در  ترياك  ممنوعيت  موضوع  خاطر  به  كوكنار،  كشت  جهت  ديگران  زمين 

37 “Afghanistan Opium Poppy Survey 2012.”
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در  المللى  بين  نظامى  نيروهاى  آساى  سيل  حضور  آن  دنبال  به  و   ،2008
سال هاى 2010و 2011 ميالدى در اختيار شان قرار گرفت. نداشتن زمين 
در  حكومت  از  دهقانان  آن  سبب  به  كه  بود  ديگرى  منفى  امتياز  يك  خود 
قالب برنامه زون غذايى محصوالت و مواد مورد نياز زراعتى را دريافت كرده 

نمى توانستند.
پس از رسيدن به ناحيه شمالى نهره بغرا، دهقانان زمينها را پاك و آماده 
اين  از  برخى  نمايند.  مى  كشت  را  كوكنار  و  كنند  مى  عميق  چاه  ساخته، 
دهقانان زمين را از افراد با نفوذ سياسى كه در واقعيت زمين هاى مذكور را 
در دشت هاى پهناور غصب كرده و به شبكه اى از افراد و وابستگان خود 
برخى  اند.38  خريده  نمودند،  تقسيم  زاده  آخند  محمد  شير  واليت  زمان  در 
ديگر از اين دهقانان، روى زمين ديگران كار كرده و يا زمين را اجاره مى 
نمايند، كوكنار را براى فروش به ديگران كشت مى نمايند تا به اميد اين 
كه فردا از عوايد آن براى خود زمينى بخرند. گزارشهاى اوليه از دشت بكوا 
حاكى از آن است كه روند مشابه به دست آوردن زمين در واليت فراه نيز 
وجود دارد؛ دهقانان به صورت متداوم از دالرام به بكوا به عنوان يك دشت 

وسيع مى خزند.39
قبال از آمدن شان به مناطق دشتى، بسيارى از دهقانان روى زمين هايى كار 
مى كردند كه نزديك به 10 جريب در مناطق نزديك به نهر در هلمند بود 
كه از آن جمله بين چهار تا شش جريب آن را به كشت كوكنار اختصاص 
معاوضه  شرايط  و  امنيتى  مسايل  به  بستگى  ميزان  اين  البته  و  دادند  مى 
گندم و ترياك داشت. پس از آمدن و در اختيار گرفتن زمين هاى دشتى، 
تقريبًا تمام مساحت آن را براى كشت خشخاش و به دست آوردن ترياك 
روى  منطقه،  در  كوكنار  كشت  تشديد  به  توجه  با  بخشند.  مى  اختصاص 
آوردن دهقانان تنها و تنها به كشت كوكنار در دو سال گذشته مايه نگرانى 
شده است. اين هجوم به دشت ها جهت كشت كوكنار در سپين بولدك و 
شمال شاهراه نمبر يك در منطقه ژرى و ميوند واليت قندهار، و همچنان 
گلستان در فراه نيز به وقوع پيوسته است. كشت كوكنار به صورت فزاينده 
اى در اين مناطق متمركز شده است؛ با درك اين كه دهقانان به دنبال پيدا 
كردن راه جهت تامين هزينه هاى بلند ايجاد چاه هاى عميق كه به واسطه 
جنراتور هاى ديزلى كار مى نمايند، به منظور آبيارى زمين هاى شان مى 
باشند، نشانه هاى كمى براى توقف و يا كند شدن اين روند در آينده نزديك 

به چشم مى خورد.
2012و  در  درو  فصل  در  محصول  كم  برداشت  كه  ندارد  تعجبى  جاى 
اخير  تالش  و  شود)  مى  انداخته  ها  امريكايى  گردن  به  آن  گناه  2013(كه 
آالت  سامان  و  عميق  هاى  چاه  تخريب  يا  و  توقيف  براى  محلى  پوليس 
وجود  به  بغره  نهر  شمال  ساكنان  ميان  در  را  خشمگينى  منتقدان  آبيارى، 
آورده است كه از مقامات واليتى انتقاد مى نمايند. اين را شما مى توانيد در 
ناسزاگويى ها به گالب منگل والى سابق، نعيم بلوچ والى فعلى و نيروهاى 

بين المللى يافت.
اين افزايش كشت كوكنار در دشت ها بدون دسترسى به تكنولوژى هاى 
هاى  دهه  براى  است.  نبوده  ممكن  بهتر  كشاورزى  هاى  روش  و  پيشرفته 

38 For details of the different waves of migration that have occurred in this area see 
Mansfield, “Between a rock and a hard places.”

39 Fieldwork in Shna Jama, November/December 2012.

رشد  گوناگون  هاى  كشور  در  و  مختلف  هاى  محيط  در  كوكنار  متمادى، 
داده شده است. به استثناى اروپا و استراليا كه دهقانان سرمايه گذارى هاى 
ساختن  بهتر  و  نمودن  ميكانيزه  مانند  زراعتى  هاى  تكنولوژى  روى  كالن 
هاى  تكنولوژى  مناطق  ساير  در  اند،   داده  انجام  كوكنار  محصوالت  انواع 
كار  به  وابسته  كوكنار  كشت  هنوز  يعنى،  است.   مانده  ثابت  كوكنار  كشت 
فزيكى دهقانان و شرايط جوءى، وضعيت زمين، دسترسى به آب و مهارت 

دروگران محصول مى باشد.
به هر صورت، زرع كوكنار در افغانستان در سه دهه گذشته به خاطر بهتر 
شدن تكنيك ها و موادى كه عمومًا در توسعه كشاورزى در افغانستان سهم 
دارند،  به پيشرفت هاى زيادى حاصل كرده است. به عنوان مثال، نواحى 
را  زمين  ميالدى  دهه 1980  در  ها  تراكتور  على،  نادى  و  مارجه  صحرايى 
براى كشت كوكنار شخم مى زدند چنانكه اين كار را در دهة 60 ميالدى 
همچنان  كيمياوى  كود  از  وسيع  استفاده  دادند.  مى  انجام  گندم  زرع  براى 
براى  است،  شده  مى  استفاده  كوكنار  محصول  باالى  برداشت  براى  كه 
نود  دهه  اواخر  در  است.  رفته  مى  كار  به  نيز  سبزيجات  چون  محصوالتى 
ميالدى براى آبيارى مزارع كوكنار چاه هاى كم عمق حفر گرديد، همچنان 
كه دهقانان براى نجات باغ هاى خود از گزند يكى از بدترين خشكسالى 

سال هاى اخير به دنبال آب هاى زير زمينى بودند.
تكنيك هاى زراعتى مربوط به كشت كوكنار در دو دهة اخير بهبود يافته 
از  استفاده  به  شروع  دهقانان  ميالدى  نود  دهه  در  مثال   عنوان  به  است. 
وسايل بهتر جهت نيشتر زدن محصوالت كردند. در كنار آن تجاربى را روى 
بوته  دادند.  انجام  تر  دور  و  همجوار  واليات  از  كوكنار  گوناگون  هاى  بوته 
در  بدخشان  مزارع  از  كه  رنگى  گالبى  گل  چون «هندى»،  مختلفى  هاى 
دهه هشتاد و نود ميالدى به دست مى آمد، در قرن بيست و يكم از بين 
رفت. اكنون به جاى آن محصول بهتر با گل هاى سفيد و سرخ مى رويد 

كه نام آن را «جالل آبادى» مى گويند. 
به هر صورت، در يك دهه اخير انكشافات زيادى در تكنيك هاى زراعتى مربوط 
به توليد ترياك به وقوع پيوسته است. گزارش هاى مختلفى وجود دارد كه دهقانان 
در هلمند براى صرفه جويى در نيروى كار از علف كش ها در مزارع كوكنار بهره 
مى برند. به خصوص، استفاده از علف كش هاى پاراكوت و تاپيك زمان از بين 
بردن علف هاى هرزه را به يك سوم و يك چهارم كاهش داده است.40 اين از  
آن جهت اهميت دارد كه معموال تصور مى رود كه در دهات نيروى كافى براى 
فعاليت هاى زراعتى چون از بين بردن علف هاى هرز وجود دارد. بر عالوه، 
استفاده از مواد كيمياوى به جاى استخدام كارگر براى زمينداران بزرگ از لحاظ 
اقتصادى خيلى به صرفه است. در هر شرايط، موضوع داراى پيامد هايى براى بازار 

كار محلى مى باشد.
تر  ارزان  با  عمق  كم  هاى  چاه  رفت،  اشاره  باال  در  چنانكه  آن،  از  مهمتر 
چاه  به  را  خود  جاى  پاكستانى،  و  چينى  هاى  جنراتور  و  ها  واترپمپ  شدن 
هاى عميق داده اند. همچنان كه در باال روى آن بحث گرديد، استفاده از  
تكنولوژى جديد به دهقانان اجازه مى دهد كه زمين هاى بيشتر در دشت 

40 Farmers cover the plants they wish to keep with straw or sand for protection and then 
spray the field. The field is then left for ten days before being irrigated. Once irrigated, the 
sand or wheat straw is washed away and the farmer undertakes a less intensive weeding 
than would have otherwise been required, removing the dead crops and aerating the soil. 
Application rates are 0.5 litres per jerib.
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شكل 3: بسط در زمين زراعتى و تغيير شيوه ها در كشت كوكنار در هلمند، نيمروز و فراه 2005 و 2008 و 2011
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ها را آماده زرع كوكنار نمايند. با عوايد ترياك، پول مورد نياز جهت خريد 
و استفاده از تكنيك ها و سامان آالت، زمين، كندن چاه ها، و هزينه هاى 
ميزان  براى  هايى  پيامد  داراى  موضوع  اين  مى گردد.  فراهم  توليد  متداوم 

كشت كوكنار و همچنان تهيه آب در بلندمدت مى باشد.
به هر حال، عامل تغيير دهنده در اين بازى معرفى نيروى خورشيدى خواهد 
بود. در جريان چند سال گذشته، قميت صفحات خورشيدى به خاطر توليد 
انبوه آن توسط چين، كاهش يافته است.41 تا اكنون، هزينه هاى باالى تيل 
ها  دشت  در  را  بيشترى  هاى  زمين  دهقانان  كه  شد  مى  آن  از  مانع  ديزل 
تحت كشت بياورند. براى مثال، بر اساس يك تحقيق، برخى از زمين داران 
در نواحى شمالى نهر بغره زمين هاى زياد دشتى را در اختيار دارند تا آن 
را براى دهقانان مهاجر از ساير نقاط بفروشند. برخى از زمينداران كه توان 
مالى كشت در زمين هاى غير مزروع خود را ندارند، مى كوشند تان آن را 
هاى  هزينه  چون  بدهند  تر  پايين  نرخ  به  زمين  بى  كشاورزان  به  اجاره  به 
كشت و توليد به دوش كسى كه زمين را اجاره مى گيرد، مى افتد. سطح 
پايين برداشت محصول ترياك در سال 2012امكانات كشت در زمين هاى 
و  ديزل  تيل  پول  دهقانان  از  برخى  اين،  اثر  در  ساخت.   محدود  را  بيشتر 
قروض شان در فصل برداشت سال 2012/2011ميالدى را پرداخت كرده 
نتوانستند، و از اين خاطر تيل فروشان هم نتوانستند كه سوخت مورد نياز را 

در فصل كشت در نوامبر/دسامبر 2012ميالدى فراهم سازند.

41 Farmers claim prices for panels have fallen by more than half over the last five years. 
Reports suggest there are a growing number of businesses now selling solar panels in 
Kandahar City, with talk of further dealerships in Farah City.

هيچ كسى نمى خواهد كه در مورد مبارزه با مواد مخدر با وجود اهميت و 
برجستگى اش حرف جدى بزند. رهبرى و چگونگى برخورد سياسى با اين 
بوده  چالش  يك  جهانى  جامعة  و  افغانستان  حكومت  براى  هميشه  مساله 
همواره  مخدر  مواد  كنترول  هاى  راهكار  و  تمهيدات  موضوع  روى  است. 
اختالفات جدى وجود داشته است، به ويژه در ارتباط به موضوع محو مزارع 
كوكنار. به هر حال، با نزديك شدن زمان انتقال مسووليت ها اين اختالفات 
صورت  آتى  اقدامات  و  ها  برنامه  حول  كمى  هاى  صحبت  و  شده  بيشتر 
روى  روزگارى  كه  سياسى  و  نظامى  انكشافى،  هاى  نهاد  گرفت.  خواهد 
چگونگى برخورد با افزايش توليد مواد مخدر بحث و برنامه ريزى مى كردند، 
اكنون كه قرار است ماهيت ماموريت خود را تعريف كنند، دامنه كار شان را 
محدود ساخته و از اين خاطر تمايل خيلى كم به بحث روى مواد مخدر در 
چارچوب برنامه هايى پس از سال 2014 ميالدى شان دارند. به هر صورت، 
واقعيت امر اين است كه افزايش كشت كوكنار و رشد اقتصاد مواد مخدر به 

ناگزير اتفاق افتادنى است.
در يك سطحى، اعمال فشار كمتر از سوى بازيگران داخلى و بين المللى به 
خاطر رسيدن به هدف كاهش كشت كوكنار در كوتاه مدت، فارغ از شرايط 
و واكنش هاى منفى بالقوه آن كار درستى است. در جريان يك دهه گذشته، 
كاهش كشت كوكنار در مناطق متذكره در يك چارچوب زمانى كوتاه مويد 
قدرت دولت، و رهبرى قوى از سوى واليان و ولسوال ها، و همچنان مقامات 

تواند  مى  دهقان  يك  خورشيدى،  صفحات  يكبار  خريد  با  صورت،  هر  به 
از هزينه هاى متداوم ديزل، جنراتور برقى به خاطر چاه هاى عميق براى 
فصل هاى متوالى دورى جويد. به اين ترتيب، يكى از موانع اصلى بر سر 
هاى  دشت  در  كوكنار  دامنة  گسترش  و  بيشتر  هاى  زمين  در  كشت  راه 
بولدك  سپين  زى  بهادر  در  كشاورز  يك  تواند.  مى  داشته  بر  را  افغانستان 
گفت كه 12،200دالر را خرچ ايجاد چاه عميقى كه با نيروى خورشيدى كار 
مى كند، كرده است. قبل از آن، او شش جريب قابل زرع در يك منطقه 
دشتى داشت كه ساالنه 1،757 دالر خرچ نگهدارى و سوخت ديزل آن مى 
كرد.42 به هر حال، تا فصل رشد محصول در 2013/2012 ميالدى توانست 
بگيرد.  كشت  زير  داشته  دست  تسهيالت  خاطر  به  را  زمين  جريب  كه 15 
با اين كه پِنل هاى خورشيدى زيادى در سپين بولدك قندهار و نهر بغره 
ديده مى شود، اما هنوز هم براى دهقانان كوچكتر خريدن اين پِنل ها دور 
از دسترس است. به هر صورت، حتا اگر هزينه ها هم به ناگزير كاهش يابد، 
مهيا بودن آب يك مانع بزرگ بر سر گسترش زمين هاى زير كشت كوكنار 
در دشت ها است. براى پاليسى سازانى كه دغدغه مواد مخدر را دارند، ناتو 

و جامعه جهانى  اين مساله يك ميراث كالن ميتواند باشد.

42 Farmers in this area refer to diesel costs of PR 110/litre ($1.10), and using three litres 
of diesel per hour per jerib. They claim that it takes 2.5 hours to irrigate a jerib of land in the 
spring and four hours in the summer. With irrigation taking place every three to four days 
depending on levels of precipitation over the season, the costs are considered high.

افزايش  تهديد  برابر  در  نتيجه،  در  است.  بوده  المللى  بين  ملكى  و  نظامى 
كشت كوكنار، تمايل به سياست هاى سختگيرانه و كوتاه مدت وجود دارد، 

يا به زبان ديگر، «تا من اينجا هستم اين كار را كرده نمى توانى.»
البته اين فشارها و راهكارها منجر به اتخاد پاليسى هاى ضعيف محو كوكنار 
2010ميالدى  سال  در  ننگرهار  واليت  در  شيرزاد  چون  هاى  ولسوالى  در 
كوكنار در  گرديد، و همچنان كوشش مى شود كه سياست تخريب مزارع 
مناطقى از هلمند مانند نهر بغره كه بديل معيشتى مناسبى وجود ندارد، نيز 
عملى گردد. اعمال فشار جهت به دست آوردن نتيجه در كوتاه مدت كه توام 
با عدم دقت كافى روى عواقب پاليسى بوده است، منجر به ارايه پيشنهاد 
محو مزارع كوكنار توسط دواپاشى  از راه هوا گرديد. برعالوه  محو كوكنار 
معيشت  طرح  در  انكشافى  نهادهاى  سهمگيرى  از  حمايت  مدت،  كوتاه  در 

بديل ديگر طرح ديگرى است كه شديداً مورد انتقاد قرار گرفته است.43
و  افغانستان  دولت  با  ديالوگ  طرح  ميان  عمده  تفاوت  صورت،  هر  به 
كردن  فراموش  و  مخدر،  مواد  از  جلوگيرى  تمهيدات  روى  آن  نمايندگان 
گزينه  متاسفانه،  دارد.  وجود  آن  روى  نكردن  صحبت  و  مخدر  مواد  پديدة 
آخر راهى است كه بسيارى از پاليسى سازان مايل به تعقيب آن مى باشند. 

43 UNODC, “Thematic Evaluation of UNODC Alternative Development Initiatives: Report by 
the Independent Evaluation Unit” (UNODC: Vienna, 2005), 2.

4- موضوع واقعاً فراگير
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سازان  پاليسى  چگونه  كه  نمود  تصور  توان  مى  دشوارى  به  بلندمدت،  در 
چشمان خود را روى عاملى كه نقش عمده و برجسته اى در اقتصاد سياسى 
افغانستان و سال هاى حساس دهة انتقال و تحول بازى مى نمايد، بسته 

كرده مى توانند.

مسايل جارى، سياسى و حقوقى
چه نگرانى شديد در مورد فساد در بخش عمومى و خصوصى، ابهام در مورد 
سرنوش امضاى قرارداد دوجانبة امنيتى ميان كابل و واشنگتن، مخالفت بر 
سر گرفتن ماليه از كمك هاى اياالت متحده،  و يا مشاجره بر سر چگونگى 
برخورد با پروسه صلح با طالبان، از جمله چالش هاى جارى، چالش هاى 
موجود افغانستان كه در رسانه هاى جهانى بازتاب مى يابد، برجسته و غير 
كه  صورتى  در  باشند،  شده  حل  نيز  مسايل  اين  اگر  حتا  است.  انكار  قابل 
به  كشور  اين  دولت  نيابد،  كاهش  افغانستان  در  مخدر  مواد  تجارت  ميزان 
چه صورت مى تواند كمك هاى مالى خارجى را كه در اجالس شيكاگو و 
توكيو از سوى جامعة جهانى تقبل گرديد، بدون اجراى تعهدات اش فارغ 
از بيم و اميد دريافت بدارد؟ راى دهندگان و سياست مداران غربى به چه 
صورت به اين روند پاسخ خواهند داد؟ به دشوارى مى توان پذيرفت كه با 
تصوير موجود از افغانستان به عنوان "دولت مواد مخدر" كه بر اساس "مواد 
مخدر ساالرى" اداره مى شود، بتوان كمك هاى زياد انكشافى را، به ويژه 
از سوى كشور هايى كه در گير مشكالت مالى است، جلب كرد. به ويژه 
اين موضوع در بريتانيا به وضوح قابل درك است كه يكى از "كشور هاى 
پيشتاز" (بعد "كشور همكار") در امر مبارزه با مواد مخدر بود، و از 2006 

ميالدى رهبرى عمليات نظامى را در واليت هلمند به عهده داشت.
اگر جامعة جهانى همكارى ها و كمك هاى خود را به خاطر مشكل مواد 
كشت  ازدياد  تقصير  نيز  افغان  مقامات  دهد،  كاهش  افغانستان  در  مخدر 
كوكنار را به گردن كشور هاى كمك كننده خواهد انداخت. چند سال قبل، 
چندين والى از كشور هاى كمك كننده انتقاد كردند كه به وعده هاى داده 
شده انكشافى خود عمل نكردند. وزير داخله افغانستان نيز در مصاحبه هاى 
اخير خود با رسانه ها هشدار داد بدون حمايت جامعة جهانى از حيث وسايل 
مواد  با  مبارزه  موثر  صورت  به  تواند  نمى  افغانستان  منابع،حكومت  ساير  و 
مخدر را به پيش ببرد. چنين بياناتى روابط ميان حكومت افغانستان و كمك 
كنندگان غربى را تلخ تر مى سازد، و همچنان راى دهندگان و مقاله نويسان 
غربى تصور مى كنند كه گفته هايى از اين قبيل نوعى خيانت، قدرنشناسى 
و رياكارى در برابر زحمات دولت هاى آنها است. كشته شدن سربازان غربى 
به دست نيروهاى امنيتى افغان نيز در راستاى همين تفسير در كشور هاى 
كمك كننده غربى است. اين تصور با افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان 

و قربانيان هيروئين در كشور هاى غربى تشديد شده مى تواند.
همچنان يك سلسله پپامد هاى حقوقى نيز در ارتباط به مسالة مواد مخدر 
يكى  افغانستان  امريكا،  داخلى  قوانين  اساس  بر  دارد.  وجود  افغانستان  در 
هاى  كشور  ساير  همانند  است.  مخدر  مواد  توليد  عمده  هاى  كشور  از 
اين  امريكا  حكومت  سال  هر  مخدر،  مواد  عبور  گذرگاه  و  كننده  توليد 
ها                         كشور  اگر  داد.44  خواهد  قرار  ارزيابى  مورد  ساالنه  صورت  به  را  كشور 

44 Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States 
Department of State, “International Narcotics Control Strategy Report, Volume 1: Drug 
and Chemical Control” (Washington, DC: INL, 2013), 13, http://www.state. gov/documents/

مبناى  بر  معنادارى  اقدامات  نتوانند  ملموس  صورت  به  يكسال  طول  «در 
موافقتنامه هاى بين المللى مبارزه با مواد مخدر انجام دهند، و به اين منظور 
يك سلسله تمهيداتى را كه در قوانين امريكا پيش بينى شده است، روى 
دست نگيرند» ،45 احتماال پنجاه درصد كمك هاى انكشافى اين كشور را از 
دست خواهند داد. كشور هاى مذكور همچنان شاهد آراى مخالف مقامات 
امريكا در قسمت اعطاى قرضه در  نهاد هاى بين المللى مالى عليه خود 
خواهند بود. البته، در صورت اقتضاى منافع ملى، رييس جمهور امريكا در 
مى  كرده  پوشى  چشم  نيز  كارى  چنين  از  امريكا  كنگره  با  رسمى  موافقت 
تواند.46 در كنار اين، يك سلسله محدوديت هاى قانونى در قسمت اعطاى 
كمك هاى خارجى به آن عده از افرادى وجود دارد كه به صورت مستقيم 
مخدر  مواد  قاچاق  در  آگاهانه   » يا  و  دارند  دست  مخدر  مواد  قاچاق  در 
گرفتن  ناديده  نمايند.»47  مى  چينى  توطئه  و  تشويق  همكارى،  ديگران  با 
موضوع مواد مخدر در افغانستان مطابقتى با قوانين مذكور ندارد، و از همين 
افغانستان  به  ها  كمك  رفتن  هدر  از  امريكا  كنگره  در  هايى  نگرانى  حاال 
وجود دارد.48 تداوم اين وضع مى تواند در قسمت جلب حمايت سياسى براى 
بين  هاى  سازمان  ساير  يا  و  جهانى  بانك  از  خارجى  هاى  كمك  گرفتن 

المللى  كمك دهنده مشكالتى ايجاد نمايد.
با وجود جدى بودن، موضوع فوق تا حدى قابل مديريت و كنترول است، به 
ويژه اگر نياز به توجيه و متقاعدكردن افكارعامه غربى جهت حضور دولت 
هاى شان در افغانستان باشد. موضوع خيلى مهم، چالش هاى عملگرايانه 
اى است كه در تطبيق ماموريت و اولويت هاى موجود حول آينده توسعه، 
امنيت و حكومتدارى در افغانستان با آن رو به رو هستيم كه از ناحيه ناديده 
گرفتن مسايل مربوط به مواد مخدر ناشى شده مى تواند. معيار هاى اساسى 
توسعه خوب نيازمند درك فضاى اجتماعى- اقتصادى و سياسى اى است 
كه در آن برنامه ها و اقدامات عملى مى شوند، بازيگران از خود چه واكنش 
نشان مى دهند و در نهايت نتايج اقدامات چى خواهد بود. در بخش توسعه 
تحليل  ذينفع،  عوامل  تحليل  منطقى،  هاى  چارچوب  چون  گوناگونى،  ابزار 
منازعه- براى كار مبتنى بر زمينه و شرايط واقعى، و ارزيابى هاى فنى وجود 
دارد. در كشورى مانند افغانستان كه توليد و تجارت مواد مخدر چشم انداز 
فزيكى، سياسى و اقتصادى آن را مى سازد، درك مناسب موضوع متذكره 
يكى از سازه هاى مهم تحليل مبتنى بر شرايط و زمينه هاى واقعى است. 

organization/204265.pdf  (accessed  8  August 2013).

45 “International Narcotics Control Strategy Report.”

46 See  Committee  on  International  Relations,  US  House of Representatives and 
Committee on Foreign Relations, US Senate, “Legislation on Foreign Relations Through 
2002, Volume I-A of Volumes I-A and I-B, Current Legislation and Related Executive Orders, 
Foreign Assistance Act 1961, Section 490 (1) and (2),” 189-192, http://transition.usaid.gov/
policy/ads/faa. pdf (accessed 8 August 2013).

47 FAA 1961, Section 487 (a) 2, 183.

48 See Opening Statement of Chairman Jason Chaffetz, Subcommittee  on  National  
Security  “U.S.  Direct  Assistance in Afghanistan: Ensuring Transparency and Accountability” 
February 13, 2013, http://oversight.house.gov/wp-content/ uploads/2013/02/Opening-
Statement-of-Chairman-Jason- Chaffetz-2-13-13.pdf (accessed 8 August 2013); Opening 
Statement of Chairman Menendez, United States Senate Committee on Foreign Relations 
Hearing, “Assessing the Transition in Afghanistan,” July 11, 2013, http://www.foreign. senate.
gov/imo/media/doc/Menendez%20Statement%20Assessing%20the%20Transition%20
in%20Afghanistan%20July%2011%202013.pdf (accessed 8 August 2013); and John 
Sopko (SIGAR), Testimony Before the Committee on Oversight and Government Reform, 
“Challenges affecting US Foreign Assistance to Afghanistan,” 10 April 2013,http://oversight.
house.gov/wp-/uploads/2013/04/Sopko-Testimony-Final.pdf (accessedAugust 8 2013).
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توسعه در محيط تحت تاثير مواد مخدر
براى  ماموريتى  كه  نمايند  مى  استدالل  درستى  به  انكشافى  هاى  سازمان 
اقدامات)  فقدان  يا  (و  اقدامات  حال،  اين  با  ندارند.  مخدر  مواد  با  مبارزه 
آنها باالى تالش ها در جهت كمك به روستانشينان به منظور كاستن از 
يكى  عنوان  به  فقرزدايى  باالى  همچنان  و  مخدر،  مواد  به  شان  وابستگى 
غذايى  زون  برنامة  هلمند  واليت  در  است.  گذار  تاثير  انكشافى  اهداف  از 
در  كه  گذاشت  نمايش  به  را  انكشافى  برنامه  يك  ناكامى  از  خوبى  نمونه 
اثر آن كشت كوكنار به نواحى شمال نهر بغره كشيده شد- و مشكل مواد 
مخدر را به طرز وسيعى در اين واليت تشديد نمود، اما در عين حال آسيب 
پذيرى برخى از گروه هاى محروم در هلمند را نيز افزايش داد. دهقانانى 
كه در منطقه تحت پوشش زون غذايى به عنوان بزرگران اجاره اى باقى 
ماندند- و همچنان آنانى كه تازه براى كار به مناطق دشتى كوچيدند- نيز 
واضح  شود.  نمى  ديده  شان  وضعيت  در  فقر،  جز  به  بهبود،  هاى  نشانه 
حاميان  از  آنها  بگيرد.  صورت  كشاورزان  اين  براى  كارى  بايد  كه  است 
كه  زمانى  و  اند،  وابسته  كوكنار  كشت  به  شدت  به  بوده،  طالبان  محكم 
محصوالت شان به بار نمى نشيند، تنگدستى اقتصادى به سراغ شان مى 
آيد. البته، اين مشكالت از تاثيرات ناخواسته برنامة زون غذايى است. حتا 
اگر اين دهقانان پس به محالت قبلى خود باز گردند چالش هاى گوناگون 
از  پس  واليت  اين  در  حكومت  براى  را  امنيتى  و  حكومتدارى  انكشافى، 

خروج نيروهاى خارجى خلق مى نمايد.
ملى  اولويت  هاى  برنامه  از  برخى  براى  را  مشكالتى  همچنان  مخدر  مواد 
حكومت افغانستان(NPPs)، به ويژه برنامه هاى زيربنايى، به وجود مى آورد. 
به عنوان مثال، برنامه هاى بزرگ آبيارى در ارتباط به درياى هلمند به خاطر 
آبيارى زمين ها از سوى وزارت انرژى و آب مدنظر گرفته شده است،49 و 
همچنان طرح هاى كوچكترى در چارچوب برنامة همبستگى ملى، و برنامة 
ملى توسعة آبها و منابع طبيعى تطبيق مى گردد. اگر اين طرح ها در مناطقى 
با بازارهاى ضعيف و امنيت ناپايدار تطبيق گردد، و اقدامات بيشتر به منظور 
متنوع ساختن محصوالت زراعتى و منابع عايداتى كشاورزان صورت نگيرد، 
خطر افزايش توليد ترياك وجود داردكه در آن صورت به طور بالقوه نتايج 
قدرت  كه  برد  ياد  از  نبايد  تواند.  مى  شده  تضعيف  انكشافى  هاى  برنامه 
اقتصادى و سياسى افراد و گروه هاى قدرتمند محلى كه شديداً در توليد و 
تجارت مواد مخدر دخيل اند و از منازعه و بى امنيتى نفع مى برند، تقويت 

و ريشه دار تر مى گردد.
پروژه هاى ساخت و ساز جاده ها با مشكل مشابه مواجه است، به ويژه اگر 
با ساير برنامه هاى توسعوى در اين واليت هماهنگ نباشد.  به عنوان مثال، 
نهاد هاى انكشافى و نظامى اولويت اصلى را به ساخت جاده در دامنه هاى 
سپين غر در واليت ننگرهار دادند. اين اقدامات با اين تصور انجام گرفت 
كه ساخت جاده ها به متنوع شدن محصوالت زراعتى از طريق دسترسى به 
بازار و مشترى منجر گردد. در نتيجه، در حالى كه ساخت جاده ها موازى با 
ممنوعيت كشت كوكنار در اين واليت به پيش مى رفت، اما هيچ سرمايه 
گذارى معنا دارى براى متنوع شدن منابع عايداتى مردم صورت نمى گرفت. 
وقتى محصوالت زراعتى براى انتقال و فروش در بازار وجود نداشت، مردم 

49 Shahai Murtazai, “Pakistan to design Farah river dam,” Tolo News, 24 February 2013. 
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/9557-pakistani-firm-to-design-farah-river-dam 
(accessed 8 August 2013).

در آن روستاها جاده هاى جديد و در دست اعمار را نشانه اى از سركوب 
دانسته و هم تيورى هاى توطئه در مورد داليل و برنامه هاى نيروهاى بين 
المللى در افغانستان تقويت گرديد.50 اكنون برخى از اين جاده در زير كنترول 
طالبان قرار داشته و به منظور انتقال و فروش ترياك در بازار شادال مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
معناى آن نيست كه پروژه هاى آبيارى، سرك  مثال هاى فوق به  آوردن 
به  بايد  عوض  در  بلكه  نگردد.  اجرا  كشور  اين  در  ها  زيربنا  ساير  و  سازى 
نتايج خواسته و ناخواسته پروژه هاى انكشافى و به ويژه از چشم انداز مبارزه 
در  سرك  ساخت  مثال،  عنوان  به  گيرد.  صورت  دقيق  توجه  مخدر  مواد  با 
مناطقى كه فرصت هاى داد و ستد اندك اقتصادى وجود داشته و به صورت 
نتيجه  مراتب  به  است،  نبوده  رنگ  پر  چندان  آن  در  دولت  حضور  تاريخى 
متفاوت تر از مناطقى كه در آن بازارهاى پر رونق، تنوع محصوالت زراعتى 
اگر  نهايت،  در  دهد.  مى  دست  به  دارد،  وجود  مردم  و  دولت  بين  رابطه  و 
برنامه ها و فعاليت هاى سياسى و انكشافى به افزايش توليد و تجارت مواد 

مخدر مى انجامد، الزم به اقدامات كاهش دهنده است. 
پاليسى ها در ارتباط به كشت مواد مخدر، بايد فراتر از پرسش هاى ساده 
برود و به عنوان مثال، اطمينان از اين بابت وجود داشته باشد كه برنامه ها 
و پروژه ها بالعكس به ترغيب كشت مواد مخدر، قاچاق و با استفاده از آن 
منجر نگردد. اگر برنامه ها به درستى تطبيق شود، فضا براى اقداماتى كه 
سهم مثبت در دستاورد هاى سياست مبارزه با مواد مخدر و توسعه كشور 
نقش  كه  است  آن  نيازمند  خود  اين  تواند.  مى  شده  مساعد  داشت،  خواهد 
چندگانة كوكنار در معيشت مردم در روستاها و تفاوت آن در ميان گروه هاى 
مختلف اجتماعى و اقتصادى درك شود؛ اين كه در صورت اجراى برنامه ها 
و پروژه ها چه كسى بازنده و چه كسى برنده است؛ و در نهايت تاثيرات كلى 

برنامه ها روى رفاه گروه هاى مختلف ارزيابى شود.
در نهايت، چنين روندى شامل توسعه پاليسى ها و برنامه هايى به صورت 
بالقوه تاثيرگذار باالى مشكل مواد مخدر است. متعاقبًا تنظيم و عيار ساختن 
بهره  و  تاثيرات  شناخت  خاطر  به  انكشافى  هاى  پروژه  و  ها  برنامه  تمركز 
ورى از آنان در جهت سود حد اكثرى است. اين روند در برگيرنده اقدامات 

هماهنگ شده و تكميل كننده در سطح واليت و ولسوالى است.
سياست در محيط تحت تاثير مواد مخدر

در  طالبان  نقش  روى  افغانستان  در  مخدر  مواد  بارة  در  مباحث  از  بسيارى 
مخدرات  تجارت  از  حمايت  و  آن  از  ماليه  گرفتن  كوكنار،  كشت  ترغيب 
بر  تسلط  سياسى،  مختلف  اهداف  كار  اين  از  گروه  اين  كه  است  متمركز 
مناطق و تامين منابع مالى براى فعاليت هاى خود را دنبال مى نمايد. اما، 
واقعيت موضوع خيلى پيچيده بوده، بازيگران مختلف در درون و بيرون از 
به  مخدر  مواد  تجارت  در  آنها  تمام  و  آن دخيل اند،  در  ساختارهاى دولتى 

دنبال منافع مادى، ايجاد شبكه اى از وفاداران و حمايت سياسى اند.

50 The same responses can be heard in Zahre District in areas such as Pashmul and 
Howz-i Madad, where the road construction is typically viewed in a particularly negative 
light due to the loss of significant amounts of agricultural land, including vineyards (fieldwork 
in Kandahar, December 2012). In Nangarhar, roads into rural areas are increasingly seen 
as the means by which Afghan and international military forces can subjugate the local 
population. See Mansfield, “All Bets are Off!”
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مسامحه و تغافل: مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال

رياست  انتخابات  در  برجسته  سهم  مخدر  مواد  عوايد  كه  آيد  مى  نظر  به 
جمهورى آينده خواهد داشت. در "بازار سياست افغانستان"51 حتا براى عهد 
و پيمان كوتاه مدت نيز پول و امتيازى پرداخت شود. به اين منظور نياز به 
قدرت و شبكه اى از گروه هاى وفادار است و اين نيز با پول به دست آمده 
نظر  از  نبايد  سان،  همين  به  تواند.  مى  شده  فراهم  مخدر  مواد  تجارت  از 
دور داشت كه مواد مخدر و دموكراسى دو پديده همراه در افغانستان پس 
از انتقال مسووليت ها بوده، و داراى پيامد هاى آشكار براى فساد در نظام 

سياسى و بازيگران آن مى باشد.
بازيگران دولتى نياز به يك سازش و تعامل سياسى با افراد متنفذ محلى به 
خاطر كسب وفادارى، نفوذ در مناطق مشخص و به دست آوردن آرا براى 
مناطق،  از  برخى  در  دارند.  آينده  در  پارلمانى  و  جمهورى  رياست  انتخابات 
روى آوردن به كشت كوكنار  احتماال بخشى از چانه زنى آشكار و پنهان 
سياسى خواهد بود. كسانى كه از توليد  ترياك نفع مى برند، افراد با نفوذ و 
تفنگ به دستان محلى اند؛ از اين طريق، آنها نه تنها حمايت مردم محل را 
كسب مى كنند بلكه به آن اندازه قدرت مالى نيز به دست آورده مى توانند 
كابل و افزايش  كاهش كمك هاى  بكشند.  چالش  به  را  قدرت مركزى  تا 
كشت مواد مخدر در واليات به احتمال زياد نيروهاى فرار از مركز را كه از 

همين حاال نيز در افغانستان فعال اند، قوى تر خواهد ساخت.
محو مواد مخدر به نظر نمى آيد كه از اولويت در انتخابات رياست جمهورى 
سال آينده بر خوردار باشد. آوردن مردم به پاى صندوق هاى راى در مناطقى 
دشوارى  بسيار  كار  امنيتى  شرايط  به  توجه  با  شود،  مى  كشت  كوكنار  كه 
كشتزار  بردن  بين  از  حال  عين  در  و  مردم  آراى  توقع  منظر،  اين  از  است. 
رياست  انتخابات  در  كه  است  آن  منزله  به  مذكور  مناطق  در  كوكنار  هاى 
مساعد  نظر  امريكا  در  ماليه{  افزايش  شعار  كانديد  يك  امريكا  جمهورى 
كه  زمانى  هر  بدهد.  سر  را  مترجم}  ندارد-  وجود  ماليه  افزايش  به  نسبت 
حكومت در واقعيت امر ممنوعيت كشت كوكنار را عملى ساخته، نيروهاى 

مخالف حكومت برنده اين ماجرا بوده اند.

امنيت در فضاى تحت تاثير مواد مخدر
تجارت مواد مخدر يك چالش عمده را در برابر سالمت نيروهاى  توليد و 
امنيتى افغان قرار مى دهد. يكى از مهمترين مخاطرات فساد افراد و واحد 
براى  مخدر  مواد  تجارت  و  توليد  از  كه  است  افغان  مسلح  قواى  نيروهاى 
نوبه  به  اين  بگيرند.  سهم  تجارت  اين  در  خود  حتا  و  بردارند  سهمى  خود 
سوال  همچنان  ميتواند.  بوده  تاثيرگذار  دولت  از  عمومى  تصور  باالى  خود 
ديگر اين است كه چگونه قواى مسلح افغان از دولت در مناطق امن حمايت 
خواهد نمود، در حالى كه پاليسى هاى مبارزه با مواد مخدر منافع افراد متنفذ 
محلى و مردم قريجات را تهديد كرده و اين مساله خود به خشونت منجر 

شده مى تواند؟
مخدر  مواد  با  مبارزه  مسالة  در  باز  دير  از  افغان  مسلح  نيروهاى  از  برخى 
دخيل بوده و در مناطقى كه توليد ترياك و ساير مخدرات احتماال افزايش 
پيدا خواهد كرد، حضور عميقى دارند. براى مثال، در مناطقى چون مارجه 

51 For  a  description  of  how  the  “political  marketplace” works, see Alex de Waal, “Mission 
without end? Peacekeeping in the African political marketplace,” International Affairs 85, no. 
1 (2009): 99–113.

ممنوعيت  فعال  صورت  به  محلى  پوليس  هلمند،  واليت  در  على  نادى  و 
پوليس  فرماندهان  قضايا  از  برخى  در  نمايد.  مى  اعمال  را  كوكنار  كشت 
كوكنار  ممنوعيت  تا  رفته  فراتر  خود  ماموريت  شده  تعيين  محل  از  محلى 
اين  همواره  البته  سازند.  عملى  بغره  نهر  شمال  مانند  دشتى  مناطق  در  را 
كار به درستى انجام نيافته است چنانكه در بعضى از موارد اعضاى پوليس 
محلى در مناطقى كه زياد روى حمايت مردم محل حساب نمى كردند، از 
كشاورزان كوكنار پول دريافت كرده اند. در ولسوالى هاى ژرى و پنجوايى، 
پوليس محلى زير نام مبارزه با مواد مخدر از مردم محل سوء استفاده كرده، 

از دهقانانى كه مصمم به كشت كوكنار بوده، پول دريافت كرده اند.52
در عوض، برخى ديگر از بخش هاى پوليس محلى در واليت هلمند تمايلى 
به تطبيق برنامه هاى مبارزه با مواد مخدر ندارند.  بلكه، كشت كوكنار را 
مارگير  منطقة  در  نمايند.  مى  تسهيل  دستكم  يا  و  تشويق  خود  مناطق  در 
از  ملى  پوليس  و  محلى  پوليس  فرماندهان  كه  گفتند  دهقانان  سراج،  نهر 
 2013/2012 كشت  فصل  در  كوكنار  كشت  بر  مبنى  محل  مردم  مواضع 
است  دست  در  نيز  هايى  گزارش  اند.53 همچنان  كرده  حمايت  ميالدى 
عنوان ماليه از  كه اين فرماندهان به دنبال گرفتن 112.5 گرام ترياك به 
محصوالت اند كه قبًال طالبان از هر جريب زمين در زمان حاكميت شان 
بر منطقه از مردم مى گرفتند.54 براساس حدس و گمان هاى مردم، مقامات 
محلى نفع اندكى در مواجهه با باركزيى ها در مالگير داشته، و از اين كه با 
كمپاين محو كوكنار حمايت مردم محل را از دست بدهند، هراس دارند.55 
گزارش هايى از سرقله نزديك به شهر گرشك در دست است كه كشاورزان 
پول نقد را براى نيروهاى پوليس ملى و پوليس محلى جمع آورى كردند تا 
نيروهاى مذكور از مزارع كوكنار شان حفاظت نمايند. در عين حال، هرچند 
متنفذان  به  آنها  اما  ندارند،  حضور  منطقه  در  فزيكى  صورت  به  طالبان  كه 

محلى فهمانده اند كه به خاطر برداشت ترياك منتظر پول خود هستند.
احتماُال رقابت بر سر گرفتن سهم از كاال هاى ارزشمندى چون ترياك در 
يعنى  گردد،  فراگير  ها  مسووليت  انتقال  از  پس  افغانستان  از  هايى  بخش 
چنانكه بقاى افراد به حق گرفتن و دخيل بودن در تجارت مواد مخدر ارتباط 
داشته باشد. مثال، آن عده از قومندانان پوليس محلى كه در به دست آوردن 
پول الزم و حمايت مردم محلى از طريق اجازه دادن به كشت كوكنار ناتوان 
بماند، از سوى نيروهاى مخالف مسلح از منطقه رانده شود،  يا رقبايى در 

درون پوليس محلى جاى افراد ناكام را بگيرند.

52 David  Mansfield, “‘Taxation’  in  Central  Helmand  andKandahar,” paper for the UK 
Government, March 2013.

53 As one farmer put it “we accept the government in this area; we don’t kill government 
people, we don’t put mines in the road but we will grow poppy” (fieldwork in Malgir, April/ 
May 2013).

54 At the time of fieldwork this tax had not yet been collected but farmers reported that 
the population had been informed that they would need to pay and claimed that a list of 
farmers and the payments due had been prepared by the mirab (water master). It was also 
claimed that the ALP commander and many of his soldiers had also cultivated opium poppy. 
Fieldwork supports this claim, with four out of the five households with members in the ANP 
or ALP growing opium poppy in the 2012/13 growing season.

55 Farmers  report  that  the  eradication  campaign  in  the2012/13 growing season was 
concentrated within one kilometre of the road running alongside the canal. Between the river 
and the village, the poppy remained untouched.
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حتا در اردوى ملى كه در ميان نيروهاى امنيتى افغان بيشتر از همه مورد 
اعتماد هستند، وقتى موضوع مبارزه حكومت با كوكنار مطرح مى گردد، در 
اولويت هاى خود تجديد نظر مى نمايد. فشار آوردن باالى مردم به خاطر 
كاهش كشت و توليد مواد مخدر و همزمان با آن جلب حمايت مردم در برابر 
شورشيان، كار بسيار پر چالش و دشوارى است، به ويژه كه بديل معيشتى 
كمى در برابر كوكنار وجود دارد. در واقعيت، اردوى ملى هميشه در قسمت 
همكارى براى تخريب بوته هاى كوكنار از خود بى ميلى نشان داده است. 
اردو  فرماندهان  شد،  صحبت  ننگرهار  واليت  در  خوگيانى  مورد  در  چنانكه 
اگر به دنبال موفقيت مبارزه با شورشيان در مناطق نا آرام اند، پس بايد به 

دنبال نوعى تعامل با مردم محل بر سر توليد ترياك باشند.56
يكى از چالش هاى ديگر سكتور امنيتى از ناحيه مواد مخدر  در ارتباط به 
استخدام، ابقا و توازن قومى در ميان نيروهاى امنيتى افغانستان است. براى 
مثال، بنا به يك تخمين بيشتر از يك سوم پشتون هايى كه به اردوى ملى 
مى پيوندند، از واليت ننگرهار مى باش.57 بر اساس يك تحقيق ميدانى در 
از  شوند،  مى  شامل  اردو  به  كه  هاى  ننگرهارى  اعظم  قسمت  واليت،  اين 
آن  داليل  از  يكى  كه  آيند  مى  پاكستان  با  مرز  هم  جنوبى  هاى  ولسوالى 
توليد  ممنوعيت  اثر  در  مناطق  اين  در  كه  است  دشوارى  اقتصادى  وضعيت 
ترياك اعمال شده است. رواج مجدد كشت خشخاش و توليد ترياك در اين 
ولسوالى ها احتماال باالى ميزان شموليت در اردوى ملى تاثير منفى گذاشته 
و موضوع ابقاى سربازان در صفوف شان را دشوار بسازد. البته، يك تحقيق در 
سپين غر نشان داد كه حتا خانواده هاى كه در زمين هاى شان كوكنار كشت 

نموده اند، اعضاى فاميل شان در نيروهاى امنيتى افغان شامل شده اند.58

56 Ray Rivera, “Afghan army attracts few where fear reigns,”The New York Times, 6 
September 2011.

57 “Enlisting in the Afghan National Army (ANA) has become the primary risk mitigation 
strategy for those in the districts of Shinwar, Achin and Khogiani. For example, in the district 
of Achin more than half of those interviewed had members of their household in the ANA; in 
Shinwar it was over a third; and in Khogiani one quarter of respondents had members of their 
household in the ANA...It is also notable that in the districts of Kama and Surkhrud—areas 
that are less exposed to risk and where households have largely succeeded in diversifying 
on- farm and non-farm income—none of those interviewed in 2010 reported having members 
of their household in either the ANA or the ANP.” David Mansfield, “The Ban on Opium 
Production across Nangarhar—A Risk Too Far?” International Journal of Environmental 
Studies 68, no. 3 (2011): 381-395.

58 Mansfield, “All Bets are Off!”

به هر حال، پرابلم اصلى امنيتى پيوندن خورد ترياك و طالب است. مثال، 
در دامنه هاى كوه سپين غر وفادارى به حكومت و مخالفان تفنگ به دست 
مسلح  قواى  صفوف  در  شان  عضو  يك  ها  خانواده  از  برخى  است.  سيال 
افغانستان است، در حالى كه يكى از خيشاوندان همان خانواده به مخالفان 
مسلح دولت پيوسته است. در ولسوالى هاى بااليى، كلينيك ها، مكاتب و 
كارمندان دولتى در منطقة مخالفان وجود دارند كه برخى از اين كارمندان 
عضو نيروهاى مخالف مسلح بوده و در كشت كوكنار سهم دارد. به همين 
مى  ديده  بلخ  واليت  در  ها  وفادارى  بودن  نامشخص  و  ناپايدارى  ترتيب، 
شود. بر اساس برخى گزارش ها نوعى از تغافل و تعامل ميان پوليس محلى 
و گروه هاى مسلح مخالف دولت بر اساس قرابت هاى خانواده گى و قبيله 

اى ميان افراد در هر دو جناح ديده مى شود.
اعضاى  كه  هايى  خانواده  از  را  خود  هاى  خواسته  طالبان  حاضر،  حال  در 
محدود  ننگرهار  واليت  در  دارند،  شموليت  افغانستان  مسلح  قواى  در  شان 
ساخته اند. چون از واكنش هاى محلى هراس دارند، و از اين بابت در برابر 
مردم آنجا از تشدد استفاده نمى نمايند.  اگر طالبان حضور خود را در منطقه 
تحكيم سازند، احتماال به خانواده ها اجازه ندهند كه از يكسو مزارع كوكنار 
شان مصوون باشد و از سوى ديگر برخى از اعضاى شان در قواى مسلح 
افغانستان عليه طالبان بجنگند. تداوم اين روند باالى ميزان حضور پشتون 
ها در قواى مسلح كشور تاثير گذشته و توازن قومى در ميان نيروهاى مذكور 
را تغيير مى دهد. رفع ممنوعيت و يا افزايش كشت كوكنار در ساير بخش 
هاى افغانستان نيز مى تواند كه نياز هاى اقتصادى پيوستن به قواى مسلح 
كشور را كاهش بخشد، ميزان شموليت را پايين و ترك صفوف را افزايش 
به  پيوستن  كه  است  صادق  بدخشان  مورد  در  ويژه  به  مشكل  اين  بخشد. 
قواى مسلح به خاطر فرصت هاى محدود اقتصادى يكى از راه هاى امرار 

معيشت بوده است.

5- راهى به سوى پيش؟
موضوع مواد مخدر در بيشتر از يك دهه در افغانستان يك موضوع فراگير 
و همه شمول در تمام مسايل بوده است. برخورد با اين مساله در بسيارى از 
اعالميه هاى كنفرانس هاى بين المللى، استراتژى ملى انكشافى افغانستان 
است.  شده  گنجانيده  غربى  هاى  دولت  ساز  پاليسى  هاى  بيانيه  چندين  و 
به هر حال، با تمام حرف و حديث هاى بسيار، شواهد كمى در دست است 
فراگير،  توسعه  تطبيق  در  عامل  يك  عنوان  يه  واقعًا  مخدر  مواد  مساله  كه 

حكومتدارى و امنيت مطرح شده باشد.

در عمل، هنوز در موضوع مواد مخدر از سوى پاليسى سازان كه از واقعيت 
ترياك  توليد  باالى  كه  اقتصادى  اجتماعى،  هاى  پروسه  پيچيدة  هاى 
امر،  واقعيت  در  گيرد.  مى  صورت  فهمى  غلط  بوده،  دور  به  اند  تاثيرگذار 
در  افغانستان  روستاهاى  چندالية  هاى  واقعيت  مورد  در  صحبت  و  بحث 
آنجا  در  گويا  و  است  نگرفته  قرار  توجه  مورد  سازى  پاليسى  باالى  سطح 
است.   بيرون  بحث  حوصله  از  و  فراگير  خيلى  موضوع  كه  شود  مى  تصور 
متاسفانه، تا هنوز جستجوى يك راه حل معجزه آسا و كوتاه مدت مباحثات 
را تسخير خود كرده است: "چرا فقط بوته ها را نخريم؟"، "چرا فقط كشت 
كه گندم  به دهقانان تضمين ندهيم  قانونى نكنيم؟"، "چرا فقط  را  كوكنار 
هاى شان را به قميت بلند مى خريم؟"، "چرا فقط مزارع شان را تخريب 
ننماييم؟" اين استفاده مشتاقانه از كلمه "فقط" در مباحثات پاليسى سازى 

در افغانستان، جاى و كاربرد خود را به درستى نشناخته است. 
موضوع  حل  براى  ديگر)  جاى  هيچ  در  نه  و  افغانستان(  در  امر  واقعيت  در 
مواد مخدر يك راه و بديل وجود ندارد. اين كشور دستكم براى يك نسل 
ديگر نيز ترياك توليد خواهد نمود، مگر اين كه تقاضا براى مواد مخدر در 
جهان كاهش پيدا نمايد.كاهش پايدار و فراگير توليد ترياك تنها به واسطه 
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معرفى يك محصول با ارزش، افزايش سطح كشت و برداشت گندم و يا 
استفاده از مواد كيميايى عليه بوته هاى ترياك ممكن نيست. هيچ راه حل 
فنى، هر چقدر كه هم جالب باشد، براى جلوگيرى توليد ترياك وجود ندارد.
كاهش پايدار در كشت كوكنار نظر به مناطق متفاوت است. به غير از مناطق 
ماحول مراكز واليات كه وضعيت اجتماعى- اقتصادى و سياسى مساعدترى 
دارند، در ساير مناطق روند كند بوده و پيشرفت ها به سختى به دست مى 
آيد. همچنان نتايجى از يك سلسله اقدامات به منظور بهبود حكومتدارى، 
امنيت، توسعه اقتصادى در مناطق مشخص، و نه الزامًا كنترول مواد مخدر، 
به دست امده است. با تغييرات شرايط اقتصادى و صف بندى هاى سياسى،  
در  آن  افزايش  با  همزمان  منطقه  يك  در  ترياك  توليد  و  كشت  شدن  كم 
مناطق ديگر است. همچنان، به هيچ صورت نمى توان روند كلى كاهش 
كشت و توليد مخدرات را پيش بينى نمود؛ در اثر اقدامات بيرونى و تغيير 
منافع اقتصادى، سياسى و اجتماعى، هم مردم و هم بازار در برابر واقعيت 
را  روند  اين  ما  دهند.  مى  نشان  متفاوت  هاى  واكنش  خود  از  جديد  هاى 
سال اخير  آنجا در چند  كه كشت كوكنار در  مختلف مى بينيم  در واليات 
كاهش داشته است، و تاثير ممنوعيت توليد ترياك باالى مناطق مختلف، 

گروه هاى اجتماعى اقتصادى متنوع گوناگون بوده است.
مواد مخدر به مراتب نقش برجسته تر در اقتصاد سياسى افغانستان در سال 
هاى آينده بازى خواهد كرد. با توجه به اين سناريو، انتخابى جز درك بهتر 
نگذاشته59،  باقى  تحول  و  انتقال  دهة  باالى  مخدر  مواد  اقتصاد  تاثيرات  از 
بايستى راه هاى مديريت بهتر مخاطرات آن جستجو گردد. چنين اقداماتى 
بايد از ارزيابى هاى سادة ميزان كشت به منظور تحليل نقش مواد مخدر 
اين  در  برود.  فراتر  كابل،  در  سياست  و  روستاها  اقتصاد  دهى  شكل  در 
معلومات  پى  در  كه  نمايند  اشاره  هايى  تالش  به  شايد  ها  برخى  ارتباط، 
مى  مدغم  انكشافى  هاى  برنامه  در  مخدر  مواد  اقتصاد  از  موجود  درك  و 
يا  و  مخدر"  مواد  از  متاثر  محيط  در  "توسعه  از  بارها  كه  همچنان  شود، 
"عموميت بخشى به مبارزه با مواد مخدر در برنامه ها و نهاد ها" ياد مى 
گردد. يا چنانكه برخى ديگر سخن از "توسعه خوب" مى گويند. با اين حال، 
مشكالت در فهم و نحوه برخورد با موضوع مواد مخدر در افغانستان قابل 

چشم پوشى نيست.
اقدامات گذشته به منظور درك بهتر از مسايل مواد مخدر و تاثيرات وسيع 
نگاه   2 جدول  نتوانست(به  كرده  جلب  را  نظرها  مختلف  داليل  به  آن  تر 
شود). كمبود رهبرى در ميان جامعة جهانى و حكومت افغانستان محسوس 
عنوان  به  مخدر  مواد  موضوع  به  نگريستن  به  تمايل  همچنان،  است.  بوده 
هاى  بودجه  و  داشته  وجود  آن،  عليه  اقدام  و  انتزاعى  و  مجزا  پديده  يك 
سخاوتمندانه نيز براى آن اختصاص داده شده بود- اما نتوانست همكارى 
ميان نهادها و سكتور هاى مختلف و ذينفع را ايجاد نمايد. خالء برجسته اى 
معلوماتى، فشار سياسى براى كاهش ساالنه كوكنار و توجه محض به حذف 
موجب  دخيل  هاى  سازمان  هاى  كادر  سريع  تغييرات  مخدر،  مواد  فزيكى 
پيگيرى راه حل هاى كوتاه مدت و ساده انگارانه شده است،. اين وضعيت 
مانع از آن شده كه بازيگران ذيدخل از تجارب گذشته بياموزند، يك فهم 
عميق و با جزييات از زمينه هاى محلى و تحليل نتايج اقدامات به وجود 

59 A term coined by the World Bank, referring optimistically to the period from 2015 through 
to 2025.

آيد.  در نهايت، كاهش در كشت كوكنار در سال 2008 ميالدى به صورت 
و  افراد  بين  در  را  افغانستان  در  مخدر  مواد  موضوع  به  دومدار  عالقه  كلى 
نهاد هاى ذيدخل زايل ساخت و آنان توجه خود را به روى ساير مشكالت 
اين  از  برخى  ها،  مسووليت  انتقال  موعد  شدن  نزديك  با  ساختند.  معطوف 
فكتورها، به ويژه در ديدگاه ها و رهبرى پايتخت هاى غربى، همچنان پا 
برجا مى باشد. با اين وجود، برخى از فرصت ها به چشم مى خورد، به ويژه 
خوبى  به  را  نكته  اين  اكنون  كه  افغانستان  در  توسعه  متخصصان  بين  در 
مى فهمند كه ناديده گرفتن موضوع موادمخدر برنامه ها و اقدامات آنها را 

تضعيف مى نمايد. 
مهمترين چالش تغيير ماهيت بحث روى پاليسى هاى مربوط 
درك  با  ويژه  به  غربى،  كشور  و  افغانستان  در  مخدر  مواد  به 
افزايش بالقوة كشت كوكنار در آينده نزديك است. دل بستن 
به راه حل هاى كوتاه مدت و كوته نگرى در مورد مشكل مواد 
مخدر در افغانستان بيش از اين الزم نيست. آنچه كه نياز است 
انتقال  فعلى  فضاى  پرتو  در  ويژه  به  شرايط،  از  واقعگرايانه  باالى  درك 
بخش  مخدر  مواد  باشد.  مى  خارجى،  هاى  كمك  سريع  كاهش  و  سياسى 
جدايى ناپذير اقتصاد سياسى افغانستان خواهد بود؛ ناديده گرفتن نقش آن 
چيزى  آتى  ساليان  در  كشور  فزيكى  و  سياسى  جغرافياى  دهى  شكل  در 
مخدر  مواد  تجارت  عوايد  سر  بر  كنترول  بود.  نخواهد  مسامحه  از  بيشتر 
روى راه هاى معيشت، رشد اقتصادى و معامالت سياسى محلى تاثيرگذار 
خواهد بود. همچنان، روى رفتار و تصور نيروهاى امنيتى، و حتا انتخابات 
آينده نقش اثرگذارى خواهد داشت. سياستگذاران نياز به تاييد اين واقعيت 
داشته، و از اين پس از مواد مخدر را بخشى از چشم انداز اقتصادى، سياسى 
و فزيكى كه در آن عمل مى نمايد، به حساب آورند. در اين صورت، آنها در 
يافته مى توانند كه مواد مخدر به چه صورت تاثيرگذار بوده و چطور توسط 
ميالدى   2014 سال  از  پس  كه  انكشافى  و  حكومتدارى  امنيتى،  اقداماتى 

اتفاق خواهد افتاد، تاثير مى پذيرد.
بايد  دوجانبه  و  چندجانبه  ملى،  هاى  برنامه  تمام  اساس،  اين  بر 
از  استفاده  و  تجارت  توليد،  باالى  شان  بالقوه  تاثير  مبناى  بر 
و  اجبارى  بايد  ارزيابى  اين  شوند.  ارزيابى  آن  مشتقات  و  ترياك 
است،  ماليه  وزارت  با  مرتبط  كه  فنى  و  مالى  هاى  كمك  تاييد  از  بخشى 
باشد. البته اين به معناى ايجاد يك روند بوروكراتيك و پرهزينه كه اجرات 
را به تعويق بيندازد، نيست. مرور پاليسى هاى مربوط به مبارزه با موادمخدر 
به طور ساده بخشى از طراحى يك برنامه خوب است، و مستلزم در نظر 
گرفتن تاثير اقدامات باالى گروه هاى مختلف اجتماعى- اقتصادى كه در 
فعل  اثر  در  كه  ديناميك  بينى  پيش  همچنان  و  اند،  دخيل  كوكنار  كشت 
ها  ارزيابى  محتواى  و  ساختار  باشد.  مى  آمد،  خواهد  وجود  به  انفعاالت  و 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  عام  مشموليت  جهت  ها  رهنمود  از  برخاسته  بايد 
پاليسى ها و اجراات باشد كه توسط بانك جهانى در سال 2007 ميالدى 
تدوين گرديد. نخستين اولويت بررسى برنامه هاى مبارزه با مواد مخدر در 
مواد  موضوع  باالى  را  بالقوه خود  تاثير  تا  است  ملى  اولويت  هاى  پروگرام 
مخدر گذاشته و فعاليت هاى آن حد اكثر مفاد را به دست دهد(به جدول 3 
نگاه شود). به خصوص، نياز به اشتراك مساعى ميان سكتور هاى مختلف 
بخاطر اقدامات و برنامه ريزى هاى تكميل كننده يك ديگر وجود داشته، 
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و همچنان برنامه ريزى باالى مناطقى صورت گيرد كه اقدامات و صرف 
منابع در آنجا ثمر بخش است. به اين شيوه، حد اكثر نتايج از فعاليت هاى 

انكشافى و مبارزه با مواد مخدر به دست آمده مى تواند. 
گذر  بديل  كشت  ساده  مدل  از  كه  است  رسيده  فرا  آن  زمان 
صورت گيرد. شواهد نشان مى دهد كه اگر برنامه هاى انكشافى موفقانه 
تطبيق گردند، مردم در روستاها آمادة به يك سو گذاشتن كشت مواد مخدر 
اند. اين برنامه ها نه تنها شامل بهبود معيشيت خانوادهها از طريق متنوع 
فراهم  بلكه  بوده،  شان  كشاورزى  غير  و  كشاورزى  عايداتى  منابع  ساختن 
شود.  قوى  دولت  و  مردم  روابط  تا  برگيرد  در  نيز  را  عامه  خدمات  آورى 
افزايش عوايد غير زراعتى خانواده ها نقش كليدى را در آماده گى شان در 
برابر به بار ننشستن محصوالت، نيازمندى هاى عاجل هاى درمانى، بحران 
عين  در  تواند.  مى  كرده  بازى  كوكنار  كشت  ممنوعيت  و  خانوادگى  هاى 
حال، تقويت سكتور مالدارى مى تواند به تغيير در شيوه هاى كشت، بهبود 

درآمد و حمايت اجتماعى كمك نمايد. 
وجود  روستايى  مناطق  در  گذارى  سرمايه  روى  تمركز  به  نياز 
دارد كه هم نتايج واقعگرايانه از آن به دست آيد  و هم پس 
از سال 2014 ميالدى قابل تطبيق باشد. برنامه هاى اولويت ملى 
بحث  استثناى  به  البته  ندارد،  ها  برنامه  تطبيق  جغرافياى  به  توجهى  اغلب 
روى «دهليز هاى اقتصادى» و سرمايه گذارى در سطح واليت ها. فراتر 
از اين، در برنامه هاى فوق توجه اندكى به موضوع اولويت هاى جغرافيايى 
شده است. به اين معنا كه چگونه سرمايه گذارى باالى يك منطقه مشخص 
و  اقتصادى  مساويانه  رشد  دولت،  تحكيم  و  ثبات  از  حمايت  به  تواند  مى 
رويگردانى از كشت كوكنار كمك نمايد. از اين رو به تعيين اولويت هاى 
جغرافيايى كه با سناريوهاى امنيتى پس از سال 2014 ميالدى همخوانى 
نيروهاى  ها،  مسووليت  انتقال  از  پس  شود.  مى  نياز  احساس  باشد،  داشته 
امنيتى افغان بر مناطقى در حول و حوش شاهراه ها و مراكز واليات نفوذ  
و كنترول خود را تحكيم و تداوم بخشند. در چنين مناطق، سرمايه گذارى 
روى توسعه پايدار ممكن بوده و بازگشت به كشت كوكنار قابل تصور مى 
به  رو  امنيتى  وضعيت  مختلف  واليات  از  مناطقى  در  حال،  اين  با  باشد. 
وخامت خواهد گذاشت و عدم دسترسى و نفوذ حكومت سرمايه گذارى هاى 
انكشافى را ناكافى و يا غير عملى خواهد ساخت.  اين چالش در مناطقى 
را  سلطه  اعمال  و  كنترول  الزم  قدرت  حكومت  كه  بود  خواهد  محسوس 
نداشته و نفوذ خود را از طريق معامله با گروه ها و افراد با نفوذ محلى تامين 
مى نمايد. احتياط و دقت الزم در ارتباط به ساز و كار هاى مناسب جهت 
فراهم آورى كمك ها در تحت چنين شرايطى، نتايج انكشافى مورد انتظار 
شود.  داده  خرچ  به  مناطق،  اين  در  كوكنار  كشت  بالقوة  تداوم  به  پاسخ  و 
پاليسى سازان بايد به موضوع چالش هاى كار در چنين محيط سياسى پر 
چالش آگاه گردند، مگر اين كه حكومت بخواهد خود را دست به كارى نزند 

و پاى خود را عقب بكشد.
ضرورت تقويت ظرفيت هاى فنى و استراتژيك وزارت مبارزه 
با مواد مخدر وجود دارد تا وزارتخانه هاى ذيربط ديگر را در 
محو  با  مرتبط  هاى  برنامه  از  نتايج  بيشترين  آوردن  دست  به 
مواد مخدر پشتيبانى نمايد. براى اين منظور، اين وزارت بايد ظرفيت 
الزم تحليلى و مشوره دهى را در خود ايجاد كرده تا به درك بهتر از تاثيرات 

گوناگون اقدامات و برنامه ها باالى مشكل مواد مخدر يارى رسانده بتواند. 
وزارتخانه  از  حمايت  منظور  به  اجرايى  دستورالعمل  يك  بايد  خاطر  اين  به 
هاى ذيربط در ساحاتى مانند آبيارى، زيربناها و اقدامات در مناطق كم زمين 

ساخته و پرداخته شود.
در نهايت نياز به شاخص هاى حساس به مبارزه با مواد مخدر 
و  ها  برنامه  ارزيابى  به  ارتباط  در  چندجانبه  هاى  توافقنامه  در 
ارزيابى  اساس  توكيو  در  دوجانبه  حسابدهى  چارچوب  است.  عملكردها 
عملكردهاى حكومت افغانستان و جامعة جهانى را ايجاد نموده است. در اين 
چارچوب ارزيابى بايد شاخص هاى حساس نسبت به پيشرفت در امر مبارزه 
خانوادهها  عايداتى  منابع  و  محصوالت  ساختن  متنوع  مانند  مخدر،  مواد  با 
جهت  الزم  شرايط  بابت  از  خاطر  اطمينان  تمهيدات  اين  با  شود.  گنجانده 
و  نظارت  منظور  به  اقدامات  و  شده،  فراهم  كوكنار  كشت  پايدار  كاهش 
محدود ساختن تاثيرات تجارت مواد مخدر باالى ساختارهاى سياسى كشور 

روى دست گرفته شده مى تواند.
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جدول 2:  عوامل بازدارندة شموليت عام مبارزه با مواد مخدر در پاليسى ها و نهاد ها

عواملى كه شموليت عام مبارزه با مواد مخدر را در پاليسى ها و 
نهاد تشويق مى نمايد

عواملى كه شموليت عام  مبارزه با موادمخدر در پاليسى ها 
و نهاد را در گذشته باز مى داشت

كمبود رهبرى: عدم حمايت كامل و تمايل الزم مقامات ارشد(افغان و بين المللى) در امر • 
مبارزه با مواد مخدر.آنها موضوع مواد مخدر را مجزا و انتزاعى فرض كردند كه نيازمند پروژه 

هاى اضافى جهت تمويل مى باشد. 

به •  آگاهى  بردن  باال  باشد؛  مى  قبول  قابل  غير  موجود  وضعيت  كه  حس  اين  ايجاد 
بخش  در  ها  اولويت  باالى  مخدر  مواد  اقتصاد  گسترش  كه  نكته  اين  درك  منظور 

توسعه، امنيت و حكومتدارى تاثير منفى بر جاى مى گذارد.

انتساب: نهادها و فعالين مبارزه با مواد مخدر كه به دنبال البى و راى زنى براى پروژه • 
مبارزه با مواد مخدر و يا رويكرد برنامه اى اند؛ آنانى كه شموليت عام مواد مخدر در پاليسى 
ها و نهاد ها را يك روند پيچيده ديده و گويا كاهش در كشت كوكنار امر بلندمدت بوده و 

ارتباطى به محدوديت هاى تخصيص و بودجه ندارد.

نهاد هاى فعال در امر مبارزه با مواد مخدر مانند وزارت مبارزه با مواد مخدر به صورت • 
گسترده به دنبال استراتژى اند كه موضوع مواد مخدر را در قالب برنامه هاى متعارف 
انكشافى مى گنجانند و اقدامات مستقيم مبارزه با مواد مخدر را تحريك آميز و فنى 

عنوان مى نمايند. 

پرهيز از ريسك: بسيارى از مقامات و نهاد هاى انكشافى موضوع مواد مخدر را بخشى از • 
اجنداى درونى شدة خود نمى بينند. دليل آن فشار به خاطر به دست آوردن نتايج ميان مدت 

و راه حل هاى ساده انگارانه است كه گاه خالف ماموريت و روية نهاد ها است. 

ايجاد اين درك  كه رشد اقتصاد مواد مخدر خدمات و كمك هاى انكشافى را تضعيف • 
مى نمايد.

تحول تدريجى كمك هاى انكشافى به برنامه هاى عادى و بدون كدام ضرب العجل • 
سياسى

ايجاد درك اين نكته در ميان نهاد ها و افراد دخيل در كنترول مواد مخدر كه نياز به • 
روش متوازن است كه توسعه نيز جز آن به حساب مى آيد؛ ميل و ظرفيت محدود 

براى محو همه جانبة كوكنار.
انگيزه در •  موجب فراخوانى و  كوكنار  كوكنار: افزايش كشت  كشت  ميزان  كاهش در 

ميان تمويل كنندگان و نهاد هاى انكشافى جهت اقدام گرديد، اما پس از كاهش كشت از 
سال 2008 ميالدى به بعد، انگيزه ها و اولويت ها نيز فروكش كرد.

افزايش مجدد كشت كوكنار نيازمند پاسخ جدى است؛ بايد دانست كه فراتر از پاسخ • 
زورمندانه بديل هاى ديگر هم وجود دارد.

استفاده از زور در فضاى متغيير سياسى و خروج نيروهاى ناتو گزينة واقعى نيست.• 

 پايدارى: پيشبرد امور توسط افراد فنى از ميان تمويل كنندگان كليدى غربى • 
همراه با حمايت اندك از سوى نهاد هاى كنترول مواد مخدر؛ با تعويض افراد 

تب و تاب كار نيز از دست مى رفت.

كه •  نهادها  و  ها  پاليسى  در  مخدر  مواد  عام  شموليت  مورد  در  كارها  از  اى  مجموعه 
شامل دستورالعمل ها و گزارش هايى مى شود كه با حمايت اداره توسعة بين المللى 

بريتانيا و بانك جهانى ترتيب يافته است.
حمايت نهاد ها و فعاالن ضد موادمخدر از رويكرد شموليت عام مواد مخدر در پاليسى • 

ها و نهادها؛ نهادينه كردن آن در درون وزارت مبارزه با موادمخدر.

به •  مخدر،  مواد  از  دانش  و  معلومات  در  عميق  هاى  تفاوت  و  خالء  ظرفيت: 
اقدامات  تاثيرات  باره  در  مخدر،  مواد  با  مبارزه  درگير  هاى  نهاد  ميان  در  ويژه 
مختلف  باالى گروه هاى مختلف درگير كشت كوكنار؛ پيامد آن اين بود كه 
درآمده  عمل  به  نهاد  و  ها  پاليسى  در  مخدر  مواد  مساله  عام  شموليت  پاليسى 

نمى توانست.

استفاده از تجارب و مجموعه رو به گسترشى از تحقيقات و اطالعات به خاطر ارزيابى • 
اقدامات عملى.

تاكيد زياد روى نظارت  و ارزيابى  برنامه هاى انكشافى  كه درك واكنش افراد و نهاد • 
هاى اصلى ذيدخل به اقدامات و مداخالت را تسهيل مى نمايد.

كوچك ساختن وظايف: پارچه پارچه ساختن و كوچك ساختن حوزة كارى • 
هاى  شاخص  و  خود،  اولويت  و  وظايف  روى  بايد  كسى  هر  ميگردد-  تشويق 

مرتبط با پروژه تمركز نمايد.

و •  ها  برنامه  از  برخى  كه  دادند  نشان  ناخواسته  صورت  به  ديگر  انكشافى  اقدامات 
اقدامات بى ارتباط و يكجانبه و تك عاملى هستند.

منابع مالى بسيار زياد: تمويل پروژه هاى بسيار زياد، به ويژه پس از سال 2009 در • 
جريان اعزام نيروهاى نظامى و ملكى از سوى رييس جمهور امريكا.

منابع مالى كمى وجود دارد، از اين رو نياز به بيشتر به هماهنگى و همكارى است.• 

منابع مالى بسيار زياد: تمويل پروژه هاى بسيار زياد، به ويژه پس از سال • 
2009 در جريان اعزام نيروهاى نظامى و ملكى از سوى رييس جمهور امريكا.

منابع مالى كمى وجود دارد، از اين رو نياز به بيشتر به هماهنگى و همكارى است.• 
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س تجربه برنامه هاى ملى انكشافى افغانستان
جدول 3: نمونه هايى از شموليت عام مبارزه با مواد مخدر در پاليسى ها و نهاد بر اسا

ش دسترسى در روستاها
برنامة ملى افزاي

تغيير الگو
سطح فعلى 

ت عام در 
شمولي

پاليسى ها و نهاد

ش توليد 
خطر افزاي

ترياك در صورتى كه 
مبارزه با مواد مخدر 
ش فراگير پاليسى

بخ
ها و نهاد ها نباشد

ش خطر
كاه

طراحى
تطبيق

نظارت و 
ارزيابى

بهبود دسترسى قواى امنيتى 
افغان به مناطق تحت كشت 

كوكنار

ش خدمات عامه و 
افزاي

خصوصى

بهبود دسترسى مردم به 
بازارهاى زراعتى و كارى

ش ميزان كارگران 
افزاي

با دستمزد در مناطق 
روستايى(تقريبًا نه ميليون شغل 

روزانه)

اشاره كوتاه و گذرا 

ريسك: در صورتى كه 
هماهنگ و همگام با سرمايه 

گذارى روى درآمد نباشد، 
باال است.

جاده ها از نظر مردم محلى 
ابزارى جهت سركوب توسط 

نيروهاى امنيتى است، در 
نتيجه كينه ها و مقاومت 

عليه حكومت شكل مى گيرد.

در اين جاده ها ترياك و 
مشتقات آن به سادگى قابل 

انتقال است.

س 
اتخاد پاليسى برنامه ريزى بر اسا

مناطق توام با تطبيق هماهنگ شده 
برنامه ها با ساير برنامه هاى ملى 
انكشافى به خاطر ايجاد ضرورى 
مساعى مشترك جهت به دست 

آوردن نتايج پروژه هاى انكشافى و 
مبارزه با مواد مخدر.

پرهيز از تطبيق برنامه به صورت 
مجزا از ديگران در مناطقى كه بديل 

هاى مناسب معيشتى وجود نداشته 
و يا برنامه هاى درآمدزايى تطبيق 

نگرديده است.

قوانين الزم- ايجاد موثر ايست هاى 
بازرسى در جاده هاى مناطق توليد 

ترياك.

مدغم ساختن ارزيابى تاثيرات 
مبارزه با مواد مخدر و ساير 

مسايل عام و مشترم(جنسيت و 
محيط زيست) به عنوان بخشى از 

طراحى، نظارت و بررسى.

شامل ساختن تاثيرات مبارزه با 
مواد مخدر در ميان معيارهايى 

براى اولويت بخشيدن به ساخت 
جاده ها در تحت برنامه ملى.

ص هاى مربوط 
داخل نمودن شاخ

به مبارزه با مواد مخدر مانند تنوع 
كشت محصوالت و عوايد در 

نواحى نزديك به جاده ها و ميزان 
كشت كوكنار.

اولويت دادن به مناطق 
كشت كوكنار كه در آنجا 

تطبيق برنامه ها مى تواند 
بخشى از برنامه هاى اولويت 

ملى به منظور توليد درآمد 
ش 

باشد. همچنان در آنجا رو
هاى مناسب و متمركز روى 
ساخت و ساز جاده ها وجود 
داشته، و در جريان تقاضاى 

باالى كارگر جهت كشت 
كوكنار تطبيق گردد از اين 

رو هزينة كارگر براى كشت 
ش باال برود.

خشخا

منجلمه تاثيرات 
مبارزه با مواد مخدر 

به عنوان بخشى 
از بررسى كلى 

پروگرام. 

بررسى مورد و 
مبتنى بر منطقه به 
منظور معاينة نتايج 

انكشافى و تاثير 
آن باالى كشت 

كوكنار.



23

مسامحه و تغافل: مبارزه با مواد مخدر در روند انتقال

برنامة ملى انكشاف منابع آبى و طبيعى

تغيير الگو
سطح فعلى 

ت عام در 
شمولي

پاليسى ها و نهاد

ش توليد 
خطر افزاي

ترياك در صورتى كه 
مبارزه با مواد مخدر 

ش فراگير پاليسى 
بخ

ها و نهاد ها نباشد

ش خطر
كاه

طراحى
تطبيق

نظارت و 
ارزيابى

كوكنار حاصل خوبى در زمين 
هاى آبيارى شده به دست مى 
دهد و زمانى كه آب كم است 
كمتر مشكلى در برداشت پيدا 

مى نمايد و هزينه هاى خود را 
تامين مى نمايد.

برنامة ملى انكشاف منابع 
آبى و طبيعى دسترسى را به 
آبيارى بهتر ساخته و از توليد 
محصوالت سبز حمايت مى 

كند.

اشاره كمى به ويژه در 
كانتكست چاه هاى عميق 

شده است.

مدنظر گرفتن يك 
سلسله شروط (كمك 

هاى انكشافى مشروط به 
ش در كشت كوكنار) 

كاه
اضافه كردن بخشى در 

مورد مواد مخدر به عنوان 
يك مساله فراگير. با 

اين حال اين موضوع در 
زمينه و يا به عنوان يك 

امر فراگير در اسناد اصلى 
مورد بحث قرار نگرفته 

است.

خطر: باال

ش 154،000 هكتار 
افزاي

زمين در مناطق آبيارى 
ش بالقوة زمين 

شده؛ افزاي
هاى تحت كشت كوكنار  

در مناطقى شرايط تنوع 
محصوالت و منابع عوايد غير 

زراعتى مساعد نباشد.

اتخاذ رويكرد طرح برنامه بر مبناى 
مناطق و تطبيق هماهنگ شده آن 

N جهت 
PPs با ساير برنامه هاى

ايجاد مساعى مشترك در امر رسيدن 
به اهداف توسعوى و مبارزه با مواد 

مخدر.

پرهيز از تطبيق برنامه به صورت 
مجزا از ديگران در مناطقى كه بديل 

هاى مناسب معيشتى وجود نداشته 
و يا برنامه هاى درآمدزايى تطبيق 

نگرديده است.

شامل ساختن اجبارى بررسى 
پاليسى هاى مبارزه با مواد مخدر 

به عنوان بخشى از  تعيين و 
ارزيابى طرح هاى آبيارى، به 

ويژه پروژه هاى بزرگ آبيارى در 
مناطقى سابقه كشت مواد مخدر 

را دارد.

ص هاى 
شامل ساختن شاخ

مربوطه مبارزه با مواد مخدر مانند 
متنوع ساختن محصوالت و عوايد 
خانوادهها در نواحى نزديم به جاده 

ها و سطح كشت كوكنار.

پرهيز از شروطى كه سابقه بد در 
افغانستان داشته است.1

شامل ساختن توسعه 
درك بهتر از تاثيرات 
مبارزه با موراد مخدر 
در جز 7 . 4 . 3 . 5 

انكشاف ظرفيت به 
منظور اندازه گيرى 
تاثيرات  اجتماعى- 

اقتصادى آبيارى

ارزيابى مقايسوى 
ص هاى 

شاخ
مربوطه مبارزه با 

مواد مخدر

سازماندهى ارزيابى 
منطقه محور به 

منظور معاينه 
دستاورد هاى 

انكشافى و تاثير 
كشت كوكنار
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ارزيابى افغانستان (www.areu.org.af) در آن چاپ و يا روى صفحهء انترنتى گذاشته شود. براى هرگونه استفاده ى كه در فوق مشخص نگرديده است، بايد اجازهء 

تحريرى قبلى ناشر (واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان) از آدرس سايت انترنتى areu@areu.org.af و يا تماس با شماره 548 608 799 (0)93 + بدست آيد. 

نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

توانمند سازى اقتصادى زنان در افغانستان: ايجاد فضا و مساعد ساختن محيط، لينا گنيش• 
اقتصاد بلخ در دوره انتقال، پاول فيشستين#• 
اندكى عارى از كوكنارو اندكى امحاى آن: زرع كوكنار در واليات بلخ و بدخشان در سالهاى2011 ، پاول فيشستين • 
مودل مديريت خوب آب در افغانستان: خال ها و فرصتها، توماس ونسنت  • 
زمين، دولت و مردم در افغانستان: 2002-2012، ليز آلدن ويلى#• 
تمام شرط بندى ها منع اند! چشم انداز ها در مورد تخلف از موافقتنامه هاو كنترول مواد مخدردر هلمند و ننگرهار در دوره انتقال، ديويد منسفيلد• 
از الف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان ترجمه نسخه يازدهم، واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان#• 
د رانحصار يك گروه: اقتصاد سياسى شمال افغانستان از 2001 به بعد، انتونيو جيستوزى• 
مديريت زمين در بال تكليفى: نگاهى به قانون جديد پيشنهاد شده براى مديريت اراضى افغانستان، ليز آلدن ويلى#• 
اصالح سيستم انتخاباتى افغانستان: مباحثات و گزينه هاى اصالحات، اندرو رونالدز و جان كيرى#• 
تاثيرات برنامه هاى قرضه هاى كوچك بر زندگى زنان: مطالعه موضوعى در واليت بلخ، چونا ايچاويز با سوگل زند و جنيفر بگوپورا• 
خال هاى مخرب: فعاليت هاى جوامع محلى و اصالح نهاى هاى تخصيص آب در حوزه دريايى پنج- آمو افغانستان، توماس ونسنت• 
آيا مشاركت زنان در برنامه هاى همبستگى ملى باعث تغير در زندگى آنها ميگردد؟ مطالعه موردى درواليت كابل، چونا ايچاويز• 

# اين عالمت نشان دهنده آنست كه ترجمه نشريه مذكوربه طور مكمل يا خالصه به زبان درى قابل دريافت است.
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