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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تحقیقاتی مستقر در کابل می باشد که در
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل
ِ
سال  ۲۰۰۲با همکاری جامعه بین املللی در افغانستان تاسیس گردید .هدف این نهاد تحقیقاتی
انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی ،مبنی بر شواهد ،مرتبط با پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ
آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می باشد .طبق گزارش پوهنتون پنسیلوانیا،
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان
بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در رده پنجم قرار دارد .این نهاد با پالیسی
سازان ،جامعۀ مدنی ،محققان و محصالن به منظور تحقق اهداف خویش ارتباط برقرار می
مناید تا استفاده از نرشات مبنی بر شواهد و کتابخانۀ این واحد ترویج یافته ،ظرفیت تحقیقی
آنها تقویت شود و فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها و تحلیل ها ایجاد گردد .واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که متشکل از منایندگان ادارات
متویل کننده ،سفارتخانه ها ،سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه ،جامعه مدنی
و کارشناسان مستقل می باشد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برنده جایزه بهرتین نهاد تحقیقاتی بین املللی سال 2018
مجله پراسپیکت بریتانیا ( )Prospect Magazineگردیده است.

متویل کننده اساسی:
نهاد انکشافی بین املللی سویدن

Swedish International Development Cooperation Agency

)(SIDA

متویل کنندگان برنامه ها:
پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2019توسط نهاد های بین
املللی ذیل متویل گردیده است:
European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), Norwegian Institute
of International Affairs (NUPI), Central Asia Regional Economic Cooperation Institute
(CAREC), Institute for Integrated Transitions (IFIT), UN Women and Save the Children.

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:
the RESOLVE Network, Global Challenge Research Fund (GCRF), The School of
Oriental and African Studies (SOAS), Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC),
A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis
Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional
Environmental Centre for Central Asia (CAREC).
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در باره نویسنده
دیوید منسفیلد محقق ارشد در پوهنتون علوم اقتصادی لندن است .او درباره معیشت
روستایی و کشت کوکنار در افغانستان در بیست و سه فصل متواتر تحقیق کرده است .او
در مطالعات انکشافی از پوهنتون مطالعات رشق و افریقا در لندن دوکتورا دارد و نویسندهء
"دولتی که بر ریگ بنا شده است :تریاک چگونه افغانستان را خراب کرد" میباشد .دیوید
از سال  2005با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همکاری مینامید.
6

پیشگفتار
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خرسند است گزارش تحقیقی را با عنوان "آفتاب با دو انگشت پنهان منی
شود :مواد مخدر غیر قانونی و گفتگوهایی در باب توافق سیاسی در افغانستان" به خوانندگان ارائه می
کند .این تحقیق توسط داکرت دیوید منسفیلد ،محقق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و با حامیت مالی
سخاومتندانه اتحادیه اروپا انجام شده است .گزارش حارض بخشی از پروژه ای است که از سوی اتحادیه
اروپا متویل شده است :تالش تحقیقاتی سه جانبه در باب موضوعات اساسی مدیریت منابع طبیعی.
این تحقیق با استفاده از ترکیبی از تکنولوژی مدرن و تحقیق میدانی انجام شده و شامل تحلیل مفصل در
باره دورمنای ممنوعیت تولید مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان است .تحقیق کنونی بیانگر آن است که
بخشی از دستاوردهای دو دهه گذشته برای رسیدن به توافق سیاسی ،فنا خواهد شد.
مباحثات جاری در باره صلح و مصالحه ،چالش تولید مواد مخدر غیر قانونی را کامال نادیده گرفته است.
خطراتی که تولید محصوالت مخدر غیر قانونی  -تریاک ،مشتقات تریاک ،چرس و به صورت فزاینده ای،
میتا امفیتامین  -می تواند متوجه یک توافق سیاسی سازد ،اصال مد نظر گرفته نشده است .اثرات تولید
مواد مخدر بر صلح دوامدار و نیز ماهیت تاراج گر و غیر قانونی محصوالتی که توانایی دولت در تنظیم و
انحصار مالیات بر محصوالت را تضعیف می کند ،مورد اغامض قرار گرفته است .مشکل مواد مخدر از این
جهت تشدید می شود که منافع بازیگران مسلح مختلف به شمول مامورین دولتی و شورشی هایی که مبالغ
هنگفت پول را از تولید و بازاریابی این مواد غیر قانونی به دست می آورند ،در آن نهفته است.
باید به خاطر داشت که تولید و تجارت مواد مخدر غیر قانونی به ذات خود بزرگ ترین سکتور اقتصادی
در افغانستان است .تریاک ارزشمندترین محصول زراعتی به قیمت  ۸۶۳میلیون دالر است و بیش از هر
صنعت دیگر در افغانستان ،افراد را استخدام کرده است :معادل  ۵۰۰،۰۰۰کارگر متام وقت .کشت تریاک
در سال  ۲۰۱۸تخمینا  ۲۶۳،۰۰۰هکتار زمین را اشغال کرده است؛ سه برابر زمین زیر کشت تریاک در
سال  ۲۰۰۰یعنی زمانی که طالبان کشت آن را ممنوع اعالم کرد .برآوردهای محافظه کارانه حاکی از آن
است که مشتقات تریاک بیش از  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال  ۲۰۱۸را تشکیل داده
و گروه های مسلح مختلف بیش از  ۴۰میلیون دالر از بابت مالیات بر زنجیره ارزش این محصول به دست
آورده است .پیشنهاد تحقیق حارض این است که با توجه به اهمیت اقتصادی و سیاسی اقتصاد مواد مخدر
غیر قانونی در افغانستان ،نابخردانه خواهد بوداگر این مشکل نادیده گرفته شود یا برای حل آن به سیاست
های ساده انگارانه و وهم آلود توسل جسته شود – به بیان رضب املثل افغانی که می گوید :آفتاب با دو
انگشت پنهان منی شود.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از سازمان توسعه و تحقیقات پایدار به خاطر کمک گسرتده به تحقیقات
میدانی ،از کسانی که پیش نویس این گزارش را مرور منوده و دیدگاه های خردمندانه خویش را رشیک
ساخته اند و از داکرت منسفیلد به خاطر تعهد مداوم به پژوهش سیستامتیک در این زمینه و تولید چنین
گزارش های پرمایه ،سپاسگزاری می کند.
با احرتام

داکرت اورځال نعمت
رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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سپاسگزاری
(high-
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از رشکت  Alcis Ltdبه خاطر تحلیل تصاویر با کیفیت باال و سنجش از دور
 )resolution remote-sensingimageryو از سازمان توسعه و تحقیقات پایدار به خاطر
تالش های مداوم ساحوی شان سپاسگزاری می کنیم .از ریچارد بریتان ،ویلیارم بیرد،
پاول فیشتین ،اورځال نعمت ،مایک عثامن و مات روبین به خاطر دیدگاه های شان بر
نسخه های پیش نویس این گزارش تشکر می کنیم.
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مقدمه
بخش بزرگی از گفتامن کنونی در باره افغانستان بر توافق سیاسی و مصالحه متمرکز است .سخن گفنت از پایان جنگ برای بسیاری از افراد
خوشایند است ،قطع نظر از اینکه بخشی از این ماجرا برآیند مصلحت سیاسی و متایل اداره ترامپ برای خروج از افغانستان پیش از انتخابات
بعدی ریاست جمهوری ایاالت متحده است .1با این حال ،فهرست نگرانی هایی که از سوی جامعه مدنی ،سیاستمداران و فعاالن مطرح شده
است در حال طوالنی شدن است .برخی از افراد با نگرانی از نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته به دلیل توافق سیاسی ،از فروپاشی دولت
و نهادهای دولتی هراس دارند .در حالی که مهم ترین نگرانی در باره حقوق زنان است ،به خصوص با توجه به کارنامه طالبان در این زمینه،
پرسش هایی نیز در باره آینده نهادهای انتخاباتی ،حق رای ،آزادی بیان و رسانه و به صورت عموم حقوق برش ،مطرح است .این موضوعات
نیازمند بحث بیشرت در مجامع گوناگون در داخل افغانستان و در سطح بین املللی و مستلزم گفتگو با خود طالبان است.
مسأله ای که در مباحثات کنونی در باره صلح و آشتی به کلی نادیده گرفته شده است ،تولید مواد مخدر غیر قانونی است .با طرح این موضوع،
دامن سخن به زودی برچیده می شود و تصور آن است که طالبان ممنوعیت تریاک را که در تابستان سال  ۲۰۰۰اعالم کرده بود و در نتیجه آن
کشت تریاک از حدود  ۸۲،۰۰۰هکتار تنها به  ۸،۰۰۰هکتار در سال  ۲۰۰۱رسید ،تکرار می کند .در نتیجه ،مناظرات بر محور قدرت سیاسی
و توانایی فرضی طالبان بر اجبار دوباره مردم روستایی برای خودداری از تولید تریاک ،می چرخد .در باره اقدامات الزم برای جربان بخشی از
تاثیرات ناگوار اقتصادی این عمل ،مانند آنچه در گزارش' 2خطر جدی' رسمفتش ویژه ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) آمده
است ،گفتگوی اندکی صورت گرفته و موفقیت احتاملی چنین تالشی کمرت مورد توجه قرار گرفته است .خطراتی که تولید محصوالت مخدر
غیر قانونی  -تریاک ،مشتقات تریاک ،چرس و به صورت فزاینده ای ،میتا امفیتامین  -می تواند متوجه یک توافق سیاسی سازد ،اصال مد نظر
گرفته نشده است .ماهیت تاراج گر و غیر قانونی محصوالتی که توانایی دولت در تنظیم و انحصار مالیات بر محصوالت را تضعیف می کند و
مبالغ پولی که از سوی کنشگران مسلح مختلف – کسانی که برای دولت کار می کنند و افرادی که در شورشگری دست دارند – و تاثیرات آن
بر صلح دوامدار مورد اغامض قرار گرفته است.
مقدار این پول هنگفت است .نباید فراموش کرد که تولید مواد مخدر غیر قانونی و تجارت آن در حال حارض به تنهایی بزرگ ترین سکتور
اقتصادی افغانستان است .مزارع تریاک ،مهم ترین محصول زراعتی کشور  ۸۶۳میلیون دالر ارزش دارد و بیش از هر صنعت دیگر در
افغانستان ،افراد را استخدام کرده است :معادل  ۵۰۰،۰۰۰کارگر متام وقت .3کشت تریاک در سال  ۲۰۱۸تخمینا  ۲۶۳،۰۰۰هکتار زمین را
اشغال کرده بود؛ سه برابر زمین زیر کشت تریاک در سال  ۲۰۰۰یعنی زمانی که طالبان کشت آن را ممنوع اعالم کرد .برآوردهای محافظه
کارانه حاکی از آن است که مشتقات تریاک به تنهایی بیش از  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال  ۲۰۱۸را تشکیل میداد و
گروه های مسلح مختلف بیش از  ۴۰میلیون دالر بابت مالیات بر زنجیره ارزش این محصول به دست آورده بود .در صورتی که اقتصاد چرس و
صنعت در حال ظهور میتا امفیتامین در برآوردها شامل شود ،ارزش اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی به گونه قابل مالحظه ای افزایش می یابد.
چنین برآوردی شامل کشت وسیع گیاه افدرا ( )ephedra-based plantو ظرفیت داخلی پروسس مقادیر بیشرت آن است.
با در نظرداشت اهمیت اقتصادی و سیاسی اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان ،غیر عاقالنه خواهد بود اگر آن را نادیده بگیریم یا
بخواهیم با سیاست های وهم آلود و ساده انگارانه حل کنیم – یا به بیان رضب املثل افغانی ،آفتاب با دو انگشت پنهان منی شود .طبیعت مواد
مخدر غیر قانونی به گونه ای است که کنرتل آن از سوی حکومت دشوار است ،به خصوص برای حکومت هایی که درگیر جنگ یا خشونت
طوالنی است یا تازه از آن بیرون می آید .تالش های گذشته برای منع تریاک در افغانستان مقطعی ،غیر مؤثر و زیانبخش بوده است .این
ممنوعیت ها ماهیت پراکنده و غیر متمرکز جنگ سیاسی در افغانستان را نادیده گرفته است؛ از عاملیت جوامع روستایی غافل شده است؛ و
سبب مخالفت روستایی ها شده و زمینه مقاومت خشونت آمیز را فراهم کرده است .تنظیم – تولید مواد مخدر تحت سیستم کنرتل شده – در
کشوری که تسلط دولت بر مناطق روستایی یعنی مراکز اصلی مواد مخدر همیشه محدود بوده است و جایی که خطر انتشار آن به بازارهای غیر
قانونی باال است ،غیر واقع بینانه است .مهم تر از همه اینکه ،مزارع کوچک ،تولید ناکارآمد و تکنولوژی ابتدایی توانایی رقابت افغانستان را در
بازار بین املللی مشتقات قانونی مواد مخدر که به صورت فزاینده ای رقابتی است و قیمت ها به صورت مستمر کاهش می یابد ،از بین می برد.4
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تولید مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان به خودی خود از بین منی رود و الزم است میزان اولویت تاثیر و تاثر متقابل آن بر توافق سیاسی
آینده در گفتگوهای جاری مشخص شود .وضعیت سیاسی در بسیاری از والیاتی که مواد مخدر در آن تولید می شود ،پیچیده است؛ این مناطق
محل حضور چندین گروه مسلح و ائتالف های ناپایدار است و به هامن اندازه که تحت تاثیر ایدئولوژی ها و وابستگی های سیاسی است ،از
منافع اقتصادی نیز تاثیر می پذیرد .در این مناطق ،قدرمتندان محلی – که برخی از آنها دارای مناصب رسمی در ادارات مرکزی ،والیتی یا
ولسوالی اند – در مورد اجاره گیری از تولید و جابجایی مواد مخدر غیر قانونی ،با شورشیان به توافقاتی دست می یابند .غیر واقع بینانه خواهد
بود اگر بپنداریم که این قدرمتندان محلی و چنددستگی که برای سال ها بر این مناطق سایه افگنده است ،در صورت ایجاد توافق بین حکومت
افغانستان و طالبان ،متوقف خواهد شد .در چنین والیات و در مناطقی که منازعات آینده احتامال ناشی از رقابت گروه ها بر رس کنرتل منابع
خواهد بود و نه تالش برای تضعیف صلح ،توافق سیاسی سبب خواهد شد که خطوط گسست عمیق ،آشکار گردد.
اما مبارزه با اقتصاد مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان منی تواند از این راه به نتیجه برسد .تالش های گذشته نشان داده است که این
مسأله تا چه اندازه در درون یک حکومت و در ارتباط بین حکومت های درگیر در قضیه ،اختالف برانگیز است .ناکامی در فهم و توافق روی
ماهیت مسأله و راه درست مدیریت آن و نیز فرایند پالیسی سازی که به جای رفع علل اساسی بر مبارزه با شاخص های معضل متمرکز است
– مانند میزان زمین تحت کشت مواد مخدر – سبب شکل گیری اسرتاتیژی ها و اولویت های چندگانه و متضاد شد که بیهوده و زیانبار ثابت
گردید .برنامه های گسسته مبارزه با مواد مخدر که بخشی از اسرتاتیژی کالن توسعهیی نبود ،غیرمؤثر و ناپایدار از آب در آمد .در اغلب موارد،
دستورکار و منافع ضیق نهادی مانع همکاری مشرتک بین سکتورها و دیپارمتنت ها شد که برای برخورد با پدیده های پیچیده ای مانند تولید
مواد مخدر غیر قانونی الزم است .در صورت توافق سیاسی ،اولویت این خواهد بود که حکومت آینده افغانستان مسئولیت رهربی این تالش ها
را به عهده بگیرد؛ حکومت آینده اسرتاتیژی مبارزه با مواد مخدر را بریده از مسایل دیگر تعیین نکند ،بلکه ارضار ناشی از مواد مخدر غیر قانونی
را به مثابه یک اولویت توسعهیی تعریف کند و آن را به عنوان یک مسأله مشرتک برای همه قوای دولت در نظر بگیرد تا در پالیسی سازی ها
و برنامه ریزی ها به صورت جدی بدان توجه شود .واقعیت آن است که این مسأله مربوط به مدیریت اثرات زیانبار تولید ،تجارت و استفاده
از مواد مخدر غیر قانونی است ،نه محو همزمان همه این مشکالت.
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1 .1پنهان کردن آفتاب با دو انگشت
در مقاطعی ،مبارزه با تولید مواد مخدر در صدر برنامه های توسعهیی در افغانستان قرار داشته است .5این امر مفید ثابت نشده؛
سبب توجه به اهداف کوتاه مدت و اقدام در بخش هایی مانند محو کشت کوکنار و برنامه توسعهیی ضعیف شده است که موجب
تضعیف ثبات اقتصادی و سیاسی گردیده و مخالفت با دولت افغانستان و حامیان بین املللی آن را تشدید کرده است .6امروز ،عکس
آن صادق است؛ در حال حارض هیچ کسی منی خواهد در مورد مواد مخدر سخن بگوید .این در حالی است که اقتصاد مواد مخدر
غیر قانونی و درآمد ناشی از آن یکی از جدی ترین مشکالت فراروی افغانستان است و در نهایت بر منازعات بعدی تاثیر می گذارد و
از آن تاثیر می پذیرد.

نادیده انگاشنت حجم و اهمیت اقتصاد غیر مرشوع در افغانستان ،از کابل و مراکز غربی آسان است و به همین دلیل اغلب دست
کم گرفته شده است .برای منونه ،در سال  ،۲۰۱۸حکومت افغانستان ارزش کشت تریاک را  ۸۶۳میلیون دالر تخمین کرد؛ معادل
 ۴.۴درصد تولید ناخالص داخلی .7با توجه به اینکه در سال  ۲۶۳،۰۰۰ ،۲۰۱۸هکتار زمین زیر کشت تریاک قرار داشت و اقتصاد
تریاک زمینه اشتغال متام وقت معادل  ۵۰۷،۰۰۰روز کار را ایجاد کرد ،این رقم نسبتا کوچک است .بدین سان ،تریاک یکی از بزرگ
ترین منابع اشتغال کشور است ،بسیار بیشرت از کل تعداد افراد استخدام شده توسط نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان .8با
این همه ،این رقم تخمینی شامل ارزش تولید و فروش مشتقات تریاک (مورفین ،ماده اصلی هیرویین و هیرویین هایدرو کلوراید)،
چرس و صنعت میتاامفیتامین نیست.

اگر این محصوالت گران قیمت تر هم شامل شود ،سهم مواد مخدر غیر قانونی در کل تولید ناخالص داخلی بیشرت افزایش خواهد
یافت .برای منونه ،محاسبه تخمینی محصوالت هیرویین و هیرویین هایدروکلوراید  ۱.۲میلیارد دالر 9دیگر به تولید ناخالص داخلی
اضافه می کند ،رقمی که افزایش  ۵.۶درصدی 10را نشان می دهد .شمولیت چرس که یک محصول مهم تابستانی در برخی والیات
است ،میتاامفیتامین و صنایع خدماتی که از اقتصاد مواد مخدر حامیت می کند ،مانند قاچاق و ترانسپورت مواد کیمیاوی ابتدایی
که در پروسس مواد مخدر استفاده می شود و تکنولوژی در حال رشد مربوط به تولید تریاک در دشت های قدیمی جنوب غرب ،ارزش
بیشرتی به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد کرد.

عالوه بر سهم مواد مخدر غیر قانونی در کل اقتصاد و چشم انداز اشتغال ،به جاست که اجاره گیری از سوی بازیگران مسلح گوناگون
در مراحل مختلف پروسه تولید ،نیز مد نظر گرفته شود .حتی برآورد نسبتا ساده نشان می دهد که مالیات بر مزارع تولید تریاک در
سال  ۲۰۱۸می توانست  ۲۵.۹میلیون دالر به دست آورد و  ۵.۱میلیون دالر دیگر از بابت مالیات بر تریاک پروسس شده و ۸.۸
میلیون دالر از بابت مالیات بر پودر – مواد اصلی مورفین و هیرویین و هیرویین هایدروکلوراید – جمع آوری می شد که مجموع آن به
 ۳۹.۹میلیون دالر می رسید (نک .جدول  .)۱از این رقم مجموعی ۳۰.۹ ،میلیون دالر در والیات جنوب غربی فراه ،هلمند ،قندهار،
نیمروز ،ارزگان و زابل تولید شده است؛ معادل مبلغ عوارض گمرکی به دست آمده از والیت قندهار در سال  ،۲۰۱۸که یکی از ۵
گذرگاه های اصلی مرزی رسمی افغانستان است .11مالیات بر مشتقات تریاک تنها در هلمند می توانست  ۱۹.۸میلیون دالر در
سال  ۲۰۱۸درآمد ایجاد کند.

این مبالغ تنها مربوط به تولید مواد مخدر است .پرداخت های غیر منظم دیگر – رشوت – که در اصطالح محلی به عنوان «هدیه» یا
«خیرات» به مقامات ،پرسونل انفاذ قانون و افراد مسلح به شمول شورشیان داده می شود ،نیز وجود دارد .این مبالغ تابع مقدار مواد
مخدر کشت یا پروسس شده نیست ،بلکه حق الزحمه کارگشایی است که برای کسب حامیت قدرمتندان محلی طراحی شده است
– «عبور امن» – که زمینه تداوم کسب و کار مواد مخدر را ممکن می سازد .برای مثال ،در منطقه گندم ریز در شامل هلمند ،جایی
که شامر زیادی از کارخانههای پروسس مواد مخدر وجود دارد ،صاحبان البراتوارها گزارش می دهند که در هر فصل تا سقف ۴۰۰
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این رقم از مدلی که توسط دیوید منسفیلد ایجاد شده و در استراتیژی زراعتی  ۲۰۱۴بانک جهانی استفاده شده ،به دست آمده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل ( )UNODCبرآورد می کند که افغانستان  ۳۰۰-۲۵۰میتریک تن ماده اصلی هیرویین و  ۶۱۰-۳۶۰میتریک تن هیرویین تولید می کند .با محاسبه قیمت
 ۱۰۰۰دالر برای هر کیلو گرام ماده اصلی هیرویین و  ۲۰۰۰دالر برای هیرویین ،ارزش این محصوالت  ۱.۲میلیارد دالر خواهد بود .نگاه کنید به :سروی  ۲۰۱۸دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان
ملل در افغانستان در باره تریاک ،ص ۴۳

حکومت افغانستان تولید ناخالص داخلی این کشور به شمول تریاک را در سال های  ۲۱.۴ ،۲۰۱۸-۲۰۱۷میلیارد دالر تخمین کرده است .نگاه کنید به :جمهوری اسالمی افغانستان ،اداره ملی احصائیه
و اطالعات" ،کتاب آمار افغانستان ،سال  ،"۲۰۱۸-۲۰۱۷شماره  ،۳۹اگست  ،۲۰۱۸ص .۲۱۸
جمهوری اسالمی افغانستان ،اداره ملی احصائیه و اطالعات" ،کتاب آمار افغانستان ،سال  ،"۲۰۱۸-۲۰۱۷شماره  ،۳۹آگست  ،۲۰۱۸ص .۲۱۸

دالر به فرمانده محلی طالبان می پردازند .این رقم جدا از پرداخت های منظم  ۲.۴دالر بابت هر کیلوگرام تریاک پروسس شده و ۵.۴
دالر بابت هر کیلوگرام پودر است .12بنا بر این ،هر کسی که کنرتل هلمند را در اختیار داشته باشد – به احتامل زیاد طالبان – یا
هر والیت بزرگ دیگر تولید کننده تریاک ،از منبع ارزشمند اجاره برخوردار است که می تواند منابع مالی مامورین خویش را بپردازد،
خدمات رسانی کند یا در صورت رضورت ،رسبازان خویش را مسلح کند.

منابع دیگر اجاره نیز به شکل تولید و فروش غیر قانونی اجناس مرشوع در اختیار افراد مسلح قرار دارد .سنگ های قیمتی در
افغانستان استخراج می شود ،به شمول لعل و زمرد و نیز سنگ نیمه قیمتی الجورد .منابع بزرگ معادن صنعتی مانند کرومایت،
ذغال سنگ و مگنیزیم سیلیکیت نیز وجود دارد .13بسیاری از این معادن به صورت غیر قانونی و بدون مجوز استخراج می شود و از
طریق مرز به پاکستان ،ایران و جمهوری های آسیای مرکزی قاچاق می شود .اقتصاد قاچاق مواد مرشوع – تجارت ترانزیت  -نیز فعال
است .طیفی از اجناس مختلف مرصفی و تجملی تنها به این دلیل وارد افغانستان می شود که به کشورهای همسایه قاچاق شود و
از فروش آن سود به دست آید .مقامات برآورد کرده اند که تا حد  ۵۰درصد اجناسی که در چارچوب توافق تجارت ترانزیت وارد می
شود ،از طریق مرزها به کشورهای همسایه قاچاق می شود.14

این اقتصادهای نامرشوع همراه با مواد مخدر ممنوعه منابع عایداتی مهمی اند که به خزانه مرکزی حکومت افغانستان در کابل
واریز منی شود و در مورد مشتقات تریاک ،به نظر منی رسد چرس و میتاامفیتامین در آینده نیز به خزانه حکومت کمک کند .بسیار
محتمل به نظر می رسد که بخش اعظم این پول ها در والیاتی باقی می ماند که این کاالها در آن تولید و حمل و نقل می شود یا به
خارج منتقل می شود .در حالی که حجم عواید ناشی از این محصوالت مشخص نیست ،اهمیت آن واضح است و اقتصاد سیاسی
والیتی را که در آن این کاالها تولید می شود ،تشکیل می دهد :شبکه های حامیتی در این والیات ،روابط فرامرزی ،و شاید مهم تر
از همه ،منافع ناشی از منازعات و توافق سیاسی در افغانستان .فهم بهرت مقیاس این اقتصادهای نامرشوع و به خصوص اقتصاد
مواد مخدر غیر قانونی ،و اقدامات واقع بینانه ای که می تواند برای حل مسأله به کار گرفته شود ،در ایجاد توافق سیاسی دوامدار
نقش حیاتی دارد.

12

13
14

دیوید منسفیلد" ،انکار عواید یا اتالف پول :ارزیابی اثر حمالت هوایی بر "آزمایشگاه های مواد مخدر" در افغانستان ،,IDPU, LSE ،اپریل  ،۲۰۱۹ص .۴۵
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جدول  :۱برآورد مالیات جمع آوری شده از تولید مشتقات تریاک در افغانستان ،به تفکیک والیت ،در سال ۲۰۱۸
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این محاسبه بر این فرض استوار است که  ۵۰درصد محصول کوکنار به تریاک پروسس شده و  ۵۰درصد دیگر به ماده اولیه مورفین و هیرویین یا هیرویین هایدروکلوراید بدل می شود .نرخ تبدیل از کوکنار خام به تریاک پروسس شده  ۲:۳است.
مالیات بر چاینکی یا تریاک پروسس شده حد اکثر  ۲.۴دالر در هر کیلوگرام است .نک .دیوید منسفیلد« ،انکار عواید یا اتالف پول :ارزیابی اثر حمالت هوایی بر 'آزمایشگاه های مواد مخدر' در افغانستان ،,IDPU, LSE ،اپریل  ،۲۰۱۹ص http://www.lse.ac.uk/united- .۴۵
states/Assets/Documents/mansfield-april-update.pdf
نرخ تبدیل بر اساس محصول متفاوت است .این محاسبه بر اساس مقدار حد اکثر محصول که می تواند تولید شود ،استوار است و بنا بر این ،نرخ تبدیل تریاک به ماده اولیه مورفین را  ۱:۹در نظر گرفته است.
مالیات بر ماده اولیه مورفین ،ماده اولین هیرویین ،هیرویین هایدروکلوراید و میتاامفتامین به نرخ ثابت در هر کیلوگرام و حداکثر  ۱۷.۶۰دالر در هر کیلوگرام است .نک .دیوید منسفیلد« ،انکار عواید یا اتالف پول :ارزیابی اثر حمالت هوایی بر 'آزمایشگاه های مواد مخدر' در
افغانستان ،,IDPU, LSE ،اپریل  ،۲۰۱۹ص http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/mansfield-april-update.pdf .۴۵
تخمین بر اساس مالیات به مقدار  ۲خورد تریاک از هر جریب زمین کوکنار ،معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام در هر هکتار
تخمین بر اساس مالیات به مقدار  ۲خورد تریاک از هر جریب زمین کوکنار ،معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام در هر هکتار
تخمین بر اساس مالیات به مقدار  ۲خورد تریاک از هر جریب مزرعه کوکنار ،معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام در هر هکتار
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تخمین بر اساس مالیات به مقدار  ۲خورد تریاک از هر جریب مزرعه کوکنار ،معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام در هر هکتار
تخمین بر اساس مالیات به مقدار  ۲خورد تریاک از هر جریب مزرعه کوکنار ،معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام در هر هکتار
تخمین بر اساس مالیات به مقدار  ۲خورد تریاک از هر جریب مزرعه کوکنار ،معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام در هر هکتار

2 .2افشای نواقص پالیسی
بسیاری از مباحثات مربوط به مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان بین دو قطب افراطی در نوسان است .برخی معتقدند که مواد مخدر می
تواند به آسانی ممنوع شود و مشکل از بین برود؛ این باور علی رغم منونه های متعدد ناکامی در گذشته اظهار می شود .برخی دیگر فکر می
کنند راه حل در سازماندهی این مسأله است – چارچوبی برای تهیه تریاک و احتامال مشتقات تریاک تحت رشایط کنرتل شده؛ رشایطی که
بتواند مزایای اقتصادی از سوی دولت افغانستان و دهقان ها جمع آوری شود .آنچه حد میانه خوانده می شود نیز مشابه است .این موضع
بر اقدامات کنرتل شده مبارزه با مواد مخدر ،مانند توسعه بدیل ،تاکید می کند ،در حالی که این اقدامات در گذشته بسیار ناکارآمد ثابت شده
است .چنانچه در این بخش توضیح داده می شود ،هیچ یک از این گزینه ها در آینده نزدیک واقعبینانه نیست و اهمیت برخورد با تولید مواد
مخدر در چارچوب کالن اجتامعی-اقتصادی ،سیاسی و محیط زیستی موجود در افغانستان را رد می کند.

1 11 1ممنوعیت گذشته از سوی طالبان و چشم انداز اعامل ممنوعیت جدید بر تریاک
طالبان ۰.۱

برخی از افراد در حرست گذشته اند و معتقدند طالبان می تواند بر تولید تریاک ممنوعیت وضع کند ،چنانچه در گذشته این کار را انجام داده
اند .15خود طالبان در جریان گفتگوهای مسکو در نوامرب  ۲۰۱۸این پیشنهاد را کرد .16برخی ها حتی بر این باور اند که بر خالف مسایلی مانند
حقوق برش و حقوق زنان ،طالبان و ایاالت متحده و احتامال سایر متویل کنندگان غربی می توانند در این زمینه به توافق برسند .در حالی که
ممکن است بخشی از طالبان– به دالیل مذهبی ،محدود کردن جریان پول به گروه های احتاملی انشعاب کننده از طالبان ،و جلب توجه
کشورهای کمک کننده – متایل به ممنوعیت تولید تریاک داشته باشند ،واضح است که توانایی آنها برای انجام این کار محدود است .طالبان
امروز کسانی نیستند که در دهه  ۱۹۹۰میالدی در ممنوعیت قاطع تریاک موفق شدند .کسانی که به امکان عملی شدن این سیاست باور دارند،
نیازمند فهم بهرت تجربیات گذشته و رابطه آن با وضعیت کنونی است.
تالش ،تالش ،تالش ،تالش و باز هم تالش
باید به یاد داشت که فرایند اعامل ممنوعیت تریاک از سوی طالبان چقدر زمانرب بود؛ این مسأله یک شبه اتفاق نیفتاد ،بلکه نیازمند رشایط و
احواالت مناسب قبل از اعامل مؤثر ممنوعیت بود .بسیار مهم است یادآوری شود که قبل از ماه جوالی سال  ،۲۰۰۰زمانی که ممنوعیت مؤثر
بر کشت تریاک اعامل شد ،طالبان در پنج مناسب جداگانه بیانیه هایی را مبنی بر ممنوعیت تریاک صادر کرده بودند و به هیچ کدام اعتنا
نشده بود.
نخستین بیانه طالبان در باره ممنوعیت تریاک در اواخر  ۱۹۹۴صادر شد و به مثابه نشانه ای از توانایی طالبان بر کاهش جدی کشت کوکنار،
حتی در سال های نخست حکومت آنها تلقی شده بود .17واقعیت این است که طالبان ممنوعیت کشت کوکنار را در  ۱۹۹۴وضع نکرد تا دوباره
در  ۱۹۹۶لغو کند .ممنوعیت  ۱۹۹۴اظهار نیت بود و بس؛ و افزایش کشت کوکنار در  ۱۹۹۶که به لغو ممنوعیت آن از سوی طالبان نسبت
داده می شود ،رخ نداد .در واقع ،اکرث مباحثات مربوط به ممنوعیت اولیه تریاک ناشی از فهم اشتباه برآورد کشت کوکنار و درستی آن در هامن
دوره است.
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اناتول لیوین" ،زمان اعتماد به طالبان فرا رسیده است" ،مجله سیاست خارجی ۳۱ ،جنوری /its-time-to-trust-the-taliban/31/01/2019/۲۰۱۹https://foreignpolicy.com
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وندا فیلباب-براون ،نشانه گیری :شورشگری و مبارزه علیه مواد مخدر ،واشگنتن دی سی ،انتشارات انستیتوت بروکینگز ،۲۰۱۰ ،صفحات ۱۲۶-۱۲۵؛ جانسون ،کریس و لیسلی ،جولیون ،افغانستان:
سراب صلح ،لندن :زِد بوکز ،۲۰۰۴ ،ص ۲۹۳؛ الکس استریک وان لیندزشوتن و فلیکس کوهن' ،دشمنی که ما آفریدیم :افسانه طالبان – پیوند القاعده در افغانستان ،هرست :لندن ،۲۰۱۲ ،ص ۱۵۶
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7

متن سخنرانی ارائه شده از سوی هیات امارت اسالمی در کنفرانس مسکو ۹ ،نوامبر 37316=https://alemarahenglish.com/?p ،۲۰۱۸
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آزمایشگاه هیروئین در منطقه گندم ریز در ولسوالی کجکی هلمند

دخرتان در حال جمع آوری تریاک در ولسوالی خوگیانی ننگرهار

نخست ،رسوی  ۱۹۹۴دفرت مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یک مطالعه آزمایشی بود؛ این اولین کاستی تخمین برصی کشت
کوکنار از سوی رسویر های ساحوی است ،مطالعه ای که در داخل دفرت ناقص شناخته شده بود؛ مبالغه در حجم کشت کوکنار که تا حدی
معطوف به جلب کمک مالی برای رسوی و برنامه های آینده بود .کاهش کشت در  ۱۹۹۵تا حدی نتیجه خطا و تغییرات روش شناختی بود؛
دفرت مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد رسوی های  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۵را مقایسه پذیر ندانسته و گسرته نرش آن را محدود در نظر
گرفت (.)2 ii and:1995 UNDCP
دوم ،در حالی که سطح تخمین کشت کوکنار بین  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۵کاهش را نشان منی دهد ،بخش بزرگی از کاهش کشت کوکنار – ۱۵،۰۸۹
هکتار از مجموع  ۱۸،۱۸۱هکتار – در رشق افغانستان اتفاق افتاد ،جایی که طالبان در آن هیچ کنرتل نداشت .در جنوب ،جایی که طالبان
نخستین قلمروهای تحت کنرتل خویش را در اختیار گرفته بود ،میزان کشت کوکنار در هلمند اندکی افزایش یافت ( )٪۸+و در قندهار و ارزگان
به ترتیب ( )٪۳۸-و ( )٪۶۶-کاهش یافت ،در حالی که سطح اولی کشت در آنجا پایین بود .به عالوه ،دفرت مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان
ملل متحد گزارش داد که دهقان ها کاهش کشت کوکنار در جنوب را عمدتا به کاهش قیمت تریاک و افزایش قیمت گندم نسبت داده اند و
تاثیر پذیری آن از بیانیه طالبان محدود بوده است .18سوم ،طالبان تا جنوری  ۱۹۹۵یعنی چند ماه پس از رشوع فصل کشت کوکنار ،رقبای شان
را در هلمند شکست نداده بود – این والیت حتی در هامن زمان تولید کننده اصلی تریاک بود .بنا بر این ،طالبان در موقعیتی نبود که بتوانند
کشت کوکنار را ممنوع کنند ،حتی اگر بخواهند.
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نک .دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ،سروی ساالنه کشت تریاک در أفغانستان ،۱۹۹۵ ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد :اسالم آباد ،صفحات ۲۴-۲۳

عامن ،محصول محلی افیدرا در غزنی

در آخر ،گزارش دولت ایاالت متحده مبنی بر افزایش کشت کوکنار در افغانستان بین سال های  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۵از  ۲۹،۱۹۰هکتار به ۳۸،۷۴۰
هکتار ،با رشد میزان کشت در قندهار (از  ۲،۶۶۶هکتار به  ۳،۰۵۰هکتار) ،در ارزگان (از  ۳،۲۹۳هکتار به  ۳،۶۴۰هکتار) و رشد قابل مالحظه
در هلمند (از  ۱۲،۵۲۹هکتار به  ۲۲،۷۰۰هکتار) ،قابل تردید است19؛ نه برآورد دولت ایاالت متحده و نه برآورد دفرت مقابله با مواد مخدر و
جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که افزایش قابل مالحظه کشت کوکنار بین سال های  ۱۹۹۵و  ۱۹۹۶ناشی از رفع ممنوعیت کشت
از سوی طالبان است.20
پس از ممنوعیت  ،۱۹۹۴چهار بیانیه دیگر نیز از سوی طالبان در باره منع کشت کوکنار صادر شد :یکی در نوامرب  ،۱۹۹۶21بیانیه دیگر در
سپتامرب  ،۱۹۹۷یک ماه بعد ،توضیحیه ای اعالم شد ،22و پس از آن دستوری از سوی مال محمد عمر مبنی بر کاهش یک سوم کشت در
سپتامرب  ۱۹۹۹23صادر شد .این به اصطالح ممنوعیت ها در تضاد آشکار با ممنوعیت مؤثر قرار دارد که در سال های  ۲۰۰۱/۲۰۰۰اعامل شد؛
این مرحله فراتر از بیان نیت بود .بین سال  ۲۰۰۰و  ،۲۰۰۱کشت کوکنار از  ۸۲،۰۰۰هکتار به  ۸،۰۰۰کاهش یافت ،حرکتی که مورد تحسین
سازمان ملل و کشورهای کمک کننده قرار گرفت .اما ورای این عناوین ،فرایند سیاسی درازمدت تری قرار دارد که در مورد اقتدار طالبان در
افغانستان آن روز و ماهیت متشتت قدرت سیاسی در مناطق روستایی ،حتی در اوج حاکمیت طالبان ،سخن می گوید.
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نک .وزارت امور خارجه‹ ،گزارش استراتژی کنترل مواد مخدر بین المللی›۱۹۹۵ ،
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آمار دولت ایاالت متحده نشان دهنده کاهش کشت تریاک بین  ۱۹۹۵و  ۱۹۹۶از  ۳۸،۷۴۰هکتار به  ۲۷،۹۵۰هکتار است .در هلمند ٪۵ ،کاهش در میزان کشت برآورد شد .در عین دوره ،دفتر مقابله
با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گزارش داد که کشت تریاک از  ۵۳،۷۵۹هکتار به  ۵۶،۸۲۴هکتار افزایش یافته است ،در حالی که کشت در هلمند از  ۱۹،۷۵۳هکتار به  ۲۴،۹۰۹هکتار  ،در
قندهار از  ۲،۴۶۱هکتار به  ۳،۱۶۰هکتار و در ارزگان از  ۲،۵۷۳به  ۷،۷۷۷هکتار باال رفته است .نک .وزارت امور خارجه‹ ،گزارش استراتژی کنترل مواد مخدر بین المللی ›۱۹۹۶ ،و دفتر مقابله با مواد
مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ،سروی ساالنه کشت تریاک در أفغانستان .۱۹۹۷ ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد :اسالم آباد ،ص ۵
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در  ۱۰سپتامبر  ،۱۹۹۷کمیسیون عالی دولتی برای کنترل مواد مخدر اعالم کرد" :دولت اسالمی افغانستان به همه هموطنان اعالم می کند که استفاده از هیرویین و چرس در اسالم حرام است ،بار
دیگر از مردم خواسته می شود از کشت ،استفاده و تجارت چرس و هیرویین خودداری کنند .متخلفین مطابق قانون غرای محمدی و شریعت اسالمی مجازات خواهند شد و حق شکایت ندارند ".این
اعالمیه بعدا با توضیحیه ای که در اکتبر  ۱۹۹۷صادر شد اصالح گردید .توضیحیه به صورت مشخص کشت و قاچاق تریاک را ممنوع ساخت .نک .دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل
متحد ،سروی ساالنه کشت تریاک در أفغانستان ،۱۹۹۸ ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد :اسالم آباد ،ص ۶
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در دهم نوامبر  ،۱۹۹۶طالبان مخالفت شان با تولید ،پروسس و قاچاق و سوء استفاده از تریاک را اعالم کرد و تعهد سپرد مصمم اند ،در چارچوب همکاری و کمک های منطقهیی و بین المللی ،تمام
اقدامات الزم را روی دست بگیرند تا با پدیده مواد مخدر مطابق اقدامات بین المللی کنترل مواد مخدر که در سند راهبردی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای تطبیق پروژه کاهش
کشت کوکنار در افغانستان از  ۲۰۰۰-۱۹۹۷ذکر شده است ،روی دست گیرد .گزارش  ،UNODC/ROSWAآگست  ،۱۹۹۷ص ۱۰
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به نقل از فارل ،جی و تورن ،ج .)۲۰۰۵( .گلها کجا رفته اند؟ ارزیابی هجوم طالبان بر مزارع تریاک در أفغانستان .ژورنال بین المللی پالیسی مواد مخدر ،شماره  ،۹۱-۸۱ :)۲۰۰۵( ،۱۶ص ،۸۵
pdf.http://www.unawestminster.org.uk/pdf/drugs/UNdrugsfarrell_IJDP16
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جدول  :2فرشده موارد اعامل ممنوعیت از سوی طالبان و تاثیرات آن۱۲۰۰-۱۹۹۴ ،
تاثیر کلی بیانیه

تاریخ

بیانیه طالبان

تغییر در میزان کشت ()UNODC

سایر عوامل تاثیرگذار بر نتیجه

۱۹۹۴

منع کشت کوکنار

کاهش کشت از ۶۹،۹۲۷
هکتار به  ۵۳،۷۳۲هکتار

رسوی نامعترب در ۱۹۹۴؛
کاهش عمده در ننگرهار ،جایی
که طالبان حضور نداشتند

 ۱۰نوامرب ۱۹۹۶

بیانیه مخالفت با کشت ،پروسس،
قاچاق و استفاده نادرست از تریاک و
تعهد برای اجرای همه اقدامات الزم

افزایش کشت از ۵۶،۸۱۹
هکتار به  ۵۸،۴۱۷هکتار

 ۱۰سپتامرب ۱۹۹۷

اطالع رسانی به شهروندان در باره
حرمت استفاده از هیرویین و چرس
در اسالم و درخواست خودداری
جدی مردم از کشت ،استفاده
و تجارت چرس و هیرویین

افزایش کشت از ۵۸،۴۱۷
هکتار به  ۶۳،۶۶۴هکتار

بدون تاثیر

 ۲۰اکترب ۱۹۹۷

توضیح مسایل مشخص در مورد
منع کشت و قاچاق تریاک

افزایش کشت از ۵۸،۴۱۷
هکتار به  ۶۳،۶۶۴هکتار

بدون تاثیر

بدون تاثیر

بدون تاثیر

۱۹۹۹

دستور کاهش یک سوم کشت کوکنار

کاهش کشت از ۹۰،۰۰۰
هکتار به  ۸۱،۹۸۳هکتار

خشکسالی شدید به خصوص
در جنوب غرب و شامل؛ تفاوت
در قیمت گندم و تریاک

تاثیر اندک یا هیچ

جوالی ۲۰۰۰

منع قاطع کشت کوکنار

کاهش کشت از ۸۱،۹۸۳
هکتار به  ۷،۵۹۸هکتار

خشکسالی شدید؛ تفاوت
در قیمت گندم و تریاک

تاثیر جدی

موفقیت در دفعه ششم

تالش برای منع کشت کوکنار توسط طالبان در سال  ،2000متفاوت از گذشته بود .از همه مهمرت اینکه ممنوعیت زمانی وضع شد
که قیمت گندم تقریبا دوبرابر شده 24بود و قیمت تریاک در پایین ترین حد قرار داشت .افغانستان در سال  2000خشک سالی
طوالنی را تجربه میکرد و دولت پاکستان در بهار سال  2000انتقال آرد گندم از پنجاب به والیت مرزی شامل غربی (فعال بهنام
خیرب پشتونخواه) را بهمنظور محدود کردن قاچاق آن به افغانستان برای یک فصل دیگر ممنوع کرده بود 25.در نتیجه ،دهقانان
افغانستان درباره مصؤنیت غذایی و اینکه آیا با وجود کاهش تولیدات محصول تریاک دسرتسی به خریداری گندم خواهند داشت
یاخیر بهطور فزاینده نگران بودند .در چنین رشایط – طوریکه ما بارها مشاهده کرده ایم -دهقانان به دلیل ترس ازینکه قادر به خرید
گندم از بازار های محلی و تامین خوراکه خانواده های خویش منی باشند از کشت کوکنار به کشت گندم رو می آورند .قیمت هر
کیلوگرام تریاک در ماه جون  2000مبلغ  30دالر امریکایی بود و باوجود خشکسالی که تاثیرات مهم بر محصوالت داشت دهقانان
از خطرات احتاملی کشت محصول پرمرصف همچون کوکنار بیش از پیش آگاه بودند زیرا آنها برای اینکه بتوانند آرد گندم را با قیمت
باالتر خریداری منایند نیازمند عایدات بیشرت بودند.
24

25
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سازمان جهانی غذای ملل متحد 1.5 ،میلیون افغان با کمبود شدید غذایی مواجه می باشند ،نشریه خبری سازمان جهانی غذای ملل متحد 11 ،فبروری 2000

گزارش اداری ،ممنوعیت انتقال گندم سبب بحران آرد در برنامه غذایی ملل متحد می گردد 23 ،مارچ /2000/https://asianstudies.github.io/area-studies/SouthAsia/SAserials/Dawn ،2000
html#bano.mar25

طالبان از نگاه سیاسی یک رژیم منفور بود و کشور در کنار اینکه از تاثیرات گسرتده جنگ و خشکسالی متاثر شده بود با کمبود شدید کمک
های انسانی مواجه گردید .تنها سه کشور – پاکستان ،امارات متحده عربی و عربستان سعودی -طالبان را به حیث دولت افغانستان به رسمیت
شناختند ،تعداد کمی از عنارص سنتی طالبان در تالش بودند توسط سازمان ملل متحد و کشورهای عضو به رسمیت شناخته شوند .تالشهای
طالبان بهمنظور ایجاد تغییرات درین رژیم – از قبیل مذاکره در باره آزادی گروگانان هواپیامی ربوده شده از کامتاندو در قندهار ،محاکمه
اعضای یک موسسه مسیحی بهخاطر تبلیغات مذهبی ،و حتی پیشنهاد محاکمه اسامه بن الدن به اساس قوانین اسالمی – با تخریب مجسمه
های بودا در بامیان و کارنامه طالبان در بخش حقوق برش و حقوق زنان دچار آسیب گردید .منع کشت کوکنار توسط طالبان منحیث یک عمل
برشدوستانه قابل پسند برای همه قرار گرفت چیزی که کشورهای غربی منی توانستند آنرا مورد پرسش و تردید قرار دهند و به نظر میرسید که
از نگاه مالی و سیاسی آنرا مورد حامیت قرار دهند26.
با فراهم شدن رشایط مناسب اقتصادی جهت کاهش دادن سطح کشت کوکنار و پیدا شدن انگیزه برای تطبیق آن ،طالبان به موقف سیاسی
و نظامی خود نزدیک شده و مالعمر (امیراملومنین) رهرب مذهبی گروه طالبان کشت کوکنار را بهطور قاطع ممنوع قرار داد .طالبان درین مرحله
به روستاهای افغانستان رو آورده بودند ،مواضع خویش را اکرثا در ساحاتی که کوکنار کشت میشد متمرکز کرده بودند .آنها با بعضی از اقوام
دارای نفوذ و قدرت بیشرت که در صورت عدم موافقت ممکن با حکم ممنوعیت کشت کوکنار مخالفت میکردند و اقوام دیگری را که متامیل
به اطاعت از آن بودند نیز وادار به این کار میکردند رشوع به مذاکره منودند .قوم شینواری در رشق افغانستان یک قوم نسبتا منسجم که بر
پنج ولسوالی در بخش جنوبی ننگرهار تسلط دارند و با پاکستان هم مرز می باشند و بهطور گسرتده در کشت و تجارت کوکنار و تریاک دست
داشتند یکی از اقوام دارای نقش ابزاری بودند .ادعا میشد که بزرگان این قوم بهخاطر حامیت از منع کشت کوکنار پول دریافت میکردند و
زمینه دسرتسی غیرمحدود قوم شینواری به هیئت های بلندپایه موسسات متویل کننده از کشورهای غربی که برای بررسی ممنوعیت کشت
کوکنار و تاثیرات آن فراهم گردید ،زیرا این پروژه ها مستقیام توسط شینواری ها درخواست شده بودند .زمینه دسرتسی بزرگان قوم نادعلی در
جنوب والیت هلمند – ولسوالی که اکرثا حدود یک چهارم کوکنار کل کشور را درین سال کشت منوده و محصول آنرا بهدست آورده بودند  -نیز
با مال محمد عمر جهت اعالم موقف و جلب حامیت وی مساعد گردیده بود.
سپس طالبان با تضعیف یا تسلیم مخالفین قدرمتند احتاملی مبارزه اسرتاتیژیک خویش جهت تخریب مزارع کوکنار را روی دست گرفتند .آنها
قبل از همه به تخریب کوکنار در دره ها و قریه های بلندتر مترکز کردند .این دره ها ساحاتی بودند که بزرگان و اقوام ساکن در آنها از قبل
تحت سلطه طالبان درآمده بودند یعنی ساحاتی بودند که در گذشته علیه تالشهای منع کشت کوکنار در آنجا مقاومت صورت می گرفت .مترکز
بر این ساحات مشخص بعنوان منونه ای از منایش و اعامل قدرت طالبان صورت گرفت تا دهقانان ساکن در ساحات پایین تر را متقاعد سازد
که طالبان در پالن و برنامه منع کشت کوکنار جدی می باشند و ازین طریق ساکنان روستاها را تشویق منود تا از کشت کوکنار در ساحات اولی
خودداری منایند .بعدازینکه طالبان محصوالت کوکنار را تخریب کردند ،دهاقین با رسیدن فصل کشت و زراعت فکر کردند که دیگر رضورت به
ضایع کردن وقت و منابع باالی محصول تریاک منی باشد ،آنها فرصت داشتند تا قبل از رسیدن فصل زمستان در بدل تریاک اقدام به کشت
وزراعت دیگر منایند .این راهکار در مدیریت خطرات احتاملی مخالفت های وسیع که طالبان خواهان جلوگیری از آن بودند کاربرد داشت زیرا
ممکن بود این مخالفت ها تصویری را که طالبان ایجاد کرده بودند – مخصوصا به ارتباط جهان خارج -به ارتباط کنرتل کامل روستاها آسیب
وارد مینمود.
واقعیت قضیه چیزی بسیار متفاوت تر ازین بود .زمانیکه طالبان از مقر اصلی خود در جنوب بطرف سایر ساحات کشور پیرشفت منودند ،آنها
بعضی از مخالفین نظامی خویش را شکست دادند و با برخی دیگر به توافق سیاسی رسیدند .بزرگان قومی و نظامی ممکن تحت حکومت
طالبان درآمده بودند اما اکرثا با توجه به قدرت سیاسی و نظامی که در اختیار داشتند به درجه های مختلف استقاللیت داده میشد 27.عالوه
براین ،این توافقات ثابت نبودند بلکه همیشه مخصوصا در اواخر سالهای  1990که طالبان به مخالفت های فزاینده روبرو بودند و به مشکالت
در حال افزایش مالی مواجه بودند در حال گسرتش بود28.

26

27
28

دیوید منسفیلد ،کشوری که بر روی ریگ ساخته شد ،تریاک چگونه به افغانستان زیان رسانده است

جوهنسن ،سی و لیزلی ،جی )2004( .افغانستان :سراب صلح .لندن :کتاب های زید ،صفحه  ،145گروپ کاری ،آر ،دی .و ترزی الف( .ای دی .)2008( )،.طالبان و بحران افغانستان .کمبریج:
نشریه خبری پوهنتون هاروارد صفحات 112 – 111
فرانسیس وندریل ،ارتباطات شخصی  24اپریل  ،2001گروپ کاری ،آر .دی .و ترزی الف .)2008( ),.ED( .طالبان و بحران افغانستان .کمبریج :نشریه خبری پوهنتون هاروارد صفحات 265 & 262
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در حالیکه ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان بر کنرتل ارضی یکپارچه اثر داشت ،اما گزارشها بیانگر واقعیت متفاوت است زیرا به اساس
این گزارشات اداره طالبان دچار اختالل و ناهامهنگی گردیده بودند 29.وزرا بهطور وسیع منادین بودند ،آنها فاقد بودجه ،پالیسی ها و مقررات
اداری مؤثر بودند .این رژیم بهطور گسرتده در عرضه خدمات اجتامعی و اکرثا پروژه های زیربنایی متکی بر موسسات انکشافی (از قبیل
انجوها ،نهادهای سازمان ملل متحد) بودند .عالوه براین ،اکرثا پالیسی های که در کابل ساخته میشدند در تقابل با اجندای بیشرت محافظه
کارانه ای افرادی که در قندهار بهرس میربدند قرار میگرفتند و در نتیجه تخریب می گردیدند .اما در مناطق روستایی کشور که بزرگان محلی
و مردمی بیشرت از دستورات مال محمد عمر حامیت میکردند زمینه قابل مالحظه ای برای مصلحت گرایی با موسسات غیردولتی و نهادهای
سازمان ملل متحد که خدمات تعلیم و تربیه را برای زنان و دخرتان درین بخشها عرضه می منودند فراهم شده بود و مردم بجای حامیت از
دستورات مال محمد عمر بیشرت از آنها حامیت کرده و به دستورات آنها عمل میکردند .حتی ادعاها در مورد اینکه مردم در ساحات روستایی
خلع سالح شده بودند مبالغه بوده است؛ مخصوصا افراد ساکن در ساحات کوهستانی اسلحه خویش را باخود حفظ کرده بودند اما آنها تا زمانیکه
طالبان امنیت را تامین میکردند خودرا از انظار عمومی پنهان و دور کرده بودند .طوریکه مالی ( )217 :2002خاطرنشان میسازد« :ادعای
اینکه طالبان مناطق وسیع افغانستان را به کنرتل خود درآورده بودند ادعای دروغ بود زیرا حضور طالبان در مناطق روستایی بسیار کم بود30».
در حقیقت ،رژیم طالبان هامنند دولت های پیش از خود در افغانستان ،با استفاده از ترکیبی از اجبار و مذاکره حکمرانی منودند .رژیم طالبان
در ساحات کم ارتفاع که در امتداد جاده های تجاری و اطراف دریاهای عمده قرار داشتند به آسانی توانستند خواست های خویش را بر مردم
که بیشرت قابل دسرتسی بوده و متشکل از اقوام متعدد و دارای سکونت درازمدت درین ساحات بودند تحمیل منایند – این نکته را میتوان
از «قلمرو حاکمیت» رژیم های قبلی که نسبتا به آسانی درین نواحی حکومت داشتند نیز درک منود .بههر حال ،مردم در ساحات بیشرت
کوهستانی بیشرت منسجم ،بیشرت دارای تشکل قومی واحد و از نگاه تاریخی دارای خودمختاری و استقاللیت وسیعرت بوده اند .ساحات دور
افتاده بجز حضور تعداد کمی از ملیشه های مسلح در دفرت ولسوالی ها کمرت شاهد حضور طالبان بوده اند .رژیم طالبان مانند حکومت های
گذشته با استفاده از سیاست و اسرتاتیژی مهارسازی مخالفت ها را از طریق بزرگان روستایی خنثی می کردند31.
ممنوعیت کشت کوکنار زمانی توسط طالبان تطبیق گردید که فضای رنجش ها و مخالفت ها علیه حاکمیت طالبان در مناطق پشتون نشین
در حال گسرتش بود 32.خدمت نظامی اجباری ،هامنند حکومت های قبلی ،مخصوصا وقتیکه تعداد زیاد مردم ملکی در شامل کشور به اثر
جنگ کشته شدند بهطور روزافزون محبوبیت طالبان را کاهش داد 33.ناتوانی حکومت طالبان در آوردن ثبات اقتصادی علی رغم بهبود امنیت
فزیکی منجر به بروز ناامیدی در میان مردم گردیده بود .رویدادهای فساد گسرتش یافته بود و یک سلسله مخالفت های مسلحانه در رسارس
قلمرو حاکمیت طالبان حتی در ولسوالی های که بعنوان مرکز قلمرو طالبان بشامر میرفت بشمول ولسوالی ارغنداب والیت قندهار و ولسوالی
کجکی در والیت هلمند صورت گرفته بود 34.حتی رهربی طالبان در رشق کشور در زمان آمدن هیئتی از موسسات متویل کننده جهت تحقیق
درباره ممنوعیت کشت کوکنار مجبور گردید تا بهخاطر مسافرت و عبور مصئون کارمندان این موسسات و بازدید از قریه های مهمند و پیخار در
ولسوالی اچین  -ساحه ای که مجموعه ای از مخالفت ها علیه ممنوعیت کشت کوکنار  ،حضور تاجران و کارخانه های پروسس مواد مخدر و
گزارش های گسرتش اسلحه و مهامت در این ولسوالی ها سبب نگرانی های عمده منایندگان ارشد سیاسی طالبان و نگرانی طالبان از تامین
امنیت و آرامش آنها شده بودند  -با معرتضین گفتگو و مذاکره منایند35.

29
30

مالی ،دبلیو .)2002( .جنگ های افغانستان .لندن :پالگراف ماکمیالن.

32

رشید ،الف .)2001( .اسالم طالبان ،نفت و بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی .لندن :آی بی توریس ،گروپ کاری ،آر.دی .و ترزی الف .)2008( .),.Ed( .طالبان و بحران افغانستان .کمبریج:
نشریه خبری پوهنتون هاروارد ،صفحات .268 – 259

31

بارفیلد ،تی .)2010( .تاریخ فرهنگی و سیاسی ،پرینستون ،ایاالت متحده امریکا :.نشریه خبری پوهنتون پرینستون.

33

وندریل ،ارتباطات شخصی  ،01/04/24گروپ کاری ،آر .دی .و ترزی الف .)2008( ),.ED( .طالبان و بحران افغانستان .کمبریج :نشریه خبری پوهنتون هاروارد صفحات  262و 265

35

«در زمان کار ساحوی برای ممنوعیت کشت تریاک توسط طالبان ،یک فرمانده طالبان در قریه پیکار ولسوالی اچین کشته شد و طالبان به اعضای تیم توصیه نمود که به ساحه نروند.

34

13

رشید ،الف .)2001( .اسالم طالبان ،نفت و بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی .لندن :آی بی توریس ،صفحه  ،212جوهنسن ،سی و لیزلی ،جی .)2004( .سراب صلح .لندن :کتاب های زید،
صفحه  ،153 - 152دونینی ،الف ،.نیالند ،ان .و ویرمستر ،ک .)2004( .),.Ed( .حل مشکل ملت سازی؟ صلح و عدالت در افغانستان .کشور در ایاالت متحده امریکا :نشریه خبری کاموریان،
صفحه  ،190و مارسدن ،پی )1998( .جنگ طالبان ،مذهب و گروه جدید در افغانستان .لندن :کتابهای زید ،صفحه .93

گروپ کاری ،آر .دی .و ترزی الف .)2008( ),.ED( .طالبان و بحران افغانستان .کمبریج :نشریه خبری پوهنتون هاروارد صفحه  ،262منسفیلد دی( .می  .)2001تاثیرات ممنوعیت طالبان بر کشت
کوکنار در افغانستان .سند غیرمنتشر شده ای که برای موسسات تمویل کننده در افغانستان تهیه شده است 23 ،اپریل –  4می  ،2001صفحه .28

معدن تالک در قریه اسدخیل دره مهمند ،ولسوالی اچین والیت
ننگرهار (قبل از اینکه داعش این معدن را مسدود مناید)

همچنان در اواسط سالهای  1990تنش های در رهربی طالبان توسط افراد کلیدی سنتی قندهار بهخاطر شامل ساخنت گروه های متعدد
بشمول کمونیست های سابقه حزب خلق که لزوما از نگاه اخالقی و اجتامعی دارای دیدگاه واحد نبودند بوجود آمد 36.گزارش ها درباره بروز
اختالف ها میان طالبان سنتی در قندهار به رهربی مال محمد عمر و طالبان میانه رو به رهربی مال ربانی که در کابل قرارداشت نیز وجود
داشت 37.اختالف به حدی بود که رشید ( )212 :2001زمینه کودتای بالقوه طالبان میانه رو علیه مال محمد عمر را مساعد میدید.
باید خاطر نشان منود که ممنوعیت کشت کوکنار ماهیت روابط میان مردم محل ،طالبان و بزرگان محلی که در تطبیق حکم ممنوعیت کشت
کوکنار درین ساحات نقش داشتند را تغییر داد .در حالیکه زور و تهدید عنرص مهم در روند تعامل با بزرگان و مردم محل را تشکیل میداد ،از
زور و تهدید بهطور عاقالنه رصفا بهخاطر تشویق مردم در جهت پذیرفنت این دستور استفاده گردید .عالوه براین ،احتامل حامیت و جلب کمک
های انکشافی در آینده یکی از عنارص مهم در جلب رضایت درین ساحات بیشرت خودمختار بود .انتظارات درباره اینکه نهادهای انکشافی در
متام سطوح جامعه مخصوصا در میان مردم روستا و طوایف مهم از قبیل طایفه شینواری که در اجرایی ساخنت حکم ممنوعیت کشت کوکنار
در حوزه رشق نقش کلیدی داشت آماده ارائه خدمات خواهند بود ،بسیار باال بود.
در نهایت ممنوعیت تریاک ،توافق سیاسی که میان طالبان و اکرث مردم روستایی افغانستان در دوران حاکمیت آنها بوجود آمده بود را دچار
دگرگونی ساخت .این امکان وجود داشت که در صورت تداوم حکم منع تریاک ،استقاللیت سیاسی و مالی مردم روستایی به چالش کشیده
میشد و این کار آنها را مجبور میساخت تا تحت سلطه مرکز قرار گیرند .در نبود ظرفیت و توانایی جهت رسکوب و مطیع ساخنت مردم با استفاده
از زور – مخصوصا شهروندان ساکن در مناطق کوهستانی و نوارمرزی کشور که احکام دولت در چنین مناطق همیشه محدود بوده است – و نبود
کمک های انکشافی الزم برای جلب و تحکیم حامیت بزرگان محلی و حداقل کاهش دادن تاثیراتی که منع کشت تریاک بر تعداد زیاد مردم
روستایی داشت ،دورمنای منع کشت کوکنار و ادامه آن برای یک سال دیگر بسیار ضعیف به نظر میرسید .مشکل بود که معامالت شکننده در
نواحی روستایی را در نبود بعضی اسناد و شواهد مبنی بر عدم تداوم دورمنای اقتصادی مردم روستایی در مسیر رو به پایین حفظ کرد .به مشکل
36
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میتوان باور کرد که در صورت عدم ارائه کمک های انکشافی طالبان برای اینکه از دستور منع کشت کوکنار از جانب گروه های قومی بزرگ
منرصف شوند تحت فشار سیاسی قابل مالحظه قرار منی گرفت و رهربی طالبان در موجودیت دسرتسی به تسلیحات در داخل افغانستان و در
منطقه دست از جنگ جاری و تالشهای داخلی جنبش طالبان بر منیداشت.
مذاکرات درباره سال دوم ممنوعیت کشت کوکنار تحت این رشایط در خزان سال  2001بزرگان روستایی و همچنان رهربی طالبان را با چالش
بزرگ مواجه منوده بود .رهربی طالبان ،رهربان قومی و بزرگان محلی با توقع اینکه آنها شاهد منافع انکشافی خواهند بود رسمایه سیاسی
چشمگیر را در جریان تطبیق حکم ممنوعیت کشت تریاک مرصف کرده بودند .مقاومتی که در بخشهای باالیی ولسوالی اچین در بهار سال
 2001صورت گرفت به راحتی منجر به شورش های محلی وسیع گردید که تصویری را که حاکمیت طالبان به سطح بین املللی و داخلی پیدا
کرده بود به چالش کشید .در واقع در اپریل سال  2001گزارش های از قبل درباره انتقال اسلحه از مرز به طرف رشق افغانستان توسط حاجی
قدیر وجود داشت و همچنین امکان مخالفت ها در سایر بخشهای کشور بسیار باال بود .حکم ممنوعیت کشت تریاک توسط طالبان زیان
اقتصادی بر مردم وارد کرده بود و این نگرانی وجود داشت که این حکم توسط گروه های مخالف هم در داخل و هم در خطوط مرزی کشور
نقض گردد .طوریکه فرانسیس ویندرل شورش و مخالفت در زمان حکم ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان را «حالت شورشگری مردم
محلی» عنوان کرده بود خاطر نشان ساخت ،طالبان منی خواهند «قداست مذهبی خویش را فدای جاه طلبی های نظامی خویش منایند38».
طالبان 0.2
باتوجه به واقعیت تالشهای طالبان در گذشته در جهت منع کشت کوکنار  ،آیا امروزه آنها قادر به ادامه یک چنین پالیسی طوریکه دیگران نیز
پیشنهاد کرده اند و رهربی آنها هم در مسکو اعالم داشت ،می باشند؟ به نظر میرسد که ادامه این پالیسی به چندین دلیل محتمل منی باشد.
دلیل اول اینکه طالبان  2019فاقد انسجامی استند که آنها در سالهای  1990داشتند .ما نباید روی آتش بسی که در سال  2018در روزهای
عید صورت گرفت تکیه منائیم .مال عمر فوت کرده است ،و رهربی امروزه ای طالبان دارای هیچ یک از صالحیت های مذهبی یا اعتباراتی
که امیر املومنین داشت منی باشند .تحرکات طالبان نیز نسبت به سالهای  1990بیشرت غیرقابل مهار می باشند .رهربی طالبان تحت الشعاع
رقابت ها قرار گرفته است و مجموعه ای وسیعی از پالیسی ها و عملکردهای مختلف در سطح محلی وجود دارند که نشان دهنده میزان باالی
غیرمتمرکز بودن قدرت و خودمختاری محلی می باشد .در نبود فرماندهی و کنرتل متمرکز به مشکل میتوان باور کرد که اکرث فرماندهان محلی
که در خطوط مقدم جنگ منوده اند کشت کوکنار را ترک کنند و استقاللیت مالی که آنها از طریق جمع آوری مالیات به دستور رهربی طالبان
در کویته ،پشاور ،یا جای دیگر بهدست آورده اند را از دست دهند .طالبان در دوران حاکمیت قبلی خویش به مدت شش سال کنرتل  90فیصد
خاک کشور را بهدست گرفتند و قبل از آنکه ممنوعیت کشت کوکنار را در سال  2001 -2000در فصل کشت آن بصورت مؤثر تطبیق منایند
تالشها در جهت مبارزه با مواد مخدر را تکراری – و بلکه نادیده گرفته – انجام دادند .حتی بعد از آن ،داد و ستدهای زیان دیده ،طالبان را در
مقابل مقاومت ها و مخالفت های سیاسی آسیب پذیر ساخت .پروسه امروزی صلح حتی در مرحله آغازی خود قرار ندارد و تعداد زیادافرادی
نامعلوم درگیر جلب حامیت فرماندهان محلی طالبان جهت ممنوع قرار دادن کشت کوکنار می باشند.
ثانیا ،در صورت تطبیق حکم ممنوعیت کشت کوکنارعین همین فرماندهان با خشم دهقانان محلی مواجه خواهند شد .این قضیه نه تنها در
سال  2001بلکه چندین بار در ممنوعیت های بعدی در زمان اداره کرزی در ننگرهار ،هلمند و بلخ مشاهده شده است .مبارزه خشونت آمیز علیه
کشت کوکنار در بعضی موارد سبب دور کردن بزرگان محلی نه تنها از موقف آنها منحیث رهربان جامعه بلکه از قریه های که در آن زندگی می
کنند نیز می گردد .بهطور منونه ،نقشی را که بزرگان قومی در سالهای بین  2007و  2010در اجرای حکم ممنوعیت کشت کوکنار در ننگرهار
بازی کردند سبب بیجا منودن آنها به اچین باال گردید .تالش در جهت منع کشت کوکنار در بسیاری موارد سبب شده است تا مردم محل
بهخاطر تضعیف توانایی دولت در ریشه کن کردن محصوالت تریاک متوسل به کمک افراد مسلح مخصوصا طالبان شوند.
در حقیقت ،طالبان در یک دهه اخیر بیشرت در صدد این بودند تا از پالیسی های مبارزه با مواد مخدر دولت افغانستان و متویل کنندگان
کشورهای غربی و شعار آنها مبنی بر اینکه تخریب این محصوالت در صدر برنامه های آنها قرار دارد بهره برداری منایند .طالبان این کار را
به این دلیل انجام داده اند تا با تشویق دهقانان به کشت کوکنار از طریق پیشنهاد محافظت ازین محصوالت ،حامیت دهقانان را بهدست
آورند .طالبان بهخاطر انجام این کار تالش منودند تا موقعیت خودرا منحیث نجات دهندگان مردم محلی که با تهدید تخریب محصوالت
خویش مواجه می باشند تثبیت منایند ،آنها سعی می کردند تا خودرا منحیث حرکت و جنبشی که نیازمندیهای اقتصادی هموطنان خویش را در
روستاهای کشور درک می کنند بروز داده و برعکس افراد حامی دولت را دست نشانده و آله بازی پالیسی ضد مواد مخدر امریکایی ها که هیچ
گونه توجه به رفاه و آسایش مردم خود ندارند جلوه دهند .به مشکل میتوان درک کرد که رهربی طالبان و مخصوصا فرماندهان و رسبازان
محلی آنها که در میان دهقانان زندگی می منایند چگونه در میان مردم ساحوی که در زمان جنگ آنها را کمک می کردند صالحیت و اعتبار
بهدست آورده و  180درجه تغییر جهت داده و حکم ممنوعیت محصوالت تریاک را در میان آنها اعالم می منایند .سایر گروه های مسلح یا افراد
38
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مخالف صلح در درون طالبان نیز ازین وضعیت بهره برداری می منایند و این چیزی است که رهربی طالبان بهخاطر نگرانی از بروز اختالفات
و بدتر شدن انشقاق درونی طالبان شدیدا در تالش جلوگیری از آن می باشد .داعش ممکن است یکی ازین گروه ها باشد .در حالیکه گروه
داعش در بین سال های  2014و  2016کشت تریاک را در مناطق محلی از قبیل اچین باال ،ننگرهار ممنوع کرد ،آرمانی بودن یک تعداد
عنارص دیگر گروه داعش در افغانستان تثبیت نگردیده است .آنها میتوانند بهخاطر متقاعد کردن فرماندهان و رسبازان مخالف و همچنین
دهقان های که ممکن در آینده مخالف منع کشت کوکنار باشند از کشت کوکنار به خوبی حامیت کنند.
ثالثا ،در اکرث ساحاتی که مرکز کشت کوکنار می باشند مخصوصا دشت ها و زمین های بایر جنوب غرب کشور که به تعداد  2.4میلیون نفر
بهخاطر بهدست آوردن عاید ،پناهگاه ،غذا و آب متکی بر این محصول می باشند کدام بدیل ملموس برای آنها وجود ندارد .این مشکلی است
که هرساله موجود می باشد :دهقانان در نبود کشت کوکنار چه کاری را انجام خواهند داد؟ در حالیکه تعهداتی درباره افزایش کمک های
انکشافی برای آوردن صلح صورت گرفته است ،افرادی که بهخاطر بهدست آوردن معیشت متکی بر کشت کوکنار می باشند قبال چندین بار
شاهد چنین وعده و نویدها بوده اند و مکررا از نتایج محصوالت خویش بهخاطر موانع کمک مالی ،موجودیت فساد و حجم کمک های که
به دسرتس بزرگان محلی میرسند ناامید شده اند .آنها شاهد اعالمیه هایی از جانب نهادهای متویل کننده کشورهای غربی و حکومت های
مختلف در افغانستان مبنی بر رسازیر شدن مبالغ کالن کمک ها در مقابل کاهش کشت کوکنار بوده اند اما مقدار کم آنچه توقع میرود به آنها
میرسند و مقدار زیاد این کمک ها در اختیار مناطقی که دارای وضعیت بهرت و در مجاورت مراکز والیتی که دهاقین در آن ساحات برای معیشت
خویش کمرت متکی بر کشت کوکنار می باشند و به دهاقین رسمایه دار در مناطق دورتر که دارای رسمایه ها و عواید دیگر برای معیشت می
باشند قرار می گیرد .این نوع فضا به گونه ای نیست که درآن تعهدات درباره «حق االمتیاز صلح» در ارتباط به کاهش کشت کوکنار موجب
حامیت سیاسی یا امید آینده بهرت ساکنان مناطق روستایی گردد .امید بر تجربه تلخ گذشته پیروز نخواهد شد.
تردیدی وجود ندارد که اگر طالبان متعهد به منع کشت کوکنار می بود ،پیشنهادات کمک های انکشافی بیشرت مخصوصا از جانب دولت امریکا
ارائه میشد ،اما واقعیت این است که این کمک ها به ندرت از راه حل مقطعی فراتر می رود – کمک های کوتاه مدت و مختص به سکتور
واحد به هدف کاهش فشار سیاسی بر افرادی که با منع کشت کوکنار موافقت کرده اند .برنامه زون غذایی هلمند ( )HFZکه بین سالهای
 2008و  2011تطبیق گردید دقیقا یک چنین برنامه بود .این برنامه با فراهم ساخنت تخم گندم و کود کیمیاوی برای دهقانان در صدد جلب
حامیت گالب منگل والی آنزمان این والیت بود تا وی کمپاینی را برای ازبین بردن کشت و محصوالت مخالفین به راه بیندازد .برنامه زون
غذایی هلمند در کاهش وسیع کشت کوکنار در کانال آبی که ساحات مرکزی هلمند را آبیاری میکرد کمک کرد اما این برنامه سبب تضعیف افراد
دارای زمین کمرت گردید ،آنها را مجبور ساخت تا بدنبال زمین در دشت های که قبال در آنجا کوکنار کشت میکردند رفته و دوباره به کشت حتی
مقدار بیشرت کوکنار رو بیاورند .بدین جهت ،برنامه زون غذایی هلمند در واقع سبب افزایش کشت کوکنار گردید .به نظر میرسد که اداره مبارزه
با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ( )UNODCدر برنامه تقویت فعالیت های انکشافی بدیل از طریق معیشت های قانونی که توسط اداره
مبارزه با مواد مخدر و امور تطبیق قانون ( )INLمتویل می گردد عین همین کمک انکشافی کوتاه مدت در سکتور واحد را تعقیب می مناید.
این دو برنامه کمک های انکشافی را مستقیام در بخش کاهش کشت کوکنار ارائه می منایند – اسرتاتیژی که غیرمؤثریت آن در فراهم ساخنت
معیشت های متفاوت که از الزمه کاهش دوامدار کشت کوکنار می باشد بهطور مکرر تجربه شده است39.

39

بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان ،مبارزه با مواد مخدر :تجارب امریکا در افغانستان ،جون  ،2018صفحه LL.pdf-52-18-https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR 109 – 108
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یکی دیگر از گزینه ها برای کسانی که درصدد تبدیل موضوع مواد مخدر در افغانستان به زراعت دوامدار می باشد ،قانونی ساخنت یا تنظیم
مقرره کشت کوکنار می باشد که در صورت ناکامی ممنوعیت کشت کوکنار این گزینه برای کسانیکه در جستجوی راه حل ساده می باشند
یک آغاز بشامر میرود.
با این وجود ،قانونی ساخنت کشت کوکنار مستلزم داشنت یک دولت و ظرفیت نهادی مؤثر می باشد که افغانستان در چندین سال آینده حتی با
وجود توافق سیاسی فاقد آن خواهد بود .دولت در بسیاری از ساحات افغانستان که در حال حارض در آنها کوکنار کشت می گردد دارای حضور یا
ظرفیت کم جهت تنظیم امور کشت کوکنار بوده و توانایی اجرای محدودیت ها بر کشت آن در مواردی که مغیر با قانون باشد را ندارد .تاکنون
هیچ نوع نهاد دولتی در دشت های قبلی جنوب غرب افغانستان که مرکز کشت کوکنار می باشند وجود ندارد .و حتی طالبان در ساحاتی مثل
بکواه در والیت فراه از طریق مذاکره با قوم عمده نورزی اختیارات و اداره این مناطق را بهدست گرفته اند .به هر حال ،احتامل کامل وجود
دارد که اکرث ساحات افغانستان حتی در صورتیکه دولت آینده پالیسی تنظیم کشت کوکنار را تعقیب مناید به تولید تریاک بهطور غیرقانونی
مخصوصا با توجه به قیمت پایین تریاک در بازار قانونی ادامه خواهند داد.

به هر حال ،بزرگرتین مانع افغانستان در راستای انکشاف صنعت منظم تریاک موضوعات اقتصادی می باشد .افغانستان کدام منفعت نسبی در
تولید قانونی تریاک ندارد .تعداد زیادی از کشورها تریاک را بصورت قانونی برای اهداف صادراتی تولید می منایند ،اما کشت آن تحت نظر یک
اداره تنظیم کننده انجام می شود :دهقانان تنها اجازه دارند مقدار مشخص تریاک را کشت منایند ،محصول تریاک تنها به دولت یا نهادی که
دارای رسمیت میباشد فروخته می شود ،و هر نوع تخلف سبب مجازات بشمول زندانی شدن می گردد .به این اساس ،کشت قانونی به پیامنه
زیاد عمدتا در جهان انکشاف یافته که دارای ثبات دایمی می باشند به استثنای هندوستان و ترکیه محدود می گردد.
کوکنار در اسرتالیا عمدتا در جزیره تاسامنیا کشت میگردد ،اما در سال  2014به جنوب اسرتالیا 40و در سال  2017به نیو ساوت ولز نیز توسعه
یافته است 41.دهقانان در سال  2013در تاسامنیا کوکنار را در مساحت بهطور متوسط  40هکتار زمین در بزرگرتین فارم به مساحت  480هکتار
کشت منودند 42.دهقانان در متام سه ایالت از بذرهای اصالح شده استفاده می کنند و محصول آنرا جمع آوری می منایند ،میزان سودمندی
آن باال می باشد و ارزش یک واحد آن دارای ارزش معادل آن در مورفین – واحد اندازه گیری تولید نهایی  -می باشد که پایین ترین نرخ در
جهان می باشد.
از سوی دیگر ،کوکنار در افغانستان در فارم های کوچک معموال کمرت از یک هکتار زمین پرورش داده میشود .تخم افشانی و گرفنت محصول
آن با دست صورت می گیرد و روزانه باالی هر هکتار به تعداد  360نفر کار می مناید ،و ارزش هر واحد آن بیشرت از ده برابر در اسرتالیا می
باشد43.
اسپانیا ،فرانسه و ترکیه کشورهای اند که کوکنار را بصورت قانونی کشت می منایند و از تولیدات آن بیشرت از افغانستان سود می برند .حتی
هندوستان تنها کشوری که همیشه  -بجای قطع کردن ده سانتی مرت مقدار باالی گیاه و پروسس آن بهمنظور تولید آنچه که بنام کاه کوکنار
تغلیظ شده ( ))Concentrate of Poppy Straw (CPSیاد می گردد  -محصول تریاک خام را جمع آوری می مناید ،یک کیلوگرام تریاک معادل
مورفین را به قیمت کمرت از آنچه که دهقانان در افغانستان به فروش میرسانند تولید می منایند44.
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اداره صنایع اساسی ،پارکس ،آب و محیط زیست و پرورش دهندگان کوکنار در تاسمانیا " ،عوامل مؤثر بر تصامیم جهت کشت و پرورش کوکنار" ،جنوری  ،2013صفحه https://dpipwe.tas. 15
pdf.220213-gov.au/Documents/Poppy-Report
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گیاه خشک شده چرس ،ولسوالی خوگیانی ننگرهار

عالوه براین ،در جهانی که تولیدات تریاکی قانومنند شده است تقاضای بسیار کم برای تریاک خام وجود دارد .کمپنی های کالن داروسازی
ترجیح میدهند از کاه کوکنار تغلیظ شده ( )CPSاستفاده منایند 45.کاه کوکنار تغلیظ شده ( )CPSبا ارائه  95فیصد مواد خام تریاک غنی شده
با مورفین حجم کالن از عرضه جهانی تولیدات تریاک را تشکیل میدهد 46.همچنان استخراج الکالوئید از کاه کوکنار تغلیظ شده ( )CPSدارای
ضایعات باقیامنده کمرت نسبت به تریاک خام می باشد و بدین جهت چالشها (و مصارف) و خطرات محیطی آن کمرت می باشد .تولید تریاک
با استفاده از کاه کوکنار تغلیظ شده ( )CPSبه دالیل زیر نیز ترجیح داده میشود :از نگاه اقتصادی نسبت به استخراج تریاک دارای مقیاس
اقتصادی چشمگیر می باشد ،زمینه های تبدیل آن به بازار غیرقانونی نیز کمرت می باشد ،و محصول نهایی آن از نگاه وزن دارای ارزش باالتر
می باشد که بدین جهت مصارف ترانسپورت را کاهش داده و مصؤنیت آن بیشرت می باشد.
تغییر شیوه ای استفاده از محصول تریاک خام به کاه کوکنار تغلیظ شده ( )CPSدر افغانستان دارای تاثیرات عمیق بر اقتصاد کشور می باشد .در
سال  2009در اسرتالیا به مساحت  22,363هکتار زمین کوکنار پرورش داده شد و تنها  1000نفر در آن استخدام گردید .اما در سال  2018در
افغانستان تخمینا  263,000هکتار زمین کوکنار کشت شد که در آن به تعداد  420,800نفر بصورت متام روز استخدام گردید .استفاده از کاه کوکنار
تغلیظ شده ( )CPSمستلزم انتقال گسرتده به تکنالوژی زراعتی می باشد که اجرای آن کار ساده ای نیست و منجر به بیکاری وسیع خواهد شد.
همچنان باتوجه به احتامل بی ثباتی دوامدار در افغانستان و عرضه کاه کوکنار تغلیظ شده از کشورهای بیشرت امن که در حال حارض از تقاضای
جهانی آن اضافه تر می باشد مستلزم رسمایه بزرگی می باشد که کمپنی های داروسازی احتامال حارض به متویل آن نخواهند شد47.
عالوه براین ،تغییرات در قوانین امریه ایاالت متحده در سال  2013تاثیر مهمی بر تقاضای جهانی تولیدات تریاک داشته است .دهقانان
اسرتالیایی شاهد کاهش تقاضا و قیمت ها بوده اند و صنعت تریاک قانونی بسیار رقابتی شده است 48.حتی اگر صنعت تریاک قانونی بسیار
ثابت هم باشد به مشکل میتوان شاهد رقابت افغانستان با کشورهای تولید کننده مثل اسرتالیا ،فرانسه یا اسپانیا که دارای متام امتیازات
تجارتی ،نهادی و زیربنایی می باشند بود.

45
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که دیگر سودمند به نظر نمیرسند درد سر آفرید" ای بی سی روستا 23 ،جون pain-for-pharmaceutical-poppy-industry-in-/24-06-2018/https://www.abc.net.au/news/rural ،2018
9881084/tasmania

18

3 .3دست و پنجه نرم کردن با اقدامات مشابه
وقتی موضوع مبارزه با مواد مخدر مطرح می گردد ،این خطر احتاملی موجود است که بدیل منع تریاک و قانومنند ساخنت آن بر مبنای هرگونه
راه حل سیاسی در آینده بیشرت عین هم می باشد :زیرا مسأله مواد مخدر مرزبندی و بخش بندی می گردد و وظیفه رسیدگی به مشکالت
وابسته به مواد مخدر غیرقانونی به عهده نهادهای بین املللی و ملی قرار می گیرد که دارای اهرم های فشار کمرت و ظرفیت محدودتر می باشند.
ما تاکنون چگونگی کار این نهادها را مشاهده کرده ایم .تالشها و فعالیتهای گذشته مربوط به مبارزه با مواد مخدر در گزارش تجارب سیگار
بهخوبی مستند شده اند 49.این گزارش تالشهای غیرهامهنگ و نامنسجم در جهت کنرتل تجارت تریاک در افغانستان ،برخورد مکاتب فکری
رقیب ،اسرتاتیژی ها ،منافع و صالحیت های نهادی ،و همچنین چگونگی تطبیق آنها را رشح میدهد .در حالیکه دستوراتی درباره اهداف
ساالنه از قبیل کاهش سطح کشت کوکنار و محو مقدار مشخص تریاک صادر گردید و مصارفی صورت گرفت اما تالشهای وسیع بهمنظور
دستیابی به ثبات و امنیت را صدمه زد که این موضوع به نوبه خود سبب شد تا سطح کشت کوکنار باال برود.
اداراتی هم در داخل موسسات متویل کننده و هم دولت افغانستان وجود داشت که باالی اهداف مختلف کار میکردند :یک اداره یا پروژه در
راستای منرصف کردن مردم از کشت کوکنار کار میکرد در حالیکه اداره یا پروژه ای دیگر بدون توجه به احتامل جربان خطرات احتاملی مقدار
زیاد زمین های که رصف پرورش و کشت کوکنار اصالح شده در سالهای آینده میشوند در راستای سیستم آبیاری پیرشفته کار می منود .اداره
دیگر هم در صدد گرفتار و دستگیر کردن عوامل محلی دخیل در تجارت مواد مخدر بود ،در حالیکه بعضی دیگر بهخاطر وحشت از اینکه این
افراد معلوماتی را درباره شورشیان ارائه کرده و دارای نقش مهم در ثبات محلی می باشند به آنها پناه گاه میدادند.
ما طی  18سال گذشته نیز شاهد چگونگی بی میلی اکرث شعبه های دولتی در دخیل شدن درین مشکل غیرقابل مهار بوده ایم .ادارات و
موسسات انکشافی اکرثا تنها زمانی عالقمندی نشان میدهند که سطح کشت کوکنار باال برود و تصمیامتی که از سوی برخی در کابل یا
کشورهای غربی درین باره اتخاذ شد هم دارای جنبه سیاسی بود .با این حال ،فعالیت های انکشافی اکرثا بدون رونق و کمرت قابل مالحظه
بود و بیشرت بجای اینکه به علل و اسباب کشت کوکنار به شیوه های هدفمند رسیدگی میکردند کار را بشکل منایشی انجام میدادند .در بعضی
موارد اداراتی که به نظر میرسید مصارف و فعالیت های موجود تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر را دوباره تنظیم و ترتیب میکنند معموال این کار
برای آنها تجارت بود در حالیکه واقعیت این بود که بعضی آنها حتی به افزایش سطح تولید این مواد کمک می کردند.
اولین فعالیت انکشافی اساسی – که بعداز وضع ممنوعیت تولید تریاک توسط مقامات دولت افغانستان در ننگرهار و برخی مناطق رشقی کشور
صورت گرفت -توسط  USAIDو  DFICدر جهت متویل توزیع بذر گندم و کود برای تشویق دهقانان بهمنظور رو آوردن آنها از کشت کوکنار به
کشت گندم انجام شد .این کار بدون آگاهی از بسنده نبودن یک چنین برنامه جهت انرصاف دهقانان از کشت کوکنار باتوجه به نقش چندجانبه
ای که این محصول در معیشت مردم دارد و بدون توجه به خطر احتاملی که از کود در جهت کشت کوکنار استفاده می گردد صورت گرفت.
با وجود این رشایط ،تهیه و تدارک تخم گندم و کود کیمیاوی در مرکز زون غذایی هلمند صورت گرفت ،در نهایت برنامه مبارزه با مواد مخدر
سبب گردید تا ظرفیت تولید تریاک بیشرت در والیات نسبت به گذشته افزایش یافته و کشت کوکنار به دشت های که فراتر از دسرتس دولت
بود توسعه یابد50.
به نظر میرسد اقدامات دیگر درین راستا نیز ضعیف بوده و به اساس درک نادرست از اقتصاد تریاک و روابط آن با اقتصاد روستایی ،مخالفت
های ضد دولتی و تالش بازسازی وسیعرت صورت گرفتند .بهطور منونه ،انجام حمالت هوایی علیه البراتوارهای مواد مخدر در نوامرب 2017
به منظور ازبین بردن عایدات طالبان انجام شد ،به اساس ادعاها  60فیصد منبع عواید مخالفین دولت از تجارت مواد مخدر بهدست میامد و
 20فیصد قیمت کلی تجارت مواد مخدر از طریق مالیه به خزانه طالبان میرفت 51.حتی اگر این فرضیه ها درست باشند – که شواهد زیادی
مبنی بر درست نبودن آنها وجود دارد – 52ملیون ها دالر درین کمپاین برای تخریب البراتوارهای که گفته میشد غیرفعال بوده اند و ارزش آنها
شاید  16000دالر امریکایی بیشرت نبوده و به آسانی هم قابل بازسازی بوده اند به مرصف رسید .بدین جهت این عملیات در صورت موفقیت آن

49

50

51
52
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بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان ،مبارزه با مواد مخدر :تجارب امریکا در افغانستان ،جون LL.pdf-52-18-https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR ،2018

دیوید منسفیلد « کامال بی پیشینه :زون غذایی هلمند چگونه ظرفیت والیات را در جهت کاهش تریاک افزاش داد ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،اکتوبر https://areu.org.af/wp- ،2017
99s-capacity-to-produce-opium.%80%1728E-TRULY-UNPRECEDENTED-How-the-Helmand-Food-Zone-supported-an-increase-in-the-province%E2/10/2017/content/uploads
pdf

وزارت دفاع امریکا ،گزارش خبری وزارت دفاع توسط جنرال نیکلسون از طریق کنفرانس تلفونی از کابل ،افغانستان :جنرال جوهن دبلیو .نیکلسون جی آر ،.قوماندان ،حمایت قاطع و نیروهای امریکا
در افغانستان 20 ،نوامبر department-of-defense-press-briefing-by-general-nicholson-via-/1377753/https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article ،2017
/teleconference-fr
دیوید منسفیلد « ،انکار عواید یا ضایع کردن پول :ارزیابی اثرات کمپاین هوایی علیه «البراتوارهای مواد مخدر در افغانستان» واحد پالیسی مواد مخدر بین المللی ،LSE ،اپریل 2019

تاثیرات کم و غیرملموس بر سازمان های قاچاق کننده مواد مخدر مربوط به گروه طالبان داشته است 53.به هر حال ،حمالت هوایی نگرانی
های قابل مالحظه ای برای مردم روستایی خلق منود و نارضایتی آنها از نظامیان ایاالت متحده امریکا و دولت افغانستان را بیشرت کرد54.
شواهد نشان میدهد که تاکنون مبارزه با مواد مخدر بزرگرتین چالش در افغانستان تشخیص گردیده و نشان میدهد که مشکل اصلی چیست و
چگونه میتوان آنرا حل کرد .با این همه ،مشکل کشت کوکنار اولین مشکل نیست ،مشکل اصلی وجوه مالی است که از راه های غیرقانونی
بهدست میایند ،اینکه چه کسانی آنها را بهدست میاورند و اینکه این وجوه غیرقانونی در کدام موارد به مرصف میرسند .مشکل اصلی مشکل
استفاده از مواد مخدر و موارد استفاده ای از آن در جامعه افغان و همچنین موارد دیگر که سبب نگرانی می گردد می باشد نه مشکل سطح
قرارداد کشت کوکنار یا سطح توسعه کشت آن .یکی از عوامل آسیب پذیری دهقانان اینست که آنان  80فیصد به عواید محصول واحد متکی
میباشند ،که آنهم ممکن است بهخاطر خشکسالی یا آفات یا کاهش قیمت به اثر تولید زیاد یا تغییر انتخاب مرصف کنندگان ناکام گردد .هدف
مستقیم اسرتاتیژی ابتدایی تا حال  -از طریق مجبور ساخنت دهقانان به ترک کشت کوکنار  ،مبب گذاری ،محو کشت و عرضه بدیل  -تولیدات
تریاکی می باشد زیرا ازبین بردن تریاک ساده ،قابل دسرتس بوده و دارای پیامدهای مهم می باشد.

53
54

دیوید منسفیلد « ،انکار عواید یا ضایع کردن پول :ارزیابی اثرات کمپاین هوایی علیه «البراتوارهای مواد مخدر در افغانستان» واحد پالیسی مواد مخدر بین المللی  ،LSE ،اپریل 2019

دیوید منسفیلد“ ،دست بردن به خانه زنبور” :نظریات مردم هلمند مرکزی درباره برنامه فعلی مبارزه با مواد مخدر چگونه اند ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،اکتوبر https://areu.org.af/ .2018
99S-NEST.pdf%80%1814E-STIRRING-UP-THE-HORNET%E2/11/2018/wp-content/uploads
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4 .4مسیر پیش رو
برخالف خوشبینی های اجباری ،به نظر میرسد که ما هنوز از یک تفاهم سیاسی مهم در افغانستان دور می باشیم ،هنوزهم مسایل زیادی وجود
دارد که باید حل شوند .یکی از موضوعاتی که ممکن مانع تعامل سیاسی نباشد اما میتواند به قوت مانع صلح دوامدار گردد تولید مواد مخدر
غیرقانونی و وجوه مالی بهدست آمده ازین منبع می باشد.
در حال حارض صحبت های درباره تطبیق ممنوعیت گسرتده کشت کوکنار به اساس توافق سیاسی در آینده وجود دارد .به هر حال ،تجربه
گذشته نشان میدهد که دستیابی به این امر مشکل خواهد بود و سبب بی ثباتی وضعیت شکننده کنونی خواهد شد .ممنوعیت کشت کوکنار
در نبود بدیل های ملموس برای آن – که نبود این بدیل ها در بخشهای زیاد افغانستان ادامه خواهند داشت – حامیت مردم روستا از دولت
آینده را صدمه زده و سبب مخالفت و مقاومت خشونت آمیز خواهد شد .شواهد بیانگر اینست که ،حتی اگر این کار بزودی هم انجام نشود ،با
اجرا شدن حکم ممنوعیت کشت کوکنار در ساحاتی که دهقانان دسرتسی به کدام بدیل محسوس برای کشت کوکنار ندارند احتامل مقاومت
ساحوی بشمول مداخله نظامی افراد مسلح تا دوسال دیگر صورت خواهد گرفت.
قانومنند ساخنت کشت کوکنار نیز منی تواند منحیث یک گزینه باشد .برای اینکه نوعی ظرفیت نهادی و امنیت الزم برای تنظیم کشت کوکنار
بوجود آید ،باید رشایط در روستاهای افغانستان بهطور اساسی تغییر مناید .عالوه براین ،افغانستان قادر به تولید محصوالت تریاک به قیمتی
که به سطح بین املللی رقابت مناید ،منی باشد .اسرتالیا ،اسپانیا و فرانسه با فارم های بزرگ ،سیستم و زیربنا و تدارکات قویا انکشاف یافته
میتوانند که تولیدات تریاک را به قیمت پایین تر از افغانستان تولید منایند.
تاکنون ،نادیده گرفنت مواد مخدر غیرقانونی نیز یک راهکار و روش موفق و دوامدار منی باشد .پول های زیادی از طریق مواد غیرقانونی در
افغانستان و کشورهای منطقه تولید می شوند که اکرث آنها در اختیار مخالفین قرار می گیرند .بدین لحاظ ،مواد مخدر غیرقانونی و سایر وجوه
غیرقانونی از قبیل استخراج معادن ،مواد سوختی و تجارت ترانزیتی زمینه را برای جرایم سازمان یافته ای انتقالی و انواع بازیگران دارای منافع
بسیار اندک در دولت آینده افغانستان که بهطور مؤثر بر قلمرو خود حاکم باشد آماده میسازد .اقدام به انجام این معامالت در چنین وضعیت
مستلزم یک سلسله ناآرامی ها و بی ثباتی می باشد و واضح است که چنین رشایط در آنعده والیت های افغانستان موجود اند که در آنها مواد
مخدر تولید ،انتقال و قاچاق می گردد و همچنین در والیت های که عمیق ترین خطوط شکست در تعامالت سیاسی آنها منودار بوده و احتامل
جنگ در آنها وجود داشته باشد.
تولید ،تجارت و استفاده از مواد غیرقانونی در افغانستان نابود نخواهد شد .کاری که باید کرد اینست که چگونه میتوان از آثار مخرب و زیانبار
آن جلوگیری کرد .به این ارتباط ،در صورت رسیدن به کدام توافق سیاسی ،دولت آینده افغانستان به دالیل ذیل دارای اولویت در اجرای برنامه
محو مواد غیرقانونی خواهد بود:
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•

•به دلیل اینکه دولت باید رضرهای ناشی از مواد مخدر غیرقانونی را منحیث اولویت انکشافی تعریف مناید و موسسات انکشافی بین املللی،
دوجانبه و ملی را جهت انجام عین کار مجبور مناید.

•

•به دلیل اینکه دولت باید رضرهای مربوط به مواد مخدر را برای متام شعبات دولتی منحیث متحداملال اعالن مناید تا آنرا بهطور واضح در
پالیسی ها و اقدامات خویش شامل سازد.

•

•به دلیل اینکه با تهدید های مالی در ساحه اصلی کار مقابله شود و وجوه مالی که به دسرتس گروه های مسلح غیرقانونی میرسند تحت نظارت
و محدودیت قرار گیرند.

•

•به دلیل اینکه تاثیرات مشکالت استفاده از مواد مخدر باید در اسرتاتیژی صحی آینده گنجانیده شود.

•

•به دلیل اینکه موسساتی که در بخش انکشاف روستایی کار می منایند باید علل و عوامل کشت کوکنار را بهطور واضح روشن سازند – باید
چگونگی تفاوت عوامل کشت کوکنار توسط گروه های اجتامعی -اقتصادی را تشخیص منایند – و در عین حال که به افزایش سطح کشت
کوکنار کمک ننامیند ،برنامه های را انکشاف دهند که دهاقین را تقویت منوده و معیشت آنها را تغییر دهند.

پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود .شام چه
خواننده دایمی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه استفاده کرده
باشید و یا جدیدا با این سازمان آشنا شده باشید .نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است .نظریات شام برای ما کمک میکند تا هدف
خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم .سهل ترین راه برای
ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره  )+۹۳( 799608548در میان بگذارید .اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما سودمند
خواهند بود عبارتند از:
•

•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید( .مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات و غیره)؟

•

•به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟

•

•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟

•

•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا نسخه چاپی؟

•

•چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟

•

•نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟

•

•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟

•

•به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟

•

•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟

•

•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان؟
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لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در ویب سایت  www.areu.org.afقابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان موجود میباشند.
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تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

موجود به
زبان دری

موجود به
زبان پشتو

موضوع تحقیق

نوع نرشیه

می 2019

آفتاب با دو انگشت پنهان منیشود:
مواد مخدر غیر قانونی و بحث ها روی
توافق سیاسی در افغانستان

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع طبیعی

مقاله معلوماتی

می 2019

پارملان افغانستان :وظایف و
صالحیت های مندرج قانون اساسی
و عملکرد آن بعد از سال 2001

داکرت شمشاد پرسلی،
زملی مالیار

√

√

قانون اساسی

مقاله تحقیقی

مارچ ۲۰۱۹

زندگی با قرضه :محدودیت های قرضه غیر تام شاه ،احسان
رسمی مصوونیت معیشتی در والیت هرات الله غفوری

√

√

مصوونیت اجتامعی

مقاله مقدماتی

جنوری 2019

نقش دولت در مدیریت کوچ نشینی
و نزاع بین کوچی ها-ده نشین ها

انتونیو گیستوزی

√

√

مدیریت منابع طبیعی

مقاله تحلیلی

دسامرب 2018

سازمان و تشکیالت ادار ٔە عامه در پرتو قانون
اساسی قانون اساسی  ۲۰۰۴افغانستان

میرویس ایوبی ،داکرت
هارون رحیمی

√

√

قانون اساسی

مقاله تحلیلی

نوامرب 2018

خشک و دور از آب :کشت خشخاش و آینده ی
ساکنان مناطق دشتهای جنوب غربی افغانستان

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع طبیعی

مقاله تحلیلی

می 2018

ارزیابی تاثیر  EUPOLدر
اصالحات پولیس افغانستان

قیوم رسوش

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله مقدماتی

نوامرب 2018

خشک و دور از آب :کشت خشخاش
و آینده ی ساکنان مناطق دشتهای
جنوب غربی افغانستان

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع طبیعی

مقاله تحلیلی

اکتوبر 2018

نوسان بین امید و ناامیدی :رفتار رای دهی
شهروندان کابل در انتخابات ولسی جرگه 2018

محمد مهدی ذکی ،صدیقه
بختیاری و حسن وفایی

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مخترصنامه

اکتوبر 2018

دست بردن به خانه زنبور :مردم روستایی هلمند
مبارزات ضد شورشگری را چطور میبینند

دیوید منسفیلد

مدیریت منابع طبیعی

مقاله تحلیلی

سپتامرب 2018

اهداف توسعه پایدار مربوط به
صحت و نقش مراکز تحقیق پالیسی:
ایجاد تحرک در جنوب آسیا

سید احمد میثم نجفی زاده

حامیت اجتامعی

گزارش

سپتامرب 2018

خشونت مبتنی بر جنسیت در میان
کودکان بی جا شده داخلی در کابل:
اقداماتی که باید انجام شود

لیه ویلفریدا و چونا چاوز

حامیت اجتامعی

پالیسی نامه

آگست 2018

سیاست ها در ماورای شواهد :مورد سوال
قرار دادن ارتباط میان ارائه خدمات
و مرشوعیت دولت در افغانستان

اشلی جسکن و
اورځال نعمت

حامیت اجتامعی

مقاله تحلیلی

√

√

√

جوالی 2018

افراطگرا و فعال :افراطگرایی در بین
محصالن پوهنتون در کابل هرات

ویدا مهران

حامیت اجتامعی

پالیسی نامه

می 2018

ارزیابی تأثیر  EUPOLدر
اصالحات پلیس افغانستان

قیوم رسوش

حامیت اجتامعی

مقاله مقدماتی

می 2018

آب هرچه عمیق تر ،آرام تر:
کوکنار نا مرشوع و تحول دشت
های جنوب غرب افغانستان

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

حوت 1396

مصئونیت شهری :برنامه بازبینی
بنای صلح شهری در افغانستان

یام ترابی

√

√

حامیت اجتامعی

پالیسی نامه

جنوری 2018

مطالعه بازمنایی :میکانیزم
های نهادی برای مهار کردن
قاچاق انسان در افغانستان

ولی محمد کندیوال

حامیت اجتامعی

پالیسی نامه

مارچ 2018

مطالعه بازمنایی :میکانیزمهای نهادی برای
مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

سوپروا نراسیمهیا

حامیت اجتامعی

نرشیه تحلیلی

جنوری 2018

نوع شناسی منازعهء کوچی-
ده نشین در افغانستان

داکرت انتونیو گیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

نرشیه تحلیلی

عقرب ۱۳۹۶

خالصه ای در مورد منازعه کوچی
و باشندگان محل در افغانستان

داکرت انتونیو گستوزی

√

√

حامیت اجتامعی
و معیشت

چکیده

اسد ۱۳۹۶

باز نگری قضایی در افغانستان

غزال حارس

√

√

قانون اساسی

پالیسی نامه

اسد ۱۳۹۶

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان :نگاهی به کاوون کاکړ ,توماس
گذشته و پیشنهادهایی در مورد را ِه پیرشو کریمر ,هامیون رئوفی

√

√

قانون اساسی

پالیسی نامه

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری شهری :ارزیابی برنامۀ
انکشاف شهری در افغانستان

دتلیف کامیر ,ذبیح
الله عیسی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری معادن :سیستم مؤثر جمع
آوری عواید صنایع استخراجی در افغانستان

جاوید نورانی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

جوزا ۱۳۹۶

حکومتداری مهاجرت :تکامل مفاهیم
و چارچوب نهادی در افغانستان

ولی محمد کندیوال,
هلن سی سی

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

حمل ۱۳۹۶

اصالحات خدمات ملکی در افغانستان:
نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

سید حشمت الله
هاشمي ,گیرهارد الوت

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله مسأله محور
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