قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها:

تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در
والیت ننگرهار
دیوید منسفیلد
میزان 1399

					
نویسنده:

دیوید منسفیلد

					
مرتجم:

فریدون شارق

		
شامره استندرد بین املللی کتاب

978-9936-641-594

کد نرشیه				:

 2008د

©  1399واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
این نرشیه میتواند فقط برای اهداف غیر تجارتی و درصورت یادآوری نویسنده و منبع نقل وقول استناد و یا تکثیر گردد .نظریات
ذکر شده در این نرشیه مربوط به نویسنده میشود و لزوما منعکس کننده نظریات  ، GCRFدولت بریتانیا ،واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان و رشکای ما منی باشد .متام حقوق نارش محفوظ است .هرگاه این نرشیه چاپ مجدد ،ذخیره و یا به صورت برقی به
دسرتس گذاشته میشود ،باید خط ارتباطی به سایت انرتنتی ( AREU(www.areu.org.afدر آن چاپ و یا روی صفحۀ انرتنتی گذاشته
شود .برای هر گونه استفاده که در باال مشخص نگردیده است ،باید اجازه قبلی به صورت تحریری از رشکت نارش ،واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان با ارسال ایمیل به  areu@areu.org.afیا با متاس گرفنت با  +۹۳ )۰( ۲۰ ۲۲۱ ۳۴ ۱۵اخذ گردد.

درباره مواد مخدر و نظم و بی نظمی
مواد مخدر و نظم و بی نظمی :ایجاد اقتصاد پایدار صلح در دوره پس از جنگ ،یک پروژه تحقیقاتی چهار ساله است که شواهد جدیدی
را در باره چگونگی تبدیل اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی به اقتصاد صلح در افغانستان ،کلمبیا و میامنار گرد آوری می کند .این تحقیق،
کار یک کنرسسیوم بین املللی متشکل از سازمان های شناخته شده بین املللی دارای تخصص بی نظیر در زمینه مواد مخدر ،منازعه،
صحت و انکشاف است .مدیریت پروژه به عهده پوهنتون مطالعات رشقی و افریقایی پوهنتون لندن است و رشکای پروژه عبارتند از:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،موسسه  ،Alcis،کریستین اید ،مرکز تحقیقاتی کاچینلند ،پوهنتون حفظ الصحه و طب گرمسیری
لندن ( ، )LSHTMسازمان تحقیقات و انکشاف پایدار ،پوهنځی مطالعات جهانی و منطقه یی آکسفورد ،سازمان ، PositiveNegatives
آژانس خربی شان هرالد ،پوهنتون آند ،و پوهنتون ملی کلمبیا.

ِ
منابع مالی این تحقیق از سوی سازمان تحقیقات و نوآوری انگلستان ،که بخشی از صندوق
تحقیقات چالش های جهانی ()GCRF
است ،تامین شده بود.

دیدگاه های ارائه شده در این مقاله بیانگر نظر نویسنده گان است و لزوم ًا نظرات ( ، )GCRFدولت انگلستان یا سازمان های همکار
را بازتاب منی دهد.
اهداف پروژه:
1 .ایجاد پایگاه مبنی بر شواهد در مورد مواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی و تأثیرات آن بر درگیری های مسلحانه ،صحت عامه و
معیشت .این کار از طریق تحقیقات تجربی مقایسوی در مورد مناطق مرزی افغانستان ،کلمبیا و میامنار انجام می شود که در
مجموع اکرث قریب به اتفاق هیروئین و کوکائین غیرقانونی جهانی را تولید می کنند.
2 .برای توسعه رویکردهای جدید برنامه و اصالحات پالیسی ،این کار میتواند در کاهش خشونت و پیرشفت های اختصاصی و
معیشت دوامدار در زمینه های متاثر از مواد مخدر کمک کند.
3 .ایجاد یک شبکه جهانی از محققان و نهادهای تحقیقاتی از افغانستان ،کلمبیا ،میامنار و بریتانیا .این پروژه روی موادمخدر
متمرکز است ،اما ساحه تحقیق خویش را به انواع دیگر اقتصادهای غیرقانونی گسرتش میدهد .این برنامه از طریق ایجاد
کنرسسیوم تحقیقاتی برای تحول یا ایجاد تغییر در اقتصادهای غیرقانونی به پیش برده میشود.
برای معلومات بیشرت در مورد موادمخدر و نظم و بی نظمی به وبسایت ما مراجعه منوده"http://www.drugs-and- :
 disorder.org" www.drugs-and-disorder.orgو ما را در تویرت دنبال کنیدTwitter @drugs_disorder :

أ

قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار

HYPERLINK

درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تحقیقاتی مستقر در کابل می باشد که در سال  ۲۰۰۲با همکاری جامعه بین املللی
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل
ِ
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 .واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  ۲۰۲۰به
عنوان یک نهاد غیر انتفاعی در وزارت اقتصاد ثبت گردید .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 سوم 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  2018مجله پراسپیکت بریتانیا (
 )Magazineگردیده است.

Prospect

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  2020توسط نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:
European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), Central Asia Regional Economic Cooperation Institute (CAREC), The
Foundation to Promote Open Society (FPOS), The French Medical Institute for mother and children (FMIC), The Royal United Services
Institute (RUSI), Institute for Integrated Transitions (IFIT), and UN Women.

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).

قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار

ب

فهرست مطالب
در باره نویسنده .........................................................................................................د
سپاسگزاری............................................................................................................ه
.1

خالصه 1.........................................................................................................

.2

مقدمه 1..........................................................................................................

.3

روش تحقیق 3....................................................................................................

.4

 . 1 .3اهداف و راهیافت تحقیق 3...............................................................................
 . 2 .3طرح و تطبیق تحقیق 5...................................................................................
پیش زمینه :والیت ننگرهار 11......................................................................................

.5

پاسخ های مقدماتی برای پرسش های این تحقیق19.................................................................

.6

 . 1 .5جغرافیای طبیعی20.......................................................................................
 . 2 .5زیرساخت (زیربنا) های فزیکی26..........................................................................
 . 3 .5ژئوپولتیک 38............................................................................................
 . 4 .5خشونت 41...............................................................................................
 . 5 .5رژیم های مقرراتی46.....................................................................................
 . 6 .5شبکه ها و گروه های حامی56.............................................................................
موضوعات و نکاتی که به تحقیق و تحلیل بیشرت نیاز دارند58..........................................................

.7

نتیجه گیری و پیامد ها 62..........................................................................................

مآخذ64.............................................................................................................. ...

ج

قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار

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.
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سپاسگزاری
از رشکت  Alcis Ltdبه خاطر تحلیل تصاویر با کیفیت باال و سنجش از دور ( )high-resolution remote-sensing imageryو از سازمان توسعه و
تحقیقات پایدار به خاطر تالش های مداوم ساحوی شان سپاسگزاری می کنم .همچنان ،از ریچارد بریتان ،پاول فیشتین و مایک عثامن
و دو مرورگر ناشناس نیز به خاطر رشیک ساخنت دیدگاه های شان بر نسخه پیش نویس این گزارش تشکر می کنم.
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1خالصه

در والیت ننگرهار در رشق افغانستان ،بازیگران اقتصادی و
سیاسی هم در حکومت و هم در گروه طالبان از تولید ،انتقال و
فروش طیف وسیعی از امتعه و کاالهای اقتصادی به دلیل کنرتول
شان بر موقعیت های کلیدی -نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی)-1
در زنجیره عرضه این کاال ها ،اجاره گیری منوده ،سود می جویند.
این بازیگران خود مستقیم در تولید و تجارت کاالهای اقتصادی
درگیر نبوده و آنان نه مالک معادن مرنال تالک و مزارع کوکنار
اند و نه هم در آن عم ً
ال مرصوف کار می باشند ،و نه هم مالک
آن کاالهای اقتصادی اند که در مسیر های تحت کنرتول شان،
انتقال و یا معامله می گردند؛ نه هم نقاط تراکم (نقاط سوق
الجیشی) که این بازیگران از طریق آن منابع عایداتی شان را
تامین می کنند ،در مراکز تولید آن کاال ها (بطور مثال :کارخانه
معدن و یا هم آزمایشگاه هیروئین) و یا در نقاط خروجی یعنی نقاط
مرزی که آن کاالها از آنجا انتقال می یابند ،قرار دارند .بسیاری از
این نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) در امتداد مسیر های انتقال
قرار دارند :مث ً
ال در ورودی گردنه های کوهپایه ها در جاهاییکه
باید از حیوان های بارکش برای انتقال استفاده گردد؛ و یا هم
در مناطقی که جاده های پخته پایان یافته و برای ادامه سفر،
کاالها از یک موتر کالن باربری به یک موتر کوچکرت بارگیری می
شوند .در برخی از این نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) عساکر
و یا پولیس مستقر بوده و با برخی تسهیالت نیز مجهز اند و در
ِ
رانندگان موتر های باربری ،آنان یا نقد ًا جریمه
صورت عدم توقف
شده و یا هم حبس می گردند ،و یا با خشونت مواجه می شوند.
این چنین نقاط ممکن توسط موانع مث ً
ال موانع فلزی ،دستگاه وزن
کاالهای اقتصادی و کارمندان رسمی حکومت تجهیز باشد ،اما در
بسیاری از مناطق جنوبی والیت ننگرهار ،چنین موقعیت ها ممکن
آنانی که بخواهند از
توسط گروهی از افراد مسلح کنرتول شود ،و از ِ
آن مسیر عبور منایند ،پول یا کرایه جمع آوری منایند.
در والیتی مثل والیت ننگرهار که در تولید مواد مخدر و داشنت
ذخایر معدنی مخصوص ًا مرنال تالک شناخته شده است ،و در
نزدیکی مرز با پاکستان واقع شده و آن والیت را در موقف خوب
برای گسرتش «تجارت ترانزیت» ترانزیت کاالهای اقتصادی
بدون محصول گمرکی با همسایگان افغانستان قرار می دهد،
فرصت ها برای جمع آوری کرایه ،بسیار زیاد می باشد .بطور
مثال ،در سال  2010م و در اوج حضور نیرو های پیامن اتالنتیک
1

شاملی (ناتو) در این کشور ،همه روزه به تعداد  800موتر باربری
(کانتیرن دار) از مرز تورخم عبور می منود ،در حالیکه تعداد زیادی
از مردم با حیوان های بارکش و تعدادی هم با انواع وسایل نقلیه
دیگر از قسمت های مختلف مرز های غیررسمی بین افغانستان
و پاکستان رفت و آمد می منودند .حتی در سال  2019م در حدود
 60کانتیرن مرنال تالک همه روزه از مرز تورخم عبور می منود که
مجموع ًا  2400مرتیک تُن تالک را انتقال می دادند .بنابرین ،عبور
کاالهای اقتصادی تا این حجم زیاد از این والیت ،امکان هدایت
ِ
کلیدی مشخص ،مساله
منودن این کاالها از طریق موقعیت های
اخذ پول و سودجویی را برای بازیگران سیاسی و اقتصادی در آن
والیت و متحدین شان در مناطق دیگر ،بطور چشمگیر افزایش
می دهد .به همین ارتباط این مقاله در پی آنست تا با ارائه
اطالعات نشان بدهد که این نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی)
در کجا موقعیت دارند ،توسط چه کسانی کنرتول می شوند ،کدام
نوع کاالها از مسیر آن انتقال می یابند ،و مقرراتیکه میزان پرداخت
رانت یا سود از انتقال آن کاالها را تعیین می کند کدام ها اند .تا
از این طریق بتوان وضعیت اقتصادی و سیاسی این والیت را ،به
خصوص در این وقت که این کشور به طرف صلح گام بر می دارد،
بهرت درک منود.
به این ترتیب ،این مقاله عواملی را که روی تثبیت و موقعیت این
نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) در مسیر زنجیره ای عرضه برخی
از کاالهای با ارزش اقتصادی مانند مواد مخدر ،مرنال های معدنی
و تجارت ترانزیت ،نقش تعیین کننده دارند ،می پردازد .این مقاله
همچنین اهمیت این را که با گذشت زمان مسیر های انتقال کاالها
و نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) تغییر یافته اند ،مستند می
سازد و روش های را که بر تعیین مقدار و نوعیت رانت گیری و سود
جویی بکار می روند ،مفص ً
ال توضیح می دارد .این مقاله بر اساس
یافته های پژوهشی است که از طریق بیش از  300مصاحبه عمیق
و همه جانبه که در فصل خزان سال  2019م با کسانی که مستقیم
در تجارت و حمل و نقل یک تعداد کاالهای عمده و با ارزش
دخیل بوده اند ،و در موقعیت اسرتاتیژیک در مسیر مناطق مرزی
آن والیت ساکن بوده اند صورت گرفته ،تهیه شده است .یافته
های این مصاحبه ها همراه با تصاویر با کیفیت باال و تحلیل های
فضایی یکجا شده که این تصاویر برخی از مناطق دور دست و غیر
قابل دسرتس آن والیت را برای شناسایی و تائید تغییرات تاریخی
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و جغرافیایی و همچنان بررسی مسایل مورد عالقه ،تحت پوشش
قرار می دهد .عالوه بر اینها ،این مقاله بر اساس دو دهه تجربه
کار ساحوی نویسنده و تیم تحقیق و مرور ادبیات و متون تاریخی
و معارص مربوطه ،تهیه شده است.
طبیعی
این مقاله نشان می دهد که مشخصه های جغرافیای
ِ
والیت ننگرهار نقش اساسی و تعیین کننده در حمل و نقل مقادیر
چشمگیر کاالهای اقتصادی و به ترتیب نقش مهم در فراهم
آوری زمینه برای اخذ کرایه و سود جویی ،دارد .بر عالوه ،در
این مقاله استدالل می شود که مرز های کوهستانی این والیت
با پاکستان نه تنها به عنوان یک مانع طبیعی برای انتقال کاالها
و هدایت مسیر ترانزیت و حمل و نقل از طریق کوتل ها (گردنه
ها) و دره ها عمل می منایند بلکه همین مرز های کوهستانی
نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) را تعیین می مناید که این
کاالها در آنجاه انبار شده ،دوباره بارگیری گردند و برای چه
کسانی از طریق ایجاد شغل و عواید ،زمینه برای سود جویی را
مساعد سازد .غالب ًا این نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) کمی
دورتر از مراکز تولید کاالها و یا نقاط مرزی موقعیت دارند و نه
تنها از مشخصه های جغرافیای طبیعی بلکه از رسمایه گذاری
روی زیربناهای اقتصادی که مسیر انتقال کاال ها را تعیین می
غیررسمی که حمل و نقل و
کنند ،و همچنین از مقررات رسمی و
ِ
بارگیری این کاالها را ترتیب و تنظیم می منایند ،بهره می برند.
همچنان این مقاله نشان می دهد که چگونه رسمایه گذاری
روی زیر بنای اقتصادی (زیرساخت ها) ،اقتصاد سیاسی والیت
ننگرهار را مخصوص ًا پس از سقوط رژیم طالبان در سال  2001م
متحول ساخته است .به برخی موارد ،زیر بناهای اقتصادی باعث
تسهیل روند تولید و تجارت ،گردیده است .بطور مثال ،شاهراه
اصلی جالل آباد  -تورخم منونه واضح و مشخصی از زیرساخت
هایی است که سبب تشویق انتقال حجم زیادی از کاالهای
اقتصادی بشمول مواد معدنی ،مواد نفتی و محصوالت زراعتی
میان افغانستان و پاکستان گردیده است .این کار زمینه حصول
مالیات را برای حکومت افغانستان در منایندگی های گمرکی
اش در رساچه و تورخم ،فراهم ساخته است .اما ،زیرساخت های
دیگر مانند جاده حلقوی جنوب ،مشخص ًا سبب تشویق تجارت
کاالهای ترانزیت از مسیر کوهستانها گردیده که اینکار با دور
زدن از سیستم مقرراتی رسمی ،رانت گیری یا سود جویی را برای
گروه های قومی ،قبیله ای که از نزدیک با مسوولین و بازیگران
حکومت محلی در هامهنگی اند ،فراهم منوده است .در موارد
دیگر احداث و احیاء زیر بناهای اقتصادی مث ً
ال ساخت حصار
2

توسط حکومت پاکستان در امتداد مرز افغانستان و پاکستان از
سال  2007تا  2019م سبب مسدود شدن تعدادی از مسیر های
تجارتی غیررسمی در مناطق قبیلوی مهمند گردیده است که
اینکار سبب قاچاق کاال ها توسط قاطر ها ( 2500قاطر بارکش
در هر روز) از طریق مسیر های که مورد عالقه آن ها بوده است،
شده است و سبب افزایش زمینه ها برای رانت گیری و سود
جویی گردیده است .بر عالوه ،این مقاله روی اهمیت منافع
کالنِ ژئوپلیتیک که در شکل دهی الگو ها و روش های تجارت
تاثیر گذار بوده اند و همچنان در مورد نقش منافع اقتصادی و
سیاسی ،رقابت میان حکومت پاکستان و افغانستان ،رقابت میان
نخبگان و گروه های روستایی در هردو سوی مرز در تعیین و
تثبیت مسیر های تجارتی و نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) و
استفاده مداوم از آنها بحث می مناید.
یاد آوری این نکته نیز حایز اهمیت است .در بسیاری از مناطق
ننگرهار رسمایه گذاری روی زیرساخت های فزیکی دقیق ًا در آن
قلمرو های صورت گرفته که در آن مناطق دولت بطور تاریخی
کمرت کنرتول داشته است؛ مث ً
ال در ولسوالی های جنوبی آن
والیت که در امتداد سلسله کوه های سپین غر ،واقع می باشند.
بدون شک این رسمایه گذاری ها بر مصداق این فرضیه یعنی
«جاییکه جاده پایان می یابد ،طالب آغاز می شود» صورت گرفته
اند .این مقاله توضیح می مناید که چگونه این رسمایه گذاری
فرایند تولید و تجارت کاالهای اقتصادی مانند مواد معدنی و
مواد مخدر را بیشرت تسهیل منوده و زمینه برای اخذ مالیات برای
گروه های شورشی را مساعد ساخته و چگونه آن رسمایه گذاری
یک منبع عایداتی را برای آنانیکه عم ً
ال با دولت و دیگر گروه
های دارای منافع مشرتک در میان طالبان و بازیگران خصوصی
دولتی در جنگ اند ،بشمول گروه های که در برابر کنرتول دولت
از مناطق و منابع شان مقاومت می کنند ،فراهم ساخته است.
در این مقاله همچنین بر نقش خشونت و منازعه در شکل دهی
الگو ها و اشکال تجارت و رانت گیری در والیت ننگرهار ،بحث
می گردد .در این رابطه ،به نظر میرسد که تجارت مواد مخدر
غیرقانونی به مقایسه سایر کاالهای اقتصادی ،بیشرت از آن کاال
ها مشکل آفرین منی باشد .تنها موارد استثنایی که در این زمینه
وجود دارند ،مربوط به دوره های اند که در آن زمان مقامات مرکزی
و والیتی به دنبال ِاعامل ممنوعیت دایمی کشت کوکنار در آن
ساحاتی بوده اند که جمعیت ساکن آنجا به جزء از کشت کوکنار و
تولید مواد مخدر به دیگر فرصت های اقتصادی ،دسرتسی نداشته
اند .در چنین دوره های است که هم جوامع روستایی و هم گروه
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های شورشی برای جلوگیری از اجرای برنامه های ممنوعیت کشت
و تولید مواد مخدر ،دست به اقدامات خشونت آمیز زده اند .اما
یافته های این تحقیق نشان میدهد که زورمندان و صاحبان قدرت
در والیت ننگرهار از خشونت بیشرت بطور اسرتاتیژیک به منظور
اخالل در تجارت ،بدست آوردن قدرت ،رانت گیری و داشنت دست
باال برای مذاکره روی تعیین میزان و نرخ اجاره گیری ،استفاده
کرده اند .در این زمینه از هردو طرف مرز منونه های متعددی وجود
دارد که در آن گروه های محلی و حکومتی همکار بوده اند و با
توسل به خشونت ،نیرو های را که مانع کشت و تولید مواد مخدر
می شدند از ساحه رانده اند و زمینه را برای آغاز و از رسگیری تولید
و تجارت این مواد فراهم ساخته اند .اخراج منگل باغ از دره تیراه
در پاکستان به دلیل ترس از حضور وی و اخالل در تجارت ُپر
منفعت ترانزیتی در آن منطقه ،بارزترین منونه است.
و در نهایت ،این مقاله روی ویژگی های توزیعی اقتصاد
غیرقانونی می پردازد .تجارت فرامرزی مواد مخدر و کاالهای
ترانزیتی که در تولید و انتقال آن کاال ها از مسیر های خاص،
بازیگران مختلف محلی دخیل اند ،برای گروه های مختلف در
رسارس والیت ننگرهار منابع عمده عایداتی ،اشتغال ،رانت گیری
و سود جویی را فراهم می سازد .تبانی و همکاری میان بازیگران
در نهاد های حکومتی و در گروه های شورشی -مخصوص ًا در
خصوص سیستم های مقرراتی رسمی و غیررسمی در تعیین
چگونگی تولید و انتقال کاال های اقتصادی  -نیز منافع اقتصادی
و سیاسی در عقب الگو های موجود تجارت و رانت گیری را،
برجسته می سازد .به این ترتیب در این مقاله نتیجه گیری می

شود که یک فضای تفاهم قوی برای تداوم این نوع اقتصاد های
غیررسمی وجود دارد و ظرفیت برای مذاکره ،اعرتاض و حتی
مقاومت خشن در برابر هرنوع تالشهای دولت و یا سایر بازیگران
به منظور محدود ساخنت تولید و تجارت در مسیر ها و نقاط تراکم
خاص ،موجود است .در حقیقت ،تداوم تحمل و انعطاف پذیری
دولت نسبت به قاچاق حجم بزرگی از مواد مخدر و کاالهای
ترانزیتی از مرز افغانستان به پاکستان ،اهمیت این اقتصاد های
غیر قانونی و غیررسمی و نقش آنرا در رابطه به معیشت مردمان
این جوامع مرزی ،برجسته می سازد .قدرت و توانایی افراد
دخیل در تولید و تجارت این کاال های اقتصادی و پیوند های
شان با صاحبان قدرت در سطح والیتی و در سطح ملی ،توانایی
مقامات رسمی و گروه های شورشی برای هر نوع اقدام مخالف
این اقتصاد های غیررسمی ،در صورتیکه این طرفین در جریان
مذاکرات صلح به نتیجه مطلوب دست یابند ،محدود می سازد.
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2مقدمه

این نخستین مقاله از جمله ای دو مقاله است که در مرحله مقدماتی
این تحقیق برای پروژه «مواد مخدر و نظم /بی نظمی» در افغانستان،
ارائه می گردد .این تحقیق به رهربی مولف این مقاله و به مشارکت
موسسه تحقیق برای انکشاف پایدار 2و رشکت ( )Alcisصورت گرفته
و در والیات ننگرهار در جنوب افغانستان (هم مرز با پاکستان) و
نیمروز در غرب افغانستان (هم مرز با ایران) انجام یافته است .مقاله
حارض روی یافته های تحقیقی که در والیت ننگرهار در اواخر سال
 2018م انجام یافته ،بحث می مناید.
هدف این تحقیق در افغانستان این بوده است تا درک جامع
و پویایی در مورد بازیگران کاالهای اقتصادی ،رخ داد ها و
رویداد های که شکل دهنده (اقتصاد سیاسی) والیات مرزی
چون ننگرهار و نیمروز اند ،به دست آید .در حالیکه مترکز ُکلی
پروژه «صندوق تحقیق چالشهای جهانی» روی نقش مواد مخدر
غیرقانونی در گذار از جنگ به صلح در مناطق مرزی افغانستان،
کلمبیا و میامنار می باشد .تیم تحقیقی در افغانستان تصمیم
گرفت تا دامنه مرحله اکتشافی این تحقیق را در این کشور
وسیع تر سازد تا این پژوهش تولید ،تجارت و انتقال چند کاالی
اقتصادی و اساسی در مناطق مشخص را در بر گیرد.
تصمیم مبنی بر گسرتش دامنه تحقیق در افغانستان ،به دنبال چند
هدف بوده است .از همه مهمرت ،اینکار سبب افزایش دسرتسی
به ساحات تحقیق و مصوونیت بهرت برای محققین شده است.
از طرف دیگر این تصمیم به عنوان یک اسرتاتیژی پژوهشی،
برای درک بهرت از ارزش و اهمیت نسبی تجارت مواد مخدر در
مقایسه با سایر منابع اساسی اقتصادی برای رانت گیری و سود
جویی در متام مناطق مرزی (تحت مطالعه این تحقیق) مفید
واقع شده است .همچنین ،این تصمیم برای شناسایی اینکه آیا
مواد مخدر غیرقانونی نسبت به سایر کاالهای اساسی که مورد
مطالعه این تحقیق بوده ،ارتباط نزدیکرت با خشونت و بی ثباتی
داشته یا خیر ،نیز موثر واقع شده است .این فرضیه (ارتباط و
پیوند مواد مخدر غیرقانونی با خشونت و بی ثباتی) همیشه یک
دغدغه در طرح و دیزاین اکرث تحقیقات گذشته بوده است و
روی اکرث گزارش های رسمی و نرشات اکادمیک ،مستولی بوده
است .با درنظرداست این تصمیم ،مرحله مقدماتی این تحقیق،
روی دریافت پاسخ برای این چهار پرسش اساسی پرداخته است:
2
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 .أتولید و حمل و نقل کاالهای اساسی اقتصادی ،مانند
مواد معدنی ،مواد مخدر و نفت چگونه روی ثبات
اقتصادی و سیاسی مناطق مرزی ،تاثیر می گذارد؟
 .بآیا این تاثیرات روی کاالهای اقتصادی نسبت به اینکه
این کاال ها ،الف :غیرقانونی اند .ب -قانونی اند اما بطور
غیرقانونی انتقال می یابند ،متفاوت می باشد؟
 .جدالیل تغییر در اهمیت نسبی کاالهای مختلف اقتصادی
ِ
متفاوت حمل و نقل ،کدام اند؟ و اینها
و مسیر های
چگونه با تغییر در شبکه های اقتصادی و سیاسی و یا
هم تغییر در سطح خشونت و منازعه ،مرتبط می باشند؟
 .دکدام مداخالت و برنامه ها به تولید و حمل و نقل این
کاالها کمک کرده و یا هم آنرا تحت تاثیر قرار می دهد؟
طرح و دیزاین آن برنامه های انکشافی تحت تاثیر و در
روشنایی کدام تصامیم صورت می گیرند؟ و در نهایت
چگونه این مداخالت بر ثبات سیاسی و اقتصادی
مناطق مرزی تاثیر می گذارند؟
حفظ ارزش های اساسی پژوهشی ،و اجتناب از برجسته سازی
مواد مخدر در روش شناسی این تحقیق و همچنین برای
مصوونیت و امنیت کسانیکه در این تحقیق دخیل بوده اند،
بسیار مهم بوده است .همچنان استفاده از تصاویر ماهواره یی
با کیفیت باال ،برای این تحقیق یک رضورت بوده است .باید
توجه داشت که تولید ،پرورش و مرصف مواد مخدر غیرقانونی
تنها یکی از مجموعه فعالیت های اقتصادی و روش معیشتی
مردمان این مناطق مرزی است ،که غالب ًا از موارد و فعالیت
های غیرقانونی محسوب می گردند .بنابرین در این تحقیق از
راهیافت یا رویکرد متفاوتی یعنی «صحبت پیرامون مواد مخدر،
نه در مورد مواد مخدر“ استفاده شده است؛ به ترتیبی که مساله
اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر در قالب پرسش های ُکلی تر یعنی
در مورد معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و سیاسی آنان در این
مناطق مرزی ،مطرح شده و از پرسش های مستقیمی که غالب ًا
منجر به دریافت پاسخ های می شود که یا موضوعات بزرگ جلوه
داده شده ،یا هم پاسخ دهندگان بر رقبا و مخالفین سیاسی شان
اتهام قاچاق مواد مخدر را وارد می کنند ،و یا هم از پاسخ دادن
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اباء می ورزند ،اجتناب شده است .در واقع اینها چالشهای روش
شناختی پژوهشی اند که در بسیاری از گزارش های رسمی و
نرشات اکادمیک مربوط به مواد مخدر ،وجود دارند.
جمع آوری اطالعات مفید از طریق پرسش های مستقیم و
متمرکز در مورد تولید تریاک و کانابیس ،مخصوص ًا در مورد
پروسس و قاچاق مواد نشه آور ممکن نبود و حتی توسل به
اینکار می توانست محققین را در معرض خطرات جدی قرار
دهد .همچنین این نوع رفتار می توانست منجر به درک تحریف
شده ای از اهمیت مواد مخدر غیرقانونی از طریق اطالعات
نادرست در رشایط کالن اقتصادی و سیاسی آن منطقه گردد.
در این تحقیق برای بوجود آوردن فضای مناسب و برای تامین و
تقویت روابط در سطح سایت های تحقیقی ،و برای ایجاد یک
درک واضح در خصوص امکان تحقیقات ساحوی بعدی در این
ساحات ،در این مرحله تحقیق روی تعیین و شناسایی شبکه های
اقتصادی و سیاسی که مرصوف تولید و انتقال برخی از کاالهای
اقتصادی مانند مواد مخدر ،مواد معدنی« ،کاالهای ترانزیتی» و
فرامرزی ،مواد نفتی و کود کیمیاوی مترکز صورت گرفته است.
با مترکز روی کاالهای خاص اقتصادی ،این تحقیق روی ُکل
زنجیره عرضه ،یعنی از گذرگاه های رسمی و غیررسمی مرزی
در امتداد مرز افغانستان و پاکستان گرفته تا به اعامق مناطق
داخلی مناطق که برخی از این کاالها در آنجا تولید میشوند و
نیز مناطقیکه در طول مسیر های انتقال ،این کاالها و یا دیگر
کاالهای ترانزیتی در آنجا انبار و نگهداری شده و در دو سوی
مرز داد و ستد می شوند ،می پردازد .به این ترتیب این تحقیق
از نقطه نظر اطالعات مکانی ،غنی است .میتوان آنرا در مراحل
بعدی این تحقیق ،بسط و گسرتش داد.

کاهش این خطرات و عوامل تهدید کننده در همین بخش به
تفصیل بیان گردیده است .بخش سوم این مقاله ،معلومات
مخترص را در مورد والیت ننگرهار ارائه می دارد که شامل اهمیت
اسرتاتیژیک آن در تاریخ معارص این کشور ،چه از لحاظ پروژه
دولت سازی در افغانستان و چه از لحاظ تولید و کنرتول مواد
مخدر ،می باشد.
بخش چهارم مقاله ،بر یافته های این مرحله مقدماتی تحقیق می
پردازد .این یافته ها بر اساس  337مصاحبه عمیق و همه جانبه
با انتقال دهندگان ،تاجران و اطالع دهندگان در والیت ننگرهار
همراه با تصاویر ماهواره یی با کیفیت باال ،تهیه شده است .این
بخش روی تغییر در اهمیت نسبی نقاط مختلف مرزی ،مسیر های
انتقال ،پوسته های امنیتی ،و ساحات تولید کاالهای اقتصادی،
بحث منوده و توضیح می دارد که چگونه این تغییرات روی ائتالف
های سیاسی و اقتصادی برای کنرتول و نفوذ در نقاط کلیدی
تراکم (نقاط سوق الجیشی) به منظور استفاده از فرصت های
رانت گیری و سود جویی ،تاثیر می گذارند .با اینکار ،این مرحله
تحقیق محتمل می داند که مواد مخدر غیرقانونی ممکن از نظر
ارزش و اخذ رانت برای حکومت و گروه های مسلح به مقایسه
دیگر کاالهای ترانزیتی اهمیت زیادی ندارد و اینکه بخش عمده
از خشونت و منازعات در والیت ننگرهار که به مواد مخدر نسبت
داده می شوند ،احتام ً
ال بیشرت پاسخی است در برابر پالیسی ها و
مداخالت کنرتول مواد مخدر که تابع تولید و تجارت مواد مخدر
منی باشد .بخش پایانی این مقاله ،یافته های مقدماتی این
تحقیق را ارائه داشته و موضوعات مهم دیگری را برای تحقیقات
بیشرت در آینده ،معرفی می دارد.

این مقاله در پنج بخش ارائه می گردد ،بخش سوم این مقاله به
تفصیل به روش شناسی تحقیق می پردازد .این مرحله تحقیق
بدون شک چالش بر انگیز بوده است .نه تنها به خاطر مشکالت
امنیتی در سایت های این تحقیق بلکه در مجموع در سالیان
اخیر سطح خشونت در افغانستان مخصوص ًا در والیت ننگرهار و
حتی بیشرت در مناطق مرزی هم رسحد با پاکستان در جایکه از
سال  2014م دولت اسالمی (داعش) در آنجا جایگاه و پایگاه
برای خود ساخته ،افزایش یافته است .بنابرین ،اسرتاتیژی برای
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3روش تحقیق

3. 1 .اهداف و راهیافت تحقیق
مقاله حارض بر یافته های مقدماتی مرحله اکتشافی این تحقیق در
افغانستان می پردازد .این تحقیق بر اساس تجارب  ۲۰سال متوالی
محقق ارشد این تحقیق در ساحات روستایی افغانستان به شمول
والیت ننگرهار و بیشرت از یک دهه همکاری نزدیک با موسسه
تحقیق برای انکشاف پایدار و رشکت ( )Alcisو واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان بنا یافته است .این تجارب ،یعنی تحقیق در
مورد نقش مواد مخدر روی معیشت روستایی در افغانستان و عوامل
مختلفی که روی این نقش تاثیر گذار اند ،چالش های را که فرا راه
مطالعه پیوند میان اقتصاد مواد مخدر ،خشونت و اجتامع سیاسی
در مناطق مرزی افغانستان را برجسته ساخته است .این چالش ها،
شامل موارد ذیل می باشند:
 .أمشکالت و چالش ها برای دسرتسی به مناطق مرزی دور
افتاده و متاثر از منازعات ،همچنان مشکل دسرتسی به
افرادی که بطور گسرتده در پروسس و قاچاق کاالهای
غیرقانونی دخیل اند؛
 .باهمیت اجتناب از «بت واره سازی (فیتیشسم) مواد
مخدر “و لزوم مطالعات اقتصاد سیاسی مواد مخدر در
چارچوب رشایط عینی و قرار دادن مواد مخدر به عنوان
یکی از کاالهای اقتصادی که بازیگران و سازمان های
مختلف برای رانت گیری و سود جویی پیرامون آن،
همسویی و رقابت می منایند؛
تحقیق قوی و جامع که تنها بر
 .جرضورت یک روش
ِ
«روایت زورمندان»  -قاچاقربان و بازیگران سیاسی
که غالب ًا در محور تحقیقات گذشته روی مواد مخدر،
خشونت و اقتصاد سیاسی بوده اند – اتکا نکرده بلکه
شواهد عینی را از تغییرات و تحوالت در تولید ،پروسس

و انتقال کاالهای غیرقانونی و مداخالت و برنامه های
که روی این تغییرات اثر گذار اند ،نیز ارائه بدارد.
روش و اسرتاتیژی قوی پژوهشی برای اطمینان از صحت و سقم
یافته های تحقیق ،مهم است که در این تحقیق بدان اولویت داده
شده است .اجتناب از بت واره سازی (فیتیشسم) مواد مخدر که
از طریق آن به جهان مواد مخدر تنها از زاویه تولید مواد مخدر و
مداخالت مبنی بر کنرتول آن ،دیده می شود و به رشایط اقتصادی
و اجتامعی مناطقی که در چارچوب آن تولید و کنرتول مواد مخدر
اتفاق می افتد ،کمرت توجه می شود ،نیز برای این راهیافت و
رویکرد قوی تحقیق رضوری بوده است .شایعات ،حکایات و
اطالعات غلط در مورد مواد مخدر غیرقانونی و تالش برای کنرتول
آن در افغانستان نیز بطور گسرتده دست به دست می شوند که اینها
هم در روایات رسمی و هم در آثار علمی و اکادمیک مرشوعیت و
رسمیت یافته اند .3بر عالوه ،تحقیق در باره اقتصاد مواد مخدر به
مثابه یک فعالیت پنهان ،بدون حساب ،و غیرقانونی که غالب ًا متاثر
از گزافه گویی ،جهت گیری های مقامات و بازیگران اساسی مانند
سیاستمداران و قاچاقربان است ،کاری است بس دشوار .همین
مساله به ویژه در خصوص رابطه میان مواد مخدر و شورشگری -
در جاییکه جهت گیری و روش های ضعیف تحقیقی سبب تولید
روایات و یافته های شده که با واقعیت های تاریخی همخوان
نیست و سبب تخمین های نادرست در مورد میزان عواید از اقتصاد
مواد مخدر شده ،صدق می مناید.
برای مدیریت بهرت چنین چالشها و برای دستیابی به یک درک
دقیق و درست از بازیگران ،کاالهای اقتصادی و نیز رخ داد های
که فضای اقتصادی و سیاسی والیات مرزی ننگرهار و نیمروز را
شکل داده اند ،تصمیم گرفته شد تا در این مرحله تحقیق ،نه
تنها روی مواد مخدر بلکه روی تولید ،تجارت و انتقال یک تعداد

 3مثال :ادعای های وجود دارد که طالبان در سال  1994م کشت کوکنار را ممنوع ساختند و آن تصمیم سبب کاهش کشت در سال  1995گردید که متعاقب ًا طالبان در سال
 1996م ،آن ممنوعیت را لغو منودند .این ادعا بر خالف آنچه است که شواهد نشان می دهد .و شایعات بی اساس دیگر شامل “خربوزه تریاک” ،تخم های اصالح شده
ژنیتیکی ،و کشت گونه های مختلف تریاک از کشور های میامنار ،ایتالیا ،امریکا و چین .گاه گاهی ،محققین و تحلیل گران پالیسی با این نوع ادعا ها گمراه شده و به
مسایلی می پردازند که هم برای تحقیقات و هم برای سیاست گذاری ،پیامدی های می داشته باشد .چنین وضعی را فورستینربگ این گونه توصیف می کند“ :پذیرفنت
غیر نقادانه ای اسطوره سازی محلی” .به این گزارش ها ببینید :دیوید منسفیلد“ ،درک کنرتول و نفوذ :آنچه را که کوکنار و مالیه در زمینه حاکمیت دولت افغانستان آشکار
میسازد” (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان /1724/https://areu.org.af/publication .)2017 ،دیوید منسفیلد“ ،آفتاب با دو انگشت پنهان منی شود :مواد
مخدر غیرقانونی و گفتگوهایی در باب توافق سیاسی در افغانستان” (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستانf;/1904/https://areu.org.af/publication .)2019 ،
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از کاالهای اقتصادی در مناطق مشخص مرزی ،مترکز صورت
گیرد .این تصمیم اهداف مختلفی را برآورد .اول :گسرتش
دامنه تحقیق و شامل ساخنت کاالهای اقتصادی و قانونی که
بسیاری از آنها بطور غیرقانونی قاچاق می گردند ،سبب شده تا به
مسوولین ،نخبه گان و افرادی که دخیل بوده اند ،بهرت دسرتسی
پیدا مناییم .مواد مخدر و مخصوص ًا پروسس و انتقال فرامرزی
آن برای کسانیکه در آن دخیل اند ،یک موضوع حساس می
باشد .این حساسیت به نسبت غیرقانونی بودن آن و ترس افراد
دخیل از اینکه توسط مقامات دستگیر نگردند و یا ترس از ناحیه
مجازات توسط مسوولین فاسد و یا گروه های مسلح به خاطر
رشیک ساخنت اطالعات حساس ،می باشد .بحث روی تولید
و انتقال طیف وسیعی از کاالهای اقتصادی امکان این را که
محققین ،متهم به کار برای نهاد های ُمجری قانون شوند ،را
کاهش داده و از بی میلی پاسخ دهندگان در سهم گیری در این
تحقیق ،نیز جلوگیری کرده است.

تحقیق در محور کاالهای اقتصادی ،مسیر ها ،رشایط و رخ
داد های خاص که الگوی های تجارت و رانت گیری را در این
مناطق شکل داده اند ،به پاسخ دهندگان این تحقیق رشایط و
فضای را فراهم ساخت تا به آنان مجموعه از واقیعت های عینی
و ملموس ارائه شود و از آن طریق آنان بحث ها و صحبت های
شان پیرامون مساله را ،به سادگی ارائه کرده بتوانند.
ثالثا :چنین پیش بینی شده بود ،که با شامل ساخنت موضوعات
تولید ،تجارت ،پروسس و انتقال تعداد دیگری از کاالهای
اقتصادی در مناطق مرزی ،ما قادر خواهیم شد تا ارزش و اهمیت
نسبی تجارت مواد مخدر را با سایر منابع مهم عایداتی و رانت
گیری در مناطق مرزی ،بهرت درک کنیم و این را شناسایی کنیم
که آیا مواد مخدر غیرقانونی بیشرت از سایر کاالهای اقتصادی
تحت مطالعه این تحقیق ،در خشونت و بی ثباتی نقش داشته
است یا خیر.

ثانیا ،بسط و گسرتش دامنه تحقیق فرصت برای جمع آوری
اطالعات تجربی در مورد شبکه ها و مسیر های مختلف تجارتی،
بازیگران سیاسی و اقتصادی که روی این شبکه ها و مسیر ها
تاثیر گذارند و اهمیت اختصاصی مسیر ها و بازیگران دخیل در
انتقال کاالهای خاص اقتصادی  -چه قانونی و یا غیرقانونی -
در طول زنجیره عرضه ،را فراهم ساخت .متمرکز ساخنت این
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3. 2 .طرح و تطبیق تحقیق
با در نظرداشت و شناخت چالش و مشکالت امنیتی و همچنین با
آگاهی از محدودیت های زمانی و مالی ،در این تحقیق روی مطالعه
تعداد محدودی از کاالهای اقتصادی ،پرداخته شده است که شامل:
 .1مواد مخدر غیرقانونی به تفکیک کانابیس ،حشیش ،تریاک،
مورفین ،هیروئین ،و میتافیتامین .2 ،مواد معدنی در ننگرهار،
بلخصوص مرنال تالک (پودر سنگ سفید -مگنیزیم سیلیکیت) .3
تیل دیزل  .4کود کیمیاوی  .5سیگرت و  .6مردم4.
مرنال ها و مواد مخدر غیرقانونی بر این اساس برای مطالعه
انتخاب شدند که این کاالها با داشنت ارزش بلند اقتصادی در
افغانستان در مناطق کوهستانی و دور دست تولید میشوند –
مناطقی بدور از حوزه کنرتول حکومت مرکزی – و غالب ًا به عنوان
منبع عایداتی برای گروه های شورشی تلقی می گردد .برخالف
سنگ مرمر ،تالک از نظر اقتصادی یک کاالی کمرت رسمایه بر
بوده که غالب ًا توسط دست استخراج و حاصل می گردد و از طرف
دیگر این کاال «قابل غارت» بوده ولی کامکان برای انتقال و
صادرات آن ،به شدت به جاده ها و زیر بناهای ترانسپورتی ،نیاز
می باشد .برخالف این کاالی اقتصادی ،انتقال مواد مخدر
در داخل افغانستان و یا هم در بیرون از مرز های آن ،با پای
پیاده و یا از طریق قاطر ممکن بوده که اینکار زیاد به زیرساخت
های اقتصادی و شبکه های حمل و نقل متکی نیست؛ و به این
اساس ،روند تولید و تجارت این کاال در برابر کنرتول و مقررات
دولتی زیاد آسیب پذیر نیست.
تیل دیزل و کودکمیاوی کاالهای قانونی اند و به این هدف در
این تحقیق انتخاب شده اند که این کاالها از طریق تعدادی
از گذرگاه های مرزی و رسمی (مانند بندر تورخم در ننگرهار)
به داخل افغانستان انتقال می یابند .همچنین این مواد بطور
غیرقانونی به مقادیر زیاد از طریق چندین گذرگاه مرزی
غیررسمی در رسارس کشور انتقال می یابند .انتخاب این کاال ها
برای این تحقیق بر اساس این اولویت بندی شده که هر دوی

این کاالهای اقتصادی از جمع اقالم اصلی در لیست واردات
افغانستان بوده و بطور مستقیم و دایم از اقالم تجارتی در تجارت
میان افغانستان و پاکستان بوده است .بطور مثال در سال ۲۰۱۸
م به مقدار  373000مرتیک تُن تیل دیزل به ارزش  ۱۶۶میلیون
دالر امریکایی 5به افغانستان وارد گردیده است و این یک
کاهش قابل مالحظه به مقایسه مقدار واردات این کاال در سال
 ۲۰۱۰م یعنی در اوج حضور نیروی های نظامی به این کشور
می باشد .که در آن سال نیرو های ناتو بیشرتین مقدار مواد
سوختی خود را بر اساس موافقتنامه تجارتی-ترانزیتی افغانستان
و پاکستان 6از پاکستان وارد این کشور منوده است.
از جمله کاالی مورد تحقیق یکی هم سگرت بوده است .اعتقاد
بر این بوده که مطالعه سگرت ممکن بینش ارزشمندی را در
خصوص دیگر کاالهای اقتصادی که به افغانستان از طریق
یک نقطه مرزی وارد ،بعد ًا به رسارس افغانستان انتقال و از نقاط
مرزی دیگر صادر می شوند ،ارائه داشته و اطالعات روشنی را در
خصوص نحوه تعامل میان شبکه های سیاسی و اقتصادی ،ملی
و بین املللی که در تجارت و رانت گیری و سود جویی این کاالهای
اقتصادی دخیل اند ،فراهم خواهد آورد .رسانجام ،شامل ساخنت
سگرت به عنوان یکی از کاالی اقتصادی در این تحقیق و ضمن ًا
روش که این تحقیق در چندین منطقه انجام
طرح و انتخاب ِ
یابد برای تثبیت درجه اهمیت تجارت ترانزیت (که یک اقتصاد
چندین میلیارد دالری است) بین افغانستان و پاکستان مهم بوده
است .ویژه خاص این تجارت ترانزیت در محور واردات کاال از
کشور های همسایه بطور قانونی و سپس قاچاق آن از هامن
بندر های مرزی و یا گذرگاه های مرزی با دیگر کشور ها ،و
بهره برداری از تفاوت نرخ مالیاتی میان این کشور و کشور های
دیگر ،می باشد .ارزش تجارت ترانزیت افغانستان با پاکستان در
سال  ۲۰۱۴م (به استثنای واردات توسط قوای ناتو) در حدود
 2.5میلیارد دالر امریکایی 7بوده است.

“ 4کارگاه آموزشی :مشاوره با رشکای تحقیق در افغانستان” ،گزارش کارگاه آموزشی برای پروژه «صندوق تحقیق برای چالشهای جهانی» توسط دیوید منسفیلد ،نوامرب
 .2016مرتیکس پالن تحقیق ننگرهار ،فربوری 2017؛ مرتیکس پالن تحقیق نیمروز ،فربوری  .2017شامل ساخنت «مردم» مشخص ًا برای تحقیق نیمروز مد نظر گرفته
شده است البته با درنظرداشت سطح قاچاق توسط مردم در مرز های غربی این کشور ،که در مقاله دوم روی آن بیشرت بحث می گردد.
5

اداره ملی احصایه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان“ ،سالنامه احصائیوی افغانستان  ،”2019-2018شامره  ،40جوالی https://www.nsia. .230-6 ،2019
pdf.2_compressed_19-2018-Afghanistan-Statistical-Yearbook/11/2019/wp-content/uploads/8080:gov.af
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پس از اینکه کاالهای اقتصادی مورد نظر برای این تحقیق
انتخاب شدند ،ساحات بالقوه برای انجام تحقیق و کار ساحوی،
جمع آوری اطالعات و تصاویر ماهواره یی تثبیت و اولویت بندی
گردیدند .اینکار به تکرار و بطور مشرتک با موسسه تحقیق برای
انکشاف پایدار و رشکت ( )Alcisانجام یافت .برای انتخاب
مقدماتی ساحات تحقیق ،شامل شناسایی نقاط ذیل بوده است:
 .أعمده ترین بندر های رسمی و غیررسمی در والیت
ننگرهار؛
 .بساحات اساسی تولید متام کاالهای اقتصادی تحت
مطالعه این تحقیق که از افغانستان نشأت می گیرند؛
 .جموقعیت بازار های عمده فروشی ،به هدف نقشه برداری
و تثبیت زنجیر های عرضه هر یک از کاالهای اقتصادی
تحت مطالعه این تحقیق؛
پس از تهیه لیست مقدماتی ساحات تحقیق ،فعالیت های کنونی
آن مناطق از طریق تصاویر ماهواره ،مورد تحلیل قرار گرفت و در
مواردیکه ممکن بوده مسیرهای انتقال در زنجیره عرضه کاال ها
ردیابی گردیده تا نقاط دورتری که شاید مورد عالقه تحقیق قرار
بگیرد ،نیز شناسایی گردند .با اضافه منودن اطالعات تاریخی
به این تحلیل تصاویر ماهوراه ای ،چندین نقطه دیگر نیز که در
آنجا کاالهای اقتصادی انبار می شدند و از یک نوع وسیله نقلیه
به نوع دیگر آن بارگیری می شدند ،شناسایی و تثبیت گردید.
از طرف دیگر اینکار ،شواهد تصویری را در خصوص تغییر در
زیرساخت ها و مقدار کاالهایکه در گذشت زمان در آنجا انبار
و بعد ًا انتقال می شد ،ارائه منوده است و نقطه مرجعی برای
پیگیری آن اطالعات در هنگام جمع آوری اطالعات در جریان
کار ساحوی بوده است .نقشه ساحات و موقعیت های مقدماتی
این تحقیق را میتوان در شکل  1مشاهده منود.

آخرین گام در طرح و دیزاین مرحله مقدماتی این تحقیق ،طرح
ابزار برای جمع آوری اطالعات و اولویت بندی پاسخ دهندگان
بوده است .بازهم باید یاد آور شد که تجارب تحقیقی روی مواد
مخدر غیرقانونی در افغانستان بوده که اساس مترکز این مرحله
تحقیق را ساخته است :پاسخ دهندگان چه کسانی باشند؟ چگونه
به آنها مراجعه شود و در کدام مرحله از این تحقیق و پرسش ها
را با آنان چگونه مطرح کرد؟
تجارب چنین نشان می دهد که در مرحله مقدماتی تحقیق،
دسرتسی به افراد دخیل در مراحل مختلف از زنجیره عرضه
مواد مخدر غیرقانونی ،مانند معامله گران ،پروسس کنندگان،
انتقال دهندگان ،صاحبان و کارگران آزمایشگاه ها و البراتوار
های مواد مخدر ،و حواله دار ها محدود می باشد .این مساله
به ویژه در مورد کسانی که در تولید و انتقال مورفین ،هیروئین،
میتافیتامین ،و نیز در مورد حواله دار ها و مسوولین حکومتی
صادق بوده است .اینها حساس ترین جوانب این تحقیق بوده
اند و آنانیکه در امر تولید و انتقال این کاال ها دخیل بوده اند،
متایلی برای صحبت آزاد و ارائه اطالعات دقیق ،ندارند .مهمرت
از همه ،برای محققین ساحوی در آینده اگر قرار برای اجرای
قانون در آن ساحات باشد ،عواقب جدی را برای آنان متوجه
خواهد ساخت .پنداشت و برداشت طوری بوده است که در این
مرحله تحقیق ،میتوان متاس های ابتدایی را تامین منود و به
برخی از یافته های مقدماتی دست یافت (بن ًا با این یافته ها باید
با احتیاط برخورد کرد) و روی استحکام و تقویت روابط کار منود
تا برای مراحل بعدی تحقیق از آن متاس ها و روابط استفاده
منود؛ در چنین زمانی است که جمع آوری اطالعات وسیعرت،
ممکن و میرس بوده می تواند.

https://www.pbc.org.pk/wp-content/uploads/AfghanistansTransitTradePatternsPrePostAPTTA.pdf
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شکل  :1والیت ننگرهار و ساحات تحقیق در
جریان مرحله مقدماتی این تحقیق
منبع :رشکت
Alcis
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اما در عوض تصمیم بر آن شد تا مترکز جمع آوری اطالعات
در جریان این مرحله ،بر آنانی باشد که در فعالیت های روزانه
استخراج ،حمل و نقل و تجارت هر یک از کاالهای اقتصادی
تحت مطالعه این تحقیق در متام ساحات تحقیق صورت گیرد.
برای دور زدن مشکالت ذاتی که در تحقیق بر فعالیت های
غیرقانونی و پنهان وجود دارد ،روند جمع آوری اطالعات روی
اسرتاتیژی های معیشتی خانواده ها از قبیل اینکه این افراد
چگونه عاید بدست می آورند؟ و تحت کدام رشایط؟ و اینکه این
رشایط در گذشت زمان چرا و چگونه تغییر کرده است؟ مترکز
منود .و مهمرت از همه بحث ها با پاسخ دهندگان بیشرت روی
تجارب مستقیم آنان نه روی رخ داد ها و پدیده ها در گسرته
جغرافیایی یک منطقه که می توانست پاسخ های ارائه شده،
بیشرت بر اساس گامنه زنی باشند ،متمرکز بوده است8.
مترکز دیگر این مرحله تحقیق روی افرادی بود که تحت «اطالع
دهندگان کلیدی» طبقه بندی شده اند .در واقع اینها افرادی بوده
اند که برای مدت طوالنی در یک ساحه تحقیقاتی خاص زندگی
منوده و دانش و اطالعات تازه ای از تاریخ اقتصاد سیاسی،
رویداد ها و وقایع مربوط به آن ساحه را در اختیار داشته اند .به
دلیل مشکالت دسرتسی و همچنان ترکیب تیم تحقیق ،پاسخ
دهندگان در این مرحله تحقیق مردان بوده اند .برای حصول
اطالعات تاریخی تا حد امکان برای آن پاسخ دهندگانی ترجیح
داده میشد که سن شان بین  ۶۰الی  ۷۰سال می بود؛ چون
اکرث ًا از دوران محمد ظاهرشاه یعنی از دهه های  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰
م خاطراتی را به یاد داشته اند.
برای اولویت بندی نوع اطالعاتی که می بایست در جریان کار
ساحوی تحقیق گرد آوری شود ،تشخیص داده شد که بازیگران
مختلف ،دارای دانش و تجارب کام ً
ال متفاوتی اند .به عنوان
مثال ،یک انتقال دهنده تریاک  -فردیکه با دریافت یک مبلغ
مشخص ،تریاک را از یک مکان به مکان دیگری انتقال می
دهد  -در مورد قیمت هر کیلو گرام تریاک در نقاط مختلف در
مسیر راه به پاکستان ،اطالعات کمی در اختیار خواهد داشت.
اما نامربده تنها اطالعاتی را که در اختیار دارد اینست که از
انتقال آن مواد چقدر عاید دریافت می کند .و هزینه انتقال آن
مواد بشمول هزینه حمل و نقل ،هزینه انبار و نگهداری ،رشوه و
پرداخت «مالیات» برای گروه های شورشی در مسیر راه چقدر می
باشد .به همین گونه یک تاجر تریاک یعنی شخصی که مالک
تریاک است و آنرا می فروشد ،معلومات مفصل در مورد تفاوت
8

قیمت های تریاک از یک نقطه به نقطه دیگر و اینکه چه مبلغی
برای انتقال آن از یک مسیر به مسیر دیگر باید بپردازد ،دارد .اما
این فرد غالب ًا اطالعات کمی و حتی نادرستی در خصوص تعداد
پوسته های امنیتی (چک پاینت ها) در امتداد مسیر راه و اینکه
آنها در کنرتول چه کسانی می باشند دارد و نامربده معلومات کمی
در خصوص قیمت حمل و نقل برای انتقال آن مواد از یک مکان
به مکان دیگری دارد .هرچند در روند جمع آوری اطالعات،
روی تفکیک و دسته بندی گروه های مختلف پاسخ دهندگان
بر اساس دانش و تجارب شان ،مترکز گردید اما روند جمع آوری
ِ
سواالت عام و ُکلی تر طرح شده بود تا
اطالعات روی حوزه ها و
اینکه تا حد ممکن اطالعات زیاد بدست آیند و بتوان از اطالعات
جمع آوری شده از گروه های مختلف پاسخ دهنده گان در مورد
کاال های مختلف و مسیر های مختلف ،مورد مقایسه ،ارزیابی و
تائید قرار گیرد .لیست کامل پاسخ دهندگان در جدول  ۱ارائه،
شده است.
به دلیل ماهیت حساس اطالعات برای این تحقیق ،تصمیم
گرفته شد تا اطالعات در این مرحله ،از طریق انجام مصاحبه
ها جمع آوری شوند .برای کاهش سطح جهت گیری در تحقیق،
مصاحبه با متام پاسخ دهندگان هنگامی که آنان رس کار خود
بوده اند ،انجام یافته است چرا که ممکن انجام مصاحبه ها در
خانه های شان سبب اخالل و مداخله دیگران واقع می شد .در
این مرحله ،از بحث های گروهی اجتناب شد چراکه در مناطق
روستایی افغانستان چنین بحث های تحت تاثیر بزرگان جوامع
قرار گرفته می تواند؛ و از طرف دیگر برای جمع آوری اطالعات
روی مسایل حساس ،این بحث های گروهی مناسب به نظر
نرسیده و حتی از نظر امنیتی هم برای پاسخ دهندگان و هم برای
محققین ساحوی ،تهدید ایجاد کرده می تواند.

کمیته سویدن برای افغانستان“ ،سیستم زراعتی ولسوالی نادعلی در والیت هلمند” ،رسوی زراعت افغانستان ،گزارش .1 :)1992( 15
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اطالع
دهندگان
کلیدی

29

26

10

20

مسیر های حمل
و نقل

گرو  /دوته خیل

گوروکو – سسوبی

دکه – کمه دکه

تبی

تورخم

غواره کی

مجموع

30

3

118

منبع :نویسنده

هیروئین تالک

1

26

دیزل

کاالی
ترانزیتی

کود
کیمیاوی

1

1
7

9

1
6

3

1

انتقال دهند گان

کانابیس تریاک

6

8
57

هیروئین تالک

جدول  :1تعداد پاسخ دهنده گان به تفکیک شغل ،کاالی اقتصادی و مسیر حمل و نقل

معامله گران/تاجران

20

15

کانابیس تریاک

4

17

21

35

1

26

8

17

4

6

8

0

57

دیزل

0

کود
کیمیاوی

1
11

2

14

کاالی
ترانزیتی

14
3
2
3

22

در جریان مرحله جمع آوری اطالعات ،انعطاف پذیری الزم نیز از
طریق مشوره های منظم و دوامدار میان همکاران ما در ساحه،
مدیران تحقیق در موسسه تحقیق برای انکشاف پایدار و محقق
ارشد این تحقیق ،به میان آمده است .این کار ما را کمک کرد
که نه تنها به هر نوع مشکل در جریان گرد آوری اطالعات و
چالش های امنیتی در وقت و زمان مناسب آن رسیدگی منائیم،
بلکه با اینکار توانستیم روی ابتدایی ترین یافته های تحقیق
بحث منائیم و سایر گذرگاه های مرزی غیررسمی و نیز تغییرات
در الگو و اشکال تجارت کاال های خاص ،را که در زمان طرح
و دیزاین مرحله مقدماتی تحقیق ،مد نظر گرفته نشده بودند،
شامل این تحقیق بسازیم .اینکار مخصوص ًا ازین جهت مهم
بود ،روند تجارت میان مرز افغانستان  -پاکستان به نسبت کاهش
ارزش روپیه پاکستانی و اعامر حصار توسط حکومت پاکستان
در امتداد مرز افغانستان در ولسوالی های مهمنددره و گوشته
والیت ننگرهار به سمت شامل گذرگاه رسمی تورخم ،بسیار تغییر
کرده است.
مراحل پایانی این مرحله تحقیق ،شامل مرور همه جانبه یافته
های تحقیق با همکاران ما در موسسه تحقیق برای انکشاف پایدار
و تحلیل سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبوده است .در این
جریان ،از نقشه های تهیه شده و تحلیل مقدماتی (جی آی اس)
بطور وسیع استفاده شد .این مرور و تحلیل یافته های اولیه به
ناتوانی محقق ارشد تحقیق که بنابر مشکالت موجود امنیتی منی
توانست به ساحات تحقیق در والیت ننگرهار سفر مناید و چنین
تصمیمی دارای پیامد های منفی برای پاسخ دهندگان و هم برای
محققین ساحوی بود ،بسیار ارزشمند بوده است .تصاویر دقیق و
مفصل ماهواره یی از متام ساحات تحقیق که چندین سال را تحت
پوشش قرار می داد ،برای تیم تحقیق این امکان را فراهم ساخت
تا آنان تاریخچه های مفصلی را در خصوص هریک از ساحات
تحقیق تهیه منایند و نقاط مورد عالقه را در صورتیکه نیاز برای

تحلیل های بیشرت ماهواره یی باشد ،یاد داشت کنند .این مرور
شامل بررسی بسیاری از مصاحبه ها با تولیدکنندگان ،تاجران و
انتقال دهندگان در امتداد زنجیره عرضه متام کاالهای اقتصادی
تحت مطالعه این تحقیق ،نیز بود .در نهایت با درخواست محقق
ارشد این تحقیق ،رشکت  Alcisتحلیل های بیشرت تصویری را
انجام داد که شامل تحلیل دقیقتر نتایج کار ساحوی در مورد
تغییر الگو های تجارت ،رخ داد ها و یافته های بود که توسط تیم
ساحوی تحقیق ثبت شده بود.
در مجموع ،در این مرحله تحقیق از اسرتاتیژی های استقرایی
و تکراری که بر اساس مشاهدات و نتایج اطالعات جمع آوری
شده از پاسخ دهندگان و نیز تصاویر ماهواره ای ،تدوین گردید،
استفاده شده است .برعالوه ،از یک طرف ماهیت غیرقانونی و
پنهانی موضوع مورد مطالعه این تحقیق ،و از طرف دیگر ،چالش
های امنیتی ،ایجاب می کرد تا ما در جمع آوری و تائید اطالعات
و بعد ًا در رشیک ساخنت آن ،احتیاط الزم را بکار بربیم.
مصاحبه با بازیگران متعدد ،در ساحات متعدد ،و در امتداد
زنجیره عرضه کاالهای اقتصادی مختلف ،و ادغام آن با تحلیل
تصاویر ماهواره ای با کیفیت بلند ،یک اسرتاتیژی و روش موثر
برای این تحقیق بوده است و در ضمن این روش ،با درنظرداشت
رشایط چالش بر انگیز ،برای مدیریت منابع اندک این تحقیق،
موثرترین رویکرد بوده است .منابع اندک موثرترین راه برای این
تحقیق بوده است .به این ترتیب در این مرحله ،مساله اقتصاد
سیاسی مواد مخدر در چارچوب رشایط موجود آن و در کنار سایر
کاالهای اقتصادی که سازمان ها و افراد روی تجارت و انتقال
آن برای رانت گیری و سود جویی رقابت می منایند ،مورد مطالعه
و بررسی قرار گرفته است.
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4پیش زمینه :والیت ننگرهار

والیت ننگرهار در رشق افغانستان موقعیت داشته و با پاکستان
هم مرز می باشد .این والیت با والیات لغامن و کرن یک حوزه
آبی از مجموعه دره های بهم پیوسته که از نظر جغرافیایی باهم
محاط اند ،تشکیل داده که دریاهای کابل ،کرن و معاونین آن
در آنجا رسازیر می شوند .به طرف جنوب این والیت ،کوه های
سپین غر و به طرف شامل آن سلسله کوه های هندوکش رشقی
و والیت نورستان ،موقعیت دارد.
ننگرهار یکی از والیات پر جمعیت این کشور می باشد .نفوس آن
 ۲.۶میلیون نفر تخمین شده که عمدت ًا از اقوام پشتون می باشند.
در حالیکه در ولسوالی های شامل این والیت و در اطراف دره نور
قوم پشه ای اکرثیت نفوس آن منطقه را تشکیل می دهد 9.مرکز
این والیت شهر جالل آباد بوده که در قسمت تالقی دریا های
کابل و کرن  ،موقعیت دارد .دریای کابل از سمت رشقی این والیت
گذشته و به طرف پاکستان رسازیر می شود .کانال ننگرهار که در
دهه  1960م توسط شوروی اعامر شده است از دریای کابل تغذیه
می شود و بیشرت از  35000هکتار زمین را در آن والیت ،آبیاری
می مناید .برق شهر جالل آباد و ولسوالی های همجوار آن توسط
بند برق درونته که آن هم توسط شوروی در سال  1964م اعامر
گردید ،تامین می شود.
اقلیم این والیت مدیرتانه ای بوده که زمستان های نه چندان
رسد (به استثنائی مناطق کوهستانی آن) و تابستان های بسیار
گرم دارد .محصوالت مختلف زراعتی در امتداد حوضه اصلی
دریایی این والیت به شمول میوه جات و سبزی جات ِسرتس
و درخت زیتون زرع و کشت می گردد .کشت محصوالت در
ساحاتی که توسط دریا های کابل و کرن آبیاری می شوند ،در دو
فصل صورت می گیرد .اما در مناطقی که فعالیت های زراعتی
متکی به آب های فصلی و یا هم متکی به سیستم های آبیاری
زیر زمینی یعنی کاریز ها 10است ،تنوع در کشت زراعتی به دلیل
ناکافی بودن آب ،محدود می باشد .خشکسالی در اواخر دهه

 1990م و اوایل قرن بیست و یک ،روی این مناطق تاثیرات
منفی چشمگیری داشته است.
والیت ننگرها از گذشته ها مرکز اقتصادی حوزه رشق این کشور
بوده و در صف جلو تجارت مرزی این کشور با پاکستان بوده است.
اگرچه  ،مبداء و خاستگاه مرز میان افغانستان و پاکستان معاهده
خط دیورند است (این معاهده به تاریخ  ۱۲نوامرب  ۱۸۹۳م میان
امیر افغانستان یعنی عبدالرحمن خان و حکومت آن زمان هند
بریتانیوی امضاء شد ) اما روی این خط مرزی همچنان دعوا و
اختالف وجود دارد و در بسیاری از مناطق در امتداد این خط،
نشانه های واضح مرزی نیز موجود نیست 11.در توصیف این
مرز چنین گفته شده است که “این مرز دارای مزیت های کم اما
نواقص زیاد است .چنانچه از نقطه نظر قوم شناسی و از دیدگاه
اسرتاتیژیک و جغرافیایی ،این یک مرز غیر منطقی و غیر معقول
بوده است .یکی از حوزه های اساسی یعنی حوزه آبگیر رودخانه
اندوس را قطع می مناید ،این مرز یک ملت را به دو قسمت تقسیم
کرده و حتی قبایل را از هم جدا ساخته است ”12.همچنان هر
دو کشور در این مرز اقدام به تجاوز و دست اندازی می منایند که
بیشرت از هر جای دیگری این دست اندازی ها در یک دهه اخیر در
منطقه مرزی دوته خیل در ولسوالی گوشته این والیت ،بوده است.
اقلیم مدیرتانه ای ننگرهار ،این والیت را از نظر کشت نباتات
و باغداری غنی ساخته است .نباتات و میوه جاتی که همه
ساله و یا طی چندین سال به حاصل می رسند .انواع مختلف از
سبزیجات و میوه جات در ولسوالی های پائین دست این والیت
به ویژه در ولسوالی های بهسود ،کامه ،و رسخ رود پائین که
در مجاورت شهر جالل آباد موقعیت دارند ،توسط چاه هایی که
در امتداد دریای کابل و کانال ننگرهار حفر شده اند ،آبیاری
می گردند .این ولسوالی ها ،منبع اصلی تولیدات و فراورده های
زراعتی برای شهر کابل و شهر پشاور در پاکستان می باشند.

 9این تخمین از گزارش پروژه  World Pop Flowminderکه شامل اطالعات از سطح محل ،تعداد خانواده ها و نیز تصاویر ماهواره ای  Alcisمی باشد( .آخرین نقشه
برداری از افغانستان )2017 ،گزارش نرش نشده ،صفحه  .)18رسوی حکومت افغانستان که تنها بر اساس یک نظر سنجی از سطح محل می باشد ،این نفوس را 1.5
میلیون نفر ،تخمین کرده است.
 10یک کاریز از طریق رشته چاه ها و با حفر و پاکاری تونل های زیرزمینی ،زمینه برای آبیاری اراضی که از منبع آب دور است ،را مساعد می سازد.

 11سید وقیر علی شاه“ ،حصار کشی در دیورند و تاثیرات آن”  .44 internationals Asienforumشامره 89 :)۲۰۱۳( ۲-۱

 12و.ک .فریرس تیتلر ،افغانستان :مطالعه موردی روی انکشافات سیاسی در آسیای میانه و جنوبی (لندن :نرشات پوهنتون آکسفورد.188 :)1958 ،
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از سال  ۲۰۰۱م به این سو ،والیت ننگرهار به یک منبع عمده
ذخایر معدنی نیز بدل گردید .که از آن پس تعداد معادن در آن
والیت نیز افزایش یافته است .ولسوالی های گوشته ،کامه ،لعلپور
که به طرف شامل شهر جالل آباد واقع اند ،معادن کرومیت،
نفریت  ،گولد سلیت  ،سنگ مرمر و نیز گزارش های مبنی بر
موجودیت سنگ الجورد و یشم در آنجا وجود دارند .بخش عمده
استخراج رسمی و قانونی معادن در ننگرهار مربوط به استخراج
مرنال تالک است .که در دهه گذشته به رسعت روند استخراج
این سنگ افزایش یافته و بر اساس جواز رسمی دولتی در کوهپایه
های سپین غر که در سمت جنوب والیت واقع است  ،صورت می
گیرد (به شکل های  ۲و  ۳نگاه کنید) 13.این ساحه از نظر ذخایر
معدنی غنی است و معادن زیادی در ولسوالی های حصارک ،پچیر
و اگام ،خوگیانی  ،کوت ،ده باال و به ویژه در اچین و شیرزاد وجود
دارند .تصاویر ماهواره ای با کیفیت باال نشان می دهد که به تعداد
 ۱۰۳نقطه جداگانه در ولسوالی شیرزاد وجود دارد که تالک از آنجا
استخراج و یا هم در آنجا نگهداری و ذخیره می شوند .که این
ساحه در ُکل  ۲.۸۷کیلومرت مربع را در بر می گیرد .توافقنامه ها و
جواز های وزارت معادن نشان می دهد که در سال  ۲۰۱۸م ۲.۷
میلیون مرتیک تُن تالک به ارزش مجموعی  ۱۷۸میلیون دالر14
 15استخراج شده است.

اما یافته های این تحقیق و نیز آمار و ارقام از سالهای قبل نشان
می دهد که تجارت تالک نسبت به آنچه که از سال  ۲۰۱۸م
گزارش شده است ،کمرت می باشد .بر اساس این آمار۷۵۰۰۰۰ ،
مرتیک تُن به ارزش مجموعی  ۷۲میلیون دالر امریکایی ،16تالک
به پاکستان انتقال گردیده است .ذخایر معدنی در والیت ننگرهار
رصف نظر از ارزش واقعی آن،سبب رونق صنعت در شهر جالل
آباد گردیده است .مواد معدنی مخصوص ًا تالک قبل از اینکه به
پاکستان انتقال و از آنجا به سایر کشور های جهان صادر گردد،
پاک کاری و پروسس می شود.

 13مرنال تالک تقریب ًا ارزش متام مرنال های را که بر اساس قرار داد در ننگرهار استخراج می شوند ،دربر می گیرد .ارزش دیگر مرنال ها (بشمول جغل ،سنگ مرمر ،و
سنگ) بر اساس قرار داد ،در سال  2018میالدی 656 ،هزار دالر امریکایی بوده است .وزارت پطرولیم و معادن ،جمهوری اسالمی افغانستان“ ،معلومات حجم تولیدات
مرکزی و والیتی” 1395 ،و  1396هـ.ش.https://momp.gov.af/central-and-provincial-production-value-and-volume-information .
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وزارت پطرولیم و معادن ،جمهوری اسالمی افغانستان“ ،معلومات حجم تولیدات مرکزی و والیتی” 1395 ،و  1396هـ.شhttps://momp.gov.af/central-and- .
.provincial-production-value-and-volume-information

 15از مجموع  44جوازنامه ،به جزء از  16جواز دیگر همه منقضی شده بودند؛ ولی با آنهم ،بسیاری از کمپنی ها در استخراج معادن ادامه می داند.

 16این رقم براساس سنجش های ما از جریان کار ساحوی می باشد که تخمین ًا  60موتر باربری ،بدون روز های جمعه ،روزانه به طرف پشاور حرکت می کردند .مرنال تالک
قبل از اینکه به مارکیت های جهانی بفروش برسد ،در آن شهر به تاجران فروخته شده ،دسته بندی و پروسس می گردد.
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شکل  :2سطح استخراج مرنال تالک در مرکی خیل در ولسوالی شیرزاد در سال  2008م
منبع:
Alcis
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شکل  :3سطح استخراج مرنال تالک در مرکی خیل در ولسوالی شیرزاد در سال  2018م
منبع:
Alcis

قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار

14

والیت ننگرهار در طول دهه های  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰م یکی از والیاتی
بوده که بیشرتین کمک های انکشافی را دریافت کرده است .این
کمک ها از طریق سازمان و موسسات امدادی که در آن طرف مرز
در شهر پشاور پاکستان که از مرز تورخم به فاصله  ۵۴کیلومرت واقع
است ،صورت گرفته است .شهر پشاور هنوز هم از نگاه اقتصادی
بر بازار های این والیت مسلط است و تجارت قابل مالحظه ای
بین افغانستان و پاکستان از گذرگاه رسمی تورخم و همچنان از
چندین گذرگاه غیررسمی در رسارس آن والیت به شمول گرو  ،دوته
خیل  ،غوره کی  ،کامه  ،دوکه ،سسوبی و تبی صورت می گیرد.
روپیه پاکستانی کامکان در این والیت در چلش بوده و در داد و
ستد های تجاری و اقتصادی استفاده می شود.
نقش والیت ننگرهار به مثابه مرکز اقتصادی و نیز مسیر ترانزیت
کاالهای اقتصادی (صادرات و واردات کاالی افغانستان) پا بر
جاست .این والیت در سال  ۲۰۱۸م بطور رسمی  ۱۱۹میلیون
دالر مالیات از بابت صادرات و واردات کاال جمع آوری منوده
است .و این مبلغ بیشرت از مبلغ مالیات جمع آوری شده در والیت
هرات ( ۱۱۷میلیون دالر) و ِصف اندکی کمرت از مجموع عواید
مالیاتی والیات بلخ ( ۷۱میلیون دالر) ،کندهار ( ۳۷میلیون
دالر) و نیمروز ( ۳۸میلیون دالر) می باشد .در والیات متذکره به
ترتیب بنادر ترمز ،سپین بولدک و زرنج واقع می باشند 17.والیت
ننگرهار  ۲۴۱میلیون دالر عواید دولتی را نیز جمع آوری منوده
است و در این زمینه دومین والیت پس از والیت هرات (۳۰۸
میلیون دالر )18در جمع آوری عواید دولتی نیز قرار می گیرد.
اخذ مالیات از انتقال کاالهای اقتصادی از طریق این والیت
برای افرادی که بر مسند قدرت در این والیت قرار داشته
و افراد و گروه های که بر گذرگاه تورخم کنرتول داشته اند،
همواره یک منبع مهم برای رانت گیری بوده ،والیان و شبکه
های حامیتگر آنان در آن دست داشته است .بطور منونه ،گل
آغا شیرزی والی والیت ننگرهار در جریان سالهای  ۲۰۰۵الی
 ۲۰۱۳م از طریق جمع آوری مالیات تحت نام برنامه ‘صندوق
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وجهی بازسازی ننگرهار’ از وسایطی که از این والیت عبور می
کردند زمینه حصول رانت را برای خود مساعد ساخته بود و نامربده
ادعا می منود که از طرف دفرت رئیس جمهور اجازه یافته تا بر
اساس صالحدید خودش از آن منابع استفاده مناید 19.توانایی
برای تاثیرگذاری بر تعیینات مسوولین در منایندگی های گمرکی
هم در تورخم و هم در گذرگاه رساچه در جمع آوری رانت و بهره
برداری از تجارت فرامرزی بسیار اساسی ،بوده است.
ننگرهار به مثابه یک والیت مرزی و یکی از مسیرهای عمده
ترانزیت برای انتقال اموال لوجستیکی سازمان پیامن اتالنتیک
شاملی (ناتو) در افغانستان برای دولت های ایاالت متحده
امریکا و پاکستان از اهمیت اسرتاتیژیک برخوردار بوده است.
حکومت پاکستان و سکتور خصوصی آن دارای منافع سیاسی و
اقتصادی در این والیت هستند .دولت پاکستان در شهر جالل
آباد مرکز این والیت کنسولگری داشته و ارتش پاکستان جاده
جالل آباد تورخم را در بین سالهای  ۲۰۰۶الی  ۲۰۰۹م به ارزش
 ۵۵میلیون دالر بازسازی منوده است 20.پاکستان در مرز با
افغانستان منافع سیاسی دارد .مهاجرت مردم بین والیت ننگرهار
و ایالت خیرب پشتونخوا پاکستان (تا سال  ۲۰۱۰م این ایالت
بنام ایالت مرزی شامل غربی یاد می شد) تاریخ طوالنی دارد
و گروه های قومی در هر دو طرف مرز رفت و آمد ،می منایند.
بسیاری از قومندانان جهادی به شمول گل آغا شیرزی که در این
والیت دارای موقف و قدرت بوده اند ،در زمان جنگ با شوروی
در پاکستان ساکن بوده و احتام ً
ال ارتباطات محکمی با آن سوی
مرز حفظ کرده اند21.
از سال  ۲۰۰۱م به این طرف ،ارتش ایاالت متحده امریکا در
والیت ننگرهار دارای منافع بوده و حضور گسرتده نیز داشته است.
به همین دلیل  ،آن کشور رسمایه گذاری های هنگفت را در سکتور
زیربنای اقتصادی این والیت انجام داده است و برخی از برنامه
های آن به هدف نفوذ در مناطق دور افتاده و همجوار با پاکستان،
به شمول جاده حلقوی جنوب ،بوده است .جاده های دیگری که

اداره ملی احصایه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان“ ،سالنامه احصائیوی افغانستان  ،”2019-2018شامره  ،40جوالی https://www.nsia. .230-6 ،2019
pdf.2_compressed_19-2018-Afghanistan-Statistical-Yearbook/11/2019/wp-content/uploads/8080:gov.af
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اداره ملی احصایه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان“ ،سالنامه احصائیوی افغانستان  ،”2019-2018شامره  ،40جوالی https://www.nsia. .230-6 ،2019
pdf.2_compressed_19-2018-Afghanistan-Statistical-Yearbook/11/2019/wp-content/uploads/8080:gov.af
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ک .کیانی“ ،جاده تورخم-جالل آباد باز شد” ،روزنامه داون 14 ،سپتمرب htm.top5/14/09/2006/http://www.dawn.com .2006

 19د .موخوپادیا ،جنگ ساالران ،والیان قدرمتند و دولت در افغانستان( .کمربیج :نرشات پوهنتون کمربیج)2014 ،؛ ام .روسنربگ“ ،امریکا به خاطر ثبات افغانستان جنگ
ساالران را به پای میز محاکمه می کشاند ،”.وال اسرتیت ژورنال 20 .مارچ .2009

 21د .موخوپادیا ،جنگ ساالران ،والیان قدرمتند و دولت در افغانستان( .کمربیج :نرشات پوهنتون کمربیج)2014 ،؛
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از طرف شامل به طرف جنوب این والیت احداث شده اند تقریب ًا از
متام ولسوالی های مناطق جنوبی آن والیت می گذرند .برنامه های
توسعه ای ایاالت متحده امریکا برای این والیت قابل مالحظه
بوده است که شامل  118میلیون دالر امریکایی بین سالهای
 2005و  2009م می شد و از طریق برنامه انکشاف بدیل به منظور
حامیت از دهاقین به خاطر دست برداری از کشت کوکنار و روی
آوردن به معیشت قانونی و نیز برنامه های انکشافی به هدف تقویت
ثبات مانند برنامه حکومتداری محلی و انکشاف محیطی ()LGCD
و پروگرام پاسخ اضطراری قومندانان ( )CERPبه مرصف رسیده
است .از طرف دیگر ،اتحادیه اروپا نیز برنامه ها و تالش های
انکشاف روستائی ،اعامر و بازسازی جاده ها و برنامه های صحی
را در این والیت متویل منوده است .برنامه های دارای اولویت
ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به شمول برنامه همبستگی
ملی ،برنامۀ قرضه های کوچک و حامیت از رسمایه گذاری کوچک
در افغانستان ( ،)MISFAو در سال  2010م برنامه جامع انکشاف
زراعتی و روستائی ( )CARD-Fدر ولسوالی های اطراف شهر جالل
آباد ،نیز تطبیق گردیده اند.
از نقطه نظر تاریخی ،والیت ننگرهار یکی از والیات عمده
در تولید تریاک نیز بوده است .قبل از رژیم طالبان و حتی در
جریان حاکمیت آن رژیم ،در این والیت ساالنه بین  15000الی
 20000هکتار زمین ،کوکنار کشت می شد که پس از والیت
هلمند در جنوب ،بزرگرتین تولید کننده تریاک بوده است .پس از
رسنگونی رژیم طالبان در سال  2001م ممنوعیت کشت کوکنار
که طالبان در ماه جوالی  2000م وضع کرده بودند ،برداشته شد
و اهالی روستا های آن والیت مجدد ًا در فصل کشت و کار سال
 ۲۰۰۱-۲۰۰۰م به طور گسرتده به کشت کوکنار روی آوردند.
تقریب ًا از  19780هکتار زمین کوکنار در فصل کشت و کار در
سال  2001 / 2000م سطح کشت کوکنار در سالهای ۲۰۰۳
و  ۲۰۰۴م همچنان افزایش یافت .و به طور بی سابقه ای به
 28213هکتار زمین رسید (به شکل  ۴نگاه کنید).
از آن تاریخ به بعد ،کشت کوکنار بطور چشمگیری در نوسان بوده
است و میزان کشت بیشرت تابع برنامه های محو و تخریب کشت
کوکنار بوده که توسط والی حاجی دین محمد در سال  ۲۰۰۵م و

گل آغا شیرزی در سال  ۲۰۰۸م وضع گردیده بود .از طرف دیگر
میزان کشت کوکنار تابع فروپاشی آن برنامه ها نیز بوده است.
این افزایش و کاهش کشت کوکنار ادامه داشته است طوریکه
در سال  ۲۰۱۳م ،به  ۱۵۷۱۹هکتار می رسید و سپس کاهش آن
چیزی زیادتر از  ۳۰۰۰هکتار زمین در سال  ۲۰۱۹م ادامه داشته
است .این کاهش و افزایش در تولید عموم ًا تابع دو عامل بوده
است :اول احتام ً
ال اشباع مارکیت برای تقاضای مواد مخدر و
نیز کنرتول قلمرو بیشرت توسط ارتش افغانستان در مناطقی بوده
است که در آنجا معمو ً
ال کشت کوکنار متمرکز بوده است22.
شکل  :4سطح کشت کوکنار در والیت ننگرهار در بین سالهای
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منبع :گزارش نظارت از کشت مواد مخدر ( 2018 )UNODCم و وزارت
خارجه امریکا 2020

ننگرهار عالوه بر کشت کوکنار ،در تجارت و پروسس افیون نیز سهم
داشته است .در دهه  1990م بازار غنی خیل در ولسوالی شینوار
این والیت که تنها شش و نیم کیلومرت از جاده عمومی تورخم
فاصله دارد ،مرکز بازار تجارت تریاک در حوزه ی رشق حساب می
شد 23.مشرتیان در این منطقه آمده و تریاک را به طور عمده خرید
و آنرا برای پروسس به چندین ‘البراتوار’ در دیگر نقاط آن ولسوالی و
قسمت های کوهستانی انتقال می دادند .نوسان قیمت تریاک که
از اثر این خرید های هنگفت به میان می آمد ،سبب می شد تا دیگر
معامله گران و دهاقین محلی جهت خرید تریاک در ولسوالی ها و
دیگر والیات سفر منوده تا از نوسان قیمت ها سود بربند .پس از

 22دفرت مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (“ ، )UNODCرسوی تریاک افغانستان  ،”2019اکتوبر  .2019وزارت امور خارجه امریکا ،دفرت امور بین املللی
مواد و تطبیق قانون ،گزارش اسرتاتیژی بین املللی کنرتول مواد مخدر ،2020 ،جلد  ،1کنرتول مواد مخدر و مواد کیمیاوی ،واشنگنت دی سی ،دفرت نرشات ایاالت متحده
امریکا ،مارچ .2020
 23پروگرام کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد (“ ،)UNDCPمطالعه اسرتاتیژیک شامره  :2پویایی تجارت مواد مخدر و اسرتاتیژی معامله گران تریاک ”.گزارش نهایی
توسط دیوید منسفیلد( .اسالم آباد ،پروگرام کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد (.1998 ،)UNDCP
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سقوط رژیم طالبان و سپس تالش هایجامعه بین املللی و نیرو های
ویژه افغان برای مبارزه علیه مواد مخدر ،تجارت تریاک به مناطق
باالتر این ولسوالی انتقال یافت ،نخست در قریه کاهی در ولسوالی
اچین و سپس به بازار شدل در قسمت های باالیی سپین غر و بعد از
آن در منازل شخصی افراد در  2009و  2010م صورت می گرفت.
با برگشت مجدد طالبان در قسمت های باالی ولسوالی اچین و
عقب نشینی نیرو های دولتی در دره های پاینرت آن ولسوالی در
سال  ۲۰۱۲م زمینه برای تجارت آزاد تریاک دوباره مساعد شد و
منطقه شدل برای بار دیگر مرکز این تجارت شد .اما این حالت با
ظهور شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) در سال  ۲۰۱۵م و
تضعیف بیشرت حکومت برای کنرتول این قلمرو ،تغییر یافت24.
در حقیقت یکی از نخستین اعالمیه هایی داعش پس از گرفنت
کنرتول مهمنددره و ولسوالی اچین در مورد ممنوعیت حشیش و
تریاک در آن ساحه بوده است .برای تاجران مواد مخدر یک ماه
وقت داده شده بود تا از بازار های شدل و عبدالخیل بیرون شده و
به دره های همجوار آنجا نقل مکان منایند 25.آنان به مارکو که ۳۶
کیلومرت از شهر جالل آباد فاصله دارد و در امتداد شاهراه تورخم
و در نزدیکی گذرگاه رسمی آنجا موقعیت دارد،نقل مکان کردند.
والیت ننگرهار دارای سابقۀ پروسس هیروئین نیز است .جای
برای پروسس هیروئین عمدت ًا بزرگرت از یک حویلی روستائی
نبوده است .این تسهیالت در مناطق باالئی کوه سپین غر قرار
داشتند که نفوذ در آن مناطق برای نیرو های ملی و بین املللی
یک امر دشوار بوده است .لیکن ،در دهه  1990م در زمان رژیم
طالبان ،پروسس هیروئین در مناطق پائین تر و قابل دسرتس،
به طور مثال در شینوار ،نیز صورت می گرفت؛ و این ،رفتار عدم
مداخله مسوولین حکومتی در آن زمان را منعکس می سازد26.

در زمان حکومت کرزی ،این آزمایشگاه ها مجدد ًا به دره های
فوقانی انتقال یافتند .در آن زمان ،چندین بار توسط نیرو های
کامندوی قطعه ( ۳۳۳که توسط دولت بریتانیا) متویل می شد
و نیرو های تعقیب و مبارزه علیه مواد مخدر پولیس افغانستان،
مورد یورش قرار گرفتند .با افزایش شورشگری در آن مناطق و
عقب نشینی نیرو های حکومتی از کوهپایه های سپین غر این
آزمایشگاه ها در سال  ۲۰۱۲م دوباره به مناطق فوقانی ولسوالی
خوگیانی منتقل شدند .بعد ًا با آمدن گروه داعش (شاخه خراسان)
در این دره ها در سال  ۲۰۱۸مو موقف مستحکم آنان در قبال
مواد مخدر ،کار این آزمایشگاه ها دوباره در مناطق مانند پیره
خیل مختل گردید و آزمایشگاه ها به مناطق تحت کنرتول طالبان
از جمله منطقه مارکی خیل در ولسوالی شیرزاد انتقال یافتند.
گفته می شود که زورمندان و صاحبان قدرت در والیت ننگرهار
نیز در تجارت مواد مخدر دخیل بوده اند .چنین فکر می شود که
حاجی قدیر والی آن والیت که در سال  2002م ترور گردید و
پرسش حاجی ظاهر از بازیگران اصلی تجارت مواد مخدر بوده
اند 27.کشت گسرتده کوکنار در دهه  1990م در زمین های
اجدادی آنان در رسخ رود این فرضیه را مبنی بر اینکه این
خانواده مستقیم در تولید مواد مخدر دست داشتند -با اینکه زمین
های شان توسط دهاقین و کشتمندان مدیریت می شد  -تقویت
می مناید .گذشته از این افراد رسشناس والیت ننگرهار ،اتهام
های مبنی بر دست داشنت حرضت علی ،قومندان پشه یی ،و
سابق قومندان امنیه آن والیت و نیز عضو پارملان افغانستان28،
و نیز میرویس یاسینی ،قب ً
ال رئیس دیپارمتنت مبارزه علیه مواد
مخدر (که بعد ًا به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تغییر یافت) و
معاون اول پارملان افغانستان ،نیز وجود داشته است29.

 24دیوید منسفیلد“ .جزئیات در توضیحات نهفته است :تداوم سقوط ننگرهار به شورشگری ،خشونت و تولید گسرتده مواد مخدر” .مقاله تحلیلی از واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان( ،کابل ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان1602E-The-Devil-is-in-the-Details-Nangarhar-/file:///C:/Users/David/Downloads .12 :)2016 ،
pdf.)2(20%continued-decline-into-insurgency

 25دیوید منسفیلد“ .جزئیات در توضیحات نهفته است :تداوم سقوط ننگرهار به شورشگری ،خشونت و تولید گسرتده مواد مخدر” .مقاله تحلیلی از واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان( ،کابل ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان./1602/https://areu.org.af/publication :)2016 ،
 26وی .فیلباب برون ،مبارزه علیه شورشگری و جنگ ضد مواد مخدر( ،واشنگنت دی سی ،نرشات انستیتوت بروکینز.2010 ،

 27فیلی پوف“ ،تجارت مواد مخدر دوباره در افغانستان رونق می گیرد” ،روزنامه باسنت گلوب 31 ،اکتوبر 002؛ دی .بلیر و ال.ام .ادوارزد“ ،قاتالن رهرب افغان به
تجارت مواد مخدر دخیل اند” 8 ،جوالی Assassins-of-Afghan-/1400723/http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan .2002
leader-linked-to-drug-trade.html
28

اس .بلدوف“ ،ارتش افغانستان با تجارت مواد مخدر پیوند خورده” 4 ،The Christian Science Monitor ،سپتمرب http://www.csmonitor.com/layout/ .2003
wosc.html-p06s01/0904/2003/set/r14؛ پی .هارث“ ،با رفنت طالبان افغانها به دنبال محصوالت تریاک” 30 .The Observer ،نوامرب http://rense. .2001
withtalibangone.htm/com/general17

 29محقق ارشد این تحقیق ،این اتهامات را از دهاقین در ننگرهار ،و همچنین از دیپلومات ها در کابل شنیده است.
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اما واقعیت این است که در موجودیت حکایت ها و قصه ها در
خصوص دست داشنت نخبگان سیاسی آن والیت در تجارت مواد
مخدر  ،شاید به مشکل فردی را در میان آنان یافت که بر وی ظن
دخالت در تجارت مواد مخدر وجود نداشته باشد .از احتامل دور
خواهد بود که با فراهم بودن فرصت و شانس برای جمع آوری
رسمایه ،حامیت سیاسی و جلب طرفداری ،فردی چنین فرصتی
و شانسی را پشت پا بزند .اما در عین حال ،دستیابی به شواهد
مستدل و مستند در حامیت از آن ادعا ها نیز دشوار می باشد .چنین
ادعا ها به آسانی توسط رقبای سیاسی به هدف بی اعتبار ساخنت
مخالفین شان ،نیز صورت گرفته می تواند .از طرف دیگر ،چنین
ادعا هایی نظر به رشایط نیز صورت می گیرند ،طوریکه رسمایه دار
شدن نخبه گان سیاسی را بدون در نظرداشت منافع اقتصادی آنان
از طریق عوایدی که آنان از طریق سکتور های قانونی و اقتصادی
افغانستان در سالهای اخیر به ویژه از طریق کاروبار در سکتور های
ترانسپورت ،امنیت ،امور ساختامن و تجارت فرامرزی کسب کرده
اند ،نادیده می گیرد.

30

روایات و گزارش های رسمی حاکی است که گروه طالبان قسمت
اعظم از عواید خود را از طریق تجارت مواد مخدر و یا هم جمع
آوری مالیات از آن ،بدست می آورند .همچنان ،بر اساس برخی
از این روایات ،مانند گزارش های نیروی های ایاالت متحده در
افغانستان ( ،)USFOR-Aدر حدود  ۶۰درصد از عواید گروه طالبان
از طریق مواد مخدر غیرقانونی تامین می گردد 30.دقیق ًا همین
نوع ادعا است (که بسیاری از آنها قابل بررسی و تائید نیستند) که
مطالعه و ارزیابی پیرامون رشایط کالنرت اقتصادی و سیاسی این
والیت را با اهمیت می سازد .و توجه به اهمیت نسبی دیگر کاالهای
اقتصادی ،رخ داد ها و وقایع  ،پالیسی ها و تاریخ این والیت مرزی
را در هنگام مطالعه برای تثبیت رابطه میان مواد مخدر غیرقانونی
و خشونت و بی نظمی ،را یک رضورت حتمی می سازد .قسمت
بعدی این مقاله روی نتایج و یافته های مصاحبه های عمیق و
همه جانبه با  ۳۳۷نفر از معامله گران ،انتقال دهندگان ،و اطالع
دهندگان کلیدی در  ۱۱ولسوالی والیت ننگرهار و نیز تحلیل های
تصاویر ماهواره ای ،می پردازد.

منت خربی وزارت دفاع امریکا ،جلسه مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا توسط جرنال نیکولسن در اتاق مطبوعاتی پنتاگون 2 ،دسیمرب https://www.defense. .2016
department-of-defense-press-briefing-by-general-nicholson-in-the-pentagon-/1019029/gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article
/brief
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5پاسخ های مقدماتی برای پرسش های این تحقیق

توماس بارفیلد ( )۲۰۱۰در کتابش در باره اهمیت مسیر های
تجارتی افغانستان در حمل و نقل کاال ها و تاثیر آن بر اقتصاد
سیاسی و فرهنگی این کشور چنین اشاره می مناید:
( ....مردمانی که در ساحات کوهستانی زندگی می
منایند با وصف مشکالت و رشایط ابتدایی زندگی،
بسیاری از مسیر های رفت و آمد آنها در مناطق
کوهستانی ،مجراء و مسیر تجارت بین املللی بوده است
که همیشه این تجارت بین املللی ،مردمان و فرهنگ
بیگانه را با خود به همراه داشته است .این مسیر هامنند
یک لین برق با ولتاژ بلند ،از مناطقی عبور می کنند
که این مناطق دارای کدام ارزش خاص ذاتی نبود ه
بلکه چنین مسیر ها مناطق و ساحات را از طریق منابع
اقتصادی بهم وصل می منایند که دارای ارزش ذاتی
(ارزش اقتصادی) می باشند .در نتیجه ،این مسیر ها
به مثابه یک رابط فرهنگی و اقتصادی میان مناطق
مختلف عمل می منایند .و این تاثیر گذاری از نگاه
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی برجسته می باشد31) .
هر چند اظهارات بارفیلد ممکن ارزش پولی کاالهای اقتصادی
را که اکنون در افغانستان تولید می شوند ،نادیده گرفته باشد
(مخصوص ًا مواد معدنی و مواد مخدر غیرقانونی که بیشرت در دره
های کوهستانها و دور دست در والیتی مانند ننگرهار تولید می
شوند) ،اما اظهارات وی اهمیت تاریخی تجارت و نقش مهمی
را که رانت گیری یا سود جویی در اقتصاد ملی و محلی در این
کشور ایفاء می کند ،را برجسته می سازد .این اظهارات همچنین
چالشهای جغرافیای طبیعی را برمالء می سازد که ،کسانی که
بخواهند از بازار های چین و یا هند کاالهای اقتصادی را به بازار
های ایران ،کشور های آسیای میانه و اروپا (یا هم برعکس)
انتقال بدهند ،با آن مواجه می باشند .معامله گران و تاجران
کاالهای اقتصادی در ضمن محدودیت و مشکالت از یک
جغرافیای صعب العبور و نبود راه ها و مسیر های بدیل ،و یک
حکومت مرکزی که به سختی نفوذ آن از قسمت های هموار
دره ها فراتر می رود ،غالب ًا ریسک و خطر حمالت خشمگین،
غارت و چپاولگری توسط گروه های مسلح و همچنان ریسک
و خطر مقررات برای رانت گیری و سود جویی دولت افغانستان

را متحمل می شوند .مدیریت این خطرات و ریسک ها سبب
شده تا معامله گران به فکر ایجاد و حفظ شبکه های خانوادگی،
قومی و تجارتی گردیده و وارد معامله با گروه های مسلح مختلف
شوند یا هم طوری برنامه های لوجستیکی و حمل و نقل خود
را تنظیم منایند تا در زمان نیاز ،مخصوص ًا در هنگام بلند رفنت
هزینه و قیمت حمل و نقل ،مسیر انتقال کاالهای اقتصادی
شان را تغییر دهند.
اما آنچه که مورد عالقه این تحقیق بوده ،اینست که در دوره
های مختلف چرا برخی از این مسیر های انتقال از طریق مرز
های کوهستانی والیت ننگرهار ،نسبت به برخی دیگری از مسیر
ها ،با اهمیت تر باقی مانده اند .هکذا کدام عوامل بر انتقال
کاالهای اقتصادی از یک مسیر خاص تاثیر می گذارد و آن
عوامل چگونه باعث می گردد تا متام معامله گران و تاجران از آن
مسیر استفاده نکنند و این تصمیم آنان باعث افزایش سطح رفت
و آمد (ترافیک) در یک زمان دیگری در آن مسیر گردد؟ برای
اینکه در مورد اقتصاد سیاسی تجارت فرامرزی میان افغانستان
و پاکستان بیشرت دانسته شود ،بسیار مهم است تا در مورد اینکه
شبکه های اقتصادی و سیاسی مختلف در هر دو طرف مرز
این کشور ها چه نقشی را در خصوص نحوه انتقال کاالهای
اقتصادی از مسیر ها و نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) ایفاء
منوده اند،مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .این ارزیابی و بررسی
برای شناخت بهرت آن شبکه های اقتصادی و سیاسی که مانع
بارگیری و انتقال کاالهای اقتصادی از مسیر های دیگر شده
اند و یا حتی در برخی موارد ک ً
ال آن مسیر ها را مسدود کرده
اند ،نیز با اهمیت می باشد .از جانب دیگر،در ارتباط به اقتصاد
مواد مخدر این منطقه مرزی مهم است تا بررسی شود که آیا در
تولید ،تجارت و انتقال مواد مخدر غیرقانونی ،در مقایسه با تولید،
تجارت و انتقال سایر کاالهای اقتصادی (کاالهای اقتصادی
تحت مطالعه این تحقیق) کدام تفاوت ذاتی وجود دارد یا خیر.
به خصوص اینکه آیا افزایش سطح خشونت و منازعه با مواد
مخدر غیرقانونی بیشرت از دیگر کاالهای اقتصادی مانند مواد
معدنی ،نفت ،کود کیمیاوی و تجارت ترانزیت ارتباطی دارد؟ در
این بخش ،نتایج و یافته های مرحله مقدماتی این تحقیق که
شامل  ۳۳۷مصاحبه عمیق و همه جانبه و تحلیل تصاویر ماهواره
ای است ،ارائه می گردد .مترکز این بخش مقاله ،بیشرت روی

 31توماس بارفیلد ،تاریخ فرهنگی سیاسی افغانستان( ،پرنستون ،نیوجرسی :نرشات دانشگاه پرنستون.45-6 :)2010 ،
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نقش جغرافیای طبیعی ،زیربنا های اقتصادی (زیرساخت ها)،
ژئوپلیتیک ،خشونت و رژیم مقرراتی ،چه رسمی و یا غیررسمی
و پارتی بازی برای شکل دهی الگو ها و روش های تجارت در

والیت ننگرهار ،می پردازد .یافته ها و نتایج این تحقیق به مثابه
یک تحقیق اکتشافی ،یافته های مقدماتی اند.

5. 1 .جغرافیای طبیعی
کوهپایه های که مرز مشرتک میان والیت ننگرهار و ایالت
خیرب پشتونخوا در پاکستان را تشکیل می دهد ،مانع عینی
برای رفت و آمد مردم و انتقال کاالهای اقتصادی می باشد.
به این ترتیب کوتل ها (گردنه های) کوهپایه ها ،نقاط تراکم
(نقاط سوق الجیشی) طبیعی را شکل داده اند ،که کنرتول بر
آنها فرصت برای انحصار تجارت و زمینه برای سود جویی (رانت
گیری) را فراهم می سازد .عرض و ارتفاع برخی از این گردنه ها
برای عبور حیوانات مساعد بوده ،در حالیکه عبور از برخی دیگر
فقط با پای پیاده ممکن است ،و این وضعیت ،انتقال و حمل
و نقل مقدار و نوعیت کاالهای اقتصادی را محدود می سازد.
اما مهمرتین آن گردنه هایی است که وسایل نقلیه از آن عبور
کرده بتواند و تسهیالت برای انبار ،نگهداری و خرید و فروش
کاالهای اقتصادی را داشته باشد .بن ًا چنین گردنه ها ،مناطق
مرزی مربوطه را به مراکز اقتصادی تبدیل می مناید.
از لحاظ تاریخی ،تنگه خیرب و مرز تورخم مسیر های اصلی برای
کسانی که از کابل بخواهند به شهر پشاور (مرکز اقتصادی و
سیاسی ایالت خیرب پشتونخوا در شامل غربی پاکستان) سفر
منایند ،بوده است .تورخم با بلندی و ارتفاع  ۱۰۰۰مرت در دامنه
بزرگ کوه (سپین غر) واقع می باشد .در مقایسه با سایر گذرگاه
ها و مسیر ها در این والیت ،عبور و مرور فرامرزی ازین گذرگاه
آسانرت بوده و یکی از سه گذرگاه رسمی میان این دو کشور می
باشد (به شکل  ۵نگاه کنید) 32.تورخم در جایی موقعیت دارد
که زمین آن ملک دولتی بوده ولی توسط یک تعداد از اقوام
پشتون به شمول قوم مهمند و قوم های کوچکرت شینواری ،اجاره
گرفته شده است.

در اوج حضور و افزایش نیروهای ناتو در افغانستان در سال
 ۲۰۱۰م تخمین شده است که روزانه  ۸۰۰موتر باربری ازین مرز
عبور می کرده است 33.عالوه بر این از دهه  ۱۹۷۰م بدین سو،
تجارت و داد و ستد رسمی در مرز تورخم ،با قاچاق کاال ها در
مقیاس بزرگ همراه بوده است که جغرافیای طبیعی و موجودیت
زمین برای انبار ،نگهداری و تجارت کاال ها در رونق این داد
و ستد مهم بوده است .منطقه باتی با داشنت  60تا  70دوکان
که دارای ساحه وسیع برای انبار و نگهداری کاالهای اقتصادی
است ،در این کار نقش مهمی داشته است .برای چندین دهه،
محموله های که حاوی کاالهای ترانزیتی بوده اند و بطور رسمی
به جالل آباد و کابل انتقال میافتند در این منطقه انبار می شدند،
و در مواردی این محموله ها به غارت رفته و کاالهای غارت شده
مجدد ًا به پاکستان قاچاق شده اند .در دهه های ،1980 ،1970
و  1990م این کاالها توسط قاطر از مسیر های که تحت نام (د
کچرو الره) یاد می شدند ،و فقط  ۳۰۰مرت از مرز رسمی تورخم
فاصله داشته است ،انتقال میافتند .تا سال  ۲۰۱۵م کاالهای
اقتصادی با دست ،توسط کراچی و یا بکس ها روزانه توسط
مردم در حدود  ۱۰۰۰نفر به شمول اطفال ،قاچاق می گردید.
در والیت ننگرهار هیچ گذرگاه مرزی دیگری به تناسب گذرگاه
تورخم ،از نگاه طبیعی و جغرافیایی در انتقال محموله های بزرگ
مزیت ندارد .هم برای جالل آباد و هم برای کابل ،تورخم یک
گذرگاه مهم و حیاتی است.

 32گذرگاه های مهم دیگر ،سپین بولدک در کندهار ،و غالم خان در خوست می باشد.

 33در سال  ،2009-2010به تعداد  96914موتر باربری (کانتیرن دار) بر اساس موافقتنامه تجارتی-ترانزیتی افغانستان و پاکستان ،از پاکستان وارد افغانستان شده است.
در سال  ،2013-2014این تعداد به  31881موتر باربری کاهش یافته است .برای معلومات بیشرت به پروژه تجارت ،دفرت رشد زراعتی اداره انکشاف بین املللی امریکا
( )USAIDببینید «.2014 ،”Dwell time Study
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شکل  :۵گذرگاه مرزی تورخم ۲۰۱۱ ،م
منبع:
Alcis
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گذرگاه های دیگر که از آنجا نیز امکان عبور و مرور وسایط نقلیه
وجود دارد ،نیز از مسیر های مهم تجارتی و داد و ستد کاالهای
اقتصادی بین افغانستان و پاکستان بوده است .بطور مثال:
برای سفر از دشت های حاصلخیز کامه به طرف مرز در گارو در
ولسوالی گوشته ،باید از دامنه کوه ها به مسافه  ۲۲.۷کیلومرت و
نیز باید از کوهپایه ها به مسافه  3.2کیلومرت و ارتفاع  1300مرت
گذشت تا به گذرگاه مرزی رسید .جاده ای که به دوته خیل در
مرز افغانستان و پاکستان در ولسوالی لعلپور منتهی میشود نیز از
دامنه کوه ها می گذرد .این جاده  ۲۵کیلومرت طول داشته که از
مرکز ولسوالی لعلپور در کنار دریای کابل آغاز میشود ،و زمینه را
برای عبور وسایل نقلیه مانند موتر های پیکپ ،موتر های باربری
کوچک مانند «هینو» و «ششپای» را آسان می سازد .هم از دوته
خیل و هم از گارو مسیر راه به گنداب و باالخره به سمت لندی
کوتل در پاکستان از داخل یک دره می گذرد .امکان انتقال
انواع کاالهای مختلف را به شمول اقالم عمده مانند آهن آالت
کهنه ،موتر و قطعات اضافی موتر 34فراهم می سازد .این جاده
مسیر ترانزیت در اوایل قرن  ۲۱بوده است ،احیاء این جاده در
هردو سمت مرز ،آن را جاده پرطرفدار ساخته است.
گذرگاه مرزی دوته خیل در ولسوالی لعلپور در این دوره با وصف
طوالنی بودن این مسیر نسبت به مسیری که از ولسوالی گوشته
می گذرد ،مسیری پر طرفدار می باشد .از تورخم به دوته خیل (از
طریق جاده و کنار دریای کابل)  ۱۸۰کیلومرت مسافه میباشد.
زمانیکه قاچاق کاالهای ترانزیتی از تورخم در منطقه رسه کند
توسط قایق به آن طرف دریا ،آغاز شد ،این مسافت کوتاه گردید
و در دهه  ۱۹۸۰م این کار باعث افزایش شهرت این مسیر
گردید .قرار بود تا با ساخنت پل لعلپور که احداث آن در سال
 ۲۰۱۰م آغاز و در سال  ۲۰۱۳م پایان یافت ،عبور و مرور مردم
و انتقال کاالهای اقتصادی به آن طرف دریای کابل ،آسان
تر گردد و دیگر نیازی به سفر به شهر جالل آباد ،نباشد .اما،
زمانیکه احداث این پل تکمیل شد ،این مسیر به دلیل درگیری
ها و زدو خورد های مرزی و نیز به دلیل حصار کشی در خطوط
مرزی توسط پاکستان ،از قبل مسدود شده بود.
گذرگاه مرزی دیگری که بیشرت یک گذرگاه غیررسمی و بنابر
خصوصیات توپوگرافی (مشخصات جغرافیایی) آن ،رفت و آمد
وسایل نقلیه از آن نیز ممکن بود ،گذرگاه کمه دکه است که در
قلمرو مهمند در ولسوالی مهمنددره موقعیت دارد .هامنند گرو
گارو و دوته خیل ،گذرگاه مرزی کمه دکه نیز در سمت شامل
34

شاهراه اصلی و درکنار دریای کابل واقع است .این گذرگاه در
کنار حوزه آبی دریای کابل واقع بوده که دسرتسی به پاکستان را
آسان می سازد .این گذرگاه به فاصله  ۱۰کیلومرت از دکه که قب ً
ال
یک مسیر ترانزیت عمده و تخلیه گاه محموله های اقتصادی
بوده قرار دارد .این گذرگاه که در زمین های هموار و باز در
نزدیکی پاکستان موقعیت دارد ،به جز از وسایط کالن و کانتیرن
دار ،دیگر انواع وسایط نقلیه از آن عبور کرده می تواند .تخمین
شده است که این گذرگاه در اوج استفاده از آن در میان سالهای
 ۲۰۱۰و  ۲۰۱۴م روزانه  ۱۵موتر عمدت ًا موتر های باربری هینو،
مازدا ،و یک تعداد موتر های نوع داتسن از آن گذشته که بین
دکه و لندی کوتل پاکستان و منطقه کارخانو در شهر پشاور
پاکستان که رفت و برگشت به آنجا 14 ،ساعت را در بر می
گرفت ،در رفت و آمد بوده اند.
عبور به پاکستان و یا افغانستان از گذرگاه های مرزیغیررسمی
دیگر در سسوبی ،تبی و غوره کی ،دشوارتر است .سسوبی و تبی
در اعامق قلمرو شینواری قرار دارند ،که در آنجا حاکمیت دولت
افغانستان همیشه محدود بوده است .نوعیت اراضی ،عرض
و ارتفاع این گذرگاه طوری است که امکان عبور از آنها توسط
وسایط نقلیه بشمول موتر های کوچک ،ممکن نیست .اما از
این مسیر تنها میتوان با پای پیاده و با حیوان های بارکش
مانند مرکب ،قاطر و شرت عبور منود .هیچ یک از این گذرگاه ها
فضای باز و مناسب برای تخلیه ،نگهداری و بارگیری کاالهای
اقتصادی را ندارند و این امر باعث افزایش زمان سفر ،دشواری
برای عبور از گذرگاه و در نتیجه محدود ساخنت انتقال انواع
مختلف کاالهای اقتصادی از این گذرگاه ها می گردد .بطور
مثال ،مسیر مرزیی که از طریق سسوبی در منطقه بنام گوروکو به
سمت جنوب تورخم و شاهراه جالل آباد که فاصله کمی از منطقه
دکه دارد ،آغاز می گردد .منطقه گوروکو یک دشت هموار بوده که
به طرف شامل گذرگاه مرزی قرار دارد .در این منطقه ،محموله
ها تخلیه و ذخیره شده و بعد ًا توسط حیوان های بارکش انتقال
می یابند و از منطقه گوروکو دامنه باریکی را طی می منایند قبل
از آن به منطقه زمگوره رسیده که بعد ًا به ارتفاع  ۱۶۰۰مرت باال
رفته تا به گردنه سسوبی در مرز پاکستان برسند .از آن گردنه این
حیوان ها با پایین شدن از یک ِ
شیب تند به فاصله  1.4کیلومرت
به بازار تیراه (پاکستان) به رتفاع  ۱۳۰۰مرت می رسند .در اینجا
این محموله ها تخلیه و نگهداری میشوند تا در یک موقع دیگر
به شهر پشاور انتقال یابند( .به اشکال  6و  7ببینید).
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در مجموع چهار ساعت وقت الزم است تا مسافه  9.6کیلومرت
را طی منود و از گوروکو به دره تیراه رسید .این مسیر در برخی
ساحات آنقدر باریک است که تنها یک حیوان بارکش در عین
وقت از آن عبور کرده می تواند .برخی محموله های سنگین باید
توسط شرت انتقال یابند تا بتوان از بعضی موانع و تخته سنگ
های بزرگ که در مسیر راه وجود دارند عبور کرد .علی رغم این
چالشها ،گذرگاه سسوبی برای انتقال انواع کاال های ترانیزیتی
که از افغانستان به پاکستان انتقال می یابند ،به یک گذرگاه
مهم مبدل گشته است .تحقیقات ساحوی و نیز تصاویر ماهواره
ای با کیفیت باال ،نشان می دهند که روزانه به جزء از روز های
جمعه ،حد اوسط  2تا  3هزار حیوان بارکش از این مسیر عبور
ِ
باریک کوهستانی که در فراز
می کنند .به این ترتیب ،این گردنه
کوه های سپین غر واقع است ،یک نقطه مهم تجارتی میان این
دو کشور بوده ،و برای گروه هایی که بر این مسیر کنرتول دارند،
یک منبع قدرت سیاسی و اقتصادی باقی مانده است.
سفر از طریق کوتل (گردنه) تبی بسیار دشوار بوده و مانند
کوتل (گردنه) سسوبی از آن در طول صد ها سال استفاده
شده است 35.در اینجا نیز بنابر کوهستانی بودن این منطقه،
جای مشخصی برای تخلیه و نگهداری محموله ها و کاالهای
اقتصادی در نزدیکی های این گردنه وجود ندارد .اما در عوض،
زمانیکه این مسیر هنوز برای رفت و آمد باز بود ،محموله های
ترانزیتی در نزدیکی مرکز ولسوالی دربابا در دامنه های کوه تخلیه
میشد و سپس توسط حیوان های بارکش از دامنه های کوه و
کنار دریا به فاصله  ۵کیلومرت تا مرز پاکستان انتقال می یافت،
طوریکه از این گردنه به ارتفاع  2هزار مرت باید  ۵،۳کیلومرت
دیگر را در امتداد یک دامنه باریک طی کرد و سپس با طی
ِ
رساشیب تند به قریه تبی رسید که در آنجا محموله
منودن یک
ها تخلیه شده تا بعد ًا به طرف شهر پشاور انتقال داده می شد.
بنابر توپوگرافی دشوار این مسیر ،حتی در شلوغ ترین زمان ها
یعنی در دهه  ۱۹۹۰م از این مسیر روزانه زیادتر از  ۵موتر باربری
«هینو» به ولسوالی دربابا سفر کرده منی توانستند و بیشرت از
 ۵۰۰تا  ۱۵۰۰حیوان بارکش کاالهای اقتصادی را به منطقه
تبی ،آن مرز انتقال کرده منی توانستند .علی رغم دشواری های
جغرافیایی ،گردنه تبی همچنان نقش مهمی را در قاچاق مواد
مخدر از طریق انتقال آن با پای پیاده از مناطق کوهستانی به آن
سوی مرز ایفا می مناید.

آخرین نقطه مرزی که در این مرحله تحقیق مطالعه گردید ،مرز
غوره کی در ولسوالی مهمنددره است .این نقطه مرزی از شلامن
به فاصله  ۹٫۴کیلومرت و از گذرگاه تورخم فقط  ۳٫۸کیلومرت
فاصله دارد .مانند نقاط مرزی تبی و سسوبی از این مرز نیز
وسایط نقلیه عبور کرده منی توانند .برای رسیدن به مرز پاکستان
از این مسیر باید از یک دامنه باریک مناطق کوهستانی عبور
کرد .با اینکه این مسیر کوتاه تر است ( ۳٫۴کیلومرت الی مرز
و سپس  ۸کیلومرت تا به منطقه لندی کوتل پاکستان) نوعیت
اراضی این منطقه ،حتی حمل و نقل توسط حیوان های بارکش
را نیز محدود ساخته و بر نوعیت کاالهای اقتصادی که از این
مسیر انتقال شده می تواند ،تاثیر گذاشته است .بنابرین ،از این
مسیر به مثابه یک گزینه ثانوی برای انتقال کاالهای ترانزیتی
رصف در هنگامیکه سایر مسیر ها مسدود باشند ،و یا هم تنها
برای انتقال تریاک و حشیش ،استفاده می شود.
نه تنها جغرافیای طبیعی و توپوگرافی ،بلکه مشخصه های
طبیعی دیگر به خصوص در رابطه به تولید و استخراج کاالهای
اولیه اقتصادی نیز وجود دارند که روی تثبیت موقعیت نقاط تراکم
(نقاط سوق الجیشی) تاثیر می گذارند .کوه های سپین غر ،در
جایی که ذخایر معادن ،بشمول مقادیر زیاد مرنال تالک وجود
دارند ،یک منونه واضح در این زمینه می باشد .علی رغم اینکه
استخراج تالک در معادن متعددی در رستارس ولسوالی های
جنوب این والیت صورت می گیرد ،موقعیت این معادن در دره
های فوقانی این مناطق و دشواری انتقال محموله های سنگین
این امتعه از طریق مسیر های کوهستانی به پاکستان سبب
میشود تا این کاالها به شامل این والیت یعنی شهر جالل آباد و
در مسیر دریای کابل انتقال یابند ،که از آنجا انتقال این امتعه به
مقادیر زیاد و عمده ،آسانتر می گردد .موقعیت جغرافیایی این
معادن ،موجودیت مقادیر زیاد این امتعه و نیز موجودیت تقاضا و
مارکیت برای آن در پاکستان باعث شده تا مراکز متعدد تجاری
در ساحات باز و در نزدیکی به آن معادن ،ایجاد گردند .در این
مراکز ،این مرنال دسته بندی ،پروسس و نگهداری شده و قبل
از آنکه به شهر جالل آباد انتقال یابند ،در همین مراکز ،مالیات
آن نیز جمع آوری می گردد .مرکی خیل در ولسوالی شیرزاد (به
شکل  8نگاه کنید) و بازار شدل در ولسوالی اچین ،منونه های
از این نوع مراکز مرنال تالک می باشند که در آنجا مقادیر زیاد
این مرنال ،انبار می باشند.

 35گفته می شود که نادرشاه ( 1736تا 1747م) در هجوم به هند هنگامیکه با مقاومت نیرو های اقوام افریدی ،شینواری و اروکزی در لندی کوتل مواجه شد ،از گردنه سسوبی
به مثابه یک مسیر بدیل استفاده منوده است .از گردنه تبی جرنال تیتلر در سال  1878م برای هجوم به افغانستان در آغاز جنگ دوم افغان انگلیس استفاده منوده است.
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تولید تریاک نیز در همین دره های بلند متمرکز است .با اینکه
امکان کشت کوکنار در بیشرت مناطق ننگرهار وجود دارد ،اما دره
های فوقانی کوهپایه های سپین غر ،مناطق دور افتاده بوده و
خاک اراضی آن برای کشت و کار مساعد نبوده ،مردم به زمین
کافی دسرتسی نداشته و در فصل تابستان سیستم آبیاری کافی و
مطمن نیز ندارند همین رشایط این مناطق را برای کشت کوکنار
مناسب ساخته است .در حالیکه دهاقین در دره های پائین تر
این منطقه کوهستانی مخصوص ًا آنانیکه در کنار دریای کابل
ساکن اند ،می توانند انواع سبزیجات و میوه جات را کشت و
به فروش برسانند ،و در عین زمان از طریق کار در شهر جالل
آباد ،عواید اضافی دیگری را نیز بدست آوردند؛ اما کسانی که در
ولسوالی های جنوب یعنی اچین ،پچیر و اگام ،شینوار ،خوگیانی

و شیرزاد زندگی می کنند ،بدیل اقتصادی مناسب به کشت
کوکنار ندارند .مانند مرنال تالک مترکز تولید تریاک در دره های
بلند ،سبب شده تا نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) بشمول بازار
های عمده فروشی ،تسهیالت برای پروسس و مسیر های قاچاق
به پاکستان ،در آن مناطق ایجاد گردند و این برای گروه های
مختلف ،زمینه رانت گیری و سود جویی را مساعد ساخته است.
ولی ،برخالف مرنال تالک ،وزن کم و در عین حال ارزش بلند
افیون و حشیش ،غیرقانونی بودن این مواد و نیز آسان بودن
انتقال آن ،بدین معنی است که افراد و گروه ها برای انتقال آن
به پاکستان از مسیر های جنوبی و کوهستانی این والیت ،نه
مسیر جالل آباد و کنار دریای کابل ،استفاده می منایند.

5. 2 .زیرساخت (زیربنا) های فزیکی
با وصف اینکه توپوگرافی و مشخصه های جغرافیایی ،مسیر های
ممکنه برای سفر افراد و یا انتقال کاالهای اقتصادی را در والیت
ننگرهار ،و نیز موقعیت کاال های اولیه اقتصادی ،را تعیین می کند،
اما در رسمایه گذاری روی زیرساخت های فزیکی مانند جاده و ُپل،
به برخی مسیر ها ترجیح داده می شود و این نوع رسمایه گذاری
ها به استخراج و انتقال کاالهای اقتصادی به طور عمده ،کمک
می منایند .از طرف دیگر ،بعضی رسمایه گذاری های زیربنایی،
مانند حصارکشی در خطوط مرزی ،سبب ارعاب و مامنعت استفاده
از برخی مسیر ها شده و در مواردی حتی سبب مسدود شدن کامل
برخی از مسیر هایی که از گذشته ها استفاده می شد ،گردیده است
که خواسته و یا ناخواسته اینکار منجر به تغییرات آنی در الگو ها
و روش های تجارتی گردیده و باعث افزایش سطح رانت گیری از
مسیر ها و نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) دیگر گردیده است.
اینکه تصامیم برای اولویت دهی و انتخاب برخی پروژه های خاص
زیر بنایی چگونه و چرا اتخاذ می شوند ،خارج از محدوده این
تحقیق است .اما برخی منونه هایی که این تحقیق با آن مواجه
شده است ،نشان دهنده تاثیر گذاری این پالیسی ها روی منافع
اقتصادی و سیاسی این والیت است36.
بازسازی شاهراه کابل-تورخم و ایجاد سایر رسک های حلقوی
مانند رسک حلقوی جالل آباد از سپین غر و کامه بطور چشمگیر
تجارت داخلی و خارجی والیات ننگرهار را افزایش داده و یک
منبع مهم عایداتی را برای دولت افغانستان ،بازیگران سکتور

خصوصی و همچنان گروه های شورشی فراهم ساخته است.
شاهراه اصلی ،کابل را به پشاور وصل منوده و برای تقویت
روابط خارجی میان افغانستان و پاکستان و تثبیت مرز تورخم
به مثابه عمده ترین گذرگاه مرزی میان این دو کشور ،نقش
اساسی داشته است .زمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان با
بازسازی این شاهراه بطور چشمگیر کاهش یافته است .آسفالت
این شاهراه و نیز احداث رسک حلقوی سبب شده تا موتر های
کالن باربری و حامل کانتیرن نیز در این جاده ها به حرکت در
آیند .هر چند موتر های باربری حامل زیادتر از  40مرتیک تُن
کاالی اقتصادی ،از این جاده ها قانون ًا اجازه عبور را ندارند ،اما با
پرداخت امتیازات برای مسئولین و مقامات ،این نوع موتر ها نیز
از این جاده عبور می کنند.
احداث زیرساخت های دیگر و رژیم های مقرراتی برای کنرتول
نقاط مرزی این والیت ،در کنار شاهراه اصلی در کاهش زمان
ترانزیت میان کابل و پشاور ،نقش اساسی را ایفاء می منایند .از
سال  ۲۰۰۱م بدینسو تغییرات اساسی در زیرساخت های گذرگاه
تورخم رومنا شده است .تعمیر های جدیدی برای کمیساری،
منایندگی های گمرکی و پولیس رسحدی افغان در تورخم و بند ِر
ولی ،به منظور بازرسی وسایط نقلیه ،ساخته شده اند (به شکل
های  ۱۰ ،۹و  ۱۱نگاه کنید) .مرکز گمرکی دیگر در منطقه
رساچه در سمرخیل نیز احداث شده است که در آنجا مراحل
گمرکی بخش عمده از تجارت ترانزیت ،صورت می گیرد.
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احیاء و احداث این شاهراه و همچنان زیرساخت های که برای
تسهیل روند تجارت فرامرزی در این منطقه ساخته شده اند،
نقش حیاتی و مهمی را مخصوص ًا در جریان عملیات نظامی
نیروهای آیساف از سال  ۲۰۰۱الی  ۲۰۱۴م نیز ایفاء منوده
است .در این دوره ،بخش اعظم از منابع لوجستیکی قوای ناتو
بشمول تیل دیزل از مسیر گذرگاه تورخم ،انتقال می گردید که
به همین اساس تسهیل و ترسیع روند انتقال کاالها از طریق
گذرگاه تورخم و کنرتول شاهراه تورخم-کابل برای ماموریت قوای
ناتو در افغانستان و نیز نیروهای نظامی امریکا مستقر در والیت
ننگرهار ،بسیار حیاتی و مهم بود .به همین علت ،این جاده و
تانکر های تیل که از آن عبور می کردند ،در آن زمان مخصوص ًا
در بین سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۲م همیشه مورد حمالت طالبان
قرار می گرفت .بنابر اهمیت این جاده ،پاکستان در هنگام تنش
های سیاسی و بعض ًا تنش های نظامی با افغانستان و نیروهای
ناتو ،به مسدود منودن گذرگاه تورخم و ممنوعیت انتقال محموله
های نیروهای ناتو ،متوسل شده است.
بازسازی و احیاء شاهراه کابل-تورخم سبب گردیده تا این شاهراه
به مثابه مسیر اصلی انتقال کاالهای تولیدی و مرصفی افغانستان
و نیز کاالهای ترانزیتی که بر اساس موافقتنامه تجارتی-ترانزیتی
افغانستان و پاکستان 37به افغانستان وارد میشوند ،تبدیل گردد
و نقش مهمی را در قاچاق دوباره برخی از این کاالها به پاکستان
و دیگر کشور های همسایه ،ایفا مناید .بطور مثال ،بر اساس
تخمین های رسمی ،در جریان سال  2018م روزانه بین ۱۵۰
الی  ۲۵۰موتر باربری حامل کاالهای اقتصادی از طریق مرز
تورخم از افغانستان صادر میگردید .تعداد دقیق این موتر ها ،به
فصل کشت وکار زراعتی در افغانستان و مقدار سبزیجات و میوه
جات تازه وابسته بوده است .صادرات مرنال تالک  ۴۰تا  ۶۰موتر
و ذغال سنگ  ۶۰موتر در روز از صادرات همیشگی در این مرز
بوده است ،که تعداد دقیق این موتر ها متغییر می باشد .یقین ًا که
در نبود این شاهراه و رسک های حلقوی و حیاتی دیگر ،مقدار
این کاالها با در نظر داشت مقدار و ارزش آن به شدت محدود
می بود .جمع آوری  ۵فیصد مالیات از صادرات ذغال سنگ
(عمدت ًا از والیت بغالن) و تالک ،عاید خوب و با ارزش هم
برای دولت افغانستان و هم بازیگران که میتوانند جریان انتقال
این کاالها را در مسیر گذرگاه تورخم کنرتول منایند ،بوده است.
کاالهای که از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان میشوند،
کاالهای متنوع اند و عمدت ًا شامل کاالهای ترانزیت و نیز مواد
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ساختامنی مانند سمنت (روزانه  ۱۰۰تا ۱۵۰موتر باربری) می
باشد .واردات کاال نیز (هامنند صادرات) منبع مهم و با ارزش
عایداتی را برای دولت و دیگر بازیگران که در مسیر راه در کمین
اخاذی اند ،فراهم می سازد.
دولت افغانستان و نهاد های متویل کننده آن از طریق بازسازی
جاده هاُ ،پل ها و دیگر زیرساخت ها در ولسوالی های ننگرهار،
استخراج و انتقال کاالهای اقتصادی را نه تنها در مسیر شاهراه
اصلی بلکه در مسیر های خاص دیگر نیز ترغیب و تشویق منوده
است .بطور مثال ،رسک حلقوی جنوب ،سبب تقویت موقف
منطقه گوروکو به مثابه یک محل عمده انبار کاالهای قاچاقی به
سسوبی ،شده است .کار احداث این جاده که در سال  ۲۰۱۰م به
پایه اکامل رسید ،عبور موتر های کانتیرن دار را نیز ممکن ساخته
و از طریق ولسوالی های چپرهار ،رودات ،بتی کوت ،و شینوار،
شهر جالل آباد را با بند ِر ولی وصل منوده است .از نظر رسمی
این جاده در کاهش تراکم شاهراه اصلی ،کمک می مناید .اما
بازسازی این جاده ،عامل این شده که کاالهای ترانزیتی که از
طریق تورخم عبور منوده و در گمرک رساچه در نزدیکی شهر
جالل آباد ،طی مراحل گردیده اند ،می توانند تغییر جهت داده
و در گدام ها و انبارهایی در گوروکو  -به فاصله یک ساعت از
گمرک رساچه ،تخلیه گردند .تخمین شده است که روزانه ۱۵
کانتیرن کاالی ترانزیتی در گوروکو تخلیه میشوند ،و این برای
قبیله علی شیرخیل و نیز برای معامله گران و انتقال دهندگانی
که در مسیر این گذرگاه مرزی و غیررسمی حضور گسرتده دارند،
درآمد هنگفتی را فراهم سازد.
سایر جاده ها نیز نقش مشابهی را در حامیت از گسرتش استفاده
از گذرگاه های مرزی غیررسمی ،قاچاق کاالهای اقتصادی
و حصول رانت برای گروه های خاص ایفا منوده است .بطور
مثال ،پس از اینکه رسک کامه در مسیر راه گوشته در سال
 ۲۰۰۵م بازسازی گردید ،این جاده به عنوان مسیر عمده برای
واردات کاالهای اقتصادی از جمله کود کمیاوی ،آرد ،مواشی،
روغن و تیل خاک از پاکستان تبدیل گردید که معامله گران و
واردکنندگان از آن جاده برای فرار از مراحل گمرکی در گذرگاه
تورخم ،استفاده می منودند .اما در عوض ،مالیات از این محموله
ها در ولسوالی مهمنددره و در ُپل کامه در مسیر راه جالل آباد و
کابل ،جمع آوری می گردید.
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در نهایت در کوهپایه های سپین غر ،جاده های اند که از میان
دره ها می گذرند .هرچند بسیاری از این جاده ها به منظور کمک
به عبور نیروهای نظامی امریکا و افغانستان به ولسوالی های
نا آرام جنوب ننگرهار ساخته شده اند ،این جاده های ُپخته در
استخراج و حمل و نقل مواد معدنی نیز کمک منوده اند .رسک
آسفالت شده به سمت ولسوالی شیرزاد که قبل از رسیدن به جالل
آباد از مسیر ولسوالی های خوگیانی و رسخ رود می گذرد ،در
استخراج و استفاده معادن مرنال تالک در این ولسوالی ،نقش
مهمی داشته است که امکان برای تردد موتر های باربری به وزن
 ۴۰مرتیک تُن را فراهم ساخته است .عین مطلب ،در مورد جاده
که به بازار شدل در ولسوالی اچین منتهی می شود ،نیز صدق می
مناید .این جاده ها و زیرساخت های مربوطه به آن مانند پل ها و
دیگر ضامیم آن سبب رونق تجارت مرنال تالک گردیده است که
نه تنها ساالنه امکان انتقال صد ها هزار مرتیک تُن مرنال تالک
را فراهم ساخته است بلکه سبب شده حضور بازیگران مختلف
که در جستجوی رانت گیری و سودجویی اند ،نیز شده است.
بطور مثال ،در سال  2018م در امتداد مسیر میان مرکی خیل
و شهر جالل آباد ،در حدود  ۱۰نقطه مختلف وجود داشته که
رانندگان موتر های باربری مکلف به پرداخت پول بوده اند که
تنها دو نقطه ،نقاط رسمی بوده است .پرداخت های دیگری که
به منظور «ترانزیت مصئون» در این مسیر صورت می گرفت
شامل پرداخت برای نهاد های مختلف حکومتی از جمله پولیس
محلی و پولیس ملی افغان بوده است.
از طرف دیگر سکتور خصوصی نیز وارد عمل شده و به متویل
جاده های فرعی اقدام کرده است .مث ً
ال :معامله گران محلی و
استخراج کنندگان معادن ،در کوهپایه های سپین غر به شمول
شیرزاد جاده های فرعی را احداث منوده اند تا موتر های باربری
کوچک و حمل و نقل مقادیر زیاد مواد معدنی از آن کوه ها عبور
کرده بتوانند .این جاده ها منابع عایداتی را برای سایر استخراج
کنندگان معادن و تاجران که می خواستند از آن جاده ها استفاده
منایند ،نیز فراهم کرده و چنین افراد در برابر استفاده از این جاده
تابع پرداخت مالیات نیز بوده اند .مسیر هایی که از آن حیوان های
بارکش عبور کرده میتوانند ،مانند مسیر راه از گوروکو الی سسوبی
نیز در حال بازسازی اند تا به یک مسیر دو طرفه تبدیل گردد.
این کار توسط «صندوق قومی» و از طریق جمع آوری مالیات از
آنانی که از این مسیر استفاده می کنند ،متویل می شود .تخمین

شده که این خط جدید ،باعث کاهش ازدحام در آن مسیر گردیده
و باعث افزایش تعداد حیوان های بارکش که از آن عبور خواهند
کرد ،می شود و این کار در نتیجه سبب افزایش سطح رانت گیری
و سودجویی برای گروه های مختلف ،می گردد.
اگرچه احداث جاده ها سبب افزایش تجارت و حمل و نقل
کاالهای مختلف اقتصادی در مسیر های مشخصی گردیده
است ،اما برخی از زیرساخت های فزیکی سبب مختل شدن
روند تجارت نیز گردیده است .در ننگرهار بارزترین منونه این نوع
زیرساخت ها که باعث اخالل در تجارت شده ،زیرساخت های
مرزیی است که توسط دولت پاکستان ساخته شده است .چندین
سال پس از آنکه جرنال مرشف در سال  2001م 38موضوع
حصارکشی مرز را مطرح کرد ،برای نخستین بار دولت پاکستان
در سال  ۲۰۰۷م اقدام به ساخت حصار در مرز این کشور منود.
با وصف مخالفت ها از طرف حکومت افغانستان در ادامه
اختالفات طوالنی مدت این کشور با پاکستان در مورد نپذیرفنت
خط دیورند ،این مرز خط فاصل بین این دو کشور بوده است.
مخالفت ها در برابر این اقدام دولت پاکستان ،در سطح محلی با
راه اندازی تظاهرات در چندین نقطه مرزی بشمول والیت پکتیا
و کرن ،که بعض ًا به خشونت و برخورد نظامی میان نیرو های افغان
و پاکستان انجامیده ،نیز ُپر رس و صدا بوده است .برای آرام
ساخنت دولت پاکستان و جلوگیری از گسرتش این خشونت ها
و برخورد های نظامی ،تعدادی از کشور های جهان برای دولت
پاکستان پیشنهاد تهیه سیستم راه دار را منودند در صورتیکه آن
کشور از حصار کشی خطوط مرزی ،دست بر می داشت39.
این وضعیت در سال  ۲۰۱۴م زمانیکه دولت پاکستان دوباره
پروژه مرزی خود را آغاز منود ،و این بار بیشرت روی حفر یک
خندق  ۲در  ۳در امتداد مرز جنوب غربی افغانستان در ایالت
بلوچستان پاکستان تأکید منود ،تغییر یافت .در سال  ۲۰۱۷م
دولت پاکستان پالن مدیریت مرزی آش را اعالن منود که در آن
احداث خط حصار به ارتفاع  ۳مرت همراه با سیم خاردار در امتداد
خطوط مرز غربی و کوهستانی آن کشور با افغانستان که اینکار
بیشرت روی باجور ،مهمنددره و خیرب ایجنسی که بیشرت با ننگرهار
هم مرز اند  ،متمرکز بوده است (به شکل  ۱۲نگاه کنید).
در زمانیکه این تحقیق انجام میافت ،حصار بطرف شامل این
والیت و در امتداد ولسوالی های مهمنددره ،لعلپور و گوشته

 38سید وقیر علی شاه“ ،حصار کشی در دیورند و تاثیرات آن”  .44 internationals Asienforumشامره ۹۸ :)۲۰۱۳( ۲-۱
 39هامن .صفحه .100

قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار

32

شکل -:۱۲حصار کشی پاکستان و موقعیت آن
منبع:
Alcis

33

قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار

رسیده بود و از زمانی که این حصار احداث شده ،گذرگاه های
غیررسمی مرزی را در مناطق گرو ،دوته خیل ،کامه دکه مسدود
منوده است .نقاط مرزی غیررسمی که زمانی از آنجا تعداد زیادی
از موتر های باربری و دیگر وسایط میگذشت ،اکنون مسدود
شده اند .و این کار روی اقتصاد محلی و معیشت مردم اثرات
منفی چشمگیری بجا گذاشته است .بطور مثال اقتصاد فرامرزی

کمه دکه در سال  ۲۰۱۶م زمانی که حصار کشی آن مناطق
پایان یافت کامال توقف منود .این چیزی است که بسیاری ها
در آن جوامع به آن به مثابه نتیجه فضای رعب و ترسی را که قب ً
ال
پاکستان از طریق تجاوز و راکت پراگنی ایجاد کرده بود ،می
نگرند (به شکل های  ۱۳و  ۱۴نگاه کنید).

شکل  :13مسیر فرامرزی از کمه دکه به شلامن مزدحم از موتر های باربری در سال  2011م

منبعAlcis :
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بسته شدن این مرز نه تنها در منطقه کمه دکه بلکه در دکه نیز
اثر گذاشته است ،طوریکه در این منطقه بین  ۳۰تا  40نفر مجبور
شده بودند تا دکان های شان را ببندند .بعد ًا بسیاری از آنان یا در
بند ِر ولی مشغول کارهای مربوط به بارگیری و تخلیه موتر های
باربری شدند و یا هم به پاکستان مهاجر گردیدند .یکی از پاسخ
دهندگان از دکه در این زمینه ،گفته است« :این مسیر برای
مدت  ۱۴سال باز بود و افراد زیادی در تجارت (قاچاق) مشغول
به کار بودند».
0حکایت های مشابهی از بسته شدن بعضی از مناطق گرو و
دوته خیل و نیز از مسیر های که به این دو گذرگاه مرزی منتهی
میشوند ،به شمول مراکز این ولسوالی ها که بازار های اصلی
برای ولسوالی های لعلپور و کامه اند ،وجود دارند .مراکز فروش
مواشی در نواحی بیرون از مرکز ولسوالی کامه که یک زمانی یک
مرکز مزدحم برای انتقال گاومیش از پاکستان به کابل بود ،اکنون
مسدود شده اند .همین طور باتی های زیادی در گوشته و لعلپور
که در آنجا کاالهای ترانزیتی رسیده از پاکستان و یا از کابل به
پاکستان ،ذخیره می گردید ،نیز بسته شده اند .عده ای زیادی
پاسخ دهندگان از خشونت و تیر اندازی های مرزی قبل از اکامل
حصارکشی پاکستان ،گزارش داده اند .در هردوی این گذرگاه
مرزی ،تجاوز نظامی پاکستان در این مناطق مخصوص ًا در گرو،
یکی از مشکالت عمده بوده است .مردم در خصوص تخلیه بازار
گرو در سال  ۲۰۱۲م بخاطر تجاوز نظامی پاکستان و تهدید مردم
به مرگ که اینکار قبل از تکمیل حصار کشی پاکستان در سال
 ۲۰۱۵م صورت گرفته بود ،شاکی بوده اند .یک زمانی در آن بازرا
 ۱۰دکان ۲۰ ،باتی و هوتل وجود داشته است .مردمان این محالت
بر این اجامع دارند که حصار کشی و همچنین فعالیت های نظامی
(پاکستان) در مناطق آنان ،روی اقتصاد بومی و محلی مردم اثرات
ناگوار و منفی بر جا گذاشته است.

آنچه که در رابطه به حصار کشی مرزی قابل توجه است اینست
که در هنگام این تحقیق ،هیچ ساختامنی به طرف جنوب تورخم
در مسیر ولسوالی های جنوبی دربابا ،اچین ،نازیان ،خوگیانی،
پچیر و اگام ،شیرزاد و حصارک وجود نداشت 40.بسته شدن
مسیر شامل این مناطق از طریق قلمرو مهمنددره سبب افزایش
جدی در رفت و آمد مردم از منطقه گروکو به سمت کوتل سسوبی
در ولسوالی دربابا گردیده بود (به شکل  15نگاه کنید) .اگرچه،
ارتفاعات بلند کوه های سپین غر در گذرگاه دربابا ،به مقایسه
مناطق مهمنددره در سمت شامل تورخم ،حصار کشی را بیشرت
مشکل می سازد ،اما به نظر می رسد که عوامل دیگر ژئوپلیتیک
روی تصمیم گیری دولت پاکستان برای اولویت دهی مناطق
برای حصار کشی ،نقش مهم داشته است که بخش بعدی این
مقاله روی همین عوامل ژئوپلیتیک می پردازد.

 40هرچند که حصار در امتداد مرز جنوبی ننگرهار با پاکستان در اواسط  2019م تکمیل گردید ،ولی هنوز برخی مسیرها در آنجا باز باقی مانده اند ،که این شامل سسوبی
نیست است که به آن طرف مرز پاکستان ،تعمیرهای برای نظارت از رفت و آمد مردم ،ساخته شده است.
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5. 3 .ژئوپولتیک
روابط سیاسی افغانستان با همسایه گانش بطور واضح نقش
تعیین کننده ای در شکل دهی روند تجارت و اقتصاد سیاسی
مناطق مرزی این کشور داشته است ،تصمیم پاکستان برای
حصار کشی خطوط مرزی اش با افغانستان ،یک منونه بارز در
مورد اینست که این روابط ،چگونه بر اقتصاد سیاسی مناطق
مرزی مانند ننگرهار ،تاثیر می گذارند.
احداث این حصار که با ادعای «جنگ علیه تروریزم» و نیز
ادعاهای دولت پاکستان مبنی بر نگرانی آن کشور از ناحیه نفوذ
گروه های مسلح (از طرف مرز) توجیه گردیده است ،خطوط
مرزی مورد مناقشه خط دیورند را به خطوط مرزی بین املللی
و دایمی مبدل ساخته است .این کار با اولویت دادن برای
مشخص سازی دایمی قلمرو و اراضی مهمند به طرف شامل
تورخم ،حاکمیت دولت پاکستان را در منایندگی های باجور،
مهمنددره و خیرب تحکیم بخشیده است.
از زمان استقالل پاکستان در سال  ۱۹۴۷میالدی به این طرف،
این اجنسی ها که عموم ًا خود مختار و غیروابسته به دولت
مرکزی پاکستان بوده اند گرفتار جنگ های شورشی مخصوص ًا
جنگ با شورشیان تحریک طالبان پاکستان از سال  2007م
شده است .در گذشته این ایجنسی ها و مردمان آن از طریق
دریافت کمک های انکشافی آرام نگهداشته شده اند تا اینکه
این مناطق از طریق حضور نیروهای نظامی پاکستان ،حصار
کشی مرز ها و ایجاد تاسیسات مرزی دیگر ،در کنرتول آورده
شده اند .در گذشته ،مردمان مهمند از ولسوالی های گوشته و
لعلپور باور دارند که در گذشته (مرز) پاکستان از منطقه خپاخ که
تقریب ًا  ۱۵کیلومرت از منطقه دوته خیل از مرز افغانستان فاصله
دارد و جایی که اولین پاسگاه نظامی پاکستان واقع است ،رشوع
می شده است .با احداث حصار مرزی در قلمرو که مورد تجاوز
نظامی پاکستان قرار گرفته ،مردم اکنون چنین فکر می کنند که
(مرز) پاکستان از داخل افغانستان رشوع می شود.

مادامیکه دولت پاکستان در تالش تحکیم حاکمیت اش در
ایجنسی های قبیله یی مهمند در داخل خاک آن کشور است،
اقتصاد های بومی و محلی ولسوالی های گوشته ،لعلپور ،و
قسمتی از مهمند دره در داخل افغانستان آسیب می بیند .مردم از
بخش های این ولسوالی ها بیرون می شوند .قسمتی از نفوس
بنابر پالیسی دولت پاکستان برای ارائه خدمات بهرت و رسمایه
گذاری روی زیربناء های اقتصادی قلمرور مهمند به آن سوی مرز
کشانده می شوند و قسمتی هم بنابر تجاوز نظامیان پاکستانی و
خشونت های پس از آن ،مجبور می شوند مناطق شان را ترک
منایند .به این اقدامات دولت پاکستان در ولسوالی های گوشته
و لعلپور به مثابه اسرتاتیژی آن کشور برای ایجاد «رسزمین
های بالصاحب» ،دیده می شود تا پاکستان بتواند از آن طریق
مرزهایش را مصئون سازد .دولت پاکستان به پروژه حصار کشی،
به عنوان آخرین تالش ها برای کنرتول قلمرو اش تلقی گردیده
تا از این طریق بطور دایمی قوم مهمند را که در گذشته همیشه
از موقعیت اش در میان مرز افغانستان و پاکستان ،به نفع خود
استفاده کرده ،تقسیم مناید.
در این سیاست ورزی های مناطق مرزی ،منافع اقتصادی
و قومی نیز دخیل بوده است .مردم به شاجی گل افریدی41
که بین سالهای  ۲۰۱۳الی  ۲۰۱۸م به منایندگی از ایالت خیرب
پشتونخواه ،عضوء پارملان پاکستان بوده است ،به مثابه فردی که
در بسنت قسمت های شامل گذرگاه تورخم نقش اساسی داشته
است ،می نگرند .شاجی گل افریدی ،برادر تاج محمد افریدی که
قب ً
ال عضوء سنای پاکستان و یکی از قراردادی های انتقال مواد
لوجستیکی نیروهای ناتو در افغانستان بوده ،نیز می باشد42.
شاجی گل افریدی متعلق به قبیله افریدی بوده (این قوم بیشرت
در مناطق دره خیرب و تیراه به سمت جنوب کوهپایه های سپین
غر مسکن گزین می باشند) که دارای منافع اقتصادی در تجارت
حمل و نقل و انتقال مواد نفتی است و هواداران اش نیز در حمل
و نقل و تجارت فرامرزی دخیل می باشند 43.گفته شده است

 41پرویز اسحاق رعنا“ ،سفر تجارتی از قلمرو قبیله وی به شهر بندری” .روزنامه داون 11 .دسمرب  2019م1152290/https://www.dawn.com/news .

42

روزنامه تریبیون“ ،چهار صندلی آخر :تحریم ها باعث مامنعت انتخاب چهار سناتور مناطق خود مختار قبایلی (فتا) گردید 31 ”.مارچ  2015مhttps://tribune.com.pk/ .
last-four-seats-boycott-mars-election-of-four-fata-senators/856671/story؛ روزنامه نیوز“ ،غول تجارتی مقیم کراچی از مناطق خود مختار قبایلی (فتا) عضوء
سنا می شود 23 “ .مارچ  2015مkarachi-based-business-tycoon-becomes-senator-from-fata-11579/https://www.thenews.com.pk/print .

 43د سوکالی ترون زینت“ ،کاال ها و حمل و نقل در مناطق قبایلی” 3 ،جوالی 2013GoodsAnd-07-https://archive.org/details/DaSokalayTaroon03 .2013
TransportationInTribalAreas
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که وی کمپاین انتخاباتی خود را در محور مسدود ساخنت گذرگاه
های مرزی غیررسمی شامل گذرگاه تورخم ،به راه انداخته بود.
بسته شدن این نقاط مرزی ،در نهایت سبب گردید تا مردم به
مسیر ترانزیتی دربابا یعنی از گوروکو به منطقه سسوبی عالقه
پیدا منایند که این کار به انحصار انتقال کاالهای ترانزیتی که
به پاکستان منتقل می شود ،انجامیده است .دره تیراه با این کار،
به یک نقطه کلیدی تراکم (نقطه سوق الجیشی) برای انتقال
کاالهای ترانزیتی به پاکستان ،تبدیل شد و این تغییر برای
«کمیته صلح» قوم افریدی که در آن منطقه تسلط دارد اجازه
داد تا نرخ رانت گیری بر کاالهای که به آن طرف مرز به پشاور
انتقال می یابند ،را حتی تا سه برابر افزایش دهد.
اتهام های نیز وجود دارند که نگرانی پاکستان از ناحیه شورشگری
و منازعات در داخل قلمرو آن کشور ،و نیز منافع آن کشور در تاثیر
گذاری روی وقایع افغانستان ،باعث مسدود شدن گذرگاه مرزی
در منطقه تبی گردیده است .این یک مسیر دیگر به دره تیراه
در پاکستان می باشد .این منطقه در سال  ۲۰۱۱م بنابر فعالیت
های منگل باغ ،یک شورشی پاکستانی از منطقه بارا پاکستان
در نزدیکی پشاور ،شاهد افزایش خشونت ها بوده است .منگل
باغ که در ابتداء عضو لشکر اسالم و بعد ًا رئیس آن گروه گردید،
از سال  ۲۰۰۵م 44بدین سو علیه دولت پاکستان در بارا شورش
های براه انداخت .در سال  ۲۰۰۸م لشکر اسالم در منطقه بارا
که با کمین نظامیان پاکستان ،به هدف ایجاد نظم در آنجا،
مواجه گردید مجبور شد تا به دره تیراه نقل مکان مناید .این گروه
در آنجا با رقبای سیاسی و قبیلوی به شمول گروه انصار االسالم و
قوم ذخه خیل که یکی از شاخه های عمده قبیله افریدی است،
وارد جنگ شدند ،و این کار سبب فرار صدها خانواده به پشاور
پاکستان گردید .در سطح محل گفته میشود که نگرانی ها در
خصوص کنرتول این دره و نیز منافع و رقابت های اقتصادی
برای دستیابی به تجارت فرامرزی در دره تیراه ،سبب واکنش
شدید و خشونت آمیزی قوم ذخه خیل البته به کمک نظامیان
ارتش پاکستان ،شد .این کار منگل باغ را مجبور ساخت تا به
منطقه نازیان  45در این طرف مرز یعنی افغانستان ،بیاید .گفته
شده است که پس از آمدن منگل باغ ،به این طرف مرز ،قبیله
ذخه خیل و ارتش پاکستان گذرگاه مرزی را مسدود کرده و به

منظور مامنعت از برگشت مجدد لشکر اسالم به قلمرو آن کشور،
از عبور حیوان های بارکش بین مرکز ولسوالی دربابا و قریه تبی
جلوگیری منوده اند .همچنان گفته شده است که پس از مسدود
شدن این گذرگاه ،بسیاری از مردان آن منطقه همراه با حیوان
های بارکش شان به منطقه زمگوره آمده اند و در انتقال کاالهای
اقتصادی که قرار باشد از گذرگاه سسوبی منتقل شوند ،مشغول
کار می باشند.
ژئوپولتیک نیز یک گذرگاه مرزی و یا یک مسیر برای انتقال
کاالها را نسبت به مسیر دیگر ترجیح داده است .در رسارس تاریخ
معارص افغانستان و همچنان تاریخ ننگرهار در واقع ژئوپولتیک
هم در شکل دهی سیاست های اقتصادی ملی این کشور و هم
در اقتصاد محلی والیت ننگرهار تاثیر گذاشته که همیشه سبب
تشدید منازعات نیز شده است .بطور مثال ،روابط افغانستان با
پاکستان در زمان ظاهرشاه (۱۹۳۳الی  ۱۹۷۳م) ،داوود خان
( ۱۹۷۳الی  ۱۹۷۸م) و رژیم کمونیستی ( ۱۹۷۸الی ۱۹۹۲
م) ،همیشه ُپر از تشنج بود که قسمت اعظم واردات کاالهای
ترانزیتی این کشور بشمول نفت از طریق مرز اسالم قلعه از ایران
و از طریق مرز حیرتان از شوروی سابق ،وارد می گردید.46
گذرگاه رسمی تورخم و کمیساری مربوط به آن در سال  ۱۹۵۶م
ایجاد گردید .قبل از آن ،مناسبات رسمی (تجارتی) (میان این
دو کشور) در منطقه دکه یعنی به فاصله  ۱۱کیلومرت از گذرگاه
تورخم صورت می گرفت .در آن زمان ،محموله موتر های باربری
در منطقه دکه تخلیه شده و از طریق گذرگاه های غیررسمی در
گوروکو از طریق «راه های قاطر رو» در تورخم و یا هم از طریق
گذرگاه گرو در ولسوالی گوشته ،به مسیر گنداب و لندی کوتل
پاکستان ،منتقل می شدند.
روابط با پاکستان تنها در زمان حکومت مجاهدین (۱۹۹۲
الی )۱۹۹۶بهبود یافت .در آن زمان ،گذرگاه تورخم در ننگرهار و
سپین بولدک در کندهار ،گذرگاه های عمده مرزی برای انتقال
کاالهای ترانزیتی و همچنین نفت به داخل افغانستان تبدیل
گردید .این بهبود روابط در جریان رژیم طالبان نیز ادامه یافت
و گذرگاه تورخم در زمان حکومت کرزی ( 2002الی  ۲۰۱۴م)
که توسط نیروهای ناتو حامیت میشد ،اهمیت قابل توجه پیدا

 44سید منظر ،عباس زیدی“ ،معرفی منگل باغ” ،Long War Journal ،نوامرب 2013GoodsAnd-07-https://archive.org/details/DaSokalayTaroon03 .200
TransportationInTribalAreas

 45روزنامه داون“ ،فرصتی در خیرب” 3 ،اپریل .618219/https://www.dawn.com/news .2011

 46انا پیرتسن“ ،درک بازار ها در افغانستان :مطالعه موردی مواد سوختی” ،مجموعه از مطالعات موردی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان( ،کابل :واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان.5 :)2005 ،
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کرد .طوریکه قب ً
ال تذکر یافت ،این زمانی بوده که زیرساخت های
عمده یی برای تسهیل تجارت بین دو کشور و نیز تسهیل انتقال
کاالهای ترانزیتی و لوجیستکی مورد نیاز نیروهای ناتو احداث
شد و معامله گران ،تاجران ،انتقال دهندگان و مقامات همه
بر این توافق دارند که تجارت میان دو کشور از طریق گذرگاه
تورخم ،در همین دوره به اوج خود رسیده بود.
روابط سیاسی هامنند ،پیوند های اقتصادی میان این دو کشور
با اهمیت بوده است .این روابط در سالهای اخیر حکومت کرزی
و نیز حکومت ارشف غنی به شدت به تیره گی گرائید .دولت
افغانستان که متعهد به کاهش وابستگی این کشور به پاکستان
به مثابه مسیر تجارتی اش با دیگر کشور های جهان است و
این کشور بطور فزاینده یی به طرف ایران متایل پیدا کرده
است .چنین سیاستی سبب گردیده تا برخی از مناسبات سیاسی
و اقتصادی این کشور تعدیل گردد و بخش اعظم از انتقال
کاالهای اقتصادی از مرز اسالم قلعه در هرات ،گذرگاه مزدحم
بندرعباس در جنوب ایران در تنگه هرمز ،انتقال یابند47.
در سال  ۲۰۱۷م با مشارکت دولت های ایران ،هند ،و افغانستان
دهلیز تجارتی از طریق بندر چابهار به خلیج عامن ،رس ً
ام افتتاح
گردید .این امر اجازه می دهد تا کاالهای افغانستان رسیع ًا به
هند و دیگر بازارهای که قب ً
ال نیاز به انتقال از طریق پاکستان
داشتند ،منتقل گردند .دولت ایران به منظور جلب تجارت
افغانستان و تشویق این کشور و سایر جمهوریت های آسیای
میانه ،تعرفه ها و قیمت پائین را برای واردات این کشور ها ارائه
کرده تا از این طریق با توسعه بندر گوادر در سواحل مکران ایالت
بلوچستان پاکستان که به همکاری چین تحت برنامه دهلیز
اقتصادی پاکستان-چین احداث می گردد ،رقابت مناید.

هند نقش قابل مالحظه را در توسعه بندر چابهار و دهلیز حمل
و نقل ،از طریق متویل و رسمایه گذاری روی زیرساخت های
فزیکی در والیت نیمروز در غرب افغانستان (که در مقاله های
بعدی بحث می گردد) ،و رسمایه گذاری در بندر چابهار در ایران
ایفا منوده است .این کشور حتی مدیریت بندر چابهار را نیز به
عهده گرفته است که با این کار آن کشور روابط اقتصادی و
سیاسی خود را با دولت افغانستان بیشرت تقویت کرده ،وابستگی
افغانستان را به پاکستان منحیث رشیک تجارتی کاهش داده
است تا از این طریق بتواند به اهداف ژئوپولیتیک اش در منطقه
برسد 48.در سال  ۲۰۱۸م ارزش تجارتی افغانستان با ایران دو
ملیارد دالر بوده که از ارزش تجارتی این کشور با پاکستان زیادتر
بوده است 49.قسمت اعظم از واردات دیزل به این کشور ،از
طریق ایران ،نه پاکستان ،صورت گرفته است.
با آنکه تا امروز سطح تجارت این کشور با پاکستان قابل مالحظه
بوده ،اما کاهش تاثیرات این تغییرات و تحوالت در وضعیت
ژئوپولتیک و روابط تجارتی روی والیت ننگرهار و مسیر های
حمل و نقل به پاکستان ،و همچنان پیامد های این تحوالت در
آینده به خصوص باالی مردم و گذرگاه مرزی تورخم ،مشخص
و معلوم نیست.

 47آشا سوهنی“ ،بندر چابهار :گشودن پتانسیل اقتصادی افغانستان” .ژورنال چشم انداز های جدید .اپریل  2019م.
Sawhney.pdf_s3fs-public/NewPerspectives_APRIL2019
48

49

amazonaws.com/.https://csis-prod.s3

خرسو امید فاروق“ ،بندر چابهار گامی بسوی اتصال برای هند و افغانستان” ،مجله دیپلومات 3 .جوالی  2019مchabahar-/07/2019/https://thediplomat.com .
./port-a-step-toward-connectivity-for-india-and-afghanistan

مجله فایننشیل تریبون“ ،ایران بزرگرتین رشیک تجارتی افغانستان در سال  2018-2017میالدی” 11 ،دسیمرب  2019مhttps://financialtribune.com/articles/ .
.18-2017-iran-biggest-trade-partner-of-afghanistan-in/84309/economy-domestic-economy
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5. 4 .خشونت
خشونت ها روی شکل دهی الگوی هایی تولید و تجارت کاالهای
اقتصادی در والیت ننگرهار نیز نقش داشته است .این امر هم در
استخراج و تولید کاالهایی مانند تریاک ،کانابیس و مرنال تالک
نقش داشته و هم در تعیین مسیر انتقال کاالها در داخل والیت
و هم آن طرف مرز داخل پاکستان .در بسیاری موارد ،خشونت با
جنگ های جاری که این کشور از دهه  ۱۹۷۰م بدین سو با آن
درگیر بوده است ،ارتباط داده می شود ،اما دشوار است تا رابطه
خشونت را با مداخالتی که به منظور دستیابی به منافع اقتصادی
از طریق کنرتول بر فرصت های رانت گیری و سود جویی از مسیر
های انتقال کاالها صورت می گیرد ،تفکیک منود .در مواردی
هم میتوان استدالل کرد که از خشونت به منظور جلوگیری از
مداخالت و مقرره گذاری های دولت ،استفاده ابزاری شده است
که این کار به بازیگران خصوصی و غیردولتی بشمول گروه های
شورشی فرصت رانت گیری از تولید و انتقال کاالهای با ارزش
اقتصادی مانند مواد معدنی و مواد مخدر غیرقانونی ،را فراهم
ساخته است .اما آنچه که کمرت واضح است ،اینست که رابطه
علت و معلول میان رانتی که این بازیگران بدست می آورند ،با
منازعات گسرتده در افغانستان ،مخصوص ًا در مناطق دور دست
و کوهستانی مانند کوهپایه های سپین غر که حاکمیت دولت
افغانستان همیشه در آنجا محدود بوده است و این کاالهای که
در آنجا تولید می شوند ،چگونه میباشد.
روشن است که منازعات جاری در این کشور ،یکی از عوامل
تعیین کننده در تولید و تجارت در والیت ننگرهار بوده است.
در واقع تقریب ًا متام گذرگاه های مرزی که در این تحقیق مورد
مطالعه قرار گرفته اند ،در مقاطعی در جریان  ۴۰سال گذشته،
به دلیل جنگهای داخلی از دهه  1980م ،شورشگری های
جاری ،و تنش های مرزی با پاکستان ،مسدود گردیده است.
مراکز تجارتی و نقاط استخراج و تولید کاالها نیز توسط منازعات
گسرتده بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق از دست دادن
عرضه کار برای تولید و تجارت ،مخصوص ًا زمانی که مردم از اثر
جنگ های داخلی مهاجر شدند ،متاثر گردیده است .بطور مثال،
گوروکو بطور گسرتده در بین سالهای  1984تا  1991م تخلیه
شده بود ،و بسیاری مردم از قوم علی شیرخیل به نسبت جنگ
از آن ساحه به منطقه شارغلی در پاکستان فرار کرده بودند .این
داستان در دیگر ساحات تحقیق نیز همین گونه می باشد به

ویژه در تورخم که شاهد جنگهای شدید بین حکومت کمونیستی
و مجاهدین بود تا هنگامیکه در سال  ۱۹۸۹م ملیشه های
حکومتی از آنجا بیرون رانده شدند50.
گرو و مسیر راه از طریق ولسوالی گوشته ،تنها گذرگاه مرزی
است که جنگ های داخلی باعث اخالل جدی تجارت در آنجا
نشده است .توافق میان ولسوال آن زمانِ این منطقه یعنی مهمند
خان و حکومت کمونیستی ،اجازه داده تا کاالهای اقتصادی
هرچند به مقیاس نسبت ًا کم از طریق آن مرز به گنداب پاکستان
انتقال یابند .قسمیکه در بخش قبلی بحث شد ،تنها تنشهای
مرزی با پاکستان و متعاقب ًا حصارکشی این مرز بوده که از سال
 ۲۰۱۲م بدین سو بطور موفق توانسته این مرز را در مسیر دوته
خیل و لعلپور بسته نگهدارد .نفوذ تحریک طالبان پاکستان در
این رسحدات همراه با ایجاد ملیشه های مرزی تحت فرماندهی
یکی از بزرگان مهمند ،یعنی فریدون مهمند ،و متعاقب ًا خشونت
های بوجود آمده بوده است که توانسته این خط مرزی و معیشت
مردمان و کسبه کاران آنرا بطور چشمگیر مختل سازد.
در سالهای پسین ،شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) مختل
کننده اساسی فعالیت های اقتصادی و رانت گیری در دره های
باالیی اچین و نیز دیگر مناطق در کوهپایه های سپین غر بوده
است .این گروه از طریق ایجاد ترس و رعب ،مانع تولید و تجارت
افیون و کانابیس و همچنین مواد معدنی مانند مرنال تالک
گردیده است (به شکل ۱۶نگاه کنید) .مامنعت گروه داعش از
تجارت تریاک و حشیش و جنگی که نیروهای امنیتی افغانستان
با همکاری متحدین امریکایی آن با این گروه به منظور تصاحب
کنرتول قسمت های از ولسوالی اچین داشته ،سبب تغییر جدی
در قاچاق مواد مخدر از طریق ننگرهار و نیز تولید و تجارت مرنال
تالک گردیده است.

 50بارنیت روبین .شکنندگی افغانستان (نیو هیوین :نرشات پوهنتون یل261 :)2002 ،
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شکل  :۱۶خشونت و تاثیرات آن روی تولید و مسیر های تجارت مرنال
تالک در والیت ننگرهار ۲۰۱۴ ،الی  ۲۰۱۷م
منبع:
Alcis

قبل از دهه  ۱۹۹۰م بازار شدل یک مرکز عمده برای تولید و
تجارت مواد مخدر غیرقانونی بوده است .این منطقه دور افتاده و
نزدیک به مرز پاکستان ،یک منطقه ایده ال برای تجارت تریاک
و کانابیس بوده است .با وجودیکه در زمان رژیم طالبان و در
اواخر دهه  ۱۹۹۰م مرکز تجارت تریاک نزدیک به شهر جالل
آباد و شاهراه تورخم یعنی در منطقه غنی خیل منتقل گردید (و
این نشان دهنده حامیت پنهان آن رژیم از تجارت مواد مخدر
است) ولی با آنهم بازار شدل یک مرکز تجارتی مهم برای انتقال
مواد مخدر به پاکستان و نیز یک مرکز عمده برای پروسس افیون
باقی مانده است .با سقوط رژیم طالبان این بازار اهمیت بیشرت
پیدا منود .با روی کار آمدن دولت جدید و افزایش حضور نیرو
های بین املللی در قسمت های تحتانی والیت ننگرهار ،معامله
گران و تاجران دیگر منی توانستند در دره های پائین به فعالیت
شان ادامه دهند از همین رو آنان به مناطق دوردست و کوهستانی
مانند ولسوالی اچین بازگشتند .بین سالهای  ۲۰۰۴الی  ۲۰۱۰م
تالش ها برای انفاذ قانون به شمول هجوم و تخریب آزمایشگاه
های هیروئین در این ساحه و نیز مامنعت های مکرر بر تولید
تریاک در والیت ننگرهار فقط توانست تجارت مواد مخدر را در
داخل بازار شدل منع کند ،اما این تجارت از خانه ها و حویلی
های مردم همچنان ادامه یافته و این بازار کامکان یک مسیر
عمده برای انتقال مواد مخدر به پاکستان باقی ماند.

جنگ ها بازار شدل کام ً
ال نابود گردید .تالش ها برای پاکسازی
گروه داعش از قسمت های فوقانی کوه های سپین غر باعث
گردید تا نیرو های افغان و امریکایی در آن ساحه حضور دایمی
پیدا منایند ،و این کار سبب شد تا برگشت مردم محل به خانه
هایشان محدود گردد .حضور دایمی نظامی در آن ساحه سبب
شد تا فعالیت های مردم محل حتی در تابستان  2018م مورد
پیگیری و بازرسی قرار داشته باشد ،که این کار باعث مامنعت
برگشت کشت کوکنار (هرچند نه کانابیس) و برگشت تجارت مواد
مخدر و مرنال تالک در آن منطقه گردید.

متام اینها با آمدن شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) در
تابستان سال  2015م ،تغییر یافت .مسدود منودن بازار در
عبدالخیل و مهمرت از آن در شدل در قسمت های بلند ولسوالی
اچین ،باعث خروج تعداد زیاد مردم از آن مناطق گردید که هم از
دست ظلم و قساوت آن گروه ،و مامنعت آنان از کشت کوکنار و
کانابیس و بالرتتیب اثرات اقتصادی آن ،فرار منودند (به شکل
 17نگاه کنید) .به تعقیب آن جنگ های شدید که تا سال
 2018م ادامه یافت ،آغاز گردید :در ابتدا میان گروه طالبان
و گروه داعش و سپس میان گروه داعش و نیرو های امنیتی
افغان به حامیت نیرو های امریکایی .بیشرتین این جنگ ها
در بازار شدل اتفاق افتاد و تا حدی تشدید گردید که نیروهای
نظامی امریکا مقادیر زیاد مهامت را در آنجا بشمول پرتاب «مادر
مبب» 51در قریه اسدخیل در اپریل  2017م که فقط دو کیلومرت
دورتر از بازار شدل ،موقعیت دارد ،پرتاب منودند .این جنگ
ها  ۱۲ماه طول کشید تا نیروهای افغان و امریکایی باالخره
توانستند ،کنرتول دره مهمند را در اختیار گیرند .در جریان این
51
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در پی اخالل در تولید و تجارت افیون و حشیش ،مارکیت این
کاال ها دوباره تنظیم گردید .مامنعت مقدماتی که روی تولید
و تجارت مواد مخدر و کانابیس که توسط گروه داعش شاخه
خراسان ِاعامل گردیده بود و جنگ های که پس از آن به وقوع
پیوست ،معامله گران را واداشت تا به مارکو و منطقه کانال
شینوار در امتداد شاهراه کابل -جالل آباد  -تورخم ،تغییر مکان
بدهند .این در حالی است که افیون در قسمت های فوقانی
ولسوالی شیرزاد پروسس می گردید (که قب ً
ال و پس از هجوم
گروه داعش در اوایل  2018م پروسس این مواد از دره بیره خیل
به اینجا منتقل شده بود) .افرادی که در تجارت و انتقال مواد
مخدر از ولسوالی های جنوب غربی والیت ننگرهار مانند ولسوالی
شیرزاد و خوگیانی مرصوف بودند ،شدل را بطور کامل دور می
زدند ،که این کار هزینه انتقال حمل و نقل را برای آنان بلند برده
و در نتیجه مفاد آنان را کاهش می داد .معامله گران در هنگام
مواجه با تهدید از دست رفنت جان و مال شان تصمیم گرفتند
تا از طریق دشت ها و جاده های عقب به بازار مارکو به طرف
شامل و باالخره بطرف پاکستان سفر منایند و از مسیر جنوب
که احتامل مواجه شدن با خطوط مقدم جبهه جنگ ،میان گروه
داعش و نیروهای دولتی ،اجتناب می ورزیدند.
پاسخ دهندگان در ننگرهار ،به تکرار مثالهای را از استفاده
ابزاری از خشونت به هدف تغییر مسیر تولید و تجارت کاالهای
اقتصادی و به هدف حصول عواید ،یاد کرده اند .این ها اکرث ًا
مثال های جدید بود که در سالیان اخیر و پس از سقوط رژیم
طالبان اتفاق افتاده است .یکبار چنین استفاده ابزاری از خشونت،
در هنگام کار ساحوی این تحقیق در گوروکو اتفاق افتاد؛ که در
ابتدأ هدف آن اخاذی پول از معامله گران بود ولی به زودی به
یک خشونت متام عیار تبدیل گردید که سبب مرگ  68نفر به
تاریخ ۱۱سپتمرب  2018م در دکه گردید 52.قوم عبدالخیل در
گوروکو حمله انتحاری را که در آنجا اتفاق افتاده بود مستقی ً
ام به
بالل پاچا قومندان پولیس محلی در چین ربط داده اند ،و وی را
متهم ساخته اند که پس از رد شدن درخواستش از مالکین باتی
ها برای پرداخت  ۱۵لک کلدار پاکستانی ،وی به چنین اقدامی
متوسل شده است .در واقع حمله دکاکین معامله گران ،و ایجاد
52

خساره دو میلیون دالری برای آنان و ِاعامل خشونت های مکرر
توسط بالل پاچا و خانواده اش در عبدالخیل در چین سبب شده
بود تا مردم در دکه تظاهرات منایند ،که متعاقب ًا در آنجا آن حمله
انتحاری صورت گرفته بود .علی رغم ارتباط و پیوند بالل پاچا با
پولیس محلی افغان و اتهام حامیت از طرف امریکا ،او و خانواده
اش در آن زمان به زودی توسط نیروهای افغان دستگیر شد53.
اتهام های بر فریدون مهمند عضو پارملان و یکی از بزرگان
قومی ،مبنی بر استفاده ابزاری وی از خشونت برای دستیابی به
فرصت های اقتصادی ،نیز وارد گردیده است .هرچند ولسوالی
های لعلپور و گوشته درگیر تنش های فرامرزی با پاکستان
بودند ،فریدون مهمند از ملیشه های تحت رهربی اش که توسط
حکومت متویل می گردید و نیز از روابط اش با تحریک طالبان
پاکستان ،برای نا امن ساخنت آن ولسوالی ها استفاده کرده تا
بتواند از ذخایر معدنی مانند الجورد ،نفررایت و گولد سلیک بهره
برداری کند .چنین استدالل میشود که فریدون مهمند ،به جایی
تامین امنیت ،از طریق ناامن ساخنت این مناطق و تداوم نا امنی
با استفاده از منابعی که در اختیار دارد ،او و هم دستان اش
میتوانند ،دخالت دولت برای قانونی ساخنت فعالیت های آنان را
برای استخراج معادن ،محدود سازند .طوریکه در بخش بعدی
این مقاله توضیح می شود ،سطح خشونت و یا تهدید به آن ،غالب ًا
به عنوان ابزاری به منظور تطبیق رژیم های مقرراتی استفاده
شده است که از طریق آن ،بازیگران دولتی و غیرقانونی فرصت
های رانت گیری و سود جویی را برای شان ،فراهم می سازد.

بی بی سی“ ،حمله در افغانستان :افزایش تعداد قربانیان حمله انتحاری در ننگرهار” 12 ،سپتمرب  2018مhttps://www.bbc.co.uk/news/world- .
 45494694-asiaعبدالقدیر صدیقی“ ،دها کشته و زخمی در حمله انتحاری در تظاهرات افغانان” ،رویرتز 11 ،سپتمرب  2018مhttps://www.reuters.com/ .
 article/us-afghanistan-security/dozens-killed-and-injured-in-suicide-attack-at-afghan-protest-idUSKCN1LR0W9طلوع“ ،تعداد قربانیان حمله
ننگرهار به  68نفر” 12 ،سپتمرب  2018م68-https://tolonews.com/afghanistan/nangarhar-death-toll-climbs .

 53یوسف ظریفی“ ،دستگیری قومندان پولیس محلی اچین و ادامه تظاهرات” 12 ،سپتمرب ،2018
commander-arrested-protest-continues
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5. 5 .رژیم های مقرراتی
رژیم مقرراتی تولید تجارت و رفت و آمد فرامرزی ،ابزاری را
فراهم می سازد که از طریق آن بازیگران مختلف به شمول دولتی
و غیردولتی ،عبور و انتقال کاالهای اقتصادی را از مسیر های
مشخص تشویق ،ترغیب و کنرتول می منایند .تعیین مقررات
(مقرره گذاری) زمینه برای کسب انواع مختلف پرداخت ها از
قبیل مالیات و فیس انتقال برای افراد و هواداران شان ،فراهم
می سازد .در امتداد بعضی از مسیر های انتقال و حمل و نقل،
این مقررات رسمی بوده و توسط دولت ِاعامل می گردد ،ولی در
امتداد برخی دیگر از مسیر ها ،مردم محل ،بازیگران خصوصی
و شورشیان ،این رژیم های مقرراتی را برای تولید و حمل و نقل
کاال ها ،تعیین می کنند.
در بسیاری موارد ،دولت در برابر قانون و مقرره گذاری که توسط
سایر بازیگران ِاعامل میشود ،و نیز در برابر اتهامات وارده در
خصوص دخالت آنان در قاچاق کاالهای قانونی و غیرقانونی و
رانتی که از ناحیه این کار حاصل می کنند ،تا حدودی تحمل
و مدارا نیز نشان داده است .این تحمل و مدارا نشان دهنده
آنست که هولند ( )2014در اثرش از آن بنام «بردباری»54
( )forebearanceبازیگران دولتی یاد کرده است .در چنین وضعی
این بازیگران از موجودیت توزیع مجدد درآمد اقتصاد غیرقانونی
ِ
ریسک ناشی از اقدامات که
مخصوص ًا در مناطق دور افتاده و نیز
ممکن موقف آنان و حتی دولت را مترضر سازد ،آگاه بودند که در
نتیجه چنین شناختی بوده که به تبع آنان متایل برای انفاذ قانون
و مقررات منی داشته باشد .میتوان استدالل منود تداوم تجارت
کاالهای اقتصادی به نفع همه جوانب ذیدخل است چونکه متام
بازیگران از آن مفاد حاصل می منایند .در چنین وضعی انفاذ
قانون و مقررات توسط بازیگران دولتی و یا سایر بازیگران به
منظور محدود ساخنت استخراج و انتقال کاالهای اقتصادی و
غالب ًا در سطح محل به مثابه اقدامات موقتی و ابزاری به هدف
مذاکره و توزیع دوباره منافع اقتصادی نگریسته میشود ،نه
به عنوان یک تالش و اقدام برای مامنعت دایمی کاالهای
اقتصادی قانونی و غیرقانونی.
مقررات گذاری رسمی ،بر مبنای قوانین نافذه صورت گرفته و
توسط نهاد های دولتی ِاعامل می گردند که در طول تاریخ روی
54

الگو ها و اشکال تجارت در ننگرهار ،تاثیر گذار بوده است .قواعد
برای تعیین محل تخلیه محموله های اقتصادی ،تناژ ُمجاز برای
عبور از یک جاده ،و نوعیت کاال های وارداتی بر موافقتنامه
تجارتی-ترانزیتی افغانستان و پاکستان ،جواز دهی برای رشکت
های معدن کاری ،مقررات رسمی و نهاد های مجری آن ،روی
شکل دهی فعالیت های اقتصادی در ننگرهار و این که کدام
گروه و یا بازیگران میتوانند از منافع آن فعالیت های اقتصادی،
نفع بربند ،نقش مهم داشته است.
مثال بارز این ،میزان تجارت فرامرزی در گذرگاه تورخم پس
از سقوط رژیم طالبان ،می باشد .در اوج این تجارت ،روزانه
 ۸۰۰موتر باربری از این مرز عبور می کردند .رسمایه گذاری
روی احیاء و احداث زیرساخت های فزیکی در گذرگاه تورخم و
رساچه طوریکه در بخش ( )۴٫۱توضیح شدِ ،اعامل مقررات و
محصوالت جدید گمرکی و بهبود امور اداری برای طی مراحل
گمرکی کاالها نیز بر این تجارت های فرامزی تاثیر گذاشته اند.
جاده های خوبرت و نظم اداری و مدیریتی بهرت ،گذرگاه تورخم
را به یک گزینه و انتخاب مطلوب برای کسانیکه قصد واردات و
صادرات با پاکستان را دارند ،تبدیل کرده است.
همچنان ،به هامن تناسبی که رژیم های مقرراتی رسمی مهم
اند ،رژیم های مقرراتی که توسط سایر بازیگران ِاعامل می
گردند نیز با اهمیت می باشد .این رژیم های مقرراتی غیررسمی
غالب ًا از ِاعامل قوانین و مقررات رسمی پیروی منوده با مقررات
رسمی دولت همگام تطبیق می شوند .تجارت ترانزیت مثال
واضح در این زمینه می باشد .رونق این تجارت در گرو تفاوت
نرخ مالیاتی میان دو کشور و این واقعیت که نفع اقتصادی با
وجود چالش ها در حمل و نقل از مسیر های کوهستانی و حتی
توسط حیوان های بارکش ،میباشد را نشان میدهد .عوایدی
که از آن تجارت حاصل میشود بر اساس این واقیعت است که
افغانستان کاالهای زیادتری را به مقایسه آنچه که مرصف می
کند ،وارد می مناید و تالش های اندکی در خصوص جلوگیری از
قاچاق دوباره این کاال ها به پاکستان وجود دارد.

آلیشا هالند“ ،بردباری :نظریه و اندازه گیری در مطالعات انفاذ قانون” 2 ،اکتوبر  2014مHolland_/10/2014/http://cpd.berkeley.edu/wp-content/uploads .
pdf.10.02.14_BerkeleyCP
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اما با وجود ماهیت غیررسمی تجارت ترانزیتی ،این تجارت توسط
رژیم مقرراتی مدیریت میشود که هم قواعد و هم هزینه هایی
را بر آنانیکه کاالها را در یک مسیر انتقال میدهندِ ،اعامل می
مناید .بارزترین منونه این موضوع در گذرگاه گوروکو است که
در آنجا وضع مقررات برای قوم علی شیرخیل زمینه رانت گیری
و برای کسانی که در آنجا زندگی می کنند ،زمینه شغل و کار را
فراهم می سازد .رژیم مقرراتی در آنجا این رانت گیری و سود
جویی را از چندین طریق انجام می دهد .اول :اگرچه وسایط
نقلیه بشمول موتر های باربری و موتر های کوچک می توانند
دورتر از گوروکو هم به طرف مرز سسوبی به سفر شان ادامه
دهند ،اما آنان مجبور اند تا محموله های شان را در گوروکو
تخلیه منایند (به شکل  ۱۸نگاه کنید) .چنین مقرره ای ،گوروکو
را  -جاییکه قوم علی شیرخیل بیشرت تسلط دارد – به مثابه یک
نقطه کلیدی تراکم (نقظه سوق الجیشی) در تجارت فرامزی به
پاکستان تبدیل کرده است .ارصار برای تخلیه موتر های باربری
در این منطقه ،سبب شده تا این قوم از طریق اخذ فیس برای
فراهم آوری تسهیالت تخلیه و بارگیری (این بازار شامل 40
تا  50دوکان می باشد) ،و از طریق ایجاد شغل برای مردمان
آنجا ،یک اقتصاد ُپر رونق را ایجاد منوده است .ولی اگر قوم
علی شیرخیل اجازه دهد تا موتر های باربری به سفر شان در
دامنه کوه به سمت سسوبی ادامه دهند متام این فعالیت های
اقتصادی در مناطق باالی این تنگه در جای که قوم مالگوری
تسلط دارند ،صورت خواهد گرفت.

دومین جنبه مقرراتی که توسط علی شیرخیل ِاعامل گردیده نیز
مربوط به چگونگی انتقال کاالها است .محموله های ترانزیتی
زمانیکه در ذخیره گاه ها در گوروکو تخلیه می گردند ،برای انتقال
به سسوبی آماده میشوند .انتقال این کاالها بوسیله وسایط نقلیه
ممنوع بوده بنابراین آن محموله ها روی مرکب و شرت بارگیری
شده تا از طریق گردنه کوه ها به دره تیراه (داخل پاکستان)
انتقال یابند .وزن و مقدار محموله های که هر یک از این حیوان
های بارکش انتقال داده می توانند (مث ً
ال هر قاطر  ۲۱سیر معادل
 ۱۴۷کیلوگرم) ،قیمت انتقال و تعداد سفر ،نیز توسط همین رژیم
مقرراتی که توسط قوم علی شیرخیل تعیین و توافق می گردد .از
هر سفری که این حیوان ها انجام میدهند ،قوم علی شیرخیل
یک فیس کم نیز جمع آوری می مناید .استفاده از این حیوان
ها ،تعداد زیادی شغل را برای مردم این قوم به وجود آورده است.
تخمین میشود که در حدود  10هزار حیوان بارکش و  5هزار
نفر به شمول کارگران و مالکان قاطر ها یا در منطقه گوروکو
و یا هم در مسیر راه به سسوبی و دره تیراه که از کنار قرار گاه
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پولیس رسحدی افغان در منطقه زمگوره رد می شوند ،به کار و
بار مشغول اند.
زمانی که این محموله ها به دره تیراه مواصلت می منایند ،انتقال
آن به پشاور پاکستان ،تحت یک رژیم غیررسمی و مقرراتی
دیگر صورت می گیرد .این کار تحت نظارت «کمیته صلح» که
توسط قوم افریدی پس از اقدامات نظامی پاکستان در آن دره
در سال  2005م ایجاد شده ،صورت می گیرد .این کمیته تعیین
می مناید که روزانه چند موتر باربری حق دارد تا از دره تیراه به
پشاور حرکت منایند .از هر یک از این موتر ها ،مالیات اخذ می
شوند .قطار طوالنی حیوان های بارکش ،تخلیه محموله ها و
بارگیری مجدد آن در موتر های باربری که عازم پشاور اند ،همه
در مجاورت سه پایگاه نظامی پاکستان و در امتداد مرز ،صورت
می گیرد .اینها همه نشان دهنده این واقعیت است که هم دولت
افغانستان و هم دولت پاکستان ،در خصوص اقتصاد غیررسمی
فرامرزی از «تحمل و بردباری» کار می گیرند.
در چارچوب همین رژیم های مقرراتی است که مواد مخدر
غیرقانونی دارای شباهت های زیادی با سایر کاالهای اقتصادی
(که در این مرحله تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است) می
باشد .با اینکه بر اساس قوانین بین املللی تولید ،پروسس و
تجارت مواد غیرقانونی مجاز نیست ،در دوره های مختلف،
دولت افغانستان و نهاد های مربوط به آن متایلی (یا بهرت بگوئیم
توانایی) برای انفاذ قوانین و مقررات به منظور جلوگیری و محدود
سازی تولید ،پروسس و تجارت این مواد را نداشته است .زمان
پادشاهی ظاهرشاه و حتی تا زمان رژیم کمونیستی ،کشت کوکنار
در این والیت زیاد رایج نبوده است ،و این کار تنها در قسمتی از
کوهپایه های سپین غر ،صورت می گرفت .تنها در زمان رژیم
مجاهدین و رژیم طالبان است که کشت کوکنار در دره های
پائین سپین غر گسرتش یافت و حکومت ها یکی پی دیگر در
انفاذ کنوانسیون های بین املللی برای کنرتول مواد مخدر که این
کشور عضویت آن را دارد ،ناکام مانده اند.
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در جریان دهه های  1980و  1990م مخصوص ًا در زمان رژیم
طالبان ،تریاک از متام گذرگاه های مرزی که در این تحقیق
مورد مطالعه بودند ،قاچاق می شد .بر اساس گفته های پاسخ
دهندگان ،رژیم طالبان انتقال تریاک را «قانونی» می دانستند
که از آن در نقاط مرزی مالیات جمع آوری می کردند ،در حالیکه
آنان کشت کانابیس را ممنوع ساخته بودند .در متام این دوره
ها ،در برابر تالش ها برای جلوگیری از انتقال مواد مخدر،
مقاومت صورت گرفته است .بطور مثال ،گفته می شود که تالش
مجاهدین در سال  1989م برای مامنعت قاچاق مواد مخدر بین
شهر جالل آباد و خیرب ،با تظاهرات مردم محل و معامله گران
مامنعت گردیده بود 55.و یا ،هرچند طالبان در ماه جوالی 2000
م مستقیم تولید و قاچاق تریاک را ممنوع کرده بودند ،در واقع
چنین کاری پس از تالش های پی هم آن رژیم برای ممنوعیت
کشت کوکنار 56و پس از چانه زنی های طوالنی مدت میان
برخی از با نفوذ ترین قبایل در ننگرهار و قومندانان طالبان صورت
گرفته بود57.
در زمان حکومت کرزی ،تا حدی مقررات برای منع تولید و تجارت
مواد مخدر غیرقانونی در ننگرهار تطبیق شد .طوریکه در بخش
قبلی بحث شد ،در این دوره چندین بار والیت ننگرهار شاهد
ِاعامل برنامه های ممنوعیت مواد مخدر غیرقانونی بوده است.
هرچند کوتاه مدت ،این مامنعت ها توانست کشت کوکنار را در
قسمت های باالی سپین غر ،تحت کنرتول در آورد .عملیات
هایی برای تطبیق قانون ،تولید و تجارت افیون و کانابیس را در
مناطق دور دست و کوهستانی ننگرهار نیز ،حتی بیشرت از زمان
ظاهر شاه و حکومت داوود خان ،محدود ساخت.
همچنان مهم است تا پیرامون ماهیت دوگانه تالش های قانونی
مبنی بر مبارزه علیه مواد مخدر بحث کرد .برخی از تالش ها برای
جلوگیری و محدود سازی تولید و انتقال مواد مخدر غیرقانونی
ممکن صادقانه و به نیت نیک صورت گرفته باشند .اما برخی از
تالش های دیگر ممکن طوری در قالب برنامه های قانونی طرح
شده باشند تا زمینه برای بازیگران خصوصی و دولتی برای مذاکره
و چانه زنی روی میزان رانت گیری و باالرتتیب تداوم کشت و
تولید مواد مخدر ،فراهم گردد .غالب ًا تفکیک و تشخیص اینکه

کدام تالش ها به منظور دستیابی به کدام هدف بوده است،
دشوار می باشد .مث ً
ال :تخریب مزارع کوکنار در ننگرهار غالب ًا
به مثابه یک روند برای چانه زنی میان مردم محل (دهاقین) و
مسوولین محلی بوده است .چنین فرصتی ،برای مسوولین محلی
و تیم تخریب مزارع کوکنار زمینه برای اخاذی را در صورتیکه
آنان از تخریب مزارع دست برداری منایند ،فراهم می سازد.
اما منونه های دیگری از این نوع تالش ها برای تخریب مزارع
کوکنار در ننگرهار نیز وجود دارند که نظام مند و جامع بوده و
از طریق آن متام مزارع کوکنار در ساحات دور دست تخریب
گردیده اند و در آن هیچ شواهدی (یا هم شواه ِد کمی) برای
رشوه ستانی و اخاذی وجود ندارد .ممنوعیت مواد مخدر توسط
طالبان در سالهای  2000و  2001م و نیز ممنوعیتی که توسط
گل آغا شیرزی بین سالهای  2007و  2008و بعد ًا در سال 2010
م ِاعامل گردید ،منونه های از این نوع تالش ها است.
اما برای دولت مشکل اساسی در حفظ و تداوم چنین تالش
های سختگیرانه و جدی برای منع کشت و تولید مواد مخدر
غیرقانونی ،مخصوص ًا در جریان رکود طوالنی مدت اقتصادی،
است .طوریکه شواهد نشان می دهند ،رکود اقتصادی محصول
اجتناب ناپذیر تحریم و ممنوعیت طوالنی مدت کشت و تولید مواد
مخدر ،به ویژه در نبود گزینه های بدیل و مناسب اقتصادی58
می باشد .بنابرین ،با توجه به رشایط و حاالت ،هامنند قاچاق
فرامرزی کاالهای ترانزیتی« ،تحمل و بردباری» همیشه در
اذهان کسانی که مسوول تعیین و تطبیق مقررات اند ،مورد توجه
می باشد .به این معنی :در صورت تطبیق و اجرای یک پالیسی
سختگیرانه و جدی برای ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر ،هر
نوع چانس برای مقاومت و حتی خشونت ،وجود دارد.

 55روبین“ ،شکنندگی افغانستان” ،صفحه .262

 56منسفیلد“ ،آفتاب با دو انگشت پنهان منی شود”

 57دیوید منسفیلد“ ،دولتی که روی ریگ ساخته شده :چگونه تریاک افغانستان را متاثر ساخت”( ،نیو یورک :نرشات پوهنتون آکسفورد.)2016 ،
 58هامن.
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کمپاین تخریب مزارع کوکنار در والیت ننگرهار در  2012م این
واقعیت را نشان می دهد .پس از  4سال متوالی سطح پائین کشت
کوکنار ،حتی تالش محدود برای تخریب مزارع کوکنار در قسمت
های پائین کوهپایه های سپین غر در بهار آن سال ،با سطح بلند
مقاومت و مرگ  45نفر به شمول  10نفر پولیس ملی افغان مواجه
شد (به شکل  19نگاه کنید) .59مقامات در حکومت مرکزی و
محلی با درک خطرات جدی (خطر مرگ و زندگی) چنین پالیسی،
که می توانست سبب افزاش شورشگری شود و نیز با آگاهی از
فشار های انتخاباتی ،طوریکه آنان باید امکان برگزاری و اشرتاک
مردم را در انتخابات ریاست جمهوری ،مساعد می ساختند ،در
سال  2013م داخل مذاکرات طوالنی مدت در جریان کمپاین
تخریب مزارع کوکنار شدند .تحت رهربی یک جرنال اردوی ملی
افغانستان ،مبنی بر این خط مش که «فقط برای کامره ها/دوربین
ها» ،توافق صورت گرفت تا سطح تخریب اراضی کوکنار در هر
قریه تعیین گردد .این توافق با این آرزو صورت گرفت تا ثبات در
آن منطقه حفظ گردد و از خشونت های بیشرت جلوگیری به عمل
آید (به شکل  20نگاه کنید)60.
منونه دیگری از چالش فرا روی تالش های ممنوعیت مواد
مخدر – این که این کار چگونه در سطح کالنرت اقتصادی و
سیاسی تبارز داده می شود« -تیاتر مبارزه علیه مواد مخدر »61را
می توان در رخ دادی که اخیر ًا در منطقه مرزی در سسوبی اتفاق
افتاده است ،مشاهده کرد .بین  25جوالی الی  17آگست سال
 2018م ،گذرگاه مرزی در این منطقه توسط پولیس رسحدی
افغانستان ،که بر اساس برخی گفته ها ،این کار بر اساس نگرانی
های حکومت در خصوص امکان انتقال مواد مخدر از طریق
این مسیر جنوبی به داخل پاکستان بوده ،مسدود گردید .اثرات
اقتصادی بسنت گذرگاه مرزی با درنظرداشت تعداد مردمی که در
قاچاق مواد مخدر مشغول اند و نیز با درنظرداشت سطح تجارت
در آن منطقه ،زیاد بوده است .پس از مذاکرات طوالنی مدت و
گویا این که تضمین از طرف قوم علی شیرخیل و شیخان مبنی
بر این که آن مرزی برای قاچاق مواد مخدر استفاده نخواهد شد
و در صورت نقض آن توافق ،بر آنان  1میلیون کلدار پاکستانی
جریمه ِاعامل خواهد شد ،پولیس رسحدی افغانستان آن مرز
59

را دوباره باز منود .گفته می شود که یک روز بعد از آن توافق،
 6500راس حیوان بارکش از مرز سسوبی عبور منوده و این تعداد
توسط تصاویر ماهواره ای نیز مورد تائید قرار گرفته بود.

رسانجام ،آنچه را که اخیر ًا در رویدادی از سسوبی شاهد هستیم،
نشان می دهد که دولت روی مساله مواد مخدر غیرقانونی رس ً
ام
موقف می گیرد اما از انتقال غیرقانونی مقادیر زیاد کاالهای
قانونی ،چشم می پوشد .اعتقاد در سطح محل بر این است
که بسنت مرز جزء از پروسه چانه زنی ها است تا از آن طریق
مسوولین و مقامات پرداخت های باالی را بدست آورند و نگرانی
های مربوط به قاچاق مواد مخدر تنها یک بهانه ای بیش نیست.
همچنین شک و شبهه های بسیار در مورد اینکه مسوولین تا چه
مدت زمانی موقف های رسمی خود را در رسحدات بدون مواجه
به مقاومت توسط گروه های مختلف به شمول کسانی که عواید
خود را از طریق قاچاق بدست می آورند ،حفظ کرده بتوانند،
وجود دارد .در طوالنی مدت ،چنین مامنعت هایی ستخگیرانه،
می تواند به رهربی سیاسی و قومی در دربابا صدمه وارد مناید-
آنچه که برای حفظ روابط نزدیک با حکومت محلی در ننگرهار و
حکومت مرکزی در کابل ،و در تنگنا قرار دادن شورشیان ،و ارائه
درآمد و عواید برای مردم ننگرهار در ُکل ،مهم می باشد.

دیوید منسفیلد“ ،از بد ،بدترش ساختند :مترکز کوکنار در مناطق جنگی در والیات هلمند و ننگرهار”( ،کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستانhttps:// :44 :)2014 ،
./1411/areu.org.af/publication

 60هامن.

 61دیوید منسفیلد“ ،مبباردمان آزمایشگاه های هیروئین در افغانستان :آخرین اقدام در تیاتر مبارزه علیه مواد مخدر” ،واحد مطالعات پالیسی مواد مخدر در پوهنځی اقتصاد
لندن.http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf .) .2018 ،
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مناطق ننگرهار ،رژیم مقرراتی دولت و طالبان در عین
در سایر
ِ
زمان تطبیق می گردند و این کار به تداوم تجارت و انتقال
کاالهای اقتصادی انجامیده تا از این طریق هر دو طرف عواید
شان را بدست آورند و در عین زمان از قهر و غضب بازیگران
خصوصی که در استخراج و تجارت آن کاال ها دخیل اند ،در
امان مبانند .این «بیطرفی در سطوح مختلف رژیم مقرراتی»62
را می توان در تجارت مواد مخدر یعنی تریاک و کانابیس در
مناطق فوقانی ولسوالی های جنوب ننگرهار ،در جاییکه به نظر
می رسد طالبان تسلط داشته باشند ،مشاهده کرد .محصول
کوکنار از مارکو به شینوار و از فراز کوه ها در تبی در دربابا که در
این مناطق افرادی که با نیرو های دولتی هم پیامن اند ،تسلط
دارند ،انتقال می یابد .هم کسانیکه با دولت هم پیامن اند و هم
افراد گروه طالبان ،در نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق الجیشی)
تراکم در این مسیر راه عاید جمع آوری می کنند .معامله گران
و تاجران خصوصی که در استخراج کاال ها و حمل و نقل آن
در این مسیر ها دخیل اند ،از قواعد و هزینه های که توسط هر
دو طرف ِاعامل می گردند معمو ً
ال آگاه اند اما با آن هم همیشه
فرصت برای چانه زنی و مذاکره روی نرخ این هزینه ها ،وجود
میداشته باشد.
در موارد زیاد ،سیستم مقرراتی طالبان هامنند سیستم مقرراتی
دولت است که این امر منعکس کننده آرزوی این گروه شورشی
برای جلوه دادن خودش به مثابه یک «حکومت سایه» است.
بطور مثال ،موتر های باربری که کاالهای اقتصادی را از مسیر
جاده تورخم-جالل آباد در ولسوالی بتی کوت که در سمت جنوب
جاده و در جاییکه طالبان حامیت چشم گیر دارند ،متوقف می
گردند ،راننده آن «دستگیر» و از او مالیه اخذ می گردد .طالبان
کار شان را چنین توجیه می کنند که چون معامله گر محصول
گمرکی کاالهای اقتصاد را به حکومت کابل در دروازه تورخم
پرداخت کرده است ،بنابرین معادل آن ،باید به آنان نیز پرداخت
شود :چرا که «ما نیز یک حکومت هستیم» .اخذ مالیات توسط
طالبان از تولید و تجارت مرنال تلک در کوهپایه های سپین غر
نیز بر اساس همین استدالل ،توجیه می گردد .یعنی مالیات
طالبان تابع مالیات حکومت است و هرگاه حکومت مالیات را
بر این کاال ها افزایش دهد ،طالبان نیز به هامن پیامنه مالیات
شان را افزایش می دهند.

برای آنانیکه در این مسیرها کار و کاسبی می منایند  -بین قلمرو
تحت حاکمیت مردم ،و تحت حاکمیت دولت افغانستان و هم
پیامنان اش ،و تحت حاکمیت گروه های شورشی  -موجودیت
سیستم های مختلف مقرراتی ،قیمت و هزینه آن کار و کاسبی
شان است .اینها ثبات مورد نیاز را در فرایند تولید و تجارت
کاالهای اقتصادی در جاییکه غالب ًا یک محیط اقتصادی غیرقابل
پیشبینی و پر از مخاطره است ،فراهم می سازند .با اینکه ِاعامل
مقررات در مورد اینکه چه چیز تولید و تجارت ،و توسط چه کسی
و به چه شکل انتقال داده شود ،هزینه هایی را بر معامله گران
ِاعامل می مناید ،اما همیشه فضا و موقع برای مذاکره ،فردی و
یا هم جمعی ،در مورد این مقررات ،نیز وجود دارد .همچنان در
زمانی که هزینه ها و خطرات بلند باشند ،فرصت و زمینه اینکه
معامله گران کاال های ترانزیتی را از مسیر ها و نقاط کلیدی
تراکم (نقاط سوق الجیشی) دیگری انتقال دهند ،نیز وجود دارد.
رس انجام اینکه ،تداوم تولید و تجارت به نفع همه طرف ها است
چرا که این اساس فعالیت های اقتصادی و فرصت های رانت
گیری (در این مناطق) است .بنابرین ،محدود سازی و جلوگیری
تولید کاالها و یا هم انتقال آن بین قلمرو های گروه های
مخالف سیاسی و نظامی ،آن طوریکه تصور می شد ،معمول
نیست .جلوگیری و یا محدود سازی این فعالیت ها می تواند
سبب برانگیخنت مقاومت و اعرتاض توسط معامله گران ،انتقال
دهندگان و مردمانی که معیشت و زندگی شان وابسته به تولید و
تجارت همین کاال های اقتصادی است ،گردد.

 62مکس گالین“ ،نهاد های غیررسمی و سیستم مقرراتی قاچاق در شامل افریقا” ،ژورنال چشم انداز های سیاست.4 :)2018( ،
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5. 6 .شبکه ها و گروه های حامی
قوانین از کارمندان می خواهد تا آنان مقررات را تطبیق منایند.
بنابرین تاثیرگذاری روی روند استخدام کارمندان ،مخصوص ًا
برای موقف های کلیدی در چوکات زنجیره عرضه کاالهای
اقتصادی ،فرصت و زمینه را برای دستیبابی به رانت ،سود و
منت گذاری فراهم می سازد .در والیت ننگرهار ،پارتی بازی
و شبکه های حامی برای مقامات رسمی دولت و نیز دالالن
قدرت ،این زمینه را فراهم می سازد تا آنان در انتصاب کارمندان
گمرکات ،پولیس رسحدی و پولیس ملی افغان در مسیر های
عمده و اساسی تجارت و یا در جا های که مقررات ِاعامل می
شوند ،نفوذ داشته باشند .در بسیاری موارد این موقف های مهم
و کلیدی ممکن به یک قیمت خاص خریداری شوند .بطور
مثال ،اتهام های وجود دارند که کمیسار قبلی پولیس رسحدی
افغان در گذرگاه تورخم مبالغ هنگفتی را برای بدست آوردن آن
موقف و بعد ًا برای حفظ آن همه ساله می پرداخت .روابط وی با
زورمندانی از جمله حرضت علی ،قومندان پشه ای آن والیت و
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی باعث می شد
تا نامربده ادعا کند که “هیچ کسی مرا منفک کرده منی تواند!”.
در سایر ادارات ،کسانیکه در موقف های کلیدی قرار می گیرند،
مجبور می شوند تا از تولید و تجارت کاالهای اقتصادی و انتقال
آن از مسیر های خاص انتقال ،مالیات و رانت جمع آوری کنند ،و
یا مجبور ساخته می شوند تا در مورد افراد جدیدی که جواز رسمی
یا اجازه تجارت دریافت می کنند ،اطالعات جمع آوری کنند.
آنانی که در تجارت مرنال تالک دخیل بوده اند شاکی اند که
آنان و نیز فامیل های شان مورد تهدید فزیکی و اختطاف قرار
گرفته اند چراکه جزئیات قرارداد های را که آنان برای استخراج
از اداره معادن دریافت کرده اند“ ،به اختیار زورمندان آن والیت”
قرار داده شده است .یکی از پاسخ دهندگان شکایت کرده که
طی  12ماه گذشته پرسش ،برادر زاده اش و پرس یکی از ُشکای
کاری اش اختطاف شده بودند .همینگونه پاسخ دهنده دیگری
گفته است“ :افراد قدرمتند در دولت برای هیچ کاری پول طلب
می کنند و ما مجبور هستیم به آنان پول بدهیم”.
تغییر و تبدیل کارمندان کلیدی ،می تواند روند تجارت و فرصت
های رانت گیری را مختل سازد و این امر نشان دهنده اهمیت
حفظ موقف های بلند دولتی بوده تا صاحبان موقف بتوانند از این

طریق روی انتصاب کارمندان فعلی و آینده تاثیر گذار باشند .این
موضوع نه تنها برای حفظ عواید برای افراد مهم است بلکه به
هامن تناسب برای اخالل روند جمع آوری عواید رقبای آنان نیز
اهمیت دارد .بطور مثال ،کمیساری که در اوایل سال  2018م
در گذرگاه تورخم تعیین گردیده بود فرمان منفکی کسانی را صادر
کرده بود که در مسیر های اصلی بازار ،مسئول جمع آوری مالیات
بودند (از هر موتر  12هزار کلدار پاکستانی) و هر کدام آنان به
یکی از زورمندان آن والیت وابسته بوده است .تنش ها روی
جمع آوری و توزیع رانت و سود های حاصله از گذرگاه تورخم
همیشه یک نقطه تنش میان نخبه گان سیاسی والیت ننگرهار
بوده است که چنین منازعاتی سبب تضعیف حکمرانی شیرزی در
زمان تصدی اش به عنوان والی والیت گردیده بود چراکه نامربده
هیچ متایلی برای سهیم ساخنت دیگران به عواید غیررسمی که
از عبور وسایط جمع آوری می کرد ،نداشته است63.
در گوروکو نیز همین امر یعنی پارتی بازی و شبکه های حامیتی
در اینکه چه کسانی بر مسیر های تجارتی کنرتول داشته باشند،
و از این رو به فرصت های رانت گیری و سود جویی دسرتسی
داشته باشند ،نقش مهمی را ایفاء منوده است .مناطق دشتی
که گوروکو در آن واقع شده ،یک قلمرو تحت منازعه میان اقوام
است .قوم مهمند در دکه مدعی است که آن اراضی مربوط قوم
آنان بوده و شاکی اند که قوم علی شیرخیل در زمان ظاهر شاه
اراضی آنان را غضب کرده اند .مردمان این قوم نیز شکایت دارند
که قوم علی شیرخیل بر ساحات دشتی مناطق گیردی (در سمت
جنوب شاهراه تورخم) تجاوز و دست درازی می منایند .این مردم
ادعا می کنند که اگر منطقه گوروکو رشد و رونق داده منی شد
و در یک موقعیت اسرتاتیژیک یعنی در انتهای دامنه کوه به
سمت سسوبی قرار منی داشت ،منطقه آنان یعنی دکه امروز یک
نقطه کلیدی تراکم (نقطه سوق الجیشی) مهمرتی برای تجارت
فرامزی کاال های اقتصادی می بود.
ادعای مربوط به الحاق گوروکو توسط قوم علی شیرخیل بیشرت
به شخصی بنام ماما زرغون شاه ،یکی از افراد برجسته این قوم و
جرنال اردوی افغانستان در زمان ظاهرشاه ،نسبت داده میشود.
گفته شده که در آن زمان ،ماما زرغون علی شیرخیل برای افراد
قوم اش اجازه داده است (البته بر مبنای نامه از ظاهر شاه) تا

 63دیوید منسفیلد ،دولتی که روی ریگ ساخته شده.
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گوروکو را تصاحب منایند ،هر چند چنین ادعایی منطقی نیست،
اراضی گوروکو قس ً
ام در حدود اربعه قبیله علی شیرخیل در اچین و
شینوار واقع می باشد .همچنان میان قوم علی شیرخیل و شیخان
که اراضی شان در قسمت های فوقانی منطقه دربابا و در اطراف
گذرگاه مرزی در تبی واقع است ،قرابت و خویشاوندی زیاد وجود
ندارد .بطور مثال پاسخ دهندگان ،از قوم علی شیرخیل گفته اند
زمانیکه آنان به ولسوال آن منطقه بخاطر گرفنت وظیفه در پولیس
رسحدی افغان مراجعه کرده اند ،ولسوال درخواست آنان را نپذیرفته
و برای شان گفته است که «شام از اچین هستید و این وظیفه
برای مردم دربابا می باشد» .علی رغم این تنش های قومی ،قوم
شیخان سهم خود را از کاالهای اقتصادی که از گذرگاه سسوبی
عبور می منایند ،اخذ می کنند .و عدم پرداخت سهم آنان به این
معنی است که در تجارت در آن مسیر اخالل بوجود آمده و در آن
صورت همه عواید و منافع شان را از دست می دهند.
رسانجام ،شواهد نشان میدهند که پارتی بازی و شبکه های
حامیتی بطور قابل مالحظه قابلیت سازگاری را نیز دارد .در
امتداد مسیر رسمی از طریق گذرگاه تورخم ماسوای اینکه چه
کسی مسوولین را در آن گذرگاه مرزی و یا دیگر دفاتر کلیدی
تعیین و انتصاب منوده اند ،رانت ها باید پرداخت گردند .از
طرف دیگر ،نرخ و میزان این رانت ها عموم ًا نیز قابل مذاکره
اند و این مذاکرات در مواردی که ممکن باشد از طریق متاس
های مستقیم و حتی مامشات صورت می گیرند .در صورت عدم
توافق و بی نتیجه ماندن این مذاکرات ،مردم همیشه به اقدامات
جمعی از جمله تظاهرات و بسنت جاده ها متوسل می شوند .این
امر نسبت ًا در گذرگاه های تورخم و دکه عام بوده است و این خود
نشان دهنده این است که گروه های مختلف در تولید و تجارت
کاالهای اقتصادی در مسیر های مرزی ،دخیل می باشند .این
امر در رابطه به گذرگاه های مرزی غیررسمی نیز صادق است.
شایان ذکر است که معامله گران و تاجران در والیت ننگرهار
ثابت ساخته اند که در هنگام رضورت در استفاده از مسیر های
مختلف برای انتقال کاالهای شان ،مهارت داشته اند .این امر
تابع تجارب شان از کاهش و افزایش میزان تجارت فرامرزی
و آگاهی شان از این واقعیت که برای انتقال کاالها آنان باید
مسیر های مختلف و روش های مختلف انتقال را باید به کار
گیرند ،بوده است .بطور مثال ،از کوه های سپین غر و یا حتی
از شهر جالل آباد به پشاور پاکستان در طول راه چندین منطقه
است که کاالهای اقتصادی باید تخلیه و دوباره بارگیری گردیده
و به منطقه بعدی توسط بازیگران نو و مردمانی که عموم ًا از
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هامن منطقه اند ،انتقال یابند .شاید این امر بیشرت به عرف و
روش انتقال کاالهای غیرقانونی مانند مواد مخدر ربط گیرد،
اما این موضوع در خصوص انتقال کاالهای های قانونی که
بطور غیرقانونی قاچاق می شوند ،نیز صدق می مناید .بنابرین،
معامله گران و تاجرانی که در تولید و تجارت فرامرزی کاالهای
اقتصادی دخیل اند ،مجبور می شوند تا با شبکه های مختلف در
ارتباط باشند و از آن طریق بتوانند به بلند رفنت نرخ رانت گیری در
نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق الجیشی) خاص بلند رفنت سطح
خشونت در مسیر راه ،و یا مسدود شدن گذرگاه های مرزی با
پاکستان ،به درستی رسیدگی منایند.
تغییرات اساسی و بنیادی که از سال  ۲۰۱۰م بدینسو در تجارت
فرامرزی ،به خصوص مسدود شدن مسیر های انتقال از طریق
قلمرو مهمند ،پدید آمده اند ،بدون شک روی توزیع مشاغل،
عواید و رانت گیری در امتداد این مسیر ها تاثیر خواهند گذاشت.
این کار سبب افزایش اهمیت استفاده از مسیر رسمی گذرگاه
تورخم و مسیر غیررسمی گذرگاه سسوبی خواهد شد .این کار
سبب بلند رفنت سطح رانت گیری برای کسانی خواهد شد که
روی انتخاب و انتصاب کارمندان کلیدی تاثیر و نفوذ دارند ،و در
عین حال سبب افزایش تنش در چوکات سیستم ها و شبکه های
حامیتی در منطقه که غالب ًا از این سیستم ها برای تغییر و تبدیل
کارمندان کلیدی به مثابه یک روش توزیع مجدد منابع اقتصادی
(در این خصوص رانت) برای افراد و گروه های مختلف و
هواداران آنان بوده است ،خواهد شد .این امکان وجود دارد که
افزایش استفاده از این مسیرها برای انتقال کاالهای اقتصادی
و افزایش تسلط بر فرصت های رانت گیری توسط کسانیکه این
دو مسیر را کنرتول می منایند سبب افزایش آسیب پذیری این
مسیر ها گردد ،بازیگران دیگری که بخواهند تسلط دولت و هم
پیامنان شان را به چالش بکشند و تالش منایند تا این مسیر ها
را کنرتول منایند ،دست به خشونت خواهند زد.
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6موضوعات و نکاتی که به تحقیق و تحلیل بیشرت نیاز دارند

در مرحله مقدماتی این تحقیق ،پرسش های ذیل مطرح گردید:
 .أتولید و حمل و نقل کاالهای اساسی اقتصادی ،مانند
مواد معدنی ،مواد مخدر و نفت چگونه روی ثبات
اقتصادی و سیاسی مناطق مرزی ،تاثیر می گذارند؟
 .بآیا این تاثیرات نسبت به اینکه کاالهای اقتصادی،
الف :غیرقانونی اند .ب -قانونی اند اما بطور غیرقانونی
انتقال می یابند ،متفاوت اند؟
 .جعلت و دلیل تغییر در اهمیت نسبی کاالهای مختلف
ِ
متفاوت حمل و نقل ،چه است؟ و
اقتصادی و مسیر های
اینها چگونه با تغییر در شبکه های اقتصادی و سیاسی،
و یا هم تغییر در سطح خشونت ،مرتبط اند؟
 .دکدام مداخالت و برنامه ها به تولید و حمل و نقل این
کاالها کمک کرده و یا هم آنرا تحت تاثیر قرار می دهد؟
طرح و دیزاین آن برنامه های انکشافی تحت تاثیر و در
روشنایی کدام تصامیم صورت می گیرند؟ و در نهایت
چگونه این مداخالت بر ثبات سیاسی و اقتصادی
مناطق مرزی تاثیر می گذارند؟
در ارتباط به پرسش اول و دوم ،یافته ها و نتیجه گیری های
مقدماتی این تحقیق به این موارد اشاره دارند :از همه مهمرت
این تحقیق قابلیت اقتصاد غیرقانونی را برای توزیع مجدد منافع
دخالت ِ
ِ
اقتصادی در والیت مرزی ننگرهار برجسته ساخته و سطح
مستقیم و غیرمستقیم تعداد زیادی از گروه ها و اجتامعاتی را
نشان می دهد که در تولید ،انتقال و قاچاق فرامرزی کاالهای
اقتصادی دست دارند .این اقتصاد های غیررسمی که در آن
حمل و نقل کاالهای اقتصادی طی چندین سفر در امتداد مسیر
ِ
مختلف
های مختلف صورت می گیرد ،و بازیگران و گروه های
محلی در تجارت و حمل و نقل آن کاالها در نقطه های خاص و
در امتداد این مسیر ها ،مسئول اند ،فرصت های عایداتی ،شغلی
و زمینه برای سودجویی و رانت گیری را برای تعداد کثیری از آن
گروه ها و افراد در رسارس والیت و کشور همسایه یعنی پاکستان
فراهم می سازد .به تناسب اقتصاد های رسمی با ساختار های
عمودی در این نوع اقتصاد ها به دلیل موجودیت شکاف ها در
ساختار های افقی آن ،میزان سود و رانت ها ،محدود است.

این تحقیق نیز نشان می دهد که در اقتصاد های غیررسمی
والیت ننگرهار ،افراد و گروهای دخیل با درک این که نرخ های
تنبیهی مانع تولید و تجارت و بالرتتیب آنان عواید خود را از دست
می دهند ،روی تعیین و تثبیت نرخ و میزان سود جویی و رانت
گیری مذاکره می منایند .یعنی نرخ و میزان رانت گیری و سود
جویی تحمیل یا ِاعامل منی گردد .با چنین هزینه های بلند،
کاالهای اقتصادی باید به حجم زیاد انتقال یابند تا از آن عایدی
بدست آورده شود .به این ترتیب ،به نظر می رسد که رسمایه
گذاری ها روی زیرساخت ها (زیربنای اقتصادی) به منظور
تسهیل روند تجارت ،رژیم های مقرراتی و رسمی ،و ثبات نسبی
فضای روشنی را برای معامله گران و تاجران خصوصی ایجاد می
مناید و به آنان اجازه می دهد تا نوسان در قیمت های بازار های
دو طرف مرز و نیز هزینه های بلند کاروبار در چنین محیطی را
بهرت مدیریت منایند.

بر عالوه ،این تحقیق نشان می دهد زمانیکه مسئولین مخصوص ًا
در نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق الجیشی) در امتداد مسیر های
حمل و نقل ،تغییر و تبدیل میشوند ،رانت گیری و سودجویی
تکرار می شود .انتصاب کارمندان جدید می تواند توأم با ایجاد
یک فضای نامعلوم در بازار شود ،چرا که با این تغییر و تبدیلی
ها زمان سفر ،هزینه ها و رانت گیری ها مجدد ًا دست سازی
شده و شبکه های حامی و مختلف شکل توزیع آن را دوباره
تعیین می کنند .تا زمانیکه روی ترتیبات جدید توافق نشود و
توازن و تعادل جدیدی به دست نیاید ،چنین کاری می تواند
سبب ناآرامی ،اعرتاض و حتی خشونت گردد .در چنین حالتی،
ِاعامل و تحمیل هر نوع اقدامات شدید و بازدارنده توسط مقامات
دولتی می تواند نخستین گامی باشد برای تحمیل امتیازات و
رانت بلندتر بر معامله گران و تاجران که بدون شک این به
نفع بازیگران بیرونی منتهی می شود .همین گونه ،اعرتاضات
و خشونت توسط گروه های مترضر از مامنعت انتقال کاالهای
اقتصادی ،قس ً
ام جزء منایشی و غیر واقعی نیز دارد؛ به این معنی
که این اعرتاضات و خشونت ها طوری دیزاین می شوند تا بر
آنانیکه به فکر حصول رانت های بلندتر هستند ،هزینه سنگینی را
در کوتاه مدت تحمیل منایند ،البته به امید و آرزوی دستیابی به
یک راه حل و توافقی که در دراز مدت تالش ها برای مامنعت
انتقال کاالهای اقتصادی زیاد شدید و بازدارنده نباشد.
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گذشته از این منایش های ظاهریی ناآرامی ها و اعرتاضات،
به نظر میرسد که سطح همکاری و ترشیک مساعی در فرایند
اقتصاد های غیرقانونی چه در خصوص مواد معدنی ،مواد مخدر،
نفت و یا هم در تجارت ترانزیت ،بر خالف توقع و تصور ،و برخالف
آنچه که در روایات ،متون و ادبیات رسمی حاکم است ،بسیار
زیاد است .حتی اگر همکاری هم وجود نداشته باشد ،همزیستی
میان گروه ها و جوامع که دارای عالیق ارضی و ایدیولوژیک
اند ،و دارای وابستگی های مختلف می باشند ،توسط گروه ها
و افراد یک رضورت دانسته میشود و این مساله مخصوص ًا اگر
قرار باشد که حجم زیاد از کاالهای اقتصادی انتقال گردند و
زمینه برای حصول رانت و سود کافی برای همه مساعد گردد،
عینیت پیدا می کند .این امر ،باعث ایجاد یک حوزه از هواداران
برای تداوم این چنین اقتصاد های غیررسمی می گردد و رشایط
را برای مذاکره ،اعرتاض و حتی خشونت در صورتیکه دولت و یا
دیگر بازیگران اقدام به محدود کردن تولید و تجارت کاالهای
اقتصادی آنان در امتداد مسیر ها و یا نقاط کلیدی تراکم (نقاط
سوق الجیشی) ،مساعد می سازد .توانایی و یا نیروی این گروه
ها و افراد ارتباط و پیوند آنان با زورمندان در سطح محلی ،ملی
و منطقه یی است که توانایی مقامات رسمی دولتی و گروه های
شورشی را برای اقدام در برابر شان بیشرت محدود می سازد .متام
اینها حاکی از این است که اقتصاد های غیرقانونی به شمول
اقتصاد مواد مخدر روی تامین ثبات در مرز ها و رسحدات والیت
ننگرهار ،اثر گذار است که این نتیجه گیری مقدماتی در پاسخ به
پرسش سوم این تحقیق ،بیشرت توضیح می شود.
پرسش سوم در این مرحله تحقیق که مورد ارزیابی و مطالعه
قرار گرفت در مورد علت و دلیل تغییر در اهمیت نسبی کاالهای
مختلف اقتصادی و مسیر های حمل و نقل است و اینکه این
تغییرات چگونه با تغییر و تحول در شبکه های اقتصادی و
سیاسی و یا هم تغییر در سطح خشونت ،مرتبط می باشند .در
پاسخ به این پرسش ها ،این تحقیق شواهد غنی و ارزشمندی
را مبنی بر ارتباط و پیوند تغییرات در جریان تجارت با یک تعداد
عوامل مختلف عمدت ًا تغییر در وضعیت ژئوپلیتیک ،میزان رسمایه
گذاری روی زیر بنا های فزیکی و سطح منازعات و خشونت،
ارائه می دارد.
با توجه با نقش ژئوپلیتیک در شکل دهی تجارت مرزی این
تحقیق اهمیت تاریخی والیت ننگرهار را به مثابه یک مسیر
اصلی برای تجارت و حتی هجوم امپراطوری های مختلف از هر
دو سمت افغانستان و همچنان اهمیت این را که روابط فرامرزی
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حکومت افغانستان با همسایه گانش ،چگونه تاریخ معارص این
والیت را شکل داده است ،می پردازد .در طول قرن بیستم ،این
والیت به مثابه بندر خروج کاالهای اقتصادی ایران و کشور های
آسیای میانه ،عمل کرده است و فقط پس از سال  1992یعنی
بعد از سقوط حکومت نجیب الله ،ننگرهار به یک والیت مهم در
تجارت فرامرزی و اقتصاد ملی کشور نقش بارزی را ایفاء کرده
است .شاید و با کامل تعجب ،پیوند های سیاسی و اقتصادی
این والیت با پاکستان پس از سقوط رژیم طالبان و پروژه دولت
سازی ناتو در افغانستان و مخصوص ًا با حضور ملکی و نظامی
ایاالت متحده امریکا در این والیت ،و رسمایه گذاری های که
روی زیربناهای اقتصادی در آنجا صورت گرفته ،این پیوند ها
بیشرت و عمیقرت شده است.
با گذشت زمان ،روابط میان دولت های افغانستان و پاکستان
ِ
وخامت روابط سبب ایجاد دوره پر از تشنج در
وخیم شد و این
روابط اقتصادی و سیاسی میان این دو کشور گردید .این امر
منجر به نزدیکی افغانستان به هند و ایران و اهمیت روز افزون
اقتصاد های مرزی مناطق غربی این کشور یعنی هرات و نیمروز
و همچنان منجر به اقدام پاکستان برای حصار کشی مرز مشرتک
میان این دو کشور به منظور تشدید محدودیت رفت و آمد و
تجارت فرامرزی گردید که این اقدامات رسزمین های قوم مهمند
را در شامل تورخم محاط کرده است .باید انتظار کشید و دید
که این اقدام پاکستان روی معیشت و زندگی جوامع و مردمان
ولسوالی های گوشته ،لعلپور و مهمنددره که همیشه وابسته به
تجارت فرامرزی بوده اند ،چه تاثیراتی را خواهد گذاشت.
همچنان این تحقیق واضح ساخته است که چگونه رسمایه
گذاری روی زیربنا های اقتصادی (زیرساخت های فزیکی) مانند
حصار کشی ،اقتصاد سیاسی والیت ننگرهار را مخصوص ًا پس
از سقوط رژیم طالبان در سال  2001م متحول منوده است.
احداث زیرساخت های فزیکی در برخی مسیر های تجارتی سبب
تسهیل تولید و تجارت کاالهای اقتصادی شده اما برخی مسیر
ها را کام ً
ال مسدود ساخته است .در مواردی هم ،این نوع رسمایه
گذاری ها با این پیش فرض “جاییکه جاده پایان می یابد،
طالب آغاز می شود” در اعامق قلمرو های صورت گرفته (مانند
کوهپایه های سپین غر) که در آنجا از لحاظ تاریخی کنرتول
دولت محدود بوده است .ولی رسمایه گذاری روی زیربنا ها ،روند
تولید و تجارت کاال ها را نیز آسانرت ساخته و شورشیان را قادر
منوده تا از آن مالیات جمع آوری منایند؛ و برای آنانیکه با دولت
درگیر منازعات خشونت آمیز اند ،برای شبکه ها و افرادی در
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داخل گروه طالبان که دارای منافع مشرتک اند ،برای بازیگران
انفرادی دولتی ،و برای آنانیکه در برابر کنرتول و تسلط دولت
مرکزی بر ساحات و بر منابع اقتصادی شان مقاومت می کنند،
فرصت های عایداتی را فراهم ساخته است.
یافته های مرحله مقدماتی این تحقیق نشان می دهد که
منازعات ،روی اقتصاد مرزی این والیت نیز عمیق ًا اثر داشته
است .این منازعات روی تولید ،تجارت و انتقال کاالهای
اقتصادی در طی دروه های طوالنی جنگ مانند جنگهای داخلی
و کمپاین نظامی علیه شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش)
در میان سالهای  2017و  2019م تاثیرات خاصی داشته است.
این منازعات سبب بسته شدن برخی از گذرگاه های مرزی و
نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق الجیشی) گردیده و منجر شده
تا مردم و جوامع محلی که معیشت و زندگی شان به تولید و
تجارت فرامرزی وابسته است ،مناطق شان را ترک منایند .ولی
با فروکش کردن سطح این منازعات ،این نقاط کلیدی تراکم
(نقاط سوق الجیشی) و مسیر های تجارتی دوباره احیاء گردیده
اند .احیاء و رونق دوباره این مسیر ها ،تابع جغرافیای طبیعی
این والیت یعنی محدود بودن تعداد گذرگاه ها در فراز کوه های
آنجا نیز می باشد .یافته های این مرحله تحقیق نیز نشان می
دهد که انتقال مواد مخدر غیرقانونی چگونه به نسبت قابل حمل
بودن آن و نیز بنابر باال بودن ارزش آن نسبت به وزن آن ،توانسته
در جریان دوره های مختلف منازعات ،در قبال تجارت و انتقال
سازگار مباند .و حتی در صورت لزوم ،انتقال کاالهای اقتصادی
با پای پیاده نیز صورت گیرد.
در بحث خشونت ،یافته های این تحقیق نشان می دهد که
سطح خشونت در فرایند تولید و تجارت مواد مخدر در والیت
ننگرهار در مقایسه با سطح خشونت از ناحیه دیگر کاالهای
اقتصادی (قانونی و غیرقانونی) زیادتر نیست .اما در این زمینه
تنها مورد استثنایی که وجود دارد به دوره های بر می گردد که
مقامات حکومت مرکزی و محلی تالش کرده اند تا کشت کوکنار
را در مناطق که مردمان آن به جزء از کشت کوکنار ،بدیل مناسب
دیگری برای معیشت و زندگی خود ندارند ،در چنین رشایطی
هم مردمان و اهالی روستایی و هم گروه های شورشی به خاطر
جلب حامیت مردم ،به هدف جلوگیری از برنامه های تخریب
مزارع کوکنار و به هدف تداوم تولید و تجارت آن ،به خشونت
متوسل شده اند .به عبارت دیگر ،در والیت ننگرهار از خشونت
به مثابه یک ابزار راهربدی و اسرتاتیژیک کار گرفته شده است و
زورمندان و گروه های مختلف به منظور اخالل در روند تجارت،

اخاذی ،دستیابی به موقف برتر در مذاکرات روی نرخ رانت گیری
و سود جویی دست به خشونت زده اند .از هر دو طرف مرز ،مثال
های متعددی مبنی بر همکاری میان گروه های حکومتی و گروه
های محلی موجود است که نشان می دهد این گروه ها به خاطر
بیرون راندن نیرو های اخالل گر ،از خشونت کار گرفته و ازین
رو زمینه را برای از رسگیری تولید و تجارت فراهم ساخته اند.
اخراج منگل باغ از دره تیراه پاکستان از ترس اینکه حضور وی
در آنجا برای تجارت ُپر سود ترانزیت یک تهدید تلقی می شد،
منونه بارزی ازین دست است.
پرسش چهارم و پایانی این تحقیق در مورد ارزیابی مداخالت و
برنامه های بوده که یا از تولید و کاالهای اقتصادی (کاالهای
تحت مطالعه این تحقیق) حامیت کرده و یا هم آنرا بطور منفی
تحت تاثیر قرار داده ،و اینکه طرح و تطبیق این مداخالت در
روشنایی کدام تصامیم بوده و در نهایت این مداخالت چگونه
بر ثبات سیاسی و اقتصادی مناطق مرزی تاثیر گذاشته ،بوده
است .نخست باید یاد آور شد که این پرسش ها تا حد زیادی
از ظرفیت این مرحله تحقیق فراتر بوده است .با آنهم نتیجه
گیری مقدماتی نشان می دهد که رسمایه گذاری روی زیرساخت
های فزیکی هم در تشویق و هم در مامنعت تولید و تجارت
کاالهای اقتصادی به ویژه تجارت مواد معدنی که استخراج و
انتقال آن تنها به حجم زیاد ارزش اقتصادی دارد ،نقش کلیدی
داشته است .در نبود زیربنا های اقتصادی الزم از جمله جاده ها
و ُپل ها در مناطق جنوبی والیت ننگرهار که ذخایر معدنی مرنال
تالک در آنجا متمرکز است ،این اقتصاد امروز یک صنعت صد
ها میلیون دالری بوده منی توانست.
اما رسمایه گذاری روی زیرساخت های فزیکی که برای صنعت
مرنال تالک اهمیت چشمگیر داشته است ،در تجارت ترانزیت که
از حیوان های بارکش به خاطر انتقال فرامرزی کاالهای اقتصادی
در ساحه سسوبی نیز استفاده می شود ،آنچنان اهمیت نداشته
است .با آنهم تجارت ترانزیت نیز از برخی رسمایه گذاری های
اساسی روی احداث جاده ها ،تعمیر ها و تسهیالت حکومتی در
گذرگاه مرزی تورخم و رساچه در والیت ننگرهار که روند واردات
کاالهای اقتصادی را موثرتر ساخته ،بطور زیاد مستفید شده است.
احداث و احیاء شاهراه اصلی و همچنان رسک حلقوی جنوب،
انتقال کاالهای اقتصادی را به حجم زیادتر به مناطقی چون
گوروکو سهل تر منوده و با تکمیل حصار کشی در مناطق رسحدی
لعلپور و گوشته در مرز با پاکستان زمینه و امکانات ذخیره سازی و
انبار کاالهای اقتصادی را بیشرت منوده است.
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تجارت مواد مخدر نیز از رسمایه گذاری ها روی زیرساخت ها
بهره برده است اما تداوم و گسرتش تجارت این کاالی اقتصادی
مطلق وابسته به چنین رسمایه گذاری ها نبوده است .در موارد
متعدد ،مشاهده شده که انتقال دهندگان بطور فعال به فکر
استفاده از مسیر های فرعی ،نه از شاهراه ها و جاده های اصلی
بوده اند .موجودیت جاده های ناهموار و ریگی که در مسیر راه
مارکو و آن طرف مرز در تبی وجود داشته گواه این واقعیت است.
جای شک نیست که از شاهرا های اصلی و گذرگاه رسمی در
تورخم نیز برای انتقال مواد مخدر غیرقانونی استفاده می شود،
اما این مساله در این مرحله مقدماتی تحقیق برجسته نشده
است .مشارکت ،همدستی و دخالت مقامات رسمی در تجارت
مواد مخدر یک موضوع حساس بوده و بیشرت منوط است به
حدس و گامنه زنی و تائید چنین موضوعی در این نوع تحقیقات
مستقل ،کار دشوار و پیچیده است.
در اخیر این مساله که طرح ،دیزاین و تطبیق زیرساخت های
فزیکی و اینکه اولویت دهی برای احداث جاده ها و پل ها
چگونه و در روشنایی کدام تصامیم صورت می گیرد ،خارج
از محدوده این مرحله مقدماتی تحقیق بوده است .ولی این
تحقیق با موارد جالبی که ارزش ارزیابی و مطالعه بیشرت را دارد،
برخورده است؛ مخصوص ًا مواردی چون رسمایه گذاری هایکه در
استخراج معادن در عمق قلمرو شورشیان صورت گرفته و منجر
به یک منبع مهم عایداتی و رانت گیری برای آنانی که مخالف
رژیم کابل اند ،شده است .اثرات حصار کشی در خطوط مرزی
در قلمرو قوم مهمند در ولسوالی های گوشته و لعلپور نیز ارزش
مطالعه و تحقیق بیشرت را دارد.

برای دوره های زمانی  2تا  3ساله ،اعرتاض و مقاومت و حتی
متوسل به خشونت شده اند.
شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) توانست تنها در قسمت
های فوقانی ولسوالی اچین در سالهای  2016و  2017م سیاست
شان را مبنی بر ممنوعیت تریاک حفظ منایند .البته در عدم
حضور اهالی روستایی آن مناطق که از دست وحشت و قساوت
آن گروه به قسمت های پاینرت آن ولسوالی و ولسوالی همجوار آن
یعنی شینوار ،فرار کرده بودند .ممنوعیت تریاک و کانابیس که
این گروه ِاعامل کرد باعث افزایش نارضایتی و عدم محبوبیت آن
گروه در میان مردم محل گردید ،و این دقیق ًا هامنند آنچه است
که با رژیم طالبان در سال  2001م و بعد ًا با گل آغا شیرزی در
سالهای  2011و  2012م به خاطر ممنوعیت مواد مخدر ،شده
است .رسانجام ،درس های زیادی است که می توان از این
مداخالت و تالش های پیوسته برای کنرتول مواد مخدر در این
والیت و نقشی را که این مداخالت در برکناری نخبه گان سیاسی
محلی ،والیتی و ملی از مسند و مقام شان ایفاء منوده؛ مخصوص ًا
زمانیکه این مداخالت بطور فراگیر و سختگیرانه در دوره هاییکه
مردمان این مناطق با مشکالت متعدد دیگر اقتصادی ،سیاسی
و اجتامعی درگیر بوده اند ،را آموخت.

سایر مداخالت و برنامه ها که باعث تشویق و یا هم مامنعت
تولید و تجارت کاالهای اولیه اقتصادی در والیت ننگرهار شده
است ،شامل تالش های دولت افغانستان و حامیان بین املللی
آن برای مبارزه علیه مواد مخدر بوده است .تصامیم خاصی
که از طیف مداخالت مربوط به کنرتول مواد مخدر ،حامیت و
پشتیبانی می مناید مخصوص ًا تطبیق برنامه های تخریب مزارع
کوکنار در تحقیقات قبلی این نویسنده از والیت ننگرهار مستند
شده اند که در اینجا نیازی به تکرار آن نیست 64.اما قابل ذکر
است که این مداخالت بطور ُکلی منجر به افزایش بی ثباتی
مخصوص ًا در ولسوالی های جنوبی این والیت شده است .در این
مناطق در نبود بدیل های مناسب اقتصادی ،دهاقین برای مقابله
با برنامه های رسمی جهت ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر
 64دیوید منسفیلد ،دولتی که روی ریگ ساخته شده.
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7نتیجه گیری و پیامد ها

این مرحله اکتشافی و مقدماتی این تحقیق بوده است .مشخص ًا
این مرحله تحقیق طوری طرح و دیزاین گردیده بود تا از طریق
آن بتوان به بسیاری از چالش های مربوط به انجام پژوهش و
تحقیق در مورد اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی در مناطقی که متاثر
از خشونت و منازعه اند ،فایق آمد .این کار به هدف کاهش “بت
واره سازی یا فیتیشسم مواد مخدر” که در بسیاری از ادبیات و
متون اکادمیک و رسمی وجود دارد ،نیز صورت گرفته است.
متون و ادبیات موجود پیرامون اقتصاد مواد مخدر ،به شدت متکی
به رسوی های َکمی است که توسط سازمان های کنرتول کننده
مواد مخدر مانند دفرت مبارزه باجرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
انجام می شوند .در این نوع ادبیات و متون به اقتصاد مواد مخدر
غیرقانونی و یا هم به تالش های مربوط به کنرتول آن ،معمو ً
ال به
مثابه عامل اصلی فعالیت های اقتصادی ،تغییر اجتامعی و یا هم
منازعات در مناطق مرزی مانند والیت ننگرهار ،نگریسته می شود.
و به این ترتیب ،با وجود اینکه کاالهای اولیه اقتصادی مختلفی
در چنین مناطق تولید و تجارت می شوند و با وجود جنجال روی
قدرت سیاسی در اکرث مناطقی که کشت مواد مخدر غیرقانونی در
آنجا صورت می گیرد ،کشت ،تولید و تجارت مواد مخدر غیرقانونی
– برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر – تقریب ًا یگانه عامل مشکالت
اجتامعی ،بی ثباتی و منازعات شمرده می شود.
اما هدف این تحقیق این بود تا مواد مخدر غیرقانونی در بسرت
کالن اقتصادی و سیاسی که این کاالی اقتصادی در چارچوب
آن ،کشت و تولید شده و مورد داد و ستد قرار می گیرد ،مورد
مطالعه قرار گیرد .هدف این بود تا با مساله مواد مخدر از یک
دید انتزاعی برخورد نشود و این موضوع بطور فراگیر در چارچوب
رشایط جغرافیایی ،اقتصادی و سیاسی مناطق مرزی افغانستان
و پاکستان ،تثبیت و ارزیابی گردد .بسط و گسرتش این تحقیق و
شامل ساخنت تولید و تجارت سایر کاالهای اقتصادی و اساسی،
نیز مهم بوده است تا بدین وسیله اهمیت نسبی مسیر های
مختلف ،نقاط تراکم (نقاط سوق الجیشی) ،بازیگران و دوره
های مختلفی که در کشت و تولید مواد مخدر مانع ایجاد شده،
مورد بررسی قرار گیرد و این نیز تثبیت گردد که آیا چیز خاصی در
مورد اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی و یا کسانی که در این اقتصاد
دخیل اند وجود دارد که تولید و تجارت این مواد را ذات ًا از سایر
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کاالهای اقتصادی مخصوص ًا در این نوع مناطق مرزی و تحت
منازعه ،متفاوت می سازد یا خیر.
مرحله مقدماتی این تحقیق ،بر اساس روشی بوده است که طی
چندین سال به مشارکت سه سازمان همکار به راهنامیی و رهربی
محقق ارشد این تحقیق ،توسعه یافته است .در این روش
تحقیق ،کار های ساحوی متمرکز ،تحلیل تصاویر ماهواره ای،
و تحلیل فضایی  -مکانی یکجا استفاده شده تا از این طریق،
یافته ها و نتایج تحقیق مورد ارزیابی و تائید قرار گیرند و در
مواردی که ممکن باشد این یافته ها و نتایج در مورد مناطقی که
بنابر اوضاع بد امنیتی در آنجا انجام رسوی های کالن و جامع
و دیگر روش های تحقیقی َکمی ممکن نیست ،تعمیم داده
شوند .نخستین باری است که از این روش تحقیق – که در طول
سالیان متامدی توسط رشکای اصلی این تحقیق جهت مطالعه
کشت مواد مخدر (پدیده ای که از طریق مطالعات سنجش از
راه دور 65قابل پیگیری است) استفاده شده  -برای مطالعه و
تحقیق روی تجارت و حمل و نقل کاالهای اقتصادی قانونی و
غیرقانونی استفاده شد.
یکی از عنارص دیگر و مهم روش شناسی در این تحقیق این بوده
که مصاحبه های این تحقیق در ساحه کاری مصاحبه شوندگان
انجام شود تا ازین طریق مصاحبه شوندگان نظر به موقعیت،
نقش و وظایف شان ،و اینکه در تولید و تجارت یا انتقال کدام
کاالهای اقتصادی مرصوف کار اند ،تفکیک گردند تا با اینکار
مترکز بر “آنچه مردم در عمل انجام می دهند” نه به آنچه که
فکر می کنند ،شود .این کار در این مرحله تحقیق به هدف
نقشه برداری و شناسایی اهمیت نسبی مسیر های مختلف برای
انتقال کاال های اقتصادی ،نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق
الجیشی) و کاالهای مختلف اقتصادی و همچنان برای تائید
اجزای مختلف اطالعات این تحقیق ،مهم بوده است .هر چند
برداشت و حکایات در رابطه به نقش مواد مخدر ،نقش تالش ها
و مداخالت برای کنرتول آن با ارزش بوده می تواند ،اما در این
تحقیق سعی شد تا از ادعا ها و گامنه زنی های پاسخ دهندگان
اجتناب شود و بیشرت روی واقعیت های روزمره و کارکرد بالفعل
بازار ها و زنجیره عرضه کاالهای اقتصادی در یک منطقه مرزی،
مترکز مناید.

Remote sensing
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ِ
اهمیت “صحبت پیرامون مواد مخدر،
این مرحله تحقیق روی
نه در مورد مواد مخدر” مخصوص ًا در هنگام مصاحبه با کسانی
که بطور مستقیم در تولید ،داد و ستد و حمل و نقل کاالهای
اقتصادی مانند تریاک ،هیروئین و کانابیس دخیل بودند ،نیز
تاکید کرده است .پرداخنت به مواد مخدر غیرقانونی در قالب یکی
از کاالهای اقتصادی که در یک ساحه تولید و تجارت می شود،
نه تنها برای شناخت بهرت از بسرت و رشایط کالن مهم بود بلکه
به مثابه یک ابزار پژوهشی توانسته از حساسیت های که چنین
تحقیقاتی با آن مواجه است ،بکاهد .به مثابه ابزار پژوهشی،
چنین کاری می تواند برخی ریسک ها را از قبیل انکار ،گزافه
گویی ،و بزرگ جلوه دادن مسایل توسط کسانیکه در تجارت این
مواد دخیل اند ،بکاهد .از طرف دیگر ،این روش تحقیق نیز می
تواند پاسخ دهندگان را ترغیب مناید تا روی مساله مواد مخدر در
یک بسرت کالن اجتامعی ،اقتصادی ،سیاسی و محیط زیستی و
ارتباط اینها با مواد مخدر ،صحبت منایند.
اما با وجود تالش ها برای “صحبت پیرامون مواد مخدر ،نه
در مورد مواد مخدر” و تالش برای مترکز روی “عملکرد واقعی
مردم” بحث و گفتگو با افرادی که در قسمت باالیی از زنجیره
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ارزش مواد مخدر ،یعنی در پروسس و انتقال هیروئین دخیل بوده
اند ،و نیز بحث با مسئولین که در زمینه مواد مخدر دخیل بودند،
کاری دشوار بوده است .این نوع تحقیقات نیاز به ایجاد و حفظ
روابط دوامدار و پایدار با افرادی دارد که در ساحه بودوباش دارند
تا اعتامد میان متام ُشکا و پاسخ دهندگان ایجاد گردد .مهم
است تا در این چنین تحقیقات ،به حساسیت های سیستم جمع
آوری اطالعات (جی ،آی ،اس) و نیز در مدیریت نرش و پخش
اطالعات حساس ،توجه داشت.
در نهایت ،این مرحله مقدماتی ،توانسته تا شبکه هایی را ایجاد
مناید که می توان از آن برای انجام تحقیقات پیشگام روی
اقتصاد های غیرقانونی در افغانستان استفاده کرد و همچنان
اساسات روش شناختی پژوهشیی را پی ریزی کرده است که
می توان از آن در تحقیقات مشابه در سایر مناطقی که متاثر از
منازعه اند و اطالعات دقیق و مطمن در آنجا غالب ًا قابل دسرتس
نیست ،استفاده منود.
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نظــم و بــی نظمــی یــک پروژه چهارســاله صنــدوق تحقیقات چالش های جهانی اســت کــه در مورد چگونگــی تبدیل اقتصــاد غیرقانونی به
اقتصاد صلح ،شــواهد جدیــدی ارائه میدهد.
مــواردی کــه در ایــن مقاله ارائه گردیده اســت ،مربوط به نویســنده اســت و لزومــا منعکس کننــده نظریات  ،GCRFدولــت بریتانیا ،واحد
تحقیق و ارزیابی افغانســتان و شــرکای ما نمی باشــد.
© Drugs & (dis)order 2020
Twitter: @drugs_disorder
Website: www.drugs-and-disorder.org

عکــس جلــد :عکاس معــدن تالک در مهمند دره ،اچین توســط Alcis

