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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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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.
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در باره نویسنده
دیوید منسفیلد از سال  2005م بدین سو با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث مشاور آزاد کار می مناید .نامربده طی  24فصل
کشت کوکنار ،در مورد معیشت روستایی و کشت کوکنار در افغانستان تحقیق منوده است .این تحقیقات شامل  16هزار مصاحبه
عمیق و همه جانبه با خانواده های افغان در مناطق روستایی این کشور می باشد .دیوید در بخش مطالعات انکشافی از پوهنتون
مطالعات رشقی و افریقایی لندن دکتورا دارد .و نویسنده کتاب« :دولتی که بر روی ریگ ساخته شد :تریاک چگونه به افغانستان
صدمه وارد کرد» بوده و بیشرت از  75نرشیه تحقیقی روی اقتصاد مواد مخدر و معیشت روستایی افغانستان ،نوشته است.
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سپاسگزاری
از همکاران و ُشکای دایمی ما ،رشکت  ،Alcisموسسه تحقیق برای انکشاف پایدار ( )OSDRو واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
( )AREUدر تهیه و نرش این مقاله اظهار سپاس و قدردانی می شود .از رشکت  Alcisبخاطر تهیه ،تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره
ای برای این تحقیق و از موسسه تحقیق برای انکشاف پایدار بخاطر تالش های شان در کار های ساحوی و کمک در تدوین روش
شناسی این تحقیق صمیامنه سپاسگزاری می شود .همچنان از حاجی سلطان محمد احمدی ،ریچارد براینت ،ویلیام بیرد ،پاول
فیشتین ،انتونی فیزربیرت ،غالم رسول ،الیکس سودرهام و تیم کاری در پوهنځی اقتصاد لندن بابت نظریات شان روی نسخه های
مقدماتی این مقاله ،اظهار سپاس و امتنان می شود.
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خالصه

بعض ًا به والیت نیمروز به عنوان یک والیت عقب مانده با دشت
های بایر ،نفوس نسبت ًا کم و زمین زراعتی ناچیز ،نگریسته
می شود؛ اما طی دو دهه گذشته ،این والیت به یکی از
مراکز اصلی تجارت بین املللی افغانستان تبدیل شده است
که از نگاه ارزش محصوالت گمرکی که توسط حکومت این
کشور جمع آوری می شود ،پس از والیات ننگرهار ،هرات و
بلخ قرار می گیرد .میزان تجارت غیررسمی در مناطق مرزی
نیمروز و همچنان روابط مردمان آن با مردم کشور های ایران و
پاکستان ،بر اهمیت اسرتاتیژیک و اقتصادی این والیت افزوده
است .شهر زرنج یعنی مرکز این والیت ،با جذب معامله گران و
کسب و کار ها از والیات فراه و هلمند بین سال های  2008و
 2019م ،دو برابر گسرتش یافته است و این نشان دهنده نقش
نیمروز به مثابه قطب اقتصادی مناطق جنوب غرب این کشور و
یک منطقه امن برای ثرومتندان و معامله گران می باشد.
عالوت ًا ،رشد تجارت فرامرزی از طریق والیت نیمروز منایانگر
تغییر در اولویت های ژئوپولیتیک است طوریکه حکومت های
مختلف پی در پی در جستجوی راه های بوده اند تا وابستگی
تجارتی افغانستان را با پاکستان به مثابه رشیک تجاری اصلی
این کشور ،کاهش دهند .در حقیقت ،اهمیت والیت نیمروز
بطور مستقیم با منافع حکومت های ایران و هند پیوند خورده
است قسمیکه حکومت هند از یک طرف در تالش تقویت و
تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی اش با افغانستان بوده و از
طرف دیگر سعی می مناید برای افغانستان بدیل دیگر تجارتی
بغیر از پاکستان جستجو مناید و با برنامه دهلیز اقتصادی چین
 پاکستان ( )CPECرقابت مناید .حکومت هند بطور هنگفت دربندر چابهار در سواحل ایران و نیز روی زیربناهای اقتصادی
(زیرساخت ها) در والیت نیمروز و کشور ایران رسمایه گذاری
کرده است تا از این طریق یک دهلیز اقتصادی را با افغانستان
که از بندر های گوادر و کراچی (پاکستان) نگذرد ،ایجاد
مناید .ایران که در پی تحریم های ایاالت متحده امریکا
عالقمند به دسرتسی به ارزهای قوی است و از طرف دیگر می
خواهد با دولت افغانستان روی حل و فصل اختالفات تاریخی
اش روی حقابه و نیز آرام ساخنت ساکنین بلوچ آن کشور کار
مناید ،مشتاق است تا به مثابه یک همکار در این تالش ها،
سهم داشته باشد .ایران نیز روی برخی از پروژه های زیربنایی
رسمایه گذاری کرده است و تعرفه های ترجیحی و مقرراتی را

به منظور تشویق تجارت میان افغانستان و هند ،پیشکش منوده
است .رسمایه گذاری های آن کشور در احداث و حصار کشی
روی مرز افغانستان و ایران ،و احداث راه های مواصالتی بین
چابهار و نیمروز به رونق و متمرکز ساخنت تجارت از طریق
گذرگاه میلک کمک کرده و این کار سبب افزایش عواید تهران
و کابل گردیده است.
اینها همه منجر به تحول والیت نیمروز به مثابه یک راه
مواصالتی عمده برای انتقال کاالهای اقتصادی از جمله تیل
دیزل ،سمنت و کاالهای ترانزیتی گردیده است .البته اینها همه
در کنار نقش این والیت به عنوان یک رابط و مرکز اساسی
در قاچاق فرامرزی انسان و مواد مخدر غیرقانونی مانند مواد
نشه آور ،حشیش و میتافیتامین ،می باشد .این اقتصاد ها،
والیت نیمروز را که یک زمانی یک بیابان دور افتاده بوده با
سایر والیات افغانستان و بازارهای عمده بین املللی ،اتصال می
مناید .عالوه بر این ،ارزش این اقتصاد ها قابل توجه بوده و
صدها میلیون دالر را به مثابه عاید و رانت برای معامله گران،
حکومت افغانستان ،گروه های شورشی فراهم ساخته و برای
ساکنین این منطقه کلیدی و مرزی ،فرصت شغلی و عایداتی را
مساعد می سازد.
این مقاله کاری روی عواملی که باعث توسعه والیت نیمروز
به یک قطب مهم تجارت فرامرزی شده ،می پردازد و توضیح
می مناید که چگونه عوامل مختلف به شمول مشخصه های
جغرافیایی و طبیعی ،منافع ژئوپولیتیک ،رسمایه گذاری روی
زیرساخت ها ،خشونت ،و رژیم های رسمی و غیررسمی
مقرراتی هم روی تعیین راه های مواصالتی برخی از کاالهای
اقتصادی مشخص و هم روی اینکه چه کسانی از رانت و عاید
چنین تجارت ها و کسب و کار ها نفع می برند ،تاثیر می گذارد.
این مقاله بر اساس بیش از  300مصاحبه با کسانی که بطور
مستقیم در تجارت انواع کاالهای اقتصادی دخیل اند و نیز
کسانی که در بخش های مختلف از زنجیره ارزشی آن کاالها
قرار دارند ،می باشد .این مقاله از تصاویر ماهواره ای با کیفیت
باال برای تثبیت و ارزیابی مناطق مختلف برای زنجیره های
ارزشی کاالهای اقتصادی در مناطق مرزی ،و نیز برای تائید
یافته های کار های ساحوی و میدانی این تحقیق استفاده
منوده و در مواردی که ممکن بوده است ،آن یافته ها و نتیجه
گیری های تحقیق را در سطح کالن ،تعمیم می بخشد.
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و

در بسیاری از قسمت های افغانستان به ویژه در مناطق رشقی
این کشور ،کوه ها و کوتل های باریک آن باعث شکل دهی
و تعیین راه های مواصالتی در بیرون و داخل این کشور ،می
گردند .اما یافته های این تحقیق نشان می دهند که در مناطق
جنوب غربی این کشور و در والیاتی چون نیمروز این دریای
هلمند و بیایان های خشک اند که به مثابه موانع طبیعی در
انتقال انسان ها و کاالهای اقتصادی ،عمل می منایند .عمق و
عرض دریای هلمند طوری است که تنها در برخی از نقاط آن که
در آنجا جریان آب کم و ضعیف بوده ،و زیرساخت های چون ُپل
و تسهیالت قایق رانی وجود دارد ،قابل تردد و عبور می باشد.
چون مناطق بیابانی در این ساحات بسیار گرم و وسیع بوده و
سفر از طریق آن دشوار است ،بنابرین آگاهی از این ساحات،
داشنت افراد ارتباطی در مسیر راه و آماده گی های الزم برای
سفر از آن ،یک رضورت می باشد .به این ترتیب ،این بیابان
ها و دریا سبب ایجاد یک نقطه سوق الجیشی (نقطه تراکم)
گردیده که از طریق آن تجارت فرامرزی تنظیم و صورت می
گیرد .هامنند تحقیق از والیت ننگرهار ،این تحقیق نیز نشان
می دهد که ،کسانی که این نقاط کلیدی و تراکم (نقطه سوق
الجیشی) را کنرتل می منایند و آنانی که توانایی تعیین نرخ
مالیات بر کاالهای اقتصادیی که از طریق مناطق انتقال می
یابند را دارند ،رانت و عواید زیادی را حاصل می منایند.
هامنند سایر والیات و طوریکه تحقیق قبلی در رشق این
کشور نشان داده است ،شواهد و یافته های این تحقیق از
والیت نیمروز نیز نشان دهنده ماهیت توزیعی این اقتصاد های
غیررسمی می باشد .تجارت فرامرزی در این مناطق نیز شامل
سفر از چندین راه مواصالتی بوده و در آن بازیگران مختلف
محلی چه در تجارت و چه در انتقال کاالهای اقتصادی از مسیر
های مشخص دخیل اند و این تجارت عواید ،شغل و فرصت
رانت گیری را برای افراد مختلف چه در نیمروز و یا در آن مرز
ها یعنی در پاکستان و ایران فراهم می مناید .این تجارت حتی
نیروهای مخالف از نظر ایدیولوژی را با هم متصل می مناید.
همچنین این مقاله تبانی و همکاری میان بازیگران در نهادهای
حکومتی و در گروه های شورشی را برجسته می سازد و روی
ِ
مشرتک بحث می مناید که در عقب الگو های موجود
منافع
تجارت و رانت گیری وجود داشته و اهمیت توانایی معامله گران
و مردم محل را در تعیین این الگو ها ،برجسته می سازد .مثال
های که در این مقاله ارایه می شوند شامل تقاضای معامله
گران از گروه های شورشی برای توقف نرخ مالیات و رانت های
ز

شدید و تنبیهی آنان از موتر های باربری در مسیر غورغوری و نیز
تقاضای آنان از حکومت برای اجازه و تعیین مناینده طالبان در
گمرک زرنج می باشد .چنین مداخله ای سبب ایجاد سیستمی
گردیده که به معامله گران اجازه داده تا ریسک ها و هزینه های
کسب و کار شان را کاهش بدهند و طالبان را مجبور ساخته تا
رژیم مقرراتی غیررسمی شان را طوری تنظیم منایند که سبب
توقف تجارت معامله گران نگردد و مردمانی که به آن تجارت
دخیل بوده اند ،از کار منانند .مثال های دیگری که در این
مقاله ارائه می شوند شامل تالش های معامله گران و انتقال
دهندگان برای سازگاری و یافنت راه های جدید و خالق برای
کاهش نرخ رانت ،افزایش حجم انتقال کاالهای اقتصادی و
باالخره کسب سود و مفاد بهرت از قاچاق کاالهای اقتصادی ،که
ذات ًا یک تجارت ُپر هزینه است ،می باشد.

این مقاله تخمین های را در خصوص ارزش کلی اقتصاد
فرامرزی در والیت نیمروز و اهمیت این اقتصاد برای افغانستان
و برای منطقه ،نیز ارائه می دارد .بطور منونه ،در این تحقیق
تخمین شده است که در سال  2019م ،ارزش کلی قاچاق
انسان در نیمروز در حدود  356میلیون دالر بوده است در
حالیکه این رقم در سال  2015م 643 ،میلیون دالر بود .در آن
زمان ،روزانه  200موتر پیکپ از زرنج به مقصد مناطق جنوب
این والیت و مرز پاکستان حرکت می کردند .در سال  2019م،
تجارت تیل دیزل از ایران و تنها از طریق گذرگاه مرزی میلک
 155میلیون دالر بوده است که حکومت افغانستان از آن 18
میلیون دالر مالیات و گروه طالبان  6میلیون دالر رانت جمع
آوری منوده است .تخمین شده است که ارزش تیل دیزل که از
طریق تانکر ها و دیگر وسایل از طریق میلک و یا هم از طریق
تعداد زیادی از گذرگاه های غیررسمی در این والیت به داخل
افغانستان قاچاق می گردند ،به مراتب بیشرت از ارزش تجارت
رسمی میان این دو کشور می باشد .موقعیت اسرتاتیژیک
این والیت در قاچاق مواد مخدر – که اکنون شامل قاچاق
میتافیتامین تهیه شده از گیاه وحشی ( )...که در مناطق
مرکزی افغانستان بطور وحشی می روید ،نیز می شود – عواید،
شغل و رانت بیشرتی را برای افراد و مردم این والیت ،برای
بازیگران نظامی و سیاسی آن و افراد دیگری که در تجارت
مواد مخدر در دیگر مناطق افغانستان و یا آن طرف مرز ها
دخیل اند ،فراهم می سازد.
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این منافع مشرتک از تجارت فرامرزی طوری است که برای
تداوم این نوع تجارت حوزه قوی هواداران وجود دارد و رشایط
را برای مذاکره ،اعرتاض و حتی خشونت در صورتیکه حکومت
و یا دیگر بازیگران اقدام به محدود کردن تولید و تجارت
کاالهای اقتصادی آنان در امتداد مسیر ها و یا نقاط مشخص
منایند ،مساعد می سازد .تداوم تحمل و بردباری حکومت در
برابر قاچاق تیل ،مواد مخدر و سایر کاالهای اقتصاد از مرز
های ایران ،افغانستان و پاکستان نشان دهنده ماهیت توزیعی
این اقتصاد های غیررسمی است و نقش و اهمیت آن را در
فراهم آوری سبسایدی برای جوامع محلی و روستایی برجسته
می سازد .بر عالوه ،توانایی آنانیکه در این نوع تجارت و
اقتصاد دخیل اند ،و روابط آنان با زورمندان محلی ،منطقوی و
ملی سبب محدود ساخنت توانایی مقامات و مسوولین رسمی و
گروه های شورشی – در صورت رسیدن اینها به صلح و توافق
سیاسی – می گردد.
در نهایت ،این مقاله اهمیت منافع افراد و گروه های آن طرف
مرز ،یعنی پاکستان و ایران ،را در ثبات اقتصادی و سیاسی
والیت مرزی مانند نیمروز را برجسته می سازد .هیچ شکی وجود
ندارد که آنانیکه در تهران اند حکومت طالبان در اواخر دهه
 1990م را به خاطر دارند و از هر گونه توافق سیاسی میان
حکومت افغانستان و گروه طالبان که سبب تسلط این گروه
در حکومت کابل گردد ،هراس خواهند داشت .از طرف دیگر،
در سال  2017م ،ارزش تجارت رسمی میان این دو کشور 2
میلیارد دالر امریکایی بوده که در واقع دوبرابر ارزش تجارت
افغانستان با پاکستان در هامن سال بوده است؛ و اگر از روی
میزان رسمایه گذاری روی زیربنای اقتصاد و زیرساخت ها در
گذرگاه های مختلف رسمی و غیررسمی در رسحدات ایران و
افغانستان قضاوت گردد ،سطح ارزش تجارت غیررسمی میان
این دو کشور در همین حدود نیز خواهد بود .بنابرین ،این رقم

عاید هنگفتی است که در پی تحریم های امریکا و ویروس
کرونا ،حکومت ایران منی خواهد آن را از دست بدهد .و هرگاه
حکومت جدیدی که در کابل روی کار آید و در تنظیم مجدد
روابط تجارتی اش با پاکستان تالش مناید ،ممکن با واکنش
های شدید تهران مواجه گردد .پاسخ بالقوه ای که ممکن ایران
به آن متوصل شود شکسنت صلح نسبی که میان این دو کشور
روی حقابه ایران وجود دارد که ممکن شامل از رس گیری حمله
به تاسیسات آبی افغانستان در جاه های مانند والیت نیمروز،
هلمند و فراه گردد.
منافع سیاسی و اقتصادی پاکستان از جمله کاهش تحرکات
بلوچ های آن کشور که حمالت شان را بر زیرساخت های
برنامه دهلیز اقتصادی چین – پاکستان افزایش داده اند،
نیز روی اوضاع والیت نیمروز تاثیرگذار می باشد .با احداث
زیرساخت های رسحدی که مشابه به زیرساخت های مرزی
ایران است ،پاکستان کنرتل زیادتر روی انتقال انسان ها و
کاالهای اقتصادی در رسحدات اش با افغانستان دارد .اما ،در
آن کشور نیز گروه های نیرومندی وجود دارند که منافع آنان در
تداوم انتقال غیرقانونی کاالهای اقتصادی وجود نهفته است
و این در موجودیت شکاف های اسرتاتیژیک در تاسیسات و
زیرساخت های احداث شده مرزی ،هویدا است .به این ترتیب،
به نظر منی رسد که پاکستان هامنند ایران ،از قاچاق فرامرزی
مامنعت مناید اما در عوض آن کشور بازهم مانند ایران ،از این
تاسیسات و زیرساخت های جدید به مثابه ابزاری برای افزایش
عایدات اش استفاده خواهد کرد و از آن طریق به حامیت هم
پیامن های اسرتاتیژیک اش هم در داخل آن کشور و هم در
داخل افغانستان ،ادامه خواهد داد.

منجنیق ها ،پیکپ ها و تانکر ها :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در مرزهای نیمروز

ح

.

1مقدمه

این دومین مقاله از جمله دو مقاله ای است که در مرحله
مقدماتی این تحقیق برای پروژه «مواد مخدر و نظم (و بی
نظمی) در افغانستان ،ارائه می گردد .این تحقیق به رهربی
مولف این مقاله و به مشارکت موسسه تحقیق برای انکشاف
پایدار ( )OSDRو رشکت ( )Alcisصورت گرفته و اول در والیات
ننگرهار در جنوب افغانستان (هم مرز با پاکستان) و بعد ًا در
والیت جنوب غربی نیمروز که در نقطه وصل سه مرز ایران و
1
پاکستان واقع شده است ،انجام یافته است.
نخستین مقاله تحت عنوان «قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها :
تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت
ننگرهار» توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در ماه جوالی
 2020م ،نرش گردید 2.مقاله حارض ،روی یافته های تحقیقی
می پردازد که در اواسط سال  2019م در والیت نیمروز انجام
یافته است .با در نظرداشت اینکه این مرحله تحقیق ،مرحله
اکتشافی و مقدماتی بود و از نظر راهیافت ،روش و اهداف
یکی بودند ،بخش های مقدمه و روش شناسی این دو تحقیق
تا حدی مشابه می باشند .به این ترتیب ،این مقاله را کسانی
که عالقمند کارکرد و عملکرد فعالیت های اقتصادی غیررسمی
و فرامرزی اند ،می توانند یکجا با مقاله اول مطالعه منایند و یا
هم کسانی که مشخص ًا به والیت نیمروز و مناطق جنوب غربی
افغانستان و میزان تجارت غیرقانونی در یک منطقه سه رسحدی
عالقمند اند ،می توانند تنها این مقاله حارض را مطالعه کنند.
مهم است به یاد داشته باشیم که در رشایط افغانستان ،هدف
این تحقیق این بوده تا درک جامع و پویایی در مورد بازیگران،
کاالهای اقتصادی ،وقایع 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 برای
چالشهای جهانی» ( )GCRFروی 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
کادمیک ،متمرکز بوده است .با درنظرداشت این تصمیم،
مرحله مقدماتی این تحقیق ،روی دریافت پاسخ برای این چهار
پرسش اساسی پرداخته است:
 .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
ِ
متفاوت حمل و نقل ،کدام
اقتصادی و مسیر های
اند؟ و اینها چگونه با تغییر در شبکه های اقتصادی
و سیاسی و یا هم تغییر در سطح خشونت و منازعه،
مرتبط می باشند؟

 1با تشکر ویژه از رشکت  Alcisبرای تهیه ،تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای و موسسه تحقیق برای انکشاف پایدار ( )OSDRبه خاطر کار های خوب ساحوی شان.
همچنان تشکر و سپاس از حاجی سلطان محمد احمدی ،ریچارد براینت ،غالم رسول موسی خیل ،پاول فیشتین ،الیکس سودرهام و تیم کاری در پوهنځی اقتصاد
لندن از بابت نظریات شان روی نسخه های مقدماتی این مقاله.
 2دیوید منسفیلد« ،قاطر ها ،پیکپ ها و کانتیرن ها  :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در والیت ننگرهار" (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان ،جوالی )2020
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 .دکدام مداخالت و برنامه ها به تولیدو 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 بت واره 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 و ترکیب آن با کارهای ساحوی این تحقیق ،برای
تائید از صحت و سقم یافته ها و نتایج آن ،مهم بوده است
چراکه تنها اتکاء به مصاحبه با افراد کلیدی که روشی برای
اکرث متون و گزارش های موجود روی اقتصاد های غیرقانونی
است ،کافی پنداشته منی شود.
باید توجه داشت که تولید ،کشت 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 اباء می ورزند ،اجتناب شده است.
در واقع اینها چالش های روش شناسی پژوهشی اند که در
بسیاری از گزارش های رسمی و متون اکادمیک مربوط به مواد
مخدر ،وجود دارند.
تجارب نشان داده است که جمع آوری اطالعات مفید از
طریق پرسش های مستقیم و متمرکز در مورد تولید کاالهای
غیرقانونی ،مخصوص ًا در مورد پروسس و قاچاق مواد نشه آور

ممکن نبود و حتی توسل به این کار 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 ،کود کیمیاوی و انسان مترکز شده
است .با مترکز روی این کاالهای خاص اقتصادی ،این تحقیق
روی ُکل زنجیره عرضه ،یعنی از گذرگاه های رسمی و غیررسمی
مرزی در امتداد مرز افغانستان و ایران گرفته تا به اعامق
مناطق داخلی که برخی از این کاالها در آنجا تولید میشوند
و نیز مناطقی که 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.
این مقاله در پنج بخش ارائه می گردد ،بخش دوم 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 افزایش یافته و
دسرتسی به مناطق مرزی ایران ،در جاییکه تجارت قاچاق بطور
بومی صورت می گیرد ،می تواند غالب ًا منجر به برخورد مسوولینی
که با اقتصاد های غیررسمی مرزی تبانی دارند ،مواجه گردند.
بنابرین ،اسرتاتیژی برای 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 نیمروز 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 کنرتل مواد مخدر ،می باشد.
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بخش چهارم مقاله ،بر یافته های این مرحله مقدماتی تحقیق
می پردازد .این بخش روی افت و خیز و 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 سبب ایجاد ،همکاری و رقابت
میان ائتالف های سیاسی و اقتصادی به منظور کنرتل و نفوذ
روی نقاط سوق الجیشی به هدف استفاده از فرصت های رانت
گیری و سود جویی ،می گردد .با این کار ،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 ،مخصوص ًا تجارت تیل دیزل ،اهمیت زیادی
ندارد .این تحقیق نیز نشان می دهد که سطح خشونت در
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والیت نیمروز بطور مستقیم با تولید و تجارت مواد مخدر و یا
تالش ها برای کنرتل آن (تالش های زیادی هم برای کنرتل
آن در این والیت صورت نگرفته است) ارتباط نداشته بلکه بیشرت
با منافع ژئوپولیتیک کشور های ایران و پاکستان و تالش های
آنان برای کاهش خواست های سیاسی و جاه طلبی های بلوچ
ها در خاک آن کشور ها ،و نیز نفوذ روی جریان کاالها و منابع
اقتصادی از افغانستان (مثال برای ایران ،جریان آب از دریای
هلمند) ارتباط دارد .بخش پایانی این مقاله ،یافته های مقدماتی
این تحقیق را ارائه داشته و موضوعات مهم دیگری را برای
تحقیق بیشرت در آینده ،معرفی می دارد.
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2روش تحقیق

2. 1 .اهداف و راهیافت تحقیق
مقاله حارض بر یافته های مقدماتی مرحله اکتشافی این تحقیق
در افغانستان می پردازد .این تحقیق بر اساس تجارب  20سال
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 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
3

شواهد عینی را از تغییرات و تحوالت در تولید ،پروسس
و انتقال کاالهای غیرقانونی و مداخالت و برنامه هایی
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 مشکل بت واره سازی (فیتیشسم) مواد مخدر
که از طریق آن به جهان مواد مخدر تنها از زاویه تولید مواد مخدر
و مداخالت مبنی بر کنرتل آن ،دیده می شود و به رشایط اقتصادی
و اجتامعی مناطقی که در چارچوب آن مواد مخدر تولید و یا کنرتل
می شود ،کمرت توجه می شود ،نیز برای انکشاف یک راهیافت
و رویکرد قوی تحقیق رضوری بوده است 3.شایعات ،حکایات و
اطالعات غلط در مورد مواد مخدر غیرقانونی و تالش برای کنرتل
آن در افغانستان نیز بطور گسرتده دست به دست می شوند که اینها
هم در روایات رسمی و هم در متون علمی و اکادمیک مرشوعیت
و رسمیت یافته اند 4.بر عالوه ،بنابر یک تعداد دالیل تحقیق در
باره اقتصاد مواد مخدر به مثابه یک فعالیت پنهان ،بدون حساب،
و غیرقانونی که غالب ًا متاثر از گزافه گویی،سوگیری 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 سوگیری 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 وقایعی که
فضای اقتصادی و سیاسی والیات مرزی ننگرهار و نیمروز را

دیوید منسفیلد ،دولتی که روی ریگ ساخته شد

 4مثال :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 پالیسی سازی ،پیامدی های دارد .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 مورد دولت افغانستان آشکار می سازد» (کابل :واحد
تحقیق و ارزیابی افغانستان ،آگست  /1724/https://areu.org.af/publication .)2017دیوید منسفیلد« ،آفتاب با دو انگشت پنهان منی شود :مواد مخدر غیرقانونی و
گفتگوهایی در باب توافق سیاسی در افغانستان» (کابل :واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،می  ،)2019صفحات f;/1904/https://areu.org.af/publication 7-10
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شکل داده اند ،تصمیم گرفته شد تا در این مرحله تحقیق ،نه
تنها روی مواد مخدر بلکه روی تولید ،تجارت و انتقال یک تعداد
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.
ثانیا ،بسط و گسرتش دامنه تحقیق و شامل ساخنت سایر
کاالهای اقتصادی به آن 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 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 ای
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.

2. 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 .1 :مواد مخدر غیرقانونی به تفکیک کانابیس،
حشیش ،تریاک ،مورفین ،هیروئین ،و میتافیتامین .2 ،مواد
معدنی در نیمروز مخصوص ًا سنگ از والیت هلمند  .3تیل دیزل
5
 .4کود کیمیاوی  .5سیگرت و  .6مردم.
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 کنرتل 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 مرکب 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 کنرتل 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 برخی

 5دیوید منسفیلد« ،کارگاه 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.
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از گذرگاه های مرزی و رسمی مانند بندر تورخم در ننگرهار و
میلک در نیمروز به داخل افغانستان انتقال می یابند .همچنین
این مواد بطور غیرقانونی به مقادیر زیاد از طریق چندین گذرگاه
مرزی غیررسمی در رسارس کشور قاچاق می گردند .انتخاب
این کاال ها برای این تحقیق بر اساس این اولویت بندی شده
که هر دوی این کاالی اقتصادی از جمع اقالم اصلی در لیست
واردات افغانستان بوده و بطور مستقیم و دایم از اقالم تجارتی
میان این کشور و پاکستان و ایران بوده است .بطور مثال در
سال  ۲۰۱۸م به مقدار  373000مرتیک تُن تیل دیزل به ارزش
 ۱۶۶میلیون دالر امریکایی 6به 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 از پاکستان وارد این کشور منوده است.

اما آنچه که مشخص ًا مربوط به والیت نیمروز می گردد ،بلند
رفنت قیمت تیل در پاکستان و تنزیل چشمگیر واحد پولی ایران
(ریال) پس از تحریم های ایاالت متحده امریکا می باشد که
سبب رونق تجارت تیل دیزل میان ایران و افغانستان گردیده
است .اکنون تخمین می گردد که تجارت تیل تنها از طریق
گذرگاه رسمی میلک در نزدیکی زرنج ،در حدود  155میلیون
دالر در سال می باشد 7.باید توجه داشت که این تخمین شامل
دیزیل که بطور پنهانی (در بین تانکر ها) از طریق
مقادیر تیل
ِ
میلک و یا هم از طریق تعداد زیادی از گذرگاه های غیررسمی
یعنی گودر ها از طریق ولسوالی های زرنج ،چهاربرجک و کنگ
به این کشور قاچاق می گردند ،منی شود .میزان این تجارت
غیررسمی در نیمروز قابل توجه بوده و در کنار تیلی که از دیگر
نقاط مرزی میان این دو کشور بشمول نقاط مرزی والیت فراه،
قاچاق می گردند ،ممکن است به مراتب از مقدار واردات رسمی
از گذرگاه مرزی میلک ،زیادتر باشد .کامکان قاچاق تیل یک
منبع مهم عایداتی برای تعداد زیادی از آنانی که در دو طرف
مرز ایران و افغانستان ساکن اند ،می باشد.

سگرت یکی دیگر از کاالهای اقتصادی است که از طریق
گذرگاه های متعدد و غیررسمی از افغانستان و یا هم به این
کشور قاچاق می گردد .اعتقاد بر این بوده که شامل ساخنت
سگرت در این مطالعه 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
روش که این تحقیق در چندین
تحقیق و ضمن ًا طرح و انتخاب ِ
منطقه انجام یابد برای تثبیت درجه اهمیت تجارت ترانزیت
(که یک اقتصاد چندین میلیارد دالری است) بین افغانستان،
پاکستان و ایران 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
8
واردات توسط قوای ناتو) در حدود  2.5میلیارد دالر امریکایی
بوده است .در سال  2018م ،تجارت میان ایران و افغانستان
که بخش اعظم آن از والیت نیمروز صورت می گیرد به 2
میلیارد دالر رسید که این رقم بیشرت از ارزش تجارت این کشور با
9
پاکستان ( 1.2میلیارد دالر) و چین ( 1میلیارد دالر) بوده است.
تجارت قاچاق انسان نیز برای درک بهرت اقتصاد سیاسی والیت
نیمروز مهم بوده است .شهر زرنج قطب مرکزی برای افغانهایی
است که می خواهند به ایران ،ترکیه و سپس به کشور های
اروپایی سفر منایند .به جزء از روز های جمعه ،روزانه حدود
 200موتر داتسون و پیکپ که هر کدام  20نفر را انتقال داده
و از هر نفر مبلغ  515دالر امریکایی اخذ می کنند و در اوج
مهاجرت در سال های  2014و  2015م ،یک تجارت 643

6

اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان  ،»2019-2018شامره  ،40جوالی https://www. .230-236 ،2019
pdf.2_compressed_19-2018-Afghanistan-Statistical-Yearbook/11/2019/wp-content/uploads/8080:nsia.gov.af

8

شورای تجارت پاکستان« ،الگوی تجارت ترانزیتی افغانستان :قبل و بعد از موافقتنامه تجارتی-ترانزیتی افغانستان و پاکستان» ،جون https://www.pbc. .2015
org.pk/wp-content/uploads/AfghanistansTransitTradePatternsPrePostAPTTA.pdf

 7این تخمین بر اساس این برآورد شده است :روزانه  35تانکر تیل که هر کدام  23مرتیک تُن تیل را انتقال می دهند و هر تُن  615دالر امریکایی در نیمروز قیمت
دارد .و این تخمین شامل مقدار تیلی که بطور پنهانی در همین تانکر ها و یا وسایل دیگر انتقال می یابند ،منی گردد.

9

مجله فایننشیل تریبون" ،ایران بزرگرتین رشیک تجارتی افغانستان در سال  2018-2017میالدی" 8 ،اپریل  2018م.
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میلیون دالری بوده است ،ارزش مطالعه در این تحقیق را داشته
است 10.حتی در اواسط سال  2019م که سطح مهاجرت ها
11
کمرت بود  ،این تجارت در حدود  356میلیون دالر بوده است.
عالوه بر این ،تجارت قاچاق انسان این والیت دور افتاده
را به هر یک از والیات  34گانه افغانستان ارتباط می دهد و
هوتل داران در شهر زرنج به مثابه نقاط جمع شدن افرادی که
می خواهند به ایران و از آنجا به دیگر کشور ها انتقال یابند،
تبدیل شده است 12.از طرف دیگر ،تجارت قاچاق انسان یک
فعالیت اقتصادی بوده که با افزایش رسمایه گذاری های ایران
روی کنرتل و مدیریت مرز ها بشمول احداث زیرساخت های
فیزیکی و ِاعامل مقررات شدید و نیز با تغییر الگوهای خشونت
و منازعه هم در نیمروز و دیگر مناطق ،تغییر و دگرگون شده
است .به این ترتیب ،شامل ساخنت قاچاق انسان به مثابه یک
امتعه و کاالی اقتصادی در این مرحله مقدماتی تحقیق برای
درک درست از شبکه های اقتصادی و سیاسی که در شکل
دهی سیاست های تجارت فرامرزی در این والیت نقش اساسی
دارند ،بی نهایت با ارزش بوده است.
پس از اینکه این کاالهای اقتصادی و اساسی برای این
تحقیق انتخاب شدند ،ساحات بالقوه برای انجام تحقیق و
کار ساحوی ،جمع آوری اطالعات و تصاویر ماهواره یی تثبیت
و اولویت بندی گردید .این کار 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 گذرگاه های رسمی و غیررسمی در والیت
نیمروز؛
 .بساحات اساسی تولید متام کاال های 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 ای مورد تحلیل
قرار گرفت و در مواردی که ممکن بوده مسیرهای انتقال
در زنجیره عرضه کاال ها ردیابی گردیده تا نقاط دورتری که
شاید مورد عالقه تحقیق قرار بگیرد ،نیز شناسایی گردند .این
تحلیل تصاویر ماهواره ای و ادغام اطالعات تاریخی به آن،
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 ،این کار
شواهد تصویری را در خصوص تغییر در زیرساخت ها و مقدار
کاالهایی که با 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 و در کدام مرحله از این تحقیق به آنها مراجعه شود؟ و
کدام پرسش ها با آنان مطرح گردد؟
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

 10سنی اینگل راسموسین« ،در گوشه های افغانستان» ،مجله فورین پالیسی 12 ،سپتمرب  2017م.

 11این تخمین بر اساس گزارش های مبنی بر رفت و آمد  80موتر پیکپ که شهر زرنج را به مقصد منطقه دک در مرز پاکستان روزانه ترک می کند می باشد که از هر
مسافری که انتقال می دهند  715دالر امریکایی الی ایران ،اخذ می منایند.
 12سنی اینگل راسموسین« ،در گوشه های افغانستان»
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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.
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 زدودن مشکالت ذاتی که روی انجام 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،
13
بیشرت بر اساس گامنه زنی باشند ،متمرکز بوده است.
مترکز دیگر این مرحله تحقیق روی «اطالع دهندگان کلیدی»
بوده است .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 پژوهشی ،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 .این تحقیق در والیت نیمروز
با چالش های مشخصی نسبت به تحقیق در والیت ننگرهار
مواجه شد چراکه مردمان زیادی از برخی روستاها و گودرها
(گذرگاه های غیررسمی مرزی) هم مرز با ایران به سبب
خشکسالی ها و ِاعامل مقررات توسط ایران برای مدیریت

و کنرتل مرز ها ،مهاجر شده بودند 14.به این معنی بوده که
بسیاری از ساکنین اصلی ،مناطق شان را ترک کرده بودند و به
شهر زرنج ،ایران و یا سایر مناطق مسکن گزین شده بودند و به
همین علت درک دقیق و مفصل تر از اوضاع این مناطق قبل از
سال های  1970م ،مشکل بوده است.
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 ایران و یا 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 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 کنرتل 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 اطالعات روی حوزه ها
ِ
سواالت عام و ُکلی تر طرح شده بود تا اینکه تا حد ممکن
و
اطالعات زیاد بدست آیند و بتوان اطالعات جمع آوری شده از
گروه های مختلف پاسخ دهندگان در مورد کاال های مختلف
و مسیر های مختلف ،مورد مقایسه ،ارزیابی و تائید قرار داد.
لیست کامل پاسخ دهندگان در جدول  ۱ارائه ،شده است.

 13کمیته سویدن برای افغانستان" ،سیستم زراعتی ولسوالی ناد علی در والیت هلمند" ،رسوی زراعت افغانستان ،گزارش ( 15پشاور :کمیته سویدن برای افغانستان.1 :)1992 ،
 14کارلوس زوروتوزا« ،افغانها در زیر سایه تفنگ ایران» ،الجزیره 15 ،اکتوبر  2014م.
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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 سوگیری در تحقیق،
مصاحبه با متام پاسخ دهندگان هنگامی که آنان رس کار خود
بوده اند ،انجام یافته است زیرا امکان داشت انجام مصاحبه
ها در خانه های شان سبب اخالل و مداخله دیگران واقع می
شد .در این مرحله ،از بحث های گروهی اجتناب شد چرا که 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.

جدول  :1تعداد پاسخ دهندگان به تفکیک شغل ،کاالی اقتصادی و مسیر حمل و نقل
مسیر های
حمل و نقل

اطالع
دهندگان
کلیدی

دک/ماشکل

5

لوتک/مایل 46

9

خوابگاه

8

میلک/زرنج

لکری

فیروزگی

کنگ دین
محمد

مشرتک
محمد

خواجه

17
3

5

3

5
4

1

8

1

2

حاتم

4

6

درویشک

4

گلشاه

6

3

4

2
2
4

11

نورمحمد خان

5

مجموع

100

11

1

3

5

1

ک ُرکی

62

22

37

2

6

تیلی

26

2

عبدالرحمن

ماککی

تریاک

مواد
سوختی

کاالی
ترانزیتی

انسان

کود
کیمیاوی

تریاک

مواد
سوختی

4

4

62

22

0

5

40

37

منبع :کار ساحوی

9

کالی
ترانزیتی

انسان

کود
کیاموی

3

3

ده رییس

معامله گر

انتقال دهنده
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شکل  :1والیت نیمروز و ساحات تحقیق در جریان مرحله
مقدماتی این تحقیق
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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 این کار 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 .این
کار مخصوص ًا ازین جهت مهم بود ،روند تجارت میان مرز
افغانستان  -ایران به نسبت کاهش ارزش واحد پولی ایران
(ریال) و احداث دیوار مرزی توسط حکومت آن کشور و نیز
تاثیر آن روی اقتصاد گذرگاه های غیررسمی مرزی (گودر ها)،
با ارزش بوده 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 والیات
منیروز 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

11

های مفصلی را در خصوص هر یک 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 الگوهای تجارت ،وقایع 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 به کار
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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3پیش زمینه :والیت نیمروز

والیت نیمروز در گوشه جنوب غرب افغانستان موقعیت داشته و
با کشور های ایران و پاکستان هم مرز می باشد .این والیت با
مساحت  42409کیلومرت مربع ،دارای پنج ولسوالی است :چهار
برجک ،اصلی چخانسور ،کنگ ،خاش رود و زرنج که مرکز این
والیت نیز محسوب می شود .این والیت تا سال  1964م بخشی
از والیت فراه بزرگ بود .نفوس این والیت در رسارس این والیت
پراکنده بود ولی بیشرت در مرکز و اطراف مرکز این والیت یعنی شهر
زرنج که در سال  1970م 15تاسیس گردید ،تجمع دارند .نفوس این
والیت  309096نفر تخمین شده که عمدت ًا از قوم بلوچ بوده و اقوام
16
دیگر مانند پشتون ،تاجیک و براهوی نیز در آن زندگی می کنند.
دریا های هلمند ،هری رود و خاش رود آب مورد نیاز این والیت
را تامین کرده ولی با آنهم این والیت دارای طبیعت و آب و
هوای (اقلیم) خشن می باشد .بخش بزرگی ازین والیت بیابان
ناخوشنام مارگو .خشک سالی و
و دشت است ،به شمول دشت
ِ
سیالب های دوامدار این والیت را همیشه متاثر ساخته که در
طول ماه های سوزانِ تابستان مشخص ًا بین  15ماه می الی 13
سپتامرب برای مدت  120روز ،باد های شدیدی از سمت شامل
این والیت می وزد ،17باالرتتیب طوفان های شدید ریگی سبب
مسدود شدن اماکن ،شاهراه اصلی ،و دیگر جاده های کوچک
و راه های مواصالتی می گردد که رفت و آمد را در این والیت
به مشکل مواجه می سازد.

دولت مرکزی افغانستان مخصوص ًا برای نفوس این والیت
خدمات رفاهی کمی کرده است که شاخص های اقتصادی
و اجتامعی در این والیت ،بیانگر این واقعیت است .از نظر
پوشش خدمات صحی (تعداد مراکز/کلینیک صحی جامع،
تعداد مراکز مراقبت های صحی اولیه ،تعداد کارمندان صحی،
و سطح ایومونایزشن یا معافیت) 18و خدمات آموزشی (تعداد
متعلمین مکاتب و پوهنتون ها و نسبت شاگردان به استادان)
این والیت یا در قسمت تحتانی جدول مقایسوی والیات
کشور و یا هم نزدیک به آن والیات قرار دارد 19.تعداد کمی
از موسسات غیر دولتی در این والیت فعالیت دارند و حضور
20
سکتور خصوصی نیز در این والیت کمرنگ است.
با توجه به موقعیت اسرتاتیژیک این والیت و هم رسحد بودن
آن با کشورهای پاکستان و ایران ،و با توجه به نقش این
والیت به مثابه یکی از مسیر های عمده مواصالتی و انتقال
کاال های اقتصادی میان افغانستان و ایران ،و نیز با توجه
موارد متعدد از قاچاق انسان و مواد مخدر غیر قانونی ،حضور
نظامی و امنیتی در این والیت بطور عجیب کم است 21.این
نیز قابل توجه است که بر خالف سایر والیات ،در نیمروز تیم
بازسازی والیتی ( ،)PRTکه پس از سقوط رژیم طالبان برای
بازسازی افغانستان ایجاد شده بودند ،نیز وجود نداشت .با
اینکه در خصوص نقش تیم های بازسازی والیتی اختالفاتی
وجود داشت و در ضمن یکی از اهداف گروه های شورشی در
افغانستان بود ،این تیم های بازسازی مخصوص ًا در مناطقی
که توسط دولت امریکا و یا سایر کمک کنندگان غربی رهربی
می شدند ،کمک های توسعه ای ،انکشافی و نظامی را به آن

 15لوتز رزهاک« ،یاد آوری از طالبان» در کتاب طالبان و بحران افغانستان .ویراستاران ،رابرت کروز و امین طرزی( .184 ،کمربیج ،ماساچوسیت :مطبعه پوهنتون هاروارد.)2008 ،

 16این 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
 167863نفر ،تخمین کرده است.
 17آنا الرسون" ،ساختار های حکومتی در نیمروز" مطالعه موضوعی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،نوامرب  ،2010صفحه .6

 18اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان .134-136 ،128-132 ،125 ،»2019-2018

 19اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان .93-97،»2019-2018

 20اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان .251 ،250 ،126 ،113 ،100 ،73 ،»2019-2018
 21والیت نیمروز تحت پوشش امنیتی قول اردوی  205اردوی ملی افغانستان می باشد ،اما حضور این نیرو ها در این والیت محدود و کم می باشد.
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والیات آورده اند .اما در عوض ،نیرو های امریکا در دالرام
که به طرف شاملرشق والیت نیمروز و در امتداد شاهراه اصلی
به کندهار واقع است ،حضور اندکی داشتند ،و این حضور تا
حدی کم و در فاصله دورتر از مرز ایران بود .و این کافی بود تا
دولت در تهران تحریک نگردد .اما چنین حضور کمرنگ ،برای
رونق اقتصادی ،انکشافی و نظامی این والیت کار چندانی
نکرده است.
22

نفوذ ایران در والیت نیمروز قابل توجه است .ریال و تومان
( 10ریال یک تومان است) که واحد پولی آن کشور است،
در این والیت بطور عام استفاده می شود 23.برق شهر زرنج از
ایران تامین می شود و خدمات تلفون همراه نیز توسط کمپنی
های ایرانی فراهم می گردد 24.پیوند های عمیق فرهنگی،
زبانی و خانوادگی میان بسیاری از کسانیکه در امتداد دو طرف
مرز زندگی کرده و در هر دو سوی مرز اقارب دارند ،مخصوص ًا
اقوام بلوچ وجود دارد و چنین به نظر می رسد که بسیاری از آنها
دارای کارت شناسایی هر دو کشور می باشند .در دهه 1980
م ،یعنی در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی و با فرار
بسیاری از مردم به ایران بخاطر جنگ ،به شمول برخی از نخبه
گان سیاسی و نظامی این والیت مانند عبدالکریم براهوی رهرب
جبهه نیمروز در سال  1979م و والی این والیت حد اقل در سه
دور ( ،2001-2005 ،1992-1995و  2012-2010م) این پیوند
های فرامرزی عمیقرت گردید.
از نگاه تاریخی ،مرز میان افغانستان و ایران مورد اختالف
بوده که این اختالفات گاه گاهی منجر به درگیری های نیز
شده است .در سال  1872م ،با همکاری و کمک بریتانیا،
چنین توافق شد که دریای هلمند خطوط جنوبی قلمرو های
این کشور را تعیین می مناید .اما تغییر مسیر و جهت این دریا
ایجاب می کرد تا بطور دایمی نقاط مرزی این دو کشور در
این ساحه ،تثبیت می شدند .پس از گذشت  40سال رسحدات
میان افغانستان و ایران تثبیت گردید و در نهایت  170ستون
22

23

سنگی در خطوط مرزی احداث شد تا نقاط مرزی رسمی میان
دو کشور مشخص گردند .در سطح محل ،پاسخ دهندگان ادعا
منوده اند که بسیاری از این نشانه های مرزی اکنون در داخل
قلمرو ایران به فاصله یک کیلومرتی ،قرار گرفته اند.
سفر های غیررسمی میان افغانستان و ایران و تا حدودی هم به
پاکستان مدتهاست که بخشی از زندگی مردمانی که در نیمروز
زندگی می کنند ،بوده است .در طول سال ها ،گذرگاه های
مرزی متعددی ایجاد شده اند که مردم محل می توانند با پای
پیاده ،بوسیله قاطر ،قایق و در برخی موارد توسط وسایط نقلیه
از آنجا رفت و آمد منایند .تالش های ایران برای جلوگیری از
قاچاق انسان و مواد مخدر و نیز نگرانی های را که از ناحیه
طالبان در زمان حاکمیت آن داشت ،سبب شد تا آن کشور
روی کنرتل مرزهایش با افغانستان در این منطقه بیشرت رسمایه
گذاری مناید .در اواخر دهه  1990م ،دولت جمهوری اسالمی
ایران اقدام به احداث خندق ها ،تپه های ریگی و ایست های
بازرسی منود و در حدود  30هزار پرسونل امنیتی و نظامی خود
را در مرز هایش با افغانستان گامشت .این کار با وجودی که
رفت و آمد فرامرزی را محدود ساخت اما یقین ًا که آن را بطور
کامل جلوگیری کرده نتوانست (به شکل  2نگاه کنید) 25.برخی
از این زیرساخت ها در واقع دهاقین افغان را از زمین های
زراعتی شان دور ساخت و این منجر به احداث گذرگاه های
مرزی گردید تا دهاقین بتوانند از طریق آن با پای پیاده و یا با
تراکتور های شان از مرز عبور منایند.

تیم دوم رزمی دریایی (امریکا) در این منطقه حضور داشته است .مجله دیپلومات" ،والیت فراموش شده افغانستان" 1 ،دسامرب  2010مhttps://thediplomat. .
( /afghanistans-forgotten-province/12/2010/comتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م) .؛ بابه تیم" ،جنگ ضد شورشگری در زرنج ،افغانستان،
 24 ،"2010-2012می 2019؛ the-counterinsurgency-fight-in-zaranj-/analysis/patbristol70/24/05/2019/https://thefreqmedia.com
( /2012-2010-afghanistanتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م).
فربیزیو فوچینی« ،اقتصاد و انکشاف :بریدمن های بد در نیمروز» 23 ،آگست 2011مhttps://www.afghanistan-analysts.org/bad-lieutenants-in- .
( /nimruzتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م).

 24روزنامه دیپلومات« ،والیت فراموش شده افغانستان»؛ بابه تیم« ،جنگ ضد شورشگری در زرنج ،افغانستان 2010-2012 ،م»
 25پیر آرنود چاووی ،تریاک :آشکار سازی سیاست مواد مخدر (.85-86 :)2009 ,IB.Taurus: London
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از سال  2005م به این سو ،دولت جمهوری اسالمی ایران روی
زیرساخت های عمده رسمایه گذاری کرده است تا ازین طریق
مدیریت و کنرتل مرزی اش را تقویت کرده و تجارت رسمی اش را
با افغانستان از طریق والیت نیمروز تقویت مناید (به شکل  3نگاه
کنید) .اولین اقدام آن کشور ،احداث پل ابریشم روی دریای هلمند
در منطقه میلک در حوالی و اطراف شهر زرنج بوده است .پس از
آن ،این کشور برای تشویق و ترغیب تجارت میان این دو کشور،
در قلمرو خودش روی تسهیالت و امکانات مرزی رسمایه گذاری
منود که شامل اعامر دیواری به طول  70مایل با بلندای  5مرت می
شود که این کار به هدف تقویت از زیرساخت های چون خندق ها
و تپه های ریگی که در اواخر دهه  1990م ساخته شده بود ،و به

هدف تغییر مسیر تجارت از طریق شهر زرنج ،صورت گرفته است
(به شکل  4نگاه کنید) .در بین سال های  2005و  2009م ،کشور
هند  100میلیون دالر را برای بهبود رسک زرنج الی دالرام به طول
 135مایل رسمایه گذاری منود که این رسک گذرگاه مرزی میلک
را با شاهراه منرب یک وصل منوده که زمینه سفر و اتصال به والیات
26
هرات ،کندهار و کابل را مساعد می سازد (به شکل  5نگاه کنید).
همچنان ،هند روی بهبود زیرساخت ها و زیربنایی اقتصادی بند
چابهار در ایران و زیرساخت های اطراف آن رسمایه گذاری منوده
است که متام این ها به هدف تقویت پیوند های اقتصادی میان
افغانستان ،ایران و هند و به منظور کاهش وابسته گی افغانستان به
27
پاکستان برای تجارت بین املللی اش صورت گرفته است.

شکل  :3مقایسه زیرساخت های فزیکی در گذرگاه مرزی میلک/زرنج ،قبل از  2005م و در  2019م.

رسمایه گذاری روی زیرساخت های فیزیکی در والیت نیمروز
و آن سوی مرز در ایران ،منجر به تبدیل شدن آن والیت به
یکی از مراکز اصلی افغانستان برای تجارت بین املللی گردیده
است .بطور مثال ،در سال  2018م ،این والیت  37میلیون دالر
محصوالت گمرکی جمع آوری کرده است که این رقم از سطح
26

عواید گمرکی والیت کندهار ( 36.5میلیون دالر) زیادتر است و
از این نگاه ،این والیت در مقام چهارم پس از والیات ننگرهار
( 119میلیون دالر) ،هرات ( 117میلیون دالر) ،و بلخ ( 71میلیون
دالر) قرار می گیرد .در والیات متذکره گذرگاه های مرزی اصلی
28
به ترتیب تورخم ،اسالم قلعه ،و حیرتان موقعیت دارند.

انستیتوت مطالعات اسرتاتیژیک افغانستان ،تحلیل اسرتاتیژیک بندر چابهار :روابط افغانستان – ایران – هندhttps://www.slideshare.net/RobSentseBc/ .
( 2018-afghanistan-iran-india-relations-marchتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م).

 27توماس بارفیلد ،تاریخ فرهنگی سیاسی افغانستان( ،پرنستون ،نیوجرسی :نرشات پوهنتون پرنستون.344-45:)2010 ،

 28اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان .245 ،»2019-2018
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شکل  :4تصویر دیوار مرزی که توسط دولت ایران به طول  70مایل در امتداد
مرز آن کشور با ولسوالی زرنج اعامر شده است

این رسمایه گذاری ها به رونق و رشد اقتصادی سکتور غیر
زراعتی این والیت نیز انجامیده است .با درنظرداشت افزایش
میزان درجه حرارت ،کار های بازسازی کانال های آبیاری در
مناطق باال دست و خشکسالی های دوامدار که سبب ایجاد
مشکالت زیادی برای مردمانی که از گذشته ها برای معیشت
و زندگی به تولیدات زراعتی و دامداری مشغول بوده اند ،شده
است 29.به طور منونه ،تاالب ها مانند هامون پوزک در ولسوالی
کنگ و هامون سابری در مرز ایران که برای معیشت و زندگانی

مردمان هر دو سوی مرز با ارزش می باشد ،به رسعت زیاد در
حال خورد شدن بوده که این کار منجر به از بین رفنت مواشی،
مهاجرت ،توفان های ریگی ،و افزایش تنش میان افغانستان
و ایران می شود 30.در ضمن خشکسالی ،این والیت گاه گاهی
در معرض سیالب نیز قرار می گیرد که سبب شده تعدادی از
روستا ها مانند روستای کرکی در شامل غرب ولسوالی کنگ به
طور کامل تخلیه گردند که هم کار های ساحوی تحقیق و هم
تصاویر ماهواره ای این واقعیت را نشان داده است.

شکل  :5جادة آسفالت (قیر شده) بین زرنج و دالرام که احداث آن توسط کمک های مالی کشور هند در بین سال های  2005و
 2009م صورت گرفت

اما گذشته از چالش های محیطی ،سیستم زراعتی در نیمروز
ابتدایی و محدود می باشد که شامل عمدت ًا کشت گندم 31و
کوکنار در فصل زمستان ،خربوزه در بهار ،و جواری و ماش در

فصل تابستان می شود .رسدی هوا در بین ماه های نوامرب
و مارچ ،سبب شده تا فصل کشت و کار برای زراعت نباتات
استوایی و نیمه استوایی بسیار کوتاه باشد 32.خشکسالی ها

 29فاطمه امان" ،افزایش تنش های آبی میان ایران و افغانستان" (اتالنتیک کانسول ،خالصه مقاله ،آگست .3-4 ،)2016

چالش رو به رشد" (مقاله توضیحی 2018 ،م)20-26 ،؛ فاطمه امان" ،افزایش تنش های آبی میان
 30واحد مستقل تحقیق و تحلیل منازعات (" ،)ICRAآب و منازعات:
ِ
ایران و افغانستان"

 31اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان .159 ،»2019-2018

 32جان ویتنی" ،جیولوژی ،آب و باد در مناطق پائین دست حوزه آبی هلمند در جنوب افغانستان" ،گزارش تحقیقات علمی  ،2006-5182وزارت امور داخله امریکا ،رسوی
جیولوژی امریکا2006 ،مpdf.508_5182-pdf/SIR06/5182/2006/https://pubs.usgs.gov/sir .15-16 ،
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سبب شده تا مالداری به شدت آسیب ببیند و باغداری نیز بسیار
محدود گردد 33.بنابرین ،در نبود امکانات مناسب زراعتی ،مردم
نیمروز به طور فزاینده ای متکی به روابط فرامزی با ایران و
پاکستان اند و از طریق فعالیت های چون قاچاق انسان ،مواد
مخدر ،مواد سوختی و دیگر کاال های اقتصادی به خاطر امرار
معیشت شان استفاده می منایند.
تالش ها و برنامه های ناچیزی برای رشد و توسعه تولیدات
زراعتی در این والیت شده است .تا فعال مهمرتین کاری که
شده ،احداث بند کامل خان است که به فاصله  45مایل به
طرف جنوب شهر زرنج موقعیت دارد (به شکل  6نگاه کنید).
این پروژه به هزینه  100میلیون دالر امریکایی در حال حارض

در مرحله فاز سوم و نهایی خود قرار دارد و هنگامیکه احداث
این بند تکمیل گردد این توانایی را خواهد داشت تا اساس
زراعت و کشاورزی را در والیت نیمروز متحول سازد .این بند
تقریب ًا  100هزار هکتار زمین زراعتی را آبیاری خواهد کرد و 8.5
میگاوات برق نیز از آن تولید خواهد شد 34.این در حالی است
که روی احداث این بند همچنان اختالف نظر وجود دارد که
ناشی از دعوا های موجود روی تثبیت حق آبه میان دو کشور
بوده و چنین برداشت شده که احداث این بند سبب افزایش
تاثیرات منفی در نواحی پائین دست خواهد شد و حتی سبب از
بین رفنت آب مورد رضورت برای هامون هلمند خواهد گردید.

شکل  :6مقایسه ساحه بند کامل خان در نزدیکی شهر زرنج 2016 ،و  2019م

والیت نیمروز حتی در کشت کوکنار نیز ،دارای مزیت نسبی
نیست .از لحاظ تاریخی ،این والیت هیچگاه در جمع والیات
عمده تولید کننده کوکنار نبوده است .در اوایل قرن  21زمانیکه
قیمت مواد مخدر در اوج اش بود و دولت نیز کنرتل زیادی

در این زمینه نداشت ،در این والیت تنها  6هزار هکتار زمین،
کوکنار کشت می شد (به شکل  7نگاه کنید) .به جزء از
قسمت های ولسوالی خارشود که بهرت آبیاری می شود و قسمت
های از بیابان های طرف شامل این والیت که آب های زیر

 33اداره ملی احصائیه و معلومات ،جمهوری اسالمی افغانستان« ،سالنامه احصائیوی افغانستان .165 ،»2019-2018
34

ودسم" ،تکمیل بند کامل خان در والیت نیمروز" 3 ،دسامرب  2018مhttps://wadsam.com/afghan-business-news/completion-of-kamal-khan- .
( /232-dam-in-nimroz-provinceتاریخ مشاهده  27آگست  2020م).
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زمینی آن زیاد شور نیست (برخالف دیگر بخش های والیت)،
اقلیم خشک تقریب ًا در رسارس این والیت مانع عمده برای کشت
35
و زراعت به حجم زیاد بوده است.
شکل  :7سطح کشت کوکنار در والیت نیمروز 1999-2019 ،م
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اما روال کشت کوکنار از اواخر دهه اول قرن  21رشوع به تغییر
کرد ،طوریکه کشت این مواد در دشت های سابق خارشود
افزایش یافت .در این مناطق ،هامنند ولسوالی بکواه والیت
فراه و ساحات سمت شامل نهر/کانال بغرا ،مردم ساکن شدند
و با استفاده از تکنولوژی و چاه های عمیق که عمدت ًا توسط
عواید کشت کوکنار متویل می شد ،رشوع به آبیاری آن زمین ها
منودند (به شکل  8نگاه کنید) .36تغییرات مکرر در امور اداری
رسحدات والیات نیمروز و فراه سبب نوسان در تخمین های
رسمی سطح کشت در این والیت گردیده است .منطقه دالرام
که بطرف شامل شاهراه منرب یک واقع بوده و به یکی از مناطق
اساسی کشت کوکنار مبدل گردید ،در بین سال های 200937

و  2012م جزء از والیت فراه گردید ،اما در سال  2013م
مجدد ًا جزء از ولسوالی خارشود والیت نیمروز شد .هرگاه منطقه
دالرام در آن سال ها بخشی از والیت نیمروز تلقی گردد باید
در حدود  3تا  9هزار هکتار زمین دیگر به مجموع اراضی تحت
39
کشت کوکنار این والیت افزود (به شکل  7نگاه کنید).
38

از فصل کشت و کار در سال  2000-2001م زمانیکه طالبان
کشت کوکنار را ممنوع کرده بودند – موقعیکه سطح کشت
کوکنار به هر حال ناچیز و قابل چشم پوشی بود – تا کنون
تالش ها و برنامه های زیادی در والیت نیمروز بخاطر
جلوگیری کشت کوکنار صورت نگرفته است .در هامن سال
های اول کمپین و کارزار دولت برای تخریب مزارع کوکنار یعنی
بین سال های  2003و  2007م ،گزارش های اغراق آمیز و
غیر قابل تائید از میزان تخریب مزارع کوکنار نرش شده و حتی
در آن زمان شواهد زیادی از تخریب واقعی این مزارع موجود
نبوده است 40.از آن پس ،تخریب مزارع کوکنار در سطح ناچیز
بوده و به ندرت بیشرت از  150هکتار بوده است که این تاثیر
چندانی روی میزان کشت آن نداشته است (به شکل  9نگاه
کنید) .کاهش در سطح کشت کوکنار که بین سال های 2009
و  2012م و اخیر ًا پس از سال  2017م اتفاق افتاده بیشرت
همگام با کاهش کشت آن در سایر متام مناطق جنوب غرب
افغانستان بوده است .این کاهش بیشرت تابع تولید انبوه ،تنزیل
41
قیمت تریاک و رشایط خشک بوده است.

35

رامین" ،وزارت به دنبال وجوه مالی برای اکامل یک بن ِد مهم" ،پژواک 29 ،نوامرب  2015مministry-quest-/29/11/2015/https://www.pajhwok.com/en .
( funds-completing-vital-dam-projectتاریخ مشاهده  27آگست  2020م)

37

دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ، )UNODCرسوی تریاک افغانستان ( "2009کابل ،UNODC :دسامرب  2009م ،صفحه https://www. .)44
summary.pdf_2009_unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey

39

دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ، )UNODCرسوی تریاک افغانستان 2018؛ کشت و تولید" ،UNODC ،کابل ،نوامرب  ،2018صفحه https:// .62
pdf.2018_www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey

 36دیوید منسفیلد« ،آب هرچه عمیق تر ،آرام تر :کوکنار نامرشوع و تحول دشت های جنوب غرب افغانستان» رسطان .12-16 ،1397

38

دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ، )UNODCرسوی تریاک افغانستان  ،"2013صفحه https://www.unodc.org/documents/crop- .28
web_small.pdf_2013_monitoring/Afghanistan/Afghan_Opium_survey

40

سیگار« ،مبارزه علیه مواد مخدر :آموخته های از تجارب امریکا در افغانستان» ،جون  2018م ،صفحات https://www.sigar.mil/pdf/ .88-91
LL.pdf-52-18-lessonslearned/SIGAR

 41دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان  ،"2019اکتوبر .2019
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سابق جنوب غرب افغانستان،
شکل  :8گسرتش زمین زراعتی در مناطق بیابانی
ِ
 2003الی  2019م
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شکل  :9سطح تخریب مزارع کوکنار در والیت نیمروز2009 ،
42
الی  2018م
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به مقایسه کشت کوکنار ،مقیاس قاچاق مواد نشه آور و بطور
فزاینده ای تولید میتافیتامین در اقتصاد غیررسمی مواد مخد ِر
والیت نیمروز ،بیشرت اهمیت داشته است .موقعیت این والیت
بین بازار های مرصفی مواد مخدر در آن سمت مرز ایران و
والیات هلمند و فراه در افغانستان که کشت و تولید مواد مخدر
در آن بیشرت رایج است ،بر اهمیت اقتصادی این والیت افزوده
است 43.افزایش رسیع کشت کوکنار در دهه  1990م تحت
رژیم طالبان منجر به افزایش تجارت فرامرزی و نیز افزایش
توانایی برای تولید مواد نشه آور در داخل این کشور گردید.
والیت نیمروز که در نقاط مرزی با پاکستان و ایران موقعیت
دارد و ساکنین آن با مردمان آن طرف هر دو مرز پیوند های
دارند به یک مرکز و قطب مهم تجارت مواد مخدر غیرقانونی،
تبدیل گردید .یافته های این تحقیق نشان می دهد که در

زمان رژیم طالبان ،مواد نشه آور آزارانه در بازار مرکزی این
والیت ،روبروی دفرت والی آن ،خرید و فروش می شده است .با
وجود ادعا های مبنی بر اینکه مال محمد رول آخند قبل از سال
 2001م و در هنگامیکه والی بوده ،برای تنظیم تجارت مواد
مخدر و کنرتل آن در دست خودش 44،تالش کرده است اما در
واقع تجارب محلی نشان می دهد که تجارت مواد مخدر در آن
هنگام رونق زیادی داشته و مردمان زیاد در خرید و فروش و
تجارت فرامرزی مواد مخدر در آن هنگام دخیل بوده اند.
سایر منایندگان ارشد طالبان و افراد نزدیک به آنان نیز به طور
مستقیم در تجارت مواد مخدر دخیل می باشند .اشخاصی مانند
حاجی جمعه خان که در اصلیت از قوم براهوی و از والیت
نیمروز است به عنوان "یکی از بزرگرتین قاچاقربان مواد مخدر
جهان" معرفی شده است که نامربده متهم به کمک مالی
به گروه طالبان بوده و در طی چندین سال با مقامات ارشد
امریکایی در متاس بوده است 45.در ابتداء در سال  2001م
توسط نیرویهای نظامی امریکا دستگیر و متعاقب ًا آزاد گردید.
ولی مجدد ًا در سال  2008م توسط مقامات امریکایی دستگیر
و در امریکا زندانی شد .گفته شده است که حاجی جمعه خان
در شهر زرنج ملکیت شخصی دارد و چنین تصور می شود که
او یکی از رسمایه گذاران اصلی در شهرک مرزی برمچه در
والیت هلمند بوده است .در این شهرک مرزی مقدار زیادی از
مواد مخدر پروسس شده و سپس به پاکستان به مقصد سواحل
مکران و سپس به خلیج فارس (کشور های خلیج فارس) انتقال
می یابد .در باره وی چنین نیز گفته شده است که نامربده برای

 42دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایمم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،اکتوبر  ،2003صفحه  .96دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد
(" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،نوامرب  ،2004صفحه 77؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،نوامرب ،2005
صفحه 53؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،اکتوبر  ،2006صفحات 146-147؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم
ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،اکتوبر  ،2007صفحه 165؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان"،
نوامرب  ،2008صفحه 182؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،سپتامرب  ،2009صفحه 47؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر
و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،دسامرب  ،2010صفحه 118؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک
افغانستان" ،دسامرب  ،2011صفحه 113؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،می  ،2013صفحه 100؛ دفرت مبارزه با
مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،دسامرب  ،2013صفحه 105؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی
تریاک افغانستان" ،نوامرب  ،2014صفحه 67؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،دسامرب  ،2015صفحه 69؛ دفرت
مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،دسامرب  ،2016صفحه 65؛ دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (،)UNODC
"رسوی تریاک افغانستان" ،نوامرب  ،2017صفحه  ،71دفرت مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (" ،)UNODCرسوی تریاک افغانستان" ،نوامرب  ،2018صفحه .69

 43دیوید منسفیلد" ،انکار درآمد یا اتالف پول؟ ارزیابی تاثیرات کمپین هوایی علیه "آزمایشگاه های مواد مخدر" در افغانستان" (پوهنځی اقتصاد لندن ،واحد بین املللی
پالیسی های مواد مخدر ،اپریل .)2019
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لوتز زهاک« ،به یاد طالبان186 »،؛ زندگی نامه های افغان« ،مال محمد رسول آخند» 30 ،نوامرب ( .2018تاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م)http://www. .
2=Itemid&1972=start&3357=task=view&total&3426=afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id

جانی داویر" ،امریکا خاموشانه بزرگرتین قاچاقرب افغانستان را از زندان رها کرد .آیا معامله ای در کار بوده است؟" روزنامه انرتسیپت 1 ،می https:// .2018
 /haji-juma-khan-afghanistan-drug-trafficking-cia-dea/01/05/2018/theintercept.comتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م).
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دولت امریکا به شمول سازمان استخبارات مرکزی آن کشور
46
(سیا) نیز کار کرده است.
البته این تنها طالبان نیستند که متهم به قاچاق مستقیم مواد
مخدر اند بلکه در والیت نیمروز ،همین گونه اتهامات علیه
کسانی که در ادارات محلی حکومتی به شمول مقامات ارشد در
نیمروز و اعضای نیرو های امنیتی مخصوص ًا پولیس رسحدی
47
افغان نیز وارد گردیده است.
در یک دهه گذشته روند پروسس مواد مخدر در والیت نیمروز
مخصوص ًا در ولسوالی خارشود افزایش یافته است .این منطقه در
اپریل  2018م 48یکی از اهداف مبباران هوایی آزمایشگاه های
هیروئین و بعد ًا در ماه می  2019م 49یکی از اهداف مبباران هوایی
آزمایشگاه های میتامفتامین توسط نیروی های ایاالت متحده در
افغانستان ( )USFOR-Aبوده است .دولت امریکا چنین حمالتی
را به خاطر هدف قرار دادن منابع عایداتی شورشیان و این فرضیه
که تا حدود  60درصد عواید طالبان از بابت مواد مخدر غیرقانونی
تامین می شود 50،توجیه کرده است .یک گزارش مستقل و مفصل
نشان داده است که این کمپین تاثیر زیادی نداشته است 51و هیات
معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داده است
که در آن حمالت در حدود  30نفر فرد ملکی جان باخته است52.در

واقع مواد مخدر به خودی خود نه ،بلکه رونق و شکوفایی اقتصادی
فرامرزی در این والیت است که به یک منبع مهم عایداتی برای
عنارصی در گروه طالبان ،دولت افغانستان و نیز گروه های مختلف
53
سیاسی در هر دو سمت مرز های ایران و پاکستان گردیده است.
در کنار انتقال مواد مخدر و قاچاق انسان ،از حمل و نقل کاالهای
اقتصادی قانونی مانند مواد سوختی ،سمنت ،و کاالهای ترانزیتی
به عنوان یک منبع مهم رانت گیری و عایداتی برای بازیگران
مختلف سیاسی و نظامی استفاده می شود .بنابرین ،همین موضوع
به تناسبی که یک منبع خشونت و منازعه میان گروه های مختلف
است ،به هامن تناسب یک منبع تشویقی برای مذاکره و چانه زنی
نیز است که از این طریق عواید و منافع تجارت ُپر رونق فرامرزی
حتی در میان گروه های که دارای منافع مختلف سیاسی اند،
رشیک ساخته می شود .قسمت بعدی این گزارش روی یافته ها و
نتایج کارهای ساحوی این تحقیق به شمول تحلیل تصاویر ماهواره
ای پرداخته و رشایط کالن اقتصادی و سیاسی والیت نیمروز را
مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و برای این کار اهمیت نسبی
یک تعداد از کاالهای اقتصادی ،پالیسی ها و وقایع تاریخی را مورد
بررسی قرار می دهد تا ازین طریق ماهیت و ارتباط بین مواد مخدر
غیرقانونی ،خشونت و نظم (بی نظمی) را تعیین و تثبیت مناید.
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جیمز رایزن" ،حامیت و سپس دستگیری یک قاچاقرب" ،نیویورک تایمز 10 ،دسامرب ( .2010تاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م)https://www.nytimes. .
12drugs.html/world/asia/12/12/2010/com
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کیل ریمفر« ،گسرتش حمالت هوایی بر آزمایشگاه های مواد مخدر طالبان در غرب افغانستان» ،میلیرتی تایمز10 ،اپریل https://www.militarytimes. .2018
( /airstrikes-against-taliban-drug-labs-extend-to-western-afghanistan/10/04/2018/com/flashpointsتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م) .خامه
پرس« ،حمله امنیت ملی افغانستان بر پناه گاه ها ،زندان ها و آزمایشگاه های مواد مخدر طالبان در والیت نیمروز» 14 ،آگست  2019مhttps://www.khaama. .
/03483-com/nds-special-force-storm-taliban-hideout-prison-and-drug-lab-in-nimroz-province

50

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

 47فوچینی" ،اقتصاد و توسعه :بریدمن های بد در نیمروز".

 49بی بی سی« ،سازمان ملل می گوید :در حمالت هوایی امریکا بر آزمایشگاه های میتامفتامین در افغانستان حد اقل  30غیر نظامی کشته شدند» 9 ،اکتوبر 2019
م( 49984804-https://www.bbc.co.uk/news/world-asia .تاریخ مشاهده 27 :آگست  2019م) .دیوید منسفیلد و الیکس سودرهام" ،حمالت هوایی جدید
پیرشفت چشمگیر صنعت مواد مخدر افغانستان را مبهم می کند – گسرتش میتامفتامین کم هزینه" ،وبالگ پوهنځی اقتصاد لندن 28 ،می 2019مhttps://blogs. .
new-us-airstrikes-obscure-a-dramatic-development-in-the-afghan-drugs-industry-the-proliferation-of-/28/05/2019/lse.ac.uk/usappblog
( /low-cost-methamphetamineتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م).

 51دیوید منسفیلد" ،انکار درآمد یا اتالف پول؟".

 52هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کمیساری عالی حقوق برش سازمان ملل متحد" ،گزارش ویژه :حقوق برش و حفاظت افراد ملکی در منازعات
مسلحانه ،حمالت هوایی بر کارخانه های مشکوک به پروسس مواد مخدر ،فراه 5 ،می ( ."2019کابل ،اکتوبر .)2019
53

خلیل نورزی و محمد حبیب زاده« ،طالبان در جستجوی راه های جدید برای حامیت از شورشگری در جنوب افغانستان» ،صدای امریکا 7 ،جنوری  2018مhttps:// ،
( www.voanews.com/extremism-watch/taliban-looking-new-means-support-insurgency-southern-afghanistanتاریخ مشاهده 27 :آگست
 2020م) .محمد حبیب زاده« ،شورشیان طالبان بر رسانه ها در والیت ناآرام غزنی مالیات وضع می کنند» ،صدای امریکا 21 ،فربوری  2018مhttps://www. ،
( voanews.com/extremism-watch/taliban-rebels-impose-taxes-media-outlets-restive-ghazniتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م).
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.

4پاسخ 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 بی گانه را با خود به همراه داشته است .این
مسیر ها هامنند لین برق با ولتاژ بلند ،از مناطقی عبور
می کنند که این مناطق دارای کدام ارزش خاص
ذاتی نبوده بلکه چنین مسیر ها مناطق را از طریق
منابع اقتصادی وصل می منایند که دارای ارزش
ذاتی (ارزش اقتصادی) اند .در نتیجه ،این مسیر ها
به مثابه یک رابط فرهنگی و اقتصادی میان مناطق
مختلف عمل می مناید .چنین تاثیرگذاریی ،روی
54
اقتصاد ،سیاست و فرهنگ جوامع برجسته است).
هر چند اظهارات بارفیلد ممکن ارزش پولی کاالهای اقتصادی
را که اکنون در افغانستان تولید می شوند،نادیده گرفته باشد
(مخصوص ًا مواد مخدر غیرقانونی که در مناطقی چون خارشود
در نیمروز تولید و پروسس 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 ،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 خطرات و هزینه 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 راه های مواصالتی نسبت به
برخی دیگر،با اهمیت تر باقی مانده اند .بنابراین 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 ،ایران و پاکستان بیشرت دانسته
شود ،بسیار مهم است تا در مورد این که 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 ،و اینکه
آنان چگونه مانع حمل و نقل از دیگر راه های مواصالتی
شده اند ،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 منطقه مرزی
نیمروز ،مهم است تا بررسی شود که آیا در تولید ،تجارت و
انتقال مواد مخدر غیرقانونی ،به 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 و
نقشی را که جغرافیای طبیعی ،زیربنا های اقتصادی (زیرساخت

 54توماس بارفیلد ،تاریخ فرهنگی سیاسی افغانستان( ،پرنستون ،نیوجرسی :نرشات پوهنتتون پرنستون.45-6 :)2010 ،
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ها) ،ژئوپلیتیک ،خشونت رسمی و یا غیررسمی و پارتی بازی
برای شکل دهی الگو ها و روش های تجارت در والیت نیمروز
ایفاء منوده است ،ارائه می گردد .طوریکه در بخش روش
شناسی این تحقیق توضیح شد ،این یافته ها و نتایج اساس ًا
مبنی بر  303مصاحبه است که در  19ساحه تحقیق در نیمروز

در بهار سال  2019م انجام شده و نیز بر اساس تحلیل تصاویر
با کیفیت باالی ماهواره ای می باشد (به شکل  1و جدول 1
نگاه کنید) .این تحقیق ابتدایی بوده است بنابرین یافته ها و
نتایج نیز مقدماتی اند.

4. 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 کنرتل بر
آنها فرصت برای انحصار تجارت و زمینه برای سود جویی (رانت
گیری) را فراهم می سازد .ولی ،گوشه جنوب غربی افغانستان
کام ً
ال متفاوت است .قسمت های زیادی ازین منطقه ممکن
یک بیابان و دشت باز دیده شود که در نتیجه دارای عین موانع
طبیعی برای رفت و آمد و تجارت فرامرزی که در مرز های
رشقی این کشور با پاکستان دیده می شود ،نباشد .با قوم بلوچ
که در هر دو سمت مرز افغانستان ،ایران و پاکستان اکرثیت
می باشند ،این مرز ها ممکن بیشرت رخنه پذیر پنداشته شود.
در واقع ،در تاریخ تجارت و سیاست والیت نیمروز و مناطق
جنوب غرب این کشور ،جغرافیای طبیعی نقش مهمی را ایفاء
منوده است .شاید دریای هلمند یکی از موانع عمده طبیعی برای
تجارت و نیز یک منبع برای ایجاد فرصت های رانت گیری و
سود جویی برای بازیگران اقتصادی و سیاسی باشد .این دریا از
طرف رشق به سمت غرب والیت نیمروز و به سمت جنوب دشت
وسیع مارگو به طول  60مایل جاری بوده و بعد ًا به سمت شامل
والیت به امتداد  50مایل دیگر در نزدیکی بند کامل خان ،ادامه
می یابد .بعد ًا این دریا از کناره های مرز ایران در زرنج به امتداد
 15مایل گذشته و بعد ًا به سمت رشق والیت بطرف ولسوالی
چخانسور ادامه می یابد .با وجودیکه عبور از این دریا آن
طوریکه در قسمت های مرکزی هلمند ُپر از چالش است ،در این
والیت گذشنت از این دریا مشکل نبوده و در برخی قسمت های
چهاربرجک عرض این دریا  250مرت بوده در حالیکه در اکرث
قسمت های دیگر این فاصله تنها  100مرت می باشد.

با وجودیکه هامنند دریای هلمند زیاد چالش بر انگیز نیست،
ساحات جغرافیایی دیگری را که باید مد نظر داشت ،تاالب ها و
دریاچه های است که در این والیت وجود دارند که برخی از آنها
بزرگ نیز هستند .هامون پوزک که در ولسوالی کنگ موقعیت
دارد ،تاالبی است که از آب دریا های خارشود ،فراه رود ،و
دریای هلمند آبگیری و تغذیه می شود .این دریاچه فصلی که
آب آن وابسته به میزان بارندگی و یخ شدن برف ها در مناطق
مرکزی افغانستان است میتواند در حدود  1500کیلومرت مربع
مساحت را بپوشاند و ژرفای آب آن در اواخر فصل زمستان و
فصل بهار در حدود  3مرت می رسد 55.یکی دیگر از این تاالب
ها ،دریاچه گود زری است که یک مساحت  2000کیلومرت مربع
را در بر گرفته و در قسمت های جنوبی چهاربرجک موقعیت
دارد و کسانی که بخواهند به مسیر مرز جنوبی این والیت به
پاکستان رفت و آمد کنند باید این دریاچه را دور بزنند.
این مسیر های آبی قابل عبور اند اما بنابر عرض دریای هلمند،
مردم برای تردد از آن نیاز به قایق و فضای مناسب تخلیه
و بارگیری مخصوص ًا برای حمل و نقل مقدار زیاد کاالهای
اقتصادی در هر دو سمت دریا ،دارند که این کار سبب ایجاد
نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق الجیشی) برای درآمدزدایی و
رانت گیری می گردد .این کار در نقاط مختلفی در کنار دریا در
منطقه چهاربرجک ،اتفاق اتفاده است (به شکل های  10و 11
نگاه کنید) .مقایر کم کاالهای اقتصادی که حمل و نقل آن
راحت تر است ،و یا کاالهای اقتصادی با وزن کم اما با ارزش
زیاد مانند مواد مخدر ،آسان تر از طریق پای پیاده و یا حیوان
های بارکش انتقال می یابند و این کار منجر به ایجاد اشکال
غیر متمرکز قاچاق فرامرزی در این رسحدات گردیده است.

 55جان ویتنی" ،جیولوژی ،آب و باد در مناطق پائین دست حوزه آبی هلمند در جنوب افغانستان" ،گزارش تحقیقات علمی  ،2006-5182وزارت امور داخله امریکا ،رسوی
جیولوژی امریکا2006 ،م ،صفحه .26
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شکل  :10گذرگاه دریا در مرکز ولسوالی چهاربرجک ،نیمروز
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شکل  :11تصویری از یک قایق در حال تردد از
دریای هلمند در دک ماشکیل ،چهاربرجک ،نیمروز
منبعOSDR :

بطور مثال ،در فصل های خشک سال و یا خشکسالی های
طوالنی مدت تردد و رفت و آمد از برخی از گذرگاه های مرزی
از بخش های از ولسوالی زرنج و یا قسمت های زیادی از
ولسوالی کنگ سهل تر می گردد و این نقاط مرزی را برای
قاچاق مساعد و مشهور می سازد ،مانند منطقه درویشک و
تیلی (به شکل  12نگاه کنید) .حتی بعضی از این گذرگاه
های مرزی به مراکز مزدحم تبدیل می شوند که در آنجا هوتل،
ایستگاه موتر ،و عرضه خدمات کارگری و ارائه خدمات تعمیر
موتر ها نیز وجود میداشته باشد .بطور منونه ،بر اساس گفته
های اطالع دهندگان کلیدی و معامله گران ،روستای ک ُرکی
در شامل ولسوالی کنگ که با هامون پوزک هم مرز است
در دهه های  1980و  1990م یک مسیر عمده برای قاچاق

مواد سوختی (تیل) ،مواد مخدر ،قالین و وسایل برقی بوده
است؛ چراکه این گذرگاه مرزی در فصل های خشک سال و
نیز استفاده از قایق برای تردد در فصل بهار امکان انتقال و
قاچاق مقدار زیادی ازین کاال ها را در تعدادی از مناطق در
داخل ایران مساعد می ساخت .کار های ساحوی این تحقیق
و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که این منطقه در سال
 2004م پس از اینکه توسط سیالب ها تخریب گردیده بود،
کام ً
ال تخلیه گردیده است (به شکل  13نگاه کنید).
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شکل  :12مقایسه نقطه تردد دریای هلمند در جریان سالهای خشکسالی ،زرنج،
 2016و  2019م
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شکل  :13قریه ک ُرکی در ولسوالی کنگ ،یک زمانی نقطه عمده برای تردد ،اما
اکنون بنابر سیالب ها غیر قابل استفاده است

در والیت نیمروز ،آخرین مانع طبیعی برای حمل و نقل و
تجارت فرامرزی ،بیابان ها و دشت های این والیت است.
حوزه آبی هلمند یک حوزه آبی "بسیار خشک" توصیف شده
است و در والیت منیروز بیابان هایی است که بسیار وسیع
و خشن می باشد 56.بطور مثال ،دشت مارگو که بنام "دشت
مرگ" توصیف شده از لحاظ بزرگی بیستمین دشت بزرگ
جهان محسوب شده که شامل بیشرتین قسمت های ولسوالی
چخانسور و بیشرت قسمت های رشق ولسوالی چهاربرجک را
احاطه می مناید .و در غرب این بیایان ،دشت جهنم واقع است
که با زمین های خشک غورغوری تقریب ًا متام قسمت های
شامل دریای هلمند را در ولسوالی چهاربرجک و جنوب نیمروز
احتواء می مناید .بیابان های مشابهی مانند دشت رسباز و
دشت رسپت قسمت های از جنوب دریای هلمند را در ولسوالی
چهاربرجک و در مسیر راه بطرف شهرک های مرزی دک و
رباط ،احتواء می مناید.
در جوالی که گرمرتین ماه سال است ،حد اوسط دمای هوا در
این بیابان ها  35درجه سانتی گراد بوده که بلندترین دمای هوا
الی  50درجه سانتی گراد نیز می رسد 57.مسیر راه از ولسوالی
خارشود به برمچه که یک شهرک مرزی کلیدی و مرکز عمده
تولید و تجارت مواد مخدر غیرقانونی در والیت هلمند است
شامل  150کیلومرت از طریق دشت مارگو الی دریای هلمند

و سپس  150کیلومرت دیگر از طریق بیابان ها و ریگستان
در والیت هلمند می باشد .سفر از بکواه به ولسوالی کنگ
 135کیلومرت از طریق بیابان های ململ رسدشت و دشت
ارتومی و دشت زولک است .این سفر برای آنانیکه در قاچاق
انسان دخیل اند حتی بیشرت ُپر چالش است که شامل پیمودن
 70کیلومرت راه توسط موتر های پیکپ از زرنج به ولسوالی
چهاربرجک از طریق دشت جهنم ،تردد از دریایی هلمند توسط
قایق و سپس طی منودن  200کیلومرت مسافه دیگر الی منطقه
دک در مرز پاکستان.
سفر از طریق این بیابان ها کار آسانی نیست .این مسیر ها
عالمت گذاری نشده اند و موتر های باربری به آسانی می توانند
در عقب تپه های ریگی که به طور مداوم مخصوص ًا در فصل
تابستان تغییر می منایند ،پنهان گردند .چون اکرث ًا این سفر ها
در پس از ظهر ها و شام ها یعنی زمانی که هوا کمی تاریکرت و
خنک تر است ،صورت می گیرند تا اینکه زیاد جلب توجه نکنند،
اکرث ًا راننده ها مسیر را گم کرده و موتر های شان در بین
ریگ ها و شن ها گیر می کنند .بنابرین ،داشنت آگاهی از این
مناطق و مسیر ها بسیار با ارزش است و از لحاظ تاریخی به
همین اساس است که تجارت فرامرزی در مناطق جنوب کشور
اکرث ًا در تسلط قوم بلوچ بوده است (به شکل  14نگاه کنید).

شکل  :14تصویری از تغییر ریگ های بیابان ،چهاربرجک ،نیمروز .منبع:

 56ویتنی" ،جیولوژی ،آب و باد" ،صفحه .15

 57ویتنی " ،جیولوژی ،آب و باد" ،صفحه .16
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4. 2 .زیرساخت های فزیکی
رسمایه گذاری روی زیرساخت های فیزیکی هم می تواند سبب
تسهیل جریان تجارت فرامرزی گردد و هم می تواند مانع آن
شود که این کار منجر به دادن امتیاز و مزیت به برخی مسیر
های مواصالتی و باالرتتیب برای کسانیکه در اطراف این مسیر
ها ساکن است ،می شود .به طور مثال ،تخصیص وجوه مالی
برای احداث یک ُپل یا جاده مشخص و یا اعامر تسهیالت
و امکانات گمرکی می تواند باعث افزایش تجارت قانونی و
انتقال کاالهای اقتصادی از یک مسیر مشخص گردد .همین
گونه ،احداث زیرساخت های فیزیکی مانند حصار ،دیوار و یا
خندق می تواند مانع حرکت مردم و انتقال کاالهای اقتصادی
از یک راه مواصالتی گردد و منجر به استفاده از یک گذرگاه
دیگر مرزی گردد .سایر رسمایه گذاری ها روی زیرساخت های
فیزیکی از قبیل رسمایه گذاری روی زیرساخت های فیزیکی در
مناطق دور افتاده می تواند از تولید و استخراج کاالهای اولیه
اقتصادی و انتقال آن به مارکیت های داخلی و خارجی گردد.
برخالف والیت ننگرهار ،پس از سال  2002م که کار بازسازی
افغانستان آغاز گردید ،رسمایه گذاری های کمرتی روی احداث
زیرساخت های فیزیکی والیت نیمروز شده است و حتی قبل از
این تاریخ ،این رسمایه گذاری بسیار کمرت بوده است .اما آنچه که
در این والیت شده ،رسمایه گذاری های اسرتاتیژیک بوده که از
رسمایه گذاری های کالنرت فیزیکی حامیت می کنند و این کار به
هدف تحول این والیت و مخصوص ًا شهر زرنج به یک راه مواصالتی
عمده برای حمل و نقل کاالهای اقتصادی به و یا از ایران بوده
است که این رسمایه گذاری ها شامل احداث ُپل در منطقه میلک و
احداث یک جاده است که زرنج را به دالرام وصل می مناید .اما در
واقع ،رسمایه گذاری های بسیار بزرگ و قابل توجهی در آن طرف
مرز داخل ایران نه تنها در زیرساخت های فیزیکی در بند چابهار بلکه
در امتداد مرز آن کشور با افغانستان ،صورت گرفته است.
پاسخ دهندگان گفته اند که رسمایه گذاری ها روی زیرساخت
های اولیه در خطوط مرزی این مناطق در اواخر دهه  1990م
آغاز گردید و دولت ایران یک تعداد دیوار ها ،تپه های ریگی
و خندق ها را در امتداد مرز  921کیلومرتی اش با افغانستان
احداث کرد .پس از آن تنش ها میان رژیم طالبان و حکومت
ایران به اوج خود رسید مخصوص ًا پس از آنکه رژیم طالبان شهر
مزار رشیف را در شامل افغانستان در سال  1998م تسخیر
کردند ،به سفارت ایران در آن شهر حمله ور شده و نه نفر از

کارمندان آن سفارت را به قتل رسانیدند .در سال  2007م ،این
زیرساخت های اولیه مرزی ،با اعامر حصار ،پاسگاه ها و قلعه
های بیشرت در امتداد این مرز و دیواری به طول  35مایل به
طرف شامل و جنوب منطقه که بعد ًا گذرگاه رسمی مرزی میان
این کشور در زرنج شد ،بیشرت تقویت گردید.
احداث بنا های مرزی مانند ُپل در میلک و شاهراه زرنج –
دالرام و نیز مقرره گذاری در سفر های فرامرزی سبب گردید
تا تجارت فرامرزی کاالهای اقتصادی قانونی و غیرقانونی
در نیمروز متحول گردد .آنچه چشمگیر است اینست که این
اقدامات سبب گردید تا تجارت کاالهای اقتصادی قانونی (چه
بطور قاچاق یا رسمی) از طریق زرنج ،متمرکز گردد .در حالیکه،
بر اساس گفته های پاسخ دهندگان این تحقیق ،در گذشته
کاالهای اقتصادی از راه های مواصالتی مختلف میان شهر
زرنج و کشور ایران از طریق پای پیاده ،مرکب/یا قایق صورت
می گرفت و این تجارت و حمل و نقل کاال ها بیشرت به سمت
گذرگاه مرزی میلک سوق داده می شد و روزانه در حدود 200
کانتیرن ازین مسیر عبور و مرور می کرده است .ولی این کار،
اهمیت قاچاق از طریق گذرگاه های غیر رسمی را کاهش نداد.
در واقع ،قاچاق کاالها مانند مواد سوختی (تیل) همچنان ادامه
دارد اما میزان تجارت و سوق دهی این تجارت از طریق میلک
و زرنج ماهیت تجارت را در زرنج و اینکه منافع حاصله از این
تجارت چگونه توزیع می گردد ،به طور اساسی تغییر داده است.
به طور مثال ،یک تانکر تیل از ایران به طور رسمی  23مرتیک تُن
وزن می داشته باشد که معادل  28520لیرت تیل دیزل می باشد.
کارهای ساحوی این تحقیق نشان داده است که اکرث این تانکر
ها دو تانک «تقلبی» را نیز با خود حمل می کنند که  5مرتیک تُن
یعنی  6200لیرت تیل اضافی را به طور قاچاقی انتقال می دهند.
در کنار تیل خود این تانکر ها (که در ایران و قبل از رسیدن به
گذرگاه میلک ُپر می گردند) و بوتل های  1تا  30لیرتی تیل که در
این تانکرها جابجا و پنهان می گردند ،این مقدار تیل که از گذرگاه
رسمی مرزی در میلک انتقال می شود ممکن از مقدار انتقال تیل
که از گذرگاه های غیررسمی در میلک انتقال می یابند – مث ً
ال یک
دهقان که مالک تراکتور است در درویشک در ولسوالی کنگ کار
می کند ممکن فقط روزانه بتواند  80لیرت دیزل را از طریق زمین
های شان و از آن طرف مرز حصار شده ایران انتقال دهد و یا
 1600لیرت دیزلی که یک بدوکی با موتر پیکپ اش از قاچاقربان
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انفرادی در ک ُرکی جمع می کند و بعد ًا بخاطر فروش به شهر زرنج
انتقال می دهد ،بیشرت باشد .این تغییر در مسیر انتقال کاالها و
تغییر در روش حمل و نقل ،سبب جمع شدن رسمایه و فرصت در
دست تاجران بزرگرت گردیده است .طوریکه یکی از پاسخ دهندگان
در منطقه مشرتک در این رابطه چنین گفته است« :در گذشته متام
مردم چانس کار کردن (در تجارت فرامرزی) را داشتند ،اما اکنون
برای جوانان کدام کاری وجود ندارد».
همین تغییرات را در انتقال فرامرزی کاالهای اقتصادی غیرقانونی
نیز می توان مشاهده کرد ،با اینکه رس ً
ام در این زمینه چیزی گفته
منی شود .به طور مثال ،از آنجاییکه در گذشته در کسب و کار
قاچاق انسان بازیگران متعدد محلی در انتقال افراد به آن طرف
مرز در نزدیکی نیمروز ،مرصوف بودند ،ولی مدیریت و کنرتل دولت
ایران در این منطقه مرزی – مخصوص ًا احداث دیوار – سبب شد تا
مسیر تردد بطرفجنوب یعنی مرز پاکستان ،اول به منطقه رباط،
58
بعد ًا دک و باالخره از طریق ماشکل به داخل ایران ،تغییر بیابد.
با اینکه یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کسب و کار
قاچاق انسان هنوز هم افراد زیادی به مثابه راننده در انتقال انسان ها

دخیل اند ،اما این کسب و کار و منافع اقتصادی آن بیشرت در دست
هوتل داران و منایندگان شان در شهر زرنج و نیز افراد ارتباطی شان
در مسیر راه به شمول مسئولین ملکی و نیرو های نظامی در رسارس
ولسوالی های زرنج و چهاربرجک ،می باشد.
این تنها قاچاق انسان نبوده ،بلکه تجارت مواد مخدر غیرقانونی
نیز در برابر کنرتل و مدیریت سختگیرانه ایران ،واکنش داشته
است .ساختار های ابتدایی مرزی که در دهه  1990م ساخته
شدند با اینکه از شدت تجارت فرامرزی کانابیس و مواد نشه آور
کاهش داد ،اما آن را کام ً
ال از بین نربده است .معامله گران گفته
اند که آنان هنوز هم می توانند مواد مخدر را به داخل ایران با
استفاده از وسایط نقلیه ،مخصوص ًا در ولسوالی کنگ و قسمت
های پایینی ولسوالی چهاربرجک در جاییکه کنرتل و مدیریت
مرزی کافی نیست ،و یا هم تاسیسات مرزی که آسیب دیده اند
و یا در آنجا افرادی برای کنرتل وجود ندارد ،را انتقال بدهند (به
شکل  15نگاه کنید) .اما این با امتام احداث دیوار مرزی و
امتداد حصار توسط دولت ایران ،و نیز جابجایی تیم های سیار از
پاسبانان مرزی ایران در امتداد این مرز ،تغییر یافته است.

شکل  :15تصویری که نشاندهنده شکاف ها و خالء های در تاسیسات مرزی است ،ولسوالی چهاربرجک ،نیمروز
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لوک موگلسن« ،ترس آور ترین گوشه جهان» ،مجله نیویورک تایمز 12 ،اکتوبر ( .2012تاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م)https://www.nytimes. .
magazine/the-corner-where-afghanistan-iran-and-pakistan-meet.html/21/10/2012/com
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با وجود اینکه قاچاقربان افغان که در امتداد مرز کار می کنند
همچنان هر چند به مقدار کم میتوانند با استفاده از زینه و دیگر
ترتیباتی که با نیرو های مرزی افغان و ایران به توافق می رسند،
انتقال دهند اما شکایت کرده اند که این کسب و کار هامنند
گذشته آسان نیست و غالب ًا کار «خطرناکی است» به خصوص
اگر با پاسبانان سیار نیرو های مرزی ایران ،که از هامن منطقه
نیستند و با اهالی آنجا ارتباط قومی و خویشاوندی ندارند و به
کسانی که به آن طرف مرز تجاوز منایند ،فیر می منایند ،مواجه
شوند 59.برخی از این قاچاقربان حتی اقدام منودند تا منجنیق
یا غولک بسازند که می تواند بسته های به وزن  1کیلوگرام را
به فاصله  200مرت به آن طرف مرز پرتاب مناید و از این طریق
خطر دستیگری ،زخمی شدن و هزینه پرداخت رشوت به پاسبانان
مرزی ایران را کاهش داده اند (به شکل  16نگاه کنید).
شکل  :16تصویری از یک منجنیق یا غولک به ارتفاع  1تا 1.5
مرت که برای قاچاق کانابیس ،مواد نشه آور و میتامفتامین به آن
طرف مرز ایران استفاده می شود

همچنان با احداث تاسیسات پیرشفته در مرز ایران ،قاچاقربانی
که مقدار زیادی از مواد مخدر غیرقانونی را قاچاق می منایند
مجبور شده اند که یا از گذرگاه رسمی مرزی در زنج استفاده
منایند – و محموله های شان را در کانتیرن ها و یا هم در کابین
های موتر های پیکپ شان مخفی منایند  -و یا هم از کاروانی از
موتر ها استفاده کرده و محموله های شان را به برمچه در مرز
پاکستان انتقال بدهند .در هر حالتی ،این روش های انتقال
محموله ها نیاز به رسمایه گذاری زیاد تر و دسرتسی به شبکه
های حامی به شمول دسرتسی به مقامات رسمی دولتی هر دو
طرف مرز دارد ،و این نشان دهنده متمرکز ساخنت و تخصصی
ساخنت تجارت فرامرزی است که مسبب آن افزایش مقررات
کنرتل مرزی است که توسط ایران ِاعامل گردیده است.
این روند تاثیرات شگرفی داشته است .همراه با بدتر شدن
وضعیت آب و هوا به ویژه خشکسالی های متداوم ،در دهه
گذشته کاهش در میزان انتقال و حمل و نقل کاال های
اقتصادی قانونی و غیرقانونی از گذرگاه های مرزی غیررسمی با
ایران و باالرتتیب کاهش میزان عاید و درآمدی که معامله گران
خوردتر از آن طریق بدست می آوردند ،باعث مهاجرت های
گسرتده مردم گردیده است .بسیاری از اطالع دهندگان کلیدی
گفته اند که نفوس اکرث روستایی های که زمانی از جمله
گذرگاه های مرزی غیررسمی بودند ،به طور چشمگیری کاهش
60
یافته است ،در مواردی این کاهش الی  70درصد بوده است.
به این ترتیب ،مشخصه های طبیعی این مناطق مرزی با رسمیت
بخشیدن به روابط سیاسی و تجارتی بین افغانستان و ایران و باز
منودن گذرگاه مرزی در میلک به طور بنیادی تغییر یافته است.
دیگر این ساحات هامنند گذشته مناطق مرزی قابل نفوذی که
مردمان ساکن هر دو طرف خط مرزی افغانستان و ایران می
توانستند به خواست خود شان تردد منایند و از آن طریق کاالهای
مختلف اقتصادی مانند تیل ،قالین ،مواد مخدر و کاالهای
اقتصادی مرصفی را انتقال دهند و از آن طریق در نبود امکانات
معیشتی و زراعتی مناسب دیگر ،درآمدی بدست بیاورند ،نیست .در
عوض ،امروز رسحدات میان افغانستان و ایران به طور وسیع کنرتل
می گردد زیرا منافع اقتصادی از تجارت فرامرزی در این رسحدات
کم است و برای به دست آوردن درآمد و عاید کافی ایجاب می کند
تا کاالهای اقتصادی قانونی به حجم زیاد انتقال یابند.

منبعOSDR :

 59موگلسن« ،ترس آور ترین گوشه جهان»؛ زوروتوزا« ،زندگی افغانها زیر سایه اسلحه ایرانی ها».
 60زوروتوزا« ،زندگی افغانها زیر سایه اسلحه ایرانی ها».
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به این اساس اکنون قاچاقچیان به ویژه آنانیکه در انتقال
کاالهای اقتصادی غیرقانونی مانند مواد مخدر و قاچاق انسان
دخیل اند ،ترجیح می دهند تا از مرز این کشور با پاکستان
استفاده منایند ،ولی این نیز با ساخنت حصار توسط دولت
پاکستان در آن خطوط مرزی و حتی در مواردی در داخل
افغانستان (طوریکه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد) مورد

تهدید قرار گرفته است (به شکل  17نگاه کنید) .بخش
بعدی ،روی عوامل ژئوپولیتیک که منجر به این تغییرات در
روابط فرامرزی شده است ،و اینکه این تغییرات چه تاثیری
روی راه های مواصالتی و نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق
الجیشی) داشته است ،و اینکه عکس العمل مردم در برابر این
تغییرات چه بوده ،می پردازد.

شکل  :17تصویر از مناطق مرزی پاکستان که دولت آن کشور در آن حصار کشیده است 2019 ،م
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4. 3 .ژئوپولیتیک
بدون شک روابط سیاسی افغانستان با همسایگانش نقش تعیین
کننده ای در شکل دهی روند تجارت در مناطق مرزی و تعیین
حدود اقتصاد سیاسی این مناطق ،داشته است .در نیمروز ،این
روابط با ایران بسیار کلیدی بوده است .روابط میان افغانستان
و ایران قبل از دهه  1980م صمیامنه بود و ایران بخش زیادی
از نیازمندی ها و واردات تیل افغانستان را هم در زمان حکومت
ظاهرشاه (فراهم می کرد  1933-73م) و هم در زمان حکومت
داوود خان ( 1973-78م) از طریق مرز اسالم قلعه تامین می
منود 61.اما انقالب اسالمی در ایران و اشغال افغانستان توسط
شوروی به این نقطه پایان گذاشت .دولت ایران به رهربی آیت
الله خمینی سفارت آن کشور در کابل را بست .دولت افغانستان
به رهربی حزب دموکراتیک این کشور ،به عمل باملثل متوصل
شد و سفارت این کشور را در تهران بست.
این روابط خصامنه منجر به حامیت مجاهدین توسط دولت
ایران مخصوص ًا حامیت از جبهه نیمروز به رهربی عبدالکریم
براهوی گردید که نامربده فعالیت هایش را از داخل ایران
رهربی می کرد .پاسخ دهندگان گفته اند که در آن زمان تهران
تردد مجاهدین را در دو سوی مرز آزاد گذاشته بود و قسمت
زیادی از جمعیت مناطق مرزی نیمروز در ایران به عنوان
پناهنده در جریان حاکمیت رژیم کمونیستی زندگی می کردند
و تنها پس از سقوط حکومت نجیب الله در سال  1992م به
افغانستان برگشتند .تعداد زیادی از آنها هنوز هم کارت شناسای
هر دو کشور را با خود حمل می منایند و قسمتی از خانواده
های شان به آن طرف مرز در ایران زندگی می کنند.

به ویژه در اواخر دهه  1990م روابط ایران با افغانستان ُپر تنش
بوده است .حکومت شییعی تهران مخالف رژیم طالبان بود.
رفتار طالبان با اقلیت شیعه این کشور به شمول قوم بلوچ 62،و
منازعات روی حقابه و تشدید این منازعات با قطع جریان آب
دریای هلمند توسط طالبان به خاک ایران در جریان خشکسالی
های اواخر دهه  1990م ،سبب تشدید حامیت تهران از
مخالفین طالبان یعنی جبهه متحد برای نجات افغانستان که
معروف به اتحاد شامل بود ،گردید.

این تنش ها مخصوص ًا با حمله طالبان به سفارت ایران در
شهر مزار رشیف در سال  1998م و قتل کارمندان آن سفارت
به اوج خود رسید 63 .گزارش ها در آن زمان ادعا کرده بودند
که ایران در حدود  100هزار رسبازش را در مرز های آن کشور
با افغانستان جابجا کرده بود و در داخل افغانستان مردم می
گفتند که دیگر آن مرز حتی برای قاچاقربان مواد مخدر غیرقابل
نفوذ بوده و گزارش های حتی از احتامل جنگ نیز وجود داشته
است 64 .هنگامیکه آن تنش ها در آن زمان فروکش کرد ،هر
یک از حکومت های این کشور ها اقداماتی را روی دست
گرفتند تا سطح نفوذ یکدیگر را کنرتل منایند .به طور مثال،
طوریکه در بخش قبلی توضیح گردید ،ایران اقدام به ایجاد
تاسیسات برای استحکام مناطق مرزی کرد و مال رسول والی
طالبان مرکز والیت نیمروز را از شهر زرنج به شهر غورغوری که
65
 93کیلومرت از مرز ایران فاصله دارد ،انتقال داد.

 61انا پیرتسن« ،درک بازار ها در افغانستان :مطالعه موردی مواد سوختی» ،مجموعه ای از مطالعات موردی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان( ،کابل :واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان.5 :)2005 ،
 62رزهاک« ،یاد آوری از طالبان» ،صفحه .186
 63موگلسن« ،ترس آور ترین گوشه جهان».

 64در این دوران ،نویسنده مرصوف تحقیقات ساحوی روی معامله گران مواد مخدر در هلمند و کندهار بود.

 65کیسی گارت جانسن" ،اسرتاتیژی طالبان خوب و طالبان بد برای امریکا و افغانستان؟" روزنامه دیپلومات 28 ،می /05/2016/https://thediplomat.com .2016
( /a-good-taliban-bad-taliban-strategy-for-the-us-and-afghanistanتاریخ مشاهده  27آگست  2020م) .رزهاک« ،یاد آوری از طالبان» ،صفحه 186؛
زندگی نامه های افغانها« ،مال محمد رسول آخند».
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با سقوط طالبان ،روابط آن کشور با افغانستان به طور
چشمگیری بهبود یافت .چون دولت ایران از گذشته ها گروه
های را در افغانستان مانند اتحاد شامل و گروه های شیعه را در
این کشور از گذشته ها حامیت می کرد ،و با سقوط طالبان آنان
از قدرت سیاسی و نفوذ قابل توجهی روی ساختار های نظامی
این کشور هم در زمان اداره موقت ( 2001-03م) و سپس در
حکومت کرزی ( 2004-14م) برخوردار شدند ،آنان در موقع
بسیار خوبی قرار گرفتند تا با حکومت جدید جمهوری اسالمی
افغانستان کار منایند.
روابط تجاری ایران با این کشور مخصوص ًا زمانیکه روابط
افغانستان با پاکستان در اواخر حکومت کرزی و سپس در
زمان حکومت غنی ( 2014-م) وخیم گردید ،رونق یافت.
افغانستان مصمم شد تا وابسته گی این کشور را به پاکستان
از لحاظ دسرتسی به راه های مواصالتی تجارتی با جهان
خارج ،مخصوص ًا دسرتسی این کشور به هند کاهش دهد،
بدین لحاظ حکومت افغانستان با قاطعیت به ایران نگاه کرد.
چنین سیاستی سبب گردید 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
66
بندرعباس در جنوب ایران در تنگه هرمز ،انتقال یابند.

والیت نیمروز افغانستان و رسمایه گذاری روی زیربنا های
اقتصادی در بندر چابهار ایران ،نقش مهمی را در توسعه این
بندر منوده است (به شکل  19نگاه کنید) .همچنان این کشور
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 67تاجاییکه ارزش
ِ
تجارت افغانستان در سال  ۲۰۱۸م با ایران به دو ملیارد دالر
رسید که از ارزش تجارت این کشور با پاکستان زیادتر بوده
است 68و قسمت اعظم از واردات دیزل به این کشور نه از
طریق پاکستان بلکه از طریق ایران صورت گرفته است.

در سال  ۲۰۱۷م با مشارکت دولت های ایران ،هند ،و
افغانستان دهلیز هوایی تجارتی از طریق بندر چابهار به خلیج
عامن ،رس ً
ام افتتاح گردید (به شکل  18نگاه کنید) .این امر
اجازه داده است تا کاالهای اقتصادی افغانستان رسیع ًا به
بازار هند و دیگر بازار های که قب ً
ال دسرتسی به آن از طریق
پاکستان ممکن بود ،منتقل شوند .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 ازین طریق با توسعه بندر گوادر در سواحل
مکران ایالت بلوچستانِ پاکستان که به همکاری چین تحت
برنامه دهلیز هوایی اقتصادی پاکستان-چین احداث می گردد،
رقابت مناید .هند از طریق متویل زیرساخت های فیزیکی در
66

آشا سوهنی« ،بندر چابهار :گشودن پتانشیل اقتصادی افغانستان» .ژورنال نیو پرسپکتیف .اپریل  2019مamazonaws.com/s3fs-.https://csis-prod.s3 .
Sawhney.pdf_public/NewPerspectives_APRIL2019
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مجله فایننشیل تریبون" ،ایران بزرگرتین رشیک تجارتی افغانستان در سال  2018-2017میالدی" 11 ،دسامرب  2019مhttps://financialtribune.com/ .
.18-2017-iran-biggest-trade-partner-of-afghanistan-in/84309/articles/economy-domestic-economy

 67خرسو امید فاروق« ،بندر چابهار گامی بسوی اتصال برای هند و افغانستان» ،مجله دیپلومات 3 .جوالی  2019م/07/2019/https://thediplomat.com .
./chabahar-port-a-step-toward-connectivity-for-india-and-afghanistan
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شکل  :18نقش ِه راه های مواصالتی از شهر نیمروز به بندر عباس و بندر چابهار در ایران
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شکل  :19تصویری از توسعه بندر چابهار بین سال های  2016و  2020م
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دلیل بهبود روابط سیاسی و تجارتی میان ایران و افغانستان یک
تعداد چالش های سیاسی است که به طور مستقیم روی مناطق
مرزی نیمروز تاثیر می گذارد .یکی از این دالیل ،مشکالت
ایران با اقلیت های ساکن در آن کشور است که روی شکل
گیری تعامالت آن کشور با والیت نیمروز و سایر مناطق غربی
افغانستان ،تاثیر گذار بوده است .قوم بلوچ که به سه کشور
تقسیم شده اند ،چالشی است برای دولت ایران .باالخره قوم بلوچ
مسلامنان سنی مذهب اند و از تبعیض سیستامتیک از جانب
حکومت شیعی تهران و همچنان از رسمایه گذاری های کم در
منطقه سیستان و بلوچستان آن کشور ،شاکی اند 69.جمعیت این
قوم در حدود  8میلیون نفر بوده که از جمله اضافه تر از  6میلیون
در پاکستان ،در حدود  2میلیون در ایران ،و در حدود  500هزار
نفر آن در افغانستان اکرث ًا در والیت نیمروز ساکن بوده که یک
عطش ملی گرایانه و تجزیه طلبانه دارند .در ایران و پاکستان،
انزجار از دولت سبب قیام ها و شورش های خشونت آمیزی
گردید و سبب شکل گیری حرکت های ملی گرایانه بلوچ مانند
ارتش آزادی بلوچستان و جبهه آزادی مردم بلوچ در پاکستان و
شورشگری های خشونت آمیز تحت نام حرکت مقاومت مردمی
70
ایران یا جندالله در ایران ،گردیده است.
تهران مشتاق است تا ستیزه جویی بلوچ برای جدایی طلبی را
در سیستان بلوچستان رسکوب مناید .پاسخ دهندگان باور دارند
که در گذشت چند دهه ،عملی سازی این سیاست و پالیسی
در تغییر و تحول بوده است ،گاهی برای تطبیق این پالیسی
دولت آن کشور از خود میزان باالیی از " -تحمل و بردباری"  -را
نشان داده و قاچاق در رسحدات خود را به مثابه یک راه برای
حامیت از مردمان مناطق رسحدی خود ،تحمل کرده است
ولی گاهی هم این سیاست از طریق رسمایه گذاری مستقیم
و آشکار مث ً
ال حامیت دولت هند و رسمایه گذاری آن کشور در
این مناطق ،و یا هم باز منودن گذرگاه مرزی رسمی در والیت
نیمروز ،ابراز و عملی گردیده است 71.همچنان دولت آن کشور
سبسایدی های مواد غذایی و مخصوص ًا مواد سوختی تیل را نیز
به مردم سیستان و بلوچستان پرداخت می مناید ،که این نیز به

عنوان راهی برای حامیت از مردم بلوچ و کاهش مشوق های
برای مهاجرت مردمان این مناطق به تهران به خاطر یافنت
کار می باشد .در سطح محل ،سبسایدی های تیل و تفاوت
کیفیت در تیل صادراتی و مرصفی داخل کشور – و نیز کمک
گارد رسحدی در تسهیل تجارت فرامزی کاالهای اقتصادی در
حد کم – برای اقتصاد فرامرزی بلوچستان و نیمروز مهم تلقی
گردیده است و تحمل متداوم دولت ایران در برابر قاچاق کم،
برای امرار معیشت مردم فقیر بلوچ مهم بوده است.
دومین مورد اساسی در روابط ایران با افغانستان ،مساله حقابه و
اعتقاد دولت ایران مبنی بر اینکه احداث بند های آب در قسمت
های باالدست حوزه های آبی توسط افغانستان در فراه (بخش
آباد) ،هرات (سلام) و نیمروز (کامل خان) ،و بند آبی موجود
در هلمند (کجکی) ،روی زندگی مردمان سیستان و بلوچستان
تاثیر منفی بجا خواهد گذاشت ،می باشد .تنش ها روی حقابه
ایران از دریا های هریرود ،خارشود ،و هلمند به گذشته ها بر
می گردد و فقط در سال  1973با امضای یک معاهده دو جانبه
حل و فصل گردید .اما ،با کودتا در افغانستان ،انقالب اسالمی
در ایران ،و سپس ِاشغال افغانستان توسط شوروی و سپس
جنگ های داخلی ،این موافقتنامه تصویب و تطبیق نگردید.
اهمیت اختالفات میان افغانستان و ایران روی حقابه به حدی
بوده است که موجب شده تا روی این مسایل روسای جمهور این
دو کشور در سطح عمومی اظهار نظر منایند و حتی در صحبت
ها میان رئیس جمهور غنی و علی خامنه ای رهرب ایران نیز بحث
گردد .دولت ایران معتقد است که دسرتسی به  850مرت مکعب
آبی که تحت آن معاهده به آن کشور تعلق گرفته است برای
زندگانی و امرار معیشت اقلیت بلوچ آن کشور بسیار حیاتی است
که سبب کاهش آسیب های خشکسالی ،طوفان های ریگی و
مهاجرت مردم از سیستان و بلوچستان  -آنچه را که تهران می
خواهد از آن جلوگیری کند - 72می گردد .بارها ادعا شده است که
دولت ایران از گروه های طالبان در غرب افغانستان  -از جمله
والی سابق طالبان مال رسول 73که ایران با او در دهه  1990م
روابط ضعیفی داشت  -برای حمله و اخالل در روند احداث بند

 69ادوارد جو هرناندیز« ،بلوچستان و ملی گرایی» (پایان نامه دوره ماسرتی ،پوهنتون تکزاس ،اوستین ،دسامرب  ،)2012صفحه .16
 70هرناندیز« ،بلوچستان و ملی گرایی» ،صفحات  19و .25
 71هرناندیز« ،بلوچستان و ملی گرایی» ،صحفه .16

 72واحد مستقل تحقیق و تحلیل منازعات (" ،)ICRAآب و منازعات" ،صفحه .25
 73جانسن" ،اسرتاتیژی طالبان خوب و طالبان بد".
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سلام و کامل خان ،74حامیت کرده است .به نظر می رسد که
بهبود روابط تجارتی میان این دو کشور و نقش مهمی را که
نیمروز در آن ایفاء می مناید ،بخشی از مذاکراتی است که ایران
تالش می کند تا افغانستان را به ازای دسرتسی اش به بندر
75
چابهار ،وادار به پیروی از تعهداتش از آن معاهده مناید.
آخرین چالش سیاسی و اساس برای بهبود این روابط تجارتی
میان افغانستان و ایران ،روابط ایران با امریکا بوده است .این
روابط پیچیده با خصومت های آشکار میان این دو کشور با
کشنت جرنال قاسم سلیامن رئیس سپاه قدس پاسداران ایران
در جنوری  2020م و به تعقیب آن حمالت راکتی ایران به
اردوگاه های مشرتک امریکا و عراق در داخل عراق ،وخیم تر
گردید .در رابطه به رشایط نیمروز ،سوء ظن های عمیق میان
این دو کشور ،و نیز متایل برای کاهش تقابل دو طرف ،سبب
شد تا امریکا تنها به داشنت یک اردوگاه کوچک نظامی در
دالرام اکتفاء کند که این کار تاثیراتی روی جریان کمک های
خارجی و غربی به آن والیت نیز گذاشته است.

نیازمندی و رضورت ایران به پول نقد نیز روی سیاست های
تجارتی آن با نیمروز و افغانستان تاثیر گذاشته است .از یک
طرف ،ایرانی ها را حتی بیشرت متامیل به داشنت روابط تجارتی
با افغانستان و نقش مهمی را که والیت نیمروز به مثابه یک
راه مهم مواصالتی ایفاء کرده می تواند ،کرده است؛ ولی از
طرف دیگر ،برای معامله گران افغان هزینه تجارت با ایران را
بلند برده است طوریکه مقامات ایرانی ،پرداخت مصارف ویزه،
هزینه های حق العبور و خریداری تیل را یا به دالر امریکایی
و یا هم به یورو تثبیت کرده است .برخی از پاسخ دهندگان
مدعی شده اند که این تحریم ها سبب شده تا سیاست ها در
برابر قاچاق کمی سختگیرانه تر شود و تالش های برای سوق
تجارت از طریق گذرگاه های رسمی مرزی در زرنج زیادتر
گردیده است.

اما برای مردم نیمروز مهم ترین عنرص روابط امریکا با ایران،
تحریم های بوده که پس از خروج امریکا از توافقنامه هسته
ای با ایران معروف به برجام در اگست  2008مِ ،اعامل گردیده
است .این کار سبب تنزیل ارزش واحد پولی ایران یعنی ریال
گردیده که تاثیرات بدی برای مردم نیمروز داشته است چراکه
بسیاری از آنان برای امرار معیشت یا به شغل های فصلی در
ایران و یا هم به دریافت کمک های پولی از طرف اقارب و
خویشاوندان و اعضای فامیل شان که به طور دایمی در ایران
ساکن اند ،متکی می باشند .این تاثیرات تنها روی اقتصاد
قانونی نبوده است بلکه فعالیت های قاچاق مواد مخدر و انسان
نیز تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفته است .به طور مثال ،با
تنزیل ارزش ریال در برابر دالر امریکای و افغانی ،تعداد کمی
از افغانها دیگر میخواستند به ایران قاچاق شوند تا آنجا کار
منایند .قاچاقربان مواد مخدر نیز دیگر منی خواستند تا تریاک،
کانابیس و میتامفتامین به معامله گران و تاجران آن طرف مرز
در مقابل واحد پولی بفروشند که ارزش آن به طور رسیع در حال
تنزیل بوده است.
 74دامینیک دود لی" ،داغ شدن جنگ لفظی بین ایران و افغانستان بر رس منابع آبی" ،مجله فوربز 12 ،جوالی https://www.forbes.com/sites/ .2017
( 5f27b826203c#/iran-afghan-water-dispute/12/07/2017/dominicdudleyتاریخ مشاهده 27 :آگست  2020م)؛ رامین" ،طالبان باالی بند کامل خان در
نیمروز حمله کردند"؛ راسموسن" ،بن ِد که آب می آورد".

 75امان" ،افزایش تنش های آبی میان ایران و افغانستان" ،صفحه  4و .5
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4. 4 .خشونت
مستقیم اندکی روی الگو هایی
وقایع خشونت آمیز تاثیرات
ِ
تجارتی والیت نیمروز ،چه از نظر نوعیت کاالهای اقتصادی
و چه از دیدگاه استفاده از مسیر انتقال آن کاالها ،داشته
است .در حقیقت ،در مقایسه با سایر والیات افغانستان به ویژه
والیات جنوبی و جنوب غربی این کشور ،نیمروز شاهد پائین
ترین سطح خشونت ها بوده است .این اتفاق نظر در میان
متام پاسخ دهندگان این تحقیق وجود دارد که این والیت تنها
در زمان حکومت کمونیستی ،شاهد باالترین سطح خشونت ها
بوده که باعث مهاجرت تعداد زیاد مردم به ایران گردیده است.
ولی باید در نظر داشت که در آن زمان در مجموع سطح تجارت
فرامرزی در این والیت پائین بوده ،بنابرین خشونت در آن زمان
نیز روی آن تجارت بی تاثیر بوده است.
سطح خشونت های مرتبط به تجارت و کسب و کار مواد مخدر
غیرقانونی والیت نیمروز ،نیز پائین بوده است .بازیگران
مختلف برای انتقال و حمل و نقل تریاک ،کانابیس ،مواد
نشه آور و میتامفتامین به مناطق مرزی ،از راه های مواصالتی
متفاوتی در دشت های فراه ،نیمروز و هلمند استفاده می
منایند؛ و به نظر می رسد که کسب و کار های زیادی نیز
در این زمینه عم ً
ال فعال اند .طوریکه در بخش قبلی توضیح
گردید ،کار های زیادی برای تخریب اراضی کوکنار نیز در آن
والیت صورت نگرفته و تنها تالشی که برای تنفیذ قانون در
خصوص مبارزه علیه مواد مخدر در این والیت صورت گرفته بر
می گردد به سال  2018م زمانیکه نیروی های نظامی امریکا در
افغانستان کمپین دوا پاشی هوایی را علیه البراتوار های مواد
مخدر آغاز کرد.

خشونت و منازعات روی تغییر راه های مواصالتی در نیمروز
نیز تاثیر داشته است .به طور مثال ،بر اساس گفته های پاسخ
دهندگان ،الی حکومت کمونیستی راه اصلی قاچاق انسان به
ایران از طریق منطقه خان شین هلمند ،و سپس به پاکستان
و از آنجا به ایران ،بوده است .جنگ ها و منازعات در این
منطقه سبب شد تا زرنج به عنوان مرکز اصلی و مستقیم تجارب
قاچاق انسان به ایران تبدیل گردد .این والیت ،با وجود احداث
تاسیسات مرزی توسط ایران در مناطق مرزی آنجا ،کامکان
چنین نقشی را ایفاء می مناید.
خشونت ها و رسقت های که گاهی اتفاق افتاده ،سبب ترس
و ارعاب قاچاقچیان انسان گردیده و آنان را واداشته است تا
راه های مواصالتی مشخصی را از طریق دشت ها ،انتخاب
منایند .منطقه سه مرزی چهاربرجک که زمانی راه مواصالتی
مورد پسندی بود اکنون با حضور تعداد زیادی از نیرو های
امنیتی و دفاعی افغان به ویژه پولیس رسحدی افغان که برای
نگهداری ساحه بند کامل خان در آنجا اعزام شده اند ،و نیز
تهدید رسقت های مسلحانه به طرف جنوب والیت و در مرز
افغانستان/ایران/پاکستان ،مشخص ًا مشکل آفرین شده است
(به شکل  21نگاه کنید) .قاچاقچیان اکنون ترجیح می دهند
تا راه مواصالتی طوالنی تر ولی مصئون تری را از طریق
روستایی دک در دیشوی والیت هلمند استفاده منایند .در این
مناطق طالبان تسلط داشته و به طور خشن با مشکل رسقت در
این مناطق مقابله کرده اند.

ولی به نظر می رسد که والیت نیمروز به طور غیر مستقیم از
افزایش سطح خشونت در سایر والیات مخصوص ًا در والیات
همجوار فراه و هلمند ،مستفید شده است .گفته شده است که
منازعات در این دو والیت سبب شده تا افراد ثرومتند به شهر
زرنج که فکر می کنند امن تر بوده و در حال توسعه می باشد،
هجوم بیاورند (به شکل  20نگاه کنید) .این کار به نوبه خود
باعث آوردن رسمایه گذاری های بیشرت روی سکتور امالک و
ساختامن و دیگر کسب و کار ها گردید که با استقبال دیگران
مواجه شد.
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شکل  :20تصویری از سطح توسعه شهر زرنج در بین سالهای  2008و  2019م.
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شکل  :21نقشه ای از تراکم و اردوگاه های نیرو های امنیتی و دفاعی افغان در
جنوب شهر زرنج و نزدیک بند کامل خان

4. 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 کنرتل 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.

اخیر تاثیرات چشمگیری روی الگو های تجارتی در والیت
نیمروز داشته است .قسمی که در بخش های مختلف قبالً
توضیح گردید ،تجارت در والیت نیمروز پس از اینکه میلک
توسط دولتین ایران و افغانستان به عنوان گذرگاه رسمی و
بین املللی شناخته شد و هر دو کشور روی مدیریت و جهت
دهی تجارت از طریق شهر زرنج ،رسمایه گذاری کردند ،شاهد
تغییرات شگرفی بوده است .تاسیسات فیزیکی مرزی که روی
این رونق تجارتی نقش داشته است ،قب ً
ال بحث گردید ،اما در
کنار آنها ،قواعد و مقرراتی که دولت ایران وضع کرده است نیز
سبب افزایش اهمیت شهر زرنج به مثابه یک قطب تجارتی از
طریق والیت نیمروز به کشور ایران ،گردیده است.

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 «تحمل و بردباری»
( 76 )forebearanceبازیگران دولتی یاد کرده است .در چنین
وضعی این بازیگران از موجودیت توزیع مجدد درآمد اقتصاد
ِ
ریسک ناشی
غیرقانونی مخصوص ًا در مناطق دور افتاده و نیز
از اقدامات که 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 که تداوم تجارت کاالهای اقتصادی به نفع همه جوانب
ذیدخل است زیرا 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.

بارزترین مثال از این نوع مقررات رسمی را می توان در گذرگاه
مرزی میلک مشاهده کرد .الی سال  2005م ،دفرت کمیساری
و سیستم گمرکی در این طرف مرز داخل افغانستان و آن طرف
مرز داخل ایران وجود نداشت (به شکل  22نگاه کنید) .حتی
تا اواخر سال  2012م ،کارمندان مسلکی ،تسهیالت و امکانات
و هیچ سیستم گمرکی که بتواند حجم زیاد کاال های اقتصادی
را که از گذرگاه میلک انتقال می یابد پروسس کند ،وجود
نداشت .در اواسط سال  2019م ،از این گذرگاه مرزی روزانه
 150موتر باربری که عمدت ًا شامل سمنت ( 40موتر) ،تیل دیزل
( 35موتر) ،آهن ( 15موتر) و اقالم مواد خوراکی ( 10موتر)
و نیز شامل اقالم تجارتی دیگر مانند پرزه جات موتر از دبی
(شش موتر) و گوشت از برازیل ( 1موتر) می گردید .میزان
تجارت رسمی از مرز نیمروز قس ً
ام با مقدار رانتی که از این
طریق جمع آوری میشد ،همخوانی داشته است .در سال 2019
م ،مالیات مختلفی که از یک تانکر دیزل در میلک گرفته می
شد مبلغ  1405دالر امریکای و  750دالر از هر موتر سمنت
بوده است و این عوایدخوبی را برای دولت مرکزی افغانستان
در کابل فراهم می ساخت و این انگیزه ای مهمی برای تشویق
تجارت مستقیم از این گذرگاه رسمی بوده است.

مقرره گذاری رسمی ،بر مبنای قوانین نافذه صورت گرفته و
توسط نهاد های دولتی ِاعامل می گردند که در این سال های
76
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در آن سوی مرز ،حکومت ایران نیز اقدماتی را روی دست
گرفته تا تجارت کاالهای اقتصادی از طریق گذرگاه میلک
صورت گیرد تا با این کار از کسب و کار ها عاید و پول قوی
بدست آورد .به طور منونه ،یکی از مقرراتی که اکرث پاسخ
دهندگان به آن اشاره کردند ِاعامل مقرره ویزه برای افغانهای
که بخواهند وارد ایران گردند ،بوده است .با اینکه برای بازدید
از ایران ،اخذ ویزه همیشه یک نیاز بوده است ،این مقررات
ویزه الی زمان احداث ساختار های مدیریتی مرزی ،به ندرت
عملی می گردید .تا آن زمان ،شهروندان افغان به آسانی می
توانستند داخل ایران شوند و در داخل سیستان و بلوچستان
رفت و آمد منایند .با ِاعامل هزینه بلند ویزه به ارزش 430
دالر امریکایی ،اکرث مردم فکر می کنند که دیگر آنان توانایی
پرداخت این مبلغ را ندارند که این خود یک مانع برای تردد به
ایران و تجارت با آن کشور می باشد .حکومت ایران مقررات
دیگری را بخاطر جمع آوری پول بیشرت از قبیل مجوز جاده
( 230یورو) و مجوز تیل ( 120دالر امریکایی) بر موتر های
باربری ِاعامل منوده است که این کار هزینه کسب و کار و
تجارت با ایران را افزایش داده است و بسیاری ها معتقد اند که
این کار باعث محدود ساخنت فرصت های تجارتی برای کسب
و کار های کوچکی شده است که قب ً
ال در هر دو سوی مرز رونق
خوبی داشتند.

در جاهایی که سیستم رسمی مقرراتی وجود دارد ،غالب ًا یک
سیستم غیررسمی نیز در موازات آن وجود داشته و مالیات وضع
می منایند .در مورد تیل دیزل ،این اقتصاد غیررسمی قس ً
ام
توسط سیستم مقرراتی حکومت ایران که کیفیت تیلی را که در
داخل آن کشور فروخته می شود و کیفیت تیلی که صادر می
گردد را تعیین می کند ،تامین می گردد .در سطح محل مردم
می دانند که تیلی که در بازار های داخلی فروخته می شوند به
مقایسه با تیلی که صادر می شوند ،از کیفیت باالتری برخوردار
است .حکومت ایران فروش تیل دیزل را غالب ًا بطور چشم گیری
در سیستان و بلوچستان سبسایدی کرده است و این جزئی از
برنامه های حکومت آن کشور تحت برنامه پرداخت های انتقالی
می باشد) .این کار نیز به نوبه خود سبب تجارت ُپر رونق قاچاق
تیل از داخل ایران گردیده است؛ این اقتصاد برای معیشت
ساکنین نیمروز بسیار مهم می باشد و در آنجا دیزل به مثابه
واحد پولی اساسی در کنار ریال و بعد ًا افغانی تلقی می گردد.
این تیل دیزل برای مرصف داخلی ایران در بوتل های  1تا

 3لیرت و بشکه های  20لیرته از گذرگاه مرزی میلک و تعداد
زیادی از گذرگاه های غیررسمی در ولسوالی های زرنج ،کنگ و
چهاربرجک قاچاق می گردند .بعد ًا این تیل از آنجا به شهر زرنج
انتقال شده و به معامله گران بزرگرت فروخته می شود و پس
از اینکه با تیل کیفیت پائینرت مخلوط می گردد به کابل انتقال
داده می شود .در هر قسمتی از راه مواصالتی از نقاط مرزی
به شهر زرنج ،بازیگران مختلف به شمول مالکین زمین ها،
نگهبانان مرزی و پولیس عواید و پرداخت های را جمع آوری
می منایند که متام آنان در واقع مستفید شوندگان مقرره ای اند
که در مناطق مرزی ِاعامل گردیده است.
رژیم های مقرراتی مشابهی به منظور جمع آوری رانت از انتقال
کاال های اقتصادی غیرقانونی نیز به کار گرفته می شود و این
رژیم ها نیز به نفع راه های مواصالتی مشخص عمل می کنند.
طوریکه در بخش قبلی توضیح گردید ،معامله گران و تاجران
مسیر قاچاقی چهاربرجک را که امنیت آن بهرت است ترجیح می
دهند با اینکه این مسیر از قلمرو ها و نقاط تراکم کلیدی (نقاط
سوق الجیشی) میگذرد که در آن بازیگران خصوصی ،مقامات
حکومتی و طالبان هر کدام جداگانه مالیاتی را بر انتقال کاال
ها وضع می منایند .این مسیر ،علیرغم طوالنی بودن آن 580 -
کیلومرت الی منطقه مرزی ماشکل در مرز پاکستان/ایران به
مقایسه  150کیلومرت الی نقطه مرزی سه جانبه  -از خطر وضع
مقررات غیررسمی توسط افراد مختلف در مسیر راه ،مصئون تر
می باشد .متام این ها ،روی هزینه قاچاق تاثیر گذاشته است.
به طور مثال ،در سال  2005م قبل از اینکه ایران مقررات
کنرتل و مدیریت مرزی را وضع مناید ،مردم برای عبور به آن
77
طرف مرز ایران  150الی  180دالر امریکایی می پرداختند.
در سال  2019م ،مردم برای این کار در حدود  715دالر
امریکایی باید می پرداختند.

 77الکا استگلر " ،شبکه های فراملی و مهاجرت از هرات به ایران" (مطالعه موردی ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،جنوری  2005م).
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همین نوع مصئونیت در انتقال مواد مخدر غیرقانونی به صورت
عمده از طریق مسیر بکواه و دالرام به مرز پاکستان نیز وجود
دارد .ولی در جائیکه مقادیر انتقال کم است ،رانت گیری بیشرت
است و یا مصئونیت کم و غیرقابل پیش بینی می باشد که در
چنین حالتی تجارت رونق منی یابد و از حرکت می ایستد .شاید
این امر بیشرت در قاچاق سنتی و پائین مواد مخدر غیرقانونی به
ایران از گذرگاه های غیررسمی در زرنج و ولسوالی کنگ زیادتر
قابل مشاهده باشد .زمانی این یک مارکیت باز بود که در آن
هزینه ها و مقررات تجارت کم بود ولی اکنون به شدت این بازار
تحت تاثیر مقررات قرار دارد .احداث تاسیسات قوی در خطوط
مرزی و اعزام نیروی امنیتی مرزی توسط ایران که با این
مناطق مرزی ارتباط قومی و خویشاوندی ندارند ،سبب افزایش
هزینه و ریسک انتقال مواد مخدر غیرقانونی به آن طرف مرز
گردیده است .پرداخت ها به نگهبانان مرزی ایران و افغان و
نیز به پولیس افغان ،به شمول هزینه انتقال تریاک از بکواه
به آن طرف مرز ایران الی نقطه فروش آن  -به حدی است که
نفع از انتقال هر کیلوگرام تریاک تنها کمی بیشرت از  40دالر
امریکایی است.

در جاهائیکه تاجران و معامله گران وسیله ِاعامل فشار در
اختیار داشته باشند ،مث ً
ال در جاهاییکه بازیگران کمرت دخیل
باشند و منافع مالی و سیاسی آنان زیاد باشد ،در چنین حاالتی
معامله گران می توانند اصالحات مقرراتی را بر انگیزند .به
طور منونه ،گفته شده است زمانیکه طالبان در خارشود در
سال  2017م میخواستند از کسب و کار و تجارت معامله
گران مالیات جمع منایند ،این معامله گران با مراجعه به
مقامات دولتی در زرنج و کابل و نیز با مراجعه به طالبان ،از
آنان خواستند تا روی تعیین یک نفر مناینده طالبان در میلک
برای جمع آوری مالیات شان ،به توافق برسند .این حرکت
خارق العاده سبب شد تا بر موتر های باربری که از جاده زرنج
– دالرام تردد می کردند در بین سال های  2015و  2017م،
چندین بار مورد حمله قرار بگیرند .معامله گران شاکی بودند
که طالبان موترهای باربری آنان را به تکرار در امتداد مسیر
راه به طرف شامل غورغوری توقف داده و از آنان درخواست
رشوه می کردند؛ حتی در مواردی برخی از موتر ها در مسیر راه
بیشرت از یک بار توسط چندین قومندان طالب توقف داده می
شد .برخی رانندگان حتی لت و کوب هم می شدند و موترهای
شان به ِ
دشت طرف شامل شاهراه انتقال داده می شد و برای
چندین روز در آنجا توقف داده می شد .بعد ًا طالبان با معامله
گران در متاس می شدند و به خاطر رهایی راننده و محموله

های شان ،درخواست پول می کردند .این کار برای مدت  9ماه
دوام پیدا کرد و در جوالی  2008م زمانیکه قومندانان طالبان
در غورغوری متوجه شدند که معامله گران تعداد واقعی از موتر
های شان را که از مرز عبور می کردند ،گزارش منی دادند،
متوقف گردید .بعد از اینکه برای مدت  6هفته زندانی شد و
 1.16میلیون دالر جریمه گردید (کاستی مالیات) ،این معامله
گر به ایران فرار منود و طالبان ایست های بازرسی سیار خود را
در غورغوری تاسیس کرده و مالیات مشخصی را روی کاالهای
اقتصادی که از ایران انتقال می یافت ،تعیین کردند .اکنون
این مالیات که پائین تر از مالیات دولت است ،بخشی از هزینه
کسب و کار و تجارت برای معامله گرانی است که بخواهند در
نیمروز کاروبار منایند.
این و دیگر مثال های که در اینجا توضیح شدند ،منایانگر
نقش شبکه های اقتصادی و سیاسی در تاثیرگذاری روی این
اقتصاد های مرزی می باشد .آنها به دور از منفعل بودن در برابر
زورگویی طالبان و دولت ،از ابزار فشار و اهرم های سیاسی و
اقتصادی که در اختیار دارند – از جمله تداوم تجارت که برای
افراد مختلف زمینه رانت گیری و سود جویی را فراهم می سازد
– استفاده کرده و در خصوص مذاکره و تعیین مقررات و تنظیم
کاروبار شان نقش فعالی را اتخاذ می منایند .دقیق ًا مهم است
تا درک کنیم که همین معامله گران از هامن هواخواهان اولیه
بودند که در اوایل دهه  1990م از گروه طالبان حامیت منودند.
در آن زمان که مجاهدین به چندین گروه تقسیم شده بودند
و در مسیر راه های مواصالتی پوسته های امنیتی مختلفی را
افراز کرده بودند و هر کدام از آن طریق از مردم تقاضای پول
می کردند ،گروه طالبان در آن زمان یک رژیم مقرراتی منطقی
را که در آن هزینه و ریسک تجارت را کاهش داده بود ،فراهم
منوده بودند .معامله گران و کسانی که از طریق طی منودن
این راه های مواصالتی امرار معیشت می منایند ،دقیق ًا دارای
هامن منافع می باشند.
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4. 6 .قوم گرایی و شبکه های حامی
قوم گرایی یکی از عوامل دیگری بوده که روی شکل گیری
نقاط کلیدی تراکم (نقاط سوق الجیشی) برای رانت گیری
در نیمروز ،نقش داشته است .به طور مثال ،ادعا هایی وجود
دارد مبنی بر اینکه تسلط کریم براهوی ،یکی از قدرمتندان
قوم بلوچ ،در زمان مجاهدین و سپس در اوایل حکومت
کرزی ،بیشرت طرفدار منافع قوم بلوچ به ویژه شبکه ای مرتبط
به خودش ،بوده است .اما با بیرون شدن وی از مقام والیت
در سال  2012م و جابجای والیان پشتون در آن والیت – در
اول امیر محمد آخند زاده و بعد ًا محمد سمیع الله – گفته شده
است که موازنه قدرت بین این دو تغییر یافته است .نقل مکان
پشتون های ثرومتند از والیت فراه و هلمند – قس ً
ام بنابر جنگ
و منازعاتی که دامنگیر والیات خود شان بود – نیز فکر می
شود که از افزایش نفوذ معامله گران پشتون در والیت نیمروز
حامیت کرده است.
یکی از منونه های افزایش تسلط و حضور پشتون ها را می
توان در تجارت و قاچاق انسان مشاهده کرد .از آنجائیکه در
گذشته کسانی که زمینه مسافرت مردم را از زرنج به مناطق
مرزی تنظیم می کردند ،همه بلوچ بودند اما از آغاز سال 2014
م این کار با آمدن معامله گران پشتون از والیات فراه و هلمند
تغییر یافت .پاسخ دهندگان گفته اند که در ابتدا تالش های
پشتون ها برای سهم گیری در این تجارت با مقاومت بلوچ
ها مواجه گردید و حتی در بازار منجر به درگیری میان آنان
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نیز شده و حتی آن کسب و کار برای مدت  15روز نیز مسدود
گردید .از بزرگان هر دو قوم خواسته شد تا این مساله را حل و
فصل منایند و پس از توافقی که میان آنان صورت گرفت ،آن
تصمیم و توافق به نفع قاچاقربان و معامله گران پشتون متام
گردید .در سال  2019م ،یک قسمت کوچک ازین کسب و کار
ها توسط افرادی از قوم بلوچ پیش برده می شد و پشتون های
محلی به طور وسیع در انتقال مهاجران به طرف جنوب به مرز
پاکستان دخیل بوده اند.
ولی با وجود این تغییر ،بلوچ ها هنوز هم جایگاه محکمی
در تجارت قاچاق انسان دارند .پرس کریم براهوی ولسوال
چهاربرجک می باشد و این ولسوالی مرکز مهمی برای انتقال
کاال های اقتصادی (بشمول انتقال انسان) به طرف جنوب
والیت می باشد و زمانیکه محموله های اقتصادی در منطقه
دک در دیشو تخلیه و دوباره بارگیری می شوند ،اساس ًا این
بلوچ های پاکستانی اند که کنرتل انتقال آن را الی مرز ایران
بر عهده می گیرند .اما ،تجارت انسان و یا هر تجارت دیگری
در نیمروز در انحصار بلوچ ها نیست و این بیانگر این است که
تا قدرت سیاسی و اقتصادی در مناطق مرزی افغانستان تا چی
حد در تغییر بوده می تواند.
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5موضوعات 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 به طور غیرقانونی
انتقال می یابند ،متفاوت اند؟
دلیل تغییر در اهمیت نسبی کاالهای مختلف
 .جعلت و ِ
ِ
اقتصادی و مسیر های متفاوت حمل و نقل ،چه است؟ و
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 نخستین پرسش ،و اینکه تولید و حمل و نقل کاال
های اقتصادی اولیه چگونه روی ثبات اقتصادی و سیاسی مناطق
مرزی تاثیر می گذارد ،در این مرحله مقدماتی این تحقیق ،روی
یافته ها و نتیجه گیری های مقدماتی ذیل اشاره می مناید.
در این رابطه اولین و مهمرتین نتیجه گیری ماهیت توزیعی
اقتصاد های فرامرزی و غیرقانونی است :این اقتصاد های
غیررسمی که در آن حمل و نقل کاالهای اقتصادی طی چندین
سفر صورت گرفته و افراد مختلف در تجارت و انتقال کاالهای
اقتصادی از مسیر های مشخص ،دخیل اند ،فرصت های
عایداتی ،شغلی و زمینه برای سودجویی و رانت گیری را برای
گروه های مختلف فراهم می سازد .به طور مثال ،آنانی که
در کار قاچاق انسان دخیل اند ،به کمیشن کاران محلی که
برای شان مهاجر پیدا می منایند ،و نیز به کسانی که در هوتل
ِ
مختلف
های زرنج کار می منایند (راهنام ها) و به گروه های
که در انتقال مهاجرین با استفاده از موتر های داتسن و سپس
قایق کمک می منایند تا آنان از زرنج به نقطه مرزی افغانستان
و پاکستان در منطقه دک انتقال یابند ،فیس می پردازند .در

مسیر راه در داخل افغانستان ،حد اقل  8بار چنین پرداخت های
پولی به مالکین زمین ها ،مقامات فاسد و گروه طالبان ،و نیز به
آنانیکه زمینه اشکال دیگر انتقال با موتر سایکل و یا پای پیاده
را فراهم می سازند ،به خاطر انتقال انسان ها به مرز افغانستان
و پاکستان و بعد ًا به مرز پاکستان و ایران ،صورت می گیرد.
قاچاق مواد مخدر و تیل نیز همین الیه های مشابه را در پی
دارد که عواید حاصله از این کسب و کار های غیرقانونی ،به
بازیگران متعدد و مختلف خصوصی ،حکومتی و گروه های
شورشی ،توزیع می گردد.
به این ترتیب ،این چندگانگی و تعدد بازیگران مختلف ،عواید
و فرصت های رانت گیری ،سبب ایجاد یک فضای تفاهم
قوی برای تداوم این نوع اقتصاد های غیررسمی و پتانشیل
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 ،گردیده است.
قدرت و توانایی بسیاری از این گروه های دخیل در تولید و
تجارت این کاالهای اقتصادی و پیوند شان با صاحبان قدرت
در سطح والیتی و در سطح ملی ،توانایی مقامات رسمی و گروه
های شورشی – در صورتیکه توافقی میان آنان صورت گیرد – را
برای هر نوع اقدام مخالف این اقتصاد های غیررسمی محدود
می سازد .شاید منونه بارزی ازین توانایی ،تالش های معامله
گران نیمروز برای فشار وارد کردن به قومندانان طالبان در
غورغوری باشد تا آنان سیستم رانت گیری خود را بهرت تنظیم
منایند و حتی از حکومت بخواهند تا اجازه دهد تا مناینده
طالبان در گمرک میلک برای جمع آوری مالیات شان ،حضور
داشته باشد .تداوم «تحمل و بردباری» حکومت در برابر قاچاق
مقادیر کم مواد سوختی ،مواد مخدر ،انسان و سایر کاالهای
اقتصادی به آن طرف های ایران و پاکستان ،نشان دهنده
ماهیت توزیعی این اقتصاد های غیرقانونی و نقش آنان برای
سبسایدی دادن به جوامع مرزی ،می باشد.
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نتیجه گیری دوم این مرحله تحقیق اینست که هزینه کسب
و کار و تجارت در یک اقتصاد با شکاف های افقی زیاد ،بلند
می باشد که این کار هم منافع و هم فرصت های رانت گیری
را محدود می سازد .قسمی که مثال های باال نشان می دهد،
گروه ها و افراد مختلفی وجود دارند که باید به آنان بخاطر
خدماتی که ارائه می دارند پول پرداخت؛ مث ً
ال برای انتقال کاال
ها ،یا برای پیدا منودن افراد برای قاچاق ،و یا حتی بخاطر
عبور از زمین های آنان .حتی کسانی وجود دارند که باید بخاطر
توانایی آنان به خاطر ایجاد فشار ،به آنان پول پرداخت .در واقع
همین هزینه های بلند کسب و کار و تجارت – و تعدد پرداخت
رشوت به مسئولین مرزی افغان و ایران است – که قاچاقربان را
واداشته است تا با استفاده از غولک یا منجنیق ،کانابیس ،مواد
نشه آور و میتامفتامین را به آن طرف مرز ایران ،انتقال بدهند.
همچنین این تحقیق نشان می دهد که روی میزان رانت و سود
معمو ً
ال مذاکره صورت می گیرد چون نرخ های بلند سبب کاهش
و یا توقف تولید و تجارت شده و بالرتتیب سبب از دست رفنت
عواید می گردد .بن ًا افراد و گروه های ذینفع چنین فکر می کنند
که یک اسرتاتیژی برای کسب بیشرت مفاد و رانت آن است که
از تولید و انتقال کاالهای اقتصادی به طور عمده و به حجم
زیاد ،حامیت مناید .مانند سایر مناطق مرزی از جمله والیت
ننگرهار ،روی فرصت های رانت گیری و رژیم های مقرراتی،
بحث و مذاکره صورت می گیرد .معامله گران در نیمروز به
دنبال کسب اطمینان از امنیت مسیر های تجارتی شان هستند
به همین اساس آنان به دنبال مذاکره روی نرخ های تنبیهی
و بلند تجارت شان می باشند و یا هم به دنبال این هستند تا
کاالهای اقتصادی و افراد را از مسیر های که مطمنئ تر است،
انتقال دهند .رسمایه گذاری ها روی زیرساخت های فیزیکی به
منظور تسهیل روند تجارت و ایجاد رژیم های رسمی مقرراتی
– مانند درخواستی که مناینده طالبان باید در گمرک میلک
به خاطر جمع آوری مالیات حضور داشته باشد – این یقین و
وضاحت را برای معامله گران خصوصی می دهد تا آنان بتواند
نوسانات قیمت های بازار های مرزی را در چنین فضایی که
هزینه کسب و کار و تجارت بلند است ،مدیریت منایند.
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به این ترتیب ،رسمایه گذاری ها روی زیرساخت های فیزیکی
مرزی و مقررات برای تنظیم تجارت فرامرزی در میلک/زرنج،
سبب تحول اقتصاد سیاسی والیت نیمروز گردیده است .طرح
های ایران برای مدیریت و کنرتل مرز ها به ویژه احداث دیوار
در رسحدات ولسوالی زرنج ،سبب شده تا تجارت و کسب و
کار از طریق مرز میلک صورت گیرد و باعث کاهش انتقال
کاالهای قانونی و غیرقانونی اقتصادی از سایر گذرگاه های
غیررسمی در ولسوالی ها زرنج ،کنگ و چهاربرجک گردیده
است .اقدامات ایران برای ِاعامل اخذ ویزه توسط افغانها و
نیز توسط احداث زیرساخت ها هم در ایران و هم در داخل
افغانستان سبب پشتیبانی از هدایت تجارت کاالهای اقتصادی
قانونی از طریق میلک و زرنج گردیده است .تاثیر این اقدامات
روی جوامع و مردمان ساکن در مناطق مرزی روشن بوده است.
هزینه و ریسک قاچاق فرامرزی به شکل زیادی افزایش یافته
است و با خشکسالی های مداوم سبب مهاجرت مردمان زیاد
از گذرگاه های غیر رسمی مرزی شده است که در جریان دهه
 1990م ،رونق خوب اقتصادی داشتند .روند انتقال کاالهای
قانونی اقتصادی نیز متاثر گردیده است و سبب باز شدن مسیر
های جدید انتقال ،نقاط کلیدی تراکم که توسط طالبان و
بازیگران فردی حکومتی کنرتل می شوند ،در قسمت های
جنوبی مرز با پاکستان گردیده است .احداث حصار توسط
حکومت پاکستان در مرز بلوچستان به احتامل زیاد سبب مختل
شدن این مسیرهای انتقال گردند و این ممکن منجر به تغییر
مسیر انتقال کاالهای غیرقانونی اقتصادی گردد که احتامال به
طور کامل از والیت نیمروز نگذرند و این بیشرت از پیش سبب
مختل شدن اقتصاد محلی این والیت گردد.
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پرسش سوم 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 بوده 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 تغییر در جریان تجارت با یک تعداد
عوامل مختلف عمدت ًا تغییر در وضعیت ژئوپلیتیک ،میزان
رسمایه گذاری روی زیر بنا های فیزیکی و سطح منازعات و
خشونت ،ارائه می دارد.
این تحقیق به طور واضح نشان می دهد که ژئوپلیتیک در
شکل دهی تجارت فرامرزی از طریق نیمروز و تالش های
دولت افغانستان برای تنظیم مجدد روابط سیاسی و تجارتی
خود با حامیت ایران و هند ،چقدر مهم بوده است .منافع
ایران و هند در گشودن راه های جدید برای تجارت و نیز
رقابت با برنامه اقتصادی دهلیزهوایی پاکستان – چین نهفته
است .رسمایه گذاری های این دو کشور از جمله احداث
ُپل در میلک ،جاده زرنج – دالرام و بندر چابهار (و پیشنهاد
احداث خط ریل (قطار) بین چابهار و زاهدان) منعکس کننده
عالقمندی مالی و سیاسی این دو کشور در گسرتش والیت
نیمروز به عنوان یک بندر تجارتی اسرتاتیژیک ،می باشد .با 2
میلیارد دالر تجارت رسمی با افغانستان نه تنها از طریق زرنج در
نیمروز بلکه از طریق ماهیرود در والیت فراه و اسالم قلعه در
هرات و همچنان میزان بزرگ تجارت غیررسمی با این کشور،
ایران منافع چشمیگری در حاکمیتی در کابل دارد که متوجه
منافع تهران باشد .در پی تحریم های امریکا ،ایران عالقمند
دسرتسی به پول قوی بوده ،عالقمند کار با دولت افغانستان
به منظور حل و فصل منازعات تاریخی روی حقابه اش ،و نیز
آرام ساخنت جمعیت بلوچ آن کشور بوده ،بنابرین بدون شک
منافع اقتصادی و سیاسی ایران روی بحث های جاری پیرامون
اوضاع سیاسی افغانستان تاثیر گذار می باشد – زیرا اگر با آمدن
وضع سیاسی که سبب وخیم تر شدن روابط اقتصادی و سیاسی
ایران با این کشور گردد ،بدون شک کسانی که در نیمروز اند،
بیشرتین آسیب را خواهند دید.

به همین شکل ،روابط با پاکستان نیز به اقتصاد سیاسی والیت
نیمروز نیز مهم است .همین قسم که احداث تاسیسات مرزی
توسط ایران روابط تجارتی این والیت را متحول ساخته است،
احداث حصار توسط پاکستان که در سال  2019م تکمیل
گردیده نیز روی تجارت و سیاست این والیت تاثیر خواهد
گذاشت .خالء های اسرتاتیژیک کامکان در این تاسیسات
مرزی وجود دارد که زمینه برای تجارت مواد مخدر و قاچاق
انسان را فراهم ساخته و فرصت برای رانت گیری را برای شبکه
های مختلف مساعد می سازد .واضح نیست که چرا این خالء
ها باقی مانده اند و منافع چه کسانی در نبود تاسیسات مرزی در
آن نقاط مهم ،بر آورده خواهد شد.
در این مرحله ،یافته های این تحقیق نشان می دهد که
منازعات و خشونت ها تاثیرات مستقیم اندکی روی اقتصاد
فرامرزی والیت نیمروز داشته است .اما در عوض ،از اینکه
این والیت نسبت ًا امن تر است ،سود جسته است .تغییر مسیر
قاچاق انسان از طریق نیمروز به خاطر جنگ های داخلی در
زمان حکومت نجیب الله و پس از سال  2008م ،ورود معامله
گران ثرومتند از والیت فراه و هلمند بنابر خشونت های جاری
در آن والیات ،اقتصاد محلی والیت نیمروز را رونق داده
است .در مواردی هم که خشونت های ناچیز مانند رسقت
های مسلحانه باعث اخالل در اقتصاد مرزی این والیت شده،
معامله گران نسبت ًا این مهارت را داشته اند تا مسیر انتقال
کاالهای اقتصادی شان را تغییر بدهند و یا هم اینکه حکومت
و یا هم طالبان توانسته اند به آن مشکالت رسیدگی منایند
تا زمینه تداوم تجارت و باالرتتیب زمینه رانت گیری را حفظ
منایند .منونه های از این دست را می توان در موارد رسقت
های مسلحانه در ولسوالی چهاربرجک مشاهده کرد که به
طور مستقیم تجارت قاچاق انسان را متاثر ساخته بود ،طالبان
به مشکالت رسقت ها و اختطاف افراد ،رسیدگی کرده اند.
این نوع اقدامات و نقش پیشگیرانه ای آنان از طریق فراهم
آوری امنیت راه برای کسانیکه از این مسیر ها به خاطر انتقال
استفاده می کنند ،برای ایجاد فضای اعتامد به خصوص برای
کسانیکه کاالهای اقتصادی غیرقانونی را انتقال می دهند،
بسیار مهم می باشد.
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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 آن را به
طور 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 است .قسمت دوم این پرسش ،اینکه تصامیم
چگونه اتخاذ می شوند ،دیده شد که بیرون از حیطه این
تحقیق بوده است .اما نتجه گیری های مقدماتی به اهمیت
نقش رسمایه گذاری ها روی زیرساخت های فیزیکی هم در
تشویق و هم در مامنعت انتقال کاال های اقتصادی داشته
است ،اشاره می مناید.
هامنند تحقیق در والیت ننگرهار ،این تحقیق نیز نقشی را که
زیرساخت ها نه تنها در تغییر مسیر تجارت در والیت نیمروز
ایفاء کرده ،مهم بوده است بلکه زیرساخت ها نقش مهمی
در شکل دهی مجدد این تجارت در این والیت داشته است.
استحکام تاسیسات مرزی توسط حکومت ایران ،از احداث
خندق ها و تپه های ریگی در اواخر دهه  1990م ،تا ساخنت
تاسیسات غیر قابل نفوذ به شمول موانع عمودی مانند دیوار و یا
حصار که مجهز با نگهبانان است و ایجاد نیرو های سیار مرزی
تا به تهدیدات مشخص مرزی رسیدگی کنند ،همه و همه سبب
شده تا زندگی کسانی را که بخش اعظم عمر خود را در انتقال
کاالهای اقتصادی در مرز ایران و افغانستان ،سپری کرده اند،
به طور بنیادی متحول سازد.
احداث ُپل در میلک و جاده دالرام همراه با امکانات و
تاسیساتی که برای تسهیل انتقال کاالهای اقتصادی ساخته
شده اند ،سبب تنظیم و هدایت تجارت از طریق گذرگاه مرزی
رسمی گردیده و سبب شده تا با متمرکز ساخنت بازار ،موانع
زیادی در تجارت کاالهای اقتصادی مخصوص ًا تیل ،انسان و
مواد مخدر ،ایجاد گردد .بلند رفنت ریسک و هزینه های بازار
در این اقتصاد ها سبب پایین آمدن میزان مفاد گردیده و نیاز به
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انتقال کاالهای اقتصادی به حجم زیاد را افزایش داده است؛
بن ًا تجارت اکنون به رسمایه زیاد و دسرتسی به شبکه های قوی
قومی نیاز دارد .به این ترتیب ،معامله گران سنتی و کوچک
مجبور به ترک بازار گردیده اند و در خصوص قاچاق مواد مخدر
غیرقانونی ،این معامله گران بیشرت به نوآوری های متکی اند
تا بتوانند با پائین آوردن هزینه ها ،در تجارت و بازار کامکان
حضور داشته باشند.
برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر ،به اصطالح تاثیر مستقیمی
روی ثبات اقتصادی و سیاسی این والیت نداشته است.
برخالف سایر والیات مانند ننگرهار ،هلمند و بلخ ،تالشی برای
مامنعت کشت کوکنار در والیت نیمروز وجود نداشته است.
محدود بودن زمین های زراعتی در این والیت ،و موجودیت
منک در آب های زیرزمینی این والیت که سبب مامنعت رونق
تکنولوژی چاه های عمیق در این والیت گردیده (برخالف
آنچه که در دیگر والیات جنوب غربی این کشور اتفاق افتاده)،
کشت مواد مخدر بیشرت به حاالت بازار پاسخ داده است .به
این ترتیب ،احداث تاسیسات مرزی توسط ایران بوده که بیشرت
تاثیر را روی تجارت مواد مخدر در این والیت داشته است .با
این حال ،جدا از جلوگیری از میزان تجارت ،احداث دیوار و
حصار مرزی سبب تحول این تجارت گردیده است و تجارت را
به دست کسانی داده است که رسمایه زیاد داشته و دسرتسی
به شبکه ها و گروه های حامی دارند تا بتوانند محموله های
بزرگ را از طریق الری ها از مرز جنوبی با پاکستان و یا هم
از طریق گذرگاه مرزی در میلک ،انتقال دهند .نوعی قاچاق
غیرمتمرکزی را که در گذشته وجود داشت ،و اکرثیت جوامع به
خاطر معیشت متکی به آن بودند ،یک کار خیلی پر مخاطره و
ُپر هزینه می باشد ،که در چنین حالتی نوآوری و خالقیت یک
پیش رشط برای کسب درآمد می باشد.
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6نتیجه 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 مخد ِر 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 دارند ،نیز صورت
گرفته است .متون و ادبیات موجود پیرامون اقتصاد مواد مخدر،
به شدت متکی به رسوی های َکمی است که توسط سازمان
های کنرتل کننده مواد مخدر مانند دفرت مبارزه با موادمخدر و
جرایم ملل متحد انجام می شوند .در این نوع ادبیات و متون به
اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی و یا هم به تالش های مربوط به
کنرتل آن ،معمو ً
ال به مثابه عامل اصلی فعالیت های اقتصادی،
تغییر اجتامعی و یا هم منازعه و خشونت در مناطق مرزی مانند
والیت نیمروز ،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 پنداشته 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 به طور فراگیر در
چارچوب رشایط جغرافیایی ،اقتصادی و سیاسی مناطق مرزی
افغانستان ،ایران 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 چیزی 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 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 مناطقیکه 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 قابل پیگیری است) استفاده شده
 این اولین باری بوده که از این روش برای مطالعه و تحقیقروی تجارت و حمل و نقل هم 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 این کار مترکز بر "آنچه مردم در عمل انجام می دهند"  -و
یا آنچه را که آنان فکر می کنند یک محقق بشنود  -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 کنرتل 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.
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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 به طور مستقیم در تولید ،داد و ستد و حمل و نقل کاالهای
اقتصادی مانند تریاک ،هیروئین و کانابیس هم در نیمروز و
هم ننگرهار 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 یکی از 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 ،کاهش دهد .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
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در مورد مواد مخدر" و تالش برای مترکز روی "عملکرد واقعی
مردم" بحث و گفتگو با افرادی که در قسمت باالیی از زنجیره
ارزش مواد مخدر ،یعنی در پروسس و انتقال هیروئین دخیل
بوده اند ،و نیز بحث با مسئولینی که در زمینه مواد مخدر دخیل
بودند ،کاری دشوار بوده است .این نوع تحقیقات نیاز به ایجاد
و حفظ روابط زیاد ،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 پژوهشی 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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پیشنهادات شام
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود.
شام چه خواننده دایمی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید ،چه از کتابخانه
استفاده کرده باشید و یا جدیدا با این سازمان آشنا شده باشید .نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است .نظریات شام برای
ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به
اشرتاک بگذاریم .سهل ترین راه برای ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشدareu@areu.org.af .
شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره  )+۹۳( 799608548در میان بگذارید .اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما
سودمند خواهند بود عبارتند از:
•چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید( .مطالعه انتشارات ،رشکت در جلسات و غیره)؟
•به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟
•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟
•از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا نسخه چاپی؟
•چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟
•نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟
•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟
•به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟
•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟
•عرصۀ عالقمندی ،اشتغال ،مطالعه و موقعیت تان؟
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لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
متام نرشیات در ویب سایت  www.areu.org.afقابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان موجود میباشند.
موجود به
زبان دری

موجود به
زبان پشتو

تاریخ

نام نرشیه

نویسنده

جوالی 2020

تردد قاطرها و وسایط نقلیه :تولید و
تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد
سیاسی ننگرهار

دیوید منسفیلد

جوالی 2020

هشدار جنسیتی در مورد کوید  19در
افغانستان :تاثیر کوید  19باالی زنانی
که در کشت کوکنار مشغول اند

جندر

جون 2020

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله مخترص

مدیریت منابع
طبیعی

پالیسی نامه

مدیریت منابع
طبیعی

پالیسی نامه

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تلفیقی

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

مدیریت منابع
طبیعی

پالیسی نامه

مصئونیت
اجتامعی

مقاله مقدماتی

وقتی آب خشک میشود :درحالی که
وضعیت معیشت  1.5میلیون مهاجر
در دشت های جنوبغربی افغانستان رو
به نابودی است ،چه باید کرد؟

دیوید منسفیلد

√

می 2020

زون غذایی هلمند ،توهم موفقیت

شهال متین

√

می 2020

تعامل آبهای سطحی  -زیرزمینی در
حوضه دریایی کابل

نجیب الله سدید

اپریل 2020

وقتی آب میخشکد:ظهور (و افول
ناگزیر) دشت های جنوبغرب
افغانستان و تاثیر آن بر مهاجرت،
کوکنار و ثبات

دیوید منسفیلد

اپریل 2020

تعامل آبهای سطحی  -زیرزمینی در
حوضه دریایی کابل

نجیب الله سدید

مارچ 2020

آیا دولت افغانستان میتواند در منازعه
بین کوچی ها و ساکنین موفقانه
مداخله کند؟

داکرت انتونیو جیستوزی

مارچ 2020

تکنالوژی و کمک های برشدوستانه
در افغانستان :استفاده از تکنالوژی
برای جمع آوری اطالعات و ارتباطات
در رشایط نا امن

داکرت مینا رودریگو
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√

√

√

√
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موضوع تحقیق

نوع نرشیه

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله تحلیلی

خربنامه

جنوری 2020

مالیات ،پیش رشط دولت سازی،
مروری بر سیستم مالیاتی در
افغانستان

رساج الدین ایثار

دسامرب 2019

خشونت علیه زنان در انتخابات
پارملانی سال  1397افغانستان

نواه کوبورن و محمد
حسن وفایی

√

دسامرب 2019

زون غذایی هلمند ،توهم موفقیت

داکرت دیوید منسفیلد

√

√

نوامرب 2019

منازعه کوچی  -ده نشین در افغانستان
کنونی

داکرت انتونیو جیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

سپتامرب 2019

روند اسکان کوچی ها در افغانستان و
تاثیر آن بر منازعه

داکرت انتونیو جیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله اجاملی

می 2019

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

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله معلوماتی

می 2019

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

داکرت شمشاد پرسلی،
زملی مالیار

√

√

قانون اساسی

مقاله تحقیقی

مارچ ۲۰۱۹

زندگی با قرضه :محدودیت های
قرضه غیر رسمی مصوونیت معیشتی
در والیت هرات

تام شاه ،احسان الله
غفوری

√

√

مصوونیت
اجتامعی

مقاله مقدماتی

جنوری 2019

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

انتونیو گیستوزی

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

دسامرب 2018

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

میرویس ایوبی ،داکرت
هارون رحیمی

√

√

قانون اساسی

مقاله تحلیلی

نوامرب 2018

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

دیوید منسفیلد

√

√

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تحلیلی

می 2018

ارزیابی تاثیر  EUPOLدر اصالحات
پولیس افغانستان

قیوم رسوش

√

√

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

مقاله مقدماتی

حکومتداری و
اقتصاد سیاسی

پالیسی نامه

√

جنسیت

مقاله اجاملی

مدیریت منابع
طبیعی

مقاله تلفیقی
مقاله تلفیقی

منجنیق ها ،پیکپ ها و تانکر ها :تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در مرزهای نیمروز
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موادمخــدر و نظــم (و بــی نظمــی) یــک پروژه چهارســاله صنــدوق تحقیقات چالش های جهانی اســت که در مــورد چگونگــی تبدیل اقتصاد
غیرقانونــی بــه 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.
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