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افغانستان بيش ازنود درصد ترياک غيرقانونی که درجهان مصرف می شود را تهيه می کند .ترياکی که
خود مادۀ اصلی برای توليد هروئين است .ارزش اين کشتزارهای خشخاش به نوصدوپنجاه ميليون
دالرمی رسد؛ ارزش کلی صادرات خشخاش به طرز قابل توجهی بيشتر ازاين است – چيزی بين سه
بيليون تا چهار بيليون دالر؛ اين رقم برای کشوری که توليد ناخالص داخلی آن چيزی در حدود هجده
بيليون دالرمی باشد ،رقمی فضايی است.
ازسال های هفتاد ميالدی ،افغانستان طعمه جنگ ها و شورش های متعددی بوده که در برخی از برهه ها
به يک جنگ تمام عيار داخلی مبدل گرديده است .طی اين دهه ها نظام سياسی درافغانستان ناپايدار و نا
کارآمد بوده است.تمامی دولت ها ،زودگذر بوده و وجه مشترک همه آنها در اين مدت اين بوده است که
هيچکدام از آنها نتوانسته اند کنترل کامل و کافی بر تمام کشور داشته باشند.
به موازت اين ناپايداری سياسی ،به تدريج طی دهه های گذشته ازاشتراک منافع دولتمردان و مسئولين
دولتی  ،ايالتی و واليتی با قاچاقچيان مواد مخدر ،يکی از بزرگ ترين شبکه های توليد ،توزيع و قاچاق
مواد مخدر دراين کشور شکل گرفته است .شبکه ای بسيار پرقدرت که در شطرنج سياسی افغانستان
همانند دولتی دردولت عمل می کند .اين شبکه قدرتمند که خود دولتی است دردولت بر بسياری ازمناطق
استراتژيک در سرزمين های قبيله ای  ،خصوصا ً مناطق همجوار با مرز پاکستان کنترول و تسلط دارد.
فقط در يک دوره دوازده ساله ،بين سال دوهزارودو ودوهزارچهارده ميالدی ،به طورمتوسط ساالنه بيش
ازيک نيم ميليون هکتاراززمين های زراعتي زير کشت خشخاش بوده است .در همين مدت ،افغانستان
بزرگ ترين توليد کننده ترياک جهان بوده است.
افغانستان بيش ازشصت نو هزار تن ترياک خام توليد ميکند .طی دوسال گذشته ،يعنی سال های
دوهزارچهرده وپانزده ميالدی توليد ترياک درافغانستان يک رکورد تاريخی داشته است .در حالی که
کنترول بسياری ازمناطق استراتژيک افغانستان ازکنترول دولت مرکزی خارج است ،اين شبکه دولت
مانند ،با همکاری گسترده مسئولين حکومتی ،ايالتی و واليتی ،خصوصا ً آنانی که خود مسئوليت نظارت
و کنترول بر کشت و توليد مواد مخدر را ازسوی دولت دارند ،بر قسمت های وسيعی ازمناطق

استراتژيک افغانستان تسلط يافته اند .اين تسلط ،به رغم تمامی تالش ها و بودجه های قابل توجهی بوده
که ازسوی جامعه جهانی برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر دراختيار دولت افغانستان گذاشته شده
است .اين شبکه ،نيروها ی مسلح خود را دارد که از بهترين تجهيزات نظامی و عملياتی بهره مند است.
همچنين با گروه های شورشی و مخالف دولت کابل ،مانند طالبان اشتراک تاکتيکی دارد .خالصه کالم
اينکه در بسياری از مناطق افغانستان که توليد کننده عمده ترياک است ،آنها حرف آخر را ميزند .طی
سيزده سال گذشته ،تالش ها برای مقابله با نيروی های اين شبکه قدرتمند ،برای کنترول مناطق مهمی از
افغانستان نافرجام مانده است.
مواد مخدر ماده افيونی است که در بيشتر موارد کشت و قاچاق آن درجهان از طريق افغانستان صورت
میگيرد.
کشت اين مواد نيز درسال هاي گذشته روند صعودی را پيموده که اين خود معضلی جهانی برای
افغانستان محسوب میشود ،زيرا دولت کابل با افزايش کشت اين مواد همه ساله تحت فشارهای جهانی
قرار میگيرد.
گزارشهايی وجود دارد که با گرمشدن هوا در واليتهايی که مواد مخدر در آن کشت میشود ،زمان
نيشتر زدن آن فرا رسيده و بدون شک در اين گزارشها زمزمههايی نيز شنيده شده که افغانستان در
سالنودوچهارخورشيدي نسبت به سال گذشته شاهد افزايش کشت اين مواد افيونی خواهد بود.
با توجه به اينکه کشت مواد مخدر همه ساله روند صعودی داشته و خود زمينههای سالمتزيستی
افغانستانیها و ملتهای جهان را به مخاطره میاندازد در زير به دالئل افزيش کشت و قاچاق اين مواد
در افغانستان اشاراتی داريم.
تمام دهقانان افغانستان با توجه به اينکه مسلمان هستند و با آموزههای اسالمی آشنايی دارند ،میدانند که
کشت اين مواد زيانبار از نگاه اسالم حرام مطلق است و خداوند بزرگ مجازات شديدی برای آن در نظر
گرفته است ،اما دليل موجه اين کشاورزان فقر اقتصادی آنها است .با توجه به اينکه دهقانان ساير
کشورهای جهان از کشت اين مواد مبادرت میورزند ،مواد مخدر نسبت به اکثر نباتات بها و قيمت
بيشتری دارد و دهقانان افغانستان برای به دست آوردن پول بيشتر و خروج از فقراقتصادی و تنگدستی،
آن را راهی برای نجات خود و خانواده خود میدانند.
سي سال جنگ ،ناامنیها ،خشونتها و درگيریهای داخلی زيربناهای اقتصادی افغانستان را تخريب کرد
و دولت کابل با توجه به اينکه سالها از عمرش میگذرد نتوانسته در اين سالها زيرساختهای اقتصادی
را بازسازی و نوسازی کند و به اين صورت مانع کشت مواد مخدر توسط دهقانان شود.
افغانستان با آغاز سال دوهزاروچهاريکبار ديگر شاهد افزايش درگيریها و نبردهای سبک و سنگين با
طالبان و ساير گروههای تروريستی در اين کشور بوده که همزمان با افزايش اين جنگها ،کشت و قاچاق
مواد مخدر نيز افزايش يافته است .کشت زياد و نبود مصرفکنندگان داخلی ،دهقانان رامجبور به
صادرات مواد مخدربه کشورهای همسايه و ازآنجا به ساير کشورها کرده که ناامنیها در کشور زمينه
قاچاق بدون دغدغه و هراس را برای آنها فراهم کرده است.
با توجه به گزارشهای مواد مخدر افغانستان ،اين مواد در مناطقی کشت میشود که ناامنیها و حضور
شبهنظاميان بيشتر است و به هر اندازه که طالبان حضور قویتر داشته و ناامنیها را دامن زنند ،حجم
کشت اين مواد افيونی نيز افزايش پيدا میکنند .به نظر میرسد که حمايتگران مواد مخدر خود زمينه
ناامنی را در اکثر واليتهای افغانستان ايجاد میکنند تا از اين طريق از کشاورزان پول بيشتر گرفته و
قادر به تداوم اهداف ضد بشری خود شوند.
همانطوری که درباال اشاره شد ،مواد مخدر نسبت به سايرمحصوالت درآمد بيشتری برای دهقانان دارد و
به همين دليل است که دهقانان حاضر به کشت اين مواد میشوند .دولت درسالهای گذشته کوشيد تا
محصول جايگزين مواد مخدر را به دهقانان معرفی کند که در نتيجه آن زعفران در برخی مناطق که از

امنيت نسبی برخوردار است ،جايگزين کشت مواد مخدر شد ،اما اکثر واليتهايی که کشت مواد مخدر
در آن رايج بوده از کشت زعفران بیبهره ماندند.
واليتهای ناامنی که کشت مواد مخدر در آنها ادامه دارد ،تحت کنترل دولت کابل نيستند و اين
تروريستها هستند که به کشاورزان دستور کشت داده و از آنان حمايت میکنند .دولت در اين واليتها
نتوانست از کشت زعفران که جايگزين مواد مخدر بود ،حمايت کند و به همين دليل کشت مواد مخدر با
حمايت بيشتر از سوی طالبان ادامه پيدا کرد.
براساس جديدترين گزارشها مواد مخدردرمناطق تحت تسلط دولت نيز کشت میشود وبه دليل فساد
گسترده اداری و نبود روحيه مبارزه جدی با مواد مخدر در ميان مسئوالن ،کشت اين مواد همچنين ادامه
پيدا کرده است.
اين گزارشها نشان میدهد که مأموران دولتی با اخاذی ازدهقانان اجازه کشت مواد مخدر را میدهند.
بدون شک ،اين گزارشها نشان میدهد که فساد گسترده اداری و نبود روحيه مبارزه با مواد مخدر ميان
مأموران دولتی نيز در روند افزايش کشت و قاچاق اين مواد اثر گذاشته و تاحدی زمينه افزايش آن را نيز
فراهم کرده است.
يکی ديگر از دالئل افزايش کشت مواد مخدر توجه ناکافی دولت کابل و کشورهای همکار است که سبب
شده افغانستان بيشترين مواد مخدر جهان را توليد کند .به دليل نبود نيروی کافی ،دستکم در مناطق تحت
کنترول دولت برخی زمينهای کشاورزی بررسی نشده و به اين صورت کشاورزان بدون دغدغه به
کشت و سپس به قاچاق آن میپردازند.
در اين ميان کشورهای خارجی بهويژه نظاميان آنها طی سالهای گذشته از مواد مخدر حمايت کرده و در
انتقال و کشت آن دهقانان را ياری رساندند .حمايت از مواد مخدر توسط خارجیها بر هيچ کس پوشيده
نيست و بارها مقامهای آمريکايی اعالم کردند که سود آنان از مواد مخدر بيشتر از هزينهای است که
واشنگتن برای افغانستان میکند.
طی سالهای گذشته مواد مخدر به دوصورت توسط خارجیها حمايت شده است .نخست؛ به طور مستقيم
به کشت و قاچاق مواد مخدر میپرداختند و دوما ً با حمايت توسط تروريستهای دستپرورده خود اين
سود را به جيب میزدند.
درماه دسامبر ،سازمان ملل متحد گزارش کرد؛ ازسال دوهزاريک ،زمينهايی که برای کشت ترياک
استفاده میشود ،شصت درصد گسترش يافته است و به دوصدونوهزار هکتار رسيده است .هروئين و
مورفين افغانستان که ارزش آن سه ميليارد دالر تخمين زده شده است ،حدود پانزده درصد توليد ناخالص
داخلی افغانستان را تشکيل میدهد .سازمان ملل با توجه به رشد در کشت ترياک ،بايد فرض بر آن باشد
که درآمد طالبان از تجارت غيرقانونی مواد مخدر يک عامل مهم در ايجاد دارايی برای اين گروه باقی
مانده است.
در همان ماه ،بازرس ويژه آمريکا برای بازسازی افغانستان هشدارداد که با پايان يافتن جنگ و فرار
پولهای کمکی از کشور ،تجارت ترياک قطعا ً افزايش خواهد يافت .با اين حال ،وی اظهار داشت که
پروژههای آمريکا در زمينه بازسازی ،بهويژه پروژههايی که به « بهبود آبياری ،جادهها و کمکهای
دهقاني» اختصاص يافته بودند ،احتماالً انفجار در کشت ترياک را رهبری میکردند .تا زمانی که
بانکداری بينالمللی ميلياردها دالرازتجارت مواد مخدر سود میبرد ،میتوانيم انتظار داشته باشيم که
«جنگ با مواد مخدر» مانند «جنگ با تروريسم» سودآور است.

