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امریکا  اعالم داشت    ایاالت متحده  ریس جمهور  « اوباما »  قسمیکه   :گلوبال ریسرچ

به پایان خود  درمبارزه با هیروین افغانستان  امریکا  متحده  ایاالت  طره ومخاماجرا که 

نزدیک شده وما تاچند سا ل آینده ازاینکه ماراطبق ترازنامه با توجه به یکی از توجیهات  

رزه برضد ما را دراین مبا  زند ودرنتیجه متهم میسااحترام مبنی براشغال افغانستان قابل 

ز فت وا می پندارند  راه بیرون رفت خودرا  درخواهیم یا ردهناکام وشکست خو هیروین 

به حیث   تاریخ  ن در طول که افغانستا  استپذ یر انکار نا  حقیقت سوی دیگر این یک 

قدرت   جم  جهان  مسمی گردیده است وهیچ وزومتها رت های بزرگ متجا قبرستان  قد

ولی به .  درآورد خود   بزرگ متجاوز جهان نتوانسته این سرزمین را درتحت سلطه ای

وتهاجم   از اشغال  بعد« باغ امپراتوری»گفته ای اگاهان سیا سی  افغانستان کنونی  به 

                                                          . درآمده است که تولید تریاک بعد از اشغا ل  بیشتر وبیشتر گردیده است تو  امریکا ونا

چنانچه که تولید تریاک دربین  فغانستان  سر به فلک نهاده تولید وحاصالت تریاک درا   

تن افزون  گردید واما امروز  تولید ( 6662)تن به ( 081)از ( 6662تا  6660)سالهای 

اهان امور مفسرین واگقابل تذکراست که اکثر- تن کاهش یا فته است (  0266)تریاک به 

صوالت وتولید  تریاک  د وفزونی مح یا ازدچنین توضیح مینما یند که سهم  واشنگتن در  

چشمگیر وقا بل مالحظه است   وداده  ها ویا  نقش طالبان  وبزرگنمایی   یهبه نسبت تقو

ارقا می که به ارتبا ط تولید تریاک افغانستان  پیشکش میگردد ویا  ارایه شده است عمدتاً 

کشت   ارتباط  تو  به و نا  واشنگتن  آنکهازسوی دیگر برای .کمتر نشان داده شده است 

موریت خودرا بری الزمه  ومبرا  این ما  وزرع و ترافیک مواد مخدره  وازدامن زدن به

موجودیت  . شورش ترویج وتبلیغ مینما ید ره را بعنوان علت اصلی  د مواد مخدننشان ده

در  ها یم نظا غیر ر باالی  ت هالکتبا رجی  توام با حمالت وتخریبا زان خا د سربا زیا

عوامل قابل  توجیهی است  که در پشت سر  حمایت مردم وتحمل طالبان را   ن نستا افغا

کاهش    کی ازآن است  که آمده است حا(  UNODC)بیشتر میسازد  آنچانیکه درگذارش 

ید  استراتیژیک شورش  است  چونکه  در تهدره  تنها یک تا ثیر حد اقل  تولید مواد مخد



جهان   سراسر در گان  خصوص  از اهداکنند که بل توجیهی شان را قا  ن  بودجه لبا طا

همین دلیل  پولی را که ازدادوستد وترافیک مواد مخدره  بادرنظرداشتست می آورند  بد

                                                                                         .  بد ست می آورند  رقم آنرا کمتر نشان میدهند 

                              

                                         
                                                                                                                                                                                                             درافغانستان تریاک                                        

 (UNODC)جرم وجنایت  ذارش  دفتر سازمان ملل متحد به ارتباط   مواد مخدره گ

تهد ید فراملی وفرا وطنی  تریا ک افغانستان  : جنایت وشورش.جرم تحت عنوان اعتیاد ،

یک مثا ل خوب از نقش طا لبان  را  از دید گاه  متعا رف در ترافیک مواد مخدر فراهم 

د میلیون دالر ازدادوست( ۵۲۱)وچنین ادعا میشود که طالبان در طول یکسال مبلغ میسازد 

وسرازیر نمودن مواد  طوفان کامل)وتجارت موادمخدربد ست می آورند وآنهم  به نسبت 

؛   مرکزی  ی آسیا  در  انرژی  بیشتر  بع  منا  تخریب و تروریزم   انداختن مخدره وبراه 

(UNODC)    ن زمامداری  وقدرت  لبان در زما به این امر معتقد وباورمند است  که طا

از تجارت   رلمیلیون دا«  066»تا « 21»از ( 0006)درنیمه دوم سال خود درافغانستان 

میلیون ( 061)به (  6661)ودادوستد مواد مخدره بد ست می اوردند که  این رقم درسال 

ارایه شده است   بعنوان  یک افزایش قابل توجیهیاگرچه که این افزایش دالر صعود نمود 

اریم به آن  باور دستان  نسبت به گذارشات که ما غاندراقتصاد تریاک  افولی نقش طالبان 

نسبت به ارزش واهمیت ه طالبان تنها سهم کوچکی یعنی کویا بما رسیده است کمتر بوده 

افزون برآن  به احتمال زیاد این .  را از معا مالت تریاک  بد ست  می آوردند نقش شان

ه بوده حالنکه  حسب گذارش یومخدره برای طالبان یک منبع ثان پول بد ست آمده ازمواد

(UNODC  )  لبان   طا درصد  بوجه ( 01)تا ( 06)چنین تخمین  زده شده است  که تنها



کمک  وتوسط   منابع غیرتریاک دیگر آن  ازفیصد ( 81)وبد ست می آید از مواد مخدره 

                                                       . شود مین می تا  وبیرونی های خصوصی

گذارش  ملیارد دالر( سه)مخدره افغانستان درحدود  عاید ودرآمد کل ازتولیدوفروش مواد  

حاکی ( UNODC)ره  ارتباط مواد مخد حسب راپور  دفتر ملل متحد به  و داده شده است 

ان که ید دهقان فیصد دریافت مینمایند  وعا( 1)از آنست که  طالبان  ازاین مبلغ درآمد تنها

فیصد ( 21)میباشد  فیصد( 66)نند  مخدره بفروش میرسا موادتریاک را باالی قاچاقچیان 

البته که القاعده طورمستقیم در تجارت مواد ) قچیان مواد مخدره  به قاچاقی این پول  متبا

وقاچاق سالح در مرز پاکستان  مواد مخدره   ناچیز ق بلکه به قاچا یرد گمخدره سهم نمی

پولیس ، مقا مات بلند باالی دولتی ، کارگران محلی ومنطقوی وکمیشنکاران ( می پردازد

گذارش میدهد که تمام این   ومردم محل درنظرداشت شاهدان  گذارشگربا –تعلق میگیرد 

رای مد ت کوتاه درتحت گروهای زیدخل در دادوستد تریاک که ازآنها درباال نام گرفتیم ب

حمایت امریکا ونا تو قرارمیگیرند یعنی امریکا ونا توازجمله بازیگران اصلی در تجارت 

                                                                                    . مواد مخدره  افغا نستا ن میبا شند 

شورشی بشکل شگفت  و  مسلح  ن لبا که طا  شودادعا می ازاینکه  زهم با روی همرفته  

 وهرگز گمراه کننده بودهست می آورند ک بد تجارت تریای ازکالنسودهای ومرموزانگیز

میشود   بیشترادعا  مخدره  آنطوریکه  ن را با مواد لبا رابطه طازمان ملل متحد  دفتر سا

روهای وگ  از افراد  بعضی  که تاکید نمی نما ید بلکه اصراردفتر ملل متحد  در اینست 

پیگرد قرار نمیگیرند مورد مصروف اند ره  مواد مخدر وبا به طا لبان که درکاروابسطه 

قابل  در تحت حما یه امریکا قراردارند  ویا از طرف امریکا  ویا به آنها به نسبت اینکه 

( UNODC) آژانس توجه صورت نمیگیرد دراینجا چنین به نظرمیرسد که  این  تحمل اند

باوجود یکه اجندای کاری اش مبارزه علیه مواد مخدره است  بازهم عملکرد اش  بعنوان  

یک سازمان توانمند وبررسی کننده  ازسیاست های ایتالف درافغانستان  نه تنها که بسنده 

نیست بلکه کاماًل ناتوان است وناتوانی این سازمان زمانی معلوم میشود   که این سازمان 

که مستقیماً در دادوستد وترافیک  مواد  مخدره   نام گیرد  ت دولتی ما واند  ازمقاحتی نمی

چه رسد که مقا ما ت ایتال ف  را که  در داد وستد   مواد مخدره .درافغانستان ذیدخل اند 

                                                                .   درافغا نستا ن د ست دارند افشا نماید

جریان اصلی رسانه ها و اگاهان امور ومفسرین اگاه  اندازه و سایز صنایع واهل حرفه    

ا  آنه  خطا رفتنب  افغانستان  به نسبت  اشتباه و مواد مخدره را مقصر میدانند  آنچه که در

دولت  افغانستان بمثابه یک دولت فساد تا حدی زیاد گسترش یافت وبویژه با تمرکزبروی 

از ( 6660)مسولت  طی سال کل افرین وبا داشتن پولیس ناتوان توام  با عدم احساس مش

یت  وحمامخدره  ازتولید مواد چشمگیربرگسترش  مبنیتو وناعملکردایاالت متحده امریکا

و صریحاً خاطرنشا ن درقدرت رامیتوان  تذ کرداد  تعداد افراد فاسدجا نبه امریکا از همه



ساالران     جنگبا  ط ارتبا ری و در همکا در  که متحده امریکا بودین ایاالت ساخت که ا

وز نمود  به  این  جنگ ساالران  ره  بر افغانسا ن  تجا اتحاد شما ل  ومافیای مواد  مخد

نمود و درمناسبات بین المللی به آنها از   میلیونه ها دالر  کمک  جنگی و  سالح ومهمات

.                                                                                     ی دریغ نورزید هیچ نوع کمک های د یپلوما تیک

        از مجدد افرادراکه بتوانند ل ساختن نباید فراموش کرد وآن اینکه توانمند ومتمول وفعا    

تا جایکه منجر   ندفظت نمای تریاک محاقاچاقچیان مالیه دریافت نمایند واز تریاک زارعان

ممنوعت زرع تریاک  که طا لبا ن ری سریع  تولید مواد مخدره پس ازوقفه ازسرگیبه از

وضع نموده بودند گردد، آنچنانیکه بسیاری ازناظران  بطور ( 6660-6666)در سالهای 

تمام مامورین عالی رتبه در وزارت امور داخله : می نویسد احمد رشید   مستند  ازجمله 

میباشند و حامد کرزی عمدًا قاچاقچیان  مواد مخدره  حمایت کننده گان عمده افغانستان  از

از عزل و اخراج  این  افراد حما یت  کننده قاچا قچیا ن مواد  مخدره  از  وزارت داخله  

شبهه نظامی  که توسط سازمان واز سوی دیگر آن عده ازجنگ ساالران  خود داری نمود

انان  آنها  در وزارت  هان وقوماندخلع سالح شده بودند  اکثر فرماندوملل متحد  مرخض 

وبه حمایت دایمی شان  از قاچاقچیان مواد موقف های  جدید را بدست آوردند  امور داخله

آن نبود  تا این   نیز عالقمند   متحده امریکا  مخدره  کما فی السابق آدامه دادند  وایاالت 

بنا برآن از سرزنش  از مقامات و موقف های خود عزل گردند ن مواد مخدره  قچیا قاچا

به فساد واز جنایتکاری آنها در آن هنگام اغما ز نمود چونکه چشم پوشی ازاثرات وبخش 

مستقیم وقابل پیش بینی از سیاست های  مروج ایاالت متحده امریکا میباشد  که به الگوی 

                                                      . وادمخدره  به دنبال داشته است تاریخی مدارا وحفاظت از قدرتمندان دادوستد م

هیروین را بار بریک له وانبارعظیم ازیک محمو(6662)درسالنیروهای امنیتی افغان    

شده  حسب   دستگیر  محموله اما این   کردندد ستگیر  زدیکی قندهار سراغ و ندر الری

ر ریس جمهور  به  ستیا د و مد کرزی حاجمهور   ریس  برادر کرزیولی هدایت وامر 

خود   نزد  در بند را  قچیان  نده نیرویهای  امنیتی که حامل محموله هیروین  وقاچا فرما

با محموله هیروین را رها نمایند وازدستگیری اشتند امر نمودند که قاچاقچیان وموتر بارد

ی نداشته باشند اما دوسال بعد امریکایی ها ونیروهای  خودداری نما یندوبه آنها غرضآنها 

پوند هیروین را ( 006)مبارز ضد قاچاق  مواد مخدره  درنزدیکی کابل  محموله بیش از 

باعامالن آن محموله دستگیرنمودند وبعد از بررسی وتحقیق محققان ایاالت متحده امریکا  

 ولی احمد در حامد کرزی  یعنی بهشده به براروشن شد که این محموله هیروین دستگیر 

ک مامور اسبق حسب اظهار  ی  که ولی  کرزی   کر است قابل تذ،   کرزی تعلق داشت 

وستد مواد   داد  مالت که در معا  افغانی  تمام آن همه افراد مهمدر راس « سی آی ای»

که مقامات  یی شده است  سا نبی اکنون کاماًل شنا ست دارند  قراردارد  واز جا مخدره د

مواد   مالن  دادوستد عا  وشخصی  با  رسمی ایاالت متحده امریکا  بصورت خصوصی



نچه ویکی لیکس دریک  کبل  تنگی دارند  چنا روابط تنگا مخدره درافغانستان  بستگی و

ماه  سپتمبر  در  کرزی  ولی   با احمد  یی ت امریکا ما که مقا   بازگویی خود افشا نمود

اند    گفتگو  نموده یدار و ت باهم د ین جلسا درچند( 6606)ماه فوریه سال ودر  (6660)

ولی کرزی  بعنوان ریس شورای والیتی  با درک  این مطلب که ید با  احمد  حاالنکه  با

او  بطور گسترده  فا سد ویک قاچاقچی مواد مخدره  میبا شد  برخورد صورت میگرفت 

می نمود ند اما برعکس  با او پیهیم   ش محکوم به جزاواورا به نسبت اعما ل ناشا یسته ا

؛سنا تورجان کیری ریس کمیته روابط   صورت گرفته استدوستا نه مرموزودید وبازدید 

ما  نبا ید  احمد ولی : خارجی سنای ایاالت متحده امریکا دریک صحبت خود چنین گفت 

کرزی  را که برادر حامد کرزی  دوست ومتحد نزدیک  ما است  با اظهارات  چند مقاله 

                                                                         .   چندی دست زنیم ویا به شایعات  نویس از ارتباط جمعی  سرزنش نما یم 

ملیارددالری که از فروش مواد مخدره دربازارهای  جهانی ( 01)باید اذعان نمودکه از    

توسط  سیستم  (   ملیارد « 1» تا« 0» )فیصد آن (  06)الی ( 1)بد ست می آید  تنها  از

میلیارد « 21»تا « 26») کزوجابجا میشود در حالیکه دو سوم با نکی بطور رسمی متمر

سترس قرارداده میشود  پیوسته به  با نکی پول شوی  شده وبد  سیستمازطریق  آن ( دالر

( 666)درگذارش اخرخود چنین تخمین زده  است وآن اینکه  از مجموع ( UNODC)آن 

فیصد  ازتمام  پولهای جنایی  «  o,2»ملیارد دالر از پول فروش ساالته مواد مخدره  تنها 

توسط سیستم متمرکزبانکی دربا نک منجمد گردیده  حالنکه دولت ها با ید اولویت  های 

                                                       .دیگری  از تنظیم  صنعت با نکداری خارج از این نما یند گی  نفع اضا فی بدست آرند

سیا ست « 6661»تا سال   : ره رزه با مواد مخد متحده امریکا  درمبا سیاست  ایاالت

امریکا در افغانستان  به ارتباط مواد مخدره بطور کل نگران کننده ویا قابل اند یشه نبود  

جنرالی  که  در را س نیروهای (  General Tommy Franks)جنرال تومی فرانکس 

دریک صحبت   اول  باالی افغانستان تهاجم آوردمتهاجم ایاالت متحده امریکا برای با ر 

متحده امریکا   ایاالت:  خبری خود به ارتباط مواد مخدره درافغانستان چنین  افاده نمود 

ت ومردم موضوع تصفیه  وممنوعیت  وحل پرابلم های ناشی از مواد مخدره را  به دول

امی  بپردازیم  رد  به کدام اقدوما بخود حق نمیدهیم که در این موافغانستان محول مینماید 

سوی دیگر  واز شیم  ن نمی با انست افغا ره در مخد حل پرابلم های مواد یعنی که ما مامور

به   امریکا  متحده ایاالت   شد  که  هنگامیکه از دونالد رامسفلد  پرسیده( 6660)درسال 

   رامسفلد د  ؟یمیخواهد بکن  چه هلمند چی برنامه ای را پیش میبرد ویا ارتباط  تریاک در

چه میکنید ویا چه  ش در هلمند  گفت چون شما از من می پرسید که شما به ارتباط خشخا

نب دیگر  ازجا!  نمیدانم من هرگز  که  اینست  اکنون  همین  من جواب مه  دارید   برنا

 Major  Harrison) ریسن سارلس هامجرارت دفاع ایاالت متحده امریکا وزسخنگوی 

 Sarles )ما یک نیروی کار برای مواد مخدره نیستیم  :  می  بگرام  گفت  یگاه نظا در پا



نشده  سپرده  مشخص  کدام وظیفه  یا  به نیروهای ما به ارتباط مواد مخدره درافغانستان 

  -نیست هلمند   ک از تریا شی  معضالت نا  است  یا بخشی از ماموریت نیروهای ما حل

درافغانستان ایاالت متحده امریکا ( DEA)اداره مبارزه با مواد مخدره باید اذعان نمود که 

دفتر   هیج  (6662)تا سال  ویند گی در افغا نستا ن دا شت  تنها دو نما  (6660)  تا سال

                                                                                                                                                     .ستان  باز نکرد ویانمایندگی دیگری در افغان

دراینجا :  بازهم به ارتباط سیاست ایاالت متحده  امریکا درقبا ل مواد مخدره افغانستان   

ود دارد  که  چرا  بخشی  از ما مورین بلند مقام کاخ سفید دالیلی چندی  قابل توضیح وج

ونظامیان ایاالت متحده امریکا مخا لفت های اولیه خود را در مبارزه  با مواد مخدره  در 

نشان واشنگتن باید عمالً  تجاوز به افغانستانبعد از:  دلیل  نخست: افغانستان نشا ن دادند 

ویا تخریب البراتوارهای ازبین بردن مزارع کوکناراش وبه خشخوزرع  دهد که به کشت

این تا سیسا ت  نمیبا شد و ضرورت آن   ریبویا درپی تخ کدام کاری ندارد مواد مخدره

 پیوسته به. هم دیده نمیشود که واشنگتن دراین مورد به کدام اقدام مشخص مبادرت ورزد 

 Genera Kari)  ی آیکنبیریکا ر    جنرال   تورن (    6661)آن   در  اوآخر سا ل  

Eikenberry  ) قوماندان وقت قوت های نظا می ایاالت متحده امریکا در افغانستا ن  به

مواد مخدره چیزی بد هست ؛  او :  ارتباط مواد مخدره افغانستان  چنین ابراز نظر کرد 

امیان  همین اکنون مواد مخدره افغانستان  برای ما نظدر صحبت رهنمودی خود افزود که 

که به اینجا  آمده ایم  کدام  اولویت  خا ص ندارد بلکه درشرایط کنون  مهمترین  وتاخیر 

ناپذ یرترین هد ف و وظیفه برای واشنگتن  موضوع  عراق است وآنهم  به نسبت داشتن  

منابع نفت وانرژی ازیک سو واز سوی دیگراز نظر موقیعت ستراتیژیک  کشوری بس 

پس بادرنظرداشت این اصل عراق کشوری است که برای واشنگتن . مهم درخلیچ فا رس

.                                                                                                                       اولویت خاص دارد 

متحده امریکا  که در  نی  ایاالت  ن محلی افغا ان  ودوستا ری از متحد بسیا  :دلیل دوم 

 ودرمخالفت بینهم درگیر  پول وقدرت و مقام  طر کسب فیک مواد مخدره  بخااوترقاچاق 

واینها تمام پولی را که از دادوستد مواد مخدره بد ست می آورند   آیا برای  واشنگتن  اند 

اتورهای الزم پنداشته میشود که به تخریب واز بین بردن مزارع خشخا ش و انهدام   البر

مواد مخدره  که منبع درآمد  دوستان ما میباشد دست بکار شود وما نع  کسب سود  ونفع 

متحدان خود گردد  وایا اگر ایاالت متحده امریکا به تخریب مزارع والبراتوارهای  مواد 

مخد ره دست بکار شود این خود  به عملیات های نیروها ما ودوستان جنگ ساالر ما که 

ویا  آنطوریکه  یند ضربه مستقیم نخواهد بود نگ نیا بتی  در افغانستان مینماطر ما ج بخا

نگ  ساالر ما  بدون  از خاطر نشان میسازند  که دوستان ج دیپلومات های غرب صریحاً 

ا میا ن  مبارز خود معا ش فروش مواد مخدره  پول از کجا بد ست آورند که به  شبهه نظ

است که هزینه  مواد مخدره دادوستد همینبرای آنها رآمدبپردازند پس منبع خوب دماهوار



توضیح ( James Risen)رایزن دراین مورد  جیمززد  ن را فراهم میسا ادامه مبارزه شا

تنه و امکانات ( 61)وتصریح مینماید که چرا پنتاگون وقصرسفید از بمباردمان بمب های 

درنقشه (  6660)درسال ( سیاه) وتسهیالت انتقاالت  مواد مخدره  که سازمان سی آی ای

به تقاضای  ( 6661)خود  آن را نشانی کرده بودطفره رفت  باز هم بطور مشابه  درسال 

درخواست   درخواست آن اداره صرف سه ( 60)از ( DEA)اداره مبارزه با مواد مخدره 

وبین بارنیت ر  ز زد دراین مورد  د سربا یگر آن نها درخواست د( 60)یرفت واز  را پذ

(Bernett  Rubin )  نگرش ایاالت متحده امریکا را درقبال مواد مخدره افغانستان طور

وقتی که من با وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا اقای رامسفلد :  فشرده چنین افاده مینماید 

از افغانستان  بازدید بعمل می آوردیم  رامسفلد با شخصی  که تعداد از فرماندهان افغانی 

دراین دیدار   نمود  رامسفلد  پدر مافیای ترافیک  مواد مخدره  می شناختند  مالقاتاورا 

لبان  که برعلیه طا  میخواهید  اگر شما  گفت. به اوار ساده به او تفهیم نمود و بطور بسی

اجازه میدهیم که تریاک ویا هیروین را به هرجا که میخواهید انتقال دهید ارابجنگید ما شم

مورد برای شما هیچ نوع موانع را خلق نمی نمایم  واین خود نشان میدهد که وما  دراین 

 افسران نظامی ایاالت متحده امریکا درافغانستان از  پیگرد عامالن دادو ستد مواد مخدره 

چنا نچه در این زمینه  یک افسر   ندوشی نموده وفعالیت های آنها را نادیده میگرفتچشم پ

به زیر دستان خود هدایت میدهد که هرگاه درهنگام گشت زنی   کاله سبز پوش امریکا یی

کسی ویا کسا نی راکه هروین ویا تریاک را باخود به جای حمل میکردند  ویا درنزد آنها 

تریاک ویا هیروین را درمی یا بید  به آنها غرض نگیرید و آنها را آزاد گذارید که هرچه 

سنای ایاالت متحده امریکا تذکر بعمل آمده  ازسوی دیگر دریک گذارش. میخواهند بکنند 

است که نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا درافغانستان  مانع کار وبا ر عامالن  دادو 

ستد مواد مخدره نمیشوند ویا در فعالیت های آنها تداخل نه نموده وباعث اخالل فعالیتهای 

 اداره مبارزه بامواد مخدرهکه خود   آنها نمیشوند  ازاین  گفته ها  چنین  نتیجه میگیریم 

.                                                                             درتقویه  سرکردگان ترافیک مواد مخد ره  نقش ارزنده ای دارد  امریکا

ست  بدطر بخا یشید  که با تخریب  مزارع تریاک وزارت دفاع چنین می اند: دلیل سوم 

ک  فراهم  آوردن دل ودماغ  افغان ها  زمینه رنجش خا طر  دها قین وکشا ورزان  تریا

بخاطر ازبین بردن خفګان (  ۲۰۰۵)واقیعت چنین بود که طالبان بعد از سال  خواهد شد 

وخشم  زارعین خشخاش  به نسبت قدغن قرار دادن زرع تریاک ویا ازبین بردن مزارع 

ه  مزارع ی جویانه زنند   همان بود که درهلمند  زارعین کتریاک  دست به اقدامات تالف

قندهار به دهاقین ودردرتحت حمایت قرار دادند  راازبین برده شده بود  آنهاخشخاش شان 

که به آنها به نسبت تخریب مزارع تریاک صد مه رسیده بود  به  آنها  کمک های  ما لی 

دورازحقیقت است  که گفته شود با ازبین لذا این کاماًل   - ازطرف دولت صورت گرفت 

حاالنکه برعکس با  وت وشورش شورشیان تضعیف میگردد  بردن مزارع خشخاش  بغا



میگردد  چنانچه   ر بیشتر با  اجرای عملیات ها  توسط نیروهای ناتو تعداد مخالفین  چند

دامنه جنگ   ر که نقدآ هر :  ید  مینما   یک تحلیلگر واگاه امور  دراین مورد چنین افاده

لفین شدید  گردد  به همان  بل مخا وجدل توسط نیروهای نظامی خارجی وافغان ها درمقا

                                                                               . میگردد اندازه زمینه  جلب وجذب  بیشتر مردم به صفوف طالبان  بیشتر 

طبق اجندای از قبل طرح   (DEA)به بعد اداره  مبارزه با مواد مخدره ( 6662)از سال   

شده  توسط ایاالت متحده امریکا  تتدریجاً بکا روفعالیت خود درافغانستان آغاز بکار کرد  

اولین  طرح  ستراتیژی مبارزه بامواد مخدره رابرای افغانستان  ( 6661)واشنگتن درسال

ره  مشتمل از پنج ماده یا ارکان  رزه  علیه مواد مخد باپیشکش نمود  که این ستراتیژی م

اصالحات سیستم :   سه .ممنوعیت :  دو .حذ ف وریشه کن سازی :  یک توسعوی شامل

گرچه این ارکان  »  یل  بد  معشیت:   پنج .عمومی  اطالعات   : چهار.لی  یی وعد قضا

بتاً نادیده گرفته  شده  ولی توسعوی  باهم یکسان نبود  توسعه جاگزینی یا معشیت بدیل نس

میباشد دولت افغانستان  این ستراتیژی ( بود ریشه کن سا زی ارجیحت ویا اولویت دادهبه 

داد ملی خود قرار  استراتیژی بخاطر کنترول  مواد مخدره  به حیث ( 6660)را درسال 

ت  فا اضایم و از ضما  بعضی ادغام   این ستراتیژی را با( 6668)که بعدًا یعنی درسال 

مواد مخدر  عملیا ت ضد (6661)چونکه  تا حوالی سال  ساخت کامل وتازهستی ها  وکا

جانبی هم چنان  پنتاگون هرگز  درابتدا واز ازمرز ستراتیژی ضد شورش جدا بودتا هنوز

ز  به تفکر نه  ره  آغا مواد مخد  موریت  مبارزه با شدن احتمالی درمابه ارتباط  درگیر 

ه ارتش صادر نه نمود مجوزی برای رهنمود جدید  ویا کدامودراین مورد کدام نموده بود 

خود   ر بری های هلیکوپترها و هواپبیماهای بابود که  ارتش در پرتو آن مجوز با پرواز

وبر اهداف  طبق برنامه قبلی  انتقال  را   د مخدرهضد موا  دوایی مواد ویا مستحضرات

ری از واحد های  مبارزه برضد  اینکه  شما میرسا ند ند ، ویات حود را بسرعملیا اشکار

پرداختند   میموریت خود   خت  تا آنها به ما میسا مواد مخدره را  در نقاط معین جا بجا 

 محو نیرو  ویا(مخفی ازاجنت های خاص یک تیم) «000»شماره ازجمله نیروی کاری 

یی  خصوصی امریکا ر نکا یک پیما توسطش ویاهم تیم افغانی تربیه شده  مرکزی خشخا

رت  ایاالت  نظا  درتحت میلیون دالر  «  16»که با هزینه ومصرف (  Dyncorp)بنام 

واز سوی  دبودن دیده   متحده امریکا  با معرفی  وزرارت امور داخله افغانستان  آموزش

از    جنرالی یک تنگ بود س تنگا وتما  ارتباط داود در  محمد  با جنرالهم که واشنگتن 

واحتمال بروز  مخدره بودترافیک مواد ل که مصروفیت اوسابق شما انجنگ ساالرجمله 

                                                                                                      .هیچ کدام پرابلم هم  قابل تصور نبود 

تشد ید   به  بعد ایاالت متحده امریکا مبا رزه اش را علیه مواد مخدره( 6662)از سال    

نگ بیشتر نزدیک وهماهغات ضد شورش با تبلیرا خودتالش های روزافزون  نمود و این

داشته ء خود  د  دردست به تغیر قواع(  6668)ل  ساخت  بخصوص که واشنگتن  درسا



نی  یکجا  زه داد تا درکنار نیروهای افغا درافغانستان  اجا  خود سربازان   پرداخت  وبه

نظارت وپیگرد دقیق خود قرار دره وشورشیان وتروریست هارا تحت مواد مخقاچاقبران 

ستور ومجوز صادر نمود که درعملیات های  ضد  مواد مخدره  وبه سربازان شان د دهند

که درتحت نظا رت  افغان ها  ونیروهای امریکا یی  صورت میگیرد  سهم  فعال  گیرند  

به  اعضای  تحت  نظر ( نا تو)نیزپذیرفته شد و سازمان « ناتو»که این مجوز از طرف 

ویا ضد کشت وزرع  وترافیک  مواد خود  نیز اجازه داد که دراین ماموریت  مما نعتی  

      .                                                                                                                            مخد ره  اشتراک نما یند  

ک  کردن تریابه ارتباط ریشه کن «  اوباما» استراتیژی  اداره به بعد (6660)از سال     

بردن البراتوار های  در راه تخریب وازبینن  ودبه نیروی محو مرکزی افغایت خ حمااز

اداره :  د ست کشید  یا به عباره ساده ره   هیروین بیشتر مربوط به  شورشیان مواد مخد

رکزی محو افغانی را  که اوباما  به نظامیان خود درافغانستان هدایت داد که نهاد  نیرو م

از  حمایتبر می برندتوارهای هیروین مربوط طالبان را تخریب ویا ازبین البرامیخواهند

دراین   یند نما درحصه خود اجرات داده شدهوطبق مندرجات مجوزآن نهاد نباید تاکید شود

می   نظا بین  منسو  کر داده شده است  که همچنین  تذ استراتیژی اداره اوبام مه  جوز نام

تریاک نیز درنظرداشته باشند  که نباید  به ریشه کن کردن برخورد مشا به را دروستا ها 

که   بود گفته  مورد   دراین( Richard Holbrook)  بروکبپردازند چونکه ریچارد  هول

است  وآن به  (اتالف ویا ضیاع پول )محوه ویا ریشه کن کردن  تریاک  در واقیعت امر 

 ن خود راندتریاک از با تخریب چند هکتار مزارع شاورزان تریاک را ین مفهوم  که کا

بلکه   نمیشود  لبان مضرواقع است واین عمل به هیچوجه حتی تا یک دالر هم به منافع طا

                .          چیزی دیگری  نمیتواند باشد  نی کردن حمایت و پیشتیبا به جز از لبان برعکس  از طا

اداره مبارزه با مواد مخدره ایاالت متحده امریکا اینکه  کر تذ  بل قا چیزی دیگرهمچان    

(DEA) افزایش ( 6600)اجنسی درسال ( 86)اجنسی  به( 00)های خودرا از تعداد اجنسی

را درقندهار اداره یا دفترمشرک  -داد ودرپهلوی آن پنتاگون با نیروی کاری بین االداری 

را به   موثق  ت اطالعا باهم   نی ودرهماهنگی نوبنیاد  در پیشتیباایجاد نمود تا این ادره 

لین عملیات  وبه اختیار فعا  (DEA)اداره مبارزه با مواد مخدره تی نع لین مما اختیار  فعا

باط با  تجاران که درارت  لین ایساف یعنی به فعا قرار دهند( ISAF)ف  ضد شورش  ایسا

                                                                          .ماموریت خودرا به وجه احسن به پیش ببرند مواد مخدره اند  تا آنها 

انسان خطور میکند که چرا ایاالت  قابل توضیح در ذهن یرسشپرویهمرفته دراینجا یک  

ست  ن د افغانستانی  به تشد ید مبارزه علیه مواد مخدره  در متحده امریکا بصورت ناگها

وآن  نده است ؛ اگرچه چنین بحث تا حدودی  بشکل احتکار آمیز باقی ما  بکار شده است

 احتمالی  ممکن وجود داشته باشد  که وپرابلمهای بعضی  از دالیلاینکه  درپی این بحث 

 استراتیژیبرای تکامل  شده میتواند که   پرابلم ها آن با ازمیا ن برداشتن  باگذشت زمان 



از  ید که با  ومشکالت  مبارزه  با مواد مخدره تا حدی کمک نماید  که  یکی از آن دالیل

 استعفی رامسفلد وزیر  دفاع ایاالت متحده  رداشته میشد ب سر راه مبارزه با مواد مخدره 

نه  یگا بودکه صورت گرفت البته که رامسفلد (6660)امریکا ازمقام وزارت دفاع درسال

در  را خود  لفت مخاخا لت نظا می درکنترول  مواد مخد ره  که شد یدًا به دبود  شخصی

ن  نشان میداد چنانچه که اوسهم خودرا در  خروج  ازمقام وزارت دفاع  آنچنا افغانستان 

وآن به این مفهوم که  بعد ازاو   را تغیر دهد  به  تصویر کشید مثل آنکه کسی  مسیر دریا

درمبارزه علیه مواد مخدره مبذ ول گردید  اگرچه  درپهلوی  آن تغیر توجه قابل مالحظه 

اما  کم اهمیت جلوه دادند  ست کلی خطوط سیا توضیح   درهنگامرا    ستا ف وکارمندان

اع ایاالت متحده فبه حیث وزیر دست که  این  نه  تنها  اقای  رامسفلد  چنین اواقیعت امر

مواد مخد ره درافغانستان بود بلکه   علیه  عا مالن مخا لف عملیات های نظا می امریکا 

ریکا  ام  متحده  ایاالت  دولت خود   که  شد معلوم   ستراتیژیک بعد ازاوبا دالیل روشن 

درسال های بعدی  صرف نظر نمود ونخواست درمبارزه با مواد مخدره ازمداخله نظامی 

                                                                         .ت بخشد  افغانستان شدکه درمبارزه با مواد مخدره عملیات های نظامی را در 

ارسیا سی درنهایت امر منجر واین فشنیز بعنوان یک دلیل مشخص شد  فشار کنګره       

باهم  توافق نمود ند ویا این واقیعت را   (سی آی ای )به آن شد  که  پنتاگون  وسازما ن  

پذیرفتند که  مصا رف وهزینه  شورشیا ن  از داد وستد مواد مخد ره تامین میشود  واین 

        .                                                                                                         تاید وتصویب شد ( 6661)موضوع  در ستراتیژی مبا رزه بامواد مخدره  در سال 

زیاد بیشتر درپرتو  محصوالت نسبتاً   ت اجراء به ارتباط   اقدام ویک میزبان منتقد       

خت  که هنری  ل خاطرنشان سا نه ها  بگونه مثا افغانستان در رسا( 6662)سال یوم اوپ

جمهوریخوا ه  صریحاً اظهار داشته  که دراین ( Henary  Hyde Illinois)هاید ایلینوس 

ریاک  واز بین بردن های  تر له و انبا علیه تفارت یک اقدام نظا می نی  ضرو زمابرهه 

وآن اینکه  اگر نظامی ها دراین مورد درگیرنشوند  مواد مخدره دیده میشود البراتورهای 

ویا در ازبین بردن انبارها والبراتورهای موادمخدره  مداخله نه نمایند  درآنصورت وقت 

االت ومتحده امریکا بخاطر حل معضله متذکره از جاهای دیگر  ویا آن خواهد رسید که ای

دموکرات ها نیز درتوافق به مطلب – ازترکیه سربازان خودرا به افغانستان  اعزام نما ید

 (John Kerry)فوق  نیز باالی مقامات زیربط وقتاً فوقتاً انتقاد نموده اند مثل  جان کیری 

که او یعنی اقای بوش   چرا  در  از بین  انتقاد نمود  بر اوکه در زمان زما مداری بوش 

.                                                                                     بردن  وامحای  تریا ک افغانستا ن  مساعی الزم را بخرچ نداد

درست با شد   چنین توضیح ممکن است  از نقطه نظر عوامل وعلل  زودرس وفوری      

وآن  اینکه فشار و مناظرات کنگرس به جا سا زی   این  موضوع  در  اجندای مامورین 

واگاهان امور سیاسی ویا  سیا ستمد ران ودرایجا د پوشش رسا نه ها تاحدی کمک نموده 

له   بهرصورت  آنها  این پرسش را طرح مینمایند  که چرا در قدم نخست   به مسا . باشد



در محافل  دولتی تماس صورت نمیگرد  و پیرامون آن  به بحث و توضیح   ره مواد مخد

که  زند  میسا وانمود   نظر اند  ویا چنین نچه بعضی ها  به این باور و نمی پردازند  چنا

وباالی ایاالت متحده امریکا فشار    مزارع کوکنار درافغانستان  باید حذ ف ومنفجر گردد

آورده شود  که در مورد معضله تریاک  افغانستان  به اقدامات الزم بپردازد  بگونه مثال  

سیاست  ایاالت  متحده احمد رشید  در اشاره  به این موضوع خاطرنشان میسازد  که در

د صورت میگیرد  تاکیمواد مخدره باالی و چرا بیشتربه بعد چطور( 6661)امریکا ازسال

ویا موجب نگرانی آنمقام گردیده است ؟ جواب ساده است  و آن اینکه  این یک بخشی از 

ومواد  مخدره    یک واقیعت انکا رنا پذ یر است   که  کشت  و زرع  و ترافیک  تریاک 

موضوع به   نیکه این آنچنامقا ما ت زید خل  بیرون شده است ؛ درافغانستان از کنترول 

از سوی دیگر ازاینکه ایاالت متحده امریکا در این مورد به کدام  ر شده است اشکاهمه 

اقدام  د ست نزده ویا دست نمی زند شا ید که از نظر عامه استطاعت  آنرا  نداشته باشد  

تریاک در افغانستان  باعث شرم  وخجالتی  واشنگتن ( 6662)حاصالت فراوان  سال 

  شت  که موضوع تریاک را درافغانستان جدی  بنگرند  چونکهولندن  گردید وآنها را وادا

بار وبرای درصد افزایش یافت ( 02)وسعت زمین های قابل زرع تریاک درهمان سال تا

  والیات افغانستان گسترده شد وبطورمشابه تولیدات  (02)کشت  تریاک  دراول دامنه ای 

افزون گردی  (  6662)درسال تن ( 8666)به (  6660)تن  درسال ( 0066)تریاک  از 

که این خود باالترین رقمی تولید تریاک درافغانستان  ا ست که  تا اکنون   ثبت شده است  

فیصد هیروین جهان را دارد  ، این افزایش  نگران ( 00)یعنی که افغانستان همین اکنون 

ر سازمان ملل افغانستان را  دفت(  6662)و( 6660)کننده  نجومی  تولید تریاک  سالهای 

به اطالع عموم  رسانید  که نباید  درمقابل ( UNODC)متحد  برای مواد ومخدره وجرایم 

                                                                                                                                                                            . آن  چشم پوشی واغماز  صورت گیرد 

حقا یقی  چندی    با ید خاطرنشان ساخت که احتمااًل در تفسیر و تفصیل   این موضوع    

ت متحده امریکا  تا جایکه حتی اگر کنترول مواد مخدره احیاناً هدف ایاال وجودداشته باشد 

 اخودر هم نباشد  گفتگوها  که  درپیرامون این مساله  ایجاد شده است  یک نیروی خاص

یک نقطه ای   به ن  ش درافغانستا کشت خشخا  وآن اینکه وقتی گسترش دامنهخلق کرده 

ناگذیرًامجبور خواهد میرسد که چشم پوشی ازآن درآن موقع مشکل خواهد بود وواشنگتن 

ن  تصویر ر ظاهر امر به برخی از  ژست ها و اقدامات توسل ورزد  و درغیر آکه دبود

                                              .ید خواهد دشی ازمواد مخد ره لکه دار طرات نابا خخودرا  بعنوان یک دولت ظاهرًا 

ره  مواد  مخد موضوع   (  6661)تا سا ل  (  6660)درمجموع درحا لیکه ازسا ل        

بلکه  ایاالت متحده امریکا درافغانستا ن نبود ری از اجندای کا براحتی برخی ویا قسمتی 

مگوهای روز  وبه بگو  به بحث مواد مخدره  علیه پیرامون  مبارزه ( 6661)سال بعد از

نمود  یعنی که ضرورت آن احساس شد  که به ارتباط مواد مخدره   برای خود جای پا پیدا



براه  مخدره  علیه مواد   درمبارزه بیشتر   عملیات هایو بحث و  گفتگو  صورت گیرد 

ولی بهر صورت  این بد ان مفهوم نبوده  که ایاالت متحده امریکا  به انجام  انداخته شود 

ویا بسر رسا ندن یک جنگ واقعی علیه مواد مخدره نزدیک تر شده است   ویا به عباره 

جنگ   موریت نظامی  درمبارزه بامواد مخدره  نبوده که بیا نگر یک دیگر این تشد ید ما

واقعی  علیه مواد  مخدره  با شد  بلکه  پیاده سا زی و یا بکا ر انداختن  استراتیژی های 

وقمع    درمورد قلع  شناخته شده  بخاطر کاهش  مشکالت مواد مخدره  بوده  است  و نه 

صورت  واشنگتن  د ر مبارزه   علیه  مواد   مخد ره به  این   .بخودی خود موادمخد ره

در ا فغانستا ن شکست خورده است ؛  افزون  برآن  ایاالت  متحده امریکا  به حمایت از 

متحدان خود که در دادوستد وترافیک مواد مخدره دست دارند ویا دخیل اند به کمک های 

در یک صحبت خود «  اوباما»یکه همیشگی خود دوام داده  وتا حا ل دوام  میدهد آنچنا ن

صریحاً خاطرنشان ساخت  که جنگ موا د مخد ره خود ابزاری  درمبا رزه با شورشیان 

(   6660)  در سال«  اوباما»است  ونه درمورد ازبین بردن  مواد مخدره ، درواقع اداره 

 کرد  را بهبه ارتباط  مواد مخدره   ارایه  نمود  واین  روی برخورد ویا رویکرد جدیدی 

را ترتیب    قاچاقبران عمده ترافیک مواد مخدره(  86)تفصیل  شرح داد ولست تقریباً از

نفر ( 16)این   آنها یعنیشیان را فراهم میسازند  که با ید داد که آنها هزینه وبودجه  شور

 امیان خود  بقتل رساندن کمک مینما یند توسط نظ لبا قاچاقبران موادمخدره را که به طا

حمل ونقل مواد  قبران  که اگر این قاچا  ستگیر نما ید  وتاکید صورت گرفت ویا آنهارا د

ولی  اگر  آنها    قرار گیرند تهاجم   یند باید تحت نما  ه طالبان را ازنظرمالی کمکمخدر

این گفته  -نیروها دولتی را کمک نما یند  درآنصورت  ظاهرًا باید آنها  را آزاد گذاشت  

خود  چنین نشا ن میدهد که جنگ مواد مخدره دشمنا ن را  نشا نی میکند  یا جنگ  مواد 

                                            .                                      مخد ره بخاطر نشا نی کردن دشمنا ن است 
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