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افزایش کشت تریاک؛ هزینهها و خالءها

ــــــــــسرمقاله

نبود استراتیژی یا مبارزه
ناکام با مواد مخدر؟

محمدرضا هویدا
پارلمان روز گذشــته وزرای داخله ،صحت عامه و مبارزه با مواد
مخدر را استجواب کرد .سئواالت در حقیقت تکراری بود و جوابها
نیز طبق معمول تکراری و مبهم .افغانستان با حقایق تلخی روبرو
اســت که به گفته وزیر صحت عامه با یک سونامی خاموش روبرو
هستیم .امســال تولید مواد مخدر  43درصد افزایش یافته است.
سه میلیون تن در کار و بار مواد مخدر مصروف اند.
وکال در پارلمان بیشــتر از ناکامی مبارزه با کشت ،تولید و قاچاق
مواد مخدر صحبت کردند ،اما بحث اصلی این اســت که آیا دولت
به معنای واقعی اســتراتیژی مشخصی برای مبارزه با مواد مخدر
در افغانستان دارد و این مبارزه با شکست مواجه شده است و در
اصل هیچ استراتیژی و برنامه مشخصی برای مبارزه با مواد مخدر
وجود ندارد ،تا چه رسد به این که شکست خورده باشد.
آیا دولت افغانســتان استراتیژی مشــخصی برای مبارزه با مواد
مخدر را دارد ،در حالی که  :اول؛ شــکی در این نیســت که عده
ای مقامات دولتی محلی و در مرکز در این کار دســت داشــته و
دارند .نمی توان باور کرد که در پارک شهر نو و یا پل سوخته و یا
دیگر نقاط مزدحم شهر کابل ،هزاران معتاد وجود داشته باشند و
روزانه صدها کیلو مواد مخدر توزیع و مصرف شــود ،اما هیچ یک
از مقامات امنیتی شهر کابل از آن خبر نداشته باشند و یا نتوانند
جلو آن را بگیرند .یا اینکه چهل و سه درصد تولید مواد مخدر در
کشور افزایش یافته باشد ،ولی مقامات محلی و مرکزی هیچ نقشی
در افزایش و کاهش آن نداشته باشند.
دوم اینکــه تقلیل دادن وظیفه مبارزه با مــواد مخدر را به دو یا
سه وزارت مثل وزارت داخله ،صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد
مخدر نشان از بی برنامگی دولت دارد .در کشوری که بیش از پنج
میلیون تن در مصرف ،کشت ،تولید ،قاچاق مواد مخدر آلوده اند،
وضعیت در حالت بحران قــرار دارد .بدین معنا که تمام نهادهای
امنیتی ،تمامی وزارت خانه ها و ادارات مستقل و ریاست ها ،باید
در هماهنگــی کامل و نزدیک با یکدیگــر در طرح و اجرای یک
استراتیژی کامل و جدی نقش داشته باشند .اما هرگز شاهد چنین
امری نبوده ایم.
سوم اینکه ،بحران مواد مخدر با مسئله حاکمیت و ثبات و تروریزم
در کشور رابطه مستقیم دارد .ارتباط محکم ،واضح و روشنی میان
افزایش فعالیت های تروریســتی و گســترش ناامنی با افزایش
کشــت و تولید مواد مخدر وجود دارد .همه گروه های تروریستی
از کشت ،قاچاق و تولید مواد مخدر به عنوان یکی از منابع اصلی
تمویل خود استفاده می کنند.
چهــارم؛ مواد مخدر یک بحــران بین المللی نیز اســت .دولت
افغانستان نتوانســته بحران مواد مخدر را در یک ارتباط دقیق و
جدی میان کشورهای منطقه و جهان به عنوان یک مسئله اساسی
مطرح و کار کند.
بنابر این ،ظاهر شــدن پارلمان در جایگاه ژورنالیســتها و طرح
پرسش و شنیدن پاسخ از وزرا ،نه تنها یک کار مثبت برای مبارزه
با مواد مخدر نیست ،بلکه دولت را از مبارزه با مواد مخدر دور می
سازد .باید از وکال پرسید که نقش خود وکال و پارلمان در تعمیق،
گسترش و افزایش این بحران چیست؟ آیا همه گزارش ها و خبرها
و اتهام هایی که شــماری از وکالی پارلمان خود در گسترش این
بحران نقش دارند و یا پارلمان نتوانسته به وظیفه خود عمل کند،
کامال دروغ است؟
حقیقت این است که استراتیژی مشخص و واضحی برای مبارزه با
مواد مخدر وجود ندارد .آنچه به عنوان استراتیژی نشان داده می
شــود و یا آنچه به عنوان فعالیت های دولت علیه مواد مخدر نام
برده می شود بیشتر برنامه های پراکنده و غیر منظم برای مبارزه
با مواد مخدر اســت .به همین جهت نیز دولت تا کنون از کشت
بدیل گرفته تا نابودی مزارع تریاک و تا زندانی ساختن زارعان را
انجام داده ولی هیچ کدام با واقعیت های موجود هماهنگ نبوده
و تاثیری نیز در کاهش کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر نداشته
است.

حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد
مخدر ســازمان ملل متحد گزارش خود
را در مورد تولید ،کشــت و قاچاق تریاک
در افغانســتان منتشــر نموده است .در
این گزارش ،خبر از افزایش  43درصدی
کشــت تریاک در افغانستان را نسبت به
سال گذشته نشان می دهد .براساس این
گزارش ،افغانستان در سال گذشته 3300
تن تریاک از  110هزار هکتار زمین برداشت
نموده بود و امســال این رقم به  4800تن
از  201هزار هکتار زمین برداشــت نموده
اســت .از سال  2002به این سو ،همواره با
افزایش کشت تریاک در افغانستان مواجه
بوده ایم و پیوند آن با گروههای مافیایی
و گروههای شورشی پیچیدهتر شده است.
در این نوشتار ســعی می کنم عوامل و
دالیل افزایش کشت تریاک و هزینههای
آن را بر جامعه افغانستان برشمارم.
دو دلیل اساسی در افزایش کشت تریاک
در افغانســتان وجــود دارد .مهمترین و
اساســی ترین دلیل وجود فساد است.
تحقیق در مورد پیوند مقامات سیاسی با
کشت و قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته
است اما ،اگر چنین تحقیق صورت گیرد
بدون شــک ،مقامات سیاسی از تجارت
تریاک ســود می برد .مقامــات کابل در
مبارزه با کشــت تریاک همواره گزینشی
عمل نموده اســت .یعنی مزارع را تریاک
کشــت شــدهاند ویران نموده است که
صاحــب آن ارتباط با حلقات سیاســی
نداشــته اند و افرادی در درون حکومت
نیز نداشته اســت .اما ،مزارع که پیوندی
با یکی از زورمندان ،مقامات سیاسی دارد
دست نخورده باقی مانده است .این مسئله
بارها در رسانهها بازتاب یافته است .حتی
در گزارشهای معتبر نهادهای بین المللی
نیز آمده است .اما ،تا هنوز به این مسئله
توجــه جدی صورت نگرفته اســت .این
فرصت را فســاد به مقامات فراهم نموده
اســت تا از تجارت تریاک ســود ببرد.
افزایش کشــت کوکنار در واقع نشان از
شکست مبارزه با این پدیده و شکست در
مبارزه با فساد نیز است.

رحیم حمیدی

عامل دیگــر در افزایش کشــت کوکنار
گسترش دامنه ناامنی است .گروه طالبان در
سالهای نخست کشت تریاک را حرام اعالم
کرد اما ،به زودی سود آن را دریافت و کشت
آن را مجاز دانســت .آنها به این دلیل آن
را مجاز اعــام کرد که می گفتند از تریاک
خارجیها اســتفاده می کند اما ،برعکس
کشــت چرس را حرام اعالن کرد زیرا ،می
گفتند که در داخل کشور مصرف می شود.
گروه طالبان همواره یکی از طرفهای بوده
است که از کشــت تریاک سود برده است.
در گزارشهای سال  2008و  2009به کنگره
ایاالت متحده آمریکا آمده اســت که گروه
طالبان  40درصــد مصارف و مخارج جنگ
خود را از کشــت و قاچاق تریاک به دست
می آورد .بنابرایــن ،یکی از دالیل افزایش
کشت تریاک گسترش ناامنی است .در هر
جا که گروه طالبان حضور داشتهاند تریاک
کشت شدهاند .اما ،این بدین معنی نیست
که در والیتهای که گــروه طالبان حضور
نداشتهاند تریاک کشــت نشدهاند .در آن
والیات حضور قدرتمند گروههای مافیایی و
یا رابطه و سود مقامات حکومتی باعث شده

اســت که مزارع تریاک تخریب و ویران
نگردد و دست نخورده باقی بماند.
کشــت تریاک به صورت مشــخص چند
هزینه را بر افغانستان تحمیل می کند .از
آنجایی که گروه طالبان از کشت و قاچاق
تریاک ســود می برد ،می توان گفت که
تریاک در واقع بر شــعله ور کردن آتش
جنگ کمک بسیار می کند .اگر گزارشهای
صورت گرفته درست باشد که گروه طالبان
در حدود  40درصــد نیازمندی خود را از
مجرای کشت و قاچاق تریاک به دست می
آورد باید گفت که تریاک یکی از مهمترین
عوامل پایداری جنگ در افغانستان است.
بنابراین ،مبارزه با کشــت و قاچاق مواد
مخدر بایــد بخش از برنامه و سیاســت
مبارزه ما در برابر گروههای شورشی باشد
و هم جزئی از سیاست صلح ما با گروههای
شورشی .به دیگر ســخن ،برای سرکوب
گــروه طالبان و ضربــه زدن به این گروه
نیازمند مبارزه جدی با کشت و قاچاق مواد
مخدر می باشــیم و هم برای آوردن صلح
در کشور ضرورت به قطع منابع مالی گروه
طالبان و دیگر گروههای شورشی از مجرای

کشــت و قاچاق مواد مخدر می باشیم .در
هر صورت ،مبارزه با کشــت و قاچاق مواد
مخدر یکی از ضرورتهای اساسی جامعه
افغانستان است.
در تجارت تریاک کمترین سود را دهاقین
کشــور می برد .در طرف مقابل ،بیشترین
ســود را گروههای مافیایــی و گروههای
شورشی .به دیگر سخن ،دهاقین براساس
ادبیات مارکسیستی اســتثمار می شود.
این مســئله منجر به افزایش شکاف میان
دهاقین و گروههای که دســتی در تجارت
تریاک دارد می شــود .ایجاد شکاف اما،
منجر نمی شود که دهاقین دست از کشت
تریاک بکشــد بلکه این شکاف باعث می
شــود که دهاقین زحمت بیشتر در کشت
تریاک بکشد تا سود بیشتر عایدش شود و
فاصله خود را کمتر کند .در کنار آن ،پول
زیادی به شکل غیر قانونی وارد کشور می
شود که تأثیر منفی بر ارز کشور دارد.
در دهه  1990وقتی از گروه طالبان پرسیده
شــده بود که چرا کشت تریاک را مجاز و
چرس را حرام دانسته است .در پاسخ گفته
بود که از چرس افغانها استفاده می کند و

داعشیان و فرهنگیان

داعش گروهی که تحت نام دولت اسالمی
شام عراق ظهور یافته واعمال آنان توام با
خشــونت وقتل وخونریزی است وضدیت
شدیدی با شــیعیان هم دارد وجود دارد
و نمی شــود آن را نادیده گرفت  ،هرچند
ما این گروه را فتنه گر و ضد اســام می
دانیم اما آنها به اعمالشان ادامه می دهند
و بدبینی به مســلمانان را بیشتر می کنند
اینکه اینها چه کسانی هستند از کجا پیدا
شــدند چطوری به یک باره در سرزمین
های اســامی قد علم کردند؟ ماهیت این
گروه چیست؟ ســوال هایی هست که چه
مســلمان و چه غیر مسلمان در ذهن شان
پدید آمده اســت .روزی نیست که دهها
مقاله و نوشــته درباره این فرقه فاســد
نو ظهور نوشــته نشــود .همه کم و بیش
آگاهیم که از کجااین ها سرچشــمه می
گیرند اگر بطور اجمالی بدور از مســایل
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 کارتون روز

سیاسی آن اشاره داشته باشیم از وقتی که
امپراطوری عثمانی از هم فروپاشید پس از
جنگ جهانی اول قدرت های بزرگ مانند
فرانسه و انگلســتان با کشیدن مرزهای
مصنوعی پدید آوردن ملت ها و کشورهای
مصنوعی تخم تفرقه و تخاصم را در خاور
میانه کاشــتند که حاال نتیجه این تفرقه
را می بینیم کشــورهای مثل مصر و لیبیا
وفلسطین و سوریه و عراق و ترکیه و غیره
ایجاد شد.
و ازآن طرف عربســتان تحت لوای تفسیر
بسیار خشــن از اســام به نام وهابیت
تفرقه ای دیگری ایجــاد کردند .فراموش
نکنیم کــه در جریان جنگ افغانســتان
و شــوروی القاعــده و گروههای افراطی
اســامی مختلف توسط امریکا و همکاری
عربستان شــکل گرفت واز دل آن دیگ
جوشــان پر از زهری بوجود آمد که رعب
و وحشت را درسراسرجهان پخش کردند
و ما نمی دانیم که بر سرآینده این منطقه
که ما زیست می کنیم چه خواهد آمد .در
کنار این اتفاقات تاریخی سیاســی بسیار
تلخ و خونین کــه در این منطقه رخ داده
اســت اتفاق دیگری هم افتاده اســت که
سوال های زیادی در ذهن مردم ایجاد می
کند .این گروهی که آدم می کشد ،آدم می
سوزاند  ،زنان را به بردگی می کشند ،شیوه
های جدیدی از قتل و غارت ابداع می کند.
اینها به نام اســام این کارها را می کنند
و ابوبکرالبغدادی هم خود را امیرالمومنین
می نامد و اعمالشــان را برگفته از اسالم
واقعی می خواند و سایرین را به کفر و بی
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دینی متهم می کند .عده ای از مسلمانان
هم به شک افتاده اند که نکند این همان
دین واقعی ما است که چهره واقعی آن رو
نما شده اســت و ما خبر نداریم و رسانه
های غربی که دل خوشــی از مسلمانان
ندارند هم با آب و تاب بیشــتری چیزی
به آن می افزایند به مردم می فروشــند.
این وظیفه فرهنگیان هســت که واقعیت
را بیان کنند که این گروه وحشــی خیلی
هم ریشه اســامی ندارد .اینکه چرا این
گروه از بین مسلمانان ظهور کرده عوامل
مختلفی هست که به چند تای آن اشاره
می کنیم.
ما مســلمانان در مقابل جهــان مدرنیته
دچار بحران شــدیم .جهــان مدرنیته
یا همــان جهان غرب در حال رشــد و
شکوفایی سریع خود اســت .مسلمانان
در ایــن جهــان مدرنیته بــا دو بحران
روبروســت .یکی بحران هویت و دیگری
بحران معرفت،اینکــه ما که بودیم و کجا
بودیــم در حال حاضر کجا هســتیم آیا
در جهان مدرنیته به حســاب می آییم،
تاریخ گذشــته پرافتخــاری هم نداریم
که بگوییم حداقل اگر در گذشــته مانند
غرب از ریاضیــات چیزی نمی دانیم  ،در
فیزیک و طبیعت دســتی بر آتش نداریم
حداقل در فلســفه پیشــتازیم ،نه درک
دینی درســتی از دین داریــم نه درک
علمــی از طبیعت داریم .گــروه داعش
معلول همین بحران هویت است داعشیان
مــی خواهند بگویند ما هســتیم ما می
توانیم ،ما می توانیم غربیان را آســیب

بزنیم،داعشــیان درک درستی از اسالم
ندارند اندک معلوماتی که دارند همان را
کافی می دانند و به دنبال این هم نیستند
که بیشــتر فکر کنند ،فکر نمی کنند که
ما عقب هســتیم و چطوری از این عقب
ماندگی رهایی یابیم بر عکس افتخار می
کنند که ما برتریم .عده ای از مســلمانان
هم که از فضای ایجاد شده رنج می برند
فکر می کنند که اگــر ما این دین و باور
را دور بیندازیــم و از خانه دل جارو کنیم
وطن ما گل و بلبل خواهد شــد،در حالی
که اینطور نیســت ،این دیانت در طول
هزارو چهارصد سال چنان نهادینه شده
است ریشه یافته اســت که هرگز حذف
شدنی نیست و عقالنی هم نیست بر فرض
غلط هم اگر فکر کنیم مشکالت برخاسته
از این دین هســت  ،ایــن کار نه عقالنی
است و نه شــدنی ،عده ای مریض چنان
از اسالم شــروع به بد گویی می کنند که
ریشه تمام بدبختی همین دین هست.این
ها روی ظواهر دین را می بینند و تفسیر
می کنند مثال در جایی در قرآن نوشــته
با دشــمنان بجنگید و نگذارید دشمنان
از خانه تان شمارا دورکند می گوید دین
اســام دینی جنگ هست دین خشونت
هســت همین ابوبکر البغدادی در یکی از
صحبت هایش گفت ،که کی می گوید که
اسالم دین صلح هست.اسالم دین جنگ
است اسالم با شمشیر گســترش یافته
اســت ،یک عده ای گفته هــزاران عالم
دینی را نادیده می گیرد می گوید ببینید
اسالم دین جنگ و خشونت هست ،چون

از تریاک کفار .اکنون که سالها از آن زمان
گذشته است نشان می دهد که محاسبات
گروه طالبان اشتباه بوده است .اکنون بیش
از سه میلیون معتاد در سراسر کشور داریم.
از هر یازده نفر یک نفر معتاد اســت .بخش
اعظم شان معتاد به تریاک است .این آمار
اما ،رو به کاهش نیست بلکه هر ساله آمار
معتادین افزایش می یابد .این هزینه انسانی
کشت و قاچاق تریاک در افغانستان است.
خالء هــا در مبــارزه با کشــت و قاچاق
مواد مخدر زیاد اســت اما ،اهم آن فقدان
اســتراتژی جامع وزارت مبارزه با کشت و
قاچاق مواد اســت .در دوره حامد کرزی،
مبارزه با کشــت و قاچاق تریاک بیشتر به
دست خارجیها بود و حامد کرزی چندان
خود را ملزم به مبارزه بــا این پدیده نمی
دانســت .در حکومت کنونــی ،اگر چه به
مسئله مبارزه با کشت و قاچاق تریاک توجه
صورت گرفته است اما ،استراتژی جامع که
منجر به کاهش و در نهایت ریشه کن کردن
کشت تریاک شود ارائه نشده است.
فقدان هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد
مخدر و نهادهای امنیتی و قضایی عامل دیگر
در مبارزه با کشت تریاک است .از بین بردن
کشت تریاک نیازمند هماهنگی با نهادهای
امنیتی و قضایی اســت .نهادهای امنیتی
در از بین بردن کشــت تریاک و دستگیری
مافیا و قاچاقچیان مواد مخدر نقش اساسی
دارد .نهاد قضایی باید به پروندههای افراد
دستگیر شده رسیدگی نماید .با این حال،
این هماهنگی وجود نــدارد .نه گروههای
مافیایی دستگیر می شــود و نه نهادهای
قضایی در صورت دســتگیر شدن آنها به
پروندههای آنها دقــت می کند .آنها در
بسی موارد ،بدون مجازات و به زندان رفتن
آزاد می شود و دوباره به کارشان ادامه می
دهد .در کنار این دو مسئله عدم ارتباط و
هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد مخدر
و وزارت زراعت را نیز افزود .وزارت زراعت
در طرح محصول جایگزین تریاک باید سهم
اول را بگیرد .بدون همــکاری این نهادها
امکان مبارزه با تریاک و کاهش کشــت آن
جوابگو نیست.

البغدادی گفته اســت .در حالی که نظرات
هزاران عالــم دینی را نمــی بینند فقط
گفته یک آدم وحشــی و شرور بی خبر از
دین را می بیند  ،عــده ای تعمدا در حال
بد نامی مســلمانان هست .هزاران حکیم
و عالم چیز دیگر مــی گوید انها را نادیده
می گیرد می گوید ببین اسالم همین است
که بغدادی می گوید.این نشان دهنده این
اســت که بدنبال حقیقت نیســتند .بلکه
بدنبال بــد نامی هســت.از طرفی تمدن
غرب یک تمدن دو رویه هســت یک روی
زیبا و یــک روی نازیبا دارد .روی زیبا آن
همین علم و دانــش و تکنولوژی و حقوق
بشر و دموکراسی و صنعت است .چنانچه
به کتابخانه های غرب ســر بزنید تحسین
تان از این همه تالش و کوشــش برانگخته
می شــود که دنیا را متحول کرده است و
انقالبات عظیمی در علم ودانش پدید آمده
است .یکی از همین انقالبات انترنت هست
که معلوم نیست ادمها را در آینده به کجا
خواهد کشــید.رویه دیگر آن استعمار و
استثمار و زورگویی است .چنان که دخالت
های آنها را دیدیم می بینیم و کشورهایی
را در مستعمره خود داشتند و دارند.تمدن
غرب تمدن پویاتری است .علمی است در
علم بیانات و اظهارات بر پایه اســتدالل
های قوی استوار هست ،مستدل هست اما
در جوامع مسلمانان پایه استدالل ناپایدار
هســت .اســامی که در هزارو چهارصد
سال پیش دریافت کردیم به همان صورت
پذیرفتیــم و مطابق نیازمنــدی هایمان
نتواستیم راه گشایی پیدا کنیم  ،داعشیان
دانش گفتمان را ندارند اینان سرخورده و
عقده ای هستد از استدالل ناتوان هستند
می گویند نظر ما همین هســت یا بپذیر یا
اگر نپذیری می کشــیم  ،نقطه ضعف های
زیادی دارنــد و در این بین کشــورها و
گروههایی هم هســتند که از این موقعیت
استفاده می کنند و آتش احساسات اینان
را شــعله ور می سازد گروه داعش همانند
خوارج در زمان حضرت علی (ع) هستند
که بعداز فوت پیامبر ظهور کرد وبرداشت
های خیلی خشــن و بی رحمی از اسالم
داشتند که با کوچکترین اشتباهات فرد را
خارج شــده از دین می نامیدند و به قتل
و کشتار می زدند .داعشیان هم مثل آنها
این اعمــال خونینی را به اجرا می گذارند.
تا زمانی کــه معضلی به نام اســام ناب
محمدی داشته حل نگردد گروههایی پیدا
خواهد شــد که بدنبال این ناب می گردند
و تفســیری از ناب پیش خودشان بوجود
می آورند و سایرین را قلع و قمع خواهند
نمود .داعشــیان نمود عینی آن است که
برداشــت منحصر به خودشان از اسالم را
دارند و همه را وادار مــی کنند که از آن
تفسیرشان پیروی نماید.
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