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 به نظر شما ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان اجرا می شود؟  .
من فکر می کنم اصال فرقی نمی کند طالبان در افغانستان تصمیم بگیرد تولید مواد را 
ریشه کن کند یا آمریکا یا ناتو یا غرب در هرکجای جهان. هر جایی قرار باشد این ریشه کنی 
اتفاق بیفتد، قانونش یکی است و پیامد مشابهی دارد؛ مانند قانون جاذبه عمومی زمین 
که هر سنگی را رها کنید، از باال به پایین می افتد؛ فرقی هم نمی کند که در گواتماال باشد 
یا کره شمالی، چون قانون جاذبه به طور جهان شمول کار می کند. البته جغرافیا می تواند 
تأثیر اندکی بر پیامدهای این مسئله داشته باشد اما در بسیاری از موارد قابل چشم پوشی 

است.
با این مقدمه باید بگویم نه افغانســتان و نه هیچ کشور دیگری نمی تواند تولید مواد 
مخدر را در جهان ریشــه کن کند، چون این کار نشدنی است! البته این امکان وجود دارد 
که کشــوری بتواند مثال کشت خشخاش را در جغرافیایش به طور موقت یا حتی دائم به 
صفر برســاند اما بعد از مدتی مواد مخدر در کشور دیگری کشت خواهد شد؛ به طوری 
که نیاز بازار تأمین شود. حال اگر بخواهم مشخصا در مورد افغانستان صحبت کنم، باید 
بگویم که این کشــور با شرایطی که دارد، حتی نمی تواند به طور موقت کشت خشخاش 

را متوقف کند.
 چرا نمی تواند؟  .

تاکنون تحلیل های زیادی نوشته شــده که چرا طالبان این حکم را اجرا نخواهد کرد 
اما تحلیل ها، کوتاه مدت و مقطعی است و به لحاظ روش شناسی علمی دچار استنتاجی 
از جنس معادله خط می شود. در نتیجه از حیث تاریخ مندی، ناتوان از دیدن انحنای این 
پدیده است. از این رو شاید بهتر باشد از خوانش های مرسوم کمی فاصله بگیریم و برای 
فهمی دیگر و بهتر از این پدیده، یافته هایمان از تاریخ، اقتصاد و قدرت ناشی از وجود مواد 
را در قالب صورت بندی کاراتری بازآرایی کنیم. برای درک بهتر موضوع ابتدا نمونه هایی 

از تاریخ ایران و افغانستان مطرح می کنم.
بررسی امکان ممنوعیت کشت خشخاش از دیدگاه تاریخی

نمودار زیر نمایشــگر میزان تولید تریاک از ســال ۱۹۳۲ تا سال ۲۰۲۱ در افغانستان بر 
اساس آمارهای موجود است: رنگ بندی متفاوت از برش های دوره های مختلف نشانگر 
رژیم های گوناگون سیاســی حاکم در هر دوره اســت. درواقع، پیش از سال ۱۹۷۸ رژیم 
سیاســی حاکم به جز دوره پنج سال آخر عمدتا پادشــاهی بوده است. از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ 
این کشــور در اشغال شوروی است. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ حکومت به دست مجاهدان افغان 
می افتد. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ دوره اول حکومت طالبان اســت. با حمله آمریکا و متحدانش، 
از ســال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ دولت انتقالی شــکل می گیرد و پس از آن هم دوره دوم حکومت 

طالبان آغاز می شود.
همان طورکه می بینید اگرچه افغانســتان تا دهــه ۷۰ میالدی از تولیدکنندگان اصلی 
تریاک در جهان نبوده اســت و هرچند از قرن ۱۸ تریاک به عنوان محصولی سنتی در این 
کشور تولید می شده است اما نخستین آمارهای موجود نشان می دهد که تولید این ماده 
در ســال ۱۹۳۲ به حدود ۷۵ تن در ســال می رسیده اســت و تا انتهای همین دهه کمتر 
از صد تن در ســال است. سال ۱۹۴۵ و زیر فشــارهای بین المللی، افغانستان ممنوعیت 

کشــت خشــخاش را اعمال می کند اما از همین ســال به بعد، راه قاچاق تریاک از هند 
باز می شود. این ممنوعیت کشــت باعث می شود که تولید تریاک کشور تا سال ۱۹۵۶ به 
کمتر از ۱۲ تن برسد. در این روند نکته جالب توجهی وجود دارد که عمدتا مغفول مانده 
است؛ در فاصله سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۰ تولید تریاک حدود ۲۰ برابر افزایش و به بیش از 
۲۰۰ تن می رسد. بخش قابل توجهی از این دوره مصادف با دوره زمانی ممنوعیت کشت 
خشخاش در ایران است که از سال ۱۹۵۵ شروع شده و تا حدود سال ۱۹۷۰ ادامه می یابد. 
اگرچه افزایش تولید تریاک از ســال ۱۹۸۰ تاکنون نیز افزایش حدودا ۲۰برابری را نشــان 
می دهد اما نکته اینجاســت که افزایش دوم موردتوجه همه قرار گرفته است و افزایش 

نخست که تقریبا معادل افزایش دوم است از چشم همگان دور مانده است.

این نمودار نکته دیگری نیز دارد: همان طورکه گفته شــد با وجود نوساناتی که در این 
منحنی دیده می شــود، تولید تریاک در چند دهه گذشــته در افغانستان سیری صعودی 
را می دهد. همچنین در بیشــتر گزارش های UNODC، شیوع مصرف انواع مواد در کل 
جمعیت جهان حدود چهار تا پنج درصد است و این میزان شیوع در ۲۰ یا ۳۰ سال اخیر 
تقریبا ثابت بوده اســت. حدود ۲۰ درصد از این جمعیت پنج درصدی (یعنی حدود یک 

درصد کل) نیز از ترکیبات خانواده خشخاش استفاده می کنند.
اگر به این یافته ها این نکته را هم اضافه کنیم که جمعیت جهان در سال۱۹۵۰ حدود 
دو میلیاردونیم، در ســال ۱۹۸۰ چهارمیلیارد و نیم، ســال ۲۰۰۰ حدود شش میلیارد و در 
سال ۲۰۲۰ به هفت میلیارد و ۷۵۳ میلیون نفر رسیده است، می توان این طور نتیجه گیری 
کرد که حتی اگر فراوانی نســبی میزان شــیوع مصرف مواد هم ثابت مانده و همان یک 
درصد باشــد اما تعداد مصرف کنندگان مواد یا میزان فراوانی خام آن با توجه به افزایش 
جمعیت رشد چشمگیری داشته و این، به معنای آن است که در این سال ها تولید تریاک و 
مشتقات آن و به عبارت دیگر کاشت خشخاش هم افزایش یافته، یعنی زمین های بیشتری 
زیر کشت خشــخاش رفته و مصرف تریاک از صدسال پیش تاکنون چندبرابر شده است. 
بنابرایــن آنچه اتفاق افتاده، حکایت از آن دارد که بازار فزاینده ای برای مواد مخدر وجود 
دارد و با اقتصادی نزدیک به یک تریلیون دالر در حال گردش اســت. این در حالی است 

که از ۲۶ ژوئن ســال ۱۹۸۷ تاکنون یعنی سال ۲۰۲۲، سازمان ملل با همراهی کشورهای 
جهان قرار بوده به صورت رسمی برای ریشه کنی مصرف مواد مخدر در جهان اقداماتی 
انجام دهد اما نه تنها مصرف کم نشده بلکه تولید آن چندبرابر هم شده است؛ پس تمام 
آنچه فعاالن حوزه مبارزه با عرضه  در سطح جهانی مدعی اش هستند، یعنی محدودیت 

کشت یا ریشه  کنی، لطیفه ای بیش نیست!
ازاین رو با نگاهی تاریخی به مســئله مواد مخدر در جهان به نظر می رســد که کشت 
خشــخاش در افغانســتان ادامه پیدا کند؛ حتی اگر به فرض محال ممنوعیت کشت در 
این کشــور اجرائی شــود و تولید تریاک در افغانستان ریشه کن شــود، کشورهای دیگری 
که مستعد کاشت خشــخاش و تولید تریاک هستند، به میدان می آیند و کمبود را جبران 

می کنند.
برای توضیح اینکه چرا این اتفاق می افتد، از قانون ظروف مرتبطه ارشــمیدس کمک 
می گیرم؛ اگرچند ستون از کانال های آب با کانالی افقی از کف شان به هم راه داشته باشند، 
در آن صورت ســطح ارتفاع آب در همه  ستون ها باهم برابر می شود. اما اگر با پیستونی 
درون یکی از ســتون ها، ســطح آب را به پایین برانیم، به طور اجتناب ناپذیری سطح آب 
در ســایر ســتون ها باال خواهد رفت؛ زیرا آب قابلیت تحویل از ستونی به ستونی دیگر را 
داراست. حال بر اساس مفهوم ظروف مرتبطه ارشمیدس، می توان گفت همه اقداماتی 
که معطوف به ریشــه کنی است، محکوم به شکست اســت و فقط مکان تولید جابه جا 

می شود. چون بازار تشنه جهانی، هرروز تشنه تر از پیش، به دنبال تریاک بیشتر است.
بــرای اثبــات ادعایی که مطرح کــردم، می توانــم از تاریخ ایران هم مثالــی بیاورم. 
خشــخاش تا قبل از سال ۱۳۳۳شمسی (۱۹۵۵) به طور وسیعی در ایران کشت می شد. 
اما بعد از این ســال کشــت خشخاش ریشه کن شــد و زمین های کشاورزی که زیر کشت 
خشخاش بودند، تغییر کاربری دادند و محصوالت دیگری در آن کشت شد اما این ماجرا 
تا ســال ۱۳۴۷ شمسی (۱۹۶۹) بیشــتر دوام نیاورد. وقتی محمدرضا پهلوی متوجه شد 
باوجوداینکه در کشــور خشخاش کشت نمی شــود، تعداد زیادی مصرف کننده مواد در 
کشــور وجود دارد و مواد موردنیاز این افراد از افغانستان به ایران می آید و فقط گرانیگاه 
تولید جابه جا شده و به افغانستان رفته است و برای ورود این مواد به کشور شمش طال 
خارج می شــود، نظرش را تغییر داد. او در ســال ۱۳۴۷ فرمان احیای کشت خشخاش را 
صادر کرد. کشــت تا سال ۱۳۵۷ شمســی (۱۹۷۹) ادامه پیدا کرد اما با وقوع انقالب در 
ایران از ســال ۱۳۵۸ شمسی (۱۹۸۰ ) کشت خشخاش در ایران متوقف شد و از آن تاریخ 

تاکنون همچنان مواد موردنیاز معتادان از کشور افغانستان به ایران قاچاق می شود.
بررسی امکان ممنوعیت کشت خشخاش با دیدگاه اقتصادی

از ۴۰۰ ســال پیش تا قبل از انقالب (به جز مقاطع کوچکی) در ایران کشت خشخاش 
رواج داشته که بخشی از آن مصرف و بخشی هم صادر می شده و ارز آوری داشته است. 
اگر تاریخ ۳۰۰ـ۲۰۰ ساله ایران را مرور کنیم، متوجه می شویم تا قبل از سقوط دکتر مصدق 
در ســال ۱۳۳۲ (۱۹۵۳)، مهم تریــن منبع ارزی ایران تریاک بوده اســت. در آن دوره ۳۰ 
درصــد خزانه دولت از درآمدهای تریاک و ۷۰ درصــد بقیه از محل عایدات محصوالت 

کشاورزی دیگر و تجارت پر می شده است.

نکته مهم در مورد تریاک این بوده که این ماده منبع شــماره یک ورود ارز به کشــور 
بوده اســت چون ۷۰ درصد عایدات دیگر خزانه عمدتا این امکان را نداشــتند که صادر 
شوند و ارزآوری به کشور داشته باشند. برای مثال مردم گندم می کاشتند و آن را به کسی 
که دام پروری می کرد، می فروختند یا با گوســفند معاوضه می کردند. دولت مرکزی هم 
از مردم به عنوان مالیات بخشــی از گندم یا گوشــت گوســفند را دریافت می کرد که این 

محصوالت نمی توانستند برای کشور ارزآوری داشته باشند.
ارزآور بودن تریاک به طور خاص در برخی دوره های تاریخی نقش مهمی را بازی کرده 
اســت؛ برای نمونه در دوره ناصرالدین شاه، ایران آرام  آرام با مدرنیسم آشنا می شود و این 
گرایش به مدرنیسم در انقالب مشروطه به اوج خود می رسد و پس ازآن صنایع نساجی، 
کارخانه قند و شــکر و... در ایران راه اندازی می شــود. بخش عمده اینها با ارز حاصل از 

فروش تریاک انجام شده است.
بنابراین تا ســال ۱۹۵۳، منبع شــماره یک ارز آوری ایران تریاک بوده اســت اما بعد از 
ملی شــدن صنعت نفت و به طریق اولی بعد از سقوط دکتر مصدق، نفت جای تریاک را 
به عنوان منبع ارزی شــماره یک می گیرد. ممنوعیت کشــت خشخاش از سال ۱۹۵۵ که 
فروش نفت تضمین شده و آمریکا هم در ایران کودتا کرده و با رژیم مستقر قراردادهایش 
را بسته اســت، اتفاق می افتد. اصالحات ارزی سال ۱۳۴۲ هم معطوف به همین ماجرا 
است. یعنی زمانی که دیگر می توان از پول نفت استفاده کرد و فروش نفت ارز آوری دارد؛ 

بنابراین کشت خشخاش از بین می رود.
بررسی رابطه بین کشت خشخاش و قدرت در بستر تاریخ

پهلوی اول، ســه سال بعد از ساقط کردن خاندان قاجار و به قدرت رسیدن تاج گذاری 
می کند و رسما به پادشاهی می رسد. او بعد از به قدرت رسیدن دو هدف را دنبال می کند؛ 
یکی ایجاد امنیت و دیگری مدرن کردن ایران. اما امنیت در سال ۱۳۰۰ چه معنایی داشت 
و چطور می شد به آن دست پیدا کرد؟ امنیت به این معنا بود که اسلحه دست هر کسی 
نباشــد. در آن زمــان ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شــد؛ یعنی هر منطقه ای 
خانی داشت که برای خودش خدم، حشم و تفنگچی داشت. تفنگ های تفنگچی ها باید 
از خارج از ایران خریداری می شد و برای تهیه آن به ارز نیاز بود که با صادرات تریاک، ارز 

مورد نیاز را تهیه می کردند.
از طرف دیگر و از منظری شرق شناســانه، خوانش رضا شــاه از مدرنیســم، خوانشی 
اروپا محور با تأکید بر صنعتی شــدن بود و به همین منظور او نهادهای مدرن را در ایران 
پایه گذاری یا تقویت کرد. از جمله اقداماتی که انجام داد، تأســیس ارتش نوین، دانشگاه 
نوین و ســاخت راه آهن جنوب به شــمال بود. او برای اینکه بتواند این اقدامات را انجام 
دهد، به ارز نیاز داشــت تا بتواند از خارج از کشــور زیرساخت های الزم را وارد کند. آرتور 
چســتر میلسپو، کارشناس ارشد خزانه داری آمریکا، راهکاری مناسب برای تهیه ارز مورد 
نیاز کشــور برای اصالحات یافت. او پیشــنهاد داد که کشت خشخاش فقط باید با اجازه 
دولت انجام شــود و برای مصرف داخلی و صادرات تریاک مالیات در نظر گرفته شود (تا 
آن زمان دولت هیچ انحصاری بر کشت خشخاش نداشت)؛ بنابراین در ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷، 
قانون «انحصــار دولتی تریاک» در ۱۶ ماده تصویب می شــود. به این ترتیب همه اراضی 

تحت کشــت خشــخاش زیر پایش و نظارت دولت می رود و بر روی کشت خشخاش و 
تولید تریاک مالیات بسته می شود. با پولی که از این طریق به دست می آمد، ناگهان همه 
مشــکالت با هم حل می شــود. به طوری که حداقل در آن مقطع به نظر می رسد چوب 

جادویی پیدا شده و به ناگهان پول مورد نیاز برای مدرنیزه کردن را فراهم کرده است.
وقتی تمام اراضی زیر کشت خشخاش تحت نظر دولت قرار گرفت، هدف دیگر رضا 
شــاه یعنی ایجاد امنیت و کم کردن قدرت خوانین هم تســهیل شــد. چون دیگر خان ها 
نمی توانســتند با صدور تریاک به خارج از کشــور ارز به دست آورند و اسلحه تهیه کنند؛ 
بنابراین دولت این چنین با استفاده از انحصار تولید تریاک قدرت الزم برای ایجاد امنیت و 

مدرن کردن کشور را به دست می آورد.
  مثال های تاریخی که مطرح کردید، همه درمورد ایران اســت. در افغانستان وضعیت   .

به چه صورت بوده است؟
با نگاهی اجمالی به تاریخ افغانســتان متوجه می شــویم که یکی از مشکالت جدی 
افغانســتان بی ثباتی حکومت ها و ساختارهای سیاســی است که به طور مداوم در حال 
تغییر و دگرگونی بوده اند. بیشتر این نظام ها با کودتا و شورش و انقالب روی کار آمده اند. 
همه جنگ هایی که در این ســال ها در افغانســتان اتفاق افتاده، اســلحه نیاز داشته و با 
توجه به اینکه اسلحه در این کشور تولید نمی شده، برای خرید آن نیاز به ارز بوده است. 
تا جایی هم که من می دانم، تنها منبع تأمین ارز در افغانســتان کشت خشخاش و تولید 
تریاک یا دیگر مواد اعتیادآور بوده و همچنان هم همین است؛ چون افغانستان نفت و گاز 
ندارد که بتواند آن را صادر کند؛ بنابراین هر کدام از گروه های درگیر جنگ در افغانســتان 
برای تأمین نیازهای خود خشخاش کشت می کردند، تریاک تولید می کردند و می فروختند 
و ســخت افزارهای جنگی تهیه می کردند. شــرایط افغانســتان ماننــد همان وضعیت 
ملوک الطوایفی در ایران است با این تفاوت که در افغانستان مدام حکومت ها یکدیگر را 
ساقط می کردند و به  خاطر همین تریاک هیچ وقت در انحصار دولت در نیامد و مونوپولیزه 
نشــد. البته تالش هایی برای انحصاری کردن آن در حدود سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ انجام 
شــد؛ اما نتیجه بخش نبود. حکومت های مرکزی فقط از ســازمان های بین المللی برای 

انجام این کار پول می گرفتند.
حال اگر بپرسید آیا می شــود از کارکرد اقتصادی ارزآورانه  تولید خشخاش و صادرات 
تریاک گذشت؟ جواب من این است اگر کشوری مثل ایران باشد که یکباره در آن میدان های 
نفتی وســیعی کشف شــود که قدرت ارزآوری داشــته و تولیدش چند برابر تریاک باشد، 
جواب بله اســت؛ ولی آیا افغانســتان فعال چنین چیزی دارد یا در چشم انداز و در دورنما 
چنین چیزی را می بینیم؟ برخی زمین شناســان به خاطر ذخایر متنوع معدنی مثل مس، 
زغال سنگ، آهن، کبالت، طال، نقره، آلومینیوم، اورانیوم، لیتیوم و... و منابع زیرزمینی مانند 
نفت و گاز در افغانســتان به آن لقب جدول مندلیــف را داده اند. بر پایه همین گزارش ها 
ارزش ذخایــر طالی این کشــور حدود ۱۷۰ میلیون دالر، نفت حــدود صد میلیارد و مس 
حدود چند صد میلیارد دالر اســت. از میان همه اینها لیتیــوم وضعیت ویژه ای دارد. این 
عنصر در تأمین فلز باتری های دســتگاه های الکترونیکی در جهان کاربرد گسترده ای دارد. 
ارزش ذخایر آن در افغانســتان حدود یک تریلیون دالر برآورد شده است و به همین دلیل 
این کشــور به عربستان سعودی لیتیوم معروف است؛ یعنی اهمیت آن به اندازه اهمیت 
عربســتان از نظر نفت خام اســت. با این حــال من هیچ ایده ای ندارم کــه آنها چقدر در 
عمــل امکان ارزآوری دارند؛ ولی یک چیزی را می فهمم. تجربه  ایرانی ماجرا می گوید که 
پهلوی دوم به طور موقت از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۹به دلیل پول نفت توانست اراضی کشت 
خشــخاش را ریشه کن کند؛ اما این اتفاق بیشــتر از این دوام نیاورد و شاه دوباره فرمان به 
کشت خشخاش داد تا برای ورود تریاک به کشور طال خارج نشود؛ اما این بار سعی کرد بر 
کشت آن نظارت داشته باشد؛ بنابراین شاه حتی با وجود اینکه یک منبع ارزآوری مثل نفت 

پیدا شد، فقط ۱۴ سال کشت را ممنوع کرد و از سال پانزدهم دوباره دستور به کشت داد.
ضمن اینکه در افغانستان جنگ است. طالبان هیچ حمایت چشمگیر بین المللی ای 
به عنوان درآمد اقتصادی دریافت نکرده، بنابراین اقتصاد فعلی و موجود افغانستان هیچ 
پتانســیل ارزآورانه خاصی ندارد. در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ هم که کشورهای غربی و 
حکومت مرکزی مورد حمایت این کشــورها بر ســر قدرت بودند، هیچ زیرساختی که به 
معنی صنعتی یا کشــت جایگزین بتواند ارزآوری کند بــه وجود نیامد و همچنان تریاک 
منبع ارزآور شماره یک باقی ماند. با این توصیف چطور می توان انتظار داشت که طالبان 
منبع ارزآور دیگری به غیر از خشــخاش داشته باشــد. آن هم با توجه به اینکه در حال 
حاضر طالبان به واســطه مسائل مربوط به حقوق بشــر و حقوق زنان و چیزهایی از این 
دســت زیر فشار بین المللی است و کمک جدی ای هم دریافت نمی کند؛ بنابراین طالبان 
برای بقایش نمی تواند کشــت خشخاش را متوقف کند. به فرض اینکه طالبان در زمینه 
حقوق بشر و حقوق زنان هم تغییر سیاست بدهد و خیلی انسانی و مدرن بشود و فرض 
کنیم که حمایت اقتصادی وسیع اتحادیه اروپا و آمریکا را هم دریافت کند، باز هم امکان 

توقف کشت خشخاش در افغانستان وجود ندارد، چون در مقابلش گروه دیگری است که 
حکومت مرکزی را قبول ندارد و در دره پنجشیر مستقر شده و در حال مقابله با حکومت 
مرکزی هستند؛ بنابراین جنگ ادامه دارد، جنگ سالح می خواهد و سالح ارز می خواهد. 
واقعیت  این اســت که در شــرایط جنگی حتی برای اخالقی ترین آدم ها هدف وسیله را 
توجیه می کند، من فکر می کنم ماجرای منازعه  قدرت در افغانستان سوخت می خواهد و 
سوخت آن تریاک است؛ بنابراین اینکه در افغانستان خشخاش کشت نشود، آنچه طالبان 

گفته حتی اگر بخواهند هم شدنی نیست!
سؤالی که همواره در ذهن من بوده این است که تولید تریاک چقدر در توان اقتصادی 
یا GDP مردم افغانســتان در این ســال ها تأثیر گذاشته اســت. براساس اطالعاتی که در 
ســایت صندوق جهانی پول قرار دارد مقدار GDP افغانستان در سال های ۱۹۶۰، ۱۹۸۰، 
۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱٫۶، ۳٫۶، ۴، و ۱۹٫۳ میلیارد دالر بوده اســت. نمودار زیر مقایســه 
Con-) با میزان واقعی آن براســاس شاخص قیمت مصرف کننده GDP ســرانه اسمی

sumer price index) یا (CPI) در همین بازه زمانی است.
($CPI)   US

60
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348
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($Per Capita)   US

60
273
179
509

GDP

1960
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2020

به عبارت دیگر ارزش واقعی ۶۰ دالر پایه ســال ۱۹۶۰ در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۲۵ دالر 
است اما سرانه اسمی GDP در این سال حتی اندکی هم از این کمتر است یعنی در طول 
این دوره زمانی ســرانه GDP مردم افغانستان تغییر خاصی نکرده و همانی بوده که ۶۰ 

سال پیش بوده است.
 به نظر شــما زعفران نمی تواند جایگزین خشخاش شــود و برای اقتصاد افغانستان   .

ارزآوری داشته باشد؟
کشت جایگزین قبال در کلمبیا و همچنین در دوره ۲۰ساله ای که آمریکا در افغانستان 
حضور داشت، تست شــده اما نتیجه بخش نبوده است. محصولی که معموال به عنوان 
جایگزین در افغانستان پیشــنهاد می شود، زعفران است اما مسئله این است که زعفران 
اصال نمی تواند جایگزینی برای خشــخاش باشد. چون کشش قیمتی زعفران نزدیک به 
یک است. به این معنی که مثال اگر زعفران مثقالی ۵۰ هزار تومانی بشود ۱۰۰ هزار تومان، 
دیگر به اندازه قبل مشــتری نخواهد داشت؛ بنابراین هرچه درصد افرادی که در صورت 
گران شــدن کاالیی از مصرف آن انصراف بدهند بیشــتر باشد، کشــش قیمتی آن به یک 
نزدیک تر می شود و آن کاال لوکس تر است و نیاز اساسی محسوب نمی شود. زعفران یک 
کاالی بسیار الکچری است؛ یعنی شما وقتی جیب تان بی پول باشد، اگر زعفران گران شده 
باشد، نمی خرید؛ اما کشش قیمتی تریاک یا مورفین در مقایسه با زعفران به صفر نزدیک تر 
است یعنی قیمت آن ۱۰ برابر هم بشود، مصرف کننده واقعی حتی با دزدی هم شده آن 
را خریداری می کند. به همین دلیل است که با وجود اینکه UNODC و سازمان ملل اعالم 
کرده اند که تا زمانی که زعفران کاشته شده  در افغانستان قابل رقابت با محصوالت مشابه 
کشورهای دیگر شــود زعفران را خریداری می کنند اما کشاورزان باز هم راضی به کشت 
جایگزین نمی شوند، چون فرق زعفران و خشخاش و سودآوری آنها را به خوبی می دانند.
شما می گویید قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد اما با همین فرمان طالبان قیمت تریاک 
گران شده و کارشناسان حوزه اعتیاد پیش بینی کرده اند که این وضعیت برای ایران تبعات 

منفی به دنبال خواهد داشت.
اگر تحلیل درازمدت داشــته باشــیم هیچ اتفاق خاصی قرار نیست به وقوع بپیوندد. 
هرچند با تحلیل های کوتاه مدت این سیاست طالبان حتما بر بازار مصرف و درمان اعتیاد 
ایران تأثیرگذار خواهد بود. شــما درســت می گویید اولین پیامد اقدام طالبان گرانی مواد 
مخدر اســت، مواد مخدر که گران شــود طبعا دهک های پایین اقتصادی مجبور هستند 
سراغ ماده ای بروند که با همان پول نیازشان برطرف شود یا اینکه مجبور می شوند الگوی 
مصرفشــان را تغییر بدهند و از تدخینی به سمت تزریقی حرکت کنند. حتما این تأثیرات 
را می گذارد ولی با توجه به تحلیلی که مطرح کردم این تأثیرات، بسیار کوتاه مدت است. 
انتظار این اســت که بازار برای چند ماه با مشــکل مواجه شــود ولی بعدش باز مجددا 
مــواد در بازار ریخته می شــود چون دو طــرف درگیر در جنگ افغانســتان نیاز دارند که 
اسلحه داشته باشند. من فکر می کنم مدت کوتاهی افزایش قیمت مواد مخدر، باالرفتن 
ناخالصی و... را در کشــور شاهد خواهیم بود و بعد همه چیز به روال سابق بازمی گردد، 
مگر اینکه ماده مخدر جدیدی وارد بازار شود. مثل شیشه که قبال نبود و چند سالی است 
که وارد بازار شــده یا مثال گل که چند سالی است مصرفش زیاد شده است. من شنیده ام 
که ماده ای با نام ِفـِنـــتیلین یا کاپتاُگن که یک مــاده مخدر، محرک ترکیبی از آمفتامین و 

تئوفیلین اســت مدتی اســت که مصرفش در خاورمیانه باال رفته است. شاید در شرایط 
نامناســب بازار خرید و فــروش تریاک این ماده جای خود را پیدا کند. ممکن اســت این 
ماده گروهــی از مصرف کننده های خانــواده اپیوئیدها را درگیر خود کنــد اما باز هم در 
نهایت باالنس سیستمیک برقرار خواهد ماند و این طور نیست که همه مصرف کننده های 
خانواده اپیوئیدها ســراغ این ماده بروند. مصرف کننده هایی که خیلی به تریاک و مورفین 
وفادار هســتند میلی به خانواده آمفتامین ندارنــد و بالعکس؛ ولی ما در هر دو ژانر، یک 

گروه مصرف کنندگان مالیم و تفننی هم داریم که بین اینها جابه جایی اتفاق می افتد.
 فکر می کنید افزایش قیمت مواد مخدر تا چه میزان ادامه پیدا کند؟  .

من خیلی مطمئن نیستم زمانی که راجع به قیمت مواد و گرانی حرف می زنیم راجع 
به یک مفهوم واحد صحبت می کنیم. بگذارید این طور توضیح بدهم اگر بپرسید آیا مواد 
بعد از این فرمان طالبان گران شــده، پاســخ من مثبت است اما اگر سؤال کنید این گرانی 

بیش از تورم سایر کاالهاست؟ پاسخ من منفی است.
اگــر بخواهیم ببینیم کــه تریاک چقدر افزایش قیمت داشــته و افزایش قیمت آن از 
Consumer price in-) میزان تورم باالتر بوده یا خیر باید شــاخص قیمت مصرف کننده
dex) یا (CPI) را محاســبه کنیم. CPIمعیاری برای اندازه گیری تغییر در قیمت میانگین 
کاال و خدمات مصرفی یک خانوار متوسط است. این شاخص نشان دهنده تورمی است که 
مصرف کنندگان در زندگی روزمره خود احســاس می کنند. به نظر می رسد میزان افزایش 
قیمت تریاک همچنان از میزان افزایش قیمت سایر کاال ها کمتر بوده است، چون قیمت 
اســمی تریاک معیار نیســت بلکه قیمت واقعی این کاالست که نشــان می دهد چقدر 
افزایش قیمت روی آن اعمال شــده اســت. در صورتی که اگر CPI یک گرم تریاک با یک 
معادله ساده محاسبه شود، قیمت واقعی آن مشخص می شود. اگر قیمت تریاک در سال 
۱۴۰۱، نســبت به سال ۱۴۰۰ بیش از میزان تورم افزایش داشته باشد می توانیم بگوییم بر 
اساس دستور طالبان تریاک گران شده است، در غیر این صورت گرانی غیرمعمولی اتفاق 
نیفتاده اســت. هرچند رفتار بازار مواد مخدر در ایران همواره به گونه ای بوده که افزایش 
قیمت مواد مخدر از شاخص تورم کمتر بوده است؛ یعنی به عبارتی در ۴۰ سال گذشته در 
ایران نرخ تورم مواد مخدر از نرخ تورم بانک مرکزی برای سبد خانوار پایین تر بوده است.

 با توجه به اینکه می گویید احتماال در درازمدت اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شرایط به   .
روال قبل باز می گردد، به نظرتان نیازی هست برای تبعات منفی که کشور ما ممکن است 

در کوتاه مدت با آن مواجه شود، برنامه ریزی انجام شود؟
اگر قرار بر این باشــد که برنامه ریزی در این رابطه داشــته باشیم در گام نخست باید 
برنامه کاهش آسیب را هزار بار قدرتمندتر کنیم و همچنین اتاق مصرف بهداشتی مواد را 
راه اندازی کنیم. در حال حاضر مراکز کاهش آسیب وضعیت بسیار بی ثباتی دارند. رویکرد 
دولت ها نسبت به این مراکز متفاوت است. یک دولت بودجه این مراکز را افزایش می دهد 
و به دنبال توسعه سیاست های کاهش آسیب است و دولت دیگر به فکر جمع آوری این 
مراکز است. در این میان وضعیت این مراکز به گونه ای است که نه می روند و نه می مانند. 
در قدم بعدی ایران باید دوباره از حق قانونی اش برای کشــت خشــخاش استفاده کند و 
حداقل بازار تولید داخل، دست خودش باشد تا بتواند برای مدیریت مصرف برنامه ریزی 
کنــد. تأکید می کنم که منظور من لزوما این نیســت که ایران برای صــادرات و ارزآوری، 
خشخاش کشت کند، بلکه برای مدیریت بازار مصرف داخلی و مهار پیامدهای بهداشتی 
بازار غیرقانونی مواد هم این کار الزم است؛ یعنی در مناطقی محدود تحت تدابیر شدید 
نظارتی یک دســتگاه عاری از فســاد، اراضی را زیر کشت خشــخاش ببرد و تریاک تولید 
کنــد به طوری که تولیداتش برای بازار مصرف داخلی جواب گو باشــد. البته برای اینکه 
بتوانیم بازار مصرف داخلی تریاک را مدیریت کنیم شــرط الزمش این است که خودمان 
تریاک بکاریم؛ شرط کافی این است که در کشور رفاه اجتماعی وجود داشته باشد؛ یعنی 
باید حکمرانی خوب داشته باشیم، ریشه کنی فقر و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی 
شهروندان و... انجام شده باشد تا گرایش به مصرف مواد به طرز پیشگیرانه ای به حداقل 
برسد. اگر چنین وضعیتی در کشور حاکم باشد، می توانیم گروه حداکثری مصرف کنندگان 
مواد را به گروه حداقلی تبدیل کنیم. بخش زیادی از گروه حداکثری مصرف کنندگان مواد 
کسانی هستند که به دالیلی غیر از لذت جویی به مصرف مواد روی آورده اند، چون فشار 
اقتصادی می تواند شرایط بحرانی را برای افراد به وجود بیاورد که به سمت مصرف مواد 
سوق پیدا کنند. برای اینکه مشــکل مصرف مواد این افراد حل شود، به خدمات کاهش 
آســیب و اتاق امن مصرف نیاز نیســت، بلکه مشــکل این افراد را می توان با حکمرانی 
خــوب حل کرد. فقط یک گروه حداقلی هســتند که در هر صورتــی مصرف کننده مواد 
باقــی می مانند. این گروه را هم نمی توان نادیده گرفت یا به عنوان مجرم با آنها برخورد 
و زندانی شــان کرد. برای این افراد باید خشخاش کشــت کنیم، تریاک تولید کنیم و بازار 

مصرفشان را مدیریت کنیم.
صفحه ۸ را بخوانید

مساحت: ۶۵۲ هزار کیلومتر مربع
جمعیت: حدود ۴۰ میلیون نفر

همسایگان: ایران، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمنستان
پایتخت: کابل

اقوام: افغانســتان کشوری با جامعه چندملیتی و قبیله ای اســت. جمعیت این کشور متشکل از گروه های قومیـ  
زبانی متعدد از جمله: پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ایماق، ترکمن، بلوچ، پشه ای، نورستانی، گوجر، عرب، براهویی، 
قزلباش، پامیری، قرقیز، سادات و... است. پشتون ها با ۴۰ درصد، تاجیک ها با حدود ۲۷ درصد و هزاره ها با ۲۰ درصد 

جمعیت عمده این کشور را تشکیل می دهند.
اگر بخواهیم تاریخ افغانستان در صد سال اخیر را بررسی کنیم می توانیم آن را به هفت دوره تقسیم کنیم.

یک: دوره پادشاهی از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۲
دو: دوره حکومت جمهوری افغانستان ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷

سه: انقالب ۷ ثور و دوره جمهوری خلق افغانستان ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱

چهار: پیروزی و دولت مجاهدین
پنج: دوره حکومت اول طالبان و امارت اسالمی افغانستان

شش: دوره جمهوری اسالمی افغانستان
هفت: دوره دوم حکومت طالبان ۱۴۰۰

پس از شکســت بریتانیا در ســومین جنگ با افغانستان، امان اهللا خان اعالم اســتقالل کرد اما حبیب اهللا کلکانی 
علیــه او قیام کــرد. حکومت او فقط ۱۰ ماه به طــول انجامید و محمد نادر خان، وزیر جنگ پیشــین امان اهللا خان، 
او را ســرنگون کرد. نادر شــاه چهار سال حکومت کرد اما سرانجام به دســت دانش آموزی هزاره ای با گلوله کشته 
شــد. در سال ۱۳۱۲، پســرش ظاهر شاه جانشین او شد و تا ســال ۱۳۵۲ حکومت کرد. در سال ۱۳۵۲، محمد داوود 
خــان، برادرزاده ظاهر شــاه علیه او کودتا کــرد و دوره حکومت جمهوری را در افغانســتان پایه گذاری کرد. او پنج 
ســال در قدرت بود اما با انقالب ۷ ثور ســال ۱۳۵۷ و به قدرت رســیدن کمونیســت ها، نور محمد تره کی به عنوان 
اولین رئیس جمهور خلق افغانســتان انتخاب شد. پس از یک ســال به دلیل اختالفات درون حزبی، تره کی ترور شد 
و حفیظ اهللا امین، به عنوان دومین رئیس جمهور خلق افغانســتان انتخاب شــد. در ســال ۱۳۵۸ شــوروی به دلیل 

بی اعتمادی به امین و تصور اینکه او به دنبال ارتباط با غربی هاســت به افغانستان حمله نظامی کرد؛ امین را کشت 
و ببرک کارمل را به عنوان ســومین رئیس جمهور خلق افغانســتان انتخاب کرد. به دلیل شرایط دوره کارمل، وقوع 
انقالب ایران و دخالت آمریکا، عربســتان و پاکســتان گروه القاعده و طالبان شکل گرفت. به دلیل نارضایتی مردم و 
حمالت چریکی مجاهدین افغان ببرک کارمل هم ناچار شــد پس از شش سال از ریاست جمهوری خلق کناره گیری 
کرده و در ســال ۱۳۶۵، نجیب اهللا به عنوان آخرین رئیس جمهور خلق افغانســتان انتخاب شد. با پیروزی مجاهدین 
در ســال ۱۳۷۱ دوره حکومتی مارکسیست ها هم در افغانستان به پایان رســید و نجیب اهللا به سازمان ملل پناهنده 
شــد. سپس صبغت اهللا مجددی رهبر جبهه نجات افغانستان به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد اما پس از 
دو ماه به دلیل کهولت سن درگذشت. سپس برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسالمی افغانستان با پیشنهاد شورای 
حل و عقد به عنوان رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اســالمی به عنوان نخســت وزیر انتخاب شدند؛ اما 
حکمتیار پشتون بود و ریاست جمهوری را حق مردم پشتونستان می دانست نه نخست وزیری و در یک اقدام عجیب 
برای ازمیان بردن رقبای خود، کابل را کورکورانه با توپ و ســالح های ســنگین گلوله باران کرد. البته ربانی و اعضای 
دولت او آسیب ندیدند. از همین جا جنگ داخلی مجاهدین برای کسب قدرت شروع شد و در این اوضاع گروه طالبان 

به رهبری مال عمر با حمایت و پشــتیبانی عربســتان و پاکستان مسلح شــدند و به تدریج والیات مختلف افغانستان 
را که تحت تســلط دولت قانونی برهان الدین ربانی بود، تصرف کردند. نهایتا پس از گذشــت چهار ســال از پیروزی 
مجاهدان، نیروهای نظامی طالب با تصرف ۷۰ درصد از خاک افغانســتان در ســال ۱۳۷۵ وارد کابل شده و تشکیل 
امارت اســالمی افغانستان را به رهبری مالمحمد عمر براساس شــریعت اعالم کردند. در این دوران و در حالی که 
طالبان مشغول تحکیم امارت اسالمی خود بود، تروریست های القاعده به رهبری اسامه بن الدن در ۱۱ سپتامبر سال 
۲۰۰۱، برج هــای تجــارت جهانی را منهدم کردند. به تالفی این اقدام آمریکا در ســال ۱۳۸۰ در ائتالفی با بیش از ۴۰ 
کشــور جهان و با همکاری مجاهدین افغانســتانی، به کابل و مقر طالبان در شهرهای قندهار و جالل آباد حمله کرد 
و با پشــتیبانی بمب افکن های پیشــرفته آمریکایی، در کمتر از یک ماه طالبان را شکست داد و حامد کرزی به عنوان 

رئیس جمهور موقت افغانستان انتخاب شد.
پس از کرزی در سال ۱۳۹۳ در انتخابات ریاست جمهوری که رقابت اصلی بین عبداهللا عبداهللا و محمد اشرف غنی 
(وزیر مالیه دولت کرزی) بود، غنی با اما و اگرهای فراوان رئیس جمهور شــد هرچند به دلیل اثبات تقلب گسترده در 
برگزاری انتخابات، قرار شــد که قدرت به طور مشــترک بین عبداهللا و غنی تقسیم شود و غنی به عنوان رئیس جمهور 

و عبداهللا به عنوان رئیس اجراییه افغانســتان مشغول به کار شدند. اشــرف غنی مجددا در انتخابات سال ۱۳۹۸ در 
رقابتی تنگاتنگ با عبداهللا عبداهللا، برنده شد و این بار هم بحث تقلب در انتخابات مطرح شد که نهایتا عبداهللا به عنوان 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی در کنار رئیس جمهور قرار گرفت. در دوران ریاست جمهوری اشرف غنی، طالبان 
مجددا به بازسازی خود پرداختند و بخش هایی از جنوب کشور را هم تصرف کردند. در زمان ریاست جمهوری ترامپ 
و در اســفندماه ۱۳۹۸ در قطر، بین طالبان و زلمی خلیل زاد به عنوان نماینده دولت آمریکا توافق نامه صلحی امضا 
شد که به موجب آن ایاالت متحده متعهد شد که تمام نیروهای نظامی آمریکا، متحدان و شرکای ائتالفی را در ۱۴ ماه 
پس از اعالم این موافقت نامه خارج کند. با خروج نظامیان آمریکا و ائتالف مطابق برنامه مندرج در توافق نامه صلح 
قطر، طالبان هم با شکست نظامیان محلی دولت، به تدریج بخش های بیشتری از افغانستان را تصرف کردند که نهایتا 
چنــد روز قبل از تاریخ خروج کامل نیروهای آمریکایی، در مرداد ماه ۱۴۰۰ نیروهای طالب با تصرف شــهرهای بزرگ 
به پشــت دروازه های کابل رسیدند. با شنیدن این خبر رئیس جمهور اشرف غنی، از افغانستان گریخت و به این ترتیب 
در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ طالبان پس از ۲۰ سال بار دیگر کابل را تصرف کرده و امارت اسالمی افغانستان را احیا کرد.

منبع: تاریخ افغانستان در صد سال اخیر، سایت سالم صدا

تاریخ افغانستان در صد سال اخیر

مرضیه نوری: هبت اهللا آخوند زاده، رهبر گروه طالبان چهاردهم فروردین ماه امسال در فرمانی کشت انواع مواد مخدر در افغانستان را ممنوع اعالم کرد. هرچند در 
صحت ادعای طالبان برای اجرای این فرمان تردید وجود دارد اما بااین حال اعالم این تصمیم به افزایش قیمت مواد مخدر منجر شده است. کارشناسان اعتیاد 
می گویند که این افزایش قیمت حتما بر بازار مصرف و درمان اعتیاد ایران تأثیر می گذارد اما دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد بر این اعتقاد است که 
این تأثیر کوتاه مدت خواهد بود و تا چند ماه آینده وضعیت به حالت عادی بازمی گردد. او بر این اعتقاد اســت که افغانستان با شرایطی که دارد، حتی نمی تواند 
به طور موقت کشــت خشخاش را متوقف کند؛ بنابراین هیچ اتفاقی قرار نیست به وقوع بپیوندد که بازار خرید و فروش مواد مخدر را در درازمدت تحت تأثیر قرار 

دهد. او در گفت وگو با «شرق» از سه زاویه تاریخ، اقتصاد و قدرت امکان ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان را بررسی کرده است:

افغانستان: قصه پیوند درهم تنیده اقتصاد، 
مواد و قدرت در بستر تاریخ

جایگاه مواد مخدر در اقتصاد افغانستان
افغانســتان در طول تاریخ به صورت سنتی تولیدکننده تریاک در ســطح جهانی نبوده  است. به طوری که در 
اوایل قرن هجدهم تنها مقدار کمی تولید تریاک در بدخشــان آن هم برای مصرف محلی گزارش شــده است. از 
آغاز قرن بیســتم، مقادیر کمی از این محصول در هرات، غرب افغانســتان و در ننگرهار، شــرق افغانستان کشت 
می شــد؛ اما از اواخر دهه ۱۹۷۰ اتفاقاتی موجب شــد تا افغانستان به مرور به مرکز تولید تریاک جهان بدل شود. 
رونــد صعودی تولید تریاک از صد ُتن در ســال ۱۹۷۱ به هشــت هزارو ۲۰۰ ُتن در ســال ۲۰۰۷ یک روند همواره 
صعودی را نشــان می دهد که جز در برخی سال های خاص حفظ شــده  است. در این روند به مرور افغانستان از 
برمه پیشی می گیرد و به مرور سهم خود در بازار را به ۹۳ درصد می رساند. به طور کلی می توان گفت دو دسته 
عوامل موجب اوج گیری ســریع تولید مواد مخدر در افغانســتان بود: نخســت، چرخش و تغییِر تولید در میان 
مهم ترین مناطق توزیع و تحویل در آســیا. دوم، منافع سیاســی و اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی در جنگ 
علیه اشــغال شوروی. اما ســه تغییر در بازار مواد مخدر آســیا انگیزه تولیدکنندگان افغان برای پرکردن شکاف 
عرضه و تقاضا در بازار جهانی را افزایش داد: ۱- کاهش کشــت تریاک ترکیه که از ســال ۱۹۷۴ شــروع شد. ۲- 
تغییرات جغرافیایی از مثلث طالیی در آســیای جنوب شــرقی (برمه، الئوس، تایلند) به هالل طالیی در آسیای 
مرکزی (ایران، افغانســتان، پاکســتان) در دهه ۱۹۷۰. ۳- و ایجاد چرخش هایی در درون این هالل طالیی. عامل 

اخیر تأثیر مستقیمی بر افغانستان داشت. مبارزه جدی با کشت خشخاش در ایران پس از انقالب اسالمی و فشار 
ایاالت متحده بر ضیاءالحق برای توقف کشت در مناطق مرزی با افغانستان در اواسط دهه ۱۹۸۰ موجب کاهش 
شــدید تولید در ایران و پاکســتان و در نتیجه جایگزینی مناطق جنوبی افغانستان شد. در نتیجه، تریاک در مزارع 
خشخاش افغانستان تولید می  شد؛ اما در آزمایشگاه های پاکستان فراوری و سپس از طریق مسیرهای ترانزیتی از 
آنجا به اروپا و ایاالت متحده فرســتاده می  شد؛ اما عامل اصلی را باید شرایط جنگی افغانستان دانست که در آن 
گروه های مجاهدین به ویژه گروه های متمرکز در شــرق و جنوب افغانســتان با در دست داشتن سالح برای تأمین 

بخشی از نیازهای خود به این بازار گسترده گره خوردند.
نقطه عطف مهم در این جریان قطع کامل کمک های خارجی به دولت چپ گرای کابل و گروه های مجاهدین 
در ســال ۱۹۹۲ بود. روندی کاهشــی که از ۱۹۸۹ آغاز شــده  بود. از آنجایی که رهبــران مجاهدین و فرماندهان 
محلی دیگر کمک مالی غرب را دریافت نمی کردند، باید به دنبال منابع درآمد جایگزین می گشــتند. در عین حال، 
با توجه به وضعیت فاجعه بار اقتصادی، آنها -و همچنین جمعیت روســتایی کشور- مجبور به توسل به سمت 
استراتژی  های بقای جدیدی شده و گویی تنها پاسخ، گسترش صنعت مواد مخدر بود. به دلیل تورم باال، پول نقد 
فراوانی در گردش بود که به عنوان سرمایه اولیه برای تبدیل اقتصاد معیشتی کشاورزی جنگ زده به یک صنعت 

افیونی تجاری و صادرات محور عمل کرد. به این ترتیب از ســال ۱۹۸۹، صنعت مواد مخدر به تدریج به مهم ترین 
منبع درآمد کشور تبدیل شد.

اقتصاد جنگ با تصرف کابل از ســوی طالبان در ســپتامبر ۱۹۹۶ تثبیت شد. طالبان تقریبا ۹۰ درصد افغانستان 
-از جمله تمــام جاده  های ترانزیتی، فرودگاه  ها و گذرگاه  های مرزی- را تحت کنترل خود درآورد و از این طریق به 
تمام درآمدهای حاصل از این منابع دسترســی پیدا کرد. از ســال ۱۹۹۹، رژیم طالبــان به طور فزاینده تحت نفوذ 
رادیــکال القاعده قرار گرفت و در ســطح بین المللی منزوی شــد. مالعمر در ۲۷ جوالی ۲۰۰۰ -پیش از شــروع 
کشــت برای ســال زراعی ۲۰۰۱- با ممنوعیت نمایشی کشت خشــخاش (اما نه تجارت مواد مخدر) به تحریم  ها 
و درخواســت  های بین  المللی بــرای مهار تولید مواد مخدر واکنش نشــان داد. این اقدام به طرز شــگفت آوری 
موفقیت آمیز بود: کل برداشــت ســال ۲۰۰۱ به طور ناگهانی کاهش یافته و تنها به ۱۸۵ ُتن رسید؛ یعنی به سطح 

اوایل دهه ۱۹۸۰.
مرحله بعدی تحول در این عرصه با به قدرت رسیدن حامد کرزی در دسامبر ۲۰۰۱ آغاز شد. به لطف کمک های 
توســعه ای بین المللی، اقتصاد افغانســتان به صورت ابتدایی و اولیه توســعه یافت؛ اما همچنان تحت تســلط 
بخش غیررســمی بود که پایه و اســاس آن اقتصاد مواد مخدر بود. طیف ذی نفعان نیز بر اساس این گسترده بود: 

خانواده های کشــاورز تریاک، کارگران برداشت محصول، شــبکه های تاجران، مقامات سیاسی، آژانس های امنیتی 
دولتی، شــبه نظامیان خصوصی و گروه های شورشــی. این طیف گســترده آلودگی به درآمد مواد مخدر و فقدان 

جایگزین پایدار برای تمام این گروه ها روند صعودی تولید تریاک در این دوره را حفظ کرد.
از آنجایی که خشــخاش محصولی ساالنه است، تولید آن نیز به راحتی قابلیت تغییر مکان را از سالی به سال 
دیگر دارد. خشخاش همچنین محصول کاری فشرده با تعداد بیشتری از کارگران است (۳۵۰ نفر در هکتار) به ویژه 
در مقایسه با محصول اصلی، گندم (حدود ۴۰ نفر در هکتار). به طور کلی، تولید این محصول ممکن است حدود 
دو میلیون نفر را پوشــش دهــد؛ یعنی حدود ۹ درصد از کل جمعیت؛ از این رو تریــاک کمک درخور توجهی برای 
اقتصاد و رفاه خانوارهاســت. شواهد تجربی نشان می دهد که انگیزه کشاورزان به استراتژی های پیچیده معیشتی 
پیوند خورده و ارتباط نزدیکی بین تولید تریاک و فقر روســتایی وجود دارد. به هر روی این محصول بهای تولیدی 
باالیی داشته و در شرایط سیاسی و امنیتی که در دو دهه آشفتگی حاکم بود، تنها محصول نقدی با بازاری تقریبا 
امن و مطمئن بوده  است. در سال ۲۰۰۴ درآمد تولیدکنندگان از تریاک ۶۰۰ میلیون دالر برآورد شد. درآمد تخمینی 
قاچاقچیان و فراوری کنندگان در همان سال ۲٫۲ میلیارد دالر بود. در مجموع، اقتصاد تریاک بیش از یک سوم تولید 
ناخالص داخلی برآوردشــده را تشکیل می دهد. با این حال سهم افغانستان از عواید جهانی ناشی از مواد افیونی 

اندک بوده  است. افزایش ۱۰ برابری قیمت تریاک سِر زمین کشاورزی (یعنی پیش از خروج محصول از مزرعه) که 
پس از ممنوعیت کشــت از سوی طالبان در سال ۲۰۰۰ صورت گرفت، سودآوری محصول را به شدت افزایش داد. 
موضوع دیگری که در این ســال ها رخ داده  است، توسعه توزیع جغرافیایی کشت خشخاش است. با وجود  اینکه 
هنوز هلمند و قندهار در جنوب افغانســتان مرکز اصلی تولید تریاک در جهان هســتند؛ اما فشــار مبارزه با کشت 

خشخاش در این مناطق منجر به توسعه جغرافیایی این پدیده در سراسر افغانستان شده  است.
در نهایت باید گفت تولید مواد مخدر (تریاک، مورفین و هروئین) بی شک بزرگ ترین فعالیت اقتصادی غیرقانونی 
افغانســتان بوده و ستون مهمی از اقتصاد افغانستان را تشــکیل می دهد. تولید ناخالص اقتصاد غیرقانونی مواد 
افیونی افغانســتان در ســال ۲۰۲۱ در حدود ۱٫۸ تا ۲٫۷ میلیارد دالر تخمین زده  شده  است. در مجموع ارزش کل 
مواد افیونی، شــامل مصرف داخلی و صادرات، چیزی بین ۹ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی افغانســتان است 
که فراتر از ارزش صادرات قانونی و رســمی کاالها و خدمات ثبت شده این کشور بوده  است. در پایان فصل کشت 
ســاالنه تریاک در جوالی سال ۲۰۲۱، ســطح زیر کشت خشخاش در افغانســتان ۱۷۷ هزار هکتار برآورد شد. این 
جریان کاهشــی ۲۱ درصدی نسبت به ســال ۲۰۲۰ را نشان می داد که حاکی از انقباض و رکودی ۴۷ هزار هکتاری 
بود؛ اما به طور کلی می توان گفت کشت خشخاش در دو دهه گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است؛ 

چنان که از زمان آغاز نظارت منظم در ســال ۱۹۹۴ -البته با نوسانات شدید ساالنه- هر ساله به طور میانگین چهار 
هزار هکتار افزایش داشــته  اســت. حتی کاهش کشت در سال ۲۰۲۱ با افزایش ســود حاصل از تریاک در هکتار، 

جبران و متعادل شد.
افزون بر این گســترش تولید مت آمفتامین در سال های اخیر الیه ای دیگر از پیچیدگی را به اقتصاد مواد مخدر 
غیرقانونی افغانســتان افــزوده و تهدیدی را برای کشــورهای منطقه و فراتر از آن افزایش داده  اســت. تجزیه و 
تحلیل های مرتبط با ضبط درخور توجه مواد مخدر نشان می دهد که درصد فزاینده ای از مت آمفتامین کشف شده 
در کشــورهای همســایه از افغانســتان و بین دوره های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۱ نشــئت گرفته  است. این روند 
تــا جایی بود که این ســؤال را مطرح می کرد که آیا تولیــد مت آمفتامین به عنوان مکمل اقتصــاد مواد افیونی یا 
به عنوان یک جایگزین تکامل خواهد یافت یا خیر؟ همچنین باید گفت افغانستان تولیدکننده عمده رزین شاهدانه 

(حشیش) بوده و دومین کشوری  است که غالبا به عنوان مبدأ حشیش در سراسر جهان گزارش شده  است.
این حجم از پیوند رو به افزایش و پیچیدگی اقتصاد افغانســتان در سطوح خرد و کالن به اقتصاد مواد افیونی 
و شــدت تقاضا در بازارهای جهانی و فقدان عرضه کننده جدی جایگزین، چشــم انداز مثبتی از کنترل تولید مواد 

مخدر ارائه نمی دهد.

یــادداشـت

تبعات ممنوعیت خشخاش در 
افغانستان و تدابیر مورد نیاز ایران

اصوال تصمیم های عجوالنه که بدون آماده ســازی زیرســاخت های 
الزم اتخاذ می شود، محکوم به شکست است و نمی تواند طوالنی مدت 
ادامه پیدا کند. این مســئله درباره تصمیــم طالبان در زمینه ممنوعیت 
کشــت خشخاش هم صادق است. اگر فرض را بر این بگیریم که ادعای 
طالبــان در زمینه ممنوعیت صادقانه اســت، با توجــه به اینکه بخش 
مهمی از اقتصاد افغانســتان وابسته به کشت خشخاش است و کشت 
جایگزینی که متناســب با شرایط آب و هوایی این کشور باشد پیش بینی 
نشده است، نمی توان انتظار داشــت این تصمیم به صورت درازمدت و 
ادامه دار اجرا شــود، چراکه با توجه به شواهد موجود شرایط الزم برای 
اجرای این تصمیم در افغانستان مهیا نیست؛ بنابراین به نظر می رسد این 
تصمیم احتماال اهداف دیگری را دنبال می کند و عملی نیســت. نهایتا 
هم یا اجرا نمی شود یا اگر هم اجرا شود، فقط در کوتاه مدت خواهد بود.
به هر حــال اعالم ایــن تصمیم به تنهایی بر بازار مــواد اپیوئیدی و به 
تبع آن مصرف کننــدگان این مواد تأثیر می گذارد (احتماال یکی از اهداف 
این تصمیم همین موضوع اســت). آنچه مسلم است اینکه یک، قیمت 
این مواد افزایش پیدا می کند؛ دوم ناخالصی آن افزایش می یابد؛ ســوم 
خام فروشــی آن کاهش می یابد، چون تبدیل آن به موادی مثل هروئین 
و فروش آن ارزش افزوده بیشــتری ایجاد می کند. چهارم، الگوی مصرف 
و نحــوه مصرف به ســمت پرخطر حرکــت می کند به طــوری که فرد 
مصرف کننده بتواند با هزینه ای کمتر نیاز خود را تأمین کند؛ بنابراین تمایل 
به مواد با قدرت بیشتر مانند هروئین افزایش می یابد، ضمن اینکه شیوه 
مصرف از حالت تدخینی به ســمت مصرف تزریقی خواهد رفت. عالوه 
بر این از آنجا که گیاه شــاهدانه و همچنین افدرا نیز در افغانستان کشت 
می شود احتماال دسترسی به حشیش و شیشه نیز با قیمت های مناسب تر 
افزایش می یابد و برخی از مصرف کنندگان به ســمت این مواد کشــیده 
خواهند شــد. البته اگر بخواهیم از دیدگاه مثبت بــه موضوع بپردازیم، 
می توانیم به احتمال افزایش تمایل برای درمان اشاره کنیم، درحالی که 
متأســفانه به دلیل ضعیف بودن مهارت حل مسئله در مصرف کنندگان 
مواد و مشــکالت اقتصادی، برخی از بیماران به جای مراجعه به مراکز 
درمان بــه خوددرمانــی روی می آورند که خود ایــن موضوع می تواند 
منجــر به افزایش مصرف داروهایی مثل ترامادول، اســتامینوفن کدئین، 
دیفنوکسیالت و... شود. برای اینکه کشور ما از تبعات این تصمیم کمترین 
آســیب را ببیند الزم اســت سیســتم مبارزه با اعتیاد که شــامل درمان، 
پیشــگیری، کاهش آسیب، کاهش عرضه و... اســت، یک سیستم پویا و 
دینامیک باشد، به طوری که وضعیت موجود را به دقت رصد کند و قبل از 
اینکه غافلگیر شود آمادگی الزم را براساس احتماالت ذکرشده ایجاد کند 
و دائما به ارتقای کیفی سیستم درمانی و سایر برنامه های کاهش آسیب 
هــم در بخش دولتی و هم بخش خصوصــی تمرکز کند. از آنجایی که 
افزایش ناخالصی مواد می تواند به افزایش عوارض مصرف و میزان مرگ 
و میر منجر شــود و همچنین مصرف تزریقی نســبت به دیگر شیوه های 
مصرف عوارض بیشــتری دارد، به نظر می رســد بخش هــای اورژانس 
بیمارســتان ها نیز باید آمادگی مواجهه با مشــکالت ناشــی از تغییرات 
الگوی مصرف و همچنین ناخالصی های مواد را داشته باشند. همچنین 
باید تدابیری اندیشــیده شود که قیمت داروهای مورد استفاده در درمان 

اعتیاد نظیر متادون و بوپرنورفین افزایش پیدا نکند.

تحلیلگر مسائل افغانستان
مجتبی نوروزی

پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد
محمدجواد مربی


