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  آلفرد مک کوی: يسندهنو

  نويدی  آمادور: برگردان از
  ٢٠١۶ جوالی ٢٩

  

   تنھا ابرقدرت جھان را شکست داد"گالبی رنگ"چه گونه يک گل 

  انجنگ مواد مخدر امريکا در افغانست

٢ 

   

  

  )٢٠٠١-٢٠١۶(جنگ عليه ترور

، دوباره مکانی را جھت انتقام کشف ٢٠٠١مبر سپت١١مالت رفتن افغانستان، پی حواشنگتن پس از يک دھه ناديده گ

را به رھبری جنگ ساالران » تھاجمی«، بمباران کشور و سپس امريکا، ٢٠٠١بر وتنھا چند ھفته بعد، در اکت . کرد

دبليو اپول، با .  آرنيويورک تايمز، در کلمات گزارشگر کھنه کار )١۴(رژيم طالبان سقوط کرد . محلی شروع کرد

» .به سختی باور می کردند… ژیيبسيار ناگھانی و غير منتظره، که مقامات دولتی و مفسران در امور سترات« تی سرع

 خسارات انسانی و روانی قابل توجھی برجای گذارد، بسياری جوامع ديگر، بمباران به امريکا ئیاگرچه حمالت ھوا

با نگاھی به گذشته، به نظر می آيد که ممنوعيت کشت . مراتب گسترده تر را بدون فروپاشی به اين روش مقاومت کردند

خالی بر جای ميان  ۀ و حکومت مذھبی او را با يک پوست ترياک، طالبان را از نظر اقتصادی ورشکست کرده بود

  . درھم شکستامريکاگذاشته بود که با اولين بمباران 

 سرمايه، زمين، آب و -  گذشته سھم بيشتر منابع خودۀتا اندازه ای نه آن طوری که قدردانی شود، افغانستان در دو دھ

زمانی که طالبان کشت را غيرقانونی کرد، کشور از نظر .  به توليد ترياک و ھروئين اختصاص داده بود–کار را 
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ًتجارت مواد مخدر برای اکثر درآمدھای مالياتی، تقريبا . کشاورزی، از يک تک محصول ترياک، کمی بيشتر شده بود

در اين زمينه، ريشه کن کردن ترياک ثابت کرد که يک خود . آمد صادراتی و بيشتر اشتغال او به حساب می آمدتمام در

در واقع، بررسی سازمان ملل در سال .  سقوط کشاندۀکشی اقتصادی بود و جامعه ای را که ضعيف شده بود، به آستان

 ھزار ٣٠٠ ميليون و ٣ياد درآمد برای حدود منجر به ضرر بسيار ز«، نشان داد که ممنوعيت کشت ترياک ٢٠٠١

وابستگان آن ھا از  ھزار کارگر دوره گرد، ميليون ھا ۴٨٠ ھزار کشاورز، ٨٠٠ درصد جمعيت، از جمله ١۵، »نفر

  .گشته است

پرداخت «) ١۵(دالر ميليون ٧٠داشت، سيا ادامه شدت به  ٢٠٠١برودر حالی که عمليات بمباران در سراسر ماه اکت

ی برای شکست طالبان خرج کرد، ئجھت بسيج ائتالف قديمی خود از جنگ ساالران قبيله » صورت مستقيمنقد به 

برای . تاريخ نام برد»  چانه زنیۀمعامل« ًھزينه ای که رئيس جمھور بوش بعدا از آن به عنوان يکی از بزرگ ترين 

گذاشت، که طالبان ) ١۶ (اتحاد شمال/ن ائتالفايت از رھبرافتح کابل و ديگر شھرھای کليدی ، سيا پول خود را در حم

آن ھا، در مقابل، در سال ھای حکومت طالبان بر قاچاق ترياک در . گز آن ھا را به طور کامل شکست نداده بودرھ

در اين ميان، سيا ھم چنين نظری به گروھی از جنگ .  و تسلط طوالنی داشتندکنترولمناطق شمال شرقی افغانستان 

در نتيجه، . ش جنوب شرقی کشور فعال بودندخدر حال رشد داشت که در قاچاق مواد مخدر در ب) ١٧(ن ساالران پشتو

 از سرگيری کشت ترياک و تجارت مواد مخدر در يک مقياس بزرگ، بنا شده ۀپاي ًوقتی که طالبان شکست خورد، قبال 

  .بود

عمليات را به نيروھای ائتالف يونيفرم پوش و  کنترول ھا گرفته شد، سيا به سرعت واليتزمانی که کابل و مراکز 

در سال ھای آينده، در نھايت، ) ١٨(مقامات غيرنظامی واگذار کرد، که برنامه ھای سرکوب مواد مخدر نامربوط آن ھا 

 زيادی برای چريک ۀ به آن جنگ ساالران، و در سال ھای بعد، تا اندازءافزايش سود حاصل از قاچاق ھروئين را ابتدا

، قبل از آن که آن جنبش بتواند خود را بازسازی بکند، برداشت امريکادر اولين سال اشغال . طالبان باقی می گذاردھای 

 ۶٢ول ؤ تاريخی، قاچاق مواد مخدر، مسۀ بدون سابقۀدر يک توسع). ١٩( تن رسيد ٣۴٠٠ و به  يافتهترياک افزايش

 دونالد امريکا، وزير دفاع امريکاد سال اول اشغال در چن.  بود٢٠٠٣درصد توليد ناخالص داخلی کشور در سال 

 امريکا، در حالی که سيا و ارتش »عالئم رشد پول مواد مخدر سرازير شده به طالبان را رد کرد«، )٢٠(رامسفلد 

  ». می بستند،چشم خود را به فعاليت ھای مربوط به مواد مخدر توسط جنگ ساالران برجسته«

 ترياک را به کنترولًپس از تقريبا دو سال که ھيچ عالقه ای به موضوع نشان نداد، ، ٢٠٠۴ در اواخر سال امريکا

و عناصر   ھا واگذار کرد، ولی ناگھان کاخ سفيد با درد سر عمال المانليس را به ومتحدان انگليسی و آموزش پ

 نيروی رقيب طالبان شده منجر به احيای) ٢١(اطالعاتی سيا روبه رو شد که ادعا می کردند گسترش تجارت مواد مخدر

ژی تھاجمی مبارزه با مواد مخدر، يحمايت شده از طرف بوش، وزير امور خارجه پاول، آن موقع بر يک سترات. است

 افغانستان، اصرار ئی در بخشی از مناطق روستائیبرای ازبين بردن گياھان با بمباران ھوا از جمله به سبک ويتنام 

نی، و غيل زاد در برابر اين رويکرد مقاومت کرد، که از طرف متحد داخلی اشرف ی خلامريکا زلماما سفير . کرد

 ريشه کن ۀکه اين چنين برنام) ٢٢(، و اخطار دادند )و حال رئيس جمھور آن حمايت شد( کشورهسپس وزير مالي

گسترش «نی يع» امرار معاش جايگزين« کمک خارجی برای ايجاد دالر ميليارد ٢٠ساختن گياھان در کشور، بدون 

  ).فقر

 پيمانکار خصوصی  کشت ترياک بر روی) ٢٣(ی ريشه کن سازی دستی ه عنوان مصالحه، با آموزش تيم ھاواشنگتن ب

خبرنگار نيويورک تايمز کارلوتا گال، آن رويکرد گزارش ، طبق ٢٠٠۵با اين حال، تا سال . مانند دين کورپ تکيه کرد
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، ھر دو در آن چه که به )٢۴(که شورش طالبان و کشت ترياک  د، زمانیدو سال بع. چيزی شبيه يک شوخی شده بود«

 حذف گياھان حمايت ئی ھوا  دوباره بر کابل فشار آورد تا نوعامريکانظر يک روش ھمکاری بود توسعه يافت، سفارت 

  .اتی حل نشدمخالفت کرد، و اين مشکل حي) ٢۵ (ید کرزامرئيس جمھور ح.  در کلمبيا را قبول کندامريکاشده توسط 

 درصد و به رکورد ٢۴تا ) ٢۶( نشان داد که برداشت ساالنه  از ترياک افغانستان٢٠٠٧بررسی سازمان ملل در سال 

 جھان افزايش يافته   ھروئين قاچاقۀ درصد عرض٩٣ درصد توليد ناخالص داخلی کشور و ۵٣ تن، يعنی به ٨٢٠٠

شروع به استخراج منابع اقتصادی مواد « چريک ھای طالبان سازمان ملل به طور قابل توجھی اعالم داشت که. است

 نتيجه گرفت که تا سال امريکائی) ٢٧( صلح ۀسسؤ يک مۀمطالع. کرده اند» مخدر برای سالح، تدارکات و حقوق مليشا

 می کنترول درصد مزارع خشخاش کشور را ٩٨ آزمايشگاه ھروئين در قلمرو خود داشت و ۵٠، اين جنبش ٢٠٠٨

، جمع آوری کرده است،  آن ماليات وضع شده بر قاچاق ترياک و کشتدالر ميليون ۴٢۵ سال، گزارش شد که آن. کرد

ھر يک از چريک ھای مربوطه توانست .  الزم جھت استخدام جنگ جويان جوان از روستاھا گشتۀکه منجر به بودج

  .نوان کارگر کشاورزی بودحساب کند، که خيلی بيشتر از دستمزد به ع) ٢٨(دالر ٣٠٠بر حقوق ماھانه 

سرباز جنگی ) ٢٩( ھزار۴٠، جھت جلوگيری از گسترش شورش، تصميم گرفت تا ٢٠٠٨واشنگتن در اواسط سال 

با توجه به نقش درآمد ترياک .  ھزار نفر رساند٧٠بيشتر به کشور افغانستان بفرستد، و شمار نيروھای متفقين را به 

 نفر از تحليل ۶٠را تشکيل داد و ) ٣٠( سلول تھديد مالی افغانستان امريکاری برای کارکنان طالبان، وزارت خزانه دا

  .ندازندژيکی بر تجارت مواد مخدر راه بيي خود را در واحد مبارزه با اتھام قرار داد که حمالت سترات گران

 دسته از کارشناسان ، آن» مدل سازیۀنفوذ شبک«و » تجزيه و تحليل شبکه ھای اجتماعی«با استفاده از روش ھای کمی 

به ] ئیطلبکاران روستا[با اشاره به کارگزاران حواله «اغلب، طبق گفته يکی از تحليل گران کھنه کار،  ) ٣١(مدنی 

 به معنای –يک دوره اقدام عملی «  را با امريکائی شورشی، بايد سربازان جنگ ۀعنوان گره مھم درون يک شبک

» بسيار بحث انگيز«اين چنين اقدامات » .تر حواله و بستن آن ھا تحريک کردواقعی، جھت لگد زدن و خراب کردن دفا

به قيمت ناراحت « ، اما آن دستاوردھا » مالی يک گروه شورشی را کاھش دھدۀبه طور موقت شبک« ممکن است 

. »ھندگان استکسب و کار اکثر حواله د« که برای وام قانونی، وابسته به وام دھنده است، که »  است کردن کل دھکده

  .به اين ترتيب، يکبار ديگر، حمايت از طالبان رشد می يابد

قدرت سربازان » افزايش ناگھانی« ، چريک ھا به اندازه ای سريع رشد کردند که دولت جديد اوباما با ٢٠٠٩در سال 

ًاوباما رسما در تاريخ ژی جديد جنگ رئيس جمھور يسترات.  ھزار نفر برگزيد که طالبان را فلج کنند١٠٢ را تا امريکا

، پس از ماه ھا استقرار سربازان، در مارجه، شھر بازاری دور افتاده در واليت ھلمند راه اندازی ٢٠١٠ بروری ف١٣

 آن و برخاستن غبار، صدھا نفر تفنگدار با سرعت از مزارع ۀپس از امواج فرود ھلی کوپترھا در حوم). ٣٢(شد 

اگرچه که ھدف آن ھا چريک ھای . ای ديوارھای گلين شھر عبور کردند به سوی محوطه ھ جوانه ھای خشخاش

 ۀچھل درصد از عرض. در واقع مرکز تجارت جھانی ترياک را اشغال کرده بودند) ٣٣(طالبان محلی بود، تفنگداران 

  .د  تجارت می شهقاچاق مواد مخدر دنيا در مناطق اطراف اين حوزه پرورش می يافت و اکثر آن محصول در مارج

نرال استانلی مک کريستال و معاون رئيس جمھور افغانستان کريم خليلی، با ھلی کوپتر ج امريکايک ھفته بعد، فرمانده 

که برای پاک «  :ژی ضد شورش جديد به خبرنگاران گفتيوارد شھر شد و برای رسانه ھا از عمل کرد در سترات

ه اين چنين نشد، و بدين دليل، تجارت ترياک، جشن آن ھا را بولی » . بسيار مطمئن استه مانند مارجئیسازی روستاھا

اگر آن ھا با تراکتورھا آمدند، « :با سر و صدای بلند به کشاورزان ھم کار اعالم کرد) ٣۴(يک بيوه زن افغان . ھم زد

يکی از مقامات » .اول بايد مرا بکشند و از روی جسد من بروند، قبل از اين که بتوانند کشت خشخاش مرا ازبين ببرند
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بدون مبارزه با توليد مواد مخدر «  :ن ماھواره از مزارع ترياک صحبت می کرد، به من گفتولفي که با تامريکاسفارت 

  ».در واليت ھلمند، نمی توان در اين جنگ برنده شد

 با ھشدار، شکست نوشتم و) ٣۵(ًوقتی که اين وقايع را تقريبا شش سال پيش می ديدم، مقاله ای برای سايت پيام تام 

به بيان ساده، به اندازه ای ساده که حتی واشنگتن ھم می توانست آن را درک کند، در آن زمان .  کردمئیرا پيش گو

ما می توانيم ھم چنان در جنگی بيرحمانه، با نتيجه ای نامشخص، «، »انتخاب به اندازه کافی روشن است«: نوشتم

و يا می توانيم در بازسازی اين سرزمين خشک کھن، … ر را بارور سازيمبازھم با خون بيشتری، اين خاک مرگ با

 کمک کنيم تا دوباره ،با سبز کردن باغ ھا، با پرکردن گله و رمه، و بازسازی مزارع خراب شده در طول دھه ھا جنگ

مخدر را از بين ما تنھا زمانی می توانيم کشت مواد .  به جايگزينی مناسب برای ترياک تبديل گرددئیمحصوالت غذا

  ».بيريم که ديگر شرايطی برای کشت آن وجود نداشته باشد

طرح اوباما جھت افزايش تعداد پرسنل نظامی، با حمله به چريک ھا، اما ناديده گرفتن برداشت محصولی که ھر بھار 

يورک تايمز، طبق گزارش نيو.  شده گشتئیشورشيان جديدی را تأمين مالی می کند، خيلی زود دچار شکست پيش گو

 را امريکابزرگ ترين فشار ائتالف به رھبری «، )٣۶( پايان يافت، چريک ھای طالبان ٢٠١٢به محض اين که سال 

» پايان دادن« برای ٢٠١۴مبر جام طرح آخرين مھلت اوباما در دسپس از افت نيروھای ائتالف جھت ان» .تحمل کردند

 طالبان اجازه داد تا حمالت زيادی را در شمال، شمال شرقی، و  بهئی، کاھش عمليات ھواامريکابه عمليات جنگی 

  .ليس افغان گشتونستان راه اندازی کند که منجر به رکورد کشتار سربازان ارتش و پاجنوب افغ

علی رغم . جھت بقای طالبان ارائه داد) ٣٧( برای افغانستان، شرحیامريکا ۀجان سوپکو، بازرس ويژدر آن زمان، 

در دھه ھای » ريشه کن سازی مواد مخدر« جھت برنامه دالر ميليارد و ششصد ميليون ٧سام آور ھزينه ھای سر

توليد و کشت باالست، ممنوعيت و ريشه . با ھر معيار قابل تصور، ما شکست خورده ايم« :گذشته، او نتيجه گرفت که

ده در سطح بی سابقه ای در  و معتادی و سوء استفا کن سازی پائين است، حمايت مالی به شورشيان باالست

  ».افغانستان است

 ۵٠ ھزار ھکتار را پوشش داد، که برداشت را تا ٢٠٩برابر ) ٣٨(، محصول ترياک رکوردی ٢٠١٣درواقع، در سال 

 که حدود   درآمد غيرقانونی گشت،دالر ميليارد ٣برداشت گسترده منجر به توليد .  تن افزايش داد۵۵٠٠درصد و به 

 اين ارزيابی ماللت انگيز را امريکاسفارت . خوبی بيش از نيمی از درآمد ماليات طالبان بوده  از آن، بردال ميليون ٣٢٠

ًثروتی باد آورده برای شورشيان، که از تجارت مواد مخدر تقريبا در ھر سطحی سود می « و آن را ) ٣٩(تأئيد کرد 

  .نامشروع خوانددرآمدی » برند

 برداشت شد، نظر سنجی جديد سازمان ملل نشان داد که روند مالل انگيز، با ٢٠١۴در حالی که محصول ترياک سال 

 تن، نزديک اوج تاريخی، فقط ادامه داشته ۶۴٠٠و محصول ) ۴٠( ھزار ھکتار ٢٢۴مناطق افزايش کشت به رکورد 

 در امريکا ۀھزين، سوپکو با تماشای ورود اين سيل مواد مخدر به بازار جھانی، در حالی که ٢٠١۵ یدر ماه م. است

 افزايش يافته بود، سعی کرد که آن شرايطی را ترجمه کند که دالر ميليون ۴٠٠ ميليارد و ٨مبارزه با مواد مخدر تا 

 مايل مربع، ٧٨٠ ھزار جريب، يا حدود ۵٠٠ًافغانستان تقريبا «:او گفت. اتفاق می افتد) ۴١( ھاامريکائیبرای تمام 

 از جمله بخش – امريکا ھزار زمين فوتبال در ۴٠٠ آن برابرست با بيش از .به کشت خشخاش اختصاص داده است

  ».ھای پايانی آنست

طور قاطعانه ای ابتکار مبارزه را در دست گرفت و به نظر رسيد که ترياک ه ، ب٢٠١۵طالبان در فصل جنگ در سال 

که رھبر جديد جنبش، مال ) ۴٢(نيويورک تايمز گزارش کرد . ھر چه از ھميشه عميق تر در عمليات او جای گرفت
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 منبع ۀًو بعدا جمع کنند… در ميان اولين مقامات مھم طالبان بود که به تجارت مواد مخدر مرتبط بود «اختر منصور، 

پس از ماه ھا فشار بی امان بر نيروھای .  که سود بسيار زيادی ايجاد کرد–  اصلی ماليات برای تجارت مواد مخدر شد

ژيک کندوز بود، ياصلی گروه تحت رياست او، دو ھفته تسخير شھر سترات  شمالی، اولين عمليات تواليدولتی در سه 

 ھای جنوب واليتکه ترياک را از خشخاش فراوان … ) ۴٣(مسير پردرآمد مواد مخدر کشور قرار دارد «ًکه اتفاقا در 

 بيشتر نيروھای ۀروج برنامه ريزی شدواشنگتن مجبور شد که خ» . می برند به روسيه و به اروپا… به تاجيکستان 

  ).۴۴(توقف سازدمجنگی را 

بر و شمالی، نقشه ای در اکتۀ ھای تھديد شدواليتی خود در ئ دفاتر نيروھای منطقه ۀ عجوالنۀ، در ميان تخلي متحدملل

ارد، از جمله  کشور دئیرا در بيش از نيمی از مناطق روستا) ۴۵(»شديدی«يا » باال «کنترولمنتشر ساخت که طالبان 

در مناطق سراسر کشور به ) ۴۶(طی يک ماه، طالبان حمالتی . ًدر بسياری که آن ھا قبال حضور قابل توجھی نداشتند

 ۀرياب و محاصرا شمالی فواليتراه انداخت که در تصرف و نگه داشتن قلمرو، تھديدی برای پايگاه ھای نظامی در 

  .تمام مناطق در جنوب ھرات بود

 که نيمی از محصول ترياک کشور آن ئید، که حمالت سنگين در مرکز خشخاش در واليت ھلمند بود، جاتعجبی ندار

ن تجارت پردرآمد ترياک آن جا را برای طرح ھای اقتصادی شورشيا« :موقع رشد می کرد، و نيويورک تايمز گفت

 ھا، و عقب راندن واليت اکثر مبر، پس از تسخير ايست ھای بازرسی، پس گرفتندر اواسط دس» .حياتی ساخته بود

، )۴٧( نزديک شدند هنيروھای امنيتی دولت در پاشنه ھای خود، چريک ھا به تسخير مرکز تجارت ھروئين، مارج

چنان چه نيروھای .  بود٢٠١٠ی رئيس جمھور اوباما در سال ئھمان محلی که حرکت موج خروشان اشباع رسانه 

افغان مداخله نکرده بودند، بدون شک » کم روحيه «ی کمک به نيروھای  براامريکا ئیعمليات ويژه و نيروی ھوا

 ۀافغانستان توسط حمل» آزاد شدن« سال پس از ١۴، بيش از ٢٠١۶ در اوايل سال .شھر و استان سقوط می کرد

» صدھا«، بنابه گزارش ھا امريکانيروھای قابل توجه  ، دولت اوباما در يک عقب گرد از سياست کم کردن امريکا

تا نيروھای متزلزل دولتی را تقويت کند و مانع ) ۴٨(را در يک نيمه افزايش به واليت ھلمند اعزام کرد  پرسنل جديد

  .شورشيان از پرحاصل ترين مزارع خشخاش جھان گردد»  اقتصادیۀجايز«

 آن را تلقات یامريکائ، که منجر به آن چيزی بر ارتش افغان شد که مقامات ٢٠١۵ فصل جنگ در سال ۀپس از فاجع

ناميدند، زمستان سخت و طوالنی ) ۵٠(رکورد تلفات مردم عادی » وحشت واقعی«آن را متحد  و ملل  )۴٩(» ناپايدار«

در حالی که سرما و برف جنگ در اطراف کشور را کند کرد، طالبان . در سراسر کشور ھيچ مھلتی ارائه نداده است

 به شھرھا جنوری ۀدر کابل و ديگر مناطق کليدی شھری در اولين ھفت) ۵١(عمليات خود را با پنج بمب گذاری عظيم 

 افسر ٢٠ليس در پايتخت داشت که منجر به کشته شدن وبر مجتمع پ) ۵٢( انتحاری ۀ داد، و متعاقب آن يک حملتغيير

  .شد

د پايدار،  پايان يافت، کشت ترياک کشور، پس از شش سال رش٢٠١۵در ھمين حال، زمانی که برداشت محصول سال 

در . تن کاھش يافت  ٣٣٠٠به  ) ۵٣( ھزار ھکتار رسيد و بازده محصول با شدت ١٨٣ درصد کاھش داشت و به ١٨

انگل خشخاش نسبت دادند، ) ۵۵(و گسترش ) ۵۴(بسياری از اين کاھش را به خشکسالی متحد حالی که مقامات ملل 

د مدت ھنوز يک ترکيب نامشخص از خبرھای مثبت و  ادامه نيابد، روند بلن٢٠١۶شرايطی که ممکن است در سال 

مخفی شده ) ۵۶(يک آمار مھم و قابل توجه متحد در انبوه داده ھای منتشر شده در گزارشات مواد مخدر ملل . منفی است

در حالی که اقتصاد افغانستان از سال کمک ھای بين المللی رشد می يابد، سھم ترياک در توليد ناخالص «  :است

 درصدی در ١٣ کنترول به نرخ بيشتر قابل ٢٠٠٣ درصدی در سال ۶٣به طور پيوسته از يک نرخ وحشتناک داخلی 
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وابستگی به اقتصاد مواد مخدر در سطح «  :می گويدمتحد  که ملل ئیحتی از آن جا.  کاھش يافت٢٠١۴سال 

  ». ھنوز باالستئیکشاورزی در خيلی از جوامع روستا

مقامات دولتی افغان به طور مستقيم نيز «در واليت ھلمند در سطح محلی، ): ۵٧( دادًنيويورک تايمز اخيرا گزارش

»  قاچاق مواد مخدرکنترولرقابت با طالبان را در مبارزه برای «آن ھا با انجام اين کار، » .درگير تجارت ترياک ھستند

ھمان مالياتی است که طالبان استفاده ًمالياتی که بر کشاورزان می بندند، عمال شبيه «گسترش می دھند، در حالی که 

 ھا، تا مقامات کابل می رسانند، که اطمينان حاصل ئیبه زنجير باال«، و بخشی از سودھای نامشروع خود را »می کند

  ».کنند مقامات محلی حمايت باالترھا را حفظ کنند و رشد ترياک ھم چنان ادامه يابد

در زنجير عرضه در ھر «که طالبان به طور سيستماتيک ) ۵٨(نشان داد متحد ھم زمان، تحقيقات شورای امنيت ملل 

 درصد کاربر ماليات بر کشت ترياک در ھلمند جمع آوری کرده ١٠مرحله از تجارت مواد مخدر بھره برده است، و 

خالص  اصلی قاچاق ترياک ۀضمانت کنند« آزمايشگاه ھای ھروئين جنگ کرده است، و به عنوان کنترولاست، و برای 

  .عمل کرده است» و ھروئين خارج از افغانستان

ًسادگی تنھا ماليات قاچاق را نمی گيرد، بلکه در حال حاضر عميقا و مستقيم در آن درگير است، و تايمز اضافه طالبان ب

روند بلند مدت ھر چه » .مشکل است تا گروھی را از کارتل ھای اختصاصی مواد مخدر تشخيص داد«  :می کند) ۵٩(

، شورشيان طالبان، و دولتی ئی قابل پيش بينی، به طور عميق با اقتصاد روستاۀی خواھد باشد، ترياک برای آيندم

   . فاسد که مجموع آن معمای افغان است گرفتار باقی می ماند

 سير محصوالت زراعی گذشته، بدون شک برای فصل جنگ جديد که با شروع بھار می  طالبان با درآمد فراوان از

در حالی که برف از کوھستان ذوب و سرازير می شود، و شاخه ھای خشخاش از زمين جوانه . د، آماده خواھد بودآي

  . سال گذشته، ارتش جديد استخدامی از جوانان آماده جنگ برای نيروھای شورشی خواھد شد۴٠می زنند، ھمانند 

  

  بريدن گره کور افغان

 تماس با دولت است، مانند سکه و ارز ۀليدات و مبادالت کاال، اولين نقطبرای اکثر مردم جھان، فعاليت اقتصادی، تو

 يک کشور غيرقانونی است، پس  اما زمانی که مھم ترين کاالی. مھر شده ای که ھرکسی در جيب خود حمل می کند

ارجی منتقل وفاداری ھای سياسی به طور طبيعی به شبکه ھای مخفی که توليد را با راحتی از مزارع به بازارھای خ

 ):۶٠( جان سوپکو شرح می دھد . می کندتغييرمی کند، کمک مالی، وام، و اشتغال را در ھر قدم از راه فراھم می کند، 

اين در » .تجارت مواد مخدر بخش مالی افغانستان را مسموم می کند وبه رشد اقتصاد غيرقانونی کمک می رساند«

 کمک مالی قابل توجھی به طالبان و ديگر گروه ھای ۀ و ارائ کار شبکه ھای جنايتۀعوض، از طريق فساد، تغذي

  .شورشی، مشروعيت دولت افغان را تضعيف می کند

 سال جنگ ادامه دار در افغانستان، با ھمان انتخابی روبه رو شده است که پنج سال پيش داشت، ١۵واشنگتن پس از 

 منتقل ه را برای شروع موج خروشان خود به مارجريکائیامنرال ھای اوباما با ھلی کوپتر، تفنگداران جزمانی که 

 و با ھر ارتش جديد   درست مانند پانزده سال گذشته، می تواند در ھمان دام دور بی پايان باقی بماندامريکا. کردند

طور کامل مسلح از مزارع خشخاش کشور شکوفه می دھد، ه  که به نظر می رسد ھرسال بئیجنگجويان روستا

در اين سرزمين که ترياک با دندان ھای اژدھا کشت شده است، : در اين نقطه، تاريخ يک چيز به ما می گويد. بجنگند

  . و سال بعد از آن ارتش جديد چريکی موجود خواھد بوده امسال، سال آيند
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 بالقوه برشی طوره  وجود دارند که مجموع آن ھا می تواند بئیحتی در افغانستان مشکل دار، با اين حال، جايگزين ھا

به عنوان گام اول و اساسی، ممکن است زمانش فرار رسيده باشد که صحبت . برای اين گره کور مشکل سياسی باشد

  . اعزام گروه بعدی سربازان متوقف گردد و رئيس جمھور اوباما طرح خود مبنی بر خروج پرسنل را کامل کندۀدر بار

 افغانستان سرمايه گذاری شود، ئی نظامی تلف شده در مناطق روستاۀاگر بخشی از آن ھمه بودج در گام بعدی، حتی 

.  ھای اقتصادی توليد کندبديلمی تواند برای ميليون ھا کشاورزی که برای اشتغال وابسته به محصول ترياک ھستند، 

بذر، و سيستم ميوه باغ ھای فنا شده، گله ھا و رمه ھای به غارت رفته، انبارھای و چنين پولی می تواند آن زمين 

 اگر . آبياری ذوب برف را، که قبل از يک دھه جنگ، يک کشاورزی متنوع را حفظ می کرد، بازسازی کندۀتخريب شد

 ھم چنان به کم شدن وابستگی کشور به قاچاق ترياک ئی پايدار روستاۀ بين المللی می تواند از طريق چنين توسعۀجامع

پس شايد افغانستان بتواند کشور پيشتاز مواد مخدرجھان نباشد اشاره کند،  درصد توليد ناخالص داخلی کنونی ١٣به  

  .و آن چرخه ساالنه، باالخره شکسته شود

  

  : نويسندهۀدربار

 –آلفرد دبليو مکوی، به طور منظم در سايت پيام تام می نويسد، و استاد ھرينگتون تاريخ در دانشگاه ويسکونسين 

ھم دستی سيا در تجارت جھانی مواد مخدر :  کتاب کالسيک سياست ھای ھروئينۀاو نويسند. ستامريکاماديسون در 

آخرين کتاب ھای او .  سال را بررسی می کند۵٠ قاچاق مواد مخدر و عمليات مخفی بيش از  است، که مقطع تاريخی

ليپين، و ظھور دولت ، فيامريکا: امريکاليسی و و امپراتوری پامريکا اجباری  ئیدکترين بازجو: شامل شکنجه و معافيت

  .ليسی استوپ

  .پيام تام را در تويتر دنبال کنيد و به ما در فيس بوک بپيونديد

Follow TomDispatch on  Twitter and join us on Facebook  

فريقا، و آخرين ا و عمليات مخفی در امريکاجنگ ھای نيابتی : تاب پيام تام، ميدان جنگ فردای نيک تورسجديدترين ک

  ». نظارت دولت، جنگ ھای مرموز، و دولت امنيت ملی در تنھا ابر قدرت جھان استۀکتاب تام اينگل ھارت، ساي
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