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  افغانستان در »تامنی« بر کاهش مخدر مواد تولید و تجارتثیر أت
  )2001پس از سال (

  
  1اهللا یزدانی عنایت

  2مجتبی بدخشان
  
  

  چکیده
المللـی   نیروهاي بین ۀحمل و  2001سپتامبر  11جهان، پس از حوادث  مخدرمواد  ةترین تولیدکنند عنوان بزرگ بهافغانستان 

ثیرگـذاري تجـارت   أت ةگستر. المللی پیدا کرده استسیاست بین ۀل متحد، اهمیت روزافزونی در عرصسازمان مل ۀپیرو قطعنام
چنین بر کشورهاي واقع در مسیر ترانزیت و بـازار کشـورهاي هـدف قاچـاق، موجـب       بر افغانستان و هم مخدرغیرقانونی مواد 

تدوین یافته  مسألهپژوهش حاضر حول این . منیتی شده استافغانستان در مطالعات ا مخدراهمیت و توجه ویژه به جایگاه مواد 
حاضـر   ۀمقالـ نگارنـدگا  ؟ اسـت با امنیـت افغانسـتان بـه چـه صـورت قابـل تحلیـل         مخدرارتباط تولید و تجارت مواد  که است

امـل ژئوپلیتیـک،   بـا توجـه بـه عو    کـه  توضیح آن. ثیر منفی داردأبر امنیت افغانستان، ت مخدرتولید و تجارت مواد  که اند مدعی
شکل مسـتقیم منجـر بـه     اجتماعی و بهداشتی به ۀدر عرص مخدرفرهنگی در افغانستان، تولید و تجارت مواد  /اقتصادي، سیاسی

صـورت   بـه  ،عـالوه بـر ایـن   . هاي ناشـی از آن شـده اسـت   اعتیاد و بیماري ةکاهش توان نیروي کار مولد و ایجاد موج گسترد
هـا منجـر بـه آسـیب در     هاي استقالل مالی این گروهمذهبی و ایجاد زمینه هاي قومیا تقویت گروهغیرمستقیم نیز این تجارت ب

  . ی در این کشور شده استگیري ارتباطات پایدار میان اقوام و متعاقب آن ایجاد هویت ملّفرآیند شکل
  . ، مکتب کپنهاگ، افغانستان، امنیت، طالبانمخدرمواد : واژگان کلیدي     
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  مهمقد .1
چـون چـین و ایـران و نزدیکـی      بـا کشـورهایی هـم    افغانسـتان  موقعیت جغرافیـایی و مرزهـاي مشـترك   

شـده  خاورمیانه موجب اهمیت روزافزون این کشـور   ۀهند و مجاورت با منطق ةقار مرزهایش به روسیه و شبه
-بین ۀدر عرص سپتامبر، افغانستان به کشوري محوري 11 و پس از وقوع حمالت 2001خر سال از اوا .است

در  متحـده  ایـاالت  اولتیماتوم به طالبان توجه عدم پی در و سپتامبر 11 حوادث دنبال به. الملل تبدیل گردید
 کشـور  11 نظـامی  يهـا نیرو همـراه  بـه  آمریکا نظامی نیروهاي کشور، این به القاعده سران تحویل خصوص

 حمله بـه  اقدام بهملل،  سازمان امنیت شوراي ریسمبا ترو مبارزه 1368 و 1373 هايقطعنامه به استناد با دیگر
سـازي در ایـن   دولت  تملّ ۀکه موجب سقوط دولت طالبان و آغاز روند جدیدي در عرص کردنداین کشور 
 . ي پیدا کردثیرگذار نقش جدیدأعنوان یک عامل ت به مخدرمواد  ،در این سیر تحولی. کشور شد

شـوروي  نیروهـاي   بافغانستان به زمان جنگ نیروهاي جهادي افغان در ا مخدرتولید و قاچاق مواد  ۀسابق
ها براي مقابلـه بـا شـوروي    یکی از منابع درآمدي این گروه عنوان به مخدرتولید و قاچاق مواد . گرددمیباز

. کـاهش یافـت   2001این تولید پس از خروج شوروي همچنان ادامه پیدا کرد و تنها در سال . تبدیل گشت
همواره مثبـت   2007پس از سال ساله اي دو به غیر از دورهپس از این سال روند تولید  که استلی این در حا

رهبري آمریکـا در   المللی به پس از حضور نیروهاي بین .)UNODC, 2013, pp. 4-6(رشد بوده است و روبه
هـاي مسـلح   گـروه  عنـوان یکـی از منـابع اصـلی درآمـدي      بـه چنان  هم مخدرافغانستان، تولید و قاچاق مواد 

برخـی از منـابع در    کـه  اي گونـه  اهمیت خود را حفظ کرده اسـت؛ بـه   ،مخالف روند سیاسی حاکم بر کشور
اند که گـروه طالبـان در افغانسـتان از طریـق دریافـت مالیـات ناشـی از کشـت و         هاي گذشته ادعا کردهسال

  ).125 ، ص1391 عامري، ثقفی(ردآومیدست  ها دالر در سال درآمد بهمیلیون ،مخدرترانزیت مواد 
بر افغانسـتان و  کشـورهاي واقـع در مسـیر ترانزیـت و       مخدرثیرگذاري تجارت غیرقانونی مواد أت ةگستر

افغانسـتان در مطالعـات    مخـدر بازار کشورهاي هدف قاچاق، موجب اهمیت و توجه ویژه به جایگـاه مـواد   
هـاي فـراوان   مسایگی با این کشور سـاالنه متحمـل هزینـه   ه دلیل بهایران  مانندکشورهایی . امنیتی شده است

ن اهـاي چنـدي توسـط محققـ    در این راستا پژوهش .شوندبرخورد با این معضل می ۀمالی و انسانی در عرص
 و تبیین بهاشاره کرد که در آن نویسنده ) 1391(عامري ثقفیمقالۀ توان به صورت گرفته که از آن جمله می

 ۀسسـ ؤم. پردازدمی آن امنیتی هايپویش و ايمنطقه سطح در آن تجارت و مخدر مواد کشت ۀلأمس تشریح
تـأمین   مـالی  منـابع  از یکـی  را مخـدر  مـواد ) 1390(معاصـر  ابـرار  المللـی  بـین  تحقیقات و مطالعات فرهنگی

) 1385(غنجـی  و محمـدي . اسـت  دهنمـو اعالم   ناامنی تشدید عامل و سیاسی و قومی هاي گروه هاي فعالیت
 مورد خود پیرامون کشورهاي بر امنیتی ثیراتأت داراي و مخدر مواد تولید اصلی مرکز عنوان به را غانستاناف
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 سیاسـی،  ثبـات  عـدم  همـراه  بـه  خشـکی  در بودن محاط و جغرافیایی خاص موقعیت به اند و داده قرار توجه
 ةعدیـد  مشـکالت  و اقـوام  نمیـا  داخلـی  هـاي  ناآرامی و جنگ دهه سه به نزدیک دلیل به امنیتی و اقتصادي

 و کشـت  ۀتوسـع  بـراي  مناسـب  مکـانی  به افغانستان است گشته باعث اند که اشاره نموده کشور، این داخلی
 اقتصـادي  جایگـاه  و مخـدر  مواد کشت وضعیت بررسی به) 2007(امیرخیزي. شود تبدیل مخدر مواد تولید

 ایـن  در مخـدر  مـواد  اقتصـادي  جایگـاه  تبیین اب است کرده سعی وي. است پرداخته افغانستان ۀجامع در آن
بـر   مخـدر ثیرات مـواد  أتـ «در پـی بررسـی    مقالۀ حاضـر  .دهد قرار نظر دم را آن تولید کاهش هاي راه کشور
ال اصلی ما در مقاله حاضـر ایـن   ؤس. است »گذار افغانستان و جایگاه امنیتی آن در این فرآیند حالدر ۀجامع
افغانستان به چه ترتیب بر امنیت آن قابل تجزیه و تحلیل  در مخدرید و تجارت مواد ارتباط تولتأثیرِ  که است

و رشــد میــزان تولیــد آن در ایــن کشــور و  مخــدر؟ بــا توجــه بــه گســتردگی تولیــد و تجــارت مــواد اسـت 
 کـه  استاین تجارت غیرقانونی بر افغانستان و کشورهاي مختلف، فرض این مقاله این  ةثیرگذاري گستردأت
امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بـراي ایـن    ۀدر افغانستان مخاطراتی در زمین مخدرولید و تجارت مواد ت

  .استوب نظري پژوهش حاضر مکتب امنیتی کپنهاگ چچار. کشور در پی داشته است
  

  مکتب امنیتی کپنهاگ: چارچوب نظري .2
بـدین ترتیـب   « :حاصل از آن شـد  نوع نگاه به امنیت و تعاریف تغییرموجب  1991پایان جنگ سرد در 

کـارگیري و مـدیریت    تمرکز سنتی بـر تهدیـد، بـه   از مطالعات امنیتی تغییرات قابل توجهی را تجربه نمود و 
هـاي اسـیدي،   موضوعات جدیدي مانند بارش بـاران . نیروي نظامی و موضوعات مرتبط با آن فاصله گرفت

ازون،  ۀزمـین، تخریـب الیـ    ة، کاهش منابع محدود کـر مخدرالمللی مواد گسترش بیماري ایدز، قاچاق بین
اقتصادي جهان و شکاف عمیق میان جهان ثروتمند و فقیر نیـز   هاي شدن جهان، انفجار جمعیت، بحران گرم

 ۀبا توجه به این تغییرات، مکتب کپنهاگ با ارائ .)Shultz, 1997, p. 43(»مطالعات امنیتی گشت ةوارد حوز
جنگ اپسـ  ةمطالعات امنیتی در دور ةانداز متفاوتی از حوز چشماز مفهوم امنیت،  بعديع و چندتعریف موس

، »بـوزان «به نظرات مطـرح شـده در آثـار     »مک سوئینی«توسط  »مکتب کپنهاگ«اصطالح . سرد ارائه نمود
هـایی   رهیافـت  ء نخسـتین خـود جـز   ۀمطالعـ  ةاین مکتب با توجه به حوز. اطالق گشت »دو دویلد«و  »ویور«

 ،ترین اندیشمندان مکتب کپنهـاگ بوزان از برجسته .امنیت پرداخته است ۀبه شکل مستقل به مطالع که است
بودن این دیـدگاه   با وجود نزدیک. نمایدامنیت را برابر با رهایی از تهدید و نبود عوامل تهدیدزا تعریف می

در دورة  وي امنیـت را بـود،  بعـدي و مورگنتـایی    به تعریف امنیـت در دوران جنـگ سـرد کـه بیشـتر تـک      
ثیرگـذاري ابعـاد   أبعدي بودن امنیـت و ت کند و قائل به چند جنگ سرد، در نبود تهدید سنتی تعریف نمیاپس
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از نظـر  . رفاه اقتصـادي اسـت  زیست و  ی، محیطی و فروملّهاي جنایی فراملّ مختلفی چون مهاجرت، سازمان
ـ  ند بلکه افراد، گـروه شوها تنها مرجع امنیت محسوب نمیدولت ، امروزه،بوزان هـاي  ی، سـازمان هـاي فراملّ

و بـه مراجـع امنیـت تبـدیل      دارنـد ها و تروریسـم همگـی وجـوه امنیتـی     ی، رسانهی و فروملّدولتی فراملّغیر
  ).Buzan & Waever, 2009, p. 254(اند گشته

همچنـان سـنت   المللـی،  بـین  ۀترین بـازیگر عرصـ  مهم عنوان بهکید آن بر دولت أاین مکتب با توجه به ت
العملـی در برابـر درك از تهدیـد    ، عکـس امنیـت توجـه بـه   از دیـد ویـور   . کنـد رئالیستی خود را حفظ مـی 

شـده  د که درکی از آن در بـازیگر تهدید کناز دید وي امنیت زمانی معنا پیدا می. )Friss,2000, p. 3(است
توان گفت امنیـت بـازیگر بـا    رت میالعملی از خود به نمایش بگذارد که در این صووجود بیاید و عکس هب

ارجاع عینی نیست و ارتباطات انسانی  ۀبوزان و ویور معتقدند که امنیت همیشه بر پای .خطر مواجه شده است
اي  امنیت رابطههویت و  که استبا توجه به هنجارها  بیان دیگر،به . ثیرگذار استأو نقش هنجارها، مهم و ت

بـوزان بـا ایـن تعریـف از     . اجتمـاع اسـت   ۀزان و ویور مفهوم امنیت برساختاز دید بو .کننددوسویه پیدا می
؛ بـه ایـن صـورت    شود می نوعی از مکتب رئالیسم دور و به رویکردهاي تفسیري و انتقادي نزدیک امنیت به

آید و براي فهم و درك که مکاتب انتقادي و تفسیري نیز معتقدند که مفهوم امنیت از بطن جامعه بیرون می
جـز مـک سـوینی     در مکتب کپنهاگ به). 342 ، ص1381افتخاري، (یت باید به درون جامعه رجوع کردامن

ها با هویت نـدارد  شناسی اعتقاد چندانی به نقش هنجارها، فرهنگ، تاریخ و ارتباط آن هستیکه در مباحث 
در تعیین هویت و  اعضاي مکتب مزبور معتقدند که زبان، تاریخ، فرهنگ و حتی نژاد و مرزهاي سیاسی ۀبقی

  .سپس امنیت مهم هستند
سـاختن بـه فرآینـدي     امنیتـی . اسـت  1ساختن قابل ذکر دیگر پیرامون مکتب کپنهاگ، مفهوم امنیتی ۀنکت

 کـه  در حـالی  ،گرددشود که منجر به اهمیت و قراردادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت میگفته می
کنش کالمی موفق ترکیبـی از  ). 449-446، صص 1386راهیمی، اب(اندپیش از آن در این حوزه قرار نداشته

ـ   مورد توجه مکتب تفسیري نیز می که استزبان و جامعه  ثیر أباشد؛ مکتبی که بوزان و همکـارانش تحـت ت
اجتمـاعی نیسـت؛    ةا سازییک عمل گفتاري  کردن صرفاً البته براي مکتب کپنهاگ امنیتی. آن قرار گرفتند

دادن معنـی قـرار   کردن به امنیتی. )Williams, 2003, p. 514(گرددمحسوب می همبلکه نوعی عمل سیاسی 
 عنـوان  بـه از یک معضل اجتمـاعی   مخدرمثال مواد  عنوان به است؛ امنیتی يیک موضوع غیرامنیتی در مدار

________________________________________________________________ 
Č . Securitization 
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ف هاي معارض و مخـال چراکه گروه ،گرددی و سیاسی در افغانستان مطرح میثیرگذار بر امنیت ملّأعاملی ت
مین مـالی و  أمنبع درآمدي بـراي تـ   عنوان به مخدرروند سیاسی حاکم بر این کشور از تولید و تجارت مواد 

   .کنندمنظور مقابله با دولت حاکم استفاده می و غیره به سالحخرید 
 بنـدي  محیطی تقسـیم  مکتب کپنهاگ امنیت در پنج بعد نظامی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و زیستدر 

بسیاري بر ایـن اعتقادنـد کـه تهدیـد     . هاي امنیتی، امنیت نظامی بود مرکز نگرانی ،در دیدگاه سنتی. دشومی
ترین تهدیدها براي این نوع تهدید جزء قابل لمس. ترین تهدید براي یک دولت استنظامی هنوز هم اصلی

 ۀدر زمینـ . صورت مستقیم با موجودیت مـادي یـک سـرزمین در ارتبـاط اسـت      چراکه به ؛یک جامعه است
هـا عمـل   عنـوان مکمـل آن   بـه سایر تهدیـدات یـا    ساز زمینه عنوان به امنیت سیاسی، تهدیدات سیاسی عموماً

ـ    ). 140-137 ، صـص 1383ربیعـی،  (کننـد  می ـ    هایـده و نظـر دولـت و ب ی و ایـدئولوژي  خصـوص هویـت ملّ
  . روندشمار می هدهنده و نهادهاي برآمده از آن، اهداف عادي تهدید سیاسی ب سازمان

چنین بازارهاي الزم  امنیت اقتصادي نیز به معناي دسترسی به منابع اولیه، سرمایه و کسب توان مالی و هم
معناي پایداري و دوام  امنیت اجتماعی به. منظور حفظ و ارتقاء سطح رفاه و قدرت دولت است و ضروري به

. ل قبـول بـراي تکامـل و تحـول اسـت     ی تحت شرایط قابالگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و عادات ملّ
گونـه تعریـف    این را دهد و آنبه نسبت سایر ابعاد امنیت کمتر مورد توجه قرار می بوزان امنیت اجتماعی را

ـ    که کندمی ی و آداب و رسـوم تحـت   پایداري و تداوم الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ و مـذهب، هویـت ملّ
شیهان، (از امنیت که بر فرد استوار است است اظر بر رهیافتین ،شرایط الزم براي تحول بعد اجتماعی امنیت

ی هماننـد تهدیـدات نظـامی و اقتصـادي بـه پایگـاه مـادي        محیطی امنیت ملّ تهدید زیست). 107 ، ص1388
البته از . دولت و نهادهاي آن را مورد تهدید قرار دهد ةزند و شاید تا جایی پیش رود که ایددولت لطمه می

مین أتـ . برندسر می ها در یک وابستگی متقابل به امنیت از یکدیگر جدا نیستند و آن ۀگان اد پنجدید بوزان ابع
گرفتـه از   با توجـه بـه تعـاریف صـورت    . مین دیگر ابعاد امنیت استأیک بعد از امنیت مستلزم پرداختن و ت

د امنیتی سیاسی، اقتصـادي و  کارگیري ابعا بهامنیت، این مقاله بر آن است با  ۀگان مکتب کپنهاگ و ابعاد پنج
  .بر کاهش امنیت در افغانستان بپردازد مخدرجایگاه امنیتی مواد تأثیر اجتماعی به بررسی 

   

  در افغانستان مخدرتولید مواد  ۀتاریخچ .3
به این  و پس از تهاجم شوروي 1980 ۀدر افغانستان به ده مخدرآغاز گسترش روند کشت و تولید مواد 

نقـش   مخـدر مـواد   ةکننـد عنـوان یکـی از کشـورهاي تولید    بـه تا پیش از این پاکسـتان  . دگردکشور باز می
درصد تولیـد جهـانی   80حدود معادل (تن تریاك 800ساالنه  که ايبه گونه.  شتاي در این عرصه دابرجسته
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م بـا تهـاج   ).6 ، ص1390بوالـوردي،  (داشـت تنهایی به بازارهاي مصرف جهـانی عرضـه مـی    را به )این ماده
سـالح و ملزومـات    ۀتهی رايها بهاي جهادي افغان، نیاز مالی این گروهبه افغانستان و تشکیل گروه شوروي

پس از خروج نیروهـاي نظـامی شـوروي،    . سوق داد مخدرمواد  ۀها را به سمت فعالیت در عرصجنگی، آن
سـاختارهاي   کـه  اي گونـه  هبه منبع درآمدي اصلی مردم افغانستان تبدیل گشت ب مخدرکشت و تجارت مواد 

پس . )Amirkhizi, 2007, p. 10(اساس آن شکل و هویت یافت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي این کشور بر
بـر سـر قـدرت    هاي جهادي درگیري گروهمحصول  داخلی کهدورة جنگ در و  از خروج نیروهاي مهاجم

مـالی   ةکننـد  به عامل تقویت جارت آنو ت مخدرمواد  ،گیري جنبش قبایل پشتونشکلزمان چنین  و همبود 
کرد سهم بیشتري از ایـن تجـارت را بـه     هر گروه تالش می که ايگونه ؛ بهتبدیل شد طلب هاي قدرتگروه

گسترش این رقابت موجب شد در مدت زمان کوتاهی، . )MacDonald, 2007, p. 61(دهدخود اختصاص 
  .هان مطرح گرددتریاك ج ةترین تولیدکنند عنوان بزرگ بهافغانستان 

کنـد کـه   ادعـا مـی   »کرویتـزمن «جنگ داخلی افغانستان تا آن حد بود که  ۀدر عرص مخدراهمیت مواد 
اهمیـت کشـت   هـاي با فعالیت خود بر حـوزه  ۀدلیل موفقیت گروه طالبان آن بود که توانستند در مراحل اولی

ریق درآمدهاي حاصـله بـه هـواداران و    بع آن از طت تریاك در جنوب و شرق افغانستان تسلط پیدا کنند و به
طالبان در ظـاهر   .)118 ، ص1386کرویتزمن، (مزد باالتري را پرداخت نمایند نیروهاي تحت امر خود دست

امور جاري مناطق  ةجنگ و ادار ۀاما با توجه به نیاز مالی براي ادام ،نسبت به کشت خشخاش مخالفت نمود
نسـبت بـه    کـه  ايگونـه  بـه  کـرد سـازگارکردن آن بـا شـریعت     تحت کنترل، اقدام به صدور مجوز شرعی و

از ). 43 ، ص1388تاجیـک و شـریفی،   (درصدي وضـع کردنـد   20محصوالت حاصل از آن مالیات شرعی 
هـا توسـط طالبـان،    مین امنیت راهأومرج داخلی و ناامنی، قاچاقچیان در مقابل ت هرجبا توجه به  ،سوي دیگر

، مالعمر رهبر گروه طالبان با اعـالم فرمـان   2000ژوئن سال  27در . کردندمیها پرداخت مبالغ کالنی به آن
ایـن   ایـن،  با وجود. در این کشور شد مخدرگیر تولید مواد  ممنوعیت کشت خشخاش موجب کاهش چشم

 ۀالبتـه تجربـ  . المللـی داشـت  بـین  ۀسیاسی در جهت کسب مشروعیت براي این گـروه در عرصـ   ۀفرمان جنب
توان با این پدیده مند می قیت این اقدام نشان داد که در صورت وجود تمایل و دولتی قدرتمدت موف کوتاه

  .مقابله کرد يثرؤبه شکل م
 حمـل  و تولید 2002 سال در کشور، جمهور این رئیس کرزاي حامد موقت، دولت آمدنکار روي پس از

 سـرگرفته  از هـاي بعـد  در سـال  مخدر ادمو تولید روند ،این با وجود. کرد اعالم ممنوع را مخدر مواد نقل و
 در مخـدر  مـواد  کشت سالیان طول در خود میزان بیشترین به محصول این تولید  2007 در که ايگونه به شد
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 بـاالي  قیمـت  چنـین  هـم  و قدرتمنـد  حکـومتی  وجـود  عـدم  و طالبـان  سقوط از ناشی خأل. رسید کشور این
 این که داد افزایش را افغان کشاورزان میان در مخدر مواد یدتول افزایش و کشت براي الزم ةانگیز تریاك،

 .)Amirkhizi, 2007, p. 13(گشت افغانستان در مواد این تولید گیر چشم رشد موجب امر

هـاي دولـت مرکـزي در جهـت مبـارزه بـا       جایگاه خشخاش در میان کشاورزان موجب شکسـت برنامـه  
خود بـر منـاطق    ةضعف دولت مرکزي در تحمیل اراد. ستهاي اخیر شده ادر طی سال مخدرتجارت مواد 

دلیل عدم وجود نیروهاي امنیتـی کارآمـد از قبیـل ارتـش و پلـیس و عـدم تـوان عملیـاتی          مختلف کشور به
هاي اخیـر کابـل   در سالاما  .مناسب این نیروها باعث گسترش ناامنی در مناطق مختلف افغانستان شده است

 اسـت بر ها زمانتقویت نیروهاي مسلح خود آغاز کرده که البته این قبیل طرح منظور اي را بهتالش گسترده
مـل در گسـترش سـریع تعـداد     أقابـل ت  ۀنکتـ . افغانسـتان نیسـت   کنـونی گوي شـرایط   مدت پاسخ و در کوتاه

 بایـد  را دلیـل آن  که استافزایش تعداد نیروها بدون توجه به کیفیت افراد تحت تعلیم  نیروهاي افغان، صرفاً
به همین دلیل برخی از کارشناسان . دانست 2014براي خروج نیروهاي خارجی طی سال  شده در زمان تعیین

از ). 38 ، ص1390 ،ابرار معاصـر  ۀسسؤم(شک دارند مخدرمواد  ةیی این نیروها در برخورد با پدیدآدر کار
هاي امنیتـی افغانسـتان در   گاهمکمل دست عنوان بهیی آن آسویی دیگر براي بهبود نظام قضایی و افزایش کار

همین ضعف باعث عدم پیگیـري مناسـب   . توجه کافی صورت نگرفته است مخدرمواد  ۀلأامر برخورد با مس
  .شده است مخدرکشت و تجارت مواد  ۀلأدر برخورد با مس

تـار در  هکهزار  154اي پیش رفت که از گونه در افغانستان به مخدررشد مناطق زیر کشت مواد  بهروند رو
درصـدي منـاطق تحـت کشـت را نشـان       36رسید که افـزایش   2013هکتار در سال هزار  209به  2012سال 

هاي واقع در جنوب و غـرب   تر در استانبیشافزایش مناطق زیر کشت . )UNODC1, 2014, p. 21(دهدمی
افزایش توان تولیـد   گر این رشد مساحت زیر کشت نشان. هلمند و قندهار ؛ یعنیشوداین کشور مشاهده می

براسـاس ایـن   . رسـید  2013تن در سـال   6883اساس برآوردها به  بر که استدر افغانستان  مخدرمواد  ةبالقو
 ,UNODC(کنـد  درصد تریاك جهان را تولید می 80تنهایی  تن تریاك، به 5500برآورد افغانستان با تولید 

2014, p. 21(.  
نیروهـاي طالبـان    ،جنوبی و غربی ایـن کشـور کـه در آن    اآرامهاي ندر استان مخدرافزایش کشت مواد 

در  مخـدر ثباتی بر افزایش تولید مواد  بیثیرگذاري ناامنی و أرابطه و ت ةدهند نشاناي دارند، فعالیت گسترده
________________________________________________________________ 
Č United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC) 
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خصـوص گـروه طالبـان، بـا      بـه  ،نظامی مخالف روند سیاسـی حـاکم   هاي نظامی و شبهگروه. افغانستان است
مین تسـلیحات  أهـاي نظـامی و تـ   اند به قدرت مالی الزم بـراي فعالیـت  توانسته مخدرجارت مواد استفاده از ت

از کشـاورزان و تشـکیل    مخـدر کشـت مـواد    بـر  گروه طالبـان بـا دریافـت مالیـات    . مورد نیاز خود بپردازند
یـت مـالی مـواد    اهمبـا توجـه بـه    . کندمین میأهاي بازرسی، منابع درآمدي الزم براي فعالیت خود را ت پست
مین امنیت کشاورزان و افـراد فعـال در ایـن حـوزه اقـدام      أدر قبال دریافت مالیات، نسبت به تطالبان ، مخدر

تـوان در سـخن   مین مالی گروه طالبـان را مـی  أاز لحاظ ت مخدریید جایگاه مواد أت ).Capra, 2014(نماید می
مسـتقیم طالبـان در    ۀمداخل«: داردوي بیان می. دوجو کرو جرائم سازمان ملل جست مخدررئیس دفتر مواد 

ی بپردازنـد کـه بـه لحـاظ     مین منابع مالی براي ماشـین جنگـ  أدهد به تها امکان میبه آن مخدرتجارت مواد 
در همـین  ). 134 ، ص1391ثقفـی عـامري،  (»شـدن اسـت  ترترشدن و گسـترده تکنولوژیک، در حال پیچیده

اي امنیت بر تحریم گروه طالبان، این گروه هـر سـاله از فعالیـت در    رابطه براساس گزارش تیم نظارت شور
آورد که معادل بیش از یک دست می همیلیون دالر درآمد ب 155تا  100 مخدرقانونی مواد تجارت غیر ۀزمین

  .)Rosen, 2014, p. 1(چهارم کل منابع مالی طالبان است
  

  )1997- 2013(مخدرشده مزارع مواد یر کشت و سطح نابودسطح ز): 1(نمودار                               

  
  )(UNODC, 2014: Vi: منبع

  

 در افغانستان مخدرو قاچاق مواد  ثر در افزایش تولیدؤعوامل م .4
در ایـن کشـور    مخدربسترهاي مناسب در افغانستان شرایط مناسبی را براي کشت، تولید و تجارت مواد 

 . فرآهم آورده است
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  تیکعوامل ژئوپلی 4-1
و  ها جنگسبب سال ثبات سیاسی، اقتصاد ضعیف بهبدون عنوان کشوري محاط در خشکی،  بهافغانستان 

موقعیت جغرافیایی خـاص افغانسـتان   . شوددر جهان شناخته می ،بودن مشکالت شدید امنیتیناآرامی و دارا
هنـد و   ةقـار  شـبه  ۀمنطقـ  جواري با استراتژیک آسیاي مرکزي و از سوي دیگر هم ۀمجاورت با منطق دلیل به

اي شده ثیرپذیري زیاد آن از تحوالت منطقهأچنین همسایگی با کشور چین باعث اهمیت این کشور و ت هم
ایـن در  . آن، کشـاورزي اسـت   اقتصاد بخشترین این کشور یکی از فقیرترین کشورهاي دنیا و مهم .است

و  پنـاه  حـق (شود شامل می را ساحت آندرصد کل م 12وسعت اراضی قابل کشت این کشور  که استحالی 
اقتصادي باالتر خشخاش نسبت به دیگر گیاهان  ۀکشاورزان افغان با توجه به صرف .)23 ، ص1390، رحیمی

ها، مصرف کم آب مقاومت بیشتر در برابر بیماري دلیل بهاین گیاه . دارند آنتمایل بیشتري نسبت به کشت 
افزایش درآمد کشاورزان افغـان  . استاسبی براي کشاورزان افغان من ۀونقل آسان، گزین حملو نگهداري و 

ها به کشـت مجـدد خشـخاش محسـوب     گرایش آن ةهاي اخیر، دلیل عمداز محل کشت خشخاش در سال
  . )MacDonald, 2007, p. 59(شودمی

غانسـتان، موجـب گسـترش فعالیـت     عدم توانایی دولت مرکـزي در اعمـال اقتـدار در منـاطق مختلـف اف     
در . هاي مخالف روند سیاسی حاکم بر کشور از جمله گروه طالبـان در منـاطق مختلـف گشـته اسـت      وهگر

عنـوان یکـی از منـابع     بـه ناامنی در بعد اجتماعی و امنیتی  ةعالوه بر عامل ایجادکنند مخدرحال حاضر مواد 
 ، ص1385 محمـدي و غنجـی،  (شود میقومی، سیاسی و مخالف روند موجود محسوب  هاي درآمدي گروه

کـه کشـت خشـخاش     دلیل آن دولت مرکزي به« نمود کهکرزاي در کنفرانس بن اعالم  که ايگونه به). 101
آمارهاي منتشرشـده نشـان    ).33 ، ص1383مالزهی، (»ها است، قادر به مبارزه با آن نیستمنبع درآمد پشتون

کـه  گیـرد   صـورت مـی  ننگرهـار  نشین هلمند، قنـدهار و   هاي پشتونکشت خشخاش در استان ةدهد عمدمی
ذکـر ایـن نکتـه ضـروري     . )Lazinica, 2010, p. 28(منـاطق اسـت   هاي اصـلی گـروه طالبـان در آن   پایگاه
کـرزاي، در سـال   . هسـتند  1آباد و سازمان اطالعات پاکسـتان  اسالم ةها مورد حمایت گستردپشتون که است
دادن بـه رهبـران    ا به حمایت از شورشیان و پنـاه طالبان، دولت پاکستان ر ةگیري دوبار و در پی قدرت 2006

مـالی،   ةهـاي گسـترد  حاکمیـت طالبـان از ایـن گـروه حمایـت      ةدولـت پاکسـتان در دور  . طالبان متهم کرد
عنوان عمـق اسـتراتژیک ایـن کشـور در      بهطالبان  ةچراکه افغانستان در دور ؛کرداطالعاتی و تسلیحاتی می

________________________________________________________________ 
1 Inter-Services Intelligence(ISI) 
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سـو بـا    همهاي غیـر گرفتن گروه اي داشت ولی با سقوط طالبان و قدرتژهبرابر هند براي پاکستان اهمیت وی
  . منافع پاکستان از این موقعیت ویژه محروم شد

ایـن دوره از نـو    حاکمیت طالبان بر افغانستان مسکوت بـاقی مانـده بـود در    ةاختالفات مرزي که در دور
نفرت نامیـد   را خطّ رنددیوقب به خط کرزاي خط مرزي مورد نظر پاکستان مل 2006در سال . یافتاهمیت 

 & Walter(دانـد  مانند دیواري در میان دو برادر می را چراکه آن ؛را نخواهد پذیرفت آنو اعالم داشت که 

Foundation, 2009, pp. 34-36( .رسـد بـا وجـود همراهـی پاکسـتان بـا آمریکـا، کشـور         نظر مـی  به اکنون
. نمایدچون طالبان می هاي مخالف دولت افغانستان هممایت از گروهافغانستان براساس منافع خود اقدام به ح

مدارکی به مقامات پاکستانی نسبت به همکاري نیروهاي امنیتـی پاکسـتان بـا     ۀبا ارائ ها ، آمریکایی2008در 
آبـاد اتهـام    البتـه مقامـات دولتـی اسـالم    . )Mazzetti and Schmitt, 2008(نظامیان افغـان هشـدار دادنـد    شبه

ها را رد نموده و ریشه مشکالت را شرایط ژئوپلیتیک مرزهـاي افغانسـتان و پاکسـتان    مکاري با تروریسته
ثیرپـذیر از تحـوالت افغانسـتان،    أهـاي ت عنوان یکی از همسایه بهپاکستان نیز ). 9 ، ص1384قنبرلو، (دانندمی

آباد بر افغانستان حکومـت   اسالمهاي تحت حمایت در آن گروه ثباتی که. دنبال ثبات در این کشور است به
. و یا مسکوت باقی بماند شود کنند تا به این طریق مشکالت ناشی از اختالفات مرزي به نفع این کشور حل

هـا و در نتیجـه   شدت نسبت به سرایت درگیري ی بهپاکستان با توجه به ترکیب قبایلی و عدم انسجام الزم ملّ
عنوان عمق اسـتراتژیک خـود نظـر     بههمواره نسبت به افغانستان ن پاکستا. هراسدآشوب در کشور خود، می

 ، ص1391ثقفـی عـامري،   (دارد که این خود منجر به سرایت رقابت این دو کشور به افغانسـتان شـده اسـت   
56(.  

هـاي   طالبان در مناطق جنوبی و جنوب غربی و مناطق قبایلی پاکستان با توجـه بـه قرابـت    ةفعالیت گسترد
هـاي بانـدهاي قاچـاق    ثر دو کشور بر مناطق مرزي خود، منجر به گسترش فعالیتؤکنترل م فرهنگی و عدم

طالبان با استفاده از این تجارت بخشی از منابع مالی مورد نیاز خـود  . سوي مرز شده است در دو مخدرمواد 
سـتان از طریـق دریافـت    اند کـه طالبـان افغان    هاي گذشته ادعا کردهبرخی از منابع در سال. نمایدمین میأرا ت

ثقفـی  (آورد دسـت مـی   در سـال بـه  » میلیـون دالر  160تـا   90« مخـدر مالیات ناشی از کشت و ترانزیت مواد 
ي فعـال در ایـن تجـارت    هاباعث شده است گروه مخدرسودآوري تجارت مواد ). 125 ، ص1391عامري، 

ثبـاتی  شاتو منافع خود را در تـداوم بـی  حقانی و اردوگاه شم ۀچون شبک هاي طالبان هممجموعهاز جمله زیر
قبـایلی و   ۀخصـوص منطقـ   جنوب و جنوب شرق این کشور و نیز پاکسـتان، بـه   ةویژه حوز بهدر افغانستان و 
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ها در روند سیاسی حاکم بر افغانستان و عاملی این امر خود مانع از مشارکت این گروه. ایاالت سرحد بدانند
  .مناطق مرزي با ایران شده است در مخدربراي گسترش تجارت مواد 

  عوامل اقتصادي 4-2
هـاي  فعالیـت  ةعمـد . پـروري سـنتی اسـت    لحاظ اقتصادي کشوري مبتنی بر کشـاورزي و دام  افغانستان به

کارشناسان بـیش از  اساس برآورد  بر. تولیدات خانگی است بر پایۀاقتصادي این کشور غیرسیستماتیک و 
. )Chandrasekaran, 2009, p. 26(نـد ا هاي کشاورزي مشغوللیتدر فعا هشتاددرصد کارگران مرد افغان

هـاي اقتصـادي ایـن    سـاخت نابودي زیردر افغانستان منجر به عدم توجه به اقتصاد و  ها جنگ و منازعهسال
چـون گـاز طبیعـی، زغـال سـنگ، سـنگ        منابع عظیم معدنی هم است این وضعیت باعث شده. کشور شد

دلیـل عـدم    سوز، نفت، یاقوت، سرب، اورانیوم و منابع معدنی و طبیعی دیگر بهن ۀآهن، مس، آلومینیوم، پنب
  ).12، ص 1375آبادي،  علی(نامناسب و فساد مورد کم توجهی واقع شود گذاري وجود امنیت و سرمایه

اي را در جهت بازسازي اقتصـادي  و سرنگونی طالبان، دولت افغانستان تالش گسترده 2001پس از سال 
بخش ناکافی  ۀثر، توسعؤزایی مدلیل وجود ناامنی، عدم توجه به اشتغال اما در عمل به ،آغاز کرداین کشور 

هـاي زیربنـایی، عـدم وجـود قـوانین مناسـب و شـفاف در بخـش         در بخـش  کشاورزي، عدم جذب سرمایه
ن امـر بـه   در ای... ها و داري، فساد اداري و مالی، بروکراسی، عدم مصونیت سرمایهاقتصاد، ضعف حکومت

بـا توجـه بـه نـرخ سـود بـاال و        ).274، ص 1390ابـرار معاصـر،    ۀسسـ ؤم(موفقیت مناسبی دست نیافته اسـت 
بازگشت سریع سرمایه ناشی از کشت خشخاش، کشاورزان افغانی تمایـل بیشـتري بـه ایـن محصـول دارنـد       

توجهی واقع شده  بیمورد سود پایین  ۀاي که کشت سنتی شامل گندم، جو، ذرت، برنج، پنبه در نتیجگونه به
درصـد   70و نزدیـک بـه    بـوده هاي این کشور قابل کشت درصد زمین 12تنها  که استاین در حالی . است

درآمد حاصل از  .)Glaze, 2007, p. 3(استاقتصاد آن وابسته به کشاورزي و منابع درآمدي حاصل از آن 
موجـود،   يبر اساس برآوردها. نونی استمراتب بیشتر از کشت غالت و دیگر گیاهان قا کشت خشخاش به

برابر بیشتر از درآمـد ناخـالص حاصـل     6درآمد ناخالص حاصل از کشت خشخاش «میالدي  2010در سال 
دهد  مینشان  ها ارزیابی. برابر بوده است 3میالدي این نسبت  2009که در سال  از کشت گندم بوده در حالی

رآمد حاصل از تولید تریاك در افغانستان به منـاطق جنـوب   درصد از مجموع د 89حدود  2009که در سال 
  .)UNODC, 2010, p. 7(»سرازیر شده است

هـا وجـود دارد و   در آن مخـدر دلیل وجود ناامنی و شرارت در مناطقی کـه  قاچـاق و ترانزیـت مـواد      به
ـ  مخدرتولید مواد  هاي جوار با کانون چنین مناطق هم هم گـذاري اعـم از    مایهسـر اي، ی و منطقـه در سطح ملّ

جـوار آن   چنان افغانستان و منـاطق هـم   صورت نگرفته و هم ،سیاسی ةرغم میل و اراد داخلی و خارجی علی
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با توجه به ضعف اقتصادي و عـدم   ).66 ، ص1390شاهسوند و رجبی، (استیافتگی و فقر  شاهد عدم توسعه
تصاد مناطق جنوبی و جنوب غرب این کشور رگ حیاتی اق شاه عنوان به مخدرتولید و تجارت مواد  ،توسعه
تر کرده  در این مناطق، اوضاع را پیچیده مخدرهاي قاچاق مواد باندها و کارتل ةفعالیت گسترد. استمطرح 

ریـزي مناسـب در جهـت    عـدم برنامـه  . ثري نداردؤدولت مرکزي بر این مناطق کنترل م که ايگونه به. است
ایـن امـر   . هاي اصالحی در این کشور گشته استث شکست اکثریت برنامهباع مخدربرخورد با تولید مواد 

مـواد   انتقـال معضـالت   چراکه موجب است؛ثیرگذار أبه شکل مستقیم بر مناطق مرزي کشورهاي همسایه ت
گیـري   شـکل ، عمـالً مـانع از   مخدردرآمدهاي غیرقانونی ناشی از مواد  .شودمیهمسایه  هايبه کشور مخدر

شویی و تبـدیل   پول ۀاین درآمدها طی پروس. چون افغانستان و پاکستان است در کشورهایی هماقتصاد سالم 
صـورت کـاذب شـده و     خانه و امالك در این کشـورها بـه   ، باعث باالرفتن قیمت)قانونی(پول سیاه به سفید

هـاي  اسـت در سی هاي مزبور بعضاًبه همین دلیل دولت. بخش صنعت را با مشکل اساسی مواجه ساخته است
تـرین   تـا پـایین   ترینگسیخته از بـاال  صورت لجام گریزي بهشوند و قانوناقتصادي خود با شکست مواجه می

  ).66 ، ص1390شاهسوند و رجبی، (مقامات دولتی را فراگرفته است
 عوامل سیاسی 4-3

ـ ایجاد دلیل ناتوانی دولت مرکزي در  به ـ   اتحاد ملّ هـا  تی در ایـن کشـور، قومیـ   ی و گسـترش انسـجام ملّ
 دلیـل  بـه  مخـدر در این میان مواد . به یک اقتصاد مستقل هستند دهی مین منابع مالی و شکلأدنبال ت همواره به

 هـا  بررسـی . هاي قومی واقع شده استسهولت در کشت و ترانزیت مشتقات حاصل از آن مورد توجه گروه
ري تتر بوده، رشـد بیشـ  مرکزي زیاد ها با دولتدر مناطقی که شکاف قومیت مخدردهد تولید مواد نشان می

هاي جنوبی  هلمند، قندهار و نیمـروز   در استان مخدرکشت مواد میزان در حال حاضر بیشترین . داشته است
  ). Rosen & Katzman, 2014, p. 4(دهند ها تشکیل میرا پشتون ها اکثریت آن کهشود  انجام می

مـواد   ۀهاي داخلی در عرصجنگ ةسقوط طالبان و در دور و افرادي که تا پیش از ها رسد مقامنظر می به
سود باالي آن در این عرصـه   دلیل بهچنان  هاي دولتی هماختیارگرفتن پستبا وجود در ،اندفعال بوده مخدر

ناشـی از آن در تمـام    ةو فسـاد گسـترد   مخـدر مـواد   ۀقچیان و فعـاالن عرصـ  انفوذ قاچ. پردازندبه فعالیت می
هاي دولتی مانع از اقدام مناسب در برخورد با این پدیده مل پلیس، دستگاه قضایی و ارگانسطوح دولتی شا

رام والیـت نیمـروز   آ دل ۀفرمانـدار منطقـ   1390در همین زمینه در سـال  . )A. Jalali, 2006, p. 2(شده است
ایـن میـان    در. کشـف گردیـد   شدر منـزل  مخـدر بازداشت شد و مقادیري مـواد   مخدرتجارت مواد  دلیل به

نداشتن تجهیزات مدرن، ضعف مـدیریت، حقـوق کـم و مشـکالت اقلیمـی و       دلیل بهنیروهاي امنیتی افغان 
  شــتهدا مخـدر مــواد  ةانـد کارکردهــاي الزم و مناسـب در برخــورد بـا پدیـد    قـومی در ایـن کشــور نتوانسـته   
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 مخدررش تجارت مواد از سوي دیگر نقش عوامل خارجی در گست ).38-36، صص 1386، نیا فرزین(باشند
افراد دولتی پاکستان در قاچاق  آباد آي در اسالم.بی.اساس اعالم منابع اطالعاتی اف بر. نیز قابل توجه است

در  1990درآمدهاي غیرقانونی ناشـی از قاچـاق هـروئین از سـال      که ضمن آن ؛سزایی دارند هروئین نقش به
غنجی، (و از سقوط آن جلوگیري کرده است راوانی داشتهتأثیر ف داشتن اقتصاد این کشور حفظ و فعال نگه

اند که شوراي کویته که در آن رهبـران گـروه طالبـان و    چنین برخی منابع اعالم داشته هم). 373 ، ص1386
نـد تـا میـزان کشـت کوکنـار را در هلمنـد در       ا حامیانی از سازمان اطالعات پاکستان حضور دارند در تالش

  .اي مسلح افزایش دهندهمین مالی گروهأجهت ت
چراکـه از دیـد    ؛عدم توجه نیروهاي خارجی حاضر در افغانستان نیز این وضعیت را تشدید کرده اسـت 

در . هاي اسـتراتژي ایـن کشـور قـرار نـدارد     در افغانستان در اولویت مخدرمقامات آمریکایی مبارزه با مواد 
ر در افغانستان مقابله با تروریسم است و نه همین چارچوب آمریکا اعالم کرد که هدف این کشور از حضو

را با موضوع مبـارزه بـا تروریسـم در تضـاد      مخدرآمریکا حتی موضوع مبارزه با مواد  .مخدرمبارزه با مواد 
مبـارزه بـا    مخـدر فغانستان به کشت و تجارت مواد اوابستگی اقتصادي مردم  دلیل بهاز دید آمریکا، . بیندمی

همچنین بعضی از  .افغانستان تبدیل شود ۀنظم در جامع ساز و ضدبند خود به عاملی آشوتوامی مخدرمواد 
. آمریکا بوده اسـت  بی به شرق و غرب همیشه تحت کنترلاز آسیاي جنو مخدرمنابع معتقدند تجارت مواد 

در راسـتاي   رمخدي را در الئوس به راه انداخت از تاجران مواد زمانی که آمریکا جنگی سرّ 1960 ۀدر ده
. گرفتـه اسـت   اکنون همین شیوه را در افغانستان پس از خروج شوروي درپـیش . کردمنافع خود استفاده می

داران آمریکـایی   افغانستان هـم توسـط طالبـان و هـم حمایـت سـرمایه       مخدر، تولید مواد 2002پس از سال 
 کـه  اسـت البته این نکته قابل توجه . ت آورددس درصد تولید جهانی را به 93 که ايگونه تشویق شده است، به

رسد و مـابقی آن    به دهقانان و کشاورزان افغانستان می مخدرفقط بخش کمی از درآمدهاي حاصل از مواد 
ر نیروهـاي  گیو دمنبع کالن درآمد به طالبان  این. گیردها قرار میو تروریست مخدردر اختیار مافیاي مواد 

ثبات و اوضاع افغانستان را بی نمایند وهاي جدید استخدام کنند، اسلحه خریداريدهد نیرمخالف امکان می
در افغانسـتان براسـاس ایجـاد نهادهـاي قـانونی بـراي        مخـدر استراتژي آمریکا در مبارزه با مواد ، اما .سازند

 بـا  .)Jiqqens, 2010, p. 2; ONDCP, 2014(و عوارض آن متمرکـز شـده اسـت    مخدرمبارزه با مواد 
در افغانستان، ایـن امـر موجـب گشـته از لحـاظ       مخدرتوجه به عدم وجود نگاه منفی نسبت به تجارت مواد 

فرهنگی و عرفی نیز  مانعی در برابر تجار و کشاورزان فعال در این حـوزه قـرار نداشـته باشـد و کشـاورزان      
  .صوالت از قبیل گندم بدانندکنند این محصول را مانند دیگر محافغان و افرادي که در تجارت آن کار می
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 ر افغانستان از منظر مکتب کپنهاگب مخدرثیر مواد أت .5
شرط اساسی توسعه و رفاه  امنیت پیش. اجتماعی است ۀهاي اصلی براي رشد و توسعامنیت یکی از مؤلفه

تهدیدها،  شهروندان یک جامعه نتوانند از که هر جامعه در تمامی ابعاد اجتماعی و سیاسی است و تا هنگامی
توانند در توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و انسانی توفیق پیـدا   نمیو مداخلۀ بیگانگان در امان باشند،  ها اضطراب

شته تـا بـه حـال    المللی و الگوهاي رفتاري آن از گذ بینمفهوم امنیت به موازات تحوالتی که در نظام . کنند
مفهوم امنیت به رهایی از تهدیدهاي داخلـی و   گرچه در گذشتها. بسط گردیده استو رخ داده، دچار قبض

اما امروز ایـن مفهـوم تحـول یافتـه و بـه امنیـت فرهنگـی، اخالقـی، سیاسـی،           ،خارجی اختصاص یافته بود
شود بلکه به انـواع نهادهـاي   اجتماعی و اقتصادي توسعه یافته است و دیگر امنیت فقط به دولت محدود نمی

هـاي جدیـد موجـب تحـول در     مکتـب کپنهـاگ بـا طـرح بحـث      .یابد یهم ارتباط ماجتماعی و شهروندان 
این امر منجر به . هاي مطالعاتی امنیتی و خروج این حوزه از مطالعه صرف امنیت وجودي و نظامی شد حوزه
قـرار   توجـه  تـر مـورد   هاي مطالعاتی امنیت کـم پیش از این در حوزه که استشده شدن مسائل نوینی  مطرح

  .خواهد شددر ابعاد امنیت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بررسی  مخدرري مواد ثیرگذاأت .گرفت می
  امنیت سیاسی 5-1

یافتـه   و کوکـائین در کشـورهاي کمتـر توسـعه    تریـاك   ةگرفته، تولید عمـد  براساس برآوردهاي صورت
و انـد  که داراي مشکالت و ضعف اقتصادي، کشاورزي، سیاسـی و اجتمـاعی   کشورهایی. گیردصورت می

ــ ــرایطیدر چن ــۀ   ین ش ــاعدزمین ــواد    يمس ــارت م ــد و تج ــراي تولی ــدرب ــه مخ ــراهم  ب ــترده ف ــکلی گس  ش
. تبـدیل شـده اسـت    ثیرگـذار أبـه عـاملی ت   مخـدر سیاسی مواد  ۀدر عرص .)UNODC, 1995, p. 5(شود می

یم او را نابود نکن مخدراگر ما مواد «بیان داشت  2006کرزاي در سال  که است اي اندازه به اهمیت این پدیده
-در سـال  مخـدر هاي دولت افغانستان، میزان تولید مـواد  با وجود تالش). 2006کرزاي، (»کندما را نابود می

  . است مخدردولت در مقابله با مواد  ناکارآمدي دهندة گیري داشته که نشان مشهاي اخیر افزایش چ
ـ  گیـري تشـکیالت قاچـاق   بـر شـکل   مخـدر ثیر تولید و تجارت مـواد  أت هـاي کوچـک و   ب گـروه در قال

 را یابی به سود و قدرت بیشتر، فعالیت خود منظور دست ها بهکند و این گروهیافته نمود عینی پیدا می سازمان
اهـداف   که استدر چنین شرایطی . کنندهاي بزرگتر و در سطح وسیع در افغانستان دنبال میدر قالب شبکه

در مقـام   و بعضـاً اسـت  هاي امنیت، قدرت و سیاست شده حوزهقاچاقچیان از مسائل مالی فراتر رفته و وارد 
گرفته در  هاي صورتارزیابی ).114 ، ص1385محمدي و غنجی، (آیندایجاد مزاحمت علیه حاکمیت برمی

نفوذ داشته و قـوانین کشـور بـر    ها  در آنمناطقی که دولت مرکزي در  دهد نشان می در افغانستان 2010سال 
در  .)UNODC, 2010, p. 1(شدت کاهش یافته اسـت  به مخدرزان کشت و تولید مواد می ،ها حاکم بودهآن
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هـم در ایـن منـاطق بیشـتر شـده      ناامنی ، ها افزایش یافته در آن مخدرها اخیر  تولید مواد مناطقی که در سال
یشـتر مـواد   طـورکلی ب  بـه . وجـود دارد  »امنیت«و  »مخدرمواد «میان  ید ارتباط مستقیمده میکه نشان  است،
هـا  کـه در آن  هـایی  شـود، بخـش   تولیـد مـی  هاي جنوبی افغانستان افغانستان در مناطق غربی و والیت مخدر

هـاي  در گـزارش . اسـت مشـهود   مخـدر هاي مخالف دولـت، بانـدهاي قاچـاق و دالالن مـواد     حضور گروه
خیر نیز بر ارتباط امنیت و تولیـد  هاي او جرم سازمان ملل در سال مخدرمنتشرشده توسط دفتر مقابله با مواد 

  .کید شده استأدر مناطق مختلف افغانستان ت مخدرمواد 
مسـتقیم کشـورهاي غربـی و بـا     هـاي غیر گیـري از حمایـت  ن با بهرهجدید گروه طالبان افغانستا ةدر دور

لـی  هـاي مح قدرتمندشدن هرچه بیشتر گروه ۀهاي مختلف پاکستان و برخی از کشورهاي عربی زمینکمک
بقـاي ایـن گـروه     درنقـش اساسـی    مخـدر تولید و قاچاق مـواد  . را در مقابل حکومت مرکزي فرآهم آورد

گـروه طالبـان    ةدر منـاطق فعالیـت گسـترد    مخـدر روند افزایشی تولید و سطح زیر کشت مـواد  . داشته است
  .دهد نستان را نشان میبرداران از تجارت تریاك افغا جدول زیر بهره. رسانده اثبات میادعاي مزبور را ب

 )2009(افغانستان در تریاك تجارت نفعان ذي): 1(جدول
  کشاورزان  میلیون دالر 440

  قاچاقچیان افغان  میلیارد دالر2/ 2
  طالبان افغانستان  میلیون دالر 140- 170

  کنندگان مصرف  میلیارد دالر 68
  مقامات رسمی  دریافت رشوه 

   UNODC, 2011: 26:منبع
کمبـود نیـروي متخصـص، سـازماندهی ضـعیف، عـدم وجـود امکانـات          دلیـل  بـه ی این کشور نظام سیاس

و عدم وجود سالمت اداري و گسترگی فساد در میـان مقامـات سیاسـی و    ) 130 ، ص1386یوسفی، (مناسب
دولت مرکـزي نتوانسـته    که ايگونه افغانستان است؛ به ةمدیریت منابع و ادار براي یی الزمآکارفاقد اداري، 

هـاي حقـوق بشـري در    گـزارش گـروه   .خود را در مناطق مختلف این کشـور اعمـال کنـد    حاکمیتاست 
مـواد   ۀافغـان در عرصـ  هـاي   فساد مالی ناشی از فعالیت برخـی از مقـام   دلیل به که استگر آن  افغانستان نشان

سیاسی بـین   ةپرد ، تصمیمات سیاسی نه از طریق مشارکت آزاد، بلکه ارعاب نمایندگان و مسائل پشتمخدر
ضـعف زیرسـاختارهاي    دلیـل  بـه  .)Nanji, 2008(شـود نظـامی اتخـاذ مـی    تنفذمقامات حکومتی و رهبران م

عنـوان   بـه  مخـدر درآمد خانوارهـا کشـت، تولیـد و قاچـاق مـواد      ة عمداقتصادي و صنعتی در افغانستان راه 
ت کـرزاي شـاهد آن هسـتیم کـه     آمدن دولـ کار پس از روي. استترین شغل و در دسترس شیوهترین  ساده
دولتی و رجال سیاسی این کشور هر یک بـه طریقـی در تولیـد و قاچـاق و یـا حمایـت از        ۀپایبلندهاي  مقام
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در ایـن عرصـه بـه فعالیـت      سـابق  از دوران جنگ علیه شوروي هایی که همانکشت خشخاش دست دارند، 
ـ (انـد تقویـت نمـوده   را نـد و حتـی آن  دهادامه مـی  مخدراند و هم اکنون به تجارت مواد پرداخته دي و محم
  ).109 ، ص1385غنجی، 

هـاي  گـروه  کـه  ايگونـه  بـه . شده اسـت  افغانستانتعویق اصالحات سیاسی در  این عوامل باعث ۀمجموع
هـاي مـالی ناشـی از    گیـري از ظرفیـت  و نیروهاي دولتی بـا بهـره   ،روند سیاسی حاکم بر این کشور مخالف

 .شـوند کراتیزاسیون و اصالحات سیاسی در این کشـور مـی  ومانع از روند دم ،مخدرمواد  ضۀدرآمدهاي عر
. موجب واکنش کشورهاي خـارجی در افغانسـتان شـده اسـت     مخدرضعف دولت در برخورد با تولید مواد 

ثیر قاچاق مـواد  أشدت تحت ت بههاي مختلف جهان اعم از همسایگان افغانستان و کشورهاي اروپایی دولت
ایـن امـر   . هستندهاي تحمیلی در راستاي برخورد با این پدیده از افغانستان به کشورهاي خود و هزینه مخدر

 ،در افغانستان شـده اسـت   مخدرها در جهت برخورد با تولید و قاچاق مواد موجب توجه و تالش این دولت
 .قائل اسـت در افغانستان  مخدرواد برخورد با مبسیارباالیی براي روسیه اولویت  عنوان نمونه، به که ايبه گونه

 مخـدر بودن از مـواد  ثیرأتـ  تحـت  دلیـل  بـه چون ایـران، روسـیه، چـین و کشـورهاي اروپـایی       کشورهایی هم
بـه همـین دلیـل ایـن کشـورها در چـارچوب       . داننـد در خود افغانستان الزامی مـی  را برخورد با آن ،افغانستان

 ةبـه برخـورد بـا پدیـد    را نستان فشار وارد کرده و دولت مرکـزي  همواره به دولت افغا مخدربرخورد با مواد 
ـ     در بعضی از موارد دولت. دانندملزم می مخدرمواد  ی افغانسـتان  هاي خارجی بـدون توجـه بـه حاکمیـت ملّ

 2010در سـال   ،طـور مثـال   بـه . انـد در ایـن کشـور نمـوده    مخـدر اقدام به عملیات در راستاي برخورد با مواد 
در والیـت   مخـدر هـاي مـواد   کایی و روس در عملیاتی مشترك اقدام به نـابودي آزمایشـگاه  نیروهاي آمری

صـورت تلـویحی    به روسیه ۀوزیر امور خارج. ننگرهار کردند که این امر منجر به واکنش حامد کرزاي شد
رار معاصـر،  ابـ  ۀسسؤم(ادامه پیدا خواهد کرد مخدرها در جهت مقابله با مواد گونه عملیات این اعالم داشت

  ).397-389 ، صص1390
  امنیت اقتصادي 5-2

کشـت   2002 ۀ، وي در ژانویـ نبآمده در کنفرانس  دست رسیدن کرزاي و در اثر توافق به قدرت در پی به
با این وجود، امروزه منع عملی بر . هاي اقتصادي و امنیتی غیرقانونی اعالم کردبازسازي دلیل بهخشخاش را 

تریاك مشـغول هسـتند تـا پـیش از      تولیداز دیدگاه افرادي که در . وجود ندارد کشت تریاك در افغانستان
درآمد حاصـل از   ،تا پیش از این اقدام چنین هم .ها مبناي قانونی داشت، فعالیت آنخشخاشتحریم کشت 

 16بـه   2002پـس از تحـوالت سـال    که دالر بود،  1500براساس قیمت پاي خرمن، معادل  خشخاشکشت 
 و تجـارت خشـخاش  در هر هکتار رسید که این افزایش قیمت موجب افزایش گرایش به کشت دالر هزار 
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طـور متوسـط    بـه خشـخاش   ةکننـد  کشتهر خانوار  2005در سال . در میان کشاورزان افغان شد مخدرمواد 
 دالر حدود یک چهارم بیشـتر  280ها با رقمی معادل یعنی درآمد سرانه آن. دالر درآمد داشت 1800حدود 

هـاي اخیـر بـا توجـه بـه      در سـال . )UNODC, 2006, P. 212(از تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بود
  .بوده استگر روندي افزایشی  نشانسیر این  ،هاي منتشر شده توسط سازمان مللگزارش

سـوي  از  مخـدر که از حیث قانونی ممنوعیت براي کشت، تولید و تجـارت مـواد    با توجه به این ،بنابراین
از لحـاظ   .ندي را پشت سر گذاشـته اسـت  اما در عمل بازسازي اقتصادي روند کُ ،دولت مرکزي اعالم شده

هنوز بخش اصلی کشت خشخاش  که باید خاطر نشان کرد درحالی مخدرتبعات منفی تولید و تجارت مواد 
هکتار بـه   26500لمند در ه. این رقم در ایاالت دیگر در نوسان است ،گیرددر جنوب افغانستان صورت می

در ایالـت  . شـد یک چهارم از کل کشور را شامل می 2005که در سال  داده شدکشت خشخاش اختصاص 
 13هکتار بـه حـدود   هزار  5همسایه، قندهار فقط در عرض یک سال اراضی تحت کشت تریاك از حدود 

 ؛هکتار افـزایش یافـت  هزار  10از هکتار به بیش  2300در ایالت فراه این رقم از . هکتار افزایش یافتهزار 
ــر ــک دور کــه در حــالی. یعنــی ســه براب ــاه ةدر ی ــواد   کوت ــد و کشــت م ــد کاهشــی  مخــدرمــدت تولی رون

به اوج خود رسید و پس از  2007، اما سطح زیر کشت و میزان تولید تا )125 ، ص1386کرویتزمن، (داشت
  .ه خود گرفته استسالی و غیره روند کاهشی ب آن به دالیل مختلف از جمله خشک

درصـد افـزایش    36) گیـاه خشـخاش  (شکست و میـزان تولیـد کوکنـار    2012رکورد سال  2013در سال 
تبـدیل   مخـدر مـواد   ةبه عبارت دیگر، افغانستان به بزرگترین تولیدکننـد  ؛)UNODC, 2014, p. Vii(یافت

کرد کـه کشـت و قاچـاق مـواد      اعالم 2013نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در سال . گردید
. شـود  مـی تـر  تر و خطرنـاك يو با گذشت هر روز جد است مانند ویروسی وارد اندام افغانستان شده مخدر

آن  ۀتهدید بزرگی براي ثبات، رشد و سالمتی افغانستان و کشورهاي همسای مخدرافزایش حجم تولید مواد 
برابـر   40طالبـان   ةبـه دور  سـبت ن مخـدر تولیـد مـواد    حجـم  2007نویسند که در سال منابع روسی می .است

بود و حجم تولیدات  مخدرمواد  ةطالبان نیز این کشور بزرگترین تولیدکنند ةافزایش یافت هر چند در دور
ــران و معاملـــه ).8 ، ص2014بیکـــوف، (رســـیدمـــی 2000تـــن در  3200، 1999تـــن در  4500آن بـــه  گـ
سـطح زیـر کشـت خـود تشـویق       ۀبه مشارکت در این امـر و یـا توسـع   کشاورزان بیشتري را  گذاران سرمایه

کشـت   ۀکنند، از یـک برنامـ  ه اقدام میهایی که به کاشت غلّکشاورزان خشخاش در مقایسه با آن. کنند می
هـاي   ن از طریـق دریافـت وام  ارسد، زارع زمان کشت فرا می که هنگامی. کنندالعاده سودمند پیروي می فوق

ن از طریـق ایـن   اچه زارعاگر. شوند بط میتها مرشود، با این گروهسر خرمن تسویه می موالًمورد نیاز که مع
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العـاده سـنگین    فـوق هـا نیـز   آن ةولـی بهـر   ،مین کننـد أتوانند غذاي مورد نیاز خود را تـ هاي مالی میکمک
رآوري و فـ  و اي در خرید تریـاك خـام   هاي منطقهاي از شبکهمجموعه). 126 ، ص1386کرویتزمن، (است

  .)Felmy & Kreutzmann, 2004, p. 103(، فعالیت دارندونقل حملوضع عوارض  و هاانتقال آن
گیري فسـاد  این امر موجب شکل که استنیازمند نفوذ در نهادهاي دولتی و اقتصادي  مخدرتجارت مواد 

 مخـدر هـاي اصـلی تجـارت مـواد     فسـاد و خشـونت از ویژگـی   . شـود هـاي مختلـف مـی   گسترده در بخـش 
تهدیـدي بـراي    عنـوان  بـه ایـن کشـور بـه انـواع فسـاد      هـاي   آلودگی مقـام ). 25 ، ص1382زکریایی، (است

تنها موجب ناامنی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به  فساد موجود نه. شودان شناخته میی افغانستحاکمیت ملّ
نـوب شـرق   دولـت مرکـزي در منـاطق جنـوب و ج    از بلکـه باعـث کـاهش حمایـت      ،حکومت خواهد شد
اعتمـاد عمـومی    مخـدر دولتی با قاچاق مواد هاي  فعالیت و ارتباط مقام دلیل بهچنین  هم. افغانستان شده است

هـا و بانـدهاي مـواد    گـروه ). 224 ، ص1390خـانی،   حسـین (نسبت به قوانین و اجراي آن کاهش یافته است
بـه مقامـات دولتـی در راسـتاي رسـیدن بـه        با استفاده از توان و امکانات مالی اقدام به پرداخت رشوه مخدر

  . اند دست آورده اند و حمایت گروهی از مقامات دولتی را در سطوح مختلف بهاهداف خود نموده
شـویی  در جهـت تولیـد، قاچـاق و پـول     مخـدر هـاي مـواد   در همین راستا مقامات دولتی فاسد بـه گـروه  

مـالی   ۀثبـاتی در عرصـ  بـا ایجـاد بـی    مخدرواد تجارت م. کننددرآمدهاي حاصله از این تجارت کمک می
هـاي اقتصـادي   ثبـات مـالی و اقتصـادي مـانع فعالیـت     شود؛ شرایط بـی اقتصادي می ۀموجب ناامنی در عرص

اقتصـادي تلقـی گشـته     ۀمانعی بر سر توسـع  عنوان بههاي اخیر در سال که ايگونه قانونی در افغانستان شده به
بینـی   پیشقابل تواند باعث تغییرات غیرقتصاد میبر ا مخدرمواد از ي حاصل شویی درآمدهاثیر پولأت. است

در عرضه و تقاضاي پول، نوسان در بازار عرضه و تقاضا، نرخ ارز و نرخ بهـره و کـاهش کنتـرل دولـت بـر      
هـاي اقتصـادي گـردد کــه ایـن امـر موجـب افـزایش ریســک اقتصـادي کشـور و کـاهش تمایــل           سیاسـت 

گیـري  شـکل  ).214 ، ص1384بوالـوردي،  (شـود  میگذاري ی و خارجی جهت سرمایهگذاران داخل سرمایه
هـا بـه   خـارج از نظـارت دولـت    که است مخدریکی دیگر از پیامدهاي اقتصادي تجارت مواد  ،اقتصاد سایه
کشـور   ةپردازد و موجب عدم دسترسی دولت افغانستان به درآمدهاي مالیاتی مناسب جهـت ادار فعالیت می

هاي کالن در جامعه خواهـد شـد   هاي خاص به درآمدها و ثروتاین روند منجر به دسترسی گروه .شودمی
ت ناسالم اقتصادي بـه مـانعی   بمشروع و قانونی خواهد بود و با ایجاد رقا ۀکه خود به مانعی در راستاي توسع

  ).8-5 ، صص1390بوالوردي،(شود هاي خارجی میگذاريدر جهت کارآفرینی قانونی و سرمایه
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  امنیت اجتماعی 5-3
بـودن نگـاه    زبـانی و حـاکم  -هـاي مـذهبی  عنوان کشوري متشکل از اقوام مختلف بـا تفـاوت   افغانستان به

در افغانستان . ی دست پیدا کندچنان نتوانسته است به یک هویت واحد ملّ قومیتی در مناسبات اجتماعی، هم
تعریف  »تاجیک«و  »پشتون«، »ازبک«، »هزاره«ا خود را یک افغان بدانند، هویت خود ر که افراد پیش از آن

سـاختار اجتمـاعی و    ةدهنـد  شـکل همـواره   ،گرایی قومی، مـذهبی و زبـانی  استوار بر خاص ۀجامع. کنندمی
 ).6 ، ص1387دهشـیار،  (هـاي سیاسـی در افغانسـتان بـوده اسـت     وفـاداري  ةدهنـد  جهتهاي رفتاري و  شیوه

ها و عـدم وجـود مسـیرهاي ارتبـاطی مناسـب میـان منـاطق        هستانوضعیت جغرافیایی افغانستان و وجود کو
هـا کمتـر صـورت    هاي جمعیتـی همچـون قومیـت   ارتباطات میان گروه است مختلف این کشور باعث شده

صورت خودي در برابـر   اي شکل گرفته و خود را بهصورت جزیره هاي قومی بهبه همین دلیل هویت. بگیرد
 ۀی شده کـه در وهلـ  گیري اقتصادهاي ساده و محلّاین وضعیت باعث شکل .بیگانه و دیگري تعریف نمایند

  .ها کاربرد داردمین نیازهاي اولیه زندگی و سپس تقویت گروه خودي در برابر دیگر گروهأاول در جهت ت
کننـد در  یابی به قدرت سیاسـی تـالش مـی    منظور دست هاي مختلف قومی و مذهبی بهدر این میان گروه

این تالش به شکل عمده در مناطق جنـوبی و جنـوب   . بع مالی و اقتصادي الزم گام بردارندجهت کسب منا
 دلیـل  بـه متمرکـز شـده و    مخـدر دیگر این کشور بر روي کشت و قاچاق مـواد   ۀغربی افغاستان و چند منطق

زي ها و دولت مرکگیري اقتصادهاي مستقل از دیگر گروهونقل آسان، موجب شکل حملسودآوري باال و 
انـد نسـبت بـه    ههاي مختلف با استفاده از توانایی مالی ناشی از این فرآینـد توانسـت  اقوام و گروه. گشته است

 ۀنمونـ . مستقل عمل کرده و اقتدار دولت مرکزي را در مناطق خود به چالش بکشند دولت مرکزي به شکل
گـروه طالبـان    ةن و تحت نفوذ گستردتوان در مناطق جنوبی افغانستان با ترکیب قومیتی پشتومی را موفق آن

 ۀدر جهت تهی مخدراي از درآمد حاصل از تولید و تجارت مواد بخش عمده ،به همین منظور .مشاهده کرد
چنین بخش دیگري از درآمدهاي حاصله از  هم. شودگرفته میکار ها و اقوام بهسالح و مهمات توسط گروه

و پرداخـت   ،اجتماعی -هاي سیاسیرهاي قومیتی و موقعیتصرف حفظ ساختا مخدرتولید و تجارت مواد 
  ).2 ، ص1386کرویتزمن، (گردد حقوق سربازان و مزدوران نظامی می

بـا  . گشـت  رو روبـه  2001اي پس از سال تازه ۀلأافغانستان با مس ۀ، جامعمخدردر کنار افزایش تولید مواد 
اي که تا پـیش از آن  لهأکشور افزایش پیدا کرد؛ مسسقوط طالبان و آغاز روند جدید سیاسی، اعتیاد در این 

 ةعنوان مـاد  بهسال از آغاز گرایش به کشت خشخاش  30بیش از  که با وجود آن. کمتر مسبوق به سابقه بود
صـفر تلقـی    را ي پایین بود که حتی آنحد به 2001ولی میزان اعتیاد تا پیش از سال  ،گذردتریاك می ۀاولی
هاي سـازمان ملـل   هاي افغان و گزارششده در رسانهبراساس آمار منتشر). 84 ، ص1383شفیعی،(کردندمی
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. دادنـد  ها را زنان تشـکیل مـی  هزار نفر آن 120رسید که هزار نفر می 920آمار اعتیاد به  2005متحد در سال 
حاضر نیـز  در حال . شدمیلیون نفر تخمین زده می 22.5این در حالی بود که جمعیت این کشور در آن سال 

 مخـدر میلیون نفر در این کشـور بـه مـواد     1.3، 2013در سال نهادهاي دولتی  ةشدمطابق آخرین آمار منتشر
آمـار دفتـر    ).12 ، ص2014بیکـوف،  (اسـت درصد جمعیت این کشـور   7/4اعتیاد دارند که این رقم معادل 

رشـد اعتیـاد   . نماید یید میأرا ت مخدرگرایش به مواد  ۀسابقو جرائم سازمان ملل نیز این رشد بی مخدرمواد 
در افـزایش   را دلیـل آن  کـه  اسـت همـراه داشـته    در کنار خود، رشد و گسترش شیوع بیماري ایدز را نیـز بـه  

از طریق تزریق و عدم رعایـت نکـات بهداشـتی بایـد دانسـت کـه ایـن خـود در آینـده           مخدرمصرف مواد 
که از این طریق قابل سـرایت  خواهد شد هایی بیماري ۀینهاي بهداشتی براي این کشور در زمموجب بحران

  .)UNODC, 2013, p. 4(هستند
  

   گیري نتیجه
فرهنگی بسـتر   -چون عوامل ژئوپلیتیک، عوامل اقتصادي و عوامل سیاسی هاي مناسب داخلی همزمینه     

. خیـر فـرآهم آورده اسـت   هاي ادر افغانستان در سال مخدرمناسبی را براي گرایش به تولید و تجارت مواد 
. ثیر منفی بر امنیت این کشور تبدیل شده استأدر افغانستان به عاملی امنیتی با ت مخدرتولید و تجارت مواد 

ـ . اسـت بر افغانستان به دو شـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم     مخدرثیرگذاري تولید و تجارت مواد أت ثیر مـواد  أت
د و شور به شکل مستقیم منجر به کاهش توان نیروي کار مولّاجتماعی و بهداشتی در این ک ۀدر عرص مخدر

چـون ایـدز شـده     بهداشتی از این مواد هـم هاي غیرهاي ناشی از استفادهاعتیاد و بیماري ةایجاد موج گسترد
هـایی همچـون ایـدز در ایـن کشـور رشـد       هـاي اخیـر آمـار اعتیـاد و بیمـاري     است؛ به شـکلی کـه در سـال   

مـذهبی و ایجـاد    -هاي قـومی مستقیم نیز این تجارت با تقویت گروهصورت غیر هب. گیري داشته است چشم
گیـري ارتباطـات پایـدار میـان اقـوام و      ها منجر به آسیب در فرآیند شکلهاي استقالل مالی این گروهزمینه

 هاي قومی مختلف بـا اسـتفاده از تـوان   چراکه گروه ؛ی در این کشور شده استمتعاقب آن ایجاد هویت ملّ
همچنـین تـوان مـالی    . هاي خـود دسـت یابنـد   مالی حاصل از این تجارت تالش دارند تا به حداکثر خواسته

نظامی مخالف  -هاي سیاسیآوردن ابزار نظامی الزم براي گروه امکان فرآهم ،ناشی از فعالیت در این حوزه
 مخـدر لید و تجارت مواد درآمدهاي حاصل از تو. با روند سیاسی حاکم بر این کشور را فرآهم کرده است

اجتمـاعی و پرداخـت حقـوق سـربازان و خریـد       -هـاي سیاسـی  صرف حفظ ساختارهاي قـومی و موقعیـت  
الزم را تا بـه   ةگروه طالبان در مناطق تحت نفوذ خود از این تجارت بهر که گونه تسلیحات شده است؛ همان

 مخـدر تجارت مواد  ۀدر نتیج. رده استنفوذ خود ب ةامروز در جهت مقابله با دولت مرکزي و گسترش حوز
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درآمدهاي ناشی از این تجـارت منجـر بـه     که ايگونه به ؛اي شدههاي گستردهدچار آسیب افغانستاناقتصاد 
با ایجاد  مخدرتجارت مواد . که دولت بر آن کنترلی ندارد گشته استگیري اقتصاد سایه در افغانستان شکل

مـانع   ،مـالی و اقتصـادي   یثبـات بـی  ،تبـع آن  اقتصـادي و بـه   ۀامنی در عرصمالی موجب نا ۀثباتی در عرص بی
  . اقتصادي این کشور بدل شده است ۀو به مانعی در راه توسع شدههاي اقتصادي قانونی در افغانستان فعالیت
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