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مافیای  ،تجارت اسلحه ،باستاني قاچاق مواد مخدر، قاچاق سنگ های گرانبها، آثار دخیل بودن طالبان در

 جنگ باعث مي شود تا طالبان که به این درآمد سرشار .است هاختطاف برای اخذ پول افزایش یافت ترانسپورتی و

  .عادت کرده اند ادامه بدهند

هاي منطقه به وجود آورده است. این  قاچاق مواد مخدر یكي از معضالت جدي براي افغانستان و كشور كشت و

ر د ممالکامني ها در افغانستان و كشور هاي منطقه دارد. كشت و چاقاق آن بر اقتصاد  با نا زیاد محصول پیوند

پاكستان چند  این رقم در .افغانستان را معتاد نموده است نفوستاسه میلیون  منطقه تأثیر منفي داشته است. دو

ن میانه نیز ازآسیب ای يیون نفرمعتاد است. كشورهاي آسیاپنچ و یا شش میلدر حدود  برابر است. در ایران نیز

 محصول به دور نبوده است. 

مواجه شدیم ولي درسال هاي بعد دوباره گراف آن باال  خاشخاشدي با كاهش كشت ده میال و هزار درسال دو

پنج هزار هكتار زمین زیر كشت تریاك قرار داشته  و بیست و چهارده در حدود دوصد هزار رفت. درسال دو

.. .امني، انحراف اجتماعي و هاي منطقه، گسترش نا مخدر پیوندي با اقتصاد كشور است. كشت و قاچاق مواد

  .دارد. در ذیل تالش مي كنم پیوند و سهم گروه طالبان از كشت و قاچاق مواد مخدر را روشن سازم
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ها به اما آن  ،ندنچهاراعالن نمودند كه با كشت و قاچاق مواد مخدرمبارزه مي كو  طالبان در سال نوزده نود

آن درك نمودند. وقتي كه قندهار را براي بار اول  زودي اهمیت اقتصادي مواد مخدر را به منظور اخذ مالیه از

اعالن طالبان، دیپلمات هاي  .تصرف نمودند، اعالن كردند كه از كشت كوكنار و تولید تریاك جلوگیري مي شود

ولي در جریان چند ماه طالبان دریافتند كه آن  ،دننمایآمریكایي را تشویق كرد كه فوري با طالبان تماس برقرار 

ها به كشت كوكنار ضرورت دارند، جلوگیري از آن هم به دهقانان ضرر دارد و هم یك منبع بزرگ عایداتي شان 

 با از تمام معامله گران تریاك آغاز نمودند. طالبان« ذكات»از بین مي رود. طالبان به جمع آوري مالیه اسالمي 

صد مالیه به نام ذكات، هیچ اندیشه و نگراني دیني نداشتند و ندارند. اگر چه بر اساس تعالیم دیني فیت بیست دریاف

صد را به نام ذكات به فقرا و محتاجان بپردازد اما، طالبان فیهر مسلمان مكلف است ازعواید ساالنه خود دو و نیم 

  .دادندیش افزا صدفیبدون توجه به تعالیم اسالمي آن را به بیست 

در گزارش هاي ساالنه دفترجرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر این نكته 

ز ا یبار ها یادآوري شده است كه كشت وقاچاق مواد مخدر در والیاتي افزایش داشته است كه طالبان بربخش های

د. به عبارت دیگر، میان كشت و قاچاق مواد مخدر و حضور طالبان پیوند مستقیم وجود نآن والیت كنترول دار

د. به عنوان ندار مواد مخدر درمناطق بوده است كه طالبان حضورتولید دارد. در گزارش جدید نیز آماده است كه 

البان نفوذ افغانستان كه ط صد گزارش شده است. در مركزفیشش  و مثال كشت مواد مخدر در جنوب شصت

   .صد بوده است دو فید تنها نندار

وط پنج ادارات مربو  مالیه صادرات تریاك مبلغ بزرگ عایداتي و اقتصاد جنگ طالبان را تشكیل مي دهد. درسال نوزده نود

از عواید تخمین كردند. طالبان  میلیارد دالر ۱.۳۵افغانستان را  -به ملل متحد، عواید ساالنه صادرات مواد مخدر پاكستان

باقي نیازمندي هاي طالبان نیز از همین عواید  ،مواد سوخت جنگ، خریداري مي كردندو وسائلسالح،  ناشي از مواد مخدر

د. نعواید ناشي از مواد مخدر تأمین مي كن میدان جنگ خود را از احتیاجات از یتأمین مي گردید. اكنون نیز، طالبان بخش

خدر بیش از آن كه سود اقتصادي براي ما داشته باشد بیشتر ضرر بوده است. بر اساس با این حال، كشت و قاچاق مواد م

ند. در حدود دو نیم ردصد عواید تریاك را حاصل مي ك فییك  نود میالدي دهقانان كمتراز ۀتخمین سازمان ملل در ده

 مي شود كه هروئین از یهای صد در كیسه تجار و قاچاق بران افغاني و پاكستاني مي ریزد. پنچ درصد نصیب كشورفب

داخل آن ها به مقصد اروپا و آمریكا عبور داده مي شود. متباقي عواید به جیب قاچاقبران و معامله گران در اروپا و آمریكا 

تعلق مي گیرد. با این عواید ناچیز در حدود یك میلیون دهقان در حدود یكصد میلیون دالر در سال از كشت و برداشت 

ن اكنون عواید گروه طالبان به میلیو و مي كند. از این مبلغ بیست میلیون دالر در سال نصیب طالبان مي شودتریاك حاصل 

 مصارفمي شود. با این حال،  ما بي گناه كشور مردمها دالر مي رسد. پولي كه منجر به ریختن خون نیرو هاي امنیتي و 

  .آن تنها محدود به آن نمي شود

انستان باعث شده است كه مصرف این مواد دركشور باال برود. بر اساس گزارش ها در مواد مخدر در افغ کشت

است. این در حالي است كه شبكه هاي پخش و توزیع  شده در افغانستان معتاد به مواد مخدر حدود سه میلیون نفر

قم اما، در حال افزایش . این رندمواد در سطح شهر به آساني صورت مي گیرد و نهاد ها قادر به كنترل آن ها نیست

گردیم كه مشكل جدي می  از معتادین مواجه ۀ بیشترتكان دهند احصائیۀاست. در سال بعدي به احتمال زیاد با 

  .براي حكومت ایجاد خواهد كرد
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با این حال، كاهش كشت و قاچاق مواد مخدر بستگي به دو مسئله اساسي دارد. اول به استراتژي مبارزه با مواد 

بدیل باید بتواند ارزش معادل که این  بدیل به دهقانانحاصالت مخدر در افغانستان و در سطح منطقه. دوم؛ ارائه 

در هر دو بخش تا حدودي با مشكل مواجه هستیم.  كشت تریاك را در زمان برداشت محصول به دهقانان بدهد. ما

نیز نتوانسته ایم تعریف نمایم. اگر چه در سال هاي اخیر زعفران به  ی رابدیلتا بحال جانشین  .استراتژي نداریم

عرضه شده است اما در سطح بازار بین الملل براي این محصول بازار یابي  جانشین کشت خشختشعنوان یك 

این، الزم است كه براي  براي همین، دهقانان اعتماد به فروش رفتن آن ندارد. بنابر صورت نگرفته است.

  .صورت گیرد یدر سطح بازار هاي منطقه و بین الملل وسیعمحصوالت بدیل تریاك بازار یابي 

تقیم سامني رابطه م در پایان این نوشتار یك بار دیگر باید متذكر شد كه كشت و چاقاق مواد مخدر با گسترش نا

دارد. تریاك مهمترین عواید گروه طالبان را تشكیل مي دهد. سهم آن ها از كشت و قاچاق مواد مخدر به اندازه 

مختلف افغانستان تهدید جدي براي حكومت  مناطقجنگي آن ها را روشن نگه دارد و در  ماشیناي است كه بتواند 

 .مبارزه با گروه طالبان اهمیت دارد ۀزاین، مبارزه با مواد مخدر به اندا ایجاد نماید. بنابر

افغانستان و منطقه ایجاد  به بعد یک سیستم پیچیده و چند بعدی را برای کسب درآمد در ۲۰۰۱طالبان ازسال 

مین میشود که شامل کشت و زرع خشخاش، أاین گروه از منابع مختلف ت عایداتداخل افغانستان،  کرده اند. در

برای پول شویی سرمایه گزاری  هآن است. در عین حال طالبان درشرکت های مختلفتولید مواد مخدر و انتقال 

قانونی ازمنابع  بهره برداری غیر کرده و همچنان از ناحیه اختطاف ها، اخاذی از تجارتخانه های افغانستان،

 ۀود را برعالوطالبان منابع پولی خ .مین میکنندأگر عملیات جنایتکارانه، خود را تدی گیرشدن در طبیعی و در

ازقوم نورزایی برعهده  را سه نفرند از سه گروه قاچاقچي که رهبری آکشور های خلیج بدست می آورن اینکه از

ده حفیظ هللا خان شناسایی کر این افراد را حاجی بشر نورزایی، حاجی بریگت و ها دارد، دریافت میکنند. گزارش

اکنون دریک زندان در ایاالت  نزدیک مال عمر، رهبر طالبان بود ومشاورین  از د که حاجی بشرناند. حتی میگوی

دان طالبان مولوی کبیر نام  اقتصاد .هنوز هم فعال است او متحده محبوس میباشد. اما شبکه قاچاق مواد مخدر

بنام عبدل کبیر محمد جان شناخته میشود و ارتباط نزدیک با حاجی باغچو دارد که یک عضو  دارد که بیشتر

  .قاچاق مواد مخدر در والیت ننگرهار میباشد ۀجستبر

قندهاری همراه با شرکای  میرساند که حبیب علیزی، یک قاچاقبر ها ارتباط به پول شویی طالبان، گزارش در

استفاده ازاحواله پولی  .اتحاد بودۀ خود چند شرکت را برای این منظورتاسیس کردند که یکی آن شرکت نوشاب

همچنان شخصی بنام حاجی جمعه  .جان ازجالل آباد پول مواد مخدر را انتقال میداد ن الهوراست که از طریق آ

 ۲۰۰۸اندونزیا در سال  خان برای حمایت مالی ازطالبان دست به قاچاق مواد مخدرمیزد و بعد ازدستگیری در

 .به نیویارک منتقل شده و محبوس است

 ۀت تبادله پولی انصاری جدید را بعنوان بخشی از شبک، دفترکنترول دارایی های خارجی، شرک۲۰۱۱درسال 

به همین ترتیب از افراد دیگری که شامل حاجی عزیزهللا على زی  .پول شویی طالبان شناسایی کرده است

این گزارش بعنوان کسانیکه منابع مالی  محمد ولی در شاه محمد بارکزایی، حاجی بازمحمد، هادی و  ازهلمند،

  .قاچاق مواد مخدر برای طالبان فراهم میکردند یاد شده است ازطریق تولید و را
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باوجودیکه بهره برداری از منابع  .گیرند صد ُحشر را به زور از زارعین می فیده  طالبان از کشت خشخاش نیز

ه هم راه هایى برای کوتا هنوزلی و ،طبیعی یک عنصر عمده در توسعه اقتصادی آینده افغانستان به شمار میرود

دیگر گروه های تندرو  طالبان و .این منابع، جستجو نشده است قانونی از ردن دست طالبان ازاستفاده غیرک

همواره شرکت های درحال رشد را مورد تهدید قرارمیدهند. به طورنمونه، جواز فعالیت های اکتشافی معادن 

 .متوقف شددرافغانستان بخاطر تهدید گروه حقانی و عمالی از گروه حزب اسالمی 

اول اینکه مستقیماً در این استخراج سهیم میباشند، دوم سعی میکنند از  است،واضح دخالت طالبان،  سه نوع

ت این فعالی سوم اینکه به عنوان فراهم کننده خدمات در اخاذی کنند و دیگران،عملیات جواز داده شده حکومت به 

ی کران و منجان والیت بدخشان که هیچ منفعت نظامی و یا ولسوال ها نقش دارند. مثالً درمعدن سنگ الجورد در

سیاسی برای طالبان ندارد، بر اساس اطالعات حکومت افغانستان، طالبان میخواهند کنترول آنرا بدست آورند. 

لوگر، وردک، پکتیکا و خوست، طالبان مانع  آن ولسوالی است. همچنان در الجورد در دلیل آن موجودیت ذخایر

  .حکومت افغانستان درآمد استخراج و فروش کرومیت را بدست آورند میشوند که

طالبان به صورت مسلسل با اختطاف مردم افغانستان و خارجی ها، سرمایه گزافی  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۳بین سالهای 

تحت یک الیحه، اختطاف برای  حالیست که در زمان حکومت طالبان،را با اخذ فدیه دریافت کرده اند، این در 

 باشد که بیشتر طالبان برای اخد پول می راه های دیگر نبود. درعین حال قاچاق انسان، یکی از فدیه جایز اخد

 .زندگی به اروپا بروند و آن افغانانی میباشند که میخواهند برای کار
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