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جنگ  هزار میلیارد دالری
   ]یاسمن طاهریان[    اواخر  سال 2۰۱7،  فرماندهان نظامی آمریکایی حمالت 
دیگر  و   22 اف-  رادارگریز  ۵2،  جنگنده  ب-  بمب افکن های  با  را  خود  هوایی 
آنها  آهنین« راه اندازی  کردند.  هواپیماهای جنگی در عملیاتی به نام »طوفان 
مدعی بودند هدف اصلی شان شبکه ای از کارگاه های مخفی ساخت هرویین 
است که به  گفته مقامات آمریکایی ساالنه 2۰۰ میلیون دالر برای طالبان درآمد 
داشته است. النس بانچ، ژنرال  ارشد نیروی هوایی آمریکا در کنفرانسی خبری در 
کابل متکبرانه می گوید: »این جنگ جدیدی  است، به هیچ کس رحم نخواهیم 
و  تغییر  می دهد  را  ما  مسیر  قطعا  ماست،  استراتژی  این  بعد  به  االن  از  کرد. 
طالبان هم از این موضوع آگاه است. جنگ تغییر کرده است.« اما در کمتر از 
آهنین شکست خورد. خیلی ها می گفتند چیزی  یک سال،  عملیات طوفان 
در این کارگاه های کاه گلی وجود  نداشت. بعد از آنکه بیش از 2۰۰ حمله هوایی 
صورت گرفت، ارتش آمریکا به این نتیجه رسید که  منفجر کردن این کارگاه ها با 

مهمات هوشمند لیزری و موشک کاری بیهوده است.    
واشنگتن پست با دسترسی به حدود 4۰۰ مصاحبه و 2هزار  صفحه از اسناد 
بازسازی  امور  در  آمریکا  ویژه  بازرس  تفحص  و  جریان  تحقیق  در  محرمانه 
( به این نتیجه می رسد که  مبارزه با مواد مخدر بی فایده تر  افغانستان )سیگار
از همه خراب کاری هایی است که در افغانستان اتفاق افتاده است. در ادامه 

 گزارش کرگ ویت الک را براساس این مصاحبه ها می خوانیم:     

از  سال ۲۰۰۱، آمریکا نزدیک به ۹ میلیارد دالر روی برنامه های مختلف و پیچیده  
در  کند.  جلوگیری  افغانستان  در  هرویین  تولید  از  تا  است  سرمایه گذاری  کرده 
بسیاری از این مصاحبه ها، عامالن کلیدی  در کمپین مبارزه با مواد مخدر اشاره 
می کنند که هیچ کدام از برآوردهای این برنامه ها اجرا نشده  و در بسیاری از موارد 
شرایط را بدتر هم کرده اند. محمد احسان ضیا، وزیر پیشین کابینه افغانستان 
 است که مسئولیت اجرای پروژه های توسعه روستایی را هم برعهده داشته است. 
ناتو  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  می گوید  آمریکایی  با  مقامات  مصاحبه اش  در  او 
هیچ وقت در یک استراتژی موثر به توافق  نرسیدند و برای حل مشکل مواد مخدر 
ج کردند. ضیا می گوید آنها به طور  مداوم سیاست های خود را  فقط پول برای آن خر

گاهی درباره افغانستان  نداشتند.    تغییر دادند و به مشاورانی تکیه کردند که هیچ آ
پسربچه ای  درباره  که   » »بادبادک باز پرفروش  داستان  کتاب  به  اشاره  با  ضیا 
افغانستانی است که قربانی ظلم و  ستم و نزاع های قومیتی شده است، می گوید: 
»خارجی ها این کتاب را در سفرهای هوایی خود می خوانند  و فکر می کنند در زمینه 
افغانستان به یک کارشناس تبدیل شده اند و به هیچ چیزی گوش نمی دهند.  تنها 

چیزی که آنها در آن تخصص دارند بروکراسی است.«  
افغانستان بزرگ ترین تولیدکننده مواد مخدر در بازار جهانی است. براساس 
تخمین های دفتر مقابله با  مواد مخدر و جرم سازمان ملل،  سال گذشته این کشور 

۸۲درصد از تریاک دنیا را تأمین کرده است.  
با وجود تالش های آمریکا برای ایجاد محدودیت، تولید تریاک طی ۱۸ سال جنگ 
در افغانستان  به شدت افزایش داشته است.  سال گذشته، کشاورزان افغانستانی 
چهار برابر زمین هایی که  سال ۲۰۰۲  داشتند، خشخاش کاشتند. خشخاش گیاهی 

است که تریاک از آن استخراج و به هرویین  تبدیل می شود.    
به گفته مقامات آمریکایی، اروپایی و افغانستان، صنعت تریاک در این کشور 
رونق پیدا کرده، باعث  ایجاد خفگی در اقتصاد آن شده، در بخش های بزرگ دولتی 

فساد ایجاد کرده و منبع درآمد بزرگی  در اختیار طالبان قرار داده است.   
داگالس وانکل، مأمور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر که هدایت نیروهای 
است،  داشته  برعهده   ۲۰۰۷ تا   ۲۰۰۴ سال های  بین  را  مواد  مخدر  با  مبارزه  فدرال 
می گوید: »مواد مخدر خیلی کثیف است. فساد  بزرگ ترین مشکل افغانستان است 
و مواد مخدر هم بخشی از آن. برای از بین بردن یکی از این دو  مورد نمی توان دیگری 

را نادیده گرفت.«  
آمریکا و بریتانیا، که نزدیک ترین متحد او در ناتوست، استراتژی های گوناگونی 
را برای کاهش تولید  تریاک امتحان کردند. به کشاورزان رشوه دادند تا از کشت 
خشخاش دست بکشند؛ افرادی را اجیر  کردند تا به زمین های خشخاش حمله 

 ژنرال های آمریکا تریاک 
را تهدیدی نظامی 

می دانستند، اما آنان برای 
اینکه  بتوانند در  استراتژی 

جنگ پیروز شوند به 
حمایت مردم افغانستان 

هم نیاز داشتند. به همین 
ترتیب به اجرای هر گونه 
عملیاتی که ممکن بود 

باعث ناراحتی کشاورزان 
خشخاش یا فرماندهان 

نظامی شود، که از  تجارت 
تریاک سود می بردند، 

تمایلی نشان نمی دادند.   

کنند و نقشه هایی کشیدند تا از آسمان مواد شیمیایی فرو  بریزند که باعث ریزش 
برگ گیاهان می شود.  

وزارت امور خارجه و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا مسئولیت انجام بیشتر این 
عملیات ها را برعهده  داشته اند. در زمان جنگ، ارتش آمریکا نمی توانست تصمیم 

بگیرد چگونه وارد جنگ تریاک شود.  
، بیشتر ژنرال های آمریکایی نمی خواستند به جنگ  ج بوش پسر در دولت جور
عامل  را  جنگ  این  آنان  انجام شده،  مصاحبه های  بر  اساس  کنند.  ورود  تریاک 
با تروریست هاست،  حواس پرتی و مانعی برای اجرای عملیات  اصلی، که  مبارزه 

می دانستند.    
شواهد و مدارک دولت اوباما نشان می دهد که درآمد حاصل از فروش مواد 
نظامی  تهدیدی  را  تریاک  ژنرال ها  می شد.  راه اندازی  شورش هایی  صرف  مخدر 
می دانستند، اما آنان برای اینکه  بتوانند در  استراتژی جنگ پیروز شوند به حمایت 
مردم افغانستان هم نیاز داشتند. به همین ترتیب به اجرای هر گونه عملیاتی که 
ممکن بود باعث ناراحتی کشاورزان خشخاش یا فرماندهان نظامی شود، که از 

 تجارت تریاک سود می بردند، تمایلی نشان نمی دادند.   
آندره  هالیس، از مقامات بلند پایه پنتاگون در مبارزه با مواد مخدر بوده که بین 
سال های ۲۰۰۱ تا   ۲۰۰۳ خدمت کرده است. او بعدها به عنوان مشاور ارشد در وزارت 
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان  فعالیت می کرد.  هالیس می گوید: »وزارت دفاع 

آمریکا پایه و اساس مبارزه با مواد مخدر را  درک نکرده است.«    
او ادامه می دهد: »همه به مسئولیت های متداول خود می پرداختند. تنها با 
کسانی صحبت می کردند که در  منطقه جنگی آنها قرار داشتند. از دیدگاه وزارت دفاع 
آمریکا، کار آنها پیدا کردن و کشتن القاعده بود  که تاکتیک های خاص خود را دارد. 

هر کسی اهداف خود را دنبال می کرد و مبارزه با مواد مخدر  آخرین وظیفه آنها بود.«  
به مجموعه این مصاحبه ها که بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ انجام شده و تاکنون 
محرمانه مانده  است   »درس های آموخته شده« می گویند. این مصاحبه ها را اداره 

«CIGARانجام داده است.   بازرس ویژه آمریکا در امور  بازسازی افغانستان یا »سیگار
در ژوئن ۲۰۱۸، سیگار گزارشی ۲۷۰ صفحه ای منتشر کرد که در آن از ناکامی های 
زبان  به  سیاست گذاری-  برای  پیشنهادهایی  دارای  و  شد  تریاک  گفته  جنگ 

یکنواخت و بروکراتیک- برای رویارویی  با این مشکل است.   
در این گزارش آمده است: »این استراتژی آمریکا که در آن وزارتخانه ها، ادارات 
و سازمان های عمومی  همکاری می کنند تا به راه  حلی کلی دست پیدا کنند، باید 
اهداف  شود.  هدایت  و  مشترک  طوالنی مدت  اهداف  سمت  به  و  یابد  توسعه 
 ، استراتژی مبارزه با مواد مخدر باید هم راستا و یکپارچه و در جهت  امنیت بیشتر

توسعه و اهداف دولت آمریکا و کشور میزبان باشد.«     
درس های  گزارش  از  تند  انتقادهای  با  مصاحبه شوندگان  از  بسیاری  نام 
فدرال  دادگاه  در  سیگار  از  پست  است.  واشنگتن  شده  حذف  آموخته شده 
آزادی اطالعات  شکایت کرد تا متن و دست نوشته های مصاحبه ها تحت  قانون 

 منتشر شود.  

یکایی در مبارزه با مواد مخدر حماقت مقامات آمر
عالوه بر مصاحبه های این مجموعه، واشنگتن پست به مصاحبه های شفاهی 
دیپلماتیک  آموزش های  و  مطالعات  مردم نهاد  که  موسسه  کرده  پیدا  دست 
شامل  و  داده  انجام  در  افغانستان  خدمت  به  مشغول  آمریکایی  مقامات  با 
دفاع  درباره  وقت  وزیر  رامزفلد،  اچ.  دونالد  که  است  محرمانه ای  یادداشت های 

تجارت مواد مخدر افغانستان نوشته است.    
این اسناد نشان می دهد خیلی از افرادی که در جنگ تریاک نقش داشتند، فکر 

می کردند  سیاست های اجرایی آنها قابل درک نیست.  
یکی از مقامات بریتانیایی در مصاحبه ای در ژوئن ۲۰۱۶ می گوید: »معتقدم ما 
کارهای  اشتباهی انجام می دادیم و تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد.« این مقام 
می گوید: »این نتیجه   میراثی است که نشان می دهد کار ما زیان بخش بوده است. 
بخشی از آن به این دلیل است که آدم ها  احمقند و بخشی به این دلیل که آنها 

گاهانه انتخاب کردند گوش های خود را بگیرند.«   آ
آمریکایی که نمی خواست نامش فاش شود هم از میزان حماقت  یک مقام 
از  بسیاری  مقصر  بروکراتیک  را  داخلی  دعواهای  و  می کند  صحبت  مقامات 
در  نه تنها  بود؛  راه  به  واشنگتن  در  خشونت آمیزی  »رقابت  می داند:  مشکالت 
 کنگره، میان نمایندگان و دولت بلکه میان اعضای دولت.« این مقام آمریکایی به 
مصاحبه کنندگان  دولت در ماه می  ۲۰۱۶ می گوید: »دیدن رفتار احمقانه بسیاری از 

افراد ناراحت کننده بود.«     
مختلف  گونه های  است  نسل  چندین  افغانستانی  سخت کوش  کشاورزان 
خشخاش را پرورش  می دهند. با وجود آبیاری کم، این گیاه در آب و هوای گرم و 
؛ در مرکز  خشک شکوفا می شود؛ به ویژه در  ایالت های جنوبی هلمند و قندهار

شورش ها.       
وقتی که خشخاش شکوفه می دهد به رنگ های سفید، صورتی، قرمز یا بنفش و 
باشکوه  دیده می شود. بعد از آنکه گلبرگ ها فرومی ریزد، ساقه این گیاه از بذرهایی 
غ پر  می شود. در زمان برداشت، کشاورزان بذرها را باز می کنند و  به اندازه تخم مر

ج می کنند.   شیره سفید رنگ داخل صمغ خشک  شده را خار
آزمایشگاه ها برده و به مورفین و هرویین تبدیل  یا  کارگاه ها  تریاک به  صمغ 
می شود. هرویین  به اروپا و دیگر نقاط آسیا فرستاده می شود. به گفته اداره مبارزه با 

ابهام مبارزه آمریکا با مواد مخدر در افغانستان
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