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 دهیچک

ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است    لییتر ا این تش کیتورت است  کتش افغانستان بزرگ     

 لی با  جود این شرایط، در منطقش از جایگاه  منابع   ذخایر معدنی اس  محصور در خی ی بوده   فاقد

هات جهانی مثل چین   ر سیش   مجا رت با قفقاز کش همسایگی با قدرت مهمی برخوردار اس ؛ از جمیش

هات تر ریستی   کیتورهایی هموتون افغانستان را بش ی ی از مناطق مها برات دستیابی بش اهداف گر ه

تر ریستی طالبان در  نقش گر هتحیییی بش بررسی -با ر ش توصیفیمقالش  این آمری ا تبدیل کرده اس .

هتات تر ریستتی در افغانستتان گر ه در افغانستان پرداختش اس .ولید خیخاش   مواد مخدرحمای  از ت

تر ریستی از درآمدهات بش دس  آمتده از تولیتد   قاچتا   هاتکنند. اکثر این گر همختیفی فعالی  می

ل در تر ریستتی فعتا هاتگر ه ترینکنند. مهامواد مخدر در راستات اهداف تر ریستی خود استفاده می

افغانستان طالبان، دالش   القالده هستند کش در این پژ هش، ضمن اشاره بتش نقتش گتر ه تر ریستتی 

هات زیر کی  خیتخاش طالبان در حمای  از تولید خیخاش   مواد مخدر در افغانستان   میزان زمین

ستان تبیین   مورد ، تأثیر تجارت مواد مخدر بر فعالی  طالبان در افغاندر مناطق تح  کنترل این گر ه

 بررسی لیمی قرار خواهد گرف .
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 مقدمه

هات تر ریستی از کنند. اکثر این گر ههات تر ریستی مختیفی فعالی  میدر افغانستان گر ه     

تر ریستی خود استفاده  استات اهدافدرآمدهات بش دس  آمده از تولید   قاچا  مواد مخدر در ر

هات تر ریستی فعال در افغانستان طالبان، دالش   القالده هستند کش ترین گر هکنند. مهامی

در این پژ هش، ضمن اشاره بش نقش گر ه تر ریستی طالبان در حمای  از تولید خیخاش   

اطق تح  کنترل این هات زیر کی  خیخاش در منمواد مخدر در افغانستان   میزان زمین

، تأثیر تجارت مواد مخدر بر فعالی  طالبان در افغانستان تبیین   مورد بررسی لیمی قرار گر ه

 خواهد گرف . 

ین این ترهات خود بش منابع مالی زیادت نیاز دارد کش ی ی از مهاطالبان جه  تأمین هزینش     

طالبان برات ادامش باشد. میمواد مخدر سنتی   صنعتی منابع، کی  خیخاش   تولید 

شود کش پاکستان   برخی باشد. اگرچش گفتش می هات خود نیازمند منابع مالی میفعالی 

ترین منابع مالی طالبان هستند، اما می یات پاکستان در فارس مهاکیورهات لربی حوزه خییج

ث شده طالبان توجش آباد، بالهات این کیور بش اسیامارتباط با آمری ا   کاهش یا قطع کمک

یتًا بش بییترت بش تولید   قاچا  مواد مخدر برات تامین مالی فعالیتهات خویش نیان دهد. نها

القالده  ...   کی  خیخاش  مانند دالش، طالبان، تر ریستی هاتگر ه رسد ادامش فعالی نظر می

   تولید مواد مخدر در افغانستان لازم   میز م ی دیگر هستند.
 

 ریبحث نظ

ال  بوزان، بارت هاتدیدگاه   آثار برات سوئینی مک بیل کش اس  اصطیاحی کپنهاگ م تب     

بر  مبتنی فقط کش اس  رهیافتی تنها م تب این اس . برده کار بش دیگر برخی    یید د   یور،

 مستقل جایگاهی گذارتپایش راستات در کش اس  هاییرهیاف  ا لین جزء   امنیتی مطالعات

 مطالعات از را امنیتی مطالعات کپنهاگ م تب اس . کرده تیاش امنیتی ت مطالعاتبرا

 زیر نیز را راهبردت مطالعات   المیلبین ر ابط مجمولش زیر را آن   تف یک کرده راهبردت

 (.118: 1881 خانی، )لبدالیش اس  داده امنیتی قرار مطالعات مجمولش

 شدن سرد، گسترده جنگ از پس در دنیات دارند لقیده کپنهاگ م تب پردازاننظریش     

 ایجاب المیییبین تعامیات بش لرصش  یرد لتی بازیگران  ر د همونین   امنیتی موضولات

 امنیتی هاتموضوع جدید، با نگرشی   داده تغییر را امنی  از خود سنتی هاتبرداش  کندمی
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 اس ؛ داده قرار مطالعش مورد گوناگون هاتجنبش از را امنی  کپنهاگ م تب بگیریا. نظر در را

 ,walt)  اس . بوده آن طراح   بعضی نیز مبت ر در   شده متمرکز بییتر هاجنبش برخی اما در

1991: 211-239) 
مفهوم  چندبعدت از ت تعریف موسع  ارائش م تب کپنهاگ ازجمیش م اتبی اس  کش با     

ت لیا مطالعات امنیتی لرصش ات درگاه برجستشات از جایبش سطح تحییل منطقشامنی    توجش 

 . برخوردار شده اس  ت اخیردر طی د  دهش

محیطی در م تب کپنهاک امنی  در پنج بعد نظامی، اقتصادت، سیاسی، اجتمالی   زیس      

ها در گانش امنی  از ی دیگر جدا نیستند   آنشود. البتش از دید بوزان ابعاد پنجبندت میتقسیا

برند. تأمین یک بعد از امنی  مستیزم پرداختن   تأمین دیگر  ابستگی متقابل بش سر می یک

تواند ابعاد امنی  اس . در صورتی کش ی ی از ابعاد امنی  از بین رفتش یا مخد ش گردد، می

 الیعاع خود قرار دهد.  سایر ابعاد امنی  را تح 

هات تر ریستی   تجارت مواد مخدر فعالی  گر هتوان بیان نمود یمبا توجش بش موارد فو       

محیطی یس ز   سیاسی، اجتمالی اقتصادت، امنی  نظامی، گانشپنجت هاشاخصدر افغانستان بر 

 فرا ان گذاشتش اس . کیور اثراتاین 

شدن امنی ، تهدیدها دیگر محد د بش مرزهات یک از نظر این م تب، در لین چند بُعدت      

از  ابستگی متقابل اس . دگرگونی در ش ل   ماهی  تهدیدها منجر  این ناشیکیور نیس    

  (Adler, 2008: 120) .المیل شده اس بش افزایش  ابستگی میان بازیگران نظام بین

بررسی اس  کش ها بر امنی  ت مواد مخدر   تهدیدزایی آن در این قالب قابلمسئیش     

گذارد. در اقع مسألش مواد مخدر در المیل تأثیر میم بینافغانستان   ها بر کل منطقش   نظا

افغانستان نش تنها کل افغانستان، بی ش کیورهات همسایش را نیز تح  تأثیر خود قرار داده   تأثیر 

د ل  افغانستان  منحصر بش اس  کش تر ریستی داشتش   این موضولی هاتبسیارت بر فعالی  گر ه

 نیس .

  

 تروریسم 

عریف تر ریسا، ابهامات زیادت  جود دارد. بش نحوت کش هر کیور، تف ر، ایدئولوژت   در ت     

 طیب معرفی کند.ر ی ردت مم ن اس  گر هی را تر ریستی یا صیح
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تعریف ذیل  تعاریف زیادت از تر ریسا  جود دارد.  زارت دفاع آمری ا در خصوص تر ریسا     

ا تهدید بش کاربرد ز ر یا خیون  بر ضد افراد یا اموال کاربرد  یرقانونی ی»را ارائش داده اس : 

ها یا جوامع کش ا یب بش قصد دستیابی بش اهداف برات مجبور یا مرلوب ساختن ح وم 

  (liqueur, 5)« گیرد.سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک صورت می

داند   معتقد می  خیون از استفاده بش تهدید یا استفاده معنات بش را تر ریسا  الترلاکوئر     

 لبدالیش) .گیردسیاسی، را در برمی الزاماً خیون  خیون ،   نش نوع همش تر ریسا اس ،  اژه

 (51-58: 1881 خانی،

 هیچ حال، بش تا کش گرددمی از تر ریسا، میاهده نظرانصاحب متنوع هاتتعریف بش باتوجش     

 این نظرانصاحب   متخصصان قان،محق کش اس  نیده داده تر ریسا درباره جامعی تعریف

 ندارد؛  جود نظرت  حدت تر ریسا تعریف در نتیجش، در باشند؛ داشتش توافق آن درباره حوزه

 بش تهدید یا خیون  با همییش تر ریسا کش دارند نظراتفا   یژگی این درباره نظرانصاحب اما

 (1۴8: 188۱ )فیرحی   ظهیرت، اس . همراه خیون 

صورت میترک  جود دارد: ف متفا تی کش از تر ریسا صورت گرفتش محورهایی بشدر تعاری     

 ریسا یک پدیده ، تر ریسا دارات معنا   پیام اس . ترریسا با خیون    ارلاب همراه اس تر 

 (۴: 1885 ، تر ریسا دارات لقیانی  سودمحور اس . )دا د فیرحی،کامیًا سیاسی اس 
 

 نارکوتروریسم:

مییادت برات  1188اسبق پر  در سال  جمهوریسریسا ا لین بار از سوت رئتر نارکو     

توصیف حمیات تر ریس  گونش لییش پییس مبارزه با مواد مخدر این کیور بش کار برده شد. 

 هاتیاس بر س یرگذارتنارکوتر ریسا برات توصیف حمیات سوداگران مواد مخدر برات تأث

شود. تهدیدات منظما   استفاده از خیون  استفاده می اسطش د ل    لدم اجرات قانون بش

معر ف نارکو تر ریسا معرفی گردیده  تهاپابیو اس وبار، قاچاقوی کیمبیایی، ی ی از نمونش

 (118: 1818اس . )بن شاین ، 

، نارکوتر ریسا با توجش بش پیوند آن با مواد مخدر از اهمی  بالایی در میان انواع تر ریسا     

را ایجاد کرد.  "نارکوتر ریسا"هات تر ریستی، اصطیاحر اس . پیوند مواد مخدر   گر هبرخوردا

سپتامبر شیوع بییترت پیدا کرد. این اصطیاح ابتدا در آمری ات  11نارکوتر ریسا بعد از حوادث 
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لاتین مطرح شد  لی سپس برات مناطقی بش کار برده شد کش تولید   تجارت مواد مخدر در 

 (emcdda.europa. 2017)زیادت دارد. مانند هیال طیایی   مثیث طیایی. ها ر اج آن

تر ریستی  جود  تهابا توجش بش ابهام در تعریف تر ریسا، ر ی رد  احدت در مورد گر ه     

توانند تر ریستی باشند یا   نظرات مختیف می هایدگاهطیب بستش بش دخیون  تهاندارد   گر ه

 ( 81: 1882)دردریان،  طیب معرفی شوند.  استقیال خواهتآزاد صرفًا با لنوان گر هی

 بر ناظر کش توان بش این صورت بیان نمود: تر ریسمیتعریف تر ریسا مواد مخدر را می     

   تولید بش راجع هاتی کییش فعال   اس  اجتمالات امنی  تهدید منظوربش مخدر مواد کاربرت

 باید دلیل این بش را مخدر مواد تر ریسا .گیردیبرم را در گردانن ر ا   مخدر مواد انواع توزیع

 قدرت بش نسب  همان بش   گرفتش خود بش بزرگ را فرامیی شب ش یک ش ل کش گرف  جدت

 تباهی بش را جامعش کل   مانع، جامع پییگیرت لدم صورت در یافتش اس . کش دس  سیاسی

 (21: 1881کیید.)سالد،  خواهد
 شهر ندان لییش مواد مخدر باندهات کارانشجنای  هاتفعالی  اثر در مخدر وادم تر ریسا     

 یا   انتقام یا   زندانی قاچاقویان تآزادساز بش آنان  ادار کردن منظوربش پییس نیر هات یا لادت

 اس . شده تگذارنام   آمده مخدر پدید مواد تباندها بر فیارها کاهش منظوربش قدرت المال

 جمیش از تر ریستی تهاسازمان   هاگر ه بش توانمی مثال لنوان( بش218: 1881خانی،  لبدالیش)

 طریق از را خود تر ریستی المال   مبارزات کش هزینش کرد اشاره القالده، طالبان، دالش  ...

 (2551: 1881نجفی ابرندآبادت، کنند.)قاچاقویان تأمین می با هم ارت   مخدر مواد قاچا 

اند. در این خصوص نیز مطرح کرده یافتشلنوان جرائا سازمان ریسا مواد مخدر را بشتر     

اینترپل( کش المیل)ارد کش بش تعریف پییس بین جود د یافتشتعاریف متفا تی از جرائا سازمان

 گردد. باشد اشاره میمی یافتشترین تعریف از جرائا سازمانمها

هات  یرقانونی اس    صورت مستمر درگیر فعالی کش بش هرگونش تی ییات یا سازمانی»     

« المییی اس .بینهدف آن کسب سودهات کیان    یرقانونی، بد ن توجش بش مرزهات میی   

 ( 1 :1881)سهیل زن، 

گر ه جرائا سازمان یافتش "طبق تعریف کنوانسیون مقابیش با جرائا سازمان یافتش فرامیی،      

تی ل از سش نفر یا بییتر اس  کش برات یک د ره زمانی  جود دارد   با یک گر ه ساختارمند م

منظور بش دس  آ ردن منفع  مادت   هماهنگی در راستات ارت اب یک یا چند جرم جدت بش

ها المییی دارند. این گر هسازمان یافتش نیاز بش تی ییات بین تهااین گر ه "کنند.مالی اقدام می
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  لمی ردهات مجرمانش خود، مم ن اس  در د  یا چند کیور  های بش منظور پوشش فعال

 (UNODC. 2017) لمییات میترک انجام دهند.

ها شامل، قاچا  مواد ها بسیار گسترده    سیع اس .این لرصشلرصش فعالی  این گر ه     

جرائا  ترین لرصش فعالی  گر هشود. مهاشوئی، قاچا  اسیحش، قاچا  لتیقش، ... میمخدر، پول

کش  ییهاسازمان یافتش، فعالی  در تجارت مواد مخدر اس . برات گر هات تر ریستی   گر ه

اند حفظ درآمدهات بش دس  آمده هات جرائا سازمان یافتش گنجانده شدهاقدام در زمره گر ه

 بسیار مها   ضر رت اس . 

اقتصاد، ارزش کیی اقتصاد  بر اساس الیام شورات مقابیش با تجارت  یرقانونی مجمع جهانی     

شوئی ها بش آن اضافش شود میییارد دلار بوده اس  کش اگر پول 151بالغ بر  2118سایش در سال 

 کند. تریییون دلار افزایش پیدا می 2این مبیغ بش 

تهدید لییش ثبات    ،دبیر  ق  شورات امنی  الیام نمود قاچا  مواد مخدر 2111در سال      

 2111   2115ت   جهانی اس . شورات امنی  سازمان میل نیز در د  قطعنامش اامنی  منطقش

هات  یرقانونی را تهدید لییش صیح   امنی  پیوند میان تر ریسا   تجارت مواد مخدر   شب ش

 ,UN.org) کند.ها تیویق   تر یب میداند   کیورها را بش مبارزه با این گر هالمییی میبین

2014) 
 

 :روریستی فعال در افغانستانهای تگروه

هات تر ریستی مختیفی در افغانستان فعالی  دارند کش هر کدام ماهی  متفا تی دارند. گر ه     

هات بومی افغانی کش ات، پاکستانی   گر هالمییی، منطقشدر این کیور چهار گر ه تر ریستی بین

لنوان القالده، طالبان   دالش بشند. شود، حضور دارستان محد د میها بش افغانحوزه فعالی  آن

 . شوندیالمییی محسوب مهات تر ریستی بینگر ه

هات کیور افغانستان با داشتن جغرافیات محیطی خاص، شرایط را برات حضور گر ه     

تر ریستی آماده کرده اس . ترکیبی از فساد، مرزهات بد ن کنترل، فقدان قانون  ... محیطی 

نارکوتر ریسا ایجاد نموده اس . گر ه تر ریستی طالبان از  تاهات شب شی مناسب برات فعال

 کنند. تولید   تجارت مواد مخدر برات کسب درآمد   اقدامات تر ریستی خود استفاده می

هات تر ریستی فعال در گر ه ترینیگر ه تر ریستی طالبان بش لنوان اصی مقالشدر این      

 . گیرندیصورت خیاصش مورد بررسی قرار مر تجارت مواد مخدر بشها دافغانستان   نقش آن
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دهد در مناطقی کش طالبان دارات قدرت   نیان می 2118سازمان میل در سال  هاتیبررس     

نفوذ زیادت هستند   در  اقع آن مناطق را تح  کنترل خود دارد، میزان تولید مواد مخدر 

هات هیمند   ننگرهار، کش تح  کنترل طالبان   ر استانافزایش یافتش اس . بش لنوان مثال د

افزایش  2111نسب  بش سال  211۱دالش قرار دارد، میزان کی    تولید خیخاش در سال 

  چیمگیرت داشتش اس .

 

 طالبان

حمای   مورد دیوبندت مدارس در رییش الضایش کش اس  اتینظامشبش گر ه طالبان     

 کل تسیط بر طالبان دارند. هدف پاکستان در مستقر لربی تحدهم امارات   سعودت لربستان

)شیرخانی    کنند. خارج کیور این امنیتی   سیاسی صحنش از را مجاهدین تا بود افغانستان

 (2۱: 1818، یسبحان

کمونیستی، -برآمده از کودتات سوسیالیستی هاتیرتتوان محصول درگنهض  طالبان را می

 از شانیزارتب   ناامیدت مدا م   جنگ از مردم خستگی   11۱1 سال سپس تهاجا شور ت در

 باثباتی در افغانستان ح وم    کنند  حدت ایجاد کش نتوانستند دانس  مقا م  رهبران

مییادت گر ه طالبان  111۴هات داخیی افغانستان در اکتبر سال دهند. در ا ج جنگ تی یل

تحریک اسیامی طیبات »این کیور شده   خود را  ارد سپین بولدک در  لای  قندهار در جنوب 

مییادت کابل پایتخ  را تصرف کردند،  1111خواندند. این گر ه پس از آن در سال « کرام

 .مییادت در افغانستان ح وم  کردند 2111امارت اسیامی افغانستان را تی یل دادند   تا سال 

تان    ضعی  نابسامان بش لحاظ امنیتی، سوءاستفاده از ناکارآمدت د ل  افغانس با طالبان     

اقتصادت   معییتی مردم افغان، با هدف اخراج اشغالگران خارجی   سقوط د ل ، بر حمیات 

 (2: 1881.)باقرت، اندیافتشجنوبی افغانستان بش پایگاه مردمی دس   تهاخود افز ده   در بخش

در پاکستان از دنیا رف   2118بود کش در سال  محمد لمررهبر   بنیانگذار طالبان، میا      

در حمیش هواپیماهات بد ن  2111، جانیین  ت شد. ا  نیز در سال میا اختر محمد منصور  

الیش سرنیین امری ا در ایالات بیوچستان، در خاک پاکستان، کیتش شد. در حال حاضر میاهب 

 هبرت طالبان را بش لهده دارد.ر

میا اختر منصور رهبر پییین طالبان، قبل از بر لهده گرفتن رهبرت این گر ه، مسئول بازار      

ات کش با ،  اقع در ایال  بیوچستان پاکستان بود، منطقش«گردت جنگل»مواد مخدر در منطقش 

https://www.google.com.af/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiht8-sv4vXAhVJQZoKHSjSA9AQFgg-MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Fafghanistan%2F2015%2F07%2F150730_mar_omar_death_confirmed&usg=AOvVaw2s83UCusVRvs4x4Ib7KRhA
https://www.google.com.af/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiht8-sv4vXAhVJQZoKHSjSA9AQFgg-MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Fafghanistan%2F2015%2F07%2F150730_mar_omar_death_confirmed&usg=AOvVaw2s83UCusVRvs4x4Ib7KRhA
https://www.google.com.af/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp59Pbv4vXAhUGDJoKHXT5A2kQFghEMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Fafghanistan%2F2016%2F05%2F160522_mar_taliban_leader_mansur_profile&usg=AOvVaw1lcimMR2f_abNDKIsR_VIH
https://www.google.com.af/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp59Pbv4vXAhUGDJoKHXT5A2kQFghEMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fpersian%2Fafghanistan%2F2016%2F05%2F160522_mar_taliban_leader_mansur_profile&usg=AOvVaw1lcimMR2f_abNDKIsR_VIH
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بالث شده میزان تولید مواد مرز اس . این مسائل از جمیش لوامیی اس  کش  لای  هیمند ها

 (sigar.mil, 2017 )مخدر رشد داشتش باشد.

در بازار مواد مخدر نقش دارند. بش  اتیندهطور فزاخصوص در جنوب افغانستان بشطالبان بش     

تولید  ینترجانبش طالبان از کی    تجارت مواد مخدر، این کیور بزرگهمش هاتی دلیل حما

 ( Glaze, 2011: 50)بوده اس . کننده تریاک در جهان

ازاء هر کییو  کی  خیخاش بسیار سودآ ر اس . کیا رزان بش دانند،یکیا رزان محیی م     

دلار  5/۱کنند در صورتی کش برات همان مقدار گندم فقط دلار دریاف  می 125تریاک خیک  

 ( Ibid: 52-51)کنند. دریاف  می

ها را از برنامش خیع سیاح کند   آنر، طالبان را تقوی  میدرآمد حاصل از تجارت مواد مخد     

د ل  مرکزت د ر نگش داشتش اس . تجارت مواد مخدر برات تأمین مالی طالبان   القالده، یک 

 تهدید حیاتی برات نیر هات ائتیاف   ثبات میی افغانستان اس .  

 بنا امّا کنند،می مبارزه افغانستان در رمخّد موّاد تولید با بودند مدّلی ابتدا در طالبان گرچش     

 خیخاش تولید راه از را خود درآمد از مهمّی بخش خارجی، تهاکمک بر ها، افز نگزارش بش

 تح  مناطق در 1111 سال در دهدمی نیان میل سازمان تها. گزارشآ رندیم دس  بش

 درآمد اس . داشتش اصاختص خیخاش بش کی  زمین ه تار هزار 58 تا 55 بین طالبان کنترل

 (122: 1881احمدت، .) رسدیم دلار میییون صدها بش قاچا  این از حاصل

 هاتفعالی    مخدر مواد تجارت از حاصل درآمد میزان بین مستقیمی   معنادار رابطش     

 در کند.می زندگی آن گذران از ناشی سود   مخدر مواد از گر ه این کش چرا  جود دارد؛ طالبان

 بخش مخدر مواد یا هستند س ش یک ر ت د  مخدر مواد   کش تر ریسا موضوع این طرح قع، ا

باشد. می همراه  اقعی دلایل با دهدمی را تی یل طالبان از مالی هاتی حما از یتوجهقابل

 (88: 1881) الظی، 

 حاکمی  یک نبودن   ا ضاع نابسامانی جنگ، درگیرت، دهش سش مها لوارض از ی ی     

 مأمنی   مخدر مواد تولید   مهد کی  بش سرزمین این شدن تبدیل افغانستان، در قدرتمند

 یازهاتن از بزرگی تأمین قسم  اس ، مسیا آنوش بود. مخدر مواد مافیایی، باندهات فعالی  برات

 کش کی  موضوع این باشد.می مخدر مواد تولید   قاچا  امر از طالبان   گراهاافراط مالی

 از افزایش یاف  انگییس   آمری ا نظامی حضور شرایط در   طالبان سقوط از بعد خیخاش

 (52: 1881جیالی   الماسی، اس .) گرفتش قرار ییدتأ مورد نیز متحد میل طرف سازمان
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 افزایش 2111 سال در ه تار هزار 218 بش ه تار هزار 8 از 2111 سال در خیخاش کی      

 قابل کمک گراهاافراط القالده   طالبان، بقات   بش حفظ ریاکت از حاصل درآمد اس . یافتش

 آشوبگرانی   سالارانجنگ درآمد اصیی منبع، مخدر مواد تجارت ،ینبنابرا اس . نموده تامیاحظش

دارند.)ستاد  خود کنترل ا در ر افغانستان د ل  الضات نیز   افغانستان مرزت مناطق کش اس 

 ( 181۱امش خبرت، مبارزه با مواد مخدر، گاهن

 پیتیبانی از قومی مختیف، تهاگر ه از د لتی فاسد مقامات   نظامی رهبران طالبان، القالده،   

 حاصل درآمد از طالبان امر زه .برندیم قاچا  مواد مخدر سود شب ش قرار دادن طعمش گاهی  

 استفاده فغانستانا د ل    خارجی نیر هات لییش جنگ هزینش تأمین مخدر برات مواد فر ش از

 شور ت بش زدن ضربش برات را خیخاش کی  کش امری ا گونشهمان ،یگردلبارتبش کند.می

 یابیقدرت دلایل از ی ی  اقع، در کند.استفاده می امری ا با مبارزه برات آن از طالبان داد، تر یج

 طالبان گر ه اس . بانبقایات طال سوت از کیا رزان تهدید   تر یب   مخدر مواد تولید طالبان،

 ادامش خیخاش کی  بش کیا رزان باید بیگانگان،   امری ا بش زدن ضربش برات اس  معتقد

 (11۱: 1881باقرت، دهند.)

. اما کندیالیان نمودند با کی    قاچا  مواد مخدر مبارزه م 111۴گر ه طالبان در سال      

قندهار را تصرف کردند،  کشیمودند.  قتاهمی  اقتصادت مواد مخدر را درک ن تز دها بشآن

.  لی در طی چند ماه طالبان شودیالیام کردند از کی  کوکنار   تولید تریاک جیوگیرت م

مالیش  تآ رها بش کی  کوکنار   درآمد حاصل از آن نیاز دارند. طالبان بش جمعدریافتند کش آن

ند. اگر چش بر اساس تعالیا دینی هر از تمام معامیش گران تریاک اقدام نمود« ذکات»اسیامی 

مسیمان م یف اس  از لواید سالانش خود د    نیا در صد را بش نام ذکات بش فقرا   محتاجان 

)احمد .در صد افزایش داده بود 21بپردازد اما، طالبان بد ن توجش بش تعالیا اسیامی آن را بش 

 (. 1۱5: 1881رشید، 

 خیاف   ممنوع را مخدر مواد کی  ابتدا هاآن بوده، د پهیو مخدر مواد با طالبان برخورد     

 تسهیل را آن اداره خود ،شوندیم آشنا آن از حاصل منافع مالی  با کش یزمان دانستش   شریع 

 تولید منطقش ینتربزرگ کش هیمند طرفبش 111۴ سال ا اخر در هاآن کشی.  قتکنندیم نیز

 کی  مزارع   صادر کرده مخدر مواد کی  ضد بر اتیشالیام کنندیم حرک  اس  مخدر مواد

نگرش  افغانستان نظامی سیاسی صحنش در طالبان ظهور  اقع در .کیندیم آتش بش را خیخاش

 کی  بش اقدام دیگر طالبان ترس از تالده نمود. مطرح ش ل د  بش را مخدر مواد تولید بش
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. البتش طالبان نگرش خود  (felbed, 2006: 136دادند ) ادامش کی  دیگر بش تالده   ن ردند

 سرل  تغییر داد   از تولید آن حمای  کرد.را نسب  بش کی  خیخاش بش

سالانش دفتر جرایا   مبارزه با مواد مخدر سازمان میل    زارت مبارزه با مواد  تهادر گزارش     

مخدر در  لایاتی افزایش مخدر افغانستان این ن تش بارها یادآ رت شده کش کی    قاچا  مواد 

از آن  لای  کنترل دارد. بش لبارت دیگر، میان کی     ییهاداشتش کش گر ه طالبان بر بخش

قاچا  مواد مخدر   حضور گر ه طالبان پیوند مستقیا  جود دارد. بش لنوان مثال کی  مواد 

در حالی کش در صد گزارش شده اس .  11مخدر در مناطق تح  کنترل طالبان در افغانستان 

 ۴1 در صد بوده اس . 2در مرکز افغانستان کش گر ه طالبان نفوذ ندارد کی  مواد مخدر تنها 

فراه  شود   پس از آن  لایات قندهار،درصد تریاک کل افغانستان تنها در  لای  هیمند تولید می

در صد تریاک  11کنند کش مجمولاً در این چند منطقش   ننگرهار بییترین تریاک را تولید می

ها تح  کنترل   تمامی این استان یباًتقر( UNODC, 2017: 69) .شودکیور تولید می

تصرف طالبان قرار دارند   د ل  مرکزت کنترل زیادت بر این مناطق ندارد.بش همین دلیل اس  

کش کی  خیخاش   تولید مواد مخدر در این مناطق بسیار بییتر از سایر نقاط افغانستان 

 اس . 

. در دهدیمالیش صادرات تریاک، مبیغ بزرگ لایداتی   اقتصاد جنگ طالبان را تی یل م     

  ادارات مربوط بش سازمان میل متحد، لواید سالانش صادرات مواد مخدر افغانستان را 2111سال 

میییارد دلار تخمین زدند. گر ه طالبان از لواید ناشی از مواد  1385شود کش نصیب طالبان می

گر ه طالبان نیز از همین  هاتیازمندت. باقی نکردندیمخدر، سیاح   مهمات جنگی، خریدارت م

 (.UNODC, 2000). گردیدیلواید تأمین م

کنند. بش همین طالبان الیام کردند با کی    تولید مواد مخدر مبارزه می 2111در سال      

در در افغانستان را شاهد هستیا. در جه  در این سال کمترین میزان تولید   قاچا  مواد مخ

نیان داده شده اس .  2118تا  111۴نمودار ذیل میزان تولید مواد مخدر در افغانستان از سال 

تولید  2111مییادت فقط در سال  2118الی  111۴گردد از سال طور کش میاهده میهمان

 2112بوده   از سال  مواد مخدر   خیخاش بسیار کاهش یافتش اس . البتش این کاهش مقطعی

 مجدداً شاهد افزایش میزان تولید هستیا. 

دهد طالبان نقش بسیار زیادت در کی  خیخاش   تولید مواد مخدر نمودار ذیل نیان می     

کی  خیخاش را  یرقانونی الیام  2111در افغانستان بش لهده دارد. زیرا این گر ه در سال 
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مود. بش همین دلیل این سال بش لنوان تنها سالی بود کش کرد   با تولید مواد مخدر مقابیش ن

شاهد افزایش میزان تولید  2111میزان کی  خیخاش بسیار کاهش یاف . اما پس از سال 

دهد طالبان از تولید مواد در افغانستان حمای  مواد مخدر در افغانستان هستیا کش نیان می

 اقع زمانی کش طالبان از کی  خیخاش   تولید شود. در مند میکرده   از منافع مالی آن بهره

با  2111در سال  کشیرشد داشتش   هنگام مای  کرده میزان تولید مواد مخدرمواد مخدر ح

 شدت کاهش پیدا کرد.  کی  خیخاش مقابیش کردند میزان تولید مواد مخدر بش

 8012 – 1994 -نمودار میزان تولید مواد مخدر افغانستان
 

 
(Source: 2018. UNODC) 
  

دهقانان کمتر از د  درصد لواید تریاک را  2111بر اساس تخمین سازمان میل در دهش      

شود. در صد نصیب تجار   قاچا  بران افغانی   پاکستانی می 235. در حد د کنندیحاصل م

 ها بش مقصد ار پا  کش هر ئین از داخل آن شودیپنج در صد نصیب قاچاقویان کیورهایی م

هات نظامی مانند طالبان   دالش . مابقی لواید بش قاچاقویان   گر هشودیآمری ا لبور داده م

. پولی کش رسدیدلار م هایییونطالبان از تجارت مواد مخدر بش م . لواید گر هگیردیتعیق م

 .شودیکیورها م گناهیامنیتی   شهر ندان ب یر هاتمنجر بش ریختن خون ن

بییتر  2111رش دفتر مقابیش با مواد مخدر   جرم سازمان میل در سال بر اساس گزا     

آمارهات مربوط بش سنجش میزان تولید، سطح زیر کی ، میزان صادرات  ... نسب  بش سال 
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تن تریاک تولید  ۱111شود میزان تخمین زده می 2115افزایش داشتش اس . در سال  2115

افزایش میزان تولید میاهده  211۴تن در سال  1211شده اس  کش با در نظر گرفتن تولید 

ه تار  22۴111حد د  2111شود. کل مساح  تح  کی  خیخاش در افغانستان در سال می

درصد گسترش داشتش اس . بر اساس همین  ۱برآ رد شده کش نسب  بش سال گذشتش آن 

 2  شمال تنها  درصد مزارع در جنوب، شر     رب افغانستان قرار دارد   در مرکز 18گزارش 

درصد این مزارع قرار دارند. اکثر مناطق تح  کی  در اختیار طالبان   دالش اس    ح وم  

 (UNODC report, 2017)مرکزت در آنجا قدرت ندارد.

هات گر ه 2111دفتر کنترل مواد مخدر   جرم سازمان میل، در سال  تبر اساس برآ ردها     

میییون دلار از کی  خیخاش    151 یباً جز گر ه طالبان، تقرمسیح  یرد لتی در افغانستان بش

میییون  ۴11اند. در همین گزارش درآمد سالانش طالبان حد د قاچا  مواد مخدر بش دس  آ رده

هات  یرقانونی در زمینش مواد مخدر بوده دلار برآ رد شده کش نیمی از این درآمد حاصل فعالی 

در مناطقی کش تح  کنترل   تسیط طالبان بود  211۱در سال  (UNODC, 2017)اس . 

 شاهد افزایش میزان کی  خیخاش   تولید مواد مخدر هستیا.  2111نسب  بش سال 

افزایش میزان کی  خیخاش   تولید مواد مخدر در مناطقی کش تح  کنترل طالبان قرار      

ش طالبان هر سال نسب  بش دارد حاکی از حمای  طالبان از ر ند تولید مواد مخدر اس . در نتیج

تر نقیش کند. نقاط پررنگخود پیدا می تهاسال قبل توان مالی بییترت جه  ساماندهی برنامش

صورت گرفتش توسط  هاتیفو  تح  کنترل   تسیط طالبان قرار دارند کش بر اساس بررس

  باشد.سازمان میل، نسب  بش سایر نقاط افغانستان، شاهد افزایش کی  خیخاش می

دهد کش تح  تسیط طالبان   یا د ل  مرکزت افغانستان نقیش ذیل مناطقی را نیان می     

ها   جدا لی کش در صفحات هستند   یا این ش مورد منازلش قرار دارند. مقایسش این نقیش با نقیش

دهد در مناطقی کش طالبان تسیط   نفوذ زیادت دارند، میزان گذشتش ذکر گردید نیان می

یخاش   تولید مواد مخدر افزایش زیادت داشتش  لی در مناطق مرکزت افغانستان کش کی  خ

د ل  مرکزت تسیط دارد، میزان کی  خیخاش در مقایسش با سایر مناطق افغانستان کا   

 باشد. محد د می

 

 8012 -تصویر نقشه مناطق تحت کنترل طالبان، دولت مرکزی و مناطق مورد منازعه 
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داده شد،  یح  در صفحات گذشتش نیز توض شود،نش کش در نقیش فو  میاهده میگوهمان     

شود، بش لنوان مناطقی هستند کش تح  تسیط ها مواد مخدر تولید میبییتر مناطقی کش در آن

 هات نظامی قرار دارند. طالبان، دالش   یا سایر گر ه

ها کی  رصد مناطقی کش در آند 1۱دهد نیان می 2118سازمان میل در سال  هاتیبررس    

درصد  ۴کنند. همونین شود، مالیات خود را بش طالبان پرداخ  می  تولید خیخاش انجام می

کنند کش در نهای  آن نیز در اختیار طالبان قرار دیگر درآمد خود را بش میاها پرداخ  می

شود در در تولید میها مواد مخدرصد مالیات مناطقی کش در آن 21گیرد. در نتیجش حد د می

گردد.البتش لازم بش گیرد کش این امر بالث تقوی  بنیش مالی این گر ه میاختیار طالبان قرار می

هات ضد درصد مالیات کیا رزان بش گر ه 55ذکر اس  در همین گزارش  ذکر شده حد د 

ر طالبان ح وم  مرکزت افغانستان پرداخ  شده کش میزان زیادت از این درصد نیز در اختیا

گیرد. نهایتاً بر اساس گزارش سازمان میل، میخص کردن میزان دقیق مبیغ بش دس  قرار می

دان اطیالات دقیق دشوار هات کیا رزت توسط طالبان بش دلیل فقآمده از مالیات بر زمین

 کنند. هات کی  شده تریاک محافظ  میطالبان در ازات مالیات کیا رزان، از زمین باشد.می
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 هایمیییون دلار تخمین زده شده  لی بررس ۴11، 2111درآمد سالانش این گر ه در سال      

میییارد دلار بوده  5/1میزان درآمد طالبان در افغانستان احتمالًا  2111دهد در سال نیان می

طالبان  2118تمامی این میزان از راه قاچا  مواد مخدر بش دس  آمده اس . در سال  یباً کش تقر

البتش لازم  .کنددرصد از افغانستان دارد   از این مناطق مالیات دریاف  می ۱1ور فعالی در حض

ها کی    تولید مواد مخدر بش ذکر اس  بییتر این مناطق بش لنوان  لایاتی هستند کش در آن

 (1811 ر نق دارد. )خبرگزارت ایسنا،

صرف خود دارند در امر تولید   دهد اکثر مناطقی کش طالبان در تجد ل ذیل نیان می     

درصد مناطق تح   85گردد حد د تجارت مواد مخدر فعالی  دارند. در نقیش ذیل میاهده می

 تصرف طالبان در کی    تولید مواد مخدر فعالی  دارند. 

مواد مخدر در مناطق تح  کنترل طالبان بییتر از سایر مناطق در افغانستان  تولید     

ل ذیل میزان تولید مواد مخدر در شمال، جنوب، شر     رب افغانستان بر باشد. در جد می

 نیان داده شده اس . 2118اساس هر ماه مییادت در سال 

شود، میزان تولید مواد مخدر در جنوب    رب افغانستان   حتی گونش کش میاهده میهمان     

د، بییتر از سایر مناطق افغانستان باشدر شمال افغانستان کش در اختیار طالبان می ییهااستان

 اس . 

 8012سال  یهاتولید مواد مخدر در ماه :3-4جدول 

 
(Source: Sigar.mil . 2017) 

ما با طالبان از طریق "ژنرال جان نی یسون از فرماندهان آمری ایی در افغانستان الیام کرد:      

درصد  ۴1. حد د کنیایها مقابیش مها   تولید هر ئین توسط آنضربش زدن بش توان مالی آن
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 ".آیدیمنابع مالی طالبان از طریق تجارت مواد مخدر   تولید هر ئین بش دس  م
(www.bbc.com)  

پایان جنگ با طالبان بش معنی حل معضل مواد مخدر در افغانستان نخواهد بود. طالبان، با      

رده لییش فرماندهان ارشد این گر ه کش قابل توجش در میدان نبرد   حمیات گست هاتیانتحمل ز

شود کش در آن مواد مخدر کی  می   مناطقی هاینبالث تضعیف طالبان شده اس ، بازها از زم

 کند.محافظ  می

د ل   یک بش تبدیل لمیاً   رش ستش د ل  هاتیژگی  با افغانستان مستقر د ل      

 .اس  شده تنیده بش ها بسیار تریاک صنع    طالبان شده اس . ارتباط میان سانارکوتر ری

 همان در هیمند، جنوبی در مناطق افغانستان در هایرتدرگ قربانیان از درصد 12از بیش

کش در اختیار طالبان  افتدیم اتفا  آن در تریاک کاش  لمده کش دهدمی ر ت مناطقی

   اس  طالبان هاتنیر  دس  در تریاک تولید   کاش  درآمد از درصد ۱1 بش نزدیک  باشد.می

 کنترل تح  مناطق نظامی در تجهیزات   اسیحش فر ش   خرید انحصار گر ه این حال لین در

 (85: 1818، )ذاکرت.دارند دس  در نیز را شان

کند، در حالی کش دلار ماهانش پرداخ  می 211طالبان برات استخدام یک مرد جنگی حد د      

کند. با این  ضعی  میخص اس  دلار دریاف  می ۱1 یک نیر ت پییس افغانی، ماهانش حد د

ترین باز ت اجرایی کیور کش در  یاب یک سیستا سیاسی   امنیتی قوت، طالبان تبدیل بش مها

 (sigar.mil, 2018)شود. می

کنند   طالبان   مواد مخدر لازم   میز م ی دیگرند. طالبان از تولید مواد مخدر حمای  می     

کنند. مواد مخدر در مواد مخدر در راستات اهداف تر ریستی خود استفاده میاز درآمدهات 

مناطق تح  کنترل طالبان نسب  بش سایر نقاط افغانستان رشد بسیار بییترت دارد. تا زمانی 

هات تر ریستی در افغانستان فعالی  دارند، میزان تولید   رشد کش طالبان   دالش   سایر گر ه

 یز ادامش خواهد داش .تجارت مواد مخدر ن

 

  نتیجه گیری

تر ریسا   مواد مخدر در افغانستان کامیاً با همدیگر ارتباط دارند. مواد مخدر ی ی از      

باشد. بش همین دلیل ی ی از هات تر ریستی هموون طالبان میترین منابع تأمین مالی گر همها
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ت تر ریستی در افغانستان، مبارزه با کی  هاترین راه ارهات مبارزه با طالبان   سایر گر همها

 باشد.   تولید مواد مخدر می

هات مختیف ستانا هات تر ریستی بشدهد زمانی کش گر هموجود نیان می هاتیبررس     

اند، میزان تولید   قاچا  افغانستان مانند هیمند، قندهار، ننگرها، ارزگان، فراه  ...  ر د کرده

 اس .  یافتشفزایش شدت امواد مخدر بش

بهترین راه ار مقابیش با تر ریسا در افغانستان، کاهش یا نابودت میزان کی    تولید مواد      

مبارزه با مواد  تهاتوان از ظرفی  سازمان میل، کیورهات منطقش، سازمانباشد کش میمخدر می

استفاده نمود. زیرا  مخدر   کیورهات ار پایی   آمری ا جه  کمک بش د ل  مرکزت افغانستان

 هات تر ریستی را ندارد.  گر ه توانایی مقابیش با مواد مخدر ییتنهاد ل  مرکزت افغانستان بش

هات تر ریستی مانند ادامش کی    تولید خیخاش در افغانستان بش معنات ادامش حیات گر ه

ر ریستی فعال در هات ت  طالبان اس    نابودت مواد مخدر بش معنات نابودت گر ه القالده

    باشد.افغانستان می
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http://www.iichsorg/foreign-%20policy-articles/Barresi-tasirat.docx
http://www.iichsorg/foreign-%20policy-articles/Barresi-tasirat.docx
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 رانیا یاسیام تقدرت نرم جمهور تها یها   ظرفمؤلفش(. »181۱زانش )فر ،ی  دشت تمهد ،تذ لفقار

 .15۴-12۱، صص 2، شماره 8، د ره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یپیماسیدر د

 انتیارات بقعش.: چاپ ا ل، تهران ،ترجمش نجیش خند ، طالبان(. 1882) احمد رشیدرشید، 

فصلنامه  ،«رانیا یدر پرتو انقیاب اسیام یتیمها هو تهاارهانگ تایاح»(. 1818) ایمر ،نژاد ییبایز

 . 211-18۱ ، صص21، شماره 8، د ره یانقلاب اسلام یپژوهش ها

 .المیل، ترجمش اداره اطیاع رسانی پییس بینالمللی چیستجرم بین .(1881زین، سهیل ال )

   رانیتقابل ا تامدهایپ»(. 1818حسن ) دیس ت،آهنگر ینیحس   بیمص ی،لباس ؛دالیشی ت،سپهر

 .181-111 ، صص21، شماره 8، د ره یانقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها ،« ایآمر

جایگاه ناتو در طراحی استراتژت آمری ا پس از جنگ سرد (. »1811طارمی، دا  د   محمد لییپور، فریده )

 .۴1-11صص ،12 هشمار چهارم، سال بهار، ،سیاسی راهبرد فصلنامه، «)با تاکید بر خا رمیانش(

 .18تا  11، صص15، شماره بانک و اقتصاد ،«اقتصاد مواد مخدر»(. 188۱) لیوت لنگر دت، سید حسین

، «هات موجود در تحییل پدیده تر ریساتر ریسا؛ تعریف، تاریخوش   رهیاف » .(188۱فیرحی، دا  د )

 ، شماره سوم، د ره سی   هیتا.فصلنامه سیاست

ساز کارهات تضمین حقو  بنیادین بیر در نظام حقوقی »(. 1818اکبر ) ،بییرت   پریسا ،کاظمی

، بهار   تابستان، 11، شماره 8، د ره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«لمومی ایران

 .111-1۴1صص 

 قیاز طر رانیا یاسیام تجمهور داتیتهد تبند یا لو»(. 1818) مانیپ ،فر یانیکا    ابوالحسن ت،ریکب

، ۴، شماره 5، د ره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابیش با آن ت  راه ارها تمرکز تایآس

 .۱1-51 صص

 شماره چهارم. ،فصلنامه روابط خارجی، «اقتصاد سیاسی تر ریسا: مورد دالش»(. 181۴فاطمش ) ،محر  

مجله  ،«ی آندرآمدت بر درک جرایا سازمان یافتش   مظاهر فرامی»(. 1881) نجفی ابرند آبادت، لیی

 .18، شماره عصر عدالت

تأثیر تولید   تجارت مواد مخدر بر کاهش امنی  در »(. 1818) یزدانی، لنای  الیش   بدخیانی، مجتبی

 .118-1۴1، صص1، سال سوم، شمارهالمللپژوهش نامه ایرانی سیاست بین ،«افغانستان
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