
 اداره رس مفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان ۳۰ اکتوبر ۲۰۲۱سیگار

این سند ترجمه شده رصف خالصه یی است از راپور مکمل ربع وار که میتوان آنرا در وبسایت سیگار، SIGAR.MIL یافت.

ترجمه دری از سوی دفرت خدمات لسان ها، وزارت خارجه ایاالت متحده

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده

http://www.sigar.mil


قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۰۸ (PUB. L. NO. 110-181) اداره رسمفتش ویژه 

برای بازسازی افغانستان (سیگار) را ایجاد کرد.

ماموریت نظارتی سیگار، طوری که در قانون تعریف شده است، به طور مستقالنه و عینی:

اجرا و نظارت بازرسی و تحقیقات در مورد آن پروگرام ها و عملیات متویل شده است که با تخصیصات یا دیگر  	
وجوه فراهم شده برای بازسازی افغانستان فراهم شده باشد.

رهـری، هامهنگـی و ارایه سفارشـات در مورد پالیسـی های که برای توسـعه اقتصاد، کارایـی، و موثریت مدیریت  	
پروگرام ها و عملیات ها طراحی شـده باشـند، و جلوگیری و کشـف ضیاع، فریبکاری، و سـؤ اسـتفاده از این گونه 

پروگرام ها و عملیات ها.

طریقه آگاه نگهداشـن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشـکالت و نواقص در رابطه به اداره این  	
پروگرام ها و عملیات ها و رضورت برای پیرشفت و اقدام اصالحی.

بازسـازی افغانسـتان شـامل هر گونه قرارداد عمده، کمک بالعوض، موافقت نامه، یا دیگر میکانیزم متویلی میشـود که 
توسط هر یک از وزارت ها یا ادارات دولت ایاالت متحده امریکا منعقد شده باشد که در آن از وجوه تخصیص یافته 

یا موجود شده برای بازسازی افغانستان استفاده شده باشد.

بـه تأسـی از قانـون مجوز دفاع ملی سـال مالی ۲۰۰۸ (Pub.L.No.110-181) این گـزارش ربع وار طبق معیارات کیفی 
تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای رسمفتشین برای شفافیت و موثریت مقرر گشته، تهیه شده است.

 ،)Pub. L. No. 115-91( ،۲۰۰۸/۱/۲۸ ،”۲۰۰۸ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی“ )Pub.L. No. 110-181( :منبع 
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۸،” ۲۰۱۷/۱۲/۱۲.

تصویر پشتی:

 یک مرد افغان نوزاد بیامر خود را از میان جمعیتی که در تالش تخلیه از میدان هوایی بین  املللی حامد کرزی در کابل اســت، 
به یک عضو نیروی دریایی امریکایی تحویل می  دهد. )عکس از خرگزاری فرانسه، عکاس عمر حیدری(

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا CIGIE به نرش رسیده است.
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اداره رس مفتــش ویــژه بــرای بازســازی افغانســتان

به این وسیله پنجاه و سومین گزارش ربع وار سیگار را در مورد وضعیت بازسازی در افغانستان برای کانگرس، وزرای خارجه و 
دفاع و مردم ایاالت متحده پیشکش می کنم.

در این ربع سال، ایاالت متحده خروج خود را از افغانستان تکمیل کرد، دولت افغانستان و نیروهای امنیتی تحت حامیت ایاالت 
متحده در آن کشور سقوط کردند و طالبان پس از نزدیک به ۲۰ سال جنگ، کنرتول افغانستان را به دست گرفتند.

این پیامد را که جرنال مارک میلی، لوی درستیز عمومی نیرو های مسلح ایاالت متحده "یک شکست اسرتاتژیک" خواند، پس 
از آن صورت گرفت که ایاالت متحده ۱۴۶ میلیارد دالر را برای بازسـازی افغانسـتان اختصاص داد. مهمرت از آن، این اتفاق پس 
از آن رخ داد کـه حـدود ۲۴۰۰ نظامـی امریکایـی و حداقل ۱۲۳۳ قراردادی از جمله ۴5 امریکایی جان خود را در افغانسـتان از 

دست دادند. در همین حال، بیش از ۲۱۰۰۰ نیروی نظامی و ۱۴۲۷ قراردادی از جمله ۳۸ امریکایی زخمی شدند.

هـامن طـوری که این گزارش روشـن میسـازد، اکنون روند بازسـازی در افغانسـتان با بودجـه ایاالت متحده، به اسـتثنای برخی از 
کمک های برشدوسـتانه برای رسـیدگی به کمبود مواد غذایی ناشـی از خشکسـالی و بحران صحی تشـدید شـده توسط بیامری 
کوید۱۹ متوقف شده است. پرهزینه ترین تالش بازسازی هامنا آموزش و تجهیز نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان بود که بالغ 
به ۸۹ میلیارد دالر شـده اسـت. امروز نیرو های دفاعی و امنیتی افغانسـتان دیگر وجود ندارد. سـایر اهداف بازسازی مانند کمک 

به زنان و دخرتان یا ایجاد حاکمیت قانون، در معرض تهدید مستقیم رژیم جدید طالبان قرار دارد.

ایـن هـا حقایـق نگـران کننـده هسـتند و ما بایـد برای همه کسـانی که در افغانسـتان خدمـت کردنـد – و همچنان مالیـه دهندگان 
امریکایی – توضیح دهیم که چرا ماموریت ۲۰ ساله ایاالت متحده در افغانستان ناگهانی پایان یافت و چیز زیاد برای نشان دادن 

دستاورد ها وجود ندارد.

در مـاه آگسـت، اداره رسمفتـش ویژه برای بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( برخی از پاسـخ هـا را در یازدهمیـن و پرخواننده ترین 
گزارش درس های آموخته شـده خود، آنچه ما باید بیاموزیم: درس هایی از بیسـت سـال بازسـازی افغانستان ارایه کرد. این 
گـزارش بـه بررسـی دو دهـه گذشـته تالش های بازسـازی ایاالت متحده در افغانسـتان می پـردازد. این گـزارش در رسارس جهان 
پوشش رسانه یی یافت و در ماِه که نرش شد، محتوای سیگار در توییرت بیش از ۲.۲ میلیون بار مشاهده شد. این گزارش توضیح 
داد که چگونه دولت ایاالت متحده برای توسـعه یک اسـرتاتژی منسـجم، درک اینکه ماموریت بازسازی چقدر طول می کشد، 
اطمینان از پایداری پروژه ها، گامشن متخصصان آموزش دیده در ماموریت ها، چالش های ناشی از ناامنی، عیار سازی تالش 

ها با رشایط افغانستان و درک از تاثیر برنامه ها، در کشمکش بود.

کار سیگار نشان داده است که هیچ حکومت در امریکا یا تصمیم سیاسی به تنهایی مسؤول شکست تالش های بازسازی ایاالت 
متحده در افغانسـتان نبوده اسـت. بلکه این شکسـت، مجموعه ای از تصمیم های اشتباه بود که با تاثیرات همگرا و مخرب، طی 
دو دهه گرفته شد که ما را به این نقطه رساند. بذر فروپاشی افغانستان قبل از فرار رئیس جمهور ارشف غنی و ورود جنگجویان 

طالبان به کابل کاشته شده بود.
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اما سواالتی که اکنون پیش روی ما قراردارند این است که چه کاری می  توانست به گونه  ای متفاوت انجام شود و ایاالت متحده 
بایـد بـرای انجـام چه کاری متفاوت در آینده آماده شـود؟ و هامن طوری که در بخش اول این گـزارش توضیح می دهیم، اینها 

هامن سواالتی اند که کانگرس از سیگار خواسته است تا توجه خود را به آنها متمرکز کند. 

به گونه مشخص، کمیته های کانگرس در این ربع از سیگار خواسته اند تا )۱( عواملی را که منجر به فروپاشی دولت افغانستان؛ 
(۲( فروپاشی نیرو های دفاعی و امنیتی شد؛ )۳( حالت بودجه اختصاص یافته یا الزامی ایاالت متحده برای برنامه های بازسازی 
در افغانسـتان، از جمله قرارداد های فعال یا نهایی ناشـده؛ )۴( میزان دسرتسـی طالبان به کمک  ها، تجهیزات یا تسلیحات ایاالت 
متحده  که برای دولت افغانستان داده شده بود و فرصت  های برای جران این خسارات؛ و )5( وضعیت خطرات احتاملی برای 
مردم افغانسـتان و سـازمان های جامعه مدنی، از جمله زنان و دخرتان افغان، روزنامه نگاران، موسسـات تعلیمی، عملیات مراقبت 

های صحی، و موسسات غیردولتی، ناشی از بازگشت طالبان به قدرت را بررسی کند.

عالوه بر این، کانگرس از سـیگار خواسـته اسـت تا با رس مفتش های وزارت خارجه، دفاع و اداره ایاالت متحده برای انکشـاف 
بیـن املللـی بـه گونه مشـرتک کار کرده و برنامه ویزه ویژه مهاجـرت )اس آی وی ( را که افغان  های را که با دولت ایاالت متحده 

کار کرده  اند و به این کشور میاورد، بررسی کند.

سـیگار با ایجاد یک تعداد گروه های کاری متشـکل از کارمندان بخش های مختلف این نهاد، به این درخواسـت ها پاسخ داده 
اسـت. این گروه ها شـامل مفتشـین آموزش دیده، محققین، پژوهشـگران، روش شناسـان، و ایدیتور های اند که وظیفه دارند تا 
گزارش های کامالً مستند را مطابق با معیار های تعیین شده حکومت فدرال برای ارزیابی تهیه کنند. سیگار انتظار دارد تا این کار 
را در سـال ۲۰۲۲ تکمیل کند و گزارش های به دسـت آمده نه تنها به عنوان تحقیقات قانونی در مورد منشـا رویدادهای تابسـتان 

۲۰۲۱، بلکه به عنوان رهنامیی احتیاطی و مفید برای عملیات های احتاملی و بازسازی در آینده باشد.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، روزها و هفته  ها از منظر شخصی و حرفه  ای برای کارمندان ما در سیگار نفس گیر بوده است. 
اگرچه ما توانسـتیم با موفقیت متام کارکنان امریکایی و محلی افغان خود را در ماه آگسـت از کابل تخلیه کنیم، اما بسـیاری از 
همکاران افغان دیگر که در یک دهه گذشته یا بیشرت با آنها همکاری نزدیک داشته  ایم در افغانستان گیر مانده اند و در معرض 
خطر انتقام گیری قرار دارند. سیگار مانند بسیاری نهاد های دیگر، نگران رسعت امداد رسانی به این افراد است و با همکاری با 

دولت و کانگرس ایاالت متحده، به تالش خود برای رساندن آنها به مکان امن ادامه خواهد داد.

باوجـود ایـن رویدادهـای پرفـراز و نشـیب، فعالیت سـیگار در جریان این ربـع همچنان مثمر باقـی ماند و چهار گزارش بررسـی 
عملکرد و پنج گزارش بازرسی مالی را نرش کرد.

بسیاری از این کارها برای پاسخگویی به سواالتی که کانگرس ایاالت متحده از سیگار پرسیده، کمک کرده است. اولین بررسی 
عملکرد، به بررسی این که آیا دولت افغانستان در جهت دستیابی به اهداف مبارزه با فساد، رسیدگی به معافیت از مجازات افراد 
قدرمتند و انجام تعهدات بین املللی پیرشفت داشته است یا خیر، پرداخته است. بررسی دوم دریافت که وزارت خارجه امریکا 
و اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی اسرتاتژی یا برنامه  ای برای تالش  های بازسازی پس از مذاکرات صلح افغانستان 
ایجـاد نکـرده ، و نـه طرحـی را به وجـود آورده اند که جزییات نحـوه بازنگری فعالیت  های بازسـازی بر اسـاس نتایج و خطرات 
احتاملی را رشح دهد. بررسـی سـوم، ناکامی قوماندانی مشـرتک انتقال امنیت برای افغانسـتان )CSTC-A( را در پاسـخگویی به 
اعامل رشایطی که این نهاد برای نیرو های دفاعی و امنیتی افغان جهت نیرومندتر شـدن، مسـلکی  تر شـدن و مسـتقل شدن وضع 
منوده بود ، ارزیابی کرد. بررسی چهارم، مدیریت و نظارت وزارت دفاع ایاالت متحده بر صندوق بین املللی مالی برای اردوی 

ملی افغانستان از سال ۲۰۱۴ و چالش های مرتبط به آن را مورد بررسی قرار داد.
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پنج بازرسـی مالی پروژه های بازسـازی افغانسـتان با متویل ایاالت متحده، ۱۱۲۹۷۸۷۴ دالر هزینه های مورد سـوال را در نتیجه 
کاستی های کنرتول داخلی و مسائل مربوط به عدم رعایت قرارداد ها شناسایی کرد. این بازرسی های مالی طیفی از موضوعات 
از جملـه برنامـه کمـک هـای ضد دهشـت افگنی، حامیـت وزارت دفاع امریـکا از برنامه متخصصـان تنفیذ قانـون، و پروژه دوم 

تقویت آموزش در افغانستان توسط اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی را به بررسی گرفت.

در طول دوره گزارش دهی، تحقیقات جنایی سـیگار منجر به یک مورد اعرتاف به ارتکاب جرم، یک مورد اعالم جرم، و بیش 
از 5۳۰۰۰ دالر اخذ جریمه و جران خسارت شد. 

اگر چه ماموریت ایاالت متحده در افغانسـتان در حال حارض تا حد زیادی به پایان رسـیده اسـت، اما سـیگار به کار خود ادامه 
خواهد داد تا پی برد که چرا تالش های بازسـازی به شـیوه ای که انجام شـد ناکام ماند و اطمینان حاصل مناید که مجموعه ای 

جامع و مستند از درس های آموخته شده از فروپاشی دولت افغانستان، به دولت ایاالت متحده ارایه شود. 

با احرتام،

جان اف. ساپکو
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ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خالصه منـوده و تحوالت را در چهار بخش عمده تالش های بازسـازی در افغانسـتان 
از اول جوالی تا ۳۰ سـپتمرب ۲۰۲۱ پیشـکش می کند.* 

در طـول ایـن دوره گـزارش دهـی، سـیگار ۱۱ تفتیـش، ارزیابـی و دیگر محصـوالت را منترش کرد که تـالش های ایاالت 
متحـده بـرای ایجـاد نیـرو هـای امنیتـی افغان، بهبـود حکومتـداری، تسـهیل توسـعه اقتصـادی و اجتامعی و مبـارزه با 
تولیـد و فـروش مـواد مخـدر را ارزیابـی مـی کنـد. در ایـن دوره، تحقیقـات جنایی سـیگار منجـر به یک مـورد اعرتاف 

بـه ارتـکاب جـرم، یـک مـورد اعالم جـرم، و بیـش از ۵۳۰۰۰ دالـر اخذ جریمه و جربان خسـارت شـد. 

مرور اجاملی سیگار

بازرسی ها و تفتیش ها

در ایـن ربـع، سـیگار چهـار گـزارش بررسـی عملکـرد و پنـج گـزارش 
بازرسی مالی را نرش کرد.

گزارش های بررسی عملکرد موارد ذیل را به بررسی گرفت:

که آیا دولت افغانستان در جهت دستیابی به اهداف مبارزه با فساد،  	
رسیدگی به معافیت از مجازات افراد قدرمتند و اجرای تعهدات بین 

املللی پیرشفت داشته است

وقایع کلیدی، اول اگست – ۳۰ اکتوبر

نیرو های ایاالت متحده از پایگاه هوایی بگرام، آخرین پایگاه بزرگ در بیرون از شهر کابل، خارج شدند. اول جوالی: 

۱۲ جوالی:   قوماندانی مشرتک انتقال امنیت برای افغانستان )CSTC-A( که مسوول بخش اعظم ماموریت آموزش، مشوره و 
کمک برای نیرو های دفاعی و امنیتی افغان بود، خامته یافت و به دفرت مدیریت همکاری – افغانستان تبدیل شد.

طالبان تقریباً نیمی از حدود ۴۰۰ مرکز ولسوالی های افغانستان را ترصف کردند. ۲۱ جوالی: 

6 اگسـت: طالبان 
زرنج، مرکز والیت 
را تـرصف  نیمـروز 
میکنند، اولین مرکز 
والیتـی که سـقوط 

کرد.

اگسـت:   ۱۷
بـه رسـانه  طالبـان 
ها گفتند که اجازه 
تولیـد تریـاک یـا 
سـایر مواد مخدر 

را منی دهند.

۳۰ اگسـت: نیرو های ایاالت متحده و ایتالف 
 ۶۰۰۰ جملـه  از  نفـر   ۱۲۴۰۰۰ از  بیـش  تخلیـه 
از  خارجـی  اتبـاع  هـا،  دیپلومـات  امریکایـی، 
کشـورهای متحد و رشیک، متقاضیان ویزه ویژه 
مهاجرت افغانستان و سایر افغان های در معرض 

خطر را از میدان هوایی کابل تکمیل کردند.

۱۴ اگست: سـفارت ایاالت 
متحده در کابل یک عملیات 
تخلیـه غیـر نظامیـان را اعالم، 
و تخلیـه پرسـونل را بـه میدان 

هوایی کابل آغاز کرد.

۱۵ اگسـت: رئیـس جمهـور 
ارشف غنـی از افغانسـتان فـرار 
وارد  طالبـان  هـای  نیـرو  کـرد. 
کابل شدند. دارایی های دولت 
افغانسـتان در نهـاد هـای مالـی 

ایاالت متحده منجمد شد.

رسبـاز   ۱۳ اگسـت:   ۲6
در  افغـان   ۱۷۰ و  امریکایـی 
در  داعـش  انتحـاری  حملـه 
میدان هوایی کابل کشته شد.

۳۱ اگست: سفارت 
در  متحـده  ایـاالت 
کابل فعالیـت خود را 

متوقف کرد.

۷ سـپتمبر: طالبـان کابینـه 
دولت "رسپرسـت" را اعالم 

کردند.

پـرواز  اولیـن  سـپتمبر:   ۹
چارتـر تجاری از زمان تکمیل 
عملیات تخلیـه، میدان هوایی 

کابل را ترک کرد.

۹ سـپتمبر: مناینـده ویـژه ایـاالت متحده 
در شـورای امنیـت ملـل متحـد اشـاره کرد 
کـه کابینه طالبـان هیچ فرد غیـر طالب، زن 
و عضـو اقلیـت ها را نداشـته بلکه "بیشـرت" 
شـامل افرادی که در فهرسـت تحریم های 

ملل متحد قرار دارند، میباشد.

اوایـل سـپتمبر: ماموریـت حامیـت 
قاطع رسـامٌ خامتـه یافـت. کانگرس از 
سیگار خواست تا در مورد علل اساسی 
فروپاشـی رسیع دولت افغانستان و نیرو 
های دفاعی و امنیتی این کشـور تحقیق 
و گزارشـدهی کنـد؛ درخواسـت هـای 

دیگر به دنبال آن مطرح می شود.

سپتمرباگست

ناکامـی وزارت خارجـه و اداره ایـاالت متحـده برای انکشـاف بین  	
املللی در توسعه اسرتاتیژی ها یا پالن ها برای تالش های بازسازی 

آینده پس از مذاکرات صلح افغانستان

	  )CSTC-A( ناکامی قوماندانی مشرتک انتقال امنیت برای افغانستان
در پاسخگویی به اعامل رشایطی که این نهاد برای نیرو های دفاعی 
و امنیتی افغان جهت نیرومندتر شـدن، مسـلکی  تر شـدن و مسـتقل 

شدن وضع کرده بود 

مدیریـت و نظـارت وزارت دفـاع ایـاالت متحـده بـر صنـدوق بیـن  	
املللـی مالـی بـرای اردوی ملـی افغانسـتان از سـال ۲۰۱۴ و چالش 

های مرتبط به آن
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پنج گزارش بازرسـی مالی ۱۱۲۹۷۸۷۴ دالر هزینه های مورد سـوال را 
در نتیجه کاسـتی های کنرتول داخلی و مسـائل مربوط به عدم رعایت 

قرارداد ها شناسایی کرد.

درس های آموخته شده

برنامه درس های آموخته شـده سیگار یازدهمین گزارش خود را منترش 
کـرد: آنچـه ما باید بیاموزیم: درس هایی از بیسـت سـال بازسـازی 
افغانسـتان. این گزارش به بررسـی تالش های بازسـازی ایاالت متحده 
در افغانسـتان دو دهـه گذشـته می پـردازد. گزارش جزییـات چگونگی 
تالش دولت ایاالت متحده برای ایجاد یک اسـرتاتژی منسـجم، درک 
اینکـه ماموریـت بازسـازی چقدر طول می کشـد، اطمینـان از پایداری 
پروژه ها، اسـتخدام متخصصان آموزش دیده در ماموریت ها، توضیح 
چالـش هـای ناشـی از ناامنـی، انطباق تالش هـا با رشایط افغانسـتان، و 

درک تاثیر برنامه ها را توضیح می دهد.

یـک گـزارش برنامه درس های آموخته شـده در مورد نقش پولیس در 
منازعه در آخر سال جاری نرش خواهد شد.

تحقیقات

در طول این دوره گزارش دهی، تحقیقات جنایی سیگار منجر به یک 
مورد اعرتاف به ارتکاب جرم، یک مورد اعالم جرم، و بیش از 5۳۰۰۰ 

دالـر اخـذ جریمه و جران خسـارت شـد. سـیگار کار روی دو دوسـیه 
جدیـد را آغـاز و بیسـت و یـک دوسـیه دیگـر را بسـته کـرد و مجموع 

تحقیقات در حال انجام را به ۷۴ دوسیه رسانید.

نکات برجسته تحقیقات شامل موارد ذیل است:

اعـرتاف نعیـم اسـامعیل، معـاون یـک رشکـت رسمایـه گـذاری، به  	
ارتـکاب جـرم اجرای یک طـرح تقلبی که بیـش از ۱5 میلیون دالر 

را از افراد و رشکت ها کالهرداری کرده بود. 

اعـرتاف یـک عضـو گارد ملـی اردوی ایـاالت متحـده بـه ارتکاب  	
جـرم رسقـت اموال دولتـی در حین خدمت به عنوان بریدمل ارشـد 

تدارکاتی در افغانستان

تسـویه حسـاب ۴۰۰۰۰۰ دالـر بـا یک وکیل سـابق رشکـت رسمایه  	
گـذاری خصوصـی خـارج از کشـور )OPIC( کـه در کالهرداری 
و ادعاهـای نادرسـت مربـوط به سـاخت هوتل گرند کابـل و گراند 

رزیدنس کابل دخیل بود

تحقیق و ارزیابی

ریاست تحقیق و ارزیابی سیگار پنجاه و سومین گزارش ربع وار خود 
را به کانگرس ایاالت متحده نرش کرد. 

طوریکه در اساسـنامه سـیگار ذکر شـده، این اداره می تواند در مورد محصوالت کاری و رویداد های نیز گزارش تهیه کند که پس از ۳۰ سـپتمر۲۰۲۱ تا تاریخ چاپ این گزارش انجام   *

شـده یا اتفاق افتاده اسـت. مگر اینکه طور دیگر بیان شـده باشـد، متام نرخ تبادله افغانی به دالر امریکایی که در این گزارش به کار رفته، با اسـتفاده از اوسـط نرخ تبادله شش ماه اخیر که 

از طریق د افغانستان بانک )www.dab.gov.af( به دسرتس قرار گرفته، سنجش شده است. معلومات نرخ تبادله اسعار در این گزارش از ۸ اکتوبر ۲۰۲۱ ذکر شده است.

۱۳ سـپتمبر: منشـی عمومـی ملل متحد نسـبت به فقـر، آوارگی، کمبـود مواد غذایی و همـه گیری در 
افغانستان هشدار داد. نهاد های کمک کننده در کنفرانس ملل متحد یک میلیارد دالر کمک برشدوستانه 
تعهد کردند. اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی ۶۴ میلیون دالر دیگر را عالوه بر ۳۳۰ میلیون 

دالر کمک های برشدوستانه ایاالت متحده که قبالً وعده داده شده بود، تعهد کرد. 

۱۹ سپتمبر: مکتب های متوسطه 
افغانستان تنها به روی معلامن مرد 

و شاگردان پرس بازگشایی شد.

۲۴ سپتمبر: وزارت خزایین ایاالت متحده دو 
مجـوز را برای حامیـت از ادامه جریان کمک 

های برشدوستانه به افغانستان صادر کرد.

۱۲ اکتوبر: کشور های رشکت کننده در نشست 
گروه ۲۰ در روم، بر حامیت خود از کمک های 

برشدوستانه به افغانستان تاکید مجدد کردند.

بلینکـن  خارجـه  وزیـر  سـپتمبر:   ۲۲
گفـت کـه ایـاالت متحـده به کمـک های 
برشدوستانه به افغانستان ادامه خواهد داد.

اکتوبر
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والیاتى که سیگار در آنها تا 30 سپتمبر 2021 تفتیش، 
بازرسى، پروژه هاى ویژه و/یا کار تحقیقى انجام داده است.
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خالصه بازسازی
بخش سوم گزارش این ربع خالصه ای از وقایع کلیدی این دوره گزارش و همچنان برنامه ها و 

پروژه های بازسازی افغانستان در این چهار بخش می باشد: متویل بودجه، امنیت، حکومتداری 

و توسعه اقتصادی و اجتامعی.

تسلط طالبان
نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی افغانسـتان از هم پاشـیدند، دولت افغانسـتان  	

سقوط کرد و طالبان در این ربع سال، قدرت را دوباره به دست آوردند.

نیـرو هـای ایـاالت متحـده و ایتالف یـک عملیـات تخلیه غیـر نظامی را  	
انجام دادند که بیش از ۱۲۴۰۰۰ نفر از جمله ۶۰۰۰ امریکایی، دیپلامت 
هـا، اتباع خارجی از کشـورهای متحد و رشیـک و افغان های در معرض 

خطر را تخلیه کردند.

متامـی نیـرو های باقی مانده ایاالت متحده و ایتالف از افغانسـتان خارج  	
شدند.

طالبان وقتی دوباره اداره کشور را به دست گرفتند، تجهیزات نظامی نیرو  	
های دفاعی و امنیتی افغان را ترصف کردند. وزارت دفاع ایاالت متحده 

در حال بررسی تجهیزات از دست رفته است.

دولت "رسپرست"
در ۱5 اگسـت ۲۰۲۱، رئیـس جمهـور ارشف غنـی کابـل را تـرک کـرد.  	

نیروهای طالبان وارد پایتخت شدند.

طالبان یک دولت "رسپرسـت" را اعالم کردند که شـامل هیچ عضو غیر  	
طالبان، هیچ مقام دولتی گذشته و هیچ رهر گروه های اقلیت نیست.

چندیـن مقـام کابینه طالبان، از جمله صدر اعظم آنان در دهشـت افگنی  	
دخیل بوده و در فهرست تحریم ها قرار دارند.

ایـاالت متحده و سـایر اعضای جامعه بین املللی دسرتسـی بـه میلیاردها  	
دالـر ذخایـر پول دولت افغانسـتان و کمک های مالی را بـه حالت تعلیق 

درآوردند.

آینده مبهم زنان افغان
ملـل متحـد بـه گزارش هایی اشـاره کـرد که طالبـان زنـان را از حضور در  	

مـکان هـای عمومـی بـدون محـرم مـرد منـع کـرده و از کار کـردن زنـان 
جلوگیری می کنند.

طالبان دسرتسی دخرتان به آموزش را محدود کرده و بسیاری از مکاتب  	
متوسـطه در مـاه سـپتمر فقـط بـرای دانـش آمـوزان پـرس و معلـامن مرد 

بازگشایی شدند.

بحران برشی
متامـی فعالیـت هـای کمـک هـای انکشـافی متویـل شـده توسـط اداره  	

ایـاالت متحـده برای انکشـاف بین املللی در افغانسـتان بـه حالت تعلیق 
در آمده است. 

اقتصـاد رسـمی افغانسـتان متوقـف شـد و خدمـات عمومـی در آسـتانه  	
فروپاشـی قـرار گرفت زیرا این کشـور کمـک های انکشـافی خارجی را 
از دسـت داد. یـک نهـاد ملـل متحد هشـدار داد که این کشـور بـه " فقر 

رسارسی" نزدیک است.

ترکیب مشـکالت اقتصادی، رشایط خشکسالی، همه گیری کووید ۱۹ و  	
ناامنی باعث بدتر شدن بحران برشی شده است.

در کنفرانس نهاد های کمک کننده در سـپتمر ۲۰۲۱ در جنیوا، بیش از  	
۱.۱ میلیارد دالر برای کمک های برشدوسـتانه به افغانسـتان، از جمله ۶۴ 

میلیون دالر کمک تازه از سوی ایاالت متحده تعهد شد.

بودجه بازسازی ایاالت متحده
تخصیـص مجموعـی بودجـه بـرای بازسـازی و فعالیـت هـای مرتبـط بـه  	

افغانسـتان از سـال مالـی ۲۰۰۲ تـا این ربع سـال، بـه ۱45.۹۶  میلیارد دالر 
افزایش یافت.

از جملـه ۱۱۰.۲۶ میلیـارد دالـر )۷۶ در صـد از مجموع( پـول اختصاص  	
یافتـه بـه شـش صنـدوق بزرگ بازسـازی کـه در این ربع بررسـی شـدند، 

حدود ۳.5۹ میلیارد دالر برای پرداخت احتاملی باقی مانده است.

بنابـر آخریـن گـزارش هزینه جنـگ وزارت دفـاع ایاالت متحـده، مورخ  	
۳۰ جون ۲۰۲۱، تعهدات جمعی برای افغانسـتان به شـمول برنامه جنگ 
و بازسـازی ایاالت متحده، به۸۳۹.۸ میلیارد دالر رسـیده اسـت. تعهدات 
بـرای بازسـازی  و تعهـدات مرتبط گزارش شـده توسـط وزارت خارجه، 
اداره ایـاالت متحـده بـرای انکشـاف بیـن املللی  و سـایر نهـاد های غیر 

نظامی به 4۹.۷ میلیارد دالر رسیده است. 

پروژه هزینه های جنگ در موسسـه واتسون دانشگاه براون هزینه جنگ  	
افغانسـتان را ۲.۲۶ تریلیون دالر تخمین زده اسـت. این مبلغ شـامل هزینه 
هـای وزارت دفـاع و نهاد های غیر نظامی ایاالت متحده در افغانسـتان و 
پاکسـتان، بخشـی از هزینـه هـای وزارت دفاع از سـال ۲۰۰۱ به این سـو، 
هزینـه هـای طبـی و معلولیت رسبازان و هزینه هـای وام گرفن مربوط به 

جنگ است.
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چگونه نیرو های دفاعی و امنیتی افغان در ۱۱ روز از هم پاشید؟

“زمانی که رئیس جمهور شام بدون 
اطالع قبلی در جریان روز فرار می 
کند، این تاثیر عمیقاً تضعیف کننده 

باالی هر چیز دیگری دارد.”

— جـرنال کنـت اف مکنـزی جونیـر، قومانـدان فرماندهـی 
مرکزی اردوی ایاالت متحده

منبع: جرنال کنت اف مکنزی جونیر، قوماندان فرماندهی مرکزی اردوی 
ایاالت متحده، جریان جلسه استامعیه در برابر کمیته نیرو های مسلح مجلس 

سنا، ۲۰۲۱/۲۸/۹.

رسعت تسـخیر نظامی مجدد افغانستان توسـط طالبان نه تنها 
بـرای رهـران نظامـی و غیر نظامـی ایاالت متحـده و رشکای 
ایتـالف، بلکـه برای افغان  هـا و حتی طالبان نیـز تکان دهنده 
بـود. نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی افغان بـه  رسعـت و به  طور 
کامـل متالشـی شـد، علی  رغـم اینکه گفته می  شـد ایـن نیرو 
هـا از رهگـذر تعداد، آمـوزش و تجهیـزات - از جمله نیروی 
هوایی توانا - در مقایسه با طالبان در جایگاه برتر قرار داشتند. 
"چگونـه از فروپاشـی اردو و حکومتی بـه این بزرگی به گونه 
رسیـع و تنهـا در ۱۱ روز آگاهی نداشـتیم؟" جرنال میلی این 
سـوال را در جریـان جلسـه اسـتامعیه کمیته نیرو های مسـلح 

مجلس سنا در ۲۸ سپتمر ۲۰۲۱ مطرح کرد.۱1

فروپاشـی رسیع دولت افغانسـتان و نیرو های دفاعی و امنیتی 
این کشـور مبحث اصلی جلسـات کانگرس بـود. تعدادی از 
عوامل در جریان تالش های بازسـازی ۲۰ سال گذشته نقش 
داشـتند. سـیگار در حال انجام بررسـی دقیق تری این سـوال 
بـه درخواسـت کانگرس اسـت، اما برخـی از عوامل احتاملی 
فروپاشـی که قبالً توسـط سـیگار و دیگر ناظران مطرح شـده 

بود قرار ذیل اند:

اسرتاتیژی موثر طالبان ابتدا برای ترصف تدریجی مناطق  	
روسـتایی و بعـداٌ متقاعـد کـردن رهـران ولسـوالی هـا و 
والیت ها مبنی بر اینکه پیروزی آنها اجتناب ناپذیر است

تغییرات مکرر اسرتاتیژی های ایاالت متحده و نیرو های  	
ایتـالف کـه بـا تصمیم گیـری ها بر اسـاس تاریخ اسـتوار 

بودند نه بر اساس رشایط موجود در ساحه

تغییـرات متعـدد در اختیـارات، پالیسـی هـا و نقـش های  	
مشـاوران نظامـی ایـاالت متحـده و ایتـالف کـه متـاس، 

مشوره دهی و نظارت را محدود می کرد

تغییر مترکز ایاالت متحده از افغانستان به جنگ در عراق  	
از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰

پناهگاه های طالبان در پاکستان 	

نیـرو هـای دفاعـی و امنیتی افغـان را که ایـاالت متحده و  	
ایتـالف ایجاد کـرد، بیش از حـد به تکنالوژی وابسـتگی 
داشـتند و با این نیرو ها بیشـرت به حیث یک نیروی نظامی 

غربی برخورد میشد

مشکالت مربوط به مرشوعیت دولت افغانستان 	

رهری ضعیف افغانسـتان و فساد گسرتده هم در دولت و  	
هم در میان نیرو های دفاعی و امنیتی افغان

ایـن مسـایل قبـل از توافـق ایـاالت متحـده و طالبـان در مـاه 
فـروری ۲۰۲۰، موجـود بودند که به نظر می رسـد فروپاشـی 
دولت افغانسـتان را ترسیع بخشـید. جرنال مکنزی در جلسـه 
اسـتامعیه کمیته نیرو های مسلح مجلس سنا با اشاره به توافق 
دوحـه کـه شـامل تعییـن تاریـخ خـروج ایـاالت متحـده بود، 
گفت: "به نظرم ]توافقنامه دوحه[ افغان ها را از لحاظ روحیه 

و فکری بسیار تضعیف کرد."2 
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"کابل با چند صد نفر موتر سایکل 
سوار تسخیر شد و گلوله ای هم 

شلیک نشد."

— جرنال مارک میلی

منبع: جرنال مارک میلی، لوی درستیز عمومی اردوی ایاالت متحده در 
جریان سخرنانی در برابر کمیته نیرو های مسلح مجلس سنا ۲۰۲۱/۲۸/۹.

هنگامیکـه نیـرو های ایاالت متحده و ایتالف خروج شـان را 
آغـاز کردنـد، ضعـف های نیـرو هـای دفاعی و امنیتـی افغان 
بیشرت آشکار شد. اینها شامل اتکای بیش از حد به قراردادی 
هـای خارجـی برای حفـظ تجهیزات پیرشفتـه و ناتوانی قوای 
هوایـی افغـان بـرای جایگزین کردن حامیـت هوایی نزدیک 
ایـاالت متحده و ایتالف بود. عالوه بر این، کاهش مشـاوران 
امریکایـی و ایتـالف، ارزیابی توانایی و روحیـه قطعات نیرو 
هـای امنیتـی و دفاعـی افغـان را بـرای ایـاالت متحده دشـوار 

ساخت.3

نقطه عطف در ذهن پرسونل نیرو های دفاعی و امنیتی افغان 
ممکـن زمانـی رخ داده باشـد کـه ایـاالت متحده پـس از ۱۴ 
اپریـل ۲۰۲۱ تعداد نیـرو های خود را را به کمرت از ۲5۰۰ نفر 
کاهـش داد. جرنال مکنزی شـهادت داد کـه او معتقد بود که 
"اگـر مـا از این تعداد پایین تر مـی رفتیم، در حقیقت احتامالً 
شـاهد یـک فروپاشـی دولـت افغانسـتان و اردوی افغانسـتان 
مـی بودیم."۴ خروج از پایگاه اصلـی هوایی در بگرام در ماه 
جـوالی ممکـن ترس از رها شـدن بـه حالت خـود را در نیرو 

های دفاعی و امنیتی افغان تشدید کرده باشد.5

زمانی که طالبان حمله خود را به طور جدی در ماه می ۲۰۲۱ 
آغـاز کردند، نیرو های دفاعی و امنیتی افغان غافلگیر شـدند 
و آمادگـی کامل نداشـتند، و رهری این نیـرو ها ثابت کردند 
که نتوانستند یا منی خواستند که جلو پیرشوی های طالبان را 
بگیریـد یـا آنان را به عقب برانند. این در حالیسـت که شـامر 
اندکـی از نیـرو های ویژه افغانسـتان و آنعده نیرو های دفاعی 

و امنیتـی افغـان کـه هنـوز اراده جنگیـدن را داشـتند، از خود 
مقاومت قهرمانانه نشان دادند.۶

تا اواسـط ماه جوالی نیمی از ولسـوالی  های افغانستان تحت 
اداره طالبـان بـود، بسـیاری ایـن ولسـوالی هـا بـدون مقاومت 
تسـلیم شـدند و حدود نیمی از ۳۴ مرکز والیت ها در معرض 
تهدیـد قـرار داشـتند.7 پس از سـقوط اولین مرکـز والیت در 
ششـم اگسـت ۲۰۲۱، بقیه مراکز والیت ها به رسعت سـقوط 
کردند. بسیاری والیت های نیز مانند چندین ولسوالی، بدون 
مقاومت تسلیم شدند. به گفته لوید آسن، وزیر دفاع ایاالت 
متحـده "طالبـان تـالش  هـای هامهنگ شـده انجـام دادند تا 
واقعـاً بـا رهـران والیتـی ارتباط برقـرار کنند و آنهـا را متقاعد 
کنند که طالبان قرار است در راس امور قرار بگیرند، بنابر این 

در هامن ابتدا باید آنان تسلیم شوند."8

زمانـی کـه رئیس جمهـور غنی به امـارات متحـده عربی فرار 
کرد، تردید چندانی در مورد پیامد نهایی وجود نداشـت، اگر 
چـه جـرنال مکنـزی معتقد بـود که ایـن امکان وجود داشـت 
کـه نیرو هـای دفاعی و امنیتـی افغان "میتوانسـتند در صورت 
مانـدن رئیس جمهـور بجنگند و کنرتول بخش هایی از کابل 

را حفظ کنند."9

بـه گفتـه مقامـات نظامی ایـاالت متحـده به نظر می رسـد که 
رهران افغانسـتان فاسـدتر از آن بودند که تصور میشـد و این 
امـر تاثیـر تضعیف کننده و در نهایـت مرگبار باالی نیرو های 
دفاعی و امنیتی افغان داشـت. لوید آسن، وزیر دفاع ایاالت 
متحـده گفـت کـه "مـا نتوانسـتیم بـه طـور کامـل درک کنیـم 
کـه بسـیاری نیـرو هـای افغان بـرای چـه و برای چه کسـانی با 
کمرتین انگیزه می جنگند."10 خالد پاینده، وزیر مالیه پیشین 
افغانسـتان در مصاحبه ای با شـبکه تحلیلگران افغانستان ادعا 
کـرد کـه تعـداد واقعـی رسبـازان موجود نیـرو هـای دفاعی و 
امنیتـی افغان بیـن ۴۰۰۰۰ تا 5۰۰۰۰ بوده نه بیش از ۳۰۰۰۰۰ 
کـه گـزارش میشـد، تا با اسـتفاده از ایـن ارقام و با اسـتفاده از 
"رسبـازان خیالی" مقامات دولتی و مقامات نیرو های دفاعی 
و امنیتی افغان  دولت را فریب داده و خود را پولدار سازند.11
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طالبان و مواد مخدر

می  خشخاش   - تریاک  مرصف  ممنوعیت  آیا 
تواند موفقیت آمیز باشد؟

طالبان رابطه متناقض با صنعت مواد مخدر افغانستان دارند که 
در چهار دهه گذشـته رشـد قابل توجهی داشـته است. به نظر 
میرسـد که رویکرد طالبان در قبال مواد مخدر به تعادل نسبی 
اقتصـادی )ماننـد درآمـد حاصلـه از مالیات بر مـواد مخدر(، 
موکلین )مانند دهقانان و قاچاقچیان خشخاش( و تقاضا های 
بیـن  املللـی )مانند کمک  های خارجـی و قواعد بین املللی( 
بستگی دارد. در پرتو این، طالبان هم به طور فعال از تجارت 
مـواد مخـدر )۱۹۹۶-۱۹۹۹ و ۲۰۰۲-۲۰۲۱( حامیـت کرده و 
هـم ممنوعیـت کامـل را در رسارس کشـور )۲۰۰۰ – ۲۰۰۱( 
اجـرا کـرده انـد. ایـن اقدامـات گذشـته در زمینه سـازی بیانیه 
های اخیر طالبان و همچنان جهت دهی ناظران بین املللی به 
سـمت روش ها یا پالیسـی های احتاملی صنعت مواد مخدر 

طالبان کمک می کند.

طالبـان در ۱5 اگسـت وارد کابل شـدند و عمالً تسـلط رسیع 
خود بر افغانستان را کامل کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی 
طالبان در ۱۷ اگست به رسانه های بین املللی گفت که طالبان 
اجازه تولید تریاک یا سـایر مواد مخدر را منی دهند. مجاهد 
گفت: "افغانسـتان دیگر کشور کشت تریاک نخواهد بود."12 
برخـی تحلیلگـران اسـتدالل میکنند کـه اگر تریـاک آنچنان 
کـه معمـوالً تصـور مـی  شـود منبـع مالی مهمـی بـرای طالبان 
نباشـد، ممکـن اسـت طالبان قادر بـه انجام این کار باشـند، و 
بنابر این ممکن اسـت انعطاف  پذیری الزم برای اجرای یک 
ممنوعیـت را داشـته باشـند.13 پیامـد های سیاسـی ممنوعیت 
کشـت مـی توانـد حامیت مردمی طالبـان را در میـان دهاقین 

خشخاش و قاچاقچیان مواد مخدر از بین برد.1۴

بـا وجـود حامیـت مهـم طالبـان از صنعـت مـواد مخـدر در 
جریـان دوره جنـگ ایـن گـروه، قصد اعالم شـده ایـن گروه 
برای ممنوعیت کشـت خشخاش سـابقه داشته است. در دهه 
۱۹۹۰، رشد طالبان قبل از دخالت آنها در اقتصاد مواد مخدر 

رخ داد، اما نیاز آنان برای تحکیم قدرت سیاسی، این گروه را 
به استقبال از اقتصاد مواد مخدر سوق داد.

تـا سـال ۱۹۹۶، "ممنوعیـت  هـای" اولیـه بـه رویکرد سـهل تر 
تبدیـل شـد که بر دهاقین و قاچاقچیـان مالیات وضع میکرد و 
حتی راهی را برای ارایه مجوزها و مقررات برای تولید کنندگان 
تریاک راه  اندازی کرد. این امر مرشوعیت روستایی طالبان را 
تقویت کرد و یک منبع حیاتی برای قدرت سیاسی آنان فراهم 
کـرد.15 در سـال ۱۹۹۷، رئیس مبارزه با مـواد مخدر طالبان در 
قندهار اظهار داشت که "ما منی  توانیم مردم را به کشت گندم 
سوق دهیم، زیرا اگر آنها را مجبور به توقف کشت خشخاش 

کنیم، قیام علیه طالبان به وجود خواهد آمد."1۶

با این حال، طالبان در سال ۲۰۰۰ تحت فشار غرب، ممنوعیت 
تولیـد تریـاک را اجرا کردند.17 در بدل وضـع این  ممنوعیت 
که در ماه جوالی ۲۰۰۰ اعالم شد، قرار بود طالبان ۴۳ میلیون 
دالـر کمک مالی ایـاالت متحده برای مبارزه با مواد مخدر را 
دریافـت کننـد.18 بر عـالوه، به نظر می رسـید کـه قاچاقچیان 
عمده با ممنوعیت کشـت خشـخاش عالقه داشـتند زیرا پس 
از افزایش چشـمگیر قیمت تریاک خام  قاچاقچیان توانستند 

ذخایر خود را انتقال داده و سود فزاینده به دست آورند.19

رصف نظـر از منافـع مشـخص افـراد، ممنوعیت بـه این معنی 
بود که زمانی که ایاالت متحده در سال ۲۰۰۱ وارد افغانستان 
شـد، تولیـد تریـاک در پاییـن ترین حـد خـود از زمان رشوع 
ثبـت سیسـتامتیک در سـال ۱۹۸۰ رسـیده بـود. وزارت دفاع 
اداره  و  آنـان در وزارت خارجـه  ایـاالت متحـده و رشکای 
ایـاالت متحـده برای انکشـاف بیـن املللی که بیشـرت متمرکز 
بـر عملیـات هـای ضد دهشـت افگنی و  محتـاط تالش های 
بازسازی بودند، به آنچه از اقتصاد شکسته تریاک باقی مانده 

بود، توجه چندانی نداشتند.20

اما تا سـال ۲۰۰۴، کشـت خشخاش مجدداً افزایش یافت و به 
۱۳۰۶۱۴ هکتـار )یـک هکتـار = ۱۰۰۰۰ مـرت مربـع( افزایش 
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یافت، که از باال ترین سطح در دوره طالبان )۱۹۹4 – ۲۰۰۱( 
فراتر رفت. عالوه بر این، پس از آنکه طالبان ممنوعیت خود 
را لغـو کردنـد، به نظر میرسـید که مشـکل خشـخاش با مناطق 
تحت شـورش مرتبط باشـد. تجارت تریاک افغانستان به طور 
فزاینده ای به عنوان مشکلی تلقی می شد که ارزش استفاده از 
قدرت نظامی و اقتصادی قابل توجه ایاالت متحده را دارد.21

دهه ها گسرتش صنعت مواد مخدر

کشـت و تولید تریاک افغانسـتان پس از سـال ۲۰۰۲ با وجود 
تـالش  هـای قابـل توجه ایـاالت متحـده و نیرو هـای ایتالف 
در امـر مبـارزه با مواد مخدر، به ریکارد بی سـابقه ای رسـید. 
از سـال ۲۰۰۲، ایـاالت متحـده بیـش از ۸.۹ میلیـارد دالـر از 
بودجـه بازسـازی ایـاالت متحده را بـرای برنامه هـا و فعالیت 
هـای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده اسـت.22 این ابتکارات 
به رویکرد کل دولت تبدیل شـد و سـعی شـد از طریق وضع 
ممنوعیـت، تنفیـذ قانـون و مبـارزه با مـواد مخدر؛ ریشـه کن 
سـاخن تریاک-خشـخاش; برنامـه هـای توسـعه جایگزین با 

هـدف ایجاد فرصت های معیشـتی قانونی؛ و بسـیج حامیت 
سیاسـی و نهـادی افغانسـتان، بـا این مشـکل مقابله شـود.23 با 
ایـن حـال، به گفته مقامات اداره مبـارزه با مواد مخدر ایاالت 
متحـده، مختل سـاخن تجارت مواد مخدر غیـر ممکن بود، 
زیرا شخصیت  های ملی و قبیله  ای افغان در هر دو سو نقش 
داشـتند، از تجـارت مواد مخدر پول به دسـت مـی آوردند و 
در عین حال به عنوان افراد قدرمتند توسط ایتالف نظامی به 
رهری ایاالت متحده محافظت می  شدند.2۴ این فقط طالبان 
نبودنـد کـه تجـارت را امکان  پذیـر می سـاختند، بلکه دولت 
فاسد یا بازیگران همسو با دولت نیز از آن سود می بردند.25

در سال ۲۰۲۰با وجود تالش های نیرو های ایتالف به ارزش 
۸۶۳ میلیون دالر خشـخاش در افغانسـتان کاشـته شـد که آن 
را بـه بـا ارزش ترین محصـول زراعتی تجارتی کشـور تبدیل 
کرد. این بزرگرتین صنعت کشـور اسـت که بیش از 5۰۰۰۰۰ 
نفر را اسـتخدام کرده اسـت. این مقیاس اشتغال، حتی از نیرو 
هـای دفاعـی و امنیتـی افغـان کـه ظاهـراٌ در آن زمـان حـدود 

منبع: اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، سروى تریاك افغانستان 2020: خالصه اجرایى، 2021/5، ص. 6 و 9.
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۲۹۰۰۰۰ افغان را اسـتخدام کرده بود، پیشی گرفت.2۶ به گفته 
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، اقتصاد تریاک 
افغانسـتان ۶ – ۱۱ در صـد تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور را 
تشـکیل میـداد کـه از جمله با ارزش ترین صادرات کشـور و 
بیـش از صادرات رسـمی )مرشوع( کاال هـا و خدمات بود.27 
شکسـت برنامـه هـای مبـارزه بـا مـواد مخـدر دولـت ایاالت 
متحده و افغانستان به این معنی است که مواد مخدر در سال 
۲۰۲۱ نسـبت به سـال ۲۰۰۰ بیشـرت در اقتصاد سیاسـی کشور 

آمیخته شده بود. 

عـالوه بر این، حامیت فعال طالبـان از قاچاق مواد مخدر در 
دو دهه گذشـته به این معنی اسـت که طالبان سهم زیادی در 
معضـل مـواد مخدر داشـته و از آن سـود برده اند کـه اکنون، 
حد اقل در مال عام، وعده از بین بردن آن را داده اند. به گفته 
یکی از مقامات بازنشسته سازمان مبارزه با مواد مخدر ایاالت 
متحـده کـه از سـال ۲۰۰5 تـا ۲۰۱۳ فعـال بـود، "تحقیقات ما 
نشـان داد کـه طالبـان بـا قاچاقچیان مواد مخدر در هر گوشـه 
از افغانسـتان ارتباط نزدیکی داشتند. آنها ساالنه ده ها میلیون 
دالـر بـه راحتی به دسـت می آوردنـد... جدا کـردن طالبان از 

قاچاقچیان مواد مخدر به طور فزاینده ای دشوار بود."28

در سال ۲۰۱۸، میزان کشت خشخاش در ولسوالی های تحت 
تسـلط شورشـیان ۴۸ در صد در حالیکه این رقم در ولسوالی 
های تحت کنرتول دولت ۲۶ در صد بود.29 جنوب افغانستان 
بیشـرتین سهم را در کشت خشخاش به خود اختصاص داده 
اسـت و هلمند با داشـن ۱۳۶۷۹۸ هکتار زمین خشـخاش در 
سـال ۲۰۱۸، والیت پیشـتاز در کشت خشـخاش بود. والیت 
هـای قندهار )۲۳۴۱۰ هکتـار( و ارزگان )۱۸۶۶۲ هکتار( در 
جنوب به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار داشتند. این سه 
والیت جنوبی ۶۸ درصد کل کشت ملی را در سال ۲۰۱۸ به 
خـود اختصـاص داده بودنـد.30 این روند تا سـال ۲۰۲۰ ادامه 
داشـت زمانی که منطقه جنوب غربی افغانستان )والیت های 
هلمنـد، قندهـار، نیمـروز، ارزگان و زابل( همچنان بر کشـت 
تریاک - خشخاش تسلط داشت و بار دیگر ۶۸ درصد کشت 

خشخاش )۱5۲۹۳5 هکتار( را به خود اختصاص داد.31

مقاومت مردمی در برابر ممنوعیت تریاک

با توجه به همکاری طالبان با صنعت مواد مخدر، بیانیه مجاهد 
به رسانه های بین املللی در ۱۷ اگست ممکن است عمدتاً به 
عنوان یک بیانیه دیپلامتیک تلقی گردد تا دیده شـود جامعه 
جهانـی در عـوض ممنوعیـت خشـخاش چـه چیـزی ممکن 
ارایه خواهد کرد. رابرت کروس، افغانسـتان شـناس دانشـگاه 
اسـتنفورد به این نتیجه رسـیده اسـت که وضع این ممنوعیت، 
تـالش طالبـان برای اطالع دادن به جامعه بین املللی اسـت تا 
نشـان دهند که قصد تشـکیل یک دولت مسـوول را دارند که 

به قواعد حقوق بین املللی پایبند است.32

اگـر ایـن حقیقـت باشـد، منافـع طالبان ممکن اسـت بـا منافع 
غرب در ارایه کمک های برشدوسـتانه و توسـعه یی در برابر 

حذف صنعت مواد مخدر افغانستان همسو باشد.

سـایر کارشناسـان کمـرت اطمینان دارنـد که غـرب چنین نفوذ 
مالـی بـر صنعـت مـواد مخدر داشـته باشـند. بـه گفتـه دیوید 
منسفیلد، کارشناس مواد مخدر در افغانستان، امید های غرب 
بـرای اعامل فشـار مالی از طریـق کمک های برشدوسـتانه و 
انکشـافی به جا نیسـت، زیـرا طالبان به طور شـگفت انگیزی 
از تصمیم های کمک کنندگان بین املللی مجزا شده اند.33

به گفته منسـفیلد، "قاچاق تریاک، چرس، متامفتامین  و سـایر 
مواد مخدر بزرگ  ترین نوع تجارتی نیست که در خفا انجام 
شود: پول واقعی از انتقال غیر قانونی کاال های معمولی مانند 
مـواد سـوخت و وارد کـردن مـواد مرصفی به دسـت می  آید. 
در حجم و مجموع، اقتصاد غیر رسمی باعث کوچک شدن 
کاهـش های بین  املللی میشـود،" و طالبـان را به یک بازیگر 
اصلی در تجارت منطقه  ای جنوب آسیا تبدیل می  کند.3۴ به 
گونـه مثـال، در والیت جنـوب غربی نیمـروز در بهار ۲۰۲۱، 
همـه طـرف  ها سـاالنه ۲۳5 میلیون دالر بـرای مالیات تجارت 
جمـع  آوری مـی  کردنـد در حالیکـه کمـرت از ۲۰ میلیون دالر 
از کابل در قالب کمک های بازسـازی به این والیت رسازیر 
شـد. عـالوه بر ایـن، طالبان تنها 5.۱ میلیون دالر از سـود مواد 
مخـدر غیـر قانونـی در این بندر اصلی در کشـور مواد مخدر 
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جمـع آوری کردند، امـا 4۰.۹ میلیون دالر از مالیات کاالهای 
ترانزیتی و سوخت دریافت کردند.35

منسفیلد می  گوید که ادعاها مبنی بر اینکه طالبان ساالنه ۴۰۰ 
میلیون دالر از مواد مخدر درآمد داشـته  اند بسیار اغراق  آمیز 
اسـت، امـا طالبـان تقریباً حد اکـر ده  ها میلیون دالر در سـال 
از مـواد مخـدر به دسـت می  آورنـد.3۶ به گونه مثال، در سـال 
۲۰۱۸ منسفیلد تخمین زد که طالبان حدود ۴۰ میلیون دالر از 
متام مراحل تولید تریاک درآمد داشته  اند.37 برآورد منسفیلد 
همچنان با اظهارات اداره مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده 
مبنی بر اینکه درآمد طالبان از مواد مخدر ساالنه ده ها میلیون 
اسـت، مطابقت دارد.38 این نشان می دهد که طالبان، از منظر 
مالـی ممکن بتواننـد صنعت مواد مخدر را بـا یا بدون کمک 

بین املللی قطع کنند.

بـا ایـن حـال، چالـش احتاملی بزرگـرت، برخـورد با هـواداران 
سیاسـی اسـت کـه سـبک زندگـی ناچیزشـان بـه بخشـی از 
تولید محصوالت نقدی )یعنی تریاک - خشـخاش( بسـتگی 
دارد. هـر گونـه تالش طالبـان برای مهار تجـارت مواد مخدر 
افغانسـتان مـی توانـد حامیت عمومـی از رژیم این کشـور را 
تضعیـف کند. به عنوان مثال، یـک دهقان تریاک قندهار در 
واکنـش بـه بیانیه پالیسـی ذبیح اللـه مجاهد گفت کـه دهاقین 
ناراضـی هسـتند، امـا بایـد رعایـت کننـد: "مـا منـی توانیـم با 

تصمیـم طالبان مخالفـت کنیم، آنها دولت هسـتند. آنها به ما 
گفتـه  اند که وقتی خشـخاش را ممنوع مـی  کنیم، مطمین می 
 شویم که شام یک محصول جایگزین داشته باشید." پس از 
بیانیـه مجاهـد، قیمت تریـاک خام در برخـی والیات جنوب 
افغانسـتان سه برابر شده اسـت. دهقان دیگری اظهار داشت: 
"مـا هنـوز امیدواریـم که بـه ما اجازه دهند خشـخاش کشـت 
کنیم. هیچ چیز منی تواند درآمدی را که از کشت خشخاش 

به دست می آوریم جران کند."39

نظـر بـه این دالیـل، وانـدا فلبـاب - بـراون، تحلیلگر موسسـه 
بروکینگز، به این نتیجه رسیده است که "اجرا و حفظ هر نوع 
ممنوعیت کشـت خشخاش برای طالبان بسیار دشوار خواهد 
بود".۴0 ممنوعیت سال ۲۰۰۰ پایدار نبود و در تابستان ۲۰۰۱، 
دهاقین بار دیگر کشـت خشـخاش را آغاز کردنـد.۴1 به گفته 
برخـی ، در بهـار ۲۰۰۱، دهاقین افغان این ممنوعیت را زیر پا 
گذاشـتند، زیـرا منی توانسـتند در غیر این صـورت به زندگی 
عـادی ادامـه دهند. این ممنوعیت تریـاک در نهایت به دلیل 
اصلـی عـدم حامیـت بیشـرت افغـان هـا از طالبـان در جریـان 

تهاجم ایاالت متحده در پایان سال ۲۰۰۱ مبدل شد.۴2

هـر رویکـردی که طالبـان در قبال صنعت مـواد مخدر اتخاذ 
کننـد، احتـامالً تالشـی برای تعـادل برقرار کردن میـان درآمد 
های مالی، هواداران سیاسی و قوانین بین  املللی خواهد بود.
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کمیته نیرو های مسلح مجلس سنا، "کمیته نیرو های مسلح سنا در  	.1
مورد افغانستان جلسه استامع برگزار می کند"، من، ۲۰۲۱/۲۸/۹.

کمیته نیرو های مسلح مجلس سنا، "کمیته نیروهای مسلح سنا در  	.2
مورد افغانستان جلسه استامع برگزار می کند"، من، ۲۰۲۱/۲۸/۹.

کمیته نیرو های مسلح مجلس سنا، "کمیته نیرو های مسلح  	.3
سنا در مورد افغانستان جلسه استامع برگزار می کند"، من، 

۲۰۲۱/۲۹/۹. کمیته نیرو های مسلح مجلس سنا، "کمیته نیرو های 
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