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گفت وگو با محمدرضا فروغی، مدیر اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر 

کشت خشخاش در افغانستان از «حقیقت» تا «واقعیت»

بدترین سناریو  در حال وقوع است
شمال مدفون در  زباله

کشــت خشخاش در افغانســتان به منظور تولید مواد مخدر و فروش آن به سایر کشورها از زمان اشــغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و 
حاکمیت دولت کمونیستی در آن کشور به طور جدی آغاز شد، زیرا مجاهدین برای جنگ با اشغالگران نیاز به سالح و مهمات داشتند و تنها منبع مالی 
که می توانســت پول مورد نیاز آنها را تأمین کند، کشت خشــخاش، تولید مواد مخدر و فروش آن بود. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان و 
پیروزی مجاهدین بر دولت مرکزی کمونیســتی روند کشت و تولید تریاک دیگر کنترل و مهار نشد، چون هم رهبران و هم مردم به درآمدهای ناشی از 
آن کامال وابسته شده بودند و اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به تولید مواد مخدر شده بود. اینها بخشی از صحبت های محمدرضا فروغی، از مدیران 
اســبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشــناس مقابله و کاهش تقاضای مواد مخدر با روزنامه «شرق» اســت. او که بیش از ۳۵ سال است در زمینه 
مقابله با مواد مخدر فعالیت می کند، فرمان اخیر طالبان در زمینه ممنوعیت کشــت خشخاش در افغانستان را نه واقعیت بلکه تاکتیکی برای رسیدن 

به اهدافشان می داند. فروغی در این مصاحبه تالش کرده است با نگاهی تخصصی و به دور از جهت گیری های سیاسی این موضوع را تحلیل کند.

 به چه دلیل و در چه دوره تاریخی ای کشت خشخاش در افغانستان به صورت گسترده   .
آغاز شد؟

در تاریخ کشورها، از هندوستان بعد از مصر باستان به عنوان دیرینه ترین سرزمینی یاد 
شــده که مصرف مواد افیونی یا تریاک در آن رایج بوده و بسیاری از محققان اعتقاد دارند 
که خواســتگاه و منبع مکانی اولیه و اصلی افیون، هندوســتان بوده و هندیان از دوران 
کهن با این ماده آشنا بوده و خواص آن را می شناخته اند؛ اما کشوری که وسیع ترین میزان 
مصرف تریاک در آن تا قرن هجدهم میالدی وجود داشت چین بود. همجواری و داشتن 
مرز مشــترک با این دو کشور و به ویژه تأثیرپذیری فراوان فرهنگی افغانستان از هندوستان 
مبنایی تاریخی برای شکل گیری کشت خشخاش در افغانستان تلقی می شود، اما میزان 
کشــت این گیاه و استحصال تریاک تا دوران اشــغال افغانستان توسط شوروی سابق به 
بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن تریاک در ســال نمی رســید؛ اما شرایط ناشی از اشغال افغانستان 
توســط اتحاد جماهیر شــوروی و حاکمیت دولت کمونیستی در آن کشور طی سال های 
۱۹۷۳ تا ۱۹۹۲ میالدی زمینه مبارزه مردم مسلمان افغان را با دولت مذکور و عالوه بر آن 
اشغالگران فراهم کرده و گروه های متعددی تحت نام مجاهدین شکل گرفته و شروع به 
جنگ مسلحانه و چریکی با دولت و اشغالگران کردند. این گروه ها در کشوری که فقر در 
بین مردمان آن از دیرباز یک مسئله اساسی بود، باید سالح و مهمات الزم را برای این جنگ 
مقدس فراهم می کردند، اما هیچ محلی از جهت منابع مالی یا زمینه های اقتصادی برای 
این  کار فراهم نبود و تنها منبع این مهم به کشــت خشخاش و تولید محصول تریاک که 
سابقه ای چندده ساله در این کشور داشت اختصاص پیدا کرد. سران گروه های مجاهدین 
به دو جهت مردم و کشــاورزان را به کشت خشخاش ترغیب کردند؛ اول آنکه بتوانند از 
محــل جمع آوری و صدور این محصول هزینه مورد نیاز جنگ را تأمین کنند و در مرحله 
دوم به این جهت که اقتصاد بســیار ضعیف مردم و معیشت آنان نیز در این دوران پایدار 

بوده و حداقل قوت الیموت کشاورزان نیز از این طریق فراهم شود.
 چرا کشت ادامه پیدا کرد و بیشتر شد؟  .

پس از خروج نیروهای شــوروی از افغانســتان و پیروزی مجاهدین بر دولت مرکزی 
کمونیستی و سپس حاکمیت دولت موقت مجاهدین (۱۹۹۳ میالدی) دیگر روند کشت 
و تولید تریاک قابل کنترل و مهار نبود، چراکه هم رهبران و هم مردم به درآمدهای ناشی 
از آن کامال وابسته شده بودند و اقتصاد افغانستان یک اقتصاد متکی به تولید مواد مخدر 
شده بود؛ بنابراین کشت و تولید مواد با پایه تریاک تا شروع پروسه جدیدی از تاریخ معاصر 
آن کشــور یعنی ورود طالبان و پیروزی آنها در عرصه جنگ سیاســی و حاکمیت دولت 
آنها (۱۹۹۶میالدی) روندی صعودی را طی کرد. در دوره طالبان کشت به شدت کاهش 
یافت اما در ادامه و وقوع جنگ بین نیروهای ائتالف غرب (ایســاف) به رهبری آمریکا و 
سقوط طالبان در دسامبر سال ۲۰۰۱ میالدی، کشت خشخاش دوباره افزایش یافت و پس 
از اشغال افغانستان توسط این نیروها که دالیل حمله و اشغال افغانستان را به مبارزه با 
تروریســم و توقف تولید مواد مخدر در آن کشور مطرح کرده بودند، همچنان ادامه پیدا 

کرده و حجم و میزان تولید نیز به سرعت به باالترین مقدار خود رسید.
 در سال ۲۰۰۱ طالبان کشت خشخاش را ممنوع اعالم کرد و بر اساس راستی آزمایی ای   .

که انجام شد حدود ۹۱ درصد کشت خشخاش در افغانستان کاهش پیدا کرد، طالبان چطور 
موفق شد این اقدام را انجام دهد؟

روند کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان باوجود اینکه در نزدیک به ۲۰ سال 
در حدفاصل ســال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ با نوســاناتی همراه بوده، اما غالبا توأم با افزایش و 
ثبات بوده، این روند افزایشی حتی در دوره اول تسلط طالبان در سال های ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۱ 
نیز صعودی بوده، باوجود اینکه در سال هایی که بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان و 
دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل UNODC  کاهش اندکی را نشان داده، اما 
به واســطه وجود مقادیر قابل توجهی تریاک در مخازن و انبارها از سال های گذشته باعث 
شده که خللی در بازار مصرف پدید نیاید. عالوه بر این جریان تولید به گونه ای پیش رفته 
که در غالب ســال های اخیر ســهم تولید تریاک در افغانستان همواره بیش از ۷۰ درصد 

تولید این ماده را در جهان به خود اختصاص داده است.
طالبان به واسطه نیاز به پذیرش در جامعه جهانی و در بین کشورهای همسایه خود، با 
اعمال فشار و ایجاد رعب و وحشت در بین کشاورزان، مالکین و دالالن که توأم با خشونت 
بی حد آن دوره بود، موفق شد آمار کشت مزارع و برداشت تریاک در سال ۲۰۰۱ میالدی را 
به ۱۸۵ تن کاهش دهد که البته این به معنای کاهش سطح تریاک بالقوه یعنی ظرفیت 

همچنین نباید از این نکته غافل باشیم که در ۲۰ سال گذشته و پس از سقوط دوره اول 
طالبان هر دو ساله گزارش نظارتی به صورت مشترک از سوی دفتر UNODC مستقر 
در افغانســتان و وزارت مبارزه با مواد مخدر یا داخله دولت افغانســتان درباره برآورد 
کشت تحت عنوان پیمایش کشت منتشر می شــد که از طریق ابزارهایی مانند تصاویر 
ماهواره ای یا منابع محلی در مناطق صعب العبور یا ناامن این پیمایش و گزارش تهیه 
شــد و در دسترس بود؛ اما قطعا امســال این منبع و مسیر نظارتی برای ارزیابی رسمی 
ادعــای طالبان وجود ندارد. چهار، قیمت تریاک هم پس از اعالم این موضع از ســوی 
طالبان بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد در ســطح عمده فروشی رشد داشته و احتماال با هدف 
حفظ این سطح قیمتی عرضه محصول برداشت  شده از مزارع خشخاش در امسال به 
بازارها خیلی با سرعت انجام نخواهد شد و شاید قدری دیرتر، چرا که همواره در هر سال 
پس از برداشت و ورود تریاک خام تازه با حجم زیاد، شاهد ثبات یا کاهش قیمت بوده ایم 
و به نظرم طالبان با دو هدف کنترل سطح قیمت و سرازیرنشدن مقادیر درخور توجهی 
تریاک تازه، امسال در اواخر بهار قدری ورود تریاک برداشت جدید را با کندی مواجه کرده 
و کنترل خواهد کرد و ورود محصول تازه را با شیبی ُکند و تأخیری مدیریت خواهد کرد.

از طرف دیگر درآمد کشــاورزان افغان از کشت خشخاش را که بر اساس گزارش های 
UNODC در برخی ســال ها به بیش از یک میلیارد دالر می رســد هم نمی توان نادیده 
گرفت. همچنیــن نقش پررنــگ دالالن و قاچاقچیان مواد مخدر را کــه هر کیلو تریاک 
در افغانســتان از سوی آنها ۱۶۳ دالر از کشاورز خریداری می شــود؛ بین دوهزارو ۳۰۰ تا 
ســه هزارو ۵۰۰ دالر به فروش می رســد؛ به عالوه شبکه های بین المللی که همین تریاک 
را در اروپا کیلویی ۴۵ هزار دالر به فروش می رســانند. به این نکات باید این مطلب را هم 
اضافه کنیم که اخبار و اطالعاتی در قبل از به قدرت رســیدن طالبان منتشر شده بود که 
حکایت از سود ساالنه ۴۰۰ میلیون دالری آنها از اخذ مالیات بابت معامالت تریاک داشت 
که قطعا این رقم در شــرایط فعلی حداقل می تواند به بیش از دو تا چهار میلیارد برسد 
و در نهایت گزارش های ســال های اخیر مراجع اقتصادی که از ســهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
تریاک از ســود ناخالص ملی آن کشــور حکایت دارد. ضمن اینکه باید به بلوکه شدن کل 
منابع ارزی افغانســتان در بانک های خارجی هم توجه کرد. همه این دالیل نشــان از آن 
دارد که طالبان تولید مواد مخدر در افغانســتان را متوقف نخواهد کرد و به آنچه گفته، 

عمل نمی کند.
 شما با ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان موافق هستید؟ فکر می کنید اگر کشت   .

خشخاش در افغانستان متوقف شود، چه اتفاق هایی خواهد افتاد؟ چه کشور هایی از این 
ماجرا سود می برند یا ضرر می کنند؟ این مسئله به نفع ایران است یا به ضرر آن؟

به نظر بنده پاسخ دادن به این سؤال به صورت صریح و بدون در نظر گرفتن و ارزیابی 
نقاط قوت و ضعف آن یا تهدیدات و فرصت های ناشی از این رخداد غلط است. در اینکه 
جهان و منطقه به عنوان یک هدف راهبردی نیازمند کاهش یا محو کشــت خشــخاش 
در افغانســتان و تولید تریاک و مشتقات آن است، شکی نیست؛ اما تحقق این هدف در 
شرایطی که این ابرپدیده یک واقعیت با کارکردهای متنوع برای مردم و کشور افغانستان 
اســت و در عین حــال نقش ابر منبع تأمین کننده ســوء مصرف مواد مخــدر در جهان در 
پدیده اعتیــاد و تجارت مواد مخدر را بر  عهده دارد (به عنوان ســومین بازار فعال مالی 
جهان بعد از نفت و ســالح) نه امری تک بعدی است و نه ساده؛ بنابراین پیچیدگی این 
ابر پدیده که بنده از آن به این عنوان یاد می کنم، باعث می شــود که سؤال شما را نتوانم 
به آســانی پاسخ دهم. شــاید بپرسید چرا؟ پاسخ بنده این اســت که جهان در سده اخیر 
به خصوص ســه دهه فعلی در کنار مخدرها و روان گردان هایی با منشــأ گیاهی با مواد 
وحشتناک تری از نوع محرک هایی با منشأ گیاهی مثل کوکائین و مواد صنعتی یا اصطالحا
 Laboratory production (تولید آزمایشــگاهی) مواجه شــده است. این مواد، به دلیل 
تنوع و تأثیرات بی انتها و همچنان ناشــناخته، همواره در حال به روز رســانی هستند. این 
شرایط تصمیم گیری برای محو کشت خشــخاش و نابودسازی ظرفیت تولید تریاک را از 
ســادگی دور کرده و ارزیابی منافع انســان ها و حتی کشورها در این سناریو را دشوار کرده 
اســت؛ اما در این بین یک اصل انکار ناپذیر وجود دارد و آن این اســت که دنیا باید در قبال 
افغانســتانی با حاکمیــت طالبان و ظرفیت تولید بالقوه تریاک حــدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن، 

سیاست و راهبردی قاطع و جهان شمول اتخاذ و اجرا کند.
 اگر همین فردا کشــت خشخاش در افغانستان متوقف شود، چه اتفاقی می افتد؟ دنیا   .

بدون مواد مخدری که در افغانستان تولید می شود، چطور دنیایی خواهد بود؟
به نظرم در شــرایط فعلی، جهان به نوعی نظم ناشــی از فرایند دسترسی بازارهای 
تقاضا به مواد مخدر با منشأ تولید در افغانستان عادت کرده است. قطعا در صورت بروز 
چنین اتفاقی این نظم مختل می شــود و عکس العمــل آن ابتدا منجر به خأل و در ادامه 
گسترش الگوهای جایگزین از مواد پرخطرتر مثل آمفتامین ها و مت  آمفتامین ها، محرک ها 
و روان گردان هایی از نوع NPS یا مشــابه آنها و شیوع بیشتر خانواده کانابیس ها می شود. 
همچنین زمینه مواد «تولیدی در آزمایشگاه» قطعا بیش از پیش رونق خواهد یافت. حاال 
با تصور این شــرایط، می توان ارزیابی کرد که ممنوعیت ناگهانی کشت خشخاش چگونه 

دنیایی را پدید می آورد!

شنبه
۱  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۴

زهرا جعفری: موضوع پســماند و زباله به یکی از مســائل مهم در حوزه محیط زیست در 
ایران تبدیل شده اســت.؛ کالن شهرها را در وضعیت نگران کننده قرار داده، اما وضعیت 
در استان های شمالی بحرانی است. حجم تولید زباله در استان گیالن در دهه های گذشته 
به دلیل افزایش جمعیت و تبدیل شــدن به مقصد گردشگری، افزایش چشمگیر داشته 
است. در ســال ۱۳۹۸ در ســراوان کوه زباله ای به ارتفاع ۷۰ تا ۱۰۰ متر به وجود آمده و 
باعث شده تأسیسات تصفیه شیرابه زیر حجم زباله دفن شود. اعتراضات مردم سراوان 
در ســال های اخیر، باعث توجه به موضوع پســماند و زباله در استان گیالن شد، اما این 
فقط بخش کوچکی از بحران اســت. نرگس آذری، پژوهشــگر و مدیر سابق میز محیط 
زیست و شهری مرکز بررسی های استراتژیک ریاســت جمهوری، در گفت وگو با خبرنگار 
شبکه «شــرق»، تصویری از وضعیت فجیع زباله در استان های شــمالی ترسیم کرده و 
معتقد است بدترین سناریو در حال وقوع اســت. سراوان فقط یک نمونه مشهور است 
و در این میان کســانی هستند که نمی خواهند مسئله حل شــود. شرح کامل گفت وگو را 

در ادامه بخوانید.

با توجه به پژوهش های مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در حال حاضر   .
وضعیت پسماند در سراوان استان گیالن چگونه است؟

وضعیت استان گیالن از زمان گزارش مرکز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری 
که در سال ۱۳۹۸ انجام شده بود، با وجود اینکه پروژه هایی با هزینه های زیاد اجرا شده، 
هیچ تغییر رو به بهبودی نکرده و بلکه بدتر هم شده است. برای بررسی وضعیت استان 
گیــالن می توان دو نوع گزارش ارائه داد: اول گزارش هایی که میزان پیشــرفت و اجرای 
پروژه ها را نشان می دهند. پروژه های زیادی با بودجه های کالن اجرا شده و آمارها نشان 
می دهد این پروژه ها در حال پیشــرفت هستند. اما هرچند از نظر فیزیکی تعداد سوله و 
تجهیزات، پروژه پیشــرفت داشته است، اما تصفیه خانه ای که ایجاد شده هنوز شروع به 
کار نکرده است. نوع دیگری از گزارش درباره مدیریت پسماند است. آنالیز فیزیکی دقیقی 
درباره میزان پســماند وجود ندارد و هر درصدی که اعالم می کنند تقریبی اســت. برای 
مثال زمانی که من در ســراوان مشغول به فعالیت بودم نحوه کار به این صورت بود که 
یك سطل زباله را باز می کردیم و از کارگر می خواستیم زباله ها را جدا کند و بعد بشمارد 
تا بتوانیم به صورت تقریبی محاسبه کنیم. در حال حاضر حجم ورود پسماند در سراوان 
هزار تن است اما مسئوالن شــهری هیچ پیش بینی ای درباره میزان افزایش حجم زباله 
ندارند و این گونه پاسخ می دهند: «میره باال دیگه، مثال میشه هزارو ۲۰۰ تن». آنها درباره 
حجم ورود زباله در روزهای شلوغ یا خلوت هم آماری در دست ندارند. در سال های اخیر 
تنها رقمی که وجود دارد تعداد کامیون هایی است که وارد سراوان می شود که گاهی آن 

را هم چند روز یك بار شمارش می کنند و محاسبه دقیقی ندارند.

آیا مدیران استان برنامه ای برای مدیریت پسماند دارند؟  .
مدیران استان گیالن برنامه دقیقی برای چگونگی مدیریت پسماند ندارند و نمی دانند 
اولویت چیست. آیا می خواهند زباله ها را بسوزانند یا بازیافت کنند، آیا می خواهند بدانند 
چنــد درصد زباله ها باارزش اســت و چند درصد بی ارزش یا نــه. آنها اطالعات دقیق و 
پاسخ روشنی درباره این سؤاالت ندارند. به عنوان مثال در سراوان قرار بر این بود که ابتدا 
کارخانه تولید برق تأسیس شود اما با توجه به اینکه زباله ها تفکیك نشده بودند، به دلیل 

کیفیت پایین پسماندها امکان تولید برق نبود.
در اســتان گیالن تفکیك از مبدأ وجود ندارد و هیچ برنامه مشخصی برای اجرای آن 
طراحی نشــده و این برنامه نداشتن باعث افزایش حجم زباله در مبدأ شده است. در این 
اســتان، با هزینه  کالن تصفیه خانه ساخته می شــود اما به حجم زباله دپوشده و وجود 
حشراتی که ممکن است آب، خاك، جنگل و کشت وکار را آلوده کنند، توجهی نمی شود. 
در شــهر ســراوان روزانه هزار تن زباله تولید می شود و تنها کاری که می توان انجام داد، 
ریختن خاك و شــن روی این پســماند و زباله هاست. یعنی به ۲۰ کامیون شن در روز نیاز 
است که بتوان زباله های موجود را دفن کرد. این شن ها را از کوه های رودبار می تراشند و 
روی زباله های سراوان می ریزند، یعنی به دلیل نبود مدیریت درست در پسماند، کوه های 

شهر دیگری را برای زباله های سراوان از بین می برند.
آیا با وجود سرریز بودجه به استان، تغییری در بحران زباله صورت گرفته است؟  .

بحران زباله، ســرریز بودجه ای را به این اســتان داشته اما مسئله پسماند حل نشده 
است. به عنوان مثال بودجه استان گیالن در سال های ۹۶ و ۹۷، حدود ۱۰ برابر از سال های 
گذشــته است و در سال های بعد نیز رو به افزایش است، آخرین اطالعات نشان می دهد 
تصفیه خانه ای که در سراوان تأسیس شده بود، به دلیل رانش زمین زیر زباله ها دفن شده 
است، اما دوباره برای تأسیس کارخانه دیگر، بودجه گرفتند و تصفیه خانه دیگری ساختند 
و با اینکه افتتاح شد اما هیچ گاه شروع به کار نکرد و به دلیل هزینه های باالی این کارخانه 
هیچ کدام از سازمان ها مثل شهرداری، سازمان مدیریت پسماند، استانداری و... حاضر به 
تحویل گرفتن آن نشدند. مسئله سراوان فقط نمود مشهورشده  بحران پسماند در استان 
گیالن است و چون مسئله در این شهر قدیمی شده، دستگاه  و کارخانه هایی در این شهر 

تأسیس شده اند و مشغول کار هستند.
وضعیت پسماند در استان مازندران و جنگل های الهیجان چگونه است؟  .

وضعیت پسماند در استان مازندران و جنگل های الهیجان بدتر از سراوان است. چون 
شهر یا روســتایی در نزدیکی این جنگل وجود ندارد و سکنه ای ندارد، کسی در مورد آن 
صحبتی نمی کند و هنوز به مســئله تبدیل نشــده اســت. در مجاورت و حریم رودخانه 
سپیدرود در آستانه اشرفیه، محل دپوی زباله به ارتفاع ۱۰ متر ساخته شده است. این به 
این معنی است که شیرابه هایی که از این زباله ها تولید می شود وارد رودخانه خواهد شد 

و آب های سطحی را آلوده می کند. حتی در مناطق حفاظت شده جنگل بوجاق کیانشهر، 
زباله دپو می شود. در شهر رودسر، کارخانه کود عالی ساخته شد اما هیچ گاه شروع به کار 
نکرد و زیر حجم زیادی از زیاله دفن شد. وضعیت شهرهای دیگر فاجعه است اما همه 

درباره سراوان صحبت می کنند.
به طور کلی اگر عکس هوایی از محل دپوی زباله در اســتان گیالن گرفته شود نشان 
داده خواهــد شــد که وضعیت جنگل و روســتاهای اطراف ســراوان، باغ های چای در 
الهیجان و شالیزارهای برنج در رودسر که همه در نزدیکی یا مجاورت دپوی زباله هستند، 
چگونه اســت. هیچ گاه کسی را به دلیل دفن شدن تصفیه خانه زیر زباله توبیخ نکردند و 
این امر باعث می شــود برای پروژ های دیگر بودجه های کالن صرف شود و چون نظارتی 
بر عملکرد آنها وجود ندارد اگر به درستی هم اجرا نشود کسی بازخواست نخواهد شد.

اگر این روند ادامه پیدا کند فکر می کنید در بدترین حالت چه اتفاقی می افتد؟  .
بدترین ســناریو در حال وقوع است، چون ســه مرحله در سیستم مدیریت پسماند 
وجود دارد: ۱- مبدأ تولید پســماند ۲- مقصد پسماند ۳- فرایند انتقال. در استان گیالن 
در مدیریت پسماندی که در حال اجراست از گران ترین شیوه استفاده شده است، یعنی 
همه حجم تولیدی زباله از مبدأ گرفته و به مقصد انتقال داده می شــود، به این صورت 
که مبدأ هیچ نظارتی روی پســماند خود ندارد و همــه را به مقصد منتقل می کند، اما 
همین شیوه گران هم به طور کامل اجرا نمی شود. بنابراین نمی توان گفت فقط مشکل 
در مقصد پســماند است و مشــکلی در مبدأ وجود ندارد و وضعیت روستا و شهرها در 
اســتان گیالن از نظر بهداشتی مناسب است. سناریویی که در حال وقوع است این گونه 
اســت که در تمام روســتاها آلودگی و زباله زیادی وجود دارد چراکه امکان انتقال آن 

حجم از زباله وجود ندارد. در استان گیالن، قبل از سال ۱۳۸۶ زباله روستاها انتقال داده 
نمی شــد و مدیران شــهری فرض را بر این گذاشته بودند که خود روستانشینان پسماند 
را مدیریت می کنند و درصد کمی از آن را می فروشــند و بقیه را می سوزانند؛ اما بعد از 
سال ۱۳۸۶ به این نتیجه رسیدند که نباید زباله سوزانده شود و باید همه حجم زباله به 
مقصد منتقل شــود. اما در آن زمان سیســتمی که بخواهد این حجم از زباله را از همه 
روســتاهای استان گیالن منتقل کند وجود نداشــت. در سال ۸۶ تعدادی ماشین حمل 
زباله خریدند اما به دلیل حجم زیاد فرسایشــی که از شــیرابه برایشان به وجود آمد از 
کار افتادند و از دور خارج شدند، این خرابی و از دور خارج شدن ماشین های حمل زباله 
باعث شــد چند روز زباله ها منتقل نشود و حجم پسماند در روستاها افزایش پیدا کند، 
بنابراین روستاییان برای دورکردن زباله از محل زندگی خود، آنها را در راه آبه  می ریختند 
و روی آن را با خاك پر می کردند. این اتفاق وحشــتناکی است، چراکه در حال حاضر ما 
با بحران در مقصد پسماند روبه رو هستیم اما باید توجه مان به بحران در مبدأ نیز باشد. 
در نزدیکی تمام شالیزارها، راه آبه ها و... روستاهای استان گیالن زباله انباشت شده است. 
حتی رودخانه های استان گیالن به وسیله زباله بسته شده است و برای الیروبی آنها باید 

هزینه زیادی صرف شود.
وضعیت سالمت مردم ساکن در استان گیالن چگونه است؟  .

ببینید، من نســبت مردم با اتفاقی را که در اســتان گیالن در حال وقوع است، نسبتی 
می بینم که هم باید مطالبه باشــد و هم مســئولیت. اما هردوی این موارد غایب است. 
بنابرایــن نباید فقط درباره وضعیت بد مــردم و آلودگی و بیماری آنها صحبت کرد و به 
مســئولیت مردم در مدیریت پسماند اشــاره نکرد. چون اگر فقط نقش دولت را در نظر 
بگیریــم و بگوییم دولت کاری نمی کند و مردم در حال از بین رفتن هســتند، مســئله ای 
حل نمی شــود. در حال حاضر باید تمرکز اصلی این باشــد که چه اتفاقی در حال وقوع 
اســت؟ مردم باید درباره حجم پسماند خود نسبت به گذشته حساس تر باشند. وقتی در 
بیشتر رستوران های گیالن، از ظروف  یك بارمصرف استفاده می شود، نشان می دهد هنوز 
حساسیتی درباره این موضوع بین مردم به وجود نیامده است. در استان اصفهان به دلیل 
اینکه زاینده رود خشك شده است، بحران آشکار شده و اگر یك نفر با آب  شهری خودروی 
شــخصی خود را بشــوید، تعداد زیادی از مردم به او تذکر می دهند، این یعنی بحران در 
زندگی مردم وارد شــده و ســطحی از آگاهی جمعی در بین مردم اصفهان شکل گرفته 
اســت، اگرچه تعدادی از کنشگران و سازمان های مردم نهاد در استان گیالن مشغول به 
فعالیت در حوزه پسماند هستند اما هنوز حساسیت زیادی بین مردم این استان به وجود 

نیامده است.
آیا آمار رسمی درباره میزان آلودگی یا بیماری در این استان وجود دارد؟  .

مســئله پســماند، مســئله آلوده کــردن آب و خاک اســت. برای بررســی آلودگی 
به وجود آمده باید محصوالت کشــاورزی را بررســی کرد. مثال برنجی که در استان گیالن 
تولید می شود فقط در این استان مصرف نمی شود بلکه به سایر استان ها صادر می شود 
و مردم در شهرهای دیگر از آن استفاده می کنند، برای مثال در رودسر برخی از کشاورزان 
حتی برنج خود را نمی خورند و همه آنچه را تولید کرده اند، می فروشند، یعنی بیماری و 
آلودگی به بقیه استان ها منتقل خواهد شد و مسئله فقط استان گیالن یا حتی استان های 
شمالی نیست. پسماندی که مدیریت نشود، انباشت شده و با هر باران، میزان آلودگی ای 

که وارد آب های زیرزمینی و سطحی خواهد شد، افزایش می یابد.

تولید بود و نه لزوما تریاک بالفعل (موجودی تریاک در انبارها از سال های گذشته) درواقع 
فقدانی شــکل نگرفت بلکــه فقط کمبود پدید آمد و همین امر باعث افزایش شــدید و 

ناگهانی قیمت تریاک و جبران خسارت ناشی از عدم کشت شد.
چنانچه نمودار تغییرات قیمت تریاک طی ســال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ در کشورمان نیز 
بیانگر افزایش قیمت در ســال های مصادف با ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به بیش از دو تا سه برابر به 

نسبت سال های اول تسلط طالبان است.
 چرا در دوره ای که آمریکایی ها در افغانســتان حضور داشتند کشت خشخاش و تولید   .

تریاک افزایش یافت؟
آمریــکا و نیروهای ائتالف تحت رهبری آن دو هدف عمده را برای تهاجم و اشــغال 
افغانســتان در سال ۲۰۰۱ مطرح کردند؛ در وهله اول سرکوب تروریسم و در وهله بعدی 
مقابله با تولید مواد مخدر. اما هم از آن روزهای ابتدایی و هم اکنون که آمریکا به شکل 
خفت باری از افغانستان فرار کرد، مشخص شده که اینها بهانه هایی بیش نبودند. مهم تر 
از این بحث کلی به صورت دقیق باید بدانیم که کشت خشخاش و تولید تریاک سال هاست 
به یک واقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی در افغانستان مبدل شده 
است به شکلی که همه بازیگران عرصه آن کشور از این فکت و کارکردهای متنوعی که 
دارد، بهره مند می شوند. یکی از کارکردهای اساسی کشت خشخاش به صورت غیرقانونی، 
فساد، خشونت و ناامنی ناشی از رفتارهای مسلحانه تجار و قاچاقچیان است که نهایتا به 
تقویت تروریسم نیز منجر می شود. آمریکایی ها درواقع کامال آگاهانه از کارکردهای متقابل 
مواد مخدر و تروریســم جهت اســتمرار ناامنی در افغانستان و توجیه ادامه حضورشان 
بهــره بردند، به عالوه برخی قرائــن و امارات نیز وجود دارد که از تجارت مســتقیم این 
مواد به بازارهای هدف خودشــان نیز استفاده کرده اند. به طور خالصه می شود گفت که 
افغانســتانی که درگیر کشــت و تولید تریاک و مواد مخدر است، بستر راهبردی مناسبی 
برای تحقق اهداف آمریکا بود تا افغانستان عاری از مواد؛ بنابراین رشد و گسترش مزارع 
زیر کشت و استحصال تریاک مؤلفه هایی بودند که شکل گیری این راهبرد را تقویت کرده 
و به آن دوام زمانی بیشــتری می دادند و این شرایط یک مطلوبیت راهبردی برای آمریکا 

ارزیابی می شد.
 فکر می کنید طالبان (در دوره جدید) از اعالم ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان   .

چه هدفی را دنبال می کند؟
برای تحلیل اهداف این موضع گیری طالبان ســناریورهای متفاوتی متصور است 

که عمدتا به نیازهای طالبان بازمی گردد و این نیازمندی ها قطعا اولویت بندی شــده 
و برای دســتیابی به آنها زمان بندی مشــخصی در راهبردهای طالبان تعیین شــده 
اســت که چنانچه به این اهداف در پروســه زمانی تعیین شــده برســند به احتمال 
بســیار زیاد راهبرد اولویتی بعدی یا سیاســت های کالن مرتبط با آن را دنبال خواهند 
کرد؛ بنابراین خیال خام اســت اگر تصور کنیم این موضع گیری یک سیاســت و راهبرد 
بلندمدت و اساســی خواهد بود، شاید بیشــتر به عنوان یک تاکتیک نسبتا میان مدت 
برنامه ریزی شــده که هدف اصلی آن کسب مقبولیت و مشــروعیت توأما حکومت 
طالبان در منطقه و در جامعه بین الملل اســت. همچنین یادمان باشــد که شریعتی 
که طالبان از آن تبعیت می کند، شــریعت متأثر از فقه دیوبندی هندوســتان اســت 
نــه االزهر مصر و نه مدارس و فقه وهابی عربســتان، هرچند از مدل تســاوی گرایی 
ســلفی ها پیروی می کنــد و به دنبال تقلید از زندگــی و دوران حضرت محمد (ص) 
اســت. «فلســفه دیوبندی که در ســال ۱۸۶۷ در مدرســه دارالعلــوم دیوبند هند 
بنیان نهاده شــد، معتقد است انســان مســلمان باید متعهد به این سه شرط باشد: 
۱. انسان مسلمان به مذهب و کشوری که در آن شهروند یا مقیم است، وفادار می باشد 
۲. مســلمانان تنها مرزهای مذهبی امت خود را می شناسند و نه مرزهای ملی را ۳. 
تعهــد و الزام برای رفتن به هر کشــوری برای پرداختن به جهــاد برای محافظت از 
مســلمانان آن کشور». وقتی به اصول فلسفی این فرقه دقت می کنیم، تنها تحلیلی 
که از این موضع گیری طالبان می توانیم در ذهنمان شــکل بدهیم، این است که صرفا 
یک تاکتیک اســت و الغیر. شــواهد، قرائن و دالیل متعددی برای اثبات این امر یعنی 
تاکتیک بودن فرمان طالبان وجود دارد که به بخش هایی از آنها اشــاره می کنم: یک، 
نباید فراموش کنیم که بیش از ۸۰ درصد مناطق زیر کشــت مطلوب خشــخاش در 
والیات هلمند، قندهار، ننگرهار و ســایر مناطق که عمدتا کشــاورزان، دالالن و تجار 
مواد مخدر را پشتون ها تشکیل می دهند و رضایتمندی آنها برای حاکمان پشتون تبار 
طالبان یک اصل مهم و راهبردی اســت. دو، اخباری که از داخل افغانستان می رسد 
حاکی از این اســت که دو نــوع رفتار متفاوت در مواجهه با کشــت از طریق طالبان 
صورت می گیرد، رفتار و موضع گیری رســمی والیان والیت که رسما تبعیت از حکم 
دولت مبنی بر منع کشــت را ترویج می دهند و از جهت دیگر رفتار والیان ولسوالی ها 
یا فرمانداران شهرســتان های کوچک و مبلغان دینی طالبان که به کشاورزان توصیه 
و آنان را تشــویق می کنند که به جای گندم و سایر محصوالت خشخاش بکارند. سه، 


