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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 یعارف جواد
  ٢٠٢٠ اکتوبر ١۵

  
  جواد عارفی

  

  "سيا"امريکانقش مھم و سود بزرگ سازمان اطالعاتی 
  افغانستان) ترياک (  در توليد مواد مخدر 

  
ھروئين به  کند و در حقيقت تجارت  مواد مخدر افغانستان را به بيرون قاچاق میۀمريكا بخش عمداسازمان اطالعات 

مريكا توسط ا  تمام ھروئين مصرفی١٩٩٠ ۀ تا اوايل دھ١٩٨٠ ۀدر دھ. دست نيروھای اين سازمان ھدايت می شود

  .مين شده و سپس به امريكا منتقل می شدندأسازمان سيا در افغانستان ت

مريكا موسوم ا ميالدی زير نظر سازمان اطالعاتی ١٩٨٠ ۀيد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان طی دھتمام مراحل تول

 سازمان سيا بعد از قاچاق مواد مخدر از افغانستان آن را به داخل كشور وارد ١٩٨٠ ۀدر دھ.  انجام می شدCIAبه سيا 

  .كرده و سپس خود ميان خوانندگان و چھره ھای مشھور توزيع می كرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ھزار ١٣ درصدی به بيش از ٨٧ ميالدی توليدات مواد مخدر در اين کشور با رشد ۀاما اينک در افغانستان سال گذشت

  . افزايش چشم گيری داشته است٢٠١٧ و ٢٠١٨تن رسيد كه در مقايسه با سال ھای 

ترين منبع درآمد فرماندھان برد و تبديل به بزرگ ھا دالر سود می  از قاچاق مواد مخدر در افغانستان ميليونامريکا

 ميالدی، ميزان توليد ٢٠٠٢ی در سال ئامريکاپس از سقوط طالبان و حضور نيروھای . است ی شدهئامريکانيروھای 

ثری را در اين قسمت انجام ؤ مۀی ھيچ مبارزئامريکااست و نظاميان  مواد مخدر در افغانستان، پنجاه برابر رشد کرده

  .اند نداده

خصوص ترياک نيمی از توليد ناخالص داخلی افغانستان را ه  از اين است كه صنعت مواد مخدر بگزارش ھا حاكی

كاشت ترياك بيشتر در شھرھای جنوبی افغانستان . مين می كندأ درصد از ترياك جھان را ت٨٥ ًتشكيل می دھد و تقريبا

 را به قطب توليد ترياك جھان تبديل كرده ری، افغانستانلامانند ھلمند و ننگرھار صورت می گيرد؛ اين تجارت ميليارد د

  .است

 ۀھای اقتصادی و عدم بازسازی و توسع ھا جنگ و درگيری در افغانستان، ناامنی، نابودی زيرساخت وقوع سال

 ترياك در جھان قرار ۀاست تا افغانستان در رديف بزرگترين كشورھای توليدكنند  افغانستان، سبب شدهۀاقتصادی جامع

  .گيرد

  .باشد مريكا میا داليل مھم افزايش توليدات مواد مخدر در افغانستان، پولساز بودن اين صنعت برای ۀلاز جم

تازگی تحقيقاتی صورت گرفته  ھروئين بۀی به علت مصرف بيش از اندازئبه دنبال كشته شدن بسياری از جوانان امريكا

مريكا به دست سازمان اطالعاتی اين كشور ار كشور  توليد و توزيع بسياری از مواد مخدر دۀكه نشان می دھد سرچشم

  .صورت می گيرد

در مقاله ای عنوان » جان پوتاش«ی، نويسنده ئمريكاا معروف ۀخوانند» كورت كابين«عالوه بر اين به دنبال كشته شدن 

ت سازمان سيا ی به علت تبليغ ايدئولوژی ھای چپ گرای خود به شدت تحت نظارئمريكااكرد كه بسياری از خوانندگان 

  .قرار داشتند

گلبدين حكمتيار رھبر حزب اسالمی افغانستان برای مقابله با نيروھای اتحاد جماھير شوروی سابق در زمان ورود 

حكمتيار ھمچنين نقش عمده ای در . ر از امريكا پول دريافت كرده استلا ميليون د٦٠٠ارتش سرخ به افغانستان بيش از 

 عمليات جنگی خود در افغانستان نيازمند ۀمين ھزينأنطقه داشته است ، زيرا وی برای ت مروند توليد مواد مخدر در

  .مين می شده استأريق قاچاق مواد مخدر اين بودجه ت مالی بود كه با ھمكاری سازمان سيا از طۀبودج

ه لوحانه است كه باور ساد. ی حل معضل مواد مخدر در افغانستان نخواھد بودای ھم پايان جنگ با طالبان به معنئاز سو

كنيم طالبان، با تحمل زيان ھای قابل توجه در ميدان نبرد و حمالت گسترده عليه فرماندھان ارشد اين گروه كه باعث 

تضعيف طالبان شده است، بتواند ديگر گروه ھای تروريستی را از زمين ھای كشت خشخاش دور نگاه دارد و ضعف 

  .ا به اين مناطق خواھد كشاندطالبان گروه ھای تروريستی جديدی ر

عالوه بر گروه ھای تروريستی، فساد سياسی در ميان مقامات دولتی، جنگ ساالران و گروه ھای شورشی از ديگر 

  .عوامل تشديد توليدات مواد مخدر حتی پس از صلح با طالبان خواھد بود

 ۀيك توافقنام. ترياك اين كشور جدا دانستتوليدات از  تروريسم افغانستان را نمی توان لۀأاما موضوع اين است كه مس

له را حل كند؛ ھر گونه مذاكرات اياالت متحده با طالبان در آينده بايد شامل يك راھكار أصلح پايدار نمی تواند اين مس

  .چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر در دراز مدت باشد كه در مسائل سياسی و اقتصادی افغانستان ريشه دوانده باشد

ميزان كشت و . شود در جھان شناخته می) گياه خشخاش( ترياك ۀ به عنوان بزرگترين توليد كنند١٩٩٢افغانستان از سال 
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به بيشترين ميزان ) ی و ناتوئمريكااھای حضور نيروھای  سال (٢٠٠٧ تا ٢٠٠٤ھای  توليد فصلی خشخاش در بين سال

ی كه برای توليد خشخاش در افغانستان به ئھا  زمين٢٠٠٧سال در . خودش در مقايسه با سال ھای حكومت طالبان رسيد

گرفت، بيشتر  مريكای جنوبی مورد استفاده قرار میای كه برای پرورش كوكائين در ئھا كار می رفت از ميزان زمين

 سطح توليد مواد مخدر در اين كشور، از زمان جنگ افغانستان رو به افزايش گذاشته است و امروز در باالترين. بود

  .خود در طول تاريخ اين كشور است

  ؛افغانستان ازگزارش از جواد عارفی خبرنگار 

  


