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من میتوانم باآن زندگی کنم "چطورسازمان«سی آی ای»
افغانستان را برای تجارت تریاک امن کرد„ ؟
I could live with that “: How the CIA Made Afghanistan
safe for the Opium Trade

خشخا ش  :عکس از DEA

من تصمیم گرفتم که بتوانم با آ ن زند گی کنم .
استنسفیلد ترند « »Stansfield Turnerمد یر (سی آی ای) «جیمی کارتر» درمورد
میزان شد ید تلفا ت غیر نظا میان درجنگ مخفی (سی آی ای) در افغانستان.
 .در اولین تصویر غیر قا بل اعتماد از جنگ ا فغا نستا ن برای بسیا ری از امریکایی ها
احتما ًال تصویر پخش شده توسط دن رادر( )Dan Ratherژورنا لست وسخنگوی ()CBS
بود؛ تصویر پیچیده ویا تاب داده شده درپارچه های گسترده هما نند یک مبارز یا جنگنده

مجاهید ین آنچنا ن به نظر میرسید مثل یک خویشا وند سا لم وصحتمند عربستا ن « البته
با موهای که ظاهر ًا تازه خشک شده بود چون که بعضی از بینند گا ن این تصویر سریعاً
اظهارداشتند» که اوازکوهساران پنهان جا یی ازدر«هندوکش »است اما دان رادربارزیا دی
ازمزخرفات درباره این درگیری رابرشا نه ها ی مخا طبا ن اش بارگذاری ()Barrowload
کرد .شوروی با طرزاعتماد کامل که داشت ؛ هد یه ویا انعامی به هزاران دالر بر سر خود
گذاشت دان رادر ادامه میدهد این بهترین تعارفی بود که میتوانست بمن چیزی بدهد برسر
گذاشتن قیمتی مبلغ ناچیزی بود که من توانستم حقایق زیادی در باره افغانستان بد ست
آورم .
هریک ازاین مشاهدات وگفتنی های او کام ً
ال نادرست بود «.دان رادر» دولت « حفیظ هللا
امین» را دست نشانده مسکودرکابل میدانست ؛ حاالنکه «امین» نسبت به « »KGBارتباط
نزدیکی با « »CIAداشت .همچنان «دان رادر» مجاهید ین افغا ن را مبارزان آزادیخواه
افغانستان نامید که دریک جنگ عمیقاً وطنپرستا نه با قبولی ازخود گذ ری ومرگ بخا طر
وطن ازدل وجان می جنگید ند ؛ حاالنکه این مجاهید ین ا فغا ن به سختی برای آزادی
ا فغا نستا ن می جنگید ند ؛ پس به هرمعنی ومفهومی که بود برای «دان رادر» حرف ها
ویا گفتنی های راحت کننده بود .اما « دان رادر» یکی از سرکوبگرترین گروه با مارک
ونشانی بنیاد گرایی اسالمی را که درجهان شهرت داشتند آنرا نادیده گرفته آنها را آزادیخواه
مینامد حالنکه این گروه وحشیا ن ؛ نادان وبویژه با رفتار ظا لما نه درمقا بل زنان بودند.
«دان رادر» اعالن کرد ویا چنین آگاهی داد که این یک واقیعت بود از اینکه اتحاد جماهیر
شوروی ازسالح های دردست داشته ای شیمیا یی خودعلیه روستایان ویا اهالی قراو قصبات
افغان استفاده کرده بود ؛ این ادعا یی بود که توسط اداره ویا دولت« رونالد ریگان» ترویج
شد وشوروی ها متهم شد ند که به تعداد درحدود ( )2403افغا ن توسط ا ین با ران زرد
شیمیا یی کشته شد ند ؛ ماده ای که چند سا ل قبل ؛ هنگا میکه با ران زرد با بوی مدفوع
زنبورعسل شد ید ًا آمیخته یا پرازگرده ( )POLLENشد ؛ امریکا یی ها پیروزی های تبلیغاتی
شکوهمندی را درآشکار سازی خود در الوس کسب کردند همانطور که فرانک برودهد
( )Frank Brodheadآنرا در گا ردین لندن عنوان کرد ؛ ترکیب ان بارا ن زرد را چنین
بیان کرد  :یک قسمت از مدفوع زنبور عسل به عالوه بسیا ری از اطالعات ضد اطالعات
وزارت امور خارجه امریکا آمینخته با قابلیت های رسا نه ای ا ست.
«دان رادر» ادعا کرد که مجاهید ن افغان شد ید ًا به کمبود سالح مواجه بودند ویا که
ازداشتن سالح های مد رن محروم بود ند و تمام تالش و مجا هد ت خودرا با تفنگ های

کالشینکوف که از سربازان کشته شده ویا فوت شده شوروی بد ست آورده بودند استفاده
میکردند ؛ حاالنکه مجاهیدین افغان بیشتر با سالح های مجهز بودند ویا تجهیز شده بودند
یعنی که سازمان (سی آی ای) دراین جنگ پرهزینه بشکل مخفیانه بقدر کافی سالح های
مدرن را در اختیار آنها گذا شته بود ؛ آنها یعنی مجا هیدن ّا آنهم سالح های ساخت شوروی
را اگرحمل هم میکردند با آنهم مورد تفقد ومهربانی آژانس (ُسی آی ای) قرارمیگرفتند.
«دان رادر» همچنین فلیم های خبری با صحنه های خود سازی شده را با این ادعا که
شوروی ها روستایان بیدفاع افغان را تحت بمباران قرار مید هد نشان داد .حاالنکه این
فلمهای با صحنه سا زی ها را خود امریکایان درغرب پاکستان با بکار گیری هواپیماهای
نیروی هوایی پاکستا نی می سا ختند وبعد ًا به نما یش قرار میدادند .
«سی بی ایس = »CBSادعا کرد که مامورین ناظر ویا موظف آنها درمناطقی که توسط
شوروی ها بمبا رد شده بود سامان با زی ازتصا ویرحیوانات را دریا فتند که ازمواد منفجره
ساخت اتحاد جماهیر شوروی مملو بوده وآنرا بخا طراز بین بردن کودکان افغا نی که با یک
ضربه کوچک منفجر میشد دریافته اند  .که البته بعدا روشن شد که این ساما ن بازی مملو
با مواد منفجره درحقیقت توسط خود مجا هیدن به هدف گول زدن اخبار « »CBSساخته
ویا تهیه شده بود زیرا که این یک موضوع ویا مقاله سرگرم کننده در نیویارک پوست بود
آنجه که بعد ًا روشن شد.
«دان رادر» بخاطرقهرمان سا زی «یونس خا لص» بعنوان رهبر جنگجویان افغانستان
راه را برای فلمبرداری ویا فلم سازی خود بازکرد البته با درنظرداشت وجود ترس وهراس
که او معمو ًال از طوفان های خلیچ مکزیک خودداری میکند« .دان رادر» درکتاب مطبوع
خود یاداوری میکند که کمره ویا دوربین فلمبرداری هرگز دوبار «چشمک نمی زند» .؛
«اعتقاد به حق» باعث میشود که توان ویا قد رت ممکن ا ست وجود داشته با شد ویا که
شا ید هم درسا یرمنا طق جها ن محو ه ونابود شده با شد .اما این قدرت تا هنوز درافغانستان
زنده وسا لم بود که شوروی ها را مورد ضرب وشتم قرار مید اد ند ؛ «یونس خا لص»
یک قصاب ظالم بود که سربازان اش با کمال میل از به کشتار ( )044زندانی جنگی خود
می با لید ند او یعنی «یونس خالص» بیشتر ین [ ] ......را مصرف وخرچ میکرد .یعنی
که او بخاطر کنترول ازمزارع خشخا ش وحفا ظت جاده ومسیرهای که تریاک را به
هفت ازمایشگاه تبد یل تریاک به هیروین مربوط بخود ش که در شهر رابیت ال علی
( )Rabit al Aliقرارداشت با دیگر گروه های شورشی افغا نستا ن در جنگ وجدال بود
آنچه که ( )04درصد تریاک دروالیت هلمند کشت وزرع وتولید میشد زیر ساخت های

آبیاری مزارع تریاک درتحت حمایت اداره انکشاف اقتصادی ( )USAIDامریکا بود .

«دان رادر» به تجارت محلی تریاک اشاره کرد واما با کمی روشنی چشمگیر .ممتار
اشاره کرد وگفت  :افغان ها «دارا= » Darraرا به یک شهر بر رونق تبدیل کرده بودند
وتریاک را درخانه زرع وپرورش داده بودند وبا فروش وبا پول بد ست آمده ازتریاک سالح
تهیه کرده .بعدا ً بخاطر جنگ وجنگیدن به افغا نستا ن باز گشتند – کنون «دارا» شهری
درشمال غربی پاکستان است  ،که سازما ن «سی آی ای» کا رخانه ای برای تولید اسلحه
همانند سالح های ساخت شوروی ایجاد کرده بودکه آن سالح هارا به همه با زرگانان افغا ن
میداد ؛ این کارخانه سالح سازی طبق قرارداد منعقده با سروی بین خدماتی پاکستانی (آی
اس آی) ادار میشد .وازسوی دیگرد بخش اعظم تریاک که توسط مجا هیدین افغان بداخل
«دارا» از افغا نستا ن حمل شده بود یاکه اورده میشد درقلمرو شما ل غربی پاکستان باالی
فرمانده پاکستا نی بنام جنرال فضل الحق فروخته شد که از این تریاک در ازمایشگاه های
تبد یل تریاک به هیروین واقع در «دارا» هیروین تولید میشد وبعد ًا این هیروین تولید شده
توسط الری های مربوط به ارتش پاکستا ن به شهر کراچی منتقل شده واز آ نجا به اروپا
وبه ایاالت متحده انتقال داده میشد.
«راند رادر»واکنش دولت«جیمی کارتر» را به نسبت کودتای تحت حمایت اتحاد جماهیر
شوروی درا فغا نستا ن کمرنگ تر جلوه داده وبا این اتها م که پا سخ «کارتر» درقبال آن
کودتا تحت حما یت ا تحا د جماهیر شوروی به سرعت خونسرد وآهسته اعالم شده بود ؛
خدشه دارکرد .حاالنکه در حقیقت «جیمی کارتر» با طیف وسیعی از حرکت ؛ واکنش
نشان داد تا حدی که حسا د ت شاهین های «ریگا ن» را بارآورد که چند سا ل بعد اورا
به دلیل ازدالیل یک فرد ضعیف وترسو درجنگ سرد می پذیرد« .کارتر» نه تنها ایاالت
متحده را از با زی های اولمپیک سا ل ( )0894خارج کرد ؛ بلکه فروش غالت را به
اتحاد جماهیر شوروی که موجب رنج بزرگی از کشاورزان میانه حال غربی شد ؛ متوقف
کرد .پیما ن سا لت دو ( )SALT IIرا نگه دا شت و متعهد شد که ساالنه ( )5درصد بودجه
دفاعی امریکا را تا زما ن خروج شوروی از ا فغا نستا ن افزایش دهد واز دکترین مهار
«کارتر» درجنوب آسیا پرده برداری کرد  .که جان رنالغ ( )John Ranelaghمورخ
«سی آی ای» میگوید«:کارتر» رابگذارید که عملیات مخفی تر«سی آی ای» رابه تصویب
رسا ند از آنچه «ریگان» بعد ها انجام داد.
«کارتر » بعد ًا درخاطرات خود اعتراف کرد که ریاست جمهوری اوبیشتر ازهررخداد
دیگر از سبب تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغا نستا ن وانقال ب ایران تکان خورد بود

وسازمان «سی آی ای» کارتر را متقاعد ساخت که این تجا وز شوروی باالی افغا نستا ن
آغاز فشار شوروی به خلیچ فارس خواهد بود ؛ سنا ریویی که ریس جمهور «کارتر» را
برآن دا شت تا بطور جدی استفاده از سالح های هسته ای تا کتیکی را درنظر بگیرد.
سه هفته بعد از ورود تا نک های شوروی به کابل ؛ وزیردفاع «کارتر» ؛ هارولد براون
( )Harold Brownدر« پکن » بودوقصد دا شت اسلحه را ازچینی ها به شورشیان افغان
درتحت حما یت «سی آی ای» که در پاکستا ن مستقر شده بودند انتقا ل دهد که چینی ها
با سخا وتمندانه این قرارداد را جبران وموافقت کردند تا جا یکه حتی گفتند ؛ حاضر اند که
مشا ورین نظامی شا ن را نیز ارسا ل ویا اعزام دارند « .براون» به عین منوال برای تهیه
اسلحه به شورشیا ن ا فغا ن مقیم درپا کستا ن به ارزش ( )05میلیون دالر خرید سالح با
مصر قرارداد ترتیب داد؛ « انور سا دا ت » اند کی قبل ازترورشدن اش یاد اوری کرد :
ایاالت متحده با من تماس گرفت ؛ آنها بمن گفتند ؛ لطفاَ سالح کوت ها ویا گدام های سالح
خودرا بروی ما بازکنید تا ما بتوانیم سالح های الزم وقابل استفاده را برای جنگیدن وتحویل
دهی را به شورشیان افغان مقیم پاکستان سروصورت دهیم ؛ ومن به آنها تسلیحا ت دادم
که حمل وانتقا ل این سالح ها ازقاهره توسط هواپیماهای نظا می امریکا آغا ز شد.
اما کمتر کسی در دولت «کارتر» معتقد بود که شورشیان افغانی چا نس شکست دادن
ویا سرنگونی شوروی را داشته با شند این جنگ چنین به نظر میرسد که یک کشتا ر با شد
که غیرنظا میا ن وشورشیا ن قیمتی سنگینی را بپردازند ؛ اما هد ف د کترین «کارتر»
بد بینا نه تر بود وآن اینکه شوروی ها راباید خونچکان کرد به این امید که آنها را دریک
با تالق شبهه به ویتنام بیاندازد – بهرصورت سطح باالی تلفات ملکی ها  ,معماران ودست
اندرکاران پنهانی مداخله گران امریکایی را درگیر نکرد ؛ استنسفیلد تورنر( Stansfield
 )Turner؛ مد یر سیا (سی آی ای ) کارتر به یاد می آورد  :من تصمیم گرفتم که بتوانم
با آن زندگی کنم .
پیش از حمله شوروی ؛ افغانستان به ند رت موضوع مورد عالقه مطبوعات ملی ثبت
شده بود .وفقط در تعداد معدودی از رزنامه ها موضوعی در باره ا فغا نستا به نشر میرسید
در د سا مبر سا ل « »0802هنگامیکه دیتا نت ( )Detentدر نقطه ویا درقله اوج خود
قرارداشت ؛ وال استریت ژورنا ل درستون داستا ن های نا در خود داستا ن نادر راجع به
ا فغا نستا ن را تحت عنوان « آیا روس ها چشم طمع ورزی به ا فغا نستا ن را دارند »
منتشرکرد ؛ پس اگر چنین با شد ؛ درک این مسله دشوار ا ست ؟ بعد ًا پیترکان ( Peter
 )Kannخبرنگار وبعنوان ریس وناشر ژورنا ل نوشت  :استراتیژیستهای قدرتمند بزرگ

تمایل دارند که افغانستان را بعنوان یک اهرمی که بر اسا س آن توازن جهانی قدرت می
اند یشید ؛ تصورکنند – اما با د ید ومالحظه ا فغا نستا ن ازنزد یک کمتر شبیه به یک
اهرم یا ازمهره های بازی « دومینو » یا شبیه به یک سنگ زیرپا می ماند تا مانند وسعت
وسیعی از باطله های بیابانی با چند بازار مسافرتی ؛ تعداد نسبتاً زیادی از قبایل بسیار فقیر
درگیر دریک نزاع طوالنی مد ت .
پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی  ،این بیابان به سرعت وضعیت یک جایزه ژئوپلیتیک
گرانبها را بدست آورد .یک سرمقا له ژورنال به دنبال تصرف اتحاد جماهیر شوروی گفت:
افغانستان "جدی تر از صرف یک پله سنگی" بود و در پا سخ خواستا ر استقرار سربازان
آمریکایی در خاورمیانه  ،افزایش هزینه های نظامی  ،گسترش عملیات پنهانی و بازگرداندن
پیش نویس ثبت نام شد .درو میدلتون  ،سپس خبرنگا ر وزارت دفاع نیویورک تا یمز  ،در
ژانویه سال«  »0894تحلیلی فوق العاده پس از تهاجم ارائه داد" :او نوشت  "،خرد متعارف
در پنتاگون " ،این ا ست که به معنای صرفاً نظامی  ،روسها بسیار بهتر هستند .موقعیت در
مقابل ایاالت متحده نسبت به هیتلر در برابر انگلیس و فرانسه در سا ل  0828بود" .
ماشین ویا دستگاه اگیتپروپ ( تبلیغات سیاسی دراصل ضد کمونیستی) پنتاگون و (سی آی
ای) با سخن پراگنی باالتردر سوم ماه جنوری سا ل ( )0894جورج ویلسون ( George
 )Wilsonدر واشنگتن پست گذارش داد که رهبران نظا می امیدوار بودند که ا ین حمله
به «درمان از صدمات رسیده ویتنام کمک کند تا د یگر «هرگز امریکا یی ها دوباره به
درد سر نیفتند» نیوز گفت  :که فشار اتحاد جماهیر شوروی به منزله «یک تهد ید جدی »
برای منافع ایاالت متحده ا ست .؛ کنترول افغانستان روس ها را در فاصله ( )254مایل
ازدریای عربستان ؛ خط سوخت نفت غرب و ژاپن قرار میدهد  .؛ هواپیماهای جنگی اتحاد
جماهیرشوروی میتوانند مسیراراده را به خواست خود کاهش دهند .نیویارک تایمز خواست
«جیمی کارتر» را برای افزایش هزینه های نظامی تایید کرد وازبرنامه های موشکی کروز
وترید نت ( )Trident؛ « تحقیقا ت سریعتر درمورد ( » )MXیا برخی موشک های
متحرک در زمین وایجا د نیروی استقرار سریع برای مداخالت جهان سوم حما یت کرد
وآن را سرمایه گذاری د یپلماتیک خواند.
بطور خالصه ا فغا نستا ن بعنوان یک کارزار پرشکوه ؛ هم برای (سی آی ای) وهم
برای وزارت دفاع ؛ تهاجمی خیره کننده بود ؛ که در آن موجی از روزنامه نگاران معتبر
وسازگار برای انتشار قصیه مضحک مبنی براینکه ایاالت متحده تحت تهد ید نظامی است
اعزام شدند ؛ در زمان تصدی «ریگان» مد یر «سی آی ای» ویلیام کیسی ( William

)Caseyازبرای اینکه کار وفعا لیت روزنامه خود را درا فغا نستا ن افزایش داده با شد از
یک منبع غیر مترقبه حمایت کرد  .از سوی هم کنگره تحت کنترول دموکرات ها خواستار
دوبرابر کردن هزینه های جنگ بودند ؛ یکی از کارمندان کنگره به واشنگتن پست گفت
 :این یک میوه باد آنداخته [برای دولت ریگان] بود ؛ آ نها با مخا لفت های زیا دی برای
اقدام پنها نی درامریکا ی مرکزی روبرو شده اند ودراینجا آمده ا ست که کنگره به آنها
کمک میکند وبه آنها پول پرتا ب میکند یا که در راه آ نها پول میگذارد وآ نها میگویند
« ماکیستیم که بگویم » که نه.
با افزایش حما یت زیاد (سی آی ای) از مجاهید ین افغان [ سر ا نجام بودجه برای
فعالیت های «سی ای ای » درافغانستا ن برای پیشبرد عملیا تهای مخفی به « » 3،2ملیارد
دالریعنی به گرانترین عملیات مخفی درتاریخ خودرسید ]یکی از اعضای کاخ سفید شورای
رهبردی ریس جمهور درمورد سوء مصرف مواد مخد ر ؛ دوید مستو ()David Musto
به دولت اطالع داد که تصمیم برای مسلح کردن مجاهید ین افغان نا امید خواهد شد یا در
نخواهد رفت روی این اصل من به شورا گفتم که برای حما یت از تولید کنند گا ن تریاک
درشورش علیه شوروی به افغا نستا ن میرویم ؛ آیا نباید سعی کنیم از کاری که در ال یوس
انجام داده بود یم جلوگیری کنیم ؟ ایا در صورت ازبین بردن مزارع خشخا ش وتولید آن
چیزی نه کنیم آیا نمیخواهیم سعی کنیم تا چیزی کنیم ازاینکه درمورد خا موش وسکوت
کنیم .
پس از صد ور ا ین هشدار ( )David Mustoویک همکا ر درشورا جیوس لوینسن
( )Joecy Lowinsonهمچنان به سوال از سیاست امریکا پرداختند اما سواالت آنها را
توسط (سی آی ای) ووزارت امور خارجه مسدود وبالک کردند .

آنها ناامید شد ند و به صفحه مخا لف نیویورک تا یمز بازگشتند و در تاریخ (  33مه
 ) 0894نوشتند" :ما از افزایش تریاک در افغانستان یا پاکستا ن توسط عشا یر شورشی که

ظاهر ًا مخا لفا ن اصلی سربازان شوروی در افغا نستا ن هستند نگران هستیم . .آیا ما در
دوست داشتن این قبایل همانطور که در الئوس انجام دادیم اشتباه کردیم وقتی Air America
(که توسط آژانس اطالعات مرکزی اداره می شد) به حمل تریاک خام از مناطق قبیله ای
خاص کمک کرد؟ " اما موستو و لوینسون  ،نه تنها از جا نب دولت بلکه مطبوعات  ،بار
دیگر با سكوت روبرو شدند .بدست آوردن مداخله پنهان در افغانستان بدعت بود.
بعد ًا در سا ل «  ،» 0894هوگ لوینز  ،نویسنده مجله فیالدلفیا  ،با مردی كه وی را به
عنوان یك مقام ارشد اجرای قانون "سطح عالی" در دادگستری دولت« كارتر »معرفی كرده
 ،مصاحبه كرده و از وی چنین نقل كرده است" :شما دولت راجع به این موضوع ما نند یك
سرزمین در حال نوك زدن است .مال خودم .مسئله تریاک و هروئین در افغانستان انفجاری
است  ...در سخنرانی دولت اتحادیه  ،رئیس جمهور از سوء مصرف مواد مخد ر یاد کرد ،
اما او بسیار مراقب بود که از ذکر افغانستان خودداری کند  ،حتی اگر افغانستان جایی است
که در حال حاضر واقعاً اتفاق می افتد  ...چرا؟ ما نگاهی جدی تر به سالح هایی كه اكنون
در حال حمل و نقل به باندهای دونده موادمخدر هستیم كه بدیهی ا ست قصد دارند از آنها
برای افزایش كارآیی عملكرد قاچاق مواد مخدر استفاده كنند  ،شد؟ "
اداره مبارزه با مواد مخدره امریکا ( )DEAبه خوبی آگاه بود که شورشیان مجاهدین عمیقاً
در تجارت تریاک دخیل بودند .گزارش های آژانس دارویی درسال(  ) 0894نشان می دهد
که حمله شورشیان افغان از پایگاههای پاکستان به سمت مواضع تحت کنترل اتحاد جماهیر
شوروی "بخشی از فصل های کا شت و برداشت تریاک تعیین شده ا ست ".اعداد آشکار و
ممنوع بود .تولید تریاک افغا نستا ن بین سالهای(  0808و  ) 0893سه برابر شد .شواهدی
وجود داشت که نشان میدهد تا سال(  ) 0890تولید کنندگان هروئین افغانستان( ) 04درصد
از بازار هروئین دراروپای غربی و ایاالت متحده را تصرف کرده بودند (اینها آمار سازمان
ملل و  DEAاست).
در سا ل(  ،) 0800در ا وج درگیری سیا در الئوس  ،حدود(  ) 544444معتاد هروئین
در ایاالت متحده وجود دا شت .در اواسط تا اواخر دهه(  )0804ا ین تعداد به ( )344444
نفر کاهش یافته بود .اما درسا ل(  ) 0890با سیل جد ید هروئین افغانستان و به تبع آن پایین
بودن قیمت ها  ،جمعیت معتاد به هروئین به« » 054هزار نفر افزایش یافت .تنها در سا ل
( ) 0808در شهر نیویورک (سال شروع جریان سالح به مجاهد ین)  ،مرگ و میر نا شی

از هروئین «  » 00درصد افزایش یا فته ا ست .تنها تلفا ت آمریكا در جبهه های نبرد
افغانستان اذعان كرد كه علنی برخی از مسلما نا ن سیاه پوست بود ند كه از طرف ایاالت
متحده به هندوكوش سفر می كردند تا از طرف پیا مبر بجنگند .اما تلفا ت مواد مخدر در
داخل ایاالت متحده ازجنگ مخفی سیا  ،به ویژه در شهرهای داخلی  ،به هزاران نفر رسیده
است  ،به عالوه ضرب و شتم و درد و رنج ناگفته اجتماعی.
از قرن هفدهم  ،خشخا شها به اصطالح هالل طالیی رشد کرده اند  ،جا یی که ارتفاعات
ا فغا نستا ن  ،پا کستان و ایران همگرا هستند .نزدیک به چها ر قرن ا ین یک بازار داخلی
بود .در دهه«  » 0854تریاک بسیار کمی در افغانستان یا پاکستان تولید می شد که احتما ًال
(،) 35443هکتاردر این دوکشورتحت کشت بود.مزارع حاصلخیز دره هلمند دره افغانستان
تا دهه(  ) 0894تحت کشت شد ید کوکنار  ،تحت پوشش تاکستانها  ،مزارع گندم و مزارع
پنبه قرار گرفتند.
در ایران اوضاع در اوایل دهه«  » 54به طرز چشمگیری متفا وت بود .این کشور که
تحت تسلط شرکتهای نفتی انگلیس و آمریکا و سازما ن های اطالعا تی بود ،ساالنه( )044
تن تریاک تولید می کرد و(  ) 0.2میلیون معتاد تریاک دا شت  ،دومین کشور چین تنها در
همان لحظه  ،امپریا لیست های غربی تریاک همچنان د ست به د ست هم دادند .سپس  ،در
سال( ،) 0852محمد مصدق ،شخصیت ملی گرای ایران معادل با « » Sun Yat-senچین
در انتخابات پیروز شد و بالفاصله برای سرکوب تجارت تریاک حرکت کرد .طی چند هفته
جان فاستر دالس  ،وزیر امور خارجه آمریكا  ،مصد ق را دیوانه خواند و برادر دالس ،
آلن  ،رئیس سازمان سیا  ،كرمیت روزولت را برای سازماندهی كودتا علیه وی اعزام كرد.
در اوت سال(  ) 0852مصدق سرنگون شد  ،شاه توسط سیا «سی آی ای » تنظیم شد و
مزارع نفت و تریاک ایران بار دیگر در دستان دوستانه قرار گرفت .تولید تا زمان به قدرت
رسیدن در سال(  ) 0808آیت هللا خمینی بدون استفاده ادامه دا شت  ،در ا ین مرحله ایران
از نظر اعتیاد به جمعیت خود مشکل تریاک بسیار جدی داشت .بر خالف سران مجاهد ین ،
آیت هللا سازنده سختگیرانه قوانین اسالمی درمورد مسمومیت بود :معتادان و فروشندگان با
مجازات اعدام روبرو شدند .تولید تریاک در ایران به شد ت کاهش یافته ا ست.
درا فغا نستا ن در دهه ( )0854و( )0804تجارت ودادوستد نسبتاً پراگنده تریاک توسط
خانواده سلطنتی به سر پرستی پادشاه « محمد ظاهر شاه » کنترول میشد ؛ فیودالهای دارای
امالک بزرگ همه مزارع تریاک خودرا داشتند ؛ که در درجه اول این مواد مخدره برای

تامین مصارف داخلی بکار میرفت .درآوایل ( )0809کودتای پو پولیستی رژیم «سردارد
محمد داود » را که با شاه ایران اتحاد کرده بود سرنگون کرد .شاه پول های خودرا که
دریک گذارش درحدود مبلغ «دوملیارد » دالر بود به سختی از «داود خان ) با زستا ند .
پلیس ایران « سا واک» برای آموزش نیروهای ا منیتی در تحت زعا مت « داود خان »
داخل کشور شده بود دولت جد ید ا فغا نستا ن که به سرنگونی رژیم (داود خا ن ) ایجا د شد
به رهبری «نورمحمد تره کی» اداره میشد  ،دولت «تره کی» دست به اصالحات ارضی
زد؛ از ا ین رو حمله به امالک فیودال ها که برای زرع تریاک بکار میرفت نمود که با
این اقدام توانست کاروبا ر وزرع خشخاش فیودال ها را دچا ر اختالل نماید ودرعین حل
« تره کی» به سازمان ملل رفت ودرآنجا درخواست قرضه برای جاگزینی کشت خشخاش
کرد.
«تره کی» همچنین برتولید تریاک درمنا طق مرزی که توسط بنیاد گراین نگه داشت
شده بود ویاکه زرع وتولید صورت میگرفت فشار سخت وارد کرد .زیرا این افراد بنیادگرا
از عواید تریاک برای تا مین حمالت چریکی خود علیه دولت مرکزی افغانستان استفاده
میکردند.واز سوی هم این بنیاد گرایان ازاینکه زنان ودختران به مدرسه وبه ماموریت های
شغلی خود میرفتند تجسم ناخوشایند داشتند یعنی که مخالف زنان بودند تا جا یکه بر پیما نه
غضب آنها اصالحات چندی درمورد زنان که از طرف دولت «تره کی» اعم از تعین
مهر حد اقل ؛ فسخ ولغوه ولور ومصارف گزاف عروسی بود ؛ افزود .
دربها رسا ل ( )0808مجاهید ین افغان به گفته وفرموده «دان رادر» قهرمان شروع
به ظهور کردند یاکه قد برافرشتند ؛ واشنگتن ُپست گذارش داد که مجا هیدین دوست داشتند
با قطع کردن بینی ؛ گوش واندام تنا سلی قربانیان اعم از زن ومرد خودرا شکنجه کنند.
وبه این ترتیب یک قسمت پوست این قربانیان را از قسمت دیگر پوست شان جدا میکردند
یا که ازبین می بردند و وحشت را گسترش میدادند .تا جایکه در طی آن سال همین مجاهیدن
قهرمان اقای (دان رادر) خصومت خا صی را نسبت به غربی ها نیز داشتند چنا نچه که
شش تن از اتباع الما ن غربی ویک جها نگرد کانادایی را سر به نیست کردند ویک آ تشه
نظامی ایاالت متحده را به شدت کتک زدند ؛ همچنان جایی تعجب ا ست که مجاهید ین در
آن سا ل نه تنها که پول هنگفتی از (سی آی ای ) بد ست می آوردند بلکه در حدود مبلغ
( )354444دالر از معمر القزافی نیز بد ست آوردند یاکه از او پول میگرفتند.
درتا بستا ن سا ل ( )0808شش ماه پیش ازورود شوروی ها به افغانستان ؛ وزارت
امور خارجه ایاالت متحده یاداشتی را تهیه کرد ومشخص کرد که چگونه مخاطرا ت را

مشاهده میکند مهم نیست که «تره کی» چقد ر با ذهنیت مدرن مجهز ا ست ویانه ویاکه
مجاهید ین چقدر با نظر فیودال ها ؟ « منا فع بزرگتر ایاالت متحده  ........با نا بودی
رژیم «تره کی » ؛ « امین » به رغم هرچه مشکالتی که به وجود می آید میتواند به
معنی اصالحات اجتماعی ؛ واقتصادی آینده افغا نستا ن با شد  .این گذارش ادامه میدهد :
سرنگونی ( )DRAیا « جمهوری دموکراتیک افغانستان » به بقیه جهان  ،بویژه به جهان
سوم نشان میدهد که توسط شوروی ها ازسوسیالیزم تاریخ اجتناب ناپذیر ؛ دقیق نیست ؟
«تره کی» که تحت فشار نیرو های محافظه کار وبنیاد گرایان افراطی قرار گرفت از
اتحاد جماهیر شوروی درخواست کمک نظا می کرد چیزی که د شمنا ن روسیه و دولت
ا فغا نستا ن میخواستند و مقامات شوروی با درک از اوضاع بین المللی این خواسته ویا
تقاضای دولت «تره کی » را نه پذ یرفت وجواب رد داد .
در سپتامبر «  « ، » 0808تره کی » در کودتایی که توسط افسران نظامی ا فغا نستا ن
برگزارشد ،کشته شد.حفیظ هللا امین به عنوان رئیس جمهورنصب شد .وی دارای اعتبارهای
بی عیب و نقص غربی بود که وی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک و دانشگاه ویسکا نسین
وقتی در تحصیل بود  .امین به عنوان رئیس اتحادیه دانشجویان دانشجویی افغا نستا ن  ،که
توسط بنیاد آسیا  ،یک گروه که از مالحظه ویا «چک مارک » سیا عبور کرده بود یا که
این جبهه تأمین شده بود  ،خدمت کرده بود .پس از کودتا  ،امین در زمانی که ایاالت متحده
در حال مسلح کردن شورشیان اسالمی در پاکستان بود  ،به طور مرتب با مقا ما ت سفارت
آمریکا مالقات کرد .اتحاد جماهیر شوروی با ترس از یک رژیم اصو لگرایا نه وآنهم در
تحت حمایت ایاالت متحده که علیه مرزهای خوداش فشار می آورد  ،در«  » 30دسا مبر
سا ل «  » 0808به زور وبتوان کامل به افغا نستا ن حمله کرد.
سپس کارآفرینی سیا با آغازاقدامات کارتر آغاز شد که دیوید موستو  ،متخصص مواد
مخدر کاخ سفید را نگران کرد .در تکرار اتفاقاتی که در پی کودتای تحت حمایت سیا در
ایران رخ داد  ،امالک فئودال به زودی در تولید تریاک برگشتند یعنی که در آن زمین ها
دوباره خشخاش زرع شد و برنامه جایگزینی محصوالت زراعی به پایان رسید.
از آنجا که پاکستان برنامه هسته ای داشت  ،ایاالت متحده ممنوعیت کمک های خارجی
به این کشور را صادر کرد .این امر به زودی از بین رفت  ،زیرا درگیری از جنگ
پروکسی در ا فغا نستا ن به سیا ست اصلی تبدیل شد .با نظم نسبتاً كوتاه و بدون كاهش قابل
توجه برنامه هسته ای خود  ،پاكستا ن به سومین دریا فت كننده كمكهای آمریكا در سراسر
جهان  ،درست پشت اسرائیل و مصر تبد یل شد .اسلحه ها از آمریكا به كراچی ریخته و

توسط لجستیك ملی  ،یك واحد نظامی تحت كنترل پلیس مخفی پا کستا ن  ،» ISI «،به
پیشاور ارسال شد ند .از پیشا ور  ،آن اسلحه هایی که به سا دگی به همه مشتری ها فروخته
نشده اند (ایرانیان  00موشک استینگر دریافت کردند که یکی از آنها علیه هلیکوپترهای
آمریکایی در خلیج فارس استفاده شد) توسط«  » ISIبه جناح های افغانستان تقسیم شد.
اگرچه مطبوعات ایاالت متحده و«دن رادر»به تعبیر وبا پیش نگری شان ؛مجا هید ین
افغان را یک نیروی متحد ازمبارزان آزادی خواه برای ا فغا نستا ن به تصویر کشید ند؛ اما
واقیعت ( غا فلگیرکردن هرکس با نقش ونگا ر از تا ریخ ا فغا نستا ن) ا ین بود که ا ین
مجاهید ین حد اقل شامل هفت جناح جنگجویا نی بودند که همه وهمگِی بخاطرداشتن کنترول
برتجارت ودادوستد تریاک درقلمرو ا فغا نستا ن جنگید ند یا که می جنگید ند .وبا همین
هد ف سازمان (آی اس آی ) پاکستان بخش عمده از سالحهای بد ست آورده را یعنی در
حدود( )04درصد آن را به (گلبد ین حکمتیار) یعنی به یک بنیاد گرای متعصب وشد ید ًا ضد
زن تحویل میداد.به (گلبد ین حکمتیار) که به بار اول یک محصل چب اند یش رادر پوهنتون
کابل به قتل رسا ند ؛ اودر سا ل ( )0803به پاکستان گریخت ودرآنجا عضویت در سازمان
(آی اس آی ) را پذ یرفت یعنی که مخبر و اجنت (آی اس آی ) شد  .وی از طرفداران خود
خواست که بروی زنان بی حجاب ویا برهنه روی زنان افغا ن تیزاب پا شی کنند .رهبران
رقیب اش را اختطاف کرد  ،خواست که زراد خانه ای خودرا با کمک (سی آی ای) مجهز
کند روزی که شوروی ها از افغانستان بیرون روند وجنگ برای تسلط عام تام برافغانستان
آغاز شود .
«حکمتیا ر» وطرفداران اش با استفاده از سالح های خود برای بد ست اوردن کنترول
برمزارع وتولید و داد وستد تریا ک دهقانان افغانستان را به دهن تفنگ تهدید کردند که آنها
با ید تولید تریاک را افزایش دهند  -آنها یا طرفداران (حکمتیار) تریاک خام (خشخاش) را
از زارعین جمع اوری میکردند وآن را به شهر کوه سلطان که در آنجا شش فابریکه تبد یل
تریاک به هیروین مربوط به (حکمتیا ر) بود میآ وردند.
مال نسیم یکی از رقبای اصلی «حکمتیار» در مجا هید ین ؛ مزارع خشخاش را در
هلمند کنترول میکرد وساالنه در حد ود ( )304تن تریا ک تولید شده را متصرف میشد ،
برادر او «محمد رسول» با بیان اینکه «باید برای پیشبرد وگرم نگهدا شتن سنگر های
جهاد جنگ مقد س علیه کافران روس  ،تریاک را زرع  ،تولید ومحصوالت آنرا بفروشیم
تا بتوانیم ازخود ووطن خوددفاع کنیم » علرغم این بیانات وجمالت خو ب محا سبه شده ؛
آنها تقریباً تمام وقت خودرا صرف جنگ با همرزمان خود کردند تا دراین مبارزات بین

المللی برنده شوند « .حکمتیار» درسا ل «  »0898به مال نسیم تاخت وتاز کرد وتالش
نمود تا اورا ازسرراه خود دورکند وکنترول داد وستد تریاک را دروالیت هلمند بد ست خود
بگیرد .؛ مال نسیم با او جنگید ؛ اما «حکمتیا ر» چند ماه بعد هنگا م موفقیت مجاهید ین
درسمت معاون وزیر دفاع در دولت موقت افغانستان پس از اتحاد جماهیرشوروی ترور
مالنسیم را مهندسی کرد وموفق شد وبعد ًا کنترول تریاک آن والیت را بد ست خود گرفت.
مامورین اداره مبارزه با مواد مخد امریکا ( )DEAبا اجرای همکا ری وهما هنگی کاروبار
هزاران اطالعاتی ونظامی پاکستان در ارتباط تنظیم امور مربوط به مواد مخدر رامورد
تایید خود قرار داده ودرسال ( )0892رابط کنگره درمبا رزه با مواد مخد ره یا مسول
مواد مخد ردرکنگره امریکا دیوید میلوک ( )David Melockبه کمیته کنگره گفت  :شما
میتوانید بدانید یا که بگوید وبپذ یرید که شورشیان افغان پول مصارف جنگ را از فروش
تریاک بد ست می آورند .ودراین مورد شکی نیست ؛که این شورشیان به همین سبب فروش
مواد مخدره را ادامه میدهند .اما صحبت درمورد «علت» بسته به فروش مواد مخدر درآن
زمان ودرآن لحظه خا ص مزخرف بود« .سی آی ای» بد ون توجه به همه چیز هزینه
میکرد  .درآمد های از فروش تریاک در حساب های باز شده درخا رج از کشور وبویژه
در با نک حبیب ( )Habib Bankیکی از بزرگترین با نک در پا کستا ن در حساب های
پس اندازتاسیس شده( )BCC1توسط آغا حسن عبدی( )Aghan Hasan Abediکه فعا لیت
با نکی خودرا دربانک حبیب داشت تحویل میشد .و(سی آی ای) بطورهمزمان از ()BCC1
برای معامالت پنها نی خود استفاده میکرد.
اداره مبارزه با مواد مخدره امریکا ( )DEAشواهدی از بیش از ( )04سند یکای هیروین
را که دروسط دهه « »0894در جنگ ا فغا نستا ن درپا کستا ن فعا لیت میکردند درد ست
داشت یاکه از فعالیت های آنها واقف بود .اگرچه اسالم آباد یکی ازبزرگترین دفاتر«»DEA
در آسیا را در خود جا داده ا ست؛ اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی ما مورین مبا رزه با
مواد مخدره امریکا ( )DEAعلیه هیچ یک از اینها عملیات را صورت نداده است .درضمن
یک افساینترپل ( )interpolبه روزنامه نگار بنام لورنس لیفشوتس()Lawrence Schutz
گفت  :بسیا ر عجیب ا ست ؛ که امریکا یی ها با توجه به منابع وقدرت سیاسی که در
پاکستان دارند نتواتنستند یک پرونده واحد را بشکنند؛ توضیحات را نمیتوان درفقدان کار
کافی پلیس یافت .آنها مردانی بسیار خوبی داشتند که در پاکستا ن کار میکردند اما کار
دفاتر مشا به همان ماموریت مامورین ( )DEAکه پنج نفر از آنها افسران (سی آی ای)
بود که درضمن یکی از این مامورین بعد ًا به واشنگتن پست گفت  :به آنها دستور داده

شد که عملیات خودرا درا فغا نستا ن وپاکستان برای مد ت زمان جنگ پس بگیرند .یا به
تعویق اندازند.
این ما مورین مربوط ( )DEAاز مشخصات رنگ دارویی (مقطع عرضا نی رنگه) ؛ این
بنگاه که(سی آی ای) به عطای پول نقد به مجاهیدین افغان(همچوقیف نقدی پول)کارمیگرفت
یعنی بمثا به شرکت تجارتی شکارچی مورداستفاده قرارمیداد؛ شرکت متعلق به لبنان همچو
که موضوع تحقیقات طوالنی ا ست  )DEA(.به پژوهش خوددرمورد پولشویی می پرداخت
یاسر موسولوالو ( )Yasir Musulluluاز ارباب روسایی شرکت شکارچی بود که یکبار
با تالش برای تحویل محموله ( )9،5تنی تریاک افغا نی به اعضای سند یکایی جنایت گامبینو
( )Gambinoدرشهر نیویارک دستگیر شده بود ؛ دریاداشت ( )DEAآمده است که شرکت
شکارچی ؛ ارز هیروین ؛ بیزمورفین ؛ قاچا قبران چرس را دربازار سیاه خا ورمیانه با
قاچا قبران سالح وبا خریداران جواهرات وطال مخلوط کرد ویا درآمیخت .
در ماه مه سا ل«  ، »4891معاون رئیس جمهور جورج بوش به پاکستان سفر کرد تا با
جنرال ضیاء الحق و سا یر اعضای بلند رتبه رژیم پاکستان به گفتگو بپردازد .در آن زما ن
بوش «پدر» رئیس سیستم ممنوعیت مرزی ملی مواد مخد ر رئیس جمهور ریگان بود .در
این عملکرد دوم  ،یکی از اولین اقدامات بوش گسترش نقش سیا در عملیات دارویی بود.
وی مسئولیت اصلی آژانس را در استفاده و کنترل بر آگاهان مواد مخد ر بر عهده داشت.
رئیس عملیا تی این کار گروه دریا ساالر با زنشسته دانیل جی مورفی بود.
مورفی برای دستیا بی به اطالعات مربوط به سند یکاهای مواد مخد ر فشا ر آورد اما
شکا یت کرد که سیا برای همیشه پای خود را می کشد .ا و بعد ًا به نیویورک تا یمز گفت:
"من پیروز نشد م" ".من آنقدر که می خواستم مشارکت مؤثر از سیا دریا فت نکردم ".یکی
دیگر از اعضای کارگروه با صراحت گفت" :سیا می تواند دارای ارزش با شد  ،اما شما به
تغییر ارزش ها و نگرش نیا ز دارید .من از یک چیز واحد نمی دانم که آنها تا به حال به ما
داده اند که مفید با شد" .
بوش مطمئناً به خوبی می دا نست که پا کستا ن منبع ورود اکثر هروئین های درجه باال
به اروپای غربی و ایاالت متحده شده ا ست و ژنرال ها یی که وی با آنها مشا وره می کرد
عمیقاً در تجا رت مواد مخدر نقش داشتند .اما معاون رئیس جمهور  ،كه بعد ًا اعالم كرد كه
"من هرگز با دالالن موادمخد ر در خاک ایاالت متحده یا خا رج از كشور معامله نخواهم
كرد"  ،از سفر خود به پا کستا ن برای تمجید ازرژیم ضیاء به دلیل حمایت بی بد یل خود
از جنگ با مواد مخد ر استفاده كرد( .در میان چنین گشت و گذارهای بالغی وکالمی که

وی پیدا کرد  ،با ید گفت  ،که از ضیا والحق چیزی یا عصاره ای برای بستن قرارداد
خرید به ارزش ( )04میلیون دالر توربین گازی ساخته توسط جنرال الکتریک را بد ست
آورد.
باید گفت طوری پیش بینی می شود که تا دهه«  ، » 0894دولت ریگان و بوش به
طرز چشمگیری پیش رفتند ویا خواهند رفت تا سرزنش افزایش تولید هروئین پاکستان را
روی ژنرالهای اتحادجماهیر شوروی در کابل تحمیل کنند .دادستان کل ریگان ،ادوان میس
«  ، » Edwin Meeseدر سفر به اسالم آباد در مارس «  » 0890اظهار داشت" :رژیم
كما كا ن نسبت به هرگونه اقدامات برای كنترل خشخا ش بی تفاوت ا ست".
میس بهترمی دا نست .وزارت دادگستری خود وی حداقل ازسال«  »0893واردات مواد
مخدر از پاکستان را پیگیری کرده بود و به خوبی می دا نست که تجا رت توسط شورشیان
ا فغا نستا ن و ارتش پا کستان کنترل می شود .چند ماه پس از سخنرانی میس درپا کستا ن ،
دفتر گمرک ایاالت متحده یک مرد پاکستا نی را به نام عبدالوالی دستگیر ویا محاصره کرد
زیرا اوسعی داشت بیش ازیک تن چرس و مقاد یرکمتری هروئین را به ایاالت متحده تخلیه
یا قاچا ق کند.
ایالت های بندر نیوآرک  ،نیوجرسی .وزارت دادگستری به مطبوعات اطالع داد كه ولی
رهبر یک سازمان ( )54444عضو در شما ل غربی پا کستان  -اما كلود یا فلین  ،معاون
دادستان كل  ،از افشای هویت این گروه خودداری كرد .یکی دیگر از مقا ما ت فدرال به
آسوشیتدپرس گفت که ولی رهبر عالی مجاهد ین ا ست.
برای مقامات آمریكایی نیز مشخص بود كه مردم با روابط صمیمانه با رئیس جمهور ضیا
در تجارت تریاک ثروتمند بودند .کلمه "ثروت" در اینجا جای اغراق نیست  ،زیرا یکی از
این افراد وابسته ضیا«  » 2میلیارد در حسابهای(  ) BCCIخود داشت .در سال( ،) 0892
یك سا ل قبل از سفر جورج بوش به پاكستان  ،یكی از پزشكا ن رئیس جمهور ضیا  ،یك
گیاه شناس ژاپنی به نام(  ) Hisayoshi Maruyamaدر آمستردام با بسته (  ) 00.5كیلو
هروئین با كیفیت باال تولید شده در پاکستا ن از تریاک ا فغا نستا ن دستگیر شد .در زمان
دستگیری  ،وی به عنوان یک پسر پیشاهنگ مبد ل شد.
پس از دستگیری توسط مأمورین«  ،» DEAمرویاما گفت که او فقط پیک برای میرزا
اقبال بیگ بود  ،مردی که مأ مورین گمرک پاکستان به عنوان "فعال ترین نمایند گی فروش
شیرجه در کشور" توصیف کردند .بیگ با خانواده ضیا و دیگر مقامات رده باالی دولت در

روابط نزدیک بود .وی دوبار هدف«  » DEAبوده است كه به مأمورین گفته شده ا ست كه
به دلیل روابط وی با دولت ضیاء  ،تحقیقات در مورد وی را دنبا ل نكنند .سعید سانی احمد
وکیل ارشد پاکستا نی  ،به بی بی سی گفت که این روال استاندارد در پاکستان ا ست" :ما
ممکن است علیه فردی خاص شواهدی داشته با شیم  ،اما هنوز دستگاه های اجرای قانون ما
نمی توانند چنین افرادی را د ست ببند ند  ،زیرا این عمل ممنوع ا ست  .توسط ارشد آنها
مقصر واقعی پول و منابع کافی دارند .صادقانه بگویم  ،آنها از نوعی مصونیت برخوردار
هستند" .
بیگ یکی از مشاغل شهر پاکستان الهور بود و صاحب سینما  ،مراکز خرید  ،کارخانه ها
و کارخانه نساجی بود.وی تا سا ل«  ،» 0883پس از سقوط رژیم ضیا  ،وقتی دادگاه فدرال
ایاالت متحده در بروکلین او را به جرم قاچا ق هروئین متهم کرد  ،به اتها ما ت مواد مخدر
متهم نشده ا ست .سرانجام  ،ایاالت متحده فشا ر کافی را به پاکستان وارد کرد تا وی در
سا ل «  » 0882دستگیر شود .از بهار سا ل«  » 0889او در زندان در پا کستان بود.
یکی از شرکای بیگ (همانطور که در نیوزویک توضیح داده شده است) در تجارت مواد
مخدر خود حاجی ایوب افریدی  ،متحد نزدیک رئیس جمهور ضیا بود که در مجمع عمومی
پاکستان خدمت کرده بود .افریدی سی و پنج مایل در خارج از پیشا ور زندگی می کند و در
یک مجتمع بزرگ که توسط دیواره های به ارتفاع«  » 34فت که به باالی آن سیم گذاشته
شده است  ،سیم ازنوع کنسرینا وونیز بخاطر دفاع خود مرمی های ضد هواپیما و اردوی
خصوصی یا شخصی از قبیله خود دراختیاردارد گفته می شود که افریدی مسئولیت خرید
تریاک خام از طرف تفنگ ساالران والردهای افغا نستا ن را برعهده دا شته ا ست  ،در
حا لی که بیگ مراقب تدارکات و حمل و نقل مواد مخدره به اروپا و ایاالت متحده بود .در
سال«  »0882گفته شد که افریدی یک قرارداد برای زندگی یک نماینده« » DEAرا که
در پاکستان کار می کند  ،منعقد کرده ا ست.
پرونده دیگرنزد یک به دولت ضیاء مربوط به بازداشت به اتهام مواد مخدرحمید حسنین
معاون رئیس جمهوربزرگترین خا نه ما لی یا خزانه پاکستان ،با نک حبیب بود .د ستگیری
حسن محور رسوایی شناخته شده به عنوان " امور مربوط به لیگ پاکستان" شد .حلقه مواد
مخدر توسط یک با زپرس نروژی سگ به نام اولیوین اولسن مورد بررسی قرار گرفت.
در«  » 02دسامبر سال«  ، » 0892پلیس نروژ«  » 2.5کیلو هروئین در فرودگاه اسلو
درچمدان یک پا کستا نی به نام رازا قریشی توقیف کرد.درازای حکم کاهش یافته  ،قوریشی

موافقت کرد که تأمین کنندگان خود را به اولسن  ،بازپرس مواد مخدر معرفی کند .اند کی
پس از مصاحبه خود با قریشی  ،اولسن برای فرار از اعضای د یگر سند یکا هروئین به
اسالم آباد پروازکرد .بیش از یک سا ل ا ست که اولسن به آژانس تحقیقات فدرال پا کستا ن
( )FIAفشار آورد تا سه مرد را که قوریشی دستگیر کرده بودند  ،دستگیر کند :طاهر بات ،
منور حسین و حسنین.همه یاران بیگ و ضیا بودند.این درحا لی نبود که اولسن تهد ید کرد
علناً اقدامات«  » FIAرا محکوم می کند که آژانس هرگونه اقدامی انجام داده است:
سرانجام  ،در« » 35اکتبر(  » FIA «، )0895این سه فرد را دستگیر کرد .هنگامی که
مأ مورین پاکستانی حسنی را برداشتند  ،آنها با تهد یدهای احتمالی مورد ضرب و شتم قرار
گرفتند .حسن از "عواقب وخیم" صحبت کرد و ادعا کرد "رئیس جمهور ضیا" ما نند یک
پسر ا ست .در داخل چمدان«  » Hasnainماموران « » FIAسوابق حساب های بانکی
پرزیدنت ضیا را به عالوه موارد همسر و دختر ضیا کشف کردند.
بالفاصله پس از اطالع از دستگیری حسن  ،همسر ضیا  ،که در آن زمان در مصر بود ،
با رئیس«  » FIAتماس گرفت .همسر رئیس جمهور به طرز غیرقانونی خواستا ر آزادی
"بانکدار شخصی" خانواده وی شد .معلوم شد كه حسن نه تنها در امور ما لی مخفی خانواده
ریاست جمهوری  ،بلكه ژنرال های ارشد پاکستا نی نیز حضور داشتند كه از واردات اسلحه
از سیا و كمك به میلیون ها نفر از ترافیك تریا ك  ،پول را خرج می كردند .چند روز پس
از تماس همسرش  ،رئیس جمهور ضیاء خود با تلفن به«  » FIAتلفن کرد و خواستار آن
شد كه بازرسا ن درباره شرایط دستگیری حسنین توضیح دهند .ضیا به زودی ترتیب داد تا
حسنین با قرار وثیقه تا زمان محا کمه آزاد شود.هنگامی که قریشی  ،پیک یا پیام بر  ،برای
شها دت در برابر حسنین موضع گرفت  ،با نکدار و همد ست وی تهد یدهای مرگ بر علیه
شاهد را در دادگاه علنی آغاز کرد ند و باعث اعتراض بازپرس نروژی شد و تهد ید کرد که
از دادرسی یا محکمه خارج خواهد شد.
سرانجام قاضی دادگاه دوسیه را ببست ؛ وثیقه حسن را باطل اعالن کرد و وبرای او حکم
داد که با اجرای کارهای شاقه زندانی شود اما حسنین همچو یک ماهی نسبتاً کوچک بعد
از آنکه جنرال گنهگار از قید رها شد اوتحویل زندان گردید .منیربا تی به روزنامه نگار
لورنس البفشوتس گفت« :سی آی ای» پرونده را خراب کرد ؛ شواهد تحریف شده است
؛ هیچ توجیهی درمجازات کردن واقعی که شخصیت های ارشد این کشور را شامل میشوند
وجود ندارد .شواهدی دراین مورد وجود داشت که چنین افرادی را شناسایی میکرد  .اینها
مردانی بودند که سیا برای اجرای جنگ افغانستان ساالنه« » 3/3میلیارد دالر هزینه می داد

و هیچ کس بهتر از این سخنا ن سرلشکر فضل الحق  ،که عملیات نظامی در شمال غربی
پاکستان را برای ژنرال ضیا  ،از جمله مسلح کردن مجاهد ین نظا رت داشت  ،به ارمغان
نمی آورد .که از منطقه به عنوان منطقه مقدما تی برای حمالت خود استفاده می کردند .این
(جنرال فضل الحق) بود که اطمینان داد که متحد وی حکمتیا ر بخش عمده ای از محموله
های تسلیحاتی سیا رادریا فت کرده است ،وهمچنین فضل الحق بود که عملکرد( ) 022
آزمایشگاه هروئین را در صالحیت وی نظا رت و محا فظت می کرد .فضل الحق در سال
( ) 4890توسط اینترپل به عنوان بازیگر اصلی تجارت تریاک افغانستان و پاکستان شناخته
شده بود .رهبران مخا لف پاکستا ن از فضل الحق به عنوان نوریگای پاکستان یاد کردند.
وی از تحقیقات مواد مخدر توسط ضیا و سیا محافظت شده بود و بعد ًا به خود مباهات كرد
كه با این ارتباطات می تواند "با قتل آبی" دور شود.
مانند سایر ژنرال های مواد مخدر در رژیم ضیاء  ،فضل الحق نیز با آقا حسن عابدی
رئیس«  ، » BCCIدر نزدیكی بود .عابدی  ،فضل الحق و ضیا تقریباً هرماه با هم یکجا
ناهار می خورند و چند ین بار با ویلیام کیسی  ،مد یر سیا  ،ریگان  ،مشاوره می کردند .
قضل الحق یک حساب در «  » BCCIبه ارزش«  » 3میلیون دالر داشت .پس از اینکه
ضیا در سال «  » 4899توسط بمبی که احتما ًال توسط افسران ارشد نظا می در هواپیمای
ریا ست جمهوری او کاشته شد یا گذاشته بودند  ،ترور شد فضل الحق مقداری از حمایت
رسمی خود رااز د ست داد  ،و وی به زودی به جرم دستور قتل یک روحانی شیعه دستگیر
شد.
پس از برکناری نخست وزیر بینظیر بوتو  ،جا نشین او اسحاق خان سریعاً فضالحق را
از زندان آزاد کرد .در سال(  ) 4884فضل الحق به ضرب گلوله کشته شد  ،احتما ًال به
خاطر انتقام از مرگ روحانی .به این ژنرال مسمی به جنرال تریا ک تشییع جنا زه ای در
آنجا صورت گرفت که در آنجا ا سحاق خا ن اورا بعنوان "سرباز بزرگ و مدیر صالحی
که نقش قابل تحسین در پیشرفت ملی پاکستان ایفا کرده بود" حین تشییع جنازه تمجید شد.
بینظیربوتو درسا ل(  )4899درمیا ن قول ووعده های شد ید برای پاکسا زی فساد مواد
مخد ر در پاکستان  ،به قدرت رسیده بود  ،اما مد تی نگذ شت "که رژیم خود او کا نون
اتها مات جدی شود .درسا ل(  ، ) 4898آژانس اجرای مواد مخد ر ایاالت متحده اطالعاتی
بد ست آورد كه شوهر بنظیر،آصف علی زرداری ،احتما ًالبودجه زیادی برای حمل هروئین
از پاکستان به انگلیس بزرگ و ایاالت متحده راتأ مین می كرد .وزارت امورخارجه آمریكا
یكی از مأ مورین خود به نام جان بنكس را به كار مخفی در پاکستان اختصاص داد .با نکها
از سا بق مزدورانگلیس بودند که مخفی کاری برای اسکا تلند یارد اول کار کرده بود.

درحا لیکه اودرپاکستا ن بود ؛ بانک ها ادعا میکنند که وی بعنوان عضو ازمافیا انتخا ب
شده با بینظیر بوتو وهمسر اش در خا نه شا ن واقع درسند دیدار کرده ا ست ؛ با نک ها
همچنین می افزایند که وی با آصف زردرای به اسالم آباد سفرکرده ودرآنجا بشکل مخفیانه
برای مد ت پنج ساعت مکالمه بین آصف زرداری وجنرال نیروی هوایی پا کستا ن ویک
بانکدارپاکستا نی را ض بط وثبت کرده است ؛ دراین ضبط می شنویم که این مردان درمورد
تدارکات حمل ونقل هیروین به ایاالت متحده وانگلیس را بین خود گفتگو میکنند وگفتند :
مادرموردچگونگی ارسال مواد مخدرداخل دریک مقطوعه فلزی( )metal cutterبه امریکا
صحبت کردیم ؛ این مطلب را بانک ها درسال ( )4881اظهار داشتند .آنها بمن گفتند که
انگلیس ساحه ای د یگری ا ست  ،منطقه ای که آنها هیروین وحشیش رابشکل مرتب حمل
وبارگیری کرده بودند .یکی از کارمندان باز نشسته گمرک انگلیس به روز نامه فاننشال
تا یمز گفت :اداره گمرک انگلیس همچنین نظارت بر آصف زرداری را برای اجرای این
طرح انجام داده است .ما در حدود سه یا چهار منبع اطالعاتی درباره دخالت ادعا شده ای
وی بعنوان یک سرمایه دار اطالعاتی را دریا فت کرده ایم که این همه اطالعات بد ست
آمده از منا بع انگلیس گذارش شده ا ست  .این مقام گمرک میگوید دولت وی نتوانسته به
این گذارش عمل کند ؛ به همین منوال یا ترتیب ؛ با نک ها ادعا میکنند که (سی آی ای)
تحقیقات درمورد آصف زرداری را برای تحقیقا ت ( ) DEAمتوقف کرده ا ست  .این همه
زمانی ظهورکرد که دولت «بوتو» برای بار دوم سقوط کرد .چونکه در سا ل ( )4881به
او اتهام فساد ادعا شد ودر درجه اول علیه آ صف زرداری که هم اکنون به دلیل نقش اش
در قتل برادر زن اش (خسربره ) مرتضی بوتو در زندان است .آصف زرداری همچنین
متهم به اختالس بیش از (یک ملیارد دالر) از بودجه دولت است .
درسا ل ( )4884نواز شریف میگوید :که درزمان نخست وزیری ام دوجنرال پاکستانی
هریک اسلم بیگ ریس ارکان اردوی پاکستان وجنرال اسد «دورانی» ریس (آی اس آی)
پاکستان با پیشکش نمودن برنامه ای طرح شده خویش برای کسب بود جه بمنظور به را
انداختن ده ها عملیات های پنهانی از پول بدست آمده هیروین ازمن تقاضا بعمل آوردند که
من این طرح شان را تایید نمایم چونکه جنرال دورانی بمن گفت  :ما یک نقشه آماده برای
تا یید شما داریم ؛ شریف درسا ل ( )4881به گزارشگرواشنگتن پست جا ن وارد اند رسن
( )John Ward Andersonتوضیح داد وگفت که من کامال متالشی شدم که هم اسلم بیگ
وهم جنراال دورانی مکرر ًا اصرارداشتند که اسم پاکستان درهیچ جایی ذکرنخواهد شد زیرا
این عملیات توسط اشخاص ثا لث قابل اعتماد انجام خواهد شد درانی سپس به دنبال اجرای
یک سری (سلایر) ازعملیات های پنها نی توسط ارتش نیاز به پول دا شت ؛ شریف گفت

که وی این طرح را نپذ یرفت اما معتقد بود وقتی «بوتو» قدرت را اگر از سرگیرد به
این کار تن درخواهد داد یعنی بودجه الزم را برای اجرای همچو عملیات های پنهانی توسط
ارتش را مورد تا یید قرار خواهد داد.
تأ ثیرجنگ افغانستان برمیزان اعتیاد به پاکستان حتی شد ید تراز افزایش اعتیاد به هروئین
در ایاالت متحده و اروپا بود .قبل ازشروع برنامه سیا  ،در پاکستان کمتر از(  )0222معتاد
هروئین وجود داشت .براساس اعالم سازمان ملل تا سا ل(  ، )4881بیش از(  ) 4.1میلیون
نفر وجود داشتند .نماینده پاکستان در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل  ،رائولف علی خان
در سال  4883گفت" :هیچ شاخه ای از دولت در پاکستان وجود ندارد که فساد مواد مخدر
در آن سرایت نکند ".وی به عنوان نمونه به این واقعیت اشاره کرد که پاکستان ساالنه فقط
(  ) 4.9میلیون دالردرتالش برای مبارزه با مواد مخدر  ،با اختصاص(  ) 4222دالر برای
خرید بنزین برای هفت کامیون خود اختصاص می دهد.
تا سال(  ) 4881ارزش تجارت هروئین درپاکستان دو برابر بودجه دولت بود .یک دیپلمات
غربی در آن سا ل به واشنگتن پست گفت" :هنگا می که به مرحله ای رسید ید که قاچاقچیان
مواد مخدر پول بیشتری از دولت داشته با شند  ،می کوشید اقدامات چشمگیر و افراد قا بل
توجهی برای چرخاندن آن انجام دهند ".میزان تعهد مورد نیا ز توسط دو قسمت نشان داده
شده است .در سال  4884بزرگترین شلیک مواد مخدر در تاریخ جهان در این جاده اتفا ق
افتاد
از پیشا ور تا کراچی .ما موران گمرک پاکستان(  ) 3.0تن هروئین و(  ) 11تن حشیش
کشف و ضبط کردند .چند روز بعد نیمی ازحشیش و هروئین به همراه شاهان ناپد ید شد ند.
مظنونان ،چهارمردبا پیوند اطالعا تی پا کستا ن  " ،بگونه مرموز فرار کرده اند" با استفاده
از سخنان یک کارمند گمرک پاکستا نی .درسا ل  ) 4883مرزبانان پاکستان( ) 9تن حشیش
و(  ) 4.1تن هروئین کشف و ضبط کردند.وقتی پرونده به هیئت کنترل مواد مخدر پاکستان
تحویل داده شد  ،کل کارکنان برای جلوگیری از درگیر شدن در تحقیقات به مرخصی رفتند.
هیچ کس نظم و انضباط و یا در غیر این صورت ناخوشایند نبود و قاچاقچیان موادمخدر نیز
از اسکار(دادن باج) خارج شد ند.حتی سرانجام سیا در گزارشی درسا ل(  )4881به کنگره
اعتراف کرد که هروئین به "خون حیات اقتصاد و سیستم سیاسی پاکستان" تبدیل شده است.
در ماه فبروری(  ، )4898میخائیل گورباچف نیروهای شوروی را از ا فغا نستا ن بیرون
کشید و از ایاالت متحده خوا ست که موافقت خود را با تحریم تهیه اسلحه برای هر یک از

جناح های مجاهد ین افغانستان که در حال آماده سازی مرحله دیگری از جنگ داخلی برای
کنترل کشور بودند  ،موافقت کند .پرزید نت بوش از خواست گرباچف امتناع ورزید ،
بنا براین دوره ای برای بدبختی و وحشت برای اکثر افغان ها تأمین شد .این جنگ قب ً
ال نیمی
از جمعیت را به پناهندگان تبدیل کرده بود  ،و(  ) 3میلیون زخمی و بیش ا ز یک میلیون
کشته دیده شده بود .تمایالت مجاهد ین در این مرحله توسط یک زن و شوهر چنین حکایت
و نشان داده شده ا ست .خبرنگا ر درکا بل از بررسی بخش خاور یا شرق کا بل درسا ل
(  )4898از رفتار مجاهد ین با زندانیان اتحاد جماهیر شوروی خبرداد " :یک گروه کشته ،
پوست وآویخته شدودرمغازه قصابی قرارگرفت.یک اسیر خودرا درمرکزبازی در بوزکشی
شکل ناخوشایند و ضرب و شتم چوگان افغانستان که در آن معمو ًال یک بز بدون سر توپ
قرار می گیرد  ،مرکز جذب خود قرار داد .در عوض اسیر مورد استفاده قرار گرفت .زنده.
او به معنای واقعی کلمه تکه تکه شد " .سیا همچنین مدارکی در د ست دا شت که مبارزان
آزادیخواه آنها بیش از(  ) 022سرباز اتحاد جماهیر شوروی را با هروئین مصاب ومبتال
کرده و آنها را درقفس حیوانات محبوس کرده بودند  ،جا یی که  ،واشنگتن پست درسا ل
(  ) 4882اعالم کرد  ،آنها "زندگی از وحشت غیرقابل توصیف" را رهبری می کردند.
در سپتامبر(  ،) 4881طالبان ،بنیادگرایان اصالتاً درپاکستان به عنوان موجوداتی از( )ISI
و(  ) CIAتغذ یه شد ند  ،قدرت را در کا بل به دست گرفتند ،بد ین ترتیب مال عمر  ،رهبر
آنها  ،اعالم کرد که کلیه قوانین مغایر با شریعت اسالم تغییر خواهد یافت .زنان مجبور می
شوند چادر را به عهده بگیرند یعنی حجاب پوشند و در خانه بمانند  ،با تفکیک کامل جنسیت
ها و زنا نی را مجاز نیست که از بیمارستان ها  ،مدارس و حمام های عمومی استفاده کنند
 .سیا بخود اجازه داد تا بطور دوامدار از این متعصبان قرون وسطا یی حما یت کند که به
گفته اما بونینو ( ، )Emma Boninoکمیسر اتحادیه اروپا در امور بشردوستانه  ،مرتکب
"نسل کشی جنسیتی" شده اند.
یک قا نون منافات با شرع مبنی بر اینکه طا لبا ن هیچ عالقه آشکاری برای تغییر ندارند
دستور پیا مبر علیه الکلی ا ست .در حقیقت  ،طا لبا ن از کشا ورزان افغان خود خواست
تا تولید تریاک را افزایش دهند .یکی ازرهبران طا لبا ن " ،سزار مواد مخد ر" عبدالرشید ،
خاطرنشان کرد" :اگرسعی کنیم این [تولید تریاک را متوقف کنیم] مردم علیه ما خواهند
بود ".براسا س اعالم سازمان ملل  ،در اواخر سا ل (  ، ) 4881تولید تریاک افغانستا ن به
( )00222تن متریک رسیده بود .حدود( ) 0220222خانواده در افغانستان در تجارت تریاک
مشغول کار بودند .طالبان کنترل(  ) 81درصد از کل زمین های ا فغا نستا ن را در کشت

تریاک کنترل می کردند و ما لیا ت بر تولید تریا ک و عوارض جاده ای را برای کامیون
های حا مل این محصول تحمیل می کردند.
در سا ل(  ، )4881یک کشاورز افیونی افغانی به طعنه آمیز جیمی کارتر مبنی بر استفاده
ازسالح های هسته ای به عنوان بخشی از پا سخ به حمله شوروی به ا فغا نستا ن در سال
«  » 4818پاسخی عجیب داد .واین به عنوان بمب اتمی صادر می شود " .مداخله سیا بار
دیگر جادوی خود را انجام داده بود .تا سا ل «  ، » 4881طبق برنامه كنترل مواد مخدر
سازمان ملل متحد از برمه به عنوان تأمین كننده شماره«  »4تریاک خا م در جهان پیشی
گرفت.
توجه :این داستان بیش ازدوسال در ساخت بود .من آن را در سال«  »4880برای نسخه
برتر یک مجله مستقر در پورتلند با عنوان ،Seroth’s Tooth: Reporting Drug
( Reportگزارش جنگ مواد مخدر) شروع کردم و این امر به معنای تالشی بین رامپارتز
و رئال واقع در پل کراسنر بود که تبلیغات جنسی زیا دی برای پرداخت قبض دا شت .در
حقیقت  ،کراسنر نیز برای آن شما ره قطعه ای بامزه و خنده دار نوشت  ،برخی از داستا ن
های ریبل که شامل سه موضوع مورد عالقه وی ا ست :بیل کلینتون  LSD ،و فضا یل
استمناء .افسوس  ،چند هفته قبل از آماده شدن مجله برای مطبوعات  ،ناشر صندوق اعتماد
پس از وارد شدن به نزاع با مجموعه تحریریه  ،کل سرمایه گذاری را درآورد .طبق تجربه
من  ،هر زمان که یک "سرمقا له سرمقا له" مسئول باشد  ،ا ین نشریه برای یک دستگاه
تهویه مناسب پیش بینی می شود  ،به ویژه هنگامی که کوکا ئین درگیر با شد .بنابراین  ،پس
از گذراندن بیش از یک سا ل کار بر روی قطعه بزرگ من در مورد جنگ ا فغا نستا ن و
تجارت تریاک  ،یتیم شد .بخش هایی از داستا ن بعد ًا در  ، CounterPunchتبلیغات دره
اندرسون و هفتگی شهرهای دوقلو  ،صفحات شهر ظاهر شد .و نسخه ای از آن به عنوان
یک فصل در کتاب  Whiteoutما ، CIA :مواد مخدر و مطبوعات به پایان رسید.
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