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  ستان و جادۀ سّری ھروئين سازمان سياافغان
خليج فارس انباشته از اسرار بی اندازه 

در صدر فھرست، . مخاطره آميز است

جادۀ سری ھروئين افغانستان نقش بسته 

در اين جادۀ سّری امارات متحدۀ . است

عربی در وضعيت مرکزی به سر می برد 

 دالرو عمليات فرا ملی در ابعاد تريليون 

  .روئين را ھدايت می کندپول شوئی ھ

 

طور کلی بازار ھروئين را نه فقط ه در اين جنگ ترياک در قرن بيست و يکم، برداشت از محصوالت افغانستان ب

 توليد ترياک در سطح جھانی از افغانستان صادر ٩٣. %در روسيه و ايران بلکه در اياالت متحده نيز تأمين می کند

  .می شود

پرسش کليدی . ار عمومی غرب موج می زند، طالبان افغان دستی در اين عمليات ندارندخالف آنچه در تخيالت افک

تالنتيستھا مطرح نمی شود، اين است که چه کسی ترياک درو شده را خريداری می کند و آن را اکه ھرگز در جرگۀ 

 طالبانی ھا می توانند از و چه کسی آن را با منافع خيلی بيشتر از آنچه. در پااليشگاھش به ھروئين تبديل می کند

  .رساند فروش میه مناطق داخلی ماليات بگيرند صادر کرده و سپس ب

مبر برای دفاع از خود  سپت١١داد تعبير رسمی فرادست مدارانه می گويد که واشنگتن افغانستان را در واکنش به روي

 سال بعد ھنوز اين کشور ١۶در پايان با وجود اين . در آنجا مستقر ساخت» دموکراتيک«بمباران کرد، و يک دولت 

را ترک نکرده، و افغانستان را سکوی عمليات جنگ جھانی عليه تروريسم، که نامش القاعده يا طالبان باشد، تلقی 

  .می کند

 آن دالر ميليارد ٨،۴ در بازسازی افغانستان خرج کرده و بر اساس بيانيه ھايش دالر ميليارد ١٠٠واشنگتن بيش از 

و به ) Operation Enduring Freedom(عمليات آزادی بلند مدت . شده است» رزه عليه مواد مخدرمبا«صرف 
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با وجود اين، جادۀ سّری ھروئين افغانستان .  ھزينه برداشته استدالرعراق چندين تريليون » آزادی«ھمين گونه 

  ).به لينک زير مراجعه کنيد(اشغالی شکوفا باقی مانده است 

http://www.globalresearch.ca/us-congresss-take-on-the-heroin-epidemic-6400-tons-

produced-in-us-occupied-afghanistan/5551938 

  

  اری به نفع چه کسی تمام می شود ؟اين تبھک

  يک سيگار بگيريد

بررسی ويژه دربارۀ ترياک افغان افزايش تدريجی توليد ترياک در افغانستان و به ھمين گونه گسترش مناطق توليدی 

  )منبع بررسی ويژه در لينک زير. (را نشان می دھد

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/October/afghan-opium-production-up-

43-percent_-survey.html 

ً ٢٠١۶در سال «  تن در ۴٨٠٠ و ٢٠٠١ تن در سال ١٨۵ بوده، ٢٠٠١ بار بيشتر از سال ٢۵، توليد ترياک تقريبا

  ».٢٠١۶سال 

 : SIGARبازرس کل ويژۀ بازسازی افغانستان  (» سيگار«پروندۀ ويژۀ ديگری به شکل بامزه ای زير عنوان 

Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction(   به شکل پرده پوشانه ای از پيوندی 

و گسترش اپيدمی اعتياد به ھروئين ) متحده به افغانستاننام کد حملۀ اياالت (اساسی بين عمليات آزادی دراز مدت 

  .در اياالت متحده ياد کرده است

. دھا ھزار نفر در نوسان استص تا ١٠٠٠٠افغانستان آلوده به انبوھی از پيمان کاران نظامی ست، و شمار آنان بين 

ً و خيلی بنظاميان مثل نظاميان قديمی می توانند به عنوان عامالن جادۀ ھروئين و در ب سادگی سياری موارد صرفا

ولی مشکل اصلی مربوط است به تأمين مالی عمليات سّری سرويس . برای منافع شخصی خودشان نقش بازی کنند

  .ھای اطالعاتی که به ھيج عنوان نبايد مورد بازرسی و بررسی کنگره قرار بگيرد

می نامد در کارنامۀ خود » کمان بی ثباتی« پنتاگون يک منبع اطالعاتی که تجربۀ دراز مدتی در زمينۀ آن چيزی که

  :دارد دربارۀ  داستان مناسباتش با يک مأمور اطالعاتی کانادائی که در افغانستان کار کرده بود چنين گفته است 

او می گفت که گزارشاتی دربارۀ تجارت ترياک افغان به سرويس اطالعات نظامی و . ٢٠١١اطراف سال  «

ئی که در بنادر پاکستان نيرو پياده کرده امريکاتاده بوده، که بر اساس آن از کشتی ھای نظامی سازمان سيا فرس

 بار در بازگشت آنھا ۀبودند، برای خارج کردن محموله ھای حاوی ھروئين افغانستان، و ترياک خالص به مثاب

 با يکی از  حبتصيک گردھمآئی برای پس از اين ماجرا او از . کس به او پاسخی نداده بود ھيچ. استفاده کرده بودند

پاسخ . مأموران کليدی عمليات اطالعات نظامی و سيا استفاده کرده و پرسيده بود که چرا ھيچ واکنشی نشان نداده اند

دست آوردن توافق مردم است و اجازه می دھد خشخاش بکارند که قلبشان را ه اين بود که ھدف اياالت متحده ب

له را مطرح کند، جسدش را در ساک به استراليا أخطار دادند که اگر دوباره اين مساسپس به او . تسخير کند

  ».بازخواھند گرداند

. لی می شوداعمليات سازمان سيا در خارج به وسيلۀ ھمين درآمدھا تأمين م«اين منبع اطالعاتی تأکيد می کند که 

  ».عی دود استتار استاتھامی که برای تجارت ھروئين به طالبان نسبت می دھند دروغ و نو
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مپ را خالف تمايالت طبيعی اش دربارۀ جنگ در افغانستان  انگيزۀ تغيير جھت رئيس جمھور ترموضوعی که

در سنت جنگ ترياک که بريتانيا در قرن نوزدھم به پا کرد، خريد محصوالتی مثل چای و پارچۀ «توضيح می دھد، 

اتی که از واردات پارچۀ ابريشم و چای می گرفت ساخت و ساز ابريشم از ھند را با ترياک تاخت می زد، و مالي

سازمان سيا نيز به يمن . نيروی دريائی قدرتمند بريتانيا که فرمانروای آبھای جھان بود را  تأمين مالی می کرد

بر  اين کار ۀمپ ازعھدتر.  ھای اطالعاتی جھان تبديل شد تجارت ھروئين به نيرومندترين سرويسدالرتريليونھا 

مپ ھمين علت افسرانی که در اطراف ترنظاميان با سازمان سيا کار می کنند و به . نخواھد آمد زيرا ھم پيمان ندارد

  ».ديده می شوند از او پشتيبانی نخواھند کرد

مراجعه شود به لينک . (ھيچ يک از اين موارد شيوۀ عملی رايج در سازمان سيا را از مسير عادی آن خارج نمی کند

  )زير

http://www.globalresearch.ca/nato-cia-pentagon-junction-of-the-real-druglords-and-

warlords/5605177 

 مربوط است به ھالل طالئی طی جنگ ويتنام و در اين دوران سازمان مشھورترين آنھا. نمونه ھا در تاريخ بسيارند

اين ترياک در پااليشگاه ھروئين مستقر . سيا تاخت زدن مواد غذائی با ترياک را به ھمونگھا در الئوس تحميل کرد

ز برای  نيامريکادر مرکز فرماندھی سيا واقع در شمال الئوس تھيه می شد، و سرويس ھای شرکت ھواپيمائی اير 

  .صدور ترياک به خدمت گرفته شد

سياست « به نام Alfred McCoyھمۀ اين ماجرای تاريخی در کتاب بسيار روشنگر پروفسور آلفرد مک کوی 

منتشر ) ٢و١ ) ((La politique de l’héroïne en Asie du Sud-Est, 1972» ھروئين در جنوب شرقی آسيا

  .سائی خشمگين کرده استشده و سازمان سيا را نيز به شکل جنون آ

تواند باشد که   میEnrico Piovesanaيکی از کتابھای مشابه، کتاب جديد روزنامه نگار ايتاليائی انريکو پيووسانا 

  .جنگ نوين ترياک در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است

  

  Air America امريکابازگشت اير 

: طق طالبان پشتون بود در زمينۀ حساستری خطر می کند و می گويد يک منبع اطالعاتی پاکستان که در تماس با منا

بر اساس موثق ترين اطالعات ما، سازمان سيا نيروھای نيابتی خود را از بين القاعده و داعش وارد افغانستان «

رال ھا اين موضوع به شکل بارزی با فشارھائی که ژن» .کرده تا گسيل نيروھای کمکی اياالت متحده را توجيه کنند

  . در افغانستان روی ترامپ وارد آوردند ھمآھنگی داردامريکابرای تقويت حضور 

» ھليکوپترھای ناشناس«توسط » مبارزان خارجی«ھفتۀ گذشته، وزير امور خارجۀ روسيه اعالم کرد . سپس مسکو

 ناتو که آسمان هی فرماندول«. ول کشتار شيعيان ھزاره ھستندؤبه منطقه ای در شمال افغانستان منتقل شده اند و مس

  ».يد چنين رويدادی امتناع کرده استئل خود دارد از تأوافغانستان را زير کنتر

جدی تر از اين نمی توان عمل کرد، افشای وضعيت از سوی مسکو در مورد بخشھائی از نيروھای نظامی افغان که 

. ات سّری در ادغام با جھاد طلبان عمل می کنند آموزش ديده اند و در کنار ناتو در عمليامريکاتوسط اياالت متحدۀ 

 مخفيانه امريکاسرويس ھای اطالعاتی روسيه به شکل در بسته از مدتھا پيش می گويند که سرويس ھای اطالعاتی 

در افغانستان پشتيبانی می »  دولت اسالمی در عراق و سوريه شاخۀ خراسانISIS«از داعش و به بيان ديگر از 

  .کند
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شھروندان روسی جزء . عاتی روسيه کامالً به نقش افغانستان در بازی بزرگ جديد آگاه استسرويس اطال

وزير امور خارجۀ . ئی ھاامريکاجادۀ سّری ھروئين افغانستان ھستند به ھمان نسبت که خود » خسارات جانبی«

 شکل غير قانونی از ياد می کند که به) برای سنتز ھروئين از ترياک(يميائی کروسيه از ھزاران کيلو مواد 

افغانستان به کشورھائی از جمله مانند ايتاليا، فرانسه و ھلند منتقل می شود، و اياالت متحده و ناتو ھيچ اقدامی برای 

  .جلوگيری از اين راه ھروئين انجام نمی دھند

وستن به آسيای  از بين نرفته و فقط جنگلھای آسيای جنوبی را برای پيامريکانظر می رسد که اير ه در نتيجه ب

  .مرکزی و جنوبی ترک کرده است

  

Pepe Escobar 

Paru sur Sputnik News août 25 le ,Afghanistan and the CIA Heroin Ratline sous le titre 

2017 
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Photo Pixabay : Afghanistan 

Note  

به دليل روشنی، اين کتاب ناشری برای انتشار به زبان فرانسه نداشته است، با وجود اين در اين بالگ ما بخشی ) ١

اين کتاب کالسيک دربارۀ تاريخ معاصر قاچاق مواد مخدر غرب در شرق آسيا را ترجمه کرده ايم که به تنھائی از 

). مابقی کتاب البته خيلی وخيم تر است(می تواند به ما نشان دھد که چرا در فرانسه ناشری نداشته است 

L’Indochine française : la fumerie d’opium bien sympathique du coin 

 به فرانسه ترجمه و منتشر شده بود، به فارسی نيز Entelekheiaبخشی از کتاب نامبرده که در سايت : مترجم )٢

ترياکخانۀ خيلی : ھندو چين فرانسه «:  اجعه شود بهمر. ترجمه و ھم زمان با متن پپه اسکوبار منتشر می شود

  ترجمۀ حميد محوی» صميمانۀ مجاور
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: اصلی لينک متن  

http://www.mondialisation.ca/lafghanistan-et-la-route-secrete-de-lheroine-de-la-

cia/5606002 
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