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  حميد محوی: برگردان از

   ٢٠١۵ اپريل ٢٣
   

  »انقالب ھای رنگی« مادۀ مخدر برای Spiceاسپيس 

  

© Photo. Krasnoyarsk Krai Department of the Russian Federal Drug Control Service  

اين مادۀ مخدر که برای تحريک انقالب ھای رنگی .  ضد مخدر روسيه در مورد اسپيس ھا اعالم خطر کردپوليس 

  . ان قربانی می گيردمورد استفاده قرار گرفته در سراسر جھ

طی گردھمآئی Viktor Ivanov ل مواد مخدر ويکتور ايوانوف وروز سه شنبه رئيس سرويس فدرال روسيه ويژۀ کنتر

 ضد مواد مخدر در سازمان ھمکاری شانگھای اعالم کرد که انواع اسپيس ھا در سازمان ھای مرتبط به پوليسرؤسای 

  .رفته استمورد استفاده قرار گ» انقالب ھای رنگی«

ويکتور ايوانوف يادآور شد (...) يميائی کشف کرديم که با مولکول فلوئور ساخته شده بود کسال گذشته، ما مادۀ مخدر «

  .که اين مادۀ مخدر نوين موجب مرگ بسياری از مصرف کنندگان شده است

ژه در اياالت متحده و  ضد مخدر روسيه، برخی مراکز پژوھشی و آزمايشگاھی در جھان و به ويپوليسبه گفتۀ 

  .انگلستان روی اين ماده کار می کنند تا از آن در انقالب ھای رنگی استفاده کنند

 ضد مواد مخدر در سازمان ھمکاری شانگھای خاطر نشان ساخت که پيش از اين فرقه ھای تماميت خواه پوليسرئيس 

: ان ميادين در کی يف بوده است ھای ميدول بخشی از رويدادؤ استفاده می کردند که مسméthadoneاز متادون 

ًمصرف کنندگان اين نوع مواد مخدر در واقع گوشت دم توپ کی يف بودند و به ھمين گونه بعدا در جنوب شرقی «

  ».اوکراين مورد استفاده قرار گرفتند
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اين مادۀ . يميائی متعدد استکش می رسد و مخلوطی از مواد مخدر در انترنت به فرو» اود«ًاسپيس رسما به شکل 

 بسيار  تبديل می کند و بين جوانان برخی از کشورھا طرفدارن) زومبی(مخدر مصرف کنندگان را به مرده ھای زنده 

  .فزاينده ای پيدا کرده است

  

Technologie des "révolutions de couleur "  

  

  فن آوری انقالب رنگی

 نفر قربانی داشته و ٤٠اسپيش می کشد و تا کنون . مقامات روسی با اظھار نگرانی زنگ خطر را به صدا در آوردند 

  .بستری شده اند  مورد در بيمارستان ھای روسيه ٢٠٠٠ش از بي

حرکت می » زومبی ھا«ًاسپيس رفتار کامال مسخ شده ای دارند، و مانند  ن مشاھده کرده اند که مصرف کنندگاپزشگان

  .کنند و رفتارشان خشونت آميز است

فروش می رسد و مانند ه ته ھای رنگی بيميائی مختلف تشکيل شده به شکل بسک مادۀ مخدر که از گياھان و مواد اين

  .ماری جوآنا نيز مصرف می شود

   

  لينک متن اصلی

http://fr.sputniknews.com/international/20150421/1015759306.html#ixzz3Xxoo5PL4  

    

  مقاالت مشابه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  راز گوآنتانامو: اياالت متحده، امپراتوری بربريت  

  نجه ھا شرکت داشته اندئی در شکامريکاپزشکان : زندان ھای سازمان سيا 

وقتی سازمان سيا روی فرانسوی ھا به عنوان موش آزمايشگاھی طرح ھای تجربی ا ش را به : يميائی کجنگ 

  آزمون 

  شوی مغزی می دھند ؟ و چه کسانی و چگونه جھاد طلبان را شست: ن تی يری ميسا 

 

 


