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  ھمکاری ناتو و اتحاديۀ اروپا با تروريسم
   مخدر و اسلحه تحويل داده استچگونه بلغارستان به القاعده و داعش موارد

Participation de l’Otan et de l’Union européenne au terrorisme 

Comment la Bulgarie a fourni des drogues et des armes à Al-Qaïda et à Daesh 

ی کند به تله افتاد و کارتل مافيائی که در بلغارستان حکومت م. حتی بھترين اسرار نيز سرانجام روزی به پايان می رسد

اين .  و سوريه به القاعده و داعش مواد مخدر و اسلحه تحويل می داده استاآشکار شد که به درخواست سيا در ليبي

  .روپا می باشد از اھميت بيشتری برخوردار خواھد بوداموضوع از آنجائی که بلغارستان عضو ناتو و اتحاديۀ 

 ٢٠١۶ جنوری ١/)سوريه( دمشق /شبکۀ ولتر

 

.  به مقام نخست وزيری دست يافتBoïko Borissov رئيس يکی از دو کارتل مافيائی بلغارستان، بويکو بوريسوف

 و سوريه مواد مخدر و اسلحه ادر حالی که بلغارستان عضو ناتو و اتحاديۀ اروپا می باشد به القاعده و داعش در ليبي

  .تحويل می داده است

 به عنوان محرک و fénétyllineاز سی سال پيش فنيتيلين  .  شکل اتفاقی شروع شدنظر می رسد که ھمه چيز بهه ب

  مربی ورزشی، Peter Neururerبه گفتۀ پيتر نورورر . لمان غربی استفاده می شداروان گردان در محافل ورزشی 

 در اين کاال فرصت تازه قاچاقچيان بلغار). ١(بيش از نيمی از بازيگران به شکل دائمی از اين ماده مصرف می کردند 
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 و از فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی تا ورود به اتحاديۀ اروپا، اين دارو را توليد کردند و  و مناسبی ديدند

  .لمان صادر کردندا به Captagonبه شکل غير قانونی به نام کپتاگون 

 Security Insurance و شرکت بيمۀ امنيتی Vasil Iliev Security (VIS)دو گروه مافيائی واسيل ايليف امنيتی 

Company (SIC)رقابت تنگاتنگی را عليه يکديگر آغاز کردند که کاراته کا بويکو بوريسوف به آن وابسته است ، .

ليس، شرکت حفاظتی برای شخصيت ھای عالی رتبه را ايجاد کرد وکادمی پا باال، استاد ۀبويکو بوريسوف ورزشکار رد

 و به ھمين Todor Jivkovستين محافظ نزديک برای رئيس جمھور طرفدار شوروی تودور جيفکوف و به مقام نخ

 طرفدار اياالت متحده دست Siméon II de Saxe-Cobourg-Gothaگونه برای سيمئون زاکس کبورگ و گوتا 

ت کشور و سپس به  به مقام رئيس مرکز وزار زین  وقتی سيمئون دوم به مقام نخست وزيری رسيد، بوريسوف. يافت

  .عنوان شھردار سوفيا برگزيده شد

 به شکل John Beyrleجان بيرلی ) و سفير آينده در روسيه(فير اياالت متحده در بلغارستان ، س٢٠٠۶در سال 

جان بيرلی او را .  شدءًمحرمانه در يک پيغام الکترونيک چھرۀ او را ترسيم می کند که بعدا توسط ويکيليکس افشا

رومن نيکولوف  و )Madzhoمادزھو «مشھور به  (Mladen Mihalev دو رئيس مافيائی مالدين ميھالف رابطی بين

Roumen Nikolov)  مشھور به پاشاPacha) (٢ ( بنيانگذارانSIC) شرکت بيمۀ امنيتی(.  

ره يسی تھيه کرده است، اياالت متحده در فصلنامۀ کنگ اساس گزارشی که يک شرکت بزرگ سو، بر٢٠٠٧در سال 

 فقره قتل مافيائی ٢٨اطمينان داده است که او چندين پرونده را در وزارت کشور مسکوت گذاشته و خود او نيز در 

او .  معاون رئيس سازمان سيا تبديل شدJohn E. McLaughlinدخالت داشته است، سپس به ھمکار جان مک لوگلين 

ديد و در چھارچوب طرح حمله به ايران برای تھيۀ پايگاه ّدر عين حال زندان سری برای سيا در بلغارستان را تدارک 

  ).٣(نظامی ياری رسانده است 

لمانی در امور تبھکاری سازماندھی شده، بويکو بوريسف را ا کارشناس Jürgen Roth، يورگن روت ٢٠٠٨در سال 

  ).۴(تعريف کرده است » آلکاپون بلغاری « به عنوان 

مريکائی ا و در حالی که کشورش عضو ناتو و اتحاديۀ اروپا بود از سوی آژانس وقتی به مقام نخست وزيری دست يافت

بويکو بوريسف کپتاگون ساخته شده توسط شرکت بيمۀ امنيتی . برای کمک به جنگ عليه معمر قذافی فراخوانده شد

SICبه و تأثير بيشتر با مواد سازمان سيا اين داروی سنتتيک را برای جذ.  فرستادا را برای جھاد طلبان القاعده به ليبي

مخدر طبيعی يعنی با حشيش مخلوط کرد، راھکاری را که مصرف آن را با سھولت بيشتری بين مبارزان تشويق می 

پس از ). ۵(کرد و در عين حال آنھا را در راستای اھداف برنارد لوی برای انجام اعمال خشونت بار آماده تر می ساخت

  .وريه گسترش داد، بوريسف بازارش را به ساليبي

ولی مھمترين رويداد وقتی صورت گرفت که سيا با استفاده از قابليت ھای دولتی که پيش از اين به جبھۀ ورشو تعلق 

. ر اسلحۀ ساخت شوروی خريداری کرد و به سوريه فرستادال ميليون د۵٠٠داشته و اکنون به ناتو پيوسته است، معادل 

  .Konkurs سامانۀ موشک ضد تانک کنکورس ٧٠٠د تانک دوش برد و  نارنجک انداز ض١٨٨٠٠طور مشخص ه ب

تی را برای کسب اطالع از اين قاچاق به بلغارستان فرستاد، يک اتوبوس حامل سياحت گران أوقتی حزب هللا ھي

 را بنيامين نتانياھو و بويکو بوريسف مقاومت لبنان.  نفر زخمی شدند٣٢اسرائيلی ھدف حملۀ تروريستی قرار گرفت و 

سرانجام پزشک قانونی، دکتر . متھم دانستند و چندين روزنامۀ محلی گزاراشاتی دربارۀ کاميکاز حزب هللا منتشر کردند

 مشاھده کرد که نتايج آزمايش ھا با شاھدان عينی مطرح کرده اند تطبيق نمی کند، يکی از Galina Milevaگالينا ميلوا 

 که حملۀ تروريستی توسط کاميکاز Lubomir Dimitrovتروف  سرھنگ لوبومير ديمي،والن ضد جاسوسیؤمس
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 ،در حالی که روزنامه. صورت نگرفته بلکه يک حامل ساده بوده و بمب بدون اطالع حامل از فاصله منفجر شده است

دو عرب با مليت کانادائی و استراليائی را به عنوان متھم معرفی کرده بودند، آژانس سوفيا نيوز از يک ھمدست 

به شکلی که وقتی اتحاديۀ اروپا با بررسی اين .  ياد کرده بودDavid Jeffersonريکائی با نام جعلی ديويد جفرسون ما

رويداد می خواست حزب هللا را در فھرست سازمان ھای تروريستی به ثبت رساند، وزير امور خارجه يا بوريسف از 

، تأکيد کرد که در واقع، ھيچ موردی که دال بر Kristian Vigenineقدرت اجرائی معزول شدند، کريستيان ويژنين 

  ).۶ (درابطۀ اين حملۀ تروريستی با مقاومت لبنان باشد وجود ندار

جای سالح ھای شوروی سابق ه  سفارشاتش را متوقف کرد و عربستان جايگزين شد و از اين پس ب٢٠١۴از پايان سال 

اض از پشتيبانی امارات اتحاديۀ يکمی بعد، ر.  خريداری شدBGM-71 TOWتجھيزات ناتو مثل موشک ضد تانک 

  ). ٧(عرب برخوردار شد 

محموله ھا به وسيلۀ شرکت حمل و نقل . تحويل اسلحه به القاعده و داعش را به عھده گرفتند) فارس(دو دولت خليج 

از طريق تبوک در  Etihad Cargo و حمل و نقل ھوائی اتحاد Saudi Arabian Cargoھوائی عربستان سعودی 

  .مرز عربستان سعودی و اردن، يا از طريق پايگاه الظفره، يعنی پايگاه امارات و فرانسه و اياالت متحده فرستاده می شد

اين بار بلغارستان می بايستی عبور لوله ھای . ، سازمان سيا سفارش تازه ای برای بلغارستان داشت٢٠١۴ جوندر 

 از خاک کشورش را ممنوع کند، يعنی جريان گازی که می توانست اروپای South Streamانتقال گاز سات استريم 

اين تصميم که بلغارستان را از درآمد خيلی مھمی محروم می کرد، از يک سو موجب کند ). ٨(غربی را تأمين کند 

بھانۀ بحران  و از سوی ديگر به  می شد) ٩  ( Wolfowitz اروپا بر اساس طرح ولفويچ ۀکردن روند رشد اتحادي

سپس موجب گسترش گاز شيست در اروپای غربی . اوکراين مجازات روسيه توسط اتحاديۀ اروپا را عملی می ساخت

سرانجام سياست سرنگونی جمھوری عرب سوريه را نيز حفظ کرد که می تواند به صادر کنندۀ بزرگ ). ١٠(می شد 

  ).١١(گاز تبديل شود 

 که ٢٢۵٣، دولت عضو ناتو و اتحاديۀ اروپا، نشان می دھد که با وجود قطعنامۀ آخرين گزارشات در مورد بلغارستان

ل متحد رسيده است، در ارسال غير قانونی اسلحه و مواد مخدر برای القاعده و لبه تصويب شورای امنيت در سازمان م

  .داعش پافشاری می کند

Thierry Meyssan  
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