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 ٢٠١٣ نومبر ٠٩

  سالح تحريکات-امريکا کوکائين ۀذخير
 در کوستاريکا در امريکاه يک ھواپيمای نيروی ھوائی  تن پس از بارگيری ب٢۴ کوکائين به وزن ۀيک محمول

ئيھا، شامل کارکنان امريکاکوکائين با نظارت حاوی بارگيری کيسه ھای . ، به ميامی حمل شدجوالی ٢٧تاريخ 

پس از پايان بارگيری، . م گرفت انجاامريکاسرپرستی سفارت ه  مبارزه با مواد مخدر بۀادارسازمانھای سيا و 

اين عمليات مخفيانه انجام شد و خدمات پرواز فرودگاه . بالفاصله به پرواز در آمد» بوئينگ«ت پرواز أھي

بوئينگ « ظاھری برای پرواز ۀحتی پارلمان اين کشور نيز اجاز. کوستاريکا در جريان اين عمليات قرار داده نشد

  ... مواردی ضروری است صادر نکرد، ھر چند در چنينامريکا، ھواپيمای نظامی »III گالمباستر ١٧ - سی

که پس از يک روز  طوریه ب.  عمليات شکست خوردند نگھداشتن در حفظ سّریامريکاسازمانھای امنيتی 

 را ١٩٩٠ و ١٩٨٠گزارشاتی در رسانه ھا در اين باره انتشار يافت، که اين داستان کوکائين، رسوائيھای سالھای 

 کارتلھای مواد مخدر، اما زير نظارت ۀوسيله انگردان بيادآوری می کند، که در آن سالھا، محموله ھای رو

سود حاصل از فروش .  انتقال می يافتامريکا ۀی مرکزی و جنوبی به اياالت متحدامريکاسازمانھای امنيتی، از 

بخشی از سود، به حساب کارتلھای مواد مخدر، که . شد صرف می» کنتراھا«آنھا برای خريد و ارسال تسليحات به 

: سؤال می شود. دست آورده بودند، واريز می گرديده  آزادی عمل بامريکاب و کار خود در خاک برای کس

 به چه منظوری از کوستاريکا و ھمچنين، از پاناما، بليزا، )١(رمخد مبارزه با موادۀو ادار» سيا«سازمان 

  در می کنند؟السالوادور، جمھوری دومينيکن و برخی کشورھای حوزه دريای کارائيب مواد مخدر صا

و » مردمی«ھای مخدری از کوستاريکا و ساير کشورھا برای خرابکاری عليه رژيمھای دالرگمان می رود، که 

که چنين  اما برای آن. شود ليوی، اکوادور و نيکاراگوئه استفاده میوتأمين مالی گروھھای مخالف در ونزوئال، ب

ظرفيت ناکافی کوره «ردند، که تُن ھا کوکائين به دليل تصور نشود، مقامات رسمی کوستاريکا شتابزده اعالم ک

طور منظم سوزانده ه  ھم کوکائين باما اگر واقعاً .  انتقال يافتامريکا ۀسوزاندن مواد مخدر، به اياالت متحد» ھای

و با   سال جاری، در پاناما، علناً جونالبته، در ماه .  آن ھم نمی توانست وجود داشته باشدۀه ذخيررمی شد، يک ذ

 کوکائين، در زباله دانی شھر، بدون وجود ھيچ کوره ای،  تن ماده مخدر ، عمدتاً ١٢حضور خبرنگاران رسانه ھا، 

در پاناما در عرض يک سال، . با استفاده از بنزين و بی ھيچ بحثی راجع به خطر زيست محيطی سوزانده شد

 بی ھيچ محدوديتی امريکاآژانسھای امنيتی کا، که يدر کوستار.  تن ماده مخدر نابود شده است٢۴ مجموعاً 

  .شود  برای اھداف ديگری ذخيره میحکمرانی می کنند، مواد مخدر علناً 
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طبق .  دچار شد، اطالعات کافی وجود نداردامريکادر اين باره که کوکائين کوستاريکا به چه سرنوشتی در 

کوکائين را طی يک تلگراف ويژه به مقررات موجود، کنسولگری کوستاريکا موظف بود مراتب نابودسازی 

که از سرنوشت کوکائين حمل شده از کشور او  اما کنسول کوستاريکا به دليل اين.  خود اطالع بدھدۀوزارت خارج

ئيھا نه تنھا امريکا.  اطالعاتی در اختيار نداشت، نمی توانست گزارش بدھدامريکاتوسط ھواپيمای نيروی ھوائی 

له أگونه اطالعی ھم در مورد اين مس  سوزاندن کوکائين دعوت نکردند، حتی ھيچۀروسکنسول کوستاريکا را در پ

 مخدر واقعا ھم از بين برده شد؟ اگر آری، آيا ۀآيا اين ماد. به او ندادند و بدين ترتيب تمام قوانين را زير پا گذاشتند

ين باره که کوکائين چگونه استفاده خواھد در ا.  آن؟ زيرا، اھداف عملياتی ھمواره به ذخاير ثبت نشده نياز داردۀھم

 ۀ، سخنگوی ادارجيمس ريچارد کنی در کوستاريکا و نه امريکا سياسی سفارت ۀ، رئيس شعبرُوی پرينشد، نه 

آيا وضعيت پيش بينی نشده در جبھه ھای : شود در اينجا اين سؤال مطرح می. مبارزه با مواد مخدر چيزی نگفتند

ئی امريکا ھنگام کار در ھندوراس، به ھلی کوپترھای کنیخدر کمتر پيش می آيد؟ ھمين مبارزه با قاچاق مواد م

در نتيجه، دو زن حامله و دو مرد کشته شدند، .  را صادر کردسرخپوستان ميسکيتودستور شليک به قايق حامل 

  . ھم در قايق يافت نشدی مخدرۀچھار نفر ديگر مجروح گرديدند و ھيچ ماد

 کيلوگرم کوکائين با ھواپيمای ايرفرانس از ونزوئال به فرانسه ھم مسائل ١٣٨٢ انتقال ، اخيرۀدر رابطه با حادث

، در حدود يک سال پيش به »النھرو«گزارش رسانه ھای جمعی، يک نفر، با اسم مستعار ه ب. زيادی مطرح است

س او کوکائين را به اعضای سپ.  مواد مخدر از کارتلھای کلمبيائی موفق شدۀونزوئال رفت و به خريد يک محمول

نمی توانست ھمدستانی را از ميان شھروندان » مافيا«البته، که بدون کمک او . فروخت»  ايتاليائی-روسی«مافيای 

و پرسنل نظامی فرودگاه بين المللی سيمون بوليوار، و ھمچنين از ميان پرسنل ايرفرانس در ونزوئال و فرانسه 

نام مسافران ساختگی بی ھيچ مانعی به پای ھواپيما حمل شدند و ه کوکائين بچمدانھای حاوی . استخدام نمايد

اين چمدانھا ده روز در انبار ماندند و . مواد مخدر از باال اقيانوس اطلس به فرودگاه پاريس رسيد. بارگيری شدند

ر روند بازجوئی ھا تا کنون ھيچ اسم روسی د.  مأموران امنيتی کشف شدندۀوسيله ب» اتفاقی«طور ه  فقط ببعداً 

مافيای « حضور ۀ زنگ خطر در بارۀمثابه نظر می رسد، ھياھوی رسانه ھا می بايست به ب. برده نشده است

  .در ونزوئال عمل کند» روسی

نيروھای دشمن « مواد مخدر در ايرفرانس را، بدون رد احتمال دست داشتن ألۀرئيس جمھور مادورو مس

 ۀ ادارۀوسيله ب» عمليات حمل مديريت شده مواد مخدر«، »پرونده« اين .خواند» حکايت غريبی«، »ونزوئال

 مادورو، ھر جا که اين سازمان حضور داشته ۀگفته ب. مبارزه با مواد مخدر را به رئيس جمھور يادآوری می کند

رئيس جمھور از نيروھای انتظامی خواست . »شود قاچاق مواد مخدر ھميشه تقويت می«باشد، در آنجا 

 مبارزه با مواد مخدر ھمکاری می کردند، مورد ۀ با ادارونزوئالئيھای شاغل در شرکتھای فرامليتی را که سابقاً 

  .دقت بيشتر قرار دھند

بر سال جاری اظھار داشت، که مقررات قانون دفاع ومادورو ھنگام ديدار با فرمانده ارتش ونزوئال در آغاز ماه اکت

 ھواپيماھا، از جمله ھواپيمای قاچاق مواد مخدر، که موازين ۀھم. رائی شده استيکپارچه از حريم ھوائی کشور اج

رئيس جمھور تصريح کرد، که اکنون از . استفاده از حريم ھوائی را نقض نمايند، رديابی و پائين کشيده خواھند شد

 اوضاع آسمان سراسر رادارھای خريداری شده از چين، به ما امکان می دھد تا. چنين امکاناتی برخوردار ھستيم

ھر ھواپيما که حريم ھوائی کشور را نقض کند، اگر به فرود اجباری تن «: مادورو گفت. کشور را زير نظر بگيريم

خبرھای مربوط . »ھا و يا ساير جنگنده ھای نيروی ھوائی ما ساقط خواھد شد١۶، اف »سوخوھا «ۀوسيله ندھد، ب
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 ھم ابر نشان داد که گفتار و کردار رئيس جمھور بوزوئال در ماه اکتبه سقوط دو ھواپيمای ناقض حريم ھوائی ون

  .منطبق است

قاچاق «: او گفت.  مبارزه با مواد مخدر نمودۀرئيس جمھور مادورو تأکيد خاصی روی ويژگيھای فعاليتھای ادار

 سياسی برای ۀسلحعنوان اه  در اغلب موارد از آن ب مواد مخدر از قدرت باالئی برخوردار است، و اين ساختار

مادورو خاطرنشان کرد، . »جعل پرونده عليه کشور ما استفاده می کند تا ونزوئال را کشور مواد مخدر معرفی کند

 ۀ کشف مواد مخدر و دستگيری توزيع کنندگان آن، ونزئال موفقيتھای بزرگی کسب کرده است و ھمۀکه در زمين

دست ه ب» ساختار فرامليتی قاچاق مواد مخدر «-بارزه با مواد مخدر مۀ، پس از قطع رابطه با ادار رااين موفقيتھا

 پول از فروش مواد مخدر کشف شده به کجا دالرميليونھا ميليون «: از زبان خود مادورو نقل می کنيم. آورده است

صاد اين  برای سر پا نگھداشتن اقتامريکاشوند؟ البته، که به بانکھای  و به صندوقھای کدام بانکھا سرازير می

خواھد کشوری مثل ونزوئال  ئی میامريکاو اين آژانس . شود  در سال سخن گفته میدالر ميليارد ۵٠٠از . کشور

ه  آن نيست، بۀسازد و خودش توليد کنند کند، مزارع مواد مخدر را نابود می را که از ھمه مرزھای خود دفاع می

  .»عنوان کشور مواد مخدر معرفی نمايد

 مبارزه با مواد مخدر و سازمان سيا ھر گاه که شرکت ۀطی سالھای اخير ادار. ل فھم استخشم مادورو قاب

شناسائی شدند، بارھا » با اتھام مواد مخدر«کشورھا و سياستمداران مخالف » بدنام کردن«ھمکارانشان در عمليات 

 مبارزه با مواد مخدر کثيف ترين ۀادار. ابعاد اين عمليات بسيار گسترده است. در مرکز رسوائی ھا قرار گرفته اند

کار می بندد، مرعوب می کند، مخفيانه مواد مخدر توزيع می کند، به اقدامات ه روشھا را برای استخدام جاسوسان ب

دست می زند، مدارک و شواھد جعل می کند، ھر کسی را که در صدد » ھدف«تالفی جويانه عليه خويشاوندان 

 مبارزه با مواد مخدر با ۀادار. گری کند، به قتل می رساندءمواد مخدر برآيد و افشا مبارزه با ۀقطع رابطه با ادار

رژيمھای «ی التين به توطئه عليه امريکا ملی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در بسياری از کشورھای قطعاتجلب 

 مبارزه با مواد ۀندگی ھای اداربه ھمين دليل، به فعاليت نماي. کند  بازی خود را به آنھا ديکته میۀ، قاعد»پوپوليستی

ی التين خاتمه داده شده و در برخی کشورھای ديگر نيز زير نظارت مخفی امريکامخدر در يکسری از کشورھای 

  .مقامات رسمی قرار دارند

 و يک مترسک مبارزه با قاچاق مواد مخدر است که ئی مبارزه با مواد مخدر، يک ساختار جناۀاداردر واقع، 

 قانونی کردن ماريجووانا در .)٢( بر تجارت مواد مخدر را فراھم می آوردامريکا جھانی ۀد اعمال سلط مساعۀزمين

درج نوشتارھائی . حساب می آيده ب» ليبرال مخدری«، فقط اولين گام بزرگ در راه تکميل امريکابرخی ايالتھای 

مقابل ھروئين و ساير مواد مخدر قرار  ۀراجع به بی ضرر بودن کوکائين در مطبوعات شروع شده و آن را در نقط

اکنون، بر اساس برآورد .  تجارت کوکائين خواھد بودۀدر عرص» ابتکار موفقيت آميز«گام بعدی، . می دھند

دولتھای کشورھای .  مبارزه با مواد مخدر کنترل می کندۀ درصد آن را ادار۶٠ی التين، بيش از امريکاکارشناسان 

  .ھمواره می تواند از پشت خنجر بزند» شريک«که اين ی التين می فھمند، امريکا

   

  :افزوده ھای کمکی مترجم

)١(-   

The U.S. CIA and Drug Enforcement Administration (DEA) 

 امريکا و ھمچنين سياستھای امريکا مبارزه با مواد مخدر ۀبرای شناخت باز ھم بيشتر سازمان سيا و ادار -)٢(

 :اری رابطه با اين کشور سر از پا نمی شناسند، نشانی ھای زير نيز معرفی ميگرددکه غرب زدگان برای برقر
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