
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

 
  تبارن. گری د: سندهينو

  یآمادور نويد:  ازبرگردان
  ٢٠٢٠ اپريل ٠۵

  

   عليه بشريتھای بيولوژيک ُکاربرد سالح از جھانی تحقيقات، ساخت وتش پيامريکا

   
که امراض و  ئیھا کنند، اما آن  میئیناساش ھا را گردند و ويروس ھا می  قھرمانند که مانع بروز بيماری آن کسانی

 ۀکرد و سابق با توجه به عمل. دھند، بی عاطفه و فاقد خوی انسانی اند شيوع می کنند واز روی عمد ھا را ايجاد می ويروس

عوامل عليه بسياری از  ُ و ميکروبی، و کاربرد اين جنگ بيولوژيکۀ صنعتی آن در بار– و مجتمع نظامی امريکا دولت

مند  خصوصيت ھای نژادی خاصی باشند، اين نھادھای قدرت ُ و تمايل به ايجاد عواملی که جھت کاربرد عليهردم جھانم

خواھد  ھای دست ساز به منظور جنگ، می ويروس. گناھان تبديل شده اند مرگ بی رحمانه به انتقال و آذوقه رسان بی

  واگذارئیھا شکار در اين حد و سطح به آن. تس  شيطانیًواقعاتخريب اقتصادی باشد، يا مرگ جمعی افراد، کاری  برای

تواند دستور  مشکلی می لو خود برای کنترئیبرای مثال يک پريزيدنت به علت عدم توانا. شده است که در قدرت اند

قربانيان ست، اما گناه را به گردن   مشکل ھميشگی بودن آن نابودی يک ميليون انسان را بدھد که خود او مسبب ايجاد و

   .خود می اندازد

فرساتر،  ويژه کودکان بيرحم تر، طاقته گناھان، ب ھای جديد بتوانند نسبت به بی کرد که جنگ می چه کسی ھرگز باور

که به کام مرگ  ھا نفر انسانی خاطر بياوريم ميليونه ب . گذشته باشندۀھای مرتکب شد دردناک تر، و مضرتر از قساوت

که نابود  ئیُمحو و معدوم شدند، کل کشورھا میوھای ات  که توسط بمبئیا بجنگند، شھرھافرستاده شدند تا در سنگرھ

روزی . دمستبد يا منتخب را تسکين دھ» رھبران«گرسنگی دادند تا برخی از  ًھا نفر انسانی را که عمدا شدند، و ميليون

ما باتوجه به جنگ و تکنولوژی انيم، اد گونه که ما می ھمان  پايان زندگی است،ۀی نشانئکردم که جنگ ھسته  فکر می

 که سموم برد، برای اين ُل نشده و مھلک جمعيت جھان را ازبين میوھای کنتر که ويروس کنم ن، اکنون تصور میمدر
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تواند وجود داشته  ديوانگی نمی و پايانی جھت اين. شوند يکی پس از ديگری به عنوان اقدامات جنگ نامرئی پخش می

و اين ھمه  منجر به گسترش بيماری در سراسر جھان بشود؛ تواند  نوع تالفی مشابھی در نوع خود میباشد، زيرا که ھر

 . شده استتوسط نوع بشر ايجاد و آفريده

گاه  آزمايش طور حتم توسط انسان دره ، بلکه بًست که نه تنھا احتماال يکی از بسيار مواردی) ١( کرونا ويروس جديد

 دقيق آن یسوی منشاه تحقيق را ب  مسيرًاين امر ظاھرا.  مختص چينی ھاستًحله تقريباساخته شده است، که در اين مر

 ۀ با سارز و ميرز اتفاق افتاده است، و دارای مادًست که قبال دارای خصوصيات بی نظيری اين ويروس .بازنموده است

. شده ای متصل نشده است  و به ھيچ ويروس حيوانی يا انسانی شناخته  است که ھرگز تشخيص داده نشده استژنيتيک

ساز انشان باشد، به عنوان يک سالح جنگی  اين ويروس دست که اگر اين امر بايد برای ھمه نگران کننده باشد، برای اين

ول پخش آن در چين شده است؟ اين امکان وجود دارد که اين ويروس در ؤچه کسی مس پس بنابراين، .توليد شده است

در ھيچ سطحی  وجه عقالنی نيست و ھيچه در بين مردم منتشر شده است، اما ب» ًدفاتصا«وجود آمده است و ه ب چين

را در کشور خودشان  کند و آن ايجاد می کنيد که دولت چين يک ويروس مختص نژاد چين آيا فکر می. اعتبار ندارد

  ؟دھد انتشار می

 طور خاص به چين رفته اند تاه  بامريکاھای غيردولتی  ھا و سازمان گاه دانش ،بدانيم در گذشتهقابل ذکرست که 

بود که، نتيجه اش اخراج  نما  غيرقانونی انجام دھند، و اين برای مقامات چينی چنان انگشتھای بيولوژيک آزمايش

ان ای صدھا ھزار  وارد، نمونه ھای دیر دانشگاه ھائیاصلی اين رسوا  کاران يکی از ھم. اجباری اين افراد بود

 غيرقانونی خود چنان به تحقيقات بيولوژيک و ھم  ُت برد، و چين را با اين نمونه ھا ترک نمودشھروند چينی را به سرق

 گذارد، مأموريت داشت که  متفاوتی بر اين مبحث میً، که چرخش کامالامريکاکه ارتش ست  ممکن . ادامه دادامريکادر 

  .ھا خيلی مشکوک است اين مأموريت آن. زمان انجام دھد تحقيقات را در چين در آن

 جنگ ۀ گستردۀدارای برنام  امريکا، ١٩۴٠ ھای حداقل از اوايل سال ،)٣(در سايت تحقيقات جھانی  )٢(طبق اين مقاله 

استفاده کرده  شورھای ديگرو ک) چين( از عوامل سمی عليه اين کشور ١٩۶٠ھای  بوده است، اما از سال بيولوژيک

، ديگر ھای بيولوژيک  سالحئیتوليد جنا نظر از تبليغات گسترده توسط دولت و شرکايش در تحقيقات و اين صرف. است

  .يک کار پنھانی نيست

خويش را عليه کشورھای ) سی بی دبليو(بيولوژيک  وئیيمياکھای   سالحۀ زرادخانامريکا ت، دول١٩٩٩از سال 

 خود کانادا، ۀ شمالی، الئوس، کامبوج، کوبا، پناھندگان قايقی ھائيتی، و ھمسايريایوک ورتوريکو، ويتنام، چين،فيليپين، پ

 در بسياری موارد به ئیامريکاالبته که دولت از شھروندان . تانجام داده اس) ۵(در کانتر پانچ ) ۴(طبق اين مقاله  بر

 ئیيمياکھا را در معرض عوامل ميکروبی و  چنين آن و ھم رده،استفاده ک) يا موش آزمايشگاھی(چه ھندی  عنوان خوک

خاطر استفاده از نيابتی ھا ه ب امريکاکه  اين بسپاريد که اين ليستی کوتاه است، برای خاطره ب. سمی قرار داده است

ه شده آنچه که در عراق و سوريه اتفاق افتاد، نيز شناخت  و ميکروبی، مانندئیيمياکجھت پخش عوامل ) ھا پروکسی(

انسان  ساز ھا دست شود اغلب آن انتشار چندين ويروس مختلف ادامه داشته است، که تصور می ،١٩٩٩از سال  .است

  .گذارد بوده اند، ازجمله ويروس کرونای کنونی که امروزه بر مردم چين تأثير می) ۶(

 کننده  اين خيلی نگران. جودست مختص نژادی مو عوامل جنگ بيولوژيکۀ تحقيقات و توسعۀدربار شواھد زيادی نيز

ھای  ھای پسامدرن، که اخبار رسانه  مارکسيستۀھای نژادی ساده لوحان استدالل کند، باتوجه به شخص فکر می. است

شود، اما  رحم مختص نژادی در ھر سطحی نابود می بی  سموم  و ھر شرکت کننده ای در اين کنند می اصلی را استفاده
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 چپ با افشای اين ۀ دولت در تمام سطوح، اھداف محوری برنامئیکاری، دورو پنھان کار، ازجملهمن معتقدم به داليل آش

  .دھد ُکند، اين رخ نمی رفتی حاصل نمی ضدنژادی حمايت شده توسط دولت، پيش دانش

 که د، بلکن  را توسعه داده و توليد میھای جنگ بيولوژيک عوامل و ويرويسنيست که  امريکااين فقط  هگويم ک من می

مورد مانند ھر مورد  در اين ،امريکااما . کنند کار را می بسياری از کشورھای توسعه يافته در سراسر جھان نيز اين

ھا از  تُ جھت کشتن کل جمعيئیخود مبنی بر توانا  جنگ و کشتار، در خواسته ھای ضدبشریۀديگری در ھر منطق

 که اين عوامل بسيار خطرناک و غيرقابل برای اين. تتاز جھان اس شتاکنون پي ئیيمياک و طريق اعمال جنگ بيولوژيک

گسترش يابند، اين ريسک نه فقط جھت جمعيت ھای ھدف قرارگرفته،  طور مھارنشدنیه توانند ب میل ھستند،   وکنتر

 عليه و   خلق شدهامريکادرنظر بگيريد که ويروس کشنده ای را که توسط . جھان آشکارست ُچنين برای کل که ھم بل

بگيرد با ديگر عوامل سمی  يد شود، و در تالفی، آن کشور يا ديگری تصميمئکارگرفته شده، کشف و تأه کشور ديگری ب

 ئیگذشت زمان، چند ميليارد انسان در يک چنين سناريو اين امر به کجا ختم خواھد شد، و با.  ضربه بزندامريکابه 

  ؟گيرند تحت تأثير قرار می

حال ه که که تاب ئیھا ويروسی  واقعيت اشاره دارند که زھرآگين ترين، سمی ترين، و کشنده ترينھا به اين داللتتمام 

 به فکر فورت ديتريک، مريلند، پاين بالف امريکادر . اند ھای سراسر جھان ايجاد شده گاه شناخته شده اند در آزمايش

 ُند، يوتا، ويگو ارديانس پلنت، و جاھایآيلند، می سی سی پی، داگ وی پپروايدينگ گرو آرسنال، آرکانزاس، ھورن

 بيفتيد که در امريکاتأسيسات نظامی  به فکر. به فکر شراکت فاشيستی بين دولت و صنعت داروسازی بيفتيد. ديگر بيفتيد

درمان   که اين امر ھيچ عالجی برای دست نمی آيد، برای اينه ب ھا ھيچ چيز خوبی از اين. سراسر جھان واقع شده اند

 . و کشتار جمعی استھم برای ھدف جنگ بيولوژيک  و آن دليل ا کشف واکسين ندارد، اما فقط جھت يکمرض، ي

کشد، فقط يک  کند و می ھا انسان را مريض می ميليون زمان  که در يکھای بيولوژيک جھت پيدا کردن سالحکوشش 

 اين ۀست، اما قربانيان بالقو دودیاين قدرت در دست افراد مع. شرير است  آشکار نيست، بلکه فراتر ازۀمضحک

اگر  به اين ديوانگی دراين سطح اجازه داد ادامه يابد؟ توان چگونه می .شود  افراد روی زمين میۀھم ديوانگی نصيب

 مقابله نمائيم که در جنگ بيولوژيک ئیھا شود که بتوانيم باھم عليه دولت له ای بتواند توده ھا را متحد کند، بايد باعثأمس

مشارکت   بالقوه با امکان بروز بيماری و مرگ در سراسر جھانئیکشتن نژاد خاص، ايجاد ويروس ھا يکروبی،و م

ھا را از روی عمد  که اين ويروس  مجرم ست،امريکااحتمال زياد دولت ه ھاست، که ب گام اول افشای اين دولت. دارند

شود، ريسک باور نکردنی به ھمه شناسانده خواھد ثابت  که اين ھنگامی. دھد تا منجر به خسارت بزرگ گردد کشت می

ديگر متحد شوند، و اين تجاوز به بشريت را متوقف  را کنار نھند، بايک ھايشان شد، و سپس مردم ھمه جا بايد اختالف

  .نمايند

ر کار د طور خستگی ناپذيریه ھای ماھر ب ھای آزمايشی، تيم گاه  و در ايست وسيع در وزارت صلح ھای گاه در آزمايش«

گياھی  مقادير سموم حل شدنی ھستند که قادر باشد زندگی  بار؛ يا برای توليد تحقيق جھت کشف گازھای جديد و مرگ

حتمالی ھای ا ُھستند که عليه کل آنتی بادی ھای بيماری مصونيت يافته ای ُکل قاره ھا را نابود کند؛ يا جھت توليد ميکروب

   )١٩٨۴-ُحورج اورول(».باشند

  .)١١(، و )١٠(، )٩(، )٨(، )٧( :يشترمنابع ب

 
:نويسنده ۀدربار  
. کند مونتانا زندگی و نويسندگی می متخصص در امور مالی است که در لويس تان،  ۀبارنت يک بازنشست. گری د

  :آدرس وب سايت او
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