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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
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 Human rights بشر حقوق

 
   و افزودۀ پورتال*حميد محوی: فرستنده

 ٢٠١۴ می ٠٣

 کشد؟  چگونه مردم جھان را میامريکا
 بيماری لژيونری، ھپاتيت سی، جنون گاوی،ايدز، : ھا مانند از بيماری داند که منشاء بسياری ھيچ کس ھنوز نمی

گاه مشخص نشد ولی  که ھيچ ھا بيماری ديگری ھای عامل خونريزی، تب السا، سندرم خستگی مزمن و ده ويروس

  . کشف کردامريکاسری اياالت متحده  ھای ھا را در آزمايشگاه  اين بيماریۀتوان ريش می

 

 ظھور پيدا می ۀ مردم ايران دوباره عرصامريکائیر و احساسات ضد، شو]عقرب[ آبان١٣با نزديک شدن به سالروز 

 .می کند

از انقالب اسالمی ايران ھمواره ذھنيتی منفی از اين کشور را در ذھن   سال گذشته٣۵ طی امريکاعملکرد دولتمداران 

 .ايران باقی گذاشته است مردم

نی خواھد شد، سياھه ای که ترور، تجاوز، تحريم و شک سياھه ای طوال  عليه مردم ايران بدونامريکاروايت جنايات 

 .مخالفان انقالب تنھا بخش کوچکی از آن خواھد بود حمايت از

 تنھا امريکاآيا « را بيشتر نمايان کند؛ امريکاآن می تواند ماھيت دولت  ال و پاسخؤ سکاما در اين ميان مطرح کردن ي

 »ايران ظلم کرده است؟ به

 سال در ١٠ که نزديک به ئیدر افغانستان و عراق دارد، کشورھا ال جواب ھای بيشماریؤبدو ن شک پاسخ اين س

 . ھا را درک کرده اندامريکائیقرار داشته و مردم آن طعم خشونت  امريکااشغال 

 را امريکائیبار طعم وحشی گری از نوع  در ھمين حال کشورھای بسياری در سراسر جھان وجود دارند که حداقل يک

 .اندچشيده 

کارگيری ه  عليه کشورھای جھان، استفاده و بامريکاجنايت ھای   يکی از خطرناک ترين نوع بنابر اين گزارش،

 .بيولوژيکی و راديواکتيويته عليه ديگر کشورھای جھان است تسليحات

گيرد  صورت می امريکا به کشورھای ھمراه سياست ھای ئیيمياک اين تسليحات نه تنھا به صورت فروش بمب ھای

تعداد جنگ را در   خطرناکی را در اختيار کشوری قرار داده که بيشترينئی، توانائیموضوعات دارو بلکه با ورود به

 .ساليان اخير به دنيا تحميل کرده است

 می پردازيم؛ کشوری که امريکای و بيولوژيکی اياالت متحده ئھسته  در اين گزارش به بررسی تسليحات خطرناک

 .را پنھان کند  جنايتکار خودۀکيد بر گفت و گو محوری، چھرأد با نقاب دموکراسی خواھی و تدار امروز سعی
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 .می سازند» مرگ «امريکا که برای ئیآزمايشگاه ھا

 را کشف کند ئینشان می دھد که اين کشور ھمواره سعی داشته تکنولوژی ھا امريکا جديد دولت ھای ۀنگاھی به پيشين

علوم داشته باشند؛ تکنولوژی   فاصله زيادی برای رسيدن به اين نوع،دليل مخرب بودن آنه ديگر کشورھای جھان ب که

 .دارای انفجار است  که خطر آنھا بسيار کشنده تر از سالح ھایئیھا

  آنھا را در جايگاه خطرناک ترينامريکا ھستند که دولت ئیآزمايشگاه ھا اين ھا ھمان» ۴آزمايشگاه ھای درجه «

 .ای اين کشور قرار داده استآزمايشگاه ھ

 که دانشمندان اجير شده از سراسر جھان در آن در حال تھيه و آزمايش انواع ويروس ھای ئیھمان آزمايشگاه ھا

 .خطرناک و مرگ آور ھستند

ه آزمايشگا  خوبی بود تا تعدادۀ اما بھانامريکاتروريسم شدن از سوی دولتمردان  مبر و ادعای قربانی يازده سپتۀحادث

داشته ادامه افزايش يابد و اين افزايش تا امروز نيز  ٢٠٠٩در اين کشور از پنج به پانزده عدد در سال » ۴درجه «ھای 

 .باشد

  را قانع کندامريکا ۀجنجال ديگری بود که می توانست مردم و نمايندگان کنگر موضوع نامه ھای آلوده به سياه زخم نيز

 را که قرار بود صرف توليد دارو ئیھا ھزينه» تسليحات بيولوژيک به کار می برددشمن عليه ما «تا با اين ادعا که 

 . اختصاص دادندروی تسليحات بيولوژيک  بيماران شود به تحقيق بریبرای مداوا

 فعال امريکا در ۴ و ٣ مرکز تحقيقاتی در درجات امنيت بيولوژيک ۴٠٠از   اين اقدام اين بود که ھم اکنون بيشۀنتيج

بيش از چھارده ھزار نفر بر  ھای آن را دارند و  توليد عواملی ھمچون باکتری سياه زخم و فراوردهئیکه توانا ھستند

اکثر آنھا مربوط به بخش غير دولتی بوده و برای کسب بودجه  روی توليد چنين عوامل خطرناکی کار می کنند که

 .ذيرندمداران را ھرچه که باشد بپ مد نظر سياست ھای ند پروژهامجبور

  

  چگونه مردم جھان را می کشد؟امريکا

 ايدز، بيماری لژيونری، ھپاتيت سی، جنون گاوی، :بيماری ھا مانند  بسياری ازءھيچ کس ھنوز نمی داند که منشا

نشد ولی می  عامل خونريزی، تب السا، سندرم خستگی مزمن و ده ھا بيماری ديگری ھيچگاه مشخص ھای ويروس

 . کشف کردامريکا ی ھا را در آزمايشگاه ھای سری اياالت متحده اين بيمارۀتوان ريش

ھای علمی نيز ذکر شده اين است که در ھشت دھه از قرن بيستم آمار   مشکوکی که در گزارشۀبنابر اين گزارش، نکت

 ١٩٩۵ تا ١٩٨١سال  باره از  در حال کاھش بوده است اما به يکامريکاھای مسری در  ناشی از بيماری مرگ و مير

 . درصد افزايش يافته است۵٨اين آمار 

 تا کنون، به ١٩٣٢ از سال امريکا توسط سليحات بيولوژيککارگيری ته ب ۀدر کنار اين گزارش علمی نگاھی به کارنام

سطح جھان منتشر  پاسخ می دھد برخی ويروس ھای خطرناک و مسری از سوی کدام کشور مدعی تمدن در الؤاين س

 .می شود

 ۀ سياه پوست منطق٣٩٩ بيماری سيفليس را بر روی ئی مراحل نھاامريکا خدمات بھداشتی عمومیۀ  ادار١٩٣٢در سال 

اند از  کرده می بوميان ھيچ اطالعی از اصل موضوع نداشته و تصور.  آزمايش کردامريکا »آالبامای « در»کيتاسگ«

 اين بررسی به آزمايش تاسکيگ. شده است  خدمات بھداشتی برای ايشان در نظر گرفتهامريکاطرف دولت 

(Tuskegee Experiment) کشد که انسان در اثر ابتال به  برای اين بود که مشخص شود چقدر طول می معروف شد و

سيفليس باعث ايجاد زخم سفتی در  .اين افراد به سيفليس مبتال شده و با مرگ دردآوری از بين رفتند. بميرد سيفليس

 . شوند ھا و اعضای بدن تخريب می گيرد و بافت بدن را فرا می مه عفونت فراگيری تناسلی شده و در اداۀناحي
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 آزمايش ويروس سفليس بر روی سياه پوستان بی گناه

 

 زخم ايجاد شده بر اثر ويروس روی بدن افراد مورد آزمايش

بيماری   داروھای جديد عليه اينتأثير به بيماری ماالريا آلوده شدند تا شيکاگو ، چھارصد نفر از زندانيان١٩۴٠در سال 

ھای تب متناوب و  گاھی طوالنی و با ويژگی اين بيماری به صورت عفونت حاد در بيشتر موارد وخيم و. ارزيابی شود

خاطر  ت اين بيماری بهاھمي. کند  میئی ديگر خودنماۀھای ساده يا کشند با ويژگی خونی و بزرگی طحال و گاه لرز، کم

 .است ومير قابل توجه شيوع زياد و مرگ

اين گاز دارای .  ادامه يافت١٩۴۵اين آزمايش تا . گاز خردل قرار گرفتند تأثير، چھار ھزار سرباز تحت ١٩۴٢در سال 

 .زا است مخرب بر روی پوست، سيستم تنفسی و دستگاه گوارش بوده و سرطان اثرات
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ھای گاز زندانی شده و در  افراد در اتاق. ھای گاز استفاده کرد تست ماسک  از انسان برایيکاامر، ارتش ١٩۴۴در سال 

 .گاز خردل و ائويسيت که ترکيبی سيانوردار است قرار می گرفتند معرض

شروع شد که ھدف آن به کارگيری دانشمندان فراری نازی  (Project Paperclip)  پيپرکليپۀ، پروژ١٩۴۵در سال 

ھای توليد عوامل بيولوژيک  آزمايشگاه بخشی از اين دانشمندان در. ھای مخفی به آنھا بود پيشنھاد امنيت و ھويت در قبال

  فلورايد بر سيستمتأثيرنيز آغاز به کار کرد که  (Program F)  افۀبرنام ھمچنين در ھمين سال. به کار گرفته شدند

 .نمود ھا بررسی می اعصاب مرکزی را بر روی انسان

ھای پزشکی   آزمايشگاھی برای آزمايشۀھای ارتش به عنوان خوکچ بيمارستان ، تعدادی از بيماران١٩۴۶ر سال د

 .بررسی تبديل شد استفاده شدند و برای مخفی کاری بيشتر در گزارش ھا لفظ آزمايش به مشاھده و ارتش

 ,Document 07075001 :ثال سندبه عنوان م (امريکاوزارت دفاع  ، طبق اسناد به دست آمده از١٩۴٧در سال 

January 8, 1947.)   در . کرده است  برخی پرتوھا را بر روی انسان آزمايشتأثير امريکامشخص شد که ارتش

نمونه ھای انسانی نظامی و غير نظامی بدون  انجام داد و  LSD مخدر صنعتیۀمطالعاتی بر روی ماد CIA ھمين سال

 .استفاده قرار گرفتند که اطالعی داشته باشند مورد اين

شود، شناخت زمان و مکان را مختل ، فرد را دچار خوشی  خوی فرد می سبب ايجاد اختالل در خلق و. دی. اس. ال

کننده را به خودکشی و  کند و ممکن است مصرف وزنی ، ھذيان و افسردگی می  ، احساس سبکی و بیئیخودستا جا ، بی

دھد و اشباح خيالی جای خاصی در ذھن   دست میئی و شنوائیبينا ھای توھم. دی. اس. با مصرف ال. کشی بکشاند آدم

 .کنند می فرد باز

 آن را بر روی ساکنان اطراف ۀبمب اتمی در برخی مناطق کرد تا نتيج ، وزارت دفاع شروع به انفجار١٩۵٠در سال 

، ئینيروی دريا  يک کشتیدر ھمين سال برای انجام يک مانور. انفجار از نظر پزشکی مطالعه کندۀ محدود

 اين ده شدنھای ارزيابی مستقر در شھر چگونگی پراکن دستگاه  سم پاشی کرد وئیسانفرانسيسکو را با يک بمب باکتريا

ريه که يک يا دو  به التھاب بافت. شھروندان بسياری به بيماری شبه پنومونی مبتال شدند. کردند باکتری را ارزيابی

الريه، پنومونی يا عفونت ريه گفته  شود ذات ايجاد می کند و معموال در اثر عفونت  می سينه را درگيرۀطرف قفس

 .شود می

 ھای مولد بيماری در فضای باز ھا و باکتری آزمايش بر روی ويروس ، وزارت دفاع شروع به انجام١٩۵١در سال 

 اين عوامل قرار تأثيرمايش تحت آز ھای  ادامه داشت و مردم مناطق اطراف محل١٩۶٩آزمايشگاھی کرد که تا  غير

 .گرفتند

 از تسليحات وريا طی جنگ کامريکالمان منتشر کرده است در اين سال ا، بر اساس اسنادی که ١٩۵٢در سال 

 .بيولوژيک استفاده کرد

را بر روی وينيپگ،  (zinc cadmium sulfide) سولفيد کادميوم روی  از گاز سمیئی، ارتش، ابرھا١٩۵٣در سال 

ھدف اين بود که . کرد  رود مونوکاسی در مريلند و لسبورگ رھاۀويرجنيا، ميناپوليس، فورت واين، در لوئيس،سنت 

 CIA  به کمکامريکا ارتش ئیھمين سال نيروی دريا در. شوند  به چه نحوی پخش میئیيمياکگازھای ببينند 

ھوا مانند  يسکو تحت اثر عوامل منتشر شونده درھا ھزار نفر در نيويورک و سانفرانس ده  را ترتيب داد کهئیھا آزمايش

مرتبط با بيماری سياه (باسيلوس گلوبيجی  و) شود ھای ريوی، ادراری و خونی می که موجب عفونت(سراشيا مارسسنس 

 .قرار گرفتند) زخم
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و  پژوھشی يازده ساله برای توليد ۀشروع کرد که يک برنام را MK ULTRA ۀپروژ CIA ھمچنين در ھمين سال

شش مورد از  .ر رفتار بودييل ذھن و تغوھای کنتر  دارای کاربرد در برنامهعوامل بيولوژيک آزمايش داروھا و

 .ھای بی اطالع بود انسان نی اين پروژه شامل آزمايش اين عوامل بر رویئيھای دست پا پروژه

ھای شھری با عوامل  تتوان خود برای آلوده سازی جمعي در آزمايشی به منظور تست  CIA، ١٩۵۵در سال 

وريدا رھا فل  ايالت»تامپا بای« تسليحات بيولوژيک ارتش گرفته بود در ۀرا که از زرادخان بيولوژيک، باکتری خاصی

بر روی بيش از ھزار نفر از  LSD استفاده از ھای جديدی با  آزمايشامريکا ارتش ئیيمياکدر ھمين سال بخش . کرد

 . ادامه داشت١٩۵٨تا   شروع کرد کهامريکائیشھروندان 

 (Avon Park) و آوون پارک (Savannah) بيماری تب زرد را در ساوانا ھای ناقل  پشهامريکا، ارتش ١٩۵۶در سال 

ات را بر روی قربانيان تأثير رھا کرد و به دنبال ھر تست عوامل ارتش در قالب متخصصين بھداشت عمومی فلوريدا

 .آورد رساند و يرقان به وجود می می سيبويروس تب زرد به کبد آ. بررسی کردند

آزمايش بر روی . در اروپا و شرق دور برای ارتش صادر شد LSD ، مجوز انجام تحقيقات بيشتر با١٩۶٠در سال 

 .بود DERBY HAT ۀ ھا با نام پروژئیو بر روی آسيا THIRD CHANCE ۀنام پروژ ھا به ئیاروپا

 ۀای بود برای توسع را آغاز کردند که برنامه MK SEARCH ۀو وزارت دفاع پروژ  CIA،١٩۶۵در سال 

 .رفتار انسانی از طريق استفاده از داروھای روان گردان ھای دستکاری ئیتوانا

  ديوکسين قرار گرفتند که از اجزای بسيارتأثير در فيالدلفيا تحت »ھولمسبورگ« در ھمين سال زندانيان زندان ايالتی

 به سرطان بررسی شدند و ءابتال افراد سپس از بابت. سمی عامل نارنجی بود که در ويتنام به کار گرفته شده بود

 .سرطان شود تواند موجب بروز مشخص شد که عامل نارنجی می

 

 ادگار گذاشت از عامل نارنجی در ويتنام اين بال را تا نسل ھا بعد برای اين کشور به يامريکا ۀاستفاد
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 گناه  عامل نارنجی بر روی انسان ھای بیتأثير

ات سمی داروھای خاصی بر روی انسان و تأثيرکرد که تست  را شروع MK OFTEN ۀپروژ  CIA، ١٩۶۶در سال 

که عامل   مطبوع متروی نيويورک باسيلوس سابتيليس را رھا کردۀسال ارتش در سيستم تھوي در ھمين. حيوان بود

 .در معرض اين باکتری قرار گرفتند بيش از يک ميليون نفر از شھروندان. باشد اصلی بيماری سياه زخم می

ی در اختيار وزارت دفاع قرار داد تا طی پنج الی ده سال دالرميليون   دهۀ يک بودجامريکا ۀ، کنگر١٩۶٩در سال 

بيماری ايدز با ھمان خصوصيات  چندين سال بعد. از پيش نبردتوليد کند که ايمنی طبيعی در برابر آن کاری  عاملی را

 .خواسته شده شايع شد

 ھای بيولوژيک که شامل عوامل اين سالح. تسليحات مختص نژاد را تشديد کرد  توسعه و توليدامريکا، ١٩٧٠در سال 

ای خاصی از انواع بشر عمل نژادھ اند که بر روی ای دستکاری شده ھای خاصی ھستند به گونه  بيماریۀوجود آورنده ب

 .برند انتخاب طراحی شده و گروه ھای نژادی خاصی را از بين می کنند در واقع اين عوامل برای اھداف قابل می

 ١٩۴٩ھای   مسکونی طی سالۀ منطق٢٣٩د کرد که ئيبھداشتی سنا تا ، بخش رسيدگی به تحقيقات علمی و١٩٧٧در سال 

واشنگتن دی سی، کی  برخی از اين مناطق مانند سانفرانسيسکو،. لوده شده استعوامل زيستی خطرناک آ  با١٩۶٩تا 

 .وست، پاناما سيتی، ميناپوليس و سنت لوئيس بود

 سيصد ھزار نفر از اتباع اين کشور به امريکا بيولوژيک ارتش ۀاثر حمل ، دولت کوبا اعالم کرد که در١٩٨١در سال 

شدت خونريزی از پای در  نريزی دھنده ويروسی است و مبتاليان در اثرمبتال شده اند که يک بيماری خو تب دنگو

 .آيند می
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 را در کشورھای جھان گسترش داد  آنامريکابيماران مبتال به تب کنگو که 

گيری   ھمه افرادی را به پاکستان و افغانستان گسيل داشته تا در اين دو کشورامريکا کرد که ءشوروی طبق اسنادی افشا 

 .تب دنگو ايجاد کنند

 . جھت تجھيز عراق در مقابل ايران عوامل و تسليحات بيولوژيک را در اختيار صدام قرار دادامريکا، ١٩٨٣در سال 

کاری شده، سموم  ھای دست ويروس:  شامل اين موارد بودامريکابيولوژيک  ، به گزارش کنگره تسليحات١٩٨۶در سال 

ديگری داشته باشند و با ھيچ کدام از  اند تا صفات ايمنولوژيک ر يافتهييريق مھندسی ژنتيک تغعواملی که از ط طبيعی و

 .نباشند ھای در دسترس بشر قابل پيشگيری واکسن

 تسليحات بيولوژيک توسط ۀرغم امضای قراردادی که تحقيق و توسع ، وزارت دفاع قبول کرد که علی١٩٨٧در سال 

 . مرکز و دانشگاه پيگيری شده است١٢٧د؛ اين تحقيقات در ساز ممنوع می  راامريکادولت 

 در لوس آنجلس با يک واکسن آزمايشی ئی سياه پوست و اسپانياۀشش ماھ ، بيش از ھزار و پانصد نوزاد١٩٩٠در سال 

 به بعدھا پذيرفته شد که. بود  مجوزی صادر نشدهامريکا آن در ۀبرای استفاد گاه قبالً  واکسينه شدند که ھيچ سرخک

 .داده نشده بوده است والدين اين نوزادان ھيچ اطالعی در اين مورد

تھيه کرد و عنوان داشت که حداقل به مدت پنجاه سال وزارت دفاع  ، سناتور جان دی راکفلر گزارشی١٩٩۴در سال 

 گاز خردل و خطرناکی مانند  دھی عمدی موادتأثيرنفر از پرسنل نظامی را برای آزمايش ھای انسانی و  صدھا ھزار

 .مواد توھم زا استفاده کرده است  عصبی وئیيمياکعصاب، پرتودھی يونيزه شده، مواد ا

  پيشنھاد داده است که در عوض در اختيار قرار دادنجاپانجناياتکاران جنگی  ، دولت پذيرفت که به١٩٩۵در سال 

 .تعقيب اعطا کند ونيت ازو مص اطالعات مربوط به تحقيقات تسليحات بيولوژيک ژاپن، به آنھا حقوق

عوامل بيولوژيک مورد استفاده در جنگ خليج فارس در ھوستون،   کرد کهءھمين سال دکتر گارس نيکولسون افشا

 .و فلوريدا توليد شده و بر روی زندانيان تگزاس آزمايش شده بوده است تگزاس، بوکاراتون

کردند که خواھان بررسی ارتباط سندرم جنگ خليج  ءدرخواستی را امضا و ھشت عضو کنگره ، ھشتاد١٩٩٧در سال 

 .استفاده از تسليحات بيولوژيک بود فارس و

 . پست شدامريکا حاوی باکتری سياه زخم به افرادی در ئی برنامه ريزی شده نامه ھا، به طور کامالً ٢٠٠١در سال 
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 ۀين ويروس از خانوادا.  شدئیدر اين سال شناسا (West Nile virus) ، ويروس نيل غربی٢٠٠٢در سال 

ھای  پرده  کولکس، در انسان سبب آنسفاليت يا تورم مغز و مننژيت يا تورمۀدر اثر نيش پش  است که»ھا آربوويروس«

 و در ايالت نيويورک امريکا در ١٩٩٩سال  زئياولين بار کانون بيماری تب نيل غربی در پا. شود مغز و نخاع می

 .مشاھده گرديد

برخی .  انتشار يافتجاپاناياالت کانادا و نواحی از مکزيک، اروپا و  شتری از اقيانوس آرام وبعدھا در نواحی بي

پيش آمد که آيا باز ويروس فلج  الؤگزارش دادند که عاليم اين ويروس شبيه به عاليم فلج اطفال است و اين س ھا رسانه

 تا يک عامل بيولوژيک خطرناک ديگر ساخته جديدی در آمده است ر داده شده و به صورتيياطفال در آزمايشگاه تغ

متعھد و ملزم  شود يعنی افرادی که دولت غربی فقط در افراد پير و بيمار موجب مرگ و مير می شود؟ ويروس نيل

 .کند ھای مربوطه از ايشان نگھداری است با صرف ھزينه و تخصيص بودجه

ھای  ھای دنگو پشه پشه. جب مرگ و مير فراوانی شددر پاکستان مو ، شيوع ويروس دنگو٢٠١٠ و ٢٠٠٩در سال ھای 

 به ءدھد که ابتال روی می تب دنگو با عالئمی شبيه به بيماری آنفلوآنزا. باشند که حامل ويروس دنگو می طبيعی ھستند

  که در ظاھر برای مبارزه با اين پشه انجام شد پشه ھایئیھا آزمايش طی. آن در کودکان و افراد مسن خطرناک است

 آن ۀرھا شدند که نتيج  در پاکستان٢٠١٠ و ٢٠٠٩ شده بودند توليد شدند و در سال ھای مھندسی ژنتيک ديگری که

 انگلستان و »اوکسيتک«تحقيقات توسط کمپانی بيوتکنولوژی  . به تب دنگو و مرگ و مير ھزاران پاکستانی بودءابتال

بيولوژيک توسط   استفاده از ويروس دنگو به عنوان سالحانجام آزمايش برای. طراحی شده بود امريکامراکز دولتی 

 .روی انسان انجام گرفته است  برئیھا  پنجاه آزمايشۀ چھل بر می گردد و در دھۀ به دھامريکا

 است که  و استفاده از سالح ھای بيولوژيکامريکا ۀ شدءجنايت ھای افشا عام وھای اين ھا البته تنھا گوشه ای از قتل 

  .ه ھا و مقامات ديگر کشورھا خبری شده استرسان از سوی

 

  به مردم خود ھم رحم نمی کندامريکاوقتی 

 .اما تنھا مردم ديگر کشورھای جھان قربانی اين طرح ھای وحشيانه و خطرناک نيستند

وندان يابی به اين تسليحات عالوه بر شھر ھای گذشته برای دست طول دھه  درامريکانکته بسيار مھم اين است که ارتش 

ھای آزمايشگاھی به کار  نمونه  را نيز به عنوانامريکائیخبر  خود حتی شھروندان غيرنظامی از ھمه جا بی نظامی

برای تست عواملی ھمچون گاز خردل، گاز اعصاب، داروھای  گرفته و از آنان به صورت حيوانات آزمايشگاھی

خواھيم   است که در ادامه به تفصيل به اين موضوعھای گوناگون استفاده کرده و ويروس ھا گردان، باکتری روان

 .پرداخت

 المللی ھم ھاست و علی رغم تعھدات بين ترين نوع اين سالح مسلح به پيشرفته يادآوری اين جنايات نشان می دھد دولت که

ان نيز اغماضی کودکان و زنان و بيمار دھد و حتی در حق شھروندان خود اعم از اکنون نيز تحقيقات مرتبط را ادامه می

 .ھا خطرناک و عاری از ھرگونه نگاه انسانی باشد ملت تواند برای ديگر ندارد تا چه اندازه می

 سی ميالدی بر ۀ چيز جديدی نيست و حداقل به دھامريکابيولوژيک در  ھای مرتبط با تسليحات و عوامل آزمايش

انرژی اتمی و ديگر  ھای پرتو دھی در مرکز يش قربانی آزماامريکائیدر طی جنگ سرد ھزاران شھروند  .گردد می

ھا و توليد تسليحات و عوامل بيولوژيک در سال  منع آزمايش المللی  بينۀمراکز دولتی شدند و حتی بعد از امضای معاھد

بزرگ ناگھانی و   به يک جھش٢٠٠١مبر که اشاره شد بعد از يازده سپت  ادامه يافت و چنانامريکا  اين کار در١٩٧٢

 .ل برانگيز نيز دست يافتاؤس
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 ھزاران ١٩٧٣ تا ١٩۶٢ھای  داد در طی سال دست آمد که نشان می  بهامريکا سندی از وزارت دفاع ٢٠٠١در سال 

مانند گاز اعصاب، گاز  عواملی. اند  و بيولوژيک قرار گرفتهئیيمياکض عوامل به طور عمدی در معر امريکائیسرباز 

، سياه زخم و طاعون بر روی (Bacillus globigii) گلوبيجی ، باکتری باسيلوس(E-coli) سارين، باکتری ای کوالی

قط اين گزارش ف جالب توجه است که.  روی داده است،توانستند از خود انجام دھند حفاظتی ھم نمی خبر که ھيچ افراد بی

 . جلب نکردگونه توجھی را به خود ھيچ مبر پخش شد و در آن بحبوحهدو روز پس از حمالت يازده سپت

  نه تنھا به مردم جھان بلکه به مردم و سربازان خود نيز رحم نمی کنند وامريکا اين گزارش نشان می دھد که دولتمردان

 . خود خواھند کردۀآنھا را قربانی اھداف کثيف و جناريتکاران

 برای امريکاريک و مخوف  تاۀجريان ھای سياسی بدون توجه به اين سابق بنابر اين گزارش، حال جالب است که برخی

استکبار از حذف شعار   و روز مبارزه با]عقرب[ آبان١٣ ۀکشورھای جھان و کشتار مردم بی دفاع، در آستان سلطه بر

 . دم می زنندامريکامرگ بر 

 امريکاکنار ھزاران جنايت عليه ملت ايران اثبات می کند که چرا مردم   درامريکات ھای اينچنينی جناينگاھی به 

  بی اعتماد ھستندامريکانسبت به  موارهھ

  

  :افزوده

  . که مترجم آن معلوم نيستد فرستاده اند، ضمن ارسال تأکيد داشته ان»محوی«اين گزارش را که ھمکار گرامی ما آقای 

ر ااز نظر ما چه اين مطلب ترجمه ای باشد که مترجم آن معلوم نيست، چه در بد ترين حالت از قلم يک ايرانی ھواد

برخاسته باشد، در اصل قضيه که بيان ذره ای از کوھوارۀ جنايات امپرياليزم امريکا است، ژيم سفاک واليت فقيه ر

  . تغييری به وجود نمی آورد

چه حد اقل در ھمين پورتال بيشتر از ده ھا مطلب و مقاله از قلم ھای مختلف وجود دارد که ھمه مبين جنايات امپرياليزم 

به ھمين اساس ما ضمن آن که مطالعۀ اين . ند افغانستان و عراق و ساير خلقھای جھان می باشدامريکا بر خلق در ب

مطلب را به تمام خوانندگان عزيز خويش تأکيد می داريم از ھمۀ آنھا اکيداً انتظار داريم تا در مواجھه با ھر نوع پيشامد 

خوشنما و جيب ھای فراخ ب ظاھر آرام، چھره ھای  ھوشياری خويش را به کار گرفته، فريھا و متحدان آنھاکائييامر

 هآنھا را نخورند و ھميشه اين نکته را به خاطر داشته باشند که وقتی رژيمی به مردم خود رحم نکند به ديگران ھيچ گون

 .ترحمی نداشته، در قفای ھر حرکت به ظاھر دوستانۀ امريکائی ھا می تواند عفريت مرگ درد آوری پنھان شده باشد

 اما اين که آيا تنھا می تواند، شعار مرگ بر امريکا، تمام مطلب را بيان دارد، ما را چنان عقيده ای نيست، چه تاريخ و

کشور خود ما افغانستان و تاريخ کشور ھای جھان به وضاحت نشان داده است که امپرياليزم فقط می تواند با تکيه بر 

وھای مشابه آن، سلطۀ جنايتکارانه اش را در کشوری پھن نمايد، پس ھيچ  رژيم واليت فقيه و نيرارتجاع بومی از قماش

قناعت نمود، بلکه » مرگ بر امريکا«گاھی نبايد وقتی پای دادن شعار و مبارزه به خاطر تحقق آن در ميان است، به 

بۀ چوبدستان گفت و در ثانی ارتجاع دھن دريدۀ مذھبی و غير آن را به مثا» مرگ بر امپرياليزم امريکا«نخست 

  . ساخت شعارامپرياليزم نيز شامل
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