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  ائیکيميجنگ 

  
  ھانک آلبارلی

 

 طرح ھای تجربی ا ش را به آزمون گذاشت  يشگاھیوقتی سازمان سيا روی فرانسوی ھا به عنوان موش آزما

Quand la CIA menait des expériences sur des cobayes français 

 روانی در سازمان سيا طی جنگ سرد تحقيق   -ل فکری وئی که روی آزمايش ھای مرتبط به کنترامريکاروزنامه نگار 

او نوشته است که سال . ح ناپذير در فرانسه کشف کرده بودمی کرد، مدارکی در مورد رويدادھای ابھام آميز و توضي

 به وسيلۀ LSDس دی اين سالح پخش ال ا: ته است ، سازمان سيا در فرانسه يک سالح سّری را به آزمايش گذاش١٩٥١

و يا انجام گرفته بوده بی آن که مقامات  آزمايش در يکی از دھکده ھای استان گار در جنوب فرانسه . ھوا پخش کن بود

ما از .  نفر شده است٧گويا که اين آزمايش به فاجعه انجاميده و موجب مرگ . مردم محلی از آن اطالعی داشته باشند

 درخواست کرديم پژوھش خود را به شکل مختصر برای خوانندگان شبکۀ Hank Albarelliھانک البارلی 

 .ولترتوضيح دھد

  ٢٠١٠ چ مار١٦/شبکۀ بين المللی ولتر 

Réseau Voltaire International | 16 mars 2010  
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ساختۀ برتراند آرتوی )»  Le Pain du diable «(» نان اھريمن«م  فل٢٠١٠ بروری ف١٣ در ٣تلويزيون فرانس 

Bertrand Arthuys اسپری – سن – را پخش کرد که بازسازی ماجرای پون Pont-Saint-Esprit) فارسی ه ب

م داستان مردم دھکده ای را به نمايش می گذارد که دچار جنون می شوند، نانوای دھکده  فلاين. است) پل روح مقدس

لم رو يک پرسش به پايان ولی ف. ستندپی پنھان سازی چيزی ھنظر می رسد، و مقامات نيز گوئی در ه فرد مظنون ب

 .شست سال بعد، ھنوز از منشأ مسموميت بی اطالع ھستيم. می رسد

 پژوھشگران خيلی جدی را به ندديگر نداشت ا ز ده ھا سال پيش، دو ماجرای اسرار آميز که ظاھراً ھيچ نسبتی با يک

 در Frank Olson فرانک اولسونکتر د» خودکشی « ماجرای شگفت انگيز به اصطالح : ترديد واداشته بود 

 در يک دھکدۀ کوچک ١٩٥١، و ماجرای توطئه آميز ھذيان جمعی و جنون آميزی که به سال ١٩٥٣نيويورک به سال 

 سال پيش می شنويم ٣٥مثل بسياری از داستان ھائی که در انترنت و يا در اخبار تلويزيون از . فرانسوی روی داده بود

 بايد حاصل توطئه   وجود داشت و حدس می زدند کهن اولسوھا پيش ترديدھائی پيرامون مرگو می خوانيم، از مدت 

. چينی دولت باشد، گرچه تا امروز رد پای ھيچ قاتل و يا انگيزۀ احتمالی در رابطه با اين واقعه شناسائی نشده است

، ده ھا سال موجب سردرگمی  اسپری را برھم زد– سن - ی پونئی که آرامش دھکدۀ کوچک مديترانه بحران جنون

دانشمندان شده بود، و بسياری از آنھا حدس و گمان سنگينی را که از سوی افرادی که نظريۀ حملۀ سّری با ال اس دی 

را مطرح می کردند، تنھا به اين دليل ساده که انگيزۀ چنين جنايتی ھنوز از توجھات عمومی مستور مانده بود، با پشت 

  .دست کنار می زدند

  ئیامريکااو يک باکتريولوژيست .  شروع کردماولسون، تحقيقاتم را به شکل جدی دربارۀ مرگ دکتر ١٩٩٥ر سال د

 Fort Detrickبود که در يک مرکز تحقيقات جنگ بيولوژيک اولترا سّری در ارتش اياالت متحده در فورت دتريک 

 نھفته بود و آن را اولسونيتی که پشت پردۀ مرگ در آن دوران من ھنوز خيلی از کشف جنا. در مريالند کار می کرد

ی من ئ صفحه ٩٠٠کتاب . دور بودم پيوند می زد به ١٩٥١ت گس اسپری در ماه ا– سن - ھولناک پونبه رويدادھای 

به دقت نحوۀ تالقی  »  و آزمايش ھای سّری سازمان سيا در کوران جنگ سردفرانک اولسونمرگ : اشتباه بزرگ «

  .ا شرح می دھداين دو رويداد ر

بروز رسوائی ديپلماتيک و سياسی مھم با احتمال زيانبار بودن آن برای مناسبات فرانسه و « دو گزارش تازه در مورد 

 – سن –، در رابطه با توضيحات و پرونده ھای موجود در کتابم که به مسموميت جمعی دھکدۀ پون »اياالت متحده 

مقاله را برای آنھائی که می خواھند کمی بيشتر در مورد رابطۀ مفصلی اين اسپری مربوط می شد، تشويق شدم که اين 

  . بنويسم،دو رويداد بدانند
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د نفر را در خود غرق کرد، نجص اسپری فرود آمد و حدود پ– سن - موج جنون شگفت انگيزی که روی دھکدۀ پون 

 طی پنجاه سال پس از اين رويداد، پی در پی به .مستقيماً به مرگ پنج نفر از آنھا و دو مورد خودکشی بين آنھا انجاميد

، به عبارت دقيقتر به مصرف نان مسموم به اين )نوعی قارچ سمی در غالت(مسمويت به بيماری ناخنک در چاودار 

تا ھمين چند وقت پيش، از ديدگاه . قارچ ھذيان آور توسط اھالی دھکده، و يا مسموميت آنھا به جيوه نسبت داده شده است

 کارشناسان علمی معتبری که اين موضوع را مورد بررسی قرار داده بودند، منشأ مسموميت ھمچنان ناشناخته باقی اکثر

  .مانده بود

نه « :  اسپری را به اين شکل ترسيم کرد – سن –يک روزنامۀ فرانسوی در آن دوران درام مالل آور در دھکدۀ پون 

 اسپری و – سن –د به واقعيت غم انگيزی اعتراف کنيم که در تمام پون شکسپير و نه ادگار آلن پو، بلکه با تأسف باي

جز صحنه ھای ھولناکی از ھذيان ه مناطق پيرامونی در حال حاضر در شرف وقوع می باشد، که چيزی نيست ب

سايه صحنه ھائی که مستقيماً از قرون وسطی بيرون آمده، و اشباع شده از رويدادھای ھراس آميز و رد . سرگيجه آور

  ». ھای مرگ است

ئی که با سازمان سيا مناسبات خيلی نزديکی دارد، اين امريکايک مقالۀ کوتاه در مجلۀ تايمز، و سپس يک روزنامۀ مھم 

افراد به شکل تشنج آميزی خودشان : ھذيان فزاينده ای افراد مسموم را فرا گرفته بود « : واقعه را چنين تشريح کردند 

  ».دند و فرياد می کشيدند که گل ھای سرخی روی تن آنھا می رويدروی تخت خواب می افتا

گزارشگران ديگری که به محل رفته بودند صحنه ھای ديگری را ترسيم کرده اند، زنان و مردان عريان از پنجره 

 شکم آنھا  می دويدند، کودکان با اظھار ماللت از مارھائی که درن پرتاب می کردند و در خيابان ھاخودشان را به بيرو

  .در ھم می لولند شکوه داشتند

https://www.youtube.com/watch?v=CfolaIEJPZA 

  

  گزارشات دفتر خدماتی راديو تلويزيون فرانسه 

روزنامۀ بسيار معتبر پزشکی ، کارشناسان علمی برای ١٩٥١مبر  اسپری در سپت– سن – رويداد پون کمی پس از

حاصل مسموميت از نوع قارچ ناخنک چاودار » موج مسموميت «  نوشتند که British Medical Journalبريتانيائی 

 Sandozست ھائی اتکاء داشت که توسط آزمايشگاه ساندوز کيميبه نتايج بيو هتشخيص کارشناسان علمی البت.  استبوده

 تآلبربين اعضای اين آزمايشگاه نام دکتر . ه بود و در فاصلۀ کمی از آنجا قرار داشتصادر شد) سوئيس(در شھر بازل 

 را در سال LSDس دی مصنوعی نی نخستين کارشناس علمی که ال ا ديده می شود، يعAlbert Hofmann ھوفمن

به عمل می  اسپری بازديد – سن -وقتی گروه آزمايشگاھی ساندوز از پون.  به شکل مصنوعی اختراع کرد١٩٣٥

. آوردند، تنھا چند کارشناس علمی در جھان، نه بيشتر از ھشت يا ده نفر از وجود ال اس دی مصنوعی مطلع نبودند

ه  ب١٩٥١کس در فرانسۀ سال   کرد، زيرا ھيچوج و  که موضوع پر اھميت را بايد جستعالوه بر اين، و در اينجاست

  .کاری ھای نزديک اين مجتمع آزمايشگاھی با سازمان سيا مطلع نبودول در آزمايشگاه ساندوز از ھمؤجز چند مقام مس
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شکل مصنوعی ملکول دان در آزمايشگاه ساندوز موفق شد که به اکيمي) ٢٠٠٨- ١٩٠٦( ھوفمن ت، آلبر١٩٣٨سال 

 اسپری – سن – پون  ، او به عنوان کارشناس در١٩٥١سال . س دیا  يعنی ال: قارچ ناخنک چاودار را ايجاد کند 

  .شرکت داشت

ساندوز نه تنھا مقادير بسياری از اين مواد مخدر برای سازمان سيا تھيه می کرد، بلکه در عين حال مشاورۀ خدماتی  

لی از اين مادۀ مخدر در زمينۀ دفاعی و تھاجمی به ويژه در چشم انداز آزمايش ھای سّری در نيز برای استفادۀ احتما

 .اياالت متحده و اروپا عرضه می کرد

 اسپری حاصل آزمايشی بود – سن –برای اختصار مطالبی که به شکل جامع در کتابم توضيح داده ام، مسموميت پون 

در .  به انجام رسيدMK/ULTRA و سازمان سيا در چھار چوب طرح که به شکل مشترک توسط ارتش اياالت متحده

 Fort اداره می شد، و گروه عمليات ويژۀ فورت دتريک فرانک اولسونواقع اين بخش عملياتی به مديريت دکتر 

Detrickتحت نظارت او بود، نيز در آزمايشی که در فرانسه انجام داد .  

 اسپری بگويم که به شکل بارزی خيلی روشن و – سن –پيرامون راز پون بايد با دقت تمام در مورد توطئۀ عمومی 

پس از . نظرم رسيد، ولی در عين حال حتی برای من که به سختی شگفت زده می شوم، خيلی شگفت آور بوده منسجم ب

دادگستری در ارت حتی امروز، يک سايت انترنتی وز. تحقيقات عميقتر، تمام داستان در جزئيات بارز آن نمايان تر شد

 Sandozائی ساندوز کيميشرکت « :  اعالم کرده است که ١٩٥٠دی در آغاز سال ھای  سمورد خطرات ال ا

Chemical Company نزد دولت اياالت متحده از ال اس دی LSD ائی سّری احتمالی کيميسالح  به عنوان

از مواد مخدر در سامانه ھای ذخيرۀ آب، يا دليل و برھان اصلی آنھا چنين است که مقدار اندکی . پشتيبانی می کند

پخش آن به شکل گرد در ھوا می تواند تمام يک لشکر نظامی را به حالت پسيکوتيک در آورده و در نتيجه قابليت 

ورد استفاده از ال اس البته بی آن که در م» .رزمی نفرات آن را خنثی سازد به گونه ای که ديگر قادر به دفاع نباشند

  .د تمامی يک شھر بزرگ و يا دھکده ای کوچک چيزی گفته باشدعادی در اب

 را کشف کردم FBIاز ھمين رو، با تعميق پژوھش ھايم در اين داستان، روزی از روزھا پرونده ھای سّری اف بی آی 

 – سن –که به گروۀ عمليات ويژۀ فورت دتريک مرتبط بود و می گفت که يک سال پيش از آزمايش سّری اش در پون 

ھمان گونه . اسپری، يک شبکۀ زير زمينی مترو در نيويورک را در چھار چوب آزمايش مشابھی ھدف گرفته بوده است

آزمايش ھای جنگ بيولوژيک که می بايستی توسط «  نشان می دھد، ١٩٥٠ت گسکه يک يادداشت اف بی آی به تاريخ ا

 انجام شود به تاريخ نامشخصی موکول می ١٩٥٠ر مب متروی زير زمينی نيويورک در سپتنمايندگان ارتش در شبکۀ

  .». گردد

ن گفتند که  می کردم، به شکل محرمانه به ممصاحبهست ھای قديمی فورت ديتريک کيميوقتی دربارۀ اين يادداشت با بيو

يکی . ». انجام بگيرد به آينده موکول شدتا روشن شدن نتايج آزمايشی که می بايستی در فرانسه«آزمايش ھای نيويورک 

نتايج کلی آزمايش در جنوب فرانسه مثبت بود، ولی در عين « : از کارشناسان علمی گروه عمليات ويژه اضافه کرد 

می » لکلک سياه« رو شديم که آن را واکنشه رو شديم، يعنی با موردی روبه حال با عواقب ناخواسته ای نيز روب

  .».مايش ممکن است چندين نفر بميرندين آزبه ھيچ عنوان پيشبينی نکرده بوديم که در ا. ناميم

 اسپری، گروه عمليات ويژۀ فورت دتريک برای – سن –د کرده اند که پس از آزمايش پون ئيھمين کارشناسان علمی تأ

به سال   Mad Hatter  )ديوانۀ زنجيری(» مد ھاتر« و Big City ) شھر بزرگ(»بيگ سيتی «انجام عملياتی با کد 

  .نيويورک بازگشتند دوباره به ١٩٥٦

ائی توسط سيا و کارشناسان علمی ارتش در اطراف نيويورک با ھوا پخش کن از طريق کيميطرح سّری پخش مواد  

 آزمايش ھای محدود تری در سطح واگن مترو در ١٩٥٣ و ١٩٥٢پيش از اين طرح، در سال . اگزوز يک اتومبيل بود
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 مأمور دفتر فدرال مواد مخدر که مخفيانه برای سازمان George Hunter White جرج ھانتر وايتنيويورک توسط 

 را که ويژۀ عمليات  س دی ھوا پخش کن انباشته از ال ادست کم دوبار دستگاه  وايت.  انجام گرفته بود،سيا کار می کرد

د توسط سازمان  بو١٩٧٣ که در ارتباط با اين آزمايش ھا در سال وايتگزارشات کتبی .  به کار انداخت،ساخته شده بود

  .سيا مورد تخريب قرار گرفت و نيست و نابود شد

يادداشتی متعلق به يک : با مراجعه به زمان کمی دورتری، من دليل واقعی مسموميت جنوب فرانسه را کشف کردم 

 کرد  در اختيار من قرار دادند، نخستين مدرک موثقی بود که به من ثابت می١٩٩٩رابط مخفی سازمان سيا که در سال 

  .که چيزی ابھام آميز در رابطه با اين واقعه نھفته است

ول آزمايشگاه ؤ، روايتی بود دربارۀ مالقات بين رابط اطالعاتی ناشناس و مس١٩٥٣مبر رخۀ دسؤاين گزارش، م

راز « : ول ساندوز گفت ؤمس» نوشيدن چند ليوان«ط اطالعاتی نوشته است که پس از راب.  ساندوز در نيويورکائیکيمي

طی چند ھفته فرانسوی ھا آزمايشگاه ھای « : پيش از آن که ادامه دھد » . اسپری به نان ارتباطی نداشت– سن –پون 

موضوع ارتباطی به قارچ ناخنک چاودار نداشت بلکه ترکيبی از نوع . ما را برای آناليز نان محاصره کرده بودند

ش اين بود که مواد مخدر مصنوعی منشأ موج جنون آسا در پون ول ساندوز منظورؤمس. ». diethylamideديتيالميد 

  . اسپری بوده است– سن –

اگر ماده در نان نبوده، پس چگونه وارد بدن افراد شده « : بر اساس گزارش خود او، رابط اطالعاتی سيا می پرسد  

زاو العاتی ناگھان با شگفتی اأمور اطم. »يک آزمايش«: ز به اين پرسش پاسخ نمی گويد ول ساندوؤولی مس» است ؟ 

با آگاھی » شايد دولت فرانسه، « : ول ساندوز به شکل سر بسته پاسخ می گويد ؤو مس. »يک آزمايش ؟ « : می پرسد 

  .خوبی از ھويت واقعی مجريان آزمايش اطالع داشته استه به اين امر که مأمور اطالعاتی اياالت متحده احتماالً ب

دليل ثانوی که « : ول ساندوز به پايان می رسد ؤياسی بزرگی بود که روی اين جملۀ مسدر مجموع صحنۀ کمدی س 

. س دی ھايمان آزاد کنماست که بايد خودم را از بار ال احضور من را در اينجا در اياالت متحده توضيح می دھد اين 

  ». اگر جنگ شروع بشود ال اس دی ھای ما ناپديد خواھد شد

  

 Erard Corbin deئی، پس از انتشار کتاب ھانک آلبارلی، ارار کوربن دو مانگو امريکابه گزارش نشريۀ  

Mangoux رئيس مديريت عمومی امنيت خارجی فرانسه ، DGSE رت امور خارجۀ اياالت متحده گويا از وزا

  .توضيح خواسته است

مدرکی که من بعداً در زنجيرۀ مدارک کشف کردم مدرک بی تاريخی از کاخ سفيد بود که احتماالً به پروندۀ حجيمتری 

 تحويل داده شده بود که در راکفلربه اعضای کميسيون   Gerald Ford جرالد فوردکه توسط رئيس جمھور داشت تعلق 

 فرانسوی بود ۀبعپرونده حاوی اسامی دو ت. يق کنند تشکل يافت تا در مورد حرکات انحرافی سازمان سيا تحق١٩٧٥سال 

ارتباط داشتند، در پيوند با »  اسپری – سن –واقعۀ پون «  با که مخفيانه سر از سازمان سيا درآورده بودند، و مستقيماً 
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اين پرونده، به انضمام .  گروه عمليات ويژۀ فورت دتريکهنديک کار شناس سازمان سيا در جنگ بيولوژيک و فرما

  .يک پروندۀ ديگر، به باور من دليل انکار ناپذيری را عرضه می کند

  

، که در حال حاضر Scott Shane سکات شان، Baltimore Sun روزنامۀ بالتيمور سان ، گزارشگر٢٠٠٥در سال  

 دارد و MK/NAOMIارتش اياالت متحده ھيچ پرونده ای نه درمورد « : برای نيويورک تايمز کار می کند، نوشت 

  »]. فورت دتريک[نه در رابطه با گروه عمليات ويژۀ 

ک از يھيچ «  مورد دو پرونده درخواست کرديم، به ما جواب دادند که  و بعد ھم خود من از ارتش درسکاتوقتی 

 و به ھمين MK/NAOMI، سازمان سيا تمام آرشيوھايش را در مورد ١٩٧٣سال . »پرونده ھا را نمی توانند پيدا کنند 

 را تخريب )مرکز پزشکی ارتش اياالت متحده(گونه پرونده ھای ھمکاری اش با گروه عمليات ويژه از فورت دتريک 

  .کرده است

United States Army Medical Command  

  

MEDCOM  

مردم نمی فھمند و يا دربارۀ داليلی که «ت که يکی از داليل تخريب پرونده ھا، به گفتۀ خود سازمان سيا، چنين بوده اس 

  .».آژانس ما را به اجرای بسياری از اين طرح ھا ھدايت کرده است سوء تعبير خواھند کرد
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 Andrew آندريو کو آن افسر عالی رتبۀ قديمی از گروه عمليات ويژه Scott Shane سکات شانوقتی گزارشگر 

M. Cowan Jrمن در مورد اين «  ھای قديمی به پرسش گرفت، او پاسخ داد که  را با پافشاری در مورد طرح

  .». فتد اين اطالعات به دست شورشگران نياين موضوعات بايد محفوظ بمانند، تا. موضوعات مصاحبه نمی کنم

 اسپری نوشتم که اين رويداد در وحلۀ نخست برای من – سن –در ابتدای اين نوشته، من دربارۀ آزمايش تجربی پون 

خاطر ه ولی نه ب. خاطر بسياری از مسائل در رابطه با اين موضوع من ھميشه ھمين احساس را دارمه ب. وک آور بودش

، وقتی در رابطه با اين موضوع به شکلی که من در کتابم ءابتدا.  تصور کنند،آن داليلی که خواننده ھا می توانستند

که چی، دست کم « : به من شوک وارد می شود، به عنوان مثال  واکنش برخی را در انترنت می خوانم  مطرح کرده ام،

چرا يک شھر مکزيکی را انتخاب نکردند، « يا بدتر از اين، ، »ئی انجام نداده اندامريکااين آزمايش را در يک دھکدۀ 

ناک سيا در ئی ھا را می بينم که نسبت به حرکات متکبرانه و ھولامريکاخيلی غمگين می شوم وقتی . »نزديکتر است ؟ 

د می ئي در حال حاضر شکنجه را تأامريکابخش مھمی از مردم .  ولنگارانه برخورد می کنند و بی حس شده اند گذشته

  .کنند

ئی ھائی که مسائل را به شکل روشنتری می بينند، آرزويشان بازگشت دولتی است که به حقوق انسان ھا امريکابرخی 

 را حفاظت کند، زيرا در  بين المللی را رعايت کند، اسرای جنگی و زندانياناحترام بگذارد و قوانين و منشورھای 

حقيقت بررسی عينی و جدی تاريخ جنگ سرد در اياالت متحده دائماً بسياری از رفتاری ھولناک با زندانيان خارجی را 

  .آشکار می سازد

 بسياری از ١٩٦٠ و ١٩٥٠ھای  که طی سال Artichoke) کنگر فرنگی(» آرتيشوک « طرح سازمان سيا با کد 

زندانيان خارجی و متھمان به مأموران دو جانبه را به شکنجه ھای وحشيانه محکوم کرد، شکنجه ای مانند شوک 

  .و شوک ھای انسولين توسط مواد مخدر) لوبوتومی(الکتريکی، جراحی مغزی 

کو ناپديد شدند تا به قربانيان آزمايشگاه ھای بسياری از شھروندان اياالت متحده از خيابان ھای نيويورک و سانفرانسيس

افراد ناپديد شده غالباً به گروه ھای اقليت، فقير، گم گشته ھا، بزھکاران يا فاحشه ھا و يا افرادی که به . مخفی بپيوندند

ده از جراحات بسياری از آنھا می بايستی پيامد ھا و عوارض بازمان.  تعلق داشته اند،ندچنين اتھاماتی بازداشت شده بود

ئی امريکا سرباز ٦٥٠٠ به ١٩٦٠ و ١٩٥٠در سال ھای . جسمی و روحی ناشی از آزمايش ھای تجربی را تحمل کنند

بسياری از آنھا می بايستی تا آخر عمر با دردھا و رنج . ال اس دی خورانده بودند بی آن که اطالعی از آن داشته باشند

، ١٩٥٣در سال . دگی ادامه دھند، و برخی ديگر دست به خودکشی زدندھای ناشی از مسموميت به ال اس دی به زن

به که  طی ھشت ماه در پاناما تحت شکنجه قرار داده بود، تنھا به اين علت که يک خارجی را مسموم کرده  سازمان سيا

 سپس، سيا احتماالً .ھمکاری با مأموران اطالعاتی فرانسه متھم شده بود و از ديدگاه سيا فرد مظنونی به شمار می آمد

ھمين فرد را از بين برد، البته پس از اين که به شکل ناشناس به يک روزنامه نگار گفته بود که از ھويت سازمان دھندۀ 

  .سوء قصد به جان اف کندی مطلع است

https://www.youtube.com/watch?v=_U9z-64FmV0&feature=player_embedded 

https://www.youtube.com/watch?v=JigFWWheWVo&feature=player_embedded 

https://www.youtube.com/watch?v=LUY-WHQ_BDY&feature=player_embedded 

Bande annonce du livre (en anglais) 

Article exclusif. Version française : Réseau Voltaire 

Hank P. Albarelli Jr 
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Documents déclassifiés relatifs à l’affaire Olson 

(PDF - 1.2 Mo) 

  پروندۀ مرتبط به ماحرای اوسلون

  

http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/olson_documents.pdf 

 

« A Terrible Mistake : The murder of Frank Olson and the CIA’s secret Cold War 

Experiments » 

تجسس دربارۀ آزمايش ھای تجربی به وسيلۀ مواد مخدر توسط سازمان سيا طی جنگ سرد، و به ويژه در رابطه با 

ول بررسی کاربرد نظامی مواد مخدر ؤکرد، و مسدانی که در فورت دتريک کار می اکيمي، نفرانک اوسلمرگ دکتر 

 اعتراف کرد که بدون اطالع   ارتش اياالت متحده،ت راکفلرأ، در پاسخ به مأموران تجسسی ھي١٩٧٥در سال . بود

 در اثر آن خودش را از  س دی خورانده که موجب بحران و ھذيان ھائی نزد او می شود که سپسدان به او ال ااکيمي

، ١٩٩٤ولی در سال . ر به عنوان خسارت به خانوادۀ او اھداء می کندال د٧٥٠٠٠٠پنتاگون . می کندپنجره پرتاب 

 .طرح کردم ردود دانست و احتمال قتل عمد راکارشناسی پزشکی قانونی با نبش قبر، تعبير رسمی دربارۀ مرگ او را م
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  ائی و به ويژه آزمايشکيميا در زمينۀ جنگ  آزمايش ھای گوناگونی رناوسل ای گواھی داده است که دکتر مدارک تازه

  . اسپری را ھدايت می کرده است– سن –پون 

 : منبع 

http://www.voltairenet.org/article164442.html 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤مبر دس ٠٦

 : آخرين اثر او. ئیامريکايسندۀ روزنامه نگار تجسسی و نو* 

« A Terrible Mistake : The murder of Frank Olson and the CIA’s secret Cold War 

Experiments » 

Guerre chimique 

Quand la CIA menait des expériences sur des cobayes français 

  :يادداشت

  !خوانندگان نھايت عزيز و گرانقدر

صورت خستگی ناپذير ما را در رزم ما عليه افشای ه که ب» حميد محوی«با ابراز امتنان خدمت ھمکار عزيز ما آقای 

 ھميشه يار و مددگار بوده و اگر قرار باشد، در شرايط  و ارتجاع ھار مذھبی،ا و شرکاءامپرياليزم جنايتگستر امريک

 از چنان صفتی می دود کسانی اند، که شايسته و سزاوار برخورداری معناميد ايشان يکی از» نستوه«کنونی کسی را 

  :باشند، می توانيم بيفزائيم

 گزارش خوانديد، در کشوری اتفاق نآنچه را شما به ارتباط تالش ھای جنايتکارانه و ضد بشری امپرياليزم امريکا در اي

در ثانی . می باشد» ملل متحد« نھاد نامنھاد ،ھای اتومی جھان و عضو شورای امنيتافتاده که اوالً خودش يکی از قدرت

دولت فرانسه به مثابۀ يکی از کشور ھای دوست و ھمپيمان امريکا، از توانائی ھائی برای دفاع از مردمش برخوردار و 

اروپا خلق نمايد، ثالثاً فرانسه به مشکالتی برای امريکا و سياستھايش در به مثابۀ يک قدرت بزرگ اروپائی می تواند، 

مثابۀ يک کشور امپرياليستی و پيشرفتۀ غربی، اين توانائی را دارد تا با کشف توطئه ھای ضد بشری امريکا، مانع از 

  .اياتش در داخل فرانسه بگرددنادامۀ ج

يکا را به صدا در آورده اند، چنان بوق دفاع از جنايات امپرياليزم امرو اما اينک که مشتی از ميھن فروشان بی آزرم 

را نيز سفيد نموده اند و به ھمان اساس سخت در تالش اند تا از سياست ھای ضد » .ان.ان . س«و » سيا«که روی 

  :انسانی امريکا و نوکرانش در افغانستان به دفاع بپردازند، می توان از آنھا پرسيد

؛ مگر چه تضمينی وجود دارد که يکا و نيات آن کشور، درستفرض محال، تمام حرفھا  و ستايش ھايتان به ارتباط امر

مايشگاه مبدل نسازد؟ آن آزمايشی آزمايشگاه و مردم آن را به موش ھای ز و مردم دربند ما را به آزافغانستان ميھن عزي

برای امريکا مند تر از فرانسه در جلو گيری و افشای آن جنايات ھستيم؟ مگر ارزش ستراتيژيک افغانستان نمگر ما توا

مگر حکمداران و طبقۀ حاکمۀ فعلی افغانستان ميھن فروش تر از طبقۀ حاکمۀ فرانسه نيستند؟ بيشتر از فرانسه است؟ 

  ...و

نيروی خود، يکپارچه ساختن ه تنھا راه نجات کشور و مردم ما از خوابھای وحشتناکی که امپرياليزم برايش ديده، اتکاء ب

تقويت چنان بازوی نظاميی است ايجاد و  و  زندان راستين مردم و حزب پيشآھنگ آنملت تحت رھبری خردمندانۀ فر

  !به پيش بدان سمت. که ھر گوشه و دھکدۀ کشور را به گورستان متجاوزان و مزدوران آنھا مبدل سازد

 AA-AAادارۀ پورتال


