
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 سياسی

 
  )Leonid Savin( -لئونيد ساوين: نويسنده
 شيری. م. ا:  از و توضيحبرگردان

 ٢٠١۴ نومبر ٢۴
  

  آزمايشگاھھای بيولوژيکی پنتاگون در اوکراينۀدر بار
   

 در اين امريکا ۀ مطالعات بيولوژيک، اياالت متحدۀ بين المللی ناظر بر تنظيم فعاليتھا در عرصۀافقنامرغم وجود توه ب

ئی در کجا و چه امريکانظاميان . نمايديميائی، از استانداردھای دوگانه پيروی می ک توليد تسليحات ألۀباره نيز مثل مس

  . روشن نيستل می آورند، کامالً عمه ويژه در ارتباط با ويروسھای کشنده به تحقيقاتی، ب

 بھره برداری امريکامثابه جن به نفع ه  از تھديدات بيولوژيک ب٢٠٠١مبر  سپت١١در  تروريستی نيويورک ۀپس از حادث

 يک اين حادثه تقريباً .  حاوی گرد سياه زخم موجب تحريک ھيستری در مقياس عمومی گرديدۀبزرگنمائی نام. می شد

 ايجاد تصور واھی ھمپيوندی دو ۀبرجھای مرکز تجارت جھانی در نيويورک اتفاق افتاد که زمينھفته بعد از حمله به 

، اسناد ٢٠١١پس از گذشت ده سال، در سال ). ١(را ممکن ساخت » بنيادگرائی اسالمی«حادثه و موضوع واحد خطر 

 امريکاشکی بيماريھای عفونی ارتش ليس فدرال نشان دادند، که پودر سياه زخم در مؤسسه تحقيقات پزو پۀرازگشائی شد

  ).٢(ساخته شده است 

مطالعه و تحقيق پيرامون روشھای حفاظت از ه  رسمی بۀ در مدت ده سال، که طبق نسخامريکاتعداد آزمايشگاھھای 

ی التين امريکافريقا و امراکز بيولوژيک بسته در .  واحد افزايش يافت۴٠٠ به ٢٠بيوتروريسم مشغول ھستند، از 

راه اندازی . آزمايشگاھھای بيولوژيکی با مقاصد ناروشن در اوکراين و گرجستان راه اندازی شدند. س گرديدندتأسي

 ءاکثريت اين پروژه ھا زير نظر پنتاگون اجرا.  برنامه ريزی شده است٢٠١۵مرکز بيولوژيکی در قزاقستان در سال 

  .می شود

ی و عوامل بيماری زای مرتبط با ساخت تسليحات بيولوژيکی و  فن آورۀ ھمکاری در عرصۀتوافقنام«دنبال امضای ه ب

، طرفين تصميم گرفتند در شھرک ٢٠٠۴ و گرجستان در سال امريکابين » عدم انتشار اطالعات در اين زمينه

در مراسم رسمی افتتاح اين مؤسسه در . تأسيس نمايند» آزمايشگاه مبداء بھداشت عمومی«وکا در نزديکی تفليس ئيآلکس

 و بيولوژيکی شرکت  يميائیکی، ئ در امور دفاع ھسته امريکا، معاون وزارت دفاع اندرو وبر، ٢٠١١ سال چ مار١٨

  .داشت

بالفاصله پس از . ئی اھميت خاصی داردامريکا مطالعات بيولوژيکی برای نظاميان ۀاوکراين از نظر بسط و توسع

 توافقنامه در خصوص تجھيز ۀ بستامريکا وزارت دفاع پيروزی اولين انقالب رنگی، بين وزارت بھداری اوکراين و

 به وزارت بھداری اوکراين امريکا طرح کمک ٢٠٠٨در سال . امضاء رسيده آزمايشگاھھای بيولوژيکی در اوکراين ب

  .معرفی گرديد»  کاھش خطر بيولوژيکۀپروژ «ۀ توسعۀ، نظري٢٠٠٩بر سال واعالم شد و در ماه اکت
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 تحقيقاتی مبارزه - علمیۀ در محل مؤسسامريکا با کمک ٢٠١٠ سال جون ١۵ر اوکراين در اولين مرکز بيولوژيکی د

مرکز توليد ه  اودسا بۀمؤسس.  تأسيس گرديدامريکا، سفير جون تفت شھر اودسا با حضور مچنيکوف. ای. ایبا طاعون 

ن نگھداری غير متمرکز در اوکراي. کار می رونده  اختصاص يافت که در ساخت سالحھای بيولژيکی بئیگونه ھا

آيا ممکن است بين کار اين : در رابطه با اينھا سؤال مطرح می شود. عوامل بيماری زای خطرناک آزموده می شود

 در عمارت اتحاديه ھا در اودساد ارتباطی وجود داشته ٢٠١۴ ماه مه سال ٢مؤسسه با کشتار انبوه انسانھا در تاريخ 

منظور کشتار انبوه انسانھا، آن روز ه و رسانه ھای جمعی محلی اعالم کردند، که بباشد؟ بسياری از کنشگران سياسی 

  . ناشناخته استفاده شدۀاز يک ماد

وينيتسيا، ترنوپُـل،  در اوکراين آزمايشگاھھای بيولوژيکی در شھرھای امريکا با حمايت ٢٠١٣تنھا در يک سال 

راه اندازی لوھانسک و ) پشت سر ھم سه آزمايشگاه (ووفف، دنپروپطرفسک، سيمفروپُـل، خرسون، لئياوژگوراد، ک

  ...شد

 کار نوسازی ٢٠١٢در سال . آزمايشگاھھای بيولوژيکی پنتاگون تا امروز با يک نيم دايره روسيه را احاطه کرده است

 قرقيزستان در احداث مؤسسات مشابه در ازبکستان و.  به اتمام رسيدامريکاآزمايشگاه بيولوژيکی آذربايجان با پشتيبانی 

 بيولوژيکی قزاقستان را ۀدست آمده حاکی از آن است، که مؤسسه اطالعات ب.  گنجانده شده استامريکابرنامه ھای 

 به ١٩٩٠ که در اوايل سالھای امريکا کنونی ۀ شناس سابق ارتش اتحاد شوروی، تبع ، ميکروبکانات ژان علی بيکوف

 امريکا بيولوژيکی اتحاد شوروی را در اختيار -  مورد برنامه ھای نظامی مھاجرت کرد و اطالعات محرمانه درامريکا

دانشگاه «، سرپرستی کرسی ٢٠١٠ پس از بازگشت به قزاقستان در سال علی بيکوف. گذاشت، سرپرستی خواھد کرد

. نيز می باشد» پداروی ملی« شرکت سھامی ۀت مديرأرا بر عھده گرفت؛ ھمزمان با آن، او رئيس ھي» نظربايف

 برای تأسيس آزمايشگاھھای بيولوژيکی در جمھوريھای ھمجوار روسيه امريکاواقعيتھای زير سمت و سوی فعاليتھای 

، طرح مرکز ترانس اروپائی تشخيص مأموران خطرناک بيولوژيکی تحت تورکو در ٢٠١٠در سال . را نشان می دھد

گرجستان و اوکراين، کار مرکز با مشارکت روسيه خالف .  روسيه آماده شد-سرپرستی آزمايشگاه بيولوژيکی فنالند

 ھيچ دليلی، پروژه را تعطيل ۀبا اين حال، بدون ارائ. برنامه ريزی شده و ھمين طرح را دولت فنالند تصويب کرده بود

دستور مستقيم واشنگتن درست زمانی اتفاق ه بر اساس داده ھای منابع غير رسمی معلوم گرديد، که اين امر ب. کردند

  . برای افتتاح آزمايشگاه بيولوژيکی در گرجستان آماده می شدامريکا ۀافتاد که اياالت متحد

 آزمايشگاه خارج نشده، نه تنھا پنتاگون و سازمانھای ويژه، حتی ۀدر جنگ مخفی بيولوژيکی، که ھنوز از داير

فھرست گروه کمپانيھای شريک در اين جنگ .  ايمنی بيولوژيکی شرکت می کنندکئوپراسيونھای متحده در ائتالف برای

     : شرح زير استه ب

Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine 

Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., 

Human Genome Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, Siga 

Technologies, Inc., Unither Virology LLC. 

معنی ساختار ه اين اصطالح ب. ھستند) Big Pharma(»  بزرگۀداروخان«اصطالح ه  بۀ آنھا اجزاء تشکيل دھندۀھم

 در ھم تنيده امريکا با منافع صنايع داروسازی و نظامی امريکا ۀرچند شاخه می باشد، که در آنھا منافع نمايندگان کنگ

 ).٣(شده است 

***  

       :تفسير مترجم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

باالخره نمک . خوش خوردند و خوش آرميدند. ھای متوالی در امنيت و آسايش زيستنده خلقھای اتحاد شوروی دھ

 -  گفتيم که فريب ماشين تبليغاتی امپرياليستیھر چه گفتند و. خوردند و نمکدان شکستند، نان خوردند و سفره دريدند

خائن به خلق و ميھن، ھمبسته با دولت مخفی جھانی، » رھبران«دنبال ه ی را نخوريد، بئرا، ناتوی رسانه صھيونيستی 

چوف ھا، يلتسين ھا، ربونيفتيد، در پی گ صھيونيستی و سازمانھای جاسوسی و خرابکاری آنھا راه -با محافل استعماری

» دمکراسی «ۀروان نشويد، اما اتفاق افتاد، آنچه که نبايد روی می داد و تنھا بدين خيال واھی که در ساي... فھائيوفلياک

 مانند يک جرج سوس از خواب برخواھند ، مثالً »طالئی«، شب خواھند خوابيد و صبح ميلياردر ئی ناتو- صھيونيستی

نه از تاک نشان مانده و نه از تاک «: نگام بيداری متحيرانه ديدنداما در آن سالھای پر نعمت، شب خوابيدند و ھ. خاست

 شان نام ديگری داده ۀ ميھن شرحه شرحه شدۀاز محل کار و از منبع امرار معاش محروم شده اند، به ھر قطع! »نشان

  !»جمھوری مستقل«اند؛ نام دھن پرکن و عوامفريب 

خودشان گرسنه و رھا شده به اما شرنوشت و جمھوری شان به ، »استقالل جمھوريھا«از ھمان ساعات اوليه اعالم 

  .جوالنگاه مأموران و جاسوسان، دزدان و خرابکاران، قاتالن و تروريستھای بين المللی تبديل گرديد

طور ناگھانی پديد آمد و ه  بءخود گرفت؛ اعتياد، فساد، فحشاه بدين سان، بيکاری، فقر، گرسنگی ابعاد سراسری ب

 پساشوروی رشد جھشی و ناگھانی يافت و در اين شرايطی که ۀ جرم و جنايت، خودکشی و مرگ در جامع.ھمگانی شد

بود، خطوط انتقال برق و لوله ھای ناقل گاز، ريلھای راھھای آھن، » فکر ريشه فکر خويش و کوسه به ھر کسی ب«

قيمت يک وعده شکم سير، به يغماگران ماشينھای توليد مؤسسات و کارخانجات از جا کنده شد و به بھای پشيزی، به 

به آن اعمالی دست » جمھوريھای مستقل« در غربی» بشردوست«و » دمکرات«يغماگران تحويل گرديد؛ » خارجی«

در ھمان سالھای . زدند که در قرون و اعصار کھن با جان و مال و خاک و ناموس دشمنان و اسيران حربی می کردند

می خود را بی سر و و سياسی جھان، غرب در اولين اقدام خصمانه، زباله ھای اتۀقشآغازين حذف کشور شوراھا از ن

 نفت دفن کرد؛ گنجينه ھای ملی را به يغما برد ۀخصوص در چاھھای متروکه ، ب»جمھوريھای مستقل«صدا در قلمرو 

  ...جوامع آب کرد؛ و و داروھای چند سال تاريخ مصرف گذشته اش را در اين ئی بنجل، مواد غذا و اشياء و لوازم

در کمال ندامت و پشيمانی، فغان برمی آورند، » جمھوريھای مستقل «ۀاما حاال، انديشمندان، متفکران و کارشناسان ھم

 در امريکاسر می دھند که » ننه من غريبم«دليل و سند ارائه می دھند، گلو پاره می کنند، خاک بر سر می پاشند، فرياد 

  ...کرد» بله«کرد و » اله«ری فالن سال، در فالن جمھو

، نه امروز، نه ھنگام تأسيس آزمايشگاھھای بيولوژيکی »جمھوريھای مستقل«  اوکراين، گرجستان و ساير ۀخان! آری

 به چنين امريکا خانه خرابی ھمان سالھاست که ۀ خراب شد و نتيج١٩٩٠ در آنھا، بلکه، در ھمان سالھای امريکا

 -خصوص در مدت دوه  و اروپا، بامريکاالبته، ناگفته پيداست که جرايم و جنايات . زندجناياتی عليه بشريت دست می 

.  اخير نه تنھا در اراضی اتحاد شوروی شھيد، بلکه، در سراسر جھان، در تاريخ بشر بی سابقه و بی نظير استۀسه دھ

  .»آن رسد که به باخه رسيدھر که سخن ناصحان نشنود، بدو «: به ھمين سبب، شايد الزم به يادآوری باشد که

1)-globalresearch.ca 

2)-omicsonline.org 

3)-globalresearch.ca 

-ukraine-na-pentagona-laboratorijah-biologicheskih-o/2014/11/20/news/ru.fondsk.www://http

html.30508  
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