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مضمون جنگ بیولوژیک در این مدت اخیر از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. پاندمی ویروس 

کارشناسان  ددی از سویشد و نظریات متع ویژه ای به این موضوع اتتوجه جدید موجب جلبکرونای 

ر که هم اکنون د ید، یعنی همان ویروسیامکان منشأ ساختگی ویروسی مطرح گردچندین کشور دربارۀ 

در واقع، اهمیتی ندارد که ویروس در آزمایشگاه ساخته شده باشد یا نه، بلکه یرد. گ سراسر جهان قربانی می

ار پیچیده یموضوع بس اف نظامیدبرای اه نکتۀ مهم این است که استفاده از مهندسی و دستکاری بیولوژیک

اهمیت این موضوع مطلقاً جایز بوده و می تواند چنین  به دقت بررسی شود. ای ست و سزاوار است تا

 به فضای آکادمیک و علمی ارتقاء دهد.« نظریۀ توطئه»مبحثی را از وادی 
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 با هکبه یمن سوء ظن هائی  ،جنگ افزار بیولوژیک به وسیلۀ خیراً، برخی نمونه های منسوب به عملیاتا

ه نمونه ای کدر این زمینه،  جلب کرد.نسبت به این موضوع جدید مطرح شد توجهات ضروری را  پاندمی

. گرچه خیلی کم دربارۀ این ودمطرح شد آزمایشگاه های نظامی ایاالت متحده در جنگل های آمازونی ب

ایاالت متحدۀ آمریکا چندین آزمایشگاه برای  نیروهای نظامی ولی باید دانست که موضوع حرف می زنند،

تحقیقات سرّی در سرزمین آمازونی در اختیار دارد. پیش از این می دانیم که بسیاری از این آزمایشگاه ها 

های تبهکار در قاچاق مواد مخدر که در آمازونی پنهان شده اند در فرآیند تولید مواد مخدر از سوی سازمان

که به نیروی  ( استNAMRU-6) 6-مرونا به نام مشهور ترین آزمایشگاه شرکت دارد یا داشته است.

 دریائی ایاالت متحده تعلق دارد.

 یشایاالت متحده در آزمایشگاه ها» برای بررسی عمیقتر این موضوع به مقالۀ گابریال لیما مراجعه کنید : 

 1ار بیلوژیک می سازد.جنک افز در سراسر جهان

                                                           
1 Les États-Unis développent des armes biologiques dans les laboratoires à travers le monde 

https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-developpent-des-armes-biologiques-dans-les-laboratoires-a-travers-

le-monde/5624510 
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در  دهائی چن پژوهش شتی اعالم کردند کهدر یاددا« دیدبانی برای بستن مدارس کشورهای آمریکائی» 

انجام  پرودر کشور واقع در آمازونی  6-مرودر پایگاه نا ه ایارّحمناطق  زمینۀ بیماریهای باکتریولوژیک و 

 شود. می

نها در قاچاق مواد مخدر شرکت نظامی ست که برخی از آ چندین پایگاهدارای در پرو، ایاالت متحده » 

ک یئیئبانی ما مربوط است به » می کند که : تأیید  ( سخن گوی دیدبانیPablo Ruiz، پابلو ریوز )«دارند 

دربارۀ آسیب شناسی و نامرو ( NAMRUنیروی دریائی آمریکا تعلق دارد. ]...[ ) که به پایگاه نظامی

ر آینده دیماریهای عفونی تحقیق می کند، و ما خیلی نگران هستیم زیرا در نزدیکی آمازونی واقع شده و ب

 «. لوژیک بسازندودر این پایگاه می توانند جنگ افزار بی

 

NAMRU-6, Iquitos, Pérou. Source de la photo 
: https://navymedicine.navylive.dodlive.mil/archives/12122 

یک مرکز پژوهش بیو پزشکی نیروی  2)مرکز پژوهش پزشکی نیروی دریائی یگان ششم( 6-مرونا

اعالم کرده  رسماً واشنگتن .شده است ( در پرو بر پاLimaدر لیما ) می باشد که دریائی ایاالت متحده

یهای شناسائی و کنترل بیمار ، هدف اعالم شدهمی شود پی گیریف تحقیقاتی اهدا این پایگاه در است که

الیتهای دربارۀ سرشت واقعی فع هائی تردید و سوء ظن کنترل آنهاست، با وجود این عفونی و تولید دارو برای

فتۀ دیدبانی . به گمطرح بوده است ندسی بیولوژیک قویاًمه برای، فرضیۀ عملیات سرّی این پایگاه وجود دارد

                                                           
2 Naval Medical Research Unit Six 



 پایگاه های نظامی خارجی در آمریکای التین(، نامرو برچیدن)که یک جنبش اجتماعی ست برای 

NAMRU شدر جنگهای در گذشته ایاالت متحده وخت چندین جنگ افزار بیولوژیک بوده منشأ سا 

 است. به کار برده  بسیاری از آنها را

 مرکز پژوهش پزشکی نیرویسخن گوی دیدبانی خاطر نشان کرده است که بررسی ها انجام شده دربارۀ 

 1981نگی در کوبا در سال پایگاه منشأ اپیدمی تب د ( نشان داده است که این6-)نامرو دریائی یگان ششم

)ناقل د می باش پشۀ تب زرد از هاستفاد با مدارکی که گواه برکنون ا .انجامیدمرگ صدها نفر  که به بوده

دین به عنوان سالح بیولوژیک توسط پنتاگون در چن ویروسی که مسئول تب دنگی و بیماریهای دیگر است(

فشا این موضوع را ا چندین پروندۀ رسمی اخیراً ،اعتبار تازه ای بخشید فرضیه را به منطقه از کرۀ خاکی

 3.کرده است

پابلو ریوز نتیجه گرفت که عناصر سازمان ملل متحد که مسئول کنترل جنگ افزارهای کشتار جمعی هستند 

باید به شکل نزدیکتری دربارۀ جنگ افزارهای بیولوژیک تحقیق کنند و فعالیتهای این آزمایشگاه های نظامی 

 به گفتۀ او :بطور مشخص را کنترل کنند. 

، خیلی مناسب خواهد بود که عناصر سازمان ملل متحد که به سر می بردروز بشریت ی که امدر وضعیت» 

بازدید  ولید نکند، بتوانند از این پایگاهکشوری سالح کشتار جمعی ت هیچ تا ستنده این امر نظارتمسئول 

 «.ۀ بیماریهای عفونی چه کار می کنندعمل بیاورند و ببینند که در زمین به

، ودهدر واقع، در این دهه های گذشته، خطر گسترش جنگ افزار هسته ای خیلی در مرکز توجهات ب

 قاداتیتقریباً همۀ شکایات و انت رح نشده وولی جنگ افزارهای بیولوژیک تقریباً هرگز به شکل جدی مط

دلیل چنین امری قابل درک  .تنزل داده شده است« توطئه » ه به این موضوع وجود داشت که دربارۀ

ه ب ه از جنگ افزار بیولوژیک استفاده می شود گوئییعنی وقتی ک است. فکر می کنند که این موضوع

به شکل  ط بوده و فقطبه پدیده های طبیعی مربواین جنگ افزارها  تعلق داشته و «عادی »  امور

 ینتآن فکر می کنند عفوبه  ، آخرین چیزی کهبر این اساس .شده است و دستکاری ساختگی مهندسی

ن . ولی مشخصاً برتری استفاده از چنییک پدیدۀ طبیعیبوده و نه  سالح نظامیناشی از استفاده از  است

د واند و خساراتی که می تتوجهات را بخود جلب نمی کنسالحی در همین نکته نهفته است : تقریباً هرگز 

وراً قابل ف)اتمی و شیمیائی(  آنبه کاربرندۀ  ه ای بوده وند مهمتر از جنک افزارهای شیمیائی و هستوارد ک

                                                           
3 http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/ 
 

http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/


. ل استاستفاده می کنند مشک )بیولوژیک(  کشورهائی که از چنین سالحی شناسائی ولی .تشخیص است

 ساخت این نوع جنگ افزارها به شکل سرّی در آزمایشگاه های پژوهشی صورت می گیرد.

زمان،  . با گذشتش مشکل بنظر می رسدی بیولوژیک بیش از پیوجود جنگ افزارها انکار ،از این پس

که  هدیگر تعلق دارد، همانگون جنگی مانند جنگ های عرصۀ رسماً پذیرفته اند که زمینۀ بیو پزشکی به

 پیوست. وقوعاخیراً در فضای مجازی به 

دامه خواهند ، خیلی وقایع االحی به کار برده شده یا نشدهبا وجود این، تا وقتی که ثابت تکنیم که چنین س

یافت، مانند پژوهش های خیلی سرّی توسط نیروی دریائی ایاالت متحده در جنگل های آمازونی. این 

ورهای ثروتمند، در مناطق دور افتاده آزمایشگاه ها در مکان خیلی استراتژیکی واقع شده است : دور از کش

ر دکه به سختی قابل دسترسی ست، این آزمایشگاه ها در حاشیۀ رسانه های بین المللی باقی می ماند و 

 خطر نمی اندازد. به را ربیدر کشورهای غمردم مراکز شهری صورتی که حادثه ای روی دهد 

ان روسیه، کارشناس کاربست جنگ افزار بیولوژیک متهم شده است. دلیل در واقع، واشنگتن چندین بار به

چین و ایران و چندین کشور دیگر این فرضیه و اتهام را دربارۀ ویروس کرونا مطرح کرده اند. امروز، اتهام 

ر د سرّی چه چیز باید بپرسیم که شده است. پس از این همه، جدیدی از سوی آمریکای جنوبی صادر

جامعۀ بین الملل خواستار  وجود دارد ؟مناطق دور افتادۀ جهان ی تحقیقات بیو پزشکی در آزمایشگاه ها

  توضیح است.

Article original en anglais : 

Pentagon Would be Producing Biological Weapons in the Amazon 

Rainforest? 
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