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 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 قسمت هژدهم
 

 راحانپوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و ج پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک
 

 زدهمیفصل س

 
 :۲۰۲۰ۀ در دهــ ۱۹ – 1نقش کوید

آسیب رسان است که  بنی نوع بشربرای  اندازه همانبه  ۱۹ –کوید کنونی  شکی نیست که مریضی جهانگیر
شد. بزرگترین فاجعه ای که جهان را  تأریخ پیش از میالد ثبت ۲۲۴"مرگ سیاه" برای اولین بار در چین در سال 

رخ داد ، که منجر به کشته  بعد از میالد۱۳۵۲تا  ۱۳۴۷در سالهای  بود که ساله پنج ۀد طی یک دورویران کر
میلیون  ۷۴۱.۴ز امرو نفوِس اروپا شد. از نظر نفوس سوم تا نیمی از بر میلیون نفر ، یعنی یک  ۲۵شدن بیش از 

ر می رسد، اما چشم انداز تأریخی به نظاین مریضی بدتر نفر است! هرچند که میلیون  ۳۷۰ – ۲۴۷ر نفر بالغ ب
 حرکت به پیشگیر ویروس کرونا نیز از بین خواهد رفت و بشریت به جهانکه بیماری  بخشداین امید را به ما می 
 خود ادامه خواهد داد.

 
فرو ببریم و این  ریگ، نمی توانیم سر خود را در می پردازیمخود  عصربه مسائل مهم جنگ یا صلح مادامیکه 

میکروسکوپی مورد حمله قرار گرفته است که  -ماتحترا درک نکنیم که جهان ما توسط یک دشمن مرموز  واقعیت
کمک به آن  و وبای جهانگیرل این وتمام تالش خود را برای شکست و کنتر از اشکالجهان باید به شکلی  فردهر 

، مقاله ای را برای یک طبیۀ ـولیدر تحقیقات ا مصروف/ دانشمند  داکترانجام دهد. نویسنده ، به عنوان یک 
   نوشت. ۲۰۲۰ماِه مارچ سال در اواسط  ۱۹ -کویدمحلی در مورد  ۀـروزنام

  
جان  پوهنځی طبفارغ التحصیلی  صنفدر  م۱۹۵۸با ویروس های کرونا در سال بود که اولین بار  برای"

این ، ه بودشناخته شد اِنفلونزاو  شریزبه عنوان علت عفونی  در آنوقت یروس های کرونااهاپکینز آشنا شدم. و
 اسمش را .گردیدجدی تلقی  و در آنزمان شیوع پیدا کرد بالتیکۀ بحیر ۀدر یک جزیر جهانگیر مریضی ساری و

تاج مانند دارد. ما  ۀبا خوشـگرد شکل  برقییکروسکوپ ازیرا در زیر م گذاشتندکرونا وایروس،  برویت ظاهری
و آزمایش استنساخ مرغ  قابل القاحدر تخم های  از طریق حضانت یا پرورش آن ویروس های غیر کشنده کرونا را

  کردیم.
 

 ۀعلیـخود را كه در خدمت مبارزه  ـه ییپیش فرض چهار نقط م۱۸۹۰خ در سال وبه ما آموختند كه رابرت ك
 غیر فعال عافیتهم واکسین م ، بیان كرد. از همه مهمتر ، لوئیس پاستور در همان دهه بودگیر سل مریضی جهان

به را با تزریق آن  مرض سگ دیوانه« ویروس»را برای چندین باکتریا و هم واکسین ویروس های ساری مانند 

                                                           
1
 - COVID-19 
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زریق منجر به درمان شد. ـت کشف کرد.رنج می برد آن  کوحشتنا اعراض از عالئم و که به شدت یپسری نوجوان
ردن در  ډبیلو آر. بریدمن، و  2ن ام. سي.، یو. اس. ان.بریدمن قوماندا. مک گوایر، ال. ډبلیوتوسط شیوه همان 
. آنها در ژورنال م به کار گرفته شد۱۹۱۸ خیلی ُمَخِرب سال ینفلوانزا در جریان قوت های بحریۀ شفاخانـیک 

« نیمونیا»یا مضاعفات التهاب ریوی  مرگ های ما به دلیل عارضه ذات الریه ۀـ"هم کهگزارش دادند  صحت عامه
مرگ و میر  خود دریافتند که بحری قوت های ۀشفاخانـدر  آنها نفلوانزا ها نبوده است."ااز شان هیچ یک و  بوده

یک افسر اعراض . آنها عالئم و ـین آمدئفیصد پا ۳۰به  آن میزان بعداً  بوده ولی" فیصد ۶۰تا  ۵۰" اول از در قدم
شدید و گسترده را به تفصیل  3نیمونیاینکوارب)التهاب ریوی قصبی( یا  و یک پرستار مبتال به قوت های بحری

)التهاب ریوی قصبی(  یاموننینکواشواهدی از بر مریضنفلوانزا ، هر دو اشرح دادند. سه روز پس از ظهور عالئم 
همچنین دچار تنفس سریع  این مریضان. میرسید نشان دادندفارنهایت  اتدرج ۱۰۴و  ۱۰۳به  تا با تب هایی کهرا 

با  تازه کار ۀد. نویسندیبه نظر می رس زهریحالت تهوع و استفراغ قابل توجهی شده و بسیار و ضربان نبض و 
اجازه به با نتایج خوب،  م۱۹۱۶می فلج اطفال در سال یپیدیدر ا شفایابم وریمطالعه در مورد استفاده از درمان س

ند آماده نماید و صرف آنرا باالی آن بودکه بهبود یافته  نیرو های بحری شفایاب را برایم وریستا این  دست آورد
سی  االیدر مجموع ب شفایابم وریساین . متعاقباً ،تب نداشتندا ده روز تیک هفته  باگذشت مریضانی تطبیق کرد که

که چهار  قرار گرفتندتحت درمان  شان هفت نفر ،از این تعداد سی نفر بهبود یافتتطبیق شد.  نفر مریضو هفت 
م وریو یک نفر فوت کرد. آنها نتیجه گرفتند که س شان به همان حالت باقی ماندند، دو نفر  ندافتتن شان شفاء ی

 . متأسفانهداده استکوتاه کرده و مرگ و میر را کاهش  یقطع بصورت را« نیمونیا» ذات الریه ۀدورشفایاب، 
لی و یآر ک یوجینکتر د صحت،ایالتی  کمشنر ، ـهن مجلی، در هممعذالک نشر بعدی آن پیگیری نه شد.ۀ سلسلـ

،  و با این جمله نتیجه می گیرد که. نوشتندمقاله ای کوتاه اما بسیار مهم  4. کریبی. ډبلیومیولوژی یمتخصص اپید
تا در جهت منافع مشترک همه کار  سازیمهنگ آاداری هم یک سرپرست زیر چتر در "... ما باید این نیروها را

 ."ندک
 

/ دانشمند از شما دعوت می  داکتر. " در این ستون به عنوان یک شده بودیر اشاره من به نکات ز ۀـمقال همان در
از  وقایهل و و، مرکز کنتر NIH (NIH-NIAID)و  صحتملی  تکنم که اوالً از منابع قابل اعتماد مانند انستیتو

ی خواهم دوم ، م قدمدر  به دست آرید.را  معلومات الزم( WHOجهانی ) صحت( و سازمان CDCبیماری )
را با شما در میان  ۱۹ -انکشاف کوید و درمان های سریع در حال  طبی، دانش  معلومات صحت عامهبرخی از 

  بگذارم.
 

ید شده و ـئتغییر می کنند ، الزم است بدانیم که از نظر شیوع ویروس تا مصابـین و امواتۀ ـروزانارقام  هرچند
چهار اعشاریه چهل و پنج فیصد  باـید شده ئتا مورد ۴۱۶۷۷۴حال  جهان تایم: قرار داردر کجا  وفیات آنمیزان 

 مریکااۀ ، ایاالت متحدـید شده با چهار اعشاریه صفر میزان وفیات ئمورد تا ۸۱۷۴۷ چیناز جمله  وفیات دارد،
شاریه ـید شده با پنج اعئمورد تا ۶۳۱۲۷ ، ایتالیاـید شده با یک اعشاریه یک فیصد میزان وفیات ئمورد تا ۴۲۱۶۴

شش اعشاریه شش فیصد میزان وفیات، جرمنی با صفر اعشاریه چهار فیصد با  هسپانیه،  دو فیصد میزان وفیات
ستان با پنج اعشاریه صفر فیصد میزان ، انگلصفر اعشاریه چهار فیصد میزان وفیات  ، فرانسه با میزان وفیات

، برازیل با  اعشاریه شش فیصد میزان وفیات ۱ا با ، کاناد ، کوریا با یک اعشاریه سه فیصد میزان وفیات وفیات
. ـید شده با هفت اعشاریه هشت فیصد میزان وفیاتئمورد تا ۲۳۰۴۹ ایران: ، یک اعشاریه پنج فیصد میزان وفیات

ثبت شده اند تمام میزان وفیات توسط نویسنده محاسبه شده  ۲۰۲۰ماه مارچ سال  ۲۴ـه شده به تأریخ ئارقام ارا)
شیوع جنوبی که اکنون کوریای نای جمهوری چین و ـثـیرس کرونا به سرعت ادامه دارد ، به استاو وعاند.( شی

تخمین شده است است.  فیصد ۸۰به  قریبدر حال کاهش است. در چین بهبودی از عفونت  وایرس در آنجا ظاهراً 
میزان  .زله یا انفلونزا استن فصلیمریضی بیشتر از  مرتبه ۲۰ – ۱۰از  ۱۹ –از کوید  ناشی وفیاتمیزان که 

 ۱۵ – ۱۰پنج فیصد و از نزله نوع الف و نوع ب صفر اعشاریه صفر شش فیصد است که از  ۱۹ -وفیات کوید 
های دوا د ، به عنوان مثال نس کرونا وجود داروایرعلیه  است.  یک تعدادی از دواها ۱۹ –مرتبه کمتر از کوید 

 ییوتیکانتی با نوع و غیره و چندین 8مودرنا شرکت 7یرـمدسوییو ر 6کینیدروکسی کلروا، ه 5کلروکین ریامالضد 
 شده اند.ه ـید نئتا ۱۹ –کوید برای عفونت  FDAکه هنوز توسط 

                                                           
2
 - McGuire, Lieutenants Commander, M.C., U.S.N. and Lt. W.R. Redden 

3
 - bronchopneumonia 

4
 - Dr. Eugene R. Kelley and epidemiologist B.W. Carey 

5
 - Chloroquine 

6
 - Hydroxy-chloroquine 

7
 - Remdesivir 

8
 - MODERNA 
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 ۀی که در دورمی یابند ، ویروس زنده مانده در خون افراد شفاء ۱۹ -مصاب به کوید  افراد هشتاد فیصداز آنجا که 

پس از شش تا  نقاهتۀ آن مریضانی شفاء یافته ای که در دورهفته طول بکشد، ممکن است بیش از شش  اند نقاهت
 به تامتوسط  عفونت کرونا به حد با مریضانی شوندم نقاهت" برای وریمنبع "س قرار دارند می توانند هشت هفته

 برای غیرفعالت نقاه نیبا تولید واکس نمستعد نیز می توا ۀـحمل موج دومیندر برابر  اند. مواجهعفونت شدید 
ل درمانی می توانند وکو. این دو پروتمبارزه کردپاستور  بطور پروتوکول سیستم دفاعی موجود از سیروم نقاهت

می به این ترتیب که چندین ماه به طول می انجامد.  الی تولید واکسین و دوا تطبیق شود برای مدت زمان چند هفته
ل به وکواز تلفات غیر ضروری زندگی جلوگیری کنیم. هر دو پروت زمانی را کاهش دهیم و خالیۀ ـتوانیم فاصل

NIH ،CDC پاستور و  توی، انستیتWHO ند. فقط ه اارسال شدWHO  تا حال داده پاسخ دیجیتال خودکار را
 است. 

 
 نهممکۀ شروع به شنیدن استفاد م در اخبار تلویزیونی۲۰۲۰ ماه مارچ سال ۲۲خوشبختانه ، ما برای اولین بار از 

گفت که  9یانمایک ر پروگرامهای عاجل سازمان صحت جهان کردیم. رئیس ۱۹ –کوید " برای شفایابم وریاز "س
می تواند به مریضان  زیرا بخاطر پوتنسیلی که داردبسیار مهم برای پیگیری است"  ۀساحـمای نقاهت یک ز"پال

 شد.[ چاپ 10سمورااخبار ر ۀروزنامـ در ۲۰۲۰اول اپریل سال تأریخ  بهمن  ۀـ. "]مقالکمک کند۱۹ -کوید 
 

 :سر جهانتابه عنوان یک نیروی مخرب در سر ۱۹ –کوید نقش 
صد نجنزدیک به پتا حال . شیوع یافته است جهان در سراسر ۱۹ -وبای جهانگیر کوید  ۲۰۲۰ماه جون سال از 

فصل یرس کرونا در ااست. موج دوم و را کشته امریکائی ۱۶۰۰۰۰در سراسر جهان و بیش از  را هزار نفر
میولوژیک الزم با تشخیص ، یاپید مقابله های ۀـمی شود. هم پنداشتهشمالی قریب الوقوع  ۀامسال در نیمکر خزان

فقیت آمیز بوده است ، و این باعث ؤم این وایروس در محدود کردن شیوع و مرگ و میر قرنطینانزوا ، ردیابی و 
در بین مردم ها ، افزایش اختالف  بنا، وخیم شدن سریع زیر دو چنده تصادی ، افزایش بیکاریـ اق یکنواخت کاهش

و محرومیت  یو فقر شدید ، و به خسارات غیر قابل تحمل ، عصبانیت ، ناامیدی ، افسردگی روان تا یک فیصد،
احساس یا  وندیده اند  چنین حالتی را که نسل های امروز هرگز می توان گفتهای اجتماعی افزود! بدون اغراق ، 

 روزی بگشاید. چنین ویرانی جهانی بر روی آنها درب که قرن بیست و یکم  ندکردمین ش راحتی تصور
 

 میسازد وادار به اتحاد مرگبارمشترک وملت ها را در برابر یک دشمن  ۱۹ –کویدا نقش 
 ۀقارنفر؛ در  ۲۵۱۶۹نفر ؛از جمله در اروپا  ۵۳۵۷۵۹:  در سطح جهان ۱۹ –کوید ناشی از  مجموع وفیات

رد امو تن؛ و ۷۱۳۹ فریقااو  تن ۷۴۹۹ قیانوس آرام غربیو؛ ا تن ۲۸۱۰۲ شرقی ۀـ؛ مدیترانتن ۲۶۶۷۳۶ا مریکا
جوالی  ۷تن تا تأریخ  ۱۱۵۰۰۳۰۲سازمان صحت جهانی  در جهان توسط وایروس کرونا مبتالیان به ۀید شدـئتأ

نفلوانزا ا وایرس انه دارد کهویرانگرپوتنسیل  اندازه مریضی جهانگر هماناین  گزارش داده شده است. ۲۰۲۰سال 
(H1N1در ) یعنی  بودمیلیون نفر  پنجصدحدود  مبتالیان آن شمارتخمین زده می شود  م داشت که۱۹۱۹ – ۱۹۱۸

کم حداقل  آن در آنوقت در سطح جهان و شمار وفیات، زمان حاضر را احتوا میکردسوم جمعیت جهان در  بر یک
در کودکان  H1N1 . وفیات وایرس11نفر بود ۶۷۵۰۰۰ تخمین شده که تنها برای ایاالت متحده یلیونمپنجاه  از کم

ساله قرار داشتند و در گروه کساینکه باالتر  ۴۰ – ۲۰در گروه کسانیکه در سنین  ،خیلی بلند بود ساله کمتر از پنج
  H1N1یعنی آن ویروس میکرد.  فیصد تقرب  ۱۰سال سن داشتند شمار وفیات شان حد وسط بود و تا  ۶۵از 

و ارزیابی شده اند ، اما  و مختصر تلفیق باهم نهاشناخته شد. آ ۱۹ –کویدا  –بنام سارز  جین آنۀ سلسلـو  ۱۹۱۸
ً  شده است.یافت نه هنوز به خوبی علل آن تا می کند تر  آنچه که آنها را بسیار کشنده  برایهنوز  تا ، مانتیجتا

SARS-CoV-1  ا ی م۱۹۱۸سالSARS-CoV-2  ،COVID-19  نداریم.واکسین 
 پرندهیا در مورد دومی از منابع  پرندهتا حدودی مشابه است و ممکن است از منبع ظاهراً آنها  قدرت عفونت زایی

درمانی حمایتی  ادویه جاتو  خیلی قوییوتیک های انتی باناشی شده باشد. خوشبختانه ، اکنون  خوک و گوشت
 وفیاتمی تواند  قاطعانه ورا کاهش می دهد  نیمونیاهانکواناشی از بر وفیاتبه طور قابل توجهی داریم که  ۀـپیشرفت

یروسی اآسیب و از را دستگاه تنفسی ریه ها حجرات محافظتۀ وظیفـ کتریایی را که معموالً اناشی از ذات الریه ب
نزله ها یا چه میزان علت تا  H1N1 (SARS-CoV-1 ) نوز نمی دانیم کهه دهد.میعهده دارد ، کاهش  به

ویروسی /  نیمونیایویروسی کشنده بوده است و بنابراین هنوز نمی دانیم که تا چه حدی می توانیم  نیمونیاهای
 SARS-CoV-2تاکنون ، کاهش دهیم.  مناسب انتی بایوتیک هایاستفاده از  بارا  SARS-CoV-2باکتریایی 

 ریویا نشان داده است و مطالعات محدودی در مورد آسیب شناسی ویروسی ر نیمونیای ۀـظاهر رادیولوژیک اولی
                                                           

9
 - Mike Ryan 

10
 - Rossmoor News 

11
 -[cdc.gov]   
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آسیب می یا انساخ ریوی ول ها یها ، آلو ششهای کوچک  الیهقربانیان نشان نداده است که این ویروس چقدر به 
یختن که مانع از فرو ر فسفاتیدیل کولین( را از بین می برد-یلی)دیپالمیتو یا فاعل سطح ریوی رساند و سورفاکتانت

، با  SARS-CoV-2لوژی افیزیپتو که با مطالعات عمیق تر در مورد  باور ما این است ول ها می شود.یآلو
 IT-AIلوژی با امییشده و پیشرفت هایی که در زمینه اپید ICUوخیم در پیشرفت هایی که در مراقبت از بیماران 
ی دریابیم که طریقهمان را از  COVID-19 ۱۹ -اداره کردن کوید حاصل شده است ، به زودی راه های 

 . هم به انفلونزای همان سالها مبدل شود ۱۹ –داشت و کوید  ۱۹۱۹ -۱۹۱۸ نفلوانزا در سالهایمریضی جهانگیر ا
 

 : برخی از معلومات از این منبع اقتباس شده اند 
@1998-2020 Mayo Foundation for Medical Education and Research. (Mayo Clinic 
Rochester Phone: (507) 284-5005) Mayo Clinic COVID-19 Task Force (Safety and 
Antiviral Activity of Remdesivir (also Lenzilumab, Hyrdoxycholoroquine , 
Tocilizumab) in Moderate COVID-19 Compared to Standard of Care Treatment. 

 گرفته شده است:  منکتاب  این از التهابی" امراضوفیزیولوژی ت"پ تیوریبیشتر اطالعات مربوط به 
 
“Reper fusion Injuries and Clinical Capillary Leak Syndrome”. Zikria BA, Oz MC, 
Carlson RW, editors. Futura Pub. 1994. Wiley & Blackwell, London,.2008. (See 
reviews at beginning of this book) 

 
 و مزید بر آن و تلفات جانی را که وارد کرده تا حال نموده ۱۹ –کوید که  تباهی هایۀ در بارفوق  مختصر نگاه

که باید  وضوح هوشدار می دهد به تحمیل نمودهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشریت  کمربر را که تأثیرات عمیقی 
تصادی ، ـژادپرستی ، نابرابری های شدید اقبیدار شویم و آماده تغییر فرهنگهای جنگ و خشونت خود باشیم ، ن

 .امریکائی وغیره بهترین حکومت بشریت، دموکراسی فاسد ساختن ، و مادر طبیعت )گایا(تجاوزهای بی امان به 
تمدن بشری غرق  و . برای نجات بشرجوهر و مغز استخوان ما تکان دهدباید هر یک ما را تا حد  مصایباین  تمام
شویم ، در ه شویم و متوجه نه اگر به زودی بیدار ن ر انتظار چه چیزی هستیم؟دیگر د ،تابدریای بی آف این در

ۀ زیر سلطـیا ، ۱۹ –کوید به دلیل  یا حالی که نیروهای تخریبی فوق در حال همگرایی هستند و باعث می شوند
زمین ،  ۀسیار متدرجگ و مر بایولوژیکی -اسلحه های کیمیاوی  – هستوی اتخودکامه ، تهدید حکومات مستبد و
، و ما بخاطر هوشداری و بیداری بکوبد ما را  های مغزدرب تواند ب است که چیز دیگری ، آیانتوانیم نفس بکشیم

 !12را مجبور به استدالل واقع بینانه و عقل سلیم کند
 

مطمئناً  به بعد یمی اندازد. اما از زمان قرون وسط 13فصل های فوق ما را به یاد ماجرای چهار سوار آخرالزمان
 اسب سواران چند برابر شده اند.

 
 :تعصب نژادی

تذکار که ینیروهای بزرگ علیه صلح جهانی است. همانطور ترینیکی از ویرانگر شکی نیست که تعصب نژادی
به عنوان یک نیروی مخرب ، در چرخش  تعصب نژادی از راه های مرموز کار می کند". وند ج، "خدا رفت

تی و الدول ، جنگ های بین بایولوژیکی -اسلحه های کیمیاوی  – هستویر نیروهای مخرب ـئبا ساکنونی تأریخ ، 
خواهد  ملحقکولوژیکی یتصادی و اـسیاسی ، اجتماعی ، اق تـنزلو  ۱۹ -کوید داخلی ، جنگ های تروریستی ، 

 هالکتو  تلف شدنی از جلوگیر بخاطریاقدامات سریع  در جهت ملل جهانمردم و همه  ۀکافـامیدوارم که  ،شد
 یما ، این نیروهای عظیم ویرانگر را نمی توان توسط هیچ یک ۀـهم شدنمتحد شوند. بدون متحد  مشترک ماجهان 

 ساخت.یا گروهی از قدرتهای بزرگ جهان متوقف  بصورت انفرادیکشور  کداماز افراد ، 
 

 :در وصف بزرگ مرد مهربانۀ سرود
 وق همان خدای واحدیمای جورج خوش رفتار، ما همه مخل

 همان خدای که ترا هم روی این زمین و یا جای دیگر خلق نموده است
 خواه سیاه باشی، خواه سفید، خواه تیره پوست یا سرخ

 ارزشمندی شما از اعماق نفس خدا بلند می شود

                                                           
12

 - [For detailed discussion of COVID-19 from Medical Science point of view see Appendix III] 
13

  - four horsemen of apocalypse یوحنا بدان اشاره ۀ : اشاره به باور های عیسویت است که در کتاب عصر جدید در کتاب مکاشفـ

های سیاه، سفید، سرخ و زرد پیکه مانند دارند ظاهر می شوند و می گویند که  شده است که می گویند چهار اسپ سوار که اسپان شان رنگ

 مترجم -زمین می فرستد. ۀ خداوند آنها را بخاطر نظارت بر کر
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 ماست خالقدر دست  مرگ یا زندگی هر دو
 داده استغیرقابل استخراج  انسانیحقوق  آنکه به ما

 زندگی ، آزادی و پیگیری خوشبخت بودن
 موکراسی یبه د ی استتوهین تو گرفتن زندگی

 بدل سازدرا تمیراث بزرگ  نه بایداین نمی تواند و 
 توفلوید شجاعت و مصائب  م،عزیز م،برادر

 تأریخ خواهد شد ۀـثبت تأریخچ
 ا خم شوندباید سرانجام در برابر خد به خفقان می آرندزانوهایی که همه نفس ها را 

 ب.ا. ز
 

 بر روی دیوار!ۀ نبشتـــ
 یکار کنند و این واقعیت را بپذیرند که هیچ یک متحدانه عضو سازمان ملل متحد باید با هم ۱۹۳ۀ ـمردم ، هم ۀـهم

ی توسط خودشان در جهانبه تـنهایی را  هستیاز آنها یا حتی گروهی از قدرت های بزرگ نمی توانند این تهدیدات 
 لوتمام منابع خود را برای کنتر ی جهانکشورها ۀـکه هممگر این حل کنند! شده است جهانی ن بهم بسته وکه اکنو
 -سالح های کیمیاوی ، هستویل سالح های وترـبا عدالت ، کاهش و کن بشر دوستی همراه،  ۱۹ -کوید 

سقوط به دنیای رار ندهند، زمین ق ۀکر محیط زیست فرسایشی و سالح های کشتار جمعی و جلوگیری از بایولوژیک
و جنگهای پایان داخلی  جنگهای لتی،بین الدوجنگ های به حقیقت اجتـناب ناپذیر مبدل خواهد شد.  اغماض و نسیان

 شوند. برای همه متوقف  مساویانهصلح جهانی و عدالت  نه می توانند بدونو تهدیدهای فوق  ناپذیر نیابتی
 

 داردادامه 
 

 الحاقیه
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