Ουδέν νεώτερον από το (μεσ)Ανατολικό
Μέτωπο
#Πόλεμος στις γειτονιές του κόσμου

Barikat

«Μια φωτιά που δεν καίει»
Επιβεβαιώνεται πλέον, ότι ο ISIS χρησιμοποίησε χημικά / βιολογικά όπλα απέναντι στους
Κούρδους, σε διάφορα πολεμικά μέτωπα της προηγούμενης περιόδου. Συγκεκριμένα
εξαπέλυσαν μια παραλλαγή του "World War I favorite", του διαβόητου αέριου μουστάρδας,
το οποίο προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα, τα μάτια και την αναπνευστική οδό, ένα
όπλο εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μαζική εξόντωση ζωντανών οργανισμών[1]. Ένα όπλο
βγαλμένο από την κόλαση του ολοκληρωτικού πολέμου.
Το χημικό / βιολογικό οπλοστάσιο του ISIS, φαίνεται να αποτελείται από ένα μέρος που
κάποτε κατείχε ο Άσαντ και τελικά περιήλθε στην κατοχή τους, αλλά επιστήμονες
αναφέρουν ότι είναι εξ ίσου πιθανό ο ISIS να παράγει μόνος του χημικά / βιολογικά όπλα σε
βιομηχανική κλίμακα (λόγω κατοχής απαραίτητων πρόδρομων ουσιών πετρελαίου). Η χρήση
χημικών όπλων αποτελεί το πρώτο βήμα απομάκρυνσης από της αρχές του «συμβατικού
πολέμου», οδηγώντας την ανθρωπότητα σε μονοπάτια του σκοτεινού παρελθόντος της.

Agent Orange< -- > Monsanto < – > Ιός Ζίκα
Ο Πορτοκαλί Παράγοντας (Agent Orange[2]) είναι η κωδική ονομασία για ένα από τα
φυτοκτόνα και αποφυλλωτικά που χρησιμοποιήθηκαν από το Στρατό των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, για την απογύμνωση των δασών του Βιετνάμ. Το πρόγραμμα είχε
το όνομα Επιχείρηση Ranch Hand και διήρκεσε από το 1961 μέχρι το 1971. Εκτιμάται από
το Βιετνάμ πως η χημική αυτή ουσία σκότωσε ή ακρωτηρίασε 400.000 ανθρώπους και είναι
υπεύθυνη για τις γεννήσεις 500.000 παιδιών με δυσμορφίες. Η ουσία δημιουργήθηκε για
λογαριασμό του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ από τις εταιρίες Μονσάντο και Ντόου.
Μετά τη δραματική αύξηση των συγγενών δυσπλασιών, το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας
κινήθηκε γρήγορα για να συνδέσει τα φαινόμενα με την επιδημία του ιού Ζίκα. Σε μια
πρόσφατη έκθεση από τους γιατρούς των πόλεων όπου ψεκάζεται το καλαμπόκι (PCST), η
ομάδα αποκάλυψε ότι η περιοχή στην οποία ζούσαν τα περισσότερα άτομα που είχαν
πληγεί, είχε ψεκαστεί με το νυμφοκτόνο pyriproxyfen, γνωστό ότι προκαλεί γενετικές
ανωμαλίες. Η έκθεση της PCST αποκάλυψε ότι το φυτοφάρμακο, που πωλείται με την
εμπορική ονομασία SumiLarv, κατασκευάζεται από την Sumitomo Chemical, μια ιαπωνική
θυγατρική της Monsanto.

(του Τάσου Αναστασίου)

Generals gathered in their masses / Just like witches at black masses[3]
Η Μέση Ανατολή οδηγεί την ραγδαία αύξηση των διεθνών εξαγωγών στρατιωτικών
εξοπλισμών κατά 50% την τελευταία πενταετία, όπου $18 δις. (σύμφωνα με εκτιμήσεις)
αναμένεται να δαπανηθούν για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, μονιμοποιώντας τις εντάσεις
και συγκρούσεις στην περιοχή. ΗΠΑ, Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο πρωταγωνιστούν στην
πώληση οπλικών συστημάτων προς τα κράτη του Κόλπου, με την κατανομή των
στρατιωτικών δαπανών ανά τον κόσμο να μεταβάλλεται ριζικά∙ με την Σαουδική Αραβία να
έχει φτάσει σήμερα στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, στα επίπεδα της Ρωσίας.
Ενώ η δυναμική του πολέμου και της έντασης οδηγεί την ανθρωπότητα σε εφιαλτικούς
προορισμούς, στην επικράτεια μιας κρίσης όπου απαξιώνει την ζωή και την εργασία
παγκόσμια, η Ελλάδα «δένεται» μέσω του ΝΑΤΟ με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.
Στρατιωτικοποιεί την αντιμετώπιση της προσφυγικής / μεταναστευτικής κρίσης, επιλέγει
το δρόμο της «Ευρώπης – Φρούριο». Το ΝΑΤΟ ανέλαβε την αναγνώριση, παρακολούθηση
και επιτήρηση του βόρειου και κεντρικού Αιγαίου, μεταφέροντας πληροφορίες σε λιμενικό
και FRONTEX, επανα-προωθώντας πρόσφυγες και μετανάστες πίσω στην Τουρκία. Την
περίοδο όπου οι Κούρδοι και οι Παλαιστίνοι πολεμούν για την ελευθερία και την ισότητα
απέναντι σε μεταλλαγμένους ναζί, η Ελλάδα σιωπά και βαθαίνει την συνεργασία της με την
Τουρκία και το Ισραήλ.

Ένας πόλεμος «δι’ αντιπροσώπων» με πληρεξούσιο το Κεφάλαιο. Αυτόν τον πόλεμο όμως
τον ζούμε εμείς, με όλες τις μορφές του. Εμείς επείγει να οργανωθούμε σε όλες τις
γειτονιές του κόσμου, πριν μας πλακώσει ο θάνατος. Κάτω από το πόλεμο υπάρχει η
Άνοιξη.

[1] Δες και: https://www.youtube.com/watch?v=WoYWrgiAKwk

[2] Δες και: https://www.youtube.com/watch?v=gcZd8-mNQ6w

[3] https://www.youtube.com/watch?v=LQUXuQ6Zd9w
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