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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ٣٠

  نظامی به ايران،ۀ طرفداران حمل

  ! به وضعيت عراق توجه کنند

٢ 
  امريکاعمليات تروريستی شوک آور در قلب 

به گزارش .  داد تا به افغانستان و عراق حمله کندامريکايز ديگری به دست دولت وقت مبر، دستاو سپت١١ ۀفاجع

ا در يفرنيوآرك به مقصد كالينترنشنال و نيھای لوگان انترنشنال، داالس ا ما كه از فرودگاه يخبرگزاری ھا، چھار ھواپ

 ساختمان ھای مركز تجارت جھانی  ربوده شدند كه ساعتی بعد دو فروند به٢٠٠١ سپتمبر ١١پرواز بودند در روز 

ما، ين ھواپيشد كه ا گفته . ا سقوط كرديلوانيگری در پنسيك فروند با ساختمان پنتاگون برخورد و ديبرخورد كردند، 

ما، موفق به ين كنترل ھواپيری در حير و درگيخأل تي ربوده شده بود اما به دل ديب ساختمان كاخ سفياحتماال به قصد تخر

 . نشدن اقدام يا

ل ي لبنان تشكۀك تبعي مصر و ۀك تبعي متحده، ی امارات عربۀ تبع٢ عربستان سعودی، ۀ تبع١۵ان را يماربايت ھواپيمل

  . كشته شدند) انيما ربايبا احتساب ھواپ( نفر ٢٩٩٢ن حوادث و در مجموع يدر طی ا. داد می 

قاعده بودند؛ سازمانی كه با ايدئولوژی اسالمی و ، ھمگی عرب و عضو سازمان السپتمبر ١١ ۀاتی حادثيم عمليگفته شد ت

كا، كه به دنبال يمراس جمھوری وقت ئيل، نگاه دولت محافظه کار جرج بوش رين دليبه ھم. تروريستی شكل گرفته بود

  .انه، متمركز شديا بودند، به سرعت، به خاورميده ھايش در دنيبھانه و فرصتی برای تحقق اھداف و سياست ھا و ا

كا در يمرانه كردن حضور يكی نھاديكنند،  انه دنبال می ي سه ھدف را در خاورمكاران، عمدتاً  بوش و نو محافظه دولت 

د در راستای ي جدۀانيجاد خاورميانه، دوم تسلط بر بازار نفت و خارج كردن كنترل آن از دست اوپك و سوم ايخاورم

  .اھداف و سياست ھای خود

و ) ا را در خود جای داده استي درصد از نفت دن۶۵(ن منبع انرژی ي تر  مھمۀبه منزلانه، يشايان ذکر است که خاورم

 برای کنترل و نفوذ و حضور دايمی در منطقه محسوب می امريکا حاکميت يل در آن، که حيات خلوتز حضور اسرائين

ش برد يانی به پي، كمك شامبرسپت ١١ان حادثه ين مي ھا برخوردار است و در ائیكايمراخی برای يتی تاريشود و از اھم

  .انه نمودي در خاورمامريکااھداف دولت 

كا قرار گرفتند و يمراھا و منافع  است ير كشورھای منطقه مورد تھاجم سيش از سايان افغانستان و عراق بين ميدر ا

  .ندسم دولتی و غيردولتی فراھم کرديش تری برای رشد تروريط بھتر و بينه و شراي، زمامريکا تياکمح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بود مسألهن يت برخوردار است ايكا از اھميمرااست خارجی ي سۀ در عرصسپتمبر ١١ط پس از حادثه يآن چه در شرا

عنی برخورد ي. رانه بوديش گيد پس از جنگ سرد، جنگ پيكا در برابر خطرھای جديمرااست خارجی ي سستراتيژیكه 

كا برای حمله به يمرا. ن راھبرد صورت پذيرفتيه ھميز بر پاكا با عراق نييمرابرخورد . ش از آن كه عملی شوديبا آن پ

ل و يد كرد كه عراق نه تنھا اسرائيكأن نكته تي كشتار جمعی انگشت گذاشت و بر اۀژي جنگ افزارھای وۀمسألعراق، بر 

به اين . اندازد ر می انه را به خطيكا در خاورميمرااتی يد می كند، بلكه منافع حيكا را در منطقه تھديمرامانان يپ گر ھم يد

اعالن » ن جھانیينظم نو«جای خود را به » سميكمون« مقابله با ۀديان جنگ سرد، پديترتيب، با فروپاشی شوروی و پا

  . شده از سوی جرج بوش پدر داد

از ، سپتمبر ١١جرج بوش پس از . ن الملل دگرگون شديھای نظام ب ژگی ي، ساختار و وسپتمبرازدھم يدادھای يپس از رو

كا اعالم كرد كه كشورھا يمرا ۀ در كنگر٢٠٠١ سپتمبر ٢٢او، در . ننديكی را برگزينه يان دو گزيكشورھا خواست از م

ن سخن جرج يا. نديكی از دو راه را برگزيد يستی و بايا در كنار ائتالف ضد تروريھا ھستند  ستی يا در كنار تروري

ن يدر ا.  ای را به وجود می آورد ملل داشت و الگوھای رفتاری تازهال ن يبوش، نشان از دگرگون شدن ساختار نظام ب

ش تری به ھمكاری از خود نشان دادند و يش بيه گرايه اروپا و روسي، اتحادجاپانن، ي ھای بزرگ مانند چ ط قدرتيشرا

رتر در جھان قائل ك قدرت بي، نقش سپتمبرازدھم ي پس از امريکادر واقع دولت . كا خودداری كردنديمرادر مقابله با 

جھت مقابله با . كا فراھم آورديمرا را برای اھداف ستراتيژيکت ين مطلوبيتر ش ين حادثه بياز اين نظر، ا. شد 

ن يبه ھم. نی شناخته می شودي بحران آفرۀ، حوز١٩١٠ ۀای كه از دھ انه بزرگ بود؛ منطقه ي، طرح خاورم»داتيتھد«

 اھميتی حياتی بازی می امريکا ای كه برای منافع  كند، منطقه اد می يبحران نسكی، از آن تحت عنوان قوس يل برژيدل

  .کند

سخن گفت، اضافه » محور شرارت« از ٢٠٠٢ جنوری ٢٩رانی ساالنه اش را در كنگره در بوش بعد از آن كه سخن

ود، به نظاره نخواھم ش ك می يطی كه خطر لحظه به لحظه نزديمن در شرا. ع نخواھم مانديمن منتظر وقوع وقا«كرد كه 

ن يا» .د كننديھا جھان ما را تھد ن سالحيتر ھا با مخرب  م ين رژيكا اجازه نخواھد داد تا خطرناك تريمرا. ستاديا

توسط دولت بوش انتشار » كايمرات ملی ي امنستراتيژی« در سندی موسوم به ٢٠٠٢ سپتمبر ٢٠د در ي جدستراتيژی

  . افتي

 

  لم ساختگیف

لمی در مورد حوادث کويت در رس و حمله به عراق، به يک باره ف برای جنگ دوم خليج فاامريکاک در جريان تدار

سربازان عراقی به بيمارستانی در کويت حمله : سراسر جھان منتشر شد و به نمايش درآمد که محتوای آن چنين بود

حوادث » شاھد زنده«پرستاری که . می کنندکرده، به زنان حامله تجاوز می کنند، اطفال آنان را کشته و به بيرون پرت 

 ۀجھانيان ھمه متقاعد شدند که بايد ھرچه زودتر به عراق حمل… خود می کوبيد وۀ بود با گريه و زاری به سر و سين

 ساخته شده بود و پرستار نيز دختر يکی از امريکادر » سيا«لم به وسيله سازمان امی شود، اما حقيقت اين بود که فنظ

  . عمر خود کويت را نديده بودۀيتی بود که در ھمشيوخ کو

در جريان تدارک برای جنگ سوم خليج فارس و حمله به عراق، تونی بلر در سازمان ملل در برابر جھانيان شھادت داد 

 پرتاب کند و کالين ۀ ساعت بمب اتمی خود را آماد٢۴که براساس اطالعات مستند، صدام حسين قادر است در مدت 

 را به نمايش گذاشت و با چوب دستی ئیلم کانتينرھا چند فۀ نيز در سازمان ملل به وسيلامريکا وقت ۀر خارجپاول وزي

 بمب اتمی است و به جز چند کشور، ۀروی آن ھا اشاره کرد که اين ھا حاوی مواد اتمی و ابزارھای از پيش ساخته شد

  . کردندتأئيدو جنگ عليه عراق را » باور« نمايندگان ۀھم
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  بازيگران اصلی جنگ دوم خليج فارس

از سياست مدارانی چون جرج بوش، تونی بلر، ديک چنی، دونالد رامسفلد، احمد چلبی و پل ولفوويتز، بيش تر از 

  . ديگران به عنوان بازيگران اصلی حمله به عراق و اشغال نظامی اين کشور، نام می برند

چنی در مستندی که بر اساس . ی تصميم به ورود به جنگ نداردديک چنی، معاون جرج بوش، ترديدی در مورد درست

خواھی مردم  اگر می «: نام دارد گفته است» دنيا از نگاه ديک چنی« ای چھار ساعته با او ساخته شده و  مصاحبه

  !»دوستت داشته باشند، برو ستاره سينما شو

 دوم رياست جمھوری او رو به ۀدريج در دور اول رياست جمھوری جرج بوش زياد بود، به تۀنفوذ چنی که در دور

اما در اين فلم مستند، او . داد  قرار می سؤالس جمھور ھم تصميمات او را مورد ئيکاھش گذاشت، تا آن حد که حتی ر

  .کند  سالح ھای کشتار جمعی نداشت، رد می ۀبار ديگر اين موضوع را که صدام حسين برنامه ای برای توسع

، نقشی مھم داشت، سياست مداری ٢٠٠٣ که در جريان حمله به عراق در سال امريکازير دفاع سابق دونالد رامسفلد، و

  . بر می گرددامريکاسای جمھور سابق ؤاش به دوران ريچارد نيکسون از ر  ھای سياسی   فعاليتۀاست که سابق

  ھای بی سابقه  تقابلن و در پی  و در پی شکست جمھوری خواھان در انتخابات مجلس نمايندگا٢٠٠۶رامسفلد، در سال 

 ترين وزير  بسياری از او به عنوان جنجالی. رو شد، از سمت خود کناره گيری کرده  پنتاگون با آن روبۀای که در ادار

  . کنند  ياد میامريکادفاع 

 نيروھای ۀ از حمل می شود که اين گروه قبل گفته.  ملی عراق را برعھده داردۀاحمد چلبی، بانکداری که دبير کلی کنگر

  .، اطالعاتی نادرست را دراختيار پنتاگون قرار داده بودامريکائی

ديک چنی، دونالد رامسفلد و گروھی از سياستمداران نومحافظه کار، اميدوار بودند که چلبی و شورای ملی عراق، پس 

 اما خالف تصورات قبلی، اين .از سرنگونی حکومت صدام حسين بتواند دولت انتقالی آن کشور را در اختيار بگيرد

  .گروه در داخل عراق کم تر شناخته شده بود و محبوبيت زيادی نداشت

 نظير وزير نفت در دولت انتقالی و معاونت نخست وزيری را در اختيار ئیچلبی، پس از سرنگونی صدام پست ھا

  .نام برده می شود» ئیبعث زدا«از او، يکی از مخالفان اصلی سياست . داشت

 در دوران رياست جمھوری جرج بوش به عنوان معمار جنگ عراق ياد می امريکا پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع از

 دانند که خواستار حمله به عراق و ھم چنين القاعده در   او را اولين کسی میامريکائیشماری از سياست مداران . شود 

  .افغانستان شد

شود، ما مجبور شديم که بر روی   مربوط می امريکا به سيستم اداری ه معموالً به داليل مختلف ک«: گويد ولفوويتز می 

 سالح کشتار جمعی ۀمسأل اصلی متمرکز شويم، که آن ھم ۀمسأليک موضوع که ھمه با آن موافق باشند، به عنوان 

  ».بود

حمايتش از جرج بوش در  ۀ، دربار»سی.بی.بی«ای با  تونی بلر، نخست وزير سابق بريتانيا، چندی پيش در مصاحبه 

خيلی وقت است که ديگر قصد ندارم مردم را متقاعد کنم که آيا حمله به عراق «: حمله به عراق، چنين اقرار می کند

  ».تصميمی درست بوده يا خير

داند، اما اعتراف کرده که اوضاع   را در حمله به عراق اقدامی درست می ئیبلر، ھم چنان حضور نيروھای بريتانيا

  .لی عراق آن طوری که بايد باشد، نيستفع

قابل توجيه « ميالدی ٢٠٠٣لرد جان پرسکات، معاون سابق نخست وزير بريتانيا گفته است که حمله به عراق در سال 

سی گفت که او به اين دليل با حمله به عراق موافق بوده  بی  با شبکه اول تلويزيون بیگفت و گوئیپرسکات در » .نيست
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 اسرائيل و فلسطينيان ۀ طرحی برای پايان دادن به مناقشامريکاس جمھور وقت ئي کرده جرج بوش، ر که تصور می

  .، اما حال معتقد است که جنگ عراق، جنگی اشتباه بود»نمی توانست اين جنگ را رد کند«او گفت که . دارد

بق با رويکرد سازمان ملل در اين  ھا مطاامريکائی«پرسکات گفت که از قبل از اين حمله، تونی بلر مشتاق بود که 

 امريکاس جمھور به ئياو، افزود پس از آن که تونی بلر او را برای مذاکره با ديک چنی، معاون ر» .مورد عمل کنند

وارد اين جنگ می شوند، چه او با ) بلر(بدون او ) امريکا( روشن است که آن ھا «: فرستاد، او به نخست وزير گفت

  ».آماده شده اند) امريکا(آن ھا .  ھا مھم نيستامريکائیاين برای . چه نشود ھمراه شود، امريکا

 دانيد که جورج بوش  شما می. گويم اما من چيزی به شما می «:  گفتگفت و گولرد پرسکات، در بخش ديگری از اين 

 پرسکات، اين ۀبه گفت» . بود طرحی برای اسرائيل و مشکل فلسطينيان بود و او در اين باره قول دادهۀ ارائۀ آمادکامالً 

 ھای  به اين دليل که نفوذ البی. افتد  اتفاق می امريکا نرسيد نظير آن چيزی که اغلب در سياست ھای ئیطرح به جا

  . بسيار زياد استامريکاداخلی در 

را انجام دھم و اين ) حمله به عراق(ام که اين کار  من قول داده «: او گفت که تونی بلر در پايان آشکارا به او گفته است

  ».ھم نتايجی است که آن تصميم امروز به بار آورده است

من در تالشم تا با مراجعه به عقايد و . من انکار نمی کنم که بخشی از اين حمله بودم«: معاون سابق تونی بلر، افزود

  ».نيستاما اين اقدام به عنوان يک مداخله قابل توجيه ... افکارم اين حمله را توجيه کنم

اگر ما صدام را برکنار «: سی گفت بی ای با بی پرسکات، اين اظھارات را در حالی بيان کرده که تونی بلر، در مصاحبه 

 برابر بدتر از بشار اسد ٢٠با اين انقالبات عربی که حاال ادامه دارد و صدام که احتماال . افتاد نمی کرديم، چه اتفاقی می 

. افتاد کرد انقالب مردم را در عراق سرکوب کند، چه اتفاقی می  ر قدرت بود و سعی میدر سوريه است، اگر او بر س

  ».تصور کنيد که عواقب باقی ماندن صدام بر قدرت چه بود

 نفر از آن ھا در ميدان ١٣۶ نظامی زن و مرد خود را از دست داد که ١٧٩ عراق، ۀ سال١٠انگليس در طول جنگ 

  .نشينی کرد ، از عراق عقب ٢٠٠٩ اپريلگليس در جنگ کشته شدند و در نھايت ان

کند، به عراق حمله کردند و اين در   استفاده می ئیيمياکھای   اين که صدام حسين از سالح ۀ و انگليس به بھانامريکا

  . نداشته استئیيمياک ھای  ام حسين به ھيچ عنوان سالححالی است که مشخص شد که صد

در خصوص جنگ عراق، بلر در خصوص ادعاھای بحث » چيلکات«تفحص  ۀ ميالدی، در جلس٢٠١٠در سال 

 قرار گرفت و در اين جلسه گفت که طبق اطالعات سازمان ھای اطالعاتی ترديدی وجود ئیبرانگيزی مورد بازجو 

  .نداشت که عراق در حال گسترش قابليت تسليحاتی خود است

 نظامی در عراق با داليلی که ۀ کرد که مداخلتأکيد ٢٠٠٣سال ، معاون بلر در »لرد پرسکات«با اين حال، ماه گذشته، 

  . کند که جنگ اشتباه بوده است  اکنون فکر می بلر آورده است، توجيه پذير نيست و ھم

  

  داستان سالح ھای کشتار جمعی

نرژی اتمی المللی ا ، سرپرست پيشين بازرسان سازمان ملل که در يک دوره ای نيز مديرکل آژانس بين »ھانس بليکس«

 امريکا ھا به رھبری   سال پيش برخی از قدرت١٠«: ، در جمع خبرنگاران در دوبی، گفت٢٠١٣ چبود، اواسط مار

.  که وجود نداشتندئیتالش کردند تا با حمله به عراق سالح ھای کشتارجمعی اين کشور را از بين ببرند؛ سالح ھا

 ممکن است در  را از بين ببرند؛ انگيزه ای که اساساً   ساخت بمبۀزامروز ھم برخی قصد دارند به ايران بروند تا انگي

  .ذھن رھبران ايران وجود نداشته باشد
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 ناکامی ھای تراژيک در عراق آن طور که بايد جدی گرفته نمی ظاھراً «: ، در ادامه گفتيدن اھل سوۀ سال٨٢بليکس 

  .جنگ با ايران اتفاقی است که اميدوارم رخ ندھد. شود

  

   اقتصادی و انسانی جنگ در عراقضايعات

 دالر در جنگ عراق بيش از دو تريليون امريکا وقايع عراق، نشان می دھد که ۀتازه ترين مطالعات دانشگاھی دربار

  . افزايش خواھد يافتدالرھای واشنگتن در سال ھای آينده، اين مبلغ به شش تريليون  ھزينه کرده که با برآورد ھزينه 

 در امريکامطالعات بين المللی واتسون وابسته به دانشگاه بروان آن را انجام داده، نشان می دھد که پژوھشی که مرکز 

 نيز به مجروحان جنگ عليه عراق دالر ميليارد ۴٩٠ به طور مستقيم ھزينه کرده و دالر تريليون ٧/١جنگ عليه عراق 

  .پرداخت کرده است

 و نيز سودی که امريکاجانبی جنگ عراق و ھزينه ھای آتی آن برای اگر مسائل : در پژوھش مرکز واتسون، آمده است

 سرازير کند را محاسبه کنيم، ميزان خسارتی که واشنگتن در جنگ امريکا ۀتوانست به خزان  می دالر تريليون ٢/٢

نه ھا را از ، اين ھزيامريکاشکی نيست که دولت .  خواھد رسيددالر سال آينده به شش تريليون ۴٠عراق متحمل شده در 

  .منابع طبيعی عراق، به ويژه نفت وصول خواھد کرد

 تحميل امريکاعالوه بر ھزينه ھای مالی، جنگ عراق ھزينه ھای ناگوار اجتماعی را نيز به : در اين پژوھش، آمده است

  . و خود آن ھا يکی از اين موارد استامريکائیکرده است که مشکالت خانواده ھای مجروحان 

 به امريکانيازھای پزشکی و مراقبت ھای ويژه ای که مجروحين جنگی : ن، در گزارش خود آورده استمرکز واتسو

  . رسيده استدالر ميليارد ٧/١٣۴ به ٢٠١٣آن نياز دارند تا سال 

 ئی عالوه بر نتايج فاجعه بار جنگ برای ملت عراق و خسارت ھاامريکاخسارت ھای مالی : در اين گزارش، آمده است

  . متحمل شده استئیاين کشور آسيااست که 

اين در حالی است که گزارش مذکور مسائلی ھمانند مرگ و مير آوارگان، نبود خدمات پزشکی به دليل جنگ و مرگ و 

  .مير ناشی از آن، تخريب زيربناھای اقتصادی عراق و ده ھا موارد ديگر را شامل نمی شود

 ھزار شھروند غيرنظامی عراق در ١٣۴ر رسمی دولت عراق، بيش از بنا بر پژوھش مرکز واتسون و با استناد به آما

 عليه اين کشور کشته شدند و با احتساب روزنامه نگاران، نيروھای امنيتی و ديگر قشرھای نظامی عراق امريکاجنگ 

  . ھزار تن افزايش می يابد١٨٩ تا ١٧۶اين رقم به 

 شده که تأکيد پژوھش گر دانشگاھی و کارشناس مسائل اجتماعی و جنگی تھيه شده است، ٣٠در اين گزارش که توسط 

جنگ عراق با وجود ھزينه ھای زياد آن و نيز تخريب شبه کامل زيربناھای اقتصادی و اجتماعی عراق، نتيجه چندانی 

  .نداشته است

 ميليارد ٢١٢، وضعيت عراق نيز بھبود نيافته و امريکائیج نيروھای پس از خرو: در اين گزارش، ھم چنين آمده است

ی که برای آبادانی اين کشور در نظر گرفته شده بود به دليل مسائل امنيتی، يا بی اثر مانده و يا بودجه برای باال دالر

  . تعطيل مانده استبردن سطح امنيت در عراق مصرف شده و پروژه ھای عمرانی عمالً 

 تريليون ٧/٣ در پاکستان نزديک امريکا کلی جنگ افغانستان، عراق و نيز عمليات ۀمذکور، ھم چنين ھزيندر گزارش 

  .اکنون برای جنگ در اين سه کشور می پردازد  است که واشنگتن ھم ئی اعالم شده و اين عالوه بر ھزينه ھادالر

  

  عراقیۀ افراد گم شد
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 ۀمسألدر گزارشی به » الجزيره« خبری ۀبه عراق، پايگاه اينترنتی شبک امريکا نظامی ۀ دھمين سالگرد حملۀدر آستان

  .افراد گم شده در اين کشور پرداخته است

 ۀ سال از حمل١٠با وجود آن که : آمده است» از ياد رفتهای  مسألهافراد گمشده در عراق، «در اين گزارش تحت عنوان 

 ھزاران تن از شھروندان عراقی ناپديد شده اند، اما خانواده  به عراق می گذرد و مدت زمانی طوالنی است کهامريکا

  .ھای اين افراد گم شده ھم چنان اميدوار ھستند که آن ھا برگردند

در حالی که برخی ادعا می کنند که تعدادی از افراد گم شده در عراق در زندان ھای مخفيانه ای به سر می برند که از 

 وزارت ۀ امور بشردوستانۀس ادارئي، ر»اركان ثامر صالح« در ھمين راستا، .سوی دولت اين کشور اداره می شود

يت پيگيری سرنوشت افراد گم شده را بر عھده دارد، می گويد که در حال حاضر دست کم مسؤولحقوق بشر عراق که 

  . ھزار شھروند عراقی در زمره افراد گم شده می باشند١۶

 ھا در اين کشور طی سال ئی بشر عراق، با اشاره به اين که بيش تر آدم ربا امور بشردوستانه وزارت حقوقۀس ادارئير

با توجه به مدت زمان طوالنی که از گم شدن اين افراد می :  ميالدی صورت گرفته، می افزايد٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ھای 

  .گذرد، ما بر اين باوريم که بيش ترين آن ھا ديگر زنده نيستند

  

  یئزباله ھای ھسته 

نوعی ) وم فرسودهياوران( استفاده کرده اند كه از ئیس در جنگ با عراق، از بمب ھايكا و انگليمراجاوز روھای متين

ه قطعنامه ھای ير پا گذاشتن كلين گونه سالح ھای كشتار جمعی به معنای زيكاربرد ا. ه شده استيی تھئ ھسته ۀزبال

ن مواد و سازمان ناتو در بمباران سال ياز ا تن ٣٠٠ج فارس ي، در جنگ خل١٩٩١كا سال يمرا. سازمان ملل است

د منطقه يوم فرسوده رامصرف كرد كه باعث آلودگی شدي تن از اوران١٠ كوزوو و صربستان ١٩٩٩ بوسنی و ١٩٩٤

 .و شديو اكتيبا مواد راد

 ۀاالت متحدي ھم چون ائیو است و در كشورھايواكتياز فضوالت راد) Depleted Uranium )DUوم فرسوده ياوران

 ٣٠كا يمراساالنه فقط در . د می شوديوم مشغولند، توليه كه به خالص سازی اورانيكا، انگلستان، فرانسه و روسيمرا

 . د می شوديھزار تن تول

زوتوپ ياستخراج ا(عی پس از غنی سازی يوم طبي ھای اتمی آن چه از اوران ع ساخت سالحيدر رآكتورھای اتمی و صنا

  .می نامند) DU(وم فرسوده ي اورانند را اصطالحاً باقی می ما) ٢٣٨وم ياوران

)DU ( كس از آن ساطع می شود و يته خود را حفظ كرده و اشعه ھای آلفا، بتا و ايويو اكتيعی رادي درصد اثر طب٦٠تا

و ری يكه در مقاالت به كار برده می شود كه واكنش ناپذ» فرسوده «ۀن، واژيبنابرا. وم ھم می باشديحاوی ذرات پلوتون

  .كننده است  گمراه  كامالً ،ان می كندين ماده را بيبی ضرر بودن ا

تاكنون به عنوان وزنه برای حفظ تعادل . ز استيافت آن ناچيار محدود است و بازيدر صنعت بس) DU(استفاده از 

  . ده شده استكار بره و بيو اكتيمارستان ھا و مخزن ھای حمل و نقل مواد راديو در بيو اكتيماھا و حفاظ راديھواپ

) DU(كه حاوی ) ١٩٩٢(كی آمستردام ي آل در نزد- مای اليماسازی و پس از سقوط ھواپيشرفت تكنولوژی ھواپيبا پ

ما اعتراضات و واكنش گسترده ای را در محافل خبری ين ھواپيسقوط ا. ع كم تر شدين صنايدر ا) DU(بود، استفاده از 

جاد شده در مردم يماری ھای ايان بي میميارتباط مستق«: ندی، آمده استلا منتخب ھۀتيدر گزارش كم. به ھمراه داشت

گر يبود كه اكثر آن پس از سقوط د) DU(لوگرم ي ك٢٨٢ما حامل ين ھواپيا.  آل وجود دارد-مای ال يمنطقه و سقوط ھواپ

  ».افت نشدي
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. نی را می طلبدينه ھای سنگيوم مشكل جدی است كه ھزيی در صنعت غنی سازی اورانئن بردن زباله ھای ھسته ياز ب

 باز نگھداری می ئیكی رآكتورھای اتمی در محوطه ھايل در نزديلندرھای استيرا در مخازن و س) DU(ھم اكنون 

 ١٣لندر حاوی يھر س. لدزر در ھوای آزاد باقی می مانندياط ھای سيعی به نام حين مخازن در محوطه ھای وسيا. كنند

دگی و ترك خوردگی و نشت گازھای خطرناك در مدت زمان يكی پوسي راه دارد نيمشكالتی كه ا. است) DU(تن 

سوزی ھای  ن صورتی آتش يدر چن. ز مطرح شده استين اماكن نيماھا در ايگری امكان سقوط ھواپيد. طوالنی است

كنون ھفتصد ھزار تن تا. و در مدت كوتاھی در اتمسفر آزاد كننديو اكتيتنابھی مواد رادعر ميطوالنی مدت می توانند مقاد

)DU ( ن مخازن نگھداری می شوديكا در ايمرادر سراسر.  

ن مشكل ارتش يبرای حل ا. قه استيش به معنای كشته شدن ھزاران نفر در كم تر از چند دقيلندر ھای در حال فرسايس

عی كه يقات وسيبا تحق. ن كشور، در اوائل سال ھای ھفتاد، پروژه مشتركی را آغاز كردنديكا و سازمان انرژی ايمرا

در ) DU(از )  تر از سرب ني درصد سنگ٧٠(ل چگالی باال ين بود كه به دليه شد ايصورت گرفت راه ارزانی كه توص

ن به راحتی بدنه تانك ھا را سوراخ می ين فلز سنگيرا ايز. ع نظامی، ساخت سالح ھای ضد زرھی استفاده شوديصنا

ن بار در يد شدند و اوليز تولين) DU(رگ بار، بمب و گلوله ھای حاوی  مۀن پروژيپس از آن به دنبال ا. كند

 - ، كوزوو )١٩٩٤(پس از آن در بوسنی . دنديت و عراق باريج فارس بر روی كويصد تن در جنگ خلي، س١٩٩١سال

  .مورد استفاده قرار گرفت) DU(، ده تن از )١٩٩٩(صربستان 

ط آزاد می شود و به صورت ذرات كوچكی در ھوا معلق مانده يدر مح) DU(پس از انفجار بمب ھا و گلوله ھای حاوی 

) DU(جات آلوده، يبا استنشاق ھوای آلوده و مصرف آب و سبز. و آلوده می شونديو اكتيو آب، خاك و ھوا را با راد

  .وانات می شوديا حيوارد بدن انسان و 

  .  سال باقی می ماندانين، خطرات آن تا ساليبنابرا. ون سال استيلي مDU ( 5/4(عمر 

به گاز شده و با رطوبت ھوا، ) DU(ل ي درجه سبب تبد٥٦ج فارس، رطوبت فراوان و دمای يمی خاص خليط اقليشرا

  .ديبه وجود می آ) ديل فلورايورو نيك و يدروفلوريد ھياس(دھای خطرناكی ياس

ن يدر حالی كه متخصص. ته شدبر جا گداش) DU( تن ٣٢٠ج فارس، يبر اساس اظھارات پنتاگون بعد از جنگ خل

  . ح تری استيند ده ھزار تن رقم صحينظامی روسی می گو

س يسازمان انرژی اتمی انگل. استفاده كردند) DU( تن بمب با كالھك ھای ٢٧٠٠كا و متحدانش يمرا ١٩٩١در سال 

 صحرا جان خود را از دست می ی باقی مانده درئن قرن پانصد ھزار نفر به علت زباله ھای ھسته يان اياعالم كرده تا پا

نی و نوزادھای ناقص ي در عراق، ناھنجاری ھای جن١٩٩١افته ھای سازمان ملل، پس از بمباران ھای يبنابر . دھند

  . برابر شده است١٠ تا٧افته و انواع سرطان ھا يش ي برابر افزا٦ تا ٤الخلقه 

 ٦٧. ج فارس شده استي نوزادان سربازھای جنگ خلنی دريجاد ناھنجاری ھای جنين باعث اي، ھم چن)DU(استفاده از

ده رنج می برند و تعداد يدر صد فرزندان آن ھا از كوری، نقص ھای خونی، مشكالت تنفسی، انگشتان به ھم چسب

چه و يج فارس كه از مشخصات آن درد مداوم ماھيسندرم جنگ خل. ش استي آنان رو به افزاۀنوزادان ناقص الخلق

ج فارس ي ھزار سرباز بازگشته از جنگ خل٢٠٠ان يی بدن و از دست دادن حافظه است در ممفاصل و ضعف عموم

  .گزارش شده است

 را در مورد ئیشدارھا و اخطارھاو، ھ)AEA(س ين سازمان انرژی اتمی انگليمورأماز جانب  ١٩٩٠در اوائل سال 

  . بر سالمت داده شد) DU(اثرات سوء استفاده از 

 اعتراض كرده و مسألهن يردولتی نسبت به خطرات اينشمندان مستقل و متعھد، سازمان ھای غاز آن زمان تاكنون دا

  .و شده انديو اكتي بالكان از آلودگی رادۀج فارس و منطقيخواستار پاك سازی كامل خل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

ن يوانر پا گداشتن قيدر جنگ را به منزله ز) DU(قی سازمان ملل، استفاده از ي تحقۀتي كم٢٠٠٢ست گابنا برگزارش 

  : دانسته است كه از جمله آن ھا

 سالح ھای ۀ ژنو؛ عھدنام١٩٤٩ كنفرانس ۀن قطعناميه شكنجه؛ چھارمي؛ قراردادعل)Genocide( حقوق بشر، ۀياعالم

  .١٩٨٠ر اتمی يغ

ا سالح ھا و ي به كار بردن سموم و سالح ھای سمی و حاً ي كه صر١٩٠٧ و ١٨٩٩ كنفرانس الھه در سال ھای ۀاساسنام

  .  را ممنوع اعالم كرده است،دی كه منجر به غذاب بی مورد می شوندموا

ست ي زۀران كننديج ويد آن برای سالمت عمومی و اثرات و نتايو خطرات شد) DU(سكوت وھم آوری كه بر مقوله 

  .دا نگران كننده استيطی آن حكم فرماست، شديمح

  

  نوزادان ناقص الخلقه

ھای ائتالف در عراق و زباله ھای اتمی، باعث بسياری از ورح ھا توسط نيرين و مخرب ترين سالآزمايش مدرن ت

  . ديگر شده استۀ مانند سرطان و يا بيماری ھای شناخته شدئیبيماری ھا

ی عامل تولد کودکان ئ ھای ھسته   از سالحامريکائی نيروھای ۀ اين که آيا استفادۀ در گزارشی دربار  لوموندۀروزنام

 اين شھر  ،٢٠٠۴  به فلوجه در سال امريکائی نيروھای ۀاز حمل : فلوجه عراق بوده، نوشته استناقص الخلقه در شھر

ھای  اين موضوع به حدی در اين شھر نمود دارد که برطبق گفته.  از تولد نوزادان ناقص الخلقه داشتئیآمار بسيار باال

 .زاد ناقص الخلقه دارد ھر خانواده در فلوجه يک نو، تقريباً  خبرنگار راديو فرانس اينفو

 که کانون حمالت شبه نظاميان عليه نيروھای مھاجم   عراقۀ، شھر فلوج ٢٠٠۴ مبر سال  و سپس نواپريلدر ماه 

 واقع و بخشی از آن توسط اين نيروھا از بين رفت اما از آن زمان آمار امريکائی نيروھای ۀ بود، مورد حملامريکائی

  . اين شھر به طرز چشم گيری افزايش يافته استزادوولد کودکان ناقص الخلقه در

  

   فارس جيسندرم جنگ خل

كار گروھی علمی كه به . ثير ويران گری داشتأ و متحدانش در عراق، حتی بر روی سربازان آن ھا، تامريکاجنگ 

ج ياول خلافزارھای به كار گرفته شده در جنگ  جنگ  ريثأق در مورد تيت تحقمسؤوليمتحده  االت ي اۀخواست كنگر

 ن مشكالتي كه آنان بعدھا دچارشان شدند را برعھده داشت وجود رابطه بئیماری ھايب  وئیكايمرافارس روی سربازان  

  . كردتأئيد را کيميائیروانی بازماندگان و استفاده از مواد 

 ربازان عامل دررامون علل ابتالی سيشده به دستور كنگره برای بررسی گزارش ھای موجود پ ليكارگروه علمی تشك

، با ١٣٨٧ ]عقرب[آبان ماه  فارس اواسط جي سندرم جنگ خلۀ، به عارض١٩٩٠ ۀل دھيج فارس در اوايجنگ اول خل

  .ماری واقعی استين بيای اعالم كرده بود ا ه يانيانتشار ب

چھارم  ك يبه  كيفارس است كه نزد ج ي عامل بروز سندرم جنگ خلکيميائین كارگروه دو عامل ي ھای ا افتهي براساس

 ھای  ح شده قرصيگزارش تصر نيدر ا.  ھزار سربازی كه در آن جنگ حضور داشتند را مبتال ساخته است٧٠٠

 گسترده ۀر گازھای اعصاب مصرف می كردند و استفاديثأت  برای مقابله بائیكايمراد كه سربازان يبروم ن يگمايدوستيپر

ان جنگ علل اصلی يگر حشرات مزاحم در جري و دئیھای صحرا  كردن مگس   ھای قوی برای نابود كش از حشره 

  .فارس ھستند ج يجنگ خل  سندرم ماریيبروز ب

رامون ابتال به ي پئیكايمرا گذشته، ادعاھای سربازان ۀ دھ٢ طی امريکا ھای  ن گزارش، در حالی منتشر شد كه دولتيا

  . كردند ف می يرواقعی توصيالی و غيفارس را خ ج يسندرم جنگ خل ۀعارض
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صلح سنا كرد كه  روھایي خدمات نۀتيم كمي گزارش مبسوطی را تقدئیكايمراامور كھنه سربازان  ۀر اداريك، مديمز پيج

  .قرار گرفته است ديكأان مورد تي فارس بر مبتال جي سندرم خلۀی عارضئ ه ير پايثأدر آن ت

فارس اصرار داشت  ج ي ھای پس از جنگ اول خل سال  در تمامی )پنتاگون( متحده  االتيدر حالی كه وزارت دفاع ا

دند از فشارھای يه ارتش صدام جنگي كه در آن جنگ علئیگر كشورھايد روھایي و نئیكايمراعوارضی كه سربازان 

 ده شدهيچي فارس پ جي جنگ خلۀ متفاوتی برای عارض كامالً ۀر نسخيگری است، در گزارش اخيد روحی و علل ناشناخته

  .است

روھای يفارس فرماندھی ن ج يخل ا كه در ضمن جنگ اوليتاني سلطنتی برئیروی ھوايگ، فرمانده ني كارلديويلرد د

ت شناخته شدن تمامی مشكالت ين گزارش، خواستار به رسميا  عامل در آن جنگ را بر عھده داشت، با انتشارئیايتانيبر

  .ن جنگ شده استيه سربازان ا فارس متوجه كھن جيماری سندرم جنگ خليب و عوارضی شد كه از بابت

قات در يتحق  برای انجامدالرون يلي م۶٠شنھاد داده ساالنه ين عارضه ھم در گزارش خود به سنا پيا كارگروه بررسی

ان به آن اختصاص داده يمشكالت مبتال  كمك به كاھشی الزم براۀ بودجتأمينھای درمان آن و  ماری، راه ين بيمورد ا

  .شود

. منتشر شد ن جنگيان اي كوتاھی پس از پاۀفاصل فارس، به  ج ي سندرم جنگ خلۀرامون عارضي پھا گزارش  نياول

متمركز كردن ذھن خود، سردردھای   دادن مقطعی حافظه و ناتوانی در اری از بازماندگان جنگ مدعی از دستيبس

ناراحتی ھای  ت گوارشی، مشكال برخی . جسمی بودندۀ ل و وجود دردھای پراكنديحالی بی دل مزمن، ضعف و بی 

  .شده بود پوستی و عوارض تنفسی ھم در آن گزارش

جاد شد، چرا كه يتوسط كنگره ا ١٩٩٨ فارس در سال ج يماری بازماندگان جنگ خليق در مورد بي مشورتی تحقۀتيكم

داشتند بی توجه فارس حضور  ج يمشكالت سربازانی كه در جنگ اول خل ن باور بودند كه دولت نسبت بهيھا بر ا لی يخ

  فارس منصوب جيان جنگ خليك دھه پس از پايعنی يالدی، ي م٢٠٠٢ سال جنوریته تا يكم نياست، اما اعضای ا

  .نشدند

اپی ي ھای پ تيری شكايگي ای به پ عالقه ئیكايمرا امور كھنه سربازان ۀن باور بودند كه كنگره و اداريمنتقدان بر ا

  . ای به حل مشكالت آنان ندارد بودجه  اختصاصفارس و ج يبازماندگان جنگ اول خل

تر در چند گزارش،  ش ين كشور است پين مراجع علمی اي معتبرترۀزمر  متحده، كه در االتيكادمی علوم ااتو طب يانست

به  ن جنگي فارس و آن چه در ع جين مشكالت كھنه سربازان جنگ اول خليكه ارتباط برا  ئیھا ادله  وجود شواھد و

  . كند، رد كرده بودتأئيدوست يوقوع پ

ت يھدا ر درستیيفارس در مس ج ي سندرم جنگ خلۀقات قبلی در ارتباط با عارضيح شده تحقير، تصرياخ در گزارش

وبن منكر شده  خيعارضه را از ب نيت نھادھا و افرادی كه وجود امسؤولين رھگذر سعی كرده از ينشده بوده و از ا

 بر روی ئیھا ش ي فارس است با انجام آزما جيسندرم خل ۀد صحت عارضيؤدی كه مبخش اعظم شواھ. بودند، بكاھد

  .دست آمده استه وانی بيھای ح نمونه 

چ شكی در مورد يد كه ھيرس ن استنتاجيقاتی گسترده به ايكار گروه علمی منصوب شده توسط كنگره، پس از انجام تحق

  . وجود ندارد اند، ر شدهن عارضه دچايند به ايگو صحت ادعاھای كسانی كه می 

   ارتش عراق از سالحۀ فارس از ترس استفاد جيخل ن جنگ اوليد در روزھای آغازيبروم نيگمايدوستي ھای پر قرص

ھای قوی ھم نه تنھا در  كش حشره . ز شدين جنگ تجويسربازان عامل در ا ھا ھزار تن از  برای صدکيميائیھای 

به ظاھر . شد می  دهيھا ھم پاش  ھا و داخل چادر شد كه حتی روی لباس  گرفته می اقامتی سربازان به كار اطراف اماكن
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ج ي سندرم خلۀج مشابھی در مورد علل بروز عارضيك دھه قبل ھم به نتايقات پنتاگون در حدود ي ھای تحق كی از پروژهي

  .ز انتشار آن اجتناب ورزندح داده بودند ايوزارتخانه در آن مقطع ترج نيده بود اما مقامات ارشد ايفارس رس 

 ۀ عارضتأئيددر  منتقدان پنتاگون، اھمال. رو شده كا روبيمرا ھای مدنی در  ر، با اعتراض گروهيگزارش اخ انتشار

ن يفارس را زم ج ياز بازماندگان جنگ اول خل ادی گرفته و تعداد قابل توجھیيان زي فارس كه تاكنون قربان جيسندرم خل

  . اند  ف كردهيرانسانی توصيده و آن را اقدامی غيكوھر كرده است را نيگ 
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