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 Human rights بشر حقوق

  
   ھورست گونتر، پزشک، ضد فاشيست، يھودی و ھشدارگری شجاع– مين سال تولد زيگوارت ٨٧مناسبت ه ب

  مصاحبه با کاشف بيماری خليج
  بريگيته کِوک: مصاحبه کننده

   حميد بھشتی: ازگردانبر

  ٢٠١٢ مارچ ١۶

  

کار بردن ه  آقای پرفسور شما در سراسر جھان به عنوان کاشف بيماری خليج شناخته شده ايد، يعنی کسی که ب-

مريکا و انگلستان عليه عراق را به اثبات ا ۀتسليحات ساخته شده از تفاله اورانيوم در جنگ ھای اياالت متحد

  نه صورت گرفت؟اين کار چگو. رسانده است

  ١تصوير

او پزشک متخصص . دنيا آمده  در شھر ھاله ب١٩٢۵ فوريه ٢۴ ھورست گونتر در –زيگوارت 

بيماری ھای مناطق حاره و محقق بيماری ھائی است که توسط تسليحات حاوی اورانيوم ايجاد می 

  .وی در حال حاضر در شھر ھوزوم زندگی می کند. شوند

 دوم بود، بارھا مجروح گشت و عضو گروه مقاومت کالوس گراف وی در دوران نازی ھا ستوان

که سوء قصد عليه ھيتلر آشکار گشت، او را به اردوگاه بوخن  ھنگامی. ِشنک فن شتاوفن برگ بود

  .والد انداختند

 در شھر يِنا به تحصيل پزشکی پرداخت و ١٩۵٠ تا ١٩۴۵پس از آزادی از اسارت فاشيسم، بين 

  . پرفسور دوِدرالين گرفتدکترای خويش را نزد

 تا ١٩۶٣بين . لمان شرقی بود که از جانب آن کشور به قاھره فرستاده شداوی جوان ترين پرفسور 

عنوان پرفسور در مصر، سوريه، ه سپس ب.  نزد آلبرت شوايتزز در المبارنه مشغول خدمت بود۶۵

  .غداد خدمت می کرد در بيمارستان دانشگاه ب٩۵ تا ١٩٩٠اسرائيل و عراق کار کرد و از 

چندين نمونه )  مترجم–مريکا و ناتو عليه عراق است امقصود جنگ (وی پس از دومين جنگ خليج 

مريکا آتش کرده بود، جمع آوری کرده و آنھا را در سال ااز مھمات دارای اورانيوم را که ارتش 

ستقل از يکديگر مؤيد اين  اين آزمايشات در سه البراتوار مۀنتيج.  برای آزمايش به برلين برد١٩٩۵

  .ی خطرناک می باشندئامر بود که مھمات مزبور به لحاظ تشعشعات ھسته 
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آن زمان دوران تحريم اقتصادی .  مأموريت يافتم که در دانشگاه بغداد با عنوان پرفسور کار کنم١٩٩٠من در سال 

مريکا و انگلستان بمباران اآن بغداد را اندکی پس از . لمان بازگشته بودمابرای تعطيالت کريسمس به . عراق بود

  .پس از جنگ دوم خليج من به عراق بازگشتم. نمودند

 در ١٩٩١در اکتبر سال . در راه ميان بغداد و عمان پوکه ھای مھماتی نظرم را جلب کردند که غير عادی بودند

ز اين اطفال مبتال به مرض يکی ا. بصره در مرز کويت مشاھده کردم که کودکان با پوکه ھائی بازی می کردند

  .سرطان خون گشت که برای کودکان غير عادی می باشد و فوت کرد

لمان برده و در سه ايکی از اين پوکه ھا را با خود به . ليس خواستم که اين پوکه ھا را جمع آوری کنندومن از پ

مايتنِر، در البراتوار دانشگاه آزاد برلين آزمايشات انجام شده در انستيتوی لوئيزه . البراتوار مورد آزمايش قرار دادم

کار گرفته بود که مطابق ه مريکا تسليحاتی را در جنگ عراق باو در آزمايشگاه دانشگاه ھومبولت اثبات نمودند که 

  .عنوان مذموم ارزيابی شده انده کنوانسيون ژنو ب

  

   دقيقاً نتيجه اين آزمايشات چه بود؟-

دارای ) شود که اکنون ديگر بدان بمب دارای تفاله اورانيوم گفته می(رلين آورده بودم پوکه ای را که من با خود به ب

که با آن تماس حاص   زبری است که به ھنگام تماس موجب آلودگی به راديو اکتيو می گردد و در صورتیۀجدار

  .گردد، می تواند موجب آلودگی به مواد راديو اکتيو و خسارت جسمی گردد

بنابراين پرسنل نظامی و .  ميکرو سيِوز در ساعت می باشد١١برآمده از سطح پوکه مزبور ميزان تشعشعات 

کودکانی که با اين پوکه ھا بازی کنند ، کافيست فقط يک ساعت با اين پوکه ھا در تماس بوده و يا در نزديکی آن 

دريافت نموده و به بدنشان سرايت بوده باشند، تا به ميزان يک سال راديو اکتيوی را که غير مجاز تلقی می گردد، 

  .کند

عالوه بر اين اينگونه تسليحات دارای مواد راديو اکتيو موجب بيماری سرطان و تضعيف سيسم تدافعی موجودات 

  .زنده و نقص جنين و امثال آن می گردد

  

  کار می برند؟ه ی ب اورانيوم را در مناطق جنگۀ به نظر شما چرا نيروھای ناتو اين بمب ھای ساخته شده از تفال-

 اورانيوم را توليد می کنند زيرا آنھا بسيار سنگين بوده و ۀ جنگ افزار تسليحات دارای تفالۀشرکت ھای سازند

که به کره  فوالدين و سمنتی را دريده، مانند اينۀ دارای تراکم جرم و چگالی باال می باشد و لذا می توانند جدار

 درجه سانتی گراد ايجاد گشته، ٢٠٠٠ تا ١٠٠٠ حرارتی به ميزان در اين ھنگام. ند، از آنھا بگذرنداصابت کرده باش

اين پودر از  گلبول .  پوششی تانک ھا را سوزانده و پودر اورانيم در فضا منتشر می گرددۀساختمانھا، پل ھا و جدار

عالوه . دور کره زمين بچرخدھای خون ريزتر بوده، فاقد بو و مزه بوده با وزش باد می تواند داخل اتمسفر شده به 

  .بر اين داخل شدن آن به آب موجب خسارات غيرقابل سنجشی می گردد

 اورانيوم دارای عمر تابش بيش از ميليونھا ۀکه برخی از موادی که در تسليحات ساخته شده از تفال با توجه به اين

رای ساکنين آن و طبيعت خسارت بار  ارض در معرض خطر بوده، بۀسال می باشند، می توان دريافت که تمامی کر

  .است
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ۀ به خاطر آنچه که تحت عنوان قاچاق پوک) ناحيه تيرگارتن در برلين( ھنگامی که شما جريمه ای را که دادگاه -

  راديو اکتيو بيان کرده بودند، نپرداختيد، چه شد؟

را در کتب مستندی در اين باره تحت من را مانند يک جنايتکار زندانی مورد بد رفتاری قرار دادند که ماجرای آن 

سربازان به شدت خسارت ديده، نوزادان ناقص الخلقه ، : تيرھای اورانيومی"و " شھود ساکت يک جنگ"عناوين 

  .نوشته ام" اطفال در حال مرگ

  

 که لمان ثابت کنيدا بنابراين ما مديون شما ھستيم که موفق شديد توسط اين آزمايشات سه گانه البراتواری در -

  . اورانيوم بمب ھای اتمی ھستندۀاين تيرھای ساخته شده از تفال

 صادر ١٩٩٣ جنوری ١۵در حکم مربوط به جرم من که از جانب دادگاه ناحيه تيرگارتن در . بله، ھمينطور است

  :شده است، چنين آمده

اديو اکتيوی را که مطابق  زباله ھای ر١٩٩٢ جوالیلمان در اشما به اين اتھام که در برلين و مکان ھای ديگر "

قانون مربوط به اتم يا بر اساس مقررات حقوقی مربوط به قانون اتم موظف بوده ايد آنھا را مسترد نمائيد، استرداد 

 فلزی حاوی اورانيوم را با خود آورديد، ۀلمان وارد شديد يک پوکا که به ١٩٩٢ جوالیننموده و در حوالی نيمه 

ی بيمارستان رودلف ئرا به بخش طب ھسته   نمونه مورد استفاده قرار دھيد و آنصورته بدين قصد که آن را ب

  ..."ويرشو عرضه نموديد 

  

 افراد بسياری به عنوان طرفدار تئوری طوطئه تمسخر می کردند، ٩٠ ۀکه شما را در آغاز دھ  با اين-

 اندکی به آغاز جنگ ناتو ١٩٩٩حکومتگران به خوبی خطر نشر حقيقت از جانب شما را درک نموده و در سال 

کار گرفته شدند، کوشيدند شما را به سکوت وادار کنند ه عليه يوگوسالوی مانده که در آنجا نيز اينگونه تسليحات ب

کار بردن صد نوع مھمات راديو ه نام ويلمز در مورد جنگ ناتو عليه يوگوسالوی از به يک پژوھشگر مستقل ب(

  .)اکتيو سخن گفته است

رخ ۀ دادگاه شھر ھوزوم، مؤدر نوشت.  بازنشستگی از پرداخت به من بودۀمسک آنھا استنکاف سازمان بيمبله، مست

  : به اختصار چنين آمده بود١٩٩٩ جوالی ١۴

طور مستقيم می تواند پرداختی صورت گيرد و ه بار ديگر به شما يادآور شوم که از جانب ما نه ب يک... من بايد " 

اين دادرسی فقط در اين مورد .  بازنشستگی را بدين کار وادار کنيمۀا داريم که سازمان بيمکه امکان اين ر نه اين

در ... است که آيا می توان شخصی را برای ياری شما در اختيارتان قرار داد يا که انجام اينکار ضروری است

ت بخش روانی بيمارستان  رياس١٩٩٩که ( اطالعيه ای از جانب آقای دکتر پالتس ١٩٩٩ جوالی ٣٠که تا  صورتی

 موعد نزديکی که قرار باشد شما را مورد معاينه قرار دھد، به ما نرسد، ۀدر بار) کارل بونھوفر را بر عھده داست

در اين . مجبور خواھم بود از اين فرض حرکت کنم که شما حاضر نيستيد توسط کارشناس مورد معاينه قرار گيريد

 ارسال شما را به بخش – صورت گرفت ١٩٩٩ جنوری ٧ ھمانگونه که به مناسبت –حالت قصد من اين است که 

.  مقررنمايم تا گزارش کارشناس تھيه گردد– روز ١٠ بدواً برای مدت –بسته برای معاينه و تحت نظر قرار دادن 

ھار  توسط پزشک حاضر در آن جلسه، دکتر مولکه اظ١٩٩٩ جنوری ٧رخ ه اساس برداشتی که در دادرسی مؤب

گشت، شما مظنون بدين ھستيد که دچار خيالپردازی شده ايد، به گونه ای که قابليت انتقاد کردن را تا حدی از دست 

  ."داده ايد
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   به دنبال آن شما را حتّا به بستری شدن اجباری در بخش روانی نيز تھديد نمودند؟-

 C 1224/97  AG و Az:2C861/97ره به شما (١٩٩٩ جنوری ٢٢رخ ه دادگاه شھر ھوزوم مؤ در يک نام!بله

Husum ( که نه توسط پست، بلکه مستقيما به در منزل و به عمد با تأخير در يک روز پنجشنبه، شب ھنگام داده شد

  :به من اطالع داده شد) بعد به اجبار صورت گيردۀ که قرار بود بستری شدنم در يک بخش روانی در روز دوشنب(

 ١٩٩٩مبر  نو٢ستان ويژه نمی تواند پيش از  شخص مورد نظر در بيمارۀالت معاينبه دليل آغاز دوران تعطي" 

حد اکثر .  محدود نموده است١٩٩٩مبر  نو١٠ مدت اقامت و معاينه را تا بنابراين دادگاه نيز حد اکثر. صورت گيرد

مت او الزم می تا آن زمان بايد مشخص شده باشد که آيا بستری نمودن در بخش بسته برای معاينه وضعيت سال

  !"باشد

  :و ھمانجا در ادامه مطلب چنين گفته شد

يک بيمارستان روانی به منظور انجام مقدمات الزمه برای ۀ بستری نمودن شخص مورد نظر در بخش بست" 

اگر مقامات مربوطه در ارسال .  مقرر می گردد١٩٩٩مبر  نو٣و تحت نظر قرار گرفتن وی تا گزارش کارشناسی 

ليس و مأموران اجرائی از اعمال زور نيز وکمک په ظر دخيل باشند، در صورت لزوم می توان بشخص مورد ن

  ."استفاده نمود

  

  ند که شماان اين کشور به خوبی آگاه بوده ا از قرار معلوم حکومتگر-

شد، پس ھمسرتان که مانند خودتان پزشک می با( نه قادر بوديد بر حمايت از جانب خانواده خود متکی باشيد – ١

 نازيھا را خط خطی کرده بودند و شعارھای نازی ھا را در جلوی ۀکه بر ديوار منزلتان عالمت صليت شکست از آن

که ديگر ھيچ بيماری به وی مراجعه ننمود، از شما طالق  منزلتان داده بودند، وحشت زده شد و با توجه به اين

  .می کندلمان زندگی اگرفت و از آن زمان در نقطه ای در جنوب 

بنابراين در اين زمان بسيار ساده می توانستند شما را بی . گونه بيمه حقوقی بوديد که دارای ھيچ  و نه اين– ٢

  .سر و صدا منزوی کرده و برای ھميشه دھان شما را ببندند

گ  با مادران مخالف جن١٩٩٩ جنگ يوگوسالوی در سال ۀمن در يک گردھمائی در شھر اِرفورت در بار. البته

که در يک روز پنجشنبه دير  ھنگامی). است"  براندربورگ-مادران مخالف جنگ، برلين"اکنون نام آنھا . (آشنا شدم

 تھديد آميز به من داده شد که دوشنبه بعدش مرا به اجبار در بخش روانی بستری خواھند کرد، من به ۀھنگام يک نام

  .آنھا زنگ زده و خواھان کمک شدم

روز بعد با آقای دکتر ديستِل ارتباط گرفته و از او خواھش کردند حمايت حقوقی مرا تقبل مادران مخالف جنگ 

مبورک به تمامی روزنامه ھای مھم، فرستنده ھای راديوئی و ا ھمکاری يک انجمن در ھعالوه بر آن ب. نمايد

  .تلويزيون اطالع رسانی کردند که من در معرض خطر قرار دارم

اد انجمن مادران مخالف جنگ به شھر سنت پيتر اوردينگ رفت، بدين قصد که از بردن من عالوه بر آن يکی از افر

که با  پس از اين فعاليت ھا ديگر من تنھا نبودم و ھنگامی. عمل آورده ليس در روز دوشنبه بعد ممانعت بوتوسط پ

 تن از افراد اين انجمن ۵ کنند، اينحال قرار بود من را در بيمارستان کارل بونھوفر نسبت به وضع روانی ام معاينه

حتا آقای شولتز که وکيل مدافع است يک تلفن زنجيره ای را . به اتفاق پرفسور شوت با من ھمراھی کردند

  .سازماندھی کرد تا در صورت بحرانی شدن اوضاع به رسانه ھا خبررسانی شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

  در آنجا چه نوشته بودند؟.  کارشناسی بيمارستان بونھوفر را بخوانيدۀ  شما موفق شديد نتيج-

  :آنجا در باره شخص من و با توجه به حمايتی که از جانب جنبش صلح از من می شد از جمله نوشته شده بود

که آيا اين امر برای ناتوانی وی از اشتغال کافی ارزيابی  آما اين.  خيالبافی در وی ديده شدتبا اينحال گرايشا" 

  . تشخيص دھد)  رشناسی پزشکیاز طريق کا(شود، را بايد دادگاه 

به ھمين دليل نيز برای تحت نظر قرار دادن او که خالف . آقای پرفسور گ با تحت نظر بودن خويش موافق نيست

  .... خواست اوست، می بايد عدم قابليت اشتغال در مورد وی به اثبات رسد

تيرھای اورانيومی، خسارات (ات پرفسور گ به لحاظ انرژی جسمی ضعيف بوده، اما به لحاظ توجه به موضوع

  .احساسات قوی در او مشاھده شد) محيط زيست و آلودگی انسانھا به راديو اکتيو

در حال حاضر آقای پرفسور گ بدون مراقبت قانونی نيز در اين : "آنھا در انتھای ارزيابی به اين نتيجه رسيده بودند

  ."دوضعيت قرار دارد که امورات خويش را مستقال انجام دھ

اگر بدين طريق راھی برای امور مورد نظر پيدا نشود، می بايست به لحاظ پزشکی اعصاب : البته اين تذکر داده شد

  .مراقبتی، پس از گذشت يک مدت حداقل شش ماھه معاينه ای در آخر سر صورت گيردۀ و با توجه به جنب

  

   نھائی را انجام دھند؟ۀين آيا ارگان ھای دولتی به خود اجازه دادند که در مورد شما معا-

 نھائی را ديگر با توجه به شھرت روزافزون من و به رسميت شناخته شدن اکتشافاتم در ۀانجام يک چنين معاين

  . اورانيوم به خود اجازه ندادندۀ خطرناک بودن تسليحات ساخته شده از تفالۀزمين

  

 تابش بوده و ھمکار سابق مارتين فالک که از  شما از آشنايان دکتر لويرن مورت می باشيد که از کارشناسان-

بوده *  مانھاتن و از کارشناسان مشھور آزمايشگاھھای ليورمور و متخصص بارش راديو اکتيوۀدانشمندان پروژ

  .است

اينجا . او تسليحات ساخته شده از تفاله اورانيوم را به اسب ترويای جنگ اتمی تشبيه کرده است. بله، ھمينطور است

 ۀتا کنون  ھمه جا در جھان در ميدان ھای جنگ فقط تسليحات ساخته شده از تفال: ين موضوع اشاره شودبايد بد

 جنگ افزار و ھم دواير رسمی حکومتی در اياالت ۀکار می رود، ھم نمايندگان شرکت ھای سازنده اورانيوم که ب

يحات را در خفا انجام داده و انکار می کنند کار بردن اينگونه تسله مريکا و تمامی کشورھای کاپيتاليتستی با ۀمتحد

  .ی می باشند و اين ھم يک دليل داردئ اورانيوم در واقع تسليحات ھسته ۀکه تسليحات دارای تفال

  .کار گرفتن تسليحات اتمی ممنوع اعالم شده استه  از جانب دادگاه بين المللی ب١٩٩۶زيرا در سال 

  

  لمان و جھان چيست؟اه به مخالفين انرژی اتمی در  پيام شما به طرفداران صلح و به ويژ-

    

مريکا و متحدانش در حال حاضر مخفيانه انجام می دھند، جنايتی ااما جنگ اتمی، به گونه ای که . جنگ جنايت است

  .است عليه بشريت، که غير قابل ترميم و بھبودی است

 تغييرات عظيم و غير قابل ۀنسانھا را در زمينن انرژی اتمی است که اا طرفداران صلح و نيز تمامی مخالفۀوظيف

 اروانيوم به ۀکار گرفتن تسليحات نوين ساخته شده از تفاله ترميم در طبيعت، عالم انسانی و حيوانات که از طريق ب
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 از جانب دادگاه بين المللی ١٩٩۶وقوع می پيوندد، آگاه ساخته و موجب گردند که ممنوعيت نھائی آنھا که در سال 

خاطر حيات آيندگان اقدام ه زم است و ب جرأت و پايداری البرای اين کار.  در آيد ءم شده است، به مرحله اجرااعال

  .عملی ضروری است

  

 Fallout *) دنبال اخالل و واقعه ای بی ه بارش راديو اکتيو به دنبال انفجار اتمی ايجاد يا ب): بارش راديو اکتيو

پس از اينگونه انفجارات، در اتمسفر غبار راديواکتيو به گردش می . می پيونددکران در راکتورھای اتمی به وقوع 

صورت غبارقابل ه اين غبار در سطوح مختلف به حرکت در آمده و با سرعت ھا و در جھت ھای مختلف ب. افتد

ريزد قابل اين غبار و بارشی که با درجات مختلف دما و در حاالت گوناگون بر زمين می . تنفس به گردش می آيد

.  می گردديو و احيانا مسموميتتابش راديو اکتيو اين غبارات موجب خسارات راديو اکت. تشخيص و اندازه گيريست

  )از دانشنامه ويکيپديا. (بدون غبار، بارش راديو اکتيو ممکن نيست

  

  برگرفته از سايت تالکسکاال

  ٢٠١٢ فبروری ٢۴

   
  ھورست گونتر- زيگوارت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 


