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 Human rights بشر حقوق

  
  حميد بھشتی: برگردان از

 

  :زباله اورانيوم

 آيا بدين گونه می خواھند از غيرنظاميان حمايت کنند؟

  بیبه کار گرفتن تسليحات اورانيوم دار در حمالت ھوائی به لي

  

   

به نظر من . به خوبی صدق می کند" بمب ھای کثيف"در مورد موشک ھای مجھز به نوِک دارای اورانيوم واژۀ "

 –ماريون فالک، کارشناس شيمی ." اين بھترين جنگ افزاری است که برای کشتار جمعی انسانھا به کار می رود

  امريکا - ، البراتوار لورنس ليورمور، کاليفرنيا)پنسيلوانيا(فيزيک 

اين .  بمب ھزار کيلوئی را رھا کردند٤٥ امريکائی ٢s-B ساعت حمالت ھوائی به ليبی ھواپيماھای ٢٤در اولين 

بمب ھای قوی و موشک ھای کروس که توسط ھواپيماھا و کشتی ھای فرانسوی و انگليسی آتش شدند، ھمگی 

  .دارای نُک ھای ساخته شده از زباله اورانيوم می باشند

 (Depleted Uranium = DU)"  از . ، زبالۀ حاصل از اورانيومی است که به ھنگام تغليظ باقی می ماند"دی يو

 و در  - برابر سرب ٧/١ -آن برای ساختن راکتورھا و تسليحات اتمی استفاده می شود، ماده ای است بسيار سنگين 

ا و ساختمان ھای دارای زره محافظت ارتش بسيار مورد توجه می باشد، زيرا دارای اين ويژگی است که خودروھ

ساخته شده باشد، بر جسم سختی مانند جدارۀ تانک اصابت نمايد، " دی يو"ھر گاه مھماتی که از . را از ھم می درد

بخاِر آن ھمانند غباری . به سادگی به داخل آن رخنه نموده و آنگاه منفجر و تبديل به بخار و ابری سوزان می گردد

  . ّمی می باشد، بلکه دارای ويژگی راديو اکتيو نيز ھستاست که نه فقط س

 درجه سانتی گراد می سوزد و ھنگاميکه به ھدف اصابت ١٠٠٠٠ ميزان  موشکی که منفجر می شود با حرارتی به

باقی، بخار شده و تبديل به سه گونه اکسيِد به شدت سّمی می شود % ٧٠. آن تبديل به براده می گردد% ٣٠می کند، 
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اين غبار سياه رنگ در ھوا معلق می ماند و با باد به مکان ھای ديگر . سيِد اورانيوم جزئی از آنھا می باشدکه اک

ھر که فکر می کند که عراق و ليبی بسيار از ھم فاصله دارند، بايد در نظر داشته باشد، که تشعشعات . انتقال می يابد

  .چرنوبيل به ايالت ويلز درانگلستان نيز رسيد

ايجاد می گردند، به سادگی قابل " دی يو"که توسط ) يک ميليونيم متر=  ميکرون ١( ميکرومتری ٥ريزتر از ذرات 

به کليه ھا خسارت می زند و " دی يو"تنفس . استنشاق بوده، سال ھا در ريه يا ساير اعضای بدن باقی می مانند

 ھم چنين ممکن است از طريق سلسله اعصاب به مغز منتقل و "دی يو. "موجب سرطان ريه و استخوان می گردد

موجب اختالالت عصبی و مغزی گردد و قابليت اين را نيز دارد که به کروموزوم ھا خسارت وارد سازد، نظام 

زنان حامله ای که در معرض . تدافعی بدن را مختل نموده، انواع بيمار ھای کليوی و دستگاه ھاظمه را موجب گردد

غبار مزبور که در ھوا معلق . قرار گرفته اند، در خطر زايش اطفال معلول به لحاظ ژنتيک می باشند" ودی ي"

باشد، تصور نکنيد به زودی از شّر آن خالص می شويد، زيرا در حالی که دارای اشعه آلفا می باشد، در محيط جابه 

  . مليون سال موثر می ماند٥/٤جا شده و تا 

.  بمب و موشک انداختند١٥٠٠ در عراق، فقط بر بغداد “Shock and Awe„ی موسوم به به ھنگام ھجوم ناگھان

سيمور ھرش می گويد ھواپيماھای نيروی دريائی امريکا پانصد ھزار تن مھمات را با اسلحه ھای خود آتش کردند 

  .بودند" دی يو"که ھمگی آنھا مجھز به نوِک دارای 

 تن مواد راديواکتيو بر ساختمان ھا، منازل، خيابان ھا و باغ ٢٠٠ريکائی به گزارش الجزيره نيروھای اشغالگر ام

يکی از گزارشگران کريستان ساينس مونيتور، دستگاه سنجش تشعشعات راديواکتيوی را به . ھای بغداد آتش کردند

 ميزان اشعه ای .دست گرفته و در برخی از محالت بغداد که بيش از ساير محله ھا بر آنھا تير انداخته بودند، رفت

 مليون ٢٦با محاسبه برای .  برابر ميزان معمول در مناطق مسکونی بود١٥٠٠ تا ١٠٠٠که او يافت بيش از 

  . پاوند می رسد٤٠ عراقی يک تن مھمات ريخته است که به ھر نفر ٥٢جمعيت عراق، امريکا بر سر ھر 

اما الزم ". ی ھا و مکان ھای غير نظامی شان دفاع کنيمتا از ليبيائ" می گويد، ما به ليبی رفتيم Hagueويليام ِھيجو 

  .کنند" دفاع"نيست ما به مکان ھای دور برويم تا دريابيم که آنھا از چه چيزی می خواستند 

به . کردند" دی يو"ھزينۀ مھمات )  ميليون يورو١١٣(=  ميليون ليره ١٠٠ ساعِت اول، نيروھای متحد مبلغ ٢٤در 

 قرارداد با ليبی بسته و بابت ٢٠٠٩ی اتحاديه اروپا، کشورھای عضو اتحاديه مزبور تعداد گزارش بازرسی تسليحات

  ... مليون ليره از قذافی دريافت نموده اند٧/٢١ فروش تسليحات، 

 ميليارد سال آينده برای گذراندن تعطيالت خود پا به شمال آفريقا نخواھد ٥/٤من شرط می بندم که ويليام ھيجو در 

  .نھاد

  

  ٢٠١١ مارچ ٢٧ –گرفته از تالکسکاال بر

  


