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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

 
  Joëlle Penochet ژوئل پنوشه

  روزنامه نگار آزاد، محقق دانشگاھی

   حميد محوی:و برگردان از  گردآوری

  ٢٠١٢ جوالی ١٨

  

  از ھيروشيما تا بغداد

  اورانيوم ضعيف شده  ھایکاربرد سالح 

  در جنگ ھای معاصر
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  :يادداشت

به يمن مبارزات ، امريکا قرن گذشته، مبارزۀ ضد امپرياليستی به مفھوم مبارزه عليه امپرياليزم ربع سومھرچند در 

وجدان مردم جھان مبدل شده کاک ناپذير به جزء انفافتخار آفرين خلقھای ويتنام، کامبوج، الووس و ساير نقاط جھان 

 امپرياليزم شوروی بر افغانستان و از جانب ديگر بود، مگر از يک جانب تجاوز رھزنانه و جنايتکارانۀ سوسيال

ی را که امپرياليزم به وسيلۀ ارتجاع ھار مذھبی در اقصا نقاط کرۀ ارض به راه انداخت و به دوام آنھا سقوط و تجنايا

ی سوسيال امپرياليستی، زمينۀ آن را به وجود آورد تا امپرياليزم در کل به مثابۀ يک سيستم، اضمحالل شورو

 و آرايش جديدی را يافته به کمک آن عده از ايادی خودش که از ساليان سال به ھمين منظور فرصت باز سازی

لشکر کشی ھا، رد ميدان شده، تربيت يافته بودند، اين بار از موضع به اصطالح آزادی، حقوق بشر و دموکراسی وا

  .تأمين حقوق بشر تبليغ نمايدکشتار ھا و قتل ھای عام خويش را آزاد سازی و تجاوزات، اشغالگريھا، 

ه از بدو ايجاد تا اکنون و تا زمانی که در عرصۀ سياسی حيات دارد، ک" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال

يات آن را در اقصا نقاط جھان به مثابۀ بخشی از وظايفی که در اھداف خويش مبارزه عليه امپرياليزم و افشای جنا

ه، می داند؛ ھمان طوری که تا حال در برخی از موارد يگانه نھاد انترنيتی افغانھا است که در ساحات مطرح نمود

رده است، افتخار دارد ائی پيش بھمختلف من جمله مبارزه عليه امپرياليزم در سطح جھان و منطقه، اين نبرد را به تن

 پشتو زبان به جرأت گفته می توانيم در بين رسانه ھای افغانھا، - تمام رسانه ھای دریبين  اگر نگوئيم که باز ھم

 پرده بر ء و شرکاامريکاايات اتمی امپرياليزم جنايت گستر نکه از جرا ابتکار نشر يکی از افشاء کننده ترين آثاری 

  .يدبا ويراستاری جديد، منتشر می نماو " محوی" با ھمکار گرانقدر ما آقای در ھمکاری دايمی،می دارد

اميد است نشر اثر کنونی در کنار ساير آثار مشابه، وجدانھای خفته ای را که تا ھنوز مدعی اند که گويا به کمک 

بيدار نموده با آمدن گی مرگ امپرياليزم زد، تا جھان ديگرو حتا بھتری بسازند، از خواب  شدامپرياليزم قادر خواھند

در امر مبارزه به مردم جھان يار و مدد گار گردند، بلکه لکۀ ننگ به سنگر مبارزۀ ضد امپرياليستی نه تنھا 

  .ھمکاری با امپرياليزم و انجوئيزم را نيز از دامان شان بزدايند

 AA-AAادارۀ پورتال

  پيشگفتار

  

STOP THE CATASTROPHE 
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شکست ارتش ھيتلر و حزب نازی انجاميد، با اين وجود امروز با مشاھدۀ  تمام حوادث در اگر جنگ دّوم جھانی به 

صحنۀ بين المللی و حتی در زندگی روزمره نزد بيش از نود درصد ساکنين کرۀ زمين، اين طور به نظر می رسد 

 چنين منازعاتی تنھا بين یئکه چنين پايانی به مفھوم شکست و نابودی قطعی انديشه ھای ھيتلر و نازيسم نبوده و گو

چندان ھم بی دليل نبوده و ) نازيست ھای جديد( نازيسم به نام نئو نازيسم ئیو باز زا.  صورت گرفته بوده استءرقبا

 .  تنھا نام برای بازشناسی اين ھيوالی بيمارآسا و نسل برانداز نيز نمی باشد

و ما بايد . سرمايه داری بيش از پيش به اثبات می رسداحتماال چنين تعبيری با آگاھی از طبيعت ددمنشانۀ نظام 

نظام سرمايه دار «گان جھان است درک کنيم و بدانيم که به راستی عاری را که زبان زد تمام فرھيختمفھوم عميق ش

آيا چنين شعاری برای تبليغات حزبی و عقيدتی و گروھک بازی ھای تنگ  . استئیبه چه معنا» دشمن نوع بشر

وليت ھر ؤاين حقيقت کدام است؟  و مس.  استت، و يا اين که حقيقتی راستين و اجتناب ناپذير در آن نھفتهنظرانه اس

 يک از ما به عنوان عضوی از اعضای  جامعۀ جھانی کدام می باشد؟ 

ز از جنايت عليه بشريت  پروندۀ حاضر مجموعه ای ازگزارشاتی را در اختيار شما می گذارد که نمونه ای بار

 و امريکا اورانيوم ضعيف شده توسط نظام سرمايه داری به سرکردگی اياالت متحدۀ ئیاستفاده از سالح ھا: است

 .يارانش

   حميد محوی

  ٢٠٠٧ جون

  

  

 ژوئل پنوشه

  تا بغداد از ھيروشيما

 ژوئل پنوشه

Joëlle Penochet 

  روزنامه نگار آزاد، محقق دانشگاھی

  ٢٠٠٥ اگست ٣١

  ميد محوی ح:و برگردان از  گردآوری

html.12856670-article/fr.internationalnews.www://http  

  گسترش سالحھای اورانيوم ضعيف شده،

  مصيبت بھداشتی،

  ئیمناطقی که از نقشۀ جغرافيا

  حذف خواھند شد

1387/06/com.blogfa.stopua://http  

  قسمت اول
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. تمدن ماشينی به آخرين مرحلۀ توحش خود رسيده است« 

 بين داز اين پس و در آينده ای کمابيش نزديک می باي

 خودکشی دسته جمعی و استفادۀ ھوشمندانه از پيروزی

 ».ھای بشر، دست به انتخاب زد

 ھيروشيماآلبر کامو در فردای 

 ١٩۴۵ اگست ٨در روزنامۀ مبارزه، 

  

 شصتمين سالگرد 

  امريکاھيروشيما و ناکازاکی در 

 

 در کمال احتياط برگزار شد، و در فرانسه نيز رسانه ھا کمتر امريکاشصتمين سالگرد ھيروشيما و ناکازاکی در 

 واقعه ای فاصله بگيرند و به حادثه شھامت داشتند تا از برداشت ھا و تفاسير رسانه ھای رسمی در رابطه با چنين

 در  يعنی دقيقاً ١٩٩١در سال . ای بپردازند که  جھان را به اوج بربريتی سوق داد که در تاريخ بشريت بی سابقه بود

ولی اين جنگ در سکوت . پايان جنگ سرد که تعادل وحشت آميزی را حفظ کرده بود، جنگ اتمی جديدی آغاز شد

اين جنگ اتمی جديد در واقع عليه کشورھای بی دفاع به راه افتاد تا به بلند . المللی به راه افتاد بين ۀو با تبانی جامع

 . جامۀ عمل بپوشاندامريکاپروازی ھای ستراتژيک 
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 استفاده  شد که اورانيوم ضعيف شده ئی به شکل گسترده از سالح ھائیو بايد دانست که در کوران چنين جنگ ھا

  .  فوق العاده مسموم کننده استکه ضعيف شده چيزی نيست به جز زبالۀ اتمی اورانيوم. ناميده اند

اين زبالۀ اتمی محيط طبيعی را برای چند ميليارد سال آلوده می سازد و نزد مردمانی که در مجاورت اين ماده 

آن روی  و نتايج ئیزندگی می کنند انواع و اقسام سرطان، لوسمی، تخريب سيستم توليد نسل و تولد ھيوال

به ھمان شکل که آلودگی تحت تأثير . خصوصيات ارثی ژنتيک را موجب می گردد که غير قابل ترميم است

آزمايشات اتمی و سوانحی نظير چرنوبيل، اورانيوم رقيق شده مرز مشخصی ندارد و مردم نيم کرۀ شمالی عناصر 

  ...الوی و در افغانستاندر عراق، در يوگوس.  تنفس می کنند١٩٩١اکسيد اورانيوم را از سال 

  

  انقالب علمی: ھيروشيما 

 Dally Expressديلی اکسپرس ١٩۴۵مبر  سپت۵

  اولين روزنامه نگاری که پس از واقعه 

  به ھيروشيما راه يافت

 Wulfred Burchettويلفرد بورشت 

  

  

و جھان را نيز در  دل کرددر ھيروشيما، سی روز پس از انفجار اّولين بمب اتمی که تمام شھر را به تل خاکستر ب« 

. بھتی عظيم فرو برد، افرادی که از جھنم آنی جان سالم به در برده بودند، به شکل ديگری به حال مرگ افتادند

بی ھيچ دليل روشنی . مرگی اسرارآميز، دھشتناک و ناشناخته که ھيچ اسمی برای آن پيدا نمی کنم مگر طاعون اتمی

و سپس از ناحيۀ دھان و . ش مو، ظاھر شدن لکه ھای کبود روی اعضای بدن، ريزئیبی اشتھا. مريض می شوند

 ».خونريزی می کنند... بينی و گوش و

قلمداد » انقالب علمی« تخريب کامل و آنی ھيروشيما را به عنوان Le Monde روزنامۀ لوموند ١٩۴۵ اگست ٨

 . کرد

 نفر ۵٠٠٠٠ نفر در ھيروشيما و ١٠٠٠٠٠(ين آنھا ساکن» به حالت تبخير در آوردن«نابود ساختن دو شھر ژاپنی و 

  . تا مدت ھا به عنوان خشونتی ضروری برای پايان بخشيدن به جنگ جھانی دّوم معرفی می شد) در ناکازاکی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 که به محافل صنعتی وابسته است، اعتراف Le Nouvel Observateur» نوول ابسرواتر«امروز حتی روزنامۀ 

 و به طور امريکاليه بشريت بيھوده بوده است و مفھوم واقعی آن را بايد در منافع می کند که چنين جناياتی ع

و آغاز )  وارد جنگ شودجاپان قول داده بود عليه امريکاکه به ( مشخص در خنثی ساختن اتحاد جماھير شوروی

ه شده  از سوی سرويس ھای اطالعاتی آگاTrumanدر واقع رئيس جمھور ترومن . جو کرد و جنگ سرد جست

 فرصتی بود جاپانیولی انفجار دو بمب روی شھرھای .  چند روز بيشتر باقی نمانده استجاپانبود که تا تسليم شدن 

 امريکابرای آزمايش بمب اورانيوم و بمب پلوتونيوم در موقعيت واقعی و در عين حال نمايشی بود از قدرت مطلقۀ 

  . در مقابل جھانيان

 ھنوز از تأثيرات تشعشعات اتمی رنج می برند و آن چه بيش از ھمه نديده اپانج نفر در ٣٠٠٠٠٠امروز حدود 

» ايباکوشا« تمايلی به طرح چنين مسائلی ندارند و جاپانمقامات رسمی . گرفته شده، بعد روانی آن است

Ibakushaسال در.  تعلق ندارندجاپانی که به جامعۀ ئی يعنی افرادی که تحت تأثير تشعشعات اتمی ھستند گو 

و در ناکازاکی به سه برابر افزايش ) ٢٠٠٠٠٠( تعداد قربانيان بمباران اتمی در ھيروشيما به دو برابر رسيد ١٩۵٠

و يا توکيو در ) ١٣۵٠٠٠ (١٩۴۵ فبروری ١۴ و ١٣در ) الماندر ( »درسدن«بمباران ھای). ١۴٠٠٠٠(پيدا کرد 

 کشته بر جای ١٠٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠ل شده بود بين  به خاکستر تبديامريکا که زير بمب ھای آتش زای چ مار١٠

   اگست ۶با اين وجود تفاوت اين نوع بمباران ھا با بمباران اتمی که در . نظامی نداشتھی گذاشت ھيچ کدام توجي

 .به وقوع پيوست، اين است که تشعشعات اتمی ھنوز پس از پايان جنگ قربانی می گيرد ١٩۴۵

 

  

  ی بازماندۀ  سه چرخه کودک ژاپن

  که در انفجار بمب اتمی در ھيروشيما کشته شده است

  

 جنگ نوين اتمی: اورانيوم ضعيف شده 

  : می گويد ٢٠٠۴ جوالی متخصص تشعشعات اتمی، Leuren Moretلورن موره 
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 که می خواستند تحت سلطۀ خود در آورند با به کار ئی و متحدان نظامی اش عليه کشورھاامريکااياالت متحدۀ ...«

اين تسلط از راه پراکندن گردھای معلق در ھوا . بمب ھا و سالح ھای کثيف، چھار جنگ اتمی  به راه انداختندبستن 

تحقق پذيرفت، اورانيوم ضعيف شده به شکل دائمی مناطق گسترده ای را مسموم خواھد کرد و مردمانی را که در 

و به اين ترتيب است که حاکميت . اختاين مناطق زندگی می کنند از حق وراثت ژنتيک خود محروم خواھد س

  ». و يارانش تثبيت می شودامريکااياالت متحدۀ 

، به کار ١٩٩١اورانيوم ضعيف شده در صحنۀ واقعی جنگ در خليج فارس، به سالھای پس از آزمايشات سالح 

ھر جنگ . افت اتمی به حالت عادی و رايج در آمد و در بی تفاوتی عمومی گسترش ي ھایبستن اين نسل از سالح

جديد با توان ھای فرصت تازه ای بود برای آزمايش سالح ...) بوسنی، کزووو، افغانستان( » بشر دوستانه«جديد 

 .تخريبی بيش از پيش عظيم تر

مسموم شدن مناطق به اورانيوم ضعيف شده تا چندين ميليارد سال دوام خواھد آورد و نتايج آن برای مردمانی که در 

لوکمی که از جمله سرطان (افزايش سرطان، لوسمی : ر مجاورت آن زندگی می کنند عبارت است از اين مناطق و د

: مترجم ...(ئی، بيماری ھای متعدد ديگر، و مختل ساختن سيستم توليد نسل و تولد ھيوال)ھای عالج ناپذير است

 )  نام کودکان دی اکسين در آسيای دور مشاھده می کنيمه کمابيش مشابه با آنچه ب

  قصد داشت برای ساخت بمب ھايش به ١٩۴٣ وزير جنگ در زمان ھيتلر به سال Albert Speerآلبرت سپير 

از . ال وارد کند، مادۀ اورانيوم را به کار ببنددگ که ديگر نمی تواست از کشور پرتTungstèneجای  تونگستن 

ھدف آنھا از . شان از اورانيوم استفاده کنندسوی ديگر مقامات طرح مانھاتان نيز قصد داشتند برای ساخت بمب ھاي

 .   ايجاد چنين سالحی وارد آوردن بيشترين خسارات و تلفات به مردم کشور متخاصم بود

ھدفشان اين بود که از اورانيوم به عنوان گاز جنگی استفاده کنند، به اين ترتيب که « لورن موره توضيح می دھد که 

جراحاتی که از . را به آتش  ببندند  در سطح زمين پراکنده ساخته و سپس آنآن را به شکل عناصر ميکروسکوپی

چنين . اين راه می تواند به افراد  وارد می شود، حتی امروز با تمام امکانات پزشکی موجود نيز عالج ناپذير است

 ». تحقق پذيرفتامريکا پنجاه سال بعد جھت برتری نظامی ئیرؤيا

اوال اين . نيوم ضعيف شده به دليل خصوصيات آن واجد دو برتری نظامی استاوراھای در حال حاضر سالح 

به راحتی در بدنۀ زره پوش و تانک نفوذ کرده و آن را کامال . در ھر جداری نفوذ می کند و آتش زاستھای سالح 

  .ی جزء تجھيزات تانک آبرام  استئچنين گلوله ھا. به آتش می کشد

  

  تانک آبرام ام يک آ يک
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با توجه (فا براين که در جدار پناھگاه ھای بتونی و بونکرھای زير زمينی به قطر چندين متر نيز نفوذ می کند مضا

در اين نکته نھفته است که ساخت آن به بھای بسيار ھای و برتری دوم اين سالح ). به نوع بمب و نوع استحکامات

  .شودنازلی تمام می 

 

 اسلحۀ کالسيک 

 يا 

 ازی شدهزبالۀ اتمی باز س

 

ولی قويا .  مسموميتی که اورانيوم ضعيف شده توليد می کند دو برابر ديگر فلزات سنگين استئیيمياک از نظر 

اورانيوم ضعيف شده عبارت است از زبالۀ راديو آکتيو که از اورانيوم غنی شده . مسموميت راديوآکتيو توليد می کند

 ٢٣۵ اورانيوم %٩٩.٧٥در بمب ھا اورانيوم غنی شده تا (برند،برای رآکتورھای نظامی و غير نظامی به کار می 

آن را . است٢٣۵   اورانيوم %٠.٢ و حاوی ٢٣٨اورانيوم % ٩٩.٧٥عموما حاوی تقريبا ). به کار می برند

اورانيوم ضعيف شده می نامند زيرا فعاليتش نازل تر از اورانيوم طبيعی است، ولی چنين مقايسه ای به ھيچ عنوان 

  . ن معنا نيست که خطر کمتری برای سالمتی انسان و محيط زيست داردبه اي

که مواد معدنی ھزار بار   در ميليون در طبيعت وجود دارد، در حالی٣ تا ١در واقع اورانيوم طبيعی به مقدار 

که ، ١۴اورنيوم طبيعی وقتی که تنھا حاوی ايزوتوپھائی است که در طبيعت وجود دارد، در کل ( .غليظتر است

 که حاوی ٢٣۵تنھا اورانيوم .) ٢٣۴، و اورانيوم ٢٣۵، اورانيوم ٢٣٨تمامشان راديو آکتيو ھستند يعنی اورانيوم 

اورانيوم ضعيف . شکسته می شود) ر می کنديياين رقم بر اساس منطقه تغ(از اورانيوم طبيعی می باشد % ٠.٧٢

موجب ...) سرب، آرسونيک(د فلزات سنگين ديگر يميائی ماننکاز نظر : مضاعف مسموم کننده است شده به شکل 

  .  مسموميت می شود، ولی به ويژه قويا دارای تشعشعات مسموم کننده است

عالوه بر اين، به جای تنزل پيدا کردن، فعاليت اورانيوم به دليل تشکل سريع مشتقات آن در  انفجار، طی زمان 

، در حالت خالص، )با نفوذ اندک ولی با پرتو افکنی باال( کند اگر خاصه پرتوھای آلفا متصاعد می. افزايش می يابد

 هکه فرستند) ٢٣۴(و پروتاکتينيوم ) ٢٣۴توريم (دو عنصر از مشتقات آن پس از چند ماه ظاھر می شود، توريم 

. رند، بتا و گاما در نتيجه نفوذ زيادی دا) روز و يک دققيه و چھار ثانيه٢۴( ھستند که زندگی کوتاھی دارند ئیھا

کار می رود در صورتی که با اورانيومی که محصول فعاليت مراکز ه بھای   اورانيوم ضعيف شده  که در سالح

  و پلوتونيوم٢٣۶غنی سازی و حاوی اتمھای شکسته شده مخلوط شود که قويا راديو آلکتيو است، مثل اورانيوم 

٢٣٨Plutonum  ٩٩ و تکنتيوم ٢٣٩ و Technétium ١٠۶يا روتنيوم Ruthénium خطرناکتر و مسمويت 

بر اين اساس، فعاليت اورانيوم ضعيف شده چھار ھزار برابر بيشتر از ميزان قابل قبولی . آن نيز بيشتر خواھد بود

  .است که منشور حفاظت پرتو افکنی اعالم کرده است

 

  اسطورۀ جنگ پاک 
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  سباب بازی الکترونيکی که در بمباران جزغاله شدها

 کودک عراقی بوده استمتعلق به يک 

  

نوين اورانيوم ضعيف شده از عناصر اسطورۀ جنگ پاک و جراحی کننده است، و آن را تنھا به اين علت ھای سالح 

کالسيک قرارداده اند که مثل بمب اتمی کالسيک موجب به وجود آمدن آن قارچ غول آسا نمی ھای در جدول سالح 

  .شود

  پس از آزمايشات اولی. جود می آورد به ھمان اندازه مخرب و گسترده استوه ولی بايد دانست که ضايعاتی که ب

به شکل واقعی در جنگ عليه عراق به سال ھای ، اين سالح )امريکادر (الموس ا در لوس ١٩٧٠در سال ھای 

 در کوسووو و در صربی و افغانستان آزمايش ١٩٩٩ در بسنی و در سال ١٩٩۵ و ١٩٩۴ و سپس در سال ١٩٩١

پس از اعالن رسمی پايان جنگ . تمام بمب ھای پروازشی در اين جنگ ھا حاوی اورانيوم رقيق شده بوده اندشد و 

 در طول سه روز بيش از يک ميليون بمب اورانيوم ضعيف شده به روی ھزاران پناھنده و امريکاخليج، ارتش 

 قرارداد ژنو ٣ البته نقض مادۀ که(وی جادۀ بصره بودند، پرتاب کرد سرباز عراقی که در حال عقب نشينی ر

  که از اعضای خدمات بھداشتی Carole Picouدر ميان شاھدان چنين قتل عامی کارول پيکو ). محسوب می شود

 می باشد و خود او امروز در حد صد در صد معلول است، از فجيع بودن صحنۀ اتوبان مرگ گزارش امريکاارتش 

  .ياد می آورد که کامال سوخته و جزغاله شده بودنده می دھد و اجسادی را ب

  

 مسموميت اورانيوم ضعيف شده 

  دو برابر است 

 

  در نيويورک  Georgetowndeه ی در دانشگائ رئيس بخش پزشک ھسته A.Durakovicبه گفتۀ پروفسور 

  : مشاور پنتاگون 

 وارد دستگاه گوارشی و يا در دم و اورانيوم ضعيف شده در صورتی موجب مسموميت می شود که به شکل غبار«

در » .بازدم وارد بدن شود، در اين صورت از ھر سّمی که تاکنون علم به شناخت آن نائل آمده، خطرناکتر است

.  مسموم کنندۀ اورانيوم ضعيف شده پيوسته از جانب مقامات رسمی تکذيب شده استئیيمياککه خصوصيت  حالی

ضعيف شده، ھنگام برخورد به ھدف، تحت تأثير اکسيژن آتش گرفته و حرارت پرتاب شونده ھای حاوی اورانيوم 
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 تا صد در صدر اورانيوم را مبنی بر نوع بمب به حالت بخار در می ١٠ که ١١٣٠°خارق العاده ای توليد می کند  

 باران اين روشن است که باد و. وقتی که به روی زمين نشست می کند، به راحتی به حالت معلق در می آيد. آورد

مخازن آب زير زمينی، آب، گياھان ...مواد را در اطراف و در فواصل مختلف تا صدھا کيلومتر با خود حمل می کند

و به طور کلی طبيعت )  می سازد که نزد انسان مشاھده می شودئیحيوانات را مبتال به ھمان بيماری ھا( و حيوانات

: آلودگی به اورانيوم ضعيف شده از سه راه امکان پذير است . زد را مسموم می سائیو تمام زنجير توليدات غذا

اورانيوم ضعيف شده وارد جريان خون (لی غذای آلوده، و از راه جراحت تنفس، و نوشيدن آب يا شير و به طور ک

 و سپس( در وحلۀ نخست به کليه مربوط می شود ئیيمياکمسموميت . س از ھمه خطرناکتر استاز راه تنف). می شود

  .و  مسموميت راديو اکتيو به شش ھا می انجامد) کبد

... 

نتايج يک گروه تحقيقاتی در شش منطقه در جنوب عراق نشان داده است که گياھان سه برابر بيش از حد معمول 

بين کودکان .  تن از گياھان و يک سوم حيوانات آلوده شده اند٩٠٠٠٠٠در اين مناطق . راديو آکتيو متصاعد می کنند

 . در صد آنان در مجاورت تشعشعات آلوده شده اند٧٠تر از پانزده سال که مورد آزمايش پزشکی قرار گرفته اند، کم

تفاوت مردمان . مردمانی که در مناطق بمباران شده زندگی می کنند محکوم به تحمل پرتوھای راديو اکتيو ھستند

ناطق در تمام طول زندگی خود در مجاورت بومی و سربازان کشورھای اشغالگر در اين است که مردم اين م

تفاوت ديگر . آلودگی راديو آکتيو خواھند بود، در حالی که سربازان پس از مدت کوتاھی به کشورشان باز می گردند

آنھا در اين جاست که سربازان به محض باز گشت می توانند به شکل جامعه مدنی و در خواست غرامت کنند و 

. در حالی که مردم بومی چنين مناطقی غالبا حتی از وجود چنين خطری ناآگاه ھستند. يرندسپس تحت معالجه قرار گ

پيش از .  که از بمباران جان سالم به در برده اند، توان عملياتی ندارندئیبيمارستان ھای عراقی، يعنی بيمارستان ھا

شکان عراقی در آن جا فعاليت می دوران جنگ عراق واجد مدرنترين بيمارستان ھای منطقه بود و مجرب ترين پز

مان به شکل اسرار آميزی به قتل  بسياری از اين پزشکان مانند متخصصان و روزنامه نگاران سيستماتيک. کردند

  .رسيده اند

  جھانی شدن آلودگی راديولوژيک
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 گروه تحقيقاتی ١٩٧۴اگر چه سّمی بودن اورانيوم ھمواره از جانب مقامات رسمی تکذيب شده، با اين وجود در سال 

 اورانيوم به ۀزمانی که گلول.  در مورد مسموميت مضاعف اين ماده ھشدار داده بودامريکاوابسته به وزرات دفاع 

)  درجۀ سانتی گراد۵٠٠٠(ھدف اصابت می کند، در مجاورت اکسيژن حرارت فوق العاده ای متصاعد می سازد 

به اين ترتيب ھر گلوله ای که از يک .  نوع گلوله می شود درصد اورانيوم براساس١٠٠ تا ١٠که موجب تبخير 

 Léonardبراساس تحقيقات لئونارد ديتز .  گرم غبار توليد می کند٣٠٠٠ تا ١٠٠٠تانک آبرام شليک می شود بين 

Dietz بار بيشتر از حد مجاز برای کارکنان مراکز توليد ٣٠٠ ميکرون از اين عنصر يعنی وزنی معادل ۵ تنھا 

عناصر مولکولی غير قابل حل و تخريب ناپذير به عالوه مخلوطی از راديو . ی در طول يک سالئھسته انرژی 

ھنگامی که به زمين نشست می کنند، به راحتی به .  در آتمسفر پراکنده می شوندRadionucléidesنوکلئيدھا 

رور حيوانات و پرندگان تا ده ھا حالت معلق در آمده و سپس بر حسب جريانات طبيعی مثل باد و باران و عبور و م

 ئیبه بيماری ھا( زمين ، آب و مخازن آب زير زمينی، گياه و حيوانات: و حتی صدھا کيلومتر پراکنده می شود 

 ئی، و تمام اين موارد به اين معنا است که زنجيرۀ توليدات کشاورزی و مواد غذا)مشابه نزد انسان مبتال می شوند

ن در  ھای روباه صحرای ويليام کلينتودگی منطقۀ خليج فارس به ھمان شدتی است که بمبارانآل. کامال آلوده می شود

، انگليس و فرانسه برای عراق ممنوع امريکا و حمالت پياپی در مناطقی که به شکل غير قانونی توسط ١٩٩٨سال 

گيری کننده ای را در اين زمينه  ھر گونه اقدام پيش١٩٩٠و محاصرۀ جنايتکارانۀ جامعۀ بين الملل در سال . شده بود

کشورھای ھمسايه . ناممکن ساخت و مواد مولکولی با باد و باران در طول پانزده سال در حال پراکنده شدن ھستند

  .طبيعتا از چنين فاجعه ای در امان نيستند

ان رسيده است، يوننتايج چنين آلودگی در پی جنگ ھای پياپی عليه يوگوسالوی، افغانستان و عراق به دروازه ھای 

لبانی، مقدونيه، فلسطين، ايران، ترکمنستان، ازبکستان، اعودی، پاکستان، ترکيه، سوريه، لبنان، ساسرائيل، عربستان 

امروز پيشبينی ھا حاکی از اين امر است که آلودگی اورانيوم رقيق شده به سوی نيم کرۀ . قزاقستان، چين و ھند

  .ی تمام کرۀ زمين را احاطه خواھد کردشمالی در حال گسترش است و به زود

  

AIEAمرگ بيش از نيم ميليون نفر   

   را در عراق پيشبينی می کند
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مناطق کشاورزی (برخی مناطق جنوبی عراق . آلودگی محيط زيست برای بوميان منطقه در حال توسعه است

 درصد ٧٠٠ آمار ابتال  به سرطان بر اساس) آبياری شده که تقريبا در چنين سرزمين خشکی نادر به نظر می رسد

افزايش وضع حمل . درصد افزايش داشته است٣۵٠) لوکمی(  درصد و ابتال به لوسمی ۴٠٠و تولد کودکان معلول 

ھنگام توسط زنان باردار و تولد اطفال مونگلولی به شدت افزايش پيدا کرده است، حتی در بين بانوان کمتر از ه ناب

دورۀ . قيماندۀ سالح ھای منفجر شده بازی کرده اند، ھمگی به لوسمی مبتال شده و مرده اندکودکانی که با با.  سال٢۵

آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشبينی می کند که تحت تأثير يک . آشکار شدن آن چند سال به طول می انجامد

 Leakeنيادبراساس ب( تن اورانيوم ٨٠٠ تا ٣۵٠ يعنی بين ١٩٩١ اورانيوم در سال ۀميليون گلول

d'Amesterdam .(در چند سال آينده بايد در افغانستان و بالکان شاھد نتايج مشابھی باشيم. 

 

کشتار جمعی در حال توسعهھای سالح   :  

 

 

دسته ) غير اتمی(قراردادی يا کالسيک ھای کشتار جمعی با شارژ اورانيوم ضعيف شده در ردۀ سالح ھای سالح 

     ھستندئی ھاسالح چندين کشور در حال گسترش چنين در حال حاضر. بندی شده است

  ٢١٠٠در فرانسه 

  Bourgesانجام گرفته است و دربورژ Lotدر   Gramat آزمايش در فضای باز در منطقۀ

  

  :ی ئفرصتی تازه برای صنايع ھسته 

  مبدل ساختن کشورھای محکوم شده

 به زباله دانی رايگان

  برای زباله ھای راديو اکتيو

  

 تن از اين زباله ھا توليد می کنند، گشايش ۵٠٠٠٠٠ی که در سال ئ نظامی از اورانيوم برای صنايع ھسته استفادۀ

 تن از آن در ٧٠٠٠٠ذخيرۀ جھانی حدودا بالغ بر يک ميليون و نيم تن  می شود که . بسيار مطلوبی به نظر می رسد

  . استامريکااياالت متحدۀ 
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ھا بخش  قابل توجھی از ذخاير خود را به رايگان و به شکل بمباران صادر  کشورھای اتمی با حمله به برخی کشور

می کنند که نگھداری از آنھا بسيار گران تمام می شود، و به اين ترتيب اين کشورھا و مناطق را به زباله دانی اتمی 

  .با اين حساب که عمر اورانيوم چھار و نيم ميليارد سال است. و مجانی مبدل می سازند

  ).با نتايج ناچيز( ميليارد دالر خرج کرده است ١۴ت برای پاک سازی کشور کم وسعت خود تا کنون کوي

در حالی .  تانک خودشان سه سال وقت گذاشتند و چھار ميليون دالر ھزينه کردند٢٣ ھا برای پاک سازی امريکائی

با . و بوده و ھنوز بر جا مانده استکه پنج ھزار تانک عراقی که در طول جنگ تخريب شده بود، قويا راديو آلکتي

  .وليت کردندؤد مناطق آلوده شده از خود سلب مس ھا در مورامريکائی ٢٠٠٣ سال بروریآگاھی به اين امر که در ف

 از تمام کشور عبور کرده و ريگدر افغانستان طوفان . خسارات وارد آمده به محيط زيست غير قابل ترميم ھستند

 از پاکستان عبور می کند و از ذخاير آب سندرود کابل و رود .  رودخانه ھا منتقل می سازددائما آلودگی ھا را به

جھت اندازه گيری درجۀ » ايميک – بيولوژيک –ی ئھسته «تيم ھای . کشاورزی و آب آشاميدنی به شمار می آيد

آنھا در کنار متفقين کار می آلودگی در افغانستان حضور پيدا کردند ولی گروه خبرنگارانی را که تا پيش از ورود 

  . کردند، محبوس کردند

 پزشکان افغان مرگ سريع عده ای را که درجۀ آلودگی شان بسيار باال بوده است، اعالم کرده ٢٠٠١بر سال ودر اکت

  .اند

  سکوت و تحريف و سانسوراورانيوم ضعيف شده

  فقدان بررسی، تحريف و سانسور

  

 

دربارۀ موضوع آلودگی راديو اکتيو در ) PNUE(ظ محيط زيست گزارشات سازمان ملل متحد برای حف

 PNUEتی از أ ھي٢٠٠٠در نوامبر سال !  صفحه کاھش پيدا کرد٢ صفحه به ٧٢ در آغاز امر از Kosovoکزووو

صد و  (١١٢منطقه از ) يازده (١١مأموريت بازرسی از ) سازمان حفظ محيط طبيعی وابسته به سازمان ملل متحد(

 ]ناتو به زبان اسپانوی[OTAN توسط نيروھای ١٩٩٩ در کزووو را به عھده داشت که در سال هقمنط) دوازده

والن ناتو انجام گرفت و در مناطقی که آنھا انتخاب کرده بودند، از ؤاين بازرسی تحت نظارت مس. ده بودبمباران ش

.  انجام داده بودند،ه برايشان ممکن بود کئیشانزده ماه پيش با دقت کامل توسط ده اکيپ پاکسازی ھای الزم را تا جا

 نتيجه را اعالم کرد که بر PNUEت بازرسی أری از خاک، آب، گياھان و شير، ھي نمونه برادا٣۵۵پس از برسی 
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اساس آن تشعشعات راديو اکتيو پيرامون مراکز بمباران شده ضعيف است و آلودگی به غبارھای اورانيوم نيز به 

ت بازرسی اعالم أب ھای به کار برده شده، ھيبا وجود پلوتونيوم موجود در بم.   می رسدھمين نسبت ناچيز به نظر

د کرد که تحت ئيبا اين وجود، خطر آلودگی آبھای زير زمينی و آب آشاميدنی را تأ. کرد که نتايج اخطار کننده نيست

از جانب دکتر . بر افزايش پيدا کند مدفون شده ممکن است آلودگی آنھا به ده برابر و حتی صد برائی ھاسالحتأثير 

Chris Busbyدربارۀ » بال ھای مرگ«نام ه  کريس بازبی که متخصصی با اعتبار جھانی است در کتابی ب

) جامعۀ سلطنتی لندن  (Royal society de Londres دئيتشعشعات ضعيف، که نتايج بررسی ھای او مورد تأ

 آلودگی راديواکتيو صد برابر بيشتر از حد معمول است و ده Jacovaقرار گرفت، گزارش می دھد که در ژاکوا 

پس از بمباران افغانستان . بيشتر از اورانيوم ضعيف شده است) از مشتقات اورانيوم (Thoriumبرابر توريوم 

PNUE سازمان حفظ محيط زيست وابسته به سازمان ملل متحد، جھت ارزيابی درجۀ اورانيوم ضعيف شده در 

 Gro سازمان جھانی بھداشت در خواست بودجه کرد ولی پاسخی از جانب OMSران شده  از مناطق بمبا

Harmel Brundtlandبنا به اظھارات .  که رياست آن را به عھده داشت دريافت نکردRobert J.Parsons 

سيار مشاھده می شد  آلوده شده بودند ببه تأخير انداختن چنين موردی از اين جھت بود که عوارض قربانيانی که قوياً 

 که ئیدولت ھا. و عالوه براين دو دھه جنگ مردم منطقه را از نظر بھداشتی در موقعيت شکننده ای قرار داده بود

در لفافه ای را باعث و بانی چنين جناياتی ھستند پيوسته اثرات جرم و کاربرد سالح ھای کشتار جمعی و تأثيراتشان 

 اعالم کرد که افکار عمومی جھانی ممکن است در برخورد با استفاده ٢٠٠٠ال ناتو در س. از سرب پنھان می کنند

  ... ھای راديو اکتيو، عکس العمل منفی نشان دھدسالحاز 

 France Serge ھستيم که غالبا وابسته به صنايع نظامی ھستند مثل ئیبه اين ترتيب شاھد سانسور رسانه ھا

Dassault و Matra Lagardèreع ساختمان مثل  و يا در صنايBouygues که اورانيوم ضعيف شده را ماده 

ول بمباران ھا و آلودگی ھا اجازه می دھد تا از مخارج ؤچنين سکوتی به کشورھای مس. دانندای کامال معمولی می 

 از اين دست را امری عادی جلوه دھند که تا ئی ھاسالحپاکسازی شانه خالی کنند و به خصوص ساخت و کاربرد 

 که ھدف بمباران قرار گرفتند و به ھمين ئیکشورھا. ا پيش از جنگ در خليج فارس تابو به حساب می آمدمدت ھ

استفاده از اورانيوم .  شرکت داشتند، ھيچ کدام از خطر آلودگی مطلع نشدندئیگونه سربازانی که در چنين جنگ ھا

 يک ھيچ.  آشکار شدئیمه ھای بريتانيا تنھا ھشت ماه بعد از جنگ، توسط روزنا١٩٩١ضعيف شده در جنگ خليج 

سرباز ) پانصد و ھشتاد ھزار ( ۵٨٠٠٠٠از .  روزنامۀ فرانسوی از به کار بستن اورانيوم رقيق شده حرفی نزدنداز

نفر از آنھا دچار عوارض دائمی ) سيصد و بيست و پنج ھزار(٣٢۵٠٠٠ که در جنگ خليج شرکت داشتند امريکائی

ده سال پس از مداخله در خليج .  سرباز در ماه١۴٠کشته شده اند يعنی با ريتم )  ھزار نفريازده (١١٠٠٠شده اند، و 

در حالی که در منازعات قرن گذشته چنين عوارضی در . بيش از نيمی از سربازان دچار عوارض دائمی شده اند

 نشان می دھد که پس از بر اساس تحقيقات جامعۀ رزمندگان قديمی. بوده است)  درصد١٠در ويتنام (  درصد ۵حد 

 مستقل آنھا  اعالم می کند که ۀروزنام.  درصد از اطفالی که به دنيا آمده اند، نقص عضو داشته اند۶٧جنگ خليج 

 شرکت داشتند، شانزده ماه پس از بازگشت، دچار عوارضی شدند ٢٠٠٣ درصد از سربازانی که در حملۀ سال ۴٠

 Veterans For Peace(  مثلامريکائیجوامع مدنی سربازان . استکه نمايانگر منتھی شدن آنھا به سرطان 

(VFP ھای راديو اکتيو و برای صلح فعاليت می کنندسالح عليه کاربرد .  

Ramsey Clark : » بايد اردوگاه اطالعاتی ئی ھاسالحبرای جلوگيری قطعی ساخت و استفاده از چنين ،

 ».ريت بدان بستگی داردسراسری در تمام جھان ايجاد کرد زيرا سرنوشت بش
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 و در عين حال اتمی ئیيمياک ھا، اورانيوم ضعيف شده که سالحبا اين وجود بر اساس قوانين بين المللی نظارت بر 

  :می باشد، غير قانونی است

 (( conventions de La Haye de 1899 et 1907, de Genève de 1925 et 1949, Charte de 

Nuremberg de 1945, convention des Nations-Unies du 10 octobre 1980, dite « 

Convention des armes inhumaines  )»  

بار می آورد و قابليت تفکيک نيز ندارد و محيط زيست را برای ه  به اين علت که درد و رنج و خسارات بی فايده ب

در بيانيۀ ھا استفاده از اين سالح . رددراز مّدت آلوده می سازد، مثل مين که سال ھا پس از منازعات قربانی می گي

از سوی ديگر پارلمان اروپا در .   حقوق بشر در سازمان ملل متحد محکوم شده است١۶/٩۶°n  ، ١٩٩۶ اگست

 ).ولی در ساخت آن ممنوعيتی اعالم نکرده است(  را منع کرده است ئی ھاسالح کاربرد چنين ٢٠٠١ جنوری

 بيماريھای مسری و ئی متخصص کاناداRosalie Bertellثل روزالين برتل بسياری از شخصيت ھای بين المللی م

 در امريکا مشاور سابق دولت Ramsey Clarkو رامسی کالرک ) ١٩٨۶جايزۀ نوبل (بيماريھای راديو اکتيو 

کار  و به ھمين گونه در فرانسه تالش می کنند تا افامريکائی و وکيل بين المللی و بسياری از جوامع ئیامور قضا

وھش، توليد، آزمايش، ژلی و بی قيد و شرط پممنوعيت بين المل«عمومی جھان را به چنين موضوعی جلب کنند 

. حمل، نگھداری و کاربرد اورانيوم ضعيف شده در امور نظامی و بازشناسی آن به عنوان راديو اکتيو خطرناک

 » .پاکسازی مناطق آلوده و معالجۀ افراد آلوده شده

خوانی در سطح جھانی انعکاس پيدا نکند، بيش از پيش مناطقی از صحنۀ جھانی و کرۀ زمين حذف اگر چنين فرا

و . خواھند شد و به زباله دانی راديو اکتيو تبديل می گردد و مردمان اين مناطق نيز به مرگی آرام محکوم خواھند شد

  .سرانجام ھمين مصيبت گريبانگير تمام مردم جھان خواھد شد

  

  ادان معلول مادرزادیدربارۀ نوز

  

مرگ دائمی صادره    «Perpetuel Death from America در  Mohamed Mirakiدکتر محمد ميراکی 

اگر ما را تنھا يک بار می کشتند، چندان اھميتی نداشت، ولی «: از يک فرد افغان نقل قول می آورد که » امريکااز 

  ».ه ھستندآنھا در حال نابود کردن ما برای چندين نسل آيند
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تثبيت اورانيوم رقيق شده روی جنين زن باردار رشد آن را دچار اختالل می کند و موجب تولد نوزادانی معلول 

 سر به به اين ترتيب بسياری از اين اطفال بدون. مادرزادی می شود که ھرگز ديده نشده و يا بسيار نادر بوده است

وقتی يک زن عراقی بچه ) ...۵٠ در سال ھای Thalidomideميد مثل قربانيان تاليدو(دنيا می آيند، بدون عضو 

  ...ای به دنيا می آورد، اولين سؤال او اين نيست که دختر است يا پسر بلکه می پرسد آيا کودک من معمولی ست يا 

STOP UA !  

 

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ جون ١۶پاريس، 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


