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 Human rights بشر حقوق

  
   حميد محوی:و برگردان ازگردآوری 

  ٢٠١٢ جوالی ٢۶

  

  ]از ھيروشيما تا بغداد[

٢  
  ھواپيمائی ۀباز ھم اورانيوم ضعيف شد

  

 Siece(»لم و آيندهع«و ) Sciences et Vie(» علوم و زندگی«بر اساس گزارشات ماھنامه ھای فرانسوی 

et Avenir (پس از فوت تعدادی از سربازان ناتو در بالکان در اثر ابتال به سرطان ٢٠٠١ بروریدر ماه ف ،

، اورانيوم ضعيف شده که در سالح ھا به کار رفته بود و به ھمين منوال در صنعت ھواپيما سازی )لوکمی(لوسمی 

  . غير نظامی موضوعيت پيدا کرد

 موجب شد تا از آن به عنوان نيروی ١٩۶٠ شده فلزی متراکم است و ھمين کيفيت از سال اورانيوم ضعيف

 .گرانشی در قسمت ھای دم و بال ھای متحرک ھواپيما  استفاده کنند

 به تنگستن ١٩٨٠ به کار می برد تا اين که در سال ٧۴٧ بوئينگ مدتھا آن را برای امريکائیسازندۀ 

Tungstèneولی رقابتی تبديل شده بود و از روسيه و چين صادر می شد رو آورد که به محص. 

ی ئ ھسته ۀن نامئي که به امور قوانين و آامريکائیت أ ھيNuclear Regulatory Commissionبر اساس 

 بو ئينگ ٢٠٢ و L-1011 الکھيد ۶٠ و DC-10 دوگالس -مک دونل) صد و شصت و ھشت (١۶٨می پردازد، 

چند فروند از اين ھواپيماھا فعال است؟ ماھنامۀ . ه به عنوان وزن تعادلی ھستند حامل اورانيوم ضعيف شد٧۴٧

با اين وجود حدس زده می شود که . معتقد است که پاسخ به چنين پرسشی بسيار مشکل است» علوم و زندگی«

نگ  تن در صحنۀ ج٣٢٠ تن اورانيوم ضعيف شده در باالی سر ما در گردش است با حساب اين که ٣٨٠حداقل 

اين حجم از اورانيوم ضعيف شده وقتی که ھواپيماھا پرواز می کنند .  پراکنده شده است١٩٩١خليج فارس در سال 

 آن خطرناک است تا به خاطر پرتو ئیاورانيوم ضعيف شده بيشتر به خاطر مسموميت شيميا: خطرناک نيست 

ا دچار سانحه می شود و اورانيوم ضعيف مشکل زمانی شروع می شود که ھواپيم. افکنی ھای راديو اکتيويته اش

تنھا يک بخش از غبار . ش ھا به شکل دراز مدت نشست می کندن غبار که در شتنفس اي. شده آتش می گيرد
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 قابل حل و در طول سه روز از خون و از طريق ادرار خارج می شود، در حالی که بخش ۀاورانيوم ضعيف شد

چنين . پراکنده می شود و به طور مشخص روی استخوان ھا ثابت می ماندبه شکل اکسيد ) نامحلول(غير قابل حل 

 .ويژه به کليه حمله می کننده عناصری ب

 مزمن مبتال ئی چندين ھزار نفر به بيماری ھا١٩٩٢ در آمستردام، به سال El Al ٧۴٧پس از سانحۀ بوئينگ 

 بر اساس گزارشی رسمی در سال ).تھوع، سر درد، اختالل در خواب، بيماری ھای گوناگون عصبی( شدند

  .د می کندئي تأئی مرتبط بودن بيماری ھای مزمن بين اين افراد را با سانحۀ ھوا١٩٩٩

 

 

نيز مشمول ھمين خطر  Air Franceر فرانس يشمار قابل توجھی از ھواپيماھای ا: وقايع شناخته شده ھستند 

ھد که بريگادھای آتش نشانی و گروه ھای نجات به ھشدار می د» علوم و زندگی«با اين وجود ماھنامۀ . ھستند

 . با چنين خطری آماده نشده اندئیروتجھيزات مناسب برای رويا

 کند که یخاطر نشان م» علوم و زندگی«در مورد ھواپيمای کنکوردی که تابستان گذشته در پاريس سقوط کرد، 

 بال ھواپيما عھده دار وزن متعادل ئیا شکل دلتادر اين ھواپيما اورانيوم ضعيف شده به کار نرفته بوده است زير

 .است) يا گرانشی(کننده 
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  به گزارش حميد محوی

  

  اخبار دربارۀ اورنيوم ضعيف شده

 افغانستان در خطر انقراض نسل

  آقای برنارد کوشنر از اورانيوم رقيق شده چه می دانيد؟

  

مطالبی را که ژوئل پنوشه  روزنامه نگار آزاد » داز ھيروشيما تا بغدا«پيش از اين در مقاله ای زير عنوان 

پيرامون موضوع کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده جمع آوری کرده بود، به زبان فارسی منتشر کرديم، در 

  .اينجا به گزارش ديگری در اين زمينه می پردازيم که به سال گذشته باز می گردد

 مطالبی دربارۀ حضور نظامی فرانسه بين ٢٠٠٧مبر  دس٣ تاريخ به» ليبراسيون«در وبالگ روزنامۀ فرانسوی 

  ) :١(نيروھای حاضر در صحنۀ افغانستان می خوانيم 

  

  اسرار وزارت دفاع فرانسه

  

 امريکای اياالت متحدۀ ئاطالعاتی را که وزارت دفاع سعی در پنھان ساختن آن داشت، در سايت نيروی ھوا«

 بمب در ماه روی افغانستان پرتاب ٢٠طور متوسط ه واپيماھای فرانسوی، ببر اساس اين گزارشات، ھ. منتشر شد

در .  ساعت٣۶ بمب پرتاب کرده اند، و باز ھم يعنی يک بمب در ھر ١۵٠ اپريلمی کنند، يعنی در مجموع از ماه 

ده است مجموع تعداد ھواپيماھای فرانسوی که در اتحاديۀ ناتو در اين منطقه شرکت دارند، شش فروند گزارش ش

د از پايگاه نانسی و سه - ٢٠٠٠اين ھواپيماھا عبارتند از   از سه ميراژ . که آشيانه ھای آنھا در پايگاه قندھار است

 مورد استفاده قرار می گيرند، ئی قاعدتا برای مأموريت ھای شناسا١ھواپيماھای اف .   از پايگاه رايم١ميراژ اف 

انی شرکت می کنند، و حتی تيراندازی با آتش بار را نيز با بمباران ولی در افغانستان در مأموريت ھای پشتيب

  ». کيلو و از ھدايت الزر بھره می برد٢۵٠می باشد که وزن آن  GBU-12بمب ھا از نوع . ترکيب می کند

  

  

 

  توضيح دربارۀ بمب

GBU-12 

وصيات اين بمب عالوه بر در خالل توضيحاتی که در مجالت مختلف نظامی می توانيم مشاھده کنيم، يکی از خص

در واقع اصطالح جنتلمنانه » سنگر کوب«.  مختلف، سنگر کوب بودن  آن استئیدقت باال در شرايط آب و ھوا

 و امريکا تا کنون ١٩٩١زيرا حداقل از سال . کار می برنده ای است که برای پوشاندن واقعيت چنين سالحی ب
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اصطالح سنگر کوب استفاده کرده است، که در واقع شارژ آنھا ناتو در چھار جنگ  از اين نوع سالح ھای به 

 و کشورھای عضو پيمان ناتو و از جمله امريکاو بايد دانست که . تماما به اورانيوم ضعيف شده مسلح می باشد

در حالی که بر اساس گزارشات ديگری، اين نوع سالح . فرانسه ھنوز استفاده از چنين سالحی را قانونی می دانند

برای اطالعات بيشتر به مقالۀ ( ا نسل برانداز ھستند و قدرت تخريبی آنھا در طول زمان انجام می گيرد ھ

. يادآوری می کنيم که عمر اورانيوم ضعيف شده بيش از چھار ميليارد سال است).ھيروشيما بغداد مراجعه کنيد

و پزشک نيز ھست، حتما به چنين واقعياتی نتيجه اين که برنارد کوشنر وزير فعلی امور خارجۀ فرانسه، که خود ا

م که اخبار ئياگر ما در محاسبات و اطالعات دچار اشتباه شده باشيم، در اين صورت می توانيم بگو. آگاھی دارد

ولی اگر چنين اخباری واقعيت داشته باشد، پيمان ناتو و با آن آقای وزير . اشتباھی در اختيار ما گذاشته بودند

  .  پزشک فرانسوی به جنايت عليه بشريت متھم خواھند بودبرنارد کوشنر، 

  

  

١secretdefense.blogs.liberation.fr/defense/2007/12/20-bombes-frana.html(  

  

  

  

  جنگ اتمی آغاز شده است

  ارنستو کارمونا روزنامه نگار شيليائی

  ٢٠٠۴مبر  نو١۴

 شبکۀ ولتر

www.voltairenet.org/IMG/jpg/fr-bullet-390.jpg 

www.voltairenet.org/article15490.html  

 

  ترجمه از فرانسه توسط حميد محوی
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  صدھا ھزار نفر تحت تشعشعات اتمی آلوده شده اند

 ارنستو کارمونا

 که نامش بمب و مھمات مسلح به اورنيوم است در عراق و در افغانستان شروع شده ئیجنگ اتمی با اسب تروآ

  .است

آنھا .  در نخستين جنگ خليج فارس مشاھده شدامريکائی نخستين بار نزد سربازان قديمی  ضايعات چنين جنگی،

 به ئیضايعات ژنتيک را به ھمسرانشان سرايت داده بودند، و سپس سير تحولی آن ھم چون ميراثی ھيوال

  .فرزندانشان منتقل شده بود

ده اند، تقريبا تمام اين گوشتھای دم توپ  نفر نيز مر١١٠٠٠ سرباز از عوارض دائمی رنج می برند، و ٢۴٠٠٠٠ 

 iتأثيرات سالح ھای ب.  بوده اندئی و يا آسياامريکائی ھای ئیفريقاhی التين و امريکااز اقشار فقير، و از اھالی 

  .کاربرده شده بين اھالی افغانستان و عراق از اين نيز وسعت بيشتر و اسفناکتری دارد

  ٢٠٠۴مبر  نو١۴| ساتياگو| شبکۀ ولتر

  

تأثيرات غبار فلزی توسط باد، طوفان شن، آب . ھزاران کيلوگرم اورانيوم روی عراق و افغانستان ريخته شده است

ايران، پاکستان، ترکيه، ترکمنستان، ازبکستان، : و حيوانات تمام منطقۀ اطراف را به اورانيوم آلوده کرده است 

تمام اين . ربستان سعودی، سوريه، لبنان، فلسطين و اسرائيلروسيه، گرجستان، آذربايجان، قزاقستان، چين، ھند، ع

 . مناطق آلوده شده است
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ند که احتماال اياالت متحده به شکل پنھانی  در اطراف کابل ابا توجه به خسارات وارد آمده، برخی بر اين عقيده 

از دھسال پيش .  مطلع نشده اندجز قربانيان، از اين واقعهه مينی بمب اتمی آزمايش کرده است، و ھيچ کس، البته ب

 متولد می ئیدنيا می آيند و به دليل ضايعات ژنتيک ھيواله تا امروز اطفالی بدون چشم يا نقص عضو ديگری ب

  .دولت واشينگتن و رسانه ھای حاکم دور اين وقايع تراژيک را حصار آھنی کشيده اند. شوند

) آسيا و اروپا (]اورآسيا[مه نگار برای افشای آلودگی منطقۀ گروھی از پزشکان، و والدين سربازان قديمی و روزنا

  .کتيو مبارزه می کنندبه مواد راديو آ

  

  سرطان ھزار درصد افزايش يافته است

.  شده است ءدر دانشگاه سونوما در کاليفرنيا افشا» طرح سانسور«تمام اين موارد توسط بررسی ھای ساليانۀ 

نسور شده توسط رسانه ھا و روزنامه ھای پر اھميت در اياالت متحده را  موضوع سا٢۵ت پژوھشی ھر ساله أھي

  :پيام ضمنی چھارمين بيانيۀ اين گروه به عبارت زير است . معرفی می کند

خاطر منافع مشترک صنايع اتمی و ارتش ه عليه تشعشعات اتمی آرام و بی سر و صدای منطقۀ آسيا و اروپا که ب

  .ت، ھر چه زودتر بايد اقدام کنيماياالت متحده صورت گرفته اس

اين موضوع را  بررسی ھای باب .  از اورانيوم را نشان داده اندئیآزمايشات بين نظاميان و غير نظاميان حد باال

منتخبی . نيلوفر بحقوات، جنيفر ليليگ، کنی کروسبی ثابت می کند نيکل، تد ويمن، استفانی ھيلر، يوھان گونزالز،

  :ا را يادآور می شويم از متن  پژوھشی آنھ

  

Bob Nichols, Tedd Weyman, Stephanie Hiller, Juan González, Niloufer Bhagwat 

J, Jennifer Lillig et Kenny Crosbie 

. اھالی غير نظامی و نظاميان اشغالگر در عراق و در افغانستان در حد خارق العاده ای به راديوآکتيو آلوده شده اند

لودگی مھمات ساخت اياالت متحده است که در آنھا ھزاران کيلو گرم اورانيوم رقيق شده و  منشأ اين نوع آ

پژوھش گران اعالم کرده اند که کشورھای ھمسايه نيز تحت تأثير اين . کار برده شده استه اورانيوم ھای ديگر ب

  .آلودگی ھا خواھند بود

ادرار تعدادی غير نظامی افغان را ) ١(رانيوم، پژوھشگران مرکز تحقيقات پزشکی دربارۀ او٢٠٠٣در سال 

غير اورانيوم (نتيجۀ اين آزمايشات نشان داده است که صد در صد نمونه ھا حاوی اورانيوم . آزمايش کردند

گروه پژوھشی مرکز تحقيقات پزشکی .  برابر ميزان عادی  بوده است٢٠ تا ۴و اندازۀ  آن نيز )  ضعيف شده

.  را مورد بررسی قرار داده است، دو نقطه از کابل و بقيۀ نقاط در جالل آباد بوده استدربارۀ اورانيوم، شش محل

  .غير نظاميان افغان چھارماه پس از حمالت اياالت متحده و ھم پيمانانش مورد آزمايش قرار گرفته بودند

 ده سال گذشته، ، و طی)٣(پرتوافکنی ھايش بيشتر از اورانيوم ضعيف شده است) ٢(اورانيوم غير ضعيف شده 

، يک ميليون ٢٠٠٣تنھا در سال . موجب انواع و اقسام سرطان و عوارض مادرزادی وخيم نزد کودکان بوده است

 پس از نتايج ٢٠٠٣اين موضوع در سال . و ھشتصد و چھل تن اورانيوم راديو آکتيو در عراق پخش شده است

زمايش آ.  در عراق به خانه ھايشان بازگشته بودند سرباز آشکار شد که پس از پايان خدمتشان٩آزمايش پزشکی 

  .اين سربازان نشان داد که غبار اورانيوم در بدن آنھا باقی مانده است
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، دولت اياالت متحده مخارج درمانی از قرار ھزار دالر »نيويورک ديلی نيوز«در پاسخ به درخواست روزنامۀ 

 ٩ سرباز از ٤ انجام شده نشان می دھد که ت حالی آزمايشابرای ھر سرباز را خيلی گران ارزيابی کرده است، در

آلودگی اين سربازان احتماال . سرباز معاينه شده ميزان آلودگی شان به اورانيوم ضعيف شده خيلی زياد بوده است

.  به وجود آورده بودندامريکابه دليل تنفس در فضای آلوده به غبار اورانيوم ضعيف شده بوده که مھمات ارتش 

 .ی می توان يافتئ در چند نفر مشاھده شده که تنھا در فرآيند واکنش ھسته ٢٣٦ضور اورانيوم ح

 

   ميليمتری با کالھک اورانيوم ضعيف شده٨٠بمب 

، گلوله، گلولۀ توپ تانک، موشک ھای »کور«، بمب »ھوشمند«موشک، بمب (اکثر سالح ھای اياالت متحده 

انفجار چنين مھماتی موجب . م ضعيف شده يا غير ضعيف شده استمجھز به کالھک اورانيو) کروزف و غيره

پراکندن غبار راديو اکتيو می شود و عمر آن معادل چھار ميليارد و نيم سال است و افرادی که آن را تنفس کنند، 

اد و به طور کلی آلوده کننده ای است که به شکل دائمی در ھوا شناور است، و با ب. در بدنشان باقی خواھد ماند

وقتی وارد بدن می شود، .  که در مجاورت آن قرار دارند پراکنده می شودئیطوفان شن يا از طريق جريان آبھا

  .حمله می کند)  دئوکسی ريبونوکلئيک اسيد–يا دنا (ای .ان.ی شده و به دیئموجب توليد مشتقات ھسته 

يد مسمويت به مواد راديو آکتيو به گروه تحقيقات پزشکی اورانيوم نزد صدھا غير نظامی افغان عوارض شد

انضمام عوارض دائمی آلودگی به اورانيوم را تشخيص داده اند، و به ھمين گونه عوارض مادر زادی نزد 

غير نظاميان افغان در تشريح واقعه ابر ضخيمی از غبار و دود را که از نقطۀ اصابت بر خاسته يادکرده . نوزادان

  . و موجب سوزاندن حفره ھای بينی، گلو و ناحيۀ دستگاه تنفس باالئی شده استاند که بوی تند و اسيدی داشته

. تمام افراد در تمام مناطق پديده را به شکل مشابھی توضيح داده اند و زمان بروز عواض نيز يکسان بوده است

داشته اند، عالوه قربانيان در مورد عوارضشان گفته اند که در ناحيۀ ستون فقرات، شانه ھا و جمجمه احساس درد 

خوابی، سر درد، مشکل بر اين در ناحيۀ کمر درد خفيفی احساس کرده اند، ضعف عضالنی در نقاط مفصلی، بی 

 . يابیحافظه و جھت

 برگزار شد، المان پيرامون موضوع سالح ھای اورانيوم در ھامبورک در ٢٠٠٣بر ودر کنفرانسی که به تاريخ اکت

د کردند که تولد نوزادان با نقص عضو و سرطان در مناطقی که اورانيوم ئي جھان تأدانشمندان مستقل از سر تا سر

پروفسور کاتسوما ياگاساکی، . غير ضعيف شده و اورانيوم ضعيف شده به کار برده شده افزايش پيدا کرده است

ورانيوم ضعيف  تن ا٨٠٠دانشمندی که در دانشگاه ريوکيوس در اوکيناوا تدريس می کند، محاسبه کرده است که 

مقدار اورانيوم .  بمبی است که در ناکازاکی منفجر کردند٨٣٠٠٠شده در افغانستان پراکنده شده است که معادل 
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 بمب از نوع بمبی است که در ناکازاکی منفجر ٢٥٠٠٠٠ضعيف شده ای که در عراق به کار بردند نيز معادل 

 .کردند

 از انواع ئیلستان ديپلم تخصصی اش را گرفته است، عکس ھاعلی سرطان شناس، که در انگ- ال-  ال- دکتر جواد

، در بيمارستان صدام در بصره مشاھده ٢٠٠٣نقص جسمی و غدۀ مادرزاد را به حضار نشان که، پيش از جنگ 

 مورد غير ١١ ١٩٨٩در . ميزان سرطان به شکل اسفناکی طی پانزده سال گذشته افزايش داشته است. کرده بود

 ١٠٠٠ تولد، بيش از ١٠٠٠٠٠ مورد در ١١٦ ، با ٢٠٠١تولد مشاھده شده، ولی در سال  ١٠٠٠٠٠عادی در 

، سی و چھار نفر به دليل ابتال به سرطان جان خود را از دست ١٩٨٩در سال . درصد افزايش پيدا کرده است

ن ارقام را به  اي٢٠٠٣جنگ .  نفر بوده است٦٠٣، تعداد قربانيان اين بيماری ٢٠٠١دادند، در حالی که در سال 

 .شکل سرسام آوری افزايش داده است

 دادگاه تخيلی را به صحنه ٢٠٠٣مبر در توکيو به تاريخ دس» افغانستاندادگاه عفو بين الملل برای «انجمن ژاپنی 

اياالت متحده در اين دادگاه تخيلی برای چندين جنايت جنگی و از جمله به کار بردن اورانيوم ضعيف شده . گذاشته

ت علمی برای مردم بومی و کميسيون محيط زيست در شھر برکلی، نشان داد أيس ھيلورن موره، رئ. مه شدمحاک

 ئی که اياالت متحده در افغانستان به کار برده است، آب و ھوا و منابع غذائیکه عناصر راديو آکتيو در سالح ھا

ان، روسيه، گرجستان، آذربايجان، قزاقزستان، را آلوده ساخته و تأثيرات آن تا ايران، ترکيه، ترکمنستان، ازبکست

 که تحت تأثير کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده در عراق آلوده ئیکشورھا. چين و ھند گسترش يافته است

 .شده اند، عبارتند از عربستان سعودی، سوريه، لبنان، فلسطين، اسرائيل، ترکيه و ايران

ئی را که امريکاو زمين و موجودات زنده به انضمام خود بمباران کننده ھای بمباران به وسيلۀ اورانيوم، ھوا و آب 

  .به خانه ھايشان بازگشته بودند، آلوده کرده است

قربانيان اين جنايت انکار ناپذير عبارتند از ھکتور وگا، رای برانش، اوگوستين ماتوس، و کاپيتان آنتونی يونون که 

د شده ای ھستند که در ئياين افراد نخستين نمونه ھای تأ. علق داشته اند گارد نيويورک ت٤٤٢ قطعۀتمامشان به 

. جنگ عراق در فضای آلوده به غبار اورانيوم حضور داشته اند و در دم و باز دم آن غبارھای آلوده را بلعيده اند

واردی را ی در مرکز تحقيقات پزشکی اورانيوم، مئدکتر آسيف دوراکوويچ، پروفسور در زمينۀ پزشکی ھسته 

 در نيويورک ديلی نيوز منتشر ٢٠٠٤ اپريل ٣اين ماجرا در .  خود را اعالم کرده استتشخيصآزمايش کرده و 

 .ھيچ درمان و راه عالجی وجود ندارد. شد

در تحقيقاتم دربارۀ اورانيوم ضعيف شده، در اين پنج سال گذشته، اطالعاتی که «: بر اساس گزارشات لورن موره 

أسف بار می باشد، مرتبط است به تأثيرات اورانيوم ضعيف شده روی نوزادانی که در آينده به دنيا بيش از ھمه ت

 سربازان دو جبھه که در جنگھا به خدمت گرفته می شوند، و مردم غير نظامی که ۀخواھند آمد و نسل ھای آيند

 سرباز قديمی که در ٢٤٠٠٠٠ از امروز بيش. بايد به شکل دائمی در مناطق آلوده به راديو آکتيو زندگی کنند

به آنھا ھيچ .  نفر نيز مرده اند١١٠٠٠جنگ عليه عراق شرکت داشته اند از عوارض دائمی رنج می برند، و 

 ھيچ خسارتی در ١٩٩١کمکی نکردند و نپذيرفتند که اين افراد مورد آزمايش پزشکی قرار بگيرند، و از سال 

در . ود به خانه آوردندين لباس خدمت را باختنھا بدتر.  به آنھا نپرداختندرابطه با آلودگی به اورانيوم ضعيف شده

ھمسران سربازان قديمی در . چند خانواده کودکانی که پيش از جنگ عليه عراق به دنيا آمده بودند، سالم ھستند

بيشتر روی عناصر راديو اکتيو (ياد کرده اند » عارضۀ اسپرم سوزان«جنگ عليه عراق  از مورد شناخته شدۀ 

و از اين پس از آلودگی درونی به اورانيوم ضعيف شده رنج می برند که در اسپرم ) اسپرم متمرکز می شود
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که توليد ) نوعی غده در رحم (بسياری از آنھا مبتال به بيماری اندومتريوز شده اند . سربازان قديمی تمرکز يافته

ده، به مديريت وزارت مبارزان قديمی، اختالالت مادرزاد يا در تحقيقات دولت اياالت متح. نسل را مختل می سازد

بی چشم .  درصد نوزادانی که پس از جنگ عليه عراق به دنيا آمده اند مشاھده شده است٦٧بيماری ھای سخت بين 

  » ...، بی گوش، يا بدون دست و يا پا، انگشت ھای نامتعارف، و يا نواقض ديگر)آنوفتالمی(به دنيا آمده اند 

 

وزاد امريکائی بی دست به دنيا آمد،ن  

 و اخيرا نوزاد عراقی نيز بی مخ به دنيا آمد

در آنجا کودکان بی مخ به دنيا می آيند، . در عراق، وضع بدتر از اين است«: لورن موره نتيجه می گيرد که 

، تولد نوزادان ٢٠٠٢در سال . به دنيا می آورند» قطعات گوشت«اعضای بدن در بيرون از بدن است، و بانوان 

 مورد، در حالی که ٤٠٠٠ مورد در ٢٠ بار بيشتر از ميزان عادی آن بوده است، يعنی ٢٥٠٠٠٠) آنوفتالمی(کور 

  » . ميليون تولد است٥٠ميزان طبيعی يک مورد تولد آنوفتالمی در 

انه ھا اطراف و در  که در اثر انفجار به وجود آمده اند، در رودخئیمرکز تحقيقات پزشکی اورانيوم در حفره ھا

بدن غير نظاميانی که زير بمباران متفقين به رھبری اياالت متحده در افغانستان بوده اند، اورانيوم صنعتی پيدا 

زمايش قرار گرفته اند، آنھائی که در مجاورت بمباران بوده اند، عوارض آغير نظاميانی که مورد . کرده اند

  .شان داده اندکالسيک آلودگی درونی به اورانيوم را ن

حضور اورانيوم صنعتی در نمونه برداری ھا از محيط زيست و بيولوژيک نشان داده است که مھمات بمب ھای 

. که در افغانستان به کار برده شده است، از اورانيوم ضعيف شده بوده است) »بانکر باستر«(سنگر کوب  

 نشان داده کيمياتحقيقات علمی در عرصۀ .  استيميائیک و اورانيوم عنصر مسموم کننده، در سطح پرتو افکنی

  .است که اورانيوم صنعتی موجب چندين نوع سرطان و تولد نوزادان ھيوالئی می شود

ول انواع مشکالت سازواره ای و اندام واره ای انسانھا بوده، ولی ھرگز از سوی ؤآلودگی درونی به اورانيوم مس

سميت شناخته نشده ر به» عوارض جنگ خليج«ن قديمی به عنوان برنامه ھای بھداشتی وزارت دفاع و مبارزا

عوارض آلودگی به اورانيوم نزد اھالی عراق و افغانستان و سربازان قديمی اياالت متحده و ھم پيمانانش . است

  .رنج می برند» عوارض جنگ خليج«سان است و ھمه از  يک

اخت تا از انتشار تحقيقات مرکز تحقيقات پزشکی اورانيوم وزارت دفاع اياالت متحده تمام قدرت خود را به کار اند

جلوگيری کند، و عالوه بر اين با اردوی تبليغاتی از طريق رسانه ھا به تحريف گزارشات مرکز تحقيقات پزشکی 

زمايشگاه ھای تحقيقات علمی را زير نظارت خود در آورد تا نتايج را مردود اعالم کند و آاورانيوم پرداخت و 

  .ار علمی اين مرکز تحقيقاتی و کارمندان علمی و پزشکان عضو را نيز زير عالمت سؤال ببرداعتب

مرکز تحقيقات پرشکی اورانيوم نخستين سازمان تحقيقاتی مستقل بود که آثار اورانيوم ضعيف شده را در بدن 

اياالت متحده، سربازان (سربازان قديمی که در جنگ عليه عراق شرکت کرده بودند، تشخصيص داده بود 

  ).انگلستان و کانادا

در آب، زمين و ھوای عراق، و به » آزادی در عراق«مرکز تحقيقات پزشکی اورانيوم، بعدا، پس از عمليات 

ھمين گونه در نمونه برداری از عناصر طبيعی که مردم عراق در اختيار آنھا گذاشته بودند، اورانيوم ضعيف شده 

  .کشف کرده بود
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 توضيحات

  

1( "http://umrc.net/" \o "Uranium Medical Research Center" 

2( "http://umrc.net/" 

NDU, non-depleted uranium 

٣(  

(DU, depleted uranium) 

 

 

 


