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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
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 Human rights  بشر حقوق

  
  حميد محوی: گردآوری و برگردان از

 ٢٠١٢ اول اگست
  

  ]ازھيروشيما تا بغداد[

٣  

 دربارۀ ژنوسيد با اورانيوم ضعيف شده

  

 

ن به نيويورک شاھد تظاھراتی از جانب محافل رسمی اپوزيسيون ايران اخيرا به مناسبت سفر رئيس جمھور ايرا

البته روشن است که چنين تجمعاتی که غالبا به پشتيبانی ھای مالی مجھول . مقابل ساختمان سازمان ملل متحد بوديم

رانی در خارج از ولی بايد دانست که متأسفانه گفتمان حقوق بشر نزد اپوزيسيون ھای اي.  تازگی ندارد،انجام می گير

کشور قويا با جھان سياست آميخته و بيشتر با طرح ھای امپرياليستی ھم خوانی دارد تا با جريانی راستين برای دفاع 

  .از حقوق بشر
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در تصويری . البته من شخصا در محل حضور نداشتم، ولی اين اخبار را در طريق روزنامۀ انترنتی پی گيری کردم

انتقاد اصلی که ما می توانيم به چنين جريان . وانستيم شعارھای روی پالکاردھا را بخوانيمکه منتشر شده بود می ت

 . وارد بدانيم به شعارھای مطرح شده ارتباطی ندارد، بلکه به ناگفته ھا مربوط می شودئیھا

 بشر ارھای ظاھراً م اين است که چنين جرياناتی با شعئيمن فکر می کنم حداقل مطلبی که می توانيم دربارۀ آنھا بگو

انحراف اصلی چنين مدافعانی در .  عمل نمی کنند واقعاً ،ستندان می آيند ولی به آن چه مدعی آن دوستانه به ميدا

طرح مسائل حقوق بشر معاصر، به نگاه بسته و جزئی نگری آنھا مربوط می شود، و دقيقا به دليل ھمين جزئی 

 .ی به نظر می رسدنگری نزد آنان است که از ديدگاه من انحراف

جزئی نگری در اين جاست که ما موضوع حقوق بشر را منحصر به ايران بدانيم و تنھا خالف کاری ھای نسبی 

. جز عبادت خداه   برای بشريت ھيچ نقشی قائل نيست ب- به عنوان مثال –دولت مذھبی را به باد انتقاد بگيريم که 

ولی خشونت امپرياليستی، تجاوز به خاک کشورھا، . ل استدر حالی که موضوع حقوق بشر موضوعی جھان شمو

تا نبرد موگاديشو ھيچ يک نه تنھا ... عام رايج، نگاه عميق به موضوع اختالف طبقاتی در سطح جھانی و ھای قتل 

 که من می دانم، ئیعکس، تا آن جاه جزء گفتمان کنفدراسيون ايرانيان برای دفاع از حقوق بشر نبوده است، بلکه ب

 از موقعيت سرمايه ھای خصوصی در ايران اظھار نگرانی کرده در مصاحباتشان با راديو بين المللی فرانسه غالباً 

اند، واحتماال يکی از مشغوليات دائمی آنھا رسيدگی به مال و اموال برباد رفتۀ برخی افراد در رژيم پيشين ايران 

 از ديدگاه حقوق بشر ايرانی و رسمی ھمان حقوق بشر م که حقوق بشرئيبه طور کلی می توانيم بگو. بوده است

 . ستئیبورژوا

کالرا " يعنی کشوری که علی رغم مداخلۀ پاپ، امريکانگاه جزئی در اينجا مشخصا يعنی چه؟ يعنی اين که ما در 

م تو ئيگو را اعدام کرد و کشوری که اعدام در آن جا بيداد می کند، فقط به جمھوری اسالمی اعتراض کنيم و ب"توکه

 اعدام نکن و بمب اتمی نساز و حتی انرژی اتمی ھم آدم نکش و تو افراد زير ھجده سال را اعدام نکن و يا اساساً 

چنين اعتراضاتی شايد . زيک ھم قطع نظر کنو حتی از ايجاد آرشيو برای علم فزيک اتمی و حتی فنداشته باش 

 آنھا بر خاک تمدن خيزی ايستاده ئیجب اين توھم می شود که گوالبته در بھترين تعابير ستايش انگيز باشد، ولی مو

 .اند

ستايش انگيز است که حداقل يک عده ھنوز برای جان و سرنوشت نوع بشر و نوع بشر ايرانی ارزش قائل می 

ر ولی تناقض چنين جرياناتی که از جزئی نگری بيمارناک آنھا منشأ می گيرد، در اين نکته نھفته است که اگ. شوند

با برده فروشی مخالف ھستند، ولی از طرف ديگر با عمده فروشان برده ھم پياله می شوند؟ و چگونه است که به 

نسل کشی اعدام مجرمين اجتماعی که در عين حال قربانيان اجتماعی نيز ھستند اعتراض می کنند، ولی از 

يق شده توسط ناتو در جنگ ھای معاصر  حرفی نمی زنند و موضوع استفاده از سالح ھای اورانيوم رق"ژنوسيد"

 ھمواره سکوت اختيار کرده اند بلکه ھمين   در گفتمان آنھا نداشته است و نه تنھا در چنين مواردیئیھيچ گاه جا

نی به خاطر راديو بين المللی فرانسه که خودش را بلند گوی حقوق بشر معرفی می کند، ھر آن گاه که محافل ايرا

 عليه ايران در طول جنگ ھشت ساله، شکايتی مطرح کرده اند ھمين حقوق بشری ھا ئیيمياکی استفاده از سالح ھا

.  که چنين شکايتی ترفندی سياسی بوده استئیر داده و گوييبه نام مبارزه با جمھوری اسالمی، جھت موضوع را تغ

ح حقوق بشری، شرکت  از جانب محافل به اصطالئیبدون شک يکی از داليل چنين پرده پوشی ھا و سياست ھا

در ھر صورت بايد .  ھا اعدامش کردندامريکائی شان بوده که ۀ اسلحه با دوست ديرينۀمستقيم فرانسه در معامل

  . نداشته استئیدانست که موضوع جنايات جنگی ھيچ گاه در گفتمان حقوق بشر ی ايرانيان در خارج از کشور جا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ور و محافل رسمی حقوق بشر ايرانی تنھا بازی کنان اين صحنۀ در خارج از کش) نما(ولی اپوزيسيون ايرانی 

سکوت و تبانی در رابطه با جنايتی که در شرف وقوع می باشد، نيستند، زيرا دولت ھای عراق و افغانستان و ايران 

زی سازمان ملل متحد يکی ديگر از با. نيز دراين بازی مرگ آسا شرکت دارند و آنھا نيز سکوت اختيار کرده اند

  .کنان اين صحنۀ مرگ آسا است

 حميد محوی

 

 کانادا آيا ارتش

  مھمات اورانيوم ضعيف شده  

 در اختيار دارد؟  

  

ھر دو ناو به سيستم سالح کوتاه برد  که NCSM Terra Nova   ناو و NCSM Athabaskan      ناو

در ھاليفکس برای شرکت در جنگی از بن مجھز می باشند،) سيستم دفاعی ضد موشک با شليک سريع) (٢(فاالنکس

ذخيرۀ .  با دشمن روبرو نشدندئیولی در عمليات محاصرۀ دريا. که به نام جنگ خليج شھرت دارد حرکت کردند

 از جمله مواردی است که  اورانيوم ضعيف شده به عنوان مھمات شرايط خاصی را ضروری می سازد، و اين

 .بود جود آورده وه برای لوژيستيک ناوگان کانادا ب مشکالتی

 از اين پس از ئیمھمات کانادا برای  . سالح اورانيوم ضعيف شده جزء سالح ھای کشور کانادا نيست١٩٩٨از سال 

 .شود که از جمله فلزات  سنگين است استفاده می) ٣(تونگستن 

  

 :پی نوشت 

 منبع    -1

http://www.dnd.ca/health/information/med_vaccs/frgraph/DU_Backgrounder_f.asp 

2- Phalanx 

3-Tungstène   

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠٠٨دسامبر 

1387/10/com.blogfa.stopua://http  
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 ئیكايمرا ھوشمند یھا بمبیريكارگه ب

 در حمالت نوار غزه

اعالم کرد که ) بدون قيد منبع( به نقل از يک روزنامۀ اسرائيلی ٨٧/١٠/٠٩ انترنتی خبر گزاری فارس ۀروزنام

 .استفاده کرده است» ٣٩جی بی يو «  اسرئيل در بمباران اخير غزه از بمب ھای سنگر کوب ئینيروی ھوا

 از اورانيوم ضعيف شده استفاده می کند، به کار بردن ئی که چنين بمب ھائیاشد، از آن جااگر چنين خبری صحيح ب

زيرا غبار اورانيوم ضعيف شده مرز نمی شناسد و با باد . آن به مفھوم خودکشی و قطع نسل اسرائيل نيز خواھد بود

 .و عناصر مختلف طبيعی در اطراف پراکنده خواھد شد

زيرا نتايج بمباران . در ھر صورت اسرائيل يکی از مناطق آلوده به اورانيوم رقيق شده در منطقۀ خاور ميانه است

 .ھای عراق و افغانستان ھم چنان در حال گسترش است

 اين که اين خبر يا صحيح نيست، و يا اين که اسرائيل راه حل مقابله با گرد و غبار ھای اورانيوم ضعيف شده هنتيج

و يا اين که اسرائيل ھمراه با بمباران غزه، . ست که بعيد به نظر می رسداو اين موضوعی . ا پيدا کرده استر

  .چنين نظرياتی باز ھم صحيح به نظر نمی رسند. خودش را نيز به قطع نسل محکوم کرده است

  .کرده استاستفاده ن» ٣٩جی بی يو « من نتيجه می گيرم که اسرائيل در بمباران ھای اخير از 

  

 دربارۀ بمباران رفح

 و

 اورانيوم ضعيف شده

 در خصوص بمباران شديد رفح در ٢٠٠٩ جنوری ١٥ حزب کمونيست کانادا به نقل از منابع مختلف، روز ۀروزنام

نزديکی مرز مصر، در تقويم حوادث خود نوشته بود که اسرائيلی ھا برای تخريب تونل ھای زير زمينی که برای 

اصره ايجاد کرده اند و از آنھا برای حمل مايحتاج روزمره استفاده می کنند، از بمب ھای سنگر کوب مقابله با مح

  .استفاده کرده اند

 عدم استفادۀ اسرائيل از چنين سالحی صحيح به نظر نمی رسد، ۀبر اين اساس نتيجه گيری من در متن پيشين دربار

 .مب ھای اورانيوم ضعيف شده استفاده کرده اندو روزنامۀ حزب کمونيست کانادا می نويسد که از ب

من فکر می کنم، اگر چنين موردی واقعيت داشته باشد، چنين عملی نه تنھا تمام عيار بودن اين جنگ را نشان می 

بوده، بلکه حاکی از اين امر می باشد که اسرائيل نيز کارد به استخوانش رسيده و دست » ژنوسيدر«دھد؛ و نه تنھا 

  . جنون آميز می زنداعمالبه 

در ھر صورت در تمام اين موارد ما ھيچ اطالع صحيحی در دست نداريم و با توجه به منابع مختلف خبری به نتايج 

  .متفاوتی می رسيم

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٠ فبروری

1388/12/com.blogfa.stopua://http 
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 ت پرس تی ویساي

Press TV 

 خبر داد»  در اقيانوس ھندامريکااستقرار تھديد آميز بمبھای سنگر کوب «از 

 ١٣٨٨ حوت 25 - 09:39 

  آدرس منبع

 : 8546=id?aspx.Persian/ir.presstv.www://http  

 

 صدھا بمب سنگر کوب را با ھدف تھديد ايران از کاليفرنيا به امريکا ساندی ھرالد،  انگليسیۀبه گزارش ھفته نام«

  . انگليسی ديه گو گارسيا منتقل کردۀجزير

    کانتينر مھمات به اين جزيره١٠ برای انتقال امريکا جنوری توافق ماه ۀساندی ھرالد نوشت، اين اقدام بر پاي

  . صورت گرفته است

 بمب پرقدرت است که برای انھدام تأسيسات و سنگرھای مستحکم ٣٨٧ شامل امريکا ئی نيروی درياۀاين محمول

  .زيرزمينی به کار می رود

نھصد (  بمب پرقدرت و دو ھزار پوندی١٩٢ و ھمچنين ١١٠-  بمب ھوشمند و ھدايت شونده بلو١٩٠اين بمبھا شامل 

  . می شود١١٧-بلو )ئیکيلو

ی ايران و وادار ئسيسات ھسته أ را به منزله تھديدی برای تامريکااقدام  ساندی ھرالد، کارشناسان اين ۀبه نوشت

  .  ی خود ارزيابی کرده اندئکردن اين کشور به توقف برنامه ھسته 

 جنگنده ھای استيلت مستقر در پايگاه ديه گو گارسيا را به امريکا نيز گزارش داده بود، ٢٠٠٧ساندی ھرالد در سال 

  .  کوب مجھز کرده استقابليت حمل بمبھای سنگر 

 برای انتقال ھزاران ئی ھزار و پانصد دالر به يک شرکت حمل و نقل دريا٦٩٩ساندی ھرالد ھمچنين از پرداخت 

  . ديه گو گارسيا خبر دادۀ نظامی از شھر کنکورد در ايالت کاليفرنيا به جزيرۀمحمول

 از منتشر امريکادن به ساندی ھرالد گفت، ھدف دان پلش، رئيس مرکز بين المللی مطالعات و ديپلماسی دانشگاه لن

  .نکردن اين گونه اقدامات خود عليه ايران، محتمل جلوه دادن حمله به اين کشور است

ھای عمومی خود برای ھدايت اقدامھای ايران استفاده می ستراتيژي از زور به عنوان بخشی از امريکاکيد کرد أوی ت

  .                      کند

 را اقدامی امريکالی که مقامھای ايران نقل و انتقالھای نظامی و مخفيانه جلوه دادن اين گونه اخبار از سوی در حا

  .ناکارآمد از سوی واشنگتن برای محتمل جلوه دادن حمله ناممکن به ايران می دانند

: اندی ھرالد گفت سۀبه ھفته نام) ١(  (NATO Watch) مستقل و غيردولتی ناتو واچۀسسؤيان ديوس، رئيس م 

  .  بخواھيم ھدف واقعی خود از استقرار اين بمبھا را روشن کندامريکابايد از "

 ». از پايگاه ديه گو گارسيا نيز استفاده کرده بود٢٠٠٣ و ١٩٩١ در دو تھاجم خود به عراق در سالھای امريکا

  

  :پی نوشت

١- (NATO Watch)  
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يوه ای است برای امتناع از به کار بستن کلمۀ اورانيوم ضعيف ھمانطور که می دانيم اصطالح بمب سنگر کوب ش

 ھنوز سالح ھای اورانيوم ضعيف شده را به عنوان سالح ھای امريکادر ھر صورت برخی کشورھا نظير . شده

  .   متعارف يا کالسيک معرفی می کنند

 نيز رسيده، بمباران مراکز توليد کاامرياز طرف ديگر بر اساس قوانين بين المللی که به امضای خود اياالت متحدۀ 

ی ئ دائما از احتمال بمباران مراکز ھسته امريکابا اين وجود ابرقدرت . ی ممنوع و غير قانونی استئانرژی ھسته 

گری و يادآری قوانين و موازين اخالقی، اگر چه نيکو به نظر ءست که افشاامتأسفانه مواردی . ان حرف می زنداير

بر کشوری که برای پيشبرد اھدافش در سياست ھای خارجی از ھيچ جنايتی کوتاھی نمی کند و می رسد ولی در برا

قتل عام سرخپوستان بومی قارۀ (از کشوری که دست پدر بنيانگذارش به بزرگترين قتل عام تاريخ آلوده است 

  .ناکارآمد و بيھوده به نظر می رسد) امريکا

نشان می دھد، وقتی سنگ جنايتکاران » ترافات جنايتکار اقتصادیاع«به ھمان شکلی که جان پرکينز در کتاب 

 را می  اقتصادی به سنگ می خورد، و وقتی شغالھا تالش ھايشان بی نتيجه می ماند، دختران و پسران جوان

راه حل نظامی آخرين راه حل امپرياليسم جھانی و شرکت ھای چند مليتی در جھان . فرستند که بکشند و کشته شوند

  .مايه داری استسر

 بودن و يا غير دموکراتيک بودن دولتی نظير جمھوری ئیله ای به ھيچ عنوان به موضوع قرون وسطاأچنين مس

اولين جنايتکار اقتصادی کرميت .  و حزب هللا بود؟ ئیمگر دولت مصدق قرون وسطا. اسالمی ارتباطی ندارد

 دولت ايران را که به شکل دموکراتيک ٥٠سالھای در ] امريکانوۀ تدی رئيس جمھور اياالت متحدۀ (روزولت 

  .ر سرنگون کردالانتخاب شده بود، با خرج چند ميليون د

به . امريکااياالت متحدۀ : بی شک اين تصاوير مشئز کننده محصول پيشرفته ترين و قدرتمندترين کشور دنيا است 

 .رفت و قدرت تأمل کنيمھمين علت نيز ما را بيش از پيش به فکر می دارد تا در مفھوم پيش
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 بعد از اين تصاوير چه بايد گفت؟ بعد از اين تصاوير چه بايد کرد؟

 

 

  ن حقوق بشر و ناگفته ھا مدافعاگفتمان 

 دربارۀ ژنوسيد با اورانيوم ضعيف شده

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠٠٨ت اگس

1387/07/com.blogfa.stopua://http 

 مزدوران ايرانی نما در خدمت جنايت عليه بشريتی سکوت تبانی آسا

و گفتمان بيمارناک مدافعان حقوق بشر و ناگفته ھا دربارۀ ژنوسيد با  اپوزيسيون ايرانی نما در خارج از کشور

  اورانيوم ضعيف شده

  

 

 


