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 Human rights بشر حقوق

  
  به گزارش حميد محوی

١١/١١/١٠  

  اخبار دربارۀ اورنيوم رقيق شده

  افغانستان در خطر انقراض نسل
  )آقای برنارد کوشنر از اورانيوم رقيق شده چه می دانيد؟(

يش  وان پ ه ای تحت عن ن در مقال داد«از اي يما بغ ار آزاد » ھيروش ه نگ ه روزنام ل پنوش ط ژوئ ه توس البی را ک مط

شر ئيرامون موضوع استفاده از سالح ھاپ ان فارسی منت ه زب ود، ب رده ب ده جمع آوری ک ی با شارژ اورانيوم رقيق ش

ه س ه ب ردازيم ک ه می پ ن زمين زارش ديگری در اي ه گ رددساختيم، در اينجا ب از می گ ته ب ه چرا ا...(ال گذش ن ھم ي

  )ولی شما نيز اين پرسش را فراموش نکنيد. ؟ بعدا به اين پرسش خواھيم پرداختتأخير

 مطالبی دربارۀ حضور نظامی فرانسه در بين ٢٠٠٧ دسامبر ٣به تاريخ » ليبراسيون«در وبالگ روزنامۀ فرانسوی 

  :نيروھای حاضر در صحنۀ افغانستان می خوانيم  

  

  اسرار وزارت دفاع فرانسه

شر « ا منت دۀ آمريک اطالعاتی را که وزارت دفاع سعی در پنھان ساختن آن داشت، در سايت نيروی ھوای اياالت متح

سوی، ب. شد ای فران ن گزارشات، ھواپيماھ اب می ٢٠طور متوسط ه بر اساس اي ستان پرت اه روی افغان  بمب در م

اه  ی در مجموع از م لکنند، يعن ی يک بمب در ھر ١٥٠ اپري م يعن از ھ د، و ب رده ان اب ک در .  ساعت٣٦ بمب پرت

ه  مجموع تعداد ھواپيماھای فرانسوی که در اتحاديۀ ناتو در اين منطقه شرکت دارند، شش فروند گزارش شده است ک

راژ د از پايگاه نان-٢٠٠٠اين ھواپيماھا عبارتند از از سه ميراژ . آشيانه ھای آنھا در پايگاه قندھار است سی و سه مي

ی در ئ قاعدتا برای مأموريت ھای شناسا١ھواپيماھای اف .  از پايگاه رايم١اف  د، ول رار می گيرن تفاده ق ی مورد اس

اران ترکيب می  ا بمب ز ب ار را ني ا آتش ب دازی ب ی تيران افغانستان در مأموريت ھای پشتيبانی شرکت می کنند، و حت

  ». کيلو و از ھدايت الزر بھره می برد٢٥٠ وزن آنھا می باشند که١٢-GBUبمب ھا از نوع . کند
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  توضيح دربارۀ بمب

GBU-١٢  

  
ن بمب عالو ر در خالل توضيحاتی که در مجالت مختلف نظامی می توانيم مشاھده کنيم، يکی از خصوصيات اي ه ب

ه ای » سنگر کوب«. ی مختلف، سنگر کوب بودن آن استئدقت باال در شرايط آب و ھوا ع اصطالح جنتلمنان در واق

داقل از سال . کار می برنده ای پوشاندن واقعيت چنين سالحی بست که بر ون ١٩٩١زيرا ح ا کن اتو در ا ت ا و ن مريک

وم  ه اوراني ا ب ا تمام ع شارژ آنھ ه در واق چھار جنگ از اين نوع سالح به اصطالح سنگر کوب استفاده کرده است، ک

يمان ناتو و از جمله فرانسه ھنوز استفاده از مريکا و کشورھای عضو پاو بايد دانست که . رقيق شده مسلح بوده است

وع سالح . چنين سالحی را قانونی می دانند ن ن ر اساس گزارشات ديگری، اي ه ب الی ک ستند و در ح داز ھ سل بران ن

رد  ی گي ام م ان انج ول زم ا در ط ی آنھ درت تخريب ه ( ق داد مراجع يما بغ ۀ ھيروش ه مقال شتر ب ات بي رای اطالع ب

ارد سال است).کنيد ار ميلي يش از چھ ارد کوشنر . يادآوری می کنيم که عمر اورانيوم رقيق شده ب ه برن ن ک نتيجه اي

اگر ما در محاسبات و . پزشک است، حتما به چنين واقعياتی آگاھی داردوزير فعلی امور خارجۀ فرانسه، که خود او 

وانيم بگواطالعات دچار اشتباه شده ب دئاشيم، در اين صورت می ت ته بودن ا گذاش ار م تباھی در اختي ار اش ه اخب . يم ک

تھم ولی اگر چنين اخباری واقعيت داشته باشد، پيمان ناتو و با آن آقای وزير برنارد کوشنر به جناي شريت م ه ب ت علي

  . خواھند بود
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 ٢بخش 

  )پرتو شناختی(يماری ھای ناشناخته و جنگ راديو لوژيک ب

  ئیکودکان ھيوال
  توسط نيروھای پيمان آتالنتيک ناتو نتيجۀ استفاده از اورانيوم ضعيف شده

  حميد محوی: مترجم 

  

  
يج شھرت داردئی و آمريکائی، کانادائیربازان قديمی بريتانيا در رابطه با س      که در نخستين جنگ که به جنگ خل

شرکت داشته اند، معاينات پزشکی نشان داده است که به دليل مجاورت با غبارھای راديو آکتيو، نه سال پس از پايان 

ستند جنگ ھنوز به ايزوتوپ ھای وده ھ ه و استخوان در طی نمو.  اورانيوم ضعيف شده آل رداری از جگر، کلي ه ب ن

ادا ديمی کان ده استئیکالبد شکافی سربازان ق شاھده ش وم ضعيف شده م ای اوراني ز ايزوتوپھ رداری از .  ني ه ب نمون

 تن اورانيوم ضعيف شده در ٣۵٠در نخستين جنگ خليج . خاک کوزووو عناصری به وزن ميليگرمی پيدا شده است

يج  نتايج و مجموع.  غبار اورانيوم ضعيف شده در آتمسفر پراکنده شد ميليون گرم۶ تا ٣منطقه و   عوارض جنگ خل
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خستگی مفرط، درد ماھيچه ھای : عبارت است از اختالالت متعدد اندامی که به تدريج موجب معلوليت فرد می شود 

صبی، تغ تالالت ع ر درد، اخ صلی، س کلتی و مف شکاليياس ی، م ری، فراموش تالل فک ی، اخ صری، رات روح ت ب

ورد آن چه امروز. لمفادنوپاتی ، اختالل در دستگاه تنفسی، ضعف و اختالل ريخت شناختی و عملکرد ادراری   در م

سيار محدود استمدليل بروز چنين عوارضی  يم ب ات . ی دان دا«پس از عملي ستان » آناکون ايج  ،)٢٠٠٢(در افغان نت

اد، سپين ی اھالی واليات جالآزمون پزشکی که توسط گروه ما رو شاھده غل آب ود م ده ب ام ش ل انج ورا و کاب ر، تراب

رداری ادرار . کرديم که شھروندان غير نظامی و نظامی عوارض مشابھی رانشان می دھند ه ب اعته از ٢۴نمون  ٨ س

د . ١: نفر بر اساس شاخص ھای زير انجام گرفته بود  ده بودن شاھده ش راد م عوارض فورا پس از بمباران نزد اين اف

  مشاھدات بالينی. ٣اين افراد در مناطق بمباران شده حضور داشتند . ٢

    پانوشت

ه در ا آناکوندا نام عمليات نظامی به فرماندھی ارتش اياالت متحدۀ  مريکا برای نابودن کردن نيروھای طالبان است ک

انی شد ه فروپاشی نيروھای طالب ا منجر ب وه در واليت پاکتي ديا يکی از نبردھای آن. افغانستان در درۀ شاھی ک اکون

ه ٢٠٠٢ مارس ١٨ تا ١عمليات از . عليه نيروھای طالبان می باشد که به سقوط آنھا انجاميد٢٠٠١گسترده از سال   ب

  .طول انجاميد

  

 

 


