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  از ھيروشيما تا بغداد

۵  
  کاربرد سالح 

  در جنگ ھای معاصراورانيوم ضعيف شده 

  

 انتخاب متن ويدئو، سخنرانی ونسان رينوآر، داليل متعددی می تواند برای ما داشته باشد، زيرا :يشگفتار مترجم پ

 از اين دست در فرانسه در اين نکته نھفته است که مطالب علمی پيچيده را در حد ئیعالوه بر نادر بودن افشاگری ھا

 و ما می توانيم به سادگی کامال با مکانيسم فاجعه آشنا و حدودی که برای عموم قابل درک باشد، توضيح می دھد

اگر چه ونسان رينوآر جزء استثناھای رسانه . ( به ھمين علت من خواندن اين متن را به ھمه توصيه می کنم. شويم

 حتی خود من مدتی آدرس انترنتی ويدئوی –ھای فرانسوی است و در نتيجه مطالب او در دسترس عمومی نيست 

را منتشر کرده   گم کرده بودم چون که در آدرس قبلی حذف شده بود و در جای ديگری خوشبختانه آنحاضر را

 .) بودند

در اين متن سعی کردم با قيد زمان ويدئو داخل پرانتز نقاطی را در متن مشخص کنم که خوانندھائی که به زبان 

وجود من در برخی موارد تصاوير و به ھمين ترتيب شنائی ندارند، در ويدئو تصاوير را پيدا کنند، با اين آفرانسه 

برخی مطالب که مرتبط به فيلم ھای مستند می شود داخل گيومه گذاشته . توضيحات مختصری را اضافه کرده ام

متن کمی بلند است، او به شکل محاوره ای حرف می زند . شده و مابقی به سخنرانی ونسان رينوآر مربوط می شود

بخشی از پايان ويدئو را که تکراری به نظرم می .  نگارش، تقريبا از ھمان شکل تبعيت کرده امو من نيز در شيوۀ

 آن بايد وقت الزم را نمتن کمی بلند است و برای خواند. ترجمه نکردم) د از روی تنبلیئيمی توانيد بگو(رسيد 

خشی که به نتيجه گيری ونسان  صفحۀ آخر را بخوانيد يعنی ب۴اختصاص داد، ولی به ھمه توصيه می کنم حتما 

 .حرف می زند» جنگ ابدی برای صلح ابدی«رينوآر اختصاص دارد و از فلسفۀ صفر کشته و منشأ آن، و 
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 )ويدئو(متن سخنرانی 

 اسرار و رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده 

 ترجمۀ متن سخنرانی روزنامه نگار فرانسوی ونسان رينوآر

ولی در عين حال خيلی ضوعی بپردازيم که اگر چه خيلی جالب و ھيجان انگيز است دراينجا می خواھيم به مو

موضوعی که دررسانه ھای فرانسوی و به طور کلی در سطح جھانی خيلی به ندرت مطرح کرده . ستادردناک نيز 

ت، ولی که به در خانۀ شما رسيده اس موضوع رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده است، با وجود اين: اند 

 . غالبا چيزی از آن نمی دانيد

اين ) ونسان رينوآر تصاوير کودکانی که قربانی اورانيوم ضعيف شده بوده اند را روی پردۀ آمفی تآتر نشان می دھد(

 اين رسوائی کدام است؟. کودکان قربانی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده بوده اند

 به اطالعات فنی و به مختصر شناخت علمی نيازمند ھستيم تا مثل ھر موضوع ديگری، اندکی...مشکل اين است که

 .درک روشنی از آن داشته باشيم

نقاشی را ...در اين جھان...شما در جھانی به سر می بريد که انباشته از ماده است، کاغذ، چوب، فلز، پالستيک

د و با ھمان ھشت رنگ تصور کنيد، اين نقاش ظرف رنگی با چھار، پنج، ھشت رنگ اصلی که در اختيار دار

جھانی که . اصلی، و از طريق مخلوط ماھرانۀ آنھا، ميليون ھا رنگ ديگر روی تابلوی نقاشی اش به وجود می آورد

 عنصر بنيادی ١٠٧تمام اين اشيائی که در جھان وجود دارد، از طريق . ما را احاطه کرده، دقيقا به ھمين شکل است

 رنگ اوليه ميليون ھا رنگ ديگر روی تابلويش به وجود می آورد، با ٨که با دقيقا مثل ھمان نقاشی . تشکيل شده

 . را که در جھان وجود دارد بسازيمئی عنصر بنيادی و اصلی است که می توانيم تمام اين چيزھا١٠٧ھمين 

واحد اتم کوچکترين . اين عناصر بنيادی در عين حال از ذرات کوچکی تشکيل شده اند، که آن را اتم می نامند

 .عنصر بنيادی است که خواص منحصر به فرد عنصر را حفظ می کند

 

 .بن تشکيل شده که در کنار يکديگر قرار گرفته اندزغالی که در مداد وجود دارد، از اتم ھای کر
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يک ھستۀ مرکزی و عنصر . با پيشرفت تدريجی علم، دانشمندان کشف کردند که تمام اتم ھا ساختار يکسانی دارند

ولی چه چيزی آنھا را از يکديگر تفکيک می کند؟ ھستۀ ھيدروژن . ديگری به نام الکترون که در مدار آن می گردد

 پروتون رابا ھم در ھسته کنار يکديگر بگذاريم اتم يود به دست می ۵٣ و ھستۀ ھليوم دو پروتون و اگر يک پروتون

 .آوريم

در اين جا به موضوع مرکزی خودمان نزديک می .  پروتون را کنار ھم بگذاريم اورانيوم خواھيم داشت٩٢و اگر 

 . شويم

می . دراين جا يک تصوير ديگر به شما نشان می دھم. نظر می رسد نيسته ولی طبيعت ھرگز به ھمين سادگی که ب

 .بينيد که اينجا ھيدرژن تنھا يک پروتون دارد

 ولی ھليوم دو پروتون در ھستۀ مرکزی اش دارد

 

اين موضوع برای درک مطالب بعدی مھم . ولی دو عنصر ديگر را مشاھده می کنيد که در مرکز تجمع کرده اند

بمب نوترونی به ھمين موضوع ). تعداد پروتن ھا و نوترون ھا برابر است(اين دو عنصر نوترون ھا ھستند . است

ولی خاصيت . تی ندارند، و فقط اتم را کمی سنگينتر می کننداين نوترون ھا در حالت عادی اھمي. مربوط می شود

 .ھليوم به دليل داشتن دو پروتون ھليوم است. اصلی به پروتون ھا مربوط می شود

در نتيجه آن چه را بايد در خاطر .  نوترون نيز داريد که با يکديگر ھستند۶ پروتون داريد ولی ۶در کربن شما 

 اتم چيست؟ اتم تشکيل شده از يک ھسته با تعدادی پروتون و نوترون در مرکز و داشته باشيم، تعريف اتم است،

ن کنندۀ خواص آن می باشد پروتون است، يک پروتون برای ھيدرژن و دو ييالکترون در مدار آن، و عنصری که تع

 ...پروتون برای ھليوم و غيره

 و چه برای اورانيوم، ١۴له، چه برای کربن أد؟ مسند برای ما اھميت داشته باشحاال، چه چيزی در اورانيوم می توا

اين فلزات سنگين خودشان را به شکل طبيعی سبک . از اين رو مطرح است که جزء اتم ھای خيلی سنگين ھستند

 .می کنند

و . ھستۀ اورانيوم چه کار می کند؟ ھستۀ اورانيوم پروتون و نوترون را به بيرون پرتاب می کند و سبکتر می شود

 که طبيعت نيز اسرار خاص خود را دارد، اتم ھائی ھستند که نمی توانند پروتون و نوترون را پرتاب ئین جااز آ

در نتيجه اين . با سرعت خيلی زياد به اطراف پرتاب می کنند. کنند، در اين صورت يک الکترون پرتاب می کنند

. ھمۀ شما حتما اسم راديواکتيويته را شنيده ايد. اميمکتيويته می ن ھستۀ اتم را راديوآپديدۀ پرتاب عناصر به بيرون از

راديو اکتيويته چيزی نيست به جز ھمين اتفاقی که برای اتم ھای سنگين روی می دھد، و عناصری از ھستۀ آن به 

ولی اين را بگويم که اگر . بيرون، در ھوا با سرعت خيلی زياد پرتاب می شود و بر اين اساس سبک می شود

 .يته به سوی ما پرتاب شود، برای ما خطر ناک خواھد بودراديواکتيو
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اگر يک شمش اورانيوم را در نظر بگيريد، اورانيوم عناصری را به بيرون پرتاب می کند، و ھر چه زمان می 

. گذرد اورانيوم سبکتر می شود، و ديگر اورانيوم نيست چون که سبکتر شده است، و به توريوم تبديل شده است

 ميليارد سال و ١۴) پريود(برای توريوم دوران . را به کار می برند» دوران«ر و تبديلی اصطالح ييتغبرای چنين 

بر اين اساس اگر اورانيوم جذب بدن شما شود آن را تا يک ميليارد و نيم سال . برای اورانيوم يک ميليون و نيم سال

در . لت است که راديو اکتيويته خطرناک استبه ھمين ع. با خود خواھيد داشت و در بدن شما دوام خواھد آورد

راديو اکتيويته را در اواخر قرن نوزدھم .  آلودگی به اورانيوم آلودگی کوچکی نيست و بسيار خطرناک استۀنتيج

کشف کردند، و نمی دانستند به چه درد می خورد، و تعدادی از دانشمندان به ھمين علت مرده بودند ولی دليل مرگ 

 دو ١٩٣٩تا اين که در سال . د، و نمی دانستند که به دليل پرتو افکنی و راديواکتيويته بوده استآنھا روشن نبو

 را بمباران کردند و مشاھده کردند که اتم به دو قسمت تقسيم می ٢٣۵ی برای آزمايش ھستۀ اورانيوم الماندانشمند 

بخش، انرژی زيادی توليد نمی کند، ولی وقتی البته تقسيم يک اتم به دو . شود و در عين حال انرژی توليد می کند

چند ميليارد اتم با ھم جدا شوند، انرژی زيادی توليد می کند و با آن می شود آب گرم کرد و يا ماشين بخار را با آن 

اتم بعد به اين نتيجه رسيدند که بر اين اساس می توانند انرژی توليد کنند، و اگر چند ميليارد . به کار انداخت و غيره

. با ھم شکسته شوند، مثل ديناميت منفجر خواھد شد، و ھمين نتيجه گيری، اصل اوليه در اختراع بمب اتمی است

بر اين اساس .  در ظرف کمتر از يک ثانيه٢٣۵بمب اتمی چيست؟ بمب اتمی يعنی شکستن چند ميليارد اتم اورانيوم 

د می کند و در عين حال چندين شوک نيز وارد می انرژی عظيمی توليد می شود که حرارت فوق العاده ای تولي

تفاوت آتش بخاری و بمب در اين نکته است که آتش بخاری انرژی خود را به کندی آزاد می کند، ولی چوبی . سازد

. که در بخاری به آرامی می سوزد اگر بخواھد ظرف يک ثانيه آتش بگيرد، انرژی به شکل انفجار آزاد می شود

ی کارش ھمين است که انرژی را به آرامی آزاد می کند، آب گرم می کند و توربين ھا را ئی ھسته مرکز توليد انرژ

ی با سرعت بسيار باال است، ئولی، بمب اتمی در واقع يک مرکز ھسته . به حرکت در می آورد و برق توليد می کند

ه چيست؟ در واقع طبيعت برای ما لأولی مس.  تعدادی شوک آزاد می کندو تمام انرژی را به شکل انفجار آنی و

اورانيوم يک فلز .  در اختيار داشته باشيم٢٣۵برای چنين انفجاری بايد اورانيوم . خوبی تدارک نديده استه ھميشه ب

 ٢٣٨ درصد اورانيوم ٢٨اگر اورانيوم استخراج کنيم نود و نه، مميز . کامال عادی در طبيعت است، فلز سفيد رنگ

 است ٢٣۵ کاربردی ندارد، و تنھا اورانيوم ٢٣٨ولی اورانيوم  ...٢٣۵ درصد اورانيوم ٧۴ز خواھد بود و صفر ممي

اگر با .  درصد، که حتی يک درصد اورانيوم موجود را نيز تشکيل نمی دھد٧۴يعنی صفر مميز . که کار برد دارد

شد، چون که به اندازۀ کافی تمام اورانيومی که در طبيعت وجود دارد بخواھيد بمب اتمی بسازيد، موفق نخواھيد 

به ھمين .  در اختيار داشته باشيد٢٣۵برای ايجاد چنين واکنشی، بايد اورانيوم .  در آن وجود ندارد٢٣۵اورانيوم 

.  داشته باشيد٢٣۵ درصد اورانيوم ٩٠علت نيز ھست که کشورھای اندکی می توانند بمب اتمی بسازند، زيرا بايد 

ولی چگونه می توان ذراتی را که با .  را ذخيره کنيد٢٣۵ را جدا کنيد و اورانيوم ٢٣٨يعنی اين که بايد اورانيوم 

چشم عادی قابل رؤيت نيستند از يکديگر تفکيک کرد؟ انسان سفيد پوست مبتکر با مھارت کافی موفق به انجام اين 

 ... با سانريفوژ در مراکز توليد انرژی ھسته ای. کار شده است

ئی ھا با عجله می خواستند بمب اتمی بسازند، ھيتلر چنين طرحی نداشت، اگر ھيتلر اين کار اامريکدر جنگ جھانی 

را کرده بود، حتما او را بربر کثيف می ناميدند، ولی وقتی که دموکراسی از آن استفاده می کند، عادی تلقی می 

 .شود
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به قند از اورانيوم، در يک چھارم ثانيه، ئی ھا با شتاب بمب اتمی را ساختند، و به اندازۀ يک حامريکادر نتيجه 

رکوردی که ناسيونال سوسياليست نازی ھرگز به آن . به ھالکت رساندرا ان س نفر آن۶٠٠٠٠انرژی را آزاد کرد که 

حال از شما بايد بپرسم که با اين وصف شرارت در کدام جبھه . خوبی از عھدۀ آن بر آمده نرسيد، ولی دموکراسی ب

 است؟

پس از پايان جنگ ديگر احتياجی به بمب اتمی نداشتند، البته .  افتاد؟ برای ساختن بمب اتمی عجله کردندچه اتفاقی

دائما از اين بمب ھا می ساختند، ولی برای مصارف عادی و بی خطر به استثناء مواردی مثل چرنوبيل، ولی مراکز 

ال غنی کردن اورانيوم بوده اند، به اين معنا  برای توليد انرژی بی خطر، دائما در ح١٩۴٠ی از سال ھای ئھسته 

 را ٢٣٨ را نگھداشته اند و اورانيوم ٢٣۵اورانيوم غنی شده .  جدا کرده اند٢٣٨ را از اورانيوم ٢٣۵که اورانيوم 

ی بايد ئبرای مراکز ھسته .  ھمان ماده ای است که آن را اورانيوم ضعيف شده می نامند٢٣٨کنار گذاشتند، اورانيوم 

 داشته باشند، در حالی که ھمانطور که پيش از اين يادآور شدم برای ٢٣۵ تا ده درصد اورانيوم ۵نيوم غنی شده اورا

 . در صد احتياج ھست٩٠بمب اتمی به اورانيوم تا 

 کاربردی نداشت و نمی دانستند با آن چه کار کنند، ولی اين ماده راديو اکتيو بود و به ٢٣٨از آنجائی که اورانيوم 

به ھمين علت ھر چه . ن علت آن را در بشکه ھای مخصوص در اعماق زمين و يا اعماق دريا مدفون می کردندھمي

 .در دريای مانش دفن کرده بودند، پس از سال ھا بيرون زده و حاال اين دريا انباشته از مواد راديو اکتيو است

 ، بمب و به ١٩١۴دآوری می کنم که طی جنگ يا. لۀ بمبأمس.  مسائل نظامیبا اين مقدمه می پردازيم به يکی از

به ھمين . طبيعتا سعی می کردند بمب ھائی بسازند که بتواند تانک را تخريب کند. موازات آن نيز تانک می ساختند

در آغاز، بمب ھا به خوبی عمل می کردند، ولی بعد جدارۀ تانک را . علت بود که بمب ضد تانک را اختراع کردند

چون که بمب ھای معمولی .  و بمب ديگر کارا نبود، به ھمين علت بمب نفوذگر را اختراع کردندضخيمتر ساختند،

به محض اصابت به جدارۀ زرھی منفجر می شد و نمی توانست به تانک آسيبی برساند، چون که جدارۀ تانک 

می کند و بعد قسمت دّوم  در جداره نفوذ ءولی بمب ضدتانک شامل دو قطعه است، قطعۀ اول ابتدا. ضخيمتر شده بود

 ثانيه تصوير بمب سنتی و بمب نفوذی را مشاھده می کنيد، ١٨ و ١۶در دقايق (در داخل تانک منفجر می شود 

 جدارۀ زرھی را بشکافد و در مرحلۀ بعدی بمب در ءبخش نفوذگر می بايستی ابتدا). ن ببينيدئيمشابه آن را در پا

نفوذ کننده از فوالد بود، چون که فوالد فلز متراکمی است، بعد آلياژھای اوايل قطعۀ . درون تانک منفجر می شود

 .ديگری برای جدارۀ زرھی ساختند که بتواند در مقابل فوالد نيز مقاومت کند
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از يکسو جداره ھای تانک را از آلياژھای . ی بين سازندگان تانک و بمب ھای نفوذگر شروع شددر نتيجه مسابقه ا

محکمتر می ساختند و از سوی ديگر سازندگان ضد تانک سعی می کردند نفوذ گرھای متراکمتری اختراع کنند، تا 

بعد متوجه شدند که . نگين است سال پيش نفوذگرھا را از آلياژ تنگستن می ساختند، که فلزی سخت و س٢٠اين ھمين 

 که تا حاال کنار گذاشته شده و کاربردی برای آن پيدا یاورانيوم سخت ترين فلز موجود است، و اين ھمه اورنيوم

 تن برای متر مکعب است، اورانيوم ١٧نتيجه گرفتند که بايد فکر بکری باشد، در حالی که تنگستن . نکرده بودند

. ر مکعب، مطمئنا نتيجۀ بھتری خواھد داشت، ولی ھنوز به قدرت آن پی نبرده بودند تن برای مت١٨ضعيف شده با 

 گذاشتند، و ديدند که اگر تنگستن از فاصلۀ دو کيلومتری نفوذ می کند، اورانيوم ضعيف ءسپس آزمايشاتی را به اجرا

لۀ سه کيلومتری می تواند در شده از فاصلۀ دوکيلومتر و نيم نفوذ می کند، يعنی پانصد متر بيشتر، و حتی از فاص

ولی برای پژوھشگران جای شگفتی بود که چرا اورانيوم که سنگينی و تراکم آن خيلی بيشتر . جدارۀ زره نفوذ کند

، سخن )١( ثانيه سرھنگ اريک دکسون ١٠ و ١٨تصوير دقيقۀ (از تنگستن نيست، تا اين اندازه مؤثر عمل می کند؟ 

 ).  نشان می دھد اين تفاوت راامريکاگوی دولت 

اورانيوم خيلی مؤثرتر است، تنگستن در لحظۀ اصابت به ھدف پھن می شود و قدرتش «: سرھنگ اريک دکسون 

را به تدريج که در جداره فرومی رود از دست می دھد، در حالی که اورانيوم نه تنھا مثل تنگستن در برخورد با 

ی شود، تفاوت اين مواد در جدولبندی به ثبت رسيده، با جدارۀ زرھی پھن نمی شود بلکه تيز تر و باريکتر م

  کيلومتری به ھدف بزنيم، در حالی که با تنگستن بيشتر از دو کيلومتر ممکن نيست،٣اورانيوم می توانيم از فاصلۀ 

 ».کتيک تلقی می شوددر نتيجه برای ما برتری واقعی ت

البته در جداره نفوذ می . به جدارۀ زره پھن می شودتنگستن کمی شبيه خمير مجسمه سازی است، و ھنگام اصابت 

کند، ولی ھر چه بيشتر در جداره فرو می رود، بيشتر پھن می شود و از نيرويش کاسته می شود، به ھمين علت 

اورانيوم ضعيف شده کامال متفاوت است، زيرا وقتی به جدارۀ . تنگستن از فاصلۀ بيش از دو کيلومتری کارگر نيست

که مثل تنگستن پھن شود، باريکتر و تيز تر می شود، در نتيجه اورانيوم ضعيف   می کند، به جای اينزره اصابت

 ). ثانيه٢ و ١٩تصاوير دقيقۀ (شده ھر اندازه وارد جدارۀ زره می شود، نفوذ بيشتری پيدا می کند 

می شکافت، و عالوه بر اين به گامی که با اورانيوم ضعيف شده برداشته شد، فوق العاده بود، زيرا جدارۀ زره را 

دليل اسطکاک فلز به حال گداخته و مذاب در می آيد، و خدمۀ داخل تانک زير باران مذاب قرار می گرفتند و به 

 ثانيه منفجر ٩ و ٢٠فيلم دقيقۀ . (ھمين ترتيب تمام تجھيزات و مھمات موجود زير باران فلز گداخته منفجر می شد

چند ثانيه پس از اصابت گلولۀ اورانيوم ضعيف شده، تانک از درون منفجر می )  دھدشدن تانک عراقی را نشان می

خدمۀ تانک حتی فرصت خارج شدن ھم نخواھند داشت، تصويری ھست که خدمۀ يک تانک عراقی را نشان . شود

 و نيم تنۀ می دھد که کامال سوخته و تا نيم تنه از برجک تانک بيرون خزيده، ولی برای او کار تمام شده بود،

 .جزغاله اش تنھا روی برجک باقی می ماند

اورانيوم در لحظۀ اصابت : توضيح می دھد ) ٢( دوگ راکیامريکاکاپيتان ارتش )  ثانيه٢٢ و ٢٠تصوير دقيقۀ (

راه خود را در ماده می پيمايد، و در داخل تانک در حالت التھاب و ذوب منفجر می شود، تحت چنين شرايطی ھر 

 تانک وجود داشته باشد می سوزد و يا در اصابت به مھمات موجب انفجار گلوله ھا می شود، و تمام چه که داخل

 ».ساکنان تانک می ميرند

در جنگ عراق من رانندۀ : ، می گويد )٣(ئی، کارول پيکوامريکايک گروھبان )  ثانيه٢ و ٢١تصوير دقيقۀ (

 عراقی را می ديدم که زغال شده بودند، ھنگامی عبور ما، کاميون بودم، در اطراف باقيماندۀ تانک و کاميون ھای
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کاروان ما مجبور شد بين تمام ابزارھای نظامی که در حال . از الستيک چرخ ماشين ھا ھنوز دود بر می خاست

به ھمين علت از کاميون خارج شدم تا از صحنۀ دھشتناکی که می ديدم . سوختن بود، بيش از دو ساعت توقف کند

نمی توانستم بفھمم چگونه تانکھا به اين شکل زغال شده اند؟ . م، آن چه می ديدم واقعا وحشتناک بودعکس بگير

ببينيد، تانک، زغال شده، ) کارول آلبوم عکس ھايش را نشان می دھد(چرا؟ چرا تا اين اندازه ذوب شده اند؟ 

 ...ا می بينيدساختمان زغال شده، باقيماندۀ بدن، باز ھم در اين جا اجساد زغال شده ر

 . در نتيجه اسلحۀ برتر، ببينيد اين شکل اورانيوم ضعيف شده با نوک نفوذ گر است)  ثانيه۴٢ و ٢٢دقيقۀ (

ولی وقتی تعداد زيادی اورانيوم ضعيف شده . اورانيوم کمی راديو اکتيو است.  تنگستن راديوآکتيو نيست،ولی مشکل

 اند، زمين را آلوده می کنند، و بمب ھائی که به ھدف اصابت  که به ھدف اصابت نکردهئیپرتاب می شود، آنھا

کرده اند، گرد و غبار اورانيوم توليد می کنند، و ھوا از مواد راديو اکتيو اشباع می شود، سربازھائی که در منطقۀ 

 .بمباران شده بوده اند، و يا آنھائی که از آنجا عبور کرده اند، عناصر اورانيوم را تنفس کرده اند

در اين تصوير گروه «: توضيح می دھد ) ٢( دوگ راکی امريکا ثانيه کاپيتان ارتش ۴٨ و ٢٣تصوير دقيقۀ (

اورانيوم ضعيف شده را با يک تانک آبرام ام يک در عربستان سعودی را می بينيد تانک را می بايستی به اياالت 

در اين تصوير می بينيد، ھمه يا مرده اند و يا تمام افرادی که ...متحده بازگردانيم، من را دروسط گروه می بينيد

اطالعاتی که دولت اياالت متحده در پاسخ به پرسش ھای مطرح کرده است، به ما می گفتند که ھيچ . بيمار ھستند

د کرده بودند که ذرات در ھوا معلق نخواھند شد، و اکسيدھا به اندازه ای سنگين ئيخطری متوجه ما نيست، آنھا تأ

ولی تمام اکيپ يا مردند، يا بيمار شدند، و نتيجۀ اين وضعيت از ھم . خطر تنفس کردن آن وجود نداردھستند که 

 ».پاشيده شدن خانواده ھا بود

 ميليمتری منھدم شده است، غباری که روی دياپوزيتيو می ١٢٠اين تانک با گلولۀ «)  ثانيه٢٣ و ٢۴تصوير دقيقۀ (

اين موضوع کامال ثابت می کند که غبار اورانيوم می تواند . سيد اورانيوم استاک. بينيد، گرد و غبار اورانيوم است

و وقتی بلعيده . به حالت معلق در ھوا پراکنده شود و در نتيجه خطر بلعيدن آن از طريق تنفس ھوا کامال وجود دارد

 است، نظامی و غير رناکبه ھمين علت برای ھمه خط. شود، برای چھار ميليارد و نيم سال آينده باقی خواھد ماند

 متری ٢۵در واقع ھر فردی که بخواھد به فاصلۀ . در اين جا شما لباس مخصوص محافظتی را می بينيد. نظامی

تصوير . (کاميون و تانک و ھر شیء ديگری که به اورانيوم ضعيف شده آلوده شده، نزديک شود، بايد آن را بپوشد

اين سربازی که روی تانک عراقی )  ثانيه٣٧ و ٢۵ۀ عراقی دقيقۀ ئی روی يک تانک تخريب شدامريکايک سرباز 

می بينيد، از اورانيوم ضعيف شده چيزی نمی دانسته است، و نشان می دھد ھيچ ھشداری در اين زمينه به سربازان 

ين ا. اين سرباز امروز بيمار است و مشکل تنفسی دارد، اختالالت نورولوژيک مثل ديگران. داده نشده بوده است

 به سرطان مرده است، اياالت متحده از درمان او خود داری کرده ءفردی که در تصوير می بينيد در اثر ابتال

 ».است

 متوجه خطر شد، و پی برد که اگر چه اورانيوم ضعيف امريکا ، ارتش ١٩٨۴ انجام گرفته و از سال ئیپژوھش ھا

، اين سالح به اندازه ای مفيد و امريکاديدگاه ارتش ناک است، ولی از مؤثر است ولی برای محيط زيست خطرشده 

برخی گمان می کنند که گويا اسرائيلی ھا نيز به اين سالح . مؤثر بود که با وجود تمام مخاطرات آن را به کار برد

 آن را به کار برده اند، ولی با قطع نظر از اين حدس و گمان، اورانيوم ضعيف ١٩٧٣مجھز بوده اند، و در جنگ 

در افغانستان نيز اين سالح را به کار برده اند، . ه برای نخستين بار در عراق و سپس در صربی به کار برده شدشد

 . دوباره اورانيوم ضعيف شده را در عراق به کار بستند٢٠٠٣و سال 
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 دھند که تصاوير جنگ عراق و کوزووو برای تبليغ در بازار اسلحه به نمايش گذاشته می شود تا نشان«) ٢٧دقيقۀ (

خليج ( که در جنگ خليج ئی بمب ھا- اين سالح ھا آزمايشات خود را در جنگ ھای واقعی پشت سر گذاشته اند 

در اين فيلم می بينيم (» .به کار برده شده اند، برای تجار اسلحه مرجع تجارتی و تبليغاتی به حساب می آيند) فارس

وقتی از نمايندۀ . ی يک بمب اورانيوم ضعيف شده تبليغ می کندکه يکی از نمايندگاه فروش اسلحه در مورد مزيت ھا

 مورد استفاده قرار گرفته، می گويد آری ولی نمی گويد در کجا، ولی فروش اسلحه می پرسند که آيا اين بمب اخيراً 

 برده ولی مفسر خبری می گويد اين بمب مطمئنا در بالکان به کار» .اين را به شما نخواھم گفت«مشخصا می گويد 

مأمور اصلی .  به عنوان جنگھای نوين جراحی کننده١٩٩٩، در صربی و کوزووو سال ١٩٩۵شده، در بوسنی 

 بوده است که مسلسل آن تنھا گلوله ھای اورانيوم ضعيف شده ١٠اورانيوم ضعيف شده در کوزوو، ھواپيماھای آ 

 .شليک می کند

رد دودی که در پرواز اين .  به کار برده شده استامريکاش اين نوع ھواپيما در طول جنگ کوزووو دائما توسط ارت

 گلولۀ اورانيوم ضعيف شده در دقيقه ٣٨٠٠ھواپيما می بينيد، به اين دليل است که در حال تيراندازی با حجم آتش 

مأموران صليب سرخ نمی دانند به مردم چه بايد . امروز در محل حوادث، ابھامات بسيار زيادی وجود دارد. است

سمت چپ تانکی را می بينيد که منفجر شده، و معلوم نيست با چه نوع ) ۴٩ دقيقه و ٢٨فليم در دقيقۀ . (بگويند

گلوله ھای . سالحی مورداصابت قرار گرفته است؟ مطمئنا در اين جا برای قدم زدن روی چمن ھا پياده نخواھيم نشد

يم چون که ممکن است گرد و غبار اورانيومی که در ھوا بايد پنجرۀ اتومبيل را ببند. اورانيوم راديو آکتيو ھستند

مردم در اينجا خيلی نگران ھستند، و می دانند که از اين نوع سالح ھا در اينجا . پراکنده شده وارد شش ھايمان شود

 ».به کار برده شده است

 کشور در جھان مسلح به سالح ھای اورانيوم ضعيف شده ھستند، به شکل گلولۀ تانک، مسلسل، و ٣٠امروز حدود 

ئی ھا آن را برای تخريب تانک ھای شوروی ساخته بودند، امريکا مشھور به قاتل تانک که در آغاز ١٠ھواپيماای آ 

گلوله ھای اورانيوم . ا را بر اساس آن مسلسل ساختندو مسلسلی که زير دماغۀ اين ھواپيما می بينيم، در اصل ھواپيم

در عراق پناھگاه بسيار محکمی بود که ھزار و ھشتاد نفر در آن . از ھر جداره ای عبور می کند، حتی بتون آرمه

تعداد زيادی از آنھا زن و بچه . پناه گرفته بودند و در اثر اصابت بمب اورانيوم ضعيف شده، ھمه کشته می شوند

 .د، واقعا نفرت انگيز استبودن

ئی ھا نيستند که سالح ھای اورانيوم ضعيف شده می سازند، تمام شرکت ھای سازندۀ اسلحه دست به کار امريکاتنھا 

 .شده اند

امروز شيخ محمد رشيد برای خريد اسلحه آمده است، در نمايشگاه دبی تمام فروشندگان «)  ثانيه٢۵ و ٣٠دقيقآ (

 به نمايش ئیمی دانيم که دراين نمايشگاه سالح ھا). ای دسو سازندۀ فرانسوی را نيز می بينيمآق(اسلحه حاضر ھستند 

وقتی دربارۀ محتوای بمب ھا از فروشندگان می پرسيم . گذاشته شده اند که از نوع اورانيوم ضعيف شده است

 ».بسياری از آنھا نمی خواھند در اين باره حرف بزنند

می . ا اورانيوم ضعيف شده برای بدن مضر است؟ درک اين موضوع بسيار ساده استچر)  ثانيه١٧ و ٣١دقيقۀ (

سلول پوست، سلول . دانيم که سلول واحد بنيادين ساختاری و کارکردی تمام اندامگان ھای موجودات زنده است

 شکلی عجدا می سازد، درون سلول مادۀ مايی غشائی ھست که آن را محيط اطراف اجگر، سلول مغز، سلول دار

» دی ان ای «در وسط سلول ھستۀ سلول را می بينيد، در سلول ... ما زياد وارد جزئيات نخواھيم شد، ...وجود دارد
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به شکل . سر واژۀ دئوکسی ريبونوکلئيک اسيد نوعی اسيد نوکلئيک می باشد که دارای دستورالعمل ژنتيکی است

 .نيز می نامند» دنا« مختصر آن را 

ی ان ای در سلول شما، مانند کتاب زندگی شما است، اگر چشم آبی يا سياه داريد، اندازۀ شما، و به طور ساده تر، د

غيره علت اين است که شما کد ژنتيک خاصی داريد، دنا شما را کامال بر اساس برنامۀ مشخصی به وجود آورده 

 . است

ولی در دنا .  ای را تشکيل می دھديک کمی شبيه زبان عبری است، تنھا چھار حرف دارد، حروف سه تا سه کلمه

جمالت جدا از يکديگر نيستند، و تمام حروف به ھم چسبيده اند، و با ترکيب اين چھار حرف است که اعضای بدن 

 .برنامه ريزی می شود

 ولی وقتی ما با راديواکتيو بمباران می شويم، چه اتفاقی می افتد؟ وقتی راديواکتيو در سلول نفوذ می کند، غشا را

البته اگر فقط . شکافته و سلول مانند بادکنی که سوراخ شده باشد، مايه درونی اش را از دست می دھد و می ميرد

ولی اورانيوم ضعيف پنج ميليارد، ده ميليارد . يک تشعشع مختصر باشد و يک سلول بميرد، اھميت خاصی ندارد

وقتی دست شما . د زيادی از سلول ھا می ميرندعنصر ھسته ای پرتاب می کند و حتی بيشتر، ظرف يک ثانيه تعدا

در اثر حرارت می سوزد، احساس سوزش به اين علت است که تعدادی سلول می ميرند، اورانيوم ضعيف شده نيز 

 .به ھمين شکل است، راديو اکتيويته بدون حرارت است ولی ھمين اتفاق می افتد

، و اين واقعه بھترين داحتمال وجود دارد، يا سلول می ميروقتی عناصر راديواکتيو وارد ھستۀ سلول می شود، دو 

ايجاد می کند، » دنا«که وارد ھسته می شود و با برشی که در زنجيرۀ  اتفاقی است که می تواند روی دھد، و يا اين

ولی وقتی که شما . راتی، سرطان، غده، و نقص عضو استيينتيجۀ چنين تغ. ر می دھدييکامال کد ژنتيکی را تغ

 . ھا، فورا از بين می رويدجاپانی تحت تأثير تشعشعات قرار بگيريد مثل ديداً ش

سلولی که در اين جا قرار گرفته، ممکن است که سلول . اين تصوير نطفه است )  ثانيه٣۴ و ٣۵تصوير در دقيقۀ (

يد، چون که تحت سازندۀ دست باشد، و وقتی از بين می رود، بعدا کودک به شکل مادر زاد بی دست به دنيا می آ

حاال شما تصور کنيد که مادر باردار زير . تأثير تشعشعات راديواکتيو آن سلول آسيب ديده و از بين رفته است

بمباران راديواکتيو قرار بگيرد، و اين و يا آن سلول کودک آسيب ببنيد، يک سلول، ولی موضوع يک عضو تمام و 

  .کمال يعنی دست کودک است
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اين تصوير البته خيلی شناخته شده است و .  ثانيه، کودکی را نشان می دھد که بی دست است۶ و ٣۶تصوير دقيقۀ (

 .)يه عراق شرکت داشته استئی می باشد که در جنگ علامريکامتعلق به فرزند يکی از سربازان 

زن حامله ای که در محيط آلوده . اگر سلولی که بايد مغز کودک را بسازد آسيب ببنيد، کودک بی مغز به دنيا می آيد

به ھمين علت است که اين ھمه روی خطر .  برای کودک او خطرناک خواھد بودبه راديواکتيو بوده است، قوياً 

 .راديواکتيو پافشاری می کنيم

 . قتل تانک است١٠اين تصوير ھمان ھواپيمای مشھور آ)  ثانيه٢٣ و ٣۶صوير دقيقۀ ت(

چه اتفاقی می افتد، وقتی گلوله پرتاب می شود، گلوله از ھمان آغاز گرد و غبار به وجود می آورد، مرحلۀ دوم، 

پخش می کند، و تانک مورد اصابت قرار می گيرد و منفجر می شود، و در اثر انفجار عناصری را در اطراف 

 .قطعات بازمانده کامال آلوده به مواد راديو اکتيو است

سپس، سفره ھای آب زير زمينی را آلوده می سازد، در اثر پراکندگی روی زمين با باد به دور تر ھا منتقل می شود، 

ين موارد، در مجموع تمام ا. و با مخلوط شدن با ابر در ارتفاعات باال به شکل باران دوباره به زمين باز می گردد

 .تنھا جبھۀ جنگ نيست که ھدف گرفته می شود. يعنی آلودگی عمومی

 ٣٠٠در عراق اعتراف می کنند که . ئی، می گويند، در يک فشنگ مقدار کمی اورانيوم وجود داردامريکاافسران 

 . باشد و نه بيشتر تن می تواند تنھا در حد حجم يک اتاق٣٠٠ولی . تن اورانيوم ضعيف شده به کار برده اند

در واقع تمام اورانيوم به کار برده شده معادل سه متر مکعب است، خيلی «: ئی می گويد امريکاافسر «) ٣٨دقيقۀ (

 »ناچيز است

البته که تمام اورانيوم به کار برده شده می تواند در يک اتاق جای بگيرد، ولی تمام منطقه ای را می تواند برای 

 . سازدميلياردھا سال آلوده

وقتی بمب اورانيوم تانکی را منفجر می کند، ھزاران گرد اورانيوم در ھوا پراکنده می «)  ثانيه٢٨ و ٣٨دقيقۀ (

اين اورانيوم گرد بسيار کوچکی است که در ھوا باقی می ماند و با اورانيومی که در معدن وجود دارد کامال . شود

ورانيوم ضعيف شده است و به راحتی در اثر تنفس وارد بدن آنھا و سربازان نمی دانند که اين گرد ا. متفاوت است

 ».می شود، يکی از خصوصيات اورانيوم ضعيف شده، اين است که خيلی به راحتی آتش می گيرد
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به طور کلی و به ھمين گونه در فرانسه، گفتمانی وجود دارد، که گفتمان محافل رسمی است، و دائما سعی دارند 

روی تانک ھا ھيچ اثر از » « .روی زمين ھيچ اثری از راديواکتيويه پيدا نکرده ايم« : نيست بگويند که خطرناک 

 ...و غيره» ...راديواکتيويته ديده نشده

وقتی به خانه برگشتم، با شوھرم، بدنم را حس نمی کردم، صورتم را ...من بيمار شدم، «)  ثانيه۴٩ و ٣٩دقيقۀ ( 

مشکل جھاز . ر کرده ام، ديگر ھمانی نيستم که بودمييکر می کنم که من تغاحساس نمی کردم، به شوھرم گفتم ف

به من گفتند نگران نباشم، فقط . ھاضمه داشتم، و پس از آزمايش پزشکی به من گفتند که مشکل فيزيولوژيک دارم

م، مشکل حافظه عضالتم درد می کرد، و ديگر ھيچ چيزی را نمی توانستم حمل کن. ر دھمييرژيم غذائی ام را بايد تغ

افرادی به دفتر تلفن می زدند و فراموش می کردم که پيغام آنھا را منتقل کنم، . پيدا کرده بودم، فراموش می کردم

. ر کردييپايم تغو اندازۀ دست . غدۀ تيروئيدم را از دست دادم. محتی فراموش کردم پسرم را از مدرسه به خانه بياور

يک . زانوھايم درد می کرد. نتيجه گرفتم که استخوانھايم بزرگتر شده اند... سيد،  ر٣٩ بود و به ٣٨اندازۀ پای من 

سرباز قديمی در آزمايشات اتمی با من تماس گرفت، و او بود که من گفت تو با اورانيوم ضعيف شده مسموم شده 

وقتی . د شدئيف شده تأآزمايش ادرار دادم و نتيجه اورانيوم ضعي. ولی نمی دانستم اورانيوم ضعيف شده چيست. ای

 است که در شھر ئیجواب دادند که اين ميزان راديوآسيون عادی آنھا. از پزشکان ارتش خواستم که نتايج را ببينند

 ».زندگی می کنند

 که من خدمت می کردم، ھمه از خستگی و درد مفصلی قطعه ایدر «: يک نظامی قديمی )  ثانيه١٣ و ۴٢دقيقه (

 ».ز آنھا ديگر قادر به ادامه کار نبودند، و شش ماه بعد کامال معلول شدندبرخی ا. شکايت داشتند

 است، سربازانی ١٩٩٧ تا ١٩٩١روی اين تابلو، ميزان سرطان ھای مختلف را می توانيد ببينيد، اين تابلو متعلق به

 که مسموم شده اند، ئیآنھا. که در مناطقی حضور داشته اند که سالح ھای اورانيوم ضعيف شده به کار برده بودند

 .ممکن است دو يا سه و يا پنج سال بعد عوارضشان آشکار شود

 . در صد افزايش داشته است١٠٠٠ به سرطان ءدر فرانسه که ھيچ اتفاق فوق العاده ای روی نداده، ولی ابتال

 بود و سعی کرد صدام حسين ھنوز در قدرت. اين ارقامی که روی تابلو می بينيد نتيجۀ تالش ھای دولت عراق است

 .افکار عمومی را متوجه اين مشکل سازد

 دولت عراق سمپوزيومی به مناسبت اورانيوم ضعيف شده با حضور رسانه ھای بين المللی برگزار ١٩٩٨در پايان 

دانشمندان نيامده . ولی انعکاسی در افکار عمومی جھان ايجاد نکرد، و آن را به تبليغات رژيم صدام نسبت دادند. کرد

 . مطرح نکردبودند و سی ان ان که حضور داشت، موضوع را اساساً 

 . رانندۀ کاميون طی جنگ عليه عراق، در سمپوزيوم شرکت کردامريکائیولی کارول پيکو، گروھبان 

 را در مورد مشکالتشان شنيديم، می امريکاھمان گونه که در فيلم ھای مستند حرف ھای سربازان قديمی ارتش 

 در پی پنھان کردن واقعيت است و نه تنھا از کمک ھای درمانی به امريکاگيريم که قدرت حاکم در توانيم نتيجه ب

 .آنھا امتناع می ورزد بلکه با تھديد مانع افشاگری ھای آنھا می شود

جو دربارۀ مشکالت جسمی شان بازداشته می شوند، دکتر متخصص  و ئی نيستند که از جستامريکاتنھا سربازان 

 به عوارض اورانيوم ١٩٩١رانيوم، سرھنگ تخصصی ارتش، پروفسور اسف دوراکوويچ از سال پزشکی او

 : ئی پی برده بود، خود او می گويد امريکاضعيف شده نزد سربازان 

پس از معاينۀ بيمارانم، دائما نامه دريافت می کردم و يا تلفنی با من تماس می گرفتند و «: پروفسور آسف دوراکويچ 

وقتی به مقامات گفتم که من از سوی اياالت متحده مجاز ھستم که به .  که پژوھش ھايم را متوقف کنممی خواستند
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امور بھداشتی سربازان رسيدگی کنم، به من گفتند که به پژوھش ھای شما ديگر بودجه ای تعلق نمی گيرد و به نفع 

 ». پژوھش ھايتان را توقف کنيدشما و سوابق کاريتان است که فوراً 

برخی تماس می گيرند، تھديد می کنند و می گويند که ممکن «: ، دوگ راکی می گويد امريکاباز قديمی ارتش سر

است کارتان را از دست بدھيد، در تلفن دائما سرو صداھای عجيب غريب می شنوم، ايميل ھا تأخير دارند، و 

 می توانيم تمام اين موارد را ثابت کنيم؟ نه، آيا آيا... ويروس وارد کامپيوتر شدهئیاتفاقاتی در کامپيوتر می افتد، گو

تمام پزشکان و يا مھندسانی که در ارتش کار می کردند، به محض اين که از خطر اورانيوم . واقعيت دارد، آری

 ».حرف زده اند، اخراج شده اند

ازان بلکه مردم عادی و نه تنھا سرب. نمی توانيم اعتراض کنيم، ولی اورانيوم پس از جنگ ھمه چيز را آلوده کرد

 .غير نظامی

سنی و به ويژه فرانسه از ودر ب. جدولی که می بينيد مرتبط است به منطقۀ بصره):  ثانيه۵٨ و ۵۵تصوير دقيقۀ (

من در صربی «به من گفت که او در صربی بوده، ) فرانسوی (يک پسر جوان.  ضعيف به کار بردنداورانيوم

بگويم که در آن جا اورانيوم ضعيف شده به کار برده اند، و امروز من به سرطان سرباز بودم، و می توانم به شما 

از او پرسيدم » .مبتال شده ام، تمام معالجات من با شکست مواجه شده، و حاال به عنوان آخرين اميد به ايتاليا می روم

فرستاد، ديگر خبری از او ندارم، ولی ن. آيا شما پروندۀ پزشکی داريد، گفت بله و می توانم آن را برايتان بفرستم

اين نتيجۀ . سرطان اين سرباز فرانسوی چند ماه پس از بازگشت او آشکار شده بود. نمی دانم...ممکن است مرده باشد

نزد سربازان و غير نظاميان، انواع و اقسام سرطان . اورانيوم ضعيف شده است، و موجب سرطان می شود

ه در خطر ھستند، سلول ھای سرطانی نزد کودکان سريعتر رشد می کند، زيرا طبيعتا کودکان بيش از ھم...پوست

 . در حال رشد ھستند

در اين تصوير کودک افغان است که به جای چشم دو غدۀ بزرگ دارد، او حاال مرده )  ثانيه٢۵ و ۵٧تصوير دقيقۀ (

 ... به دنيا آمدهتصاوير بعدی نقص عضو ھای ديگری را نشان می دھد، کودکی که بدون مغز...است

 ٩نزديک يک ميليون و دويست ھزار عراقی در دوران جنگ به دليل «) :  ثانيه، فيلم مستند٢١ و۵٨تصوير دقيقۀ (

به ويژه کودکان به دليل کمبود مواد غذائی و دارو . سال محاصره توسط اياالت متحده و انگلستان از بين رفته اند

ه اندازه ای آشفته است که تشخيص ضايعۀ اورانيوم ضعيف شده بين تمام وضعيت ب. جان خود را از دست داده اند

يکی از مقامات عراقی توضيح می دھد که نتايج . [نظر می رسده داليل ديگر در مرگ و ميرھا بسيار مشکل ب

 .]ول تولد کودکان ھيوالئی در عراق بوده استؤانيوم ضعيف شده مستحقيقاتشان نشان داده است که اور

.... 

ين واقعيات را به چشم می بينيم، ولی اگر چه من عادت ندارم ھمکارانم را در رسانه ھای ملی فرانسه متھم کنم، ا

. ولی با ھيجان و شتاب از شکنجه در عراق نوشتند. ولی رسانه ھای ملی فرانسه در اين مورد يک کلمه ھم ننوشتند

 عراق در تاريخ بشريت ارزش يک خط را ۀيم که شکنجشايد موجب شگفتی شما شوم و از من برنجيد، ولی بايد بگو

فيلم پرونوگرافيک چيست؟ اين شکنجه در مقايسه با » .آنھا را مجبور کردند لخت شوند، و استمناء کنند«ھم ندارد 

و به اين علت که اورانيوم ضعيف شده به ھمۀ ما مربوط می . موضوع اورانيوم ضعيف شده و نتايج آن ھيچی نيست

 کشور در جھان اورانيوم ضعيف شده در اختيار دارند، و ٣٠اره تکرار می کنم، در حال حاضر بيش از دوب. شود

 .در جنگ ھای آينده بيش از پيش ھمين سالح ھا را به کار خواھند برد
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 اين ۀچرا در بار...بوش دوباره انتخاب شد...برای يک بار.  نمی کنند؟ نمی دانم چراءچرا اين موضوع را افشا

 .افرادی ھستند که نمی دانند چه کار کنند. سه دليل وجود دارد...وع حرف نمی زنند؟ به گمان من دو دليلموض

البته بايد دانست که اين موضوع سانسور شده، در آغاز می بايستی به سفارت عراق مراجعه می کردم تا مدارک 

موضوع رسوائی تمام عياری را مطرح می دومين علت ترس است، زيرا ھمه می دانند که اين . الزم را تھيه کنم

با افشای شکنجه در عراق، چندان خطری تھديدشان نمی کند، ولی با افشای چنين موضوعی خطر خيلی زيادی . کند

  .برايشان خواھد داشت

ا ئی ھا می دانند در حال انجام چه کاری ھستند، می دانند که بامريکاولی سومين دليل، به گمان من، اين است که، 

ولی چيزی که برای آنھا اھميت دارد، اين است . کار بردن اورانيوم ضعيف شده به چنين نتايجی دامن زده می شود

جنگ با صفر کشته . که جنگی را بر پا کنند که ھيچ کشته ای ندھند، يعنی جنگ با صفر کشته، در جبھۀ خودشان

ظريۀ نوينی مطرح کرده اند که مبنی بر آن جنگ می زيرا، امروز ن. يعنی اين که در جبھۀ آنھا ھيچکس کشته نشود

 کاربرد سالح اورانيوم ضعيف شده برای هتواند خوب باشد به اين شرط که ما ھيچ کشته ای ندھيم، در نتيج

با اورانيوم ضعيف شده تمام تانک ھای دشمن را ظرف . پاسخگوئی به چنين نظريه ای بسيار عالی به نظر می رسد

 .ی کنيدچند ساعت تخريب م

 »علت پيروزی سريع ما کاربرد اورانيوم ضعيف شده بود«: سرھنگ اريک داکسون 

به ياد می آورم که . تنھا گلوله ھای اورانيوم ضعيف شده دريافت کرديم«ئی مشخصا می گويد که امريکايک افسر 

لی ما با تجھيزاتمان می ھوای بدی بود و به دليل دود ناشی از آتش سوزی در چاه ھای نفت ديد خوبی نداشتيم، و

تيراندازی ھای ما نيز خيلی . توانستيم با وجود دود غليظی که فضا را تاريک کرده بود، ببينيم و جنگ را ھدايت کنيم

 ».به ھمين علت سربازان ما اعتماد به نفس زيادی به دست آوردند. دقيق و برای دشمن مرگ آور بود

صفر کشته، يعنی وقتی می گويند که ما سالح ھای مخرب و دھشتناک به در نتيجه چنين تمايلی برای جنگ از نوع 

ولی . ، مھم اين است که ما برندۀ جنگ صفر کشته باشيم، و دشمنمان را ويران کنيمدکار می بريم، ھيچ اھميتی ندار

دوم جھانی متفقين طی جنگ . اين نظريه از کجا می آيد؟ اين نظريه مستقيما از جنگ دوم جھانی منشأ گرفته است

چه کردند؟ متفقين می گفتند جنگ ارتش عليه ارتش، مناسب نيست، خيلی طول می کشد و خيلی از سربازان ما 

 را از کار الماناقتصاد .  را بمباران می کنيمالمان؟ المان. کشته خواھند شد، در نتيجه چنين راه حلی مناسب نيست

، و شھرھا را نيز ويران خواھيم کرد تا روحيۀ مردم کامال تضعيف تمام کارخانه ھا و راه ھای ارتباطی. می اندازيم

 . شود

کشوری که راه ارتباطاتی ندارد، توليد ندارد، و مردم ھم روحيۀ شان را از دست داده اند، چون که بی خانمان شده 

که متفقين پيروز به اين شکل بود . اند و مرگ نزديکانشان را ديده اند، کشوری است که ديگر توان جنگيدن ندارد

متفقين گفتند، نه نه، جنگ نوين . و غيره بی اساس است» ...آخرين نبرد«...شدند، و تمام اين داستان ھای قھرمانی

 ء به اجراجاپانو اوج اين نظريه در. جنگ نوين تخريب کشور است و نه تخريب ارتش کشور. چيز ديگری است

م به زانو درآوريمش ولی سه چھار سال طول می کشد تا تمام جزاير  گفتند که می توانيجاپاندر مورد .  شدهگذاشت

تسليم نمی شويد؟ بمب دوم را ھم پرتاب می کنيم، . [پس تصميم گرفتند بمب اتمی را پرتاب کنند...را تسخير کنيم، 

 ...]روی سر زن و بچه
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 يعنی ھمين، يعنی المانليه  و جنگ عجاپانجنگ عليه . برای حفاظت از جان سربازان غير نظاميان را می کشند

سربازان برای رژه خوب ھستند، در نتيجه بايد زن و بچۀ . نمی خواھيم نظاميان ما کشته شوند. کشتار غير نظاميان

 . بمب اتمی يعنی کشتار زن و بچه ھای دشمن. دشمن را کشت، با سالح ھای وحشتناک و جھنمی

 که نمی خواھد سربازانش را از دست بدھد، اگر تسليم نشويد فرض کنيد ھيتلر برای تسخير فرانسه اعالم می کرد

اگر ھيتلر چنين کاری ...مارسی را بمباران خواھم کرد، و اگر باز ھم پافشاری کنيد ليون را بمباران خواھم کرد

 .کرده بود االن ما دربارۀ او چه می گفتيم؟ دائما در مارسی و ليون عليه بربری نازی راه پيمائی می کرديم

اگر ھيتلر دست به . ئی ھا زن و بچه می کشندامريکا، ولی »بچه نيستو جنگ کشتن زن «ادوارد بلدور می گفت 

چنين کاری می زد، االن ھر روز تظاھرات می کردند، و ھيتلر ھيوالی مطلق معرفی می شد، ولی چون که 

 .دئی ھا دست به چنين اعمالی می زنند، قانونی است و ھيچ اشکالی ندارامريکا

فاجعه ای که اورانيوم ضعيف شده .  کاشتند، يعنی خواستی که مبنی بر جنگ صفر کشته بود١٩۴۵آن چه در جنگ 

ئی کشته می شود، آشفته می شوند و می گويند او امريکاوقتی يک سرباز . به وجود دارد، نتيجۀ چنين طرحی است

اين تصاويری که از کودکان اورانيوم . یيعنی چرت و پرت ھای ھميشگ... برای آزادی جانش را از دست داد

. به ھمين علت است که شھامت افشای آن را پيدا نمی کنند. ضعيف شده می بينيم پيامد منطقی ھمان ھيروشيما است

 ١٩۴٣، ١٩۴۴.  کنندء افشا١٩۴۵اگر بخواھند بگويند اين کار جنايت است، مجبور خواھند بود که شروع آن را در 

  .در ھامبورگ

اورانيومی . ن ترتيب، يک دليل دوم ھم وجود دارد، زيرا با وجود چنين وضعيتی جنگ ھرگز تمام نخواھد شدبه اي

جنگ تمام نمی . مناطقی که ديگر قابل زيست نيست. که در عراق پراکنده شده، چھار ميليارد سال دوام خواھد آورد

تبعيت نکنند، ويران خواھد شد، » ر بزرگبراد« که از ئیکشورھا. جنگ ميلياردھا سال طول خواھد کشيد. شود

به ارتش اين کشورھا حمله نخواھند کرد، به زن و بچه ھايشان حمله می کنند، و کودکانشان به . برای ميلياردھا سال

اين . می خواھيد مقاومت کنيد؟ اين آن چيزی است که منتظر شما خواھد بود. اين شکل ھيوالئی به دنيا خواھند آمد

 . تمام نخواھد شدجنگی است که

 .اين فلسفه ای که از جنگ بی پايان حرف می زند از کجا می آيد؟ از جنگ دوم جھانی

 در المانما رسما ھمچنان با .  قرارداد صلح بسته نشدالماندر جنگ جھانی دوم چه اتفاقی افتاد؟ در پايان جنگ با 

ً .  نشدء قرارداد صلح امضاالمانبا .  نه چيزی شنيده ايد؟المانآيا شما از قرارداد صلح با . جنگ ھستيم  المان با رسما

زيکمان در جنگ نيستيم، ولی عليه ناسيونال  فالمانبا . نازی در جنگ ھستيم، که ديگر وجود خارجی ندارد

اين جنگ چه وقتی آغاز شد؟ .  قرارداد صلح نبستيمالمانما ھمچنان در جنگ ھستيم، با . سوسياليسم در جنگ ھستيم

آن کسی که لباس سربازی به تن داشت، لباس قاضی به تن کرد و گفت حاال ترا محاکمه می کنم، . ١٩۴۵بر اول اکت

تمام تمايالت زيان آور . بايد شما را تربيت کنيم، ولی تصور نکنيد که جنگ تمام شده است. محاکمۀ رھبران اصلی

. استفاده خواھيم کرد که آنھا نيز بھره مند شوندو از اين راھکار برای کشورھای ديگر نيز . شما را از بين می بريم

قاضی عمومی رابرت جکسن در نورمبرگ چه گفت؟ او در کيفرخواستش نوشت . جنگ تمام نشده، جنگ ادامه دارد

اين موضوع واقعيت دارد و به شکل رسمی اعالم شده » .دادگاه نورمبرگ ادامۀ جنگ در اشکال ديگری است«: 

 .است

چون که نمی خواھيم » ت متھم نشسته ايد، ما با شما در جنگ ھستيم، شما را اعدام می کنيمشما که روی نيمک«

 .جنگ تمام شود
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 برای اين و آن – تنھا اگر واقعيت داشته باشد - بعد ما را از نازيسم می ترسانند که ممکن است به زودی بازگردد، 

. جنگ متوقف نشده است.  چون که نازی بد طينت ھستندرا به زندان می اندازند، شش ماه برای آن ده ماه برای اين،

 .که جنگ متوقف نشود. کودکان اورانيوم ضعيف شده نتيجۀ ھمين فلسفه است

  .مقاومت کنيد، او شما را برای ابد ويران خواھد کرد» برادر بزرگ«شما نمی توانيد عليه 

اسلحۀ . ينيد، چيزی فراتر از يک اسلحه استدر نتيجه، اورانيوم ضعيف شده، موجوداتی که در اين تصاوير می ب

سالح اورانيوم ضعيف شده کاربست يک فلسفه، يک انديشۀ کامال . ترسناک که مستقيما از جھنم بيرون آمده است

به ھمين علت برخی وقتی اين . که ھمۀ ما را تھديد می کند) بيگ برادر(» برادر بزرگ «ۀفلسفل. مشخص است

ولی به اين برخی ھا بايد . ه باال می اندازند، و می گويند اھميتی ندارد، اينھا عرب ھستندتصاوير را می بينند، شان

 . ھا صرب ھا، بوسنی. احمق بيچاره امروز عرب ھا دچار اين مصيبت شده اند، فردا شما خواھيد بود: گفت 

البته با .ده استدموکراسی جنگ ابدی را اختراع کر. جنگ متوقف نمی شود، موضوع به ھمه مربوط می شود

 .انگيزۀ صلح ابدی

 » جنگ ابدی برای صلح ابدی«ئی منتشر شد به نام امريکا حدود بيست سال پيش يک کتاب

جنايتکار واقعی آنھا ھستند، .  کنيمءاين بار ما ھستيم که اين تصاوير را در اختيار داريم، بايد اين جنايت را افشا

ايتکار است يا تونی بلر جنايتکار است، بلکه می بايستی تا منتھی درجه جنايتکار ھستند نه به اين علت که بوش جن

م ئيم و بگوئينه اين که تنھا بيا. فلسفۀ ترومن و چرچيل و روزولت را توسعه می دادند، منشأ اصلی در اين جاست

.  وجود داشته اندکه پيش از اينھا، ديگرانی چون. اينھائی که اورانيوم ضعيف شده به کار برده اند جنايتکارھستند

نتيجه ای که آنھا را به . شھامت افشای چنين جنايتی را پيدا نمی کنند چون که می ترسند از آن نتيجه گيری کنند

 .جنگ دوم جھانی باز می گرداند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٢ جوالی ١۵

STOP UA ! 

  از ھيروشيما تا بغداد

  کاربرد سالح 

  اورانيوم ضعيف شده 

  ی معاصردر جنگ ھا

Vincent REYNOUARD 
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