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 از چيلیارنستو کارمونا روزنامه نگار 

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۵ دسمبر ٠۶
  

 ی آغاز شده استاتومجنگ 

 

 می آلوده شده اندوصدھا ھزار نفر تحت تشعشعات ات

 مسلح به اورنيوم است در عراق و در افغانستان شروع شده  که نامش بمب و مھماتئیی با اسب تروآاتومجنگ 

 .است

.  در نخستين جنگ خليج فارس مشاھده شدئیمريکااضايعات چنين جنگی، نخستين بار نزد سربازان قديمی  

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

 . شده بودمنتقل

 تمام اين گوشتھای دم توپ  نفر نيز مرده اند، تقريباً ١١٠٠٠سرباز از عوارض دائمی رنج می برند، و ٢۴٠.٠٠٠ 

ه تأثيرات سالح ھای ب.  بوده اندئی و يا آسيائیمريکاا ھای ئیفريقاامريکای التين و ااز اقشار فقير، و از اھالی 

 .ز اين نيز وسعت بيشتر و اسفناکتری داردکاربرده شده بين اھالی افغانستان و عراق ا
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تأثيرات غبار فلزی توسط باد، طوفان شن، آب . ھزاران کيلوگرم اورانيوم روی عراق و افغانستان ريخته شده است

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

  .تمام اين مناطق آلوده شده است. ، سوريه، لبنان، فلسطين و اسرائيلعربستان سعودی

در    اياالت متحده به شکل پنھانیچنان که در آثار باقيمانده قابل مشاھده است، برخی بر اين عقيده ھستند که احتماالً 

از .  واقعه مطلع نشده اندجز قربانيان، از اينه ی آزمايش کرده است، و ھيچ کس، البته باتوماطراف کابل مينی بمب 

دولت  . متولد می شوندئیدنيا می آيند و به دليل ضايعات ژنتيک ھيواله دھسال پيش تا امروز اطفالی بدون چشم ب

 .واشينگتن و رسانه ھا دور چنين اطالعاتی را حصار آھنی کشيده اند

گروھی از پزشکان، و والدين سربازان قديمی و روزنامه نگار برای افشای آلوده شدن منطقۀ آسيا و اروپا مبارزه 

 .می کنند

  

 سرطان ھزار درصد افزايش يافته است

.  شده استءفرنيا افشالدر کا) ٢(در دانشگاه سونوما ) ١(»طرح سانسور«تمام اين موارد توسط بررسی ھای ساليانۀ 

 موضوع سانسور شده توسط رسانه ھا و روزنامه ھای پر اھميت در اياالت متحده را ٢۵وھشی ھر ساله ت پژأھي

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

 ی و ارتش اياالتاتومخاطر منافع صنايع ه ی آرام و بی سر و صدای منطقۀ آسيا و اروپا که باتومعليه تشعشعات 

 .متحده صورت گرفته است، ھر چه زودتر بايد اقدام کنيم

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

  نيلوفر بحقوات، جنيفر ليليگ، کنی کروسبی مطرح کرده ھای باب نيکل، تد ويمن، استفانی ھيلر، يوھان گونزالز،

 : پژوھشی آنھا را يادآور می شويم  منتخبی از متن. ندا

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

Jennifer Lillig et Kenny Crosbie 

کتيو آلوده اھالی غير نظامی و واحدھای نظامی اشغالگر در عراق و در افغانستان در حد خارق العاده ای به راديوآ

  منشأ اين نوع آلودگی مھمات ساخت اياالت متحده است که در آنھا ھزاران کيلو گرم اورانيوم رقيق شده و. شده اند

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

 .آلودگی ھا خواھند بود
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