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 Political سياسی

  
   حميد بھشتی:برگردان از

  ٢٠١٢ جوالی ١٠
 

  :قانون جنگل

  در افريقا"آِروا"ی فرانسوی ئدسايس تراست ھسته 
   

  ی فرانسه چيست؟ئبھای استقالل انرژی ادعا

 پنجاھمين سالگرد اعالم استقالل کشورھای افريقائی را با سخنرانی ھای بلند باالی ٢٠١١ سال که در در حالی

حمايت نظامی، : انساندوستانه جشن گرفتند، ھنوز نيز نظامی پا برجاست که از زمان استعمار باقی مانده است

يت ھائی که دسترسی آنھا را به و اولديپلماتيک و مالی از ديکتاتورھا و رژيم ھای استبدادی در آن سامان، در مقابل

 فرانس ۀ شبکۀ و نقش تعيين کنندAREVAبرای اين امر بھترين نمونه گروه آِروا . منابع طبيعی ممکن می سازند

.  عقب انداختن تمايالت دموکراتيک در آن کشورھا بر آمده استۀآفريک می باشد که تا کنون به خوبی از عھد

نيز يک سوم توليدات آنجا را به خود اختصاص می دھند، در حالی که آن کشور بيش از معادن آِروا در نيِجر ھنوز 

، روشن می شونددر فرانسه يک سوم چراغ ھا به ميمنت اورانيوم نيِجر . پيش در قرضه ھای خارجی غرق می شود

توليد نشده و از کشور البته برق نيِجر در خود اين کشور . که اکثر اھالی نيِجر خودشان فاقد برق ھستند در حالی

 استقالل انرژی فرانسه بھائی دارد و آن را بايد انسان ھائی بپردازند ۀافسان. ھمسايه که نيِجريه باشد وارد می گردد

که محيط زيست و سالمتشان خسران می يابد، کشورشان غارت شده و اميدھايشان برای آينده ای بھتر نقش بر آب 

ت است آلوده گشته و بھره برداری بيش از اندازه و دزدانه از آب ھای زير زمينی  حياۀحتّا آب که ماي. می گردد

  .اطراف آرليت در سرزمين طوارق در نيِجر موجب گسترش صحرا گشته است

 در اين سرزمين را البته تا حدی بايد از سرخوردگی اھالی ٢٠١١ فرانسوی در پايان سال ۵گروگان گرفته شدن 

 عمومی ۀگو در اين باره در عرص و اما از گفت. درآمد حاصل از استخراج اورانيوم دانست ۀصحرا و تقسيم ظالمان

ی ئ اين بدان دليل است که قراردادھاو.  داده نمی شود"آِروا"انتقاد از زد و بند ھای ۀ جلوگيری شده و به کسی اجاز

ادھای مزبور با خطرات درازمدتی قرارد. وجود دارند  که معموال شرايط ذکر شده در آنھا جزو اسرار می باشند

اين ھا روش ھائی است که از سال ھا پيش در استخراج معادن مزبور . ھمراه اند که نسبت بدانھا حاشا می گردد

  به نقل از ُگلياز–آری بازار برای کار خود حد و مرزی نمی شناسد ... : عادی می باشند
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افريقا برای نيروگاه ھای اين کشور قابل ،  ٢٠٠١در سال از زمان بسته شدن آخرين معدن اورانيوم فرانسه 

 مانند گذشته تحت حمايت بزرگترين سھامدارش که دولت فرانسه باشد و تحت حمايت "آِروا"گروه . صرفنظر نيست

اما بھای تمام . قانون و با استفاده از نفوذ دولتمردان در سکوت محض به فعاليت ھای پُرسود خويش ادامه می دھد

  . اين معامالت برای سالمت مردم و محيط زيست بسيار سنگين استۀشد

: ی پوشش می دھدئ کشور جھان فعال است به اکثر زمينه ھای صنايع ھسته ١٠٠ که تقريبا در "آِروا"گروه 

 آن، مھندسی و ايجاد راکتورھای اتمی و سيستم ھای کنترل و مراقبت ۀ تفالۀاستخراج اورانيوم، غليظ نمودن و تصفي

 از ادغام دو عامل فوق العاده مھم بخش ٢٠٠١مبر در سوم سپت» صنايع فرانسهۀ اين عنصر درخشند«، "آِروا". آنھا

 فعاليت خود را در ١٩٧۶که ) یئ مواد ھسته ۀشرکت عام (COGEMA "کوِژما"يکی : وجود آمده ی بئھسته 

واگذار نمود و ديگری ) ی کشورئوی ھسته  نيرۀادار (CEA "سی ای اِ " استخراج و غليظ نمودن اورانيم به ۀزمين

 ساختن کوره ھای ويژه برای نيروگاه ھای اتمی فعاليت می ۀ در زمين١٩۵٨ که از FRAMATOM "فراماتُم"

و تداوم » فرانک آفريک« کارھا برای تداوم فن آوری اورانيوم با حمايت دولتی و شبکه ھای ۀبدين قرار ھم. نمود

 اين گروه فقط از ۀاما تاريخچ).  زير با رافائل گرانوو توجه کنيدۀبه مصاحب( يافت کار بسته تمرکزه روش ھای ب

ول ؤ بنيادی است که مسچۀتاريخی فرانسه و ئ نيروی ھسته ۀ توسعۀ آغاز نمی گردد، بلکه در واقع ادام٢٠٠١سال 

ت اتمی فرانسه به وجود  به خواست ژنرال دوگل برای ايجاد تسليحا١٩۴۵در سال " سی ای اِ ": اين کار شده بود

 اولويت قرار گرفت و فرانسه افريقا را در اين زمينه ۀی در باالترين درجئ ھسته اولیبه خواست او توليد مواد . آمد

ی توليد برق خطراتی را به ھمراه داشته و برای مردم ئکه بعدھا روشن شد صنعت ھسته  اما چنان. به خدمت گرفت

  .ار می باشندکشورھای توليد کننده خسارت ب

گابُن آن زمان ھنوز يکی . واقع در گابُن کشف گشتند) مواندا( در مونانا ١٩۵۶نخستين منابع عظيم اورانيوم در سال 

 سال ادامه يافت که ۴٠ استخراج اين منابع آغاز و ١٩۶١در سال . افريقا بودۀ از مستعمرات فرانسه در مناطق حارّ 

انحه ای س که کارگران معدن به دنبال ١٩۶۵ از جمله در سال. لحه انجام می شودگاھگاه نيز با استفاده از تھديد اس

 ھزار تن مواد گرانبھای کانی از آنجا استخراج کشته است که البته ٢۶در مجموع تا کنون . دست به اعتصاب زدند

  .آثاری نيز از آن به جای مانده است

ه تنفس از را: گريبان می باشنده ب يو استخراج اورانيوم دستاھالی اطراف معادن مزبور ھنوز نيز با آثار راديواکت

که بسياری از ساختمانھا با بقايای مواد استخراجی بنا  ی و آب مصرفی و نيز به سبب اينئھوا، استفاده از مواد غذا

يگر توسط  ميليون تن د۴راديواکتيو در مجراھای آب ريخته شده و ۀ  ميليون تن زبال٢عالوه بر اين ھا . گشته اند

COMUF) ۀ که شعب) شرکت معادن اورانيوم فرانسويلCOGEMA که حال ی بود، در آن معادن"آِروا" و پيشگام 

در حال حاضر « که سرپرست صليب سرخ آنجاست "برونو اُندو" ۀبه گفت. ديگر متروک می باشند، ريخته شده است

 معدن و اھالی منطقه مونانا از آثار آن در  سال پس از متروک شدن معادن مزبور ھنوز نيز کارگران١٣يعنی 

بخش آلوده به راديواکتيو در مناطقی واقع است که مردم، مونياک را خيس کرده، ماھی گيری می کنند و . عذاب اند

 COMUFشرکت . »بھای واقعی استخراج اورانيوم را بايد مردم بومی بپردازند. مساکن آنھا در آنجا  قرار دارند

 را که يکی از ALGADEا سازمان نگھبانی بر ميزان تابش اتمی در مونانا البراتوار آلگاده برای ھمکاری ب

مرکز دولتی  (CNPPRI می باشد مأمور نمود، البته با نظارت و تحت کنترل COGEMAسسات وابسته به ؤم
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ا خطرات  برای مقابله بCOMUFاما اکنون ديگر ھويدا گشته است که طرحی که شرکت ). نگھبانی بر تابش

طرح مزبور نه با توجه به اطالعات حاوی در : مالی می کندتاحتمالی ارائه نموده است، واقعيات موجود را ماس

به گونه ای که .  قابل قبول است و نه کليه آثار تابش راديواکتيو را مورد توجه قرار داده استCNPPRIگزارش 

 مقابل تابش، اطالعاتی که به ما می دھند به گونه ايست که  اقدامات محافظتی درۀدر بار«:  مدعيست"برونو اُندو"

اما نه ادارات .  انجام می شودCNPPRI و COMUF سال پيش توسط ١٠مراقبت اينکار از . قابل پذيرش نيست

ھمين جھت نيز بيانيه ھای آرامش بخش صادره به ه ب. محلی و نه اھالی ساکن منطقه از نتايج آن مطلع می گردند

 و به صورتی تحقيرآميز Omertà که توسط "آِروا" معمول ۀاين ھا به خوبی با روي. »ک تلقی می گردندحق، مشکو

  .برای ساکنين منطقه اعمال می گردد، مطابقت دارد

  

  .بھای واقعی استخراج اورانيوم را بايد مردم بومی بپردازند

 ۀر بين صحرای وسيع افريقا و منطقمحل مزبو.  در آرليت آغاز گشت١٩۶۶استخراج اورانيوم نيِجر در سال 

در آن جا تا کنون يکصد ھزار تن مواد کانی . ساحل، در بخش متعلق به آگادز، پايتخت قوم طوارق، قرار دارد

 ميليارد يورو بوده ٢/١٣ "آِروا" سرمايه در گردش شرکت ٢٠٠٨در سال . حاوی اورانيوم استخراج گشته است

 پيشين فرانسه به لحاظ محيط زيست در سطوح ۀبرای اين مستعمر. ی نيِجر برابر درآمد خالص مل۵است، يعنی 

 تحت عنوان "آِروا"... انبوه، آلودگی زمين، آب و ھوا ۀ زبال: بھداشتی واجتماعی، اوضاع واقعا فاجعه بار است

و به » يمکار می گيره ما ھمه امکانات خود را برای محدود نمودن آثار تابش ب«مدعی است که » ماۀ  وظيف١٠«

 مزبور به ۀسسؤم. استناد می کند» یئانستيتوی نگھبانی بر تابش و امينيت انرژی ھسته  (INRSۀ سسؤگزارش م

 صورت "آِروا"خدمات پزشکی توسط . خاطر وابستگی اش به دولت فرانسه به کّرات مورد انتقاد قرار گرفته است

گونه آثار بيماری را که با تابش در ارتباط باشد  ن ھيچست که پرشکانينظر می رسد اه می گيرد، اما آنچه مشکوک ب

 آب ھای "آِروا" ديگر اينست که آب ھای زيرزمينی در معرض ته کشيدن قرار دارند، زيرا ۀنکت. تشخيص نمی دھند

 . را که در ميان صحرا قرار دارد، پمپاژ می کندTaratزيرزمينی تارات 

و .  ميليارد ليتر آب مصرف شده است٢٧٠ر شھرھای معدنی است  در آرليت و آکوکان که از ديگ١٩۶۶از سال 

 اورانيوم در جھان و ۀنيِجر پنجمين کشور توليد کنند. امروزه نيز روزانه ميليونھا ليتر به مصارف مربوطه می رسد

 و در  ميليون دالر٧٧٠ "آِروا" ۀدرآمد ساالن.  می رسد۵٠از فقيرترين کشورھا بوده، عمر اھالی آن به ندرت به 

  . ميليون دالر است٣٢٠ ساالنه آن کشور فقط ۀمقابل آن بودج

اما .  کشور می باشد١٠٠ فعاليت ھای آن شامل بر ۀ کشور جھان شعبه داشته و دامن۴٣ در "آِروا"شرکت صنعتی 

 قصد تصرف شرکت کانادائی اورامين "آِروا" ٢٠٠٧به گونه ای که منطق سودطلبی حکم می کند در سال 

URAMINميليارد ۵/٢به بھای سرسام آور ) که در جديدترين منابع کانی خويش آغاز به کار نموده بود(ا نيز  ر 

 به ثبت Jungferninselnتغيير نام داد و در جزاير بريتانيائی » فريقای آِرواامنابع جنوب «را به  دالر نموده، آن

 تاريک ترين و غير قابل نفوذترين انواع ۀلرساند، با طرح فاينانس و وضعيت حقوقی انتقال به خارج که از جم

البته اين !! »گونه کار مشکوکی در فعاليت ھايش وجود ندارد ھيچ« مدعيست که "آِروا"با اينحال . ممکن می باشد

...  برابر شده بود۴ "آِروا"دست آوردن آن توسط ه  سال پيش از بۀرا نيز بايد افزود که بھای سھام اورامين در نيم

 از ٢٠١١نظر آمده و مدير آن شرکت، خانم آنه الِوگون، مجبور شد در سال ه جھت اين معامله مشکوک بھمين ه ب

  نام خود را مديون ھمين خانم می باشد که آن"آِروا"در ضمن اين نيز قابل ذکر است که .  دھدءپست خويش استعفا
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در حال حاضر .  معنوی اين نام در واقع وجود نداردرا از نام معبد اسپانيائی آِروالو گرفته بود، که ديگر اثری از بعد

وجود آمده اند، ابتياع اورامين متوقف ه  فوکوشيما در بازارھای جھانی بۀدنبال واقعه ظاھرا به خاطر مشکالتی که ب

ز  ھمچنين قصد حفاری معادن افريقای مرکزی، ناميبيا و حتّا امامور واقع در نيِجر را که يکی ا"آِروا". گشته است

 کانی به نظر می آيد متوقف نموده است و از اين جھت رھبران کشورھای مذکور به شدت اکنپرسودترين ام

 به تحکيم موقعيت خويش در قزاقستان، اردن، مراکش و "آِروا"در عوض . نارضايتی خويش را اظھار نموده اند

  .نيز در مغولستان پرداخته است

تقويت « تحت عنوان عمل آورد که رسماً ه ی از تريپوليس ديداری ب رئيس جمھور فرانسه سارکوز٢٠٠٧در سال 

عالوه ه نظامی منعقد گشته و بۀ در سفر مزبور چند قرارداد محرمان. صورت گرفت» روابط ميان دو کشور

 قرار ا آب دريا در اختيار ليبيۀ را رسماً برای تصفي"آِروا"سارکوزی به قذافی قول داد يکی از رآکتورھای اتمی 

 Jaques Attali, Econimie et apocalypse, trafic etطوری که ژاک آتالی در کتاب خويش ه اما ب. ھدد

prolifération nucléarie, Fayard, 1995 ی به لحاظ نظامی و ئقائل شدن تفاوت ميان مواد خام ھسته « نوشت

کور قابل استفاده می باشند، ھمه ذکه تکنولوژی ھا در ھر دو بخش م از آنجائی(...). غيرنظامی غير ممکن است 

گونه تکنولوژی را می توان فروخت و اين ظاھر را نيز حفظ نمود که انگار فروشنده به مقاصد صلح آميز خريدار 

  ... نيروگاه ھای اتمی را به فروش می رسانندھماينست که ھنوز نيز . »باور دارد

در «عرضه شد ) فرانسه(تراتژيک به وزارت دفاع ت امور سأ از جانب ھي٢٠١١ اچريل ٢٠طبق گزارشی که در 

لذا با توجه به خطرات فراوانی که به . » کشور جھان دارای تسليحات اتمی خواھند بود٢٠سی سال آينده قريب به 

 دی ھمراه بوده است و نيز با توجه به بدھی ھای عظيم کشورھای افريقائی می بايئکّرات در رابطه با انرژی ھسته 

به کشور فرانسه % ٨٠نبايد فراموش کرد که اين شرکت به ميزان . م عليه ستراتژی آِروا ايجاد گرددبسيجی عظي

  .تعلق دارد

  

  )ارقام به ھزارتن اورانيوم (٢٠٠٩منابع اورانيوم در سراسر جھان 

  

  :قابل توجه

جای می ه ست ب تن خاک ريز راديواکتيو که در محيط زي٢٠٠٠برای استخراج ھر تن سنگ اورانيوم، استخراج 

گاِز راُدن که به ھنگام استخراج اورانيوم متصاعد می گردد، سالمت کارگران معدن و ساکنين . ماند الزم است

ه ب. دست می دھده  خوبی را در معادن شھر ويسموت بۀلمان در اين زمينه نمونا. اطراف را مخدوش می سازد

طوری که تعداد مبتاليان به ه ب. ز افراد مبتال به سرطان گشتنددنبال آلودگی شديد راديواکتيو در آنجا رقم باالئی ا

  . تخمين زده شده است٢٠٠٠٠راج اورانيوم به بيش از خ بوده و رقم قربانيان است٧٠٠٠از سرطان ريه باالتر 

توان تخمين در افريقا رقم قربانيان مربوطه را با توجه به فقدان آمارگيری و قوانين خفقان بار حاکم به سختی می 

  .اما عواقب آن برای سالمت مردم فاجعه بار است. زد

 مدعيست که در اراضی آرليت اقدام به بازسازی و سم زدائی نموده است، با توجه به نمونه "آِروا"که  در حالی

 برابر ٢٠٠٠ ثابت گشته است که تابش به ميزان CRIIRADبرداری کميسيون اکتشافی مستقل برای تابش اتمی 

 که بستن آنھا را دائم به Imamourenبھره برداری از معادن عظيم ايمامورن . ار معمول در طبيعت رسيده استمقد
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تعويق می اندازند، درست در ھمان وضعی صورت می گيرد که در آرليت حاکم است، با اين تفاوت که وسعت آن 

در .  قصد دارد به گابُن بازگشت نمايد"آِروا"چنين به نظر می رسد که . جا شرايط مربوطه را بسيار حادتر می کنند

  .آنجا بھره برداری از معادن مانونا آثاری داشته است که مردم محل ھنوز از آن در عذابند

 قرار بود جان ٢٠٠٧ بھره برداری از منابع باکونا که پس از قصد خريد اورامين در سال ۀدر افريقای مرکزی پروژ

 که از ھمان دورانی که ھنوز در استعمار افريقای جنوبی بود ز؛ در ناميبيا نيتازه ای بگيرد، متوقف گشته است

دور زدن قوانين و مقررات . فرانسه به لحاظ الومينيوم از آنجا بھره برداری می کند، وضع به ھمين منوال است

 الھه کار تازه ای امنيتی و بی اعتنائی بدانھا علی رغم قطعنامه ھای سازمان ملل متحد و احکام محکومت دادگاه

  .نيست

در ناميبيا در اراضی ترکوبچه ميزان اورانيوم موجود بسيار قليل است و بر يکصد ميليون سخره ھای سنگی می 

ھر چه ميزان علظت اورانيوم در سنگ معدن کمتر باشد به ھمان نسب ميزان . بايد عمليات شيميائی صورت گيرد

بزرگترين منابع اورانيوم است عمليات استخراج صورت از  آنجا که اگر در. آلودگی محيط زيست بيشتر می شود

  .محيط زيستی جديدی بودۀ گيرد، می بايد منتظر بروز فاجع

  

   مصاحبه با رافائل گرانوو–مبحث مسکوت مانده : اورامين

ی اين کشور  استقالل انرژی فرانسه را باطل نموده و شرح می دھد که در چه شرايطۀدر اين مصاحبه گرانوو افسان

وی که عضو سازمان ) ١. (دست می آورنده  در افريقا بيش از ھر جای ديگر سنگ اورانيوم ب"آِروا"و شرکت 

به گونه ای مستند ) ٢(» ی فرانسهئ تاريک انرژی ھسته ۀآِروا در افريقا، چھر« می باشد در کتاب Survieسوروی 

  .مال می سازدو سازش ناپذير سياست دولت فرانسه و عواقب آن را بر 

  

اتکاء شما بر چه عواملی . شما در کتاب خود ثابت می کنيد که استقالل انرژی فرانسه جز افسانه ای بيش نيست

  است؟

. ی قلمداد می کنندئ استقالل انرژی فرانسه را مرتب مديون انرژی ھسته ۀچھل سال است که افسان :رافائل گرانوو

 بر تحريفات مختلفی مطرح ء مقامات رسمی ميزان استقالل انرژی را با اتکا.اين افسانه ايست بسيار قوی و پا برجا

از جمله يکی از اين تحريفات اين است که واردات اورانيوم را جزو واردات مواد خام دانسته و به : می سازند

 شده است،  بسته٢٠٠١اما از زمانی که آخرين معدن اورانيوم فرانسه در سال . حساب واردات انرژی نمی گذارند

و البته پيش از آن نيز بخش اعظم اورانيوم ما وارداتی بوده . کليه اورانيوم مصرفی در نيروگاه ھای ما وارداتی است

 از منابع "آِروا"البته .  از گابُن و سپس از نيِجرءاز نظر تاريخی اورانيوم بدواً از افريقا وارد می شد، ابتدا. است

در چنين شرايطی فقط . اما ھنوز ھم ثلث توليدات آن محصول نيِجر است. ی می کندديگری در جھان نيز بھره بردار

در صورتی می توان از استقالل انرژی سخن گفت که فرض بر اين باشد که گنجينه ھای زيرزمينی مستعمرات 

يقا چه نقشی در رويکرد مزبور ھمچنين اين را که اورانيوم افر. سابق فرانسه ھنوز نيز متعلق به اين کشور می باشد

 اين ھا را من کوشيده ام در کتاب خود -  انرژی ھسته ای فرانسه بازی کرده است، مسکوت می گذاردۀتاريخچ

  .روشن سازم
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ی نظامی و غير ئ با استفاده از آنھا انرژی ھسته "آِروا"آيا ممکن است شما آن مناسبات سياسی را که فرانسه و 

  يح دھيد؟نظامی خود را تأمين کرده اند، توض

که پس از اعالم استقالل کشورھای افريقائی انرژی خود را تأمين نمايد در گابُن و نيِجر  خاطر اينه فرانسه ب

ه بر گابُن مدتی طوالنی عمر بونگو حاکم بود که ب. مستبدترين و برای منافع خود مناسب ترين رژيمھا را نصب کرد

که   ھامانی ديوری را بر سر قدرت آورد، البته پس از آنء ابتدادر نيِجر فرانسه. جايش اخيراً پسرش نشسته است

 ١٩٧۴زمانی که ھامانی ديوری در سال . خود را از رھبر جنبش استقالل طلبانه، باکاری جيبو، خالص کرده بود

قصد چانه زدن بر سر بھای اورانيوم را داشت، وی با کمال رضايت فرانسه از کار بر کنار شد و آنھم توسط 

 مجددا به کمک فرانسه کودتائی نظامی ١٩٩۶در سال . رانی که توسط استعمارگران فرانسوی تربيت شده بودندافس

 بھای اورانيوم در بازارھای ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧که چندی پيش يعنی  و زمانی. پا شده عله دولت غيرنظامی نيِجر ب

 و دولت فرانسه از سوی ديگر در "آِروا" جھانی بسيار باال رفته بود، نبردی ميان رژيم ممدو تانجا از يک سو و

 شباھت داشت که دولت نيِجر از فرانسه خواھان پرداخت بھای ١٩٧۴اين از يک جھت به وضعيت سال . گرفت

 نسبت به بھای پرداختی تا حدی انعطاف نشان داد، زيرا "آِروا"اما اين بار . بسيار بيشتر در قبال اورانيوم شده بود

ھره برداری از بزرگترين منابع اورانيوم افريقا در امامورن را در مد نظر داشته و از رقابت شرکت مزبور ابقای ب

 به نيِجر پرواز نموده و به کودتای قانون ء پيروز شود، سارکوزی ابتدا"آِروا"که  برای اين. با چين می ترسيد

که  اما پس از اين. بز نشان داداساسی ممدو تانجی که قصد داشت در دور بعدی نيز بر سر قدرت بماند چراغ س

ی که عليه تانجی صورت گرفت اقدامی ئ ديگر لزومی نديد در مقابل کودتادست آورد،ه فرانسه معادن مزبور را ب

فقط بخش اندکی از بھای :  سال دخالت فرانسه در امور داخلی نيِجر يک امر ثابت شده است۴٠پس از . صورت دھد

 ۀعالوه مردم آن خطّه از آن بھره ای نبرده اند، بلکه سوداگراِن پشت پرده  است، باورانيوم نصيب دولت نيِجر شده

حکومت ھای نظامی که تحت حمايت فرانسه قرار داشتند به قرضه ھای خارجی افزوده و کشور را به روز سياه 

  .کشاندند

  

  آِروا برای تحقق اھداف صنعتی خويش بر کدام شبکه ھا و روابطی تکيه می کند؟

اعالم استقالل در ی و نظام استعمار جديد که پس از ئ نيروی ھسته ۀ مھره ھای اصلی توسعءھمان ابتدااز 

 Foccartوجود آورد و با ھمکاری فکارت ه  را بCEAدوگل . ی بر سر کار آمدند، ثابت بودندئکشورھای افريقا

 اتمی فرانسه ۀپيِر گيلومات که بانی برنامآنگاه . آنچيزی را که پس از آن فرانک آفريک ناميده شد بنيان گذاری کرد

اما رئيس جمھور فرانسه امروزه مانند گذشته باالترين حامی انرژی ھسته ... بود اولين رئيس شرکت نفت اِلف شد

 نيز درنگی "آِروا"لذا شرکت .  ايجاد نيروگاه ھای جديدۀ منابع کانی و چه در زمينۀ تھيۀای است، چه در زمين

ی خود را بازسازی نموده، موقعيت خويش را ئ سوخت ھسته ۀکه راديواکتيوترين عناصر شبک ايننخواھد کرد در 

 بروز نمود، "آِروا"که بحرانی ميان ممدو تانجا و  عنوان نمونه ھنگامیه ب. ھنگام رويداد مشکالت تحکيم نمايده ب

تجربه بودند وھنگاميکه يک  ديپلماسی غير رسمی دارای ۀاين شرکت به سراغ شخصيت ھائی رفت که در زمين

ه  سرھنگی ب"آِروا"نام جنبش عدالتخواه نيِجری که بخش طوارق آن قوی بود، سر بر آورد، ه جنبش شورشی جديد ب

 "آِروا".  نظامی سفارت فرانسه در نيِجر بود، برای مقابله با آن تجھيز نمودۀنام دنامور را که پيش از آن وابست

ديپلمات مزبوريکی از اعضاء پيشين : ديريت فعاليت ھای خود در نيِجر منصوب نمودھمچنين دومينيک پين را به م

ھر دوی اين ھا به زودی به عنوان اشخاص نا مطلوب در نيِجر اعالم . واحد افريقائی رياست جمھوری فرانسه بود
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اين دو ھمچنين متھم . تو اين امری است که تا کنون در ھيچيک از مستعمرات پيشين فرانسه سابقه نداشته اس. گشتند

در نقاط ديگر نيز عناصر مذموِم . که روابط مشکوکی با جنبش عدالتخواه آن کشور برقرار نموده اند گشتند به اين

دست آوردن معادن جديد ه فرانک آفريک بازسازی شده اند، از جمله يک گروه سه گانه برای واسطگی در بۀ شبک

 لوالوا پِِرت در پارلمان فرانسه و ۀپاتريک بالکانی که نمايند: اتيک کنگودر افريقای مرکزی و در جمھوری دموکر

زی مراحل ترقی خود را در سايه شارل پاسکو آغاز نمود، و يک وزی بود و درست مانند سارکواز نزديکان سارک

قب گشته بود، و مل» وليعھد کاتانگا«نام ژرژ فُِرست که کنسول دوم فرانسه در لومومباشی و به ه سوداگر بلژيکی ب

ول کشتار جمعی توتسی ھا در رواندا ؤئی بود و با باندی که مسنيز فابيان سينگايه که يکی از جاسوسان سابق رواندا

  ...بود ارتباط داشت

  

   را چگونه توصيف می کنيد؟"آِروا"شما راھکار ارتباطاتی 

ی ديگر از آنھا نماند، نفی می کند و به ئناواقعيت ھا را تاجائی که ھيچ مع اينست که "آِروا"راھکار ارتباطاتی 

ھر يک از واحدھای . استخراج اورانيوم يکی از فعاليت ھای به غايت خطرناک است. سادگی نيز قابل توصيف است

ھنگام ه اما ب. اين صنعت برای محيط زيست خسارت بار بوده و معموال بدون رعايت حال مردم محل انجام می شود

يسک ھای ويژه ای که به تابش راديواکتيو مربوط می شوند، نيز افزوده می گردد که به عمد از استخراج اورانيوم ر

اينجا ما با موضوعی سر و کار داريم که در رابطه با مکان ھای نيروگاه ھای اتمی .  مسکوت می مانند"آِروا"جانب 

استخراج اورانيوم زمين، . ه نمی شودخاطر حد اکثر سود آوريشان به عمد از اين امور سخنی گفته بوده و درست ب

مردم محل با آب آلوده زندگی می کنند و فلزات مستعمل را . آب و ھوا را به نحو غير قابل برگشتی مسموم می سازد

 آن منطقه آھسته آھسته، اما به حتم مسموم می ۀو بدين صورت کلي برای ضروريات زندگی خويش به کار می گيرند

. ی را تحت الشعاء قرار دھندئاً نمی خواھد که اين حقايق نام اين شرکت و نيز نيروی ھسته  مسلم"آِروا"گردند و 

البته اولين کسانی که صدمه می بينند معدنچيان می باشند که تا جائی که ممکن است آنھا را نسبت به خطرات 

 در طول "آِروا".  اتخاذ کشتند٩٠ ۀ ابتدائی ترين اقدامات ايمنی در سال ھای دھ–مربوطه در نا آگاھی می گذارند 

 سال بھره برداری حتا در يک مورد نيز حاضر نشده است آلودگی، سرطان و يا ساير بيماری ھای شغلی ۴٠

  .در اين زمينه قانون سکوت محض برقرار گشته است. معدنچيان را بپذيرد

  

  پايان داد؟» سيسم آِروا«چگونه می توان به اين 

فقط اميدم به اين است که اين کتاب بتواند به . ه نمی دھم راه حل ساده ای را پيشنھاد کنممن در کتابم به خود اجاز

تقويت استدالل مخالفان نيروی اتمی ياری رساند و آنھا به خسارات سياسی، اجتماعی، بھداشتی و محيط زيستی که 

سرمايه % ٨٠در حال حاضر . ردند در افريقا با استخراج اورانيوم موجب می گردد، توجه نموده و آگاه گ"آِروا"

ھمين دليل نيز ه يد می گردد و بئجانب مأموران دولتی تأبنابراين سياست آن از .  در دست دولت فرانسه است"آِروا"

ھمچنين آنھا بايد . شھروندان فرانسوی حق دارند روی آن حساب باز کرده و عليه آن نيروی خود را بسيج نمايند

ی موجود تقويت نموده، از خواسته ھای آنھا در رابطه با اقدامات ايمنی، پرداخت مخارج روابطشان را با جنبش ھا

دست آوردن حاکميت آنھا بر ثروت ھای ملی شان، شفافيت سرمايه گذاری و غيره مطلع ه درمانی خسارات وارده، ب

من به سھم ) ٣.(رار داده استھدف خويش ق» آِروا نبايد در نيِجر ھر کاری می خواھد بکند«اين ھا را مجمع . گردند

خود کنار گذاردن فعاليت ھای اتمی را ساده ترين و مطمئن ترين راه برای پايان دادن به سياست غارت و دخالتی که 
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که آيا بھره برداری  مسلم است که تصميم گيری روی اين. اعمال می گردد، می دانم» استقالل انرژی«تحت عنوان 

اما ما بايد اين تقاضا را مطرح سازيم که اين گفتمان ديگر . يا خير حق ملت نيِجر استاز زمين نيِجر ادامه يابد 

  . و دولت فرانسه مسکوت گذاشته نشود"آِروا"توسط 

  

  :پاورقی ھا

 تأسيس گشت، عليه تداوم اتصال ميان فرانسه و مستعمرات پيشين ١٩٨۴که در سال » سوروی«انجمن  )١(

روابط دگرگونه ايست که حاکميت کشورھا و انتخاب مردم را  تقويت "سوروی"ھدف . آن معترض است

  .رعايت نمايد

 Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français “, Raphaël „: عنوان کتاب )٢(

Granvaud, 2012 ,  Agone, 14 €.  "ی فرانسه، رافائل ئ تاريک انرژی ھسته ۀ در افريقا، چھر"آِروا

  يورو١۴ارات آگونه، ، انتش٢٠١٢گرانوو، 

آِروا نبايد در نيِجر ھر کاری می خواھد  (“Areva ne fera pas la loi au  Niger„مجمع فرانسوی  )٣(

 برای کمک به ملت ھای خسارت ديده از استخراج اورانيوم و اعتراض به عواقب ٢٠٠٨در سال ) بکند

فعاليت . زيست می باشد، تأسيس گشتفاجعه بار سياست انرژی ما که عبارت از آلودگی راديواکتيو محيط 

 بين الملل را به ۀ اروپا و جامعۀوليت فرانسه، اتحاديؤ با اين ھدف صورت می گيرند که مسھای اين مجمع

 .آنھا گوشزد نمايد

 

  ٢٠١٢ جون ٩نوشته اِوا الکوست، برگرفته از گلياز، 

html.5055article/fr.editions-golias.www://http 
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