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”DIVINE STRAKE”-
Provsprängning i USA

"Blotta faktum att administrationen inte
förnekat planerna borde i sig vara
tillräckligt alarmerande", säger
initiativtagaren Jorge Hirsch, professor i
fysik vid universitetet i Kalifornien, San
Diego, som förra hösten samlade mer än
1.800 namnkunniga fysiker i en petition
som fördömde den nya amerikanska
kärnvapenpolicyn med förebyggande
användning av kärnvapen mot icke-
nukleära motparter. Hirsch har de senaste
månaderna i 15 artiklar dokumenterat
farorna med en kärnvapenanfall mot Iran.

"Vi tillhör samtliga den yrkeskår som
väckte kärnvapnen till liv och ser det som
vår ytterst angelägna yrkesplikt att
förhindra deras missbruk."

Brevet slår fast att det inte råder någon klar
skiljelinje mellan små eller större
kärnvapen, ej heller mellan militära och
civila mål vid deras användning.

Allmänheten bör ansluta sig till forskarna
och kräva att Vita Huset tar avstånd från
planerna.

Brevet sänds samtidigt till valda
representanter med krav på att frågan
snarast behandlas i senaten.

USA:s ledande fysiker i brev till Vita Huset:

TRETTON av USA:s främsta fysiker, däribland fem
nobelpristagare, en mottagare av National Medal of
Science och tre tidigare ordföranden för American
Physical Society, riktar i ett brev till Vita Huset och
senaten en skarp varning och kritik mot eventuella
planer på kärnvapen mot Iran som "gravt oansvarigt".

DEN 2 JUNI detonerar 700 ton nukleära
sprängämnen i Nevadaöknen.

Provsprängningen ingår i förberedelserna
till en attack mot Iran  - och går under
det stolta namnet "Divine Strake".

Övriga projekt i raden sedan 2004 bär
namn som "Divine Warhawk", "Divine
Helcats" och "Divine Hates".

RANDI RHODES, känd programvärd på
Air America Radio, sa i ett sanningens
ögonblick i tv-soffan på CNN onsdagen
19 april:

”Om inte varenda kamera som finns i
medierna riktas mot Nevadaöknen den
2 juni, om vi i medierna inte visar upp
detta svampmoln för tittarna den 2 juni -
då finns det inget hopp för amerikanska
folket, inget hopp för medierna.”

Global Security.org: WMD
globalsecurity.org/wmd/ops/divine-strake.htm

Vad händer när en s.k. "bunker-buster" träffar
Teheran?

Union of Concerned Scientists visar i en
animation hur långt radioaktiviteten sprids de
närmaste 48 timmarna efter en laddning på
en megaton.

Union of Concerned Scientists
www.ucsusa.org

Prominent U.S. Physicists Send
Letter to President Bush
(PHYSORG.COM April 17, 2006)
www.physorg.com/news64505715.html
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