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Fukushima ar ascunde un program militar
secret
Site-ul canadian Global Research sustine ca in centrala nucleara de la
Fukushima, grav afectata in urma seismului urmat de tsunami din 11 martie,
ar ascunde de fapt un proiect militar secret. Potrivit autorului articolului,
japonezul Yoichi Shimatsu, Tratatul de securitate existent intre Japonia si
SUA au amanat, in mod fatal, interventia specialistilor pentru oprirea topirii
miezului nuclear al centralei.

Explozie la Fukushima

Potrivit lui Yoichi Shimatsu, rapoartele confuze si contradictorii despre centrala nucleara de la
Fukushima nu au drept cauza doar avariile produse de tsunami sau lipsa de comunicare.
Intarzierile inexplicabile si explicatiile sumare ale reprezentantilor operatorului centralei (Tokyo
Electric Power Company - TEPCO) si ale ministerului Economiei par sa duca spre un factor care
nu a fost prezentat pana acum.
Industria nucleara si agentiile guvernamentale se chinuie sa previna descoperirea facilitatilor de
cercetare in domeniul atomic, ascunse in interiorul centralei de la Fukushima, noteaza Global
Research.

Un program militar nuclear este detectabil numai cand sistemul de control al informatiei cedeaza
momentan sau este distrus, spune autorul articolului. O privire mai atenta trebuie atintita asupra
diferentelor dintre declaratiile oficiale si evenimentele neasteptate.
Initial, TEPCO a anuntat ca erau operationale trei reactoare, in momentul cutremurului din 11
martie. Apoi, o explozie provocata de hidrogen a distrus Unitatea 3, care functiona pe un
amestec oxid de plutoniu-uraniu. Imediat, Unitatea 6 a disparut de pe lista reactoarelor
operationale, in conditiile in care particule letale de plutoniu ieseau din Unitatea 3.
Potrivit Global Research, plutoniul este folosit pentru fabricarea armelor de distrugere in
masa.
Un incendiu a izbucnit in reactorul Unitatii 4, posibil din cauza supraincalzirii barelor de uraniu, in
lipsa apei din baia de racire. Insa dimensiunea incendiului arata ca reactorul functiona la
capacitate maxima din cu totul alte motive decat generarea de energie electrica.
Lipsa acestui reactor de pe lista facilitatilor de generare a energiei electrice ridica intrebarea daca
acesta nu era cumva folosit pentru imbogatirea uraniului, aceasta fiind prima etapa a
procesului de extragerea a materialului fisionabil utilizat in producerea de armament.
Scurgerea de apa iradiata de la centrala in Pacific este o noua piesa a puzzle-ului, deoarece
sursa subterana a scurgerii este nedetectabila (sau, poate, nementionabila). Labirintul inundat de
tevi, unde cadavrele celor doi muncitori au fost descoperite – pana la descoperirea celor doua
victime, locul nu a fost dezvaluit presei – ar putea contine rezolvarea misterului: este un laborator
pe care nimeni nu a avut curajul sa-l faca public.
Mai mult, se pare ca insusi premierul nipon, Naoto Kan, nu are acces la informatiile vitale din
jurul centralei de la Fukushima. Astfel, in jurul acestei centrale s-ar fi creat un mare zid de catre
operatorul centralei, TEPCO, designerul centralei – General Electric, Ministerul Industriei si
Comertului, fostul partid de guvernamant (Liberal Democrat) si… Casa Alba.
Ichiro Ozawa, liderul Partidului Liberal Democrat, partid care a sustinut, in cei 54 de ani in care sa aflat la putere, instalarea centralelor nucleare, a avut o intalnire confidentiala cu ambasadorul
american John Roos, in timp ce presedintele Barack Obama facea declaratii de sprijinire a
amplasarii de noi centrale nucleare in SUA, scrie Global Research.
Acordul manciurian
Lantul evenimentelor din spatele acestui vast aranjament dateaza de decenii, scrie Global
Research. In timpul ocupatiei militare a nord-estului Chinei de catre Japonia, in anii 1930, statulmarioneta Manchuko a fost constituit ca o centrala moderna energetica menita sa alimenteze
Japonia suprapopulata si masinaria sa militara. Legaturile stranse intre armata japoneza si
expertii in economie a condus la realizari tehnologice surprinzatoare, inclusiv prototipul unui tren
de mare viteza (Shinkansen) si declansarea proiectului de realizare a bombei atomice de catre
Japonia, in nordul Coreei. Nobusuke Kishi era atunci ministru al comertului si Economiei, cel care
planifica un razboi total pe scara larga.
Dupa infrangerea Japoniei, in 1945, Kishi a fost gasit vinovat ca fiind criminal de razboi, insa el a
reusit sa scape de spanzuratoare din motive ramase necunoscute inca. Interesant e ca planul lui
Kishi referitor la o economie centralizata a constituit un exemplu pentru Ministerul Industriei si

Comertului, minister care a creat moracolul economic care a transformat Japonia postbelica intro putere economica mondiala.
Dupa ce a intrat in gratiile secretarului de stat american John Foster Dulles, Kishi a fost ales
premier al Japoniei in 1957. Protejatul sau, Yasuhiro Nakasone, un fost ofiter naval si viitor primministru, a condus campania Japniei de a deveni putere nucleara sub acoperirea Legii Energiei
Atomice de Baza.
Kishi a negociat in secret un acord cu Casa Alba pentru a pemite armatei americane sa
depoziteze bombe atomice in bazele Okinawa si Atsugi, de langa Tokyo. (Caporalul Lee Harvey
Oswald – cel care l-a asasinat pe presedintele JF Kennedy – a fost santinela la depozitul subteran
de la Atsugi.) In schimb, SUA su-au dat acordul ca Japonia sa deruleze un program nuclear ”civil”.
Abia acum doi ani a fost dezvaluit un document despre acordul secret americano-japonez.
Dezvaluirile, considerate extrem de importante in Japonia, au fost in general ignorate de catre
media din Occident. Iata ca, scrie Global Research, cu centrala Fukushima fumegand, Lumea
plateste pentru neglijenta unor ziaristi.
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Accidentul nuclear de la Fukushima a fost
ridicat la nivelul 7, ca la Cernobil
ADRESA: http://crct.ro/nePQ
Agentia japoneza pentru Siguranta Nucleara a decis marti sa
modifice clasificarea evenimentului de la Fukushima Daiichi
de la nivelul cinci la nivelul sapte pe scara internationala a
evenimentelor radiologice. Dezastrul de la Fukushima a fost
astfel plasat la acelasi nivel de gravitate cu cel de la Cernobil,
din 1986, transmite Mediafax.
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