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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ
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نادر نورزایی

به بهانه ای استفاده از اولین بم اتمی
در  75سال پیش توسط امپریالیزم امریکا
در روز های  17جوالی تا  ۲اگوست سال  1۹45سه مرد در شهر پوتسدام نزدیک برلین آلمان مالقاتی نمودند که
چگونه جهان را بین شان بعد از جنگ دوم جهانی تقسیم کنند .این سه مرد استالین ،چرچیل و ترومن نام داشتند .آنها
از امپریالیزم روسی ،انگلیسی و امریکائی نمایندگی می کردند .پروتوکول های این کنفراس را چارلز .ل .می.
جونیور در کتابی تحت نام "مالقات در پوتسدام" در سال  1۹75جمعبندی نموده است .خواندن این کتاب را به همه
توصیه می کنم که چگونه این سه مرد (زنان از چنین حماقتی برخوردار نیستند) جهان را بین خود تقسیم نمودند و
تبعات اش را ما تا امروز می بینم و چانس صلح در جهان بعد از جنگ دوم از دست رفت.
در اینجا من فقط به این امر می پردازم که آیا استفاده از بم اتمی یک ضرورت نظامی بود و یا نه بلکه یک فیصله
ای سیاسی که قدرت امریکا را به رخ رقیبان اش ،که همه می خواستند در غنایم بعد از جنگ شامل باشند ،بکشد.
استفاده از بم اتم به هیچ صورت ضرورت نظامی نبود.
در بحث هایی که در صبح  16جوالی  1۹45در مورد جنگ چاپان بین جنرال های امریکایی از جمله رئیس ستاد
ارتش هاپ آرنولد ،صورت گرفت نظریات قرار ذیل بود .هاپ آرنولد به این نظر بود که بمباران متعارف جنگ را
خاتمه می دهد .جنرال جورج مارشال به این نظر بود که باید به جاپانی ها اخطار داده شود تا تسلیم شوند و از بم
استفاده نشود .ادمیرال کینگ به این نظر بود که محاصره ای بحری کافی است تا جاپان تسلیم شود .جنرال آیزنهاور
که بعد هم رئیس جمهور امریکا شد به این نظر بود که جاپان شکست خورده است و استفاده از بم اتمی "مطلقا ً غیر
ضروری" است و وجهه ای امریکا را در جهان خدشه دار می کند و به نفع دراز مدت آن نخواهد بود.
ولی سیاست مداران به فکر دیگری بودند .استالین در این کنفرانس اعالم نمود که وی هم تا  ۸اگوست شامل جنگ
جاپان خواهد شد که به طبع امریکائی ها نبود .چون واضح بود که جاپان شکست خورده است و امریکا نمی خواست
که روسیه در جاپان هم به غنایم جنگی دست یابد مانند اروپای شرقی .امریکا می خواست هرچه زود تر جنگ را
خودش تمام کند و به روسیه این امکان را ندهد که شامل امتیازات بعد از شکست جاپان باشد .در اینجا امریکا دو
انتخاب داشت .یکی در خواست تسلیم بال قید و شرط از جاپان و یا استفاده از بم اتمی .ادمیرال لیهی مشکل داشت
کسی را قانع کند که چرا از بم استفاده شود مگر به این دلیل که "مخارج هنگفتی را این پروژه ای ساخت بم بر داشته
است"
وقتی اخبار تست موفقیت آمیز بم اتم از نیو مکسیکوی امریکا نشر شد ،امریکایی ها به مردم خود دروغ گفتند و
اعالم نمودند که در نیو مکسیکو در پایگاه نظامی که مواد منفجره و ترکیبات آتشبازی و مواد کیمیائی در آنجا انبار
شده بودند منفجر شده است .این فیصله که بم اتم استفاده شود کامالً یک تصمیم سیاسی و امپریالیستی بود و می
خواست روسیه را در مذاکرات در بارۀ اروپا و سرنوشت اش مجاب کند و قدرت امریکا را به رخ همه بکشد.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

