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 5تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئاړیکه ټینگه کړښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۲۰۱۷/۰۹/۱۱                                    داكتر مصطفي آريامل
 

 جنگ احتمالي ذروي و سرنوشت بشر و كره زمين

 

 

 برخاسته هاي تهدید و اتومي، هاي آزمایش سر بر شمالي كوریاي و متحده ایاالت بین متشنج بسیار فضاي یك فعآل
 .است افگنده هراس و بیم جهان بر آن، از
 

 ثباتي بي و ان جون كیم شمالي كوریاي دیكتاتور كامگي خود از عبارت ساخته مشوش را دنیا بیشتر كه حقیقتي اما
 خار سر را دنیا... ر وطني، اصطالح به هردو كه  امریكاست جمهور رئیس ترمپ دونالد مزاجي بوقلمون و

 .اند نگهداشته
 

 .نمایم تقدیم گرامي هموطنان خدمت را موجز مرور و ذیل نوشتهء تا شد محرك جاري مذبذب حالت
 

 كه ،1٩٤5 اگست ٩ و ٦ تاریخ به جاپان باالي متحده ایاالت طرف از نظامي مقصد به اتوم بم دو استعمال از بعد
 و گردید رونما جهان سیاسي و نظامي صحنه در عمده بسیار تغییرات شد دوم جنگ در جاپان شكست به منجر
 :ذیل قرار به عمدتأ

 
 قدرت ابر  یك حیث به بود آنوقت در جهان در اسلحه ترین كشنده صاحب كه قدرتي یگانه متحده، ایاالت .1

 .شد متكفل را داري سرمایه كمپ قیادت و كرد تبارز جهان ذروي،در سالح نظر از بالمنازع
 جماهیرجماهیر اتحاد و گشت مستولي جهان فضاي بر سرد جنگ دوم، گرم جنگ كردن فروكش از بعد .2

  .شد متعهد( سوسیالیستي كمپ)شرق بالك قیادت  وقت، شوروي
 قدرت نیمه  ممالك و ایتالیا فرانسه، برطانیه، جرمني، نظیر اروپا در دوم جنگ از قبل بزرگ هاي قدرت .3

 .افتادند قبلي بلند هاي موقف از و شدند جنگ صدمات و ها زخم التیام مصروف   هالند و پولند، هسپانیه، مثل دیگر
 .داد مكان تغییر مسكو به برلین از و واشنگتن به لندن از جهان ساز سرنوشت هاي پایتخت .٤
 نهایت خودرا اتوم بم ساختن پروژه بناأ داشت بیم بسیار  ذروي اسلحه بر امریكا تسلط از شوروي اتحاد .5

 آزمایش 1٩٤٩ سال در خودا تجربوي اتمي بم اولین توانست امریكا، اتمي اسرار بردن سرقت با و بخشید سرعت
 .نماید

 بعد به آن از و داد هوشدار را امریكا كم، وقت چنان در آنهم و ذروي اسلحه به شوروي اتحاد یافتن دست .٦
 .گرفت اوج بالك دو بین ذروي تسلیحاتي هاي رقابت

 و چین ها بعد. شكستاندند را شوروي-امریكا اتمي انحصار 1٩٦2 در فرانسه و 1٩5٠ اوائل در برطانیه .7
 و نماند عقب هند یعني خود دیرینه دشمن از تا كرد سعي نیز پاكستان. بردند باال عضو شش به را اتمي كلب هند،
  .یافت دست ذروي بم به 1٩٩٨ سال در
 .میباشد ذروي اسلحه صاحب نیز اسرائیل نظامي، متخصصین نظر قرار به .٨
 كورهء اسرائیل اما زد اتمي اسلحه ساختن به تشبث هشتاد، دهه شروع در حسین صدام سركردگي به عراق .٩

 .كرد بمباران بغداد در را عراق ذروي
 
o سال چند از  است رفته انقراض به سوسیالیستي كمپ هاي دیكتاتوري بقایاي از یكي كه شمالي كوریاي 

 كرده آزمایش نیز خودرا هایدروجني بم تازه، هاي خبر قرار و بوده خود ذروي قابلیت انكشاف مصروف باینطرف
 است
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 5تر2له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 منابع دیگر و شمالي كوریاي از را یورانیوم ساختن غني تكنالوجي و ظرفیت كه است ایران از عبارت دیگر كشور
 شده غني یورانیوم تولید راه در مزید كار ظاهرأ ایران گرفت صورت قبل دوسال ایكه موفقه به نظر و آورده، بدست

 .است آورده در تعلیق به میشود ساخته آن از  اتوم بم نهایتأ كه را
 آوردن بدست در ایران غایي نیت از اسرائیل خاصتأ و متحده ایاالت عربي، ممالك دیگر و ایران همسایه ممالك
 .میباشند ناراحت خیلي اتومي اسلحه

 
 جزیره منطقهء كدام در حاال همین هم شاید و شود داخل  اتومي رقابت در دالر پترو پشتوانه با سعودي عربستان اگر

 مذهب فاشیستي حكومت بین كه خصومتي به نظر آنصورت در باشد، كار زیر شان اتومي بم پروژه عربستان،
 آن بیباكانهء بسیار استعمال از یابند دست ذروي اسلحه به اگر است موجود عربستان سني رو تند وهابیت و ایران
  .كرد نخواهند ذریع یكدیگر علیه

 
  : ذروي بم تاریخچه بر مكثي

 
 .میگردد بر قبل قرن یك به تقریبأ آن اجزاي و اتوم كشف

 به كرد مهار و آزاد آنرا بتوان اگر و است نهفته اتوم هستهء در عظیمي بس انرژي كه شدند ملتفت ها ساینتست
 .میتواند شده استفاده آن از مختلف مقاصد

 .شدند خود اتوم بم تولید صدد در متحده وایاالت برطانیه جرمني، خاصتآ جنگ طرفین دوم، جنگ شدن داغ با
 .شد بمباران متحدین هوائي قوت توسط بار چند و كرد تاسیس ناروي در خودرا اتمي تحقیقات  جرمني

 عهد در و نمود مدغم متحده ایاالت با سنگین مصارف نسبت به خودرا  اتمي پروژه برطانیه كه است برین گمان 
  .شد برده پیش به سري نهایت بصورت و Manhattan Project نام تحت روزولت فرانكلن جمهوري ریاست

 .بود شده گزاشته خبر بي پروژه آن موجودیت از جمهور رئیس معاون  ترومن حتي گویند
 

Robert Oppenheimer آمرعلمي حیث شدبه داده برایش" اتوم بم پدر" لقب بعدها كه مشهور دان ساینس 
  .گردید موظف پروژه پیشبرد

 .داشتند سهم پروژه آن در سري بطور نیز امریكا هاي پوهنتون  اتومي جستهء بر دانشمندان از عده یك
 

 .گردید تأسیس مكسیكو نیو Los alamosدر اتوم بم إعمار براي عمده البراتوار یك
 بشر كه بود نظامي و علمي هدف ترین وپرمصرف ترین چلنج پر ترین، غامض از خود زمان در منهتان، پروژه
 .آمد بدر آن از موفق

 
 ذروي اسلحه انواع بارهء در مختصري

 
  .ندارم آن در صالحیتي من بوده وسیع و مغلق نهایت Nuclear Science یا اتوم علم كه نمایم اعتراف باید

 جسته استعانت نیز دیگر منابع از و خواسته بر ام حافظه از كه اند معلوماتي قسمآ میفرمایید مرور ذیل در شما آنچه
  .ام
 
  :اتوم بم 

 .میشود یاد نیز Fission bomb بنام فزیك، علم اصطالح به
 دیگر  نوترون چند شكستن، مجرد به و شده بمبارد  neutronذرات توسط اتوم هسته یا خسته كه اینست اش معني

 كه سریع نهایت تناوب همین و كرده خورد را دیگر هاي اتوم هاي هسته شده آزاد هاي نورون آن و شده آزاد آن از
 و شكسته درهم بم  كپسول یا جعبه و گردیده بلند بسیار حرارت تولید به منجر میگیرد را ثانیه بلیونم یك از كمتر
 چنگیز و جهانسوز  عالوالدین اینكه مثل شده آزاد مهیب العاده فوق انفجار یك با حرارت و Radioactive مواد
 .باشند كرده را حیات و هستي قمع و قلع قصد و داده بهم دست
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 5تر3له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :هایدروجن بم
 :ذیل قرار از دارد وجود هایدروجن بم و آفتاب بین مشترك فزیكي خواص بعضي

 .میدهد تشكیل هیلیوم و هیدرجن را آفتاب كتلهء و اتموسفیر اعظم قسمت .1
 

 فزیكي حقیقت یك نیز Fusion وتیرهء شد ارائه مختصرأ  اتوم بم پاراگراف در كه Fission برخالف فزیك، در
 .است

 .میكند تولید را دیگري مادهء كرده مزج باهم  ماده، بیشتریك یا اتوم دو پروسه، آن در
 هاي اتوم است( Centigrade)گرید سانتي هزار شش حدود در حرارت داراي كه آفتاب عمق و سطح در

 دو و یك هیلیوم و كرده مزج باهم بلند حرارت تحت میدهد تشكیل را آفتاب مجموعي كتله اعظم قسمت كه هایدرجن
 باعث و نموده دوام الینقطع بطور هایدروجن به تجزیه و هیلیوم تولید پروسه همین و كرده تولید اند ثابت غیر كه را

 .میگردد آفتاب روي هاي طوفان و تشعشع حرارت، تولید
 .است گرفته الهام آفتاب فزیكي خاصیت از قسمآ بشر ساخته هایدروجن بم لذا
 .است Thermonuclear Bomb از عبارت H Bomb دیگر نام

 اتموسفیر و  محیط در انفجار، از بعد كه ایست سوزنده بسیار حرارت تولید در مضمر آن تخریبي مهیب خاصیت
 .میشود آزاد

 حیاتي تلفات و مینماید بلع فرصت زودترین به را فضا پایین ارتفاعات و ماحول هواي اكسیژن ،H Bomb انفجار
 .میشود سبب را تصور قابل غیر خسارات و

 .بنشاند خاكستر به را ملیوني چند شهر یك كه است كافي بزرگ هایدروجني  بم یك
 

  بگیرد در بزرگ هاي قدرت بین ذروي جنگ خواسته نا خداي اگر كه شوید هم ناراحت لو و نكنید تعجب
 .رفت خواهد بین از معدود ساعت چند در ها ساختمان و حیاتي و بشري تجمعات اعظم قسمت

 كرده سقوط محیطي حرارت شده زمین به آفتاب شعاع رسیدن مانع و ساخته تاریك بسیار را فضا فراگیر دود و آتش
 زمین روي از را مانده باقي نفوس حاصله، قحطي و شده فلج نیز زراعت نهایت در و شده سبب را شدید برودت و

 .روفت خواهد
 در باشد مانده زنده زمین روي در آنچه شده منفجره مواد از زاده هاي فضله و اكتیف رادیو مواد با آلوده محیط همه
 .رفت خواهند بین از زهري، و مهلك مواد با شدن معروض اثر

 و شمال قطب ابحار، در افتاده دور جزایر بعضي استرالیا، افریقا، جنوبي، امریكاي اگر كه میكنند بیني پیش
 جهان آینده هاي قدرت است ممكن و دارد وجود شان بقاي امكان نگیرند قرار كن تباه ذروي ضربات مورد  جنوب

 .باشند هند و جنوبي،استرالیا افریقاي برازیل، ذروي جنگ خاكستر و دود كردن فروكش از بعد
 

 .كنید تدارك آنجاها در را جایدادي حاال همین میدهد اجازه تان مالي استطاعت اگر كه اینست من توصیهء
 
  كوبالت و نایتروجن بم .3
 .است شده برداشته اتمي هاي قدرت هاي خانه زراد از امروز سالح دو آن
 ساختمان به اما برده بین از  وقت اسرع در را ذیحیات همه ذروي، غلیظ نهایت تشعشع پخش و تولید با نیتروجن بم
 .رساند نمي آسیب ها
 هشتاد دهء در وقت شوروي اتحاد و متحده ایاالت بین تسلیحاتي هاي رقابت اوج در متحده ایاالت توسط متذكره بم

  .گردید افشأ
  تبلیغاتي، استفاده مقصد به شوروي، اتحاد
 جایدادش و بكش  را صاحبش" گفتهء و گزاشت نام بزرگ داران سرمایه بم یا Supercapitalist Bomb به آنرا
 .میكند صدق آن باالي". بگیر را
 
٤. Dirty Bomb تروریستي ذروي ساده هاي بم یا. 
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 5تر٤له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 
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 ساحهء یك هاي جان زنده و میكند تولید محدود ذروي تشعشع و نداشته هولناك تخریبي خاصیت ها بم نوع این
 .میرود بكار عامه نظم زدن برهم و ترس و رعب تولید مقصد به  تر زیاد و ساخته متاثر را محدود

 و ها بلدیه براي آن كردن پاك و ساخته ملوث را زندگي  محیط اكتیف رادیو شده آزاد مواد با مذكور هاي بم
  .میشود تمام گرامي خیلي محلي حكومات

 .یابند دست كند تولید اعظمي تباهي و تخریب كه اسلحه نوع هر به تا دارند نهائي سعي افگن دهشت هاي گروپ
 

 :ذروي اسلحه كنترول و اداره
 :سیاسي صحنه در
 مسلح دندان تا وقت شوروي اتحاد و متحده ایاالت یعني متخاصم قدرت إبر دو كه هشتاد و هفتاد شست، هاي ده در

 دو هر آن، شكن كمر مصارف فكتور همچنان و بشریت ضد اسلحه برعلیه جهاني اعتراضات و ناراحتي شدند
 .واداشت مذاكره آغاز به را طرف

 یعني مخفف نام زیر و كردند آغاز را ذروي اسلحه ساختن محدود براي مذاكرات  عمده، طرف دو باالخره
SALT1 پسانتر و SALT2(Strategic Arms Limitation Talks )از جلوگیري براي و انداختند براه را 

 .شد قرار بر مسكو و واشنگتن بین ستراتیژیك تلفون لین هم، بین شدید بدگمانیهاي اثر از مترقبه غیر اتفاقات
 

 جزایر حتي و افتاده دور بائر  اراضي ها، زیرزمیني فضا، در اتومي آزمایش اكثر شصت، و پنجاه هاي ده در
 .میشد انجام سكنه بدون كوچك

 آزمایش مشخص، موافقات طبق و شدند ها آزمایش آن محیطي اضرار متوجه ذروي عمده هاي قوت و جهان مرد
 .ساختند متوقف را مذكور هاي

 
 :نظامي نظر از

 اركان به و دادند آنكشاف و توسعه"دیوانگي" سرحد تا را  ذروي اسلحه انتقال گانه سه هاي قابلیت قدرت، ابر هردو
 اسلحه با مجهز هاي راكت حامل هاي البحري تحت و  ستراتیژیك هاي افگن بم پیما، قاره هاي راكت گانهء سه

 دو یكي  دشمن، ذروي حملهء صورت در باشد تا نگزاشتند سبد یك در هارا تخم همه یعني نمودند متفرق ذروي
 .كند نابود نیز را كننده حمله تا میباشد داشته جاغور در ذروي اسلحه كافي بقدر دیگر ركن

 كه میشناسند  دوطرفه متیقن تباهي یا Mutually Assured Destruction بنام آنرا جنگي، ستراتیژي نظر از
 .میتواند شده استخراج آن از نیز" دیوانه" معني كه MAD آن مخفف

 
 تعداد گرفت صورت ایكه موفقه به نظر شوروي، جماهیر اتحاد انقراض از بعد و كرد فروكش گرم تشنج رفته رفته

 .یافت كاهش 15٠٠ از پایانتر به طرفین اتمي هاي كالگك و ها بم
 كوه در را قدرت آن افغانستان، حریم به وقت شوروي اتحاد وقیحانهء تجاوز كه گفت كه بود خواهد مورد به بسیار

  .كرد میخكوب  عزیز وطن هاي پایه
 ریگان رونالد جمهوري ریاست عهد در طرفین بین تسلیحاتي هاي رقابت گرفتن اوج اثر در شان ورشكسته اقتصاد

 .درآورد زانو به را مخوف  قدرت آن بود خورده گره آن اشغال و افغانستان به تجاوز قضیهء با زیاد اندازه تا كه
 

 هاي بحران متعاقب فدرالي روسیه خزیدن بیرون هند، چین، نظیر ذروي ظهور نو هاي قدرت كشیدن سر با حاال
 .است شده مكدر بشر آینده و سیاسي فضاي شمالي كوریاي فكتور شدن، مسلح باره دو و تجزیه از زاده

  
 :شده بیني پیش قابل غیر حادثات و عوامل از  جنگ شروع احتمال

 
 تطبیق آنها  نصب و محافظه انتقال، تولید، مرحله در  در چه ذروي اسلحه باالي كه  كنترولي شدیدترین وجود با

 .است ساخته نزدیك ذروي جنگ ورطه به را جهان كه داده رخ حادثاتي آنهم با میشود،
 :كنید توجه ذیل حادثات به
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 5تر5له :شمیره د پاڼو

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 دفاع مركز سیاه، بحیرهء و میانه شرق در همزمان حادثه چند ،1٩5٦ سال در سویز كانال بحران جریان در .1
 .است كرده آغاز را حملوي تحركات شوروي اتحاد كه كشاند برداشت این به را شمالي امریكاي فضاي و  هوایي
 یك آن با همزمان كرده، تعبیر طیاره به تركیه فضاي رادر ها لك لك انبوه خیل یك نظامي رادار كه شد معلوم پسانتر
 بدرقه را سوریه جمهور رئیس موكب روسي 21 میگ طیاره كرده سقوط عارضه اثر در برطانیه نظامي طیارها
 .میكرد
 با خوشبختانه و بود برآمده متقابله حمله و دفاع براي گرفتن آمادگي صدد در امریكا فضاي و هوایي دفاع مركز
 .یافت نجات تباهي از زمین كره طرفین، تامل و تدبیر

 
 اتحاد راكتي بزرگ حمله را ناروي باالي آفتاب طلوع ،Greenland در رادار استیشن  ،1٩٦٠ سال در .2

 .شد طرف بر فهمي غلط ببرد ماشه به دست امریكا ازینكه قبل اما كرد تعبیر شوروي
 پیما قاره هاي راكت كنترول هاي دستگاه با را الكترونیك تماس  بار چند امریكا، ستراتیژیك قومانداني مركز .3
 .نمیكرد كار درست ها كامپیوتر كه شد معلوم پسانتر اما بود دانسته مظنون را شوروي اتحاد و داده دست از
  ،1٩٦2 سال در كیوبا بحران جریان در .٤

 امریكا هاي كشتي تعقیب و مشاهده زیر كیوبا هاي آب در شوروي اتحاد ذروي هاي راكت حامل البحري تحت یك
 .گرفت قرار

 امریكا بحري قواي باالي پرتاب آماده را مسلح راكت یك بحري عسكر یك و برآمد سطح به آب زیر از تحتالبحري
 .كرد جلوگیري بزرگ بس سانحهء از كشتي  قوماندان قاطع مداخله اما ساخت

 
 .میكنم اكتفا فوق حادثهء چند همان به كالم طوالت از جلوگیري براي
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