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 داکتر غالم آریامل

 
 20/09/2017 

  یذرو یاحتمال جنگ
 

 زمین كرۀ و بشر سرنوشت و
 

 بخش اول

شمالی بر سر آزمایش های اتومی، و تهدید های  فعالً یك فضای بسیار متشنج بین ایاالت متحده و كوریای

 .برخاسته از آن، بر جهان بیم و هراس افگنده است

ن" و "كیم جون ا اما حقیقتی كه بیشتر دنیا را مشوش ساخته عبارت از خود كامگی دیكتاتور كوریای شمالی

رئیس جمهور  "ترمپدونالد "خطرات جهانی بر خواسته از آن و همچنان بی ثباتی و بوقلمون مزاجی 

 .وجود آورده انده دو، معضله حادی را ب كه هر امریکاست

بحران  گر ملل متحد،ا( در خطابه خود در مقر ملل متحد، گفت كه ٩/١٩/٢٠١٧) امروز "دونالد ترمپ"

 .جاری را حل نتواند، امریكا كوریای شمالی را از بین خواهد برد

 یم:ر ذیل را خدمت هموطنان گرامی تقدیم نماو مرو هحالت مذبذب جاری محرك شد تا نوشت

، 194٥اگست  9و  ٦بعد از استعمال دو بم اتوم به مقصد نظامی از طرف ایاالت متحده باالی جاپان به تاریخ 

نظامی و سیاسی جهان رونما ۀ كه منجر به شكست جاپان در جنگ دوم شد تغییرات بسیار عمده در صحن

 :گردید و عمدتأ به قرار ذیل

ر یك  اب ، یگانه قدرتی كه صاحب كشنده ترین اسلحه در جهان در آنوقت بود به حیثۀ امریکاایاالت متحد

 .شد متکفلرا  قدرت بالمنازع از نظر سالح ذروی، در جهان تبارز كرد و قیادت كمپ سرمایه داری

 شوروی جماهیر بعد از فروكش كردن جنگ گرم دوم، جنگ سرد بر فضای جهان مستولی گشت و اتحاد -1

 .متعهد شدرا )كمپ سوسیالیستی(  وقت،  قیادت بالك شرق

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ariamal_g_mostafa_jangzarawi_wa_darnewesht_bashar_1.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ariamal_g_mostafa_jangzarawi_wa_darnewesht_bashar_1.pdf


  
 

 

 4از 2

انیه، فرانسه، ایتالیا و ممالك نیمه قدرت تقدرت های بزرگ قبل از جنگ دوم در اروپا نظیر جرمنی، بر -2

و از موقف های بلند قبلی  دیگر مثل هسپانیه، پولند، و هالند مصروف التیام زخم ها و صدمات جنگ شدند

 .تادنداف

 .پایتخت های سرنوشت ساز جهان از لندن به واشنگتن و از برلین به مسكو تغییر مكان داد -3

ا نهایت ر خود ساختن بم اتوم ۀپروژ ءً ذروی بسیار بیم داشت بنا ۀاتحاد شوروی از تسلط امریكا بر اسلح -4

 1949جربوی خود در سال ت موسرعت بخشید و با سرقت بردن اسرار اتمی امریكا، توانست اولین بم ات

 .آزمایش نماید

از آن به بعد  دست یافتن اتحاد شوروی به اسلحه ذروی و آنهم در چنان وقت كم، امریكا را هوشدار داد و -٥

 .رقابت های تسلیحاتی ذروی بین دو بالك اوج گرفت

ند. بعد ها چین و تشوروی را شكس - انحصار اتمی امریكا 19٦2و فرانسه در  19٥0انیه  در اوائل تبر -٦

دشمن دیرینه خود یعنی هند عقب  نیز سعی كرد تا از پاکستانهند، كلب اتمی را به شش عضو باال بردند. 

 .به بم ذروی دست یافت 199٨نماند و در سال 

 .باشد به قرار نظر متخصصین نظامی، اسرائیل نیز صاحب اسلحه ذروی می -7 

 ۀاسرائیل كور هشتاد، تشبث به ساختن اسلحه اتمی زد اما ۀصدام حسین در شروع ده عراق به سركردگی -٨ 

 .ذروی عراق را در بغداد بمباران كرد

 ز چند است ا كوریای شمالی كه یكی از بقایای دیكتاتوری های كمپ سوسیالیستی به انقراض رفته

بم هایدروجنی  ی تازه،طرف مصروف انكشاف قابلیت ذروی خود بوده و قرار خبرها اینه سال ب

 .كرده است را نیز آزمایش خود

 غنی ساختن یورانیوم را از كوریای تکنالوژیدیگر عبارت از ایران است كه ظرفیت و  کشور 

ار ك سال قبل صورت گرفت ایران ظاهرأ دو فقه ایاشمالی و دیگر منابع بدست آورده، و نظر به مو

 .انداخت شود به تعلیق ه نهایتأ بم اتوم از آن ساخته میمزید در راه تولید یورانیوم غنی شده را ك

 در  ممالك همسایه ایران و دیگر ممالك عربی، ایاالت متحده و خاصتأ اسرائیل از نیت غایی ایران

 .باشند بدست آوردن اسلحه اتومی خیلی ناراحت می

 ۀنطقم کدام هم همین حاال دراگر عربستان سعودی با پشتوانه پترو دالر در رقابت اتومی داخل شود و شاید 

 حکومتخصومتی كه بین  صورت نظر به جزیره عربستان، پروژه بم اتومی شان زیر كار باشد، در آن

 اگر به اسلحه ذروی دست یابند از استعمال فاشیستی مذهب ایران و وهابیت تند رو سنی عربستان موجود است

  نخواهند كرد غریددیگر  آن علیه یك ۀبسیار بیباكان
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  : مكثی بر تاریخچه بم ذروی

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

رد آزاد و مهار ك اتوم نهفته است و اگر بتوان آنرا ۀساینتست ها ملتفت شدند كه انرژی بس عظیمی در هست

 .تواند به مقاصد مختلف از آن استفاده شده می

 .دنداتوم خود ش ایاالت متحده در صدد تولید بم انیه وتجرمنی، بر با داغ شدن جنگ دوم، طرفین جنگ خاصتآ

 .بمباران شد سیس كرد و چند بار توسط قوت هوائی متحدینأرا در ناروی ت جرمنی  تحقیقات اتمی خود

  

 

 

 

 

 

 

 

و در  نمود را به نسبت مصارف سنگین با ایاالت متحده مدغم اتمی  خود ۀانیه پروژتگمان برین است كه بر

نهایت سری به پیش  صورته و ب Manhattan Project تحت نام "روزولت ن"فرانکلیعهد ریاست جمهوری 

 .برده شد

 .اشته شده بودذمعاون رئیس جمهور از موجودیت آن پروژه بی خبر گ "رومنــت"گویند حتی 

Robert Oppenheimer   علمی  به حیث آمر شد برایش دادهها لقب "پدر بم اتوم"  ساینس دان مشهور كه بعد

 .پیشبرد پروژه موظف گردید

 .داشتند طور سری در آن پروژه سهمه اتومی  پوهنتون های امریكا نیز ب ۀیك عده از دانشمندان بر جست

 .نیو مكسیكو تأسیس گردید   Los alamosعمار بم اتوم درایك البراتوار عمده برای 

نظامی بود  پرمصرف ترین هدف علمی و ض ترین، پر چلنج ترین وپروژه منهتان، در زمان خود از غام

 .كه بشر موفق از آن بدر آمد
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 :انواع اسلحه ذروی ۀمختصری در بار

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

ً فرمایید قسم آنچه شما در ذیل مرور می دیگر نیز  معلوماتی اند كه از حافظه ام بر خواسته و از منابع ا

 .استعانت جسته ام

  :بم اتوم

 .شود نیز یاد می Fission bomb نام ه، بفزیکبه اصطالح علم 

 

 

 

 

 

 

 

، چند نوترون شکستن یا بمبارد شده و به مجرد   neutronاتوم توسط ذرات ۀمعنی اش اینست كه خسته هست

دیگر را خورد كرده و همین تناوب  آزاد شده و آن نورون های آزاد شده هسته های اتوم هایدیگر از آن 

 تولید حرارت بسیار بلند گردیده و گیرد منجر به نهایت سریع كه كمتر از دو سه بلیونم ثانیه را در بر می

ده قوی و مهیب آزاد حرارت با یك انفجار فوق العا و Radioactive و مواد شکستهبم درهم  کپسولجعبه یا 

 .دست بهم داده و قصد قلع و قمع هستی و حیات را كرده باشند كه عالوالدین جهانسوز و چنگیز شده مثل این

 

 پایان بخش اول

 ادامه دارد

 در بخش دوم بحثی راجع به بمب هایدروژن خواهم داشت

 

 

 


