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 داکتر غالم آریامل
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  یذرو یاحتمال جنگ
 

 زمین كرۀ و بشر سرنوشت و
 

 و اخیر  دومبخش 

 :بم هایدروجن -1

 :بعضی خواص فزیكی مشترك بین آفتاب و بم هایدروجن وجود دارد از قرار ذیل

 .دهد آفتاب را هیدرجن و هیلیوم تشكیل می ۀقسمت اعظم اتموسفیر و كتل -1

 .حقیقت فزیكی است نیز یك Fusion ۀتیر كه در پاراگراف بم اتوم  مختصرأ ارائه شد و Fission در فزیك، برخالف

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_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Ariamal_g_mostafa_jangzarawi_wa_darnewesht_bashar_2.pdf


  
 

 

 5از 2

 .كند دیگری را تولید می ۀیك ماده،  باهم مزج كرده ماد در آن پروسه، دو اتوم یا بیشتر

ایدرجن است اتوم های ه  (Centigrade)در سطح و عمق آفتاب كه دارای حرارت در حدود شش هزار سانتی گرید

باهم مزج كرده و هیلیوم یك و دو را كه  د تحت حرارت بلندنده كه قسمت اعظم كتله مجموعی آفتاب را تشكیل می

د طور الینقطع دوام نموده و باعث تولیه تجزیه به هایدروجن ب غیر ثابت اند تولید كرده و همین پروسه تولید هیلیوم و

 .گردد فتاب میآ حرارت، تشعشع و طوفان های روی

 .از خاصیت فزیكی آفتاب الهام گرفته است ا  بشر قسم ۀبم هایدروجن ساخت لذا

 .است Thermonuclear Bomb عبارت از H Bomb نام دیگر

زاد محیط  و اتموسفیر آ خاصیت مهیب تخریبی آن مضمر در تولید حرارت بسیار سوزنده ایست كه بعد از انفجار، در

 .شود می

ی نماید و تلفات حیات می ن هوای ماحول و ارتفاعات پایین فضا را به زودترین فرصت بلع، اكسیژH Bomb  انفجار

 .شود و خسارات غیر قابل تصور را سبب می

 .یك بم  هایدروجنی بزرگ كافی است كه یك شهر چند ملیونی را به خاكستر بنشاند

بگیرد قسمت اعظم  قدرت های بزرگ در تعجب نكنید و لو ناراحت هم شوید كه اگر خدای نا خواسته جنگ ذروی بین

 .رفت دنتجمعات بشری و حیاتی و ساختمان ها در چند ساعت معدود از بین خواه

رده محیطی سقوط ك آتش و دود فراگیر فضا را بسیار تاریك ساخته و مانع رسیدن شعاع آفتاب به زمین شده حرارت

حاصله، نفوس باقی مانده را از روی زمین  و قحطی و برودت شدید را سبب شده و در نهایت زراعت نیز فلج شده

 .خواهد روفت

زنده مانده باشد در  همه محیط آلوده با مواد رادیو اكتیف و فضله های زاده از مواد منفجره شده آنچه در روی زمین

 .اثر معروض شدن با مواد مهلك و زهری، از بین خواهند رفت

و جنوب   قطب شمال جنوبی، افریقا، استرالیا، بعضی جزایر دور افتاده در ابحار، كنند كه اگر امریكای پیش بینی می

ممكن است بعد از فروكش كردن دود و  مورد ضربات ذروی تباه كن قرار نگیرند امكان بقای شان وجود دارد و

 .هند باشند استرالیا و خاكستر جنگ ذروی برازیل، افریقای جنوبی،

 !!تدارك كنید ها دهد همین حاال جایدادی را در آنجا تطاعت مالی تان اجازه میمن اینست كه اگر اس ۀتوصی

  بم نایتروجن و كوبالت -2

مقدار انباشته های  گویند آن دو سالح امروز از زراد خانه های قدرت های اتمی برداشته شده است، اما از انواع و

 .داند درستی نمیه اسلحه قتل دسته جمعی در زراد خانه های شان كسی ب

اختمان اما به س بردمی  از بینروی، همه ذیحیات را در اسرع وقت بم نیتروجن با تولید و پخش تشعشع نهایت غلیظ ذ

 .ها آسیب نمی رساند
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 اءافش ۀ هشتادوقت در د بم متذكره توسط ایاالت متحده در اوج رقابت های تسلیحاتی بین ایاالت متحده و اتحاد شوروی

  .گردید

اشت و ذیا بم سرمایه داران بزرگ نام گ Supercapitalist Bomb شوروی، به مقصد استفاده تبلیغاتی، آنرا بهاتحاد 

 .كند را  بكش و جایدادش را بگیر". باالی آن صدق می "صاحبش  ۀگفت

3- (Dirty Bomb )یا بم های ساده ذروی تروریستی. 

دود مح ۀهای یك ساح كند و زنده جان نداشته و تشعشع ذروی محدود تولید می این نوع بم ها خاصیت تخریبی هولناك

 .رود كار میه عامه ب را متاثر ساخته و زیاد تر  به مقصد تولید رعب و ترس و برهم زدن نظم

حكومات بلدیه ها و  رادیو اكتیف محیط  زندگی را ملوث ساخته و پاك كردن آن برای ۀبم های مذكور با مواد آزاد شد

  .د.شو تمام می نمحلی خیلی گرا

 .كند دست یابند گروپ های دهشت افگن سعی نهائی دارند تا به هر نوع اسلحه كه تخریب و تباهی اعظمی تولید

 

 :اداره و كنترول اسلحه ذروی

 :در صحنه سیاسی

وقت تا دندان مسلح  رویدر ده های شست، هفتاد و هشتاد كه دو إبر قدرت متخاصم یعنی ایاالت متحده و اتحاد شو

فكتور مصارف كمر شكن آن، هر دو طرف  شدند ناراحتی و اعتراضات جهانی برعلیه اسلحه ضد بشریت و همچنان

 .را به آغاز مذاكره واداشت

 SALT1 مخفف یعنی باالخره دو طرف عمده،  مذاكرات برای محدود ساختن اسلحه ذروی را آغاز كردند و زیر نام

راه انداختند و برای جلوگیری از اتفاقات غیر مترقبه ه ب را SALT2(Strategic Arms Limitation Talks) و پسانتر

 .ستراتیژیك بین واشنگتن و مسكو بر قرار شد های شدید بین هم، لین تلفون از اثر بدگمانی

افتاده و حتی جزایر كوچك  ت، اكثر آزمایش اتومی در فضا، زیرزمینی ها، اراضی  بائر دورسدر ده های پنجاه و ش

 .شد بدون سكنه انجام می

مشخص، آزمایش  مرد جهان و قوت های عمده ذروی متوجه اضرار محیطی آن آزمایش ها شدند و طبق موافقات

 .های مذكور را متوقف ساختند

 :از نظر نظامی

نكشاف دادند و به اركان ا توسعه و دو ابر قدرت، قابلیت های سه گانه انتقال اسلحه ذروی  را تا سرحد "دیوانگی" هر

راكت های قاره پیما، بم افگن های ستراتیژیك  و تحتالبحری های حامل راكت های مجهز با اسلحه ذروی  ۀسه گان
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 ذروی دشمن،  یكی دو ركن ۀاشتند تا باشد در صورت حملذدر یك سبد نگ را متفرق و تعبیه نمودند یعنی همه تخم ها

 .باشد تا حمله كننده را نیز نابود كند ه ذروی در جاغور داشته میاسلح قدر كافیه دیگر ب

شناسند كه  طرفه  می دو یا تباهی متیقن Mutually Assured Destruction نامه از نظر ستراتیژی جنگی، آنرا ب

 .تواند كه معنی "دیوانه" نیز از آن استخراج شده می   MAD مخفف آن

عداد صورت گرفت ت كه بعد از انقراض اتحاد جماهیر شوروی، نظر به موفقه ایرفته رفته تشنج گرم فروكش كرد و 

 .كاهش یافت 1500بم ها و كالگك های اتمی طرفین به پایانتر از 

ایه قدرت را در كوه پ اتحاد شوروی وقت به حریم افغانستان، آن ۀبسیار به مورد خواهد بود كه گفت كه تجاوز وقیحان

 .كرد های وطن عزیز  میخكوب

گان جمهوری رونالد ری شكسته شان در اثر اوج گرفتن رقابت های تسلیحاتی بین طرفین در عهد ریاست اقتصاد ور

 .مخوف را به زانو درآوردبود آن قدرت  تجاوز به افغانستان و اشغال آن گره خورده ۀكه تا اندازه زیاد با قضی

متعاقب بحران های زاده  هند، بیرون خزیدن روسیه فدرالیحاال با سر كشیدن قدرت های نو ظهور ذروی نظیر چین، 

 .و آینده بشر مكدر شده است از تجزیه و دو باره مسلح شدن، فكتور كوریای شمالی فضای سیاسی

 :از عوامل و حادثات غیر قابل پیش بینی شدهاحتمال شروع جنگ  

 نصب  آنها تطبیق می تولید، انتقال، محافظه ومرحله ترین كنترولی كه باالی اسلحه ذروی چه در   با وجود شدید

 .ساخته است شود، با آنهم حادثاتی رخ داده كه جهان را به ورطه جنگ ذروی نزدیك

 :به حادثات ذیل توجه كنید

o 1-  سیاه، مركز ۀ ، چند حادثه همزمان در شرق میانه و بحیر195٦در جریان بحران كانال سویز در سال

امریكای شمالی را به این برداشت كشاند كه اتحادشوروی تحركات حملوی را آغاز  یو فضایدفاع هوایی 

 .كرده است

یك  همزمان با آن در فضای تركیه به طیاره تعبیر كرده، پسانتر معلوم شد كه رادار نظامی یك خیل انبوه لك لك ها را

ی موكب رئیس جمهور سوریه را روس21انیه در اثر عارضه تخنیكی سقوط كرده و طیاره میگ تنظامی بر ۀطیار

 .كرد بدرقه می

ا تدبیر ختانه بو خوشب مركز دفاع هوایی و فضای امریكا در صدد آمادگی گرفتن برای دفاع و حمله متقابله برآمده بود

 .زمین از تباهی نجات یافت ۀو تامل طرفین، كر

o 2-  استیشن رادار در19٦0در سال  ،  Greenlandبزرگ راكتی اتحاد  وی را حمله، طلوع آفتاب باالی نار

 .بر طرف شد ینكه امریكا دست به ماشه ببرد غلط فهمیا شوروی تعبیر كرد اما قبل از



  
 

 

 5از 5

o 3- قاره  های راكت مركز قوماندانی ستراتیژیك امریكا، چند بار  تماس الكترونیك را با دستگاه های كنترول

پسانتر معلوم شد كه نقص در كمپیوتر  پیما از دست داده و اتحاد شوروی را مظنون به سبوتاژ دانسته بود اما

 .ها بود

o 4-  19٦2در جریان بحران كیوبا در سال ، 

كشتی های امریكا  یك تحت البحری حامل راكت های ذروی اتحاد شوروی در آب های كیوبا زیر مشاهده و تعقیب

 .گرفتقرار 

با سالح ذروی   تحتالبحری از اثر كمبود اوكسجین، از زیر آب به سطح برآمد و یك عسكر بحری  یك راكت مسلح

 .بس بزرگ جلوگیری كرد ۀرا آماده پرتاب باالی قوای بحری امریكا ساخت اما مداخله قاطع قوماندان  كشتی از سانح

 .كنم اكتفا می فوق ۀبرای جلوگیری از طوالت كالم به همان چند حادث

 .وبسایت وزین آریانا افغانستان Editting یك خواهش از تیم محترم و وارد در كار

 قابل دسترس است در زیر پاراگراف Google را كه در Nuclear Mushroom سعی كردم تا یك فوتوی انفجار ذروی یا

 .نشدمكنم تا به مضمون یك برجستگی ببخشد اما موفق  paste تاریخچه بم ذروی

 لآریا ممصطفی  با احترام .اگر آن خالیگاه را شما پر كنید نهایت ممنون خواهم شد

 

 پایان قسمت دوم و اخیر

 

 :فرمائیدی توانید به کمک لینک ذیل مطالعه مقسمت اول این مطلب مهم را 

.pdf1_http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Ariamal_g_mostafa_jangzarawi_wa_darnewesht_bashar 
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