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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اگست ٠٨

  

  ! ھيروشيمااتومیگرد بمباران  ھفتادمين سال

 
در مراسمی که برای يادبود آن ، ]اسد[ مرداد ماه١۵ ھيروشيما، در صبح روز اتومیدر ھفتادمين سالگرد بمباران  

 در سطح جھان اتومیھای   و شھردار ھيروشيما، خواستار نابودی سالحجاپانوزير  برگزار شد، شينزو آبه، نخست 

 در پايان جنگ جھانی دوم حضور جاپان اتومی نمايندگانی از صد کشور جھان در مراسم مربوط به بمباران .شدند

  .داشتند

اين .  بر ھيروشيما انداخت و سه روز پس از آن بمبی ديگر در ناکازاکیاتومی بمبی امريکا ت، ارتشگسششم ماه ادر 

 . ھزار کشته برجای گذاشت١٢٩کم   در جريان جنگ، دستاتومیتنھا موارد استفاده از بمب 

 امريکاند، به ارتش  بسازند و از آن استفاده کناتومیھا بمب  یالمان، با توجيه اين که احتمال دارد امريکائیدانشمندان 

ھای  البته نخستين بمب.  دست يابنداتومیھا تا پايان جنگ نتوانستند به بمب  یالماناما .  بسازداتومیکردند تا بمب  کمک 

 ميالدی، يعنی حدود دو ماه ١٩۴۵ ی برای انفجار در اروپا بعد از پايان جنگ آماده شدند، زيرا جنگ ھشتم مامريکا

 ميالدی در پی ١٩۴٠مبر ھا از سپت جاپانی. پايان يافته بود) در آالموگوردو(  اتومی انفجار پيش از نخستين آزمايش
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 در شرايطی نبود که بتواند کمک جاپان داشتند، اما صنعت ئی بودند، اگر چه در اين زمينه دانش باالاتومیساختن بمب 

برخی .  ميالدی ويران شده بود١٩۴۵ سال ئی ھواھا در بمباران ات مھم آنتأسيسچنين برخی  ھم. ھا بکند چندانی به آن

 راه درازی داشتند، استفاده از چنين بمب را اتومیيابی به بمب  ھا تا دست یجاپان با توجه به اين که امريکائیدانشمندان 

ھای  سيبترين آ  اصرار به استفاده از آن داشت و برای ايجاد بيشامريکااما ارتش . دانستند ھا غيراخالقی می عليه آن

ھا  ھا بدون اخطار قبلی و بدون اعالم ماھيت آن  به تسليم شدن ، سعی داشتند اين بمبجاپانروانی به منظور وادار کردن 

  .اکنون زمان گزينش اھداف بود. شده اصابت کند نييبه اھداف از پيش تع

  
ا برای کاھش برخی پی آمدھا، از  مورد نظر بود، امجاپانپايتخت پيشين » کيوتو«در نخستين فھرست، شھر تاريخی 

برای نخستين بمباران، ھيروشيما و برای بمباران بعدی، شھر صنعتی ککورا برگزيده شده . فھرست کنار گذاشته شد

 دستور داد تا در اولين فرصت پس از امريکاس جمھور وقت ئير» ھری ترومن« ميالدی ١٩۴۵ جون ٢۴روز . بود

 ھشدار داده شد که جاپان به جوالی ٢۶روز .  انجام شودجاپان اتومیدھد بمباران  ت که وضعيت ھوا اجازه میگسسوم ا
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 جاپانبرخی از بزرگان .  به ميان نيامداتومیاگر تسليم نشود ويرانی عظيمی در انتظارش خواھد بود اما سخنی از بمب 

 .ل قبول اعالم کرد را غيرقابامريکا تھديد جاپان نخست وزير جوالی ٢٨در خواست صلح کردند اما روز 

  
» تينيان«که از جزيره » انوالگی« ملقب به ٢٩افکن بی   ميالدی، يک ھواپيمای بمب١٩۴۵ت گسدوشنبه ششم اسرانجام 

 چھار بمب تنی معروف به جاپان صبح به وقت ۀبرخاسته بود به ھمراه دو ھواپيمای ديگر در ساعت ھشت و پانزده دقيق

 متری روی ھيروشيما که از آسمان به ٩۴٨٠ را از ارتفاع ٢٣۵لوگرم اورانيوم  کي۶٠، در بردارنده »پسر کوچک«

 ثانيه بعد در ارتفاع ۴٣قرار دارد رھا کرد تا » اتومیگنبد بمب «شد در باالی مکانی که امروز در آن  وضوح ديده می

 . متری منفجر شود۵۴٨

اند   دست يافتهاتومیھا به بمب  امريکائیھا از اين که  یجاپان نامنتظره بود جاپان برای ً به ھيروشيما کامالاتومیحمله 

ی ورود تنھا سه ھواپيما را به منطقه نشان دادند، بر اين تصور بودند جاپاناز سوی ديگر، وقتی رادارھای . خبر بودند بی

  . ھستند، زيرا بمباران مناطق، با تعداد انبوھی بمب افکن مرسوم بودئیکه اين پروازھا از نوع شناسا

گويند، خورشيد ديگری را  اند می را در آسمان ھيروشيما مشاھده کرده» پسر کوچک«مردمی که از دور دست انفجار 

تی آزاد شده .ان.از انفجار اين بمب، انرژی عظيمی حدود انرژی حاصل از انفجار بيست ھزار تن تی. اند در آسمان ديده

، يک سوم آن به شکل گرما و يک ششم ديگر ) موج انفجار(  ناگھانبود، که نيمی از آن به شکل فشار ھوا مانند طوفان

  .ھای آلفا، بتا، گاما و نوترونی در آمده بود به شکل تابش

پس از انفجار، سايه يک انسان روی . گراد افزايش يافته بود  زير مرکز انفجار، دما تا چند ھزار درجه سانتیۀدر منطق

ھا افتاده   متری مرکز انفجار باقی مانده بود به اين ترتيب که فردی روی پله٢٠٠ ۀھای ساختمان بانک واقع در فاصل پله

! ھای زير بدن او سالم مانده بود، اما در ديگر نقاط پله ، سطح خارجی سنگھا ذوب شده بود و خاکستر شده بود، ولی پله

 که مردم به تن داشتند ئیی لباسھاھا ذوب و تا شعاع دو کيلومتر  متری مرکز انفجار ، سراميک خانه۵٠٠تا شعاع 

 .سوخته بود

 کيلومتر بر ساعت يعنی پنج برابر يک طوفان عظيم و فشار ھوای ١۶٠٠ انفجار، ۀ در زير منطقاتومیسرعت طوفان 

 متری مرکز انفجار سرعت طوفان ۵۵٠ ۀای به فاصل در نقطه.  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع بوده است۵/٣ناشی از آن 

 ١۶٠٠ ۀھای بتونی کافی است، و در فاصل  ساعت بوده که برای ويران کردن ساختماندرر کيلومتر حدود يک ھزا

  .شکند  ساعت بوده که ساختمانھای آجری را در ھم میدر کيلومتر ٣٠۵متری، 

ھا جذب  ولکولھای کم انرژی آلفا و بتا توسط م اند، البته تابش ھای آلفا، بتا، گاما و نوترونی پديد آمده در انفجار، تابش

ھای گاما و نوترونی تأثيرھای زود ھنگام، ميان ھنگام و دير ھنگام فاجعه باری  رسند اما تابش شوند و به زمين نمی می

صد متر ظرف چند  گاھی از گرما و موج انفجار در امان مانده باشد، تا شعاع يک اگر کسی در پناه. گذارند بر جای می
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صد ساعت  حتی کسانی که در يک. بازد تر از سی روز در اثر تابش جان می  کمساعت و تا شعاع ھشت صد متر در

ھای ذرات راديواکتيو  اند از تابش ای به شعاع ھشت صد متری مرکز انفجار وارد شده نخست پس از انفجار به منطقه

  .بينند پخش شده در محل به شدت آسيب می

ھای   ھزار نفر و در فاصله سال١۴٠ حدود ١٩۴۵ تا پايان سال به اين ترتيب، در اثر بمب فرو افتاده بر ھيروشيما

 ۀ کيلومتر مربع و سطح ناحي۵/٣ مرگ و نيستی ۀسطح داير.  ھزار نفر جان باختند۶٠ حدود ١٩۵١ تا ١٩۴۶

ً  ھزار ساختمان به کلی يا عمدتا۶٠ ھزار ساختمان، ٩٠ کيلومتر مربع است، در کل از حدود ۵/٧مجروحين حدود 

ھا   اجساد را از خيابان)Akatsuki Unit( جاپانه بودند و پنج روز زمان الزم بود تا يک واحد از ارتش ويران شد

 .آوری کند جمع

 ۀجزير« ديگر ٢٩ ھيروشيما، يک ھواپيمای بی اتومی ميالدی، يعنی سه روز پس از بمباران ١٩۴۵ت گسشنبه نھم ا پنج

ھواپيما سه . ھوا در ککورا تمام ابری و ديد بسيار اندک بود. ککورا ترک کردرا با ھدف بمباران شھر صنعتی » تينيان

تر روی  زدن بيش نگرانی از کم آمدن سوخت برای گشت. ای نداشت بار منطقه را دور زد تا ديد مناسبی پيدا کند اما فايده

 ۀساعت ده و پنجاه و ھشت دقيق. د خود، يعنی ناکازاکی راھی کرۀشد نييبه سوی دومين ھدف از پيش تعرا ککورا خلبان 

ای  اما پس از چھار دقيقه خلبان توانست روزنه. جا نيز ھوا ابری و ديد اندک بود صبح ھواپيما به ناکازاکی رسيد که آن

 ١٠به اين ترتيب يک بمب چھار و نيم تنی در بردارنده حدود . توانست شھر را زير پا ببيند بيابد که از آن می در ابرھا

ملقب بود به سوی  »مرد چاق«به » پسر کوچک«خاطر بزرگی اندازه آن نسبت به ه  که ب٢٣٩رم پلوتونيم کيلوگ

  . متری منفجر گشت۵٠٠ناکازاکی رھا شد که در ارتفاع حدود 

 
تر از بمب ھيروشيما داشت، ولی ويرانی و تلفات  با اين که بمب پلوتونيومی به کار گرفته شده در ناکازاکی قدرتی بيش

ھيروشيما يک شھر مسطح است که انفجار باالی مرکز آن رخ داده بود، اما در . تر بود جا از ھيروشيما کم ر آند

انفجار در باالی يکی از آن دو . کند اند تقسيم می ای بزرگ، شھر را به دو بخش که در دو دره واقع شده ناکازاکی تپه

ھای خالی از  ا شديد بود اما ضمن اين که بخشی از انرژی در بخشھ در اين دره آسيب.  اوراکامی رخ داده بودۀيعنی در

بنا بر آمارھای . ھای ديگر محافظت کرده بود سکنه تپه تلف شده بود، اين تپه مانند سپری تا اندازه زيادی از بخش

 ديد و  خانه به شدت آسيب۵۵٠٩ ويران شد، ً خانه کامال١٣٢۶ خانه سوخت، ١١۵٧۴رسمی در اثر انفجار اين بمب 

 . نفر مجروح نيز مجروح شدند٧۴٩٠٩ نفر جان باختند و ٧٣٨٨۴ھای بعد،  غير از قربانيان سال

 در اقيانوس آرام، بدون امريکا ميالدی، برای از ميان برداشتن تھديد ناوگان ١٩۴١مبر  که در ھفتم دسجاپانسرانجام 

 ١۴ را در پيرل ھاربر نابود کرده بود، در امريکا ھای تاريخ پايگاه ناوگان ترين حمله اعالن جنگ در يکی از بزرگ

 اعالم کرد و جاپانت پايان يافتن جنگ را به مردم گس ا١۵ در ئیت دست از جنگ کشيد، ھيروھيتو در پيامی راديوگسا

 رزمناوميسوری که از پيرل ھاربر جان به در برده بود در ۀ بر عرشجاپان ۀنام  ميالدی تسليم١٩۴۵مبر در دوم سپت

 . شدءيج توکيو امضاخل
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 استفاده ۀ ديگری آماداتومیھا اعالم کردند که در آن زمان جز آن دو بمبی که به کار برده بودند بمب  امريکائیبعدھا 

ی را به جھان شناساندند و اين پرسش ئ  ھيروشيما و ناکازاکی قدرت انفجار ھستهاتومیھای  به ھر حال بمب! اند نداشته

 ھولناک بر سر اتومیھای   و پيروزی در جنگ، راھی جز ريختن بمبئینما د که آيا برای قدرتھميشه باقی خواھد مان

  !خبر ناکازاکی و ھيروشيما نبود؟ گناه و بی مردم بی

 را پشت سر ١٢-۶١ی ب ئ ، اولين آزمايش تابستانی بمب جديد ھستهامريکا خبر داند که امريکائیھای  چندی پيش رسانه

 ساخته شده، اما به اعتقاد کارشناسان روس، چيزی از ١٩۶٠ای است که در سال   اصالح نمونه اين بمب.گذاشته است

  .کند اھميت رويداد کم نمی

کارشناس مطرح نظامی، اين دست آزمايشات اقداماتی » واسيلی کاشين«سايت اسپوتنيک، به اعتقاد   وب بنا بر گزارش

اين سالح . حدود استمی، ساختاری پيچيده با زمان مصرف ئ تهھر سالح ھس«: گويد ر ادامه می وی د.ضروری ھستند

 و اگر بمب طراحی شده باشد،  تواند فقط در انبار بماند اين سالح می. بايد به طور مرتب بازتوليد و به روز رسانی شود

ار پايه را با کنند تا اين ساخت گيرد و طراحان روی آن کار می ، تحقيقات دايم روی آن انجام می١٩۶٠ھای  مثل سال

ھا  امريکائیعالوه بر اين، برای . ر و مواد ھماھنگ نمايندييی رو به تغژھای پايه تکنولو  الکترونۀر يافتييعناصر تغ

به عبارتی، تالش اصلی . ھاست  مورد توجه در اين کار، افزايش طول عمر خدمات مھمات و باالبردن امنيت آنۀشاخ

اما تحقيقاتی روی اين قضيه انجام نمی گيرد و . ر شرايط مطلوب نگه دارند روی اين است که محصول را دامريکا

 ».نمايد ناپذير می ھای جديد اجتناب ساخت سالح

  آيند؟ و ھدف اصلی از اين آزمايشات چيست؟   به چه کار می١٢- ۶١ مثل ب ئیھا آيد که بمب  پيش میسؤالاين 

وی . دھد  پاسخ میسؤالالملل به اين   از دانشگاه روابط بينسياسی -  الکسی پادبرزکين مدير مرکز تحقيقات نظامی

ھای  ھای نظری توسعه سالح نه تنھا برنامه. افتد  ھيچ اتفاقی نمیامريکابه ھر صورت در سياست نظامی «: گويد می

اين آزمايش دليل . ی وجود داردئ تکنيکی برای آزمايش سالح ھسته - ی وجود دارند که حتی نيازھای متقابل نظامیئ ھسته

 اتومیھای با دقت باال و سالح  تواند ظرفيت سالح  بايد ھر طور میامريکا ۀاياالت متحد: شود در موارد زير خالصه می

ھای تاکتيکی  ژيک و تاکتيکی چه ماھيتی دارند، زيرا سالحيمھم نيست که اين مھمات سترات. ن را توسعه دھدئيقدرت پا

امروز . ژيک و به حساب دقت باالی خود انجام دھندي نابود کردن اھداف ستراتژيک را بايتوانند وظايف سترات می

توانند يا به کمک مھمات معمولی نابود شوند  ھا، اھداف می به خاطر دقت باالی سالح. ی قوی الزم نيستندئ مھمات ھسته

  .تر ی ضعيفئ يا با مھمات ھسته

ھای نظامی که تشديد درگيری  شود، از جمله در نمايش آماده می برای جنگ بزرگ ابعاد امريکا« اين کارشناس؛ ۀبه گفت

ھا  تر باعث حفظ برتری قاطع قدرت ھای قوی ل است، زيرا ورود به سطح باالتر استفاده از سالحومسلحانه تحت کنتر

نياز به  امريکاھای نظامی حفظ شود،  ن درگيریئيبرای اين که ظرفيت استفاده از نيروھای مسلح در سطح پا. شود می

اين کار برتری . یئ اند، يعنی مھمات تاکتيکی و حتی ھسته  دارد که زمانی برای جنگ در اروپا طراحی شدهئیھا سالح

. کند ھای مختلف نظامی و از جمله در جنوب شرق آسيا در صورت بروز درگيری با چين، حفظ می  را در شاخهامريکا

ی ئ نبايد از مھمات ھسته.  ميليون دالری نيست١ر به اھداف الليون د مي١٠٠ به مبلغ ئیھا  فقط در شليک راکتمسأله

 و نه امريکا نه ًظاھرا. اين کار برای ھر دو طرف خطر دارد. ی استفاده کردئ ھای محلی و منطقه ژيک در جنگيسترات

بينی کرد  توان پيش اما، خطر در اين است که نمی. ی جھانی ندارندئ ھستهچين تمايلی به درگيری محلی و ورود به جنگ 

 درگيری در دريای جنوب چين يا درگيری به خاطر تايوان، چطور بسط و توسعه پيدا می ًيک درگيری نظامی مثال

 ».کند
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ھای   و ديگر بمباتومیست که افکار عمومی مردم جھان، نه تنھا عليه ساخت و توليد بمب  در چنين شرايطی، ضروری

  ! نيز نابود شونداتومیھای   بمبۀدر سطح جھان باشند، بلکه بايد ھم ئیيمياک و غيرئیيمياکخطرناک 

  !باختگان ناکازاکی و ھيروشيما گرامی باد ياد ھمه جان

  ٢٠١۵ت گس ھفتم ا- ١٣٩۴ ]اسد[جمعه شانزدھم مرداد

  

  

  

  

 

 


