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  حميد محوی: برگردان و پی نوشت از

 ٢٠١۵ اگست ٢۵
 

  نيرومندترين بمب جھان در مسکو

 
سائل نقليۀ ويژۀ مرکز ھسته ، بمب تزار نيرومندترين بمب تمام قرون و اعصار به وسيلۀ و٢٠١۵ت گس ا٢٣در شب 

 .ی روسيه فدرال در ساروف به مسکو منتقل شدئ

 ١٠٠ی پر انرژی ترين بمبی است که در تاريخ بشريت ساخته شده، با قدرتی معادل ئاين بمب ھيدروژنی  گرما ھسته 

 ١۶ تا ١٣ با مريکائی ھا روی ھيروشيما پرتاب شد،ا توسط ١٩۴۵ت گس ا۶که » ليتل بوی«در مقايسه با . مگا تن

  . برابر نيرومندتر است٣١٢۵کيلوتن قدرت، بمب تزار 

 بر فراز مجمع الجزائر نوايا زمليا ١٩۶١بر و اکت٣٠اين بمب ھيدروژنی برای نخستين بار با نصف توان اصلی اش در 

  .در منطقۀ قطبی روسيه آزمايش شد

 ۵٨ تا ۵٠ متری با ۴٠٠٠ شد و در ارتفاع  متری پرتاب١٠۵٠٠ از ارتفاع ٩۵اين بمب به وسيلۀ چتر از روی تو 

  .مگاتن عمل کرد، با قطر  قارچ آتشی معادل ھفت کيلومتر

ی توسط اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در ئ آغاز يک سری آزمايش ھای ھسته ١٩۶١بر و اکت٣٠اين آزمايش در 

  . بر فراز مجمع الجزاير نوايا زمليا بود١٩٩٠ تا ١٩۵۴سال ھای 

  ٢٠١۵ت گس ا٢٣پوتنيک اس: منبع 
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  :پی نوشت 

اعتراض کرده و اعالم کرده است که » ندترين بمبنيروم«بين واکنش ھای خوانندگان اسپوتنيک ، يکی از کاربران به 

کاربران ديگری نوشته اند که اين نمايش مسکو در .  مگاتن عمل می کند۴٠٠ تا ١٠٠بمب ھيدروژنی فرانسوی بين 

واقع اخطار به اياالت متحده است که می تواند در نزديکی مرز روسيه جفتک و چھارکش بزند ولی جلوتر از اين نبايد 

  .ا خطا کنددست از پ

ی  ئيسی ساخته شده که می تواند ھر شیبی گمان امروز ابزارھای جنگی ديگری مثل بمب ھای الکترومغناط

می توانيم تصور کنيم که در . الکترونيکی که به برق وصل باشد را تخريب کند، يعنی سيستم  برق را از کار می اندازد

  ...و يا به زودی بمب ھای ضد ماده. اند داشته باشدسطح شھرھای بزرگ چنين فقدانی چه پيامدھائی می تو

 پايان اسالم ی يکی از اختراعات بورژوازی است که پا به پای مذاھب يکتا پرست يھودی و مسيحی و ئبمب ھسته 

با اين تفاوت که يھودی و مسيحی پايان جھان را در اختيار دارند، ولی جھان اسالم فاقد چنين . جھان را نويد می دھد

  .روئی می باشدني

می گفته شده، با قطع نظر از غير اخالقی و ضد بشری بودن چنين بمبی که بی وولی آنچه کمتر از ھمه در مورد بمب ات

توجه به تأثيرات مخرب روانی آن بر ملت ھای ... ھيچ تفکيکی انسان ھا را از بين می برد و شھرھا را تخريب می کند

می وبی گمان درجۀ آگاھی به خطر ات. ست که فاقد چنين سالح کشتار جمعی می باشنددارنده و به ھمين گونه ملت ھائی ا

در ھر صورت تمام تنش ھای روانی . نجامدنيز بي] روان تنی[ام بيماری ھای ًنزد افراد می تواند طبيعتا به انواع و اقس

البته برای اثبات چنين . ی انجامددير يا زود بر اساس وضعيت جسمانی نزد افراد و سن و سال ھا به عوارض جسمانی م

جز اظھار نظرھای عمومی تعدادی پزشک، پروندۀ رسمی در اختيار نداريم و پژوھشی رسمی در اين ه موضوعی ما ب

ًجوامع روانکاوی نيز معموال وارد چنين موضوعاتی نمی شوند که بعدا برای کار حرفه . زمينه صورت نگرفته است ی ئً

  .مخاطره آميز باشدو ليبرال آنھا 

در دموکراسی ھای گزينشی و پارلمانی، افراد با انتخاب فرد ديگری به عنوان نماينده و برای تصميم گيری ھای مھم، 

در سير قھقرائی قرار می گيرند، و بيشتر به کودکانی شباھت دارند که از روی ترس موجه يا ناموجه به دامن والدين 

 ديگر با استعفای شرکت مستقيم خود در امور اساسی زندگی اجتماعی از خودبيگانه می  و به عبارت خود پناه می برند

گوھای بين المللی به عنوان عامل تعيين کننده و  و ًمی که عمال روی ميز تمام گفتودر رابطه با استفاده از بمب ات. شوند

يک فرد عادی فرانسوی، ھمان گونه . استتھديد کننده حضور دارد، نيروئی را تشکيل می دھد که خيلی فراتر از فرد 

 و بر اين اساس از   مگاتنی ھمذات پنداری دارد۴٠٠که در ابتدای اين پی نوشت يادآور شديم، با نيروی تخريب گر 

وليت ؤًخودبيگانه می شود مضافا بر اين که کاربست آن را نيز به شخص ديگری واگذار کرده و به عبارت ديگر مس

می يک وو عالوه بر اين بايد دانست که بمب ات. ز از خود سلب کرده است و يا آن را واپس می زندپيامدھای آن را ني

  .ھويت طبقاتی نيز دارد که از خودبيگانی را به حالت مضاعف فعال می سازد

د، می در در رابطه با ملت ھای دارنده، يک ابزار حکومتی و سرکوب نامرئی توده ھا نيز می باشو در نتيجه بمب ات

با اين .  توده ھا تحميل کندرزيرا طبقۀ حاکم با اختراع دشمن موھومی و خطر موھومی می تواند سيطرۀ خود را ب

می به دنيا آمده، ھر روز صبح که از خواب بر می خيزد می تواند در اين ووجود، ھر فردی که در کشور دارندۀ بمب ات

کوچک و :  کسی که به صبحانۀ او چپ نگاه کند به کار ببندد  مگاتنی را عليه ھر۴٠٠توھم غرق شود که تمام قدرت 

از چنين بمبی که نخستين کار بست آن در ھيروشيما اھداف سلطه ... بزرگ، بچۀ شير خواره تا آموزگار مدرسه و 

نيز باشد جويانه ای را پی گيری می کرد، در عين حال می توانيم انتظار داشته باشيم که مولد نژاد پرستی و مليت گرائی 

  ).ول از خودبيگانی نزد افراد استؤکه ھردو به انضمام وجه طبقاتی مس(
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موضوع نژاد پرستی و مليت گرائی را در مورد مردم اسرائيل خيلی روشنتر از موارد ديگر می توانيم ببينيم زيرا به 

نتشر می شود، روزی نيست و ًاندازۀ کافی دائما در مورد رويدادھای اين کشور و ھمسايگانش در رسانه ھا گزارش م

در رابطه با کودکانی که در نبردھای دائمی ... صفحه ای از نشريه ای در جھان نيست که نام اسرائيل مطرح نشده باشد

در اين نقطه از جھان کشته می شوند، طی يک گزارش تلويزيونی که من برای يادآوری آن تنھا می توانم از خاطره ام 

ميان سال اسرائيلی در پاسخ به روزنامه نگاری که در مورد کشته شدن تعدادی کودک نظر او را استفاده کنم، يک خانم 

بچه ؟ چه اھميتی دارد که کشته شده، بھتر، او اگر زنده می ماند، فردا به تروريست تبديل می «: پرسيده بود، می گفت 

  »...شد و می آمد سراغ ما

ی چه نگاھی به ئم افکار عمومی مردم کشورھای دارندۀ سالح ھسته طرح چنين موضوعی از اين جھت بود که ببيني

  .در اين صورت شيرخوارگاه بھترين ھدف نظامی خواھد بود... دارد» دشمن«

  حميد محوی 

  ٢٠١۵ت گس ا٢۴پاريس، 

  

  

 

 

 


