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مصدومان و بازماندگان انفجار بمب اتمی در  

 هیروشیما 

هزار کشته و   ۱۶۰انفجار بمب اتمی در هیروشیما با بیش از 

 ۱۹۴۵مجروح در سال 

 

در تاریخ تکامل دانش  گاهیچرخش ( ۱۹۴۰  - ۱۹۴۵پروژه ساخت، توسعه و گسترش بمب اتمی ) 

. این پروژه نشان داد، دانش دیگر پروژه یک  باشد می و آغازشیوه پژوهش کالن دانش  شود می محسوب 

طبیعی  های آسا برای شناخت پدیدههای غولپژوهشگر نیست، اکنون هزاران پژوهشگر به کمک ماشین 

 1کنند. پژوهشگر مدرن از جمله به تلسکوپ مرکز پژوهش فیزیک ذرات اروپا و اجتماعی همکاری می 

 بخش آن یک کیلومتر طول دارد، مجهز است. که شتاب 

برای تخریب و کشتار   ایهمجوشی هسته یا  شکافت حاصل از  انرژیای از هسته  هایافزارجنگدر 

مورد استفاده قرار  ایاالت متحده آمریکال تاریخ تنها دو بار توسط ها در طواین سالح  شود.استفاده می 

 گرفت. 

پل  آغاز گشت. در این دوران، شیمیدانی به نام  نازی ها در جهت ساخت بمب اتمی در آلمان اولین تالش 

از اساتید دانشگاه هامبورگ به توان بالقوه نیروی اتمی برای کاربردهای نظامی پی برد. وی   هارتک

ای به عنوان یک سالح با توان تخریبی نا محدود را امکان استفاده از انرژی هسته  ۱۹۳۹فوریه  ۲۴در 

دنبال این امر گروهی برای تحقیق در این رابطه  ای به وزارت جنگ در برلین اطالع داد. به طی نامه 

 
1 Big Science, CERN 



حقیقاتی  فیزیکدان برجسته آلمانی به طور غیر رسمی سرپرست تیم ت 2وارنرهایزنبرگتشکیل شد و 

 ای گشت.آلمان برای ساخت بمب هسته

رئیس جمهور وقت آمریکا خطر  روزولت طی نامه معروف خود به  آلبرت انیشتیندر همین زمان، 

پروژه  به تولید بمب اتمی را گوشزد کرد. متعاقب این اخطار روزولت دستور ایجاد   نازی  دستیابی آلمان

 با همکاری کشور انگلستان صادر کرد. در تولید بمب اتمی را  پژوهشبا هدف  منهتن

اما تیم آمریکایی موفق به ساخت اولین بمب  .موفق به تولید بمب اتمی نشدند  نازی  آلمان پژوهشگران

 ای موسوم به ترینیتی در نیومکزیکو آزمایش شد.در ناحیه  ۱۹۴۵ژوئیه  ۱۶ای شد که در هسته 

هوایی آمریکا از پایگاهی در جنوب اقیانوس   ، بمب افکن نیروی۱۹۴۵آگوست  ۶به فاصله کوتاهی در 

را بر شهر  3وچک ک  دقیقه به وقت محلی، بمب موسوم به پسر ۸:۱۵آرام به پرواز در آمد و در ساعت 

هیروشیما ژاپن منفجر ساخت و بدین ترتیب نام کشور ایاالت متحده آمریکا را برای همیشه در تاریخ، 

 به عنوان تنها کشور استفاده کننده از سالح کشتار جمعی در تاریخ بشریت ثبت نمود. 

متری   ۹۶۰۰ع کیلوگرم اورانیوم استفاده شده بود، از ارتفا  ۶۴که در طراحی آن از  کوچک بمب پسر

هزار تن ماده منفجره    ۱۵متری سطح زمین با شدتی معادل با انفجار   ۵۸۰رها شد و در ارتفاع  

منفجر شد. مجموع تلفات اولیه و کشته شدگان ناشی از عوارض این انفجار را بالغ بر   4ی تانی ت

 زنند. نفر تخمین می  ۱۴۰۰۰۰

نفر   ۷۴۰۰۰هر ناگازاکی ژاپن موجب کشتار آگوست انفجار بمب مرد چاق در ش ۹سه روز بعد در 

با شدتی معادل با کرد، پذیر استفاده می انسان دیگر شد. این بمب که از پلوتونیوم به عنوان ماده شکافت 

 تی ایجاد کرد. انتن تی هزار   ۲۱انفجار  

 یادامه ایپس از پایان جنگ دوم جهانی دانشمندان در آمریکا به تحقیق در رابطه با تسلیحات هسته 

  جنگ سرد  .اولین آزمایش اتمی خود را با موفقیت انجام داد  ۱۹۴۹آگوست  ۲۹شوروی در  .دادند 

 .سابقه یافت شدتی بی رقابت تسلیحاتی بین آمریکا و شوروی  شروع شد و

  -۳منطقه تخریب کلی   -۲منطقه تبخیر   -۱ شود:ای به پنج قسمت تقسیم می های هستهمنطقه انفجار بمب 

 منطقه آسیب شدید باد و آتش.  -۵منطقه آسیب شدید انفجاری  -۴منطقه آسیب شدید گرمایی  

آید و هر چیزی، از گراد بوجود می در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون درجه سانتی 

 شود.گیرد بلکه بخار می نمی فلز گرفته تا انسان و حیوان، در این درجه حرارت آتش 

آثار زیانبار این انفجار حتی تا شعاع پنجاه کیلومتری وجود دارد و موج انفجار آن که حامل انرژی  

های مخابراتی را  ها و سیستم تجهیزات الکترونیکی پیشرفته نظیر ماهواره   یهمه تواند زیادی است می 

 دازد.به آهن پاره تبدیل کند و همه آنها را از کار بین

های طوالنی تشعشعات ای است. پس از انفجار تا سال های هسته اینها همه آثار ظاهری و فوری بمب 

 شود.های نزدیک به انفجار میحیات موجودات زنده در محل یادامهزیانبار رادیواکتیو مانع 

 
2 Paul Karl Maria Harteck, Werner Karl Heisenberg 
3 Little Boy وFat Man 

از   یاریو در بس باشدیم ه ی متر بر ثان ۷۰۲۸ماده منفجره است که سرعت انفجار آن ( Trinitrotoluene, TNT)  تروتولوئنی نیتر ی، تانیت4

 . رودیبکار م  یانفجار  باتیترک



ازمان ملل  ای سهای هسته مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شصت و دومین کنفرانس سالح بان کی 

بمب اتمی در جهان ساخته    ۲۰۰۰۰حدود  ۲۰۰۹  سپتامبر ۹کرد که تا تاریخ  اعالم مکزیکو سیتیدر 

 شده است.  

، هند ( به عالوه کشورهای چین، امریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان)  حق وتوکشورهای دارای 

 اند.  ته تا کنون به فناوری این جنگ افزار دست یاف اسرائیلکره شمالی و  پاکستان،

ای ای از همان آغاز در جنبش خلع سالح هسته ی جنگ افزار هستهترس بشریت از نیروی ویران کننده 

ای و بمب اتم  ، علیه آزمایش هستهبرتراند راسلو   آلبرت شوایتزراینشتین، به همراه تبلور یافت. 

- بیانیه راسلمبارزه کردند. اینشتین به عنوان آخرین اقدام عمومی خود، تنها چند روز پیش از مرگ، 

در مورد علوم و امور   کنفرانس پوگواشرا امضا کرد، که این اقدام وی منجر به برگزاری  اینشتین

 جهان شد.

منع کامل   مانیپ ود،یک جنگ اتمی پیروزی نخواهد داشت و نباید آغاز ش  با اعتقاد راسخ به اینکه

که سازمان   یدر کنفرانس ،یاتم حات یتسل یدارا یکشورها یبا وجود مخالفت تمام ،یاهسته  حات یتسل

 . د یحاضران رس ب یگذاشته شد و به تصو   یبه رأ ۱۳۹۶ ماه  ریتدر  ملل آن را برگزار کرده بود 

فرانسه،  ن،یچ  ا،یتانی بر  ه،یروس کا،یجهان، شامل آمر یقدرت اتم ۹هر   نیاز کشورها و همچن  یشمار

  دهیرا »ناد  مانیپ  نی کرده و ا میرا تحر  یریگی رأ نیشرکت ا ل،یو اسرائ یهند، پاکستان، کره شمال 

مثبت   یرأ مانیپ  نیکشور به ا  ۱۲۲حال  نیا با کرده بودند.  فیتوص «یالمللن یب  ت یامن ات یگرفتن واقع 

  نیا ب یکنفرانس سازمان ملل پس از تصو  سیرئ ممتنع داد. یو سنگاپور رأ ،یمنف یدادند. هلند رأ

 .م«یشد  یااز سالح هسته  یرعا  یبذر جهان  نی گفت: »ما موفق به کاشتن نخست  مانیپ

 افزارهای اتمی  نابودی جنگ و  صلحنبرد برای 

شک یک راه حل سیاسی  ی مناقشات بی داشت و همه  جنگ اتمی پیروزی نخواهدبا وجود آنکه 

 ها هستیم. شوربختانه هنوز هم شاهد گسترش بمب اتمی و ادامه جنگ دارد،

ای و حل مناقشات از راه گفتگو و  افزارهای هسته اکثریت نزدیک به اتفاق مردم، خواهان نابودی جنگ 

نایافته و جویان پراکنده، سازمان های قهرپرهیز سیاسی هستند. تا زمانی که که اکثریت صلح روش 

سازی برای مردم  ای بزرگ اسلحه هگزار شرکت طلب و سیاستمداران خدمت نگخاموشند، اقلیت ج

 گیرند. تصمیم می 

برای جهانی عاری از بمب اتمی، برای جهانی بدون جنگ، خونریزی و آوارگی متشکل، متحد و 

 همگام شویم. 

 احد قربانی دهناری 

 ۲۰۲۲آوریل  ۸ - ۱۴۰۱فروردین   ۱۹
 

http://www.pugwash.org/reports/pic/57/council-statement-farsi.pdf

