
   مينووينايور

   "هو"
  
  

  يورانيونومي
  

URANIUNOMY 
 

  چهارمفصل 
  

  اثر: حسين زارع شحنه
  و همكاري مريم زارع شحنه

  
  MODدانشجوي دكترا در : 

  دانشگاه : بين المللي اياالت متحده آمريكا
  

  كارشناس بازرگاني شركت نفت فالت قاره ايران
1389سال 



   مينووينايور
  چهارم: سالحهاي اتميفصل 

    

Iتوابع و متغيرها (رنسانس تسليحاتي)20اتمي (رنسانس قرن : تحوالت در مسائل رقابت (  
سوسياليزم (روسيه، آمريكا، اروپا) -سرمايه داري-جنگ نازيها عليه ساختار مشترك كمونيست

سرمايه داري بيست و سه -ساله سابقه تسليحات اتمي بين كمونيست 23در مقايسه با عواقب 
سياسـي ميباشـد، كمونيسـت و    -يچيده نظاميساله داغ، آنها يك بحث پ 18ساله و بخصوص 

سرمايه داري كه عليه آلمان به شراكت مي جنگيدند، چگونه اين رفيقان در تقابل بـا يكـديگر   
به سابقه تسليحاتي پرداختند و اصالً چرا گزينه ژاپن براي آزمايش بمب اتمي آمريكـا ايجـاب   

دا، خط سخت كوشي روانـي، فضـاي   شد (نژاد زرد، آسيائي بودن، دور بودن از اروپا، مذهب بو
  باز بازرگاني بالقوه، نزديكي به چين)

جواب اين سئواالت بĤساني بدست نمي آيد و نگرش بـه فـيلم هـاي جيمـز بانـدي (سـاختار       
شكن)، كه در آن همواره ژاپن (نژاد زرد) و آلمان (ژاپن ها) مودر تعارض قـرار ميگيرنـد؟ آيـا    

ها) و خارجي (نژاد زرد چين/ژاپن) در ميان است؟ و يـا   نوعي نژادپرستي داخلي (سفيد پوست
ند جنگ دوم و سابقه تسليحات اتمي، يك روند طبيعي را دنبـال مـي نماينـد    اينكه هر دو رو

) و در اين ميـان،  (Y)(تكنولوژي و اختراعات و اكتشافات تبصره ها مي باشند و كشورها توابع 
  را تبيين خواهد كرد. yو  xآمريكا درينگ دنيا چگونه اين 

  شوروي                
  تعامل    هند              تقابل با               شوروي 

  ملي    پاكستان                  كمونيست      چين 
  دوستي              آلباني

  تقابل جهاني   ژاپن                   نژاد آريا      داخلي
  

  شوروي -كمونيست           آمريكا -سرمايه داريخارجي                    انگليس -روس
  

    كره شمالي  نژاد زرد                  
  چين                         
  ژاپن                         

يـابي بـه    ) يعني تاريخ شروع دسـت 1941-1991توان در يك برهه زماني ( اتمي را ميرقابت 
(شوروي+آمريكا) مسـابقه  بمب اتمي در نزد نازيها تا دوران نزديك به فروپاشي يكي از رقيبان 

  اي به بررسي پرداخت. گر سرسخت هسته

جنگ دوم 
  كشورآلمان

  سابقه
تسليحات 

 اتمي

نژادي نقابل 
تسليحات در

 اتمي
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آلمانها مصمم به ساخت بمب اتمي، در تقابل با آمريكا شدند. (چـه بـه عنـوان     1941در سال 

يك سالح قدرتمند و بازدارنده جنگي و چه بعنوان سمبل غرور ملي و نژادي... كـه اكنـون در   
ساله، بيشتر جنبـه توسـعه    50بعد از اين برهه  جهان مذهبي نيز شده است) مسابقات قبل و

دانش و يا عوارض جنبي آن بوده است و جهت سابقه تسليحاتي اتمـي تـا حـدودي عـوض و     
اي (نيروگاههـاي توليـد بـرق، مصـارف پزشـكي،       آميـز هسـته   جاي خود را به اسـتفاده صـلح  

  بهداشتي، كشاورزي، ...) تغيير داده است.
آمريكا آنقدر محرمانه بود كه ترومن قبل از رئيس جمهور شدن  تسليحات و مسابقات اتمي در

در آمريكا از آن خبر نداشت، و آنقدر ريشه اي كه استالين رهبر روسيه از آن اطـالع داشـت و   
وقتي كه ترومن داشتن بمب اتمي را به استالين گفت: با يـك پوزخنـد روبروشـد، آنطـور كـه      

 .Tنمـا)   K.G.Bن خبر داشته است جاسوسان (بعـداً  حتي نفهميد كه استالين قبالً از داستا

HALL , KLAUS FOCH .اطالعات توسعه ساخت بمب را به استالين خبر مي دادند  
در پايـان جنـگ دوم در شـهرهاي     1945اما ژاپني ها اولين ضربه را از بمـب اتمـي در سـال    

بمـب افكـن   ) توسط BOCKS CAR) و ناكازاكي (بوسيله Enola Gayهيروشيما (بوسيه 
شدند. بنظر نمي رسد كه ژاپني ها، از اين انتقام دست بردارند، و تعويض مد لبـاس و فرصـت   
تجاري دادن آمريكائيها به ژاپني ها، كينه ها (كه سينه به سينه در نسل هـاي ژاپنـي) قـوالي    

  شد خشكانده شود. مي
تحقيقـات بـر روي   پس از جنگ دوم، با سرقت دانشمندان آلماني، توسط آمريكـا و شـوروي،   

هاي هيدروژني ساير سالحها آغاز شد، اما مشكل موجودي سنگ اورانيوم تبديل بـه   انواع بمب
سـرمايه داران) تبـديل   -يك مشكل بزرگ بين دوستان (ضد آلماني) و دشـمنان (كمونيسـتها  

شد. و رهبران آمريكا و شوروي (بطور پنهاني چيني هـا) بـه دنبـال راه حـل بودنـد و مسـئله       
به  1950شاف معادن اولين مسئله شد. آمريكائيها حدس ميزدند كه روسها در اواسط سال اكت

  بمب خود را ساختند. 1949بمب برسند، اما در كمال تعجب روسها در اوت سال 
(پرتابي بـه ژاپـن بـود) رقابـت      Fat Manدست يافته كه كپي  Joe Oneيك آمريكائي به 

به آن دسـت   1955ابرقدرت شروع شد كه تا سال  شديد براي ساخت بمب هيدروژني بين دو
به آن دسـت   Sputnikبا آزمايش و  1957يابند دراين مسابقه روسها جلو افتادند، و در سال 

  يافتند و دو سال بعد آمريكائيها به اين هدف نائل شدند.
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توانند با موشك هر نقطـه از جهـان را هـدف گيـري      روسها نشان دادند كه مي 1957در سال 

به اين هدف دست يافتند و لـذا سـالهاي علـوم و فنـĤوري      1959مايند و آمريكائيها در سال ن
رسد و هر دو كشـور بـا رادارهـاي دقيـق تـر جلـوه نمـائي ميكننـد.          اي به اوج خود مي هسته
  دهد: هاي زيرزميني از اين نوع عمليات نيز به رشد خود ادامه مي فعاليت

هـا   ICBMSها و موشك هـاي ضـد بالسـتيك عليـه      عليه بمب افكن فعاليت جنگنده ها:
توسعه يافتند. فعاليت هاي جاسوس مدارس برتري طلبي دو ابرقـدرت، سـاخت پناهگاههـاي    
اتمي و نجات افراد، در سازمانهاي دفاع غير نظامي شروع شد، متروهاي جهان به توسعه خـود  

  با هدف مضاعف جلوگيري از تصادم هاي اتمي ادامه داد.
  ر خصوص نحوه دفاع، محاسبات نظامي پيش آمد:مسائلي د

  استفاده از بمب اتمي چه خواصي دارد؟ -
 آثار و عوارض انفجار بمب در بهداشت و نسل كشي و انقطاع نسل ها، چيست؟ -

 آيا با استفاده يك بمب از يك كشور، كشور دوم نيز مقابله خواهدكرد(فيلم دكتر استرنج ال) -

د (اگر بمبي بر سر اسرائيل بيافتند، اعـراب و مسـلمانان   تعارضات نژادي و قومي چه مي شو -
 را نيز خواهد كشت... در اينصورت چه بايد كرد)؟

 اگر انتقامجوئي ها ادامه يابد، ديگر فايده اين سالح چه خواهدبود؟ (فيلم سياره ميمونها) -

يمانـده،  ها در امان بمانند، با ايـن دنيـاي و بـوي اجسـاد باق     اگر تعدادي از عوارض اين بمب -
 تشعشعات، تخريب ها چه خواهندكرد؟

تـا  بعمل آمد ) (SALT 1, 2, 3, 4ريزيهاي الزم جهت خلع سالح  مسائل مطروحه باعث برنامه -
شـده بـراي سـوخت     شايد وحشت مردم جهان تسـكين يابـد. و مـواد اورانيـوم هـاي غنـي      

شود و براي دفن ذباله هاي فكري بشـود و بنحـوي    تبديل L.E.Uبه  H.E.Uنيروگاهها از 
هـاي دو جانبـه    گردد. جنگ متقابل فراموش گردد و اطمينان حل DEPELTEDقضاياي 

(MAD) گردد. حاصل 

كشورهائي از قبيل چين كمونيست در ديد حفـاظتي قرارگيرنـد و مسـائلي از قبيـل نحـوه       -
گردد و براي هم سنگ كـردن   تي عنوانمقايسه موجودي سالحهاي مخرب براي برنامه رقاب

قدرت اتمي، محاسباتي صورت گرفت. از يكطرف آمار رسمي كشورها و از طرف ديگـر امـار   
 جاسوس هاي دو جانبه اي ابرقدرتها مورد ارزيابي قرارگرفت.
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يك سري عدم توافق در استفاده در درون ابرقدرتها وجود داشت، ژنرال مك آرتـور در جنـگ   

استفاده از بمب اتمي بود اما ترومن و ايزنهـاور مخـالف بودنـد و در واقـع درك     كره معتقد به 
فاصله تسليحاتي مسئله اصلي بـود و هـر دو ابرقـدرت تمايـل بـه دانسـتن قـدرت عمليـاتي         

  اي نظامي خود بودند. هسته
در جريـان   Potemkinآمريكائيها درك نمودند كه پيشرفتهائي در عمليات دهكده بازيهـاي  

بـين دو ابرقـدرت    "فاصـله موشـكي  "، مسئله 1960انتخابات رياست جمهوري سال است در 
آمد و آمريكائيها سعي در بزرگ نمائي قـدرت روسـها جهـت تهـيج عمـومي و افـزايش        پيش

بودجه سالحهاي اتمي/نظامي داشتند. در اين سال سعي در قدرت هسـته اي خـود در كليـه    
  دند.بخشهاي نظامي (سيستم كالهها، راكتها) نمو

  



   مينووينايور
IIسالحهاي استراتژيك :  

دامنة محدود، استفادة بهينه آنها تا حد زيادي محدود شد (قبالً نمي توانستند مسكو به دليل 
 B-29 Superرا با يك حملة يكباره تهديد كنند) توسعه بمب افكن هاي دوربرد از جمله 

Fortress عه در طي جنگ جهاني دوم در طي دورة جنگ سرد ادامه داشت. توسB-52 

Strata Fortress  توانايي حمل تعداد زيادي از  1950به طور خاص در اواسط دهه
هاي استفاده متفاوت را داشت در  هاي متفاوت و قابليت اي هر كدام قابليت هاي هسته بمب

  Strategic Air Commandاي آمريكا در رابطه با  اولين تهديدهاي هسته 1946سال 
اي آماده را هميشه در  استراتژي فرمانهاي هوايي پيش آمد كه تعدادي بمب افكنهاي هسته

(در مواقع نياز)  USSAداشتند و آماده دريافت دستورهايي براي حمله به  مي ها نگه آسمان
بودند. اگر چه اين سيستم چه از نظر منابع طبيعي و چه از نظر منابع انساني بسيار گران بود 

  داد. اي به صورت تصادفي و يا تعمدانه را مي ل شروع جنگ هستهو احتما
هاي هشدار پيچيده كامپيوتري شده جهت شناسايي  سيستم 1960- 1950در طي دهة 

سازد. در طي  حمالت جديد شوروي توسعه يافت تا استراتژي هاي پاسخگويي را هماهنگ مي
اي را  تواند تجهيزات هسته اند كه مي همان زمان به سيستم هاي موشك قاره پيما توسعه يافته

اي قادر به  دهد تا نيروهاي هسته تند و اين اجازه را به آمريكا ميهاي طوالني بفرس به مسافت
حمله اتحاديه شوروي در مركز غربي آمريكا مستقر كند. سالحهايي با بردهاي كوتاهتر از 

كوچك اروپا مورد استفاده قرار گرفت از جمله توسعة  "كوتاه برد"جمله سالحهاي 
اي  هاي هسته يايياين اجازه را به زيردرزيردريايي  منهسيستمهاي موشك بالستيك پردا

ها را در مسيرهاي دور نيز پرتاب كند و احتمال پرتاب  د تا به طور متقابل موشكدا مخفي مي
. توسعة موفق اتحاديه شوروي جهت حملة پرتابي اول عليه آمريكا را غير ممكن سازد

توانند  كه مي هايي ها موشك MIRVبراي توسعة  1980و1970زيرسازي كالهك در دهة 
باشد اين سوال آورد كه   گيري تواند قابل هدف هاي چندتايي كه هركدام به تنهايي مي كالهك

تواند به  ها موشك چندمنظوره، بايد بر طبق قطار نوبتي پيوسته (بنابراين نمي آيا اين كالهك
(تا احتماالً  راحتي در مقابله با موشكهاي شوروي قراربگيرد) و يا در خاكهاي حاصلخيز باشد؟

بود (در نهايت  1980در برابر حمالت شوروي مقاومت كند) جزء بحث سياسي اصلي دهة 
هاي  دهد تا موشك اين فرصت را به امريكا مي MIRVDهاي  آنها پيروز شدند) سيستم

هاي تهاجمي چيزي بين  اي كه از نظر اقتصادي غير ممكن است، (زيرا اين نوع موشك روسيه
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هاي  هاي اضافه در فرستادن سالحها از جمله سيستم دفاعي نياز دارد) توسعهموشك  10تا  3

هاي  دهد، موشك موشك كرويز، كه اين اجازه را به هواپيما جهت پرتاب به مسافت دور مي
اي كم پرواز در برابر يك هدف از مسافت راحت بوده است. اين نوآوري اگر ممكن  هسته

  مي سازد. نباشد! ساخت موشك تهاجمي را مشكل
قرار اي  تندة رايج آمريكا همه جاي دنيا را در دسترس تجهيزات هستههاي فرس سيستم

كيلومتر  10,000د. اگر چه سيستمهاي موشك واقع در زمين دامنة ماكسيمم حدود ده مي
كيلومتر در نواحي  12,000دارد، نيروهاي زيردريايي دسترسي خود را از يك خط ساحلي 

هاي دوربرد در پرواز و استفادة  گيري بمب افكن . بعالوه، توانايي سوختنددادگسترش  مركزي
  ناوهاي هواپيما بر دامنة ممكن را تقريباً به طور محدود گسترش داده است.

  

  هاي عمومي العمل عكس
اي طي بمب بارانهاي اتمي هيروشيما و ناكاساكي،  طي اولين تجربة عمومي سالحهاي هسته

ها  حاليكه روشن بود كه اكثر امريكاييبود. در در ميان شهروندان آمريكا برانگيز تكنولوژي بحث
در دورة پس از جنگ معتقد بودند كه در اواخر جنگ با ژاپن را تسريع دادند (آنچنان كه 
دولت ادعا مي كرد) حتي در اوائل دوره سواالتي در مورد اصول اخالقي استفاده آنها مطرح 

هاي عمومي در مورد اينكه آيا آمريكا بايد بر  خيلي از مشاجرهشده بود در دوره پس از جنگ 
اي  اي را به طور بالقوه سالحها حق انحصار داشته باشد و يا خير (كه مسابقه تسليحاتي هسته

  كرد.) تشويق مي
هاي هيدروژني  اين موضوع تا زمان توسعة بمب Spencer Weartطبق گزارش مورخ علم 

اي موجب از بين بردن  ه اين اعتقاد كه سالحها به طور بالقوهك 1950چند مگاتني در دهة 
 Costle"اي، كه با تصادف  شود (مخصوصاً بوسيله غبارهاي هسته زندگي در كرة خاكي مي

Brawo" اي  است عده هاي فرهنگي رايج و متداول شده اند) در افكار آمريكايي و بيانيه همراه
اي جهت  ند كه در طي اين دوره كه سالحهاي هستهزيادي از شهروندان آمريكايي معتقد بود

  جلوگيري از تهديد از طرف اتحاديه شوروي الزم است.
هاي حقوق بشري، مشاجره بر  با مطرح شدن فعاليت سياسي در جنبش 1960در طي دهة 

زيستي، نگراني عمومي در رابطه با سالحهاي  هاي محيط سر جنگ ويتنام و آغاز خشونت
به مطرح كردن اعتراض مستقيم كردند. در حاليكه شواهد كمي وجود دارد اي شروع و  هسته

اي  كه اين عقايد، فقط براي عدة كمي از مردم آمريكاست، اظهارات آنها به طور گسترده
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اي بر روي سالمت مردم  تقويت نشد به خصوص در رابطه با خطرهايي كه آزمايشات هسته

اي  ي جوي آمريكايي، نظريات عليه سالحهاي هستها گذارد. بعد از توقف آزمايشات هسته مي
كه با كم شدن سالحها  1970زدايي در دهة  دركل شدت خود را از دست داد. طي دوره تنش

 Spencerهمراه بود. بر طبق تجزيه و تحليل  USSRها بين آمريكا و  و محدوديت معاهده

Weat م و فعاالن سياسي در برابر اي در عامه مرد ها بر سر سالحهاي هسته خيلي از نگراني
  اي غير نظامي انتقال يافت. كارخانة انرژي هسته

اي به  نظريات ضد سالح هسته 1980در دهة  Ronald Reaganدر طي رياست جمهوري 
و  Strategic Refense Initivieاوج خود رسيد، كه با شعارهاي قوي ضد شوروي سازمان 

ها بر اين  بخشيده شد. اگر چه اكثريت آمريكايي نيرو بخشي دوبارة سابقة تسليحاتي، سرعت
اي (براي امنيت ملي آمريكا الزمند. اگر چه آنها به طور  عقيده بودند كه سالحهاي هسته

هاي ضد هسته اي به  فرآيندهاي در مشاجرات و نگراني هاي سياسي مطرح هستند.) فعاليت
اي بالقوه در آمريكا  تهسمت و سوي استراتژي توضيح و تفسير نتايج كامل جمالت هس

  اي مشهور در اين دوره توسعه يافت. باشد و تعداد فيلمهاي ضد هسته مي
و توقف در مسابقه تسليحاتي، گرايشات عمومي  1991با سقوط اتحاديه شوروي در سال 

آمريكا در برابر سالحهاي هسته اي در مجموع به دو مطلب مخالف كشانده شد. در پي 
نگراني ها در مورد اينكه آيا آمريكا بايد سالحهاي بديد توليد بكند  2001دسامبر  1حمالت 

و يا نه تعدادي از مباحثه هاي قديمي در مورد عمل بودن، اخالقي بودن و خطر را دوباره 
مطرح كرد. بحث بر سر پيامدهاي اخالقي بمباران هيروشيما و ناكاساكي در بين دانشمندان و 

  مي شود و تا به امروز ادامه پيدا كرده است. سياستمداران در طي جنگ مطرح
  

  اتمتصاد
هاي مختلف كه با يك تجربة  اي آمريكا از آغاز از تعدادي از تصادفات در شكل برنامة هسته

منهتن) به پراكندگي   طي پروژهLovis Sletinبود (مثل بندي شده تحقيقاتي سوانح رتبه
بود. اين  از يك هوانورد به زمين افتاده 1954كه درسال"Castle Brawe"اي غبارهاي هسته

  باشد.  باشد كه داراي مسئله تفسير و بحث تخصصي مي اي اصلي مي تصادفات فاجعة هسته
 Atlanticسالحهايي كه به طور اتفاقي توسط آمريكا استفاده شده اند شامل واقعه نزديك 

City Newjery  وGorgia (1958)  درNortl Californi (1961) , Savannar  در
Goldboro  و .. در نزديك شهرPalomares .اسپانيا  
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اي پرتاب  ) سيستم انفجاري سالح شكافت هستهPalomaresدر تعدادي از اين موارد (مثل 
اي نشد (ويژگي هاي امنيتي از وقوع اين نوع فعاليت جلوگيري  شد كه موجب واكنش زنجيره

اي خطرناك در ناحية بزرگي شد كه به مقدار زيادي  كند) اما باعث پخش مواد هسته مي
  تالش و هزينه جهت پاكسازي نياز داشت.

  

  سالحهاي اتمي (رقابتها)
ها، مسئله ميزان تفاوت نيروي ثقل، دماي محيط در اهداف نظامي و  مشكالت در تستيكي از 

هـاي   سـتم ها (در روي كالهكهـا، سي  فضاهاي عبوري موشكها بود كه به صورت تك تك، تست
قبـول نبودنـد و بنـابراين     قبول بود، اما اين تست ها در مجموعه ها قابل ها) قابل ناوبري، راكت

كنـدي از انجـام يـك تسـت      آمـدنمود. جـان   مشاجراتي بين دانشمندان و سياستمداران پـيش 
ICBM  تـرين عمليـات در ايـن مـورد در سـال       زنده در اهداف كالهكي نگران بود. و نزديـك
 USSبـود و در جزيـره كريسـمس توسـط زيردريـائي،       FRIGATE BIRDات عملي 1962

ETHAN ALLEN  يك موشك(POLARIS AT)  مايـل تسـت شـد و باعـث      1000با برد
) شد كه در صحت دقت موشـكي بمنظـور   CURTIS LEMAYسري انتقادات (مانندآقاي يك

(و لـذا منـوط بـه شـرايط      SLBMبه نفع بمب هاي جديد در زمين بود كه داراي ارتفاع ائين 
  اي بوجودآمد (براي كالهكها) قبل از نشست. بود) و اصالحات قابل مالحظه ICBMغير از 

) موشــكهاي اســتراتژيك 1964-82نمــودار مقايســه اي رقابتهــاي تســليحاتي دو ابرقــدرت (
  ها و وزنهاي قابل پرتاب  كالهك
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  تناژ)-(تعداد

  النچر  كالهكها  مگاتن
  سال

  آمريكاشوروي سابق   آمريكا  شوروي سابق  آمريكا شوروي سابق
1,000  7,500  500  6,800  375  2,416  1964  
1,200  5,600  550  5,000  435  2,396  1966  
2,300  5,100  850  4,500  1,045  2,360  1968  
3,100  4,300  1,800  3,900  1,680  2,230  1970  
4,000  4,100  2,100  5,800  2,090  2,230  1972  
4,200  3,800  2,400  8,400  2,380  2,180  1974  
4,500  3,700  3,200  9,400  2,390  2,100  1976  
5,400  3,800  5,200  9,800  2,350  2,058  1978  
5,700  4,000  6,000  10,000  2,490  2,042  1980  
7,100  4,100  8,000  11,000  2,490  2,032  1982  

  

  تسليحات در ساير كشورها
بجز دو ابرقدرت و چين ساير كشـورهاي اكثـر دارنـده حـق وتـو در سـازمان ملـل، صـاحب         

  باشد. تكنولوژي بمب اتمي مي باشند، مانند فرانسه، انگلستان، مي
سـبب شـد، انگلسـيها سـومين كشـور داراي       1952صداي بمب اتمـي در اسـتراليا در سـال    

 4) يك بمب اتمي را توسـط ميـراژ   1960ه چهارمين كشور (اي شدند فرانس تكنولوژي هسته
DASSAULT   به الجزيره حمل نمود. (بمـبAN-22   و بـا موشـك (ASMP    تسـت شـد

  ، در زير دريائيها بكارآمد.HADEو  PLUTONموشكهاي بالستيك 
مـورد   H-6اتمي شد و چيني ها بمب هيدروژني بمب افكن  1964چين كمونيست در سال 

 92در جنگ سرد فعـال شـدند و نـوع     DF-2, 3, 4هاي موشكي  و سيستم تست قراردادند
  مورد استفاده موشكهاي بالستيك زيردريائيها قرارگرفت.
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و مشـكالت اروپائيهـا، مسـائل اقتصـادي اروپـا و شـوروي باعـث         SALT 1, 2قراردادهـاي  

ات عاملي در جهت محدوديت مسابق M1RVsمحدوديتهائي در سابقه تسليحات اتمي شد و 
  گرديد و هر دو ابرقدرت سالحها را بايگاني نمودند.

در زمان ريگان بحث جنگ ستارگان و موشكهاي هـوا بـه زمـين و توسـعه آن پـيش آمـد و       
اثر نمود و سيستم موشكهاي ضد بالستيك فضائي  بسياري از فعاليتهاي كارتر را در آمريكا بي

اروپا در انجام مسابقه پاياپاي باعث  عدم توان روس و 1980مورد توجه قرار گرفت و در سال 
يك سري برخوردهاي سياسي گرديد. آخرين رئيس جمهـور شـوروي (گوربـاچف) تـالش در     

هاي دفاعي نمـود، بسـياري از كشـورهاي الحـاقي بـه روسـيه        ايجاد صلح و كم نمودن هزينه
از شـوروي جـا   (آذربايجان، ارمنستان، ليتواني، لتوني، اسـتوني، داغسـتان، تركمنسـتان، ... )    

  شدند و روسيه خالص گرديد.
پس از جنگ سرد، هزينه هاي تسليحات اتمـي در روسـيه، خـرج بازسـازي تاسيسـات بـرق       

اي بهبود يافتند و عـوارض چرنوبيـل بـه سـوي      هاي زيست آلوده هسته اي شد و محيط هسته
و  هـاي سـابق برچيـده    پاكسازي رفت تا خسارات اين مسـابقات كمتـر شـود و تمـام سـايت     

  تميزسازي شدند.
آلومينيـوم در   PITهاي توليـد پلوتـونيم، در هـانفورد، واشـنگتن و سـاخت       در آمريكا سايت

ROCKY FLAT ساختار جنگ 1995هاي بسيار آلوده بودند و در سال  كلرادو و از سايت ،
سرد رو به فراموشي رفت اما عليرغم پاكسازي، هنوز بسـيار مسـائل قابـل توجـه و معضـالت      

ن فني در جهان و آمريكا (اياالت يوتا، كلرادو و نيومكزيكـو و آريزونـا) بعنـوان مثـال در     فراوا
طرحهاي تعطيل شده وجودداشت كه پاكسازي آن نهائي شده است ومعـادن سـنگ اورانيـوم    
بسياري در جهان از لحـاظ مسـائل فنـي و محـيط زيسـت داراي شـرايط بسـيار خطرنـاكي         

  تشخيص داده شد.
هـاي   اي هنوز ادامه دارد، پاكستان و هند بدنبال درگيـري  سابقه هستهمنيز  كشورها در ساير

) و تفكيك شبه قاره به دو كشور، هنوز در رقابت هاي نظامي بر سر كشـمير  1948استقالل (
در  1974هنـد در سـال   تسـليحات اتمي/نظـامي كشـاندند.    نها كار به رقابت در آباشند و  مي

  اي خود را شروع كرد. طالح صلح آميز هسته، پروژه باص"بوداي خندان"طرح 
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اي هند و پاكستان در آخرين دهه قرن بيست بشـدت ادامـه يافـت و هـر دو      مسابقات هسته

هاي خود را ازمايش نمودند و چين و كره شـمالي نيـز بـه رقابـت افتادنـد دولـت        كشور بمب
  درپاكستان نيز چنين نمود.آزمايش جدي اتمي انجام داد و لو از شريف  5واچپائي در هند 
باشند، ضمن  ح نامرئي پول و نفوذ در بانكهاي جهان كه بيشتر يهودي ميالاسرائيل، بهمراه س

كنترل اقتصاد كشورها توسط بانكداران يهودي آمريكائي و نيز كنترل وسايل ارتباطي جمعي 
  (سينما، تلويزيون، كامپيوتر،...) 

كنـد و ايـن عامـل باعـث      ب انـرژي اتمـي دنبـال مـي    مسابقه فيزيكي خود را به توسعه مهيـ 
آور وارد شـوند و اعـراب و مسـلمانان نيـز      هاي بيهـوده هزينـه   است كه سايرين در رقابت دهش

  اي شده و از توسعه كشور غافل بمانند. هستهدرگير انرژي 
  

  انفجارهاي اتمي
انفجار و تست هاي اتمي چه مربوط به مسابقات رقابتي تسليحاتي اتمي و چه مـوارد كشـتار   

و نيـز   TNTعمومي جنگي و نسل كشي با توجه به قدرت آن (به معادل انرژي در كيلو تون 
نوع اولين آزمايش و ظرفيت آن در جدول زير (به تفكيـك كشـور و نـام آزمـايش) مشـخص      

  است. شده
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  )T.N.Tت اتمي در جهان (كيلو تن اآزمايش ظرفيت و تاريخ

  تاريخ  نام پروژه  قدرت  كشور  مشخصات
  1945) 16/7(  ترينيتي  19  آمريكا اولين آزمايش با روش شكافت، اولين از نوع پلوتونيوم

  1945) 6/8(  ليتل بوي  15  آمريكا  بمب پرتابي به هيروشيماي ژاپن (غني شده بصورت كلت)
  1945) 9/8(  خت من  21  آمريكا  (جنگ دوم جهاني)بمباران ناكازاكي ژاپن 

 RDS-1 )29/8 (1949  22  شوروي (Fission)اولين آزمايش به روش شكست هسته اي 
 1952) 3/10(  هوريكن  25  انگليس (Fission)اولين آزمايش به روش شكافت 

  (Fussion)اولين از نوع سـوخت بـا تركيـب كرايوژنتيـك     
  ترمونوكلر (قبل از تبديل به بمب)

 IVY MIK )1/11 (1952 10,400  آمريكا

 JOE-4 )12/8 (1953  400  شوروي (Fussion)اولين آزمايش از نوع تركيبي 
  1954) 1/3(  كاسل او 15,000  آمريكا سالح ترمونوكلر (Staged)اولين از نوع سوخت تركيبي خشك

  RDS-37 )22/11(1955  1,600  شوروي (Staged)اولين از نوع ترمونوكلر تست 
 GRAPPLEX )8/11 (1957  1,800  انگلستان  سالح ترمونوكلر Stagedاولين آزمايش موفقيت آميز 

 1960) 13/2(  ژريويزبلو  70  فرانسه Fussionاولين نوع شكافتي 
بزرگترين آزمايش اتمي سالح ترمونوكلر كه تاكنون آزمـايش  

  درصد  50طرح براي  mt100شده 
  1961)31/10(  سار بمبا 57,000  شوروي

  1964)16/10(  596  22  چين كمونيست Fussionاولين سالح از نوع شكافتي 
 1967) 17/6(  1آزمايش   3,300  چين كمونيست "Staged"اولين آزمايش سالح از نوع حرارتي 

 Canopus )24/8 (1968  2,600  فرانسه  ، آزمايش از نوع حرارتي بوسيله فرانسهStagedاولين 
 1974) 18/5(  بوداي خندان  12  هند  اولين از نوع شكافتي بوسيله هند

 POKHRAN-II )11/5 (1998  60  هند(Fussion/ Boosted w. / Fission)اولين آزمايش تركيبي، سالح 
 CHAGAII-1 )28/5 (1998  36-40  پاكستان اولين آزمايش سالح از نوع شكافت

تست كره   1  كره شمالي Fizzleاولين از نوع شكافت پلوتونيوم از نوع
  2006شمالي

)9/10 (2006  

تست كره   5-15  كره شمالي اولين آزمايش موفقيت آميز از نوع شكافت
  2009شمالي

)25/5 (2009 

"STAGE"         به مفهوم اينست كه آيا اين آزمـايش بـه صـورت واقعـي از نـوع بمـب هيـدروژنيTELLER-

ULAM ساده و  "و يا صرفا بودهBOOSTER 
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  (تعداد) سالح هاي اتمي

شود. نيروي خود را از  مي (موشك) پرتاب وسيله هواپيما و يا كالهك اي كه به هاي هسته سالح
  آورند.   به دست مي (N.FUSION)ها  و يا تركيب اتم (N.FISSION)شكست هسته اتم 

كه نيروي خود را از شكافت هسته اورانيوم باشد  به نام اتمي معروف مي FISSIONهاي  بمب
از تركيـب  و باشـد   مـي  FUSIONهاي هيدروژني كه  آورند و بمب و يا پلوتونيوم به دست مي

هاي هيدروژن مانند  باشند كه از ايزوتوپ مي THERMONUCLEARديگر آن  هسته و نام
هـر دو نـوع (شـكافت و     هـا، از  آيد كه البته در اكثر بمـب  دست ميتريتيوم و يا دويترويوم به 

  شود. تركيب) ساخته مي
هـا نـه تنهـا     )ايـن TNT(ده هزاران ها دارند ها را به نسبت ساير بمب تخريب ها مهيب اين بمب

و انتشار  ماگر قدرت تخريب بسيار زيادي را دارند بلكه نور انفجاري آنها باعث كورشدن، توليد
  باشد.   راديواكتيو مي

در شــوروي،  33000عــدد و حــدود  32000 -33000كــا بــين هــا در آمري تعــداد ايــن بمــب
هـاي ريگـان از تعـداد     و كوشـش  SALT)، بودند كه پس از پايان جنگ سرد و پيمان 1988(

بور جهت مصرف سوخت نيروگاههاي برق اتمي به پروسه مجـدد  مزهاي  آنان كاسته و كالهك
  )ROSATOM(توسط شركت  شود. شد تا با اين سوخت انرژي برق تهيه داده

هاي اتمي شامل آمريكا، روسيه، انگلسـتان، فرانسـه، چـين، پاكسـتان،      كشورهاي دارنده سالح
  باشند.   هندوستان، كره شمالي و اسرائيل مي

  نوتروني      اتمي              
  

  كالهك          
  TNT 20,000           بمب             

DEUTRIUM       H (هيروشيما ناكازاكي)           ايزوتوپ  
        TRITUM                    بيشتر 

  موشكي (پرتابي)       
  حمل با هواپيما       

  

FISSION (بمب اتمي)  NEUTRON  (نوترون)FUSION  (بمب هيدرژني)(THERMONUCLEAR BOMB) 

 

 سالح ها 
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  هاي نوتروني/اتمي بمب

گيــرد كــه نيــروي  اتــم مــي هــاي اتمــي نيــروي خــود را از انــرژي حاصــله از شكســت ســالح
FUSION آن، نوع هيدروژني، هزاران برابر قوي تر از نوعFISSION   مي باشد، بسـياري از

و درگيـر كـردن    FUSIONك اجزاء مهاي سابق انرژي خود را از شكست اتمي و به ك سالح
يـو و  . تجهيزات نظامي با درگيري توليد راديواكتآوردند بدست ميداراي انرژي فوق العاده  ،آن

تخريب كم همراه است كه به آن بمب نوتروني مي گويند كه براي از بين بردن نفرات به جاي 
هاي اتمـي، هيـدروژني و    اي شامل بمب هاي هسته باشد كه بمب تجهيزات ميتخريب اماكن و 

  باشند. نوتروني مي
كـه طراحـي    ERW (EN HANCED RADIATION WEAPON)بمب نـوتروني يـا   

(علـي رغـم ايـن كـه از ايجـاد حـرارت و        ستناي "انرژي انفجاري"تا  "انرژي زياد"شده براي ارائه 
تخريب جلوگيري شده) آثار باقيمانده از انفجار آن اثرات بسيار بد اين چنيني دارد كه اصـوال  

هـاي   اتمـي مـي توانـد بـراي موشـك      اين نوع در آمريكـا سـاخته مـي شـود. كالهـك هـاي      
به كار  SPRINTهاي  رف مي شود تا تخريب و در موشكستيك و يا اهداف نظامي مصلباضد

 W66داراي دو قسـمت، سـوخت جامـد و مجهـز بـه       SPRINTهاي  شود موشك گرفته مي
باشـد در ايـن    دار مـي  قابـل اسـتفاده مـدت    SPARATIONباشد كه مانند موشك هـاي   مي

  رسد. ثانيه مي 5ماخ در  10، به سرعت 100g، در SPRINTموشك 
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  براي بمب هاي هسته اي نوتروني SPRINTخصوصيات موشك هاي 

   MAPTIN MARIGTTA         سازنده  
   HERCULES X- 265 , 2,900 KN (60,000 LB/ FT)بخـش اول سيســتم 
  HERCULES   X- 271             بخش دوم سيستم   

  متر كال  20/8 طول :
  متر 35/1 قطر :
  3500Kgجرم: 
  كيلومتر 40برد: 

  30KM :سقف پرواز
  )M/ PH 500و7( حداكثر سرعت:

  مان راديوييفرسيستم راهنمايي: 
  با كيلومتر پايين و درگير با راديواكتيو W- 66 كالهك اتمي:

  1972ت: خشروع سا
هـا (اتمـي،    افكـن  ( مثال): فشار وارده بر بدن فضانوردان و خلبانان پروازي بمب G نيروي

  نوتروني و ...)
  نمونه Gنيروي
1 g نشستن روي كره ماه  

1/14 g راكتSATURN V هنگام اصابت  
3g  فضانورد شاتل در زمانLAUMEH  

 16آپولو 7/19
9-12g جت جنگيده نوعي  
46/2 g  حداكثر در نوع بشر در يك راكت  

50g مرگ در اثر يك حادثه  
100g  موشك اسپريت  
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II-2 : NWCA PONS(كشورها) انواع سالح هاي اتمي  
 ها معمـوالً  باشد كه كالهك ، ميSHELLاي، بمب،  هاي هسته هاي اتمي شامل كالهك سالح

بـه بعـد بـه     2006است و از سـال   كد شده MARK 36تا  MARK1از  MARKبا مارك، 
در آمريكا كدگذاري  B90تا  Bبه صورت  ها، معموالً كدگذاري شده است. بمب W89صورت 

  اند. شده
هـا   انـد. انگليسـي   ، نامگذاري شـده RDS-220تا  RDS-1كد ها با ها و موشك در روسيه بمب

 MR(براي بمـب) و   ANباشد و فرانسوي ها با كدهاي  در تجهيزات اتمي مي WEداراي كد 
 DH , HNهـاي بالسـتيك و    و موشـك  DF) 1تـا   41ها با كد (zها) و چيني (براي كالهك
  NAG, SYRYA, PR1+ HVI, AGNIهـاي كـروز و هنـديها بـا كـدهاي       براي موشـك 

  شوند. (شاهين) مشخص مي SHAHEEN, GHAURIپاكستان با كدهاي 
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  ليست سالح هاي اياالت متحده

   MARK-1 LITTLE BOY           (انفجار در هيروشيما) KT 18-13كيلو تي ان تي 
   MARK-2 THIN MAN      پلوتونيوم      كنسل 1944

   "21KT            MARK-3 "FATMANو 1945-50
    MARK-4 POST WAR    طراحي فت من       1949-53
1952-63  1-120KT     كاربرد باال، اندازه كوچك    MARK-5    

1952-67   8-61KT    نوع اصالح شده        MARK-6    

1952-67   8-16KT  بمب تاكتيكي چند هدفه      MARK-7     
1951-57  25-30KT  HEW گلوله شكل      MARK-8     

1952  12-15KT   نوع اصالح شدهMK-8      MARK-10   
8-30 KT  (نوع گلوله شكل) طراحي مجدد ازREMK-8    MARK-11   

12-14KT     (جنگ توسط جنگنده)L.W.BOMB  MARK-12   
  AK-6        MARK-13نوع اصالح شده     كنسل  1954

     TX/ MARK-14    با سوخت جامد، حرارتي  (5MT)عدد 5توليد فقط 
1955-65 )107-3/8MT حرارتي سبك وزن) اولين نوع بمب     TX/ MARK-15  

6-8MT  اسلحه شيميايي ارگانيك اولين نوع سالح حرارتي   TX/ MARK-16     
10-15MT     نوع حرارتي بزرگ بمب ارائه شده حرارتي    MARK-17  

  MARK-18    داراي توليد بسيار زايد مواد شكافتي   

  MK+3        MARK-20اصالح شده     كنسل1954

  CASTLE BRAVO(    MARK-21 طراحي مجدد(تست    

1954 APR  اي طراحي حرارتي هسته (CASHE KOON)  MARK-22   
  MK-17  MARK-24طراحي حرارتي با انرژي زياد مانند     

  MK- 21          MARK-26طراحي مانند     

   MARK-27        بمب هسته اي براي نيروي دريايي  1958-65
1956-61 9-10MT بمب هسته اي          B-28  
1956-61 9-10 MT هسته  اي استراتژيك      MARK-36  

1957-61 MARK39  بمب هسته اي          B-39 



   مينووينايور
25MT 1960-76  (باالترين نيرو) نوعMARK41  بمب هسته اي    B-41  

1961-91  MARK43  بمب هسته اي          B-43 

 B-53     B-46همراه با  W-53  كالهك كنسل 1958

 B-53          بمب هسته اي      1962-97

 B-57          مب هسته ايب      1963-93

 B-61          بمب هسته اي    1966

 B-77          بمب هسته اي    1977

 B-83          بمب هسته اي    1983

 B-90          بمب هسته اي    1991
  

  سالح هاي پوشش هسته اي توپخانه  
 MM 406     16اينج  

         W23(1956- 62)نوع تفنگي 

  280MM- W9           1952- 57نوع تفنگي  
 W19-             نوع تفنگي                

80-1956            - W33            8اينچ-  
1973              W75 

92-1981            W79 

mm 155   
                   W48 – 1963-92 

1972                           W-74 

  W-82(غني شده اورانيوم و راديوم)                  1983
1990              (W-82)            شكافي  
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  اتمي تخريبي مهمات

C. 1954- 67       W-7/ADM- B       
  T4 ADM                نوع تفنگي 1957-63

 W30/TA          بمب انفجاري تاكتيكي تخريبي  1961-66

1960-65                W31/ ADM  
      /W45            بمب تاكتيكي تخريبي    1964-84

  /W54                بمب تاكتيكي تخريبي    1965-89
  

  كالهك هسته اي
           5M- 62  W-4) براي موشك SNARKكنسل شد (موشك  1951

  MGM-1                W-5  مدراتور      1954-63
    W-7                     MGR-1  HONEST JOHNجان راستگو   1954-60

 NIKE HERCULES  (    SRBM(سام   1955-64

  W-8                    SSM-N-8براي موشك    نوع تفنگي  كنسل شد 1955

   W-12                  RIM-8  براي موشك تالوس    كنسل شد 1955
 W-12                    SM- 62  SNARK RODSTON MRBM  كنسل 1954

                    W-15    براي موشك        كنسل 1957

   بمب افكني SM-64موشك نواهو    كنسل 1957

  FOR MB -1 (           W-25دينگ دنگ ( براي  (AIR- 2)يچين     1957-84
 SSM- N- 8(                      W-27موشك دست نشانده(براي     1958-64

1958-76  MGM-B براي   موشك هوند داگ)AGM-26(                 W-28 

 W-29                                  كنسل 1955

 W-30                    (RIM- 8)براي               موشك تالوس    59-79

  W-31                     و جان هونست 1961-85نايك هركوس   1960-88
   ASTOR           LULU                  W-34بمب تورپك و   1958-76

61-65      ATLAM ICBM                      W-35 
58-64      MRBM  RODSTON                     W-39 
59-64  W-40                      GM-18                   LACROS        SRBM     
1957                           W-41 
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 W-42             هوا به هوا    موشك زميني    كنسل1961

 ASROC             W-44براي        61-89

1961-69 AGM-R RM-2    چككوراكت جان           W-45 

58    SNARK  كوچكراكت جان             W-46 

6-74    POLARIS   SLBM               W-47 
59-63   THON IRBM              W-49 

 MGM- 31  PERSHING             W-50براي  1960-90

1954  W54                W-51 
 W-52             (MGM-29)سروان  1962-77

      W-53            (LGM) – 25C    2مينال رت      62-87

1961-72 A/M – 26 FALCON AAM راكتW-54           PAVY  

65-89    SUB ROC             W-55 
63-93  W-56              MINUTEMAN     I,II    ICBM                  
64-82    SLBM براي پوالريس    W-58         A-3   

 IICBM W-59                      INUTENO موشك اسكاي  62-69

  W-60                   تايفون  SAM     كنسل63

      W-62                     MINLEMAN   III     ICBM  خدمات تاكنون)70(

1966-64   W-64                      LANCE    SRBM         
                W-65 , 66                SPRIN ABM   كنسل 75 ,68

    W-67,68               براي يوز III    ICBM BM   كنسل 67

72-90    SRAM      برايAGM-69                   W-69    

74-75   ABM   اسپارين         LIA- 49A                   W-71 

 AGM-62                     W-72 والي    1970-79

 CONDOR                   W-72موشك      70

78      SLBM                       W-76 
 LGM- 30                   W-78      مينوت من 3تاكنون براي  79

 AGM- 86 ALCM                     W-80و براي  PB GM-109تام هاوك    81

  W-84                        براي موشك استاندارد B61كنسل    بر اساس 86
               II   IRBM W-85,86        كنسل  83-91و80
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2007    ICMB, MGM- 134       W-87, 87-1            

88    SLBM II براي تربدت             W-88 

            W-89                     AGM- 131       SRAMII    كنسل 91

  SRAM –I                     W-91          كنسل 91
  

  هاي اتمي فعلي و آينده آمريكا هاي سالح پروژه
- RNEP(ROBUST NUCLEAR EARTH PENETRATOR)      
- WARHETR (RRW1) 

  

  اي مشترك با ساير كشورها هاي هسته پروژه
  هاي شكافت اتمي عمومي سالح

  مدل  مورد استفاده سالح هاي

TX/ MAR14, TX/ MARK16, MARK17      مقدماتيRACER     IV  
B- 28, W-28, W-40, W49 پلتون مقدماتي  

W-30, W-52 بوآ مقدماتي  
B-43, W-44, W-50, B-57, W-50 رابين پريماري  

W-38, W-45, W-47 مقدماتي  
W-55, W-58 كينگ لت مقدماتي  

B-61, W-69, W-73, W,81, W-84, W-85, W-86 B-61 
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 روسيه:

  : تورپيدوس          53-58تورپدو        كيلو تن RPS -9  10اي    كالهك هسته
    SH KVAL    7A-111       

   BOMBS: RDS-1 22KT بمب      Test 49اوت  First Light 29 كپسول قرصي 5
  28KT                                   RDS-2بمب  24ساير  5        

 RDS-1                     طراحي روسيه، توسعه

  RDS-3  42              تست  1951اكتبر 

  RDS- 31                                           62KTبمب        1954اكتبر 

                          RDS -4      كيلو تن 42بمب 

RDS- 6    (RDS- 65)                                                  LAYER CAKE 
 RUSSIAN% انتشار  2

         RDS-6                                               RUSSION400KTتست  1953

 RDS-27                                                     250KT     55نوامبر 

                                  TSAR RDS- 30مگاتن . بمب 100مگاوات بمب  50

R-5M MRBM  كالهك                                                       RDS-9040 KT 

R7 SEM YORKA/SS-6   كالهك مگاتن                        RDS- 37-3 

R-7A    5  مگاتن     RDS- 46                
R-16/SS   7  8    كالهك براي مگاتن.F17                     

          مگاتن براي مگاتن 6
R-16-SS 71  مگاتن 5-6كالهك  

  مدل ناشناخته R.9/SS-8براي ساسان 
UR+ 7  15مگاتن    2/1براي كالهكF42 

UR100  كيلوتن مدل ناشناخته750مگاتن كالهك و  1براي  
RT- 2/SS-13  15كيلو تن به 750مگاتن كالهك  6/1برايFIR  

RJ-2/SS-13 MOD  مدل نامعلوم 466كيلو تن  
RT20-15   مدل نامعلوم 5/1كيلو تن  
RT20-15  مدل نامعلوم  5/1كالهك مگاتن  
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RT-4 TOY 25  مگاتن 5/1كالهكC  مدل نامعلوم 650كيلو تن  

MR- UR- 100 STOTKA  مدل نامعلوم 300-75كالهك كيلو تن  
MR- UR-100 SOTKA/SS-17  مدل نامعلوم 4-6مگاتن  

R-36M 2/SS- 18 20 8 20مگاتن مدلF 675  
 8F 675 20ن      مدل مگات R- 36 M 2/SS- 18   20ساتان 

 8FO 21مگاتن  5تا  2كالهك  R- 36MP/ SS- 18ساتان 

R- 36 M2/SS- 18  نا مشخص 550براي كالهك كيلو تن  
  نامشخص 750كالهك كيلو تن     R- 36 M2/SS-18ساتان 

R-SS-19 MO1  نا مشخص 550كالهك كيلو تن 

UR-100N/SS-19  مدل نامشخص 5/2-5كالهك كيلو تن 

2T-23 مدل نامشخص 550هك كيلو تن كال 

RT-2PM  TOPL/SS-25   550 مدل نامشخص 

RT-2 UTTH TOPOL M/SS-27   550 مدل نامشخص  
  

  سال ح هاي اتمي بريتانيا
 كالهك اتمي  
RED SNOW 
 ساير تجهيزات هسته اي 
WE. 177 
BLUE PEACOCK 

  

  سالح هاي اتمي كانادا
     AIR -2 GENIEموشك   84-1961

  فرانسهسالح هاي اتمي 
  بمب ها :

AN11, AN22, AN52 
  كالهك ها:

MR31, 41, AN51, 52, TN60, 61, 70, 71, 75, 80, 81, 90 
  

  



   مينووينايور
  سالح هاي اتمي چين

  تجهيزات در حال ساخت  
506 

6ست شماره ت  
  يك:تموشك هاي بالس

DF-1, 2, 3A, 4, 5, 11, 15, 21, 31, 41, 
JL-1, 2 

  موشك هاي كروز:
SS- N- 2, DH-10, HN 1, 2    HN-3 

  

  سال ح هاي اتمي هند:
  عدد سالح اتمي در هند وجود دارد. 60-80حدود 

  ست: بوداي خندان
  ست: عمليات شاكتي

  موشك ها:
AGNI- I, II, III, III S/T, IV, V, 
PRITHVI I,II, III 
SHAURYA, AKASH, TRISHUL, BRAH MOSO, SURYA1, 2, NAG 

 

  ايران:
متوقـف   2005ايران درگير سالح هـاي هسـته اي بـود كـه در      1996 -2004بين سال هاي 

  گرديد و به مسائل ساخت تاسيسات غني سازي توجه شد.  
  

  كامال تخريب -سالح هاي اتمي اسرائيل
كالهك و بمب اتمي در اسرائيل وجود دارد كه به اهداف خـود   130-75 , 200-100حدود 

  هدف گيري شده است.  در مصر و سوريه، ايران 
  

  سالح هاي اتمي پاكستان:
 ABDALI – 1 (BRBM)            عبدالي

    GHAZNAVI (SRBM)              غزنوي:
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    GHAURI         گاوري

                      GHAURI – II    MRBM   
     GHAURI- III                  گاوري

                   HATF- I/ZA              هانت

MRBM شاهين                       موشكI  
IRBM                         شاهينII 

IRBM                        شاهينIII 

 BABURموشك                    ريسك كروز 

 RA , AD                رعد (موشك شكيل از هوا)
 

  سالح هاي اتمي كره شمالي:
سالح اتمي در كره شمالي وجود دارد كه چندان قابـل اسـتفاده و داراي حمـل و     150حدود 

  هدف گيري مناسب نمي شد.  
  

  سالح هاي اتمي آفريقاي جنوبي:
برنامه هايي قبل از تغيير رژيم وجود داشت كه فعـال متوقـف شـده و هزينـه هـاي آن خـرج       

  برگزاري مسابقات المپيك شده است.  
  

  ه اي آمريكاسالح هاي هست 
اي شد. و تنها كشوري  هاي هسته آمريكا اولين كشوري در جهان بود كه موفق به توسعه سالح

اي در برابر ديگر ملت ها استفاده كرده است. در طي جنگ سرد  هاي هسته است كه از سالح
را هاي دوربرد  ي پرتابي سالحها است و تعداد زيادي از سيستم اجراكردهآزمايش بيش از هزار 
اي و  كالهك هسته 10,000سازي كه شامل  است. آمريكا داراي كارخانه اسلحه توسعه داده

اي و تجهيزات  هاي هسته اگر چه خيلي از سالح باشد تجهيزاتي براي ساخت و طراحي مي
  اند. جنگ سرد خنثي شده و از كار افتاده
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  تاريخ توسعه:
  پروژه منهتن

  جهاني  اي را طي جنگ هاي هسته است كه توسعه سالحاولين كشوري 1939آمريكا را در سال
و به  شروع كرد (FRANKLIN ROOSEVELT)دوم زير نظر رئيس جمهور وقت آمريكا 

بود. بعد از يك شروع آرام تحت  دليل درگيري براي توسعه اين سالح با نازي آلمان ترسيده
نظر اداره وساي آمريكايي زيربا كمك دانشمندان انگليسي و ر اداره ملي استاندارد راهبرد

تحت حمايت ارتش آمريكا منتقل شد و به عنوان 1942تحقيقات و توسعه علمي، كه در سال 
 30بيش از  GANERAL GESTIE GROVESشد. با كنترل  پروژه منهتن شناخته

مكان جهت تحقيق، توليد و آزمايش قطعات مربوطه ساخت بمب ساخته شده است. از جمله 
(در نيويورك) كه تحت كنترل  LOS ALMOSتوان آزمايشگاه علمي در  مي ها اين مكان

تن) و (واشنگ AAND FORDو تجهيزات توليد پولوتونيوم  بن هايمرآقاي دكتر رابرت ا
  (در تنسي) را مي توان نام برد.  OAK RIDGEي سازي اورانيوم در تجهيزات غن

سازي  اي اوليه و در مراحل غني اي هستهولوتونيوم در راكتورهپگذاري عظيم در توليد  سرمايه
Diffusion 1945در اواسط  آمريكا -235مغناطيسي براي توليد اورانيوموكترلگازي و ا 

ولوتونيوم در پشد. يك سالح طراحي شده درون ياش  سالح قابل استفاده 3موفق به توسعه 
مريكا شد. بر طبق فرمان رئيس جمهور آ  كيلوتن تست20با حدود 1945جوالي 16

HARRY TRUMANنام بهشده از اورانيوم ( بمب طراحي سال در همانLITTLE BOY در (
اگوست بمب طراحي شده از پلوتونيوم  9هيروشيماي ژاپن استفاده شد و در اگوست در  6

شد كه موجب  ي ژاپن استفادهكاساك) برعليه شهر ناFAT MANشن (به نام  درون يا
و زخمي شدن تعداد زيادي انسان شد. (به دليل امواج يكصد و ... هزار نفر  شدن كشته

  رادياتوري و سرطان هاي مربوطه).
  

  در طي جنگ سرد:
كيلوتن 01اي با بازدهي حدودا  كالهك هسته 70000بيش از  1990و  1945هاي  بين سال

  توسعه يافت.
بر روي ) 1996تريليون (بر طبق دالر سال  8/5آمريكا حداقل  1996تا  1940هاي  بين سال

انيزم پرتابي خرج كرد. حدود نصف اين بودجه براي ساخت مك اي توسعه سالحهاي هسته
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هاي  ها) صرف هزينه بندي هزينه اين بودجه (كمترين طبقه درصد 02/0ها، حدود  سالح

هاي  اي و دستورالعمل هاي هسته بيلون دالر صرف مديريت پس مانده 365مربوط به كنگره و
  محيطي شده است. 

  

  پس از جنگ سرد:
اي آمريكا  ، برنامه هسته1991بعد از پايان جنگ سرد در پي انقراض اتحاديه شوروي در سال 

هاي  اي، توقف در توليد سالح هستههاي  به طور چشمگيري محدود شد، مكث در تست برنامه
(رئيس جمهور بيل كلينتون) شد. خيلي 1990اي جديد و كاهش ذخيره تا اواسط دهه هسته

زيستي   يشان به اهداف دستورالعملي محيطمكانها اي قبلي تعطيل شدند و تجهيزات هستهاز 
اي درگير اين برنامه  هاي هسته تخصيص داده شد. خيلي از تالش هاي قبلي براي توليد سالح

بدون استفاده از تست مقياس  هاي سال خورده بيني رفتار سالح شدند. به منظور پيش
اي از جمله  هسته هاي بهبود غير زوده شده همچنين در توسعه برنامهاي است. بودجه اف هسته

اي و همچنين كمك  هاي هسته كمك به اياالت قبلي اياالت شوروي جهت از بين بردن مكان
اي شان نيز كمك  هاي هسته كردن ذخيره به روسيه درتالششان براي صورت نظري و ايمن

 قانون، ها هجهت جبران قرارگرفتن در برابر اشعبيلون دالر 2/1بيش از  2006ه يكرد. در فور
اي آمريكا شد و تا  هاي هسته شهروندان آمريكا منجربه ترس از نتايج برنامه 1990سال 
در جبران به  MARSHALLESE ISLANDساكنان  ميليون دالر 759حداقل  1998

 ر به  دولتميليون دال 15بيش از  حدوداً شد و اي آمريكا داده دليل در معرض تست هسته
در  BRAVOژاپن در پي قرار گرفتن شهروندان ژاپني در برابر غبارهاي راديواكتيوي از تست 

بوش و به خصوص پس از حمالت  داده شده است. در طي رئيس جمهوري جورج 1954سال 
، شايعاتي در ميان منابع اخبار اصلي بود كه آمريكا طراحي 2001سپتامبر  11تروريستي 

را در نظرگرفته و از  (BUNKER BUSTING NUKE)اي جديد  تههاي هس سالح
اي دفاعي  هاي غيرهسته اي به داليل كنترل ذخاير و موشك گيري بالقوه تست هسته بهره

اشاره  2004هايي كه توسط دولت آمريكا در سال  اي به خود تخصص داد. بيانيه بودجه اضافه
رسد كه  كالهك مي 500/5اي به حدود  هكارخانه سالح هست 2012به اين داشت كه تا سال 

  باشد. مي 1990ود نصف اندازه آن از دهه حد
  

  آزمايش هسته اي:
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اي قوي ادامه  آمريكا يك برنامه آزمايش هسته 1992سپتامبر  23و  1945جوالي  16بين 

 054/1اي  بود. كل آزمايشات هسته 1961و سپتامبر  1958نوامبر  بينداد به استثناي تعليق 
تا از آنها در مكان اقيانوس آرام  100اي اجرا شد. با حدود بيش از  و دو حمله هستهعدد 

تاي آن در  ايالت نوادا آزمايش شده است. و دهتاي آنها در  900اتفاق افتاده است و پيش از 
(آالسكا، كلورادو، مي سي سي پي، نيومكزيكو) آزمايش  هاي متفرقه آمريكا از جمله ايالت

(يعني باالي زمين)  تعداد زيادي از آزمايشات در تست آمريكا جوي 1962نوامبر شدند تا 
اند بعد از معاهده موافقت نسبي تحريم همه آزمايشات در زيرزمين  تنظيم شده بود و  بوده

  اي بوده است. هدف اين كار جلوگيري از انتشار گردو غبار هسته
اي  ياري از مردم از گرد و غبار هستهبسس ترموجب  ،اي جوي برنامه آمريكا در آزمايش هسته

و ماهيگران  MAR SHAKESE ISLANDشد. تخمين رقم دقيق و عواقب دقيق ساكنان 
  شد. 1954در سال  CASTLE BRAVژاپني در مورد حادثه 

 تعدادي از گروههاي شهروندان آمريكايي به خصوص كشاورزان و ساكنان شهرهاي
DOWNWIND  ازNEVADA ران نظامي در آزمايش هاي مختلف را مكان و كارگي

  اي آمريكا شامل: هاي قابل توجه هسته چند آزمايش )ه دليل جبران(بكند  زمايش ميآ
  اي بود. هاي هسته اولين آزمايش سالح 1945جوالي TRINITY، 16آزمايش  -
اولين سري  1945در جوالي  THE OPERATION GROSS ROADSسريهاي  -

يكي از بزرگترين عمليات نظامي در تاريخ آمريكا بوده  آزمايش هاي پس از جنگ بود و
 است. 

شامل اولين  1951در  OPERATION GREEN HOuSEهاي  عمليات پرتاب -
و يك آزمايش علمي كه جنبش  (ITEM)دهنده پرتاب شده آزمايش سالح شكايت

 را ثابت كرده است. (GORGE) اي هاي گرما هسته سالح

تشكيل  TELLER-UIAMطراحي اولين آزمايش1952نوامبر1در IVY MIKEپرتاب -
(نيروي تخريبي يك ميليون تن تي ان تي)  مگاتن 10نشده. بمب هيدروژني با بازده 

 بوده است. البته سالح قابل به كارگيري نبود با همه تجهيزات برودت شناسي
 تن وزن داشت.  82(سرماشناسي) حدود 

اولين آزمايش قابل به كارگيري سالح  1954 اكتبر 31در  CASTLE BRANOپرتاب  -
(به طور اتفاقي) بزرگترين سالحي كه تا به حال توسط آمريكا  اي و همچنين گرما هسته
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مگاتن). همچنين بزرگترين تصادف راديولوژيكي آمريكا در رابطه با 15( آزمايش شده بود

موجب پخش غبارهاي  بيني و تغيير در هوا اي بود. بازده غيرقابل پيش هسته آزمايشات
شد. كه خيلي  RONGERKATOLLS, RANGELAP اي به سمت ساكنان هسته

كه  MARSHELL ISLANDها  سريع از ساكنان آن جا انتقال يافتند. خيلي از بومي
هايي دريافت كردند. يك قايق  دچار نقص هايي در تولد شدند از دولت فدرال خسارت

نيز در تماس با  THE FIFTH LUCKY DRAGONري ژاپني به نام يماهيگ
گرفت كه موجب شد خيلي از خدمه آن قايق مريض بشوند كه اي قرار غبارهاي هسته

 حتي در نهايت منجر به فوت يكي از آنها شد.

اولين انفجار سالح  1985اگوست  27در  ARGUSاز عمليات  ARGVSIپرتاب  -
كيلو متري  200ارتفاع كيلوتني در  7/1اي خارج از فضا در حالي كه يك كالهك  هسته

 اي در ارتفاعات بلند منفجر شد.  طي يك سري انفجارات هسته

اولين و  1962در سال OPERATION DOMINICازFRIGATE BIRDپرتاب -
كيلوتني) در جزيره كريسمس. به  600اي (با بازده  تنها آزمايش يك موشك هسته

هاي  د و كالهكهاي زنده آزمايش شدن هاي موشكي بدون كالهك طوركلي سيستم
 1960ائل ايمني آزمايش شدند. در اوائل دهه ساي به طور جداگانه به داليل م هسته

هاي جنگ سازمان  ها تحت موقعيت ي در مورد چگونگي كاركرد سيستمميلسواالت تك
ر مناظره نظامي متوقف شدند) و اين آزمايش براي برطرف د(زماني كه آنها  شده بود

شد و موشك  د. اگر چه كالهك قبل از استفاده بايد مشخص ميها بو كردن اين نگراني
ها را  نبود) بنابراين به تنهايي نتوانست همه نگراني ICBMبود(و يك  SLBMتنها يك 

  (MACKENIZE 1990)برطرف كند.

كيلو تن) كاري  204(با بازده 1962جوالي  6از عمليات استراكس در  SEDANحمله  -
جويانه  اي براي اهداف غيرنظامي و صلح هاي هسته فاده سالحدادن احتمال است براي نشان

است در اين حال يك دهانه  بوده FLOW SHARTعنوان بخشي از عمليات  به
 شد. ساخته NAVADAيا عمق در مكان آزمايش  320يا  1280آتشفشان با قطر 
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  هاي فرستنده: سيستم

توسط آمريكا طي پروژه منهتن بود كه  (FATMAN, LITTE BOY)هاي اصلي  سالح
تن) كه نيازمند  5هاي سنگين ( هر كدام حدودا  ا) و سالحپ 5(دومي با قطر  بزرگ بود نسبتاً
 هاي بمب افكني مشخص شده بود جهت آماده شدن براي موشك هاي هواپيماهاي بمب برنامه

تنها در محدوده مشخص را  انداز عليه ژاپن كه هر كدام مي توانست يك نمونه از آن سالح و 
هاي دروني مقدار قابل توجهي پول و تحقيق به منظور محققان  جا كند. بعد از اين سالح جابه

آنها به محققان فوق متخصص جهت  كهاي  هاي هسته ازي اجرا شد. كالهكاستاندارد س
 ههاي هنگام جنگ غيرمتعارفي وآوري آنها قبل از استفاده در مواردي كه دستگا جمع
  تري بود. ها فرستنده متفاوت در سيستم ها براي استفاده سازي كالهكزير

در انتهاي اعضا اروپايي جنگ  PAPERCLIPهايي كه انديشمندان در عمليات  طي كمك
را آغاز كند. يكي  ROCKETRYطلبانه جهاني دوم آمريكا توانست تا كاربري يك برنامه جاه

اي است.  هاي هستههايي در نگهداري كالهك موشكوسعه از اولين محصوالت اين برنامه ت
MGR-1 HONEST GOHN  به عنوان  1953اولين نوع سالحي است كه در سال

  مايل توسعه يافته است. 15كيلومتر  25موشك سطح به سطح با دامنه حداكثر 
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 ليست پايگاههاي عملياتي، تحقيقاتي، ساخت اجزا اتمي آمريكا

  مكان  يالتا نوع فعاليت  وضعيت عملياتي
 LOS ALAMOS نيومكزيكو تحقيقات و طراحي فعال
 LAWRENCEN LAB  كاليفرنيا تحقيقات و طراحي فعال

 SANDIAN LAB كاليفرنيا/نيومكزيكو     تحقيقات و طراحي فعال

    HAN FORD SITE  واشگنتن  توليد پلوتونيوم  غيرفعال/ تعليق محيط زيست

       OAK RIDGE N LAB  تنسي           235توليد اورانيوم فعال

        Y-12 N.SECURITY  تنسي  توليد و انبار اورانيوم        فعال

 NEVADA TEST SIDE  الس و گاس نوادا  آزمايشگاه و انبار فضوالت  1992غيرفعال از 

  YUCCA MOUNTAIN  نوادا  دفن زباله  فعال

 PACIFIC PROVING  جزاير مارشال  آزمايشگاه  1962غيرفعال از 
GROUND 

    ROCKY FLAT PLANT  دنور، كلرادو  ساخت تركيبات  (مشكل محيط زيست)غيرفعال 

 PANTEX  تگزاس(آماريلو)  ساخت بمب اتمي  فعال

 PADUCAH PLANT  كنتالي  235توليد اورانيوم   فعال(استفاده نجاري)

 FEDERAL SILK    (سين سيناتي) اهايو  235ساخت مواد اورانيوم  (مشكل محيط زيست)غيرفعال 

     KANSAS CITY PLANT  كاتزاس/ميسوري  توليد  فعال

     MOUND PLANT  اوهايو/ميامي بورگ  توليد تحقيقات توليد  غيرفعال/ موارد محيط زيست

   PORT SMOUTHGASUES  اوهايو/پرت سيموس  توليد اجزا برخي توليد مواد  فعال براي غيرسالح

 SAV ANNAH RIVER  كاليفرنياي جنوبي  ترينيوم/ پلوتونيوم  (محيط زيست)فعاليت محدود 

 PINE PLANT  فلوريدا/الرگو  توليد اجزاء برقي  فعال براي وسايل برقي
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  اي هاي هسته كالهك
رسد كه در تصادفات زيردريايي گم يا ناپيدا  به نظر مي ELEVERاي  هاي هسته كالهك

اي در مناطق  غبار هسته پخشاي در تعدادي از موارد به  شوند. برنامه آزمايشات هسته
باشد كه  مي COSTLE BRAVEپرجمعيت موجب شد. مهمترين اين آزمايشات به 

از جمله تعدادي از (اي بيش از هزار مايل پخش كرد.  خاكستر راديواكتيوي در روي منطقه
آنها از تاثيرات منفي جمعيت جزاير بعد از سوختن تشعشات تخليه شدند.  )جزاير پرجمعيت.

هايي  برند. نمونه در هنگام توليد و افزايش سرطان رنج مي ءضاعطوالني مدت از جمله نقص ا
يي از تشعشعات راديواكتيوي اي سطح باال ي برنامه آزمايش هستهطاز سربازان بودند كه در 

ن به دليل شد، زيرا سربازا 1980و  1970هاي  گرفتند كه موجب رسوايي بزرگي در دههقرار
  ، در معرض خطر قرار گرفته بودند.كاري كه خود كرده بودند
(قسمت بعد را ببينند) موجب صدمات محيطي چشمگيري در طي  خيلي از تجهيزات قبلي
  سالهاي فعاليتشان شد. 

THE RADIATION EXPOSURE COMPASATION  به  1990در سال
و يا ديگر ريسك ها قرار گرفته بودند شهروندان آمريكايي كه در معرض شعشات راديواكتيوي 

  اين اجازه را مي داد تا براي جبران خسارت ها و صدمه ها مورد بررسي قرارگيرند.
  

  آژانس هاي توسعه:
تحت دستور  1929اي اوليه آمريكا توسط استانداردهاي مركز ملي در سال  هسته برنامه

بتداي آن آغاز شد. هدف ا FRANKLIN DELANO ROOSEVELTرئيس جمهور 
 THE NATIONAL 1940ها بوده است. در سال  اختيار تحقيقي و اعمال بودجه

DEFENSE RESERCH COMMITTEE  ،(كميته تحقيقي دفاع ملي) تاسيس شد
هاي  هايش در دوره م در بين ديگر تالشاي تحت كميته بر روي اورانيو كه كار هماهنگ شده

  جنگي بوده است. 
و تحقيقات به همراه كميته تحقيق دفاع ملي به عنوان يكي از  اداره توسعه 1941ن ژوئدر 

كرد هاي تابع خود تاسيس شد كه كميته اورانيوم را به عنوان بخشي از اورانيوم بزرگ  آژانس
تحقيق كميته تحقيقي دفاع ملي تحت كنترل  1941گذاري كرد. در سال  و دوباره نام

گرفت كه قصد افزايش سرعت قرار  OSRDبه عنوان بخش  VANNERBUSHمستقيم 
يكان هاي ارتش مهندسان براي پيشرفت  1942ها دارد. در جون  روي تحقيق سالح پيش
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سالح هاي اتمي مسئوليت پروژه را بر عهده گرفت، در حالي كه اداره توسعه و تحقيق علمي 

  مسئوليت تحقيق هاي علمي را حفظ كرده است. 
منطقه مهندسان اجراشد كه آژانسي است تحت  اين شروع پروژه منهتن بود كه به عنوان

هاي اتمي بود. بعد از جنگ جهاني دوم  كنترل نيروهاي مسلح كه مسئول توسعه اولين سالح
بود. بعد از جنگ جهاني دوم، منطقه مهندسان  اتمي هاي منطقه مهندسان منتهن كنترل سالح

 شده عمليات  هماهنگ  اتمنتهن كنترل روي تجهيزات توليد و كارخانه آمريكا و آزمايش
CROSSROAD اتمي   الني عمل انرژيبعد از يك مشاجره طو1946است. درسال  داشته نگه

هاي غيرنظامي كه مسئول  شد و كميسيون انرژي اتمي به عنوان آژانس موردقبول واقع
اي و تجهيزات تحقيقي است توسط كنگره كميسيون انرژي اتمي  هاي هسته توليدات سالح

هايي كه مضمون به  تواند زمين كنترلي بر روي تحقيق و پول و پنهان كاري دارد ميادزي قدرت
هاي  كند. در كنار وظايفي كه در برابر توليدات و قوانين سالح ذخاير اورانيوم هستند را توقف

  خطر نيز هست. اي غيرنظامي و مصارف بي اي دارد مسئول توسعه قدرت هسته هسته
و ناخشنودي هاي عمومي و كنگره اي در برابر  1970انرژي دهه  در پي نقد 1975در سال 

(تا حدي به دليل غيرممكن بودن توليد و تنظيم همزمان) به  اي كميسيون انرژي هسته
ر توليدات هماهنگي و سعه و تحقيقات انرژي اتمي، كه اكثهاي سازنده اداره تو عنوان بخش

اي كه در بردارنده  سون تنظيمات هستهقوانين تحقيق قبلي كميسيون انرژي اتمي و كمي
  هاي تنظيمات غيرنظامي بود.  فعاليت

هاي  فعاليت 1977وجود داشت و در سال  اداره توسعه و تحقيقات انرژي مدت زمان اندكي
هاي  ي مشخص شد كه درحال حاضر مسئوليتاي آمريكا تحت و پارتمان انرژ هاي هسته سالح

اي ملي حفظ كرده است. بعضي از  ستقل امنيت انرژي هستهاز آن قبيل را بار سازمان نيمه م
اند.  يم و به عهده گرفته شدهتوسط پارتمان امنيتي وطن تقس 2002عملكرد در سال 

كه بخشي از  STRATEGIC COMMANDهايي از قبل ساخته شده تحت كنترل  سالح
  باشد.  دپارتمان دفاع است مي

كنند.  ها انجام وظيفه مي حقيقات و ساخت مكانها براي هماهنگي ت كلي اين آژانسبه طور
(به عنوان  كنند هاي خصوصي و عمومي كار مي ا شركتبا پيمانكاران و ب اين آژانس ها اصوالً

را  OAK RIDGEيك شركت خصوصي و آزمايشگاه ملي  UNION CARBIDEمثال 
دو آزمايشگاه  چرخاند. دانشگاه كاليفرنيا يك موسسه تحصيلي ملي براي چنددهه است كه مي
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LOS ALAMOS, LAWREINCE LIVER MARE شروع كارشان راه انداختند. و  از

به عنوان  BECHTELو يك شركت خصوصي  GAS ALAMOTOآزمايشگاه مديريت 
ها به طور مستقيم و آژانس  قرارداد بعدي اش اجرا شد. هزينه ها بايد هم از طريق اين آژانس

دپارتمان دفاع تامين شوند. هر شاخه از نيروي نظامي آژانس هاي خارجي اضافه از جمله 
(كه عمدتا مربوط به سيستم هاي  هاي تحقيقي هسته اي مرتبط را نيز نگه داشته است

  فرستنده است).
  

  مجتمع توليد سالح:
اين جدول مثل تجهيزات متعدد در آمريكا، وسيع و گسترده نيست. تجهيزات متعدد آمريكا 

 هاي عمده اساساً اي كمك كرده است. اين جدول شامل مكان هاي هسته به برنامه سالح
ها  باشد، عملكرد اوليه اين مكان آمريكا (در گذشته و حال) ميهاي  حمربوط به برنامه هاي سال

اي  عالوه مستقر كردن سالح هاي هسته آمريكا بهدر باشد.  و عملكرد فعلي فعاليتهايشان مي
كشور و منطقه خارجي نيز مستقر  27اي را در  هاي هسته حدر خاكش در طي جنگ سرد سال

ي اشغال بالفاصله بعد ط(در  در ژاپن OKINAWكرده بود. از جمله اين كشورها مي توان 
WW IIاكو را نام برد. و مون ) و آلمان، تايوان  

  

  گسترش:
انگليس متكي آمريكا در توسعه سالح هاي هسته اي، تا حدي بر تقسيم اطالعات با كانادا و 

  تدوين شده است).  1943در سال  QUEBEC(همان طور كه در قراداد  است
اي را بدون توافق ديگر كشورها  هاي هسته اند كه اطالعات سالح موافقت كرده گروه 3اين 

  د. نتقسيم نكن
هاي زيادي در مورد  اي در طي جنگ جهاني دوم اگرچه بحث بعد از توسعه اولين سالح هسته

اي را با ديگر  آمريكا جهت حفظ درتكنولوژي هسته داشته باشد ويا بايد برنامه هسته عملكرد
ها به  (به خصوص اتحاديه قبلي، اتحاديه شوروي) و يا دادن كنترل سالح كشورها سهيم كنند

(از جمله سازمان ملل متحد) كه از آنها براي حفظ جهاني  تعدادي از سازمان هاي بين المللي
انشمندان تا كنترل اي موجب شد تا سياستمداران و د هاي هسته . ترس از سالحاستفاده كنند

اي  اي باشد و از استاندارد امنيتي باالتري در برنامه هسته هاي هسته بيشتري بر روي سالح
  استفاده شود و جلوگيري از يك بمب شوروي تا جايي كه امكان دارد.
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اي بردارد البته بيشتر به خاطر  از توسعه هسته ين انتخاب آمريكا طرفداري جلوگيريبه دليل ا

اولين سالح خود را تحت نظر  USSRاين كه از خود حفاظت كند. چند سال بعد از اين كه 
اي  منفجركرد. به طور كل او هدفش تقسيم اطالعات هسته 1992جمهور در سال   رئيس

براي برنامه  THE ATOMاي بود.  اي غيرنظامي و فيزيك هسته مربوط انرژي هسته
آميز تا حدي سياسي بود و موجب شد تا آمريكا به منابع كميابي مثل اورانيوم غني شده  صلح
هاي  كي نيز داشت كه بدن توسط يادداشتيتژااي توجيه استر برنامه هستهيابد. بنابراين  دست

  رسمي آشكار شد. 
ورها در حالي كه از اي در ديگر كش اين مصرف جنگي ارتقا استفاده غيرنظامي انرژي هسته

فقين خوانده شد نتشد توسط خيلي از م اي جلوگيري مي اشاعه اطالعات در مورد انرژي هسته
بود كه به تعداد ديگري از  ي براي چنددهها و منجر به استانداردهاي بي پايه و اهمال كارانه

  كشوري ببرند. 2داد تا از تكنولوژي  كشورها اجازه مي
اي از تحت نظر  اي است كه اجازه نگهداري تجهيزات هسته هسته كشور 5آمريكا يكي از 

به  و شدامضا 1968جوالي  1 كه در اي دارد هستههاي  ناپذير سالح منع گسترشمعاهده 
 DERENSEاز COMERATIRE TREAT REDUCTION برنامه توافق رسيد.

THREAT REDUCTION AGENCY1991شوروي در سال از فروپاشي اتحاديهبعد 
اي، شيميايي  هستهتاسيس شد تا به جبهه قبلي شوروي در ظرفي جايگاهايشان براي توسعه 

هاي دوربرد تا سيلوهاي  افكني بمب( هايشان براي تحويل آنها ي دوشكيهاي بيولوژ و سالح
ICM( ها  ميليون دالر جمعيت جلوگيري از توسعه تصادفي و با هدفمند سالح 404. بيش از

در  نهاي هسته ايرا د از اين كه هند با پاكستان سالحبلي شوروي خرج شد. بعاز تجهيزات ق
هايي براي آن كشورها در نظرگرفت. در سال  كردند بين كلينتون تحريم آزمايش 1998سال 

اگر چه تحريمات عليه هند بيشتر شد ولي براي پاكستان به دليل دولت نظامي  1999
سپتامبر جورج بوش تحريماتي عليه  11بعد از ماجراي همانگونه باقي ماند. به طور خالصه 

  پاكستان در نظرگرفت. 
اي  هاي هسته هاي اسرائيل جهت سالح يهاي مخفي را در برابر بلندپرواز دولت آمريكا سياست

اي در كشورهاي ايران،  هاي هسته نظر گرفت، در حالي كه به طور صريحي در توسعه سالح در
ادكرد كه از ديد منتقدان رياكارانه خوانده شد. منتقدان اشاره كردند شمالي اختالالتي ايج كره

است، اما همچنان به دنبال  اي در دنيا هاي هسته سالح و كه آمريكا داراي بزرگترين ذخاير
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در  NUCLEAR BUNKER BUSTERSپذيري ديگر كشورهاست كه  جلوگيري از توسعه

ها بود و  شد. تا حدي به اتهام توسعه سالح غارت اسرائيل توسط آمريكا انجام 2003سال 
اي آمريكا مسئوليت قرارداد دولت ليبابي  هاي توسعه هسته رياست بوش اعالم كرد كه سياست

  اي بود.  هاي هسته جهت جلوگيري از بلندپروازي
 

  حالت جاري:
. باشد اي شد مي كشور شناخته شده تحت نظر معاهده گسترش ناپذير هسته 5آمريكا يكي از 
باشد  فعال و يا عملي مي 735/5اي دست نخورده دارد كه  كالهك هسته 690/9آمريكا حدود 

اي  كالهك هسته 5021شوند. اينها به حدود  و فقط تعداد كمي از آنها در هر زمان مستقر مي
و  B-2 ها در بمب افكني 1995است.  كه زمينيهاي موشكي  تاي آن در سيستم 1050كه 

B-52  كالس  ها بر مارستانيبر ب 2016و)OH10(  كه توسط شوروي  2006طبق گزارش
 فروند 100راتژيكي تاكتيكي هستند حدود سالح غيراست 500دفاع منافع طبيعي است. از 

هستند.  B61ها  بمبعدد از  400هستند كه  TOM AHAWK CRUISEهاي  موشك
(بلژيك، آلمان،  كشوراروپايي عضو ناتو 6در  پايگاه 7در  B61 هاي از بمب چند صد عدد

  اند. ايتاليا، تركيه، انگليس، هلند) مستقر شده
اند اما هنوز در ذخاير به عضو نيروي  اي از آمادگي خارج شده كالهك هسته 4225حدود 

  اند. جوابگويي در حالت غيرفعال حفظ شده
داد تا  آمريكا تعهد STRATEGIC OFFENSIVE (SORT)در  2002بر طبق معاهده 

 2012اي را تا سال  هاي هسته كاهش دهد و به طوركلي كالهك 2200ذخاير خود را به 
هاي  نصف اين كالهك كرد كه تقريباً دپارتمان انرژي اعالم 2004مستقركند. در جون سال 

  افتد. اي بر آن زمان از كار مي هسته
  ر خواهد بود.بر طبق موارد زي SORTاي تحت نظر  ذخاير بعد هسته

MINTUTEMAN III TCBM 450  آنها با يك تاي  400كالهك هسته اي. كه  500با
كالهك از تا  300و  W78هاي  از كالهك عدد 2MIRV ،20تاي آنها با 50كالهك تنها و 

W87  .وجود خواهد داشت  
قابل استفاده با دوتاي ديگر در تجديد نظر  SUBMARINEمبدل  OH10تا  فروند 12

 ,W76هاي  از نوع كالهك MIRVكالهك  4با  IRIDENT IIموشك  24دوباره هركدام 
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W88  كالهك  384كالهك خواهند بود.  1152كه جمعاW88  كالهك  786وW76  براي

  ها وجود خواهدداشت. زيردريايي
و AGM-86كالهك  540با حدود  هاي استراتژيكي بمب افكني B-2, 21و  B-52تا  94

B61  وB83  تا از موشكهاي كروز  528وجود خواهدداشت، همچنينAGM 86B  300با 
حدود  ALCMهاي  بمب 528تا براي ذخيره وجوددارد. دركنار  228تا كالهك فعال فعال و 

افكني  هاي بمب براي ناوگان B83و صدتا بمب هسته B6 101تا  20و  B6107تا  120
  اهدداشت. خو وجود

دهد.  كاهشاي تاكتيكي خود را  هاي هسته موجب نشد تا آمريكا كارخانه SORTمعاهده 
اي تاكتيكي فعال وجود خواهدداشت. همچنين  سالح هسته عدد 5000بنابراين حدود 

اند نياز به تخريب ندارند. بنابراين حداقل حدود  شده هاي فعال گرفته هايي كه از موقعيت سالح
  داشت. ذخيره پاسخگو وجود خواهد كالهك 2400

اي كه توسط رياست بوش براي كاهش در مقدار زمان  مروري بر وضع هسته 2001در سال 
اي  اي هستهه اي وبراي بحث درموردتوسعه ممكن درسالح هاي هسته الزم براي آزمايش سالح

ي توسط كنگره است. كار بر روي آن طراح پناهگاه زيرزميني كرده شد، در با بازده كم طراحي
  به درخواست سازمان دفاع لغوشد.  2003شد، اما قانون منع در سال   متوقف 1994در سال

THE AIR FORCE RESEARCH LOBORTOR مفهوم را بررسي كرده اند، اما
رياست  به درخواست 2005كنگره آمريكا بودجه اختصاص را براي پروژه دراكتبر 

NATIONAL NUCLEAR SECURITY بر طبق گروه اطالعاتي كرد كنسل .FRED. 

T. JANE .برنامه ممكن است تحت اسم جديدي ادامه پيدا كند  
را مطرح كرد كه  RELIABLE REPLACEMENTرياست بوش برنامه  2006در سال 

اي  هسته ICBMدر حال حاضر مشغول طراحي و توسعه يابي است تا يك خانواده جديد از 
اي آينده ساده نامطمئن و بادوام براي  جاد نيروي هستهرا توسعه بخشد. هدف اين برنامه اي

 NUCLEARدر معاهده  ARTICLEآمريكا ايجاد كند، با تضاد به دليل تعهد آمريكا در 

NON- PROLILE RATION سالح  5تعهد  مضا كرده بود تصديق شد ياكه آمريكا ا
  اي. هسته

 

  اي:  سالح هستهجايگزيني 
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THE RELIABLE REPLACEMENT WARHEAD  ،كالهك جايگرين مطمئن

رگي طراحي شده است و اين زيدر يك برنامه توسط  W76براي جابجايي كالهك سالخوره 
فيوژن  اوليه تصديق شده و يك SKV A9كالهك مي تواند با يك آزمايش صحيح و مشخص 

  ثانويه جديد را شامل شود.
تري بين  مند دوره طوالنيشد و نياز دستگاه با استحكام بيشتري به شكل پيشين ساخته

استروس و جابجايي بود. اين دستگاه از انفجار بااليي برخوردار است كه مي تواند تقريبا 
ديوار  تواند غيرممكن است كه بدون مكانيزم صحيح منفجرشود. انفجارهاي حساس جديد مي

ديواكتيوي تواند از مورد را شوند. دستگاه مي كند و باز منفجرمارس منفجر 4ملموس را در 
  سنگين براي اطمينان استفاده كنند. 

ها قرار نيست با انفجار مورد آزمايش قرارگيرند و به دليل اين كه همه  به دليل اين كه سالح
گيرد  اي آمريكا با انفجار مورد آزمايش قرار مي ها در حال حاضر در كارخانجات هسته سالح
ها وجود دارد و يا در جهت تصديق امنيت نياز به  هايي در مورد امنيت همه اين سالح ترس

شده  اي شناخته كه با نيروي هسته MORATORIRMآزمايش خواهدداشت. شكستن 
آنها به  PRCاي شناخته شده شامل آمريكا، روسيه، انگليس،  مشاهده شد به نيروهاي هسته

خته شده مورد قبول طور كامل شناخته نشده بود اما اسرائيل اعالم نشده هند و پاكستان شنا
اي  هاي هسته تعدادي از عناصر سازمان بوش قرارنگرفت،آنها بر اين اعتقاد بودند كه آزمايش

بايد به طور مداوم اجراشوند و در حقيقت به عنوان اولين قدم اجراي نقشه آزمايشگاههاي 
پيچيده ناميده شده است براي ساخت مجدد تاسيسات  2030اي آمريكا كه  سالح هسته

اي  اي برچيده شده اطمينان حاصل شود كه طراحي سالح هسته هاي هسته زيربناي سالح
اي  استراتژي سياسي هسته 2005در سال  باشد. اي تحقيق در آمريكا مي همچنان زمينه

 JOINT NUCLEAR ORERATIONبراي  DOCTRINEتجديدنظركرد ما 
اي عليه  ستههشگيرانه سالح اي مشترك) جهت تاكيد بر امكان استفاده پي (عمليات هسته

هاي خرابي توده و يا نيروهاي غيرقطعي اما ممكن است متداول قاطع در يك نقشه  سالح
  ياتي هماهنگ تجديد نظر شده باشد.عمل
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 ليست پايگاههاي عملياتي، تحقيقاتي، ساخت اجزا اتمي آمريكا

  مكان  ايالت  نوع فعاليت  وضعيت عملياتي
 LOS ALAMOS نيومكزيكو تحقيقات و طراحي فعال
 LAWRENCEN LAB  كاليفرنيا تحقيقات و طراحي فعال

 SANDIAN LAB  كاليفرنيا/نيومكزيكو     تحقيقات و طراحي فعال

    HAN FORD SITE  واشگنتن  توليد پلوتونيوم  غيرفعال/ تعليق محيط زيست

       OAK RIDGE N LAB  تنسي           235توليد اورانيوم فعال

        Y-12 N.SECURITY  تنسي  توليد و انبار اورانيوم        فعال

 NEVADA TEST SIDE  الس و گاس نوادا  آزمايشگاه و انبار فضوالت  1992غيرفعال از 

  YUCCA MOUNTAIN  نوادا  دفن زباله  فعال

 PACIFIC PROVING  جزاير مارشال  آزمايشگاه  1962غيرفعال از 
GROUND 

    ROCKY FLAT PLANT  دنور، كلرادو  ساخت تركيبات  محيط زيست)(مشكل غيرفعال 

 PANTEX  تگزاس(آماريلو)  ساخت بمب اتمي  فعال

 PADUCAH PLANT  كنتالي  235توليد اورانيوم   فعال(استفاده نجاري)

 FEDERAL SILK    (سين سيناتي) اهايو  235ساخت مواد اورانيوم  (مشكل محيط زيست)غيرفعال 

     KANSAS CITY PLANT  كاتزاس/ميسوري  توليد  فعال

     MOUND PLANT  اوهايو/ميامي بورگ  توليد تحقيقات توليد  غيرفعال/ موارد محيط زيست

   PORT SMOUTHGASUES  اوهايو/پرت سيموس  توليد اجزا برخي توليد مواد  فعال براي غيرسالح

 SAV ANNAH RIVER  جنوبيكاليفرنياي   ترينيوم/ پلوتونيوم  (محيط زيست)فعاليت محدود 

 PINE PLANT  فلوريدا/الرگو  توليد اجزاء برقي  فعال براي وسايل برقي
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اي ششمين كشور جهان شناخته شده است و يكي از  هاي هسته اسراييل در گسترش سالح

 NUCLEAR NONچهار كشور كه به عنوان كشورهاي مسلح كه توسط

PROLIFERATION TREATY  عنوانداراي NUCLEAR WERPON STATER باشد. مي 
  شوند. ز از جمله كشورهاي ديگر محسوب ميهند، پاكستان وكره شمالي ني

داند كه سالحهاي  ي اسرائيل را جزء كشورهايي ميعالبرادالمللي انرژي اتمي محمد ژانس بينآ
هيچوقت را حفظ كرده اسرائيل  "اي ابهام هسته"اي دارد اما اسرائيل سياستي به عنوان  هسته

 ها تكرار كرده كه اولين كشوري نخواهد اي دارد اما طي سال رسماً اعالم نكرد كه سالح هسته
آورد  ودميكند اين مسئله اين ابهام را به وج اي را به خاور ميانه معرفي مي بود كه سالح هسته

نظورش كه آيا منظور اسرائيل اين است كه قرارنيست سالح هاي هسته اي بسازد و يا اينكه م
اي استفاده كند. اسرائيل درست يك سال بعد از  هاي هسته اينست كه قرار نيست از سالح

اي كرد و با پشتيباني فرانسه  هستهمسائل شروع به بررسي در زمينه  1948ر سال استقالل، د
اي و يك  شروع به ساختن يك راكتور هسته 1950به طور مخفيانه در اواخر دهه سال 

  مجدد كرد.  نيروگاه پردازش
اي ساخت اما اين مسئله به طور  يك سالح هسته 1967- 68ي ااگر چه اسرائيل ابتدا در ساله

اي پيشين  كه تكنسين هسته( MORDECHAI VONUNV 1986عمومي در سال 
 75كرد. در حال حاضر اسرائيل بين رنامه را در نشريات انگليس آشكارجزئيات ب )اسرائيل بود

  .باشد مياي با قابليت فرستاندن آن ازطريق زميني، هليكوپتر و زيردريايي  هسته كالهك250تا
  

  تاريخچه توسعه 
زمانيكه يك واحد اعالم نموده (اي  عالقه خود را به موادهسته 1949اسرائيل ابتدا در سال 

IDF SCIENCE CORPSE  كه بهHEBREW ACRONYM HEMED GIMMEI 
را يك هدف براي تحقيق به مدت دو سال  NEGEVسال بررسي زميني  9 )معروف بود

، مقدار كمي از اورانيوم برگشت پذير در ذخاير فسفات ندودنمبيشتر پيدا كردن منابع اورانيوم 
دانشجوي اسرائيلي فارغ  SCIONCE CORPS (HEMED) 6پيدا شد. در همان سال 

دانشگاه شيكاگو  كه يكي از آنها به ندالتحصيل رشته فيزيك را براي تحقيق به خارج فرستاد
اي مصنوعي در اوايل  (كه اولين عمليات زنجيره ENNCO FERMIرفت و تحت نظارت 

مكان داد و به عنوان رئيس تحقيقات به وزارت دفاع تغيير IDFاز  HEMED 1952سال 
 همان سال ژوئندر   DAVID BEN GUNIA نخست وزير و در وزارت دفاع مشاور علمي
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ERNEST DAVID BERGMANN  توسطBEN GURION  به عنوان اولين رئيس هيأت
در طي انتقال به عنوان  HEMED GIMMEI )انرژي اتمي اسرائيل منصوب گرديد

MACHON4  تغيير نام داد و توسطBEIGMANN  به عنوان آزمايشگاه اصلي هيأت
تمان تحقيق ركه با دپا MACHON4 1953انرژي اتمي اسرائيل استفاده شد در سال 

كرد قابليت استخراج اورانيوم از فسفات در  كار مي EIZMANNر موسسه ايزوتوپ د
NEGER  د نبخش ا توسعهرو تكنيك جديد براي توليد آب سنگين بوميBERGMANN  

هر دو حق انحصاري را به اداره  ،مند بود اي با فرانسه عالقه كه براي افزايش همكاريهاي هسته
ميليون فرانك فروخت و اگر چه اين آب سنگين  60به اعضاي  (CEA)اركات انرژي اتمي دت

هيچ گاه تجاري نشد اما اين مسئله قدم بعدي همكاري دو طرفه اسرائيل با فرانسه بود. 
اي فرانسه هستند و تنها دانشمندان خارجي  دانشمندان اسرائيلي تنها ناظران برنامه هسته

  را داشتند. MARCOULEاي  در تجهيزات هسته "چاهها"هستند كه اجازه بازديد 
(اتم را براي صلح  DWIGHT EISENHOWERبعد از اينكه رئيس جمهور آمريكا آقاي 

اعالم كرد، اسرائيل دومين كشوري بود كه بعد از تركيه قرارداد بست و قراردادي براي 
 NOCHALاي با ساخت يك راكتور تحقيقاتي استخر كوچك در  هسته همكاري صلح آميز

SORQ  وشاندن ساخت تجهيزات بسيار بزرگتر با همكاري فرانسه در كه براي پنمود
DIMONA د.واستفاده ش  

  

  مذاكرات
تصميم فرانسه براي كمك به اسرائيل جهت ساخت يك راكتور هسته اي بي سابقه نبوده 

، كانادا رسماً اعالم كرد كه به دولت هند براي ساخت يك 1955است. در سپتامبر سال 
ه رئيس جمهور مصر با اهداف صلح آميز كمك خواهد كرد. زمانيك راكتور تحقيقي آب سنگين

را  SINAIرا ملي كرد، فرانسه از اسرائيل خواست كه  SUEZناصر كانال آقاي جمال عبدال
  بپذيرد. SHIMON PERESجزئي عمليات با انگليس و  3به عنوان بخش 

براي  CEAيك قرارداد موقتي با  BERGMANNو  PERES 1959سپتامبر سال  17در 
در  PERESفروختن يك راكتور تخصصي كوچك در پارس امضاء گرديد. اين قرارداد با 

در اواخر اكتبر جهت فروش يك راكتور براي ساخته شدن  SEVRESپروتكل كنفرانس 
 SUEZو براي تأمين سوخت اورانيوم دوباره تصديق شد. بعد از اينكه  DIMONAنزديكي 

CRISIS )د مراخله شوروي منجر شد و انگليس و فرانسه تحت فشار سوئز) به تجدي بحران
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و  BEN-GURONA PERESنشيني شدند، نخست وزير  آمريكا مجبور به عقب

GOLDA MEIR  هايشان فرانسه يك راكتور  در نتيجه بحثكه را به فرانسه فرستاده
  وزير فرانسه آقاي بزرگتر و نيروگاه شيميايي پردازش مجدد ساخت و نخست

GUP MALLET به دليل ،  
در دو قرارداد: يك قرارداد سياسي كه براي مقاصد  1957اكتبر سال  3اين قرارداد در 

  مگا وات 24ست و يك تكنيك كه يك راكتور آميز و تعداد قانوني مشخص ديگري حصل
 102-EL باشد و قادر  برابر بزرگتر مي 3تا  2راكتوري كه حقيقتاً اگر ساخت شود تا باشد.  مي
  .باشد ميكيلوگرم پلوتونيوم براي يك سال  22توليد  به

  

  استخراج
 IAECو تيم  EMETميزان پروژه براي از شروع ساخت و ساز مشخص شد كه اين  قبل

 SHIMON PERES ،COLONEL MANES PRATTبسيار بزرگ است، بنابراين 
كه رهبر پروژه  متصل شد BURMAنظامي اسرائيلي در به نيروي . سپس ندعضوگيري كرد

هزاران مهندس و با  1958و اوايل سال  1957بوده است. ساخت و ساز در اواخر سال 
آوردند به عالوه، هزاران مهاجر  BARSHEBA DIMONAتكنسين فرانسوي را به مناطق 

براي حفاري استخدام شدند تا از قوانين سخت جلوگيري كنند و  SEPHARDICيهودي 
  وز كار با يك روز استراحت شروع كردند. ر 59آنها باضافه حقوق و 

  

  با فرانسه
خواست ادامه  در رئيس جمهور فرانسه شد، او مي CHARLES DE GAULFEزمانيكه 

همكاري فرانسه با اسرائيل را به اتمام برساند و او اعالم كرد كه اورانيوم اسرائيل را تأمين 
به روي ناظران بين المللي بازكند و  نخواهدكرد مگر اينكه اسرائيل نيروگاههاي اتمي خود را

گردد. بعد از  آميز است و پلوتونيوم پردازش مجدد نمي معلوم شود كه مقاصد اسرائيل صلح
 MOURICEدر نهايت با وزير خارجه آقاي  SHIMON PERSمذاكرات بسيار 

COUVE DE MURRILLE هاي فرانسوي  دو سال بعد به مصالحه رسيدند كه شركت
رد كردن نيازهاي الزامي قرارداد را برآورد كنند و در اينصورت اسرائيل پروژه را بتوانند برآو

آميز اعالم خواهدكرد كه از اين طريق، فرانسه كمك خود را به فرانسه تا پايان سال  صلح
  ادامه داد. 1966
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اي در  خريد و راكتور هسته NORWAYتن آب سنگين از  20، اسرائيل 1959در سال 

DIMONA نيروگاه پردازش مجدد اسرائيل  1965مهم آغاز نمود تا سال  1962ل در سا
اي پلوتونيومي  كامل شد و براي تبديل به ميله هاي سوخت راكتور براي سالحهاي هسته

  مورد استفاده قرار گرفت.
  

  مخارج
اعالم  PERESاي اسرائيل مشخص نيست اگر چه بعداً  هزينه دقيق براي ساخت برنامه هسته

مي باشد كه نصف اين ميزان توسط  1960ميليون دالر در سال  80كرد كه هزينه راكتور 
  يهوديان خارجي از جمله جمهوريهاي آفريقايي تأمين شد.

  فرستاده شدند. DIMONAبه مجتمع  1968ها در سال  برخي از اين كمك
دات وسيع سالحهاي تا حال حاضر ادامه داشت و اسرائيل تولي 1967توليد سالح از سال 

شروع كرد اگر چه احتماالً اسرائيل بخشهاي بمب  1967روزه  6اي خود را بعد از جنگ  هسته
اعالم كرد كه اسرائيل  1967از اوايل سال  CIAخود را از شروع كرده است. يك گزارش 

موادي براي ساخت يك بمب براي هشت هفته و چند تن از مقامات پيشنهاد كردند كه 
نگار آمريكاي، آقاي  دو بمب ناخالص براي استفاده در طي جنگ دارد. بر طبق روزنامه اسرائيل

SAYMOUR HERSH .براي توليد با مقامات رسمي را براي انجام دستورات اقدام نمود  
سپس وزير دفاع و رئيس اقتصادي حزب كارگر آقاي پنچامين سفير را با يك تور گردشي به 

شروع نمود كه اين برنامه همه را خاطر جمع ساخت و  1968ال تاسيسات ديمونا در اوايل س
اي براي  كالهك هسته 5تا  4بالفاصله دايان تصميم گرفت كه مقامات را با شروع توليد كامل 

  كند. يك سال راضي
ها به ميزان باالي سنگ اورانيوم نياز داشتند كه بخشي از آن  براي توليد پلوتونيوم اسرائيلي

شد و با خريد اورانيوم از شركت شيميايي ايتاليايي در ميالن  بهينه مي كه توسط موساد
  ).ANTWERPگرفت. (از بندر  صورت مي

ساخته شده (عموماً براساس  1960تحقيق اينكه چقدر كالهك اسرائيلي تا اواخر دهه سال 
  ميزان مواد موجودي است) كه مي توانسته توليدشود.

CIA اي  تعداد سالحهاي هسته 1980تا اوايل دهه سال  1974ل بر اين اعتقاد بود كه از سا
  )1986سالح بوده است. (اطالعات در اكتبر سال  20تا  10اسرائيل بين 
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سازي اورانيوم را در ديمونا  در تعدادي از گزارشات اعالم شده ادعا شد كه اسرائيل تواناي غني

كرده و يك نيروگاه  عمل مي را MACHON 8دارد. عنوان كرد كه سانترافيوژ اورانيوم در 
  كرده. آن را پردازش مي MACHON 9سازي ليدر در  غني

را در جداسازي ايزوتوپ ليدر حفظ كرده). بر طبق  1973(اسرائيل حق انحصار سال 
است. مقياس سانترافيوژ به دليل  ادامه داشته 1979- 80هاي ونود توليد نيروگاه تا سال  گفته

دود خواهدشد. اگر چه جداسازي ايزوتوپ ايزري به موقعيت محدوديت فضايي الزاماً مح
شود. اگر اورانيومي كه در سطح بااليي  كند. خيلي فشرده و متراكم مي عملياتي پيشرفت

توانند خيلي  اي اسرائيل مي سازي شده به مقادير چشمگيري توليدشود كارخانجات هسته غني
سازي  ونيوم بدست مي آيد، باشند. براي غنيبيشتر از ميزان تخمين شده اي به از توليد پلوت

توان از آنها براي  مجدد اورانيوم پردازش مجدد در سوخت راكتور استفاده شوند يا حتي مي
دانشمند  20، حدود 1991تأمين اورانيوم اسرائيل با كارايي كامل استفاده كرد. فقط در سال 

اي در  ر نيروگاههاي انرژي هستهبرتر شوروي به اسرائيل مهاجرت كردند اين دانشمندان د
ريزي  حال پردازش كار مي كردند و براي راكتورهاي روسيه اي نسل بعد روسيه برنامه

دانشمند  40اطالعات آلمان در نشريات خود اعالم كرد كه  1992كردند. در سپتامبر سال  مي
  اند. به اسرائيل مهاجرت كرده 1989اي روسيه تا سال  هسته

  

  اي  آزمايشات هسته
اي كه هيچ انفجاري در طبيعت ندارد  ، اسرائيل يك آزمايش غيرهسته1966نوامبر سال  2در 

  را انجام داد.
 VELA INCIDRVLشد معروف به  اي كه توسط اسرائيل انجام تنها آزمايش هسته

اي  براي شناسايي آزمايشات هسته VELA، ماهواره 1979سپتامبر سال  22باشد. در  مي
اي در اقيانوس هندجنوبي را  ساخته شده كه نمايانگر يك انفجار هسته 1360دهه سال 

براي تجزيه تحليل JACKRUINAباشد. در پايان رياست كارتر پنلي را كه توسط استاد مي
آنها  1980داد، به وجودآورد. در جوالي سال  را نشان مي VELAقابليت اعتماد شناسايي 

اي نبوده است اگر چه تخمين مجتمع  شدند كه فلش احتماالً از يك انفجار هسته متوجه
اي يك مطالعه  % وجود داشته كه آزمايش هسته90بود كه احتمال  اطالعات اصلي اين

 NUCLEAR INTELIGENCEهاي است كه توسط پانل اطالعات هسته مخفي

PANEL نام  هاي خبرنگاري به بوده و بر طبق گفتهSEYMOUR HERSH شناسايي ،
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اي اسرائيل جنوبي آفريقايي در اقيانوس هند بوده است و  اين شناسايي سومين آزمايش هسته

از افراد نظامي اسرائيلي و محققان  CONTIGERTو يك  IDFكشتي  2ها  اسرائيلي
  اي را براي آزمايش فرستاده بودند. هسته

  

  افشاگري
DIMONA در يك مقاله كوچك  1960دسامبر سال  13ل را ابتدا در اي اسرائي برنامه هسته

TIME باشد ر كمونيست كه عضو ناتو نميشد كه يك كشور غي رازگشايي شد كه گفته مي 
آشكار كرد كه اين كشور  DAILY EXPRESSدسامبر  16داشته است. در  "توسعه اتمي"

 JOHN MEيكا آقاي اي آمر دسامبر رئيس هيأت انرژي هسته 18باشد و در  اسرائيل مي

CONE  درMEET THE PRESS اي  ظاهرشد و به طور رسمي ساخت يك راكتور هسته
  كرد. در پي آن روز   كرد و استانهاي خود را اعالم را تاييد

NEW YORK TIMES  با كمكMC CONE  آشكاركرد كه فرانسه به اسرائيل كمك
  كرده است. مي

گورين نخست وزير اسرائيل تنها بيانيه  بن ،اسرائيلكه اين مسئله موجب شد تا نخست وزير 
 KNESSOTدسامبر در برابر  21كند. او در  صادر DIAMONAخود را در رابطه با 

هاي صنعتي، كشاورزي،  د كه خواستهباش مگاواتي مي 24يك راكتور  هكرد كه دارند اعالم
  باشد  آميز مي اهداف صلحكرد كه اين برنامه تنها براي  سالمتي و علمي را برآورده خواهد

  

  توليدات سالحهاي هسته اي
اي تضاد  اي هسته حاليكه با برنامه توسعه اي اسرائيل (در اولين افشاگري عمومي قابليت هسته

گزارش شد كه اسرائيل تصميم گرفته  1969در ژانويه سال  .دپخش ش NBCدارند) از اخبار 
سال قبل آغاز كند و اعالم كردند  2از  "يا را براي توليد سالح هسته CRASHيك برنامه "

هستند و يا قرار است داراي اين گونه دستگاهها بشوند اين  ي الزمكه داراي اين دستگاهها
همانطور در اولين گفته شد كه ت اسرائيلي و آمريكايي مقامامسئله بطوراساسي توسط 

 1986اكتبر سال  5هاي  اي در لندن بر طبق گفته هاي هسته جزئيات گسترده برنامه سالح
مبين تكنسين پيشين  MORDECHAI VANNUكه اطالعات مكتوب تهيه شده توسط 

براي انتشار  و مي باشد DIMONAنزديك  NEGERاي  در مركز تحقيقاتي هستهاقدام 
اد در روم تسخير شد به اسرائيل برگردانده شد و به سكه توسط مو VANNUرازهاي منطقه، 
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هاي بيشتري در رابطه  تهاسال زندان محكوم شد. اگر چه شب 18به اتهام جاسوسي محكوم 

مشغول توليد سالحهاي  DIMONAوجود داشته كه نيروگه  VANNUهاي  با افشاگري
اي  نشانگر اين بود كه اسرائيل سالحهاي هسته VANNUاي بوده است، اما اطالعات  ههست

  ساخته است. گرمايي مي
  

  اسرائيل منابع اطالعاتي توليد سالح در
اي خود را با جزئيات اعالم  اي و كارخانجات هسته هاي هسته گاه جزئيات قابليت اسرائيل هيچ

معتبر قدرت كارخانجات  كه توسط منابع است بود. اطالعات زير تاريخچه تخميني نكرده
  .اند را اعالم داشتهاي اسرائيل  هسته
  توسعه روزه) 6(جنگ  1967سال 
  كيلوتون 16برد بمب با  5-6 1969سال 
  موشك هسته اي به اضافه يك بمب حاكي 20 -بمب 13(جنگ يوم كيپور)  1973سال 

  1974-3سال توليد 
  اي سالح هسته 20الي  10 1979سال 
  بمب 200 1980سال 
  بمب اورانيوم 10بمب پلوتونيوم و  31بمب اتمي و  13الي  12 1984سال 
  اي بمب هسته 100حداقل  1985سال 
   FUSIONو تعدادي بمب شكافت  FISSIONاز نوع بمب  200الي  100 1986سال 
  1991سال 
  بمب 200بيش از وجود  1992سال 
  اي موشك هسته 50اي) كيلوگرم/كالهك هسته 5بمب ( 112الي  64 1994سال 
  بمب 112الي  66 1995سال 
باشد  وري شدهآ تا جمع 100سالح پلوتونيومي، ممكن است بيش از  80الي  60 1996سال 

  باشند. هاي با بردهاي مختلف مي اين سالح
  اي هاي گرمايي هسته هاي هسته و سالح سالح 400بيش از  1997سال 
  اي سالح هسته 200تا  75بين  2002سال 

  ها موشك
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هاي  نمود در رابطه با قابليت موشك ارنست ديويد برگمن اولين كسي بود كه بطورجدي اعالم

انجام  1991در جوالي سال  SHORIT IIبالستيك و آزمايش ارتش اسرائيل اولين موشك 
تا زمانيكه حقيقتاً اسرائيل پروژه بزرگ خود را در حركت گذاشت كه  1963مي شود. در سال 

با شركت هوا فضاي  25هاي مديوم  الر براي توسعه و ساخت موشكميليون د 100حدود 
DOSSUL همچنين شامل ساخت و ساز  700دهد. پروژه اسرائيلي با نام پروژه  انجام مي

  باشد. يك مكان در غرب اورشليم مي HIRBAT ZACHERزميني موشك در 
  

  مارين
هاي هارپون آمريكا مجهز  هاي كالس دلفين با موشك شد كه زيردريايي گزارش 2003در سال 

  اي مجهزگرديد، كه اين مسئله به اسرائيل قابليت حمله را داد. هاي هسته شد و با كالهك
هاي  قابليت كوچك كردن كالهك 1973سيمورهرش گزارش داد كه اسرائيل تا سال 

  اي را تا سطح يك چمدان را پيدا خواهد كرد. هسته
  

  سياست 
كردن سياستش در استفاده از  اي و يا بيان الحهاي هستهخودداري اسرائيل از پذيرفتن س

شد كه مسئوالن اطالعات دقيق و جزئيات را از ديگر منابع  اي موجب سالحهاي هسته
آوري كنند از جمله بيانيه هاي غير معتبري كه توسط رهبران سياسي و يا نظامي صادر  جمع

  مي گرديد.
  

  دارايي ها
در سخنراني  1960در دسامبر سال  DIMONAد گر چه اسرائيل به طور رسمي وجو

BON GORIAN KNESSET  اعالم كرد، اما هيچ گاه بطور رسمي ساخت و ساز و
نخست  1966مي سال  18اي خود را اعالم نكرد. به عالوه اين سياست در  هاي هسته دارايي

كرد كه اسرائيل هيچ سالح   اعالم KNESSETبه  LEV. ESHKOLوزير اسرائيل آقاي 
اي به منطقه نسبت داده  هاي هسته اي نيست كه ساخت سالح اي ندارد و اولين دفعه هسته

  شود. مي
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  مصاحبه

كه با سياست  EHUD ELBERTنخست وزير اسرائيل آقاي  2006در دسامبر سال 
اي نامشخص دچار مشكل شد. اعالم كرد كه ايران آرزو دارد تا مانند آمريكا، فرانسه  هسته

اي داشته باشد. اهودالمرت بعداً اعالم كرد كه اين نقل قول بعداً  اسرائيل و روسيه سالح هسته
هاي  حاز متن برداشته شده بود و در قسمت ديگري از مصاحبه، المرد از تصديق وجود سال

  اي اسرائيل صرفنظر كرد. هسته
         

  بندكتر
اي اسرائيل با كمبود عمق استراتژيكي شكل گرفته يك جت جنگي سابسونيك  دكتربن هسته

دقيقه طي  4را از رود اردن تا درياي مديترانه به مدت  NAUFICAL MILESتواند  مي
معيت كوچكش بزرگنمايي تواند بر يك براي كم شدن سالح نظامي در ج كند. همينطور مي

هاي خود را با تاكيد بر اطالعات، قابليت مانور و قدرت  كند تا ضعف كند. اسرائيل تالش مي
آتش جبران كند در نتيجه، استراتژي اسرايل بر طبق فرضيه اي مي باشد كه نمي تواند حتي 

ها  اولويت يك جنگ را از دست بدهد و بنابراين با استفاده از مواد پيشگيري مثل انتخاب
كند  تالش مي كند تا از وقوعĤنها جلوگيري كند. اگر اين مراحل كافي نبود، اسرائيل تالش مي

  ها خارج از مرز خود جلوگيري كند. تا از وقوع و افزايش جنگ
  

  استفاده 
 GOLDAخانم  YOM KIPPUR WARدرست بعد از شروع  1973در اكتبر سال 

MEIR تند نزديكترين همدستانش تصميم گرفF-HS 8  مجهز به رادارTEL NOF AIR 

BASE  درALERT 24 اي  ساعت و تا جايي كه ممكن است موشكهايي هستهSEDAT 

MIKHA AIR BASE  را فعال كندSEYMOUR HERSH  اضافه كرد كه ليست
باشد.  مي DAMASUS و  CAIROاهداف اصلي كه شامل ناوگان مصري و سوري نزديك 

اي براي هشدار بود اما شوروي مجبورشد كه جلوي  اي به منظور وسيله اين هشدار هسته
اي اسرائيل در جنگلهاي اوليه عليه هرگونه حمله ممكن با سالحهاي  نيروي نظامي هسته

  اتمي را بگيرد.
له به اسرائيل حم 1991در اولين جنگ خليج و سال  SCUDبعد از اينكه عراق با موشكهاي 

اي متحرك ساخت و ساز آمريكا در عراق  كرد، اسرائيل به يك هشدار اتمي و موشكهاي هسته
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حمله كرد، نگراني كه عراق با يك سالحهاي نامناسب به اسرائيل حمله كرد.  2003در سال 

ها با آقاي بگين نخست وزير اسرائيل آقاي اربت شارون هشدار داد كه اگر  بعد از مذاكره
اي شيميايي، زيستي با حمالت تروريستي مواجه  به شدت با سالحهاي هستهشهروندانمان 

  شود و در نهايت اسرائيل پاسخ خواهدداد.
  

  نگهداري يك منوپولي هسته اي
اسرائيل بصورت تنها با ديگر مليتها تالشهاي ديپلماتيك براي جلوگيري ديگر كشورهاي 

اسرائيل يك  1981ژوئن سال  7اي فعال بود در  آوري قابليتهاي هسته خاورميانه از بدست
 OPERAنمود. صدام حسين در عمليات  BREEDERحمله هوايي پيشگيرانه عليه راكتور 

 GERALD BULLآغاز كرد. موساد اعالم كرد كه استاد در عراق را  OSIRAKبه شهر 
براي صدام  80اي را در دهه  شد كه سالحهاي هسته يك محقق نمونه است كه ادعا مي

 6اي نظامي را داشت. (در  هسته PAYLOADحسين ساخت كه قابليت فرستادن يك 
  )2007سپتامبر 

  

  كانادا و سالحهاي كشتار جمعي
ار جمعي ندارد و مالكيت هرگونه سالح كشتار جمعـي را تكـذيب   دولت كانادا هيچ سالح كشت

  امضاء كرد. 1930كرده است كانادا پروتكل ژنو را در سال 
  

  اي سالحهاي هسته
كانادا در مدت زمان طوالني با برنامة سالحهاي هسته اي آمريكـا مـرتبط بـوده اسـت. پـروژه      
منهتن محصول موافقت مخفي بين آمريكا، كانادا و انگلستان بوده است كه در آگوسـت سـال   

امضاء شـده اسـت. كانـادا كمـك دانشـمندان كانـادايي نظـارت         QUEBECدر شهر  1943
را از معـدنهاي كانـادايي (ديگـر     FLUOSPRانيـوم و  و اور C.D. HOWEسياسي توسط 

) كمـك گرفتنـد. از   BELGIAN CAUGOمنابع اورانيوم از جمله جنوب غربـي آمريكـا و   
رفت كـه   آنجايي كه كانادا اخيراً پذيرش تأمين آب سنگين جهان را بر عهده گرفته، انتظار مي

هاي اوليـه بـراي    ها پردازش كانادايي كانادا قادر به توليد پلوتونيوم براي ساخت بمب نيز باشد.
اند اما هيچ راكتور كانادايي تا پس از انتهاي جنـگ كامـل نشـد.     استخراج پلونيوم را آغاز كرده

اي خـود كـه در آزمايشـگاههاي     بعد از جنگ جهـاني دوم، كانـادا از طريـق تحقيقـات هسـته     
CHALLE RIVER ن شناخته شد. در اي جها شد به عنوان رهبر تحقيقات هسته انجام مي
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و يك نيروگاه كوچك استخراج پلوتونيوم در كانـادا سـاخته شـد و     NRXراكتور  1947سال 

سـال بعـدي آزمايشـگاههاي     20پلوتونيوم را براي اولين بمـب انگليسـي تـأمين كـرد. بـراي      
CHALK RIVER      داد.  به فروختن پلوتونيوم براي برنامـة سـالحهاي نظـامي آمريكـا ادامـه

شـد، نقـش مهمـي در ادامـة      نادا كه به طور آزادي در اختيار آمريكا گذاشـته مـي  تحقيقات كا
  اي آمريكا برعهده داشت. توسعة سالحهاي هسته

فروخـت. در سـال    CIRUSبه هند به عنوان  NRXسيستم تجاري  AECL، 1956در سال 
ي، ا دولت هند اين راكتور را براي بدسـت آوري پلوتونيـوم بـراي يـك آزمـايش هسـته       1947

OPERATING SMILING BUDDHA          بـوده اسـت. دولـت كانـادا، كـه تـا بحـال بـا
اي بـه هنـد    اي مخالفـت كـرده، از فـروش بيشـتر مـواد و تكنولـوژي هسـته        سالحهاي هسته

 CANDOجلوگيري كرد كه تنها اطالعات صلح آميز هسته اي را به وسـيلة گـروه صـاحبان    
  ارسال شود.

شكهاي روسي، دولـت كانـادا تصـميم بـه خريـداري      و تهديد جديد مو SPUTNIKبا شروع 
 JOHNكـــرد. در حاليكـــه نخســـت وزيـــر  BOMARCسيســـتم موشـــكي دفـــاعي 

DIEFENBAKER  (جــان ديفنبيكــر) بــا خريــد موشــكها موافقــت كــرد، و مــانع گــرفتن
اي كـه بـراي ايجـاد يـك سيسـتم مفيـد الزم اسـت بـود. پـذيرش           كالهكهاي موشكي هسته

ــ ســالحهاي هســته ــادا در ســال اي در كان   شــد، كــه  1963ادا مســئله اساســي انتخابــات كان
SAW LESTERB  آزادي خـواه ،PEAR SAN (PEARSON'S LIBEROLS)  يـك ،

 DIEFINBAKERاي مخالفت كرده بوده دولت،  حزب كه از توسعه بيشتر سالحهاي هسته
 NUCLEAR)اي  كانـادا معاهـده توسـعة هسـته     1969ژانويـه سـال    8را تسليم كـرد. در  

NON-PROLIFERATION TREATY) .را تصويب كرد  
  اي آمريكايي در كانادا وجود داشتند. سالحهاي هسته 1984تا سال  1960از دهة 

اي تحت قواعد اصلي اعشاري و با در نظر گرفتن اينكه مقامات كانادايي و  اين سالحهاي هسته
بـرخالف ايـن حقيقـت كـه      آمريكايي بايد براي بكاراندازي اين سالحها را معتبر اعالم كننـد. 

كالهكهاي هسته اي هيچ وقت در كشور بكار گرفته نشدند، بدليل قرارداد بين كانادا و آمريكا، 
تحــت پــروژه  NATIONAL DEFENSEكانــادا از طريــق بودجــة مصــلحتي دپارتمــان 

DISTART EARLY WARNING (DEW) LINE, NORAD  بــود، ســالحهاي
  گردند. اي را خريداري مي هسته
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يـك   (THE ROYAL CANADIAN AIR FORCE)وي هـوايي سـلطنتي كانـادا    نيـر 

STOCKPILE AIR–2A GENIE     راكت هاي هـوا بـه هـواAIR-TO-AIR  اي  هسـته
بعد از سال  CF-101 VOODOOمسيردهي نشده را به عنوان سالح اوليه زمان جنگ در 

ها با تفكيك نيروي هوايي آمريكا در پايگاههاي كانادا پي بردنـد در   نگهداري كرد راكت 1965
 CF-18زمانيكـه   1984صورت تهديد به كانادا فرستاده مي شـدند. ايـن سـالحها در سـال     

HORNET  به سرويس اسكادران وارد شد وVOODOO شد، از بين رفتند. بازنشسته  
اي  هـاي هسـته   اي مستقر دائمي وجود نداشت، كانـادا بـه برنامـه    الح هستهدر حاليكه هيچ س

  نظامي آمريكا و نيروهاي دريايي اجازة استفاده از تجهيزات را داد.
  درال وجود دارد.فها محل و رايجي به اين سياست  گيري اگر چه نتيجه

اگـر چـه روشـن    نمود اعالم ، "اي منطقه آزاد سالحهاي هسته" دفتر شهر ونكوور در آيين نامه
از ايـن گونـه سـالحها     يا نـه؟  شوند نيست كه آيا نيروهاي نظامي آمريكايي وارد آن خليج مي

ندارد و يا اينكه چگونه چنين آيين نامه اي بايد تقويت گـردد. كانـادا تحـت نظـارت سـازمان      
(NATO) "اگر چه دولـت قصـد مشـخص كـردن سياسـت      ندارد اي هسته "چتر ،NATO  و
  وزير روابط خارجي را ندارد. LIOYD AXWORTHYاي كه  كلي دوره بطور خاص

  

  سالحهاي شيميايي
اي  طي جنگ هاي جهاني اول و دوم، كانادا توليد كننـدة و توسـعه دهنـدة سـالحهاي هسـته     

بوده اس. اين سالحهاي شيميايي در جنگ جهاني اول اسـتفاده   AUIEDبراي تالش جنگ 
شدند اما در جنگ دوم از آنها استفاده نشد. تجـارت شـرطي جنـگ جهـاني دوم بـا سـوفيلد       

CFB .به عنوان تجهيزات تحقيق پيشرو بيرون فرستاده شد  
كـردن  گاز اشك آور گاز بليتر، گاز خردل و ديگر مواد شيميايي باعث صـدمه زدن و مجـروح   

تـا دهـة    VXو گـاز   SARINهزاران سرباز كانايي شد. آزمايش هاي سالحهايي از جمله گاز 
 CFB GAGET TOWNزدايي خطرنـاك در   هاي برگ نجومي ادامه پيدا كرد و آژانش 60

و موجب بيماريهاي مزمن فراواني در بين سربازان و شـهرونداني   1967تا سال  1956از سال 
ند، شد. كانادا در نهايت استفاده سالحهاي شيميايي مهلك و كشنده را كرد كه در آنجا كار مي

 26منع كرد و تالش بسياري كرد تا اين سالحها را به صورت امنـي از بـين ببرنـد. كانـادا در     
را تصويب كـرد.   CHEMICAL WEAPONS CONVENTION، 1995سپتامبر سال 
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انـد را   هاي شـيميايي شـناخته شـده   كه به عنوان سالح RIATكانادا هنوز نمايندگان كنترل 

  كند. استخدام مي
  

  سالحهاي بيولوژيكي
بيولوژيكي در اوايـل و اواسـط قـرن بيسـتم دارد تحقيـق       WARFAREكانادا برنامة تحقيق 

و بـراي اهـداف حملـه اي     BIOWARFAREكانادا شامل توسعة حفاظت ها عليه حمـالت  
شـد. كانـادا بـا داراي چيزهـايي مثـل      دارد كه اغلب با كمـك آمريكـا و انگلـيس انجـام مـي      

AUTORAY  ســازي شـده، تكنســين پوتـدلينوم، ريســين، ويـروس رنيدريســت تــب     سـالح
BRUCELLOSIS, PLAGUE, ROCKY MOUNTAIN SPOTTED 

AUTHRAT  وTULOREMIA  باشـد.   مـيCFB SUFFIELD     يـك مركـز تحقيقـي
از بين بـرده و ديگـر تحقيقـات     بسيار مهم است. كاناا ادعا كرده كه تمام ذخاير نظامي خود را

TOXIN WARFARE  ــي ــام نمـ ــادا در   انجـ ــد. كانـ ــال   11دهـ ــامبر سـ  1972دسـ
BIOLOGICAL WEAP ON AFFAIRS CONVECTION .را تصويب كرد  

  

  خلع سالح
كنـد تـا تمـام آزمايشـات      باشد و تـالش مـي   كانادا عضو هر سازمان خلع سالح بين المللي مي

بخشــد، (بــا كــم كــردن كارخانجــات، ســالحهاي شــيميائي، اي را خاتمــه  ســالحهاي هســته
  بيولوژيكي)

دهنـد   باشـد ادامـه مـي    مـي  CANDUاي كه توسط راكتـور   كانادا به ارتقاء تكنولوژي هسته
شده نيازي ندارد و عمـالً كمتـر احتمـال     به سوخت غني CANDUها،  برخالف اكثر طراحي

هـاي راكتورهـاي انـرژي،     باشد. اگر چه، مثـل همـة سـالح    اي مي ادامه ارتقاء سالحهاي هسته
هاي سـوخت خـود در عمليـات عـادي از پلوتونيـوم اسـتفاده        در ميله CANDUراكتورهاي 

 FISSION INاز  CANDUدرصد انـرژي توليـد شـده در راكتورهـاي     50كند (حدود  مي

SITU   هـاي اورانيـوم    پلوتونيوم در سوخت اورانيوم ساخته شده) و اين پلوتونيـوم در سـوخت
توان در  شود مي بوجود آمده. اين پلوتونيوم را در صورتيكه جداسازي و تبديل به شكل متاليك

مثل خيلي از راكتورهاي انرژي در جهـان مسـئله    CANDUاي راكتورهاي  انفجارهاي هسته
 CANDUكـرد. راكتورهـاي    متحد كه از تبديل پلوتونيوم جلوگيري مي حفاظت زير نظر ملل
گيري مجددكنند كه اين مسـئله   توانند سوخت اند كه در حال عمليات مي طوري طراحي شده

  سازد. اين راكتور را از بقيه راكتورها به طور قابل متمايزي نمايان مي
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كتورهاي كانادا براي توليـد پلوتونيـوم مـورد اسـتفاده در     است كه هند از را يك اتهام رايج اين
جـواز داده شـده دارد كـه     CANDUراكتـور   2كند به هنـد   اي استفاده مي سالحهاي هسته

ايـن راكتورهـا بـه     1972اي را مدت كوتاهي بعد از اينكه در سال  آزمايشات سالحهاي هسته
يق كـرده انـد كـه هـيچ پلوتونيـومي از      كار افتادند آغاز كند اگر چه شاهدان بين المللي تصـد 

تبديل نشده اسـت. پلوتونيـوم بـراي بمـب هـاي اوليـه از راكتورهـاي         CANDUراكتورهاي 
شده است. مـواد اوليـه بـراي اغلـب آزمايشـات امـور        تأمين مي CIRUSقديمي كانادا به نام 

. شده اسـت  تامين مي DHRURAاز طريق راكتور علي  SHAKTاي هند در عمليات  هسته
هند چندين راكتور نيز ساخته است كه تحت نظر سـازمان انـرژي اتـم نيسـتند و از طراحـي      

CANDU گيـرد. ايـن راكتورهـا را     اند و براي توليد برق مورد استفاده قـرار مـي   نشأت گرفته
  توان براي توليد پلوتونيوم نيز استفاده كرد. مي

كمـك   USSRشيميايي باقيمانـده   كانادا داوطلب بوده است كه براي از بين بردن سالحهاي
آميـز آن بـه عنـوان     اي شوروي و اسـتفاده صـلح   كند. همچنين صحبت گرفتن سوخت هسته

  هست، اما اين مسئله بحث برانگيز است. CANDUسوخت در راكتورهاي 
  دارد. اي خود را كه كشور به آن نياز دارد نگه تواند نيروهاي هسته به عالوه، كانادا مي
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IV :PEDDLING PERIL  

ديويد البرايت كارشـناس انـرژي سـازمان ملـل و از افـراد يونسـكو مسـائل مربـوط بـه           اخيراً
شمالي، اعالم نموده  عبدالقادرخان در خصوص روابط بين وي و مسائل انرژي اتمي ايران و كره

ت داده است. و گفته اسـت كـه ايـران قطعـا     كه ايران تجهيزات خود را از طريق وي انجام مي
  است. ابزاردقيق خود را از طريق تايوان تأمين نموده

سانتريفيوژ براي اتمي شدن نيـاز دارد   50,000سازي نياز به  او معتقداست كه ايران براي غني
  تأسيسات موجود در قم به اين مهم دست پيداكند. 2خواهد از طريق  و مي
  كند. سال آينده به بمب اتمي دست پيدا مي 6و در 

خان اين موضوعات را شايعه خوانده و معتقداسـت كـه هيچگونـه افشـاگري در ايـن      عبدالقادر
  است. خصوص ننموده

متري زمين در نطنز در حال اجـراي چنـين مقاصـدي     به گفته آلبرايت ايرن در عمق چند ده
  باشد. مي

، ايران معتقد است كه مقاصد صلح جويانه اتمي دارد و اگر بخواهد عليه اسرائيل اقدامي بكنـد 
  به اعراب ساكن كشور اسرائيل نيز ضربه خواهدخورد.
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