
Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 ترس نتیجھ عدم آگاھیست 
 

 

 

  

 
 سالح ھستھ ای یکی از بزرگترین دروغھای قدرتھای جھانی 

 
 ------------------------ 

------------------------ 
 

 دالیلی کھ نشان می دھد سالح ھستھ ای مطلقا" وجود ندارد 
 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده:  کرامت سلیمی
 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 

 

 

 
 مقدمھ:

 

 ", راستی و صداقت محور برای بندیھا درجھ و مقیاس عالم در
 "بینھایت منفی "کھ است ناپسند و مذموم ھمانقدر "بینھایت مثبت

 

 

 د و عدالت را کن اصالح را جامعه نمیتواند ھیچکس چرا که میکنم اغاز سوال این با را نوشته

 برقرار کند؟

توزیع نامتقارن و ناعادالنه ثروت و قدرت در جھان علت بروز رفتارھای خشونت آمیز در جوامع مختلف 

 می باشد 
 

برداشت و به سوی عدالت  گام جامعه اصالح جھت در توان می زمانی که است این واقعیت 

  قدرتھا ابر این که شود داده نشان تا فاش گردد ابرقدرتھا دروغھای که جتماعی حرکت نمود ا

 داشتن ملتھا نادان نگاه  وحتی اگاھی عدم از استفاده با تنھا و دارند پوشالی و دروغین قدرت

 خواھند تضعیف شود دروغھایشان برمال  اگر که دھند می باور جامعه به را دروغینشان قدرت

 . شد خواھد کم نیز ابرقدرتھا سرسپردگان و طرفداران قدرت ان دنبال به و شد

 مقام و قدرت صاحبان زمانی ھر در و است قدرتمندان زرادخانه در سالح قویترین فریبکاری تردید بی

 شوند می متوسل نیرنگھا و ترفندھا انواع به جامعه بر بیشتر تسلط برای
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 ما با ازکودکی والدین که کاری. میباشد ترس ایجاد جامعه کنترل برای راه بھتریناز نگاه قدرتمندان 

 خورخوره لولو .. است داده جواب ھمیشه که راھی ترین ساده ، خورخوره لولو مسأله ھمان میکنند اغاز

 غیره و ھارپ ، فضائی موجودات ، زمین جو گرمایش ، اتم بمب ، امروز ھای

 ھم دادند باور ملتھا به را زیادی دروغھای جھانیان کنترل برای سرمایه صاحبان و قدرت صاحبان

 اجتماعی و سیاسی ھم و علمی دروغھای

 

 باور در سال 70 حدود که است ھولوکاست افسانه سیاسی دروغھای مثال افشا شده ای از 

 شد کھن افسانه یک به تبدیل و رفت لو دروغ این سرانجام اما بود ملتھا

 سازندگان شدید نگرانی و اشفتگی باعث رفت لو ھولوکاست افسانه که ھنگامی

 کرده ھایی ھزینه چه که دھد می نشان ھمین و شد طرفدارانشان و داستان این

 بگنجانند ملتھا باور در را بزرگ دروغ این تا بودند

 

 ذھن در غلط اطالعات وقتی. است ھمین داستان نیز علمی دروغھای مورد در

 باعث نھایت در و مشکل دچار موضوعات تحلیل و تجزیه در شود ریخته افراد

 مسیر در و شده ذھن وھدایت مھندسی راحتتر و شده مغزی انرژی رفتن تحلیل

 گیرند می قرار جھان قدرتمندان خواسته

 

از زمانی که نفت و گاز کشف گردید عده ای این منابع خدادادی را  که باید ھمه از ان 

سرکوب کرده و بھره میبردند در انحصار خود و گروھھای طرفدار خود گرفته  و بقیه را 

را بستنددھان انھا    
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دستھا به سوی اسلحه خواھد اما این رسم دیرینه تاریخ است که اگر دھانھا بسته شود 

 رفت.

بنا به ھمین رسم قدیمی جنبشھای سیاسی و مسلحانه در نقاط مختلف جھان اغاز شد. اما 

نوان مبارز و رھبر صاحبان قدرت و صاحبان سرمایه   افراد مورد نظر خودشان را به ع

ازادیخواھان  به این جنبشھا نفوذ داده و نتیجه این جنبشھا  درگیری داخلی در ھمان 

 جنبش  بود و یا اینکه در راستای منافع سردمداران جھانی عمل میکردند.

نمونه بارز این موضوع نلسون ماندال ست  که سابقه وی را سیاھه ای از  شرارت  

د اما رسانه ھای وابسته به اخیانت به یارانش تشکیل میدعملیاتھای تروریستی و 

سال  27قدرتھای جھانی از وی یک قھرمان ساختند که به خاطر سیاه پوستان افریقا 

 زندان را تحمل کرده است.

 

 

 بودن جھان بالمنازع قدرت راستای در را زیادی دروغھای جھان بر شدن حاکم برای امریکا

 به تا ساخت را زیادی کرد وفیلمھای اجرا را زیادی ھای نامه نمایش و داد جھانیان تحویل

 درگیری بحران  , کوبا موشکی بحران ھمچون . کند القا را اتم بمب از ترس و وحشت جھانیان

 در زیادی قرائن و شواھد که حالی در . ساختگی بحرانھای نوع این از و شوروی و چین بین

 می عنوان را ان دنیا مردم ترساندن برای فقط و ندارد خارجی وجود اتم بمب که است دست

 . کنند

 

 جور این و " لولو" , " ھاپو"  , " گرگه اقا " ھمچون چیزھایی از را ما کودکی در که ھمانطور

 برای نیز ابرقدرتھا بود بچه کنترل برای فقط و نیست واقعی ھیچکدام که میترساندند ھا چیز

 مثلث  ,یوفو , نوترونی سالح , ھارپ  , اتم بمب ھمچون دروغھایی ملتھا کنترل و ترساندن

 .کردند مطرح را چیزھا اینجور و برمودا
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 امریکا، نظامی تھدیدات بودن اعتبار بی و امریکا ضعیف مواضع شمالی، کره باره در که اخباری ھمین

. و ای ھسته انرژی ناپذیر پایان داستان  قدرت ابر یک امریکا که دھد می نشان دنا نموده منتشر .......

 زده جا قدرت ابر را خود گر ھوچی سازمانھای و کشورھا کمک و بازی حقه و دروغ با و نیست واقعی

 شمالی کره با مذاکره برای امریکا پیشنھاد" اخیرا و شمالی کره برابر در امریکا ضعف موضع. است

 خیالیست و ندارد اتمی بمب نام به سالحی امریکا که کند می مشخص

 

اجتماعی و دالیل علمی  برای اثبات عدم وجود سالح اتمی و -این مقاله در دو قسمت دالیل سیاسی

 خیالی بودن ان  تدوین شده است.

 

امیدوارم این مقاله اولین میخ را بر تابوت دروغ بودن سالح ھسته ای بکوبد و ھمینطور بر تابوت سایر 

  .دروغھایی از این دست.
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 سیاسی --- اجتماعی بخش اول:   دالیل 
 

مھمترین و اصلی ترین موضوعی که قدرتھای جھانی و رسانه ھای وابسته به انھا  برای وانمود به 

وجود سالحی مخوف وترسناک  به نام بمب اتمی  و گنجاندن ان در باورملتھا از آن نھایت استفاده را 

 و ناکازاکی می باشد.کردند قضایای ھیروشیما 

 تا قبل از جنگ جھانی دوم اکثر خانه ھای مردم ژاپن از چوب،پالستیک و یونیلیت  ساخته شده بود و

این خانه ھا در برابر بمبارانھا بسیار ضعیف بودند. اگر در یک نقطه بمباران صورت می گرفت اتش 

 سرایت می کرد و خانه ھای زیادی را از بین می برد. 

شھر ژاپن مانند  60گ جھانی دوم فقط ھیروشیما و ناکازاکی نابود نشدند بلکه حدود در طی جن

 . ، ازجمله توکیو پایتخت ژاپن.و سوختند ھیروشیما و ناکازاکی اسیب دیدند

 

بعضی از افراد و رسانه ھا  برای باور وجود سالح ھسته ای فقط چسبیده اند به قضیه ھیروشیما و 

ناکازاکی و بدون انکه تحقیق کنند انچه را گفته شده می پذیرند و نمی خواھند فکر کنند که نابودی 

یک بمباران مواد پلیمری بودند با  واز چوب و پالستیک ” شھرھای ھیروشیما و ناکازاکی که عمدتا

معمولی یا بمباران ناپالم ھم امکانپذیر است و برای ایجاد احساس وحشت در دل ملتھا وانمود به 

 . نابودی این دو شھر با یک سالح خیالی به نام بمب اتمی کرده اند.
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در این دو  در حال حاضر ھیروشیما و ناکازاکی دو شھر پیشرفته کشور ژاپن ھستند و میلیونھا نفر 

شھر زندگی می کنند، در صورتی که به ما گفته بودند آثار بمباران اتمی برای ھزاران سال باقی می 

 ماند. ................. برای این موضوع چه توضیحی دارند.

 

 زندگی می کنند. مشکلی ھیچ بدون شھر دو این در ناکازاکی و ھیروشیما مردم کھ است سال70

 

ھیروشیما و ناکازاکی یک نکتھ بھ خوبی مشھود است و انھم اینکھ خانھ ھای چوبی  در تمام عکسھای 
 و پالستیکی از بین رفتھ اند اما ساختمانھایی کھ از اجر و فلز ھستند باقی مانده اند.

 

 عکسھای زیر را ببینید:
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 این ھم عکس فعلی شھر ھیروشیما:

 

 

 

 
 

 

 

 شدند  کشته جنگی شرایط اثر بر فقط انسان میلیون صد تا شصت بین دوم جھانی جنگ در
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 رسانه اما نیست)  معلوم انھا امار و درگذشتند بیماری و گرسنگی اثر در که کسانی از غیر (به

 اشاره وناکازاکی ھیروشیما کشته ھزار دویست  به فقط و کرده رھا را موضوع این جھانی ھای

 که نیست مشخص "واقعا و .میکنند سکوت دقیقه یک انھا یاد به ژاپن در ساله ھر و میکنند

 امریکا چرا "اصال و است ندیده چیزی شھودی و واقعی معنای به کسی.شدند کشته چگونه انھا

 و گمنام شھر دو باید نظامیان ترساندن و نظامی نیروھای به ضربه و جنگی مناطق بجای

 رسانه اطالعات موارد، سایر و مورد این در ما اطالعات و کند اتمی بمباران را ژاپن غیرنظامی

 استاد که ھم ھالیوود و دھند می ملتھا خورد به بخواھند که را چیزی ھر ھا رسانه و است ای

  .است سازی تاریخ و سازی صحنه

 کرد حکومت ژاپن بر عمرش پایان تا قضایا این از بعد ژاپن امپراطور ھیروھیتو که است وجالب

 .خواند می خدا تازیانه را خود و

 

 

 و دادند انجام 1945 سال در را ای ھسته ازمایش اولین خودشان قول به ھا امریکایی

 جھانی جنگ در شوروی  .امریکا ازمایش از بعد سال 4 یعنی 1949 سال در نیز شوروی

 طوری به بود گردیده نیز داخلی جنگ دچار المان با جنگ بر عالوه و بود شده نابود کلی به دوم

 به دارویی و غذایی مواد سایر و گندم ارسال از شوروی برای نابودی مخالفانش رھبر استالین که

 اکراین در فقط نفر میلیون 10 حدود نویسان تاریخ گفته طبق و کرد خودداری استانھا از بعضی

 جنگ طی در که امریکا از بعد سال 4 میتواند ویرانی و گرسنه کشور چنین چطور .مردند

( در .بسازد بود سری فوق زمان ان در که سالحی چنین بود مانده سالم و نخورده دست "تقریبا

 صورت وجود چنین سالحی)

 

 ارزشمند محصول نه و دارد گاز و نفت نه که ویتنام کشور در امریکا نظامی حضور سال بیست

 سرباز نفر ھزار صدھا ھم شاید و ھزار ھا ده جان بھای به و بخورد امریکا درد به که دیگری
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 ای ھسته سالح اگر که چرا . باشد می ای ھسته سالح رد بر دیگری دلیل شد تمام امریکایی

 بھانه به اورد کم ویتنام جنگ توجیه در وقتی امریکا .کشید نمی طول سال بیست داشت

 ھای گروه امدن بوجود باعث اینکار خروجی و کرد ملیتی چند انرا کمونیسم نفوذ از جلوگیری

 میلیونھا ویتنام خود و الئوس ,کامبوج کشورھای در که شد سرخ ھای خمر ھمچون خطرناکی

 .کردند عام قتل را نفر

 

 دلیل گردید کشور این فروپاشی به منجر که شوروی میالدی 91 سال کودتای ھمچنین

 .رسید می ساختگی نظر به که کودتایی . بود کشور این ابرقدرتی بودن واقعی غیر بر دیگری

 یازف دیمتری دفاع وزیر , یانایف گنادی جمھور رییس معاون که کودتا این راس در که چرا

 افراد قدرتمندترین که کوریوچکوف والدیمیر ب گ کا و رییس پوگو بوریس کشور وزیر  ,

 .کنترل اوضاع را بدست بگیرند. نتوانستند چطور داشتند قرار بودند زمان ان

جالب است که در طی کودتا رسانه ھای غربی و در راس انھا رادیو بی بی سی تمام وقایع و جزئیات 

را پیوسته گزارش می کردند. در روز سوم رسانه ھا اعالم کردند که نیروھای ذخیره ارتش که در کنترل 

الینگراد حرکت کودتاچیان بودند از دستور کودتاچیان تمرد کرده و از مسکو خارج شده و به سمت است

.کردند و کودتا شکست خورد  چه کسی در شرایط کودتا انقدر قدرت داشت که دستور بازداشت  . ......

. و تکلیف سالحھای اتمی (در صورت وجود) در شرایط .روز  3ان ھم بعد از  کودتاچیان را صادر کند

کودتاچیان ازاد شدند نیزاز مدتی کودتا چه بود و چه کسی کنترل این سالحھا را در اختیار داشت.   بعد 

. 

پس نتیجه می گیریم که در شوروی دولت پنھان وجود داشته است و مقامات ذکر شده در ظاھر  

  .قدرت داشته اند.
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 ساختگی کودتای از بعد که شوروی وقت جمھور رییس گورباچف میخاییل میالدی 93 سال در

 بشریت به خائن را کاسترو کرد می کنترل را امور یلتسین و نداشت قدرتی "عمال ھمکارانش

 با کاسترو مخفیانه ھمکاری به ای اشاره میتواند گورباچف سوی از موضوع این واعالم . خواند

 سال در کوبا خاک در شوروی اتمی موشک 80 وجود ساختگی بحران انداختن راه در امریکا

 و ترس در را دنیا ماه چند امریکا ساختگی بحران این طی در که باشد میالدی 1962

 .شد ترور امریکا جمھور رییس کندی جان نیز واقعه این از بعد.داشت نگاه وحشت

 

 ترکیه مثل ضعیفی کشور توسط اش جنگی جت سرنگونی در روسیه کشور به که حقارتھایی

 اختیار در ای ھسته سالح نام به چیزی و نیست قدرت ابر روسیه که دارد ان از نشان شد وارد

 گوشمالی را ترکیه کشور باید سالح این پشتوانه به داشت سالحی چنین اگر که چرا . ندارد

 جرات حتی روسیه .کند ممنوع ترکیه از را فرنگی گوجه واردات فقط اینکه نه داد می مناسبی

 چند یا یک و کند مثل به مقابله که نداشت را الزم نظامی و فنی توانایی اینکه یا و نکرد

 جنگی جت که کرد اعالم روسیه بیشتر تحقیر برای ترکیه .سازد سرنگون را ترکیه ھواپیمای

  .است کرده سرنگون انرا دلیل ھمین به و بوده ترکیه اسمان در ثانیه 17 روسیه

نام   S-400جدیدا" نیز روسیه قرار است یکی از پیشرفته ترین سامانه ھای موشکی خود را که 

دارد به ترکیه بدھد و این نشان می دھد که حقیقت قضایا ان چیزی نیست که در ظاھر می بینیم و 

 خیلی از دولتھا در پشت پرده روابط دیگری دارند. و سناریو از قبل نوشته شده است.

 

 

 طی در قدرت معادالت در نقشی ھیچ نداشتن و افغانستان از شوروی بار ذلت خروج ھمچنین

 داشت. شوروی ابرقدرت نبودناز  نشان فارس خلیج جنگ
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 میکردند فکر که بود شوروی ابرقدرتی به ملتھا احمقانه اعتماد نتیجه سوریه و عراق فاجعه 

 خودش داخلی مشکالت نیست قادر حتی شوروی که نمیدانستند اما دارد مداخله توان شوروی

 ماه چند از بعد نیز ھوایی پشتیبانی فاقد چچنی چریک تعدادی عھده مقابله با  از و کند حل را

 .است تھدید مورد انھا ناحیه از ھم ھنوز و امد بر سختی به تلفات پر جنگ

 

 . است منطقی ادعا این ایا . دارد اختیار در اتمی بمب ھزار حدود بیست که است مدعی امریکا

 در افراد اختیار در وجود صورت در را اتمی بمب تعداد این و کرد اعتماد افراد به میتوان ایا

 از تعدادی افرادی است ممکن که ندارد وجود خطر واین . داد قرار ھا دریایی زیر و ھا پایگاه

 کنند اخاذی امریکا دولت از و ببرند کار به امریکا خود برعلیه و گرفته اختیار در را ھا سالح این

 سریال 7 فصل) امریکایی سریال یک در که ھمانطور .شوند قدرت در شدن سھیم خواستار و

 با وود استارک نام به واشنگتن کیلومتری 20 در ای منطقه در ھا امریکایی از ای عده  ( 24

 سھیم خواستار امریکا شھرھای به حمله به تھدید و شیمیایی موشک تعدادی گرفتن اختیار در

 پنتاگون جمله از راھبردی گیری تصمیم مراکز در انھا افراد ورود و قدرت ساختار در شدن

 کرد حل را موضوع سریال قھرمان رفت می انتظار که ھمانطور البته که  .ھستند

 داشته وجود ھایی سالح چنین اگر که میدھد نشان سریال یک در موضوع این سازی شبیه

 برای اینکه از بیشتر و است خطرناک چقدر مختلف مناطق در انھا پخش و تولید باشد

 .میشود امنی نا احساس ایجاد باعث بیاورد ارمغان به را امنیت امریکاییھا

 

 که انفجارھایی با انھا انفجار نحوه که دارد وجود اینترنت در مایع گاز انفجار از ھایی کلیپ

  امریکا بسا چه و دارد شباھت "کامال میشوند وانمود اتمی
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 و میدھد رخ عظیمی انفجار  , میکند منفجر کافی فشرده ھوای با ھمراه را مایع گاز تن چندھزار

 شده غنی اورانیم کیلوگرم چندین  با انفجار این که میکنند وانمود ملتھا اگاھی عدم از استفاده با

 .میکنند باور تر راحت را بزرگ دروغھای مردم متاسفانه و .است شده انجام

 

 

 

 کلیپ وبا ببینید را چین در مایع گاز تن ھفت انفجار کلیپ اینترنت در ساده جستجوی یک با

 .ببینید را شباھتھا تا کنید مقایسه اتمی ھای انفجار

 منفجر گناوه بندر کیلومتری 28 در گاز بزرگ  مخزن یک نیز 1395 مرداد ماه مرداد اوایل 

 ھالل نیروھای و شنیدند را ان صدای گناوه شھر مردم که بود حدی به انفجار شدت و شد
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 محل کیلومتری یک تا شدن نزدیک امکان باال حرارت و دما دلیل به که کردند اعالم احمر

  .ندارد وجود انفجار

 ھای گونه تمامی کیلومتر چندین شعاع تا گاز از ناشی زیاد حرارت علت به ھا محل این در

 عکسھایی .شود نمی سبز گیاھی منطقه این در دیگر تا مدتیو میرود بین از انھا وریشه گیاھی

 در "مخصوصا و دھد می نشان را وحشتناکی بسیار ھای صحنه گرفت قرار اینترنت در که

 تصویری ھمان اسمان ترسناک اما متنوع رنگھای با درخشان ھای صحنه عکسھا از تعدادی

 .میکنند وانمود اتمی انفجار از ناشی تشعشعات و پرتوھا عنوان به که میکند تداعی را

 

 که ساخت اتم بمب موضوع در زیادی فیلمھای و ھا سریال جھان مردم بیشتر باور برای امریکا

 از بیشتر ترس ایجاد برای دھه یک حدود که باشد می 24 سریال روی بر انھا مانور بیشترین

 سوپرمن و خیالبافی "تماما که سریالی. کردند سرگرم را دنیا مردم سریال این با اتم بمب

 .ندارد وجود ساعت 24 در کار ھمه این انجام امکان زمانی لحاظ از و.باشد می سازی

 

 اتمی به اصطالح  نیروگاه و داد رخ مشکوک سونامی یک ژاپن فوکوشیمای در 2011در سال 

 ھمه ان با و نداد رخ نیروگاه این توسط وحشتناکی تخریب ھیچ "عمال اما . شد منفجر نیز ان

و ان چیزی که مشابه  نیروگاه اتمی چرنوبیل انتظار می رفت  نشد الوده زیست محیط روان گل و اب

 مھمترین از یکی فوکوشیما شھر .شد ایجاد مشکوک سیل ھمان توسط تخریبھا تمام ورخ نداد. 

 و  , کامپیوتر  , منزل لوازم تولید ھای کارخانه دارای که است ژاپن اقتصادی شھرھای

 و اروپا تجاری رقیب "عمال و رفت بین از مشکوک سونامی در انھا ھمه که بود سازی اتوموبیل

 .شد خارج صحنه از سال چندین برای اقل حد امریکا

 

 .کنند می زندگی ھمانجا در مردم و شده بازسازی فوکوشیما نیروگاه اکنون ھم
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. ایجاد  سونامی مصنوعی امکانپذیر است..

 

 کره از کجا ھر در که است قرار این از موضوع . نیست کار در ای ھسته گاه نیرو واقع در

 کف )و در مناطق اتشفشانی در عمق کمتر  کیلومتر سه باالی ( کنیم حفر عمیق چاھی اگر زمین

 شود شکل U تا کنند می تخریب طریقی به را انھا بین و میکنند حفر چاه دو . است داغ چاه

 به را ھا توربین ان با که اید می بیرون فشار با اب بخار دیگر چاه از و میریزند اب چاه یک از

 و شده تبدیل گرم اب به بخار باال بازدھی برای و میکنند تولید برق و میاورند در حرکت

 . میگویند گرمایی زمین انرژی ان به که .میشود تکرار چرخه و میگردد بر چاه به "مجددا

 عمق با چاه ھم تا میسازند فشانی اتش مناطق نزدیک را ھا نیروگاه باال بازده و کار راحتی برای

 در و .میشود داده اب به بیشتری ی دما و است نزدیکتر مذاب مواد به ھم و کنند حفر کمتری

 زمینه این در قدرتھا ابر و .اتم ھسته نه است زمین ھسته , ای ھسته انرژی از منظور واقع

 .میدھند غلط اطالعات

 

 مثل خطرناکی مناطق در چرا زیانبارند زیست محیط برای و خطرناکند ای ھسته ھای نیروگاه اگر

 در که ژاپن اتمی نیروگاه یک 1395در اوایل سال   . میشوند ساخته فشانی اتش ھای کوه

 شدن منفجر ھمینطور و .نیفتاد اتفاقی ھیچ اما شد منفجر داشت قرار فشانی اتش کوه نزدیکی

 شده داده اطالعات بودن غلط بر داللت اخیر ھای ماه در بلژیک و امریکا در اتمی نیروگاه چند

 ھر به قدرتھا ابر کنید دقت اگر و. دیگریست چیز واقعیت و میباشد ھا نیروگاه این مورد در

 ھمه اگر که چرا .میدھند را گرمایی زمین انرژی از استفاده اجازه بخواھند خودشان که کشوری

 جھان کشورھای کنترل کنند استفاده نشدنی تمام و عظیم انرژی این از بخواھند کشورھا

 .میشود خارج انھا دست از سوم جھان کشورھای "مخصوصا

 .ماست کودکی دوران گرگه اقا ھمان اتم بمب که میکنم خالصه و 
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 ندارد خارجی وجود و نیست بیشتر بندی خالی یک اتم بمب که برود لو موضوع این اگر 

 پاشید چیزی که ترامپ ھم تلویحا" به ان اشاره کرده است . خواھد فرو درون از امریکا

 اینکه از و است قدرت ابر یک کشورشان که میکردند فکر حال به تا امریکا مردم که چرا

 دولت به اعتمادی بی حس و کنند حقارت احساس که میشود باعث اند خورده فریب سالھا

 .میگیرد شکل اختالف انھا بین و اید می بوجود امریکا

 

 

 

یکبار ترامپ اعالم کرد که پذیرش برجام منجر به سقوط اقتصاد امریکا خواھد شد و ھمین نشان می 

 دھد که در مذاکرات ظاھرا" اتمی دولتھا صحبتھا و مسائل دیگری مطرح می شود.

 

 

 :که برم می پایان به انگلستان اسبق وزیر نخست چرچیل وینستون سخن با را نوشته این

 

 .پوشاند دروغھا از حصاری در را ان باید که است ارزش با انقدر حقیقت
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 بخش دوم 
 

 

 

 

 دالیل علمی دروغ بودن وجود سالح ھستھ ای
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تناقضات و دروغھای غنی سازی 
 اورانیوم و انفجار ھستھ ای

 
 

 

 

 

توضیح مختصری در باره بر اساس گفته ھای خودشان برای شروع بحث علمی ابتدا 

 عناصر رادیو اکتیو و ساختار بمب اتمی  خیالی  داده می شود:

 

طبق تعاریفی  که در کتابھا به ما گفته اند  عنصر رادیو اکتیو عنصری است که خود بخود 

نحوه واپاشی به این صورت است واپاشیده میشود و به عناصر کوچکتر تجزیه میشود. و

که اگر  ھرتعداد اتم از عنصر رادیواکتیو داشته باشیم  نیمی از انھا شروع به تجزیه و 

واپاشی نموده و بعد از مدت معینی که به ان نیمه عمر میگویند کامال" تجزیه شده و به 

مھا انتخاب عناصر سبکتر تجزیه میشوند. سپس از تعداد اتمھای باقیمانده  نیمی از ات

شده  و تجزیه میشوند و مجددا" از اتمھای باقیمانده نیمی دیگر انتخاب شده و انقدر این 

 فرایند تکرار میشود تا دیگر اتمی باقی نماند.

میباشد.که شماره  238و235 ,233ایزوتوپ طبیعی  به شماره ھای  3عنصر اورانیم دارای 

درصد  99.3رادیو اکتیوند . درصد این ایزوتوپھا در یک نمونه  به ترتیب  235و 233ھای 
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انقدر ناچیز است که ان  233میباشد. مقدار شماره  235درصد شماره  0.7و  238شماره 

 را در محاسبات در نظر نمیگیرند.

میباشد که طی فرایندی  235ای شماره  اورانیم مورد نظر برای نیروگاھھاو سالح ھسته

و بسیار وقت گیر و زمانبر میباشد به طوری که برای رسیدن  به نام غنی سازی  جدا میشود.

 4000درصد که برای بمب اتمی الزم است عمل غنی سازی باید  90به غلظت  باالی 

 مرتبه تکرار شود.

قدر جرم مولکولی کمتری اساس عمل غنی سازی قانون گراھام میباشد که یک گاز ھرچ

 داشته باشد سریعتر حرکت میکند.

واکنش داده میشود تا به ھگزا فلوراید اورانیم تبدیل شود که   فلوئورفلز اورانیم با گاز 

درجه برسانیم تبدیل به گاز میشود. و بعد  این گاز از  56جامد است اما اگر ان را به دمای 

ھگزا فلوراید مربوط به ایزوتوپ سبکتر یعنی شماره  منافذ بسیار ریز عبور داده میشود  که

 به علت جرم کمتر سریعتر از منافذ عبور میکند. 235

به دو  از یک منبع حاوی ھگزا فلوراید اورانیم  نیمی از ان از منافذ عبور داده میشود .

قسمت تقسیم میشود  که ان مقداری که از گاز که از منافذ عبور کرده دارای مقدار 

میباشد که ان را انتخاب نموده و ھمین عمل مجددا"  235ری از اورانیم شماره بیشت

بار عمل نصف کردن انجام میشود تادر نھایت غلظت  4000انجام شده و نصف میشود. و 

 درصد برسد. 90به باالی  235اورانیم شماره 

 

 حال به تجزیه و تحلیل موضوع میردازیم:
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کامال" مشابھند و خصوصیات  عدد جرمی یکسان  با عدد اتمی  و اتمھای یک عنصر

ندارد که تعدادی  اتم خودبخود ھیچ دلیلی وجود  فیزیکی و شیمیایی دقیقا" یکسانی دارند.

و بدون ھیچ مقدمه ای شروع به واپاشی کنند و اتمھای دیگر صبر کنند تا واپاشی ان 

تقسیم شوند و یک دسته اتمھا تمام شود و بعد تازه اتمھای باقی مانده  به دو دسته 

انتخاب شده و شروع به واپاشی کنند و دوباره  ان دسته صبر کنند تا نوبت به انھا برسد. 

اتم  30یعنی به عنوان مثال اگر    ,ضمن اینکه ھمیشه عمل نصف شدن دقیق نیست

تای دیگر شد   15تای ان شروع به واپاشی  میکنند و وقتی نوبت  15داشته باشیم  

تایی تقسیم شوند 8تایی و 7د دقیقا" دو دسته شود و اگر خوشبینانه به دو دسته نمیتوان

چه عاملی تعیین میکند که کدام دسته زودتر شروع به واپاشی نماید تا نوبت دسته دیگر 

 .شود.

 

یعنی موضوع نیمه عمر جای سوال دارد چون در اتمھا چیزی به عنوان شعور و قدرت 

 .ندارد.تشخیص و انتخاب وجود 

 

یک مورد دیگر که درباره نیمه عمر قابل درک نیست این است که ادعا میکنند بوسیله 

نیمه عمر  سن خیلی چیزھا را تعیین میکنند. مثال" میگویند  یک موجود تا وقتی  زنده است  

نسبت کربن رادیواکتیو  به کربن معمولی ان مقدار ثابت و مشخصی است و وقتی می 

تغییر میکند و از روی تغییر نسبت زمان مرگ ان را مشخص می کنند. در میرد این نسبت 

صورتی که خاصیت رادیواکتیو موجود زنده و مرده نمیشناسدو مستقل از حیات موجودات 

 ,عمل میکند. و در عین حال ھیچگاه نمیتوان از روی نسبتھا  سن چیزی را تعیین کرد  

جرم اولیه    ,ی حل معادالت مربوط به نسبتھا حتما" باید برای بدست اوردن سن باید برا

 .ویا یک معادله جرمی  شامل جرم اولیه معلوم باشد.
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د از کجا مشخص وقتی میخواھند از روی یک تکه استخوان سن موجود زنده را تعیین کنن

ماده رادیواکتیو موجود در استخوان چقدر بوده که حاال این مقدارش میکنند جرم اولیه 

 و سن ان را اعالم میکنند. باقی مانده

 پس اعدادی را که اعالم میکنند من در اوردی است.

 سن ھر کدام جقدر است .  تا یک ,است  2مثل اینکه بگوییم نسبت سن علی به رضا 

رابطه سنی دیگر مشخص نباشد  نمیتوان سن انھا را مشخص نمود و  مسأله بینھایت 

 .جواب دارد.

 

و بنا بر مطالب کتابھایشان  میلیارد سال بر اورد کرده اند.  4.5نیمه عمر اورانیم را حدود 

برای تعیین نیمه عمر یک عنصر رادیواکتیو باید مقدار مشخص از ان را وزن نماییم  و در 

پس از طی بازه زمانی زه زمانی مناسب نگھداری نماییم و شرایط کامال" ایزوله در یک با

 زمان نیمه عمر را بدست اوریم. مقدار باقی مانده ان را وزن نموده و

میلیارد سال عدد بسیار  بزرگی است. اگر ما بر روی مقداری از اورانیم  عملیات تعیین  4.5

نیمه عمر را انجام دھیم به علت باال بودن زمان نیمه عمر عمال" تغییری در وزن ان در 

مه عمر باالی اورانیم بازه ھای زمانی حتی چند ماھه نخواھیم دید چون با توجه به زمان نی

مقدار واپاشی شده انقدر ناچیز است که ترازوھا قادر به نشان دادن این مقادیر نیستندویا 

 دقت مناسبی ندارند.

اصال" چرا زمان نیمه عمر ھا تا این حد متفاوتند که بعضی ھا در حد میلیارد سال و بعضی 

ن قدرتھاست و مردم عادی امکادر حد کسری از ثانیه اعالم شده و ھمیشه در انحصار ابر

 .ندارند تا صحت و سقم این موضوعات معلوم شود.دسترسی وبررسی به این موارد را 

 

 .در ضمن تمام ازمایشگاھھای تعیین سن اجسام در کشورھای اروپایی و امریکاییست.
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غیر ممکن  الزم است که بار عمل نصف کردن 4000در مورد غنی سازی طبق محاسبات 

دفعه ھم  30یعنی یک میلیارد کیلوگرم را حتی اگر یک محموله یک میلیون تنی ما  .است.

عدد یک میلیارد را ان باقی میماند .محاسبه کنید و   تقریبا" یک کیلو گرم ,نصف کنیم 

تقسیم کنید حتی  2مرتبه بر  4000تقسیم کنید تقریبا" یک خواھد شد. اگر  2بار بر 30

 یک اتم ھم باقی نمیماند.

پس با فرایند نصف کردنھای متوالی نمیتوان به نتیجه رسید و محدودیت داریم. و در 

بار کار متوالی زمان بسیار زیادی را میطلبد که این یکی را دیگر  4000ضمن انجام 

 بررسی نمیکنیم. 

 

سانتریفوژ ابزاری است که برای جدا سازی ذرات معلق در مایعات بکار می رود. بدین 

ای ظرفھایی است مایعات را درون انھا میریزند و با سرعت به دور خود می صورت که دار

ذرات جامد در ته ظرف رسوب می کنند و انھا را جدا  چرخند و در اثر نیروی گریز از مرکز

 میکنند.

 

در  فرایند غنی سازی اورانیم صحبت از غنی سازی  گاز ھگزا فلوراید اورانیم توسط 

" در مورد گازھا سانتریفوژ معنایی ندارد. سانتریفوژ فقط محتص سانتریفوژ میباشد و اصال

 مایعات می باشد.

 

خارج کنند و  در جاھایی که چاه زمین گرمایی حفر میکنند باید ھزاران تن خاک را از چاه

اکثرا" ترکیبات گوگردی و نیتراتی و امونیاکی است  که زرد رنگ در اعماق پایین چاه 

ھستند  و ممکن است ھمان چیزی را که به عنوان کیک زرد به ما معرفی می کنند ھمین 
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حاکھا باشند و وقتی از چاه بیرون کشیده میشوند  نمیتوان این خاکھا را بر روی  سطح 

زیست پراکنده میشوند و برای موجودات زمین رھا کرد چون توسط باد و طوفان در محیط 

 زنده مضرند و مخصوصا" باعث بروز  بیماریھای تنفسی و گوارشی میشوند.

این خاکھا باید در یک مکان امن دفن شوند که معموال" در چاه ھای نفت خشک شده 

میریزند و به ما وانمود میکنند که زباله ھای ھسته ای را به دلیل داشتن پرتوھا و 

در صورتی که اگر زباله ھسته ای به   .ت مضر به داخل این چاه ھا میریزند.تشعشعا

معنای واقعی وجود داشته باشد باید از انرژی تشعشعات ان مجددا" استفاده شود نه 

  .اینکه ان را دور بریزند.

 

 حال به بررسی بمب اتم میپردازیم:

 

اصیت را دارد که رانیم  این خساختار بمب اتم به این شکل عنوان شده است  که عنصر او

 3یا  2یک نوترون به ان برخورد میکند شکافته میشود مقداری انرژی و ھر اتم ان وقتی 

نوترون ازاد میکند که نوترونھای ازاد شده به اتمھای دیگر برخورد کرده و باز ھرکدام 

ای ادامه پیدا  نوترون ازاد میکنند و این واکنشھا به صورت زنجیره 3یا  2مقداری انرژی و 

میکند و در کسر بسیار کوچکی از ثانیه  میلیاردھا میلیارد اتم اورانیم انرژی خود را ازاد 

میکنند که انرژی ھسته ای نام دارد. در واقع مدعی ھستند مقدار  انرژی را که اورانیم در 

کیلو گرم  10میلیارد سال ازاد میکند در کسری از ثانیه ازاد میکنند. یعنی اگر  4.5مدت 

کیلو گرم ان به انرژی  5میلیارد سال   4.5داشته باشیم در طی  235اورانیم شماره 

تبدیل میشود. در بمب اتمی این مقدار انرژی را در کسر بسیار کوچکی از ثانیه ازاد می 

 کنند.
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نوع عنصر نقشی ندارد وفقط مقدار جرم  E=MC^2طبق معادله مشھور انیشتین یعنی 

 مھم است.

کیلو گرم عنصری با نیمه عمر کم مثال" یک ساعت داشته باشیم چون زمان 10اگر پس 

ن به انرژی تبدیل می شود  می  آکیلو گرم  5نیمه عمر کوتاه است و طی یک ساعت 

و حتی مقادیر کوچک ان نیز  ویرانگر  تواند در حد یک بمب اتمی متوسط ویرانگر باشد.

مقدار انرژی ناشی از تبدیل یک ژی انیشتین دله تبدیل جرم به انراست چون طبق معا

 3یا  2طبق گفته خودشان  ھر شکافت ھسته ای  گرم نیز مقدار بسیار زیادی است.

نوترون ازاد میکند پس اگر توده ای اورانیم  موجود باشد  باید خودبخود منفجر گردد 

 لیارد چون نیمی از اتمھا  خود بخود در حال شکافتند و ھمیشه حداقل ھزاران می

 نوترون در درون توده اورانیم در دسترس میباشد.

ھرچند عنوان میکنند که توده اورانیم را به چند قسمت تقسیم میکنند تا از حالت جرم 

بحرانی خارج شود و سیستمی را طراحی کرده اند که موقع انفجار قطعات به ھم می 

 چسبند .

وی موشکھا " به صورت کالھک راما موضوع این است که چون یک بمب اتم که معموال

بوده ونیمی از اتمھای اورانیم ھم  مدام در حال تولید گرما و پرتوھا سوارند کامال" ایزوله  

مدتی درون بمب اتم انقدر داغ میشود که یا از و تشعشعات رادیواکتیو ھستند که بعد 

درون بمب را از بین بمب را منفجر میکند و یا از کار می اندازد.چون گرما وپرتوھا مدارات 

 میبرد.

اصال" اگر این بمبھا اینقدر خطرناکند چرا اسرار  ساخت ان را فاش کردند  و با ذکر تمام  

جزئیات به بقیه دنیا اعالم کردند ھیچ عاقلی این کار را نمی کند مگر اینکه نیرنگ و حیله 

دقت کنید در تمام  ای در کار باشد. تعدادی عکس به ھمراه این مقاله ارسال شده که اگر

انفجارات به اصطالح اتمی یک چیز مشترک است و ان اینکه در قسمت قارچی شکل  

در اولین مقاله عنوان شد انفجار حال سوختن است.  که ھمانطور که  ماده ای در ,انفجار
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اتمی چیزی جز یک انفجار گازی در مقیاس باال نیست. و ان چیزی که در داخل قسمت 

و ھرچه مقدار گاز قارچی شکل در  حال سوختن است ھمان گاز مورد استفاده می باشد.

اگر انفجار را در خشکی  بیشتر باشد تا ارتفاع باالتری میرود و قارچ بزرگتری تولید میکند.

 انجام دھند صدھا 

پودر الومیناو موادی از این قبیل با ان مخلوط  میکنند تا اتش گاز را  ,گچ ,تن اھک

 ندبپوشاند و مخفی ک

و برای توجیه این پودرھای سفید رنگ اعالم میکنند که اورانیم به عناصر سبکتر تجزیه 

اما کل اورانیمی که مورد استفاده  شده است.میدانید که گچ و اھک ترکیبات کلسیم ھستند.

قرار میگیرد طبق گفته خودشان بین شصت تا صد کیلو گرم میباشد و این ھمه پودر سفید 

این مقدار اورانیم تولید گردد. ضمنا" انجام ازمایش در خشکی باعث رنگ نمیتواند با 

 ایجاد طوفان شدید و ایجاد ریزگردھا وزلزله شدید می شود.

 

به دو دلیل:  اکثرا" این ازمایشھا را در زیر اب انجام میدھند .

 

اول اینکه در زیر اب صدای انفجار تا حدود زیادی خفه میشود و کمتر شک بر انگیز 

د که این صدا ناشی از چیست. چون صدا ی مھیب در انفجارات شیمیایی مثل تی ان میشو

 تی و سایر مواد منفجره رخ میدھد.

 

دوم اینکه وقتی چندھزار تن گاز مایع که با ھوای فشرده کافی در زیر اب منفجر شود 

ھا مثل گچ یا مقدار زیادی اب را بخار میکند که با سرعت باال امده و بدون نیاز به افزودنی 

 اھک قارچ سفید رنگ تشکیل میگردد.
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دلیل تشکیل قارچ این است که در ارتفاع باال فشار ھوا کمتر است و گاز منبسط شده 

 وکروی میشود.

البته انجام ازمایش در زیر اب باعث میشود که موج انفجار تا جدود زیادی توسط اب 

و تنھا پس لرزه ھای خفیفی  رخ  خنثی شود و از ایجاد زلزله در خشکی جلوگیری کند.

 میدھد.

 

زمانی که چندھزار تن گاز در زیر اب منفجر میشود در ابتدا ده ھا ھزار تن اب به باال 

پرتاب میشود که در این فاصله اب از سمت ساحل به سوی دریا کشیده میشود و بعد 

باسرعت  دوباره اب با شدت به پایین برمیگردند که باعث میشود موج عظیمی از اب

 سرسام  اور و وحشتناکی به  سمت ساحل حرکت کند و ایجاد سونامی کند.

در مورد بمب ھیدروژنی  اشکاالت اساسی بیشتری در صحبتھایشان وجود دارد . به این  

شکل که میگویند بمب اتمی فقط چاشنی بمب ھیدروژنی است  که باید دما را به سیصد 

ا بمب ھیدروژنی منفجر شود ان ھم چند ثانیه بعد از میلیون درجه سانتی گراد برساند  ت

اول اینکه در بمب ھیدروژنی نه تنھا جرمی به انرژی تبدیل نمیشود بلکه به  انفجار اتمی .

قول خودشان ھسته ھای سبک به ھم می چسبند و جرم بزرگتری ایجاد میشود و به 

ه باید از بمب اصطالح ھمجوشی صورت می گیرد ودر ظاھر محاسبات نشان میدھد ک

اتمی قدرت کمتری داشته باشد که برای دلیل  قویتر بودن ان توجیه مسخره ای می اورند. 

بعد در دمای  سیصد میلیون درجه  در ان واحد ھمه چیز به بخار تبدیل می شود و فرصت 

ھیج عملیات دیگری نیست .ظاھرا" بمب ھیدروژنی انفجار گازی دیگری است که به جای 

 طبیعی از ھیدروژن مایع استفاده گاز مایع 

می شود وچون گاز ھیدروژن نسبت به گاز مایع طبیعی قدرت اتشگیری و انفجاری 

 بیشتری دارد  قدرت تخریب بیشتری دارد.
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تی ان تی قدرت داشته  ,میلیون تن 100در مورد بمب اتمی تزار که ادعا میکنند معادل 

بمب ھیروشیما دارای  ظھارات خودشان بنا بر ا .است  یک سری  سؤال پیش می اید .60 

کیلو گرم ان  3درصد ان یعنی  5کیلو گرم اورانیم  غنی شده بود که  بنا به گفته خودشان 

کیلو گرم  3تی ان تی بود. پس ھر  ,ھزار تن  15به انرژی تبدیل شد و قدرت این بمب 

 اورانیم معادل 

درصد می باشد.  20لت راندمان انفجار تی ان تی  می باشد. در بھترین حا  ,ھرار تن 15

کیلو گرم اورانیم به انرژی  400000مگاتنی باید  چیزی حدود  100پس برای بمب  

کیلو گرم است.  4الی  3بعد در یکی از کتابھایشان گفته اند جرم بحرانی  . تبدیل شود.

ود منفجر قطعه تبدیل شود تا  خودبخ 100000یعنی باید اورانیم بمب تزار به  حد اقل

قطعه باید در ھنگام انفجار به ھم بچسبند. که از ھر نظر بررسی  100000نشود. و این 

قطعه اورانیم را در کسری از ثانیه  100000شود معقول نیست. چه سیستمی بسازند که 

 .حمل و مدیریت کنند.در ھنگام انقجار به ھم بچسباند. و چطور ان را 

 

 

 موضوعات سؤال برانگیزی  به وضوح قابل مشاھده است.در چند تا  از کلیپھا این 

تمی را پرتاب در کلیپی دیگر تعدادی سرباز و درجه دار با یک توپ جنگی یک گلوله ا

 نه چندان دوری از انھا منفجر میشود که سوال برانگیز است.میکنند که در فاصله 

 

یلمبرداری از صحنه در یکی از کلیپھا عده ای بدون دغدغه و خیلی خونسرد در حال ف

اعم انفجار اتمی ھستند که این موضوع  سواالتی را ایجاد میکند که پس ان ھمه خطراتی 

 که عنوان میکردند چه میشود.از تشعشعات ، موج  و گرما 
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ز بمب اتم ایجاد در کلیپ انفجار ھفت تن گاز مایع در چین قارچی شبیه قارج ناشی ا

به نظر میرسد و حتی نحوه چرخش قسمت قارچی مخوف و وحشتناک شده است و خیلی  

شکل ان شبیه چرخش قارچ  به اصطالح اتمی است.  . حال تصور کنید اگر به جای ھفت 

مقدار گاز ھزار تن و یا بیشتر باشد چه عظمتی دارد و چقدر ویرانگرتر است. در این  ,تن 

را میسوزاند سپس اتش تا شعاع دھھا متر  ,کلیپ  در ابتدای انفجار مخرن ھفت تنی

جمع شده وھمچون قارچ اتمی باال میرود و پرتو ھای نورانی در دھھا متر دورتر از اتش 

اگر در شعاع اتش ایجاد شده افراد تخلیه نشده بودند   در کلیپ به وضوح معلوم است.

انتظار دھھا ھزار کشته میرفت. و کسانی که درمعرض پرتوھای نورانی بعد از شعاع اتش 

تگیھای وحشتناک میشوند که اگر قرار بر حقه بازی باشد میتوان خیرند  دچار سوقرار بگ

ویا پرتوھای رادیواکتیو دیگر دچار سوختگی شده د کرد که این افراد با اشعه گاما وانمو

 اند.

اصال" انرژی چیزی نیست که به صورت مجرد و خالص دیده شود بلکه ھمراه با ماده 

سفید رنگ از  اتمی  یند به ما توضیح دھند جنس قارچظاھر میشود. اگر راست میگو

 چیست و در اخر چه سرنوشتی پیدا میکند.

 ما در واقع سوختن یک ماده را میبینیم و انرژی قابل دیدن نیست.

 

در تمامی انفجارات ظاھر" اتمی چه به صورت عکس و چه به صورت فیلم در قسمت 

  .ھمان گاز مورد اشاره است.قارچی شکل ماده ای در حال سوختن است که 

 

 عکسھا را ببینید :

 

www.takbook.com



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

   

   

 

 

www.takbook.com



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

مورد دیگری که جای سوال دارد انرژی خورشید است. دانشمندان اعالم کرده اند که در 

ھر ثانیه حدود پنج میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود که اگر ھر پنج کیلوگرم ان را 

بمب اتمی با کارایی صد در صد  در نظر بگیریم معنای ان  اینست که در ھر ثانیه یک یک 

میلیارد بمب اتمی بسیار قوی  منفجر میشود و اگر در بیست و چھار ساعت  در نظر 

(ھشتادوشش ھزارو چھارصد میلیارد) عدد بمب 86400000000000بگیریم تعداد 

د.که این تعداد نه تنھا باید خورشید را نابود اتمی در شبانه روز در خورشید منفجر میشو

کند بلکه باید تمام منظومه شمسی را اتش بزند.که عمال" چنین اتفاقی نمی افتد. و حتی 

 کوچکترین اخاللی در نظم کار خورشید رخ نمیدھد.

یعنی فرایند تولید انرژی خورشید ان چیزی که میگویند نیست. یا ھنوز ناشناخته است و یا 

ات نادرست به ما میدھند. و اال بعد از میلیاردھا سال که از عمر خورشید می گذرد با اطالع

 این ھمه انفجار قوی باید  خورشید نابود شده باشد.

برای مھم کردن موضوع بمب اتم دھھا ادم عجیب و غریب را  با اسامی پر ابھت و نسبت 

مثل البرت انیشتین با ان  ,دادن کشفیات و معادالتی به انھا به جامعه معرفی کردند 

 .موھای ژولیده ویا رابرت اوپنھایمر و ورنر ھایزنبرگ وھمچنین اروین شرودینگر.

 

یک معادله معروف در فیزیک اتمی وجود دارد به نام معادله شرودینگر که بدون انکه 

ی بگویند از کجا امده و راھی  برای اثبات ان ارایه دھند ان را در کتابھایی به نام ھا

فیزیک کوانتوم  یا شیمی کوانتوم و یا مکانیک کوانتوم  عنوان  میکنند وھیچ مفھوم قابل 

 Ψدرکی ندارد و خود ارایه دھندگان این معادله به این موضوع اذعان دارند که تابع موج 

ھیچ مفھوم فیزیکی ندارد ولی می گویند  توان دوم ان احتمال حضور  الکترون را نشان 

 میدھد

www.takbook.com



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

م  ھیچ معنایی ندارد چون بعد از مدتی این معادله ھم با تناقضاتی برخورد می که ان ھ

ذره بوجود امد که ان ھم اشکاالت خاص خودش -کند و نظریه دیگری به نام نظریه موج

 را دارد .

این معادله شرودینگر ھیچ جا  به جز در مورد ھیدروژن  ان ھم با صرف نظر از 

و در موارد خاصی با روشھای من دراوردی مثل تابع ھامیلتونیان ھسته قابل حل نیس ت.

ازمایشی با ضرایب نامعین ویا روش اختالل جوابھایی بر حسب پارامتر دیگری به نام 

بدست می اورند که ھیچ ارزش محاسباتی نداشته و تماما" سر کاری بوده و  Φتابع 

 .باعث اشفتگی و خستگی مغز میشود.

جا در توجیه پدیده ھا کم بیاورند خیلی سریع به تابع موج  فیزیک دانان و شیمی دانان ھر

ن قادر نیست حتی یکی از و معادله شرودینگر چنگ میزنند و با اینکه ھیچکدامشا

شرودینگر را حل کند طوری با اب و تاب وحرارت صحبت  میکنند که گویا خدای معادالت 

 .میدانند.علمند و راه حل در معادله شرودینگر است و انھا ان  را 

   

دلیل دیگری که بھتر بود در مقاله مربوط به دالیل سیاسی می اوردم اما اینجا می اورم 

نفر از دانشمندان ھسته ای امریکا در نامه ای به  80میالدی  2017این است که در سال

 کند. حفظرییس جمھور امریکا  خواستار ان شدند که توافق ھسته ای با ایران را ترامپ 

ولت امریکا عاملی باعث شد که تعدادی دانشمند اتمی  چنین درخواستی از دچه 

این عامل چیزی   .نیست جز اینکه منافع  این به اصطالح دانشمندان درخطر است. بکنند.

در واقع ھمه انسانھا وقتی منافعشان در خطر قرار بگیرد واکنش نشان میدھند. مثال" 

کشاورزان در کاھش بارندگی و بروز  ,دیل نیرو کارگران در تغییرات کارخانه ھا و تع

 .خشکسالی و تجار در رکود بازار و کاھش قدرت خرید مردم .
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اصوال" سیاستمداران و دولتمردان به دانشمندان به عنوان ابزاری نگاه میکنند که باید در 

 راستای منافع انھا عمل کنند و ھیچ نقشی در سیاستھا و تصمیم گیریھا ندارند.

تمداران انقدر مغرور و از خود راضی  ھستند که  به کسی اجازه اظھار نظر نمیدھند سیاس

 .و جز نظر و دیدگاه خودشان نظر و دیدگاه ھیچ شخص یا گروه دیگری را قبول ندارند .

 خودسرانه مھندسین که دھند نمی اجازه کارفرمایان ھم معمولی شرکتھای در حتی

 در انوقت. نیست مربوط انھا به که مسائلی باره در ھم ان. کنند صادر بیانیه و شوند جمع

 کنند صادر بیانیه و بگزارند جلسه ھم با اتمی اصطالح به دانشمند نفر 80 امریکا کشور

 از امریکا ای ھسته دانشمند" اصال و نیست مربوط انھا به که موضوعی درمورد ھم ان

دارد؟ وضعیتی چه ای ھسته صنعت در و کجاست ایران میداند کجا  

 تصمیم در انھا و شود می مربوط امریکا سیاسی و امنیتی نھادھای به فقط مسئله این

 می گوش کسی توصیه یا حرف به" اصال نه و پرسند می را کسی نطر نه گیریھایشان

کنند می عمل کند اقتضا مصالحشان و منافع که انطور. دھند . 

 بمب دنبال به....  و اروپایی کشورھای و ،ھند چین ، شورووی" مثال که پیش سال 70 در چرا

 بتواند تا نداشت سالحھا این از ھیچکس که موقع ان .. شد نمی اقدامی ھیچ بودند اتمی

 .کند مقابله امریکا با

 

سازمان یا شرکتھای صنعتی کارفرمایان و مدیران از اینکه کارکنانشان  ,در ھر اداره 

یکدست و متحد باشند نه تنھا خوششان نمی اید بلکه از این موضوع واھمه دارند چون 

دادن کارفرما تقاضای قرار یکدستی نیروھا میتواند به روند کار لطمه بزند و با تحت فشار 

نیروھا تفرقه بیندازند و  یشه کلی ھزینه میکنند تا بینھمحقوق بیشتر نمایند. بنا بر این 

حتی ھنگام استخدام نیروھا افرادی را نیز استخدام میکنند تا بتوانند جو خفقان و ترس 

   .ایجاد کنند
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این افراد در سازمانی که کار میکنند به گونه ای عمل میکنند که ھمیشه یک جو بی 

و کارفرمایان و مدیران ھوای این افراد را اعتمادی بین نیروھای  ان سازمان حاک م شود.

دارند و حقوق و مزایای خوبی به انھا می دھند و تا زمانی که بتوانند جو خفقان و بی 

اعتمادی را در سیستم حفظ کنند از حمایت کارفرمایان و مدیران و حقوق و مزایای عالی 

واگر زمانی نتوانند این فضا را حفظ کنند بی  ارزش میشوند ودیگر به انھا  برخوردارند.

 .حقوق و مزایای عالی نمی دھند.

 

 

در مورد دانشمندان ھسته ای موضوع مشابھی بر قرار است.  دولت امریکا  افرادی را به 

عنوان دانشمند اتمی  استخدام  نموده که کار انھا این است که یک ژست عجیب وغریب  

.... را واقعی  ....وبمب نوترونی   ,سته ای به خود بگیرند و موضوعاتی از قبیل انرژی ھ

جلوه دھندو ترس و وحشت از بمب  اتم و دیگر موضوعات دروغین را پیوسته در دنیا 

با دست ابروھایش را باال می  ایجاد کنند. یکی ابروی پرپشت میگذارد و ھنگام مطالعه

چند عبارت و سیاه  د و در پشت سرش بر روی تختهاورد. یکی جلوی تخته سیاه می ایست

روف پیچ و خم دار یونانی معادله ریاضی نوشته وبجای نمادھای متداول ریاضی از ح

میکند تا موضوع را پیچیده تر و با ابھت تر نشان دھد.دیگری با یک قیافه کج و استفاده 

معوج و با حالت عصبی حود را در حال مطالعه و انجام محاسبات پیچیده نشان میدھد.عده 

م قیافه متفکرانه ای به خود گرفته اند و خود را مشغول کار با دستگاھھای عجیب و ای ھ

 .غریب نشان میدھند.

این دانشمندان عجیب و غریب از زندگی و امکانات خوبی برخوردار ھستند. حال اگر دروغ 

بودن سالح ھسته ای فاش شود این افراد بی ارزش می شوند و دولت امریکا دیگر به 

انھا بھایی نمیدھد و از زندگی و مزایای عالی محروم می شوند و چون ھیچ کاری بلد 
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ی عمومی مثل بازار و ترمینالھا کفش مردم را واکس بزنند تا نیستند باید بروند در مکانھا

 لقمه نانی گیرشان بیاید.

پس دانشمندان ھسته ای امریکا نگران منافع خود و زندگی راحت و مفت خوریشان 

 ھستند نه نگران امنیت جھان.

 

در مورد ازمایشھای کره شمالی نیز رفتار سیاستمداران دو کشور مشکوک و سؤال بر 

 یز است.انگ

 

قبال" طوری از خطرات و ویرانگری بمب اتمی صحبت میکردند که اگر کشوری بتواند به 

کاخ سفید اعالم بمب اتمی دست پیدا کند ان کشور به یک قدرت اتمی تبدیل میشود اما 

کرده که کره شمالی که اخیرا" چند ازمایش به اصطالح اتمی را انجام داده را  به عنوان 

رسمیت نمیشناسد . و این نشان دھنده  این است که امریکا  که  خود این قدرت اتمی به 

ارد کره شمالی با  ترفند خود  امریکاییھا  از انھا  زقضیه دروغین را بوجود اورد   نمیگ

اخاذی کند و حتی ممکن است امریکا  با دولت کره ھمدست باشد  و بخواھد با این شیوه  

دنیا انجام دھد.کره شمالی انقدر اوضاع اسفباری دارد  تالش دیگری برای ترساندن مردم

که ھر ساله اتحادیه اروپا  مقداری از ذرت ھایی را که به چھارپایانشان میدھند به عنوان 

 کمکھای انسان دوستانه  برای مردم کره  شمالی می فرستند تا از گرسنگی نمیرند

 

در این مرکز  قاتی سرن می باشد.مورد دیگر که جا دارد به ان اشاره شود مؤسسه تحقی

کشف رازھاى مبداء تحقیقات فیزیک ھسته ای و ذرات بنیادی که مھمترین ھدف آن "

فیزیکدان و مھندس بعنوان کارکنان  3000"تعریف شده است ھم اینک بیش از جھان

مقیم در زمینه ھای مختلف نظری و آزمایشگاھی مشغول بکار ھستند.در سرن ھمچنین 
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کشور دنیا بصورت بازدیدھای کوتاه مدت 80دانشگاه از 500دانشمند از  6500بیش از 

 به سرن می آیند

 27این مرکز تحقیقاتی در واقع یک سیم پیچ بسیار بزرگ است  که طول این سیم پیچ 

کیلو متر  میباشد که به صورت دایره ای ساخته شده است . این سیم پیچ در بستری از 

درجه سانتی گراد  زیر صفر  قرار داده شده  تا با استفاده از  270ھلیوم مایع  در دمای 

خاصیت ابررسانایی  یک میدان مغناطیسی بسیار قوی ایجاد کنند وھیچ خاصیت دیگری 

 ندارد

و ھدف از ساخت ان  این بود که می خواستند در میدان مغناطیس بسیار قوی پروتونھا   

علت بوجود امدن جھان و پدیده حیات را کشف را با ھم برخورد دھند  تا به قول خودشان 

 کنند.

تا به حال ھیچ نتیجه ای از ازمایشھایشان نگرفته اند و مھندسین و سایر کارکنان 

نھار و شام برسد و غذاھا و میوه ھای متنوعی که  ,مؤسسه فقط منتظرند تا موقع صبحانه

وقات را ھم به تفریح و مردم عادی در خواب ھم نمی بینند را برایشان بیاورند بقیه ا

کمی به خودتان زحمت دھید و عکسھایی که در اینترنت  عالیق شخصی می پردازند.

 مربوط به  رستوران مؤسسه سرن است را ببینید.  

بعد از اینکه از این سیم پیچ نتیجه ای نگرفتند برای اینکه زیر سؤال نروند پیشنھاد داده 

بسازند تا بر طبق نظر پرفسور ھیگز پدیده مه  کیلومتر 100اند که سیم پیچی با طول 

بانگ را در ان سیم پیچ  ایجاد کنند و ذره ھیگز را در انجا به دام اندازند که طبق 

سال دیگر به اسم دانشمند و  30سال طول می کشد .یعنی  30محاسبات خودشان حدود 

 .غارت و چپاول کنند. محقق  باز ھم از این امکانات راحت  استفاده کنند وبیشتر ملتھا را
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 با ارزوی  امدن روزی که این شبح دروغین از زندگی بشر خارج شود

 

 موفق باشید

 

 

 

 

ببینید را زیر کلیپھای ھمچنین  

 

http://www.aparat.com/v/03Ozb 

 

http://www.aparat.com/v/nR538 

 

 

 

 

http://www.aparat.com/v/Mp5Zf 

 

http://www.aparat.com/v/mVbK0 
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