
www.goftaman.com 

1 
 

  ست؟ يچ نياوکرا هي"علفياز اتهاماتش "بمب کث هيهدف روس

  عزيز رکين

 ست؟ ي" چفي"بمب کث 

و افراد ساکن در آن   يیايمنطقه جغراف کيآن آلوده کردن   یشود. هدف اصل یمحسوب نم یسالح اتم کي " في"بمب کث 
  است. ويواکتياستنشاق مواد راد ايبلع  قيو هم از طر  ميتشعشعات مستق قيهم از طر

است که توسط مواد  یبمب معمول کيبلکه  ست،ين یابمب هسته کي، کندیرا متهم م ني که مسکو اوکرا »یفيکث  «بمب
  .شودیاحاطه شده است که به شکل غبار در زمان انفجار منتشر م ويواکتيراد

 یدسترس  یهسته ا یبه سالح ها  کشور متخاصم ساخته شود که  کي  ايکشور  کيتواند توسط  ی" مف ي"بمب کث کي
  یکه زباله ها  يیجا ،یهسته ا روگاهين کيبه  یدسترس ن،يدارد. بنابرا یدسترس ويواکتيندارد، بلکه فقط به مواد راد

  ن يا هيدهد که چرا روس یم حيتوض نيباشد. ا یافساخت آن ک یشود، ممکن است برا یم ديدر واقع تول ويواکتيراد
ندارد، قابل اعتماد   یکه سالح هسته ا یکشور ن،يدر مورد اوکرا تياست در نها دواريکه ام کند، یادعاها را مطرح م

  باشد.

  

  راسيون روسيه دبا شايگو وزير دفاع فتصاوير وزرای دفاع اعضای ناتو 

 ديسالح در درجه تهد کي نياستفاده نشده است. فعالً ا تا بحال " در جهانیفي"بمب کث  چيتوجه داشت که ه ديابتدا با
محسوب  یسالح هسته ا کينوع سالح  نيشده باشد، ا  ليتشک  ويواکتيراد یاز آن از زباله ها  یماند. اگر بخش یم یباق
گسترده،   بيتخر جاديست. بدون اا  یدارد و نه درجه تشعشع آن به اندازه بمب اتم يینه اثر گرما رايشود، ز ینم

  شود.  یاستفاده م محيط یابزار آلودگ کيبه عنوان  نيبنابرا

  " در خاک خود استفاده کند.ف يخواهد از "بمب کث یکند که م یرا متهم م نيمسکو اوکرا

ی  ريروز از درگ نيدر شانزدهمقبالٌ روسيه اين نوع تهمت را  اين اولين بار نيست که وسيه اوکران را متهم مينمايد 
  ه بودمتهم کرد یک يولوژي ب حاتيتسل انهيرا به ساخت مخف  نيمتحده و اوکرا االتيا هيمارس، روس 11جمعه روز  ،جنگ

 نيبار مطرح شده و مربوط به تام  نيچند هياتهامات روس نيسازمان ملل شد. ا تيامن یجلسه شورا ليو خواستار تشک 
 در در شورای اميت ملل ردشد.  اين ادعای مسکو  است.  نيادر اوکر یکيولوژيب  حاتيبرنامه تسل یمال

  خواسته است  "بم کثيف"  ماه اکتوبر نظر يک کار شناس نظامی را در اين زميه  25روزنامه لوموند در شماره 
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فرانسه در   ینظام تيسابق مأمور سيو رئ یژئواستراتژ نهيدر زم یکارشناس نظام نکواند،يتر  کينيژنرال دوم
به منظور پنهان کردن بهتر خروج  فيیمسکو به ک یاتهامات از سو نيا " ) معتقد است که2008-2006ملل ( سازمان

 نيرا که ارتشش در جنوب اوکرا یکند شکست بزرگ یمسکو تالش م کشور است. ن ياز جنوب ا شيروهاين  انهيمخف
 هنيزمدر تيپنهان کردن واقع یبرا یک ي مانور تاکت کي زياز هر چ شيب هيروس یادعاها متحمل شده است پنهان کند

  "است. ینظام یها

 اتهام داشته باشد؟  نيا پخش در تواند یم یچه نفع چنگمرحله از  نيمسکو در اموند :سوال ژورنليست لو

  دشمن بيکه هدف آن فر یک يمانور تاکت  کياست،  هي ارتش روس بيفر اتيعمل کي ن ينظر من، ا به" جواب جنرال: 
  انجام دهد.  یشتريب اطيرا با احت یگرياست تا به موازات آن مانور د

را که  یکند شکست بزرگ ی" در خاک خود، تالش مفي"بمب کث کيبه منفجر کردن  نيمسکو با متهم کردن اوکرا
  یو ادعا انيرنظاميغ هيپس از تخل در منطقه خرسون متحمل شده است، پنهان کند. ژهيبه و ن،يارتشش در جنوب اوکرا

در   نياست که کرمل یمانور مشابه  نيسوم نيپر، ايسد کاخوفکا واقع در رودخانه دن یبر رو ینيخطر بمباران اوکرا
 " کند. یم یدر منطقه راه انداز ريچند روز اخ

سال در محيط   اجز احمقان چه کسی متواند باور کند که اوکران در خاک خود، بم راديو اکتيف که تاثير آن برای ده
  ؟، استعمال نمايد.ت و بالی انسان ها تاثير ميگزاردزيس

  ؟ ی را در پيش خواهد گرفت" چه بازفيبه ساخت "بمب کث  يفي مسکو با متهم کردن ک

 ختهياست از آن استفاده کند، برانگ ليما نيرا که به گفته او اوکرا یک يولوژيبمب راد ني ا ديتهد هيروس کشنبه،ياز روز 
  آن رد کردند.  یو متحدان غرب فيک را  ادعااين است. 

 ی" متهم مف يرا به ساخت "بمب کث فيکند: مسکو ک  یم یباز نياوکرا  هيرا در جنگ خود عل یديکارت جد هيروس
 یها تختيدر پا یتلفن یاکتبر، تماس ها  23 کشنبه،يتز، روز  نيا غيتبل یبرا گو،يشو یسرگئ ه،يدفاع روس ريکند. وز

توسط   یهيجلسه توج  کي انيکرد. داستان او روز دوشنبه در جر ا برقرارر واشينتن، لندن ، پاريس و انقره )(یغرب
گفت: "دو   ،یک ي ولوژيو ب يیا يمي محصوالت ش و،ي واکتيمسئول مواد راد لوف،يکر گوريمنتشر شد. ژنرال ا هيارتش روس

شده   یسالح طراح  نيافسر ارشد، ا نيساخت آن دارند." به گفته ا ی برا یخاص یدستورالعمل ها ینيسازمان اوکرا
 خود شده است. عه" توسيیوارد "فاز نها یحت نيتوسط اوکرا

کند  یادعا م هيدر پاسخ گفت: اگر روس نيجمهور اوکرا سيرفع شد. رئ یزلنسک  ريميتوسط ولود کشنبهيروز  اتهاماين
ها را آماده کرده است و   نياز قبل همه ا هياست: روس  زيچ کيفقط  نياست، ا یزيچ ی در حال آماده ساز نيکه اوکرا

  ،یامور خارجه و ريکولبا، وز ترويدهد. دم نشانشکل ممکن واکنش  نيبه بهتر ديمعتقدم که اکنون جهان با
 ینياوکرا ف»ي«بمب کث  ديتهد نيکرد. ا فيرا محکوم کرد که آن را «پوچ و خطرناک» توص »یروس ی«ساختارها

  کند.  یم جاديرا ا یاريبه صدا درآمده است، سؤاالت بس نيپوت  ريم يوالد ميکه توسط رژ

  ینظام شتريب ديتشد یبرا یابهانه تواندیاتهامات م نيدارند که ا ميمتحده ب  االتياز جمله فرانسه و ا یکشور غرب نيچند
  باشد. هيروس

خود را  اتمی  بوداپست، زرادخانه   یها ممراندوم ، در چارچوب 1994. در سال ندارد  یامروز سالح هسته ا نياوکرا
ه واگزار شد،  بروسي ه،ي خود، از جمله روس یارض تيتمام نيتضم یبود، در ازا دهيبه ارث رس یکه از دوران شورو

قبلی خود پابند نيست.  اين دولت بتعهدات  ا ، امريکا پرداخت، تجاوز روسيه به اوکران ثابت کرد و مصارف انتقال آنر
  و لچک مثل پونين و دانل ترام ، بالی تعهدات قبلی دولت شان پای ميگرارند. لنده غر رهبران 

قريب يک هفته بدين سو تغييراتی رونماشده است که   بر خالف ادعای طرفداران رويسه که ميگويند:" از طرف ديگر

جنگ از مدت بيشتر از يک ماه است ابتکار عمل در ميدان  ".ظاهرا موجب سلب ابتکار عمل اوکرايين گرديده است
جانب اوکران است، کار شناسان نظامی ديناميک پيشرفت را به جانب ا.وکران ارز يابی مينمايند. "بم کثيف" را جانب  

  بکار ميبرد که در حالت عقب نشنی است، نه در حالت پيشروی و ويديوذيل اين حرف را ثبت مينمايد :

-a-carte-octobre-25-au-situation-la-ukraine-en-https://fr.euronews.com/2022/10/25/guerre
2q2uekjRJAOZ3IPrGouywWWn998BToq0CqXCzRw7k-lappui?fbclid=IwAR0sKd6s1QfcUwClR 
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  نيبازرسان خود را به اوکرا ف،يیبنا به درخواست ک یاتم یانرژ یالمللنيآژانس ب
  . فرستدیم

 تيبازرسان به «دو سا نده»يآ یاعزام «در روزها ی ) در حال آماده شدن برا IAEA( یاتم یانرژ  یالملل نيآژانس ب
 ني" توسط اوکرافي"بمب کث  کيبر ساختن  یمبن هياظهارات روس  یدر پ هياعالم نياست. ا ن»يدر اوکرا یهسته ا

  .رديگ یصورت م

  

  یاتم یانرژ یالملل نيآژانس بتصوير مدير 

  

 یصورت م ینيها پس از درخواست مقامات اوکرا ت يسا نيآژانس از ا یکند. سفر آت یآن را رد م فيکه ک یاتهام
کارشناسان را به   یخود نوشت: من رسما از آژانس دعوت کرده ام تا فور ترييدر تو نيامور خارجه اوکرا ري. وزرديگ

 در حال ساخت است.  فيکند بمب کث یادعا م قلببا ت هيکه روس يیبفرستد، جا ن يدر اوکرا زيصلح آم ساتيتأس

 ." ميپنهان کردن ندار یبرا یزيماند. ما چ یشفاف بوده و م شهيهم نياوکرا ه،يافزود: "برخالف روس او

 شده است یقبالً بازرس تيسا دو

درباره  هيروس ونيفدراس کشنبهياز اظهارات روز  یاتم ی انرژ یالملل نياعالم کرد: آژانس ب  یا هيانيآژانس در ب نيا
  تيدو سا نيافزود که ا نيسازمان ملل متحد همچن نيآگاه است. ا نيدر اوکرا یهسته ا تيدر دو سا يیادعا یها تيفعال

  قرار گرفته است.  یمورد بازرس شيماه پ کياز آنها  یک يو  بودهسازمان  نيا یها یقبالً به طور مرتب تحت بازرس

  پايان 


