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بمب نوترونی، عملکرد و پیامدها
جواهري

چکیده
انگیز استفاده از دو بمب اتمی در ژاپن در سال دنبال تراژدي غمب

و آثار زیانبار بجاي مانده از آن که تـا سـال هـا بـر قربانیـان ایـن       1945
افزود، توجه دانشمندان به عنصر دیگري در هسته بنام نوترون و فاجعه می
اي بعـدي، عـالوه بـر    فته در آن جلب شد تا شاید انفجـار هسـته  انرژي نه

آمیز خود عـواملی همچـون مـواد سـمی و رادیواکتیـو را کـه       مقاصد صلح
گذارد، در سالیان  متمادي بر محیط زیست و موجودات زنده اثر منفی می

عملکـرد سـایر   نـوترونی  بر نداشته باشد. بدین ترتیب دستیابی به فناوري
الشعاع قرار داد. در بمب هاي  اتمی از واکنش اي را تحتتهبمب هاي  هس
اورانیـوم و یـا پلوتونیـوم و در بمـب هـاي  هیـدروژنی از       ۀشکافت هسـت 

شود. در ایـن فرآینـد و در   اي هیدروژن استفاده میواکنش گداخت هسته
اي، بخشی از جرم طبق معادلۀ مشهورطی تغییرات عظیم نیروهاي هسته

]E=mc2[گردد. بدین ترتیب در صد باالیی از انـرژيِ  رژي تبدیل میبه ان
%) به شکل موج انفجار و امواج حرارتی و پرتوهـاي گامـا   90آزاد شده (تا 

% باقیمانده، مقداري به تشعشعات ثانویۀ رادیـو اکتیـو و   10خواهد بود. از 
اي نافذ (نوترونی) تبدیل خواهد شد.صد بسیار جزئی به تشعشعات ذرهدر

در بمب هاي  نوترونی ایـن قضـیه درسـت بـر عکـس اتفـاق       اما
افتد. بدین معنی که درصد باالیی از انرژي تولید شده، توسـط نـوترون   می

دیگـر یابد و این رمز برتري سالح نوترونی نسبت بههاي  سریع انتقال می
بمب هاي  هسته اي است. بدالئلی که در این مقاله به آن ها اشاره خواهد 

شود. یاد می"بمب تمیز"اوقات از بمب نوترونی به عنوان شد، گاهی
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کلید واژه : بمب هاي نوترونی، تشعشعات، بمب تمیز و پیامدها

:تاریخچه
میالدي و به رویارویی 1950فلسفۀ تولید بمب هاي نوترونی به دهۀ 

گردد.در طول سال هاي جنگ سرد و پس قدرت ها در منطقۀ اروپا باز می
پا (بویژه خاك آلمان غربی) به منطقۀ کشمکش هـاي سیاسـی،   از آن، ارو

نظامی و تبلیغاتی تبدیل شده بود. طبیعـی اسـت کـه ایـن رونـد، تجمـع       
اي را در حد اشباع به همراه داشـت. در ایـن   سالح هاي نامتعارف و هسته

اندیشید، و آن اینکه، در صورت میان غرب به یک موضوع نگران کننده می
روسیه با آن حجم عظیم از نیروهاي زرهی و مکانیزة غرب، حملۀ ناگهانی 

منـافع خـود را حفـظ نمایـد.     اي با چه شـیوه چگونه مقابله خواهد نمود و 
ظاهراً تنها راه حل اساسی، استفاده از مینی بمب هاي  اتمیِ تـاکتیکی بـا   

بود، ولی این امر مشکالتی را نیـز در بـر   » تی.ان.تی«قدرت یک کیلو تن 
داشت:
استفاده از مینی بمب هاي  اتمـیِ تـاکتیکی در اروپـا و    .1

ی بـه ایجـاد یـک سـیر     سـ هدف قرار دادن نیروهـاي رو 
صعودي در استفادة متقابـل از ایـن بمبهـا و در نتیجـه،     
گسترش بدون کنترل آن و کشیده شدن دامنۀ عملیات 
ــه سرتاســر جهــان    ــه خــاك کشــور مــدافع و شــاید ب ب

انجامید.می
ــار.2 هماننــد هیروشــیما و اد شــده، اي اتمــی ایجــچ هــق

مواد سمی و رادیو اکتیویتـۀ انبـوهی را ایجـاد    ناکازاکی 
و روي ند که پی آمـد آن تـا مـدت هـا در منطقـه      کمی

امکـان  از آن گذشته باقی خواهد ماند وموجودات زنده 
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حضـور نیروهـاي دیگـر را در ایـن منـاطق غیـر ممکـن        
ساخت.می

در صورت استفاده طبق برآورد کارشناسان در آن زمان،.3
از این سالح مرگبار، تلفات انسانی ناشـی از آن تنهـا در   

شد.میلیون نفر بالغ می10اروپا بالغ بر 
بنابراین به سالحی نیاز بود که هیچیک از مشکالت فوق را 

ري نظامی غرب را نیز کامالً حفظ نماید. بدین ترتیب براي تنداشته و بر
رییس جمهور وقت آمریکا » دوایت آیزنهاور«1958لنخستین بار ودر سا

، که اولین انفجار آزمایشی آن در دستور تولید سالح نوترونی را صادر نمود
موفقیت انجام شد. در آن هنگام تولید این با1963زیر زمین و در سال 

سید که دولت آمریکا آن را از فهرست راهمیت بنظر میکمحديبمب به
سالح هاي استراتژیک حذف نمود. ولی گذشت زمان اهمیت استفادة مؤثر 
از آن را به اثبات رساند و بدنبال آن اسرار بمب نوترونی به شّدت مخفی 

بطوري که تا سال ها حتی متّحدین اروپایی از عملکرد این .نگه داشته شد
ا اطالع چندانی نداشتند. تا اینکه سرانجام وزارت دفاع امریکحسال

انگیز آنرا فاش ساخت. کمتر از قدرت شگفت1977در سال "پنتاگون"
دستور تولید » رونالد ریگان«دو دهه پس از اولین آزمایش بمب نوترونی، 

ح و استقرار آن ها  را در خاك آمریکا و متّحدین اروپایی انبوه این سال
روي خود صادر کرد. این دستور شامل نصبِ تعداد زیادي کالهک نوترونی 

و صدها گلولۀ نوترونی قابل پرتاب از »LANCE«موشک هاي تاکتیکی 
میلی متري موسوم به 203روي توپ هاي سنگین خود کششی 

شد.می» هویتزر«
عملکرد بمب نوترونی

این سالح در حقیقت مدل بسیار کوچکی از یک بمب هیـدروژنی  
انفجـار آن در  کـه  کیلو تن و با طراحـی بسـیار پیچیـده   10تا1با قدرت 
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انرژي تولیدي بـه وسـیلۀ   %80فضاي باالي منطقۀ هدف صورت گرفته و 
گردد. این نوترون هاي  بسیار پـر انـرژي، از   نوترون هاي  سریع حمل می

زرة تانک ها، خودروها و دیوار ساختمان هـا  عبـور کـرده و جـذب بـدن      
نهایـت  قربانیان می گردند و با ایجاد یک سلسـله تغییـرات شـیمیایی، در   

گردد:شود. برتري این سالح در دو عامل خالصه میباعث مرگ آنان  می
اول تمیز بودن آن، به عبارتی  چون امواج حرارتـی و انفجـاري آن   
بسیار کم است، بیشتر تأسیسات و ابزار آالت منطقۀ هدف دست نخورده و 

ادیـو اکتیـو   ماند، دوم اینکه، این سالح تشعشـعات ثـانوي ر  سالم باقی می
سـاعت از محوطـه   24نداشته و آثار نوترون هاي  حاملِ انرژي نیز پس از 

شوند. در نتیجه در حالی که کارکنان و افراد پاك شده و جذب محیط می
انـد، تأسیســات هــدف و  موجـود در منطقــه بطـرز مرمــوزي کشـته شــده   

تجهیزات دشمن، تقریباً سالم و بدون کمترین آلـودگی بدسـت نیروهـاي    
مقابل خواهند افتاد. همان طور که عنوان شد، تأثیر و کشندگی این سالح 

اي، ارتباطی با قدرت انفجاري آن نداشـته  بر خالف انواع سالح هاي هسته
العـاده  و فقط بدلیل ایجاد نوترون هاي  بسیار پرانـرژي و بـا سـرعت فـوق    

باالست.
مرگبار این بمـب در  طبق اظهار نظر منابع موثق، تأثیرات نامرئی و 

هـایی بـدون جراحـت را در خانـه هـا،      کند و جنـازه اعماق بدن رخنه می
گذارد.استحکامات، جنگل ها. . . . به جاي می

براي مثال در یک عملیـات فرضـی در حـالی کـه نیروهـاي زرهـی       
اند، شلیک یـک فرونـد   دشمن، یک منطقۀ حساّس صنعتی را اشغال کرده

العـاده  مل کالهک نـوترونی، برقـی نـامرئی و فـوق    حا»LANCE«موشک 
کلّیۀ نیروها تاباند که پس از چند دقیقهباالیی را به سوي قواي دشمن می

ببیننـد  چندانی بدون اینکه تأسیسات صنعتی ویا تجهیزات نظامی آسیب 
روند.از بین می
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چگونگی انفجار
اصـلی) شـکافت   در ابتدا، انفجار یک مینی بمـب (در داخـل بمـب   

ايِ الزم جهـت تولیـد انـرژي، حـرارت و چاشـنی را بـراي گـداخت        هسته
هـاي  کند. در این فرآینـد، هسـته  اي بعدي (انفجار ثانویه) فراهم میهسته

که ایزوتوپ هاي سنگین هیـدروژن بـوده و در ایـن    » دوتریوم و تریتیوم«
ود، طبـق  شـ از آن ها  یـاد مـی  "TوD"گزارش منبعد با عالئم اختصاري 

هم جوش خورده ونوترون هاي  سریع و پر انرژي را به وجـود  رابطۀ زیر با
D + Tآورند:می → He + n + 17.6 Mev که به این فعل و انفعال

مگا الکترون ولت براي جدا کردن انرژي پیوندي هسته نیاز خواهـد  6/17
هـدف  انرژي آزاد شده بـه سـمت   %80منجر به انتقال داشت، در نهایت  

گردد.می
در تولید سالح نوترونی، دو مساله حائز اهمیت است:

بدلیل گران بودن این ماّده "T"به حداقل رساندن مقدار -الف
و نیمه عمر نسبتاً کوتاه آن.

و مرحلۀ » شکافت«هاي مناسب میان مرحلۀ انتخاب نسبت-ب
ثانویه، یا واکنش گداز. 

شـکافت بـراي   %50توانـد تـا   هـاي مختلـف مـی   هـا در نمونـه  این نسبت
203سالح هاي نوترونی با قدرت یک کیلو تُن قابل پرتاب از آتشـبارهاي  

شــکافت بــراي %40گــداز بــه %60، همچنــین »هــویتزر«میلــی متــري 
هـاي بـاالترِ گـداز در    و نسـبت » LANCE«هاي نوترونی موشـک  کالهک
تر برسد.هاي قويکالهک

از ردة عملیاتی » LANCE«: در حال حاضر موشک تاکتیکی توضیح
هاي غیر متعارف آن منهدم شده است. نیروي خارج، و ظاهراً کلّیۀ کالهک
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زمینی آمریکا، موشک جدیدي را جایگزین آن نمـوده کـه در پایـان ایـن     
مقاله بطور مشروح به آن اشاره خواهد شد.   

موج انفجار و %90یه) بصورت انرژي حاصل از شکافت (انفجار اولّ
تشعشـعات رادیواکتیـو   %10نوترون هاي  سریع و %50تشعشع حرارتی، 

نوترون هاي  پـر  %80بوده که در مرحلۀ بعدي یا مرحلۀ واکنش گداز تا 
» راد«شوند. شـدت انـرژي و اشـعۀ آزاد شـده را بـا واحـد       سرعت آزاد می

)RAD (رِم«) و «REMکنند.) محاسبه می

:توضیح
»RAD «  که عالئـم اختصـاري»RADIATION ABSORBED DOES «

انتشاري است که قادر به تولید یکصدگرم انرژي یا کـار  » دز«است، میزان 
مطلق در یـک گـرم از مـاّده اسـت. ایـن واحـد تقریبـاً برابـر بـا دریافـت           

نیـز  » REM. »دـاشـ ـبمیده ـوجود زنـدن مـه در بافت بـیک ُرنْتگن اشع
» دز«بــوده و بیــانگر » ROENGTEN EQUIVALENT MAN«معــرف 

جذب انرژي و ایجاد همان میزان اثر روانی در بدن شخصی است که یـک  
اشعۀ ایکس یا گاما توسط بافت بدن موجودي با همـان ویژگـی   » رنْتْگن«ُ

دریافت گردد. 
با توجه به اثرات کم حرارتی و موج انفجار تولید شده، می توان بمـب  

ترونی را در فاصلۀ بسیار کمـی از بـاالي هـدف منفجـر کـرد تـا ضـمن        نو
افزایش اثرات نفوذي بیشتر روي موجودات زنده، آثار تخریبی و یا حرارتی 

کمتري روي تأسیسات و تجهیزات باقی بماند.
(مرحلۀ اول) نـوترون هـاي ي آزاد مـی    » واکنش شکافت«در طول 

خواهند )واکنش شکافتواپاشی، (نجیرةشوندکه خود آن ها  باعث ادامۀ ز
دقیقه اي بوده که 12بود. این نوترونها در خارج از هسته داراي نیمه عمر 

گردند.   به یک پروتون و یک الکترون تبدیل می
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نوترونها به انواع: پاك، کند، تأخیري، سریع، حرارتی و فوق حرارتی 
واکـنش  «حرارتی بـراي ادامـۀ   تقسیم شده که در این میان نوترون هاي 

العـاده بـاال   ضروري هستند. نوترون هاي  سریع نیز با انرژي فوق» شکافت
معادل چندین مگا الکترون ُولت، قدرت اصـلی بمـبِ نـوترونی را تشـکیل     

دهند. براي درك بهتر موضوع، ذکر این نکته ضرورت دارد که  قـدرت  می
10بر با قدرت یک بمب اتمی با انفجار یک بمب نوترونیِ یک کیلو تُنی برا

کیلو تُن مواد انفجاري است. ضمن آنکه اثرات تخریبـی و رادیـو اکتیویتـۀ    
آن نیز روي محیط زیست نزدیک به صفر است.     

مکانیزم عمل در بدن انسان
 گداز «با توجه به موارد فوق و در عمل، در صورتی که فعل و انفعاالت

تـر کنـیم،   را به اندازة کسري از ثانیه طوالنی» DوT«در عناصر» هسته اي
آید که به شکل تشعشعات مرگبار و مقدار زیادي نوترون سریع بدست می

شـوند. ایـن نوترونهـا از جـدارهاي     مـی تمام جهـات پخـش   قابل نفوذ در
فوالدي، دیوارهاي آجري، سنگ، شیشه . . . . عبور نموده و بعد از نفوذ به 

یا هـر جانـدار دیگـري) انـرژي عظـیم خـود را بـه پروتـون         بدن انسان (و
مولکول هاي آب بدن منتقل کرده و باعث یونیزاسـیون و آزاد شـدنِ ایـن    

اعضـاء و جـوارح بـدن    شوند. ایـن فرآینـد گرچـه در تمـام    پروتون ها می
العمل یکسانی دارد، ولی روي سیستم عصبی اثر مسـتقیم داشـته و   عکس

کند.همانند تزریق مقادیر زیادي اسید سولفوریک غلیظ به بدن عمل می

و تسلیحات کشتار جمعی ايبرخالف اثرات ناشی از سایر انفجارات هسته
شی از آن قرار که سالخوردگان بیشتر از سایرین در معرض خطرات نا

باشند. زیرا دارند، در یک انفجار نوترونی جوانترها بسیارآسیب پذیرتر می
از طرفی افراد جوان بطور مرتب در حال رشد بوده و از طرف دیگر تهاجم 

گذارد:نوترونی روي دو بخش از بدن انسان تأثیر بیشتري می
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ویژه مغز اعضایی که سازندة گلبول هاي خون هستند، به -الف
استخوان.

پوشش داخلی جهاز هاضمه که مرتب به روش تقسیم سلولی -ب
کند. خود را تکثیر می

شدت تشعشع و اثرات بیولوژیک آن:
اثرات تشعشعی یک بمب نوترونی در مناطق مختلف انفجـار از ایـن قـرار    

است:
محدودة مستقیم در زیر چتر تشعشع و یا تابش قوي به شدت تـا  .1

مرگ آنی شخص.» راد«000/10
اي با شعاع پرتاب بیشتر، اثرات تخریبی بیولوژیـک در  در محدوده.2

بدن، مانند تهوع، اسهال خونی، بیهوشی موقت مغز، کاهش شدید 
بینایی و از دسـت دادن حـواس پـنج گانـه در چنـد سـاعت اول       

انفجار، که ممکن است به مرگ یا فلج دائم اعضاء منجر گردد.
، اثرات »راد«200-450رتر و محدوده اي به شدت در مناطق دو.3

ظاهري مانند ریختن مو، تورم پوست، بی اشـتهایی، بـی حـالی و    
خونریزي داخلی طی چند روز تا چند هفته، ولـی امکـان نجـات    

با ایـن حـال احتمـال ابـتال بـه سـرطان خـون طـی         وجود دارد.
چندسال آتی متصور است.

ر:  روش هاي محافظت در برابر انفجا
اولین افرادي که بطور مستقیم در معـرض خطـر آزاد شـدن انـرژي     .1

نوترون ها ویا عوارض جانبی ناشی از فعل وانفعـال آن قـرار دارنـد،    
باشند. این افراد دانشمندان و پژوهشگران در مراکز آزمایشگاهی می
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در محل کار و جهت حفظ جان خود، در حفاظ دیوارهایی از بلوك 
سانتیمتر قرار می گیرند.50پارافین به قطر 

توضیح:
علــی رغــم تبــادل نظــر و تمــاس هــاي مکــرر بــا متخصصــین علــوم 
آزمایشگاهی و شیمی آلی، بررسی نگارنده در چگونگی عملکرد پارافین 

در برابر فعل و انفعاالت نوترونی  به نتیجۀ خاّصی نرسـید.  

هواپیماهـا هـر یـک داراي    بطور کلّی تانک هـا، نفربرهـاي زرهـی، و    .2
10اي می باشند. این ضریب اگر با یـک دیـوارة   ضریب حفاظتی ویژه

سانتی متري از فلز همراه باشد، در مقابل انفجار یک بمب نوترونی به 
خواهد رسید. به عبـارت دیگـر اگـر در خـارج از خـودرو      5/2سطح 

ــعه،   ــدت اش ــل آن  » راد«000/20ش ــد، در داخ » راد«000/8باش
واهد بود که براي کشتن شخص کافی است. براي حفاظت از جـان  خ

هاي ضخیم سیمانی  افراد غیرنظامی می توان از پناهگاه هایی با دیواره
متـري آن  2الـی  1هاي ویا خاك کامالً مرطوب استفاده کرد که الیه

ها  داراي ضریب حفاظتی بسیار مناسبی هستند.
توضیح:
اي سیمانی در صورتی کـه ترکیـب بتـون    هدر ساخت دیواره-1

(ماسه و سیمان) بطور اصولی رعایـت گـردد، درصـد قابـل تـوجهی از      
در داخـل پناهگـاه بـه    » راد«انرژي نوترون ها کاهش یافتـه و شـدت   

و افـزایش ضـریب   » راد«حداقل خواهد رسید. کـاهش هرچـه بیشـتر    
هـاي  هایمنی، بستگی به رعایت معیارهاي استاندارد در سـاخت دیـوار  

بتونی دارد. 
اي از خاك مرطـوب پوشـیده   پناهگاه هاي معمولی که با الیه-2

ترین شده، بشرط آنکه خاك کامالً خیس باشد، مناسب ترین و مطمئن
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مکان در مقابل یک حملۀ نوترونی هستند. اصوالً آب بهترین حفاظ در 
تـی  برابر تشعشع نوترون ها می باشد. یک حوضـچۀ کوچـک آب، براح  

واکـنش  «تشعشـعِ ناشـی از   » راد«چند هزار یا انعکاسقادر به جذب
می باشد. این ویژگی بدلیل ترکیب سریع نوترون هاي  مهـاجم  » گداز

با پروتون هاي موجود در هیدروژن آب است که واکنش یونیزاسیون را 
بهمراه دارد. درصدي از تابش نوترونی نیز انعکـاس یافتـه کـه پـس از     

شود.ساعت جذب محیط می24مدتی در حدود
فعل و انفعال یاد شده در خـاك کـامالً مرطـوب نیـز بـه همـین       

از و بِتـا امـ دهد. البتّه مقدار بسیار کمی از پرتوهاي گاصورت روي می
آن پـائین و در  » دز«شـود. امـا   خاك عبور نموده و وارد پناهگـاه مـی  

یاد » دز«ُري ندارد. بوده که براي بدن انسان خط» راد«10-15حدود 
ــل      ــاق عم ــا و ات ــگاه ه ــه در آزمایش ــت ک ــداري اس ــان مق ــده هم ش

هـاي لَبنـی،   بیمارستان ها ، صنایع بسته بندي مواد غذایی و فـرآورده 
براي استرلیزه کردن محیط و کشتن ویروس ها و میکرب هاي مضّر از 

شود. آن استفاده می
امکـان مرطـوب   ازآنجایی که در زمان وقوع یک حملـۀ نـوترونی،   

کردن خاك پناهگاه بطور آنـی وجـود نـدارد، از ایـن رو مـی تـوان بـا        
ریزي اصولی، برخی اماکن و تأسیسات مهم نظـامی و صـنعتی و   برنامه

اي احداث نمود که  یک دیوارة دو جـداره  پناهگاههاي عمومی را بگونه
ی به قطر چند سانتی متر در میان دیوارهاي اصلی قرار گیرد. در صورت

که هنگام احتمال حملۀ نوترونی، جریانی از آب بـه درون ایـن دیـواره    
جاري گردد، احتمال نجات افراد بسیار زیاد خواهد بود.          

کشورهاي دارندة فناوري نوترونی:
گرچه در حـال حاضـر غالـب کشـورهاي قدرتمنـد از فنـاوري       

انسه بطور رسمی دارندة نوترونی برخوردارند، ولی آمریکا، انگلیس و فر
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» LANCE«این سالح  می باشند. پـس از جمـع آوري موشـک هـاي     
بـه جـاي آن   » ATACMS«ارتش آمریکا اقدام به جـایگزینی موشـک  

اي، نوترونی و شیمیایی را نیز هاي هستهنمود که قابلیت حمل کالهک
روي آوري، جمـع هـاي نـوترونی فرانسـه نیـز تـا قبـل از       دارد.کالهـک 

موشـک  قرار داشتند که در حال حاضر» پلوتون و هیوز«ي موشک ها
کیلـومتر جـایگزین آن   250با بـرد  »HADES«کوتاه برد بالستیکی 

شده است. 
» LANCE«موشک جنجال برانگیز 

»MGM-52 « یک موشک کوتاه برد زمین به زمین است که در
ــ 1972ســال  8019ال ـده و در ســـمــیالدي وارد ارتــش آمریکــا ش

» PERSHING-2»ار ـوشک در کنـ ـن مـه یافت. ایـاتمـد آن خـولیـت
به عنوان بازوي اصلی موشک هاي تاکتیکی نیروي زمینی آمریکا عمل 

بـر اسـاس پیمـان منـع تولیـد موشـک هـاي        1991کرد. در سال می
»پِرشـینگ «کیلـومتر، موشـک هـاي    500اي بـا بـرد بـیش از    هسته

جمع آوري و منهدم شدند.
کیلــومتر بــرد دارد. 130متــر طــول و LANCE «6«موشــک 
هاي جنگی توسط موشک حمل کـه انـواع نـوترونی،    تنوعی از کالهک

شیمیایی و میکروبی آن تنهـا در اختیـار ایـاالت متحـدة آمریکاسـت.      
اي در اروپاي غربی میالدي بطور گسترده70موشک یاد شده در دهۀ 

کرة جنوبی حمل و تحت نظارت آمریکـا  استقرار یافت. تعدادي نیز به
ایتالیـا، هلنـد،   در این کشور مستقر شدند. کشورهاي بلژیـک، آلمـان،  

هاي متعارف انگلستان، و رژیم اشغالگر قدس موشک فوق را با کالهک
اند.آن دریافت کرده
النچـر پرتـاب   90تنها در اروپاي غربـی تعـداد   1990در سال 

»LANCE « 700کالهـک جنگـی متعـارف و    300ه وجود داشت کـ
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مـیالدي  1993اي را در اختیار داشتند. تا پایـان سـال   کالهک هسته
آوري و بـه آمریکـا انتقـال یافـت. طبـق      اي جمـع هـاي هسـته  کالهک

نظر رسمیِ مقامات پنتـاگون، تمـامیِ ایـن کالهـک هـا منهـدم       اظهار
ــد. شــده ــاتو،91-94طــی ســالهاي در ان کشــورهاي عضــو پیمــان ن

»LANCE «       را از لیست تجهیـزات سـازمانی خـود حـذف نمودنـد. تـا
چندي پیش این موشک ها از رده خارج شده به عنوان هدف تمرینـی  
براي سامانه دفاع ضّد موشکی پاتریوت و هـاوك مـورد اسـتفاده قـرار     

گرفت.می
»LANCE « نوع سکوي پرتابِ کششی و خود کششی 2داراي

تـاکتیکی بـاال و حمـل کالهـک هـاي نـوترونی       است و بدلیل قابلیت
د آن ـولیـت1980همواره جنجال برانگیز بوده است. زمانی که در سال 

خاتمــه یافــت، نیــروي زمینــی آمریکــا پــروژة جدیــدي را بــا عنــوان  
»ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM «    کـه اختصـار آن بـه
»ATACMS «ت یـک  ـروژه ساخـن پـود. در ایـاز نمـمعروف است، آغ

165بـا بـرد   » MGM-140«بـرد بالسـتیکی موسـوم بـه     موشک کوتاه
می شد. موشک » LANCE«کیلومتر مد نظر بود که جایگزین موشک 

وارد ارتش آمریکا شد و یکسال بعد در عملیات 1990جدید در سال 
فروند از آن بر علیه اهدافی در عراق مورد استفاده 32» طوفان صحرا«

اي موشکی عـراق، انبارهـاي تـدارکات، و موقعیـت     هقرار گرفت. سایت
توپ هاي ضّد هوایی هدف هایی بودند که توسـط هواپیمـاي بوئینـگ    

»J-STAR « ــک ــراي موش ــایی » MGM-140«ب ــري و شناس رهگی
شدند.می

هاي نوترونی در جنگ اخیر در عراق:احتمال استفاده از گلوله
عـراق توسـط   چگونگی انهـدام افـراد گـارد ریاسـت جمهـوري     

نیروهاي آمریکایی، یکی از چندین وچند معماي حـل نشـده و مـبهم    
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در برخی گـزارش هـاي پراکنـده،    میالدي است. براساس2003نبرد 
المللـیِ  جریان حملۀ نیروهاي متحدین به بغداد و اشغال فرودگاه بـین 

این شهر، صدام حسین رهبر مخلوع عـراق، فرمانـدهان گـارد ریاسـت     
خواهد که فوراً بـه سـمت   راخوانده و با تهدید از آنان میجمهوري را ف

فرودگاه حرکت کرده و این نقطۀ حسـاّس را از قـواي دشـمن بـازپس     
بگیرند. افراد یادشده نیز با تأکید مجدد بر سوگند وفاداري نسـبت بـه   

اي براي محاصرة فرودگـاه طـرح و بـه سـوي منطقـه      رهبرخود، نقشه
ها انگیزي از طریق رسانهد خبر شگفتکنند. چند ساعت بعحرکت می

گردد:به تمام جهان مخابره می
تـرین افـراد   تمامی افراد گارد ریاست جمهوري که از زبـده 

ارتش عراق و سمبل قدرت و وفاداري به صدام حسین بودنـد،  
در برخورد با نیروهاي آمریکایی بطرز مرموزي کشـته شـده، و   

هی به فرودگـاه بغـداد روي   هاي آنان در طول مسیر منتجنازه
زمین پخش شده است.

خبرنگاران اعزامی به منطقه تأیید نمودند که هیچ گونه عالئمی 
هاي ناشی از انفجـار روي بـدن ایـن افـراد     از برخورد گلوله و یا ترکش

شود، و هیچ گونه جراحتی حتی سـطحی در بـدن سـربازان    دیده نمی
ها کامالً سالم و فقط م نمودند که جنازهقابل رؤیت نیست. شاهدان اعال

پوست بدن آن ها  اندکی چروکیده به نظر می رسد. گرچـه در همـان   
ی نهاي نـوترو لهلوهاي خارجی، احتمال استفاده از گزمان برخی رسانه

توسط نیروهاي آمریکایی را منتفی ندانستند، ولی هیچ مقام یـا منبـع   
بدین ترتیب در میان تسـلیحات  ها را تأیید نکردند.زارشگرسمی این

کشتار جمعی که اثر مستقیم روي بدن انسان داشته و منجر به مـرگ  
گردد، فعل و انفعاالت نوترونی اولّـین احتمـال بـه شـمار     آنیِ افراد می

توان با این فرضیه تقویت نمود کـه جنـگ   می رود. این احتمال را می
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ایش تسـلیحات  موقعیت و میـدان مناسـبی بـراي آزمـ    2003مارس  
مدرن و مرگبار آمریکا بود، که در هیچ مکـان و زمـان دیگـري امکـان     

ارزیابی و بکارگیري قدرت تخریبی آن ها  وجود نداشت.
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