
 

 

تحت کشتار دستجمعی شیمیایی سالح امپریالیسم آمریکا در طول جنگ ویتنام از 

، استفاده کردهمانند آنچه در افغانستان و عراق " دخالت بشر دوستانه"لوای 

 !و فردا دیروز و امروز .نمود

 

که در جنگ جهانی دوم از طرف در پایان جنگ ویتنام و شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا، سه برابر تعداد تمامی بمب هایی 

 .تمامی طرفین جنگ مورد استفاده قرار گرفت، بر سر مردم زحمتکش قهرمان ویتنام ریخته شد

های استفاده شده در جنگ ویتنام برابر هشت میلیون تن که مساوی با ششصد و چهل برابر بمب اتمی که در هیروشیما  حجم بمب

 .استفاده شد، بود

 .   زا بودشآتبمب از جمله بمب های کشتار دست جمعی که در جنگ ویتنام مورد استفاده قرارگرفت، بمب ناپالم یا 

مانند است که ژل مخلوطی از عنصر شیمیائی نفت خام و یا یک عنصر سوخت مشابه غلیظ شده یا  بمب آتشزابمب ناپالم یا 

اساسا به عنوان یک سالح کشتار ساختمان ها و بعد برای سوزاندن ابتدا در . برای استفاده در دستگاه های آتش زا می باشد

می به پوست چنین است که  کارکرد بمب آتشزای ناپالم . جمعی علیه افراد پیاده نظام ارتش مقابل بکار گرفته می شود

یک آزمایشگاه مخفی در در ، 3491در سال ی پاپالم بمب آتشزا. باعث سوختگی های شدید می شودبا آتش گرفتن چسبیده و 

اولین  .داده شددانشگاه هاروارد در ایالت ماساچوست آمریکا توسط یک تیم به رهبری شیمیدان لوئیس فیزر کشف و تکامل 

به طور گسترده در حمالت آتش زا در شهرهای ژاپن مورد استفاده و ، جهانی دوممیدان جنگ استفاده ثبت شده آن در مورد 

 .قرار گرفت است

 

" . است( یک نوع اسید چرب)به نام اسید نفتانیک و اسید پالمیتیکژل عنصر ترکیبی از نام دو تا از ترکیبات " بمب آتشزا" 

اغلب به اما متفاوت است، ویژه و ترکیب شیمیایی آن هر چند نسخه مدرن تر از بمب ناپالم است، و "  B یبمب آتشزا

 .ه استنامیده شد" بمب ناپالم" سادگی به عنوان 

 

غلیظ برای استفاده از ژل " اعالم کرد که )!( به عنوان نوش دارو بعد از مرگ سهراب، سازمان ملل متحد 3491در سال 

 . می باشد غیرنظامیان یک جنایت جنگیکشتار 

 

به خاطر ترکیب شیمایی ( بمب ناپالم) خود سلفکه از  بمب آتشزا از شیمیایییک ماده  B ییا بمب آتشزا Bبمب ناپالم 

در ( غلیظ)ضخیم یک عامل عنوان بهو ، می باشد پلی استایرن و( بنزین هواپیما) بنزن مخلوطی از معموال و. متمایز است

 . استفاده می شود ساخت ژل بنزین

همزمان با  شد؛ جنگ ویتنام طول درامپریالیسم آمریکا  اقدام نظامیاصلی  عنصر به طور فزاینده یک Bناپالم یا بمب آتشزا 

. تر شد فزایندهگسترده آن  روانی و همچنین تاکتیکی به ار گیری آن به خاطر اثراتنیرو نظامی آمریکا در ویتنام افزایش 

ویتنام مناطق مختلف در  آمریکا بمب های ناپالم از تن 199،111 حدود 3491و  3491 سال بینطبق گزارش های مستند 

در سال  در ژاپن تن 39،211 و ،شداستفاده  در جنگ کره سال سه از بیشکه  تن 15،129به .، در مقایسه باانداخته شد

 .ریخته و استفاده شد 3492

 

گونه هدف از  همهعلیه بطور کور سهمگین کالنش  اثر با بمب ناپالمامپریالیسم آمریکا از نیروی دریایی  ونیروی هوایی 



 

 

که بیم استقرار نیروهای کمونیست ویتنام  راه آهن های تونل حتی و، ها جنگل ساختمان ها، تانک ها،، سربازانجمله علیه 

 دشمن روی بر اثرات روانیخاطر  بهنبود بلکه  فیزیکی صرفا همیشهاستفاده از بمب آتشزای ناپالم  اثر .کرد می دید استفاده

 . می باشد نیز

 

 جنگ، (3429-3499) هندوچین جنگ اول طول در فرانسهدولت  :عبارتند ازتوسط دولت های مختلف سایر کاربردها 

 اسرائیلدولت متجاوز  توسط جنگ شش روزهدر ، (3499-3493) پرتغال استعماری جنگ، (3495-3429) الجزایر

 در مراکش، (3499) قبرس حمله به جریان در، ترکیه (3493و  3492) پاکستان هند و، (3494) نیجریه در، (3499)

 برزیل، (3499-3491)در طول جنگ با عراق ایران رژیم جمهوری اسالمی ، (3443-3492) غربی صحرای جنگ طول

 آرژانتین و( 3449-3443)، یوگسالوی (3441)آنگوال ، (3443، 3499-3491)عراق ، (3491) مصر، (3495)

(3495). 

در پایان جنگ ویتنام و شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا، سه برابر تعداد تمامی بمبهایی که در جنگ جهانی دوم از 

 .تمامی طرفین جنگ مورد استفاده قرار گرفت، بر سر مردم زحمتکش قهرمان ویتنام ریخته شدطرف 

برابر بمب اتمی که در حجم بمبهای استفاده شده در جنگ ویتنام برابر هشت میلیون تن که مساوی با ششصد و چهل  

 . هیروشیما استفاده شد، بود

 

   ۱۱۲۹م سپتامبر برابر با شش ۲۹۳۱پانزدهم شهریور  -برهان عظیمی

 

 : دو ویدیو زیر تاثیر مخرب بمب ناپالم را نشان می دهد

http://www.youtube.com/watch?v=Ev2dEqrN4i0 

http://www.liveleak.com/view?i=4f3_1340952482 

 !ماندخواهد  ساله 9 همیشهکه  یدختر

دوان دوان !" است گرم بیش از حد! است گرمبیش از حد " ندبهبا فریاد و  وماند خواهد  ساله 9 همیشهکه  یدختر، زیر ردر تصوی

 .شد سرازیرمحل زندگیش سوخته شده  روستای دور ازبه  پایین جادهبه طرف 

 

 الیه بهآتشفشان  گدازهمانند  شلباس طریق ازکه  ناپالماصابت بمب واره به خاطر هدر مصاحبه با اسوشید پرس می گوید هماو 

 .باشد برهنهچسبید، می خواهد  شپوست از هایی

 

 .خواهد بودبدون نام  یک قربانیبه خاطر شوک روانی او همیشه 



 

 

 


