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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

اظهار معذرت :بر اثر تغیریاتی که در سافت ویر ،خمصوصاً آفیس جدید ،در پورتال افغان جرمن آنالین به وجود آمده ،فورمات بعضی مقاالت تغیری
نویسنده مقاله آقای روستائی معذرت خواسته و
مقاله زیر .از این رهگذر از
خورده و با چننی تغیریی به دست نشر سپاریده شده اند ،از آجنمله ٔ
ٔ
مقال ٔه شان را در فورمات اصلی دوباره به نشر می رسانیم.
اداره افغان جرمن آنالین
ٔ

داکرت عبداحلنان روستائی
املان 23 ،جوالی 2019

اهدا به روان پاک دوست ارمجندم مرحوم داکرت سید کبری مریی

خمتصری در مورد غنی سازی یورانیوم
(شکستاندن یا جتزیه اتومها ساده تر است تا
زائل کردن یک پیشداوری – الربت اینشتنی)

 -1پیشگفتار
افقنامه برجام 1یا توافق هسته ئی ایران باال گرفته .این توافقنامه به تاریخ
در این شب و روز
مسأله غنی سازی یورانیوم توسط دولت ایران در رابطه با تو ٔ
ٔ
متحده
احتادیه اروپا و گروه  1+5یعنی اضالع
 14جون  2015به امضاء رسید و در  18اکتوبر  2015از جانب توافق کنندگان که شامل ایران،
ٔ
ٔ
امرکا ،بریتانیا ،فدراسیون روسیه ،فرانسه ،چنی و املان می شود ،در وقت زمامداری بارک اوباما پذیرفته و در  16جنوری  2016مرعی االجراء گردید.
در این توافقنامه که بعد از مذاکرات طوالنی که  13سال و چهار ماه را در بر گرفت ،درج گردیده که ایران اجازه دارد که یورانیوم را تا  3,67در
صد غنی بسازد ،الکن مقدار یورانیوم غنی شده نباید از سقف  300کیلوگرام باال رود.
افقنامه برجام ،دولت اسرائیل خمالفت خود را اعالن کرده ،کوشید که دولت امریکا را زیر فشار قرار دهد تا از امضای چننی توافقنامه
در زمان امضای تو ٔ
خارجه آن زمان امریکا امضاء کرد .در مفاد این توافقنامه آمده که
ای حذر مناید .الکن اوباما زیر این فشار نرفته ،توافقنامه را توسط جان کریی وزیر
ٔ
ادیه اروپا را بر
متحده امریکا حترمیهای اقتصادی شورای امنیت
احتادیه اروپا و اضالع
بعد از آنکه ایران تعهداتش را ایفا کرد،
مؤسسه ملل متحد و احت ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
می دارند .با آنکه سازمان انرژی اتومی بنی املللی که مقرش در وین پایتخت اتریش قرار دارد ،طی  15گزارش تصدیق کرد که ایران تعهدات اش را در
متحده امریکا حترمیها را بر نداشتند.
احتادیه اروپا و اضالع
افقنامه برجام ایفا کرده ،با آهنم
ٔ
رابطه با تو ٔ
ٔ
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست مجهوری امریکا در سال  2016زیر فشار البیهای اسرائیل وعده سپرد که اگر در انتخابات ریاست
متحده امریکا در  8ماه می  2018مطابق  18ثور  1397بر اساس
افقنامه برجام خارج خواهد شد .سر اجنام اضالع
مجهوری پریوز شود ،از تو ٔ
ٔ
مؤسسه ملل متحد را بر نداشت ،بلکه مضاف بر این حترمیهای
افقنامه برجام خارج گردیده ،نه تنها حترمیهای شورای امنیت
ٔ
فرمان دونالد ترامپ از تو ٔ

1
نامه جامع اقدام مشرتک ()Joint Comprehensive Plan of Action
بر ٔ

د پاڼو شمیره :له  1تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شدیدتری را ضد ایران وضع کرد .و اما کشور های اروپائی بر تعهدات خود نسبت به برجام تأکید کرده ،از ایران خواستند که آنکشور هم بر تعهدات
خود صادق مباند.
احتادیه اروپا دو ماه فرصت داد تا به مندرجات برجام پایبند مباند و راههای برونرفت از حترمیها را جست و
در مقابل ،ایران در هبار سال  2019به
ٔ
جو مناید .چون در عرض این مدت اروپایی ها کدام کاری اجنام ندادند ،لذا دولت ایران اعالن کرد که از تعهدات خود در برجام قدم به قدم کنار
خواهد رفت .چنانکه در باال ذکر شد ،یکی از این تعهدات که ایران باید بدان پایبند می ماند ،حمدودیت غنی سازی یورانیوم تا  3,67در صد بود.
رئیس مجهور روحانی در جوالی  2019اعالن کرده گفت" :غنی سازی یورانیوم تا  3,67در صد حمدود منانده ،بلکه ایران به هر فیصدی که ضرورت
داشته باشد و الزم ببیند یورانیوم را غنی می سازد .او مهچنان تذکر داد که مقدار یورانیوم غنی شده در مرز  300کیلوگرام حمدود منانده ،بلکه به هر
اندازه ایکه الزم بیافتد ،یورانیوم را غنی می سازمی و در این رابطه ضرورت ندارمی که از هیچ کشوری اجازه بگریمی".
متحده امریکا زیر فشار اسرائیل حترمیهای
متحده امریکا را بر افروخته ساخت و باعث آن گردید که اضالع
این موضوع دولت اسرائیل و اضالع
ٔ
ٔ
متحده امریکا به حتریک
جدیدی را علیه ایران وضع مناید .چون غنی سازی یورانیوم با فیصدی باال سنگ بنای مب اتومی را می سازد ،لذا اضالع
ٔ

اسرائیل و کشور های عربی خلیج فارس ،خمصوصاً عربستان سعودی ،تا مرز یک جنگ جتاوزکارانه علیه ایران پیش رفت .از اینکه اقدامات ایران در
رابطه با غنی سازی یورانیوم باعث جنگ امریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی ضد آن کشور خواهد شد ،الزم می افتد تا در مورد غنی سازی یورانیوم
خمتصراً روشنی انداخته شود.
 -2مقوالت فزیکی و کیمیائی
برای درک غنی سازی یورانیوم الزم می افتد که قبل از جر و حبث در این زمینه چند مقو ٔله فزیکی و کیمیائی به زبان ساده اندکی توضیح گردند ،از
آن مجله:
•

ایزوتوپ ( :)Isotopeبه اتومهای عنی عنصری اطالق می گردد که تعداد نیوتروهنای آهنا از هم متفاوت باشند ،مثالً هایدروجن ()H
که می تواند صفر ،یک و یا دو نیوترون داشته باشد (تصویر .)1

پروتیوم ( )Protium: 1Hکه
هسته آن از یک پروتون ساخته شده
ٔ
و بدون نیوترون است.

دویترییوم ( )Deuterium: 2Hکه
هسته آن از یک پروتون و یک نیوترون
ٔ
ترکیب یافته.

3
هسته آن از یک
تریسیوم ( )Tritium: Hکه ٔ
پروتون و دو نیوترون به وجود آمده.

تصویر  :1ایزوتوهپای هایدروجن.
به این ترتیب هایدروجن طبیعی از ترکیب سه ایزوتوپ ساخته شده ،یعنی پروتیوم 99,885 :در صد ،دویترییوم 0,015 :در صد و یک مقدار
ناچیز تریسیوم .اگر در ترکیب آب مقدار پروتیوم زیاد باشد ،آنرا به نام آب سبک و اگر دویترییوم بیشرت باشد ،آنرا به نام آب سنگنی و اگر مقدار
مالحظه تریسیوم دخیل باشد ،آنرا به نام آب فوق العاده سنگنی یاد می کنند .تریسیوم اتوم غری متعادل است .اتومهای غری متعادل رادیواکتیف
قابل
ٔ
می باشند ،یعنی از خود تشعشع نشان می دهند که بر اثر این تشعشع هسته آهنا تغیری خورده و جتزیه می گردند .این تشعشع یا به صورت اشعه و
یا به صورت امواج الکرتومقناطیسی از درون هسته بریون می جهند.
•

هسته آن عده عناصریست که حالت تعادل ندارند و به صورت ناگهانی و خود به
تشعشع ( :)Radioactivityتشعشع خاصیت ٔ
اشعه الفا ،بیتا و گاما می شود
خود بدون کدام تأثری از بریون ،اشعه و یا امواج الکرتومقناطیسی صادر می کنند .این تشعشات که شامل ٔ
هسته یک عنصر دیگر تبدیل
هسته اتوم ذراتی را از خود بریون می جهاند ،خودش یا به
دارای انرژی زیاد اند .در جریان این پروسه که
ٔ
ٔ
د پاڼو شمیره :له  2تر7

افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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هسته رادیوم  226که یک
می شود و یا اینکه وضعیت او با از دست دادن انرژی تغیری می خورد .مثالً در تصویر  2دیده می شود که
ٔ
هسته  222 Radonکه یک گاز است تبدیل می گردد.
فلز است بر اثر بریون دادن اش ٔعه الفا
(هسته هیلیوم) خودش به ٔ
ٔ

اشعه الفا یا ذره بریون می جهد و
هسته رادیوم ٔ 226
تصویر  :2از ٔ
هسته گاز رادون  222تبدیل می شود ].[1
خودش به ٔ

اشعه الفا بریون می جهد و خودش جتزیه
شدت تشعشع در اتومهای خمتلف تفاوت می کند ،مثالً از یک گرام رادیوم  226در هر ثانیه  36میلیارد ٔ
شده به فنا می رود .در حالیکه یک عنصر دیگر ،مثالً یک گرام پتاشیم در هر ثانیه صرف  31بار تشعشع می کند.
•

نیمه
ٔ
نیمه عمر ( :)Half-lifeچنانکه در باال ذکر شد ،عناصر رادیو اکتیف بر اثر تشعشع به عناصر دیگری تبدیل می شوند ،لذا ٔ
عمر به زمانی اطالق می گردد که نیمی از تشعشات عناصر رادیو اکتیف به پایان رسیده باشد .سرعت این تبدیل که با شدت تشعشع
نیمه عمر ایزوتوپ یورانیوم  238Uبالغ بر  4,5میلیارد سال می گردد ،در
متناسب است ،در بنی این عناصر از هم فرق می کند .مثالً ٔ
نیمه عمر ایزوتوپ یورانیوم  235Uصرف به  704میلیون سال می رسد .این بدان معنی است که اگر یک کیلوگرام ایزوتوپ
حالیکه ٔ
238
یورانیوم  Uدر زمان ایکس به وجود آمده باشد ،بر اثر تشعشع بعد از  4,5میلیارد سال نیم کیلوگرام آن باقی مانده و نیم دیگر آن
به عنصر دیگری تبدیل شده.

•

نوکلید و رادیو نوکلید ( :)Nuclide and Radionuclidنوکلید یک نوع اتوم را گویند که از تعداد معینی پروتوهنا و نیوتروهنا
گونه مثال رادیو نوکلید یورانیوم .238U
به داخل هسته ساخته شده باشد و رادیو نوکلید به نوکلیدی گفته می شود که تشعشع مناید ،به ٔ

 -3پیدایش یورانیوم در طبیعت
ستاره اورانوس مشتق شده و یک عنصر کیمیائی با مسبول ( ) Uمی باشد .یورانیوم یک فلز ثقیل است که به رنگ نقره ئی جالیش
یورانیوم از نام ٔ

هسته اتوم یورانیوم  92پروتون
داشته ،وزن خمصوص آن دو نیم برابر فوالد است .در جدول عناصر ،منرب اتومی یورانیوم  92می باشد یعنی اینکه در
ٔ
وجود دارد .یورانیوم در طبیعت به صورت خالص وجود نداشته ،بلکه بیشرت به قسیم اوکساید یعنی در ترکیب با اوکسیجن و بعضی عناصر دیگر پیدا
می شود (تصاویر  3تا .)5
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تصویر  :3سنگ معدنی یورانیوم

تصویر  :4سنگ معدنی یورانیوم

حرارهتای پائنی به وجود آمده باشد چننی

انگور و یا گُرده مانند تشکیل یافته.

( .)Pechblendeدر صورتی که در

شکل را خبود می گرید ].[2

( )Pechblendeکه به شکل دانه های
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran

#/media/Datei:Pitchblende_schlem
a-alberoda.JPG

نده یورانیوم که از احجار
تصویر  :5اوتونیت :منرال دار ٔ
گرانیتیک در کوهستان " فیشتل " در املان بدست آمده.
این منونه ملکیت آقای شوفل می باشد .طول این منرال
 24سانتی مرت و بلندی آن  12سانتی مرت است که روی
سنگ گرانیت .قرار گرفته.

هسته اتوم یورانیوم دارای انرژی بسیار زیاد است تا جائیکه اگر یک
یورانیوم دارای چندین ایزوتوپ است که مهه ایزوتوهپای آن تشعشع می منایند.
ٔ
کیلوگرام یورانیوم جتزیه گردد ،از آن  25میلیون کیلوات ساعت برق تولید شده می تواند.
ترکیب یورانیوم طبیعی :یورانیوم طبیعی حدود  99,27در صد از ایزوتوپ یورانیوم  238Uو حدود  0,73در صد از ایزوتوپ یورانیوم  235Uترکیب
هسته اتوم این رادیونوکلید ها نشان می دهند .ایزوتوپ یورانیوم  238Uدارای 146
یافته .عدد  238و  235تعداد جمموع پروتوهنا و نیوتروهنا را در ٔ
هسته خود می باشد .این هردو ایزوتوهپای یورانیوم دارای خصلت تشعشع یعنی رادیواکتیف اند.
و ایزوتوپ یورانیوم  235Uدارای  143نیوترون در
ٔ
235
کوره اتومی و هم برای تولید مب اتومی به کار می رود .الکن این ایزوتوپ الزم نیست که صد در صد
ایزوتوپ یورانیوم  Uهم برای سوخت در ٔ

خالص باشد .مواد سوخت در کوره های اتومی بنی  3تا  5در صد از ایزوتوپ یورانیوم  235Uساخته می شوند ،در حالی که برای تولید مب اتومی
ایزوتوپ یورانیوم  235Uباید تا  90در صد خالص باشد.
 -4غنی سازی
قدرت جتزیه
باال برده شود .زیرا این ایزوتوپ یعنی یورانیوم
پروسه غنی سازی کوشش به عمل می آید تا مقدار ایزوتوپ یورانیوم
در
ٔ
خود و آزاد ساخنت انرژی را دارد ،در حالیکه ایزوتوپ یورانیوم  238Uاین توانائی را ندارد .بنا بر آن برای تعامالت هسته ئی ،سوخت در کوره های
235
اندازه قابل مالحظه افزایش یابد ،یعنی غنی گردد.
اتومی و برای تولید مب اتومی باید مقدار ایزوتوپ یورانیوم  Uبه ٔ
نتیجه غنی
در جریان این پروسه ایزوتوهپای یورانیوم  238Uو ایزوتوهپای یورانیوم  235Uکه در ترکیب یورانیوم طبیعی دخیل اند ،جترید می گردند .در
ٔ
سازی از یک جانب مقدار ایزوتوپ یورانیوم  235Uافزایش می یابد ،از جانب دیگر در باقیمانده های یورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ یورانیوم
 235Uکمرت می گردد .در صورتی که مقدار ایزوتوپ یورانیوم  235Uدر باقیمانده های یورانیوم طبیعی کمرت از  0,3در صد کاهش یافته باشد،
235U

235U

این چننی یورانیوم را به نام یورانیوم فقری یاد می کنند .یورانیوم فقری در ساخت اسلحه ،خمصوصاً راکتهای ضد زره به طور مثال در تانکهای جنگی
به کار می رود.
قوه الکرتومگنیتیک یا مقناطیست
غنی سازی یورانیوم به طرق خمتلف صورت می گرید مانند تقطری ،انتشار ،تفریق در کثافت خمصوص و یا استفاده از ٔ
برقی .الکن مهمرتین میتود آن دو طریقه انتشار گاز و بکاربرد سنرتیفوژ است که در هر دو میتود اخریالذکر خنست یورانیوم طبیعی با گاز فلورین

نتیجه آن گاز یورانیوم هکزافلوراید ( )UF6به دست می آید .این گاز از مالیکوهلای فلورین و ایزوتوهپای یورانیوم یعنی
تعامل داده می شود که در
ٔ
ایزوتوهپای یورانیوم  238Uو ایزوتوهپای یورانیوم  235Uترکیب یافته .کنه مسأله در این است که مالیکوهلای گاز فلورین که با ایزوتوهپای یورانیوم
 238Uتعامل کرده اند ،کمی ثقیل تر و آهنائیکه که با ایزوتوهپای یورانیوم  235Uتعامل کرده اند ،کمی سبکرت اند و این اساس کار را تشکیل می
دهد .یعنی اینکه مالیکوهلای سنگنی و سبک باید از هم جترید شوند که این عمیله از دو طریق صورت می گرید:

د پاڼو شمیره :له  4تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اول – از طریق انتشار گاز :در این طریقه در یک حمفظه بر گاز یورانیوم هکزافلوراید ( )UF6فشار آورده می شود تا از یک غشای مسامه دار

نتیجه آن مالیکوهلای یورانیوم هکزافلوراید که در ترکیب آن ایزوتوهپای
یعنی از یک فلرت هنایت باریک که برای این گاز قابل نفوذ است ،بگذرد .در
ٔ
 235Uدخیل اند و سبک تر اند با سرعت از این غشای مسامه دار یا فلرت عبور می کنند ،در حالیکه ایزوتوهپای سنگنی یورانیوم  238Uبا این
آسانی عبور نتوانسته و در نتیجه از هم جترید می شوند .هبره دهی این طریقه هم کافی نبوده و اجیاب می کند که گامهای دیگری گذاشته شود .غنی
متحده امریکا و فرانسه صورت می گرید ،حدود  42در صد غنی سازی جهان را احتوا
سازی یورانیوم از طریق انتشار گاز هکزافلوراید که در اضالع
ٔ
می کند ] .[3اگر ایزوتوپ یورانیوم  235Uتا دو در صد افزایش یافته باشد ،در واقع این یورانیوم غنی شده است.
قوه فرار از مرکز
دوم – از طریق بکاربرد سنرتیفوژ ها :این چننی سنرتیفوژ ها در یک دقیقه تا  60000دور می زنند .در این طریقه بر اثر ٔ
مالیکوهلای سنگنی از حمور عمودی سنرتیفوژ به شدت بیشرت به طرف جدار آن می پرند در حالیکه مالیکوهلای سبک به شدت کمرت در حوالی
حمور عمودی سنرتیفوژ تراکم می کنند (تصویر  .)6به این ترتیب ایزوتوهپای سنگنی و سبک یورانیوم تا حدی از هم جدا می گردند .چون بازدهی
سنرتیفوژ ها کم است ،ازینرو تعداد زیاد این دستگاهها در کنار هم قرار می گریند تا این عملیه چندین بار تکرار شود و هبره دهی جمموعی این طریقه
بیشرت گردد (تصویر .)7

تصویر  :6سنرتیفوژی که گاز در آن حرارت داده می
شود :در این سنرتیفوز گاز یورانیوم هکزافلوراید از
پائنی داخل می گردد.
دانه های آبی روشن235UF :
6
دانه های آبی تاریک238UF :
6

پروسه غنی سازی باید صد ها سنرتیفوژ در کنار
تصویر  :7برای ارتقای هبره دهی در
ٔ
هم قرار داده شوند.

https://de.wikipedia.org/wiki/Uran-Anreicherung

غنی سازی یورانیوم به کمک سنرتیفوژ ها اقتصادی تر و مؤثر تر است و در سطح جهان تا  58در صد ] [3غنی سازی را احتوا می کند.
 -5مب اتومی
برای ساخنت مب اتومی دو راه موجود است:
235
درجه غنی سازی باید متناسب
اول – غنی سازی ایزوتوپ یورانیوم  : Uنظر به اینکه مب اتومی مورد نظر چقدر امهیت اسرتاتیژیک داشته باشدٔ ،
درجه خالصیت ایزوتوپ یورانیوم  235Uباید باال برود که تا  90در صد برسد .ایزوتوپ یورانیوم  235Uبا خالصیت
به آن بیشرت باشد ،یعنی اینکه ٔ

د پاڼو شمیره :له  5تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

درجه خالصیت کم کفایت
قوه انفجاری کمرتی برخوردار می باشد .در حالیکه برای سوخت در کوره های اتومی مقدار زیاد مواد سوخت با ٔ
کم از ٔ
می کند.
دوم – تولید پلوتونیوم  :239Puاین ماده در طبیعت به ندرت پیدا می شود ،الکن بر اثر سوخت ایزوتوپ یورانیوم  235Uدر کوره های اتومی به
پروسه سوخت،
اندازه قابل مالحظه به وجود می آید ] .[4یعنی وقتیکه ایزوتوپ یورانیوم  235Uدر کوره های اتومی برای تولید انرژی بکار برود ،طی
ٔ
ٔ

پلوتونیوم  239Puبه میان می آید .این پلوتونیوم در دستگاههای که باالی باقیمانده های سوخت اتومی جمدداً کار می کنند ،از مواد اضافی جترید
می گردد و برای ساخت مب اتومی به کار می رود.
239
235
ختنیک انفجار دهی مب اتومی که از ایزوتوپ یورانیوم  Uساخته باشد ،نسبت به مب اتومی که از پلوتونیوم  Puساخته شده باشد ،آسانرت
است .عالوه بر این نسبت تشعشعات کمرتی که یورانیوم  235Uدارد ،نگهداری آن ساده تر و استعمال آن سهلرت است .الکن مب اتومی که از
پلوتونیوم ساخته شده باشد ،خباطر تشعشعات شدید آن ،نگهداری آن مشکلرت است.
نتیجه تعامالت هسته ئی ،انرژی بسیار زیاد تولید می
برخالف مواد منفجره که انرژی آهنا بر اثر تعامالت کیمیائی شان آزاد می گردد ،مب اتومی در
ٔ
کند که بر اثر این انرژی زیاد مواد نزدیک به حمل انفجار به گاز داغ تبدیل می شوند .بر اثر این حرارت بلند و گازی که از مواد حمل انفجار به وجود
آمده ،حرارت هوا بلند رفته ،حجم اضافی فوق العاده زیاد به وجود می آید که باعث بروز امواج بلند فشار و حرارت می گردد .این فشار بلند
عمارات را منهدم کرده و هر آنچه در مسریش قرار داشته باشد ،آنرا ویران می کند .عالوه بر این بر اثر انفجار مب اتومی مضاف بر رعد ،برق بسیار
نتیجه این اتفاقات زنده جاهنا
قوی به وجود می آید که هزاران درجه سانتی گرید حرارت می داشته باشد که به هر آنچه برسد آنرا می سوزاند .در
ٔ
حیات خود را از دست داده و آبادیها به ویرانه تبدیل می شوند .مضاف بر این مواد رادیواکتیف به هوا و زمنی گسرتش یافته و ساهلای متمادی
تشعشع می کنند .این مواد نه دیده می شوند و نه بو دارند و نه احساس می شوند ،الکن از طرق خمتلف داخل وجود انسان و حیوان و نبات
شده ،باعث بروز امراض خمتلف می گردد .این مواد رادیواکتیف توسط باد تا هزاران کیلو مرت دورتر انتقال یافته ،آب و خاک را آلوده کرده ،باعث
اشعه مقناطیسی برقی بسیار قوی به میان آمده و لینهای برق و وسایل برقی را ختریب می کند.
مریضیهای کشنده می گردد .بر اثر انفجار مب اتومی ٔ
مهچننی بر اثر چننی انفجار ترکیب امتوسفری ،خمصوصاً غلظت اوزون ،تغیری می خورد و گرد و خاکی که به هوا پرتاب می گردد باعث تاریکی نور
کره زمنی را سرد ساخته و تأثریات منفی باالی زنده جاهنا می گذارد .عالوه بر این در قبال انفجار مب اتومی هزاران مصیبت دیگر به
خورشید گردیده ٔ
وجود می آید که از توضیح آن در این خمتصر صرف نظر می گردد.

معضله غنی سازی و احتمال جتاوز امریکا بر ایران
-6
ٔ

مؤسسه ملل متحد که در قرارداد "منع گشرتش سالحهای هسته ئی" آمده ،جماز نیست.
غنی سازی یورانیوم برای تولید مب اتومی مطابق به مقررات
ٔ
متحده امریکا ،احتاد شوروی و
نده سالح هسته ئی یعنی اضالع
ٔ
این قرارداد در اول جوالی سال  1968در خنست به اشرتاک کشور های دار ٔ
بریتا نیا به امضاء رسید که پسانرت فرانسه و چنی نیز به آن پیوستند .قرارداد مذکور در پنجم مارچ سال  1970مرعی االجرا گردید .دولت ایران در
زمان حممد رضا هپلوی در سال  1968این قرارداد را امضاء منوده و آنرا در سال  1970تصویب کرد .تا سال  2015مجعاً  191کشور به این
قرارداد پیوسته بودند .تنها کشور های هند ،پاکستان ،اسرائیل و سودان جنوبی این قرارداد را امضاء نکرده اند .کوریای مشال در سال  2003ازین
قرار داد خارج شد.
در قرارداد "منع گسرتش سالحهای هسته ئی" تصریح گردیده که کشور های امضاء کننده اجازه دارند که از انرژی هسته ئی برای مقاصد صلح آمیز
متحده امریکا ،گردیده .ایران پیوسته فریاد
مایه کشمکش فی مابنی ایران و کشور های غربی ،خمصوصاً اضالع
استفاده منایند .دقیق مهنی بند قرارداد ٔ
ٔ
می کشد که غنی سازی یورانیوم برای مقاصد صلح آمیز صورت می گرید ،در حالی که کشور های غربی و اسرائیل تأکید می کنند که غنی سازی
یورانیوم در ایران تقالئی است برای ساخنت مب اتومی.
چنانکه بر مهگان هویداست ،قرارداد های بنی املللی مطابق به زور و قوت کشورها تطبیق و یا زیر پا می گردند .مثالً در فیصله نامه های متعدد
مؤسسه ملل متحد به اسرائیل اعالم گردید که از مناطق اشغالی سرزمینهای فلسطینی خارج گردد .الکن اسرائیل بر آن وقعی نگذاشت.
شورای امنیت
ٔ
مؤسسه ملل متحد به امریکا هشدار داد که از محله بر عراق حذر مناید .الکن جورج دبلیو بوش (پسر)
مهچنانکه در سال  2003شورای امنیت
ٔ
این فیصله را نا دیده گرفته بر عراق گستاخانه جتاوز کرد که بر اثر آن میلیوهنا نفر کشته ،مهاجر و بی خامنان شدند و آن کشور معمور با خاک یک
د پاڼو شمیره :له  6تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

متحده امریکا از پیمان "منع راکتهای هسته ئی میان برد"  ،پیمان "منطقه جتارت آزاد امریکای مشالی" یا NAFTA
سان شد .مهچنان اضالع
ٔ
"معاهده
متحده امریکا ،مکسیکو و کانادا منعقد شده بود،
) (North American Free Trade Areaکه در سال  1994بنی ایاالت
ٔ
ٔ
مؤسسه ملل متحد" به صورت یک جانبه خارج گردید.
مصوبه "شورای حقوق بشر
پاریس در مورد کاهش گازات گلخانه ئی" و
ٔ
ٔ
متحده امریکا ،فرانسه و بریتانیا سالحهای
در مورد قرارداد "منع گشرتش سالحهای هسته ئی" نیز موضوع بر مهنی مصداق است .چنانکه اضالع
ٔ
نامه
رفته اتومی در اختیار دولت اسرائیل قرار داده اند که این خود با این قرارداد در تناقض است .به قول جواد ظریف وزیر
خارجه ایران در بر ٔ
ٔ
پیش ٔ
تلویزیونی  Hardtalkبا خامن زینب بداوی ژورنالیست بریتانوی ،دولت اسرائیل تا  200کالهک هسته ئی در اختیار دارد .اسرائیل می تواند که با
گوشه ایران را مورد جتاوز قرار دهد .امریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی از یک جانب و ایران از
نصب این کالهکها روی راکتهای میان برد هر ٔ
طیاره بی سرنشنی امریکا
جانب دیگر در آستانه جنگی قرار دارند که می تواند شرق میانه را به جممری از آتش تبدیل کند .چنانکه بعد از سرنگونی ٔ
متحده امریکا از چننی جنگی
توسط سپاه پاسداران ایران ،دونالد ترامپ ده دقیقه قبل از شروع جنگ ،فرمان آغاز جنگ را پس گرفت .اضالع
ٔ
اندیشه منی کند ،زیرا سرزمنی آن هزاران کیلومرت دورتر قرار دارد .احتماالً که آخوند های ایران نیز برای تثبیت موقعیت خود و احنراف افکار مردم
ایران از اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی طالب چننی جنگی باشند یا به قول سعدی:
و گر بر هر دو جانب جاهالنند

اگر زجنری باشد بگسالنند

توسعه اقتصادی آهنا
الکن در چننی جنگ احتمالی بنی امریکا و ایران کشور های منطقه به مصیبت بزرگی گری خواهند کرد و ساهلا سری انکشاف و
ٔ
به عقب خواهد افتید و زمینه برای رشد بی ثباتی ،رجعتگرائی ،افراط گرائی ،خشونت ،فقر و دهها ذلت و خواری دیگر مساعد خواهد گردید .از
جانب دیگر توسعه و دوام چننی جنگی نیز از امکان بدور نیست.
نده سالح اتومی مانند پاکستان ،هند ،چنی ،فدراسیون روسیه و احتماالً ایران قرار گرفته ،از مهه بیشرت
دایره کشور های دار ٔ
افغانستان که اینک در ٔ
زیان خواهد دید .این زیاهنا نه تنها در خبشهای اقتصادی ،بلکه در متامی زمینه های اجتماعی اثرات زشت خود را بر جا خواهد گذاشت .ازینرو
مسأله غنی
چننی جنگی که جتاوز امریکا به حتریک اسرائیل و عربستان آغاز گر آن خواهد بود ،باید از قبل حمکوم گردد .مهچنان دولت ایران از
ٔ
سازی یورانیوم که منجر به پیشداوری در ساخت مب اتومی می گردد ،صرف نظر مناید .در عوض ایران می تواند از منابع عظیم گاز طبیعی این کشور
برای تولید انرژی و از منابع انرژی جتدید پذیر مانند انرژی خورشید ،باد و غریه استفاده مناید .مب اتومی از جانب هر کشوری که استعمال شود ،جز
نابودی بشر و طبیعت چیزی در قبال ندارد و این حقیقت را شهر های هریوشیما و ناکازاکی به صراحت تصدیق کردند.
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