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  اهدا به روان پاک دوست ارمجندم مرحوم داکرت سيد کبري مريی
  
   عبداحلنان روستائیاکرتد
  2019جوالی  23ملان، ا

  يورانيومخمتصری در مورد غنی سازی 
  

  تااست جتزيه اتومها ساده تر شکستاندن يا (
 )لربت اينشتنيا –ی يک پيشداور  زائل کردن

 

  پيشگفتار -1

اين توافقنامه به تاريخ  هسته ئی ايران باال گرفته. توافق يا 1برجام توافقنامهٔ  با توسط دولت ايران در رابطه يورانيومدر اين شب و روز مسألٔه غنی سازی 
اضالع متحدٔه  يعنی 51+ايران، احتادئه اروپا و گروه  از جانب توافق کنندگان که شامل 2015اکتوبر  18به امضاء رسيد و در  2015جون  14

 مرعی االجراء گرديد. 2016جنوری  16زمامداری بارک اوباما پذيرفته و در  وقتدر  ،می شودفدراسيون روسيه، فرانسه، چني و املان بريتانيا، امرکا، 
در  3,67را تا  يورانيومزه دارد که که ايران اجادرج گرديده  ، را در بر گرفت سال و چهار ماه 13که بعد از مذاکرات طوالنی که   در اين توافقنامه

  کيلوگرام باال رود.  300 سقفغنی شده نبايد از  يورانيومصد غنی بسازد، الکن مقدار 
کوشيد که دولت امريکا را زير فشار قرار دهد تا از امضای چنني توافقنامه   ،در زمان امضای توافقنامٔه برجام، دولت اسرائيل خمالفت خود را اعالن کرده

، توافقنامه را توسط جان کريی وزير خارجٔه آن زمان امريکا امضاء کرد. در مفاد اين توافقنامه آمده که ذر منايد. الکن اوباما زير اين فشار نرفتهای ح
امريکا حترميهای اقتصادی شورای امنيت مؤسسٔه ملل متحد و احتادئه اروپا را بر اضالع متحدٔه احتادئه اروپا و بعد از آنکه ايران تعهداتش را ايفا کرد، 
تصديق کرد که ايران تعهدات اش را در گزارش   15طی که مقرش در وين پايتخت اتريش قرار دارد، بني املللی  می دارند. با آنکه سازمان انرژی اتومی 

  حترميها را بر نداشتند. اضالع متحدٔه امريکاادئه اروپا و رابطه با توافقنامٔه برجام ايفا کرده، با آم احت
زير فشار البيهای اسرائيل وعده سپرد که اگر در انتخابات رياست  2016امريکا در سال  رياست مجهوری مپ در جريان مبارزات انتخاباتادونالد تر 
 بر اساس 1397ثور  18مطابق  2018ماه می  8در  متحدٔه امريکا اضالع شود، از توافقنامٔه برجام خارج خواهد شد. سر اجنام پريوزمجهوری 

را بر نداشت، بلکه مضاف بر اين حترميهای  مؤسسٔه ملل متحده، نه تنها حترميهای شورای امنيت از توافقنامٔه برجام خارج گرديد دونالد ترامپ فرمان
هم بر تعهدات  کشورخود نسبت به برجام تأکيد کرده، از ايران خواستند که آنو اما کشور های اروپائی بر تعهدات  .شديدتری را ضد ايران وضع کرد

  خود صادق مباند. 
بند مباند و راههای برونرفت از حترميها را جست و ياحتادئه اروپا دو ماه فرصت داد تا به مندرجات برجام پا هب 2019در ار سال  ايران ،در مقابل
ها کدام کاری اجنام ندادند، لذا دولت ايران اعالن کرد که از تعهدات خود در برجام قدم به قدم کنار ی اروپاي. چون در عرض اين مدت جو منايد

در صد بود.  3,67تا  يورانيومحمدوديت غنی سازی  که ايران بايد بدان پايبند می ماند،  خواهد رفت. چنانکه در باال ذکر شد، يکی از اين تعهدات
حمدود منانده، بلکه ايران به هر فيصدی که ضرورت  در صد 3,67تا  يورانيومغنی سازی : "اعالن کرده گفت 2019والی رئيس مجهور روحانی در ج
کيلوگرام حمدود منانده، بلکه به هر   300غنی شده در مرز  يورانيومرا غنی می سازد. او مهچنان تذکر داد که مقدار  يورانيومداشته باشد و الزم ببيند 

  "از هيچ کشوری اجازه بگريمي.ضرورت ندارمي که را غنی می سازمي و در اين رابطه  يورانيومالزم بيافتد، اندازه ايکه 
حترميهای که اضالع متحدٔه امريکا زير فشار اسرائيل    امريکا را بر افروخته ساخت و باعث آن گرديداين موضوع دولت اسرائيل و اضالع متحدهٔ 

سنگ بنای مب اتومی را می سازد، لذا اضالع متحدٔه امريکا به حتريک با فيصدی باال  يورانيومچون غنی سازی  .منايدايران وضع  عليهرا جديدی 
از اينکه اقدامات ايران در  زکارانه عليه ايران پيش رفت.تا مرز يک جنگ جتاو  ،خمصوصاً عربستان سعودی ،اسرائيل و کشور های عربی خليج فارس

 يورانيومالزم می افتد تا در مورد غنی سازی  ،خواهد شدجنگ امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی ضد آن کشور  باعث يورانيومرابطه با غنی سازی 
  خمتصراً روشنی انداخته شود.
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  مقوالت فزيکی و کيميائی -2

الزم می افتد که قبل از جر و حبث در اين زمينه چند مقولٔه فزيکی و کيميائی به زبان ساده اندکی توضيح گردند، از  يورانيومبرای درک غنی سازی 
  آن مجله:
 ) ايزوتوپIsotope:(  ا از هم متفاوت باشند، مثالً هايدروجن یبه اتومهای عني عنصرای آاطالق می گردد که تعداد نيوترو )H (

 .)1(تصوير  نيوترون داشته باشد و يا دو يکصفر، که می تواند 
  

  

 

 

 

  
) که H1ium: tProپروتيوم (
از يک پروتون ساخته شده هستٔه آن 

  و بدون نيوترون است.

که )   :H2Deuteriumدويترييوم (  
يک پروتون و يک نيوترون  ازهستٔه آن 

  ترکيب يافته.

از يک هستٔه آن ) که  :H3Tritiumتريسيوم (  
  .پروتون و دو نيوترون به وجود آمده

          .ايزوتوای هايدروجن: 1تصوير 

  
در صد و يک مقدار  0,015 :در صد، دويترييوم 99,885 :يعنی پروتيوم ،به اين ترتيب هايدروجن طبيعی از ترکيب سه ايزوتوپ ساخته شده

اگر مقدار  ناچيز تريسيوم. اگر در ترکيب آب مقدار پروتيوم زياد باشد، آنرا به نام آب سبک و اگر دويترييوم بيشرت باشد، آنرا به نام آب سنگني و
اتومهای غري متعادل راديواکتيف عادل است. تريسيوم اتوم غري مت آنرا به نام آب فوق العاده سنگني ياد می کنند. ،قابل مالحظٔه تريسيوم دخيل باشد

ه و می باشند، يعنی از خود تشعشع نشان می دهند که بر اثر اين تشعشع هسته آا تغيري خورده و جتزيه می گردند. اين تشعشع يا به صورت اشع
 می جهند.از درون هسته بريون يا به صورت امواج الکرتومقناطيسی 

  
 ) تشعشعRadioactivity:( شع خاصيت هستٔه آن عده عناصريست که حالت تعادل ندارند و به صورت ناگهانی و خود به تشع

می شود الفا، بيتا و گاما  می کنند. اين تشعشات که شامل اشعهٔ  صادر کرتومقناطيسیلو يا امواج ا اشعه ،تأثري از بريونخود بدون کدام 
ديگر تبديل عنصر يک  خودش يا به هستهٔ  ،هستٔه اتوم ذراتی را از خود بريون می جهانددارای انرژی زياد اند. در جريان اين پروسه که 

که يک   226که هستٔه راديوم   ديده می شود 2 می شود و يا اينکه وضعيت او با از دست دادن انرژی تغيري می خورد. مثًال در تصوير
 .گرددکه يک گاز است تبديل می    Radon 222 هستهٔ  خودش به (هستٔه هيليوم) الفا اشعهٔ  فلز است بر اثر بريون دادن

  

 
  و الفا يا ذره بريون می جهد اشعهٔ  226از هستٔه راديوم  :2تصوير 

 .[1]تبديل می شود  222خودش به هستٔه گاز رادون 
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جتزيه  و خودشبريون می جهد  الفا اشعهٔ ميليارد  36در هر ثانيه  226شدت تشعشع در اتومهای خمتلف تفاوت می کند، مثًال از يک گرام راديوم 
   بار تشعشع می کند. 31يک گرام پتاشيم در هر ثانيه صرف  مثالً  ،. در حاليکه يک عنصر ديگررودمی شده به فنا 

 
 نيمٔه عمر )Half-life(:  ،ديگری تبديل می شوند، لذا نيمٔه  عناصرراديو اکتيف بر اثر تشعشع به  عناصرچنانکه در باال ذکر شد

راديو اکتيف به پايان رسيده باشد. سرعت اين تبديل که با شدت تشعشع  عناصرعمر به زمانی اطالق می گردد که نيمی از تشعشات 
می گردد، در ميليارد سال  4,5بالغ بر  U238 يورانيومايزوتوپ از هم فرق می کند. مثًال نيمٔه عمر  اين عناصرمتناسب است، در بني 

ايزوتوپ ميليون سال می رسد. اين بدان معنی است که اگر يک کيلوگرام  704صرف به  U235 يورانيومايزوتوپ نيمٔه عمر حاليکه 
ميليارد سال نيم کيلوگرام آن باقی مانده و نيم ديگر آن  4,5در زمان ايکس به وجود آمده باشد، بر اثر تشعشع بعد از  U238 يورانيوم

 .شده به عنصر ديگری تبديل
 
 ) نوکليد و راديو نوکليدNuclide and Radionuclid:(  اا و نيوترونوکليد يک نوع اتوم را گويند که از تعداد معيني پروتو

 .U238 يورانيومراديو نوکليد ، به گونٔه مثال و راديو نوکليد به نوکليدی گفته می شود که تشعشع منايد به داخل هسته ساخته شده باشد
 

 در طبيعت يورانيومپيدايش  -3

يورانيوم يک فلز ثقيل است که به رنگ نقره ئی جاليش  ) می باشد.Uنام ستارٔه اورانوس مشتق شده و يک عنصر کيميائی با مسبول ( از يورانيوم
پروتون  92 مو يورانيمی باشد يعنی اينکه در هستٔه اتوم  92منرب اتومی يورانيوم  ،وزن خمصوص آن دو نيم برابر فوالد است. در جدول عناصر ،داشته
پيدا  ديگر م در طبيعت به صورت خالص وجود نداشته، بلکه بيشرت به قسيم اوکسايد يعنی در ترکيب با اوکسيجن و بعضی عناصرو يوراني دارد. وجود

  . )5تا  3(تصاوير  می شود
  

  

 يورانيومسنگ معدنی : 3تصوير 
)Pechblende در صورتی که در .(

وجود آمده باشد ه حرارای پائني ب
 .[2] چنني شکل را خبود می گريد

 يورانيومسنگ معدنی : 4تصوير   
)Pechblende(   که به شکل دانه های

  انگور و يا ُگرده مانند تشکيل يافته.
https://de.wikipedia.org/wiki/
Uran#/media/Datei:Pitchblen
de_schlema-alberoda.JPG 

که از   يورانيوم منرال دارندهٔ  : اوتونيت:5تصوير   
احجار گرانيتيک در کوهستان " فيشتل " در املان 
بدست آمده. اين منونه ملکيت آقای شوفل می 

سانتی مرت و بلندی آن  24باشد. طول اين منرال 
قرار  .سانتی مرت است که روی سنگ گرانيت 12

  گرفته.
  

دارای انرژی بسيار زياد است تا جائيکه اگر يک  يورانيومشعشع می منايند. هستٔه اتوم دارای چندين ايزوتوپ است که مهه ايزوتوای آن ت يورانيوم
  ميليون کيلوات ساعت برق توليد شده می تواند.  25جتزيه گردد، از آن  يورانيومکيلوگرام 

  

ترکيب  U235 يورانيومدر صد از ايزوتوپ  0,73و حدود  U238 يورانيومدر صد از ايزوتوپ  99,27طبيعی حدود  يورانيومطبيعی:  يورانيومترکيب 
 146دارای  U238 يورانيومايزوتوپ نشان می دهند.  راديونوکليد هاوا را در هستٔه اتوم اين نيوتر تعداد جمموع پروتوا و  235و  238يافته. عدد 

دارای خصلت تشعشع يعنی راديواکتيف اند.  يورانيومنيوترون در هستٔه خود می باشد. اين هردو ايزوتوای  143دارای  U235 يورانيومايزوتوپ و 
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هم برای سوخت در کورٔه اتومی و هم برای توليد مب اتومی به کار می رود. الکن اين ايزوتوپ الزم نيست که صد در صد  U235 يورانيومايزوتوپ 
ساخته می شوند، در حالی که برای توليد مب اتومی  U235 يورانيومدر صد از ايزوتوپ  5تا  3سوخت در کوره های اتومی بني  خالص باشد. مواد

  در صد خالص باشد. 90بايد تا  U235 يورانيومايزوتوپ 
  
  غنی سازی -4

 قدرت جتزيه U235 يورانيوم. زيرا اين ايزوتوپ يعنی شودباال برده  U235 يورانيومايزوتوپ در پروسٔه غنی سازی کوشش به عمل می آيد تا مقدار 
اين توانائی را ندارد. بنا بر آن برای تعامالت هسته ئی، سوخت در کوره های  U238 يورانيومو آزاد ساخنت انرژی را دارد، در حاليکه ايزوتوپ  خود

  افزايش يابد، يعنی غنی گردد.به اندازٔه قابل مالحظه  U235 يورانيومايزوتوپ و برای توليد مب اتومی بايد مقدار  اتومی
در نتيجٔه غنی د. نجتريد می گردطبيعی دخيل اند،  يورانيومکه در ترکيب   U523 يورانيوم یايزوتواو  U238 يورانيوم یايزوتواجريان اين پروسه  در

 يورانيومايزوتوپ مقدار  طبيعی يورانيومافزايش می يابد، از جانب ديگر در باقيمانده های  U523 يورانيومايزوتوپ سازی از يک جانب مقدار 
U523  يورانيومايزوتوپ که مقدار   یکمرت می گردد. در صورت U523  در صد کاهش يافته باشد،  0,3کمرت از طبيعی   يورانيومدر باقيمانده های

 تانکهای جنگیبه طور مثال در ضد زره  راکتهای، خمصوصاً می کنند. يورانيوم فقري در ساخت اسلحه يورانيوم فقري يادبه نام اين چنني يورانيوم را 
  به کار می رود. 

مانند تقطري، انتشار، تفريق در کثافت خمصوص و يا استفاده از قؤه الکرتومگنيتيک يا مقناطيست  به طرق خمتلف صورت می گريد يورانيوم غنی سازی
 ينبا گاز فلور  طبيعی يورانيومخنست  ميتود اخريالذکر دو که در هر  است ژسنرتيفو  بکاربرد انتشار گاز وه دو طريق الکن مهمرتين ميتود آن برقی.

يعنی  يورانيومو ايزوتوای  ين. اين گاز از ماليکوهلای فلور به دست می آيد) 6UFهکزافلورايد ( يورانيومگاز   آن تعامل داده می شود که در نتيجهٔ 
 يورانيوم یايزوتواکه با   ينماليکوهلای گاز فلور کنه مسأله در اين است که   ترکيب يافته. U235 يورانيومی ايزوتواو  U823 يورانيوم یايزوتوا

U238 ائيکهکمی ثقيل تر و   ،تعامل کرده انداکه با   آيورانيوم یايزوتو U235 و اين اساس کار را تشکيل می  کمی سبکرت اند  ،تعامل کرده اند
  :صورت می گريداز دو طريق  که اين عميله  از هم جتريد شوندبايد يعنی اينکه ماليکوهلای سنگني و سبک  .دهد

  
) فشار آورده می شود تا از يک غشای مسامه دار 6UFفلورايد (اهکز  يورانيومبر گاز در يک حمفظه در اين طريقه  از طريق انتشار گاز: –اول 

 یايزوتواهکزافلورايد که در ترکيب آن  يورانيومکه برای اين گاز قابل نفوذ است، بگذرد. در نتيجٔه آن ماليکوهلای يعنی از يک فلرت ايت باريک  
U523 ای سنگني  يا فلرت دخيل اند و سبک تر اند با سرعت از اين غشای مسامه داريورانيومعبور می کنند، در حاليکه ايزوتو U823  با اين

غنی گامهای ديگری گذاشته شود. که  و در نتيجه از هم جتريد می شوند. ره دهی اين طريقه هم کافی نبوده و اجياب می کند  عبور نتوانسته  آسانی
در صد غنی سازی جهان را احتوا  42فلورايد که در اضالع متحدٔه امريکا و فرانسه صورت می گريد، حدود ااز طريق انتشار گاز هکز  يورانيومسازی 

  غنی شده است.  يورانيومتا دو در صد افزايش يافته باشد، در واقع اين  U523 يورانيوماگر ايزوتوپ . ]3[می کند 
  

 بر اثر قؤه فرار از مرکز در اين طريقهدور می زنند.  60000سنرتيفوژ ها در يک دقيقه تا  چنني اين :از طريق بکاربرد سنرتيفوژ ها – دوم
 حوالی به شدت کمرت دردر حاليکه ماليکوهلای سبک  عمودی سنرتيفوژ به شدت بيشرت به طرف جدار آن می پرندليکوهلای سنگني از حمور ام

از هم جدا می گردند. چون بازدهی تا حدی  يورانيومايزوتوای سنگني و سبک به اين ترتيب  .)6(تصوير  سنرتيفوژ تراکم می کنندعمودی حمور 
 اين طريقه ره دهی جمموعی تا اين عمليه چندين بار تکرار شود و ازينرو تعداد زياد اين دستگاهها در کنار هم قرار می گريندسنرتيفوژ ها کم است، 

  .)7(تصوير  بيشرت گردد
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حرارت داده می در آن  گاز  ی کهسنرتيفوژ  :6تصوير 

هکزافلورايد از  يورانيومشود: در اين سنرتيفوز گاز 
  پائني داخل می گردد. 
  6UF235دانه های آبی روشن: 
  6UF823دانه های آبی تاريک: 

برای ارتقای ره دهی در پروسٔه غنی سازی بايد صد ها سنرتيفوژ در کنار  :7تصوير   
  هم قرار داده شوند.

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

  
  .را احتوا می کند غنی سازی [3]در صد  58اقتصادی تر و مؤثر تر است و در سطح جهان تا  فوژ هايبه کمک سنرت  يورانيومغنی سازی 

  
  مب اتومی -5

  دو راه موجود است: ساخنت مب اتومی برای
  

متناسب  نظر به اينکه مب اتومی مورد نظر چقدر امهيت اسرتاتيژيک داشته باشد، درجٔه غنی سازی بايد :U235 يورانيوم ايزوتوپ غنی سازی – اول
با خالصيت  U523 يورانيومايزوتوپ  .در صد برسد 90رود که تا بايد باال ب U523 يورانيومايزوتوپ بيشرت باشد، يعنی اينکه درجٔه خالصيت  به آن

کفايت با درجٔه خالصيت کم  مواد سوخت در حاليکه برای سوخت در کوره های اتومی مقدار زياد  کم از قؤه انفجاری کمرتی برخوردار می باشد.
  می کند.

  
به در کوره های اتومی  U523 يورانيومايزوتوپ  بر اثر سوخت در طبيعت به ندرت پيدا می شود، الکن ماده اين :Pu239م و توليد پلوتوني – دوم

 ،بکار برود، طی پروسٔه سوختبرای توليد انرژی در کوره های اتومی  U523 يورانيومايزوتوپ  کهوقتي يعنی .]4[ وجود می آيده اندازٔه قابل مالحظه ب
کار می کنند، از مواد اضافی جتريد    جمدداً به ميان می آيد. اين پلوتونيوم در دستگاههای که باالی باقيمانده های سوخت اتومی  Pu392پلوتونيوم 
  .و برای ساخت مب اتومی به کار می رود می گردد

ساخته شده باشد، آسانرت  Pu239ساخته باشد، نسبت به مب اتومی که از پلوتونيوم  U523 يورانيومختنيک انفجار دهی مب اتومی که از ايزوتوپ 
است. الکن مب اتومی که از  سهلرتنگهداری آن ساده تر و استعمال آن  ،دارد U523 يورانيومکمرتی که   است. عالوه بر اين نسبت تشعشعات

   نگهداری آن مشکلرت است. ،پلوتونيوم ساخته شده باشد، خباطر تشعشعات شديد آن
انرژی بسيار زياد توليد می  ،آزاد می گردد، مب اتومی در نتيجٔه تعامالت هسته ئی شانبرخالف مواد منفجره که انرژی آا بر اثر تعامالت کيميائی 

وجود ه و گازی که از مواد حمل انفجار ب بلندکند که بر اثر اين انرژی زياد مواد نزديک به حمل انفجار به گاز داغ تبديل می شوند. بر اثر اين حرارت 
اين فشار بلند  وجود می آيد که باعث بروز امواج بلند فشار و حرارت می گردد.ه زياد ب العاده فوق، حجم اضافی آمده، حرارت هوا بلند رفته

برق بسيار عمارات را منهدم کرده و هر آنچه در مسريش قرار داشته باشد، آنرا ويران می کند. عالوه بر اين بر اثر انفجار مب اتومی مضاف بر رعد، 
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در نتيجٔه اين اتفاقات زنده جاا  سانتی گريد حرارت می داشته باشد که به هر آنچه برسد آنرا می سوزاند. قوی به وجود می آيد که هزاران درجه
ادی حيات خود را از دست داده و آباديها به ويرانه تبديل می شوند. مضاف بر اين مواد راديواکتيف به هوا و زمني گسرتش يافته و ساهلای متم

د، الکن از طرق خمتلف داخل وجود انسان و حيوان و نبات ند و نه احساس می شو نديده می شوند و نه بو دار اين مواد نه  تشعشع می کنند.
باعث  ،را آلوده کرده يافته، آب و خاکانتقال دورتر هزاران کيلو مرت  تااين مواد راديواکتيف توسط باد  باعث بروز امراض خمتلف می گردد. ،شده

بر اثر انفجار مب اتومی اشعٔه مقناطيسی برقی بسيار قوی به ميان آمده و لينهای برق و وسايل برقی را ختريب می کند.  مريضيهای کشنده می گردد.
تاريکی نور  تغيري می خورد و گرد و خاکی که به هوا پرتاب می گردد باعث ،انفجار ترکيب امتوسفري، خمصوصًا غلظت اوزونچنني مهچنني بر اثر 

يبت ديگر به خورشيد گرديده کرٔه زمني را سرد ساخته و تأثريات منفی باالی زنده جاا می گذارد. عالوه بر اين در قبال انفجار مب اتومی هزاران مص
  وجود می آيد که از توضيح آن در اين خمتصر صرف نظر می گردد.

  
  ز امريکا بر ايرانو و احتمال جتامعضلٔه غنی سازی  -6

آمده، جماز نيست. " ه ئیهست های"منع گشرتش سالح قراردادملل متحد که در  مؤسسهٔ  توليد مب اتومی مطابق به مقرراتبرای  يورانيومغنی سازی 
اضالع متحدٔه امريکا، احتاد شوروی و  يعنی ه ئیکشور های دارندٔه سالح هست  به اشرتاکدر خنست  1968سال در اول جوالی  اين قرارداد

مرعی االجرا گرديد. دولت ايران در  1970به امضاء رسيد که پسانرت فرانسه و چني نيز به آن پيوستند. قرارداد مذکور در پنجم مارچ سال  بريتانيا
کشور به اين   191 مجعاً  2015سال  تاد. تصويب کر  1970منوده و آنرا در سال  ءاين قرارداد را امضا 1968در سال  لوی رضاحممد زمان 

ازين  2003تنها کشور های هند، پاکستان، اسرائيل و سودان جنوبی اين قرارداد را امضاء نکرده اند. کوريای مشال در سال  ه بودند.قرارداد پيوست
  قرار داد خارج شد.

ء کننده اجازه دارند که از انرژی هسته ئی برای مقاصد صلح آميز " تصريح گرديده که کشور های امضاه ئیرتش سالحهای هستس"منع گ قرارداد در
گرديده. ايران پيوسته فرياد   ،امريکااضالع متحدٔه خمصوصاً  ،استفاده منايند. دقيق مهني بند قرارداد مائه کشمکش فی مابني ايران و کشور های غربی

د، در حالی که کشور های غربی و اسرائيل تأکيد می کنند که غنی سازی برای مقاصد صلح آميز صورت می گري  يورانيوممی کشد که غنی سازی 
  در ايران تقالئی است برای ساخنت مب اتومی. يورانيوم

تطبيق و يا زير پا می گردند. مثًال در فيصله نامه های متعدد  قوت کشورهازور و چنانکه بر مهگان هويداست، قرارداد های بني املللی مطابق به 
ذاشت. شورای امنيت مؤسسٔه ملل متحد به اسرائيل اعالم گرديد که از مناطق اشغالی سرزمينهای فلسطينی خارج گردد. الکن اسرائيل بر آن وقعی نگ

اد که از محله بر عراق حذر منايد. الکن جورج دبليو بوش (پسر) شورای امنيت مؤسسٔه ملل متحد به امريکا هشدار د 2003مهچنانکه در سال 
با خاک يک اين فيصله را نا ديده گرفته بر عراق گستاخانه جتاوز کرد که بر اثر آن ميليوا نفر کشته، مهاجر و بی خامنان شدند و آن کشور معمور 

 NAFTA" يا یمشال یکايمر امنطقه جتارت آزاد ، پيمان "ئی ميان برد"مهچنان اضالع متحدٔه امريکا از پيمان "منع راکتهای هسته  سان شد.
(North American Free Trade Area)    منعقد شده بود، "معاهدٔه و کانادا سيکو مک کا،يمر ا متحدهٔ  االتيا نيب 1994در سال که

  متحد" به صورت يک جانبه خارج گرديد.پاريس در مورد کاهش گازات گلخانه ئی" و مصوبٔه "شورای حقوق بشر مؤسسٔه ملل 
متحدٔه امريکا، فرانسه و بريتانيا سالحهای  اضالع" نيز موضوع بر مهني مصداق است. چنانکه ه ئی"منع گشرتش سالحهای هست در مورد قرارداد

در برنامٔه  وزير خارجٔه ايران ه قول جواد ظريف. بکه اين خود با اين قرارداد در تناقض است  پيش رفتٔه اتومی در اختيار دولت اسرائيل قرار داده اند
که با   . اسرائيل می تواندکالهک هسته ئی در اختيار دارد  200ل تا ، دولت اسرائيژورناليست بريتانوی با خامن زينب بداوی Hardtalkتلويزيونی 

اسرائيل و عربستان سعودی از يک جانب و ايران از  ،امريکا روی راکتهای ميان برد هر گوشٔه ايران را مورد جتاوز قرار دهد. اين کالهکهانصب 
چنانکه بعد از سرنگونی طيارٔه بی سرنشني امريکا جانب ديگر در آستانه جنگی قرار دارند که می تواند شرق ميانه را به جممری از آتش تبديل کند. 

از چنني جنگی امريکا  اضالع متحدهٔ پس گرفت. دونالد ترامپ ده دقيقه قبل از شروع جنگ، فرمان آغاز جنگ را  ،ايران اه پاسدارانتوسط سپ
و احنراف افکار مردم  انديشه منی کند، زيرا سرزمني آن هزاران کيلومرت دورتر قرار دارد. احتماًال که آخوند های ايران نيز برای تثبيت موقعيت خود

  :سعدیبه قول  طالب چنني جنگی باشند يا يران از اوضاع بد اقتصادی و اجتماعیا
  

  اگر زجنري باشد بگسالنند    جاهالنند جانب هر دوبر گر و  
  



 7

و ساهلا سري انکشاف و توسعٔه اقتصادی آا  ايران کشور های منطقه به مصيبت بزرگی گري خواهند کرددر چنني جنگ احتمالی بني امريکا و الکن 
ز به عقب خواهد افتيد و زمينه برای رشد بی ثباتی، رجعتگرائی، افراط گرائی، خشونت، فقر و دهها ذلت و خواری ديگر مساعد خواهد گرديد. ا

  از امکان بدور نيست. نيز جانب ديگر توسعه و دوام چنني جنگی
ور های دارندٔه سالح اتومی مانند پاکستان، هند، چني، فدراسيون روسيه و احتماًال ايران قرار گرفته، از مهه بيشرت نستان که اينک در دايرٔه کشاافغ

ازينرو  ياا نه تنها در خبشهای اقتصادی، بلکه در متامی زمينه های اجتماعی اثرات زشت خود را بر جا خواهد گذاشت.ز زيان خواهد ديد. اين 
امريکا به حتريک اسرائيل و عربستان آغاز گر آن خواهد بود، بايد از قبل حمکوم گردد. مهچنان دولت ايران از مسألٔه غنی چنني جنگی که جتاوز 

از منابع عظيم گاز طبيعی اين کشور ايران می تواند در عوض . ساخت مب اتومی می گردد، صرف نظر منايددر  پيشداوری که منجر به  يورانيوم سازی
. مب اتومی از جانب هر کشوری که استعمال شود، جز توليد انرژی و از منابع انرژی جتديد پذير مانند انرژی خورشيد، باد و غريه استفاده منايدبرای 

   به صراحت تصديق کردند. هريوشيما و ناکازاکیشهر های نابودی بشر و طبيعت چيزی در قبال ندارد و اين حقيقت را 
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