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  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ مارچ ٢٦

 

 تر از نيروگاه اتمی  نيروگاه اتمی بوشھر از لحاظ امنيتی مدرن«

 !؟» استجاپان
   

سيسات نيروگاه اتمی بوشھر از لحاظ امنيتی أت« ادعا کرده که س جمھور حکومت اسالمیئيمحمود احمدی نژاد، ر 

 کند که وقوع زمين لرزه سھمگين در نزديکی اين نيروگاه موجب   است و فکر نمیجاپانمدرن تر از نيروگاه اتمی 

  ».بروز مشکالت جدی بشود

 خبرنگار تلويزيون دولتی گو با و ، در گفت٢٠١١ چ مار١٥شنبه  احمدی نژاد، معروف به محمود چاخان، روز سه 

 ای سھمگين  ال که آيا ايران توان آن را دارد در صورت وقوع زمين لرزهؤاسپانيا در کاخ خود، در پاسخ به اين س

 در نزديکی نيروگاه اتمی بوشھر اين نيروگاه را از آسيب جدی حفظ کند، پاسخ داد که با توجه به جاپانھمانند 

  .وگاه بوشھر فکر نمی کند مشکل خاصی پيش بيايدھای ايمنی باالی نيرداستاندار

 ھای   که نيروگاه است، حال آن» استانداردھای امروز دنيا«او، ادعا کرد که استانداردھای ايمنی نيروگاه بوشھر 

  . ساخته شده است» با استانداردھای قديمی«و »  سال قبل۴۵بيش از  «جاپان

 نيروگاه اتمی بوشھر، چند سال قبل از به حاکميت رسيدن حکومت گويا احمدی نژاد، فراموش کرده است که ساخت

ساخت اين . جھل و جنايت اسالمی، در دوره حکومت پھلوی آغاز شده و ھنوز ھم به کلی به پايان نرسيده است

لمانی ھا و فرانسوی ھا در دوره حکومت پھلوی آغاز شد و سپس توسط روس ھا ادامه انيروگاه، نخست توسط 

 از تحريم ھای اقتصادی ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل و تحريم ھای يک جانبه اتحاديه اروپا و پس. يافت

 و برخی کشورھای ديگر، حکومت اسالمی به بازارھای مخفيانه روی آورده و بسياری از دستگاه ھا و امريکا

در آن جا ھا، به ساختن بمب اتم ابزارھای مورد نياز نيروگاه بوشھر و ھم چنين نيروگاه ھای مخفی ديگر که 

عالوه ه ب. مشغولند از اين بازارھای قاچاق و مخفيانه تھيه کرده است قطعا از ايمنی ھای الزم برخوردار نيستند

آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز ھمواره و ھم چنين ھمين چند روز پيش نيز اعالم کرد که حکومت اسالمی ايران، 

  .ا آژانس نداشته و به طور مخفيانه به فعاليت ھای اتمی مشغول استھمکاری ھای الزم را ب
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 خيز است و به ھمين دليل، در ايران   نژاد، در اين مصاحبه خاطرنشان کرد که کشور ايران، کشوری زلزله احمدی

  . ھای مردمی تا حد ممکن در اين مورد آمادگی دارند  ھای اداری و گروه سازمان

 خيز بودن و داشتن سابقه در وقوع  ، به دليل زلزلهجاپانر حالی بيان شده است که کشور اين ادعاھای دروغين د

 قرار دارد، به حدی که در زمان ئیسيسات ساختمانی در سطح بسيار باالأ ھای سھمگين، از لحاظ ايمنی ت زمين لرزه

  . ھای اين کشور آسيب چندانی نديدند  خراش وقوع اين زلزله بسياری از آسمان

 ١٢تر ھم در ايران به ويژه در تھران  ريش٩انه اگر زلزه ای حتی کم تر سفأين ادعا ھنگامی مطرح می شود که متا

مگر . دادليون ھا انسان جان خود را از دست خواھند بر روی سنگ باقی نخواھد ماند و مليونی روی دھد سنگ م

 ھنوز ھم به حالت عادی برنگشته است؟ کمک سان شد وبا خاک يکتر بود که اين شھر زلزله چند چند درصد ريش

ھای انسانی و بين المللی ھم که برای کمک به بازماندگان اين فاجعه و ساخت مجدد شھر به حکومت اسالمی داده 

 در اين مورد ئیولين اين حکومت، باال کشيده شد که خبرھاؤاز اين کمک ھا، توسط مقامات و مسشد بخش زيادی 

  .زارش شده استبارھا در رسانه ھا گ

، ھزاران نفر جان خود را از دست دادند اما جاپانتر و سونامی در  ريش٩/٨ای با قدرت  زمين لرزه به دنبال وقوع  

براساس . سفانه قربانيان زيادی از مردم اين منطقه خواھد گرفتأ، متجاپاناحتماال فاجعه نيروگاه فوکوشيمای 

   کننده طور جدی آسيب ديده و با مشکالتی از جمله از کار افتادن خنکگزارشات، اين نيروگاه در برخی نقاط به 

  .ھای برخی رآکتورھا و انفجارھا روبروست

در حال حاضر در سه رآکتور از شش رآکتور اين نيروگاه انفجار و آتش سوزی رخ داده که متعاقب آن ميزان 

 ترين حادثه اتمی و فاجعه   منجر به وقوع بزرگتشعشعات راديواکتيو خارج شده از اين رآکتورھا افزايش يافته و

  .انسانی، پس از واقعه چرنوبيل شده است

 و سونامی ناشی از آن، خسارت ھای زيادی را به مناطق ساحلی ٢٠١١ چ مار١١ ريشتری روز جمعه ٩زلزله 

  . وارد کرده استجاپانشمال شرقی 

 فوکوشيما دائيچی را در پی افزايش ميزان تشعشعات یئ اعالم کرده است که کارکنان نيروگاه ھسته جاپاندولت 

ی به اندازه ئ، گفته است که تشعشات ھسته جاپانيوکيو ادانو، سخن گوی دولت . راديواکتيو از آن خارج کرده است

 ميلی سيورت ١٠٠٠به گفته او، تشعشعات به حدود . ای باال رفت که برای کارکنان نيروگاه خطر جدی شده است

  . ميلی سيورت رسيده است٨٠٠ تا ۶٠٠م اکنون بين رسيد اما ھ

 تکنسين تالش می کردند با خنک کردن محفظه سوخت راکتورھای نيروگاه، از ذوب شدن سوخت ھسته ۵٠حدود 

، می گويند که به وسيله ھليکوپتر و خودروھای آب پاش جاپانمقام ھای . ی و بروز فاجعه ای اتمی جلوگيری کنندئ

 درصد از سوخت يکی از ٧٠، اعالم کرده است که حدود جاپاندولت . امه خواھند دادبه عمليات مھار اد

  .راکتورھای اين نيروگاه در اثر زلزله و سونامی آسيب ديده است

 ٣٣گزارش ھا حاکی ست که .  واقع است، شش راکتور داردجاپاننيروگاه فوکوشيما دائيچی که در شمال شرق 

ھم چنين تاکنون چھار انفجار در راکتورھای نيروگاه . ا نيز آسيب ديده استدرصد سوخت يکی ديگر از راکتورھ

گزارش ھای ھواشناسی بيانگر حرکت تشعشعات از نيروگاه به سوی اقيانوس آرام در اثر .  رخ داده استجاپان

  .وزش باد است
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دو . دوشنبه منفجر شدنداين نيروگاه اتمی شش راکتور دارد و راکتورھای شماره يک و سه آن در روزھای شنبه و 

انفجار راکتور . انفجار نيز در روز سه شنبه به ساختمان محل استقرار راکتورھای شماره دو و چھار آسيب زد

  .شماره چھار با آتش سوزی در حوضچه نگھداری سوخت ھسته ای در آن ھمراه بود

ما از ساکنان محلی، از افرادی که در  کيلومتری نيروگاه اتمی فوکوشي٢٠ ضمن تخليه شعاع جاپانمقام ھای دولت 

 کيلومتری نيروگاه زندگی می کنند، خواسته اند يا محل را ترک کنند يا در خانه ھای خود بمانند و ٣٠ تا ٢٠شعاع 

  .به فضای باز نروند

 و ساير کشورھای جاپانگزارش ھای متناقض از ميزان تشعشع راديو اکتيو از نيروگاه فوکوشيما نگرانی مردم 

 درجه در مقياس ريش تر جنوب غربی توکيو، ٢/٦در اين حال، زلزله ای به قدرت . نطقه را به ھمراه داشتم

  . مارس لرزاند١٥ را در روز سه شنبه جاپانپايتخت 

شود که  درباره وضعيتی ھشدار داده می . ھای اتمی در ميان است  سخن از بزرگ ترين فاجعه نيروگاه جاپاندر 

 ھا حاکی از آن است که اوضاع در فوکوشيما از کنترل  گزارش.  شد  چيزی است که تصور می  تر از آن ھولناک

  .  شود خارج می

 اعالم کرد که در ديواره يک راکتور دو سوراخ به ابعاد ھشت متر مربع در حال بزرگ جاپانسازمان انرژی اتمی 

  .ه است کننده از کار افتاد در دو راکتور ديگر ھم سيستم خنک. شدن است

   نيز که دارای ماده٣از رآکتور .  احتماال بر اثر يک انفجار ھيدروژنی روی داده است٣ سوزی در رآکتور  آتش

  خبرگزاری کيودو، گزارش داد که اين دود می.  خيزد بسيار سمی و خطرناک پلوتونيوم است، دود به ھوا برمی

  . ھای سوخت باشد  ميله تواند مستقيما از محفظه

دھد به طور مستمر از تاسيسات فوکوشيما دودی غليظ   ھای تلويزيونی تصاويری پخش کردند که نشان می  دهفرستن

  . سازی آتش را از طريق ھوا آغاز کنند  توانند کار خاموش کوپترھا به دليل خطرات موجود نمی ھلی.  خيزد برمی

 کيلومتری جنوب فوکوشيما واقع شده ٢۶٠و در  ميليون جمعيت دارد ٣۵ آن که حدود   شھر توکيو و حومه در کالن

  .است، ھنوز ترس از ابر راديوآکتيو حاکم است

 خالی از سکنه در اطراف   ای برای گسترش شعاع منطقه پس از رويدادھای اخير در نيروگاه فوکوشيما ھنوز نقشه

به کسانی . ط ديگر منتقل شده بودند کيلومتری پيرامون فوکوشيما به نقا٢٠مردم اين منطقه تا شعاع . آن وجود ندارد

  . ھای خود را ترک نکنند  کنند گفته شده که خانه  کيلومتری در اين منطقه زندگی می٣٠که تا شعاع 

، از مردم خواست که از جاپاندولت .  از کشور ھمواره دشوارتر شده استئی ھا تھيه مايحتاج زندگی مردم در بخش

اکنون سرما و برف شديد، بيماری و گرسنگی نيز به .  کنندئی جو صرفهاحتکار خودداری و در مصرف انرژی 

  .دردھای مردم اين منطقه افزوده شده است

.  تر از پيش برای انتقال مردمی که در معرض خطر مستقيم قرار دارند آغاز شده است ھم اکنون اقداماتی گسترده

اند منتشر   که برای محافظت درست شده ئی ھا تمانليستی از ساخ» ياماگاتا« در  خبرگزای کيودو گزارش داد که

 اند که ظرفيت  به اين خبرگزاری گفته است که مسئوالن در حال بررسی» توچيگی«سخن گوی منطقه . شده است

   : Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift.پناه دادن چند نفر را دارند

اما سئوال اين است که .  ترين فجايع در نوع خود است  رخ داده، يکی از سنگينجاپان چه تاکنون در  باين ترتيب، آن

  . در چرنوبيل رخ داد١٩٨۶ رود که در سال  وخامت اوضاع به سمت شرايطی می
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 ای چرنوبيل، در بيش تر مناطق نزديک به نيروگاه آن، آمار بيماران مبتال به انواع   ھسته ل پس از فاجعهبيست سا

  . دھد  درصد افزايش نشان می۴٠ھای سرطان تا  بيماری 

طبق آمار .  کردند در جريان فاجعه اتمی چرنوبيل، بيش از ھمه کسانی آسيب ديدند که از نزديک با آن مبارزه می

  .اند  ھزار تن در اين رابطه جان خود را از دست داده ٢۵ تاکنون

معنای آن اين است که از طريق آن .  کننده دارند متحصصين می گويند که ذرات راديوآکتيو در بدن خصلتی يونيزه

وانند ت  ھای بيولوژيک و نيز آب در بدن انسان می   ملکول ھمه. شود  به پيرامون شليک می ئی ھا ھا دائما الکترون 

 ھای بدن را نابود و  ھای اتم ِ ملکول شود که پوسته   ای می  ولی اين باعث آزاد شدن انرژی. اين پرتوھا را ترمز کنند

 گردد تا   در بدن آغاز میئیای از فعل و انفعاالتی شيميا به اين ترتيب، زنجيره .  کند ھای آن را آزاد می الکترون 

 غيرقابل کنترل ھستند و از ئیاين فعل و انفعاالت شيما. ه ترکيبات پايداری ايجاد کند ھای آزاد شد بتواند با الکترون

  . ھای بدن بيگانه ھستند  گردند که برای سلول ای منجر می جمله به ترکيبات تازه 

 ھا  يباگر آس.  شوند  ھا نابود می  دھند و اجزای سازنده سلول  ھای بدن کارکرد خود را از دست می در نتيجه آنزيم

 ھای وارده  ھر قدر آسيب.  گذارد  انجامند و اين امر بر ژن وراثتی نيز تاثير می  ھا می بزرگ باشند، به مرگ سلول

  . يابد  ھا بيش تر باشد، خطر ابتال به بيماری سرطان در آدمی افزايش می به سلول

اولين . يزان راديوآکتيو در ھوا دارد ھای ناشی از تشعشعات راديوآکتيو بستگی مستقيم به م شدت و ضعف بيماری

  اين عوارض چند ساعت پس از قرار گرفتن انسان در معرض اشعه.  ھای آن سردرد و حالت تھوع است نشانه

 و ئی اشتھا  شوند، ولی بيمار پس از چند روز دچار کم سپس اين عوارض ناپديد می.  کنند راديوآکتيو بروز می

  . کشد ته طول می شود که چند ھف خستگی مفرط می

ولی مصونيت بدن در برابر . ابدئياگر شخص در معرض تشعشعات زياد راديوآکتيو قرار نگرفته باشد، بھبود م

  . ماند  شود و اين ضعف تا پايان عمر باقی می  ھای عفونی غالبا تضعيف می  ھای ديگر و به ويژه بيماری بيماری

  يکی از شناخته.  گردد  ناپذير منجر می  ھای سخت و درمان  به بيماریتاثير تشعشات زياد راديوآکتيو بر بدن غالبا

 کند که ترميم ناپذير   وارد میئی ھا  ھای بدن آسيب تشعشع باال به سلول.  ھا سرطان خون است  ترين اين بيماری شده

  .ست ھای ناشی از تشعشات راديوآکتيو، سرطان استخوان ا يکی ديگر از پيامدھای بيماری. ھستند

  ھنوز از ميزان آلودگی. بھترين راه مقابله با خطر تشعشعات راديوآکتيو، دور شدن به موقع از مناطق آلوده است

 اطالعات دقيقی در دست نيست و ھمه اميدوارند که دولت اين کشور به موقع مردم را جاپانھای راديوآکتيو در 

  .رده باشدمطلع و آنان را از مناطق خطرناک به نقاط امن منتقل ک

پليس . ، اعالم کرده است که کشورش با بدترين بحران از زمان جنگ جھانی دوم روبروستجاپاننخست وزير 

ھای مالی،  بنابراين، دامنه خسارت .  ھزار نفر فراتر رود  دھد که ميزان تلفات زلزله از ده  نيز احتمال میجاپان

  . روشن نيست، ھنوزجاپان محيطی و سونامی و زلزله  جانی و زيست

  ملقب به انوالگی که از٢٩ ميالدی يک ھواپيمای بمب افکن بی ١٩٤٥الزم به يادآوری است که دوشنبه ششم اوت 

 چھار جاپانصبح به وقت  جزيره تينيان برخاسته بود به ھمراه دو ھواپيمای ديگر در ساعت ھشت و پانزده دقيقه

 متری روی ٩٤٨٠را از ارتفاع  ٢٣٥ يلوگرم اورانيوم ک٦٠، در بردارنده »پسر کوچک«بمب تنی معروف به 

قرار دارد رھا کرد » گنبد بمب اتمی«مکانی که امروز در آن  شد در باالی ھيروشيما که از آسمان بوضوح ديده می

  یجاپان. بود  نامنتظرهجاپانحمله اتمی به ھيروشيما، کامال برای .  متری منفجر شود٥٤٨ارتفاع   ثانيه بعد در٤٣تا 

 ی ورودجاپانديگر وقتی رادارھای  از سوی.  اند بی خبر بودند  ھا به بمب اتمی دست يافته امريکائیھا از اين که 
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 ھستند، زيرا بمباران ئینوع شناسا  شد که اين پروازھا از تنھا سه ھواپيما را به منطقه نشان دادند، پنداشته می

  .بود مناطق، با تعداد انبوھی بمب افکن مرسوم

 ديگر جزيره ٢٩بی   ميالدی، سه روز پس از بمباران اتمی ھيروشيما، يک ھواپيمای١٩٤٥ج شنبه نھم اوت پن

ھواپيما . تمام ابری و ديد بسيار اندک بود ھوا در ککورا. تينيان را با ھدف بمباران شھر صنعتی ککورا ترک کرد

نگرانی از کم آمدن سوخت برای گشت زدن . نداشتای  پيدا کند اما فايده  سه بار منطقه را دور زد تا ديد مناسبی

پنجاه  ساعت ده و. ن شده خود، يعنی ناکازاکی راھی کردئيخلبان بسوی دومين ھدف از پيش تع بيش تر روی ککورا

اما پس از چھار دقيقه خلبان . بود و ھشت دقيقه صبح ھواپيما به ناکازاکی رسيد که آن جا نيز ھوا ابری و ديد اندک

به اين ترتيب، يک بمب چھار و نيم تنی . از آن می توانست شھر را زير پا ببيند  ای در ابرھا بيابد که روزنهتوانست 

» مرد چاق« به» کوچک پسر« که بخاطر بزرگی اندازه آن نسبت به ٢٣٩ کيلوگرم پلوتونيم ١٠بردارنده حدود  در

  .ی منفجر گشتمتر ٥٠٠ملقب بود به سوی ناکازاکی رھا شد که در ارتفاع حدود 

، اولين و آخرين مردمی در جھان بودند که در جنگ جھانی دوم بر جاپانمردم شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی در 

بمباران اتمی ھيروشيما و ناکازاکی دو عمليات اتمی بودند که در زمان جنگ جھانی . سرشان بمب اتم ريخته شد

در اين دو عمليات، .  انجام گرفتندجاپان، عليه امپراتوری اامريکس جمھور وقت ئيدوم، به دستور ھری ترومن، ر

 روز بر روی شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی انداخته شد که باعث کشتار گسترده ٣دو بمب اتمی به فاصله 

  . شھروندان اين دو شھر گرديد

خانه به  ٥٥٠٩ ان شد، خانه کامال وير١٣٢٦ خانه سوخت، ١١٥٧٤آمارھای رسمی، در اثر انفجار اين بمب  بنا بر

 نفر در اثر اين دو بمباران اتمی جان باختند که بيش تر آنان را شھروندان ٢٢٠،٠٠٠حدود . شدت آسيب ديد

 ١٩۴۵بيش از نيمی از قربانيان بالفاصله ھنگام بمباران کشته شدند و بقيه تا پايان سال .  دادند غيرنظامی تشکيل می

  .کتيو جان خود را از دست دادندبر اثر اثرات مخرب تشعشعات راديوا

پس . ای در جھان است ای ھيروشيما و ناکازاکی تا به امروز تنھا موارد استفاده جنگی از سالح ھسته  بمباران ھسته 

  . تسليم شدجاپاناز اين دو بمباران، دولت 

   

 بی تفاوت جاپانس جمھور حکومت اسالمی و ديگر سران و مقامات اين حکومت، به فاجعه اتمی ئيدر حالی ر

ھستند پيش از اين کارشناسات بارھا ھشدار داده اند که اگر به عنوان مثال، يک زلزه حدود ھفت ريش تری در 

تھران روی دھد ساختمان ھای اين کالن شھر، در فاضالب ھا فروخواھند رفت و ميليون انسان جان خود را از 

  .دست خواھند داد

ن، حتی دولت ھا را نيز به تحرک واداشته که يکی پس از ديگری تعطيلی و يا اما در نزد افکار عمومی مردم جھا

با خواست تعطيلی نيروگاه ھای اتمی، تظاھرات ھای بزرگی نيز در . بررسی ايمنی نيروگاه ھايشان را اعالم کنند

  .کشورھای غربی برگزار شده و يا در حال برگزاری است

 غربی، با خواست تعطلی نيروگاه ھای اتمی برگزار شده و ھم چنان ھم اکنون تظاھرات ھای بزرگی در کشورھای

ر خواھند داد اما برخی ديگر ئيبرخی دولت ھا در حالی که اعالم کرده اند سياست ھای اتمی خود را تغ. ادامه دارد

  .چون روسيه، ضرورتی نمی بيند که به فعاليت ھايش در اين عرصه خاتمه دھد

ه اعالم کرد که تمامی تدابير ايمنی و امنيتی موجود در شش نيروگاه اتمی خود را بار شنب دولت اسپانيا روز سه 

  .ديگر مورد بررسی قرار خواھد داد
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 ١٣در مدار،   راکتور فعال ۴۴٢اتمی وجود دارد که در مجموع با   نيروگاه ٢١٠در حال حاضر در سراسر جھان 

  .کنند درصد از کل انرژی جھان را تامين می 

 مانند ھند، چين و ايران ئیکه به دنبال نقشی کليدی در بازار انرژی اتمی در جھان است، در کنار کشورھاروسيه 

 ٢٠، اعالم کرد که از ساخت جاپاناين کشور درست پس از رخداد اتمی . در حال ساخت راکتورھای اتمی است

 ھای خود را   کرد که روسيه برنامهوالديمير پوتين، اعالم. راکتور اتمی جديد در خاکش صرف نظر نخواھد کرد

 ھای خود   را در برنامهجاپانمسلما نتايج وقايع اتمی اخير در «ر نخواھند داد اما ئيھای جديد تغ برای ساخت نيروگاه 

  » .لحاظ خواھد کرد

ين انرژی در برابر انواع ديگر روش ھای تأم» تنھا آلترناتيو واقعی قوی«پوتين، پيش تر از انرژی اتمی به عنوان 

سھم انرژی اتمی در تامين .  راکتور اتمی تازه ساخته شوند٢۶ در روسيه ٢٠٣٠قرار است تا سال . نام برده است

روسيه قصد دارد .  برسد٢٠٣٠ درصد در سال ٣٣شود به   درصد است که تالش می ١۶برق اين کشور ھم اکنون 

  .س نيروگاه اتمی جديدی بنا کند کالينينگراد با کمک کنسرن آلمانی زيمن در نزديکی منطقه

Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : خيز  در ايتاليا کشوری زلزله 

 نيروگاه اتمی ١٣ ساخت  برنامه. شود  ديده نمی جاپانتمی اخير در در اروپا، موضع مشخصی در قبال حوادث ا

، ٢٠٠٩برلوسکونی در سال .  ھا بحث است تنھا بر سر محل ساخت اين نيروگاه. جديد در اين کشور اعالم شده است

 قرار است ٢٠١٣بر اين اساس سال .  مجدد از انرژی اتمی را فراھم کرد در پارلمان اين کشور، بستر قانونی استفاده

  . اروپا در اين کشور انجام شود) EPR(ساخت نخستين راکتور فشاری آبی 

در مورد انرژی اتمی در » آری يا نه به اتم«، مردم ايتاليا، در يک رفراندم با ٢٠١١ ژوئن سال ١٢قرار است روز 

  يد نظر در مورد استفادهھای مدافع محيط زيست خواھان تجد اپوزيسيون و سازمان . کشورشان تصميم گيری کنند

. مجدد از انرژی اتمی در اين کشورند، اما دولت تاکنون از اعالم موضع رسمی در اين مورد خودداری کرده است

ری نکرده ئيی انرژی اتمی تغ اند موضع دولت در باره  اعالم کرده PdLشود که اعضای حزب برلوسکونی  گفته می

  . است

Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : چين، بزرگ ترين مصرف  

 تاکيد ای  ھای خود برای گسترش استفاده از انرژی ھسته   برنامه  انرژی در جھان، روز دوشنبه گذشته بر ادامه کننده

 قرار است اين ظرفيت تا ٢٠٢٠تا سال . وات در مدار ھستند  گيگا٨/١٠ راکتور اتمی با ظرفت ١٣در چين . کرد

 راکتور ديگر در ۵٠اند و   ای ھم اکنون در اين کشور در دست ساخت   راکتور ھسته٢۵.  گيگاوات افزايش يابد٨۶

  .ريزی است  برنامه  مرحله

 نيروگاه اتمی دارد که ١٠۴، در مجموع امريکا. ژی اتمی صدای خود را بلندتر کرده اند نيز مخالفان انرامريکادر 

 ھای مشابه با  ، بر اساس نقشهامريکا نيروگاه اتمی در ٢٣.  از اين طريق تامين می شودامريکايک پنجم برق 

 ساخت نيروگاھی جديد داده  بيش از دو دھه است که در اين کشور، اجازه. اند ھای فوکوشيما ساخته شده  نيروگاه 

  . نشده است

Bildunterschrift :Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift : فلد نخست  فرديريک راين 

بر اساس اين تصميم . در ژوئن سال گذشته گرفته شد، پايدار مانده استوزير سوئد، ھم چنان بر سر تصميمی که 

  .  ساخت راکتوری تازه داده می شود چنان چه يکی از راکتورھای اتمی اين کشور از مدار خارج شود، اجازه
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يد ما با«:  گفتجاپان اتمی  نخست وزير سوئد، پس از انتشار اخبار فاجعه.  راکتور اتمی است١٠سوئد، دارای 

 قانون ممنوعيت ٢٠١٠سوئد، سال » . ھای ايمنی وجود دارند و از آن ھا بايد درس گرفت مشخص کنيم که ريسک

  . به تصويب رسيده بود، کنار گذاشت١٩٨٠ ھای اتمی در اين کشور را که در سال  ساخت نيروگاه

سارکوزی، .  تر است مس جمھور فرانسه، صدور تکنولوژی اتمی مھئيگفته می شود برای نيکال سارکوزی، ر

وزير صنايع اين کشور دو روز پس از زمين لرزه و انفجار .  ھای ايمنی به ميان نياورده است سخنی از نگرانی

اما » .ای رخ نداده، سخن از فاجعه زدن بی معناست تا زمانی که ذوب سوخت ھسته « :  گفتجاپانراکتورھای اتمی 

  .بلند شده استصدای مخالفان انرژی اتمی در اين کشور 

باره به رای شھروندان فرانسوی   اند بحث در اين  سياستمداران احزاب اپوزيسيون در اين کشور درخواست کرده

 اعتراض در مقابل   مارس، صدھا تن از مخالفان انرژی اتمی اين کشور، به نشانه١٣  روز يک شنبه. گذاشته شود

  .برج ايفل پاريس دست به تجمع اعتراضی زدند

وزير انرژی اين کشور، اعالم کرده است .  درس خواھند گرفتجاپاناستمداران انگليس، گفته اند که از حوادث سي

  .  روز خواھند شد  ھای اتمی اين کشور بازبينی و به که تدابير ايمنی برای ساخت نسل جديد نيروگاه

اين راکتورھا قرار . کنند  تامين می درصد از برق کشور را١٨ راکتور اتمی فعال وجود دارد که ١٠در انگليس، 

   . نسل جديدی از راکتورھا وارد مدار شوند٢٠١٨ خاموش شده و از سال ٢٠٢٣است تا سال 

  ، ضرورتی برای بازبينی دوبارهجاپانبا وجود انفجارھای روی داده در راکتورھای اتمی مقامات جمھوری چک، 

سازمان امنيت اتمی اين کشور، روز .  بينند  ھای احتمالی نمی زه لر ضريب امنيت تاسيسات اتمی خود در برابر زمين

  .  ريش تر را تحمل خواھد کرد٥/٥ ای به شدت  زلزله» لين تمه « مارس اعالم کرد که نيروگاه اتمی ١۵

اولين . ھای اتمی خود برای ساخت دو نيروگاه بردارد گفته می شود دولت ترکيه ھم قصد ندارد دست از برنامه 

 کارشناسان روسی  ساخت اين نيروگاه بر عھده. گاه اتمی اين کشور قرار است در کنار دريای مديترانه بنا شودنيرو

  .نھاده شده است

 مارس، اعالم کرد ساخت و بازسازی نيروگاه ھای ھسته ای در اين کشور را تا بازنگری ١٤سوئيس روز دوشنبه 

خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از دوريس لوتار، . کرده استدقيق و کامل جنبه ھای ايمنی اين طرح ھا متوقف 

  ».اولويت ايمنی و سالمت مردم است«وزير نيروی سوئيس، گزارش کرده است که 

 را بررسی جاپاناو به بازرس ايمنی برنامه ھای ھسته ای سوئيس دستور داده است که دليل اصلی بحران اتمی در 

. ن استاندارد ايمن سازی نيروگاه ھای سوئيس طرحی جديد را ارائه دھدئيعکند و بر اساس يافته ھای خود برای ت

سوئيس رآکتورھای ھسته ای . سوئيس چھار نيروگاه اتمی دارد که چھل درصد برق اين کشور را تامين می کند

  .تحقيقاتی نيز دارد

وگاه ھای اتمی کشورش، مانموھان سينگ، نخست وزير ھند، به پارلمان اين کشور گفت که ايمن بودن تمام نير

کنترل می شود تا اطمينان حاصل شود که اين تاسيسات در صورت بروز زمين لرزه و سونامی به اندازه کافی 

  .مقاومند

نيکوالس برالکويچ، وزير محيط زيست اتريش، نيز خواستار آزمايش ميزان ايمنی نيروگاه ھا در تمام اروپا شده و 

 محک زده می شوند که آيا توان تحمل شوک ھای مالی را دارند ئینک ھای اروپاروز دوشنبه گفت ھمان طور که با

  .يا نه، مرکز ھسته ای نيز بايد آزمايش شوند که آيا در برابر زمين لرزه مقاوم ھستند يا نه
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ند ، بازنگری خواھجاپانکره جنوبی و تايوان نيز گفته اند که برنامه ھای ھسته ای خود را با توجه به حوادث در 

  .کره جنوبی درصدد است چھارده نيروگاه ھسته ای ديگر برپا کند. کرد

 ھای اتمی   اسفند در برلين، اعالم کرد که اجرای قانون تمديد کار نيروگاه٢٣ - مارس ١۴آنگال مرکل روز دوشنبه 

ت که حوادث مطلقا ، واجد اين آموزه اسجاپاناو، تاکيد کرد که فاجعه . اندازد آلمان را به مدت سه ماه عقب می 

  . غيرممکن، کامال ھم غيرمحتمل نيستند

 ھای اتمی کشور به دقت بازرسی و بازبينی  ھا و ضريب ايمنی تمام نيروگاه    شرط صدراعظم آلمان، افزود که پيش

توانيم  ما نمی « ھمه، او تصريح کرد که  با اين. ای در نظر گرفته نخواھد شد  شوند و در اين زمينه ھيچ مالحظه  می

  ». آميز دوران گذار صرف نظر کنيم از اين تکنولوژی صلح

 کافی جاپاناحزاب مخالف دولت ائتالفی آلمان معتقدند که تصميم اخير آنگال مرکل، با توجه به حادثه اخير در 

دست  ھای اتمی و   و سبزھا، خواستار توقف کامل کار نيروگاه ، سوسيال دمکرات سازمان ھا و احزاب چپ. نيست

  . ھای تجديدپذير ھستند يابی به انرژی

 ھزار نفر ١١٠ھای اتمی کشور، در حالی ابراز شد که بيش از  مخالفت صدراعظم آلمان با توقف کامل کار نيروگاه 

  . ھای موجود، دست به تظاھرات زدند ھا شھر آلمان در اعتراض به فعاليت نيروگاه  در ده 

 خوردند،  نفر که در ميان آن ھا رھبران احزاب اپوزيسيون نيز به چشم می مارس، صدھا ١۴شامگاه روز دوشنبه 

  . ھا ھشدار دادند در برابر دفتر صدراعظم آلمان در برلين اجتماع کرده و نسبت به مخاطرات احتمالی اين نيروگاه

مل بسته شدن ھفت س حزب سوسيال دمکرات آلمان، سه پيشنھاد در اين زمينه ارائه داده که شائيزيگمار گابريل، ر

نيروگاه اتمی موجود در کشور، لغو قانون تمديد فعاليت آن ھا و افزايش تدابير ايمنی و آزمايشی در يکايک اين 

  .نيروگاه ھاست

 ای و کار رآکتورھا حساسيت شديدی داشته و اکنون  افکار عمومی آلمان در طول تاريخ نسبت به توليد انرژی ھسته

 روی داده است جامعه آلمان در مورد ايمنی و خطرات احتمالی جاپان ای  تورھای ھستهپس از حوادثی که در رآک

  .ای نگرانی بيش تری احساس می کند رآکتورھای ھسته 

، يکصدو نود و پنج ٢٠١١انجمن فعاليت ھسته ای اروپا، که مقر آن در بروکسل است، می گويد تا ژانويه سال 

  . اند و نوزده نيروگاه ديگر در اين منطقه در دست ساخت ھستندنيروگاه ھسته ای در اروپا فعال بوده

   

در حالی که افکار عمومی مردم جھان از فاجعه زلزله و سونامی و به ويژه از فاجعه اتمی که در پيش است دچار 

  خيز است و کيفيت نگرانی و شوک شده اند اھميت موضوع در رابطه يا ايران اين است که ايران کشوری زلزله

 ھا بر کسی روشن   ھای اتمی و ضريب ايمنی و مقاومت آن ھا نيز به دليل محرمانه بودن اين پروژه ساخت نيروگاه

  . نيست

 ترين موضع  خارجه ايران، در تازه با اين وجود غير از احمدی نژاد، رامين مھمانپرست، سخن گوی وزارت امور 

مدی نژاد، گفته است که نيروگاه بوشھر در باالترين استاندارد گيری در پاسخ به يک خبرنگار اماراتی، ھم چون اح 

  .  دھد و بھتر است کسی نگران نباشد ايمنی به فعاليت خود ادامه می

 از گاز و نفت خوابيده و نيازی به نيروگاه ھای انرژی اتمی که دارای خطرات و ئیدر حالی که ايران بر روی دريا

به خصوص حکومت اسالمی، با حرص و ولع زيادی به دنبال توليد بمب اتمی .  ھای زيادی نيز است، ندارد ريسک
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از اين رو، بايد در ھمه تظاھرات ھای اعتراضی برچيدن شدن نيروگاه ھای . است خطر را چندين برابر می کند

  .اتمی نيز به ديگر شعارھا افزوده شود

 نگران شده جاپانت پيش آمده در نيروگاه اتمی از سوی ديگر، در حالی که تمام دولت ھای پيشرفته جھان از وضعي

و دست به يک سری اقدامات از جمله تعطيلی برخی از نيروگاه ھايشان را نيز در دستور کار خود گذاشته اند؛ تيتر 

 ھای  ای از نمايشگاه فناوری  ساعته خامنه ۵اخير يکی از شماره کيھان به مديريت شريعتمداری، به بازديد 

طراحی و ساخت رآکتور «اين روزنامه در گزارش خود با ستايش از طرح ملی . اص يافته استراھبردی اختص

 عنوان  ای به ، تاکيد کرده که گداخت ھسته » ای به روش محصورسازی مغناطيسی نيروگاه آزمايشی گداخت ھسته

  ای در ايران می ت ھسته  ھای توليد برق تا چند سال ديگر جايگزين روش کنونی شکاف ترين روش يکی از پيشرفته 

  .بنابراين، خامنه ای نيز به اين شکل دست به نمايش مضحکی زده است. شود

 نژاد، در مصاحبه خود که در ساختمان نھاد رياست جمھوری در تھران صورت گرفت، در حالی از ايمنی  احمدی

 داخل رآکتور بوشھر به دليل باالی نيروگاه اتمی بوشھر خبر داده است که در اوايل ھمين ماه، سوخت اتمی

  . تخليه شد کننده رآکتور  يکی از چھار پمپ سيستم خنک» شکستگی«

 نت با  ھم چنين چند ماه است که از خود احمدی نژاد تا فرماندھان سپاه، رسما اعالم کرده اند که ويروس استاکس

. ای ايران را وارد کرده است ذير، ضربات ويرانگر خود بر تاسيسات ھسته  پ تاثيرگذاری بر کنترلرھای برنامه

 ھا   ھای فنی و امنيتی طراحی شده، اما توزيع گسترده آن که بنا به برخی گزارش  نت، توسط تيم ويروس استاکس

 ھای  ضعف گيری از   ھزار سيستم کامپوتری را آلوده کرده است، از طريق مھندسی اجتماعی و بھره۶٠بيش از 

  .امنيتی کارکنان اين تاسيسات انجام شده است

ابراز اطمينان احمدی نژاد از ايمنی نيروگاه اتمی بوشھر که ساخت آن نزديک به چھار دھه طول کشيده و ھنوز به 

 بوشھر و ديگر نيروگاه  بنبراين، به جرات می توان گفت که نيروگاه. سرانجام نرسيده است دروغ بزرگی بيش نيست

 و دانشمندان جاپان ھای  ای مخفی حکومت اسالمی ايران، ھرگز آن امنيت و کيفيت و پيشرفت و دانش نيروگاهھ

ای و ايجاد رآکتورھای در پيش   ھای ھسته  راھی که حکومت اسالمی ايران، در تاسيس نيروگاه. اتمی آن را ندارند

می، آن طور که بايد و شايد ايمن نيستند و کمبودھا  خاطر مخفی کاری و تالش برای دست يابی به بمب ات گرفته، به

  .و مشکالت زيادی دارند

ھای زياد نياز به انرژی  ايران دارای منابع بسيار بزرگ گازی است و بررسی ھا و تحقيقات نشان می دھند تا مدت 

کار گرفت و حتی   ايران به  توان در به گفته کارشناسان، تکنولوژی استفاده از آفتاب و باد و گاز را می. ديگر ندارد

  . توان از احتياج به گاز ھم کاست در درازمدت می

   

ويران نيروگاه اتمی فوکوشيما را   ھای نيمه   شنبه، ساختمان ، برای دومين بار روز پنججاپان کوپترھای ارتش  ھلی

در محوطه نيروگاه متوقف شده  پاشی به دليل تشعشعات باالی مواد راديو اکتيو  عمليات نخست آب. پاشی کردند آب 

  . بود

   نيروگاه فوکوشيما پنج کننده  و اداره جاپان برق  ترين شرکت توليدکننده بزرگ ) توکيو الکتريک پاور(شرکت تپکو 

 آميز بوده   پاشی نيروگاه موفقيت ، اعالم کرد که عمليات دوم آبجاپان به وقت محلی در ٢٠١١ مارس ١٧شنبه شب 

  . ھد  د ه از روی ساختمان رآکتورھا، خبر از کاھش دمای محوطه درونی آن ھا میو بخار بلند شد
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 وقت محلی به طور موقت، متوقف   شب به٩ پاشی ساعت  عمليات آب) NHK (جاپانبه گزارش تلويزيون دولتی 

.  پاش داده است ، در ھمين شبکه تلويزيونی خبر از ادامه علميات با ھواپيماھای آبجاپانھم زمان وزير دفاع . شد

چندين . پاش برای خنک کردن رآکتورھای نيروگاه اتمی فوکوشيما وارد عمليات شوند  ھواپيمای آب ١١قرار است 

  . پاش ديگر نيز در راه رسيدن به فوکوشيما ھستند ھليکوپتر آب 

 رسانی به اين  ک المللی برای کم  نھاد بين٢٨ کشور و ١١۶ اعالم کرده است تاکنون جاپانوزارت امور خارجه 

 تمام تالش خود را برای جلوگيری از نشت مواد راديواکتيو جاپاندر اين ميان دولت .  اند کشور اعالم آمادگی کرده

  . به خارج از رآکتورھا به کار بسته است

گاه  نيرو۴ی اعالم کردند وضعيت رآکتور شماره جاپان مارس، مقامات ١٧ - اسفند ٢۶شنبه  با اين حال، روز پنج 

  .  ھای کھنه سوخت اتمی است اين رآکتور محل نگھداری ميله. است» نگرانی جدی«مايه 

است که جامعه جھانی   اتمی    به محيط خارج از نيروگاه، فاجعه۴نشت مواد راکتيو انبار شده در رآکتور شماره 

  . نگران وقوع آن است

اين در حالی است که از .  ھزار تن گذشت۵نبه از مرز  ش  پنججاپانآمار رسمی درباره قربانيان زلزله و سونامی 

 روز گذشته نزديک به نيم ميليون نفر از شمال ۶در مدت .  نفر ھنوز ھيچ اطالعی در دست نيست٩٣٢٩سرنوشت 

  .  نقل مکان کردندجاپانشرق 

 در حال حاضر ھم .اند  خود را از دست داده   ھزار نفر خانه و کاشانه۴۴٠، حدود جاپانبراساس آمارھای پليس 

 ھزار ٧۶ اخير روی ھم به  فاجعه. ی در دمای نزديک به صفر بدون برق ھستندجاپان ھزار ٨۵٠چنين حدود 

  .اند  ساختمان کامال ويران شده ۶٣٠٠ کم  ساختمان آسيب زده که از آن ميان دست

 مارس، کشته شدگان و ١٨عه روز جم. ، افزايش می يابدجاپانروزبروز آمارھا کشته شدگان و مفقوداالثرھا در 

 اند با سرما و گرسنگی و بيماری دست   که جان سالم به در بردهئی نفر رسيده و آن ھا١۶۶٠٠ناپديدشدگان زلزله به 

  .به گريبانند

بودند در نتيجه سرما جان خود را از  سرپناه شده   نفر از کسانی که در زلزله بی ٢۵، جاپانبنا به گزارش تلويزيون 

  .  و آب آشاميدنی نيز به معضلی بزرگ بدل شده استئیدر کنار سرما، کمبود مواد غذا. اند ده دست دا

بسياری از کشورھای جھان، به دليل خطرات ناشی از تشعشات اتمی نيروگاه فوکوشيما، از شھروندان خود که در 

نيوزيلند، از شھروندان خود خواسته . زده دور شوند اند که از اطراف منطقه زلزله  برند خواسته   به سر می جاپان

  . کيلومتر از منطقه فاصله بگيرند٢۵٠است تا 

 ھفت کشور بزرگ صنعتی جھان در يک کنفرانس تلفنی ئی مارس، وزرای دارا١٨در اولين ساعات روز جمعه 

رده ين و فروش ھماھنگ و گست.  در بازارھای مالی جھان شوندجاپانتصميم گرفتند که مانع از افزايش بھای ين 

تا حدودی ) نيکای (جاپاندر نتيجه اين تصميم ارزش شاخص بورس . خريد دالر از راھکارھا در اين راستاست

  .افزايش يافت

شود که  درباره وضعيتی ھشدار داده می . ھای اتمی در ميان است  سخن از بزرگ ترين فاجعه نيروگاه جاپاندر 

 ھا حاکی از آن است که اوضاع در فوکوشيما از کنترل  گزارش. د ش  چيزی است که تصور می  تر از آن ھولناک

  . شود خارج می

عالوه بر تنش در . و پنجه نرم می کند  دست   اين فاجعه  بينی نشده  نيز با پيامدھای پيشجاپاندر اين ميان اقتصاد 

  .خود را متوقف کردند ھای توليدی چون ماشين سازی نيز فعاليت  بازار بورس اين کشور، شماری از کارخانه
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 ميليارد دالر توليد ناخالص داخلی در سال، روزھای سخت ۴٠٠٠، سومين اقتصاد قدرت مند جھان با بيش از جاپان

سابقه و اکنون عالوه   ريش تری، سپس سيل و سونامی بی ٩ای  ابتدا زمين لرزه : تاريخ خود را از سر می گذراند

  . زرگ تر اتمی نيز در راه استبر بيماری و گرسنگی و سرما، فاجعه ب

، يکی از پيشرفته ترين کشورھای صنعتی دنياست و به احتمال قوی، مشکلی در بازسازی خرابی ھا نخواھد جاپان

ھای اتمی است که نه تنھا اين کشور، بلکه  ، فجايع انسانی مربوط به رآکتورجاپانترين حوادث  اما فاجعه بار. داشت

ای و به ويژه کشورھای در حال توسعه چون ايران را در برابر   ھای ھسته  رنده نيروگاهتمام کشورھای صنعتی و دا

  .تھديدات ھسته ای قرار داده است

اکنون سومين اقتصاد دنيا، نه تنھا در خيلی زمينه ھا عقب رفت، بلکه مجبور است به بازارھای بين المللی روی 

تر خواھد رفت و در نتيجه روی   خيلی باالجاپانواردات .  تامين کند و غيره رائیبياورد تا اين که بتواند مواد غذا

اثرات آن بر .  نيز در حالت بحرانی بود، تاثير خواھد گذاشتجاپانقيمت مواد خوراکی، انرژی که تازه بدون مساله 

دی و سياسی نيز  و بحران ھای بزرگ اقتصائیکه ھم اکنون نيز با گرانی و تورم مواد غذا... آفريقا و خاورميانه و

  . آن ھا را تشديد خواھد کردجاپانروبرو ھستند، بحران 

، به يک مساله روز جھانی جاپاندر شرايطی که وجود و عدم وجود نيروگاه ھای اتمی با فاجعه نيروگاه ھای اتمی 

د و تبديل شده است، ضروری ست که افکار عمومی مردم جھان و ھم چنين ايران، از اين فرصت استفاده کنن

و ھم چنين نابودی ھمه سالح ھای اتمی را به » صلح آميز و غيرصلح آميز«خواست تعطيلی ھمه نيروگاه ھای اتمی 

  .يک خواست عمومی در سراسر جھان تبديل کنند

  ٢٠١١ نوزدھم مارس - ١٣٨٩شنبه بيست و ھشتم اسفند 


