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  ایی برخوردهای هستهنگاهی به هسته
  

به جريان است، نياز  ی جهان ای حکومت اسالمی، در پهنه ی هستههادر کش مکش و هياهويی که، در مورد برنامه
ايران را سياسی  خواهد بود. چون کسانی که روند يشترای بآوری هستهبرخی از روشنفکران به آگاهی در مورد فن

های نامهناخواسته بازيگری در نمايش نمايان سازند تا و روشن وانند ديدگاه خود را دانستهد بايد بتکننمرور می
 .فرمانروايان جهان نشوند

   

اندرکار و دست هانيروگاه یای و بررسی کردن مرزهای ايمنیاز آنجا که من روزگاری دراز برای توليد انرژی هسته
اين فن به  ی که دريهاالبته دانستنی اشاره کنم. پديدهی اين های فيزيکیمايهام، شايد بتوانم، اندکی به بندرگير بوده

. باشدمی ها کارشناس ورزيده نيازکه برای نشان دادن آنها دستکم به ده شوند آن اندازه گسترده هستندکار برده می
ها ندارد ه دانستن انبوه اين آگاهیای ايران داوری کند نياز بهای هستهخواهد در مورد برنامهولی روشنفکری که می

 ای را بداند.ای و ساختن نيروگاه هستهولی نياز است که او تفاوت ساختمان بمب هسته 

  

آوری بشود تا کسانی که کمتر به فيزيک هايی از اين فنبه بخشای کوتاه اشاره شود کهجستار کوشش میدر اين 
به حساب ی سياستمداران جهان را ش را تصور کنند و گفتار بيهودهآشنايی دارند دستکم بتوانند مرزهای اين دان

 .ی خودهاسياست بازی بگذارند نه به حساب کمبود دانستنی

 

خواندن اين نوشتار به کند ولی ، اشاره میکم و کاست آن هم هرچند اين نوشته به بخش کوچکی از انبوه اين دانش،
بلکه  ، که رد يا پذيرفته شود،ای نيستياز دارد. چون سخن از انديشهانديشی و به زمان بيشتری نبينی، ژرفژرف

  سخن از سامانی است که در هستی واقعيت دارد.

  

 ، تفاوت دارد) شودزبان فارسی به کار برده می که در ( کاربرد: اين جستار تنها برای آگاهی است و با تعريفی،

است که خواص  ( عنصر، جسم يا در فرهنگ کهن ماتراسپنتا)ایاتم، کوچکترين بخش هر ماده  >> ساختمان اتم:
، و ی مثبت دارندهايی که بار الکتريکیدانه "پروتون"، را ی آن. هستهداردفيزيکی و شيميايی آن ماده را در بر می

ی ار الکتريکیسازد که باتم را " الکترون" می ی. پوستهسازند، میهايی که بار الکتريکی ندارند" ، دانهترونينو" 
"ها، که به سرعت به دور هسته در گردش هستند، با شمار " پروتون -آن منفی است. هميشه شمار " الکترون 

اتم بار الکتريکی ندارد. خواص شيميايی و شناخت هر ماده از شمار "  ی+"ها برابر است و از اين ديدگاه دانه
، انگاشت برابرآنها را  جرم توانو شمار "نويترون"ها، که میجرم اتم از شمار "پروتون"ها خيزد. پروتون" برمی

 شود.حساب می

  

گويند، آنها دارای خواص های يک ماده با هم برابر نباشند، آنها را ايزوتوب میاگر شمار "نويترون"ها در اتم
ن" دارد و در نتيجه يک " که يک " پروتو Hتفاوت دارد. مانند هيدروژن  هاشيميايی برابر هستند و تنها جرم آن اتم

نامند که يک "پروتون" و يک "نويترون" دارد، و می  Dالکترون" و جرم آن يک است. ايزوتوب آن را دويترييم 
  ٢یهيدروژن با يک اکسيژن، آب، و بازده ٢ترکيب  یبازده آيد." پس جرم آن دو به حساب میالکترون"البته يک 

 اتم،ترين است، که يک پروتون و سنگين Hسبکترين اتم، هيدروژن  است. ،آب سنگين،اکسيژن  يک يم بايتريدو
   پروتون دارد. ١٠٧شود پروتون دارد. اتمی که هنرمندانه در آزمايشگاه ساخته می ١٠٣، که Lrليورسيم 

ن "نويترون" دارد و ايزوتوب آ ١۴۶، يعنی  ٢٣٨"پروتون" دارد و جرم  ٩٢اورانيم که  Uبه همين سان هم اتم 
اورانيم طبيعی تنها هفت گرم  U"نويترون" در هسته دارد. در هر هزار گرم از   ١۴٣است که  ٢٣۵Uاورانيم 

 وجود دارد. ٢٣۵ايزوتوب 

  

) که به نسبت بزرگ  ٢٣۵اورانيم (ايزوتوب  U اتم شودتا کنون، برای سوخت، شکافته می اتمی که >> شکافتن اتم:
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ی اتم که  هسته  ازشود که بار الکتريکی ندارد و رتاب نويترون استفاده میو دهان گشاد است. برای اين کار از پ
البته بايد نخست از سرعت نويترون کاست تا از هسته نگذرد. برای اين کار آن را از  شود.مثبت است گريزان نمی 

 ٢٣۶بنشيند. اورانيم  ٢٣۵ی اورانيم تر در هسته(کربن) عبور ميدهند تا آرام گرافيت از سنگين ياآب سبک يا از آب 
افزون بر  شود.تبديل می Baو بارييم  Krاتم تازه کريپتون پاشد و به دو پايدار نيست و با نيرويی سترگ از هم می

توانند از هم بگريزند و اينکه های تازه نمیاز اينکه اتم شوند.، نويترون هم به بيرون پرتاب می٣يا  ٢اين، 
و نيروی سينماتيک(روند،  شودای که برخورد کنند، از سرعت آنها کاسته میر مادهبه ه های رها شدهنويترون

ی اين درسد انرژی ٨٢ شود.گذارند، گرمای زيادی توليد میی گرمايی بر جای میجريان، حرکت) خود را در انرژی
های( آلفا، گاما، بتا که يزهر درسد انرژی آن را در ١٠نزديک به  آيد.ها به وجود میی همين پرتاببازدههسته از 

ميزان گرمايی که از شکافتن يک گرم  کنيم.که ديرتر به آنها اشاره میتوان يافت ) میآيندراديوآکتيو بشمار می
٢٣۵U دهد.هزار کيلو ذغال سنگ پس می  ٣خيزد برابر با گرمايی است که برمی 

  

از شکافته شدن هر اتم شود و اين اتم شکافته می ٢٣۵U یاز پرتاب يک نويترون به هسته  >> کارآيی بمب اتم:
چهار نويترون  ٢٣۵Uبه دو اتم  ،اند، که پرتاب شدهاز برخورد دو نويترون .شونددو و گاهی سه نويترون جدا می

گرمايی  شوند. در نتيجهو همين سان از برخورد هر نويترون ديگر باز دو نويترون به بيرون پرتاب می گرددآزاد می
 آيد که تصور نيروی آن برای ما دشوار است. جود میوزاينده به ف 

  

 باشد، به سوی آن نويترون شليک کرد، ٢٣۵Uدرسد آن  ٩٠اگر بتوان، اورانيمی پربار فراهم کرد ( غنی کرد) که 
 ی اتمهای) همآهنگ ساخت، در يک آن همه Moderating materialsُکند کننده( یها را در مادهسرعت نويترون

شود چندين ميليون درجه(چند برابر گرمای روی ای که ايجاد میپاشند. ميزان گرمای فزايندهاورانيم از هم می 
د هر ساخته و آيجنبشی که از اين انرژی برمی کند.خورشيد) است و تا شعاع چندين کيلومتر همه چيز را خاکستر می

شبخت جانداری است که در آنی خاکستر شود. جاندارانی که در ميدان اين آشوب، خو سازد.ای را ويران میساختهان
جان دردناک  بسيار کنند با رنجیديرتر، چه از مکان و چه از زمان، با اين پرتوهای راديوآکتيو برخورد می

توان از اتم پولوتونيم باشد بسيار دشوار است ولی می  ٢٣۵U درسد آن ٩٠البته فراهم کردن اورانيم که  سپارند.می
٢٣٩Pu ٢٣۵که بسانU  در خور شکافتن است بهره گرفت. پولوتونيمPu   از پرتاب ای در رآکتورهای هستهرا

. اندشده ایتر است آخوندها هم دوستدار نيروگاه هستهاين راه توليد آسان چون کنندتهيه می  ٢٣٨Uنويترون به 
 کنيم.ديرتر به اين توليد اشاره می

  

ای نيست. دشواری آن در فراهم ستردهگآوری برای ساختن بمب اتمی نياز به فن  مب اتم:آوری برای ساختن ب>> فن
ترون ينو را، که بايد نخست نهادیرا و نيز بن ٢٣٩Puمواد ويرانگر، يا پلوتونيم  های آن است. مايهکردن بن

توانند صاحب مردم هر نامرمانی میی گیرچايعنی به بهای بی .تهيه کردای در رآکتورهای هسته توان، میافشانی کند
افزار را، برای ويران ساختن دست آوردان بشر و نابود کردن بشريت، اين جنگ توانهای اتمی بشوند. البته می ببم

دوردست باشد  و مردم هابه کار برد، يعنی با هواپيما برسر مردمان فروريخت، ولی اگر آرمان نابودساختن سرزمين
را  ایرا داشته باشند و هم اينکه بتوانند نشانه برای پيمودن راه دراز به کار گرفت که هم توانايی هايی راموشک بايد

ای نياز دارد که هر کشوری ها به دانش گستردهشناسايی و به هدف برخورد کنند. هنر و فن ساختن اين موشک
 تواند به تنهايی به اين دانش دست يابد.نمی

   

های موشک  بيشترخورند. به نشانه می درست پيمايند که راه درازی را می آمريکايی هایتنها بخشی از موشک
کنند. نکته مهم اين است، هر کشوری که بمب اتمی ساخت نشان آن نيست که همزور و نمی برخورد روسی به هدف

 کستان بسان نسبتهای هند و پابه بمب مريکايیآهای نسبت نيروی ويرانگر بمب شود.همسان زورمندان اتمی می 
برخورد توانستند به هدف میهای هندی و پاکستانی ماند. البته اگر موشکبه تفنگ بادی می دتانک لئوپار نيروی

و هرگونه  بر آنها نهاد را توان نام انسانبه هر روی کاربرد و ساختن بمب اتمی به کسانی نياز دارد که نمی  د.کنن
 هستی است. انت به آفرينشهمکاری و همياری با چنين کسانی خي
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هايی هم وجود دارند که ساختار بلکه ريزه ندای اتم تنها پروتون و نويترون نيستدر هسته >> پرتوهای راديوآکتيو: 
در پيکر پرتو به هر سويی افشانده  هادر شکافتن اتم اين ريزه سازند.و پيوند نويترون را در هسته ممکن می

ولی پرتو "گاما"  رساندگذرد و به جانداران زيانی نمیها نمیبه نسبت بزرگ است از ماده پرتو "آلفا" چون شوند.می
آرامش درون آنها نشيند و ی آنها میگذرد يا در هستهکه سرعتی نزديک به سرعت نور دارد از ميان بيشتر مواد می

ی های زايندهاگر به سلول شود.هم رد میاين "گاما" از تن جانداران  کند.يعنی آنها را آکتيو می زند.را بهم می
در پيکر انسان، که  های زايندهسلول اندازد.پيکری برخورد کند آنها را از فرمان جان بيرون و از همآهنگی می

 ی. هستهآفرينندهای خون) را میهای کارگر( بسان گلبولکنند يا سلولهای تن را بازسازی میخودزا هستند، بخش
 اندازه و ناجورهايی بیکند و سلولبا پرتو گاما، ناگهان سامان پيشين خود را گم می در برخورد ينده،ی زاهاسلول

( بسان کندهای زاينده را به اين آشوب وادار میی سلولآهنگی ندارند و اندک اندک همه د که با تن جاندار همنسازمی
گويند. البته هرچند بيشتر پرتوهای ها سرطان میی سلولاندازهبه اين زايش نادرست و بی .)١٣۵٧انقالب اسالمی 

راديوآکتيو به پيکر انسان برخورد کند احتمال ايجاد سرطان بيشتر است. در ميدان انفجار بمب اتمی احتمال پيدايش  
 به سد درسد است. زديکن یهای سرطانسلول

  

با نيروی  ميخته هستند،آافزا ، با اين پرتوهای مرگشونداز اين گذشته بخار و گازهايی که از گرمای بمب اتم بلند می 
کنند. گياهانی که از اين های دور را هم آلوده میو با ابر بارنده زمين شوندباد به سدها کيلومتر دورتر برده می

های یبازده اين آلودگ ميرند.سرطان می یاز بيماری ها برويند آلوده و جاندارانی که از اين گياهان بخورندزمين
   شود.البته از نيروی مرگبار آن نسبت به گذشت زمان کاسته می مرگبار تا چند سدسال از ميان نخواهد رفت.

بسيار  ندرودانش و هنرهايی که در بهره برداری از اين انرژی به کار می  ای:>> بهره گيری از گرمای هسته
اره کرد. در اين جا هنرمندی، برخالف بمب اتم، مهار توان به آنها اشگسترده و گوناگون هستند و به آسانی نمی

دو يا سه ٢٣۵U . گفته شد که از شکافتنآيداست که از شکافتن اتم و برخورد نويترون به وجود می یيگرما کردن
شوند که بتواند از هر اتمی که شکافته هايی به کار برده میدر رآکتور نيروگاه شيوه شوند.نويترون پرتاب می

دلخواسته و در آيد در اين روند ميزان گرمايی که به وجود می اتمی ديگر را بشکافد. ،ويترونن ،د تنها يکشومی
که در گرمای  یها بيشتر از آب، آب سنگين يا کربن (ذغالخور مهار شدن است.  برای ُکند کردن سرعت نويترون

ند ارهای چرنوبيل از همين کربن استفاده کرده بودهدر رآکتو د.کنن) استفاده میشودزياد با روش الکتريکی تهيه می
  Moderatorنامند چون در برخورد با ها را نويترون گرمازا میاين نويترون .که همسان بمب اتمی کارکرد داشتند

گيرد و هم را می هااست يعنی هم سرعت نويترون کنندهدر رآکتورهای آب سبک، آب همآهنگ  کنند.گرما ايجاد می
و فشار  رسددرجه می ٢٧٠ی سرد کننده است. در رآکتورهای زير فشار، از برخورد نويترون، گرمای آب به ماده

 . (آتُمسفر) است Bar ١۶٠ یدرون رآکتور به اندازه

  

بخورند، ها را های که نويترونماده آن اندازه از ها کاسته شوددر اين نوع رآکتورها برای اينکه از شمار نويترون
ميزان توليد و برداشت گرما از رآکتور برابر بشود. ميزان شکافتن  ،١=Kکه،  ميزندآبه آب رآکتور می ، Borبسان 

های باريک و بلندی ای در ميان مواد سوخت، که در لولههای ويژهتوان رآکتور را با وارد کردن چنگال يعنی ها،اتم
  گيرند و از اين راه ميزانها را میلزی هستند که نويترونفها از اين چنگال کنند.کم و زياد می اند،هانباشته شد

شود. البته جنبش ها رآکتور خاموش میبا فروافتادن اين چنگال سازند.دلخواه می شوندهايی که بايد شکافته اتم
 ماند. ها برجای مینويترون

  

و آلوده به    ٢٣٩Pu،٢٣٨Uدرسد مواد سوخت نخستين است، از  ٩٧مواد برجای مانده، نسوخته، که دستکم 
که در خور بهره برداری  کنداين تفاله تا چند سدسال آکتيو است و حتا گرما توليد می باشد.پرتوهای راديوآکتيو می

 ها هم کار ساده و ارزانی نيست.ی اين پسماندهبانیانبار کردن و ديده نيست.

  

برخورد کنند اين اتم را  ٢٣٨Uشوند، اگر به ليک میدر رآکتور ش که بيشتر از مصرف ی آزاد،هاانبوه نويترون
از اين انرژی دو "پروتون" ، با بار مثبت  خورد.ی اين نيرو نويترون در هسته جوش مید ولی از بازدهنشکاف نمی

  ٩۴شتابند. اين اتمی است، با دوران می ی اتم به، که در پوستهمنفی، و دو الکترون آينددر هسته به وجود می
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شود و انرژی آزاد شکافته می ٢٣۵U، که خواص شيميايی ديگری دارد ولی مانند   ٢٣٩Pu، ٢٣٩وتون و جرم پر
موادی را که برای ساختن بمب اتمی نياز است فراهم  ترتوان آسانای میکند. اين است که در رآکتورهای هستهمی

 کرد. 

  

هزار کيلو اورانيم غنی شده برای سوخت جاسازی شوند بيش از سد در رآکتورهای زيرفشار که با آب خنک می
کند تنها يک سوم آن به الکتريسيته تبديل مگا وات انرژی توليد می ٣٨٠٠از يک چنين نيروگاهی که  شود.می
يابند در ی باريک ساختار میهايی بسته که از چندين هزار لولهرا بايد از راه جريان گرمای مانده شود و دوسوممی

شت انرژی از رآکتور بيرون راند. جريان درون رآکتور نبايد به هيچ گونه به برون راه بابد چون راديوآکتيو راه بردا
شود. دوسوم اين گرما های ديگر به بيرون رانده میکند. گرما در همسايگی با جريانای را آلوده میاست و هر ماده

توان از آن گرما سود برد ولی می ایود. البته به گونه يا به آب دريا وارد ش بايد در هوا يا در آب رودخانه
 های فنی و قانونی دارد.دشواری

  

ابزاری نيست که برخی بپندارند با خريدن يا به  یابه هر روی نيروگاه هسته  ای:>> ساختن نيروگاه هسته
در بوشهر نيمه کاره  ساخته و لمانهای که زيمنس آنيروگاه د.نببرساختن آن ابزار پی توانند به هنرکارگرفتن آن می

هيچ کارشناسی  .انجام برساند ا همان سامان بهبتواند آنها را ب يا کشور ديگری دستگاهی نيستند که روسيه اندمانده
 سازمان ی کارکرد آن را بپذيرد.تواند درستیای آگاهی داشته باشد نمیهای هستهکه از قوانين ايمنی در نيروگاه

 .نخواهد دادرای در يک چنين نيروگاهی به هسته گذاری  بانی دارددر اين کارکرد ديده که ی اتمییجهان

  

تا هنگامی که به جای رود از آغازی که فوالد آن در کوره ذوب و ای نيروگاه به کار میهر پيچی که در بخش هسته
، يادداشت های گواهی شدهبا آزمون های آن،سرگذشت دگرگونی در آن ای است کهدارای شناسنامه  شودمی خود بسته

از راه شناخت،  گيری کند.تواند درستی و توانايی آن پيچ را به روشنی پیای میشده است. هر کارشناس ورزيده
  بررسی کرد.  را ،آميخته با فکر و ديدبانی آخوندی ،ی کارهای مافيای روسیبازده تواندنمی قوانين طبيعی، دانش

  که اندی ساختهنيروگاه هسته ٣٠آلمانی، که در اين کشور و کشورهای ديگر بيش از  هایهکارشناسان و کارخان
در آلمان  توانند بدون کمک کشورهای ديگر يک نيروگاه بسازد.، نمیشودبهره برداری می بيشتر آنها از هنوز هم

 ، با دقت ميلی متری،های رآکتور راتُن فوالد را يکباره ذوب کنند و بخش ٢٠٠ی که بتوانند يهاو دستگاه هاکوره
های رآکتور را که در ژاپن ساخته توانند بخشوجود ندارد. تنها در چند کشور اروپا می بکوبند و آهنگری کنند

 های يک نيروگاههايی را، که برای ساختن بخشی ماشينجوش بدهند. اگر کشور آلمان بخواهد همه شوند به هم می
ای، که هيچ شرکتی به تنهايی ندارد، نيازمند است. و سرمايهساليانی دراز  بهفراهم کند  ،درونبه کار می ایهسته 

 البته کارشناسان و استادان آلمان دانش ساختن و توان سامان دادن هر نيروگاهی را دارند. 

  

هايی است که و در روان دانشگا (دانشدانان)های دانشمندانتکنولوژی(که حق مسلم کسی نيست) در درون انديشه
 ی دانشمايهتوان دروننمی به آسانی نهاد توانمندی بدانند. با احکام جهادگران و اوامر واليت فقيهانسان را بن

   را به غنيمت گرفت. کافران

  

کنم، تصور کنيم که ای اشاره میسادهی برای درک کردن دشواری در هنر غنی سازی، به نمونه >> غنی سازی:  
درون اين چونه چهار  یجدا کند و بخواهد که نشاسته خميراز ی اچونه این خمير با چرخش مالغه کسی از يک لگ

باشد که در هر بخش خمير بوده است. از اين دشوارتر زمانی است که او بخواهد بيش از نيمی از   ایبرابر نشاسته
. پس ای داردويژهخواص دی ندارند و نشاسته پيونهای خمير های نشاسته به دانه دانه  آن، چونه، نشاسته باشد. البته

  جدا کرد. از خمير توان خواص آن را به کار گرفت و آن را به دلخواهمی

  

ها های اورانيم دارای خواص برابر هستند، هر اندازه که آنها را ريز بسايند، باز هم شمار بسياری از اتمهای اتمدانه
و به  فلکتر کار دشواری است و با چندتا چرخ و های سنگينساختن اتم اند. اين است که جدابه يکديگر چسپيده
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   ای اورانيم غنی کرد.توان برای بمب يا نيروگاه هستهی امام زمان نمیياری

ويرانگری نياز به تکنولوژی دارد ولی تکنولوژی، به مفهوم دانستن و هنرمندی، نيازی به ساختن ابزار ويرانگری 
 ندارد.   

   

، پنوماتيک، روليکدای، سينماتيک، هي( هسته ای به دانش فيزيکتکنولوژی هسته  ای:کنولوژی هسته>> ت
، گياه شناسی، رياضی شناسیزمين ترموديناميک، رونيک، متالورژی،، شيمی، الکتريسته، الکتديناميک، مغناتيس)

 بستگی دارد.  و پزشکی

  

ی جهانی ی کار و ديدبانی" شده است) نيازی به پروانهاين تکنولوژی(که در شعار "حق مسلم حکومت اسالمی
های ايران در در سازمانهايی که بر دانش و خرد انسان بنيان داشته باشند فراهم کرد. دانشگاه توانندارد، آن را می

ه  سال ب ١٠توانند سازمانی ايجاد کنند که در زمانی کوتاهتر از سامانی که از شعارهای آخوندی جدا باشد می
های ايران برسند. ولی اين به آن معنی نيست که بايد بتوانند نيروگاه را در کارخانه اين تکنولوژی فرمانروايی بر

. کسانی که بر يک تکنولوژی شوددر روی کاغذ و در رايانه (کامپيوتر) پياده می بسازند بلکه نيروگاه نخست
در هر کشوری  ی آناند به استادان سازندهآفريده خود نشداخرد و توانند هر بخشی را که با فرمانروا باشند می

  ی آن.کنند نه سازندههای هر بخش را مرز بندی میسفارش دهند. چون آنها هستند که کارکرد و ويژگی

  

نشان  کارکرد و اين آورد آمادهاز يک دست تقليد کردن و همسان ساختن را ایکپی کردن دستگاهی يعنی نمونه
، به اميد هللا و به خواسته واليت فقيه  ایپروری نيست. ولی کپی کردن يک نيروگاه هستهانستن و دانشو د هنرمندی

 برد.می ها سال زماندهحتا برای کارشناسان چين هم ناممکن است. اين گونه هنرربايی 

  

وارد، آگاهی دارند و ی حکومت اسالمی، در اين می سخن اين است که آمريکا و اروپا به توانايی و ناتوانیشيره
هايی که در اين زمينه بازی نامهنمايشندارند.  دست يابند،ها سال به آن ترسی از بمب اتمی، که شايد پس از ده

 دادن و فريب تهديد يا ادعاهای آنها، برای گمراه کردن انديشه ی آنها،پردازیدروغ .باشندمید جنگ زرگری نشومی
 ،کندهای، کسانی که اين هياهو را در جهان پخش میفکران بايد بتوانند به انگيزهمردمان در جريان است. روشن

 نه اينکه به آهنگ و با سازی که دلخواه آنهاست بنوازند. بنگرند

  

آيا جای شگفتی نيست؟ کسانی که حق آزادانديشی، حق بازگوکردن سخن راست و حتا حق برگزيدن پوشش خود را 
  آيا انديشيدن حق انسان است يا اطاعت کردن؟  ای حق مسلم ماست".تکنولوژی هستهندارند بايد بگويند که " 
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