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  Zaporijia  مدنی ارعاب و باج خواهی در اطراف نيروگاه هسته ای

 عزيز رکين

دارای شش نيروگاه هسته ا  در اروپا،هسته ای  زاپوريژيجه، بزرگترين نيروگاه  هسته ای   نيروگاه جنگ در اوکراين:
متخصصين اوکرانی زير  ای توسط  کليوات انژی در ساعت است. اين نيروگاه هسته 6000ی با ظر فيت توليد  

مليون اوکرايها از اين   6مصرف برق  مصرف انرژی اوکران را تشکيل ميدهد، % 20نظارت روسها اداره ميشود، 
 ماه مارس توسط روسها اشغال شده است.  يلکه از اوا دستگاه تامين ميشود،

 

برق  غير فعال ) بودن را نشان ميدهد.سرخ  X(فعال و برنگ سبزشش  نيرگاه اتومی زهپوريجه  با ال  در نقشه 
  ه است که با برق اتحاديه اورپا تازه وصل شده است.ا اوکران چند م

غير فعال شده  يعد از تجاوز روس ديگر آن  نيروگاه  بود، سه شده در آغاز تجاوز يک رياکتور جهت ترميم غير فعال
  که بايد دو نيروگاه فعال هم بهتر است توقف داده شود. ، متخصص فرانسوی باين نظر استاست

اين نيروگاه هسته ای برای امپر ياليست روس غنيمت خوبی است. مسوالن نظامی و غير نظامی روس اعالن ميدارند  
  . از روسيه است يا هيچ"  که" اين نيروگاه يا

از اين  .روسيه برای روسی سازی اجباری جنوب اوکران  رفراندومی را در ماه سپتامبر براه مياندازد، تجاوز گران 
نيروگاه هسته ای زه پوريجه را از برق اوکران قطع و آن را با برق روسيه وصل نمايد کريمه و مناطق  جهت ميخواهد 

  نيروگاه تغزيه نمايد.اشغالی ديگر را از اين 
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ژوئيه، از بنين(در افريقا)  روسيه، پس از آغاز يک "جنگ  27امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه، چهارشنبه، 
  درت های امپرياليستی استعماری است ". ارضی" در اوکراين، "يکی از آخرين ق

  

  

  رق روس را نشان ميدهد. به وصل ب  ای زه پوريجه از برق اوکران در اين شيما قطع نيروگاه هسته 

  

. به را به مسئول بودن متهم کرد يف و مسکو بار ديگر يکديگربمباران شد، کی روز پنجشنبهين نيروگاه هسته ای ا
هسته ای در پايان روز به چندين آله   ، يک حمله در نزديکی يک  نيروگاه  Energoatom گفته اپراتور اوکراينی

نبرد در اطراف تاسيسات تحت اشغال ارتش روسيه در شرق اين   .تشعشع آسيب رساند ) ( sensorsگيری اندازه
ای به عنوان سپر  يف قصد ندارد به مسکو اجازه دهد از ترس يک فاجعه هستهکشور از سر گرفته شده است. کی

 تاکتيکی استفاده کند.

که از زمان آغاز  ور هسته ای در نيروگاه زاپوريجه رآکتاوکراين روز جمعه روس ها را متهم کرد که در نزديکی يک 
 .جنگ تحت اشغال روسيه است، حمله کرده اند

ای اين کشور را بر عهده دارد، در تلگرام اعالم کرد:  های هستهشرکت دولتی انرگواتوم اوکراين که مديريت نيروگاه
  گزارش شد. اه زاپوريجهای» نيروگکتورهای هسته«سه حمله عصر جمعه در نزديکی يکی از را

 .خطر فرار هيدروژن و پخش مواد راديواکتيو وجود دارد. خطر آتش سوزی و درگرفتند بسيارباال است
 .صورت نگرفته است تلفات جانی ، تا کنون Energoatom به گفته

 .بکاربرده اندشک های مارس را ه اتومی مواز طرف ديگر روسيه اوکران را متحم مينمايد که آنها به دستگا
با موشکهای اتومی  مافوق سرعت صوت، غرب را تهديد  پوتين  در زمان بازديد ايمنويل مکران، قبل از آغاز جنگ

نيروی اتومی را صادرکرد. پوتين از بم اتوم  امر آماده باشاش دريستيز و وزير دفاع  ی فيبوری به لو 27کرد. بتاريخ 
 آغاز تجاوز روسيه به اوکران برای ايجاد تر س و بهراس انداختن جهانياناز پيراهن پر خون عثمان ساخته است.
  را تهديد کرده است. در حاليکه بم اتم يک سالح دفاعی است.نه تعرضی. چندين بار است، زريعه بم اتم جهان
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بم اتوم   ميشل رکرد صدر اعظم سوسيالست فرانسه در مورد بم اتوم گفته بود :" بشريت حماقت بزرگی را با ساختن
  انجام داده است، زيرا از آن استفاده کرده نميتواند"  

ای صحبت  های هستهژوئيه در مورد استفاده از سالح 6جمهور سابق روسيه، روز چهارشنبه ديميتری مدودف، رئيس
) در  ICCالمللی (بينالمللی را در زمانی که دادگاه کيفری کرد و پيشاپيش احتمال تحريم مسکو توسط دادگستری بين

  حال بررسی جنايات جنگی ادعايی ارتکاب شده در اوکراين است را رد کرد. 

معاون فعلی امنيت ملی روسيه در حساب کاربری خود در تلگرام نوشت: «فکر تنبيه کشوری که بزرگترين زرادخانه  
 کند.»  وجوديت بشريت ايجاد میای جهان را دارد به خودی خود پوچ است و به طور بالقوه تهديدی برای مهسته

نن محاکمه اگر احيا ديمتری مدودف، چون کشورش دارای سالح اتومی است، لذا دستش در جنايت باز است. از ديد 
  شود، جهان رانابودميکنيم بيخبر از انکه خودشان هم نابود ميشوند. اين جزيک پف و پتاقی بيش نيست. 

 کند.کند و «پايان جهان» را تداعی می ه تهديدهای جديدی را مطرح میجمهور سابق روسيحرف جديد مدودف، رئيس

اگر اوکراين به کريمه شليک کند، عواقب جدی در پی خواهد   " به گفته ديميتری مدودف، رئيس جمهور سابق روسيه،
 " داشت

تحويل خانه ذخيره در ميدان هوايی کريمه را ، روسها انفجار خود بخودی در  (اگيست)اوت  9انفجار روز سه شنبه 
يانه در گو وزير دفاع اوکران طنز ق ابراز داشتن)ي(مثل غرق شدن کشتی مسکوه، حررده اند.مواد انفجاری قلمداد ک

  "اجتناب ورزند از بقايای سيگار" جواب سوال روزنامه نگار گفت، 

بود . بر اساس کشور بزرگ سالح اتومی  ينبايد ياد آور شويم که بعد از فروپاشی شوروی، اوکران سوم
به ترتيب توسط بالروس،   1994دسامبر  5بوداپست سه سندی است که در تاريخ  )  memorandum(ميمورندوم

قزاقستان و اوکراين و همچنين اياالت متحده، بريتانيا و روسيه امضا شده است که تضمين تماميت ارضی و امنيت را  
    کند. بعداٌ فرانسه و چين نيز اين سند را امضا کرده اند  می تامين به هر يک از اين سه کشور قبلی

 (مراجعه شود به ويکيپيديا) را تأييد کردند. سند، اياالت متحده و روسيه اعتبار اين سه 2009در سال  

؟ در اين صورت چه تفاوت بين قول وبول پوتين  ه استدآيا اين پونين با اين تجاوز، با اليی تعهد خود خط بطالن نکيش
  جود دارد؟ و

ميالدی امريکا پرداخته   90مصارف اينتقال سالهای اتومی را از اوکران، بالروس و قزاقستان به روسيه  را  در دهه  
  است، نه روسيه. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morandum_de_Budapest 

، اوکراين به اين تفاهم نامه اشاره کرد تا به روسيه يادآوری کند که متعهد شده  2014در جريان بحران کريمه در سال 
  کرده اند.  اوکراين احترام بگذارد، و به ساير امضاکنندگان که آنها را تضميناست به مرزهای 

، بزرگترين نيروگاه در اروپا، از  هيابد که نيروگاه زاپوريجای در اوکراين در حالی افزايش میترس از فاجعه هسته 
اين، ولوديمير زلنسکی، های روزانه تبديل شده است. رئيس جمهور اوکراوت دوباره به صحنه درگيری 5روز جمعه 

) را  1986در سخنرانی روزانه خود تا آنجا پيش رفت که ترس از ديدن رويدادی در مقياسی مشابه با فاجعه چرنوبيل (
شش راکتور دارد.   جه برانگيخت و بدتر از آن، تأکيد کرد که «چرنوبيل انفجار يک رآکتور است. و نيروگاه زاپوري

رد  اوت منجر به نشت مواد راديواکتيو نشد، ٩شنبه هايی را که در روز سهتيراندازیمسئوليت   مسکو و کيف متقابالٌ 
  کردند.

 .ها در تالش است تا مأموريتی را برای بازرسی از اين مجموعه بفرستدالمللی انرژی اتمی هفتهاژانس بين
ابر سازمان  اوت، در بر 11شنبه   المللی انرژی اتمی، روز پنج، ريس آژانس بين(Rafael Grossi)رافائل گروسی

 .در جنوب اوکراين شد سترسی به نيروگاه اتمی زاپوريجيهخواستار د ملل متحد
رافائل گروسی که در جريان اين نشست اضطراری شورای امنيت به صورت ويدئويی صحبت می کرد، گفت: 

يت خود را در زاپوريژيجه در سريع "وضعيت جدی است و آژانس بين المللی انرژی اتمی بايد مجاز باشد تا مامور
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ها در  المللی انرژی اتمی هفتهترين زمان ممکن انجام دهد." او تاکيد کرد: «زمان رو به اتمام است، زيرا آژانس بين 
  تالش است تا مأموريتی را برای بازرسی نيروگاه بفرستد 

  
امنيت تاسيسات هسته ای اوکراين بسيار   فرانسه در مورد تهديد جدی فدراسيون روسيه برای ايمنی ووزارت خارجه 

نگران است. حضور و اقدامات نيروهای مسلح روسيه در نزديکی نيروگاه به طور قابل توجهی خطر بروز حادثه با 
  .عواقب بالقوه ويرانگر را افزايش می دهد

 بااليی از آن حمايت کرده است، بهالمللی انرژی اتمی که از ابتدا و در سطح های مدير کل آژانس بينفرانسه از تالش 

کند. ما اهميت احترام به هفت های فنی او برای اوکراين، استقبال و حمايت میويژه با مشارکت فعاالنه در طرح کمک
ستون ايمنی و امنيت هسته ای تعريف شده توسط مدير آژانس بين المللی انرژی اتمی و همچنين نياز به اعزام يک 

  :.در محل به زاپوريجيه را يادآوری می کنيم ماموريت کارشناسی

اعالم کردند، فدراسيون روسيه بايد فورا نيروهای خود را از   2022آگوست  10در   G7 همانطور که اعضای
خارج کند و کنترل کامل اين نيروگاه و همچنين کليه تاسيسات هسته ای اين کشور را به   Zaporijia نيروگاه اتمی

کنترل تاسيسات هسته ای اوکراين توسط فدراسيون روسيه خطری برای مردم اوکراين و فراتر از  اوکراين بازگرداند. 
  .آن برای منطقه و کل جامعه بين المللی است

توسط  که تا قبل از اين درگيری، "هيچ نيروگاه هسته ای آوريکردياد   شورای امنيت گفت :" نمايند آلبانی در مجلس 
ارتش متجاوز مورد حمله، هجوم و نظامی قرار نگرفته بود"، و نيروهای روسيه را متهم کرد که "جنگ کثيف" و  
"انتخاب" خود را با "بی پروايی و بی رحمی" به راه انداخته اند، حتی اگر اين به معنای ايجاد يک حادثه هسته ای  

ونيزان است. برای اياالت متحده و همچنين فرانسه، راه حل  جدی و قرار دادن مردم غيرنظامی در معرض تشعشعات ي
اين بحران بسيار ساده است: روسيه بايد فوراً از خاک اوکراين عقب نشينی کند و ضمانت هايی را که برای چندين دهه  

  در نيروگاه زاپوريژيا رعايت شده است، بازگرداند. 

 : صادر کرداوت بيانيه زير را  11سرمنشی ملل متحد روز 

  در جنوب اوکراين و اطراف آن هستم. Zaporijiaگران تحوالت نيروگاه هسته ای "من به شدت 

از آنها خواستم که هيچ اقدامی که می تواند تماميت  عقل سليم استفاده کنند و خواستم تا از من از همه طرف های ذينفع
 را به خطر بيندازد، انجام ندهند.  فيزيکی، ايمنی يا امنيت بزرگترين نيروگاه هسته ای اروپا

رسد که در  تر به گوش میکنندههايی مبنی بر حوادث نگرانمتأسفانه، به جای تنش زدايی، در روزهای اخير گزارش 
 تواند منجر به فاجعه شود. صورت تداوم می

ات و مناطق اطراف آن  من خواستار آن هستم که تمام عمليات نظامی در مجاورت نيروگاه فوراً متوقف شود و تأسيس
 هدف قرار نگيرند. 

من درخواست فوری می کنم که پرسنل و تجهيزات نظامی از نيروگاه خارج شوند و از استقرار ساير نيروها يا  
تجهيزات در سايت خودداری شود. اين امکانات نبايد به عنوان بخشی از هيچ عمليات نظامی مورد استفاده قرار گيرد.  

افق فوری در مورد يک محيط امن برای غيرنظامی سازی برای تضمين امنيت منطقه ضروری در سطح فنی، يک تو
  " شده است.

https://press.un.org/fr/2022/sgsm21410.doc.htm 

 


