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  زيھموطنان عز
 

نسبت به  نوروز برھمه شما مبارک باد. سال نو را با تعھد و مسووليتی بيشتر
  .نو ميشود آغاز کنيم انسان و طبيعتی که سرنوشت

انفجار در راکتورھای اتمی فوکوشيما ھمه جھانيان را به انديشه ئی عميق و اساسی 
قھر طبيعت مناطقی از ژاپن را با خاک يکسان کرده و ھزاران انسان . فروبرده است

محنت زده و  خود را که در اندوه عزيزان و غم از دست دادن ھست و نيست
 قرارداده است. نيز تF به بيماريھای ناشی از آلودگيھای اتمیپريشانحالند با خطر اب

نقاط نامعلومی در فواصل تا را   ش مواد راديو اکتيوپخيک وزش باد ميتواند دامنه 
  جغراقيائی دور و نزديک بگستراند.

سياستمداران فعالين محيط زيست و انسان دوستان  ،اين روزھا ھمه انديشمندان جھان 
آيا مزايای  بار ديگر و بطور جدی به اين سوال اساسی پرداخته اند که:جوامع پيشرفته 

انرژی ھسته ئی در تامين انرژی به فبول خطرات مھلک آن برای بشريت ميارزد؟. 
خطراتی که دامنه آن از لجاظ زمانی و جغرافيائی قابل پيش بينی نيست و انسان و 

  طبيعت را بيکسان معدوم مينمايد.
  

يار جدی ممکن است در برخی از کشورھای پيشرفته صنعتی منجر اين بحث ھای بس
بھبود  و حد اقل به شفاف سازی اطFعات و يا شوداز انرژی اتمی  چشمپوشیبه 

و در عين حال به سرمايه  کيفيت راکتورھا وافزايش اساسی  امنيت آنان منجر شود.
   گذاری بيشتر در منابع انرژی ھای جايگزين بيانجامد.

 
  

  ،ميھنان گرامی ھم
  

ايران منطقه ئی زلزله خيز است. نظام حاکم با بی مسووليتی شگفت انگيزی عليرغم 
تذکرھای دائمی کارشناسان داخلی و بين المللی در مورد خطرتشعشعات اتمی در 

با  ،برای ما و کودکان و نسلھای آينده مان ،صورت انفجار راکتورھا و سانتريفيوژھا
در محيطی کامF امنيتی و محرمانه که دسترسی به اطFعا ت يکدندگی جاھFنه ئی 

شفاف راغير ممکن ساخته است پروژه ھای اتمی خود رابا شتاب و بدون توجه به 
 نتايج پيش ديدنی اين فاجعه ھولناک به پيش ميبرد . آنچه که فقط خود آنرا حق مسلم

   .ستين یه جمعدست یخودکش کيجزبردن ما به آستانه   یزيچ قتيدر حق دانديم



 
فاجعه ئی که در ژاپن پيش آمده و ميرود تا ابعاد فاجعه چرنبيل را پيدا کند ھيچ تلنگری 
بر وجدان خفته آقای خامنه ئی و احمدی نژاد و ساير مسوولين ريز و درشت جمھوری 

سطح  ،اسFمی نزده است . در کشورھای پيشرفته صنعتی وبرخوردار از دموکراسی
تکنولوژی اتمی و ايمنی آن و سطح شفافيت اطFع رسانی برای تصميم گيری کFن 

بھيچ وجه با تکنولوژی عقب افتاده و وضعيت ايمنی نا معلوم در مملکت ما ،جامعه 
با اين وجود داغ ترين بحث جامعه در اين ايام  در مورد اين خطر  .قابل مقايسه نيست

  گيری و يا کاستن از آنست.مھلک برای بشريت و راھھای جلو
  
متاسفانه نظام مستبد و بی مسووليت ما گويا نه تنھا ارزشی برای جان مردم قائل  

به اين درجه از بلوغ عاطفی نيز دست نيافته که اين خطرشامل حال  نيست که حتی
اکنون وظيفه ھمگی ماست که جامعه را با  خود آنان وخانواده ھايشان نيز خواھد بود.

 اراده خود را برای بخواھيم که مردمطرات خانمان براندازاتمی آشنا کنيم و از اين  خ
 توقف  صنعت غير اقتصادی غنی سازی و انصراف از براه انداختن نيروگاه بوشھر

 و گفتگوی ملی آزاد و خواھان شفاف سازی اطHعات و ايجاد يک بحث آشکار نمايند
   درباره منابع تامين انرژی در ايران شوند

  
اصرار برغنی سازی اورانيوم بدون ھيچگونه توجيه افتصادی  تنھا گمان استفاده 

و عFوه بر تحريم وخطر جنگ برای ما باعث افزايش نظامی از آنرا بر ميانگيزد 
را به انديشه استفاده از ما مسابقه تسليحاتی در منطقه خاورميانه شده و ھمه ھمسايگان 

ست. اگر زلزله سيل و سونامی ھر کدام از اين انرژی و تسليحات اتمی رسانده ا
تاسيسات را ويران کند کشور ما نيز از خطرات فاجعه آميز آن در امان نخواھد بود. 

 ھمچنانکه خطراتی که از سوی ما ايجاد شده آنان را بی نصيب نخواھد گذاشت. 
  

خطر جدی را  بايد مقابله با اين .ھندجفرھيختگان و نخبگان  ما با مسوليتی گران موا
ما خواھان محيط زيستی سالم برای خود و  در حرکتھای اجتماعيمان بازتاب دھيم.

بايد اجازه ن زندگانی حق مسلم ما و ھمه بشريت است. نسل ھای آينده مان ھستيم.
  دھيم  اين حق طبيعی ما بازيچه دست حاکمان  بی مسووليت و کوتاه فکر شود.
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