اسطوره ھسته ای ايران  :ھزينه ھا و بيم ھا
علی واعظ و کريم سجادپور

چکيده
نيم قرن اسطوره ھسته ای ايران از ھزينه ھای مالی ھنگفت ،خطرھای غيرقابل پيش بينی و انگيزه ھای مبھم نشان داشته است .پيشينه
پنھان اين برنامه ،ھمراه با ممانعت دولت ايران از پوشش آزاد برنامه ھسته ای توسط رسانه ھا ،از انجام بحث ھای الزم پيرامون منطق
ھزينه  -فايده اين برنامه جلوگيری به عمل آورده است .از اين رو ،پرسش ھای منتقدانه در مورد سود و زيان اين برنامه و ايمنی آن بی
پاسخ مانده اند.

ھزينه ھا و بيم ھا


ھزينه برنامه  -برآورد شده براساس سرمايه گذاری خارجی و درآمد نفتی از دست رفته  -بالغ بر  100ميليارد دالر می باشد.



تکميل نيروگاه ھسته ای بوشھر ،با ھزينه تقريبی  11ميليارد دالر )برآورد براساس قيمت دالر امروز( در مدت زمان بيش از
چھار دھه ،آن را به يکی از پرھزينه ترين نيروگاه ھای جھان تبديل کرده است.



بوشھر تنھا  2درصد از نيازھای برق ايران را فراھم می کند ،در حالی که  15درصد از توليد برق کشور از طريق خطوط
انتقال فرسوده و بد نگھداشت به ھدر می رود.



علی رغم آرمان خوکفايی ،منابع نسبتا اندک اورانيوم ايران ،اين کشور را از دستيابی به برنامه ھسته ای بومی باز خواھد
داشت.



ايران تنھا کشورھسته ای است که به ميثاق بين المللی ايمنی ھسته ای ملحق نگرديده ،واز اين رو مواد و ذخاير ھسته ای اش
از پايين ترين سطح ايمنی در جھان برخوردار می باشند.



بدشگون تر اينکه ،نيروگاه بوشھر در محل تالقی سه گسل زلزله خيز واقع شده است.

نتايج



فشار اقتصادی يا مداخله نظامی نمی تواند به برنامه ھسته ای ايران "پايان" دھد .اين برنامه چنان با غرور ملی  -ھرچند
نابخردانه  -و ھزينه ھای بربادرفته ای بھم آميخته ،که به سادگی قابل رھا کردن نمی باشد.
مقوله ھسته ای در غياب يک راه حل سياسی فراگير تر ھرگز به طور کامل حل و فصل نخواھد شد .تنھا راه حل پايدار برای
اطمينان از صلح آميز ماندن برنامه ھسته ای ايران ،يک توافق متقابل ديپلماتيک می باشد .با توجه به دور از ذھن بودن چنين
سازش سياسی ،می بايست الاقل رويکردی تنش زدايانه در پيش گرفت.
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گزينه ھای جايگزينی وجود دارد که ضروری است پررنگتر شوند .به عنوان مثال ،ظرفيت انرژی بالقوه خورشيدی ايران،
سيزده برابر بيشرتر از نياز کلی کشور به انرژی برآورد شده است .ارائه فن آوری ھای پيشرفته انرژی جايگزين به ايران،
می تواند پيشينه مثبتی را برای ديگر کشورھای مشتاق انرژی ھسته ای فراھم آورد.

ديباچه
برنامه بحث برانگيز ھسته ای ايران ،بيش از يک دھه صحنه بين المللی را تحت الشعاع قرار داده است .اياالت متحده آمريکا و ھم
پيمانانش به طور مستمر کوشيده اند تھران را به دست کشيدن از فعاليت ھای ھسته ای خود وادار و ملزم کنند .از جمله نگرانی ھا،
برنامه غنی سازی اورانيوم و تالش برای به دست آوردن قابليت ھای چرخه سوخت ھسته ای بوده است .دستيابی به چنين قابليت ھايی
بدان معناست که ايران می تواند ھم سوخت مورد نياز نيروگاه ھسته ای و ھم بمب اتمی را توليد کند .اما ،مذاکرات ،مجازات ھای
اقتصادی و تحريم ھای سياسی ،خرابکاری ھای پنھانی و تھديد به اقدام نظامی در بھترين وضعيت تنھا پيشرفت برنامه ھسته ای ايران
را کند کرده است.
براساس برآورد آژانس بين المللی انرژی اتمی ) (IAEAدر فوريه  ،2013ذخاير خالص مواد شکافت پذير ايران به حدود  7تن
اورانيوم غنی شده  5درصدی ،و  167کيلوگرم اورانيوم غنی شده  20درصدی افزايش يافته است (1) .اين پيشرفت اخير از اين جھت
نگران کننده است که ،ذخيره سازی اورانيوم  20درصد غنی شده ،بطور قابل توجھی )بالغ بر  90درصد( زمان مورد نياز جھت
دستيابی به سالح  -مواد شکافت پذير از اورانيوم طبيعی  -را تسريع می کند .ذخيره کنونی ايران ،چنانچه در آينده غنی تر شود برای
دست کم ساخت پنج سالح ھسته ای کافی می باشند .آغاز نصب سانتريفوژھای پيشرفته تر در تاسيسات غنی سازی نطنز که منجر به
ارتقاء ظرفيت غنی سازی ايران می شود از ديگر نگرانی ھا می باشد(2) .
در حالی که پيمان منع گسترش سالح ھای ھسته ای حق ايران را در دستيابی به انرژی غيرنظامی و صلح آميز ھسته ای به رسميت می
شناسد ،پرسش اين است که آيا عملکرد تھران منطبق با ماده دوم اين پيمان ،که کشورھا را از فعاليت ھای مربوط به سالح ھای ھسته
ای بازداشته ،می باشد؟ فن آوريی که اورانيوم غنی شده در سطح پايين را برای راکتورھای ھسته ای توليد می کند ،می تواند برای
توليد اورانيوم غنی شده در سطح باال جھت ساخت سالح ھسته ای نيز مورد استفاده قرار گيرد.
اياالت متحده و اسرائيل دورنمای يک ايران مجھز به سالح ھسته ای را "غير قابل قبول" و "تھديدآميز" توصيف کرده اند .در عين
حال ،دولت ايران ھمواره بر صلح آميز بودن برنامه ھسته ای خود پافشاری نموده و آنرا " حق مسلم " ملت ايران ،و نماد تجدد و
پيشرفت فنی ھمتراز با فرود بر کره ماه توصيف کرده است .نظرسنجی ھا ،علی رغم محدوديت ھای ذاتی آمارگيری تلفنی در جوامع
بسته ،اغلب حاکی از آنند که بيشتر ايرانيان با ادامه گسترش صلح آميز برنامه ھسته ای کشور موافق می باشند .حتی رھبران مخالف
که از سوی حکومت ايران " فتنه گر "معرفی شده اند بر صيانت از حق ھسته ای ايران تاکيد ورزيده اند.
دولت ايران با ممنوعيت پوشش آزاد برنامه ھسته ای توسط رسانه ھا ،توانسته از انجام بحث ھای ضروری داخلی پيرامون منطق
ھزينه  -فايده برنامه ھسته ای جلوگيری کند .پرسش ھای کلی و مھم درعرصه عمومی مطرح نگرديده و طبعا پاسخی ھم داده نشده
است .به عنوان مثال ،ميزان ھزينه ھای مالی برنامه ھسته ای ايران به چه اندازه است؟ علت نياز ايران به سرمايه گذاری در برخی از
فن آوری ھا از جمله استخراج  ،تبديل و غنی سازی اورانيوم و کارخانه توليد سوخت چيست؟ آيا انرژی ھسته ای تضمينی است در
راستای خودکفايی دراز مدت ايران؟ ھمچنين ،برآورد ھزينه برنامه ھسته ای ايران در مقايسه با ساير کشورھا چيست؟ تاثير برنامه
ھسته ای بر محيط زيست و ميزان ايمنی و امنيت نيروگاه ھا و تاسيسات اتمی ايران چگونه می باشد؟
اما ،پرسش ھای مذکور نيازمند پاسخ می باشند .برآورد ھزينه نيم قرن دنبال کردن فن آوری ھسته ای ايران آغاز مناسبی برای اين کار
می باشد .در حالی که بيشتر برنامه ھای ھسته ای از ديد مالی غير شفاف می باشند ،سال ھا عملکرد پنھانی ايران ارزيابی ھزينه ھای
مرتبط به برنامه ھسته ای تھران را با چالش روبرو می سازد .افزون براين ،برنامه ھسته ای ھزينه ھای غيرمستقيمی به اقتصاد کشور
درقالب تحريم ھای مالی ،فنی ،و انرژی تحميل کرده است .بررسی داده ھای موجود و مصاحبه با افراد کليدی ،خط و خطوط کلی
ھزينه ھای مستقيم و غير مستقيم برنامه ھسته ای را ترسيم می کنند .شايسته است برتری اقتصادی سرمايه گذاری در بخش فن آوری
پيشرفته و پافشاری بر غنی سازی اورانيوم در داخل ،با توجه به گزارش ھای اعالم شده توسط ايران درباره ذخاير اورنيوم ،پااليش
اورانيوم و توانايی توليد سوخت ارزيابی گردد.
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دولت ايران می کوشد با ارائه استدالل ھايی تعقيب برنامه غنی سازی بومی اورانيوم را توجيه کند .در اين راستا ،مقامات ايران پی در
پی يادآوری می کنند که انرژی ھسته ای امکان مصرف کمتر نفت و گاز را در داخل کشور ،وصادرات زيادتر آنھا را به منظور کسب
منافع اقتصادی بيشتر فراھم می سازد .دستاوردھای زيست محيطی و فنی مرتبط با انرژی ھسته ای به بھای عدم توجه به ظرفيت ھای
بالقوه در بخش ھيدروکربن و انرژی ھای تجديدپذير تمام شده است.
اگرچه ايران نخستين کشور خاورميانه است که موفق به بھره برداری از انرژی ھسته ای برای توليد برق گرديده ،ھمسايگانش از جمله
امارات عربی متحده ،عربستان سعودی ،بحرين ،کويت ،عمان ،قطر ،مصر ،و حتی يمن ،با اشتياق کمتری ،در دنباله روی از ايران ھم
پيمان شده اند .يک بررسی تطبيقی از ديد فايده اقتصادی و فنی ،فاش می سازد که نيروگاه ھای ايران در مقايسه با نيروگاه ھای ھسته
ای ديگر کشورھای منطقه ،می توانند به زودی تاريخ گذشته و ھزينه دار شوند.
پس از فاجعه ھسته ای نيروگاه فوکوشيما ژاپن ،نگرانی ھا در رابطه با ايمنی و امنيت تاسيسات ھسته ای ايران دگرباره افزايش يافت.
) (3با توجه به زلزله خيز بودن ايران براساس نقشه نگاری جغرافيايی ،شمار فزاينده ای از صاحبنظران ايرانی ،سياست ھسته ای
دولت خود را مورد پرسش قرار می دھند (4) .آمادگی کشور در رويارويی با شرايط اضطرای و بحرانی ھسته ای از ديگر
موضوعاتی است که نياز به بررسی دقيق تر دارد.
نگاھی ژرف تر به مسائل مھم مذکور ،می تواند ابزار محکم تری را ،در راستای راھبرد ديپلماسی مردم  -محور در اختيار جامعه بين
المللی قرار دھد .مردم ايران از گفتگوھای پيرامون موضوع برنامه ھسته ای بسيار دور نگاه داشته شده اند .ايرانيان آگاه تر بھتر می
توانند درباره خردمندانه بودن يک برنامه ھسته ای با ھزينه ھای کالن  -برای ھمه ايرانيان  -و منافع نامعلوم قضاوت کنند .به ھمين
ترتيب موضوعات کمتر بحث برانگيز از قبيل ايمنی و امنيت ھسته ای و يا منابع انرژی جايگزين می توانند بخت گفتگوھای ديپلماتيک
را برای باز کردن گره کور بحران ھسته ای ايران افزايش دھند.

بروز يک بحران
برنامه ھسته ای در دوران شاه
نخستين اقدامات )(1979-1957
پيشينه برنامه ای ھسته ای ايران به سال  1957باز می گردد .جالب اينکه ،بنای برنامه توسعه ھسته ای ايران ،توسط اياالت متحده  -ھم
پيمان اصلی ايران در آن زمان  -با امضای موافقت نامه ای ميان دو کشور ،تحت عنوان طرح "اتم برای صلح" رئيس جمھور دوئيت
آيزن ھايور گذاشته شد (5) .شرکت آمريکايی ماشين آالت و ريخته گری نخستين تجھيزات ھسته ای ايران را با نصب راکتور 5
مگاواتی در محل دانشگاه تھران ،با ھزينه  1ميليون دالر تامين کرد .يک شرکت ديگر آمريکايی به نام جنرال ديناميکس5.15 ،
کيلوگرم اورانيوم غنی شده در سطح باال )قابل استفاده در ساخت سالح( را برای تامين سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتی تھران فراھم
آورد .با توجه به روند کند پيشرفت ھای اوليه ،راکتور در نوامبر  1967عملياتی گرديد(6) .
در سال  ،1968ايران در ميان نخستين کشورھايی بود که پيمان منع گسترش سالح ھای ھسته ای را امضا نمود ،و دو سال بعد مجلس
شورای ملی آن را به تصويب رسانيد .تھران توافقنامه پادمان با آژانس بين المللی انرژی اتمی را در سال  1974تکميل کرد (7) .در
ھمان سال ،سازمان انرژی اتمی ايران تاسيس و اکبر اعتماد ،فيزيکدان )متخصص راکتور( و دانش آموخته کشورھای فرانسه و
سوئيس به رياست آن منصوب گرديد(8) .
در پی شکوفايی نفتی در سال  ،1974محمد رضا شاه پھلوی به يکباره انرژی ھسته ای را اولويت حکومت خود معرفی کرد .بنا به
روايتی رسمی ،وی نفت را يک "ماده با ارزش" می دانست که نمی بايست آن را اتالف کرد ،و از اين رو بر گوناگون سازی سبد
انرژی تاکيد می ورزيد .فن آوری ھسته ای از ديد شاه ،نه تنھا شرط ضروری تجدد به شمار می رفت ،بلکه وی ازآن به عنوان نماد
قدرت تازه و اعتبار ايران نيز ياد می کرد.
به نظر يک شرکت آمريکايی به نام موسسه تحقيقاتی استنفورد ،اگر ايران قصد رسيدن به خودکفايی انرژی متناسب با مفھوم " قدرت
برتر" را داشت ،می بايست قادر به توليد  23000مگاوات برق حاصل از انرژی ھسته ای تا سال  1994باشد .سپس تاحدی براساس
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اين نظر ،شاه از انجام طرح بلند پروازانه ای ،برای ساخت سريع چندين راکتور ھسته ای کامل در زمان مقرر خبر داد (9) .ھر چند
تصميمی در رابطه با تعداد کل راکتورھای ساخته شده در دستور کار قرار نداشت ،اما ھدف بلند پروازانه حاکی از ساخت يک راکتور
در سال بود(10) .
در ھمين حال ،کارکنان ھسته ای ايران آموزش می ديدند .سازمان انرژی اتمی ايران قراردادھای ويژه ای با دانشگاه ھای معتبر و
مراکز فنی در سراسر جھان به منظور آموزش سرمايه ھای انسانی در رابطه با برنامه ھسته ای خود امضا کرد .از جمله ،موسسه
تکنولوژی ماساچوست مبلغ  20ميليون دالر از ايران دريافت کرد (11) .بسياری از سياستگذاران برنامه ھسته ای رژيم اسالمی ،از
جمله علی اکبر صالحی ،وزير خارجه کنونی و رئيس سابق سازمان انرژی اتمی ايران ،در ميان کارآموزان اين برنامه بودند(12) .
در سال  ،1977با پيشتيبانی کم نظير پادشاھی ،سازمان انرژی اتمی ايران گسترش چشمگير يافت ،و بيش از  3،800متخصص،
مھندس ،کارشناس فنی و کارآموز استخدام کرد (13) .دانشجويانی که برای آموزش به خارج از کشور فرستاده شده بودند ،تحت عنوان
متخصص ھسته ای به کشور بازگشتند .اين سازمان شاھد افزايش دوازده برابری در تعداد  -از  67نفر در سال  1974به  862نفر در
سال  - 1977دانشمندان ھسته ای خود بود .در اواخر دوران سلطنت پھلوی ،اين سازمان دومين رقم بودجه ،بعد از شرکت ملی نفت
ايران را به خود اختصاص داده و کارمندان آن يکی از باالترين دستمزدھای کشور را دريافت می کردند (14) .اعتماد از شاه برای
ھزينه ھای سازمان خود اختيار تام دريافت کرده بود ،و بودجه سربه فلک کشيده ساليانه اش از  38ميليون دالر در سال  1975به 1
ميليارد و  300ميليون دالر در سال  ،1976و بيش از  3ميليارد دالر )برابر با  11ميليارد دالر در سال  (2012در سال  1977افزايش
يافت.
پافشاری شاه به دست يافتن به چرخه سوخت کامل ،و برخورداری از پلوتونيوم با قابليت بازآوری  -که در آن زمان راھی ساده تر از
غنی سازی اورانيوم برای تامين سوخت سالح ھسته ای بود  -نگرانی اياالت متحده را در مورد انگيزه ايران درباره گسترش سالح ھا
افزايش داد .واشنگتن که ھنوز سر درگم آزمايش ھسته ای ھند در سال  1974بود ،نگاھی ترديد آميز به قضيه داشته ،بنابراين دولت
جرالد فورد از ايران خواست تا تضمينی مبنی بر صلح آميز بودن برنامه ھسته ای خود ارائه دھد.
افشای اخير اسناد محرمانه ،از مذاکرات تلخ دوجانبه ميان ايران و آمريکا در سال ھای بين  1974تا  1978پرده بر می دارد .در کمال
تعجب ،ھمان مسائلی که به تيرگی روابط ميان ايران و غرب منجر شده است  -دسترسی به فن آوری حساس ،ذخاير سوخت ،و تضمين
ھای بيشتر  -در آن زمان نيز موضوع مناقشه بودند (16) .به دليل عدم دستيابی به يک توافق ،دولت آمريکا شرکت ھای آمريکايی را
از فروش فن آوری ھسته ای به ايران بازداشت .شاه ھم متقابال تصميم گرفت " ،مادامی که با ايران به مانند يک کشور درجه دوم رفتار
شود" ،وی نيز در پی فروشندگان جايگزين باشد (17) .فرانسه و آلمان غربی اين کمبود را جبران کردند .سازمان انرژی اتمی به
شرکت آلمانی کرافتورک يونيون )) (Kraftwerk Unionيک شرکت با سرمايه گذاری مشترک ميان زيمنس آ.گ و آ .اِ.گ( ساخت دو
راکتور  1.196مگاواتی آب فشرده را سفارش داد .قرارداد کليد در دست ) (Turnkeyکه طبق آن دو نيروگاه تکميل شده تحويل ايران
داده می شد ،به ارزش  4ميليارد و  300ميليون دالر )نزديک به  21مليارد دالر در سال  ( 2012منعقد گرديد (18) .ساخت نيروگاه
در آگوست  1975آغاز و تکميل آن برای سال  1981برنامه ريزی گرديد .انتخاب بوشھر ،يکی از جنوبی ترين شھرھای ايران ،واقع
در منطقه ای زلزله خيز ،توسعه نيافته و فاقد زيرساخت ھای الزم ،به ويژه سبب افزايش ھزينه ھا گرديد .با اين حال ،انتخاب بوشھر با
توجه به محل آن در ساحل خليج فارس ،به منظور تسھيل در حمل و نقل ماشين آالت و تجھيزات نيروگاه ھسته ای صورت گرفت.
)(19
شاه برنامه گسترده ای برای دستيابی به سوخت ھسته ای داشت .وی در سال  ،1975برای راه اندازی کنسرسيوم غنی سازی ھسته ای
به نام يوروديف ) (Eurodifدر فرانسه ،وامی  1ميليارد دالری ارائه داد .بر پايه موافقت نامه ،شرکتی به نام سوفی ديف )(Sofidif
تاسيس ،که ايران و فرانسه به ترتيب ھر کدام  40و  60درصد از سھام شرکت را در اختيار داشتند (20) .درپی آن ،سوفی ديف يک
چھارم سھام يوروديف در بورس را به دست آورد که به ايران سھمی  10درصدی از اورانيوم غنی شده توليدی می داد (21) .عالوه بر
اين ،ايران يک قرارداد  700ميليون دالری را برای خريد  600تن کيک زرد اورانيوم از آفريقای جنوبی امضاء ،و  15درصد سھام
معدن اورانيوم آر تی زد ) (RTZدر ناميبيا را کسب کرد (22) .به موازات اين ،ايران به اکتشاف گسترده اورانيوم در داخل و خارج
مبادرت ورزيد.
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شرکت فرانسوی فراماتوم ) (Framatomeبا ساخت دو ژنراتور  900مگاواتی به ارزش  2ميليارد دالر در دارخوين نزديک اھواز ،و
در کرانه ھای رود کارون موافت کرد (23) .ھمچنين ،فرانسه نسبت به ساخت ھشت نيروگاه ديگر ،در صورت ادامه تحريم شرکت
ھای آمريکايی در فروش نيروگاه ھسته ای به ايران ،با ھزينه تقريبی  16ميليارد دالر ابرازتمايل کرد.
سرانجام ،در سال  ،1978موفقيتی در مذاکرات ھسته ای ميان تھران و واشنگتن حاصل شد .در ھمين راستا ،شاه حاضر به چشم پوشی
از برنامه ساخت يک کارخانه فرآوری پلوتونيوم شد ،پذيرفت فعاليت ھای ھسته ای ايران تحت نظارت بيشتری قرار گيرد ،و با ارسال
سوخت ھسته ای به اياالت متحده موافقت کرد .دربرابر ،دولت کارتر به شرکت ھای آمريکايی اجازه فروش راکتور را به ايران داد.
) (24به ھر حال ،آشوب ھای سياسی تھران اجرای موافقت مذکور را منتفی کرد.
اختالف طبقاتی و اقتصاد ضعيف ،منجر به بروز نارضايتی در داخل نسبت به برنامه ھای پرشتاب شاه در مورد مدرن کردن کشور
شد .از ديد بسياری از ايرانيان برنامه ھای شاه ولخرجی و فسادآور بودند .شاه مجبور به مھار رويای ھسته ای خود شد (25) .امواج
انقالب اسالمی در افق درحال تالطم بود ،و دولت جمشيد آموزگار اقدام به بازبينی برنامه ھسته ای نمود .دولت شاپور بختيار در سال
 1979شروع به برچيدن برنامه ھسته ای کرد .زمانی که در ھمان سال ،کشور در آشوب ھای انقالبی فرو می رفت ،يکی از
راکتورھای بوشھر تا  85درصد تکميل ،و ديگری تا نيمه ساخته شده بوند.

برنامه ھسته ای در دوران جمھوری اسالمی
توقف )(1984-1979
مسئله ميراث رژيم گذشته ،از نخستين مباحث ميان انقالبيونی بود که شاه را سرنگون کرده بودند .ارثيه سلطنتی شامل برنامه ھسته ای
بود که تلقی انقالبيون از آن تحميل ھزينه ای کالن از طرف غرب بر کشوری سرشار از نفت بود (26) .با اين حال ،شعارھای ضد
ھسته ای از ايدئولوژی صرف سرچشمه نمی گرفت .بر پايه يک بررسی واقع بينانه در باره ھزينه  -فايده ،در حالی که ھزينه يک
نيروگاه گازسوز  300دالر برای ھر کيلووات در ايران برآورد شده ،ھزينه نيروگاه بوشھر بين  2،500تا  3،000دالر برای ھر
کيلووات ارزيابی شده بود (27) .افزون براين ،حادثه ھسته ای سال  1979که در تری مايل آيلند اياالت متحده به رخ داد ،نگرانی
مقامات جديد ايران را در رابطه با ايمنی تاسيسات ھسته ای برانگيخت .ذخاير اورانيوم محدود ،مناطق زلزله خيز ،و فقدان تخصص از
ديگر داليلی بودند که در مخالفت با برنامه ھسته ای ايران ابراز شدند.
ھنگامی که آيت ﷲ خمينی اعالم کرد از نيروگاه بوشھر به عنوان " سيلو ذخيره گندم " استفاده می شود ،ناقوس مرگ برنامه ھسته ای
ايران به صدا درآمد (28) .در ماه ژوئيه سال  ،1979ساخت نيروگاه ھای ھسته ای متوقف گرديد .دولت موقت مھدی بازرگان ،ھمه
قراردادھای ھسته ای را لغو کرد .اما چنين تصميمی بدون ھزينه نبود .
در واکنشی تالفی جويانه نسبت به تصرف سفارت آمريکا در تھران ،کشورھای غربی از تحويل ماشين آالت ايران که با قيمت باال
خريداری کرده بود ،خودداری کردند .آمريکا  -که ديپلمات ھايش به مدت  444روز در تھران به گروگان گرفته شده بودند  -تامين
سوخت اورانيوم غنی شده درسطح باال برای رآکتور تحقيقاتی تھران را متوقف کرد وھمين امر موجب تعطيلی موقت آن شد(29) .
توقف ساخت نيروگاه ھسته ای منجر به مھاجرت دسته جمعی دانشمندان ھسته ای ايران شد.
شرکت کرافتورک يونيون نيز قرارداد بوشھر را در حالی که ايران  5.5ميليارد مارک آلمان )نزديک  2.8ميليارد دالر در سال 1979
و  9.6ميليارد دالر در  (2012صرف اين برنامه کرده بود ،لغو کرد (30) .يک دعوی تلخ حقوقی در دادگاه ھای بين الملل طرح شد.
با توجه به تصميم اتاق بين المللی بازرگانی در سال  ،1982شرکت ھای آلمانی مجبور به تحويل  80،000قطعه از تجھيزات شدند.
) (31اما ،تالش ايران برای گرفتن غرامت بابت راکتور ناتمام ،و سوخت ھسته ای که ھزينه آن پرداخت شده بود ناکام ماند(32) .
پيشنھاد آلمان مبنی بر ارائه نيروگاه مدرن گازسوز به منظور حل و فصل دعوی  5.4ميليارد دالری نيز بی نتيجه ماند(33) .
پرونده حقوقی با فرانسه در رابطه با شرکت يوروديف سرانجام در سال  1991حل و فصل گرديد .ايران ،در مجموع  1.6ميليارد دالر
از وام اصلی و بھره آن را وصول نمود (34) .تا امروز ،ايران در فھرست سھامداران غيرمستقيم يوروديف قرار دارد ،اما وفق رای
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 1991حق استفاده از اورانيوم غنی شده توسط تاسيسات مزبور را ندارد .اين تجربه چشم انداز ھر گونه مالکيت مشترک در امکانات
خارجی را برای ايران تاريک کرد(35) .
در سال  ،1980صدام حسين ،به ايرانی که ھنوز در ھرج و مرج روزھای پس از انقالب بود يورش برد .ھشت سال جنگ آسيب ھای
جدی به تاسيسات ھسته ای ايران وارد کرد .به تالفی حمله شکست خورده ايران به نيروگاه ھسته ای اوزيرک ) ،(Osirakنيروی
ھوايی عراق ھفت بار در طول جنگ نيروگاه بوشھر را مورد حمله قرار داد ،و از آن تنھا خرابه ای به جای گذاشت (36) .بر اساس
محاسبات کارشناسان فنی شرکت ھای زيمنس ) (Siemensو تکنيشر اوبرواخونگس وخاين )Technischer
 (Überwachungsvereinھزينه تعمير و بازسازی دو راکتور بوشھر بين  2.9تا  4.6ميليارد دالر ارزيابی شده بود(37) .

پنھان کاری )(2000-1984
در اواسط دھه  80ميالدی ،در حالی که شور انقالبی فروکش کرده و کشور در بحبوحه جنگ با عراق به سر می برد ،مقامات تھران
از سرگيری برنامه ھای ھسته ای کشور را ،به عنوان يک انتخاب بازدارنده مورد بررسی دوباره قرار دادند .مقامات ايرانی خود را
منزوی می ديدند  -علی الخصوص که صدام حسين به سالح ھای پيچيده و اطالعات مھم از جانب قدرت ھای بزرگ جھت رديابی
اھداف نظامی ايران مجھز شده بود .افزون بر اين ،ادامه جنگ کشور را به سوی بحران انرژی  -که خاموشی ھای پی درپی گواھی بر
آن است  -سوق داده بود .موارد مذکور موجب احياء مجدد برنامه ھسته ای ايران ،که از سال  1979غيرفعال بود ،گرديدند .برنامه
ھسته ای می توانست بطور بالقوه مرھمی بر وضعيت وخيم کمبود برق در ايران ،و عاملی بازدارنده برای دشمنان رژيم باشد(38) .
در سال  ،1984علی خامنه ای ،رئيس جمھور وقت و رھبر فعلی ،با دريافت مجوز از سوی آيت ﷲ خمينی ،برنامه ھسته ای را از
سرگرفته ،و از محل بودجه کشور برای آن ،اعتباری تخصيص داد.
در مواجه با انزوای بی سابقه بين المللی ،پيگيری ھای جدی دولت ايران در پيدا کردن شريکی برای راه اندازی طرح بوشھر ،بواسطه
مخالفت آمريکا ،ناکام ماند .تنھا يک نفر به ايران در اين زمينه قول کمک داد ،و آن ھم کسی جزعبدالقديرخان ،پدربرنامه ھسته ای
پاکستان ،نبود .وی از نيروگاه بوشھر دو بازديد ،در فوريه  1986و ژانويه  1987به عمل آورد (39).اما ،به زودی روشن شد که راه
اندازی نيروگاه بوشھر از عھده عبدالقديرخان خارج است .تھران رفته رفته پذيرفت که چاره ای جز خودکفايی وجود ندارد.
نخستين گام ،به دست آوردن توانايی ای چرخه سوخت ھسته ای بود .عبدالقدير خان با ارائه فن آوری غنی سازی ،به ايران ياری
رساند .با تائيد نخست وزير وقت ايران مير حسين موسوی )که در پی رخدادھای پس از انتخابات رياست جمھوری  ،2009به اتھام فتنه
گری به حبس خانگی محکوم شد( قراردادی ميان نمايندگان سازمان انرژی اتمی ايران و شبکه غير قانونی عبدالقديرخان منعقد گرديد.
) (40از اين زمان بود که برنامه غنی سازی اورانيوم ايران به صورت پنھانی ،از طريق دستيابی به نقشه ھای فنی ،دستور العمل ھای
مرتبط با ساخت و ساز ،و نمونه ھايی از قطعات سانتريفوژھای  P1متولد شد )طراحی ھای ھلندی دھه ھفتاد ميالدی که توسط
عبدالقدير خان دزديده شده بودند((41) .
ايران با استفاده از اطالعاتی که در دست داشت ،تالش گسترده خود را برای دستيابی به قطعات مھم و مورد نياز در ساخت آبشارھای
سانتريفوژ آغاز کرد .برای مثال ،در سال  1988شرکت کاوش يار ،يک شرکت فرعی سازمان انرژی اتمی ،موفق به دريافت قطعات
سانتريفوژ و دريچه ھای خالء از طريق يک شرکت آلمانی به نام لی بولد (Leybold) ،به مبلغ  500،000دالر شد (42) .در سال
 ،1995ايران دوباره از "فروشگاه ھسته ای" عبدالقدير خان بازديد ،و قطعات و طرح ھای مورد نياز در ساخت سانتريفوژ پيشرفته تر
 P2را خريداری نمود(43) .
ھمچنين ،مقامات ايرانی در پی تجھيز بيشتر مرکز تحقيقات ھسته ای تھران بودند ،که بازسازی آن از زمان شاه معلق مانده بود(44) .
در سال  ،1987درحالی که بخش اصلی نيروگاه در حال بازسازی بود ،موسسه پژوھش ھای کاربردی آرژانتين ،سوخت راکتور را از
اورانيوم  93درصد غنی شده با قابليت ساخت سالح به کمی پايين تر از  20درصد تبديل نمود (45) .ھزينه اين کار  5.5ميليون دالر
بود .ھمچنين ،کميسيون انرژی اتمی آرژانتين ،قراردادی را به منظور تامين  115.8کيلوگرم اورانيوم  19.75درصد غنی شده مورد
نياز راکتور تھران امضاء نمود که سرانجام ،در سال  1993تحويل ايران داده شد(46) .
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در اواسط دھه  90ميالدی ،برنامه ھسته ای بار ديگر به اولويت ملی تبديل ،و از محل بودجه کشور اعتباری  800ميليون دالری بدان
تخصيص داده شد (47) .با بازگشايی مرکز فن آوری ھسته ای اصفھان در سال  ،1990تالش گسترده ای جھت يافتن شرکای ھسته ای
بيشتر صورت گرفت .دولت پاکستان ،عليرغم پيشنھادھای سخاوتمندانه ايران ،تمايلی برای به اشتراک گذاشتن دانش ھسته ای خود با
ھمسايه اش نشان نداد (48) .اما ،کشور چين نسبت به اين موضوع تمايل نشان داد .پکن با تجارت ھسته ای به ارزش  60ميليون دالر
در سال با تھران ،به مھمترين شريک ھسته ای اين کشور تبديل شد (49) .در سال  ،1991تھران به طور محرمانه حدود يک تن
اورانيوم ھگزافلوريد از چين وارد کرد ،اما بر خالف مفاد توافقنامه پادمان  ،NPTاز ارائه گزارش عملکرد خود به آژانس بين المللی
انرژی اتمی خودداری ورزيد.
ھمکاری ميان چين و ايران به سبب فشارھای آمريکا پايان يافت ،و ھمين دليل مضاعفی بود تا ايرانيان ھر چه بيشتر به کارشناسان
داخلی تکيه کنند .از اينرو ،تالش گرديد استعدادھای مھاجرت کرده به خارج به کشور بازگردانده شوند ،و کارشناسان جديد آموزش
ببينند .يک گروه  77نفری از دانشمندان ھسته ای برای دانش آموزی به مرکز بين المللی فيزيک نظری ايتاليا ،که با وام يک ميليون
دالری ايران از بحران مالی نجات يافته بود ،فرستاده شدند(50) .
سرانجام روسيه که در آن زمان با کمبود منابع مالی مواجه بود در سال  1992مسئوليت تکميل نيروگاه ھسته ای بوشھر را برعھده
گرفت .انگيزه مسکو از ورود به بازار ايران پيش از ھر چيز ،نجات صنعت ھسته ای خود از ورشکستگی پس از فروپاشی شوروی
بود .يک قرارداد کليد در دست ميان سازمان انرژی اتمی ايران و اتم استروی اکسپرت ) ،(AtomStroyExportيک شرکت فرعی
آژانس انرژی اتمی روسيه منعقد گرديد (51) .مسکو مسئوليت تامين يک راکتور  915مگاواتی آب سبک مدل ،VVER-1000
مناسب برای توليد برق ،و نامناسب برای ساخت سالح ھای ھسته ای را بر عھده گرفت .دربرابر تھران پذيرفت  80درصد از ارزش
قرارداد را به صورت نقدی ،و  20درصد باقی مانده را غير نقدی پرداخت نمايد (52) .بر خرابه ھای راکتور از کار مانده ،روس ھا
طرح ساخت راکتور منحصر به فردی را -آميخته با باقی مانده تجھيزات آلمانی و فن آوری درھم روسی ارائه دادند.
از ھمان آغاز ،اين پروژه با مشکالتی روبرو گرديد .طراحی راکتور روسی  VVERبا زيرسازی ھای آلمانی نيروگاه بوشھر
ھماھنگی نداشت .ايران برای حل مشکل ناچار گرديد  140ميليون ديگر ھزينه کند (53) .بواسطه مخالفت ھای آمريکا ،مسکو نيز از
ساخت يک مرکز سانتريفوژدار غنی سازی اورانيوم در ايران عقب نشينی و دربرابر ،قبول کرد سوخت راکتور ھسته ای را به مدت
 10سال به مبلغ  300ميليون دالر تامين کند (54) .پس از يک وقفه شانزده ساله ،نيروگاه بوشھر بار ديگر تنھا يک سايت ساخت و
ساز بود .تاريخ پايان کار درابتدا برای سال  2001تعيين شد ،اما برآوردھا زمانی برابر يک دھه را برای اين کار پيش بينی می کرند.
) (55از آغاز ساخت و ساز ،بين  250تا  3،000مھندس و کارشناس فنی از روسيه و کشورھای ديگر شوروی سابق مشغول به کار
در ايران شدند ،که براساس گزارش ھا درآمدی بين  5،000تا  20،000دالر در ماه دريافت می کرند(56) .
از  1992تا  ،2002ايران پيشرفت چشمگيری درمورد چرخه سوخت ھسته ای بومی به دست آورد (57) .آزمايشات غنی سازی به
گونه پنھانی ،بر خالف الزامات مندرج در پادمان  ،NPTبر روی يک سانتريفوژ آزمايشی واقع در تاسيسات پژوھشی شرکت برق
کاليه انجام شدند .يک مرکز غنی سازی عظيم و مخفی ديگر ،در نزديکی شھر نطنز در زير زمين ساخته شد .مدفون به زير  25فيت
سيمان و بتن ،احداث تاسيسات سانتريفيوژ گازی ،در آن زمان کليه سيمان توليدی کشور را به مصرف خود رساند (58) .سازمان
انرژی اتمی ايران نيز مخفيانه ،به تاسيس يک نيروگاه توليد آب سخت و يک راکتور تحقيقاتی  40مگاواتی در نزديکی شھر اراک
مبادرت ورزيد.

بحران )(2008-2002
در آگوست  ،2002يک گروه مخالف دولت ايران ،بنام شورای ملی مقاومت )نام ديگر سازمان مجاھدين خلق ،يک گروه ستيزه گر
اسالمی – مارکسيست که به سرنگونی رژيم شاه کمک کرده و ھم اکنون درپی براندازی جمھوری اسالمی می باشد( تاسيسات غنی
سازی ھسته ای در نطنز ،و نيروگاه توليد آب سنگين اراک را که از سوی ايران اعالم نشده بودند ،افشا کردند .اين افشا گری موجب
بروز بحرانی بين المللی شد.
بين سال ھای  2003تا  2005در واکنش به اشغال عراق توسط آمريکا  -سه کشور فرانسه ،آلمان و انگليس ) (EU-3تالش ھای
ديپلماتيکی را جھت حل بحران ھسته ای ايران آغاز کردند .ايران موافقت کرد تا برنامه غنی سازی خود را تعليق کند ،با آگاھی از اين
7

امر که ارتش آمريکا تنھا طی سه ھفته دشمنی را که ايران ھشت سال عليه آن جنگيده بود ،شکست داد .ھمچنين ،ايران به طور
داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی )که اجازه بازرسی سرزده می دھد( را برای بيش از دو سال به اجرا درآورد.
اما وضعيت درعراق رو به وخامت نھاد ،اوضاع به نفع ايران چرخيد ،قيمت نفت افزايش يافت ،و  EU-3در ايجاد پل ميان ايران و
آمريکا شکست خورد ،که اين موارد به رھبران ايران جسارت کافی را داد تا آنچه را که به نظرشان ھدف اصلی غرب بود ،يعنی وادار
کردن ايران به دست کشيدن دائمی از حق خود برای غنی سازی اورانيوم ،رد کنند (59) .در  8آگوست  ،2005و در آخرين روزھای
رياست جمھوری محمد خاتمی ،ايران تبديل اورانيوم را در تاسيسات اصفھان از سر گرفت.
با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال  ،2005ايران موضع سخت تری در مذاکرات درپيش گرفت .سرانجام ،در
ژانويه  ،2006ايران با شکست مھروموم آژانس بين المللی انرژی اتمی غنی سازی اورانيوم را از سر گرفت .در چھارم فوريه ،2006
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ،با توجه به عدم رعايت الزامات پادمان  NPTاز سوی ايران ،به ارجاع پرونده ھسته ای
به شورای امنيت سازمان ملل متحد رای مثبت داد .در  31جوالی  ،2006شورای امنيت به اجماع قطعنامه  1696را صادر ،و از
ايران خواست تا غنی سازی اورانيوم را در ظرف يک ماه متوقف کند(60) .
ايران مرتب بر "حق مسلم" خود در خصوص ادامه غنی سازی اورانيوم در داخل کشور ،پافشاری می کرد .در نتيجه ،در  23دسامبر
 ،2006شورای امنيت با تصويب قطعنامه  ،1737تحريم ھای بين المللی را بر ايران تحميل کرد (61) .اين امر آغاز يک چرخه تنش
متقابل بود .سومين قطعنامه شورای امنيت ) (1747در مارس  2007تصويب شد (62) .چند ھفته بعد ،ايران از توانايی غنی سازی
اورانيوم در مقياس صنعتی با نصب و راه اندازی  3000سانتريفيوژ در نطنز خبر داد(63) .
در خالل نگرانی ھای ناشی از احتمال حمله نظامی آمريکا يا اسراييل به تاسيسات ھسته ای ايران ،انتشار غير منتظره گزارش شورای
امنيت ملی آمريکا در سال  ،2007از توقف برنامه دارای ساختار سالح ھسته ای ايران در سال  2003خبر داد (64) .اين گزارش با
کاستن از تنش ھای موجود ،فضايی برای ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی به منظور کار بر روی يک "طرح مداليته" جھت حل
و فصل مسائل باقی مانده ظرف يک سال فراھم آورد .تا ماه فوريه  ،2008آژانس بين المللی انرژی اتمی پرونده بسياری از اين
موضوعات را بست.
اما ،شواھد به دست آمده از يک رايانه دزدی ،از برنامه مخفی ايران در ساخت سالح ھسته ای حکايت می کرد .اين رخداد منجر به
تيرگی روابط ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی ،و ايجاد بن بستی چھار ساله درمذاکرات مربوط به فعاليت ھای پيش از سال 2003
ايران شد .در مارس  ،2008قطعنامه  1803شورای امنيت تحريم ھای بيشتری را عليه ايران وضع کرد (65) .آمريکا و متحدانش نيز
جداگانه ،اقدام به وضع تحريم ھای سخت تری عليه تھران کردند.

نتايج
بحران ھسته ای ،ھزينه گزافی برای اقتصاد ايران به بار آورده است .محروميت ناشی از چندين دور تحريم ،بخش انرژی ايران را از
مشارکت خارجی  -فن آوری اساسی و دانش ھمراه آن بی بھره نموده است .ارزش قراردادھای لغو شده مربوط به بخش انرژی در
سال  2010در حدود  60ميليارد دالر برآورد شده است (66) .بی شک به دليل اعمال تحريم ھای بی رحمانه ،طی سال ھای اخير بر
اين مبلغ چندين برابر افزوده شده است .در سال  ،2012درآمد حاصل از نفت ايران  40ميليارد دالر به نسبت سال  2011کاھش ،و
توليد کشور از  4.2ميليون بشکه در روز در سال  2008به  2.5ميليون بشکه در روز در سال  2012کاھش پيدا کرد (67) .صادرات
نيز به ھمين ترتيب به سرعت از  2.5ميليون بشکه در سال  2011به  0.9ميليون بشکه در سپتامبر  2012رسيد .نزديک به  80درصد
از ارزش ﷼ ايران بين سال ھای  2011تا  2012کاسته شد(68) .
فعاليت ھای ھسته ای ايران ھنوز ھم بی وقفه دنبال می شوند .بودجه ساالنه رسمی سازمان انرژی اتمی ايران در سال ھای گذشته 300
ميليون دالر بوده ،که ھمين امرموجب گاليه وزارتخانه ھای ديگر و نھادھای وابسته شده است (69) .برنامه گسترده و پرھزينه ھسته
ای ايران اکنون شامل حداقل  16تاسيسات می شود (70) .ھزينه مرحله شروع تاسيسات در حدود يک ميليارد دالر تخمين زده شده
است (71) .ماھيت پنھانی بيشتر تاسيسات مزبور منجر به افزايش غيرمعمول ھزينه ساخت و ساز می شود ،چرا که ايجاد ساختمان
ھای گمراه کننده ،پناه گاه ھا ،و سامانه ھای ضد ھوايی ضروری می باشند .در نتيجه ،برآورد دقيق ھزينه ھای مستقيم و جانبی برنامه
ھسته ای ايران تقريبا غيرممکن می باشد.
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ساخت و ساز تنھا نيروگاه ھسته ای کشور در بوشھر در سال  2011به پايان رسيد ،اما درزمان اين نوشتار ،افتتاح آن به دليل مشکالت
فنی به تعويق افتاده است .راکتوری که ھزينه دقيق آن محرمانه نگاه داشته شده ،نشان دھنده ھزينه گزافی است که ايران برای برنامه
ھای ھسته ای خود متحمل شده است .حتی به نمايندگان مجلس و اعضای کميسيون بودجه اجازه دسترسی به جزييات ھزينه نيروگاه داده
نشد (72) .تورم ،نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت مواد و تجھيزات در طول سال ھا قطعا افزايش ھزينه پروژه بوشھر را در پی
داشته است .برخی از مقامات ايرانی ادعا می کنند ،ھزينه نيروگاه تنھا  10درصد افزون تر از برآورد مندرج در قرارداد اوليه بوده
است (73) .برخی ديگر ،با بررسی تاخيرھای پی درپی در افتتاح آن ،بر اين باورند چنانچه نيروگاه جديدی از ابتدا ساخته می شد،
ھزينه آن کمتر از نھايی کردن نيروگاه بوشھر می گرديد(73) .
يک محاسبه ساده از ھزينه قراردادھای منعقده با آلمان و روسيه براساس نرخ دالر امروز  -با استفاده از اطالعات موجود  -ھزينه
شگفت آور نيروگاه بوشھر را  11ميليارد دالر برآورد می کند (75) .با صرف ھزينه ھای مستقيم طی بيش از چھار دھه و ديگر ھزينه
ھای مربوطه ،بوشھر يکی از گرانترين نيروگاه ھای جھان می باشد .جالب توجه اينکه ،روسيه اکنون در حال مذاکره با ترکيه ،درباره
ساخت يک راکتور پيشرفته ھسته ای  VVER-1200با قيمت  5ميليارد دالر می باشد (76) .اما برای ايران به دليل پافشاری بر غنی
سازی داخلی اورانيوم ،امکان دسترسی به فن آوری پيشرفته تر با قيمتی رقابتی وجود ندارد.

غير منطقی بودن غنی سازی داخلی
غنی سازی اورانيوم ،موضوع اصلی مناقشه ايران با غرب می باشد .تھران ،تاکيد دارد غنی سازی بومی اورانيوم برای استقالل بخش
انرژی کشور ضروری می باشد .اما ،طی سال ھا ،علی رغم ترديدھا در داخل و انتقادھا در خارج ،ايران از ارائه منطق اقتصادی
برنامه غنی سازی خود سرباز زده است .يک تحليل دقيق نشان می دھد غنی سازی داخلی ،ھزينه ھای باال و محدوديت ھايی برای
ايران به ارمغان آورده است.
در حال حاضر ،نياز ايران به سوخت ھسته ای اندک است (77) .اما ،رھبران ايران معتقدند گسترش احتمالی برنامه ھسته ای کشور
نيازمند توليد بومی سوخت ھسته ای است .اگر از دسترسی ايران به سوخت ھسته ای جلوگيری گردد (78) ،اين کشور از حيث
بازگشت سرمايه حداقل  200ميليون دالر در سال بابت ھر راکتور غيرفعال زيان خواھد ديد .در گذشته ،تالش گرديده با ارائه ذخاير
اورانيوم غنی شده در سطح پايين ،از بی اعتمادی ايران کاسته شود ،اما اين تالش ھا مرتب از سوی تھران رد شدند(79) .
در مباحثات پيرامون امنيت سوخت ايران ھيچ اشاره ای به کميابی و کيفيت پايين ذخاير داخلی اورانيوم نشده است .اين محدوديت ھا،
ناگزير ايران را به منابع خارجی و اورانيوم فرآوری شده وابسته کرده ،و به آرمان خودکفايی چرخه سوخت اتمی خدشه وارد می کند.
واردات خارجی اورانيوم خام و فرآوری شده در دوران شاه به آفريقای جنوبی ،و پس از انقالب به چين محدود می شود.
به گفته آژانس بين المللی انرژی اتمی از لحاظ ذخاير اورانيوم ،ايران حتی در ميان  40کشور برتر دنيا قرار ندارد (80) .ذخاير
اورانيوم ايران در مقايسه با برخی کشورھا بسيار ناچيز می باشد) .جدول شمار  (1در سال  ،2011ايران  700تن ذخاير قطعی تاييد
شده داشته ،که اغلب آنان در دسته ذخاير ھزينه بردار جای می گيرند )بدين معنی که ھزينه استخراج اين ذخاير  260دالر برای ھر
کيلوگرم می باشد( (81) .ذخاير غير قطعی "پيش بينی" و "فرض شده" ايران در حدود  28،000تن ارزيابی شده اند (82) .تھران در
فوريه  2013اعالم کرد در پی اکتشافات جديد ،بر ميزان ذخاير داخلی اورانيوم کشور افزوده شده ،که البته اين موضوع از سوی منابع
مستقل تاييد نشده است(83) .

جدول  -1ذخاير اورانيوم شناسايی شده کشورھای ديگر در مقايسه با ايران
ھزينه تقريبی
نام کشور
USD 260/ Kg U

USD 130/Kg U

USD 80/Kg U

9

USD 40/Kg U

1,738,800

1,661,600

1,349,400

استراليا

276,700

276,700

229,300

137,900

برزيل

166,100

166,100

135,000

59,200

چين

2,500

2,500

-

-

ايران

33,800

33,800

-

-

اردن

819,700

629,100

485,800

47,400

قزاقستان

650,300

487,200

55,400

-

روسيه

13,500

10,000

-

-

سوئد

7,300

7,300

7,300

-

ترکيه

472,100

207,400

39,100

-

اياالت
متحده
آمريکا

نکته :به طور معقول شامل منابع مستدل و مطمئن می باشد
ماخذ :سازمان ھمکاری ھای اقتصادی و توسعه ،و آژانس بين المللی انرژی اتمی ،اورانيوم  :2011منابع ،توليد و تقاضا )پاريس ،انتشارات (2012، OECD

به طور کلی ،کيفيت ذخاير اورانيوم از کميت آن مھمتر می باشد (84) .ھرچه کيفيت پايين تر باشد ،ھزينه فن آوری افزايش می يابد.
افزون بر محدوديت در ذخاير اورانيوم ،معادن ايران از کيفيت پايين  -0.05درصدی  -نيز برخوردار ھستند .با توجه به اين غلظت
پايين ،استخراج سنگ معدن اورانيوم در ايران غير اقتصادی است .افزون براين ،بيشتر ذخاير پيش بينی و فرض شده ايران به دليل
ناخالصی ھايی ھمچون موليبدنوم بسيار پرھزينه و برای غنی سازی دشوار می باشند(85) .
بر خالف اظھارات رھبران ايران ،ذخاير اورانيوم کشور برای تامين برنامه ھسته ای ،که مشتمل بر حداقل ھفت راکتور با قابليت
مشابه است ،بسيار ناچيز می باشد .راکتور VVER-1000بوشھر ،در سال به  27تن اورانيوم دی اکسيد شده جھت تامين سوخت نياز
دارد .اين به اين معنی است که حدود  500،000تن سنگ معدن اورانيوم مورد نياز می باشد (86) .در خوشبينانه ترين وضعيت ،ذخاير
اورانيوم شناخته شده ايران ،تنھا کمتر از نه سال قابليت بھره برداری برای راکتور بوشھر را دارند .با در نظر گرفتن کل ذخاير شناخته
شده و فرضی ،آنھا قابليت تامين مجموعه ھفت راکتور را برای مدت تقريبا  10سال دارند(87) .
اکتشاف اورانيوم نيز در سايه تالش ھای غنی سازی دچار رکود شده است .مناطق جديدی در استان ھای کرمان ،سيستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و خراسان رضوی درحال اکتشاف می باشند .ھزينه ھای اکتشاف و توسعه معدن از  3.9ميليون دالر در سال  2007به
 32.2ميليون دالر در سال  2010افزايش يافته اند (88) .ايران در سال  ،2010موفق به استخراج روباز حدود  6تن اورانيوم از معدن
گچين گرديد ،ودر آستانه راه اندازی دومين تاسيسات در اردکان )نيروگاه ساغند( با ظرفيت اسمی نزديک به  50تن ،در سال  2013می
باشد .با اين حال ،حدود  70تن ظرفيت کل ساالنه اين معادن حتی برای تامين سوخت رآکتور بوشھر برای يک سال ھم کافی نيست.
)(89
تمام اين فعاليت ھای اکتشافی ھزينه بردار ھستند .استخراج و پااليش اورانيوم ھزينه زيست محيطی چشمگيری در پی دارد .استخراج
اورانيوم به منظورتامين سوخت يک راکتور  1،000مگاواتی ،در سال حدود  300،000تن زباله راديواکتيو توليد می کند (90) .به اين
ترتيب انتظار می رود استخراج اورانيوم به ميزان قابل توجھی روند کنونی تخريب زيست محيطی ايران را افزايش دھد ،که بانک
جھانی اين روند را سه برابر متوسط منطقه تخمين می زند(91) .
افزون بر اين ،عمليات استخراج معادن ،روزانه نياز به ميليون ھا ليتر آب تازه دارد .اما ،معادن اورانيوم ايران در مناطق خشک و
نيمه خشک کشور واقع شده اند و سرانه سھميه آب شيرين در اين مناطق ،يکی از پايين ترين ھا در ايران است (92) .استخراج معدن
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اورانيوم و پااليش به راحتی می تواند بيابانزايی و فرسايش زمين در اين مناطق را تسريع ،و باعث کمبود آب و تخليه آبخوان ھای
زيرزمينی شوند.
در حقيقت ،سرمايه گذاری ايران در بخش فن آوری مرحله اوليه چرخه سوخت توجيه اقتصادی ندارد .ھزينه توليد سوخت اورانيوم
غنی شده در سطح پايين شامل موارد ذيل می شود :استخراج اورانيوم ،تبديل اکسيد اورانيوم به ھگزافلوريد و غنی کردن آن ،وارونه
کردن تبديل به اکسيد اورانيوم ،و توليد سوخت (93) .ھزينه متوسط توليد  1کيلوگرم سوخت مورد نياز راکتور ھسته ای در بازار بين
المللی در سال  2011حدود  2،770دالر بوده است (94) .يک راکتور  1،000مگاواتی به حدود  20،000کيلوگرم سوخت برای يک
سال نياز دارد که ھزينه تقريبی آن  55ميليون دالر است.
تاسيسات کوچک غنی سازی مانند آنچه در ايران وجود دارد به علت عدم قابليت در صرفه جويی ،نسبت به تاسيسات بزرگ پرھزينه
تر می باشند .به عنوان مثال ،تاسيسات غنی سازی رزنده ) (Resendeدر برزيل مشتمل بر  203،000واحد کار جداسازی ،به سختی
می تواند از نظر تجاری – با توجه به ميزان کار انجام شده در يک مرحله غنی سازی  -با تاسيسات يورنکو ) (Urencoنيومکزيکو با
 3،000،000واحد کار جداسازی رقابت کند .ضمن اينکه ھزينه سرمايه گذاری تاسيسات يورنکو سه برابر تاسيسات رزنده )1،500
دالر برای ھر واحد کار مجزا( می باشد(95) .
با وجود سرمايه گذاری ھای قابل توجه ،وسعت برنامه غنی سازی ايران ھنوز کم می باشد .ميانگين واحد کار جداسازی در سال 2012
بين  7،000تا  8،000کيلوگرم در سال بوده است .تاسيسات نطنز ظرفيت حدود  50،000سانتريفوژ ،و تاسياست زيرزمينی فردو
ظرفيت تقريبا  3،000سانتريفوژ را دارا می باشند .اگرچه ايران نصب و راه اندازی سانتريفوژ در فردو را به اتمام رسانده ،اما تنھا
 12،000سانتريفوژ را در نطنز راه اندازی نموده است (96) .دليل اين امر ھم عمدتا کنترل صادرات مواد ناياب است که در نتيجه آن
ايران از دستيابی به مواد کمياب مورد نياز برای ساخت سانتريفوژ محروم شده است )مانند فوالد مارايجينگ ،الياف کربن ،و دريچه
ھای خالء باال((97) .
با در نظر گرفتن محدوديت ايران در تھيه تجھيزات و شکست ھای پی درپی فنی سانتريفوژ مدل ) ،(IR-1ھزينه ھای سرمايه گذاری
اين کشور به شدت باال می باشند .علی رغم اينکه ھزينه ھا به علت پنھان کاری ھای دراز مدت و خريدھای بازار سياه به طور دقيق
مشخص نيستند اما ،می توان برآوردی تقريبی از ھزينه اين تاسيسات ،با مقايسه با تاسيسات مشابه در کشورھای در حال توسعه به
دست آورد .برخی از تاسيسات ايران در اعماق زمين پنھان شده و توسط سامانه دفاعی ھوايی محافظت می شوند .بنابراين ،می توان
انتظار داشت که آنھا نسبت به تاسيسات ھم اندازه در کشورھای ديگر بطور چشمگيری پرھزينه تر باشند .با توجه به اطالعات ارائه
شده به آژانس بين المللی انرژی اتمی ،ھزينه ھای ايران در رابطه با تاسيسات چرخه سوخت حدود  1ميليارد دالر برآورد می شود.
)(98
در مجموع ،برخی از برآوردھا نشان می دھد غنی سازی در داخل ايران می تواند نزديک به  125ميليون دالر در سال گرانتر از
خريد سوخت از بازار بين المللی تمام شود (99) .محدوديت ھای فنی نيز می تواند به آينده غنی سازی لطمه وارد کند .برای ايران
ھمواره تبديل اروانيوم غنی شده به ميله ھای سوخت دشوار بوده است .بيش از سه دھه از تالش ايران برای توليد سوخت ھسته ای می
گذرد ،اما تنھا موفق به توليد نمونه ھايی از توليد با اورانيوم طبيعی و غنی شده در سطح پايين گرديده که آنھا ھم نياز به آزمايش تحت
شرايط دقيق دارند (100) .ايران فاقد راکتورھای ويژه آزمايش مورد نياز در پروتوتابی ميله ھای سوخت ھسته ای برای مدت زمان
طوالنی و تحت شرايط بسيار سخت است .اين کار برای حفظ ايمنی شان ضروری می باشد(101) .
اما حتی اگر ايران دارای چنين فن آوری می بود ،حقوق مربوط به مالکيت ،اجازه توليد سوخت راکتور بوشھر ،مادامی که تحت
قرارداد با روسيه باشد را به ايران نمی داد .ھرگونه نقض قرارداد از طرف ايران ،به تضمين ھای روسيه در خصوص ايمنی و
عملکرد راکتور پايان می دھد .بی شک ،اين مشکالت منحصر به ايران نمی باشد .پيچيدگی فن آوری سانتريفوژ ،بسياری از کشورھا
از جمله آنھايی که تحريم نيستند را نيز وادار به استفاده از تخصص خارجی ،به خصوص فن آوری روسی و اروپايی ) (Urencoمی
سازد .برای مثال ،چين از سانتريفوژ روسی در نيروگاه ھای غنی سازی خود استفاده می کند(102) .
با در نظر گرفتن منطق ھزينه  -فايده ،بسياری از کشورھای توسعه يافته جھان ترجيح می دھند سوخت مورد نياز خود را وارد کنند -
برخالف ايران که بدنبال برنامه ھای غنی سازی داخلی اورانيوم می باشد .کشورھای بلژيک و سوئد ،پس از ارزيابی عملکرد مرحله
اوليه تاسيسات به اين نتيجه رسيدند که واردات اورانيوم غنی شده ،نسبت به توليد داخلی آن مقرون به صرفه اقتصادی است .در حال
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حاضر در بلژيک ھفت راکتور موجود بيش از نيمی از برق مورد نياز کشور را بدون ھيچگونه غنی سازی داخلی اورانيوم تامين می
کند (103) .در کشور سوئد نيز تمام سوخت مورد نياز  10راکتور موجود که توليد کننده بيش از  40درصد برق مورد نياز کشور می
باشند ،از طريق واردات تامين می گردد(104) .
سرمايه گذاری ايران در رابطه با فن آوری داخلی را می توان به عنوان يک سرمايه تلف شده تلقی کرد .اما در عين حال ،دنبال کردن
غنی سازی داخلی يک ھزينه فرصت است که جلوه ای بيش از منبع اصلی انرژی ايران ،يعنی سوخت فسيلی ،دارد.

انرژی ھسته ای :امنيت يا ناامنی انرژی
ھمه دولت ھای ايران خواسته خود برای انرژی ھسته ای را ،بعنوان يک امر ضروری جھت آمادگی کشور برای دوران پس از نفت
عنوان می کنند .اما ،تاوان اين اشتياق را بخش انرژی ايران ،ھنگام مواجه با تحريم ھای سختگيرانه بين المللی پرداخت نمود .اين
اقدامات موجب سالخی صنعت نفت و گاز ايران شده ،و باعث گرديده ديگر منابع طبيعی انرژی ايران ناديده گرفته شوند(105) .
بديھی است که توجيه ايران برای سرمايه گذاری در بخش انرژی ھسته ای ،به ويژه برای غنی سازی اورانيوم ،نه با واقعيت ھای
مربوط به منابع موھبتی کشور و نه با نيازھای کوتاه مدت بخش انرژی اش سازگار است.
در کشوری مانند ايران ھيچ برنامه ريزی استراتژيک خردمندانه ای در بخش انرژی ،برتری را به انرژی ھسته ای نمی دھد .ذخاير
اثبات شده نفت کشور  151ميليارد بشکه می باشد واين رتبه چھارم جھان است (106) .پس از روسيه ،دومين ذخاير گازی جھان به
ميزان  1،046تريليون فوت مکعب ) (Tcfمتعلق به ايران است (107) .ارزش انرژی ذخاير اورانيوم در ايران در مقايسه با ديگر
ذخاير بسيار کم رنگ بوده –  0.13درصد ذخاير نفتی کشور 0.09 ،درصد ذخاير گازی ،و  8.8درصد انرژی بالقوه برقابی می باشد.
)جدول  (2اين بدين معنی است که انرژی بالقوه توان ھسته ای در ايران تقريبا ناچيز است .بنابراين ،اگرچه انرژی ھسته ای از ديدگاه
محيط زيستی برتر است ،اما ،از ديد اقتصادی يک انتخاب رقابتی نمی باشد (108) .برای مثال در سال  ،2009ھر کيلووات از ظرفيت
ھسته ای نصب شده  4000دالر ھزينه دربرداشت ،در حاليکه معادل آن برای گاز  850دالر ھزينه داشته است) .از سال  ،2009قيمت
گاز طبيعی به علت ذخاير قابل وصول جديد در شيل گازی افت کرده است((109) .
جدول  – 2برآورد کل ذخاير قطعی انرژی ايران
نوع سوخت )انرژی(
کل

آبی )ھيدرو(

اورانيوم

گاز طبيعی

نفت

جامد

756.7،2

17

1.5

626.6،1

105.6،1
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ذخاير برآورد شده
)(Exajoule
تذکر :سوخت ھای جامد شامل ذغال سنگ ،ذغال چوب و چوب می باشند
تذکر :به منظور مقايسه ،بطور تقريبی تالش شده با احتساب قابليت ناخالص فرضی ساليانه ،ظرفيت آبی به انرژی تبديل گردد )شورای انرژی جھانی(2002 ،
منبع :آژانس بين المللی انرژی اتمی" ،نمايه انرژی جمھوری اسالمی ايران"،2002 ،
www.iranwatch.org/international/IAEA/iaea-irannuclearprofile-2002.pdf

پيش از جمھوری اسالمی ،توليد نفت ايران حدود  6ميليون بشکه در روز بود ،که  5ميليون آن صادر می گرديد (110) .طی سال ھای
دھه  80ميالدی ،توليد نفت به کمتر از  1.5ميليون بشکه در روز کاھش ،و بتدريج تا سطح  4.5ميليون بشکه در روز افزايش يافت .ھم
اکنون ،بعلت آشفتگی ناشی از تحريم ھای نفتی اتحاديه اروپا و ممنوعيت بيمه مرسوله ھای نفتی ،توليد نفت حدود  2.6ميليون بشکه در
روز است (111) .در حالی که حجم صادرات نفت خام به تدريج به بيش از نصف آن در سال  1979کاھش پيدا نموده ،مصرف داخلی
به سرعت افزايش يافته و جمعيت کشور بيش از دوبرابر شده است (112) .درحال حاضر ،نفت و گاز نقش کليدی در پشتيبانی از
اقتصاد ايران داشته ،تامين کننده حدود نيمی از درآمدھای دولت بوده ،و  80درصد ارزش صادرات در سال  2011را تشکيل می دھند.
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گاز طبيعی جوابگوی  53درصد کل مصرف انرژی داخلی ايران می باشد ،و  44درصد مابقی بطور قطع از نفت تامين می شود .در
سال  2010مصرف گاز طبيعی  5.1تريليون فوت مکعب تخمين زده شده بود ،اما انتظار می رود که برای دھه بعدی ،رشد ساليانه 7
درصدی پيدا کند (114) .با توليد گاز طبيعی در سطح  5.2تريليون فوت مکعب در سال  ،2010ايران تنھا از  5درصد ذخاير گازی
خود کاسته است (115) .سھم انرژی برقابی کمتر از  2درصد ،و ذغال سنگ تنھا جوابگوی  1درصد از مصرف اوليه انرژی ايران
می باشد(116) .
باتوجه به افزايش ساليانه  5درصدی تقاضا برای انرژی طی دھه گذشته ،نياز به ظرفيت ھای جديد انرژی در ايران اساسی می باشد.
برخی از کارخانه ھای توليد انرژی ،تا  10درصد ظرفيت اسمی خود فعال بوده ،چراکه زيرساخت ھای برق کشور بسيار قديمی بوده و
خاموشی ھای پی درپی ماه ھای تابستان امری شايع است.
نرخ بازيافت نفت پايين و درحدود  20تا  30درصد می باشد ،بدين معنی که ظرفيت توليد ايران به ميزان ساليانه بيش از  13درصد در
بخش نفت فالت قاره ،و حدود  8درصد برای چاه ھای نفت در خشکی درحال کاھش می باشد (117) .ايجاد ظرفيت ھای ساليانه جديد
در حدود  400،000تا  700،000بشکه در روز مورد نياز است تا تنھا سطح توليد فعلی حفظ گردد (118) .به گفته رئيس کميسيون
انرژی مجلس ايران ،اين خطر وجود دارد که ايران ظرف ھفت سال آينده صرفآ به واردکننده نفت تبديل گردد(119) .
بخش گاز ايران نيز به مانند صنعت نفت در حال دست و پا زدن می باشد .بيش از دوسوم ذخاير گاز طبيعی کشور در ميادين نامرتبط
)که فقط محتوی گاز می باشند و نه نفت( و توسعه داده نشده واقع شده اند (120) .علی رغم برخورداری از دوسوم ذخاير گازی در
جھان ،ايران در رده بيست و پنجم صادرکنندگان گاز طبيعی قرار دارد (121) .بطور کلی 70 ،درصد گاز طبيعی ايران وارد بازار و
تقريبا  16درصد آن برای کمک به بازيافت نفت تزريق می شود .انقباض ،اشتعال و اتالف  14درصد مابقی را دربرمی گيرد(122) .
زيرساخت قديمی بخش انرژی کشور به ناچار نياز به بازسازی و نوسازی دارد .درحاليکه انرژی توليد شده توسط نيروگاه بوشھر
تامين کننده کمتر از  2درصد از توليد برق ايران می باشد ،تقريبا  15درصد برق توليدی کشور ،بدليل زيرساخت فرسوده و مديريت بد
ازطريق خطوط انتقال به ھدر می رود (123) .مقدار ساليانه اتالف انرژی در ايران بين 15 :درصد در نيروگاه ھا 13 ،درصد در
پااليشگاه ھا ،و  8درصد در توزيع و انتقال ،در نوسان است (124) .ايران نسبت به ديگر کشورھای عضو سازمان کشورھای
صادرکننده نفت )اوپک( بيشترين بخش گاز طبيعی خود را در سرچاه ھای نفت می سوزاند .مصرف بی رويه ،بخش انرژی ايران را
به ستوه آورده که بدليل سه دھه يارانه ھای بی حد و حصر انرژی تشديد شده است .برآورد می شود يارانه ھای برق به تنھايی به بيش
از  11ميليارد دالر در سال  2009افزايش يافته ،و در سال  ،2010تخمين زده می شود که درمجموع ،يارانه ھا حدود  10درصد توليد
ناخالص داخلی را بلعيده اند (126) .به نسبت  11درصد قيمت انرژی در بازار رقابتی ،تا ھمين اواخر در ايران حتی قيمت آب از
بنزين گران تر بوده است(127) .
برای حل اين مشکل قديمی گام ھای مثبتی برداشته شده است .در دسامبر  2010دولت ايران به منظور حذف يارانه ھا برنامه اصالحات
اقتصادی را اجرا کرد .قيمت بنزين ،که سوخت حدود  12ميليون خودرو داخلی را تامين می کند ،در يک شب چھار برابرشد(128) .
سوخت ديزل ،که بخش حمل و نقل تجاری ايران را تغذيه می کند ،افزايش نه برابری يافت .گاز طبيعی ،که بطور مستقيم به خانه 75
درصد جمعيت کشورجريان دارد ،ھشت برابر افزايش قيمت پيدا کرد.
اگر حذف يارانه ھا تقاضا برای انرژی را بطور چشمگيری کاھش می داد ،انرژی صرفه جويی شده می توانست چندين برابر بيش از
مقدار برق توليد شده توسط چند نيروگاه برق باشد (129) .اما بن بست ھسته ای و فشار تحريم ھا به دنبال آن ،بنيان برنامه اصالح
يارانه ھا را متزلزل کرد .مجلس ايران اجرای مرحله دوم طرح اصالح يارانه ھا را در اکتبر  2012به استناد آثار کاھش شديد پول ملی
تعليق کرد ،و افزايش اوليه در قيمت ھای انرژی باطل گرديد(130) .
تغيير اين وضعيت ھزينه ھنگفتی دارد .برای توقف يا باز گرداندن اين روند و توسعه پروژه ھای باالدستی نفت و گاز ،ايران به سرمايه
گذاری اساسی و فن آوری پيشرفته نياز دارد .بن بست ھسته ای فضای بين المللی را تخريب کرده و منجر به از دست رفتن سرمايه
گذاری خارجی در بخش انرژی شده که حدود  60ميليارد دالر برآورد می شود (131) .به گفته مقامات ايرانی ،کشور حداقل به 300
ميليارد دالر سرمايه گذاری خارجی طی دھه آينده نياز دارد تا موفق به توسعه بخش نفت خود گردد(132) .
گاز طبيعی نسبت به انرژی ھسته ای ممکن است راه حل مناسب تری برای برخی گرفتاری ھای بخش انرژی ايران باشد .نيروگاه ھای
گاز طبيعی به سرمايه ای کمتر نياز دارند ،به سرعت ساخته می شوند ،مطمئن تر می باشند ،و مناسب ترين تراز کربن را در بين
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گزينه ھای سوخت فسيلی ارائه می کنند .افزون بر اين ،ايران ھم اکنون تخصص چشمگيری در توليد توربين ھای گازی بدست آورده
است ،و تا حد زيادی در اين زمينه خودکفا شده است (133) .اگر ايران موفق به کاھش اتالف گاز در سر چاه ھا گردد ،با صرف بخش
کمی از ھزينه الزم برای انرژی ھسته ای می تواند انرژی برق توليد کند .مھار و استفاده از گاز مشتعل ،مازاد بر متوسط نرخ اشتعال
در خاورميانه و شمال آمريکا ،می تواند برای پروژه ھای توليد برق مورد استفاده قرار گيرد ،که برابر با دو تا چھار راکتور ھسته ای
با ظرفيت  1000مگاوات خواھد بود(134) .
البته اين موضوع که منابع سنتی طول عمر محدودی داشته و برای محيط زيست مناسب نمی باشند ،قابل بحث است .اما ،ايران منابع
ديگری دارد که از نظر بوم شناختی جذاب بوده و تا حد زيادی ناشناخته مانده اند .با برخورداری از  300روز آفتابی در طول سال،
 60درصد زمين باير ،و متوسط  2،200کيلو وات ساعت تابش خورشيدی در ھر متر مربع ،ايران فرصت بزرگی برای بھره بردای
از انرژی خورشيدی دارد (135) .اين توانايی  3.3ميليون تراوات ساعت در سال برآورد شده ،که سيزده بار بيشتر از کل مصرف
انرژی ايران است (136) .مطالعات ديگر نشان می دھد که مقدار انرژی دريافتی از فقط  1درصد سطح زمين در کشور می تواند کل
تقاضای فعلی کشور را جوابگو بوده ،و ميزان مشابھی نيز برای صادرات توليد نمايد(137) .
با اين حال ،ژنراتورھای الکتريکی فتوولتائيک در ايران ،ھمچنان پيش پا افتاده اند .فقط  250کيلو وات سامانه توليد گرمای خورشيدی
در شيراز نصب شده ،و درحدود  150کيلو وات ظرفيت در ساير نقاط کشور پخش شده است (138) .در ماه می  ،2011نخستين
نيروگاه سيکل ترکيبی خورشيدی يکپارچه در يزد وارد مدار شد .اين پروژه تقريبا  30ميليون دالر ھزينه در برداشته و ظرفيت اسمی
 478مگاوات دارد ،که فقط  17مگاوات آن از خورشيد تامين می شود(139) .
ايران کشوری است کوھستانی که بين دو گستره بزرگ آبی واقع شده ،و ھمچنين قابليت چشمگيری در مھار انرژی باد دارد .براساس
يک ارزيابی از انرژی باد 45 ،نقطه بادخيز مناسب در ايران می تواند حداقل  6،500مگاوات انرژی باد توليد کند (140) .اين ميزان
بيش از شش برابر انرژی توليدی توسط راکتور بوشھر می باشد.
علی رغم جای داشتن در بين نخستين کشورھايی که انرژی باد را در دوران باستان مھار کردند ،بخش انرژی باد ايران ھنوز در
مرحله ابتدايی قرار دارد .توليد  91مگاوات توسط دو نيروگاه بادی اصلی کشور ،واقع شده در دو شھر شمالی منجيل و رودبار ،برای
مصارف محلی مورد استفاده قرار می گيرد (141) .اگر منابع در اين حوزه سرمايه گذاری شده بودند ،ايران بطور قطع می توانست
يکی از کشورھای پيشرو جھان در زمينه انرژی باد باشد.
ايران ھمچنين دارای چندين منبع انرژی زمين گرمايی )نقاط داغ( با قابليت ظرفيت توليد تقريبا  7،000مگاوات می باشد (142) .با اين
حال ،با اختصاص تنھا  81ميليون دالر برای سرمايه گذاری در اين منبع انرژی از سال  2000تا  ،2010فقط يک نيروگاه 55
مگاواتی انرژی زمين گرمايی در ايران ساخته شده است(143) .
نياز به امنيت انرژی اغلب از سوی رھبران ايران بعنوان انگيزه ای برای آغاز برنامه انرژی ھسته ای بيان می شود .اين امنيت در
تئوری ،از راه تنوع بخشيدن به بخش انرژی کشور و آزاد کردن نفت بيشتری برای صادرات ،محقق می شود (144) .اين منطق ممکن
است برای ايران در دھه  70ميالدی قابل پذيرش بوده باشد ،ھنگامی که مصرف برق کشور درحدود  14،000مگاوات بوده و بيشتر
آن از نفت توليد می شده است (145) .امروز با حدود  61،000مگاوات ظرفيت توليد ،سھم نفت در توليد برق کشور حدود  14درصد
می باشد (146) .از اينرو ،برای استفاده از گاز طبيعی که  75درصد برق کشور را توليد می کند استدالل موثق تری می توان ارائه
نمود(147) .
اما ،آيا استفاده از انرژی ھسته ای بھترين راه برای افزايش صادرات گاز ايران می باشد؟ فعاليت راکتور بوشھر ،بعنوان مثال ،موجب
مصرف نشدن يک ميليارد متر مکعب گاز طبيعی در سال می گردد ،که اين در مقايسه با  11ميليارد متر مکعب گاز مشتعل شده در
چاه ھا ناچيز می باشد(148) .
روی ھم رفته ،پرونده انرژی ھسته ای در ايران بی دفاع می باشد .برنامه ھسته ای بجای افزايش امنيت انرژی ايران ،از توانايی کشور
در گوناگون سازی و کسب استقالل واقعی در بخش انرژی کاسته است .اين برنامه ھمچنين موجب وضع مجموعه بزرگی از تحريم ھا
شده ،و انزوای تھران را تشديد کرده ،و اين امر تاثيری مغاير نقش ايران به عنوان يک صادرکننده اصلی نفت داشته است .احتماال اين
خسارت پی آمدھای بلندمدتی خواھد داشت .آژانس بين المللی انرژی پيش بينی می کند که حتی اگر بحران ھسته ای با فوريت ھم حل و
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فصل گردد و تحريم ھا برداشته شوند ،ايران در وضعيتی نخواھد بود که بتواند پيش از سال  2020ميزان صادرات نفت خود را به
سطح  4ميليون بشکه در روز برساند(149) .

زيان نسبی
راکتور بوشھر -نخستين راکتور ھسته ای از اين نوع در خاورميانه  -و زيرساخت گسترده چرخه سوخت ھسته ای ايران اغلب توسط
دولت ايران بعنوان نمادی از مھارت علمی کشور ،به ويژه در مقايسه با ديگر کشورھای منطقه ،معرفی شده اند .اما ايران آنقدرھا ھم
برتری فنی ندارد .کشورھای ھمسايه ،برخالف ايران ،دسترسی نامحدودی به بازار جھانی داشته و احتماال به سرعت اين شکاف در فن
آوری را پرخواھند کرد .ھمان قدرت ھای جھانی که تحريم ھا را به ايران تحميل کردند ،از کشورھای مشتاقی که مصمم به شفاف
نگھداشتن مناسب برنامه ھای )ھسته ای( خود ھستند ،پشتيبانی می کنند.
درحقيقت ،اشتياق به انرژی ھسته ای در سطح منطقه در حال رشد می باشد .چندين کشور رقيب تالش ھای خود را برای بدست آوردن
فن آوری ھسته ای افزايش داده اند .ھمانند ادعاھای ايران ،تمام اين کشورھا جاه طلبی ھای خود را درچارچوب توليد انرژی غيرنظامی
تعريف می کنند .ھنگاميکه نيروگاه بوشھر در حال ساخت بود ،عربستان سعودی ،بحرين ،کويت ،عمان ،قطر و امارات عربی متحده
عالقه خود را به پيگيری برنامه ھای ھسته ای غيرنظامی اعالم کردند .امارات عربی متحده يک قرارداد برجسته با يک کنسرسيوم
تحت رھبری کره ،به ارزش کلی  20ميليارد دالر برای ساخت  4راکتور ھسته ای در امارات عربی متحده امضا کرد (150) .اين
کشور از فن آوری قديمی روسی و راکتورھای آب سنگين آماده تکثير )برای توليد اتمی( صرف نظر کرد ،و درعوض راکتورھای
پيشرفته  APR-1400کره جنوبی را انتخاب کرد (151) .اين کشور کوچک خليج فارس درکل ،ساخت ده راکتور را تا سال 2030
پيشنھاد کرده است .ساخت اولين واحد در جوالی  2012آغاز شده ،و محل انتخابی برای ساخت نيروگاه ھا " ،برکه" در ناحيه غربی
امارات عربی متحده ،برخالف بوشھر دور از مناطق شھری می باشد(152) .
امارات عربی متحده درپی اين امر بوده است تا با امضا و تصويب پروتکل الحاقی به توافق نامه ھای آژانس بين المللی انرژی اتمی و
ھمچنين رد ھرگونه جاه طلبی درخصوص غنی سازی اورانيوم و يا فرآوری مجدد سوخت مصرف شده برای استخراج پلوتونيوم ،يک
کشور الگو درزمينه عدم تکثير سالح ھسته ای باشد(153) .
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شرکت ھای روسی و فرانسوی توافق نامه ھای پانزده ساله ای را برای تامين سوخت ھسته ای ،خدمات تبديل و غنی سازی برای
راکتورھای نيروگاه ھای ھسته ای امارات عربی متحده امضا کرده اند (154) .با انعقاد "توافقنامه  "123برپايه ارزش طال با اياالت
متحده آمريکا ،امارات عربی متحده مسيری فراتر از ارائه تعھدات الزام آور تکميلی برای عدم گسترش سالح ھسته ای ،مسايل ايمنی و
امنيت پيموده است (155) .بانک صادرات -واردات آمريکا در سپتامبر  2012مبلغی معادل  2ميليارد دالر جھت تامين مالی نيروگاه
برکه برای قطعات و خدمات از مبدا آمريکا تصويب کرده است .انگلستان و ژاپن يادداشت تفاھمی درباره ھمکاری انرژی ھسته ای با
امارات عربی متحده امضا کرده ،و ھمچنين فرانسه توافقنامه ای ھسته ای با اين کشور دارد .استراليا يک موافقت نامه تضمينی دوجانبه
با امارات عربی متحده در اگوست  2012امضا کرده است(156) .
در اگوست  ،2009امارات به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرد که اين کشور آماده پيوستن به ميثاق اين آژانس درخصوص
ايمنی ھسته ای ،و ميثاق مشترک درباره مديريت سوخت مصرف شده و ايمنی مديريت ضايعات راديواکتيو می باشد .کمی بعد در ھمان
سال ،قانون فدرال درباره استفاده صلح آميز از انرژی ھسته ای به تصويب رسيد ،که سازوکاری برای صدور مجوز و نظارت بر مواد
ھسته ای مقرر کرد ،و ھمچنين يک مرجع فدرال مستقل برای مقررات ھسته ای به منظور سرپرستی کل بخش انرژی ھسته ای امارات
عربی متحده تاسيس شد .سوای اين مرجع ،ابوظبی ھمچنين يک ھيات مشورتی بين المللی متشکل از کارشناسانی به سرپرستی ھانس
بليکس ،مدير پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی تشکيل داد(157) .
اين سياست ھا به امارات اجازه داد تا راکتورھای ھسته ای با استاندارد ايمنی بھتر ،طراحی مستحکم تر ،طول عمر عملياتی بيشتر،
مصرف سوخت کمتر ،و ضايعات توليدی کمتری نسبت به آنچه ايران دارد ،بدست آورد (158) .بعنوان مثال ،درحاليکه راکتور ساخت
روسيه بوشھر در ايران از نوع راکتورھای نسل دوم محسوب می شود ،امارات عربی متحده راکتورھای پيشرفته نسل سوم را از کره
جنوبی دريافت می کند ،که طراحی ساده تر ،ايمنی بيشتر ،و بازده سوخت باالتری دارند (159) .امارات ،ھمچنين توانايی دسترسی
نامحدود به فن آوری ھسته ای جھانی و تخصص ھای ايمنی را خواھد داشت.
اگر ديگر کشورھای خاورميانه به سوی ساخت نيروگاه ھای ھسته ای حرکت کنند ،روند ساخت و ساز سريع تر آنان بازده اقتصادی
بھتری برايشان خواھد داشت .به ادعای دست اندرکاران صنعت ھسته ای ،راکتورھای پيشرفته ھسته ای ھمانند  AP-600و AP-
 1000محصول شرکت وستينگھاوس )ٌ (Westinghouseمی توانند طی کمتر از سه سال ساخته شوند (160) .راکتورھای ھسته ای
پيشرفته بزرگتر ھمانند  ،ABWR-1300که طی يک تالش مشترک بين شرکت ھيتاچی ) (Hitachiو توشيبا ) (Toshibaتوليد شده
اند ،می توانند تقريبا در مدت چھار سال ساخته شوند (161) .حتی با درنظر گرفتن ديرکردھای پيش عملياتی و مربوط به ھماھنگی ،که
مدت متوسط آن بين مراحل اوليه ساخت نيروگاه ھسته ای و شروع عمليات تا ده سال تخمين زده می شود ،با سابقه  38ساله ايران برای
ساخت نيروگاه بوشھر به سختی قابل انطباق است(162) .
تصور يک خاورميانه ھسته ای می تواند بيش از يک سراب نباشد ،اما ،بی شک فعاليت ھای اتمی ايران تقاضا برای انرژی ھسته ای
را در منطقه افزايش داده است (163) .واقعيت اين است که بعد از يک سفر  56ساله ،ايران ھم اکنون برخوردار از يک زيرساخت
ھسته ای بومی می باشد که ھمين آن را از ديگر کشورھای منطقه متمايز می سازد .با اين حال ،نيروگاه ھای ھسته ای ايران از نظر
پيشرفته بودن ،رقابت تجاری  ،ايمنی ،و در مقياس زمان و ميزان سرمايه گذاری به گرد کشورھای ھمسايه نمی رسند.
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ھشدارھای ناشنيده
پس از گذشت ربع قرن از بدترين فاجعه ھسته ای جھان در چرنوبيل ،و وقوع حادثه ھسته ای در نيروگاه ھسته ای فوکوشيما دايچی
ژاپن دوباره بحث ھايی درباره خردمندانه بودن استفاده از انرژی ھسته ای و آسيب پذيری بيش از  430نيروگاه ھسته ای فعال در
جھان صورت گرفت (164) .شدت فاجعه در ژاپن کشورھايی مانند آلمان و سوئيس را به تصميمگيری درمورد تعطيلی تمام
راکتورھای ھسته ای خود ظرف ده سال واداشت  (165) .بنابراين ،افزايش نگرانی ھا می تواند موجب خاتمه فعاليت حدود  30نيروگاه
ھسته ای آسيب پذير در سطح جھان ،که عمدتا در مناطق زلزله خيز يا مرزی واقع شده اند ،گردد(166) .
به ھرحال اين مسئله يک تابوی سياسی برای حکومت ايران باقی مانده است .با اين وجود ،يک پديده جديد در گستره اجتماعی ايران
آشکار شده است .شمار فزاينده ای از ايرانيان در نامه ھای سرگشاده ،مصاحبه ھای رسانه ای ،و تارنماھا )وبالگ ھا( به بحث و انتقاد
در اين باره پرداخته اند که برنامه ھسته ای حکومت درحقيقت امنيت و رفاه اقتصادی شھروندانش را در معرض خطر ،و نه ارتقا،
قرار می دھد(167) .
درپی فاجعه فوکوشيما ،رئيس جمھور محمود احمدی نژاد ،که زمانی برنامه ھسته ای ايران را به "يک قطار بدون ترمز" تشبيه کرده
بود (168) ،در پاسخ به نگرانی ھای مربوط به ايمنی تنھا راکتور ھسته ای کشور در بوشھر اعالم کرد که "تمام قواعد و مقررات
ايمنی و باالترين استانداردھا در مورد اين نيروگاه ھسته ای به اجرا درآمده است (169) ".احمدی نژاد با مقصر دانستن "فن آوری
قديمی" ژاپن اظھارنظر کرد که يک زلزله بزرگ مشابه "ھيچ مشکل جدی" برای ايران ايجاد نمی کند (170) .با اين حال ،داليل
زيادی جھت نگرانی جدی درباره نيروگاه ھسته ای بوشھر وجود دارد .اين خطرات بايد نه مورد بزرگنمايی و نه مورد غفلت قرار
گيرند.
نيروگاه بوشھر در ايران يک راکتور ترکيبی آلمانی – روسی است که ھمانند يک ظرف آزمايشگاھی ،شامل ملغمه ای از تجھيزات و
فن آوری قديمی می باشد .خصوصيات منحصربه فرد اين راکتور بدين صورت است که ايران نمی تواند از تجربيات مربوط به ايمنی
ديگر کشورھا استفاده نمايد .حتی پيش از اينکه اين راکتور عملياتی گردد مشکالت ناشی از اين وضعيت آشکار شدند .طی اجرای
مراحل آزمايشی در فوريه  ،2011پمپ ھای سردکننده اضطراری تمام چھار راکتور ھسته ای خسارت ديده ،و تراشه ھای ريز فلزی
وارد آبسردکن شدند (171) .اين پمپ ھا آلمانی و متعلق به دھه  70ميالدی بودند .مھندسان روس ايران را وادار کردند تا 163
مجموعه سوخت اورانيوم غنی شده در سطح پايين واقع در مرکز راکتور را پياده کرده ،تا از وقوع خسارت به آنان جلوگيری کنند ،و
پاکسازی کاملی را انجام دادند ،که اين منجر به تاخير بيشتر در راه اندازی معوقه شد .دوباره ،در اکتبر  2012راکتور خاموش شد و
پس از پيداشدن پيچ ھای سرگردان در زير ظرف ھای سوخت ،ميله ھای سوخت پياده شدند(172) .
بدشگون تر اينکه ،بوشھر در محل تالقی سه گسل زلزله خيز واقع شده است (173) .به گفته سازنده روسی راکتور ،مدلی که بعنوان
مبنای راکتور بوشھر مورد استفاده قرارگرفته ،به گونه ای طراحی شده است که در زمان فعاليت در برابر زلزله ای با شدت  7در
مقياس ) MSK-64معادل  6ريشتر( و ھنگام خاموشی صحيح در برابر زلزله ای با شدت  8در مقياس ) MSK-64معادل  6.7ريشتر(
قادر به مقاومت می باشد(174) .
در ايران خيلی از مواقع زلزله ھايی رخ می دھند که شدت آنھا بيش از  6درجه ريشتر ثبت می شود (175) .بررسی ھای زلزله
شناسی در مورد محل بوشھر در دھه  70ميالدی زمانی انجام شد که فن آوری ھنوز به درستی قابليت رديابی راندگی ھای کور
)شکست ھايی در قشر زمين بدون قابليت مشاھده در سطح( و گندبدھای نمکی )رسوبات نمکی زيرزمينی به صورت انبوه( در طول
خط ساحلی خليج فارس را نداشت (176) .کاستی داده ھای تاريخی و قابل استفاده ،ارزيابی مخاطرات زلزله و درک سازوکار گسل ھا
در منطقه بوشھر را بی نھايت مشکل می سازد .تنھا نيروگاه ھسته ای ايران در معرض خطر يک سونامی شبيه آنچه که برق و سيستم
خنک کننده اضطراری فوکوشيما را از کار انداخت قرار ندارد (177) .اما ،به نظر می رسد درمورد ھشدارھای مکرر درباره تھديد
زلزله برای نيروگاه ھسته ای بوشھر گوش شنوايی وجود ندارد.
ھر حادثه ھسته ای در بوشھر پی آمدھای منطقه ای خواھد داشت .با توجه به اينکه باد غالب در بوشھر به سمت جنوب و جنوب غربی
می باشد ،انتشار مواد راديواکتيو برای ديگر کشورھای حاشيه خليج فارس تھديد جدی محسوب می شود .بوشھر از ُبعد مسافت به
پايتخت کشورھای کويت ،امارات عربی متحده ،قطر ،عمان ،بحرين ،و استان ھای نفت خيز شرقی عربستان سعودی نزديک تر است تا
تھران (178) .ھزينه پاکسازی ،مراقبت پزشکی ،اتالف انرژی ،و جابجايی جمعيت ممکن است بالغ بر صدھا ميليارد دالر درطول دھه
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ھای متوالی شود ،و پخش مواد با شکافت ھسته ای دارای راديواکتيو باال برای سالمتی انسان و محيط زيست بسيار زيانبار می باشند.
) (179عناصر راديواکتيوی ھمانند آيودين ،131-سزيوم ،137-استرنتيوم ،90-پلوتونيوم 239-با نيمه عمر فيزيکی از چند روز تا
صدھا سال به غده تيروئيد ،ريه ھا ،مغز استخوان ،و ديگر اندام حياتی بدن آسيب می رسانند (180) .اين نگرانی وجود دارد که ايران
بعنوان يک کشور غيرعضو ميثاق وين مربوط به مسئوليت مدنی ناشی از خسارات ھسته ای ،در صورت بروز حادثه ای در برنامه
ھسته ای خود و وقوع يک مصيبت منطقه ای ،از زير بار مسئوليت شانه خالی کند(181) .
راکتور بوشھر تنھا منبع نگرانی ھای مربوط به ايمنی ھسته ای در ايران نيست .پس از گذشت چھل و شش سال ،راکتور تحقيقاتی
تھران بيش از سی و پنج تا چھل سال عمر مفيدش دوام آورده است .چندين حادثه تاکنون در اين راکتور رخ داده است .بنا به گزارش
ھا ،درسال ھای  2001و  2003ميله ھای کنترل در راکتور گير کرده ،و ايران برای حل اين مشکل از آژانس بين المللی انرژی اتمی
تقاضای کمک نموده بود(182) .
ايران برنامه ساخت دو راکتور تکميلی را در دست دارد :يک راکتور تحقيقاتی  40مگاواتی در حال ساخت در اراک ،در 260
کيلومتری جنوب غربی تھران ،و يک راکتور قدرت  360مگاواتی در دارخوين ،نزديک مرزعراق .اما ،عدم تجربه در ساخت
راکتورھای ھسته ای ،و تحريم ھای بين المللی درحال اجرا ،استانداردھای ايمنی که اين راکتورھا از آن برخوردار خواھند بود را
مورد شک قرار می دھد.
اگرچه تاسيسات غنی سازی و فرآوری سوخت طبيعتا مطمئن تر می باشند ،اما بدون خطر ھم نيستند ،و نزديکی اين تاسيسات به مناطق
شھری نيز ھشداردھنده می باشد .ھزاران نفر از مردم در روستاھای ھليله و بندرگاه ،در  18کيلومتری جنوب بوشھر زندگی می کنند.
) (183تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفھان تنھا  15کيلومتر با مرکز شھر با جمعيتی بالغ بر  2ميليون نفر فاصله دارند(184) .
سابقه ضعيف ايران در توانايی پيشگيری و مديريت بحران از ديگر موارد نگرانی است .ميزان تخريب ،تعداد مصدومان ،و رقم تلفات
ناشی از باليای طبيعی ايران بطور غيرعادی باال می باشد .در سال  ،1990زلزله ای به بزرگی ) 7.4در مقياس ريشتر( شھر شمالی
رودبار را درھم کوبيد ،که منجر به  40،000نفر کشته 60،000 ،نفر مجروح ،و  500،000نفر آواره گرديد (185) .زيان اقتصادی
ناشی از اين زلزله  7.2ميليارد دالر برآورد شد که معادل  7درصد توليد ناخالص ملی کشور در آن سال بود (186) .در دسامبر سال
 ،2003ھنگاميکه زلزله  6.6ريشتری شھر بم در جنوب شرقی کشور را لرزاند ،بيش از  26،000ايرانی تلف شده ،حدود 30،000
نفر مجروح گشته ،و  100،000نفر آواره شدند ،و  85درصد ساختمان ھا و زيرساخت ھای شھر منھدم شدند (187) .درمقابل ،زلزله
 6.5ريشتری که فقط چند روز جلوتر سان سيمون در کاليفرنيا را لرزاند موجب مرگ تنھا سه نفر و تخريب  40ساختمان گشت.
)(188
دولت ايران در پاسخگويی به پرسش ھايی اساسی درباره آمادگی اش برای يک وضعيت اضطراری ھسته ای ،شامل تمرين تخليه
ساکنان بوشھر ،سھل انگاری کرده است .اين مشکل ناشی از اين واقعيت است که برخالف بسياری از کشورھای ھسته ای ،مرجع
تنظيم کننده مقررات ھسته ای ايران يک نھاد مستقل نيست .درغياب فعاليت ھای آگاه سازی عمومی و يک فرھنگ فراگير ايمنی ،وجود
يک مرجع تنظيم کننده مقتدر و مستقل برای اولويت بندی مسايل ايمنی و امنيتی نسبت به سايرمنافع ،حياتی می باشد (189) .آژنس بين
المللی انرژی اتمی دولت ايران را تشويق کرده تا برای نھاد تنظيم کننده مقررات داخلی خود ،اختيارات و منابع الزم جھت تحقق
بخشيدن وظايفش بصورت مستقالنه را فراھم سازد .تا به امروز ،ھيچ مدرکی گواه بر اينکه ايران توصيه آژانس و ساير پيشنھادھا مانند
افزايش تعداد و سطح کارشناسی اعضای نھاد فنی را مورد توجه قرار داده ،در دست نمی باشد(190) .
تامين امنيت از ديگر مخاطرات برنامه ھسته ای ايران می باشد .ايران از لحاظ تامين امنيت مواد و ذخاير ھسته ای خود در بين بدترين
کشورھا )رتبه  30دربين  32کشور مورد بررسی قرارگرفته( رده بندی می شود (191) .حکومت ناتوانی خود را در حفاظت از
تاسيسات ،و حراست از دانشمندان ھسته ای نشان داده است .چندين دانشمند ھسته ای ايران بطور مرموزی ترور شده اند (192) .در
سال  ،2010ويروس يارانه ای استاکسنت ) (Stuxnetموجب نقص فنی سانتريفوژھای گازی در تاسيسات نطنز ،و آلودگی سيستم ھای
کنترل راکتور بوشھر گرديد (193) .ويروس استاکسنت حدود  20درصد سانتريفوژھای نطنز را تخريب و بطور موقت بيشتر فعاليت
ھای ھسته ای را با يک وقفه مواجه کرد (194) .آلودگی در نيروگاه بوشھر حتی مقامات ھسته ای معموال بی مالحظه روس را وادار
به اعالم خطر کرد (195) .ويروس ھای بيشتری ،مانند استارس ) (Starsو فليم ) ،(Flameمتعاقبا ظاھر شدند (196) .چنين سابقه ای
نگرانی ھا را درباره توانايی حکومت ايران در بازداشتن بازيگران غيردولتی و تروريست ھا از بدست آوردن مواد ھسته ای حساس
تشديد کرد.
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اما درنتيجه سياست زدگی برنامه ھسته ای ايران ،نگرانی ھای مربوط به ايمنی و امنيت مسائل فرعی شده اند .حرکت رھبری سياسی
ايران به سمت بی اثر جلوه دادن تحريم ھای بين المللی بوده ،و اغراق درخصوص توانايی فنی خود تبعاتی ،ھمانند افتتاح پيش از موعد
راکتور بوشھر در  21اگوست  ،2010دارد .رسانه ھای تحت کنترل حکومت ايران نيروگاه را " نه تنھا يک نيروگاه ھسته ای بلکه
نماد مقاومت ملی دربرابر قدرت ھای جھانی" معرفی کرده اند (197) .اما افتتاح رسمی راکتور بدليل مشکالت بيشمار مراحل آزمايشی
به تاخير افتاده بود(198) .
پافشاری ايران بر اينکه ايرانيان بايد تاسيسات خود را ھرچه زودتر مديريت کنند به نظر امری سياسی می آيد .کارشناسان فنی روس
راکتور بوشھر را پس از راه اندازی رسمی برای دوسال نخست اداره کرده و سپس کنترل آن را به ايرانيان واگذار می کنند (199) .با
توجه به اينکه بيشتر حوادث ھسته ای در گوشه و کنار جھان به سبب خطای انسانی و يا تشديد شده به واسطه آن می باشند ،اين
واگذاری احتمال وقوع يک فاجعه انسانی را افزايش می دھد .آنچه که وضعيت را وخيم تر می کند ،تحريم ھای بين المللی است که
ايران را از کمک ھای ھسته ای آژانس بين المللی انرژی اتمی محروم کرده ،و دانشمندان ايرانی را از مشارکت در کارگاه ھای
آموزشی آژانس درباره ايمنی بازمی دارد(200) .
سرپيچی ايران از پيوستن به ميثاق ھای بين المللی که تعيين کننده قواعد ايمنی و امنيتی در زمينه فن آوری ھسته ای می باشند نيز
نگران کننده است .ايران ھنوز به ميثاق مربوط به ايمنی ھسته ای و ميثاق مشترک ايمنی مديريت سوخت مصرف شده و ايمنی مديريت
ضايعات راديواکتيو ملحق نشده است (201) .اين ميثاق ھا با تاسيس يک ساز و کار نظارت متقابل ،معيارھای بين المللی برای محل
يابی ،طراحی ،ساخت ،و عملکرد راکتورھا و ھمچنين ارزيابی ايمنی را تعيين می کنند .طرفين ميثاق ملزم ھستند گزارش پيشرفت کار
برای "ارزيابی توسط ھمتای خود" ) (Peer reviewرا ارائه کنند .تھران مباحثات فعلی خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی را با
تصويب اين ميثاق ھا تلفيق کرده است.
با عملياتی شدن بوشھر ،تاکنون ايران تنھا کشور ھسته ای است که ميثاق مربوط به ايمنی ھسته ای را امضاء نکرده است(202) .
ايران ميثاق مربوط به ھشدار اوليه درمورد حادثه ھسته ای و ميثاق مربوط به مساعدت در مورد حادثه ھسته ای را تصويب کرده
است (203) ،اما اين کشور عضو ھيچکدام از ميثاق ھای بين المللی امنيت ھسته ای ،مانند ميثاق حفاظت فيزيکی از مواد ھسته ای و
ميثاق جلوگيری از تروريسم ھسته ای نمی باشد(204) .
اگرچه گاھی اوقات سياست می تواند مسائل ايمنی را تحت الشعاع قراردھد ،اما ھر حادثه ای می تواند تبعات سياسی قابل توجھی داشته
باشد .يک ربع قرن پيش ،فاجعه ھسته ای چرنوبيل منجر به يک حادثه سياسی مھم ھمراه با پس لرزه ھايی شد که سقوط اتحاد جماھير
شوروی را تسريع کرد .تالش ھا برای جلوگيری از انتشار مواد راديواکتيو و پاکسازی مناطق آلوده دورافتاده  500،000کارگر را
درگير و  18ميليارد دالر ھزينه برداشت .امپراتوری اتحاد جماھير شوروی ھيچ گاه نتوانست از اين شوک بيرون بيايد(205) .

نتايج و پيامدھا برای سياست گزاری
زمينه سياسی ) 2009تا زمان حال(
اميدھا برای حل مسالمت آميز بحران ھسته ای ايران با پيروزی انتخاباتی رئيس جمھور باراک اوباما در سال  ،2008و تعھد وی به
اتخاذ سياست تعامل با ايران افزايش يافت .درواقع ،بيش از ھر رئيس جمھوری از زمان انقالب ايران ،اوباما تالش کرد که لحن و
چارچوب روابط ايران-آمريکا را تغيير دھد .با توجه به تاثير ايران بر چالش ھای کليدی سياست خارجی آمريکا  -از جمله افغانستان،
عراق ،صلح اعراب و اسرائيل ،تروريسم ،امنيت انرژی ،و از ھمه اضطراری تر ،گسترش سالح ھای ھسته ای – اوباما ظاھرا به اين
نتيجه رسيد که انزوای ايران ديگر يک گزينه نبوده ،بمباران ايران احتماال موجب وخيم تر شدن اوضاع می شود ،و وارد بازی کردن
ايران بردی برای دو طرف خواھد بود .يک تالش موفقيت آميز می تواند به تنش زدايی )چنانچه منجر به ايجاد روابط دوستانه نشود(
کمک کرده ،درحاليکه يک تالش ناموفق موجب تقويت عزم بين المللی می گردد.
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اوباما برای شروع در نطق افتتاحيه خود در ژانويه  ،2009با اشاره ضمنی به ايران ،اعالم کرد "اگر شما مايل به باز کردن گره از
مشت خود باشيد دست دوستی به سوی شما دراز می شود ".دو ماه بعد ،به مناسبت سال نو ايرانی ،نوروز ،اوباما طی يک نوار
ويديوئی ضبط شده به مردم ايران و رھبران "جمھوری اسالمی ايران" – يک پذيرش ظريف اما بی سابقه نظام سياسی ايران  -تبريک
گفت (206) .اما برجسته تر از پيشنھادھای علنی رئيس جمھور اوباما به تھران ،دو نامه خصوصی وی به آيت ﷲ خامنه ای می باشند
که در خالل آن عالقه مندی اياالت متحده به فرآيند اعتمادسازی برای ھموار کردن راه سازش بيان شده است .با اين وجود ،رھبر ايران
به جای تالش برای باز کردن افق ھای جديد ھمکاری به يادآوری – ھم در مال عام و ھم در پاسخ ھای کتبی خود – رفتارھای ناپسند
آمريکا در گذشته پافشاری ورزيد(207) .
ھنگاميکه ايران پس از انتخاب مشاجره برانگيز دوباره محمود احمدی نژاد در ژوئن  - 2009بزرگترين اعتراضات سياسی ايران از
زمان انقالب  - 1979دچار آشفتگی شد ،امکان دست يابی به يک راه حل براساس مذاکره به کمترين حد رسيد .با اين وجود ،دستگاه
اجرايی اوباما بطورجدی دستيابی به يک راه حل براساس مذاکره را دنبال کرد .در ديدار بين ايران و گروه  5) 1+5عضو دائم شورای
امنيت سازمان ملل متحد و آلمان( در ژنو در اکتبر  ،2009مذاکره کنندگان ايرانی و آمريکايی برای نخستين بار گفتگوھای دوجانبه ای
داشتند (208) .بطور اصولی ،ايران موافقت کرد که  80درصد از ذخاير اورانيوم غنی شده در سطح پايين خود را با ميله ھای سوخت
برای راکتور تحقيقاتی تھران مبادله کند .اما طی چند روز ،مخالفت ھای داخلی در ايران معامله را برھم زد (209) .کوشش ھای چند
ھفته بعد روسيه در وين برای نجات اين توافق نيز بی ثمر ماند.
بارديگر ،ھنگاميکه در سپتامبر  2009ايران وجود تاسيسات غنی سازی سری در فوردو ،تاسيساتی در عمق کوه ھای اطراف قم ،را
فاش نمود ،بحران ھسته ای اوج گرفت .کمی پيش ازاين اعالم ،رئيس جمھور اوباما ،نخست وزير انگليس گوردون براون ،و رئيس
جمھور فرانسه نيکوال سرکوزی وجود آن را طی يک کنفرانس خبری اعالم کردند(210) .
با کمرنگ شدن اميدھا برای رسيدن به يک سازش از راه مذاکره ،تھديد آمريکا و اسرائيل به حمله نظامی به تاسيسات ھسته ای ايران
جدی تر شد .در فوريه  ،2010ايران غنی سازی اورانيوم با خلوص  20درصد را آغاز کرد .در می  ،2010شش ماه پس از شکست
اولين توافقنامه مبادله ،برزيل و ترکيه تالش نمودند تا اين معامله را در قالب به اصطالح "اعالميه تھران" که ايران آن را امضاء کرده
بود ،دوباره احيا کنند .با توجه به اينکه ايران ذخيره اورنيوم غنی شده در سطح پايين خود را طی زمان سپری شده دو برابر کرده بود،
گروه  5+1آن توافق را به دليل نامطلوب بودن شرايط رد کردند(211) .
چند ھفته بعد ،سختگيرانه ترين تحريم ھای سازمان ملل متحد طی قطعنامه  1929برعليه ايران اعمال شدند (212) .درحاليکه روسيه و
چين ،و ھمچنين تعدادی از کشورھای اروپايی ،در دوره جورج بوش تحريم ھای سنگين تر برعليه ايران را خنثی کرده بودند ،رفته
رفته به اين نتيجه رسيدند که عدم تمايل از طرف ايران )و نه آمريکا( به ھمکاری ،بزرگترين مانع بوده ،و نپذيرفتن تحريم ھا ممکن
است احتمال حمله نظامی اياالت متحده و يا اسرائيل را افزايش دھد .از اين رو ،حمايت بين المللی از تالش ھای دستگاه اجرايی اوباما
برای ايجاد يک سازوکار تحريمی که وسعت و عمق آن فراتر ازھمه انتظارات است ،افزايش يافت .با ترغيب کنگره ناشکيبا  ،دستگاه
اجرايی اوباما پس ازگذشت يک دھه ،جامع ترين تحريم ھا را عليه ايران وضع کرد (213) .اتحاديه اروپا اين امر را با اقدامات
محدودکننده سخت تری دنبال کرد(214) .
دو دور ديگر مذاکرات بين ايران و گروه  5+1در ژنو و استانبول به ترتيب در دسامبر  2010و ژانويه  ،2011با شکست پايان يافتند.
مذاکره کننده ارشد ايران ،سعيد جليلی ،رفع ھمه تحريم ھا و شناسايی حق ايران در غنی سازی را بعنوان پيش شرط مذاکرات بيان کرد،
که اين امر برای غرب يک پيشنھاد نامناسب بود 15 .ماه سکون ديپلماتيک – با مشخصه ھايی چون ترورھای مرموز ،تحريم ھا،
کارشکنی ھا ،و قدرت نمايی نظامی – پشت سرگذاشته شد(215) .
سال  2011با منفی ترين گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درخصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه ھسته ای ايران به پايان رسيد.
در ضميمه ای  14صفحه ای ،آژانس بين المللی انرژی اتمی جزئيات اتھاماتی را مبنی براينکه تھران فن آوری ھای حساس برای
بھسازی کالھک ھای ھسته ای را پيش از سال  2003آزمايش کرده است ارائه داد ،و ھمچنين ھشدار داد برخی از اين فعاليت ھا ممکن
است ھمچنان ادامه داشته باشند (216) .گزارش راه را برای تحريم ھای سخت تر ھموار کرده ،کانادا و انگلستان مراودات خود را با
بانک مرکزی ايران قطع کردند ،حرکتی که با محدوديت ھای واشنگتن بر صادرات نفت ايران دنبال گرديد(217) .
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آھنگ فشار با قدرت کامل در سال  2012ادامه پيدا کرد .در ژانويه ھمان سال ،اتحاديه اروپا تحريم تدريجی نفت ايران را اعمال کرد،
که طی آن ھرگونه واردات نفت ايران از جوالی  2012متوقف می گرديد .در يک حرکت متقابل ،ايران توليد ماھيانه غنی سازی 20
درصدی اورانيوم خود را سه برابر کرد .به ھمين ترتيب ،در فوريه ،زير فشار کشورھای غربی ،سويفت ) – (SWIFTمھمترين
سيستم تھاتری مالی – با اخراج ايران از شبکه خود موافقت کرد (218) .درپاسخ ،ايران از چندين "دستاورد" ھسته ای ،شامل اتصال
راکتور ھسته ای بوشھر به شبکه ملی ،بارگذاری راکتور تحقيقاتی تھران با ميله ھای سوخت ھسته ای ساخت داخل ،و پرده برداری از
نسل جديد يک سانتريفوژ راه اندازی شده در نطنز خبر داد(219) .
درحاليکه دو طرف توافق کردند که در بھار  2012گفتوگوھا را از سربگيرند ،دور جديدی از ديپلماسی ھسته ای در فضای بدگمانی و
سوء تفاھم بين ايران و غرب آغاز شد .با شروع مذاکرات ،دو طرف مطمئن بودند که خود در گفتگوھا دست باال را دارند .در وضعيتی
متقابل ،ھر طرف عالقه مجدد طرف ديگر در ادامه ديپلماسی را نشانه ضعف و کوشش برای جلوگيری از تنش بيشتر طی زمان
درحال گذر می ديد (220) .نخستين جلسه در استانبول در آوريل  2012متمرکز بر مسائل پيش و پا افتاده بود .دور بعدی ،در بغداد در
ماه می  ،پيشنھادھای دو طرف – عمدتا متشکل از شروعی ھشداردھنده مبتنی بر تقاضاھای زياده خواھانه – بطور رسمی مبادله
شدند (221) .به غير از تصميم گيری در مورد مالقات دوباره در سطح کارشناسان فنی ،ھيچ توافق ديگری حاصل نشد (222) .دو
مورد از اين جلسات در سطح پايين تشکيل گرديد که متعاقبا با توقفی ھشت ماھه مواجه گرديد .مذاکرات در فوريه  2013در قزاقستان
از سرگرفته شد.

راه پيش رو
برنامه ھسته ای در ايران ريشه ھای عميقی دارد .اين برنامه نمی تواند مختومه شود و يا با بمباران از بين رود ،چرا که با غرور
بسيار زيادی گره خورده و ھزينه ھای زيادی صرف آن شده است .با توجه به دانش و تخصص بومی کشور ،تنھا راه حل بلند مدت
برای اطمينان از صلح آميز باقی ماندن برنامه ھسته ای ايران ،يافتن يک راه حل ديپلماتيک قابل قبول مشترک می باشد.
خطوط کلی چنين توافقی بطور فزاينده در حال آشکار شدن است .ھر توافقی می بايست شامل تعھدات ايران نسبت به عدم انجام آزمايش
ھای خاص ،واردات ،و ديگر فعاليت ھايی ضروری برای ساخت سالح ھسته ای و نامشروع برای يک برنامه ھسته ای صلح آميز
باشد .آژانس بين المللی انرژی اتمی پيش از اين برخی از معيارھای مربوط به ساخت سالح ھسته ای را مشخص کرده ،و ساير موراد
می تواند در آينده تبيين شوند .از تھران خواسته خواھد شد فتوای مکرر رھبر کشور مبنی بر اينکه ايران بدنبال سالح ھای ھسته ای
نمی باشد را عملی کند(223) .
حصول توافق مشترک در رابطه با تعيين جزئيات و تبيين مرز ميان برنامه ھسته ای ايران و يک برنامه نظامی ھسته ای می تواند
ضريب اطمينان قابل قبولی باشد برای ايران مبنی بر ادامه غنی سازی اورانيوم در سطح راکتورھای قدرت )زير  5درصد( .بعالوه
برای حفظ وجھه داخلی ،ادامه غنی سازی به رھبران ايران اين قدرت را می دھد که اياالت متحده را از نقض تعھدات خود باز دارند.
ايران اين گزينه را خواھد داشت که غنی سازی را بعنوان يک پاسخ متقابل به کوتاھی اياالت متحده يا ديگر کشورھا در حفظ تعھدات
خود در ھر معامله ای ،تشديد کند .چنين معامله ای ھمچنين اياالت متحده و اتحاديه اروپا را ملزم می کند که تحريم ھای تنبيھی ،از
جمله تحريم ھا عليه بانک مرکزی ايران و فروش نفت را کاھش دھند.

مطمئنا ،بسياری از اعضای کنگره اياالت متحده ھمچنان تقاضا خواھند کرد که ايران ھيچگونه توانايی توليد سالح ھای ھسته ای نداشته
باشد .با وجود مبھم بودن اين امر ،به نظر می رسد منظور از چنين موضعی توقف ھر گونه غنی سازی اورانيوم می باشد .گرچه اين
امری است مطلوب ،اما از نقطه نظر عدم گسترش سالح ھای ھسته ای ضروری نيست .برنامه غنی سازی ايران ازنظر اندازه و
وسعت ،محدود بوده و درنتيجه توسط پادمان ھای الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی قابل نظارت می باشد .مھمتر اينکه ،تقريبا
امکان ندارد ايران ازآنچه خود و بسياری از کشورھای درحال توسعه به عنوان يک حق تلقی می کنند – حق غنی سازی  -دست بکشد.
بعالوه ،تاريخ ثابت کرده است که معامالت ناعادالنه منجر به عھدشکنی می شوند.
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با گذشت سال ھا روشن شده است که برنامه ھسته ای ايران دارای ابعاد متعددی است .درعين حال ،از زمان آغاز بن بست ھسته ای
ايران ،نگرانی ھای مربوط به تکثير سالح ھای ھسته ای ،ابعاد ديگر برنامه را بطور قابل درکی تحت الشعاع قرار داده اند .بحث
درباره زوايای ھزينه – فايده سياست ھسته ای ايران ،ايمنی و امنيت تاسيسات ھسته ای و ھمچنين گزينه ھای انرژی جايگزين،
مباحثات را گسترش و گزينه ھای بيشتری برای ديپلماسی ايجاد می کند .از آنجايی که اين موضوعات کمتر بار سياسی دارند ،به دو
طرف مذاکره کننده و مردم کشورشان اجازه می دھد مسائل را کمتر ايدئولوژيک و عاطفی تلقی کنند.
طی مذاکرات اخير بين ايران و گروه  ، 5+1تالش ھای مقدماتی در ارائه پيشنھاد ھمکاری ھای ايمنی ھسته ای بعنوان يک مشوق به
تھران انجام گرفت (224) .چنين رويکردھايی احتمال رھايی از بازی برد-باخت و تبديل آن به بازی برد -برد را افزايش می دھد.
) (225با اين وجود ،می بايست حوزه ھای بالقوه ھمکاری به روشنی مشخص ،مشوق ھای واقعی درجواب امتيازات قابل تاييد ايران
پيشنھاد گردد .ضروری است ابتکارعمل مربوط به ھمکاری ھای ايمنی و امنيتی با جديت بيشتر دنبال ،يک قاعده معين بکار گرفته و
روشن تر ھم بيان شوند .يک حوزه بالقوه ديگر برای اثبات اين موضوع ،در زمينه انرژی ھای تجديدپذير می باشد .پيشنھاد مساعدت
در اين حوزه باعث تضعيف گفتمان "محروم کردن از فن آوری پيشرفته" شده ،سابقه مثبتی برای ديگر کشورھای درحال توسعه مشتاق
برای انرژی ھسته ای ايجاد کرده ،و به دو طرف اجازه اتخاذ يک راه خروج با حفظ وجھه را می دھد(226) .
 .درغياب يک سازوکار نظرخواھی معتبر ،محال است دقيقا مشخص شود چند درصد از ايرانيان حامی برنامه ھسته ای کشور باقی
مانده – که الزاما مشابه سياست ھسته ای فعلی حکومت نمی باشد .انتقاد عمومی از برنامه ھسته ای ايران رو به خاموشی نھاده ،چرا که
روزنامه ھا ناچار ھستند که در اين رابطه سکوت اختيار کنند .دولت ھای غربی ھم تا حد زيادی از افکار عمومی ايران غافل شده اند.
درنتيجه ،علی رغم ايکه مردم ايران صاحبان اصلی برنامه ھسته ای ھستند ،به حاشيه رانده شده ،و منافع و آرزوھايشان نقشی ثانويه
در محاسبات مربوط به برنامه ھسته ای بازی می کنند.
از يک طرف ،رھبری ايران با تاکيد بيش از حد بر احساسات وطن پرستانه در رابطه با آرمان ھای ھسته ای ،ھرگونه عقب نشينی
ھسته ای را بعنوان تسليم بالشرط ،و حتی يک خودکشی سياسی تلقی کرده است .از طرف ديگر ،تمرکز شديد بر اعمال زور و تھديد
نظامی ،دست سياست گذاران غربی را در اتخاذ راھکارھای کارگشا بسته است .روايت حکومت ايران از "ملی گرايی منفی" ،غرب را
بعنوان قدرتی امپرياليستی خواھان جلوگيری از موفقيت ايران ومحروم کردن اين کشور از فن آوری ھسته ای پيشرفته ،ترسيم می کند.
) (227در حاليکه مقامات غربی مکررا از "تحريم ھای فلج کننده" صحبت می کنند ،به ندرت ايرانيان را با مطلع کردن از ھزينه ھای
واقعی سياست ھای ھسته ای کشورشان و منافع بيشمار و بالقوه يک رويکرد صلح آميز تحت تاثير قرار می دھند.
آنچه بايد برای مردم ايران مشخص شود اين است که دستاورد يک سازش ھسته ای ،به غير از کاھش تحريم ھا و خطر جنگ ،برای
ايرانيان چه خواھد بود؟ رويکرد صلح آميز ايران چگونه می تواند موجب بھبود اقتصاد و پيشرفت توانايی فنی کشور – از جمله انرژی
ھسته ای – گردد؟پاسخ به اين پرسش ھا می تواند باعث رويکرد منطقی تر نسبت به مساله ھسته ای در داخل کشور شود و دست
مقامات ايرانی را برای يک سازش ھسته ای آبرومندانه باز تر کند.
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جدول زمانی
نيروگاه ھسته ای بوشھر


1982
اتاق بين المللی بازرگانی شرکت
ھای آلمانی را ملزم به تحويل
حدود  80,000قطعه از
تجھيزات نيروگاه بوشھر کرد





1984
آلمانی ھا امکان سنجی برای
آغاز دوباره کار را انجام دادند



1975
کار ساخت نيروگاه آغاز گرديد



1976
قرارداد رسمی امضاء شد



1978
راکتور نخست  85درصد و
راکتور دوم  50درصد کامل
گرديدند

آلمان غربی با ساخت نيروگاه
قدرت ھسته ای بوشھر موافقت
کرد

عراق به نيروگاه حمله کرد


1985
نيروگاه بوشھر دوبار مورد
حمله ھوايی عراق قرار گرفت



1986
عبدالقادر خان ،پدر برنامه
ھسته ای پاکستان ،از بوشھر
بازديد کرد

1974

شرکت کرفت ورک يونيون



1979
کار متوقف شد

عراق به نيروگاه بوشھر حمله
کرد


1987
نيروگاه بوشھر دوبار توسط
عراق مورد حمله قرار گرفت



1988
آخرين حمله عراق به نيروگاه
بوشھر پيش از آتش بس انجام
گرفت



1989
رئيس جمھور اکبر ھاشمی
رفسنجانی با ھمتای روس خود
در مورد ھمکاری ھسته ای
گفتگو کرد
سال ھای  1980تا 1989

سال ھای  1970تا 1979
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 2010ايران بارگذاری نيروگاه
را با سوخت آغاز کرد
در فوريه  ،2011سوخت از
بدنه اصلی راکتور به علت
آسيب وارده به يکی از  4پمپ
سردکننده اصلی پياده گرديد
رايانه ھای نيروگاه بوشھر با
ويروس استاکس نت آلوده
گرديدند



2011
نيروگاه فعال و با حداقل سطح
قدرت برای آزمايش ھای راه
اندازی نھايی آغاز به کار کرد



2012
افتتاح راکتور تا سال  2013به
تعويق افتاد



2013
آژانس بين المللی انرژی اتمی
در ماه فوريه گزارش داد که
نيروگاه خاموش شده است

سال ھای  2010تا اکنون



2002
کار سوار کردن تجھيزات
سنگين نيروگاه آغاز گرديد



1992
ايران و روسيه يک توافقنامه
ھمکاری ھسته ای امضاء کردند



2005
ايران موافقت کرد که ھمه ميله
ھای سوخت مصرف شده را به
روسيه بازگرداند



1994
کارشناسان روس برای نخستين
بار از نيروگاه بوشھر بازديد
کردند



2007
به علت کمبود منابع مالی ساخت
و ساز متوقف گرديد



1995
کار دوباره آغاز گرديد



1998
اوکراين از فروش  2توربين
برای استفاده در نيروگاه بوشھر
چشم پوشی کرد

پس از حل مسئله مالی ،روسيه
تحويل سوخت ھسته ای به
ايران را آغاز کرد

روسيه محروميت مقاطعه کاران
فرعی ايرانی در کار را طی
يک ضميمه به توافقنامه اصلی
اضافه کرد


سال ھای  2000تا 2009
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1999
ايران مجموعه نھايی طرح ھا و
مشخصات روسيه را برای
نيروگاه بوشھر پذيرفت
سال ھای  1990تا 1999

درباره نگارندگان

علی واعظ گزارش پيش رو را به طور مشترک ،در مقام مدير پروژه ايران در فدراسيون دانشمندان آمريکايی ،سمتی که
تا مارس  2008در تصدی وی بود ،به رشته نگارش درآورد .وی اکنون تحليلگر ارشد مسائل ايران در گروه بحران بين
الملل می باشد .به عنوان يک دانشمند آموزش ديده  ،علی واعظ دارای بيش از  10سال پيشينه روزنامه نگاری از جمله،
خبرنگار خارجی راديو اروپا آزاد /راديو آزادی در سوييس می باشد .وی پيوسته با رسانه ھای مطرح ھمکاری داشته ،و
نوشته ھايش در اينترنشنال ھرالد ترايبون  ،لو موند ،آتالنتيک ،و فارن پاليسی منتشر گرديده اند .از سال  2008تا 2010
علی واعظ دوران پست دکتری را در دانشگاه ھاروارد سپری کرد ،و دکتری خود را از دانشگاه ژنو به دست آورد .او
مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه جان ھاپکينز ،مدرسه مطالعات پيشرو بين الملل کسب نموده است.
کريم سجادپور عضو ارشد بنياد کارنگی برای صلح بين الملل می باشد .در گذشته ،وی به عنوان تحليلگر ،با گروه
بحران بين الملل مستقر در تھران و واشنگتن ھمکاری می کرده است .کريم سجاد پور نگارنده مقاله مطالعه درباره خامنه
ای :ديدگاه دنيا درباره قدرتمندترين رھبر ايران می باشد .سجادپور پيوسته در س ان ان ،بی بی سی و ان پی آر حضور
می يابد ،و نوشته ھايی برای اکونوميست ،واشنگتن پست ،نيويورک تايمز و فارن پاليسی منتشر نموده است .در سال
 ،2007وی توسط انجمن اقتصاد جھان در داووُ س به عنوان جوان پيشگام جھانی معرفی گرديد .کريم سجاد پور دارای
مدرک کارشناسی ارشد در رشته روابط بين الملل از مدرسه مطالعات پيشرو بين الملل دانشگاه جان ھاپکينز می باشد.
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بنياد کارنگی برای صلح بين الملل
بنياد کارنگی برای صلح بين الملل يک سازمان خصوصی ،غير انتفاعی است که برای پيشبرد ھمکاری ميان ملت ھا ،و
ارتقاء تعھد بين المللی کنشگرايانه توسط اياالت متحد آمريکا گام بر می دارد .اين بنياد در سال  1910تاسيس گرديده ،و
فعاليت آن بی طرفانه و در جھت دستيابی به نتايج کاربردی می باشد.
کارنگی پيشگام نخستين انديشکده جھانی ،در شھرھای واشنگتن ،مسکو،پکن ،بيروت و بروکسل دفتر دارد .ھر يک از اين
پنج دفتر شامل مراکز حاکميت جھانی ،و مکان ھايی است که تحوالت سياسی و راھبردھای بين المللی شان در کوتاه
مدت ،سھم بسزايی در فراھم آوردن فرصت ھايی برای صلح بين الملل و رشد اقتصادی دارند.

فدراسيون دانشمندان آمريکايی
در سال  1945توسط شمار زيادی از دانشمندان سازنده اولين بمب ھسته ای بنيان گرديد .اين نھاد بر اين اين باور است که
مسئوليت اخالقی دانشمندان ،مھندسان و ديگر افراد آموزش ديده فنی ايجاب می کند مطمئن شوند که ثمره انديشه و
تالششان در راه خدمت به انسان ھا بکار گرفته می شود .ھدف اين نھاد جلوگيری از جنگ ھسته ای بود .با توجه به اين
امر که امنيت ھسته ای از دغدغه ھای مھم فدراسيون دانشمندان آمريکايی می باشد ،اين نھاد دامنه فعاليت خود را به
مسائل مورد تالقی دانش و امنيت گسترش داده است.
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