مجلس هفدهم

حقخواهی دانش هستهای ایران
*

دكتر رضا عيسينيا

مقدمه
مسائل هستهای جمهو ی اسالم ایران ا م توان
فن

و مقطع زمان با ابعا یا ویکر هتای

ت حقوق  ،اقتصا ی و سیاس مو بحث و گف وگو قترا ا ؛ یعنت

و برهته زمتان

کامالً متفاوت و متضا ؛ برههای که ق تهای بز گ خا ج  ،نه تنها مانع از هستتهایشت ن
ایران

و ان پهلوی وم نم ش ن  ،بلکه کشتو های چتون آمریکتا آمتوزش متخصصتان

امو هستهای ،و کشو های مانن آلمان و فرانسه تهیه و تحویل فناو ی هستهای ا بته ایتران
متقبل ش ه بو ن ؛ ول همی کشو ها،
جمهو ی اسالم ایران ،به مخالفت

برهه پس از انقالب اسالم  ،یعن

و متانعتراشت

و ان استتقرا

همته ابعتا قضتیه ،علیته جمهتو ی

اسالم ایران برخاستن و مسائل هستهای ایران ا که از لحا فن و اقتصا ی ،مشکل بترای
کشو های منطقهای و بی الملل ایبا نم کر  ،به مشکالت سیاس گره ز ه ،متانع تأستیس
و اهان ازی مراکز هستهای ایران

خوزستان ،ا اك یا اصفهان شت ن حتت کتا ا پتس از

* عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي.
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تحریمها به جای کشان ن که پرون ه هستهای ایتران از محتل بر ست اصتل ختو  ،یعنت
«آژانس انرژی هستهای» به مراکز یگری که صتالحی
ن اشتن  ،مانن شو ای امنی

بر ست هستتهای ا از حیتث فنت

سازمان ملل کشی ه ش  .اگرچه شمنان ،کا ا وزبه وز بترای
ای

جمهو ی اسالم ایران سخ تر کر ن  ،اما مر م و مسئوالن

اه ،س بته ست

ا ه ،هم ل و یكص ا و مصممتر گام بر اشتن تا بتوانن حقوق اولیه مل
با حفظ اصول سهگانه سیاس

خا ج  ،یعن  :عزت ،حکم

و مصلح

هتم

شریف ایتران ا،
تحقق ببخشن .

بُعد فنى و حقوقیِ دانش هستهاي
اوّلی ق م ج ی
ش ه است

و

زمینه بهرهگیری از علوم هستتهای

ایتران،

ستال 4996ش بر اشتته

 46استفن همتی ستال ،موافقت نامته همکتا ی بتی ایتران و آمریکتا

خصوص استفا ه غیرنظام از انرژی هستهای امضا ش  .پس از ای جریان بو کته انشتگاه
تهران ،مرکزی ا تح

عنوان «مرکز اتم

تأسیس کر و سال4964ش ،بته عضتوی
( )NPTپیوس  4و

انشگاه تهران» بترای آمتوزش پتژوهش هستتهای
معاهت ه منتع گستترش ستالحهتاى هستتهاى

سال  4969ستازمان انترژی اتمت ایتران تأستیس شت و بتا آژانتس

موافق نامه پا مان ا امضا کر  .بته نبتال آن ،آمریکتایىهتا متعهت شت ن از طریتق انترژى
هستهاى11 ،هزا مگاوات برق براى ایران تأمی کنن  .آنها خو پیشنها هن ه ،تتأمی کننت ه و
حتى برنامه یز انرژى هستهاى ایران بو ن  .عتالوه بتر آمریکتا ،شترک هتای ا وپتای ماننت
«زیمنس» آلمان تعه کر که نیروگاههتاى هستتهاى ،و شترک
سوخ
سوخ

«او یت ف» فرانستوی هتم

هستهاى ا تأمی نماین  .ا ی وفِ فرانسه بته ایتران پیشتنها ا بتراى اینکته بتوانت
هستهاى ا به س

آو  ،بای به طو مستمر

سرمایهگشا ى نمای  ،طبق اساسنامه آن ،کسانى که

او ی ف سرمایهگشا ى کن و اگتر
آنبا سهام ا هستن  ،شترک

نمىتوان از ا ن او انیوم غنىش ه به سهام ا ان خو ا ى کن .
چون آمریکا بخش حمای

متشکو

1

علمى انرژی هستتهای ایتران ا پشیرفتته بتو  ،بت ی جهت  ،از

سازمان انرژى اتمى و انشگاههاى ایران ح و چها ص نفر به آمریکا اعزام ش ن که تقریبتاً
 .1محمودرضا هلشنپژوه ،پرونده هستهای ایران روندها و نظرها ،ص  213ل .222
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي ،تاریخنه هستهای در ایران و جهان ،ص  32ل .31
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 969نفر آنها از سازمان انرژى اتمى بو نت  .قترا شت ایت افترا
کا شناس و فوق لیسانس)

و سته ه (تکنستی ،

آنبا تحصیل کنن ؛ ول از آن و که و و افرا فتوقالتشکر بته

آمریکا مقا ن با انقالب اسالم ایران بو  ،آمریکا از ایران حمایت

نکتر و انشتبویان ا از

پر اخت به مسائل هستهای منصرف کر یا از کشو ختو اختراج نمتو .
هستهاى ،یعنى نیروگاهها قرا بو زیمنس آنها ا تأمی کن  ،4به هر حال
یك برنامه پانز هساله طراحتىشت ه ،حت و هشت
4967برنامه یزی گر ی و قرا ا ساخ
اتم که قرا بو

متو فنتاو ى
وهلته اوّل ،طت

نیروگتاه اتمت از ستال  4969تتا ستال

با پیمانکا ان خا ج به امضا سی  .نیروگتاههتای

ایران اح اث شون و به نوبه خو مىتوانستتن چیتزى حت و ههتزا

مگاوات برق تأمی کنن  ،به ای شرح بو ن :
نخستی آن

بوشهر ،ومى

چها م نیروگاه اتم ساوه بو .

ا ختوی (خوزستتان) ،ستومى نیروگتاه اتمت اصتفهان و
سال  4967و هنگام وقتو انقتالب استالم بته غیتر از

واح های یك و و ،نیروگاه اتم بوشهر به لحا ساخ
ا خوی

نسبتاً پیشرف

کر ه؛ امتا نیروگتاه

مرحله شرو کا های اجرای بو و نیروگاه اصتفهان نیتز

مرحلته بر ست و

مشاکره قرا اش

که انقالب اسالم ایران شکل گرف

پیش از انقالب اسالم سال  ،4967چون ایران

و همه کا ها تعطیل ش .

1

تعامل و همکا ی با آمریکا قترا اشت ،

آمریکا با سترس انرژی هستهای ایران ،نه تنها مخالف نبو  ،بلکه بر ای بتاو بتو کته اگتر
ایران به انرژی هستهای مبهز شو  ،مسئلهاى پیش نخواه آم  9و همانن کتره جنتوبى و یتا
مصر مىشو ؛ اما با بروز انقالب اسالمى ،همه چیز تغییر کر  .ابت ا آمریکایىها به آلمتانىهتا
گفتن که بقیه فناو ى و تأسیسات اتم

ا به ایران ن هن  .فرانسه =( 1او ی ف) نیز بترخالف

 .1علي خرٌّ ،مذاکرات هستهای و مشكالت فراروی آن ،سلسله نشستهای علمي مسائل روز پژوهشلكده
علوٌ و اندیشه سياسي پژوهشگاه علوٌ وفرهنگ اسالمي 31 ،تيرماه .1383
 .2سيد حميد هاشمي ،پرونده هستهای ایران :سير تاریخي و نظریهها ،ص  18ل 21؛ مرکز اسلناد و تلاریخ
دیپلماسي ،تاریخنه هستهای در ایران و جهان ،ص  38ل .16
 .3محمدحسين دریایي ،مذاکرات هستهای  1+1توافق ژنو ،ص  83ل 85؛ مرکز اسناد و تلاریخ دیپلماسلي،
تاریخنه هستهای در ایران و جهان ،ص .51
 .3محمودرضا هلشنپژوه ،پرونده هستهای ایران :روندها و نظرها ،ص .222
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اساسنامه ت با اینکه ایران هنوز سهام ا آن اس
سوخ

4

ت به کشو مان سماً اعالم کر که به شتما

و «کیك ز » نمى هیم .آمریکا نیز به انشبویان و کا شناسان هستهای که از ایتران

به آنبا اعزام ش ه بو ن  ،اعالم کر که مىتوانی برگر ی یا پناهن ه شوی و یا خو تان ا امته
تحصیل هی که بیشتر انشبویان

سته سوم قرا گرفتن  .خالصه اینکه با وجو مواضتع

سه کشو  :آمریکا ،فرانسه و آلمان که متعه شت ه بو نت
همکا ی کنن  ،علناً فعالی

هستهای

امتر انترژی هستتهای بتا ایتران

ایران متوقف گر ی .

با تحقق انقالب اسالم ایران و با مخالف های کشو های مشکو

همکا یهای هستتهای،

عمالً تا م تها صحبتى از مسائل هستهاى نبو و به عبا ت  ،علتل متعت
فرص

از جملته جنتگ،

تکمیل و پر اخت به طرحهای هستهای ا از ایران گرفته بو تا اینکه با پایتان جنتگ

تحمیل و

و ان بازسازی ،جمهو ی اسالم ایران به توسعه انترژی اتمت توجته کتر ؛

چون از سوی

ستاو هاى جنگ عراق علیه ایران ،چیزهایى ا بته متا آموخت

آلمان و فرانسه هایشان ا به وى ایران بستن  ،از سوی یگر ،کشو مان

1

و آمریکتا،
اختل ،منطقته

و جهان از نظر فناو ی و اقتصا ی با کاهش چشمگیری مواجته شت ه بتو  .ازایت و ،ایتران
براى اعا ه حیثی

و غرو ملى خو  ،ص

برآم که اهِ برخو ا ى از فنتاو ى هستتهاى

ا خو ش طى کن ؛ ول سؤال که مطرح اس  ،ای اس

کته چترا و از کبتا قضتیه تقابتل

هستهاى شرو ش و چه وضعیتى پی ا کر ؟ به عبا ت  ،چطو ش که مسئله هستتهای ایتران
از جه

فن و حقوق مشکلآفری ش ؟

پاسخ به ای پرسش به طو اجمال م توان گفت  :ایتران بته لیتل حمایت
بز گ از عتراق

جنتگ ،مببتو شت کته قت ت فنت و اقتصتا ی ختو ا

کشتو های
استتای

برنامههای آژانس افزایش ه ؛ اما برخ از اق امها و گزا شهتای آژانتس کته نشتان هنت ه
ع م استقالل ای سازمان بی الملل بو  ،باعث ش که ون فعالی های هستتهای جمهتو ی
اسالم ایران که از ابت ا به نبال ستیاب به توانای علم و فنتاو ی

زمینته هستتهای بته

 .1امير شهریار امينيان ،موج زنده :روایت مستند تالش ایرانيان برای دستيابي به فناوری صلحآميز هستهای،
ص .31
 .2مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي ،تاریخنه هستهای در ایران و جهان ،ص .131
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تأمی نیازهای صلحآمیز از جمله انرژی بو  ،بتا مشتکالت مواجته

منظو بهرهگیری از آن

گر  .بنابرای  ،حل مسئله فعالی

هستهای ایران ،سه اه حتل پتیش پتای تصتمیمگیرنت گان

جمهو ی اسالم ایتران قترا ا  .4 :تعلیتق ائمت فعالیت هتای هستتهای؛  .1متشاکره بتا
ا ن ه انرژی هستهای ،بهویژه آمریکا؛  .9مشاکره با سازمانهای اصل فعتال

ق تهای اصل
ای زمینه.

سال  4991اصوالً قابل پیا هش ن و تحقتق نبتو ؛ چتون جمهتو ی استالم

اه حل اوّل،

ایران هب ه سال برای ای کا سرمایهگشا ی کر ه بو و نبال تولی سالح هستهای نبو .
اه حل وم نیز به لیل شرای
بنابرای  ،فق

اخل و تقابل عقی ت مق و نبو .

اه حل سوم باق مان .

ای

4

اهکا  ،چون آژانس استقالل از ختو ن اشت

و اوامر ق تهای استکبا ی ا به اجرا م گشاش  ،نخواس

و نتوانست

وظتایف ختو ا

بُع فنى و حقوقى که مربو به آژانس بو  1،به ست انبام ه  .عمتل آژانتس موجتب
ش که مسئوالن جمهو ی اسالم ،

سال 4991ش ،بتاب متشاکرات بتا آژانتس ا تعطیتل

کر ه ،سراغ اتحا یه ا وپا برون  .اگرچه جمهو ی اسالم ایران
موافق

نکر و به آن نپیوس  ،ول بته الیلت ،
9

امضا کر تا

ابت ا بتا پروتکتل الحتاق

 49ستامبر 1999م پروتکتل الحتاق

ا

باز س های بع ی ،معیا های پروتکل اعمال شتو  .ازایت و ،قضتیه انترژی

هستهای ایران ا به بُع امنیتى و سیاستى تبت یل کر نت ؛ زیترا ( NPTپیمتان منتع گستترش
سالحهای هستهای) ا امضا کر ه بو یم و بای بتر همتان استاس اقت ام مت کتر یم؛ وقتت
پروتکل ا امضا کر یم ،یعن با امضاى موافق نامه تهران ت پا یس ،نشتان ا یتم کته یگتر
آژانس یا  NPTنیس

که

مو مسئله هستهای ایران نظا ت و کنترل م کن ؛ بلکه بتا ایت

کا  ،پشیرفتیم که چیزى به  NPTاضافه ش ه اس  .بنابرای  ،با تغییراتت کته
(= 4991ش) خ ا و به اهان ازی کا خانه یو.س .اف ()UCF

ستال 1996م

اصتفهان و کنا گشاشتت

تعلیق از سوی جمهو ی اسالم ایران منته گر ی  ،کتا بترای متا مشتکلتتر شت ؛ چتون
پرون ه هستهای ایران به شو ای امنی

ا جا گر ی .

1

 .1داود غرایاق زندی ،ایران :مسئله هستهای ،ص .13
 .2همان ،ص .12
 .3حسن روحاني ،امنيت ملي و دیپلماسي هستهای ،ص  118ل .121
 .3مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي ،تاریخنه هستهای در ایران و جهان ،ص  136ل .135
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بُعد سياسى دانش هستهاي
مو اینکه چرا موضو هستهاى ایران به معضل سیاسى تب یل ش ه اس  ،عل

بته ایت

موضو برمىگر که ایران پس از کو تای  19مر ا 4991ش تا پیتروزی انقتالب استالم ،
نز یكتری یا و متح آمریکا بتو  .ازایت و ،هتی گونته متانعى بتر ستر اه فعالیت هتاى
هستهاىاش وجو ن اش  4و مىتوانس

متت توضتیح

همه تأسیستات هستتهای ا کته

ا یم ،اشته باش ؛ زیرا خالف منویات آمریکا عمل نمىکر ؛ اما با ظهتو انقتالب استالم ،
اشت حت ذ هاى از امکانات هستهای برای جمهو ی اسالم ایران ممنو ش .
عل

ایره توجه بی المللى قرا گرف  ،ای اس

اینکه ایران از سال 4991ش

که آمریکتا

استاى اهبر قرن  ،14سه کشو عتراق ،ایتران و کترهشتمالى ا بته عنتوان محو هتاى
شرا ت یا کر که با سالحهای غیرمتعا ف خو  ،امنی

بی الملل

ا ته یت مت کننت  .اوج

فشا های آمریکا پس از اشغال عراق ،متوجه ایران ش  1تا از ای طریق ،تکلتیفش ا بتا آنهتا،
بهویژه با کشو مان که ماهیت ض سلطه اش  ،یكسره کن  .ازای و ،هنگامىکته عتراق ا
شکس

ا ن و وا ختاك آن شت ن  ،حت و هفت

وز پتس از آن ،پرونت ه ایتران ا

آژانس به جریان ان اختن و آژانس ا وا ا کر نت تتا وى قضتیه هستتهاى ایتران متمرکتز
شو ؛ 9چون مى انستن که ایران
آمریکا

چه مرحلهاى اس .

اسفن ماه 4994ش پرون ه ایران ا با توجه بته اطالعتاتى کته از فضتای اقتصتا ی

اخل و فضای سیاس جهان
اگرچه کشو های نیا

اش ،

آن زمان به جه

همراه نمىکر ن  ،ول ح و هف

آژانس مطترح کتر و خواستتا بر ستى آن شت .
اشغال عراق توس آمریکا ،خیل با آمریکتای هتا

ماه بع  ،وضعی

تغییتر کتر و

فضاسازی منف و ش ی ی علیه ایران به وجو آم ه بو  .وضع

ستطح بتی المللت

اخل ایران هم بته لیلت

همچون ع م همراه ع های از نماین گان مبلس ششم با ا امته پتروژه هستتهای و مستائل
یگر ،1موجب ش که مسئوالن جمهو ی اسالم ایران اولتیماتوم ا ج ی بگیرن  .بنتابرای ،
سپتامبر  =( 1999شهریو  )4991قطعنامه بسیا شت ی ی علیته ایتران
 .1همان ،ص .53
 .2سيد حميد هاشمي ،پرونده هستهای ایران :سير تاریخي و نظریهها ،ص .31
 .3حسن روحاني ،امنيت ملي و دیپلماسي هستهای ،ص .121
 .3همان.

شتو ای حکتام
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آژانس تصویب ش  4که ط آن ،جمهو ی اسالم ایران بته نقتض قترا ا پا متان و انبتام
امو مخفیانه متهم گر ی ؛ یعن متهم ش که
از ایران م خواس

ص

ساخ

بمب اتم اس  .مفتا پروتکتل

که با امضای آن ،عمالً فعالی های غن سازی ا تعلیق نمای .

چون آمریکای ها پس از انقالب اه اف یرینهشان ای بو که به بهانهای ایران ا به شتو ای
امنی

بکشانن  ،با کشو های مختلف ایزن م کر ن تا فشتا علیته ایتران افتزایش یابت و

پرون ه ایران به شو ای امنی

ا ه شو  .ازای و ،بع از تصویب و پشیرش پروتکل الحتاق

پرون ه هستهای ایران از آژانس به شو ای امنی

سازمان ملل ا ه ش .

توضیح بیشتر با ه بُع سیاست هستتهای ایت است

کته بتر استاس  NPTجهت

انبتام

فعالی های هستهای ،مباز بو یم؛ زیرا همه چیز ا به آژانس اطال م ا یم و آژانتس تأییت
کر ه بو که ایران به سوی ساخ
که ایران به سم

سالح هستهاى نرفته؛ اما آمریکا مىگفت  :ست

سالح هستهاى نرفته ،اما اگر بخواهت  ،طتى چنت متاه متىتوانت بته ایت

توانمن ی برس و ما از ای مستئله نگتران هستتیم .آژانتس
جلوگیرى از فعالی هاى ایران به جه
ای اس

پاستخ متىگفت  :وظیفته متا

ترس از ستیابى به سالح هستهاى نیس ؛ وظیفه متا

که مواظب باشیم ایران به سم

آمریکا و ا وپا

است

سالح هستهاى نرو .

مشاکرات با ایران چا مشکل شت ه بو نت  .آنهتا ضتم اینکته چیزهتایى
1

مانن  :بیانیه تهران ،موافق نامه پا یس و پروتکل الحاقى ا به ختو ِ متا ا نت  ،امتا از نظتر
حقوقى با مشکل مواجه ش ه بو ن ؛ چون یگتر کشتو هاى جهتان ،مت پرستی ن کته چترا
آمریکا و ا وپا به ایران زو مىگوینت ؛ مگتر فعالیت هتاى ایتران

چتا چوب  NPTو

نتیبه ،معقول ،منطقى و حقوقى نیس ؟
آمریکا و ا وپا

پاسخ بازمان ن و چون

آستتانه انتخابتات یاست

جمهتو ی ایتران

اواخر  1991و اوایل سال  ،1996مستئله هستتهای و شتیوه حتل و فصتل آن ،بتهشت ت بته
موضوعات سیاس

اخل مربو به مبا زات انتخابتات و تعتامالت جنتاح

خو ه بو  9،ق تهای خا ج پیش از انتخابات به ای نتیبه سی ن کته اگتر

ایتران گتره
جریتان

انتخابات ایران شخصى بر سر کا بیای که بتوانن با او کا کنن  ،قضیه هستتهاى ایتران ا بته
 .1همان ،ص .126
 .2همان ،ص  311به بعد.
 .3همان ،ص .311
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گونهاى یگر پیش م برن ؛ 4ول چون بته نتتایج پتیشبینت انتخابتات خو شتان نرستی ن ،
سازمان ملل ا جا ه ؛ 1امتا

آمریکا تالش کر که پرون ه هستهای ایران ا به شو ای امنی
حقیق

آن بو که یگر و ان ا ا ه جهان توس یك ق ت برتر ،بهتنهای بته ستر ستی ه

بو .
آمریکا تالش اش

کشو های یگر ،به هتر بهانته-

که برای اق امات و خال های خو

ای متوسل شو ؛ چه به بهانه مبا زه با ترو یسم یا به بهانه حمای

از حقتوق بشتر و اجترای

موکراس  .برای ای کا  ،الزم بو که کشو های یگر ا بتا ختو همتراه ستاز  .بته همتی
ه ف ،بهتری شیوه ،قانون کر ن عملکر خو
کر مسئله هستهای ایران ا به شو ای امنی
پایان تعلیق  UCFاصفهان و آغازبتهکتا آن
بی الملل

قالب سازمان ملل بتو  .از ایت و تتالش
ای کا موفق ش ؛ چون بتا اعتالم

بکشان و

تتا یخ  4991/1/49از طترف ایتران ،فضتای

زمینه برنامه هستهای ایران متشنج ش  .نُه ماه از و ان یاس

احم ینژا گششته بو که پرون ه هستهای ایران
ا جا ا ه ش و

جمهتو ی کتتر

 49استفن 4991ش بته شتو ای امنیت

مبمو  ،شش قطعنامه علیه کشو مان صتا شت کته بتر استاس ایت

قطعنامهها ،ایران نبای از هی فعالی

تبا ی مترتب بتا غنت ستازی او انیتوم و یگتر متوا

هستهای یا فناو ی یگر کشو ها ،بهرهمن شتو  ،چنتانکته تمتام کشتو ها بایت از انتقتال
هرگونه تانك ،خو وهای ز ه  ،هواپیماهای جنگ  ،هلیکوپترهای تهاجم  ،توپخانه کتالیبر
باال ،کشت های نظام  ،موشك و سیستمها و قطعات مرتب با آنها به ایران ختو ا ی کننت .
همچنی تحریمهای اقتصا ی ش ی ی علیه ایران وضع گر ی .

9

 .1همان ،ص .352
 .2همان ،ص .361
 .3پایگاه اینترنتي خبرهزاری فارس« ،نيمنگاهي به شش قطعنامه شورای امنيلت دربلاره برنامله هسلتهای
ایران» ،تاریخ دسترسي ،1353/8/21 :نشاني:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13531823111162

همننين ر.ك :پایگاه اینترنتي سازمان انرژی هستهای ایران ،نشاني:
http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home
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همچنانکه گفته ش  ،سرکا آم ن ول

نگتاه ا وپتای هتا ولتت

آقای احمت ینتژا کته

افراط تلق م ش  ،بر ش ت تشتنج افتزو  .بنتابرای  ،معتا الت هستتهای ایتران
هشتم،

تقابل کامل و علن با آمریکا قرا گرف ؛ چون تیم هستهای

به مشاکره با ا وپا ا قطع کر  ،همچنی قطعنامه شو ای حکّام

ول

ولت

هشتم ،نیتاز

شهریو  4991ا که بستیا

خطرناك بو  ،ج ی نگرف ؛ 4زیرا به لحا حقوق  ،ایران ناقض  NPTشناخته ش و کتا ا
برای ما سخ تر کر ؛ چراکه ایران بای تالش وچن ان
ا به جایگاه اوّلش برگر ان ؛ یعن پرون های ا که
بای

اشته باش تا پرون ه هستهای ختو

آژانس بو ه و به شو ای امنیت

فتته،

وبا ه با هزینهای بسیا به آژانس برگر ان  .مشاکرات ایران بتا کشتو های  : 6+4ژنتو،

استانبول ،بغ ا  ،مسکو ،آلمات و وبا ه ژنو،
انتها ،ای سؤال مطرح اس

که آیا ایران توانستته بته هت ف پتیشگفتته ختو

هستهای ،یعن تأمی انرژی ،پیشرف
م توان گف

که ایران

همی

استا بو ه و ا امه ا .

اقتصا ی و علم

زمینه فناو ی هستهای ،پیشرف

س

انترژی

پیت ا کنت ؟ بته طتو اجمتال،

خوب

اشته ،همتی کته توانستته

غن سازی ا با وجو تمام تحریمها ،به بیس

ص برسان  ،بهنوع به شت و پیشترف

علم نز یك ش ه ،ستاو قابل توجه به س

آو ه اس .

بُعد اقتصادى دانش هستهاي
مسئله هستهای ،چه نقش
اهمی

اقتصا ایران ایفا م نمای ؟ آیا از حیث اقتصتا ی ایت ا زش و

وجو ا که جمهو ی اسالم ایران ،برای کسب انرژی هستهای ایت همته هزینته

کن ؟
برای یافت پاسخ ،بای به امنه و قلمروی که م شو از ای منبع بهرهبتر ا ی کتر  ،عنایت
اش ؛ مثالً

قلمرو مسائل پزشک و از ایت

قلمرو برق یا

ست

متوا  .متخصصتان

گفتهان  :احتیاج ایران به انرژی برق با ش ساالنه از شش ص به هش
برآو ی که از ش جمعی

تا شما ص میلیون نفر

ص  ،بتر مبنتای

سال  1916ش ه است  ،ایتران بایت

1

به فکر توسعه استفا ه خو از انرژی هستهای باش  .بر س های اقتصا ی نیز نشان مت هت
که از نظر اقتصا ی ،تولی سوخ

هستهای

اخل بسیا بهصرفه اس .

 .1حسن روحاني ،امنيت ملي و دیپلماسي هستهای ،ص .622
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پیش از ا ائه پاسخ تفصیل  ،بای نخس
ایران با توجه به ذخایر نف

ای سؤال ا مطرح کر که آیتا جمهتو ی استالم

و گاز ،نیازی به انرژی هستهای ا ؟ به عبا ت یگر ،آیتا بترای

کشو ی که متک به سوخ

فسیل اس  ،گرایش به انرژی تب ی پشیر یا سوخ

هستتهای

مقرون بهصرفه م باش ؟
که امروزه هی کشو ی سع نم کن که از لحتا

ب شك ،م توان گف

مو نیازش ا فق از یك منبع تأمی کن ؛ هرچن آن منبع
شو  .ازای و ،ایران نبای فق به منبع سوخ
باصرفهتری

اهبتر ی ،انترژی

آن کشتو بته فراوانت یافت

فسیل خو قانع باش ؛ چون بهتتری شتیوه و

اه برای استفا ه از منابع انرژی ،استفا ه از وش ترکیب م باش .

برای اینکه بتوان به یك پاسخ منطق
کا شناس ای که پژوهشگران
تولی انرژی از سوخ
امروزه تولی سوخ

پی ا کتر  ،بهتتر است

س

کته بته تحقیقتات و کتا

ای با ه کر هان  ،جو نمو  .آنان ،بتا مقایسته بتی فراینت

فسیل با سوخ

هستهای ،به ای نتیبه ستی هانت کته از هتر نظتر،

هستهای منطق و بهینه م باش  4.عالوه بر کتا بر انترژی هستتهای

برق ،کا بر های علم

یگر ای انترژی ا

صتعن

نفت

و صتنایع یگتر ،همچنتی

حوزه علوم پزشک  ،مثالً  :ا یوگراف  ،گاما اسک  ،میکتروبز ایت وستایل پزشتک بتا
پرتوهای هستهای و ا یوبیولوژی ا م توان نام بر  .خالصه اینکه جمهو ی استالم ایتران
بای انرژی هستهای ا

علوم مختلف و تولی ات صنعت خو وا کنت و بته تولیت انبتوه

برسان تا به اقتصا ی بالن ه س

یاب .

جمعبندي
پرون ه هستهای ،به عنوان یک از مسائل بی الملل جمهو ی اسالم ایران ،پتس از انقتالب
اسالم

ا ای ابعا فن  ،حقوق  ،سیاس  ،اقتصا ی و امنیتت بتو ه کته

نیازمن تحلیل ویژهای اس ؛ مثالً

هریتك از ابعتا ،

بُع امنیتى ،نیاز به تحلیتل مستتوفای مت باشت ؛ چتون

هستهایش ن ما موجب م گر که بیشتر کشو ها به الیل بتوانن موضتع متفتاوت علیته
ما اتخاذ کنن ؛ چه کشو های همسایه عرب  ،چه آنهای که با ما وس

هستتن و چته آنتان

 .1پایگاه اینترنتي راسخون« ،اقتصاد انرژی هستهای» ،نشاني:
http://rasekhoon.net/article/show/131131
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که سخ

شم ما هستن  ،مانن اسرائیل و آمریکا؛ زیرا آنان از هرگونه مبهزش ن ایتران بته

سالح هستهاى واهمه ا ن .
بُع فن حقوق نیز گفته ش که ایران هی خالف از نظتر حقتوق و فنت انبتام نت ا ه
اس  .تنها مشکل که برای کشو مان

و ان جمهو ی اسالم پتیش آمت  ،ایت بتو کته

مسئله ا سیاس کر ن و ایران مببو ش به جای اینکه برنامتههتای هستتهای ا

آژانتس

( )NPTنبال کن  ،به خاطر فشا های بی الملل و حساسی های اخل  ،بته چیزهتای تت
ه که مسئله ا وزبه وز برایش ستخ تتر و مشتکلتتر ستاز ؛ از جملته آنهتا ،پتشیرش
پروتکل الحاق و از آن ب تر ،انتقال پرون ه از آژانس به شو ای امنی
همه اینها ،بای به یك نکته توجه اش

ستازمان ملتل بتو  .بتا

و آن اینکه پرون ه هستهای ایران ،از اول تا کنون کته

شامل پنج تیم با پنج مسئول بو ه ،با همه فراز و نشیبهتای کته اشتته،

استتای تحقتق

اه اف نظام جمهو ی اسالم و منویات مقام معظم هبری گام بر اشته و اگرچته مستئوالن
امر

نبالکر ن مسئله هستهای ،کوتاه یا نواقص

که منافع مل و عزت ،حکم

و مصلح

ا

اشتهان  ،ول همیشه تالش نمتو هانت

نظر اشته باشن و

قضیه هستهای ایتران

همانگونهکه مقام معظم هبری فرمو ن  :مسئوالن جمهو ی اسالم همته بتا هتم

زمینته

هستهای تصمیمات الزم ا گرفتن و تصمیم به صو ت جمع بو  4.انشاءاهلل ای قضتیه ،بته
نفع جامعه و کشو اسالم ایران به پایان برس .

 .1حسن روحاني ،امنيت ملي و دیپلماسي هستهای ،ص .623

