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اگ��ر در دههه��اي  70 ،60و  80از بزرگتري��ن تحليلگران
بينالمللي پرس��يده ميشد آيا جمهوري اس�لامي ايران قادر به
دستيابي فناوري هستهاي بهگونهاي که دنيا و جامعه بينالمللي
پذيراي آن باشند خواهد شد يا خير؟ قطعاً و بدون هيچ ترديدي
پاسخشان منفي بود.
اگ��ر بهگذش��تهاي نهچن��دان دور برگرديم هي��چ تحليلگر
بينالمللي را نميتوان يافت که پاس��خ مثبت به اين س��ؤال ارائه
دهد! اما امروز و در دهه  90و سال  94جامعه بينالمللي در تعجب
و حيراني فرو رفته اس��ت« :جمهوري اس�لامي ايران توانس��ته
است با اتکا به دانشمندان هستهاي خود نه تنها به دستاوردهاي
عظيمي در حوزه فناوريهاي هس��تهاي نائل آيد بلکه توانست با
اتکا به سياس��ت منطق ،تعامل و مذاکرات جدي و سازنده دولت
دکتر روحانی تمامي دس��تاوردهاي خود را به جامعه بينالمللي
قبوالنده و قدرته��اي بزرگ صحنه بينالمللي را متقاعد نمايد
که برنامهاي صلحآميز و منطبق با معاهده عدم اش��اعه هستهاي
يعن��ي  NPTدارد ».بدون ترديد اين مدل در تاريخ معاهده عدم
اشاعه يک مدل و الگوي منحصر بهفرد است .کشورهاي هستهاي
را به دو نوع ميتوان تعريف و تقسيم کرد.
گروه نخست امريکا و روسيه هس��تند که بهعنوان مبتکران
اوليه دانش و فناوري هستهاي در دنيا به شمار ميآيند.
گروه دوم ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،چين ،ژاپن ،کر ه جنوبي
و تعدادي ديگر که فناوري هس��تهاي را يا از امريکا يا از روس��يه
دریافت کردند .ب��ه عبارت ديگر در دوران جنگ س��رد امريکا و
روس��يه هر يک فناوري هس��تهاي را به همپيمانان خود منتقل
کردند .در اين ميان فناوري توليد س��وخت هس��تهاي به تعداد
اندکي از کش��ورها منتقل شد .امريکا اين فناوري را به انگلستان،
فرانس��ه ،آلم��ان و ژاپن منتقل کرد و روس��يه هم ب��ه چين .اين
فرآيند در چارچ��وب معاهده  NPTعمل ميش��د .اما خارج از
معاهده  NPTسه کشور ديگر که هيچگاه به معاهده عدم اشاعه
نپيوس��تند مانند هندوستان ،پاکس��تان و رژيم صهيونيستي،
مس��ير ديگري را پيش گرفتند و خ��ارج از معاهدات بينالمللي
و همچنين نپذيرفت��ن آژانس و بازرس��ان بينالمللي همچنان
چالشهاي جامعه بينالمللي در اين زمينه به حساب ميآيند.
چ يک از بلوکهاي باال
اما جمهوري اس�لامي ایران که در هي 
تعريف نش��ده و بهعنوان کشوري مس��تقل در صحنه بينالملل
بهحس��اب ميآيد ،توانس��ت در چارچوب معاهده عدم اش��اعه

آلمانها حاضر نش��دند اين نيروگاهها را که يک واحد آن بيش از
 75درصد پيشرفت داش��ت به اتمام برسانند و نهايتاً آلمانها به
بهانه نبود مجوز صدور تجهيزات حاضر به ادامه همکاري نشدند،
تا س��ال  73که طي موافقتنامه ايران در دولت آيتاهلل هاشمي با
کشور روس��يه روسها آمادگي خود را براي تکميل اين نيروگاه
اعالم کردند .اما از همان زمان امريکاييها با فش��ار بر روس��يه از
اج��راي بموقع اين پروژه جلوگيري ميکردن��د .نهايتاً با تکميل
قرارداد و اضافه کردن يک اصالحيه به قرارداد در سال  78در دوره
دولت اصالحات قرارداد ش��تاب بيش��تري گرفت ولي همچنان
فش��ارهاي بينالمللي براي تکميل نک��ردن اين نيروگاه بهعمل
ميآمد نهايتاً روسيه با تغيير طراحي اين نيروگاه از هزار و  200به
ه��زار مگاواتي و تغيير طراحي در ژنراتورهاي بخار و قلب رآکتور
و توربين در س��ال  91و  92اين نيروگاه را وارد مدار و شبکه برق
ايران کرد و ايران نخستين کشوري شد که در منطقه خاورميانه
داراي نيروگاه هس��تهاي هزار مگاواتي از نوع آب سبک شد و اين
افتخار بزرگي براي جمهوري اسالمي بهحساب ميآيد.
 -2توليد فرآوری سوخت هستهاي ()UCF
در ده��ه  50شمس��ي فرانس��ويها متعهد ش��ده بودند که
فرآين��د فرآوري اورانيوم را در اصفه��ان ايجاد کنند اما اين تعهد
کش��ور فرانس��ه هيچگاه محقق نش��د و پس از انقالب در اوايل
دهه  70شمس��ي چينيها متعهد ش��دند که فرآوري اورانيوم را
در اصفهان طي چهار س��ال بهوجود آورند که اين تعهد چينيها
نيز همانند فرانس��ویها هيچگاه عملي نشد و در سال  76دولت
چين اعالم ک��رد که آمادگی الزم براي انجام اي��ن قرارداد ندارد
و تأسيس��ات  UCFاصفه��ان که در مراحل اولي��ه طراحيها يا
هم��ان طراحي مفهومي بود ،ناتمام و يکطرفه توس��ط چينيها
رها ش��د .اما مسئوالن ذيربط در س��ال  77و در دولت اصالحات
تصميم گرفتند اين تأسيس��ات و اين پروژه مهم و کليدي توسط
متخصصان داخلي و توانمندي صنايع داخلي تکميل شود که به
ش��کل ناباورانهاي اين پروژه در سال  83تکميل و راهاندازي شد.
به عبارت ديگر طراحي مفهومي ،طراحي پايه و طراحي تفصيلي
و ساخت تجهيزات ،نصب و راهاندازي اين تأسيسات استراتژيک
بدون همکاري با شرکتهاي خارجي با موفقيت صورت پذيرفت
و کش��ورمان ب��ه عنوان دهمين کش��ور دنيا در زمين��ه فرآوري
اورانيوم يا همان تأسيس��ات  UCFشناخته شده در دنیا است.
 UCFاصفهان به عنوان منبع تأمين س��وخت براي تأسيسات

 NPTو با حفظ و اجراي تمامي معاهدات هستهاي بينالمللي از
جمله موافقتنامه جامع پادمان و اجراي مفاد معاهده عدم اشاعه
و همچنين عضوي��ت در آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،با اتکا به
توانمنديهاي داخلي اعم از نيروي انس��اني متخصص و صنايع
خود به تمامي ابعاد فناوري هستهاي دست يابد و از سوي ديگر از
طريق تعامل سازنده با دنيا ضمن رفع ابهامات از برنامه هستهاي
خود ،جامعه بينالمللي را نس��بت به صلحآميز بودن اين برنامه
متقاعد كند .قطعاً در دنياي امروز اين فرآيند يک دستاورد عظيم
بينالمللي است .اما اين دستاوردهاي عظيم چه بودهاند:
 -1بزرگترين نيروگاه هستهاي خاورميانه
با امضاي دو واحد هزار و  200مگاواتي ايران با زيمنس آلمان
در دهه  50شمس��ي و وق��وع انقالب و س��پس جنگ تحمیلی،

نطنز به حساب ميآيد.
در  UCFاصفه��ان کي��ک زرد تبديل ب��ه  UO2و  UF4و
سپس  UF6ميشود که خوراک غنيسازي است.
 -3تأسيسات غنيسازي نطنز
ب��ا وجود تعهد امريکاييها در س��ال  55شمس��ي در س��فر
کيس��ينجر به ايران مبني بر انتقال فرآيند س��وخت هستهاي به
اي��ران ،هيچگاه و حتي در مراحل طراح��ی نيز اين اتفاق صورت
نپذيرف��ت .پ��س از انقالب نيز هيچ کش��وري حاضر ب��ه انتقال
اي��ن فناوري به ايران نش��د .در حقيقت  9کش��ور داراي فناوري
غنيسازي در دنيا به حساب ميآمدند ،امريکا ،روسيه ،انگلستان،
آلمان ،هلند ،چين ،ژاپن ،هند و پاکس��تان که هند و پاکس��تان
خارج از معاهده عدم اشاعه هستند.
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اي��ران و برزيل نيز تقريباً همزمان فرآيند غنيس��ازي را آغاز
کردند .از آنجا که نيروگاه بوش��هر توس��ط کشور روسيه در حال
ساخت بود و از طرفي فشارهاي فراواني به روسيه جهت تکميل
س��اخت نيروگاه از س��وي غربيها صورت ميگرفت ،پيشبيني
ميشد ارسال س��وخت نيروگاه بوشهر نيز در آينده با مشکالتي
مواجه خواهد ش��د و از س��وي ديگر س��وخت  20درصد رآکتور
تحقيقاتي تهران رو به اتمام بود .همچنين اقدامهايي براي شروع
و ساخت نيروگاههاي آب سبک قدرت  300مگاواتي در منطقه
دارخوين خوزستان همان سايتي که فرانسويها قبل از انقالب
متعهد ش��ده بودند دو ني��روگاه  950مگاواتي در آن س��اختگاه
بس��ازند اما يکطرفه فسخ کرده بودند ،آغاز شده بود .تمامي اين
نگرانيها موجب شد که در س��ال  77و  78برنامه توليد سوخت
هستهاي از طريق سايت غنيسازي نطنز آغاز شود.
خوشبختانه توليد آزمايشي و سپس نيمه صنعتي غنيسازي
با موفقيت کامل انجام پذيرفت و پروژههایی که از س��ال  78آغاز
ش��ده بود در س��الهاي  86 ،85و  87به انجام رسید و جمهوري
اسالمي توانس��ت به توانمندي فناوري غنيس��ازي در مقياس
آزمايش��گاهي و س��پس نيمهصنعتي دس��ت يابد و امروزه اين
توانمندي را با متقاعد ساختن جامعه بينالمللي تثبيت نمايد.
 -4تأسيس�ات آب س�نگين و رآکت�ور تحقيقات�ي
 40مگاواتي
از آنج��ا که س��اخت رآکتور تحقيقاتي آب س��نگين و به تبع
آن س��اخت تأسيس��ات آب س��نگين به عنوان تعديلکننده و
خنککنن��ده اين رآکت��ور در برنامههاي هس��تهاي جمهوري
اس�لامي بوده اس��ت و از س��وي ديگر رآکتور  5مگاواتي تهران
در آيندهاي نه چندان دور و ب��ا بهرهبرداري از رآکتور تحقيقاتي
 40مگاواتي اراک از مدار خارج خواهد ش��د ،رآکتور اراک منبع
تأمين راديوداروها و ايزوتوپهاي کشور جهت مصارف پزشکي
و دارويي خواهد شد.
خوشبختانه اين فناوري که از فناوريهاي مدرن و پيشرفته
در دنياي امروز به حساب ميآيد ،تضميني مطمئن و قابل اتکا
براي تأمين راديوداروها و ايزوتوپهاي مورد نياز بيمارستانها و
مراکز دارويي کشورمان در آينده به حساب خواهد آمد.
ام��روزه فن��اوري تولي��د آب س��نگين و طراحي و س��اخت
رآکتورهاي تحقيقاتي در کش��ورمان به طور کامل بومي ش��ده
و يک منبع معتبر براي مراکز تحقيقاتي و پژوهش��ي کشورمان
است.
با توافق صورت گرفته این راکتور تبدیل به منبع اصلی تأمین
رادیو داروها و ایزوتوپهای پزش��کی برای کشورمان خواهد شد
که نیازهای موجود را برطرف س��اخته و حتی ق��ادر خواهد بود
به کش��ورهای منطقه با توجه به نیمه عمر کوت��اه برخی از مواد
صادر نماید.
در نتيج��ه ،تمام��ي اي��ن دس��تاوردهاي عظي��م در حوزه
فناوريهاي نوين هس��تهاي کش��ورمان ،ايران را تبديل به يک
قدرت مهم منطقهاي و جهاني در ابعاد فناوريهاي نوين کرده که
قطعاً موجب جهش و رشد کشور در ابعاد ديگر صنعتي و فناوري
طی سالهای آینده خواهد شد.
اين روزها مردم بزرگ ايران بخوبي درک کردهاند که مقاومت
و پايداري آنها و تالش و سعي دانشمندان هستهاي و شهدايي که
در اين مس��ير تقديم کردهاند ،با هدايتهاي رهبر معظم انقالب
و هوش��مندي و درايت رياست محترم جمهوري دکتر روحانی و
تدبير و تالش تيم مذاکرهکننده بويژه وزير محترم امور خارجه و
رئیس سازمان انرژی اتمی به ثمر رسيده و در يک کالم ميتوان
گفت« :ملت ايران به اهداف بلند هس��تهاي خود رسيد ».و اما از
امروز به بعد جمهوري اسالمي ايران با هدفگذاري جديد شايسته
است به دنبال توس��عه نيروگاههاي هستهاي و پيشرفته همانند
نيروگاههاي هزار و  600مگاواتي فرانس��وي و ساير نيروگاههاي
قدرت و تحقيقاتي با همکاري کشورهاي صاحب اين تکنولوژي
رفته و مراکز پژوهش��ي و تحقيقاتي هس��تهاي خود را به کمک
مراکز پيش��رفته پژوهشي دنيا ارتقا بخش��يده و از سوي ديگر در
زمينههاي ايمني هستهاي ،پسماند هستهاي ،گداخت هستهای
و دان��ش و فناوريهاي نوين هس��تهاي با کم��ک مراکز علمي و
تحقيقاتي پيشرفته دنيا گامهاي مهم ،اساسي و پايداري را براي
تربيت و آموزش نيروي انساني متخصص بردارد.
ب��دون ترديد جمهوري اس�لامي ايران با دارا ب��ودن منابع
و ذخاير عظيم طبيعي ،نيروي انس��اني متخص��ص ،دارا بودن
مراکز علمي و فن��اوري و اقتصادي ب��ا  GDPنزديک به 800
ميليارد دالر و در ردي��ف  18قدرت اقتصادي دنيا ،در آيندهاي
بس��يار نزديک تبديل به يکي از قطبهاي مهم اقتصاد منطقه
خواهد ش��د و س��رمايهگذاريهاي جدي��دي را در حوزههاي
نفت و گاز و پتروش��يمي ،مع��دن ،دارو و تجهيزات پزش��کي،
آيتي و آيس��يتي ،بيوتکنول��وژي و نانو ش��اهد خواهد بود.
ظرفيت اقتص��ادي ايران به عنوان دومين کش��ور داراي منابع
گاز و چهارمين کشور داراي منابع نفتي و همچنين پروژههاي
وس��يعي که در حوزه پتروش��يمي و معادن تعريف شده ،قطعاً
محل فرود مناسبي براي جذب سرمايهگذاران خارجي است.با
اين روند قطعاً دستيابي به اهداف برنامه توسعه در  1404امري
دستيافتني خواهد شد.

