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سوناز نصیری
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چکیده
تحليل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ي انرژي در جهان ،توجه به روند تهي شدن منابع فسيلي در
دهه هاي آينده و مزيتهاي زيست محيطي انرژي اتمي ،از عواملي هستند كه سبب شدهاندد تدا اندرژي
هستهاي يكي از حاملهاي قابل دسترس و مطمئن انرژي در جهان به شدمار رود .هدد ايدن پدووه
طراحي مدل فراتركيب انرژي هستهاي ايران با مرور نظدا مندد مطالعدههداي پيشدين مديباشدد .روش
پووه در اين مطالعه ،كيفي و نوعي از مطالعه به نا متاتركيب است كه براي گردآوري داده ها از روش
كتابخانهاي استفاده شده است .جمعيت مورد مطالعه پووه را تمامي مقالدههداي مدرتب بدا موضدو
پووه شامل ميشود .در راستاي انجا پووه پس از طراحي سؤالات پووه  ،جستجويي نظا مندد
بر اساس كليد واژههاي مرتب -انرژي هستهاي ،تحريم ،پيامددهاي تحدريم  -از پايگداه داده  Randبدين
سالهاي  8002تا اوايل سال  8002صورت گرفته است .با بررسي  80مقاله از  802مقاله اوليه پووهشگر
 3سوال و  03مؤلفه را به عنوان پيامدها و تاثيرات انرژي هستهاي ايران كده در پدووه هداي مختلد
خارجي در سالهاي  8002تا اوايل سال  8002به آن اشاره شد؛ شناسايي كردهاند .اين مقاله با شناسايي
پيامدها و تاثيرات انرژي هستهاي ايران كه بر اساس منابع موجود در سالهاي  8002تا  8002به دست
آمده است؛ ميتواند به عنوان مبنايي براي برنامهريزي از سوي دولت در سياسدتهاي داخلدي و خدارجي
قرار گيرد.
کلید واژهها
انرژي هستهاي ،تحريم ،روش نظا مند ،متاتركيب.

* مربي گروه علو سياسي ،دانشگاه پيا نور صندوق پستي  06361 – 3263تهران ،ايران(.نويسنده مسئول)
sanaznasiri118@yahoo.com
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مقدمه
نوواقع گرايي يا واقع گرايي ساختار ي يک نظريه فراگير و كلان رواب بين الملل است كه
درصدد تبيين كلي سياست بين الملل و پديده هاي گوناگون بين المللي است .نوواقع گرايي
نظريه اي نظا مند است كه مهمترين عامل تعيين كننده سياست بين الملل و به تبع آن رفتار
كشورها در عرصه بين المللي را نظا بين الملل و ويوگي هاي آن به ويوه ساختار آنارشيک آن
مي داند .در حقيقت نوواقع گرايي خود انتقادي است بر رئاليسم كلاسيک هانس مورگنتا .كنث
والتز با بهره جويي از تفكر ساختارگرايي ،اولين ويوگي مهم ساختاري نظا بين الملل را ناشي از
فقدان حكومت مركزي مي داند و همچنين او درصدد ارائه يک نظريه علمي است كه قادر به
تبيين رواب بين الملل باشد .نوواقع گرايي در مقايسه با واقع گرايي كلاسيک اثبات گرا تر و
علمي تر است .نئورئاليست ها از لحاظ هستي شناختي ،داراي تحليل كلان از نظا بين المللي
هستند .از لحاظ معرفت شناسي عيني گرا هستند و به لحاظ روش شناسي اثبات گرا و رفتار
گرا .اين ويوگي هاي تئوري نوواقع گرايي باعث شده تا علاوه بر آنكه اين تئوري مورد نقد و
انتقادات ساير مكاتب مانند سازه انگاري ،پست مدرنيسم ،نظريه هنجاري ،فمنيسم و غيره قرار
بگيرد؛ از سوي خود متفكران و نظريه پردازان مقيد به نوواقع گرايي نيز مورد انتقاد قرار گيرد.
از اين رو پرسشي كه مطرح شده است اين است كه مهمترين انتقاداتي كه بر نظريه نوواقع
گرايي كنت والتز وارد شده است چه مي باشد؟ در پاسخ گفته شده است كه مهمترين انتقادات
وارد بر تئوري والتز مربوط است به مباني هستي شناختي ،معرفت شناختي ،روش شناختي و
مفروضه هاي اين نظريه است كه از سوي جريان هاي برون پارادايمي مانند سازه انگاره ،نظريه
هنجاري ،نظريه فمنيسم و به ويوه پست مدرنيسم صورت گرفته است و نيز جريان هاي درون
پارادايمي مانند واقع گرايي تدافعي ،واقع گرايي تهاجمي و واقع گرايي نئوكلاسيک .نتيجه پووه
نشان مي دهد كه جريان درون پارادايمي اگرچه انتقاداتي را به مفروضه هاي نوواقع گرايي والتز
وارد مي نمايند اما در نهايت از همان هستي شناسي مادي گرايانه و معرفت شناسي عيني گرا و
روش شناسي رفتارگرايانه و اثبات گرايانه پيروي مي كنند وليكن جريان هاي برون پارادايمي با
توجه به هستي شناسي غير مادي و معرفت شناسي تأمل گرايانه و روش شناسي غير اثبات گرايانه
ديدگاه متفاوتي به عرصه رواب بينالملل داشته باشند.
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 .1مبانی هستی شناختی ،معرفت شناختی و روش شناختی نظریه نئورئالیسم
انرژي هسته اي با توجه به منابع زيست محيطي و صرفه ي اقتصادي آن در بلندمدت ،مي
تواند جانشين خوبي براي منابع فسيلي در توليد انرژي الكتريسيته شود .برآيند ميزان فوايد و
معايب استفاده از انرژي هست هاي و لزو توجيه اقتصادي به كارگيري اين فناوري ،مي تواند
در نحوه ي گذر از چال استفاد ه ي غير صلح آميز آن مؤثر بوده و در نهايت در ارزيابي نهايي
از ميزان مطلوبيت اين منبع عظيم انرژي ،مفيد باشد .كشورهاي در حال توسعه به دليل محدود
بودن منابع مالي در دسترس ،عمدتا در حوزه هايي سرمايه گذاري مي كنند كه هزينه سرمايه
گذاري پايين بوده و زمان برگشت اصل سرمايهكوتاه باشد .اين در حالي است كه اين ملاحظات،
با سرمايه گذاري در انرژي هسته اي براي اين كشورها تأمين نمي شود ،چرا كه در اين حوزه
زمان برگشت سرمايه طولاني و هزينه ي سرمايه گذاري بالا است ،چيزي كه در نهايت مانع از
جايگزيني آن با سوخت فسيلي مي شود (امامي و اكبري.)0368 ،
امروزه ،ايالت متحده ،سياستهايي را اعمال ميكند كه هد آن افزاي هزينه براي ايران
در پيگيري برنامه هستهاي آن و ارازي بستههاي تشويقي براي رها كردن گسترش سلاحهاي
هستهاي است .ايالت متحده به دنبال منزوي كردن ايران است و هزينههاي را از طريق تحريم-
هاي اقتصادي بر ايران تحميل ميكند كه بسيار دامنهاي هستند و شامل تحريمهاي دولتي
واردات و صادرات كالاها و خدمات بوده و بخ ها ،افراد و گروههاي خاصي را مد نظر يا هد
قرار ميدهد .امريكا همچنين توانمنديهاي نظامي مرسومي را در منطقه مستقر كرده است كه
نشانگر توان بالقوه آن براي تحميل هزينهها بر ايران است ،البته در صورتي كه ايران توان سلاح
هسته اي را دنبال كند .همزمان امريكا اقدامات مقدماتي را براي مشاركت دادن ايران برداشته
است كه مورد اخير آن در مذاكرات بر سر تعويض و مبادله مواد هستهاي بوده است .اين
مذاكرات كه در سال  8006شرو شده به نتيجه نرسيده است و غنيسازي مداو اورانيو
توس ايران ،چشمانداز آينده را تاريک كرده است (لين و همكاران.)8000 ،0
در گزارش بررسي وضعيت هستهاي وزارت دفا امريكا در سال  ،(NPR) ،8000ايالت
متحده تغيير در تضمين ام نيتي منفي خود را اعلا كرد ،هم ايران را تهديد دانست و هم به آن
در رابطه با برنامه هستهاي فرصت داد .امريكا اعلا كرد كه از سلاحهاي هستهاي در برابر سلاح-
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هاي غير هستهاي دولتهايي كه طر قرارداد با  NPTهستند استفاده يا تهديد به استفاده از
اين سلاح ها نخواهد كرد و اين بر اساس تعهدات منع گسترش سلاحهاي هستهاي است ،بر
اساس  ، NPRهد از اين ضمانت اصلاح شده ،تاكيد بر منافع امنيتي و وفادار و پايبندي سفت
و سخت به  NPTاست .بر اساس قضاوت و برآورد امريكا ،چون ايران  NPTرا نقض كرده
است ،امريكا به صورت ضمني اين حق را براي خود نگه داشته است كه از سلاحهاي هستهاي
خود عليه ايران استفاده كند .تمكين ايران ،NPT ،اين تهديد هستهاي امريكا را از ميان بر
خواهد داشت و بنابراين انگيزه بالقوه را براي ايران پديد ميآورد تا از توسعه سلاحهاي هستهاي
دست بردارد .اين گزارش وزارت دفا امريكا واكن هاي منفي و شديدي را از طر رهبران
ايران به همراه آورد كه بر تهديد ايجاد شده از طر امريكا بيشتر تاكيد داشتند تا انگيزه و
تشويق به رها كردن سلاحهاي هستهاي (لين و همكاران.)8000 ،
برنامه جامع و مشترک توافق هستهاي ميان ايران و ( 5+1چين ،فرانسه ،روسيه ،بريتانيا،
ايالت متحده و آلمان) بدون شک رفع گسترده تحريمها را به دنبال خواهد داشت و برخي از
فشار هاي وارده بر اقتصاد ايران را كم خواهد كرد اما چندين عامل ،توانمندي رژيم ايران را براي
رشد بنيادين اقتصادي و منابع تازه يافت شده ،براي دستيابي به اهدا سياست خارجي آن،
محدود خواهد كرد .شواهد من ،امروز ،به بررسي اين عوامل محدود كننده خواهد پرداخت و
چندين توصيه و پيشنهاد را براي سياست مداران امريكا مطرح خواهيم كرد كه بايد بررسي
شوند .چون احتمالا قيمت جهاني نفت ،براي آينده قابل پي بيني ،پايين خواهد بود ،صادرات
نفت به ايران كمک نخواهد كرد تا سريعا ثروتمند شود .ايران با رقابتهاي سخت جهاني مواجه
است و بعيد است كه ورود مجدد آن به بازار اصل نفت مانند عربستان سعودي و كشورهاي
شوراي همكاري خليج فارس.
ايران مايل است تا از منابع عظيم گاز طبيعي آن استفاده كند ،اما سالها از توليد كنندگان
اصلي مانند قطر عقب است ،كه از رواب نزديک با ايالت متحده برخوردار است و توانسته است
از طريق تكنولوژيهايي مانند گاز طبيعي ميعان شده منبع انرژي مطرح باشد .حتي از توافق
هستهاي ايران و كشورهاي ( 5+1برجا ) بسياري از شركتهاي خارجي ،به دليل تحريمهاي
باقيمانده امريكا و مهم تر ،به دليل شهرت كلي رژيم ايران ،مايل به تجارت با ايران نيستند.
بسياري از شركت ها ،به دليل ترس از جر و بحث بر سر اجراي برجا و اعمال مجدد تحريمها،
از سرمايهگذاريهاي عظيم در ايران خودداري ميكنند .اين عد اطمينان حاصل شده نشانگر
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ميزان بازگشت اقتصاد ايران به بازار جهاني از توافق هستهاي است .برجا يک توافق منبع
گسترش هستهاي قوي است .با اين حال ،به همه مسايل و نگرانيهاي امريكا در رابطه با رژيم
ايران نمي پردازد و نبايد هم اين كار را بكند يا به اين صورت هم باشد .برجا يک راه حل عملي
و عاقلانه براي جلوگيري از رژيم ايران ،در دستيابي به توان و رسيدن به سلاحهاي هستهاي
است .با اطمينان از اين مساله كه ايران خطر هستهاي را براي امريكا و همدستان منطقهاي آن
ايجاد نميكند ،اولين مرحله است كه به امريكا امكان ميدهد تا با ابزارهاي اقتصادي،
ديپلماتيک و نظامي ،نفوذ منطقه اي ايران را كنترل كند .زماني كه برجا هم اجرايي شود ،رژيم
ايران ،در بسياري از جهات چال خواهند ماند ،اما امريكا ابرازهايي را براي كاه و كنترل اين
چال ها دارد .اين بدين معناست كه امريكا ،هرگاه كه با منافع سازگاري و تناسب داشته
باشد ،بايد تمايل داشته باشد تا با ايران از در ديپلماتيک وارد مذاكرده شود .ديپلماسي با ايران
نشانه ضع نيست ،بلكه نشانگر قدرت است .برجا  ،به دليل توانمندي امريكا براي ايجادر و
حفظ ائتلا بينالمللي بدست آمد تا تحريمها را عليه رژيم ايران تقويت كند .امريكا ميتواند
جهان را متقاعد كند كه مايل است با مشاركت دادن ايران به صورت مستقيم ،مسايل هستهاي
را حل و فصل كند .به همين ترتيب ديپلماسي چند جانبهاي كه ايران را هم مشاركت دهد،
ميتواند به ايالت متحده در حل و فصل مناقشه سوريه ياري رساند (نادر.)8001 ،
انرژي يكي از مهمترين نياز هاي جامعه امروزي است ،از آنجايي كه استحصال انرژي از
منابع سوخت فسيلي براي بشر و محي زيست او ،به دليل ايجاد گازهاي گلخانه اي ،زيان هاي
جبران ناپذيري را به همراه دارد ،اين روزها جامعه بشري به دنبال جايگزين هاي نويني از انرژي
است .از مناسب ترين آنها مي توان به انرژي هسته اي نهفته در هسته اتم ها اشاره كرد ،كه
اين انرژي بي از  1دهه است كه مورد بهره برداري قرار دارد .استفاده از نيروي هستهاي از 10
سال پي آغاز شد و اينک اين نيرو همان اندازه از برق جهان را تأمين ميكند كه  20سال
پي بوسيله تما منابع انرژي تأمين ميشد .حدود دو سو از جمعيت جهان در كشورهايي
زندگي ميكنند كه نيروگاههاي هستهاي آنها در زمينه توليد برق و زير ساختهاي صنعتي نق
مكمل را ايفا ميكنند .نيمي از مرد جهان در كشورهايي زندگي ميكنند كه نيروگاههاي
هستهاي در آنها در حال برنامهريزي و يا در دست ساخت هستند .به اين ترتيب ،توسعه سريع
نيروي هستهاي جهان مستلز بروز هيچ تغيير بنياديني نيست و تنها نيازمند تسريع راهبردهاي
موجود است.
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امروزه حدود  220نيروگاه هستهاي در  30كشور جهان برق توليد ميكنند .بي از 01
كشور از مجمو اين تعداد در زمينه تأمين برق خود تا  81درصد يا بيشتر ،متكي به نيروي
هستهاي هستند .در اروپا و ژاپن سهم نيروي هستهاي در تأمين برق بي از  30درصد است،
در آمريكا نيروي هستهاي  80درصد از برق را تأمين ميكند .در سرتاسر جهان ،دانشمندان
بي از  10كشور از حدود  300راكتور تحقيقاتي استفاده ميكنند تا درباره فناوريهاي هستهاي
تحقيق كرده و براي تشخيص بيماري و درمان سرطان  ،راديوايزوتوپ توليد كنند .همچنين در
اقيانوسهاي جهان راكتورهاي هستهاي نيروي محركه بي از  200كشتي را بدون اينكه به
خدمه آن و يا محي زيست آسيبي برسانند ،تأمين ميكنند .در روز  83ژوئن  0612اتحاد
جماهير شوروي اولين نيروگاه هسته اي  1مگا واتي را براي نخستين بار وارد شبكه برق
سراسري خود نمود  .اولين نيروگاه تجاري دنيا را انگلستان با توان  10مگاوات مورد بهر برداري
قرار داد  .بدين تر تبيب توجه بشر به سمت انرژي هسته اي جلب شده و باعث گرديد فيزيک
هسته اي و در نتيجه فناوري هسته اي شكل بگيرد و بعنوان شاخه اي نوين وارد فناوري هاي
بشري شود .در سال  8002انرژي هستهاي در توليد كل انرژي مصرفي جهان سهمي در حدود
 ،٪2٫1و در توليد انرژي الكتريكي سهمي در حدود  ٪01٫3داشتهاست كه كشورهاي ايالات
متحده ،فرانسه ،و ژاپن در مجمو حدود  ٪13از كل انرژي الكتريكي هستهاي جهان را به خود
اختصاص دادهاند .براساس گزارش وزارت صنايع فرانسه ،هزينه يک نيروگاه هستهاي  0200مگا
واتي معادل  0152ميليارد فرانک ،يک نيروگاه گاز سوز با همين ظرفيت  253ميليارد فرانک و
يک نيروگاه زغال سنگ سوز با ظرفيت مشابه  6ميليارد فرانک ارزش دارد .در مقابل ،اين امتياز
براي گاز ارمغاني به همراه ندارد .زيرا هزينه توليد هر كيلو وات ساعت برق تا  30درصد به
قيمت سوخت بستگي دارد .بر اساس مطالعات انجا گرفته 23 ،سال ديگر نفت  22 ،سال ديگر
گاز طبيعي و  833سال ديگر زغال سنگ تما خواهد شد ،اما هنوز ميتوان ذخاير تازه كش
كرد .اورانيو مورد نياز تا  20سال ديگر وجود دارد .پس از جنگ جهاني دو دولت ايالات
متحده كه ميترسيد تحقيقات هستهاي باعث انتشار دان هستهاي و در نتيجه سلاح هستهاي
شود كنترلهاي سختگيرانهاي در مورد تحقيقات هستهاي اعمال كرد و به طور كلي بيشتر
تحقيقات هستهاي بر روي اهدا نظامي متمركز شوند .تا سال  8003آخرين راكتور هستهاي
مورد بهرهبرداري قرار گرفته در ايالات متحده راكتور  Watts Barدر تنسي بود كه در 0662
به شبكه متصل شد و اين مدرک محكمي بر موفقيت تلاشهاي ضد گسترش نيروگاههاي
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هستهاي است .با اين حال تلاشها در برابر گسترش نيروگاههاي هستهاي تنها در برخي
كشورهاي اروپايي ،فيليپين ،نيوزيلند و ايالات متحده موفق بودهاست و در عين حال در اين
كشورها نيز اين جنب ها نتوانستند تحقيقات هستهاي را متوق كنند و تحقيقات مربوط به
انرژي هستهاي كماكان ادامه دارد.
در سال  8003انرژي معادل  %02انرژي كل دنيا با استفاده از  236نيروگاه هسته اي در
 30كشور توليد شده است و سهم فرانسه با توليدبي از  % 36درصد انرژي الكتريكي خود از
اين طريق از سايرين بيشتر بود ه است.
برخي كارشناسان پي بيني مي كنند كه نياز روز افزون به منابع انرژي ،افزاي قيمت
سوخت و بحران افزاي دماي زمين در اثر استفاده از سوختهاي فسيلي باعث شود كه بقيه
كشورها نيز به سوي استفاده از نيروگاههاي هستهاي روي آورند و همچنين بايد يادآوري كرد
كه با پيشرفت تكنولوژي هستهاي ،امروزه امكان بروز فجايع هستهاي بسيار كمتر شدهاست.
بر طبق پي بيني اتحاديه جهاني هستهاي در سال  8001به طور متوس هر  1روز يکبار
يک نيروگاه هستهاي در جهان افتتاح خواهد شد .با تما مخالفتها ،بسياري از كشورها در
گسترش نيروگاههاي هستهاي ثابت قد بودهاند از جمله اين كشورها ميتوان به ژاپن ،چين ،و
هند اشاره كرد .در بسياري از كشورهاي ديگر جهان نيز طرحهاي وسيعي براي گسترش
استفاده از انرژي هستهاي در حال تدوين است .بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه بي از دو
سو از طرحهاي مربوط به احداث نيروگاه هستهاي كه شرو اجراي آنها پس از  0630بود ،لغو
شدند .در طول دهههاي  0630و  0620كاه قيمت سوختهاي فسيلي و افزاي قيمت
ساخت يک نيروگاه هستهاي از تمايل دولتها براي ساخت نيروگاه هستهاي به شدت كاست.
البته بحران سوخت  0633باعث شد تا كشورهايي مانند فرانسه و ژاپن كه از منابع نفت زيادي
برخوردار نيستند به فكر ساخت نيروگاههاي هستهاي بيشتري بيفتند به طوري كه اين دو
كشور به ترتيب  ٪20و  ٪30از انرژي الكتريكي حال حاضر خود را از اين منابع تامين
ميكنند.در سي سال انتهايي قرن بيستم ترس از حوادث هستهاي مانند فاجعه چرنوبيل در
 ،0622مشكلات مربوط به دفع زبالههاي هستهاي ،بيماريهاي ناشي از تشعشع هستهاي و...
باعث به وجود آمدن جنب هايي براي مقابله با توسعه نيروگاههاي هستهاي شد و اين خود از
دلايل كاه توسعه نيروگاههاي هستهاي در بسياري از كشورها بود.
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همانطور كه گفته شد مهمترين استفاده از فناوري هسته اي ايجاد انرژي به كار رفته در
جوامع است ،اما علاوه بر اين استفاده فناوري هسته اي استفاده هاي ديگري را نيز دارد كه از
آن جمله مي توان به پنج كاربرد اساسي ديگر نيز اشاره كرد:
• كشاورزي :از فناوري هسته اي در كاربرد هاي كشاورزي از قبيل جه ژني براي توليد
گياهان مقاو در برابر آفات و و حشرات مضر و يا بالا بردن كيفيت محصولات دامي را مي توان
نامبرد.
پزشكي :پزشكي هسته اي تا به آن حدي گسترش پيدا نموده كه امروزه شاخه اي از فناوري به
نا پزشكي هسته اي را به خود اختصاص داده است  .به طور مثال از راديو ايزوتوپ ها در
تصوير برداري استفاده گسترده اي مي گردد  ،در اين روش با استفاده از راديو ايزوتوپ هاي
كبالت  ،– 60تاليو  – 201و چندين نو ديگر از راديو داروها اقدا به تصور برداري مي
كنند.
• صنايع  :در صنايع كاربرد هاي گوناگوني براي اين فناوري تعري شده است كه از آن جمله
مي توان آزماي غير مخرب جوش ،سختي سنجي ،ضخامت سنجي و يا نشت يابي را نامبرد.
نظامي :با وجود آنكه پيماني به نا پيمان عد تكثير سلاح هاي هسته اي  N.P.T.بطور بين
اللملي ميان كشور هاي مختل وجود دارد اما همچنان اين كاربرد خانمان سوز در بين بسيار از
كشورها مانند رژيم نا مشرو اسرائيل ،امريكا ،روسيه و ...به طور گسترده اي مورد توجه است.
كاربرد انرژي هسته اي در دسترسي به منابع آب :تكنيكهاي هسته اي براي شناسايي حوزه
هاي آب زير زميني هدايت آبهاي سطحي و زير زميني  ،كش و كنترل نشت و ايمني سدها
مورد استفاده قرار ميگيرد .در شيرين كردن آبهاي شور نيز انرژي هستهاي كاربرد دارد.
محاسن و معایب انرژی هسته ای بر سایر انرژی ها:
بايد توجه داشت كه قيمت تامين سوخت در يک نيروگاه هستهاي نسبت به ديگر تجهيزات
موجود نسبتا اندک است و بنابراين چند برابر شدن قيمت اورانيو تأثير چنداني بر روي قيمت
انرژي الكتريكي توليدي نخواهد داشت .براي مثال افزاي دو برابري در قيمت سوخت مصرفي
يک نيروگاه هستهاي آب سبک هزينه راكتورها را در حدود  ٪82و هزينه برق توليدي را در
حدود  ٪3افزاي ميدهد در حالي كه افزاي دوبرابري قيمت سوخت در يک نيروگاه گازي
قيمت برق توليدي را تا  ٪30افزاي ميدهد .يكي از مسائل نيروگاه هستهاي هزينه ساخت آن
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است كه شامل هزينه ساخت راكتور ،هزينه مسائل امنيتي ،هزينه ساخت مراكز معدني ،هزينه
ساخت مراكز تبديل مواد خا به سوخت هستهاي ،هزينه ساخت مراكز بازپروري هستهاي و
انبارهاي هستهاي براي دفن ضايعات هستهاي است.
امتیاز و برتری انرژی هستهای:
امتياز و برتري انرژي هستهاي در اين است كه حتي يک مولكول گاز كربنيک از راكتور
هستهاي به هوا نميرود .در عوض اورانيو مورد نياز اين راكتور بايد با كاميونهايي كه سوخت
فسيلي (نفت) مي سوزانند ،حمل و نقل گردد .همچنين مراحلي كه براي كار با اورانيو انجا
ميشود ،به سوخت نفتي نيازمند است .در مجمو هر كيلو وات ساعت برق هستهاي حدود 81
گر گاز گلخانهاي توليد ميكند .هر كيلو وات ساعت بر زغال سنگ سوز 210 ،تا  0810گر
گاز كربينيک توليد ميكند .همچنين براي توليد هر كيلو وات ساعت برق از نيروگاههاي گاز
سوز 210 ،تا  210گر گاز كربنيک انتشار مييابد .يک نيروگاه هستهاي صد مگاواتي سالانه
پانصد تن زباله با درجه راديو اكتيو ضعي  ،دويست تن زباله با درجه راديواكتيو متوس و 81
تن زباله با درجه راديواكتيو شديد توليد ميكند .در مقايسه ،يک نيروگاه برق زغال سنگ سوز
 310هزار تن زباله سخت (زبالههاي معدني ،خاكستر و تفاله آهن) كه صدها كيلو فلز سنگين
نيز در ميان آنها وجود دارد  ،توليد ميكند .البته پيشرفتهاي فني بايد اجازه دهد كه از اين
ميزان زباله كاسته شود .با وجود اين سوخت فسيلي از نظر توليد زباله پر بار هستند .اما گاز،
بجز گاز كربنيک ،تقريبا زباله يا توليد جانبي خطرناكي ندارد .راديو اكتيويته نامرئي است ،اما
حتي ضعيفترين درجه راديو اكنيويته كه ممكن است براي محي زيست مضر باشد ،قابل
رديابي است .در نتيجه نيروگاههاي هستهاي را ميتوان به خوبي كنترل كرد و در واقع كش
خطر آنها راحتتر از نيروگاههاي گرمايي كلاسيک است .طي مطالعات انجا گرفتته آسيبهاي
ناشي از سوختهاي فسيلي با در نظر گرفتن آسيبهاي مربوط به گازهاي گلخانهاي تقريبا تا دو
برابر آسيبهاي انرژي هستهاي ميباشد انرژي هستهاي با مصار غير نظامي تا به حال كمتر از
انرژيهاي فسيلي قرباني گرفته است .يک نيروگاه هستهاي در شراي فعاليت معمول و سالم مواد
راديواكتيو ساطع ميكند .ولي ميزان آسيب پذيري به مراتب كمتر از آزمايشهاي راديولوژيک و
راديواكتيويته طبيعي (رادون) است .سوختهاي فسيلي نيز مقادير زيادي از آلوده كنندههاي
خطرناک را در هوا ميپراكند كه مضرات زيادي داشته و در اكثر موارد كشنده نيز ميباشد.
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پیشرفت انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز
اولين راكتور هسته اي تنها يک شرو بود .اولين تحقيقات در اين رشته كه تحت پروژه
سري به نا "منهتن" صورت گرفت ،براي ساخت بمب اتمي براي جنگ جهاني دو بود .هرچند
دانشمنداني هم بودند كه روي راكتورهاي شكافنده مواد داراي قابليت شكافت در واكن
زنجيره اي كار مي كردند ،و اين به توليد مواد شكافت پذير بيشتري منجر شد .بعد از ايالات
متحده سرمايه گذاري بيشتري را در جهت پيشبرد اين علم براي منافع غير نظامي انجا داد و
در اوايل سال  0610راكتور زاينده اي ساخت كه مي توانست الكتريسيته توليد كند.
انرژی هسته ای در ایران:
استفاده از انرژي هستهاي در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوي مطرح شد و با ايجاد
سازمان انرژي اتمي ايران آغاز پروژه راكتور اتمي بوشهر و مشاركت مالي ايران در طرحهاي
فناوري سوخت اتمي فرانسه آغاز شد .در سال  ،)0313(0632سازمان انرژي اتمي ايران
( )A.F.O.Iتأسيس شد و دكتر اعتماد ،به رياست آن منصوب شد .با پيروزي انقلاب ايران در
سال  0313اين مقوله متوق شد .جنگ ايران و عراق منجر به تغيير موضع كشورهاي غربي كه
مخال اين انقلاب بودند شد و مساعدت آنها را براي تكميل اين پروژه غير ممكن كرد .شركت
آلماني كا.و.او) )kvoكه پيمانكار اين پروژه بود هنگامي كه تنها %01به تكميل آن باقي مانده
بود ،از ادامه كار سرباز زد .در بحبوحه جنگ ايران و عراق و كمبود شديد منابع نيرو در كشور،
ايران با روي آوردن به اسپانيا و ژاپن كوش در تكميل پروژه بوشهر كرد كه موفقيت آميز نبود.
سپس قراردادي با روسيه براي به انجا رساندن كار نيروگاه بوشهر امضا شد كه كار آن هنوز
ادامه دارد و چند بار زمان پايان پروژه به تعويق افتاده است .لاز به ذكر است كه ايران در سال
 ،0612به عضويت آژانس بين المللي انرژي اتمي ) (I.A.E.Aدرآمد .ايران در سال ،0622
پيمان عد تكثير سلاحهاي هستهاي ( )N.P.Tرا پذيرفت و در سال  ،0630آن را در مجلس
شوراي ملي به تصويب رساند .اگر چه ايران از ديدگاه قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي و
همچنين از نقطه نظر پيماننامه منع گسترش سلاحهاي هستهاي حق تحقيق و استفاده
صلحآميز از فنآوري هستهاي را دارد ،كشورهاي غربي به رهبري آمريكا تلاش پيگيري را آغاز
كرده اند كه ايران را براي هميشه از هرگونه استفاه از فناوري انرژي هستهاي منع كنند .در با
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وجود همه اين تلاش ها در آوريل ،8002ايران اعلا كرد كه موفق به غنيسازي اورانيو به
ميزان  351درصد شده است.
علاوه بر وجود منابع فراوان اورانيو در سراسر جهان ،چون مقدار سوخت مورد استفاده
براي توليد الكتريسيته در نيروگاه هاي هسته اي بسيار كمتر از سوخت نيروگاه هاي فسيلي
است ،استفاده از سوخت هسته اي بسيار كاربردي تر از استفاده از سوخت هاي فسيلي كه
همراه توليد گازهاي گلخانه اي هستند ،به نظر مي رسد (موسسه انرژي هسته اي )8003 ،با اين
وجود علي رغم منافع صنعت هسته اي ،مجادلات در خصوص مسائلي همچون ابعاد اقتصادي
آن ،ايمني هسته اي و پسماندهاي حاصل از اين صنعت ،دورنماي مطلوبيت استفاده از آن را تا
حدود زيادي تحت تأثير قرار داده است (سليمي تركماني .)0360 ،هزينه هاي جاري توليد
انرژي هست هاي در قياس با ساير انرژي ها بسيار پايين است ،در حالي كه هزينه ي ساخت
نيروگاه هاي هسته اي به طور قابل توجهي بيشتر از ساير نيروگا هها است و نياز به سرمايه
گذاري اوليه ي بسيار بالا دارند (خادميان .)0326 ،از طر ديگر بسياري از تأسيسات و
تجهيزات هسته اي فق در برخي كشورهاي صنعتي ساخته مي شوند از اين رو وجود صرفه ي
اقتصادي در صنعت هسته اي در بلند مدت ،به زيرساخت هاي هر كشور بستگي دارد .مصر
انرژي هسته اي را مي توان متراد با برق هسته اي در نظر گرفت زيرا نيروگاه هاي هسته اي
از گرماي توليد شده براي توليد بخار به منظور به حركت درآوردن توربي نهاي توليد برق
استفاده مي كنند هد از ارزيابي اقتصادي رابطه بين مصر انرژي هست هاي و رشد
اقتصادي به منظور درک دليل منطقي سرمايهگذاري در اين صنعت ،براي اقتصاد ،مقوله هاي
اجتماعي سياسي و همچنين محي زيست حائز اهميت است (امامي و اكبري.)0368 ،
يافته هاي مطالعه ي حاضر مدل فراتركيب انرژي هسته اي ايران با مرور نظا مند مطالعه
هاي پيشين را واضح تر مي نماياند.
مطالعات فراتركيبي كه به معني تركيب يافته هاي مطالعات متعدد است ،به منظور ايجاد
تفسير جديد و منسجم يافته ها كه مي تواند به توسعه ي نظريه هاي متوس بينجامد ،صورت
مي گيرد (اسمعيلي و اسماعيلي.)0363 ،
هد از اين مطالعه ،بررسي انرژي هسته اي ايران با مرور نظا مند مطالعه هاي پيشين
است .و مي تواند به ايجاد درک عميق از مفهو كيفيت زندگي منجر شود و يا نظريه هاي
موجود در اين زمينه را تكميل كند.
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اين پووه علاوه بر معرفي روش كيفي متاتركيب كه روشي نوين و نظاممند براي شناسايي
و دسته بندي عوامل ميباشد ،مبنايي را براي مديران و مسؤولان كشوري در راستاي
تصميمگيريهاي راهبردي براي انرژي صلح آميز هسته اي فراهم ميآورد.
روش شناسی پژوهش
روش پووه اين مطالعه كيفي و نوعي از متامطالعه به نا متاتركيب است .فراتركيب با
فراهم كردن نگرشي نظا مند براي پووهشگران از طريق تركيب پووه هاي كيفي مختل به
كش موضوعات و استعاره هاي جديد و اساسي مي پردازد و با اين روش ،دان فعلي را ارتقا
مي دهد و ديد جامع و گسترده اي را درزمينه مسائل به وجود مي آورد .نمونه مورد نظر براي
فرا تركيب ،از مطالعات كيفي منتخب و براساس ارتباط آنها با سوال پووه تشكيل مي شود.
استفاده از روش متاتركيب براي انرژي هسته اي بدين صورت است كه براي يكپارچه سازي
چندين مطالعه به منظور ايجاد يافته هاي جامع و تفسيري استفاده مي شود .از آنجا كه بيشتر
مقالات در زمينه ي انرژي هسته اي مطالعه هاي كيفي و بدون داده هاي كمي هستند؛ از روش
متاتركيب به عنوان روشي مناسب براي به دست آوردن تركيب جامعي از اين موضو بر پايه ي
ترجمه ي مطالعه هاي كيفي محدود استفاده شده است .همانطور كه بيان شد ،متاتركيب نوعي
مطالعه ثانويه است ،كه با هد مرور ساختاريافته مطالعات كيفي كه متمركز بر مطالعه ي
كيفي يافته هاي استخراج شده از مطالعه هاي با موضو مرتب و مشابه مي باشد .از طرفي
متاتركيب ،مرور يكپارچه ي ادبيات كيفي موضو موردنظر نيست و لزوما ادبيات موضوعي
زيادي را درگير نمي كند .همچنين ،عصارهاي از تفسيرهاي مطالعه هاي مشابه نيز نيست ،بلكه
يكپارچه سازي تفسير يافته هاي اصلي مطالعات منتخب به منظور ايجاد يافته هاي جامع و
تفسيري است (زيمر )8002 ،0كه حاكي از فهم عميق پووهشگر در اين باب است (بک،
 .)8008يعني به جاي ارايه خلاصه جامعي از يافته ها ،يک تركيب تفسيري از يافته ها را ايجاد
ميكند .متاتركيب با فراهم كردن يک نگرش نظاممند براي پووهشگران از طريق تركيب
پووهشهاي كيفي مختل  ،به كش موضوعها و استعاره هاي جديد و اساسي ميپردازد ،و با اين
روش ،دان فعلي را گسترش داده و يک ديد جامع و هولوگرافيک را نسبت به مسايل به وجود
مي آورد .متاتركيب مستلز اين است كه پووهشگر بازنگري دقيق و عميقي انجا داده و يافته
Zimmer
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هاي پووهشهاي كيفي مرتب را تركيب كند .از طريق بررسي يافته هاي مقاله هاي اصلي
پووه  ،پووهشگران واژه هايي را آشكار و ايجاد ميكنند كه نماي جامعتري از پديده ي تحت
بررسي را نشان ميدهد (زيمر.)8002 ،
نوبلت و هير سه فاز اصلي انتخاب مطالعات ،تركيب ترجمه ها و ارايه تركيب را براي
متاتركيب و ساندلوسكيو باروس ( )8003روشي هفت گامي را معرفي ميكنند .به منظور محقق
هد مقاله محققان پووهشهاي گذشته در حوزه انرژي هسته اي را در ايران مورد كنكاش قرار
داده و در اين راه از روش هفت مرحله اي ساندلوسكي و باروس استفاده شده است كه خلاصه
اين مراحل در جدول شماره  0مشخص شده است.
جدول شماره  .1مراحل پیاده سازی روش متاترکیب
تنظيم سوال تحقيق
مروري بر ادبيات به شكل نظاممند
جستجو و انتخاب متون مناسب
استخراج اطلاعات متون
تجزيه و تحليل و تركيب يافته هاي كيفي
كنترل كيفيت
ارايه يافته ها

بر اساس جدول شماره  ،0مراحل مبسوط پياده سازي روش فراتركيب به شرح زير مي باشد:
مرحله اول :تنظیم سؤال تحقیق
براي تنظيم سؤال پووه از پارامترهاي مختلفي مانند :جامعه مورد مطالعه ،چه چيزي،
چه موقع و چگونگي روش استفاده ميشود .در اين پووه  ،سؤالات زير مورد كنكاش قرار
گرفت:
 -0پيامدها و تاثيرات انرژي هسته اي ايران كدامند؟
 -8چه ديدگاهي به برنامه هسته اي ايران وجود دارد؟
 -3علل چال آمريكا با ايران در بحث جريان هسته اي چيست؟
مرحله دوم :مروری بر ادبیات به شکل نظام مند
در اين مرحله ،محقق جستجوي نظاممند خود را بر مقالات منتشر شده در ژورنالهاي
مختل متمركز ميكند و واژگان كليدي مرتب را انتخاب ميكند .حال به منظور پاسخگويي به
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سوالات مطرح شده در مرحله اول اجراي متاتركيب ،محققان با استفاده از كليد واژه هاي:
هسته اي- ،انرژي هسته اي ،تحريم ،پيامدهاي تحريم  -از پايگاه داده داده ،Rand
IRANDCبين سالهاي  8002تا اوايل سال  8002صورت گرفته است؛ به اين دليل فق از
پايگاه  Randاستفاده گرديد تا پيامدها و اثرات برنامه هسته اي ايران ازمنظر پووهشگران
خارجي بررسي گردد.
مرحله سوم :جستجو و انتخاب متون مناسب
در اين گا  ،محقق در هر بازبيني تعدادي از مقالات را رد ميكند ،كه اين مقاله ها در فرايند
متاتركيب مورد بررسي قرار نمي گيرند.
به محض اين كه مقالات براي تناسب با پارامترهاي مطالعه بررسي شد ،در قد بعدي
پووهشگر بايد كيفيت روش شناختي مطالعه ها را ارزيابي كند .هد از اين گا حذ مقاله
هايي است كه پووهشگر به يافته هاي ارايه شده اعتمادي نداشته باشد ،بنابراين ممكن است
مقاله اي كه بايد در تركيب وجود داشته باشد را رد كند .شايان ذكر است كه در بسياري از
مقاله هاي خارجي پيامدها و تاثيرات انرژي هسته اي متناسب كشور ايران نبوده ،به همين
سبب بسياري از آنها در مراحل غربالگري حذ شده اند .برنامه مهارتهاي ارزيابي حياتي
ابزاري كه معمولا براي ارزيابي كيفيت مطالعه هاي اوليه پووه كيفي استفاده ميشود.
مرحله چهارم :استخراج اطلاعات متون
در سراسر متاتركيب ،پووهشگر به طور پيوسته مقالات منتخب و نهايي شده را ،به منظور
دستيابي به يافته هاي درون محتوايي مجزايي كه در آنها مطالعه هاي اصلي و اوليه انجا
ميشوند ،چندبار مرور ميكند .در پووه حاضر ،اطلاعات مقالات بدين صورت دسته بندي شده
است :مرجع مربوط به هر مقاله ثبت مي شود (نا و نا خانوادگي نويسنده ،سالي را كه مقاله
منتشر شده است ،عوامل حياتي موفقيتي كه هر مقاله به آنها اشاره كرده است) و اطلاعات
روش شناختي كليدي مانند :هد پووه  ،روش ،رويه ها ،و وسايل سنج يادداشت مي شود
و در نهايت صفحاتي كه عوامل را اشاره كرده است؛ درج مي شود.
مرحله پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی
هد متاتركيب ايجاد تفسير يكپارچه و جديدي از يافته ها ميباشد .اين روش براي شفا
سازي مفاهيم ،الگوها و نتايج در پالاي حالتهاي موجود دان و ظهور مدلهاي عملياتي و
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تئوريها پذيرفته شده است (فينفگلد .)8003 ،0در طول تجزيه و تحليل ،پووهشگر موضوعاتي را
جستجو ميكند كه در ميان مطالعه هاي موجود در متاتركيب پديدار شده اند .اين مورد به
عنوان بررسي موضوعي شناخته مي شود .به محض اينكه موضوعها شناسايي و مشخص شدند،
بررسي كننده يک طبقه بندي را شكل ميدهد و طبقه بنديهاي مشابه و مربوط را در موضوعي
قرار ميدهد كه آن را به بهترين گونه توصي مي كند .موضوعهاي اساس و پايه اي را براي
8
ايجاد توضيحات ،مدلها و تئوريها يا فرضيات كاري ارائه مي دهند(ساندولسكي و باروس ،
 .)8003در پووه حاضر ،ابتدا تما عوامل استخراج شده از مطالعه ها به عنوان كد (مؤلفه ها)
در نظر گرفته شده و سپس با در نظرگرفتن مفهو هر يک از اين كدها ،آنها را در يک مفهو
مشابه (ابعاد) دسته بندي كرده تا به اين ترتيب مفاهيم پووه شكل داده شود.
مرحله ششم :کنترل کیفیت
در روش متاتركيب ،محقق رويههاي زير را براي حفظ كيفيت در مطالعه خود در نظر مي گيرد:
 .0در سراسر تحقيق ،محقق تلاش ميكند تا با فراهم كردن توضيحات روشن و واضح براي
گزينه هاي موجود در تحقيق گامهاي اتخاذ شده را بردارد؛
 .8محققان هر دو راهكار جستجوي الكترونيک و دستي را به كار مي برند تا مقالات مربوط را
پيدا كنند؛
 .3پووهشگران ،روشهاي كنترل كيفيت استفاده شده در مطالعه هاي تحقيق كيفي اصلي را به
كار ميبرند؛
مرحله هفتم :ارایه یافتهها
در اين مرحله از روش متاتركيب ،يافته هاي حاصل از مراحل قبل ارايه ميشوند00 .مقاله
ي انتخاب شده از سوي پووهشگران در مدت زمان  8ماه به دقت مورد بررسي قرار گرفت و
اطلاعات مورد نياز بر اساس هد اصلي اين مقاله كه شناسايي پيامدها و تاثيرات انرژي هسته
اي مي باشد؛ شناسايي شد .تركيب يافته هادر  3سوال و 03شاخص دسته بندي شده كه
جدول شماره  8اين طبقه بندي را نشان ميدهد.

Finfgeld
Sandelowski & Barros
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ردي

ابعاد

مولفه

0

ديدگاه نسبت به برنامه
هسته اي ايران

-

8

استدلال ايران از داشتن  -سرمايه گذاري در حوزه انرژي هسته ايي با
اين اذعان اين نگراني كه نفت در حال به
انرژي (قدرت) هسته اي
پايان رسيدن است
 اما نگراني هاي ايران در مورد كمبود آنينفت و گاز هر چند ممكن است واقعي باشد
ريشه در واقعيت ندارد.
 -هزينه پايين ظرفيت توليدي ،سهولت

-

-

-

-

-

-

منبع

تلاش ايران در دستيابي به سلاح هاي هسته كرين ،لال و مارتيني
()8002
اي
مهمترين دلايل ايران در دستيابي به
سلاحهاي هسته اي را تلاش براي رسيدن به
موقعيت برتر منطقه اي
عد احساس امنيت ايران در منطقه
نگراني ايران از استقرار آمريكا در جوار
مرزهاي غربي ايران و توانايي آمريكا براي
اعمال قدرت خود در منطقه
ايران كسب سلاحهاي استراتويک را تنها
مانع بر سر راه آمريكا براي عملي كردن
تغيير رژيم و يا اقدا به جنگ پيشدستانه
مي داند.
همچنين بايد به انگيزه هاي سياسي
داخلي ايران در اين زمينه نيز توجه كرد ،به
ويوه كه مسئله برنامه هاي هسته اي حتي
قبل از وقو انقلاب در ايران اهميت داشته
است
كسب پرستيو و ايجاد بازدارندگي از عوامل
قدرتمندي است كه حكومت هاي ايران چه
در گذشته و چه در امروز توانسته اند بر
اساس آن به قدرت سياسي خود بيفزايند
گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و به ويوه
سلاح هاي هسته اي مي پردازد.

510

Nader

Alireza
)(2015
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اضافه كردن واحدهاي جديد و آلايندگي كم
گازهاي گلخانه ايي نسبت به ديگر سوخت
ها ،گاز طبيعي را بسيار جذاب و (پرطرفدار)
نموده است.
ملاحظات اقتصادي مربوط به سرمايه گذاري
در انرژي هسته اي.
انرژي هسته اي با توجه به منابع زيست
محيطي و صرفه ي اقتصادي آن در
بلندمدت ،مي تواند جانشين خوبي براي
منابع فسيلي در توليد انرژي الكتريسيته
شود
برآيند ميزان فوايد و معايب استفاده از
انرژي هسته اي و لزو توجيه اقتصادي به
كارگيري اين فناوري
ميزان مطلوبيت اين منبع عظيم انرژي،
مفيد باشد

3

در جريان هسته اي ايران  -توافقي موفق با ايران براي برنامه منع
گسترش هستهاي ،بهتر از هر گزينهاي
چه توافقي با ايران نتيجه
است ،اما سياستگزاران ،بايد براي كم كردن
بخ تر است
عواقب احتمالي اين توافق تلاش كنند.
 پيامدهاي توافق همكاري هستهاي برايگسترش آن در آسياي شرقي و براي برنامه-
هاي منع گسترش آن در كل كشورهاي
ديگر هم موثر است.

Nader

Alireza
)(2015

2

 توافق با ايران به منزله تلاش ساير كشورهابراي دستيابي به سلاح هسته اي خواهد
بود.
 تلاشهاي غنيسازي ايران در دامنهكارخانجات توليدعناصر و اجزاء آزمايشگاههاي
تحقيق و توسعه ،و امكانات و تسهيلات
توليد قرار ميگيرد و احتمالا هزاران
سانتريفيوژ گازي فعال را در رو بعد از

Nader

Alireza
)(2015

پيامد هسته اي بودن ايران
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توافق ،حفظ خواهد كرد.
 با توجه به مقياس و بزرگي برنامه ايران،شايد اعمال محدوديتهاي سخت بر اندازه
توانمندي  ENRمتحدين در آينده چندان
ساده نباشد.
1

آيا تاكنون تهديد و تحريم  -تهديدها و تحريم هاي كره شمالي باعث
تحريکهاي مداو از طر كره شمالي
بر سر جريان هسته اي در
شده ،كه كره جنوبي را وا داشته است كه
ساير كشورها موفقيت آميز
اين كشور بايد به دنبال سلاح هستهاي باشد
بوده است
تا در برابر تهديدات كره شمالي مقابله كند.
 بعد از آزماي هستهاي كره شمالي در ماهفوريه سال  8003انجا شد دريافتند كه در
حدود دو سو مرد كره جنوبي ،پشتيبان
تلاش براي دستيابي به سلاح هستهاي
هستند.

2

پيامدها و الزامات سياست  رسيدن ايران به يک ثبات و مقاو نسبي كرين ،لال و مارتيني
()8002
ايالات متحده در رواب با
نسبت به فشارهاي خارجي
ايران چه تاثيري در وضعيت  دموكراتيک شدن ايران و ايجاد فرصت هايي
ايران خواهد داشت
براي تشويق ايرانيان از جمله اعضاي گروه
هاي قومي جهت پي بردن آزادي هاي
مدني توسعه يافته و شيوه هاي دموكراتيک
در ايران

 گسترش آزادي هاي شخصي و اقتصادي در
ايران و تمركز بر تشويق و تمركز اين
سياستها
 امكان قدرت بخشيدن به فعالان غير دولتي

 پرورش شراي براي يک سيستم كثرت
گراتر و دموكراتيک تر توس متعهد كردن و
درگيري با جامعه ايراني.
 تضعي
كردن

توانايي دولت ايران براي سركوب

511
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 مجازات دولت و مسئولان ايراني براي پيروي
از سياست هايي كه به ايالات متحده آسيب
مي زند.
3

آمريكا در ايران سياست  -برنامه هاي مالي كه به صورت سخاوتمندانه
ارتباطات بين ايرانيان و آمريكايي ها
عمومي ديپلماتيک خود را
خصوصا براي آنهايي كه بر آموزش و پرورش
به چه صورت بايد گسترش
و ديگر مبادلات تمركز دارند را تسهيل مي
دهد
بخشند.
 تشويق مسئولان ايالات متحده و اشخاصخصوصي براي ارائه مصاحبه ها و نقد و
بررسي براي رسانه هاي ايراني و توسعه
رسانه هاي راديويي حمايتي توس ايالات
متحده و ديگر برنامه ها به زبان محلي
جهت ارائه اطلاعات بي طرفانه و يک انجمن
براي بحث در مورد مسائل عمده و مهم
اجتماعي.

Alireza
)Nader(2015

2

) حفظ تحريم اقتصادي ايران برروي مايع
سازي گاز و فن آوري هاي تبديل گاز به
مايع:
حفظ تحريم آمريكا بر فروش تكنولوژي
هاي كليدي به ايران به عنوان يک برگ
برنده با دولت ايران خصوصا تحريم فن
آوري هاي تبديل گاز طبيعي به مايع و مايع
سازي گاز
آسيب پذيري ايران در مقابل فناوري هاي
تحريم هاي استخراج و كاوش نقتي و
يافتن و توليد نفت
تحريم بر صادرات اين فن آوري ها به
احتمال زياد به طور قابل توجهي مانع ايران
براي توسعه منابع گاز طبيعي براي صادرات
و در نتيجه توق توسعه يک منبع جديد
بودجه ايي براي دولت ايران

Alireza
)Nader(2015

سياستهاي آمريكا جهت ال
فشار بر ايران و تاثيرات
آن
-

-

-
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 تاثير تحريم بر فن آوري هاي اكتشاتوليد نفت
ب) گسترش برنامه هاي احتمالي جهت توقي
حساب هاي خارجه ايراني:
 توقي دارايي هاي مالي مرد ايران تاثير بر صادرات و واردات ،سفر و ديگرتراكن هاي مالي
 ممنو كردن افراد مسئول منتخب براياخذ ويزا
 عد توانايي در سفر به اروپا و ديگر متحدانايالات متحده
و

6

00

رسانه هاي مختل در  -تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي
و بحران هسته اي ايران ،تنگناي هسته اي
جريان انرژي هسته اي
ايران مكررا وجود دارد
ايران را چگونه معرفي
 همچنين ايران در عرصه بين المللي و افكاركرده اند؟
عمومي جنگ طلب و ستيزه جو مي باشد.

Alireza Nader
)(2015

تلاش ايران در دستيابي به سلاح هاي هسته
اي
مهمترين دلايل ايران در دستيابي به
سلاحهاي هسته اي را تلاش براي رسيدن به
موقعيت برتر منطقه اي
عد احساس امنيت ايران در منطقه
نگراني ايران از استقرار آمريكا در جوار
مرزهاي غربي ايران و توانايي آمريكا براي
اعمال قدرت خود در منطقه
ايران كسب سلاحهاي استراتويک را تنها
مانع بر سر راه آمريكا براي عملي كردن
تغيير رژيم و يا اقدا به جنگ پيشدستانه
مي داند.
همچنين بايد به انگيزه هاي سياسي داخلي
ايران در اين زمينه نيز توجه كرد ،به ويوه
كه مسئله برنامه هاي هسته اي حتي قبل

Alireza Nader
)(2015

نو ديدگاه نسبت به برنامه
هسته اي ايران

-

-

-

-
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از وقو انقلاب در ايران اهميت داشته است
 كسب پرستيو و ايجاد بازدارندگي از عواملقدرتمندي است كه حكومت هاي ايران چه
در گذشته و چه در امروز توانسته اند بر
اساس آن به قدرت سياسي خود بيفزايند
 گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و به ويوهسلاح هاي هسته اي مي پردازد.
00

روند محدود سازي راهبردي  -برخورد با ايران از الگوهاي تاكتيكي ،روش
مرحله اي و فرايند متقاعد سازي
و سياست تحريم ايران
 ديپلماسي اجبار بخشي از واقعيت راهبرديچيست؟
آمريكا براي متقاعد سازي و محدود سازي
توان راهبردي ايران
 اصطلاح قانون شكن را مي توان بخشي ازادبيات سياسي جهان غرب براي اعمال
محدوديت هاي اقتصادي فراگير دانست.

08

علل چال آمريكا با ايران  -توسعه ايران در چرخه سوخت هسته اي و
پيشرفت مداو آن
در بحث جريان هسته اي
 به خطر افتادن منافع آمريكا در منطقه دراثر توسعه زراد خانه ها در ايران
 قدرتمند شدن توان نظامي ايران در يکمنطقه ي كليدي جهان
 ايجاد ناامني و عد امنيت در در يک منطقهي كليدي جهان
 برقراري تعادل نظامي بين ايران و امريكا ومتحدان منطقه اي آمريكا
 به خطر افتادن دسترسي آمريكا به منابعانرژي منطقه و كاه رشد اقتصادي
 به خطر افتادن منافع نيروهاي نظامي ايالاتمتحده در عراق ،افغانستان و در سراسر
خاورميانه.
در معرض خطر افتادن زرادخانه هاي مبهم
اسرائيل
511
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ايالات متحده چگونه مي -
تواند از توسعه سلاح هاي
هسته اي ايران جلوگيري
كند؟
-

-

-
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از يک دهه تلاش
پس از تقريبا بي
هماهنگ و ديپلماتيک و حتي اهر نظامي،
بطور قابل ملاحظه اي پيشرفت هاي هسته
اي ايران كند نشده است.
تحريم ها ،اعتصابات هوايي ،يا مذاكرات
بعيد به نظر مي رسد ايران را متقاعد كند
كه دوره را تغيير دهد.
هنگامي كه ايالات متحده در ابتدا به دنبال
شوراي امنيت سازمان ملل بود اقدا عليه
ايران در سال  ،8003كشور هيچ ذخاير
غني شده اي نداشت اورانيو و فاقد ظرفيت
غني سازي در مقياس صنعتي بود .اما امروز،
با وجود تما تلاش هاي ايالات متحده ،ايران
داراي برنامه غني سازي گسترده اي است.
بهترين راهكار مذاكره با ايران و دادن بعضي
امتيازات كوتاه مدت به ايران و معامله با
ايران.

Robert
J.
)Reardon. (2012

روایی و پایایی مدل
مدل طراحي شده شامل  03سوال و مولفه ميباشد پس از تكميل مراحل روش شناسي متا
تركيب ارائه شد .روايي مدل حاضر ،از طريق روايي محتوا حاصل شده ،كه اين امر از دو جنبه
صورت گرفته است.
نتیجه گیری
انرژي هسته اي با توجه به منابع زيست محيطي و صرفه ي اقتصادي آن در بلندمدت ،مي
تواند جانشين خوبي براي منابع فسيلي در توليد انرژي الكتريسيته شود .برآيند ميزان فوايد و
معايب استفاده از انرژي هست هاي و لزو توجيه اقتصادي به كارگيري اين فناوري ،مي تواند
در نحوه ي گذر از چال استفاده ي غير صلح آميز آن مؤثر بوده و در نهايت در ارزيابي نهايي
از ميزان مطلوبيت اين منبع عظيم انرژي ،مفيد باشد .بدون ترديد كش انرژي اتم يكي از مهم
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ترين و درعين حال چال برانگيزترين دستاوردهاي بشر در طول تاريخ بوده است .انرژي هسته
اي با كاربردهاي بسيار مفيدي كه در زمينه توليد برق ،پزشكي ،كشاورزي و ...دارد ،منشا
تحولات شگرفي در زندگي بشر بوده است .در عين حال تشعشعات راديو اكتيو ناشي از مواد
هسته اي و به ويوه استفاده از بمب اتم براي ساخت سلاح هاي هسته اي مخاطرات بسيار
ناگواري براي سلامت بشر و حيات كل موجودات كره زمين پديد آورده است .قدرت ويرانگري
سلاح هاي هسته اي در حدي است كه مي تواند كليه دستاوردهاي تمدن بشري را در مدت
زمان كوتاهي از ميان بر دارد؛ جامعه بين المللي از همان سال هاي اوليه استفاده از انرژي
هسته اي به ماهيت دوگانه مفيد و مخرب اين تكنولوژي پي برد (بابايي)0362 ،؛ اما قدرتهاي
بزرگ به بهانه عد گسترش سلاح هاي هسته اي توس ساير كشورها ،با بي توجهي نسبت به
اهدا و دستاوردهاي مفيد از هرگونه توسعه و تلاش براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته
اي را در اين كشورها محدود كرده اند كه اختلا نظرها و تن ها راجع به برنامه هسته اي
ايران نمونه بارزي از اين ديدگاه قدرتهاي بزرگ است؛ در نتيجه هد از پووه حاضر طراحي
مدل فراتركيب انرژي هسته اي ايران با مرور نظا مند مطالعه هاي پيشين (برگه از پايگاه
 ) Randمي باشد كه به طور كلي ميتوان گفت با بررسي پووهشهاي پيشين پووهشگران
خارجي يک ديدگاه متفاوت را دنبال نموده اند بطوريكه بيشتر پووهشهاي خارجي با ديدي
كاملا متعصبانه و جانبدارانه به دنبال ايجاد فضايي پر تن براي ايران در مجامع بين المللي مي
باشند؛ و خواستار محدوديت و سلب آزادي كشور ايران هستند؛ در اينجا مي توان بيان نمود
گرچه كه هيچ اصل يا قاعده اي در حقوق بين الملل عا وجود ندارد كه مستقيما به دولت ها
حق استفاده از انرژي هسته از حمله غني سازي اورانيو اعطا كند و تاكنون چنين حقي در
هيچ نهاد قضايي بين ال مللي نيز به رسميت شناخته نشده است ،كه همين موضو مستمسكي
شده تا برخي حق غني سازي را به عنوان يک حق عا انكار نمايند .اما با كمي تامل و بررسي
در ساختار جامعه بين الملل و حقوق آن مي توان بي اساس بودن چنين ادعايي را اثبات نمود و
از غني سازي به عنوان يک حق عا براي كليه دولت ها (بدون در نظر گرفتن وجود يا عد
وجود چنين حقي در معاهدات بين المللي) ياد كرد .مهم ترين شاهد اين موضو اصل مشهور
لوتوس كه در سال  0683توس ديوان دائمي بين المللي دادگستري به رسميت شناخته شده
و به عنوان يكي از مباني حقوق بين الملل مي باشد ،است كه طبق اين اصل اصولا دولت هاي
داراي حاكميت مختار و آزادند هر عملي انجا دهند و مگر اينكه به طور كاملا ارادي محدوديتي
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براي خود پذيرفته يا به رسميت شناخته باشند .و از نظر ديوان حقوق بين الملل دولتها كاملا
داراي استقلال هستند و محدوديتي براي دولتها وجود ندارد و دراين نظا دولت ها با حفظ
حاكميتشان عضو جامعه بين المللي مي شوند و اصولا مجازند هر اقدامي در حوزه حاكميتشان
انجا دهند مگر اينكه صراحتا (معاهده اي) و يا تلويحا (عرفي) به محدوديتي براي خود رضايت
داده باشند؛ و ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي خود راجع به قانوني بودن سلاح
هاي هسته اي با اين استدلال كه هيچ قاعده معاهده اي يا عرفي دولت ها را از استفاده از سلاح
هسته اي منع ننموده ،كاربرد اين گونه سلاح ها را در دفا مشرو رد نمي كند .همچنين ديوان
در نظر مشورتي ديگري در زمينه اعلاميه استقلال كوزوو مجددا مجاز بودن هر عملي كه در
حقوق بين الملل منع نشده است را تاييد مي كند (بابايي .)0362 ،پس مي توان بيان نمود كه
با توجه به اينكه هيچ قاعده عامي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه مانع اقدا دولتها
درزمينه استفاده صلحآميز از دان هستهاي از جمله غني سازي اورانيو باشد ،بنابراين اقدامات
دولتها در اين زمينه از منظر حقوق بين الملل عا و اصل لوتوس اصولا مجاز و مشرو و يک
حق عا براي دولتها تلقي مي گردد.
همچنين ميتوان اشاره نمود كه ثبات و امنيت هر كشوري تابعي از قدرت ملي آن كشور
مي باشد .تاريخ كشورهاي جه ان نشان داده است ناامني و بي ثباتي نتيجه ضع قدرت ملي
كشورها مي باشد و كاه و ضع قدرت ملي يک دولت منافع ملي آن را در داخل و خارج از
مرزهاي سياسي آن دولت به خطر مي اندازد .قدرت ملي دولت – ملت از راه ارت قوي و سلاح
هاي پيشرفته به دست نمي آيد بلكه توسعه همه جانبه و متوازن در تما ابعاد جامعه اعم از
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و نظامي را مي طلبد و به نوعي قدرت محصول منابع
مادي و رفتاري كشورهاست ،و با توجه به اينكه كشور ايران داراي پتانسيل هاي بسياري در
منابع زيرزميني مانند منابع فسيلي و كاني ها ،همچنين فضاي جغرافيايي ،نيروي انساني و
موقعيت جغرافيايي (ژئوپلتيكي ،ژئواستراتوي و ارتباطي) است مي تواند توليد كننده قدرت
جهاني باشد (احمدي پور و همكاران ،)0368 ،پس مي توان نتيجه گرفت كه يكي از دلايل
اصلي محدود نمودن ايران در جريان انرژي و برنامه هسته اي ترس از قدرت ايران در سطح
منطقه و جهان باشد كه مي تواند منافع كشورهاي زورگو را به خطر بيندازد و آنها نيز يكي از
روشهاي محدود نمودن ايران را ايجاد جو و فضايي ملتهب در مجامع بين المللي و حتي تحريم
و  ...در نظر گرفته اند .در شراي فعلي فناوري هسته اي نق ويوه اي در توليد و تامين انرژي
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و كاربردهاي صنعتي ،كشاورزي ،پزشكي ،علمي و  ...دارد و با توجه به اين نق مهم در دهه
هاي اخير تعدادي از كشورهاي درحال توسعه مانند چين ،هند ،پاكستان ،آرژانتين ،كره جنوبي،
برزيل و آفريقاي جنوبي با آينده نگري و حمايت همه جانبه سياستمداران خود توانسته اند از
اين دايره بسته بيرون بيايند و فراتر از آن موقعيت ممتازي در صحنه بين الملل به دست آورند
پس درصورت غفلت كشور به مرور عقب افتادگي و عد توسعه در صحنه بين الملل براي كشور
ايران ايجاد خواهد شد .در نتيجه كشور ايران در فرايند توسعه پايدار خود در مرحله اول از
لحاظ تامين نيرو و ايجاد تنو در سيستم عرضه انرژي و در مرحله دو استفاده از سوخت پاک
با توجه به نگرش هاي مثبت جهاني در باره حفظ محي زيست براساس توافق نامه هاي
مختل از جمله توافق نامه اجلاس زمين در ريودوژانيرو ،پيمان كيوتو ،موافقت نامه وين؛ و
همچنين استفاده از جنبه هاي كاربرد آن در زمينه هاي مختل نياز فزاينده اي به فناوري
هسته اي وجود دارد و با توجه به استعدادهاي موجود و نيروهاي بالقوه و منابع غني در ايران و
ويوگي هاي ژئوپليتيكي خليج فارس نيل به خودكفايي و خوداتكايي براي رفع نيازهاي آتي
داخلي و حتي منطقه اي ميسر خواهد بود ،و با توجه به نيازهاي صنايع كشورهاي صنعتي
جهان به انرژي خليج فارس و منطقه و به دست گرفتن بازار پر سود موجود در اين منطقه و
ذخاير عظيم نفتي و گازي در اين منطقه قدرتهاي بزرگ و ابرقدرتها تلاش مي كنند كه از به
وجود آمدن قدرتهاي جديد و معارض به طرق مختل جلوگيري نمايند و با ايجاد جريانها و
حركت هاي سياسي و تبليغاتي مختل سعي در دور نگه داشتن ايران از نيروگاههاي هسته اي
و به نوعي عد افزاي قدرت ايران گردند (احمدي پور و همكاران)0368 ،؛ همچنين ايران
هراسان مدعي هستند كه ايران به دنبال دست يابي به سلاح هاي كشتار جمعي و تسليحات
هسته اي است تا در برابر اسرائيل كه قبلا به اين تسليحات دست پيدا كرده بود از خود دفا
كند ،اين در حالي است كه اسرائيل به شدت از دست يابي ايران به انرژي هسته اي احساس
خطر مي كند و از طريق فشار به آمريكا فشار مي آورد تا فعاليتهاي هسته اي ايران را متوق
كند (ايزدي و همكاران.)0368 ،
همچنين نتيجه گيري مي شود كه توسعه ايران در چرخه سوخت هسته اي و پيشرفت
مداو آن باعث به خطر افتادن منافع آمريكا در منطقه در اثر توسعه زراد خانه ها در ايران،
قدرتمند شدن توان نظامي ايران در يک منطقه كليدي جهان ،ايجاد ناامني و عد امنيت در در
يک منطقه كليدي جهان ،برقراري تعادل و توازن نظامي بين ايران و امريكا و متحدان منطقهاي
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آمريكا و به خطر افتادن دسترسي آمريكا به منابع انرژي منطقه و كاه رشد اقتصادي و
درنهايت به خطر افتادن منافع نيروهاي نظامي ايالات متحده در عراق ،افغانستان و در سراسر
خاورميانه .و در معرض خطر افتادن زرادخانه هاي مبهم اسرائيل مي باشد (روبرت و ريردون،
 )8008بر همين اساس آمريكا و متحدان تلاش مي كنند تا توسعه سلاح هاي هسته اي ايران
جلوگيري كنند.
همچنين آمريكا سعي دارد تا از ظهور هومون هاي استقلال طلب منطقه اي جلوگيري كند
و هر چه رفتار آنها مستقلانه تر باشد آمريكا فشار بيشتري بر آنها اعمال مي كند (بيل.)8000 ،0
به زعم آمريكا ،ايران تنها كشوري است كه منافع آمريكا را تهديد مي كند و آنها مدعي هستند
كه برنامه هسته اي ايران منافع آمريكا در منطقه ،امنيت اسرائيل را تهديد مي كند .و همچنين
تهديد ايران به بستن تنگه هرمز و كمک ايران به امنيت كشورهاي مسلمان منطقه از جمله
عراق ،لبنان ،فلسطين و يمن با سياستهاي آمريكا در منافات است (اسپيندل و كوكر.)8000 ،8
در نهايت اساس برنامه هسته اي بر دفا از ارزش هاي انقلاب و هويت غرب ستيزي و استقلال
گرايي دولت مردان ايران استوار است كه اين موضو با مفهو امنيت اروپايي ،اسراييلي و
آمريكايي تقابل دارد (مروتي و يزداني .)0363 ،كه همه موارد ذكر شده مي تواند زمينه ساز
تبليغات سو و افراط گرايانه رسانه ها و پووهشهاي صورت گرفته در آمريكا باشد و اين در حالي
است كه هد ايران كاملا صلح آميز بوده و بايد در مجامع اين ديدگاه حاكم گردد كه انرژي
صلح آميز هسته اي حق مسلم هر ملتي است و حتي لاز است كه اين ديدگاه در داخل هم
تقويت گردد.
ارايه مدلي جامع كه بتواند با روشي نظاممند و جامع ضمن شناسايي پيامدها و تاثيرات
انرژي هسته اي را براي استفاده از روشهاي مبتني بر پويايي سيستم ايجاد كند ،يافت نشد كه
از اين ديدگاه اين پووه ميتواند نق به سزايي را در انجا تحليلهاي دقيق و علمي از سوي
كارشناسان و مديران اين حوزه به ارمغان آورد.

Bill
Spindle & Coker
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