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پرۆژەی

توێژینەوە جیهانییەكان بۆچی؟

توێژینەوە جیهانییەکان، زنجیرەیەك نامیلكەی تایبەتە بە روداو، 

ئاڵوگۆڕ، كێشە، قەیران، پەرەسەندنە سیاسی و ئابورییەكانی جیهان، كە 

ناوەندە سیاسی و ئابورییە زەبەالحەكانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە و 

بەردەوام لێكۆڵینەوەی ورد و زانستی و ئاكادیمییان لەسەر دەكرێت، 

دۆزینەوەی  و  قەیرانەكان  رەوشی  بە  درككردن  باشرت  مەبەستی  بە 

رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر، یان زاڵبوون بەسەریاندا.

یان  پۆزەتیڤ  ئابورییەكان،  ئاڵوگۆڕە  و  سیاسییەكان   روداوە 

كاریگەريیان  جیهانەدا،  ئەم  سوچێكی  كوچەو  هەر  لە  نێگەتیڤ 

لەسەر كۆی سیستمە سیاسییە لۆكاڵ، یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە. 

بەهۆی  هەندێكیشیان  خۆرسكن  یان  رسوشتی  لەوانە  هەندێك  جا 

دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن 

ئابوری  دەخالەتی  و  سەربازی  كودەتای  و  پیالنگێڕی  بابەتی  )لە 

لە  جۆراوجۆر.  سیاسی  ئامانجی  و  ئارمان  بە  یان  سەرمایەداری(  و 
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ئاڵوگۆڕی  گەواهی  زەوی  لەسەر گۆی  رابردوودا،  ماوەی سەد ساڵی 

خزمەتی  هەندێكیان  كە  بووبن،  چاوەڕواننەكراو  یان  چاوەڕوانكراو، 

مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو كوشتاری 

بێ ئامان و ماڵوێرانكەر، كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان لەدەستداوە.

بواری  گەورەكانی  كارتێلە  و  زلهێزەكان  دەستی  لەسەر  جیهان 

خۆرئاوای  واڵتانی  هەژمونی  و  سەربازی  ن��ەوت،  وزە،  سەرمایە، 

و  تۆتالیتار  سیستمی  و  نەداری  و  هەژاری  و  ئەوانە  سەرمایەداری، 

و  ئەفەریقا  و  ئاسیا  لە  ناوەڕاست  میلیتاریستی واڵتانی خۆرهەاڵتی 

واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای 

التین، پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین 

برسیكردن و هەژارتربوونی  لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و  و 

هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.

و  سەرمایەداری  بلۆكی  نێوان  س��اردی  جەنگی  پاشاموەكانی 

سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی 

جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی 

فرۆشنت  چەك  كۆمپانیاكانی  و  زیاتردان  ئەتۆمی  و  ناوەكی  چەكی 

كەشتیگەلی  و  فڕۆكە  و  چەك  تازەتری  و  نوێ  مۆدێلی  رۆژان��ە 

مەترسیدارو گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.

قەیران  و  كێشە  پڕ  گوڕو  و  گەرم  فایلی  جیهان  ئاستی  لەسەر 

نیمچە  شەڕی  بابەتی  لە  دەبنەوە،  دووبارە  و  روودەدەن  بەردەوام 

رسیالنكا  نێوان  ملمالنێی  و  كێشە  پاكستان،  و  هندستان  كیشوەری 

گروپە  شەڕی  بەنگالدیش،  لە  هەژاری  كێشەو  تامیل،  پڵنگەكانی  و 

پشێویی،  لە  پڕ  كشمیری  ئەفغانستان،  رادیكاڵەكانی  ئیسالمییە 

هەروەها قەیرانەکانی نێوان هندو پاكستان و چین درێژەی هەیە.

لە ئاسیا، ئەفەریقا شەڕو كوشتاری هێزە شیعی و سوننیەكان لە 

عێراق، یەمەن، سوریا، ئەفغانستان و لوبنان تادێت ژمارەی كوژراو 

گروپە  دەستی  لەسەر  دەك��ات.   زیادبوون  لە  روو  قوربانییەكان 

عەرەبستانی  لەالیەن  كە  فەندەمێنتاڵەكان،  و  رادیكاڵ  ئیسالمییە 
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سعودیە، قەتەر، توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو 

دەكرێن و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن 

عێراق،  لە  ماڵوێرانكەر  جەنگێكی  و  كوشتار  شەڕو  مایەی  بوونەتە 

ئەفغانستان و سۆماڵ و فەلەستین و مالی نەیجیریا و تادەگاتە رادەی 

ئاستی مەترسی تیرۆر و كوشتار لە پاریس، واشنتۆن، رۆما، لەندەن 

و مەدرید.

و  كەشتیگەل  و  ژێردەریایی  زلهێزو  واڵتانی  فرۆكەكانی  هێشتا 

بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە 

هەڕەشەی  و  دادەمەزرێن  باشرت  دەسوڕێنەوە  نێودەوڵەتییەکان 

بۆمبەكانیان  دوكەڵی  ب��ەردەوام  و  دەكەن  جیهان  لە  زیاتر  زۆرترو 

بەسەر ئاسامنی واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

رەش دەچێتەوە.

بەو  ك��وردە  خوێنەری  ئاشناكردنی  نامیلكەیە،  زنجیرە  ئەم 

رەوشی  لەسەر  كاریگەری  نەیەوێت،  یان  بیەوێت  كە  روداوان��ەی 

سیاسی كوردستان جێدەهێڵن.

دەزگای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد 

ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی فراوانرت 

كە  لۆکاڵ  روداوگەلێكی  لە  نییە  بریتی  تەنها  بە  جیهان  كە  بكات، 

رووداوەکان  بەڵکو  دەگوزەرێت.  دەوروبەرمان  لە  یان  لەناوخۆمان 

جیهان  هەموو  لەسەر  کاریگەرییان  وەرگرتووەو  گڵۆباڵیان  فۆڕمی 

داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو 

توندتر کردووە.

بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت 

جیهاندا  لە  روداوانەی  لەو  تێگەیشنت  و  باشرت  كاریگەری  دانانی  بۆ 

دەگوزەرێن.

پرۆژەی تـوێـژیـنـەوەی جـیـهـانـی

دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
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پوختە

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی ئێران، كە نیو سەدەی بە سەردا تێپەڕیوە، 

تێچوونێكی دارایی زۆر و مەترسی پێشبینی نەكراو و پاڵنەری ناڕوونی هەبووە. 

مێژووی نهێنی ئەم بەرنامەیە، كە هاوكات بوو لەگەڵ قەدەغەكردنی رووماڵی 

بووە  ئێرانەوە،  حكومەتی  لەالیەن  ئەتۆمی  مەسەلەی  بۆ  میدیایی  كراوەی 

هۆی ئەوەی گفتوگۆیەكی ناوخۆیی لە بارەی بنەمای لۆژیكی بۆ ئەژماركردنی 

تێچوون – سوودەكانی تایبەت بە بەرنامەكە نەكرێت كە پێویستییەكی زۆری 

هەبوو. پرسیارێكی زۆریش سەبارەت بە سەالمەتی و كاریگەرییە ئابوریەكانی 

بەرنامەكە بە بێ وەاڵم بەجێهێڵراوون.

لەسەر ئەرزی واقیع: تێچوون و مەترسییەكان
• تێچوونی بەرنامەكە –  بەراورد بە وەربەرهێنانی بیانی و داهاتە ونبووەكانی 

نەوت - 100 ملیار دۆالری تێپەڕاندووە.

• وێستگەی بوشەهر پێویستی بە نزیكەی چوار دەیە هەبووە بۆ بنیاتنان و 

تێچوونەكەشی گەیشتۆتە نزیكەی 11 ملیار دۆالر )بەراورد بە نرخی ئێستای 

دۆالر(، كە ئەمەش وایكردووە ببێتە یەكێك لە پڕتێچووترین وێستگەكانی جیهان.

• وێستگەی بوشەهر تەنیا %2ی پێداویستییەكانی ئێران لە وزە دابین دەكات، 

لە كاتێكدا %15ی ئەو وزەی كارەبایەی واڵتەكە بەرهەمی دەهێنێت لە رێی 

هێڵە كۆنە باش چاككنەكراوەكانی گواستنەوەوە بەفیڕۆ دەدرێت.

سەرچاوە  بەاڵم  خۆژێنی،  بەدەستهێنانی  بۆ  ئێران  خواستەكانی  سەرەڕای   •

رێژەییە كەمەكانی لە یۆرانیۆم، دەبێتە رێگر لەبەردەم ئەوەی ببێتە خاوەنی 

بەرنامەیەكی خۆماڵی وزەی ئەتۆم.

• ئێران تەنیا دەوڵەتە كە رێككەوتنی ئاشتی ئەتۆمی ئیمزا نەكردووە، هەروەها 

كەلوپەل و عەمبارە ئەتۆمییەكانیشی لەوانەن كە كەمرتین ئاستی خۆپارێزییان 

تێدایە لە جیهاندا.

سەر  دەكەوێتە  بوشەهر  ئەتۆمی  ك��وورەی  خراپرت،  ئەوانەش  هەموو  لە   •

یەكرتبڕینی سێ پلێتی )چینی( تەكتۆنی.
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و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بەالی  كاریگەرییەكان 
هاوپەیامنە هاوڕاكانیەوە لەسەر ئاستی سیاسەتەكان

گوشاری ئابوری یاخود هێزی سەربازی ناتوانێت بەرنامە ئەتۆمیەكەی ئێران 

»رابگرێت«: چونكە پەیوەستە بە شانازییەكی زۆرەوە )هەرچەندە ئەوەش بۆ 

زەوەندەكان  و  زۆر  تێچوونە  دەتوانرێت  ئاسانیش  بە  بێت(،  خشتەبردن  لە 

فەرامۆش بكرێن.

هەرگیز مەسەلەی ئەتۆمی بە تەواوی چارەسەر ناكرێت، بێ چارەسەرێكی 

هێشتنەوەی  زامنكردنی  بۆ  بەردەوامیش  چارەسەری  تاكە  فراوانرت:  سیاسی 

بەرنامە ئەتۆمیەكەی ئێران تەواو بە ئاشتی، لە چارەسەرێكی دیپلۆماسیدایە 

كە بە شێوەیەكی هاوبەش سازانی لەسەر بكرێت. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەش، 

لە  ئامانجەكە خۆی  پێویستە  ئەوا  نییە،  ئاشتەوایی سیاسی چاوەڕوانكراو  كە 

بەدەستهێنانی بڕێك لە  كرانەوەدا ببینێتەوە.

منونە،  بۆ  سەر:  بخرێتە  رۆشناییان  پێویستە  و  هەیە  دیكە  ب��ژاردەی 

مەزەندە دەكرێت توانای وزەی خۆر لە ئێران بە رێژەی 13 هێندە، لە كۆی 

پێداویستیەكانی لە وزە زیاتربێت. لەڕێی پێشكەشكردنی تەكنیكی پێشكەوتووی 

وزەی جێگرەوەی ئێرانەوە دەكرێت پێشینەیەك بۆ ئەو دەوڵەتانەی دیكەش 

بچەسپێندرێت كە خوازیاری وزەی ئەتۆمین.

پێویستە دیپلۆماسیەتی گشتی تەواوكەری دیپلۆماسیەتی ئەتۆمی بێت: 

ئێرانێكی  بوونی  كە  روونبكەنەوە  ئێرانییەكان  بۆ  ئەوە  هەوڵەكان  پێویستە 

یەكێك  بە   – پەراوێز خراو  و  الواز  ئێرانێكی  نەك   – یەكگرتوو  و  گەشەكردو 

واشنتۆنیش  دەبێت  هەروەها  دادەنرێت.  ئەمەریكا  بەرژەوەندییەكانی  لە 

ئەتۆمی  چارەسەرێكی  لە  چیان  پێكەوە  ئێرانییەكان  كە  بكاتەوە  روون  ئەوە 

هەڕەشەی  و  سزاكان  كەمكردنەوەی  لە  )جگە  دەستدەكەوێت  مامناوەنددا 

جەنگ(، هەروەها ئەوەش شیبكاتەوە كە چۆن گرتنەبەری رێچكەیەكی ئێرانی 

ئاشتەواییرت ئابوری واڵتەكە باش دەكات و توانا تەكنۆلۆجیەكانی بە هێز دەكات 

بە توانای ئەتۆمی ئاشتیانەشییەوە.
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 پێشەكی
بەرنامە ئەتۆمییە ناكۆكی ئامێزەكەی ئێران بۆ زیاتر لە دەیەیەك 

ویالیەتە  ه��ەب��ووە.  نێودەوڵەتییەوە  شانۆی  بەسەر  هەژموونی 

بەبێ  هاوبیرەكانیشی،  هاوپەیامنە  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

چاالكییە  بكەن  ئێران  لە  زۆر  ئەوەی  بۆ  كرد  كاریان  ماندووبوون 

چونكە  پ��ێ��وەی.  بكەن  پابەندی  و  بوەستێنێت  ئەتۆمییەكانی 

بەرنامەكەی بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم و هەوڵەكانی لەپێناو بەدەستهێنانی 

تایبەتیان  نیگەرانییەكی  تەواو،  ئەتۆمی  توانای هێنانەكایەی سوڕێكی 

ئێران  ئەوەیە  مانای  توانایانە  ئەم  بەدەستهێنانی  دروستكردبوو. 

دەتوانێت سووتەمەنی بداتە هەریەك لە وێستگەكانی بەرهەمهێنانی 

و  ئابوری  سزا  و  دانوستانەكان  بەاڵم  ئەتۆمییەكان.  بۆمبە  و  وزە 

سیاسیەكان و كردەوە تێكدەرانە نهێنیەكان و هەڕەشە سەربازییەكان، 

بەرنامە  بەرەوپێشچوونی  كردووە  ئەوە  بۆ  كاریان  باردا  باشرتین  لە 

ئەتۆمییەكەی ئێران دوابخەن.

ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  2013دا،  ساڵی  شوباتی  لە 

)IAEA(، مەزەندەی كرد عەمباری ئێران لە ماددەی كەرتبووی پوختە 

گەشەی كردبێت بۆ نزیكەی 7 تۆن لە یۆرانیۆمی پیتێندراو بە رێژەی 5% 

و 167 كیلۆگرام لە یۆرانیۆمی پیتێندراو بە رێژەی %20. دواپێشهاتییان 

پیتێندراو  عەمباری  چونكە  نیگەرانییە،  مایەی  تایبەت  شێوەیەكی  بە 

دەستكەوتنی  بۆ  پێویست  كاتی  لە 90%(  )زیاتر  بە  رێژەی 20%  بە 

ماددەی كەرتبوو، بۆ دروستكرنی چەكی ئەتۆم لە یۆرانیۆمی رسوشتی 

ئێران كۆیكردۆتەوە، ئەگەر  كەم دەكاتەوە. ئەو ماددەیەش كە ئێستا 

بە رێژەیەكی بەرزتر بپیتێندرێت، دەكرێت بەشی دروستكردنی پێنج 

ئەو  زیاترە  نیگەرانی  مایەی  ئەوەی  بكات. هەروەها  ئەتۆمی  بۆمبی 

زیاتر دەركردنی  ئامێری  دانانی  بە  ئێران دەستیكردووە  راستییەیە كە 

كارە  ئەم  دەكرێت  كە  پیتاندن،  بۆ  ناتانز  دام��ەزراوەی  لە  ناوەندی 



12

تواناكانی لە پیتاندنی یۆرانیۆم بە شێوەیەكی زیاتر بەرزبكاتەوە.

لە كاتێكدا كە پەیامننامەی رێگرتن لە باڵوبوونەوەی چەكی ئەتۆم 

ئاشتیانە و مەدەنیانە  ئەتۆمی  ئێران دەدات وزەی  بە  )NPT(، رێگە 

بەرهەم بهێنێت، كرۆكی بابەتەكە ئەوەیە ئایا ئێران پابەندی ماددەی 

لە  ئەتۆم  بەچەكی  پەیوەندیدار  چاالكی  كە  بووە  پەیامننامەكە  2ی 

تەكنۆلۆجیایەی  ئەو  دەوڵەتان قەدەغە دەكات. دەشتوانرێت هەمان 

دەهێنێت،  بەرهەم  ئەتۆمییەكان  كوورە  بۆ  پیتێندراو  نزم  یۆرانیۆمی 

بۆ چەكی  پیتێندراو  بەرز  یۆرانیۆمی  بەرهەمهێنانی  بۆ  بەكاربهێرنێت 

ئەتۆم.

ئەگەری  ئیرسائیل  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

پڕچەكبوونی ئێرانیان بە چەكی ئەتۆم بە »قبوڵ نەكراو« و »هەڕەشە 

لەسەر بوون« وەسفكردووە. لە هەمانكاتدا ئێران چەندین جار، بەرنامە 

ئەتۆمییەكەی كە سوورە لەسەر ئەوەی ئاشتیانەیە، بەوە وەسفكردووە 

ئەو  و  تازەگەری  سیمبولی  و  نییە«  گفتوگۆ  بۆ  و  گەلە  »مافی  كە 

پێشكەوتنە تەكنەلۆجیایەیە كە بەالی ئەوەوە هاوتایە بە چوونەسەر 

راپرسیانەدا كە  لەو  بەندە رەگداكوتراوەكان  و  مانگ. سەرەڕای كۆت 

ئەوا  دەدرێن،  ئەنجام  تەلەفۆنەوە  لەڕێی  داخراوەكان  كۆمەڵگە  لە 

زۆرینەی  كە  دەردەخەن  ئەوە  زۆری  بە  بنكۆڵكارییەكان  لێكۆڵینەوە 

پەرەپێدانی  لە  بێت  ب��ەردەوام  واڵتەكەیان  باشە  پێیان  ئێرانییەكان 

سەركردەكانی  هەروەها  ئەتۆم.  وزەی  مەدەنیانەی  بەرنامەیەكی 

ئۆپۆزسیۆنیش كە حكومەتی ئێران بە »دنەدەران« وەسفیان دەكات، 

ئێران  ئەتۆمی  مافی  لە  پارێزگاری  پێویستە  كە  كردۆتەوە  دووپاتیان 

بكرێت.

ئەتۆمی  مەسەلەی  بۆ  كراوە  میدیایی  رووماڵی  ئێران  حكومەتی 

پێویستی  زۆر  ناوخۆیی  گفتوگۆیەكی  ئەوەش  كە  كردووە،  قەدەغە 

 – تێچوون  ئەژماركردنی  لۆجیكی  بنەمای  بە  سەبارەت  كپكردۆتەوە 
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لە  گرنگ  پرسیاری  واڵتەوە.  ئەتۆمی  ئەجێندای  پشت  لە  سوودەكان 

بواری گشتیدا نەخراونەتەڕوو، هەروەها وەاڵمدانەوەشیان.

پرسیاری وەك: قەبارەی خەرجی ئەتۆمیی ئێران لەڕووی داراییەوە 

تەكنۆلۆجیای  لە  وەبەرهێنانە  بە  پێویستی  ئێران  بۆچی  چەندە؟ 

و  پیتاندنی  و  گۆڕینی  و  یۆرانیۆم  كانزاكردنی  بە  وەك  سەرەتاییدا 

وێستگەكانی دروستكردنی سووتەمەنی؟ ئایا توانای ئەتۆمی، خۆژێنی 

لە وزە بۆ ئێران لە مەودای دووردا  مسۆگەر دەكات؟

لە  ئێران  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  بارودۆخی  نییە،  روون  هەروەها 

چیدایە بە بەراورد لەگەڵ بەرنامەی واڵتانی دیكە؟ بارگرانی ژینگەیی 

و  ئێران  كوورەكانی  و سەالمەتی  ئاسایش  ئاستی  ئەتۆم چییە؟  وزەی 

دامەزراوە ئەتۆمییەكانی لە چیدایە؟

خاڵی  یەكەم  هەیە.  وەاڵم  بە  پێویستیان  پرسیارانە  ئەو  بەاڵم 

تێچوونی  مەزەندەكردنی  بكرێت  پێ  دەستی  دەكرێت  كە  گونجاویش 

هەوڵەكانی ئێرانە بە درێژایی نیو سەدە بۆ بەدەستهێنانی تەكنۆلۆجیای 

ئەتۆمی. لە كاتێكیشدا كە زۆربەی بەرنامە ئەتۆمییەكان ناڕوونن لە رووی 

داراییەوە، ئەوا چەندین ساڵ لە چاالكی نهێنی وادەكات هەڵسەنگاندنی 

تایبەت،  شێوەیەكی  بە  تاران  ئەتۆمییەكانی  خەرجییە  بۆ  بابەتیانە 

ئەتۆمییەكە  بەرنامە  ئ��ەوەش،  سەرباری  بێت.  قورس  مەسەلەیەكی 

خەرجی ناڕاستەوخۆی بەسەر ئابوری واڵتدا سەپاندووە لە شێوەی سزای 

زۆر و زەوەندی بوارەكانی دارایی و تەكنۆلۆجیا و وزە دا. بە پكشنینی 

هێڵە  دیارەكان،  كەسایەتییە  دیداری  و  ئاشكراكان  بەردەستە  زانیارییە 

دەبن.  بەرجەستە  ناڕاستەوخۆكان  و  راستەوخۆ  تێچوونە  گشتییەكانی 

سوودە ئابوریەكانی وەبەرهێنان لە تەكنۆلۆجیای سەرەتایی و سووربوون 

ئەوەش  هەڵسەنگاندنن،  شایانی  ناوخۆدا  لە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  لەسەر 

یۆرانیۆم  سەرچاوەكانی  لە  بڕیار  خۆی  ئێران  كە  بەوەی  پشتبەسنت  بە 

و تواناكانی لە پااڵوتنی یۆرانیۆم و دروستكردنی سووتەمەنی دەدات.
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پیتاندنی  بۆ هەوڵەكانی  پاساو  و  بیانو  ئێران چەندین  حكومەتی 

زۆرجار  كە  بیانوانەی  لەو  یەكێك  دەهێنێتەوە.  ناوخۆیدا  لە  یۆرانیۆم 

دەبینێتەوە  ل��ەوەدا  خۆی  دەهێنن،  بەكاری  ئێرانییەكان  بەرپرسە 

لە  گاز  و  نەوت  لە  كەمرت  بڕێكی  دەدات  بواریان  ئەتۆم  وزەی  كە 

دەكرێت  پاشەكەوت  بڕەی  ئەو  لەبەرامبەردا،  بەكاربهێنن،  ناوخۆدا 

هەناردە دەكرێت بۆ بەدەستهێنانی سوودێكی ئابوری گەورەتر. بەاڵم 

كەرتی  لەسەر  ئەتۆم  وزەی  تەكنەلۆژیەكانی  و  ژینگەیی  دەستكەوتە 

هایدرۆكاربۆنات و تواناكانی وزەی نوێبووەوەیە كە ئێران هەیەتی.

سەرەڕای ئەوەش، ئێران یەكەم واڵتی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە وزەی 

ئەتۆم بخاتە خزمەتی بەرهەمهێنانی وزەی كارەباوە، ئەوا دراوسێكانی، 

بە دەوڵەتی ئیامراتی عەرەبی یەكگرتوو و شانشینی عەرەبی سعودیە و 

شانشینی بەحرەین و دەوڵەتی كوەیت و سوڵتاننشینی عومان و دەوڵەتی 

قەتەر و میرس و یەمەن، بەڵێنیانداوە، بێ ورەییانە، هەمان ئەو هەنگاوە 

بنێن. شیكردنەوەیەكی بەراوردكارانەش ئەوە ئاشكرا دەكات، كە بە پێی 

بنەمای تەكنۆلۆژیا و ئابوریانە، پێدەچێت وێستەگە ئەتۆمییەكانی ئێران 

– تا رادەیەكی زۆر – كۆن بن و زیادەڕەوی لە نرخەكەیاندا كرابێت، بە 

بەراورد بە كوورەی ئەتۆمی واڵتانی دیكە لە هەمان ناوچەدا.

وێستگەی  بەسەر  ئەتۆمییەی  رسوشتییە  ئەوكارەساتە  پاش  لە 

وزەی ئەتۆمی فۆكۆشیامی ژاپۆن بۆ بەرهەمهێنانی كارەبادا هات، ئەو 

مەترسیانە وروژان كە لە زۆر كۆنەوە هەبوون سەبارەت بە سەالمەتی 

لەبەرچاوگرتنی  بە  ئاسایشییان.  و  ئێران  ئەتۆمییەكانی  دام��ەزراوە 

روودان��ی  ئەگەری  ب��ەردەم  لە  كە  ئێران  تۆبۆگرافیای  رسوشتی 

پرسیار  ئێران  لە  را  دروستكەرانی  لە  زۆرێك  ئەوا  بوومەلەرزەدایە، 

ئامادەیی  پێیەش  بەم  دەكەن.  ئێرانەوە  ئەتۆمی  سیاسەتی  لەبارەی 

مەسەلەیەكی  ئەتۆمی  نائاسایی  باری  روبەڕووبوونەوەی  بۆ  واڵتەكە 

دیكەیە كە پێویستی بە لێكۆڵینەوەیەكی هەمەالیەن هەیە.
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تێڕوانینێكی قووڵ بۆ ئەم مەسەلە گرنگانە، دەتوانێت ئامڕازێكی 

كاریگەر بۆ دیپلۆماسیەتێكی گشتی لەسەر ئاستی میللی بۆ كۆمەڵی 

گفتوگۆی  لە  زۆر  رادەیەكی  تا  ئێران  گەلی  بكات.  دابین  نێودەوڵەتی 

باشرتدا  بارێكی  لە  رۆشنبیرتر  ئێران  جەماوەرێكی  الدراوە.  ئەتۆمی 

ئێستا  تا  بەرنامەیەكی ئەتۆمی، كە  دەبێت بۆ حوكمڕانی، لە سوودی 

تیچوونەكانی زۆرن – بە پلەی یەكەم بەالی ئێرانیەكانەوە – دڵنیاییش 

بابەتانەی  ئەو  دەكرێت  هەروەها  نییە.  سوودەكەی  بە  سەبارەت 

یاخود  ئەتۆمی  ئاسایشی  و  سەالمەتی  وەكو  مشتومڕن،  جێی  كەمرت 

سەرچاوەكانی وزەی جێگرەوە، گفتوگۆ دیپلۆماسییەكان فراوانرت بكەن، 

ئەویش لە هەوڵێكدا بۆ كردنەوەی گرێكوێرەی قەیرانی ئەتۆمی ئێران.

دروستكردنی قەیران
چەمكی بەرنامە ئەتۆمییەكە لەسەردەمی حوكمڕانی شادا 

)1979-1957(
ساڵی  لە  ئێران،  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  سەرەتاكانی  دەتوانرێت 

ویالیەتە  ئەوەیە  جیاوازییەكان  لە  یەكێك  بكرێت.  بەدی  وە   1957

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا – پشتیوانی سرتاتیجی سەرەكی تاران لەوكاتە 

دا – خۆی تۆوی پەرەپێدانی بەرنامەیەكی ئەتۆمی چاند بە ئیمزاكردنی 

رێككەوتنێك لەگەڵ ئێران بە سەرپەرشتی دەستپێشخەرییەكەی دوایت 

كۆمپانیای  ئاشتیدا«.  لەپێناو  »ئەتۆم  ئەمەریكا  سەرۆكی  ئایزنهاوەری 

 American Machine( ف��اون��دەری«  ئاند  ماشین  »ئەمەریكان 

پێداویستییە ئەتۆمییەكان تەیاركرد لە  ئێرانی،  بە یەكەم   )Foundry

زانكۆی تاران، ئەویش لەڕێی كوورەیەكەوە كە تواناكەی )5( مێگاوات 

كۆمپانیایەكی  هەروەها  بوو.  دۆالر  ملیۆن  یەك  تێچوونەكەی  و 

 General( داینامیكس«  »جەنەراڵ  كۆمپانیای  كە  ئەمەریكا  دیكەی 

Dynamics( بوو، بڕی 5.15 كیلۆگرام لە یۆرانیۆمی بەرز پیتێندراوی 
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دایە ئێران كە لە دروستكردنی چەكی ئەتۆمدا بەكاردەهێرنێت، ئەویش 

بەاڵم  سووتەمەنی.  بە  تاران  لە  توێژینەوە  كوورەی  تەیاركردنی  بۆ 

چونكە  بوو،  سەرەتاییەكە سست  بەرەوپێشچوونە  ئەوەش،  سەرەڕای 

كوورەكە تا ترشینی دووەمی 1967 ئامادە نەبوو بۆ كاركردن.

یەكەمانەی  دەوڵەتە  لەو  بوو  یەكێك  ئێران  1968دا  ساڵی  لە 

)NPT(ی��ان  ئەتۆم  چەكی  باڵوبوونەوەی  لە  رێگرتن  پەیامننامەی 

ئیمزاكرد كە دوای دوو ساڵ لەو مێژووە لەالیەن پەرلەمانی ئێرانەوە 

گەرەنتییەكانی  رێككەوتنی  1974دا  ساڵی  لە  ت��اران  كرا.  پەسەند 

تەواوكرد.  ئەتۆم  نێودەوڵەتی وزەی  ئاژانسی  لەگەڵ  بە خۆی  تایبەت 

ئێران دامەزرێندرا و  هەر لە هەمان ساڵدا رێكخراوی وزەی ئەتۆمی 

و سویرسا  فەرەنسا  لە  كە  ئەتۆمی  فیزیاناسی  زانای  ئیعتیامد  ئەكبەر 

خوێندبووی، بە سەرۆكی دانرا. بە پشتیوانی بازدانە نەوتییەكەی ساڵی 

1974یش، محەمەد رەزا شا پەهلەوی لە ناكاو بڕیاری دا وزەی ئەتۆم 

ئەوەبوو،  رەسمیش  لێدوانی  پێشینەی حكومەتەكەی.  لە  كاری  بكاتە 

فیڕۆ  بە  كرابوو،  وەسف  بەنرخەكە«  »م��اددە  بە  كە  نەوت  نابێت 

بدرێت، بەم پێیەش پێویستە عەمباری وزەی ئێران هەمەجۆر بكرێت. 

بەالی شاوە تەكنۆلۆجیای ئەتۆمی تەنیا بۆ نوێبوونەوە پێویست نەبوو، 

بەڵكو سیمبولیش بوو بۆ هێز و هەژموونی ئێران كە ئەوكاتە خەریك 

بوو بە دەستی دەهێنان.

ریسێرچ  »ستانفۆرد  كۆمپانیای  كە  ئەمەریكا  كۆمپانیایەكی 

ئەوەی  مەزەندەی  )Stanford Research Institute(ە  ئینستتیوت« 

كرد ئەگەر ئێران بیەوێت سەربەخۆیی لە بواری وزەدا بەدەستبهێنێت 

بە  پێویستی  ئەوا  بگونجێت،  »زلهێزێك«دا  لەگەڵ  كە  شێوەیەك  بە 

تا  هەیە  ئەتۆم  وزەی  لە  كارەبا  وات  كیلۆ  هەزار   23 بەرهەمهێنانی 

ساڵی 1994. بە پشتبەسنت بەم ئامۆژگاریەش، بەشێوەیەكی الوەكی، شا 

ئەو كاتە پالنێكی ئامانجداری رایگەیاند بۆ پەرەپێدانی خێرای چەندین 
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بڕیارێكی  پێوانەیی. ئەگەرچی  كاتێكی  لە  تەواوكراو  ئەتۆمی  كوورەی 

نا  ئامانجدارە  مەبەستە  نەدابوو،  كوورەكانەوە  ژمارەی  كۆی  لەبارەی 

واقیعیەكە ئەوەبوو سااڵنە یەك كوورە پەرەی پێ بدرێت.

رێكخراوی  رادەهێرنان.  ئێرانییەكان  ئەتۆمییە  كادرە  لەوكاتەشدا 

زانكۆ  لەگەڵ چەند  تایبەتی  ئێران چەند گرێبەستێكی  ئەتۆمی  وزەی 

و سەنتەرێكی تەكنیكی پایەبەرز لە سەرانسەری جیهاندا ئیمزاكرد بۆ 

یەكێك  ئەتۆمییەكەی.  بەرنامە  بۆ  مرۆیی  سەرمایەیەكی  ئامادەكردنی 

لەو دامەزراوانەش »پەیامنگای ماساچوستس بۆ تەكنۆلۆژیا« بوو، كە 

لەبەرامبەردا بڕی 20 ملیۆن دۆالری بە دیاری لە ئێران وەرگرت. لەنێو 

دواتر  كە  تێدابوو  كەسی  چەندین  پێدەكرا  راهێنانیان  كە  ئەوانەشدا 

بەرنامە ئەتۆمییەكەی رژێمی ئیسالمیدا،  لە  بڕیار  بوونە دروستكەری 

لەوانەش عەلی ئەكبەر ساڵحی وەزیری پێشووی دەرەوە و سەرۆكی 

ئێستای رێكخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران.

نائاسایی شا، رێكخراوی وزەی  لە ساڵی 1977دا بە پشتیوانیەكی 

و  بینی  بەخۆوە  سەرسوڕهێنەری  بەرفراوانبوونێكی  ئێران  ئەتۆمی 

ئەو  و مەشقكاری خستەكار.  تەكنیككار  و  ئەندازیار  و  3800 شارەزا 

خوێندكارانەش كە لە دەرەوەی واڵت راهێنانیان پێكرابوو، وەك شارەزای 

زانا  زیادبوونی  رێكخراوەكە  هەروەها  واڵتەكە.  بۆ  گەڕانەوە  ئەتۆمی 

ئەتۆمییەكانی بەٍرێژەی دوانزە هێندە بەخۆوە بینی و ساڵی 1974 لە 

67 زاناوە بووە 862 زانا لە ساڵی 1977دا. سااڵنی كۆتایی حوكمڕانی 

دووەم  ئێران  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی  پەهلەویش،  خانەوادەی 

گەورەترین بودجەی واڵتەكەی لە دوای كۆمپانیانی نیشتامنی نەوتی 

ئێران پێدرا. فەرمانبەرانی رێكخراوەكە لە توێژە مووچەبەرزەكان بوون 

دەسەاڵتپێدانی  رێكخراوەكە  سەرۆكی  ئیعتیامد  ئەكبەر  ئێراندا.  لە 

رێكخراوەكەی.  خەرجی  بە  سەبارەت  هەبوو  ئیمپراتۆری  رەه��ای 

لە  بودجەی سااڵنەی رێكخراوەكەش بە شێوەیەكی خێرا بەرزبۆوە و 
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ساڵی  لە  دۆالر  ملیار   1.3 بووە  1975دا  ساڵی  لە  دۆالر  ملیۆن   30.8

1976دا و بۆ زیاتر لە سێ ملیار دۆالر لە ساڵی 1977دا )یەكسانە بە 

زیاتر لە 11 ملیار دۆالر بە نرخی ساڵی 2012(.

مەترسییەكانی ئەمەریكا سەبارەت بە نیازەكانی ئێران تایبەت بە 

لەسەر  شادا  سووربوونی  سایەی  لە  زیاتربوون  ئەتۆم  باڵوبوونەوەی 

سووڕێكی  جێبەجێكردنی  بۆ  پێویست  توانای  خاوەنی  ببێتە  ئەوەی 

تەواوی سووتەمەنی ئەتۆمی و بەرهەمهێنانەوەی پلۆتۆنیۆم – چونكە 

لە  ئەتۆم  تێركردنی چەكێكی  بۆ  بوو  ئاسانرتین  لەوكاتەدا  ئەم شێوازە 

پیتێندراو. واشنتۆن كە هێشتا لە شۆك دابوو  بەكارهێنانی یۆرانیۆمی 

بە هۆی تاقیكردنەوە ئەتۆمییەكەی هیندستانەوە لە ساڵی 1974دا، بە 

گومان بوو، داوای لە ئیدارەی »جیراڵد فۆرد« كرد گرەنتی ئەوە بدات 

كە بیسەملێنێت نیازەكانی ئێران ئاشتیانەن.

هەڵگیراوە،  لەسەر  قەدەغەیان  دواییانە  بەم  بەڵگەنامانەی  ئەو 

وردەكاری سەرسوڕهێنەر سەبارەت بە دانوستانی ئەتۆمی تاڵی نێوان 

 1974 سااڵنی  نێوان  لە  ئێران  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

هەمان  كە  ئەوەیە  سەرنجە  مایەی  ئەوەی  دەكەن.  ئاشكرا   1978 و 

ئێستای  ئەتۆمی  روبەڕووبوونەوەی  هۆی  بوونەتە  مەسەالنەی  ئەو 

هەستیار،  تەكنۆلۆژیای  بە  دەستگەیشنت   – خۆرئاوا  و  ئێران  نێوان 

ناكۆكی  جێگای  ئەوكاتەش   – زیاتر  گرەنتی  سووتەمەنی،  عەمباری 

ویالیەتە  حكومەتی  رێككەوتن،  بگەنە  نەتوانرا  كاتێكیش  ب��وون. 

لەالیەن  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژیای  فرۆشتنی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

بەرامبەریشدا  لە  كرد.  قەدەغە  ئێران  بۆ  ئەمەریكییەكانەوە  كۆمپانیا 

شا بڕیاری دا »ئەگەر روون نەبێت كە مامەڵەی واڵتی پلە دوو لەگەڵ 

ئێران ناكرێت« ئەوا بە دوای فرۆشیاری ئەتۆمی دیكەدا دەگەڕێت.

فەرەنسا و ئەڵامنیا كەلێنەكەیان پڕكردەوە، رێكخراوی وزەی ئەتۆمی 

 Kraftwerk( »ئێرانیش دەسەاڵتی دایە كۆمپانیای »كرافتفیرك یونیەن
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Union(ی ئەڵامنی – پرۆژەیەكی هاوبەشە لەنێوان »سیمنز ئەی جی« 

)Simens AG( و »ئەی ئی جی تلفۆنكن« )AEG Telefunken( – بۆ 

مێگاوات.   1.196 توانای  بە  پەستێندراو  ئاوی  كوورەی  دوو  بنیاتنانی 

بەهای گرێبەستی رادەستكردنی كلیلەكەش كە بە گوێرەی وێستگەی 

)دەكاتە  دۆالر  ملیار   4.3 دەگاتە  دەكرێت،  هاوردە  وزەكە، هەمووی 

21 ملیار دۆالر بە نرخی ساڵی 2012(. پرۆسەكانی بیناكردن لە ئابی 

وادەیەكی  دەستنیشانكردنی  لەگەڵ  پێكرد،  دەستیان   1975 ساڵی 

ساڵی 1981دا. هەڵبژاردنی شوێنی  لە  تەواوبوونی  بۆ  دانراو  بۆ  پالن 

خۆرهەاڵتی  باشووری  دەكەوێتە  كە  بوشەهر،  شاری  لە  پرۆژەكەش 

ئێران، وایكرد تێچوونی پرۆژەكە بەشێوەیەكی سەرنجڕاكێش زۆربێت، 

ناوچەیەكی  لە  و  بوومەلەرزەیی  چاالكی  بەردەم  كەوتبووە  چونكە 

لەگەڵ  نەبوو.  پێویستی  ماددی  ژێرخانی  كە  بوو  ناپێشكەوتوودا 

لە  شوێنەكەی  بەهۆی  بوشەهر  سەرەكی  بەشێوەیەكی  ئەوشدا، 

باركردنی  ئاسانكاری  بۆ  ئەویش  هەڵبژێردرا،  كەنداو  كەنارەكانی 

ئامێرەكانی وێستەگەی وزەی ئەتۆمەكە و كەلوپەلەكانی.

شا پالنێكی هەمەالیەنیشی بۆ بەدەستهێنانی سووتەمەنی ئەتۆمی 

دۆالر  ملیارێك  بەهای  بە  قەرزێكی  1975دا  ساڵی  بۆیە  هەبوو. 

1977دا(  لەساڵی  دۆالر  ملیۆن   180 بەهای  بە  دیكەش  )قەرزێكی 

»یۆرۆدیف«  پیتاندن  ئەتۆمی  وێستگەی  بنیاتنانی  بۆ  كرد  پێشكەش 

هاوبەشییەكی  بەپێی  وێستگەیەكە  كە  فەرەنسا  لە   )Eurodif(

كۆمپانیای  رێككەوتنەكە  لە  بەشێكیش  وەك  بنیاترناوە.  نێودەوڵەتی 

%40ی  خاوەنی  ئێران  كە  دامەزرێندرا   )Sofidif( »سۆفیدیف« 

پشكەكانی بوو، لە كاتێكدا فەرەنسا خاوەنی %60 كەی دیكەی بوو. 

دوای ئەوە،«سۆفیدیف« بووە خاوەنی %25ی پشكەكانی »یۆرودیف« 

كە  ئێران  دایە  پیتێندراوەی  یۆرانیۆمە  ئەو  بەشی %10ی  ئەوەش  كە 

بەرهەم دەهێرنا. سەرباری ئەوەش، ئێران گرێبەستێكی بە بەهای 700 
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لە  یۆرانیۆم  زەردی  كێكی  تۆن   600 كڕینی  بۆ  ئیمزاكرد  دۆالر  ملیۆن 

باشوری ئەفریقیا، هەروەها بەشێكی بەڕێژەی %15ی كانی یۆرانیۆمی 

هەوڵی  ئێران  بەوەش،  هاوتەریب  دەستكەوت.  نامیبیا  لە   »RTZ«

چاودێری بۆ گەڕان بە دوای یۆرانیۆمەدا لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتدا 

دەستپێكرد.

»فراماتۆم«  كۆمپانیای  لەگەڵ  رێككەوتنێكیش  ه��ەروەه��ا 

بەرهەمهێنی وزەی  بنیاتنانی دوو  بۆ  )Framatome(ی فرەنسیدا كرا 

ئەتۆم بە توانای 900 میگاوات لە دارخۆفینی نزیك شاری ئەهواز لەسەر 

خواستی  فەرەنسا  لەوەش،  جگە  قاروون.  رووباری  كەناری  هەردوو 

تێچوونی  بە  راگەیاند  ئێران  بۆ  دیكە  وێستگەی   8 بنیاتنانی  بۆ  خۆی 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەگەر  دۆالر،  ملیار   16 مەزەندەكراوی 

ئەمەریكا بەردەوام بێت لە رێگەنەدان بە كۆمپانیاكانی ئەمەریكا بۆ 

فرۆشتنی وێستگەكانی وزەی ئەتۆم بە ئێران.

دانوستانەكانی  لە  كەلێنی  دروسبوونی   1978 ساڵی  دواج��ار، 

بەوەی  بوو  رازی  شا  چونكە  بینی،  بەخۆوە  واشنتۆندا  و  تاران  نێوان 

چارەسەركردنی  وێستگەیەكی  بنیاتنانی  پالنەكانی  دەستبەرداری 

ژێرچاودێری  خستە  ئێرانی  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  و  بێت  پلۆتۆنیۆم 

ویالیەتە  بۆ  بەكارهاتوو  ئەتۆمی  سووتەمەنی  ناردنی  لەگەڵ  زیاتر 

كارتەر  جیمی  ئیدارەی  بەرامبەریشدا  لە  ئەمەریكا.  یەكگرتووەكانی 

رەزامەند بوو بە رێگەدان بە كۆمپانیاكانی ئەمەریكا تا كوورە بە ئێران 

بفرۆشن. بەاڵم گرژییە سیاسیەكانی دواتر لە تاران ئەم رێككەوتنانەی 

كردە بابەتێكی جێ مشتومڕ.

ناوخۆیان زیادكرد  ناڕەزاییەكانی  ئابوری  جیاوازی داهات و الوازی 

هاوشانی بەرنامە بەپەلەكەی شا بۆ تازەگەری كە زۆرێك لە ئێرانیەكان 

بە دەستباڵوی و گەندەڵییان لە قەڵەم دەدا. بۆیە ئیمپراتۆر ناچار بوو 

جڵەوی خەونە ئەتۆمییەكانی بگرێت. زریانی شۆڕشی ئیسالمی لە ئاسۆدا 
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پەنگی خواردبۆوە، حكومەتی جەمشید ئەموزیجاری سەرۆك وەزیرانیش 

دەستیكرد بە پێداچوونەوەی بەرنامە ئەتۆمیەكە. لە ساڵی 1979دا شاپوور 

بەرنامەكە.  سنوورداركردنی  بە  دەستیكرد  وەزیران  سەرۆك  بەختیاری 

كاتێكیش واڵت لە كاتێكی دواتری ئەو ساڵەدا بەرەو ئاڵۆزییەكانی شۆڕش 

شۆڕبۆوە، ئەوكاتە یەكێك لە كوورەكانی بوشەهر بەڕێژەی %85 تەواو 

ببو و %50ی كوورەیەكی دیكەش بنیاترنابوو.

بەرنامە ئەتۆمییەكە لە ژێر حوكمڕانی كۆماری ئیسالمیدا
راوەستان )1979 – 1984(

س��ەرك��ردە  ئ��ەو  ن��ێ��وان  سەرەتاییەكانی  گفتوگۆ  ل��ە  یەكێك 

شۆڕشگێڕانەی شایان رووخاند، سەبارەت بە شەرعیەتی رژێمی پێشوو 

كە  لەخۆگرتبوو،  ئەتۆمییەكەشی  بەرنامە  ئیمپراتۆرییەكە  میراتە  بوو. 

شۆڕشگێڕان بە بارگرانییەكی پڕتێچوویان دادەنا كە لەالیەن دەوڵەتانی 

سەپێندراوە.  نەوتدا  بە  دەوڵەمەند  دەوڵەتێكی  بەسەر  خۆرئاواوە 

ئایدیۆلۆژی  تەواو  ئەتۆمییەكە  بەرنامە  بە  دژ  وتاری  ئەوەشدا  لەگەڵ 

سوودەكان  و  تێچوون  بۆ  پراگامتی  شیكردنەوەیەكی  چونكە  نەبوو، 

ئاماژە بۆ ئەوە دەكات لە كاتێكدا تێچوونی وێستگەیەكی وزە كە بەگاز 

كاردەكات، 300 دۆالرە بۆ هەر كیلۆ واتێك لە ئێراندا، ئەوا تێچوونی 

دۆالر   3000 بۆ  دۆالر   2500 دەگاتە  بوشەهر  كوورەی  پێشبینیكراوی 

ئەتۆمییەكەی  لەپاش رووداوە  كیلۆ واتێك. سەرباری ئەوەش  بۆ هەر 

ساڵی 1979 لە دوورگەی رسی مایڵ )Three Mile Island( لە ویالیەتە 

سەالمەتی  بە  پەیوەندیدار  مەترسییەكانی  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 

سەرقاڵكرد.  ئێرانی  نوێی  دەسەاڵتدارانی  ئەتۆمییەكان،  دام��ەزراوە 

لە  بوون  بریتی  بەرنامەكە،  بە  دژ  دیكەی  پاساوەكانی  هەروەها 

سنوورداری سەرچاوەكانی یۆرانیۆم و شێوازی خاكەكەی كە لەبەردەم 

ئەگەری بوومەلەرزەدایە، لەگەڵ كەمی شارەزایی.
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لێدوانەكەی ئایەتوڵاڵ خومەینی لەبارەی وێستگە تەواونەبووەكانی 

بەكاردەهێرنێن،  گەنم«  عەمباركردنی  »سایلۆی  وەك  بوشەهر 

تەمموزی  مانگی  وابوو.  ئێران  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  مەرگی  زەنگی 

ئەتۆمی  وزەی  وێستگەكانی  هەموو  لە  بنیاتنان  پرۆسەكانی  1979دا 

بازرگان  مەهدی  سەرۆكایەتی  بە  كاتی  حكومەتی  وەستان.  ئێراندا 

دەستبەرداری هەموو ئەو گرێبەستە ئەتۆمییانە بوو كە ئەوكاتە ئیمزا 

كرابوون. بەاڵم ئەو بڕیارە بێ تێچوون نەبوو.

دەستبەسەركردنی  لەبەرامبەر  و  تۆڵەئامێز  وەاڵمێكی  لە 

فەرمانبەرانی باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە تاران وەكو بارمتە، دەوڵەتانی 

خۆرئاوا هەناردەكردنی ئەو ئامێرانەیان رەتكردەوە كە ئێران بەكرداری 

ئەمەریكاش –  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كڕیبوونی.  گران  نرخێكی  بە 

كە فەرمانبەرانی باڵیۆزخانەكەی لە تاران بۆ ماوەی 444 رۆژ بەبارمتە 

گیران – تەیاركردنی كوورەی تارانی بۆ توێژینەوە بە سووتەمەنی بەرز 

پیتێندراو راگرت، كە ئەمەش كوورەكەی ناچاركرد بەشێوەیەكی كاتی 

دەرگاكانی دابخات. راوەستانی بنیاتنانی وێستگە ئەتۆمییەكانیش بووە 

هۆی كۆچی بە كۆمەڵی زانا ئەتۆمییە ئێرانییەكان.

لە  گرێبەستەكەی  یونیەن«  »كرافتفیرك  كۆمپانیای  هەروەها 

بوشەهر كۆتایی پێهێنا، بەاڵم ئێران لەو پرۆژەیەدا بڕی 5.5 ملیار مارك 

زیانی كردبوو )دەكاتە نزیكەی 2.8 ملیار دۆالری ساڵی 1979 و 9.6 

ملمالنێیەكی  ئەوەشدا  دوای  بە   .)2012 ساڵی  بەنرخی  دۆالر  ملیار 

هاتەئاراوە.  نێودەوڵەتی  دادگایەكی  چەند  لە  سەخت  یاسایی 

بەپشتبەسنت بە حوكمی ژووری بازرگانی نێودەوڵەتی لە ساڵی 1982دا، 

كەلوپەلیان  پارچە  هەزار   80 نزیكەی  ئەڵامنیەكان  كۆمپانیا  دەبووایە 

قەرەبوو  بەدەستهێنانی  بۆ  ئێران  بەاڵم هەوڵەكانی  بكردایە.  هەناردە 

بەهۆی تەواونەكردنی كوورەكان و ئەو پارەیەی درابوو بۆ سووتەمەنی 

ئێران تەیاركردنی  بۆ  ئەڵامنیاش  پێشنیارێكی  چوون.  با  بە   ئەتۆمی 
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بە وێستگەی هاوچەرخی وزە كە بە گاز كاریان دەكرد بۆ یەكالكردنەوەی 

مەسەلەی داواكردنی بڕی 5.4 ملیار دۆالر، گوێی لێ نەگیرا.

بە  لەگەڵ فەرەنسیەكان سەبارەت  یاساییەكانیشە  هەرچی سكااڵ 

كۆمپانیای »یۆرۆدیف«، ئەوا ساڵی 1991 یەكالكرانەوە، چونكە ئێران بە 

بڕە پارەیەك كە گەیشتە 1.6 ملیار دۆالر، قەرەبوو كرایەوە لەبری قەرزە 

بنەڕەتییەكەی لە ساڵی 1974دا بە سوودەكانیشەوە. تا ئەمڕۆش هێشتا 

ئێران وەك هەڵگری ناڕاستەوخۆی پشكەكانی »یۆرۆدیف« ناودەبرێت، 

بەاڵم بەپێی چارەسەرەكەی ساڵی 1991 مافی لە یۆرانیۆمی پیتێندراوی 

خاوەندارییەكی  هەر  ئەگەری  ئەزموونەش  ئەم  نییە.  دامەزراوەكەدا 

هاوبەشی ئێرانی بۆ دامەزراوە بیانییەكان لە داهاتوودا دوورخستەوە.

سەدام  حوكمڕانی  سایەی  لە  عیراق  1980دا  ساڵی  ئەیلولی  لە 

حسێندا هێرشی كردە سەر ئێران كە هێشتا لە ژانی دوای ئاڵۆزییەكانی 

ساڵی   8 جەنگێك  ب��ووە  دوات��ر  كە  هەنگاوەش  ئەو  ب��وو.  شۆڕشدا 

وەاڵمێكی  لە  وێرانكرد.  ئێرانی  ئەتۆمی  ژێرخانی  بەسەختی  خایاند، 

تۆڵەئامێزیشدا بۆ هێرشە ئاسامنییەكەی ئێران بۆ سەر كوورەی ئۆزیراك 

لەماوەی  عیراق  ئاسامنییەكانی  هێزە  عیراق،  ئەتۆمی  )تەمموز(ی 

جەنگدا 7 جار هێرشیان كردەسەر وێستگەی بوشەهر و وێستگەكەیان 

لە  هەریەك  ئەندازیارانی  مەزەندەی  بەپێی  داروپ���ەردوو.  ك��ردە 

ئۆبرفاخۆنزفیرین«  »تەكنیشەر  و   )Siemens( »سیمینز«  كۆمپانیای 

و  چاككردنەوە  تێچوونی   )Technischer Uberwachungsverein(

زیانە ژینگەییەكانی دوو كوورەكەی بوشەهر لە نێوان 2.9 و 4.6 ملیار 

دۆالردا بووە.

كاری نهێنی )-1984 2002(
ورەی  كاتێك  راب���ردوودا  س��ەدەی  هەشتاكانی  ناوەڕاستی  لە   

شۆڕشگێڕی لە ئێران الواز دەبوو، ئەوكاتەی هێشتا واڵت لە شەڕێكی 
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چارەسەرێك  وەك  تاران  سەركردەكانی  عیراق،  لەگەڵ  گشتگیردابوو 

بەرنامە  بە  چاوخشاندنەوە  بە  دەستیانكرد  بەرپەرچدانەوە،  بۆ 

ئەتۆمییەكەیاندا. سەركردە ئێرانییەكان هەستیانكرد دابڕاون – ئەوەش 

مەزەندەیەك بوو ئەو راستییە قووڵرتی كردبووەوە كە سەدام حسێن لە 

الیەن زلهێزەكانەوە بە چەكی پێشكەوتوو پشتیوانی دەكرا و بەزانیاری 

هەواڵگری گرنگی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا یارمەتی دەدرا بۆ 

دەستنیشانكردنی ئامانجە سەربازییەكان. جگە لەوەش، خەرجییەكانی 

جەنگ واڵتی بەرەو قەیرانێكی قووڵی سووتەمەنی برد كە لە پچڕانی 

دووبارەبۆوەی تەزووی كارەبادا بەڕوونی دەردەكەوت.

ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  دیمەنەش  ئەم  روبەڕووبوونەوەی  بۆ 

چونكە  بووژێندرایەوە.  وەستابوو،  1979ەوە  ساڵی  لە  كە  ئێران، 

لە  ئێران  زۆری  پێداویستی  هەندێك  دەیتوانی  ئەتۆمییەكە  بەرنامە 

كارەبا پڕبكاتەوە و وەك بەرپەرچێكیش لەبەرامبەر دوژمنانی رژێمی 

ئیسالمی لە دەرەوە كاربكات. لە ساڵی 1984دا عەلی خامنەئی سەرۆك 

كۆماری ئەوكاتە و رابەری بااڵی ئێستا، لەالیەن ئایەتوڵاڵ خومەینییەوە 

و  ئەتۆمییەكە  بەرنامە  دەستپێكردنەوەی  بۆ  پێدرا  دەس��ەاڵت��ی 

تەرخانكردنی پارە لە بودجەی نیشتامنیدا بۆ ئەو هەوڵە.

بۆ روبەڕووبوونەوەی دابڕانێكی نێودەوڵەتی بێ پێشینەش، حكومەتی 

ئێران بێهودە بەدوای هاوبەشێكدا دەگەڕا بۆ تەواوكردنی پرۆژەی بوشەهر، 

بەاڵم بەهۆی بەرهەڵستی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە هەموو 

هەوڵەكانی ئێران بە با چوون. تەنیا پیاوێك هەبوو وەاڵمێكی ئەرێنیانەی 

تارانی دایەوە، ئەویش عەبدولقەدیر خان، باوكی بەرنامەی چەكی ئەتۆمی 

پاكستان بوو. خان دووجار سەردانی بوشەهری كرد لە شوباتی 1986 و 

كانونی دووەم 1987دا. بەاڵم خێرا دەركەوت كە تەواوكردنی بەرنامەی 

بوشەهر لەتوانای عەبدولقەدیر خان زیاترە. تارانیش باوەڕێكی زیاتری ال 

دروستبوو كە تاكە رێگەی چارەسەری بەردەمی خۆژێنییە.
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توانای  ئ��ەوەب��وو  ئێرانییەكان  س��ەرك��ردە  هەنگاوی  یەكەم 

بهێنن.  بەدەست  ئەتۆمی  سووتەمەنی  سووڕێكی  جێبەجێكردنی 

لەڕێی  كردبوون  پێشكەش  یارمەتی  بەكرداری  خانیش  عەبدولقەدیر 

میرحسێن  رەزامەندی  بە  پیتاندن.  تەكنۆلۆژیای  بە  ئێران  تەیاركردنی 

هەڵبژاردنە  ل��ەدوای  )كە  ئەوكاتەش  وەزیرانی  س��ەرۆك  موسەوی 

»دنەدان«  تۆمەتی  2009بە  ساڵی  مشتومڕەكەی  جێ  سەرۆكایەتییە 

لە  رێككەوتنێك  سەپێندار(،  س��ەردا  بە  زۆری  بە  نیشتەجێبوونی 

نهێنییەكەی  تۆڕە  و  ئێران  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی  نوێنەرانی  نێوان 

بە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  بۆ  ئێران  بەرنامەكەی  پاشان  كرا.  عەبدولقەدیر 

نهێنی لە دایكبوو، لەڕێی بەدەستهێنانی دیزاینی تەكنیكی و رێنامیی 

دەركردنی  ئامێرەكانی  پێكهاتەی  لە  منوونەیەك  چەند  و  دروستكردن 

ناوەندی لە جۆری »P-1« )ئەویش دیزانێكی هۆڵەندییە مێژووەكەی 

عەبدولقەدیرخان  كە  دەگەڕێتەوە  رابردوو  سەدەی  حەفتاكانی  بۆ 

دزیبووی(.

بە  سەبارەت  ئێرانەوە  لەالیەن  زانیاری  بەدەستهێنانی  لەگەڵ 

دیزاینەكە، هەوڵە فراوانەكانی كڕین دەستیان پێكرد بۆ بەدەستهێنانی 

بەشە هەستیارەكانی بنیاتنانی زنجیرەیەك ئامێری دەركردنی ناوەندی. 

بۆیە بۆ منوونە لە ساڵی 1988دا كۆمپانیایەكی وەهمی ئێران بەناوی 

چەند  ئێران  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی  لە  لقێكە  كە  یار«  »كافوش 

پێكهێنەرێكی لە ئامێرەكانی دەركردنی ناوەندی و چەند بەستەرێكی 

هەزار   500 بەهای  بە   )Leybold( »لیبۆلد«  ئەڵامنی  كۆمپانیای  لە 

مامەڵەی  تر  جارێكی  ئێران  1995یشدا  ساڵی  لە  دەستكەوت.  دۆالر 

و  كردەوە  عەبدولقەدیرخان«  ئەتۆمییەكەی  ماركێتە  »سۆپەر  لەگەڵ 

لە  ناوەندی  دەركردنی  پێشكەوتووترەكانی  ئامێرە  لە  بەشێكی  چەند 

جۆری »P- 2« و دیزاینەكانی كڕی.    

هەروەها ئێران هەوڵیدا كوورەی تاران بۆ توێژینەوە نوێ بكاتەوە 
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ساڵی  لە  هەڵپەسێردرابوو.  شاوە   سەردەمی  لە  نوێكردنەوەی  كە 

1987دا لە كاتی نوێكردنەوەی دڵی كوورەكەدا، پەیامنگای ئەرجەنتین 

یۆرانیۆمی  لە  كوورەكەی  سووتەمەنی  جێبەجێكاری  توێژینەوەی  بۆ 

پیتێندراو بەڕێژەی %93 كە گونجاو بوو بۆ دروستكردنی چەكی ئەتۆم 

گۆڕی بۆ یۆرانیۆمی پیتێندراو بە رێژەیەكی كەمرت لە %20 و تێچوونی 

ئەم كارەش گەیشتە 5.5 ملیۆن دۆالر.

بۆ  كرد  ئیمزا  رێككەوتنێكی  ئەرجەنتین  ئەتۆمی  وزەی  لیژنەی 

تەیاركردنی كوورەی تاران بە 115.8 كیلۆگرام لە یۆرانیۆمی پیتێندراو 

بەڕێژەی %19.75 كە كوورەكە پێویستی پێی بوو، ئەو بڕەش بەكردەوە 

لە ساڵی 1993دا رادەستكرا.

لە ناوەڕاستی نەوەدەكاندا بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران جارێكی تر 

بوویەوە ئەولەویەتێكی نیشتامنی كاتێك زیاتر لە 800 ملیۆن دۆالری 

لە بودجەی نیشتامنی بۆ تەرخان كرا. سەنتەری تەكنۆلۆجیای ئەتۆمی 

و  كرایەوە  1990دا  ساڵی  لە  تاران  باشووری  ئەسفەهانی  شاری  لە 

لەگەڵیدا هەوڵێكی بەرفراوان دەستی پێكرد بۆ دۆزینەوەی هاوبەشی 

بەاڵم  ئێران،  دڵفراوانەكانی  پێشنیارە  س��ەرەڕای  ئەتۆمی.  دیكەی 

حكومەتی پاكستان هەر دوودڵ بوو لە بەشداری پێكردنی دراوسێكەی 

مەسەلەیە  بەو  بایەخی  بەاڵم چین هەر  ئەتۆمییەكانیدا،  زانیارییە  لە 

 60 بەهای  بە  تاران  لەگەڵ  ئەتۆمی  بازرگانی  مامەڵەی  پەكین  دەدا. 

ملیۆن دۆالری سااڵنە كرد، كە ئەمەش چینی كردە هاوبەشی سەرەكی 

ئەتۆمی ئێران. لە ساڵی 1991یشدا ئێران بە نهێنی نزیكەی یەك تۆنی 

ئەوەی  بەاڵم  كڕی،  چین  لە  )UF6(ی  یۆرانیۆم  فلۆریدی  شەشەم  لە 

بە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم رانەگەیاند كە كارێكی پێویست 

بوو لەناو رێككەوتنی گەرەنتییەكانی تایبەت بەخۆی لە چوارچێوەی 

پەیامننامەی رێگرتن لە باڵوبوونەوەی چەكی ئەتۆم )NPT(دا.

گوشاری ئەمەریكا بووە مایەی دانانی سنوورێك بۆ هاوكاری نێوان 
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چین و ئێران كە ئەمەش زەنگێكی دیكەی ئاگاداركردنەوە بوو بەوەی 

دەبێت ئێران پشت بە شارەزاییە نیشتامنییەكەی ببەستێت. بۆیە ئێران 

هەوڵی نوێی بۆ گێڕانەوەی توانا ئەتۆمییە كۆچكردووەكان بۆ نیشتامن 

و راهێنانی شارەزای نوێی دەستپێكرد. كۆمەڵێكی پێكهاتوو لە 77 زانای 

ئەتۆمی ئێران بۆ خوێندن رەوانەی سەنتەری فیزیای تیۆری لە ترایزتی 

ئیتاڵیا كران، ئەو سەنتەرەی كە بە هۆی قەرزێكی ئێران بە بەهای 3 

ملیۆن دۆالر لە قەیرانێكی دارایی رزگار كرابوو.

لە  دەینااڵند،  داراییەوە  گرفتێكی  دەست  بە  كە  روسیا  دواجار 

ساڵی 1992دا تەواوكردنی كوورەی ئەتۆمی بوشەهری خستە ئەستۆی 

خۆی. پاڵنەری پشت هاتنەناوەوەی مۆسكۆ بۆ بازاڕی ئێران بە پلەی 

مایەپووچبوون  لە  روسیابوو  ئەتۆمی  پیشەسازی  رزگاركردنی  یەكەم 

»تەسلیمكردنی  رێككەوتنی  سۆڤێت.  یەكێتی  هەرەسهێنانی  پاش  لە 

ستۆری  »ئەتوم  و  ئێران  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی  لەنێوان  كلیل« 

كرا.  ئیمزا  روسیا  ئەتۆمی  وزەی  ئاژانسی  لە  لقێكە  كە  ئیكسپۆرت« 

بەپێی رێككەوتنەكە دەبوایە مۆسكۆ كوورەیەكی ئەتۆمی ئاوی سووك 

لە جۆری VVER- 1000  بە توانای 950 میگاوات بداتە ئێران. ئەم 

كوورەیە گونجاوە بۆ بەرهەمهێنانی وزە، بەاڵم ئامادە نییە بۆ خزمەتی 

باڵوبوونەوەی ئەتۆمی. لە بەرامبەریشدا ئێران رازی بوو بەوەی %80ی 

بەهای گرێبەستەكە بە نەختی بدات و %20كەی دیكەش بە قەواڵە. 

بنیاتنانی  پالنی  روسەكان  وێرانكراوەكەش  كوورە  داروپەردوی  لەسەر 

پینەكردنی  وێستگەیەكی ئەتۆمی دەگمەنیان دانا و پرۆسەیەكیان بۆ 

پاشاموەی كەلوپەلە ئەڵامنییەكان لەگەڵ تەكنۆلۆژیای ناڕوونی روسیادا 

دەستپێكرد.

كوورە  چونكە  ب��وو.  كێشە  گیرۆدەی  پرۆژەكە  س��ەرەت��اوە،  لە 

كوورەی  ئەڵامنییەكانی  بنەما  لەگەڵ   »VVER« جۆری  روسییەكەی 

دۆالری  ملیۆن   140 بڕی  تێچووی  ئێرانیش  نەدەگونجا.  بوشەهر 
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سەرباری گرتە ئەستۆ بۆ چارەسەركردنی كێشەكە. بە هۆی بەرهەڵستی 

لە  كرد  پاشەكشەی  مۆسكۆ  ئەمەریكاوە،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

ئامێرەكانی  رێی  لە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  دامەزراوەیەكی  بنیاتنانی 

دەركردنی ناوەندی لە ئێران، لەبری ئەوەش رەزامەندی دەربڕی لەسەر 

دابینكردنی سووتەمەنی ئەتۆمی پێویست بۆ كوورەكە بە درێژایی دە 

ساڵ لە بەرامبەر 300 ملیۆن دۆالردا. پاش وەستانیشی بۆ ماوەی 16 

ساڵ، جارێكی تر كوورەی بوشەهر گەرٍایەوە و بنیاتنان تێیدا دەستی 

ساڵی  بە  تەواوبوونیشی  بۆ  سەرەتایی  مێژووی  هەروەها  پێكردەوە. 

2001 دەستنیشانكرا، بەاڵم بەپێی مەزەندەكان بە زیاتر لە یەك دەیە 

نێوان  لە  بنیاتنانەوە  پرۆسەكانی  لەسەرەتای  تێدەپەڕێت.  لەو وادەیە 

دیكەی  دەوڵەتانی  و  روسیا  تەكنیككاری  و  ئەندازیار   3000 بۆ   250

یەكێتیی سۆڤێتی پێشوو لە ئێران كاریان دەكرد و وەك لە راپۆرتەكاندا 

دۆالری  ه��ەزار   20 بۆ  ه��ەزار   5 نێوان  لە  یەكەیان  هەر  هاتووە، 

مانگانەیان وەردەگرت.

لە ماوەی نێوان ساڵی 1992 تا ساڵی 2002، ئێران بەروپێشچوونێكی 

ئەتۆمی  سووتەمەنی  بنەڕەتی  بەدەستهێنانی سووڕێكی  ئاڕاستەی  بە 

ئامێرەكانی  لەسەر  نهێنی  بە  پیتاندن  تاقیكردنەوەكانی  هێنایەدی. 

دەركردنی ناوەندی لە دامەزراوەكانی توێژینەوە و پەرەپێدان ئەنجام 

دەدران كە لەالیەن كۆمپانیای كارەبای »كاالی« دانرابوون، بەجۆرێك 

گەرەنتییەكانی  بەپێی  بوو  ئێران  پابەندبوونەكانی  پێچەوانەی  كە 

زۆر  هەروەها  ئەتۆم.  چەكی  باڵوبوونەوەی  لە  رێگرتن  پەیامننامەی 

بەنهێنی دامەزراوەیەكی پیتاندن لە ژێر زەویدا لە نزیك شاری ناتانز 

بنیاترنا. لەبەرئەوەش كە لەژێر 25 پێ لە چیمەنتۆ و ئاسندا بوو، بۆیە 

كاری  گاز  بە  كە  ناوەندی  دەركردنی  دامەزراوەیەی  ئەو  بنیاتنانی 

دەكرد، لە قۆناغێك لە قۆناغەكاندا هەموو چیمەنتۆی بەرهەمهێرناوی 

ئێرانی بەكاربرد.
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دەستیكرد  نهێنی  بە  ئێران  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی  هەروەها 

كوورەی  و  قورس  ئاوی  بەرهەمهێنانی  بۆ  وێستگەیەك  بنیاتنانی  بە 

توێژینەوە بە توانای 40 میگاوات لە نزیك ئاراك.

قەیران )-2002 2008(
كە  ئێران  بەرهەڵستكاری  گرووپێكی  2002دا،  ساڵی  ئابی  لە 

رێكخراوی  )رووكاری  بوو  ئۆپۆزسیۆن  نیشتامنی  ئەنجومەنی  ئەویش 

یارمەتی  ماركسییە   – ئیسالمی  گرووپێكی  كە  خەڵكە  موجاهیدنی 

كۆماری  رژێمی  رووخاندنی  داوای  ئێستاش  داوە،  شای  رووخانی 

ئەتۆمییە  دام���ەزراوە  لەبارەی  زانیاری  دەك��ات(،  ئێران  ئیسالمی 

وێستگەی  و  ناتانز  نزیك  لە  ئێران  لە  پیتاندن  رانەگەیەندراوەكانی 

بەرهەمهێنانی ئاوی قوورس لە ئاراك ئاشكرا كرد. ئەم ئاشكراكردنەش 

بووە هۆی دروستبوونی قەیرانێكی نێودەوڵەتی.

لە نێوان سااڵنی 2003 و 2005، پاش داگیركردنی عیراق لەالیەن 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە، هەریەك لە فەرەنسا و ئەڵامنیا 

و بەریتانیا )ترۆیكای ئەوروپا( هەوڵی دیپلۆماسییاندا بۆ چارەسەركرنی 

كێشە ئەتۆمییەكە. لە سەرەتادا ئێران – كە ئەو راستییەی بۆ دەركەوت 

هەفتەدا  سێ  م��اوەی  لە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  كە 

بەكردەوە شكستی بە سوپای عیراق هێنا، لە كاتێكدا ئەو )ئێران( بۆ 

ماوەی زیاتر لە 8 ساڵ شەڕی لەگەڵ عیراقدا كرد بەبێ ئەوەی هیچ 

هەڵپەساردنی  بە  بوو  رازی   – بهێنێت  بەدەست  بەرەوپێشچوونێك 

بۆ  ئێران خۆبەخشانە و  پیتاندنی یۆرانیۆم. هەروەها  بۆ  بەرنامەكەی 

نێودەوڵەتی  ئاژانسی  سەرباری  پرۆتۆكۆلی  دووساڵ،  لە  زیاتر  ماوەی 

وزەی ئەتۆم )IAEA(ی جێبەجێكرد كە رێگە دەدات بە ئەنجامدانی 

گەشتی پشكنینی لەناكاوی زیاتر. بەاڵم كاتێك بارودۆخی عیراق ئاڵۆزبوو 

و بەرەو بەرژەوەندی ئێران دەچوو، هەروەها نرخی نەوت هەڵكشا و 
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نێوان  كەلێنی  پڕكردنەوەی  لە  ئەوروپا  ترۆیكای  دوای سشكستهێنانی 

ئێران و ویالیە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، سەركردەكانی ئێران ئەوەندە 

غیرەتیان هێنا ئەوە رەتبكەنەوە كە بە ئامانجێكی شاراوەی خۆرئاوایان 

دەزانی: كە ئەویش ناچاركردنیان بوو بە دەستبەرداربوونیان لە مافی 

پیتاندنی یۆرانیۆم. لە هەشتی ئابی ساڵی 2005 یشدا لە دوا رۆژەكانی 

بە  دەستیكردەوە  سەرلەنوێ  ئێران  خاتەمیدا  محەمەد  سەرۆكایەتی 

گۆڕینی یۆرانیۆم لە دامەزراوەی ئەسفەهاندا.

لەگەڵ سەركەوتنی مەحمود ئەحمەدی نەژادیشدا لە هەڵبژارندنی 

دانوستانەكاندا  لە  تووندتری  هەڵوێستێكی  ئێران  2005دا،  ساڵی 

وەرگرت. دواجاریش لە كانونی دووەم 2006دا، ئێران رێساكانی ئاژانسی 

بە  دەستیكردەوە  سەرلەنوێ  و  پێشێلكرد  ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتی 

پیتاندنی یۆرانیۆم. لە 4ی شوباتی 2006یشدا ئەنجومەنی پارێزگارانی 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەنگی دا بۆ رەوانەكردنی ئێران بۆ 

ئەنجومەنی ئاسایش لەبەر جێبەجێنەكردنی پابەندبوونەكانی بەرامبەر 

باڵوبوونەوەی  لە  رێگرتن  پەیامننامەی  گەرەنتییەكانی  رێككەوتنی 

1696ی  ژمارە  بڕیاری  2006یشدا،  تەمموز  31ی  لە  ئەتۆم.  چەكی 

ئەنجومەنی ئاسایش بە كۆی دەنگ دەركرا، كە داوا لە ئێران دەكات 

لەماوەی مانگێكدا پیتاندنی یۆرانیۆمی واڵتەكەی رابگرێت.

بنەڕەتی«  »مافی  دووپاتكردنەوەی  لەسەر  بوو  بەردەوام  ئێران 

خۆی لە درێژەدان بە پیتاندنی یۆرانیۆمی واڵتەكەی. پاشان ئەنجومەنی 

ئاسایش لە 23ی كانونی یەكەم 2006دا بڕیاری ژمارە 1737ی دەركرد كە 

سزای نێودەوڵەتی بەسەر ئێراندا سەپاند. ئەمەش سەرەتای بازنەیەك 

لە ئاڵۆزی هاوبەش بوو. لە مارسی 2007 یشدا، بڕیاری سێیەمی ژمارە 

هەفتەیەكیش،  چەند  دوای  دەرچوو.  ئاسایش  ئەنجومەنی  1747ی 

ئێران رایگەیاند كە گەیشتۆتە توانای پیتاندنی یۆرانیۆم لەسەر ئاستی 

پیشەسازی لەگەڵ دانانی 3 هەزار ئامێری دەركردنی ناوەندی لە ناتانز.
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ئەگەری  بە  سەبارەت  لەزیادبووەكاندا  روو  مەترسییە  نێو  لە 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  سەربازی  گورزێكی  وەشاندنی 

مەزەندەكانی  ئێران،  ئەتۆمییەكانی  دام��ەزراوە  دژی  لە  ئیرسائیل  و 

هەواڵگری نیشتامنیی ئەمەریكا لە ساڵی 2007دا دەرچوو، كە دەڵێت 

كە  وەستاندووە  ئەتۆمی  چەكی  بەرنامەی  2003دا  ساڵی  لە  تاران 

ئەوەش  كە  نەرمكردەوە  كەشەكەی  راپۆرتە  ئەم  بنیاترنابوو.  ئەوكاتە 

بواری دایە ئێران و ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم كار لەسەر پالنێك 

بكەن بۆچارەسەری مەسەلە هەڵپەسێردراوەكان لە ماوەی ساڵێكدا. لە 

شوباتی 2008یشدا ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم زۆربەی دۆسێ 

پەیوەندیدارەكانی بەو مەسەالنەوە داخست.

دەركەوت  دزراوەوە  الپتۆپی  كۆمپیوتەرێكی  لە  بەڵگەیەك  بەاڵم 

نهێنییەكەی  ئەتۆمییە  بەرنامە  بە  سەبارەت  زانیاری  دەوت��را  كە 

ئاژانسی  و  تاران  نێوان  پەیوەندی  رووداوە  ئەم  لەخۆگرتووە.  ئێرانی 

داخستنی  بووە هۆی  ئەوەش  كە  گرژكرد  ئەتۆمی  نێودەوڵەتی وزەی 

بە  سەبارەت  خایاند  ساڵی  چوار  دوورودرێ��ژەی  وتووێژە  ئەو  رێگای 

چاالكییەكانی ئێران بەر لە ساڵی 2003. لە مارسی 2008یشدا بڕیاری 

نێودەوڵەتی  سزای  كە  دەرچوو  ئاسایش  ئەنجومەنی  1803ی  ژمارە 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  هەروەها  سەپاند.  ئێراندا  بەسەر  زیاتری 

سزای  سەپاندنی  بە  دەستیانكرد  هاوپەیامنەكانیشی  و  ئەمەریكا 

تاكالیەنەی شەكەتكەر و تووند لە دژی ئێران.

ئەنجامەكان
ئێراندا  ئابوری  بەسەر  زۆری  تێچوونێكی  ئەتۆمییەكە  قەیرانە 

ئەنجامی  لە  كە  گوزاریەكان،  سەرمایە  كشاندنەوەی  چونكە  سەپاند، 

وزەی  كەرتی  بێبەشكردنی  بۆ  بوو  یارمەتیدەر  دروستبوو،  سزاكاندا 

ئێران لە پرۆژە بیانیەكان، ئەوە جگە لەوتەكنۆلۆژیاو شارەزاییە گرنگەی 



32

لەگەڵیاندا بوون. گرێبەستە هەڵوەشاوەكانی وزە لە ساڵی 2010دا بە 

ژمارەیەش  ئەو  پێدەچێت  كران.  مەزەندە  دۆالر  ملیار   60 نزیكەی 

لەم سااڵنەی دواییدا چەند هێندەیەك بەرز بووبێتەوە، كەواتە سزای 

بەراورد  نەوت  داهاتەكانی  2012ش،  ساڵی  سەپێندران.  تووند  زۆر 

كەمبوونەوە،  دۆالر  ملیار   40 2011بەڕێژەی  ساڵی  داهاتەكانی  بە 

هەروەها بەرهەمهێنانی نەوتی ئێران لە 4.2 ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لە 

ساڵی 2008دا پاشەكشێی كرد بۆ 2.5 ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لە ساڵی 

2011 و .90 ملیۆن بەرمیلی رۆژانە لە ئەیلول 2012دا. هەروەك ریاڵی 

ئێرانی %80ی بەهای خۆی لە نێوان سااڵنی 2011 و 2012  لەدەستدا.

و  بەردەوامن  لێبڕاوانە  ئێران  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  هێشتا 

بودجەی رەسمی سااڵنەی رێكخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران لە ماوەی 

بووە،  دۆالر  ملیۆن  ملیۆن   300 نزیكەی  راب���ردوودا  ساڵی  چەند 

بەوەش پێش بودجەی چەندین وەزارەت و دەستەی حكومی دیكە 

ئێستا  ئێران  پڕتێچووەكەی  ئەتۆمییە دوورودرێژ و  بەرنامە  كەوتووە. 

دام��ەزراوە  تێچوونی  و  دەگرێتەوە  دام��ەزراوە   16 كەمەوە  بەالی 

دەكرێت.  مەزەندە  دۆالر  ملیار  یەك  نزیكەی  بە  سەرەتاییەكان 

بەرزبوونەوەی  مایەی  بووەتە  دامەزراوانەش  ئەم  نهێنی  رسوشتی 

تێچوونی بنیاتنان بە شێوەیەكی نائاسایی، چونكە دابینكردنی بینا بۆ 

شاردنەوە و دامەزراوەی پارێزراو لە ژێر زەوی و سیستمی دژە فڕۆكە، 

بەم جۆرەش دەستكەوتنی مەزەندەیەكی  پێویست.  بوونەتە شتێكی 

ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  ناڕاستەوخۆكانی  و  راستەوخۆ  تێچوونە  وردی 

ئێران شتێكی نزیكە لە مەحاڵ.

ئێران  ئەتۆمی  وزەی  وێستگەی  تاكە  دروستكردنی  تائێستا 

نووسینی  كاتی  تا   – بەاڵم  بووە،  تەواو  ساڵی2011دا  لە  بوشەهر  لە 

ئەم  دواخراوە.  كردنەوەی  تەكنیكییەوە  گرفتی  بەهۆی   – بابەتە  ئەم 

 – هێڵراوەتەوە  نهێنی  بە  كردارییەكەی  تێچوونە  كە   – كوورەیەش 
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ئەتۆمییەكانی  پرۆژە  لەبەرامبەر  ئێران  بەرزەی  نرخە  لەو  بریتییە 

لە  ئێران  پەرلەمانی  لە  بودجە  لیژنەی  ئەندامانی  تەنانەت  داویەتی. 

بێبەش  تێچوونەكان  بە  سەبارەت  تێروتەسەل  راپۆرتێكی  بە  گەیشنت 

و  دراو  بەهای  نزمی  و  بەرز  و  ئەم هەاڵوسانە  بەدڵنیاییشەوە  كران. 

رابردوودا،  ساڵی  لە چەند  كەلوپەل  و  ماددە  لەزیادبووی  روو  نرخی 

لە  هەندێك  بوشەهر.  پرۆژەی  تێچوونی  زیادبوونی  هۆی  بوونەتە 

بەرپرسانی ئێرانیش بانگەشەیەكی باوەڕپێنەهێنەر دەكەن بەوەی كە 

تێچوونی كوورەكە تەنیا بەڕێژەی %10 لەو تێچوونە مەزەندەكراوەی 

لە گرێبەستە سەرەتاییەكەدا هاتووە، بەرزبۆتەوە. هەندێكی دیكەش 

پێیانوایە  دەكۆڵنەوە  كردنەوەكەی  دووبارەبۆوەی  دواكەوتنی  لە  كە 

ئێران كوورەیەكی دیكەی  بۆ  ئابوورییەوە بەسوودتر دەبوو  لە رووی 

لە سەرەتاوە بنیات بنایە لەبری تەواوكردنی ئەو وێستگەیەی ئێستای 

بوشەهر.

لەگەڵ  گرێبەستەكان  تێچوونی  بۆ  سادە  ژمێریاری  پرۆسەیەكی 

بە  هەروەها   – ئەمڕۆ  دۆالری  بەهای  بە  روسەكان  و  ئەڵامنیا 

بەكارهێنانی زانیارییە ئاشكرا و بەردەستەكان – ئەوە ئاشكرا دەكات 

كە وێستگەی بوشەهر تێچوونێكی سەرسوڕهێنەری هەیە و دەگاتە 

نزیكەی 11 ملیار دۆالر. بۆیە تێچوونە كەڵەكە بووەكان بە درێژایی 

كوورەی  دیكە،  پەیوەندیدارەكانی  تێچوونە  و  دەیە  چوار  لە  زیاتر 

ئەوەی  جیهاندا.  لە  كوورەكان  گرانرتین  لە  یەكێك  دەكاتە  بوشەهر 

جێی سەرنجیشە ئێستا روسیا لە دانوستاندایە سەبارەت بە بنیاتنانی 

لە   )VVER-1200( جۆری  لە  پێشكەوتووتر  ئەتۆمی  كوورەیەكی 

دەستی  ناتوانێت  ئێران  بەاڵم  دۆالر.  ملیار  تێچووی چوار  بە  توركیا 

كێبڕكێكاری  نرخی  بە  پێشكەوتووتر  تەكنۆلۆژیای كوورەیەكی  بگاتە 

لە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  لەسەر  سووربوونی  بۆ  بنەڕەتدا  لە  ئەوەش 

ناوخۆدا دەگەڕێتەوە.
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نالۆجیكی پیتاندنی یۆرانیۆم لە ناوخۆدا

پیتاندنی یۆرانیۆم دەكەوێتە ناوجەرگەی روبەڕووبوونەوەی ئێران 

لە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  ئەوەی  لەسەر  سوورە  تاران  خۆرئاوا.  لەگەڵ 

بە  بواری وزەدا. بەاڵم  لە  بۆ سەربەخۆبوونی واڵت  پێویستە  ناوخۆدا 

تێپەڕبوونی ساڵ و سەرەڕای گومانەكانی ناوخۆ و رەخنە دەرەكییەكان، 

بواری  لە  سیاسەتەكانی  پشت  لە  ئابوری  لۆژیكی  ئێران  حكومەتی 

پیتاندندا نەخستۆتەڕوو. شیكردنەوەیەكی وردیش ئەوە دەردەخات كە 

پیتاندن لە ناوخۆدا هاوتایە بە تێچوونێكی زۆرتر و كۆمەڵێك كۆتوبەند 

لەسەر ئێران.

روون  بەشێوەیەكی  سووتەمەنی،  بۆ  ئێران  پێویستی  ئێستا  لە 

كە  دەكەنەوە  دووپاتی  ئێرانیەكان  سەركردە  بەاڵم  سنووردارە. 

خۆی  كۆتایی  سنووری  بە  واڵت  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  گەیشتنی 

بۆیە  ناوخۆ هەیە.  ئەتۆمی  بەرهەمهێنانی سووتەمەنی  بە  پێویستی 

بێبەش بكرێت،  ئەتۆمی  بەدەستهێنانی سووتەمەنی  لە  ئێران  ئەگەر 

 200 لە  كە  دەدات  لەدەست  وەبەرهێنانەكەی  لە  داهاتێك  ئەوا 

لەكاركەوتوو.  بۆ هەر كوورەیەكی  نییە  ملیۆن دۆالری سااڵنە كەمرت 

لە رابردووشدا، بەپێی راپۆرتەكان تاران ئەو هەواڵنەی رەتكردۆتەوە 

پێشنیاری  لەڕێی  دراون  ئێران  گومانەكانی  رەواندنەوەی  بۆ  كە 

تەیاركردنی بە عەمبارێك لە یۆرانیۆمی نزم پیتێندراو كە بەشی چەند 

ساڵێكی بكات.

هیچ  سووتەمەنی  ئاسایشی  بە  سەبارەت  ئێران  بانگەشەكانی 

باسی دەگمەنی سەرچاوە ناوخۆییەكانی یۆرانیۆم و ئاستی نزمییەكەی 

تێدا نەبوو. بێگومان پێدەچێت ئەم كۆتوبەندانە ئێرانیش ناچاربكەن 

پشت بە سەرچاوەی دەرەكی یۆرانیۆمی رسوشتی یاخود چارەسەركراو 

ببەستێت، كە ئەمەش مەبەستی بە دەستهێنانی سووڕێكی سووتەمەنی 
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و  خاو  یۆرانیۆمی  كڕینی  دەك��ات��ەوە.  پوچەڵ  سەربەخۆ  ئەتۆمی 

ئەفریقیای  باشوری  تەنیا  ئێرانەوە،  لەالیەن  دەرەوە  لە  چارەسەركراو 

دەگرتەوە لەسەردەمی حوكمڕانی شادا و دوای شۆڕشیش تەنیا چینی 

دەگرتەوە.

بە پێی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم، ئێران بە یەكێك لەو 

هەیە.  یۆرانیۆمیان  یەدەگی  بەرزترین  كە  دانانرێت  دەوڵەتە   40

چەند  بە  بەراورد  بە  یۆرانیۆم  لە  ئێران  سەرچاوەكانی  هەروەها 

ئێران  2011یشدا  لە ساڵی  بكە(.   1 واڵتێك كەمن )سەیری خشتەی 

جۆری  لە  زۆربەی  كە  هەبوو  یەدەگی  لە  تۆن   700 دڵنیاییەوە  بە 

زیاترە  دەرهێنان  تێچوونی  ئەوەیە  مانای  )كە  بوو  بەرز  تێچووی 

دەكرێت  مەزەندە  هەروەها  كیلۆگرام(.  یەك  بۆ  دۆالر   260 لە 

»خوازراوەكان«  و  »پێشبینیكراوەكان«  ئێران  نادڵنیاكانی  سەرچاوە 

هێشتا  ه��ەروەك  بێت.  ت��ۆن  ه��ەزار   28 نزیكەی  یۆرانیۆم  لە 

بە دۆزینەوەی  2013دا سەبارەت  لە شوباتی  تاران  راگەیاندنەكەی 

پێویستی  بەرزدەكاتەوە،  یۆرانیۆم  ناوخۆییەكانی  سەرچاوە  كە  نوێ 

بە دڵنیابوونەوەیەكی سەربەخۆیانە هەیە.

زۆرجار گرنگرت لە بڕی سەرچاوەكانی یۆرانیۆم جۆرەكانیانە. بۆیە 

گشتییەكەی  چارەسەرە  تێچوونی  بێت،  كەمرت  یۆرانیۆم  پلەی  چەندە 

سنوورداری  سەرچاوەی  ئێران  كە  ل��ەوەش  جگە  دەبێت.  بەرزتر 

لەخۆدەگرن  نزم  پلە  یۆرانیۆمێكی  كانەكانیشی  هەیە،  یۆرانیۆمی 

بەڕێژەی %0.05. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم چڕییە نزمە، ئەوا دەرهێنانی 

یۆرانیۆمی خاو لە ئێران لەڕووی ئابوورییەوە بێ سوودە. جگە لەوەش 

كە  لەوجۆرەن  ئێران  خوازراوەكانی  و  پێشبینیكراو  زۆربەی سەرچاوە 

تێچوونیان بەرزە، چونكە بڕێكی زۆر خڵتەیان تێدایە وەك مۆلبیدیۆم 

كە پیتاندنەكەی زەحمەت دەكات.
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 سەرچاوە مەزەندەكراوەكانی ئێران بۆ یۆرانیۆم لە بارێكی نزیكدا 

بۆدانراوەكەی  پالن  ئەتۆمییە  بەرنامە  تەیاركردنی  بەشی  لەوەی  نییە 

بكات كە بەالیەنی كەمەوە 7 كوورەی توانا هاوشێوە لەخۆ دەگرێت، 

هەرچەندە دەسەاڵتدارانی ئێران پێچەوانەوەی ئەوە دووپات دەكاتەوە. 

كوورەی بوشەهر كە لە جۆری )VVER – 1000(ە سااڵنە پێویستی بە 

یۆرانیۆمدا.  ئۆكسیدی  دووەم  شێوەی  لە  هەیە  سووتەمەنی  تەن   27

بە  خاو.  یۆرانیۆمی  لە  تەن   500 نزیكەی  بۆ  دەگۆڕدرێت  بڕەش  ئەم 

ئەوا  زۆر جیاوازە،  گەشبینییان  رادەی  مەزەندانەی  بەو  پشتبەستنیش 

كارپێكردنی  بەشی  ئاسایی  یۆرانیۆمی  لە  ئێران  زانراوەكانی  سەرچاوە 

كوورەی بوشەهر بۆ ماوەی كەمرت لە 9 ساڵ دەكات. ئەگەر سەرچاوە 

تەیاركردنی  دوای  ئەوا  بگرین،  لەبەرچاو  خوازراوەكانیش  و  دڵنیا 

كوورەكان بۆ نزیكەی 10ساڵ، تەواو دەبن. 

هەروەها هەوڵەكانی ئێران بۆ دۆزینەوەی یۆرانیۆم دواكەوتوون 

كرمان،  پارێزگاكانی  لە  نوێ  ناوچەی  پیتاندندا.  بواری  هەوڵەكانی  لە 

سیستان، بلوجستان، باشوری خوراسان و خوراسانی رەزەوی لە باشور 

و خۆرهەاڵتی ئێران هەن، كە ئێستا لە ژێر كنە و پشكنیندان. هەروەها 

بە  و  دۆزینەوە  و  گەشەپێدان  بە  پەیوەندیدار  خەرجییەكانی  كۆی 

كانزاكردن لە 3.9 ملیۆن دۆالرەوە لە ساڵی 2007دا بەرزبووەتەوە بۆ 

32.2 ملیۆن دۆالر لە ساڵی 2010دا. لە ساڵی 2010یشدا ئێران 6 تۆن 

كەڵەكەبووی  رووكاری  بەكانزاكردنی  لەڕێی  بەرهەمهێنا  یۆرانیۆمی 

ناوچەی جاشین، ئێستاش بە ئاڕاستەی كردنەوەی دامەزراوەی دووەم 

لە ئەردەكان )وێستگەی ساگاند(، كاردەكات بە توانای بەرهەمهێنانی 

سەرەتایی سااڵنەی نزیكەی 50 تەن لە ساڵی 2013 دا، لەگەڵ ئەوەشدا 

نزیكەی 70 تەن كە كۆی توانای سااڵنەی ئەم كانانەیە، بەس نییە بۆ 

تەیاركردنی كوورەی بوشەهر بە سووتەمەنی بۆ ماوەی ساڵێك.

هەموو پرۆسەكانی بەدواداگەڕان تێچوونێكی زۆریان دەوێت. بە 
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هەیە،  گەورەی  ژینگەیی  تێچوونێكی  هاڕینی  و  یۆرانیۆم  كانزاكردنی 

چونكە دەرهێنانی یۆرانیۆم بۆ تەیاركردنی كوورەیەك بە توانای 1000 

میگاوات، سااڵنە 3000 تەن پاشاموەی تیشكاوەر بەرهەم دەهێنێت. 

بەشێوەیەكی  یۆرانیۆم  كانزاكردنی  بە  دەكرێت  پێشبینی  لەبەرئەوە 

كە  بكات  ئێران خراپرت  ئێستای  ژینگەی  شێواندنی  ئاستی  جەوهەری 

لە الیەن بانكی نێودەوڵەتییەوە بە سێ هێندەی تێكڕای هەرێامیەتی 

مەزەندە كراوە.

لیرت  ملیۆنان  رۆژانە  كانزاكردن  بە  پرۆسەكانی  ئەوەش،  سەرباری 

ناوچە  لە  ئێران  سەرەكییەكانی  كانە  بەاڵم  پێویستە.  شیرینیان  ئاوی 

لە  تاك  بەركەوتەی  بۆیە  واڵتەكەدان،  وشكەكانی  نیمچە  و  وشكەاڵن 

ئاوی شیرین لەم ناوچانەدا یەكێكە لە نزمرتین بەركەوتەكان لە ئێراندا. 

هەروەها دەكرێت بە كانزاكردنی یۆرانیۆم و هاڕینی، بەبیابانبوون و 

ببێتە هۆی كەم  ناوچانە خێراتر بكات و  ئەو  خراپبوونی زەوییەكانی 

ئاوی و كەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی.

سووڕی  سەرەتایی  تەكنۆلۆجیای  لە  ئێران  وەبەرهێنانی  بێگومان 

تێچوونی  دەبێت  ئابوری.  لۆژیكی  بۆ  تەحەدایەكە  سووتەمەنیدا 

بەرهەمهێنانی یۆرانیۆمی نزم پیتێندراو، تێچوونی دەرهێنانی یۆرانیۆم 

یۆرانیۆم  فلۆریدی  شەشەم  بۆ  یۆرانیۆم  ئۆكسیدی  دووەم  گۆڕینی  و 

یۆرانیۆم   ئۆكسیدی  بۆ  گۆڕینی  پێچەوانەوە  بە  پیتاندنی، هەروەها  و 

تێچوونی  تێكڕای  لەبەرچاوبگرێت.  سووتەمەنی،  دروستكردنی  و 

ئەتۆمی،  كوورەیەكی  بۆ  سووتەمەنی  لە  كیلۆگرام  یەك  دروستكردنی 

نزیكەی  لە ساڵی 2011دا گەیشتە  نێودەوڵەتی  بازاڕی  نرخی  پێی  بە 

بۆ  دروستكراو  سووتەمەنی  بڕی  دابینكردنی  هەروەها  دۆالر.   2770

كوورەیەك بە توانای 1000 میگاوات بۆ یەك ساڵ پێویستی بە نزیكەی 

ملیۆن   55 نزیكەی  تێچوونی  بە  سووتەمەنی  لە  كیلۆگرام  هەزار   20

دۆالر هەیە.
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لە  نابن  سەركەوتوو  ئێران،  پیتاندنی  بچووكەكانی  دام��ەزراوە 

دام��ەزراوە  لە  وایە  مانای  ئەمەش  قەبارەدا،  زی��ادەی  قۆزتنەوەی 

گەورەكان زیاتریان تێدەچێت. بۆ منونە، زەحمەت دەبێت دامەزراوەی 

یەكەی  هەزار   203 كە   )Resende( ریزبەندی  لە  بەرازیل  پیتاندنی 

لە  ئەوكارەی  قەبارەی  لە  بریتییە   – هەیە  ك��ار)SWV(ی  جیاجیای 

بازرگانییەوە  لەڕووی   – دەگەیەندرێت  ئەنجام  بە  پیتاندندا  پرۆسەی 

بكات  مەكسیكۆ  نیو  لە   )Urenco( یۆرینكۆ  دام��ەزراوەی  كێبڕكێی 

كاتێكیشدا كە  لە  یەكەی جیاجیای كار)SWV(ی هەیە.  كە 3 ملیۆن 

بە 1500 دۆالر  بەرازیلییە بچووكەكە  دامەزراوە  تێچوونی سەرمایەی 

بۆ هەر یەكەیەكی جیا جیای كار مەزەندە دەكرێت، یۆرینكۆ نزیكەی 

سێ یەكی ئەو بڕەی تێدەچێت.

پیتاندن  سەرەڕای ئەو وەبەرهێنانە گەورەیەش، هێشتا بەرنامەی 

تێكڕای  بچووكە.  رێژەیی  شێوەیەكی  بە  قەبارەوە  لەڕووی  ئێران  لە 

بەرهەمهێنانی یەكەكە جیاجیاكانی كار )SWV(، ساڵی 2012دا لە نێوان 

7 هەزار و 8 هەزار كیلۆگرام بووە لە ساڵێكدا. دامەزراوەی ناتانزیش 

ناوەندی  دەركردنی  ئامێری  هەزار   50 نزیكەی  كە  دروستكراوە  وا 

لەخۆبگرێت، هەروەك توانای لەخۆگرتنی دامەزراوەی فۆردۆی پارێزرا 

ئێران  هەرچەندە  ناوەندی.  دەركردنی  ئامێری  هەزار   3 دەگاتە  و 

دانانی ئامێرەكانی دەركردنی ناوەندی لە فۆردۆ تەواو كردووە، بەاڵم 

لە  ناوەندی  دەركردنی  ئامێری  هەزار   12 لە  زیاتر  بە  كار  نەیتوانیوە 

ناتانز بكات. هۆكاری ئەوەش بە شێوەیەكی سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ 

كۆتوبەندەكانی هەناردەكردن كە ئێران لە ماددەی دەگمەنی پێویست 

بۆ بەرهەمهێنانی ئامێری دەركردنی ناوەندی )وەك ئاسنی كاربۆن نزم، 

ریشاڵی كاربۆن و قفڵی بەتاڵكردنەوەی بەرز( بێبەش دەكات.

بە هۆی ئەو كۆتوبەندانەش كە خراونەتە سەر كڕینی كەلوپەل لە 

ئێران و لەكاركەوتنە میكانیكییە دووبارەبۆوەكان لە منونە سەرەكییەكەی 
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ئامێرەكانی دەركردنی ناوەندی )IR-I(دا، تیچوونی سەرمایەیی ئێران 

بە شێوەیەكی نائاسایی بە بەرز دادەنرێت. لە كاتێكیشدا كە خەرجییە 

وردەكان نەزانرون بە هۆی چەندین ساڵ لە چاالكی نهێنی و كڕینیان 

بە  دامەزراوانە  ئەم  تێچوونی  كۆی  دەكرێت  ئەوا  رەش،  بازاڕی  لە 

بەراورد بە دامەزراوەی هاوقەبارە لە واڵتانی تازەپێگەیشتووی دیكەدا 

مەزەندە بكرێت. بەاڵم هەندێك لە دامەزراوەكانی ئێران لە حەشارگەی 

قووڵی ژێر زەویدا پارێزراون و سیستمی بەرگری ئاسامنی پارێزگارییان 

تێچوونەكەیان  كە  بكرێت  ئەوە  پێشبینی  دەكرێت  بۆیە  لێدەكات، 

بەشێوەیەكی بەرچاو زیاتربێت لە دامەزراوەی هاوقەبارەیان لە واڵتانی 

بە  پێشكەش  دیزاینەی  ئەو  زانیارییەكانی  بە  پشتبەسنت  بە  دیكەدا. 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم كراوە، ئەوا مەزەندەیەكی نزیكەیی 

تێچوونی دامەزراوەكانی سووڕی سووتەمەنی لە ئێران بە نزیكەی یەك 

ملیار دۆالر دادەنێت.

لە  هەنێك  گۆڕانكارییەكانیش،  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  بە   

ناوخۆیی  پیتاندنی  تێچوونی  دەكرێت  كە  دەریدەخەن  مەزەندەكان 

لەو سووتەمەنییە زیاتر بێت كە لە بازاڕی نێودەوڵەتی بە نزیكەی 125 

ملیۆن دۆالر دەكڕدرێت.

هەروەها كۆتوبەندە تەكنۆلۆژیەكانیش كاریگەرییان دەبێت لەسەر 

ئایندەی پیتاندنی ناوخۆیی لە ئێران. چونكە ئێران روبەڕووی ئاستەنگ 

پیتێندراو بۆ ستوونی سوتەمەنی. پاش  بووەوە لە گۆڕینی یۆرانیۆمی 

ئەتۆمی،  سوتەمەنی  دروستكردنی  هەوڵی  لە  دەیەش  سێ  نزیكەی 

بۆ  لە بەرهەم هێنانی منونەی سەرەتایی  تەنیا سەركەوتوو بوو  ئێران 

بەكارهێنانی یۆرانیۆمی رسوشتی و نزم پیتێندراو كە هێشتا پێویستی 

هەروەها  قورسدا.  هەلومەرمەرجێكی  لە  هەیە  تاقیكردنەوەی  بە 

بۆ  بەكاردەهێرنێن  كە  نییە،  تاقیكردنەوەی  بە  تایبەت  كوورەی  ئێران 

ماوەیەكی  بۆ  تێدا  ئەتۆمی  سووتەمەنی  ئاسنینەكانی  ستوونە  ئەوەی 
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زۆر و لە هەلومەرجێكی سەختدا بدەنەبەر تشیكدانەوە بۆ زامنكردنی 

سەالمەتییان.

ئ��ەم ج��ۆرە  ببێتە خ��اوەن��ی  ئ��ێ��ران  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت  ب��ەاڵم 

تەكنۆلۆژیایەش، ئەوا مافی خاوەندارێتی رێگە نادات بە دروستكردنی 

بەستەری سووتەمەنی كوورەی بوشەهر هەتا كوورەكە لەژێر مەرجی 

گەرەنتیەكانی  پێشێلكردنێكیش  هەر  بێت.  روسیادا  گرێبەستەكەی 

سەالمەتی و كاركردنی روسیا كۆتایی پێدەهێنێت كە دراون بە كوورەكە. 

ئاستەنگانە  ئەم  روبەڕووی  نییە  دەوڵەت  تەنیا  ئێران  بەدڵنیاییشەوە 

بووبێتەوە، چونكە ئاڵۆزی تەكنۆلۆژیای دەركردنی ناوەندی زۆر واڵت 

ناچار دەكات – بەو دەوڵەتانەشەوە كە دووچاری سزای نێودەوڵەتی 

نەبوون – شارەزایی بیانی بەكاربهێنن بە تایبەتی تەكنۆلۆژیای روسیا 

بۆ  پیتاندندا.  بە  تایبەت  دامەزراوەكانی  لە   )Urenco( ئەوروپا  و 

منونە چین ئەوەی هەڵبژاردووە ئامێرەكانی دەركردنی ناوەندی روسیا 

لەبری ئامێرە دروستكراوەكانی چین لە وێستگەكانی پیتاندنی تایبەت 

بەخۆی، بەكاربهێنێت.

ب��ژاردە  باشرتین  پێشكەوتووەكان  واڵت��ە  لە  زۆرێ��ك  هەروەها 

سووتەمەنی  بە  پشتبەستوو  تێچوونی  ل��ەڕووی  پ��ەی��ڕەودەك��ەن 

بەراورد  بە  سەرنجڕاكێشە  جیاوازییەكی  ئەوەش  كە  هاوردەكراو، 

بۆ  نیشتامنی  بەرنامەیەكی  خاوەنی  بوونە  بۆ  ئێران  هەوڵی  بە 

كارپێكردنی  سوودی  هەڵسەنگاندنی  دوای  بۆیە  یۆرانیۆم.  پیتاندنی 

كە  بڕیاریاندا  سوید  و  بەلجیكا  لە  هەریەك  سەرەتایی،  دامەزراوەی 

پیتێندراو لەبری چارەسەركردنی لە ناوخۆدا  هاوردەكردنی یۆرانیۆمی 

لەڕووی ئابوورییەوە بژاردەیەكی باشرت دەبێت. ئێستاش هەر حەوت 

كارەبا  لە  واڵت  پێویستییەكانی  نیوەی  لە  زیاتر  بەلجیكا  كوورەكەی 

دابین دەكەن بەبێ پشتیوانی هیچ دامەزراوەیەكی ناوخۆیی پیتاندن. 

هەرچی سویدیشە ئەوا 10 كوورەی وزەی ئەتۆمی هەیە كە لە كاردان 
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دەهێنن،  بەرهەم  كارەبا  لە  واڵت  پێویستییەكانی  لە %40ی  زیاتر  و 

سووتەمەنی  لە  پێداویستییەكانی  هەموو  سوید  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئەتۆمی هاوردە دەكات.

وزەی ئەتۆم: ئاسایشی وزە یان نا ئاسایشی

حكومەتە یەك لەدوای یەكەكانی ئێران بەوە بیانووی هەوڵدانیان 

هێشتنەوەی  بۆ  پێویستە  مەرجێكی  كە  دەهێننەوە  ئەتۆم  وزەی  بۆ 

واڵت لە قۆناغی دوای نەوتدا. بەاڵم ئەو خواستە گۆڕا بۆ نەهامەتی 

بۆ كەرتی وزەی ئێران كاتێك بووە هۆی سەپاندنی سزای نێودەوڵەتی 

قورس بەسەر واڵتەكەدا. ئەم رێوشوێنانەش پیشەسازی نەوت و گازی 

دیكەی  سەرچاوەكانی  هاوكات  كارەساتبارەوە،  بارێكی  خستە  ئێرانی 

كە  ئاشكرایە  مانەوە.  فەرامۆشكراوی  بە  ئێران  لە  رسوشتی  وزەی 

بنەمای لۆژیكی بۆ وەبەرهێنانی ئێران لە وزەی ئەتۆمدا و بەتایبەتی 

لە پیتاندنی یۆرانیۆمدا، نە لەگەڵ واقیعی سەرچاوە بەردەستەكانی دا 

یەكدەگرێتەوە و نە لەگەڵ پێویستییەكانی كەرتی وزەشی لە ئایندەی 

نزیكدا.

وزەی  ناداتە  ئەولەویەت  وزە  دروستی  سرتاتیجی  پالنێكی  هیچ 

ئەتۆم لە واڵتێكی وەكو ئێراندا. یەدەگی نەوتی چەسپاوی ئێران دەگاتە 

جیهاندا.  لە  چوارەم  پلەی  دەخاتە  ئێران  ئەمەش  بەرمیل،  ملیار   151

جیهاندا  لە  هەیە  گازی  یەدەگی  گەورەترین  دووەم  ئێران  هەوەرها 

دەكرێت.  مەزەندە  سێجا  پێ  ترلیۆن   1046 بە  كە  روسیا،  پاش  لە 

لە  دیكە  سەرچاوەكانی  بە  بەراورد  ئێران  لە  یۆرانیۆم  سەرچاوەكانی 

بواری وزەدا ، بەهایان زۆر كەمە، چونكە دەكاتە %0.13ی سەرچاوە 

نەوتییەكانی واڵت و %0.09ی سەرچاوەكانی لە گاز و %8.8ی تواناكانی 

لە وزەی ئاویدا )سەیری خشتەی 2 بكە(. ئەمەش مانای وایە ئەوەی 

وزەی ئەتۆم لە ئێران لە كاتی بەدەستهێنانی وزەدا دەیڕەخسێنێت زۆر 
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خوازراوە،  ژینگەییەوە  لەڕووی  ئەتۆم  وزەی  هەرچەندە  بۆیە  كەمە. 

بەاڵم لەڕووی ئابوورییەوە بژاردەیەكی كێبڕكێكاریی نییە. بۆ منونە لە 

ساڵی 2009 دا هەر كیلۆواتێك لەو توانای ئەتۆمییەی دامەزرێندرابوو 

4 هەزار دۆالری تێدەچوو، لە كاتێكدا هەمان بڕ لە گاز 850 دۆالری 

تێدەچوو. )لە ساڵی 2009 شەوە نرخی گازی رسوشتی زۆر پاشەكشەی 

كردووە بە هۆی گەیشنت بە یەدەگی نوێی گازی بەردین(.

ئێكساجۆل »Exajoule«: یەكەیەكی پێوانەكردنی وزەیە دەكاتە 10 

جۆل یان )+E1.0 18( جۆل. جۆلیش یەكەیەكی پێوانەكردنی پەیوەندی 

نێوان قەبارەی كاری ئەنجامدارو و ئەو وزەیەیە كە لێی بەرهەم هاتووە. 

هەروەها پێشی دەوترێت: مەتر نیوتن یان چركە وات یان كۆلۆم ڤۆڵت. 

ئەم پەیوەندییەش لە الیەن زانا جیمس بریسكوت جۆل-ەوە دیاریكراوە. 

یاخود  لە درێژی 1 مەتردا،  نیوتن  توانای 1  بە  جۆلیش دەكاتە هێزێك 

بەكارخستنی توانایەك بە بڕی 1 وات بۆ ماوەی 1 چركە، یان ئەو وزەیەی 

تەزوویەكی كارەبایی پەیدای دەكات كە بڕەكەی 1 كۆلۆم بێت كاتێك خێرا 

دەكرێت لە نێوان جیاوازی توانایەك بەبڕی 1 ڤۆڵت. )نوسەر(.

 (2)خشتةي 
 مةزةندة ضةسثاوةكاني كؤي يةدةطي ئَيران لة وزة
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بەر لە شۆڕشی ئیسالمی، بەرهەمی نەوتی ئێران لە نێوان 6 ملیۆن 

بەرمیلی رۆژانەدا بوو، لەو بڕەش 5 ملیۆنی هەناردەی دەرەوە دەكرا. لە 

ساڵی 1980یشدا بەرهەمهێنانی نەوت دابەزی بۆ 1.5 ملیۆن بەرمیلی 

رۆژانە.  بەرمیلی  ملیۆن   4.5 بۆ  بەرزبۆوە  وردە  وردە  پاشان  رۆژانە. 

ئەنجامی  لە  ناجێگیرییەكەی  سایەی  لە  بەرهەمهێنان  ئێستاشدا  لە 

سەپێندراوە،  ئەوروپاوە  یەكێتیی  لەالیەن  نەوتییەی  ئابڵوقە  ئەو 

هەروەها ئەو ئابڵوقەیەی خراوەتە سەر دڵنیایی گواستنەوەی نەوت، 

بەرزونزم دەكات. بەاڵم  بەرمیلی رۆژانەدا  لە دەوروبەری 2.6 ملیۆن 

بەرزبووەتەوە،  خێرایی  بە  ناوخۆیی  بەكاربردنی  هەمانكاتدا  لە 

زیاتر  بۆ  دابەزیوە  وردە  وردە  خاویش  نەوتی  هەناردەی  قەبارەی 

كاتیشدا ژمارەی  لە هەمان  لە ساڵی 1979دا،  ئاستی خۆی  نیوەی  لە 

و  نەوت  ئێستاشدا  لە  بەرزبۆتەوە.  هێندە  دوو  لە  زیاتر  دانیشتووان 

گاز رۆڵێكی ناوەندی دەگێڕن لە پشتیوانیكردنی ئابوری ئێراندا، چونكە 

كۆی  %80ی  و  حكومەت  داهاتی  نیوەی  نزیكەی  2011دا  ساڵی  لە 

هەناردەكانیان بەرهەم هێناوە.

لە  وزە  لە  ناوخۆیی  بەكاربردنی  كۆی  %53ی  رسوشتیش  گازی 

لە  زۆربەی  ئەوا  دیكەشە  ەكەی   44% هەرچی  پێكدەهێنێت،  ئێران 

بە  رسوشتی  گازی  بەكاربردنی  2010یشدا  ساڵی  لە  دێت.  نەوتەوە 

نزیكەی 5.1 ترلیۆن پێ سێجا مەزەندە كراوە، بەاڵم پێشبینی دەكرێت 

سااڵنە بەڕێژەی %7 لەماوەی دەیەی داهاتوودا گەشە بكات. لەگەڵ 

بەرهەمهێنامی گازیش بە تێكڕای 5.2 ترلیۆن پێ سێجا لە ساڵی 2010دا، 

ئەوا ئێران تەنیا %5ی یەدەگی گازەكەی بەكارهێناوە. هەرچی وزەی 

لە  ئێران،  لە  وزە  بەكاربردنی  %2ی  لە  كەمرت  دەگاتە  ئەوا  ئاویشە 

كاتێكدا پشكی خەڵوز لە %1 كەمرتە.

لەماوەی دەیەی رابردوشدا خواست لەسەر وزە، سااڵنە بەڕێژەی 

نزیكەی %5 گەشەی كردووە. بۆیە پێویستی بۆ توانای نوێ لە ئێران 
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مەسەلەیەكی گرنگە. هەندێك لە وێستگەكانی وزەش بە رێژەی %10ی 

توانا بنەڕەتییەكەیان كاردەكەن، چونكە بەشێكی زۆری ژێرخانی وزەی 

كارەبا لە واڵتەكە لە بارێكی وێراندایە، پچڕانی تەزووی كارەباش بووەتە 

پەتایەكی جێگیر لە مانگەكانی هاویندا.

تێكڕای پااڵوتنی نەوت )Oil Recovery( لە ئێران بە نزم دادەنرێت 

لە  ئێران  توانای  وایە  مانای  ئەمەش  دایە،   30% و   20% نێوان  لە  و 

و  دەریایی  نەوتی  كەرتی  لە   13% رێژەی  بە  سااڵنە  بەرهەمهێناندا 

ئێران  هەربۆیە  بەكاردەهێرنێت.  وشكانیدا  بیرەكانی  لە   8% نزیكەی 

پێویستی بە توانای نوێ لە نێوان 400 هەزار و 700 هەزار بەرمیلی 

رۆژانە هەیە تا پارێزگاری لە ئاستی بەرهەمهێنانی ئێستا بكات. بە پێی 

ئێران، واڵتەكە روبەڕووی  پەرلەمانی  لە  لیژنەی وزە  قسەی سەرۆكی 

لە  نەوت  تەواوی  هاوردەكارێكی  ببێتە  كە  بووەتەوە  ئەوە  مەترسی 

ماوەی حەوت ساڵدا.

لە  ئێرانیش  گ��ازی  كەرتی  ن��ەوت،  پیشەسازی  رەوش��ی  وەك��و 

كێشەدایە. زیاتر لە 2\3ی گازی رسوشتی ئێران لە كێڵگە تەنیاكاندایە 

پێنەدراوە.  پەرەشیان  و  نەوت(  بێ  بە  تێدایە  گازیان  تەنیا  )ئەوانەی 

هەرچەندە ئێران دووەم گەورەترین یەدەگی نەوتی گازی رسوشتی لە 

جیهاندا هەیە، بەاڵم لە پلەی بیست و پێنجەمینی هەناردەكارانی گازی 

رسوشتیدایە. هەروەها نزیكەی %70ی گازی رسوشتی بەرهەمهاتووی 

چوارچێوەی  لە  %16ی  نزیكەی  كاتێكدا  لە  بازاڕەوە،  خراوەتە  ئێران 

كەمبۆوە  گازی  رێژەی  هاتۆتەوە،  بەكار  سەرلەنوێ  نەوتدا  پااڵوتنی 

دیكەی  ئەوەندەی  سوتاویش %14ی  و  ونبو  و  دەرهێناندا(  )لەكاتی 

بووە.

ژێرخانی كۆنی وزە لە ئێران پێویستییەكی زۆری بە چاكسازی و 

لە وێستگەی بوشەهر  لە كاتێكیشدا ئەو وزەیەی  نوێكردنەوە هەیە. 

ئەوا  ئێران،  لە  كارەبا  بەرهەمهێنانی  %2ی  دەكاتە  دێت  بەرهەم 
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نزیكەی %15ی كارەبای بەرهەمهاتوو لە واڵتەكەدا لە رێی هێڵەكانی 

خراپ  و  كۆن  ژێرخانی  هۆی  بە  دەچێت  لەدەست  گواستنەوەدا 

بەڕێوەبردنەوە. ئەو بڕە وزەیەش كە سااڵنە لە ئێران لە دەست دەچێت 

سەرسوڕهێنەرە: %15 لە وێستگەكانی وزە و %13 لە پااڵوگەكان و 8% 

لە پرۆسەكانی گواستنەوەدا. هەروەها ئێران بەشێك لە گازی رسوشتی 

دەوڵەتانی  زۆربەی  لە  زیاترە  كە  دەسووتێنێت  بیرەكاندا  سەری  لە 

دیكەی ئەندام لە رێكخراوی واڵتانی هەناردەكاری نەوت )ئۆپێك(.

بەكاربردنی دەستباڵوانەش زیانێكی گەورە بە كەرتی وزەی ئێران 

دەگەیەنێت، ئەوەش بەشێوەیەكی سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ سێ دەیە 

لە پاڵپشتیكردنی زۆری وزە. تەنیا پاڵپشتیكردنی كارەبا لە ساڵی 2009 

دا زیاتر لە 11 ملیار دۆالر بووە، لە ساڵی 2010یشدا مەزەندە كرا كە 

كۆی پاڵپشتیكردنەكە نزیكەی %10 لە كۆی بەرهەمی ناوخۆیی ئێران 

بێت. هەروەها لەگەڵ ئەوەشدا كە نرخی وزە دەكاتە %11ی نرخی 

بازاڕی ركابەری، ئەوا نرخی ئاو تا كاتێكی نزیكیش لە ئێران لە نرخی 

بەنزین گرانرت بوو.

هەنگاوی پۆزەتیڤ نراون بۆ چارەسەركردنی ئەم كێشە درێژخایەنە. 

چاكسازی  بەرنامەیەكی  ئێران  حكومەتی  2010دا  یەكەم  كانونی  لە 

نرخی  دەستپێكرد.  پاڵپشتی  پلەی  بە  پلە  بەرزكردنەوەی  بۆ  ئابوری 

بەنزین كە بڕی نزیكەی 12 ملیۆن ئۆتۆمبێل لە واڵتدا دابین دەكات، 

لە شەو و رۆژێكدا بووە چوار هێندە. هەروەك نرخی سۆالریش )گاز( 

كە بڕی كەرتی گواستنەوەی بازرگانی لە ئێران دابین دەكات، نۆ هێندە 

%75ی  ماڵی  دەچێتە  راستەوخۆ  كە  رسوشتیش  گازی  بووەوە.  بەرز 

دانیشتووان، هەشت ئەوەندەی نرخی رابردووی گرانرت بوو.

خواست  زۆر  بەشێوەیەكی  بتوانێت  پاڵپشتی  هەڵگرتنی  ئەگەر 

چەند  دابینكراوە  وزە  ئەو  دەك��را  ئەوا  بكاتەوە،  كەم  وزە  لەسەر 

ئەتۆم  وزەی  وێستگەیەكی  چەند  كارەبایەی  ئەو  بڕی  لە  هێندەیەك 
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بەرهەمی دەهێنن، زیاتر بووایە. بەاڵم قەیرانە ئەتۆمییەكە و گوشاری 

سزاكان دواتر بەرنامەی چاكسازی، پاڵپشتییەكەیان الواز كرد. پەرلەمانی 

ئێرانیش قۆناغی دووەمی چاكسازییەكانی لە ترشینی یەكەم 2012 دا 

راگرت، ئاماژەی بۆ ئەو كەمبونەوە زۆرەش كرد كە لە بەهای دراوی 

وزەشی  نرخی  سەرەتایی  زیادكردنی  هەروەك  دروستبووە،  ئێراندا 

هەڵوەشاندەوە.

گۆڕینی ئەم بارە، گران دەكەوێت. بۆ راگرتنی ئەم ئاڕاستانە یان 

پێچەوانەكانیان و بۆ گەشەپێدانی پرۆژەی نوێی سەرەتایی نەوت و گاز، 

پێویستی بە وەبەرهێنانی سەرمایەیەكی گەورە و تەكنۆلۆژیای  ئێران 

بووە  و  كرد  گرژ  نێودەوڵەتی  كەشی  ئەتۆمیش  قەیرانی  هەیە.  نوێ 

مایەی لەدەستدانی وەبەرهێنانی بیانی لە كەرتی وزەدا، كە بە نزیكەی 

60 ملیار دۆالر مەزەندە كرێت. بەپێی قسەی دەسەاڵتدارانی ئێرانیش 

وەبەرهێنان  دۆالر  ملیار   300 بە  پێویستی  كەمەوە  بەالی  واڵتەكە 

نەوت  كەرتی  گەشەپێدانی  بۆ  داهاتوودا،  دەیەی  لەماوەی  هەیە 

بەسەركەوتوویی.

بەرنامە  لە  بێت  باشرت  چارەسەرێكی  رسوشتی  گازی  دەكرێت 

ئەتۆمییەكە بۆ هەندێك كێشەی وزە لە ئێران. چونكە وێستگەكانی وزە 

كە سەرمایەیەكی كەمیان تێدەچێت و دەكرێت بەخێرایی بنیات برنێن 

و دڵنیاییەكی بەرزیش دابین دەكەن و سەرنجڕاكێشرتین هاوسەنگی 

سوتەمەنیەكانی  بژاردەكانی  نێوان  لە  دەكەن  پێشكەش  كاربۆنیش 

زۆری  شارەزاییەكی  ئێران  ئێستا  ئەوەش  سەرباری  زەوی��دا.  ناخی 

بەخۆی  پشت  بوارەشدا  لەم  هەیە،  گازدا  تۆربینی  بەرهەمهێنانی  لە 

رسوشتی  گازی  لەدەستچوونی  بتوانێت  ئێران  ئەگەر  دەبەستێت. 

كارەبا  وزەیەكی  دەتوانێت  ئەوا  بكاتەوە،  كەم  بیرەكاندا  لەسەری 

بە بەشێكی كەمی تێچوونی وزەی ئەتۆم. هەروەها  بهێنێت  بەرهەم 

دەكرێت كۆكردنەوەی ئەو گازەی بەڕێژەی زیاتر لە تێكڕای سووتاندنی 
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دەسووتێندرێت،  باكوور،  ئەمریكای  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  گاز 

هەروەها بەكارهێنانی، پاڵپشتی پرۆژەكانی بەرهەمهێنانی كارەبا بكات 

مێگاوات   1000 توانای  بە  ئەتۆم  كوورەی  چوار  تا  دوو  هاوتای  كە 

بوونەتەوە.

هەرچۆنێك بێت، دەتوانرێت مشتومڕی ئەوە بكرێت، كە سەرچاوە 

نین.  ژینگەش  دۆستی  و  هەیە  دیاریكراویان  تەمەنێكی  ئاساییەكان 

بەاڵم ئێران سەرچاوەی دیكەشی هەیە و دەكرێت لەڕووی ژینگەییەوە 

سەرنجڕاكێشرتیش بن و هێشتا تاڕادەیەكی زۆر نەشدۆزراونەتەوە.

زەوی  لە   60% و  ساڵێكدا  لە  خۆرەتاو  رۆژی   300 لەگەڵ  ئێران 

لە  سەعاتێك   – وات  كیلۆ   2200 دەگاتە  كە  تێكڕایەك  و  وشكەاڵن 

تیشكی خۆر بۆ هەریەك مەتر چوارگۆشە، دەرفەتێكی گەورەی هەیە 

بۆ سوود وەرگرتن لە وزەی خۆر. ئەم ئەگەرەش بە 3.3 ملیۆن تێراوات 

هێندەی   13 لە  ئەمەش  دەكرێت،  مەزەندە  ساڵێكدا  لە  سەعاتێك   –

كۆی بەركاربردنی وزە لە ئێران زیاترە. چەند لێكۆڵینەوەیەكی دیكەش 

ئێران  لە  زەوی  رووی  %1ی  تەنیا  وزەیەی  بڕە  ئەو  دەخەن  دەری 

پڕ  وزە  بۆ  واڵتەكە  ئێستای  دەكرێت هەموو خواستی  وەریدەگرێت، 

بكاتەوە و بڕێكی هاوشێوەش بۆ هەناردەكردن بەرهەم بهێنێت.

لەگەڵ ئەوەشدا، هێشتا بەرهەمهێنەرەكانی وزەی كارەبای تیشكی 

گەرمی  خۆریی  سیستمێكی  تەنیا  چونكە  نین.  پێشكەوتوو  ئێران  لە 

دان��راوە،  شیراز  لە  كیلۆوات   250 توانای  بە  وزە  بەرهەمهێنانی  بۆ 

كیلۆوات  نزیكەی 150  توانای  بە  بەرهەمهێنەری هاوشێوە  هەروەها 

لە ناوچەكانی واڵتدا باڵوكراونەتەوە. لە ئازاری 2011یشدا ئێران یەكەم 

لە  تەواوی  بە  كە  بینی  بەخۆوە  وێستگەی سوڕی خۆری  دەركەوتنی 

شاری یەزد دانرا. پرۆژەكەش نزیكەی 30 ملیۆن دۆالری تێچوو، توانای 

خۆرەوە  لە  میگاواتی   17 تەنیا  كە  بوو،  میگاوات   478 سەرەتاییشی 

وەردەگیرا.
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بەو پێیەی ئێران واڵتێكی شاخاویە و دەكەوێتە نێوان دوو رووكاری 

ئاوی گەورەوە، بۆیە توانایەكی زۆریشی هەیە بۆ بەكارهێنانی وزەی 

شوێنی   45 كە  با  وزەی  بە  سەبارەت  رووپێوییەكیش  بەگوێرەی  با. 

گونجاوی لە واڵتەكەدا گرتۆتەوە، ئێران دەتوانێت بەالی كەمەوە 6500 

میگاوات لە وزەی با بەرهەم بهێنێت. ئەوەش دەكاتە شەش هێندەی 

ئەو وزەیەی كوورەی بوشەهر بەرهەمی دەهێنێت.

لە  كە  بووە  پێشەنگانەدا  دەوڵەتە  ئەو  لەنێو  ئێران  هەرچەندە 

وزەی  كەرتی  بەاڵم  بەكارهێناوە،  بایان  وزەی  راب��ردوودا  سەدەكانی 

میگاواتەش  ئەو 91  قۆناغی سەرەتاییدایە.  لە  لە واڵتەكەدا هێشتا  با 

دەهێنن  بەرهەمی  واڵتەكەدا  لە  با  سەرەكی  كێڵگەی  هەردوو  كە 

واڵت،  باكووری  لە  رۆدب��ار  و  مانجیل  شاری  ه��ەردوو  دەكەونە  كە 

سەرچاوەكان  ئەگەر  بەكاردەهێرنێن.  ناوخۆیی  مەبەستی  بۆ  ئەوا 

بەدوور  ئەوە  ئەگەری  ناكرێت  ئەوا  وەبەربهێرنێن،  ناوچەیەشدا  لەم 

لە  جیهان  پێشەنگەكانی  دەوڵەتە  لە  یەكێك  ببێتە  ئێران  كە  بزانرێت 

وزەی بادا.

هەروەها ئێران سەرچاوەی زۆری وزەی گەرمی زەوی هەیە )خاڵە 

گەرمەكان( لەگەڵ ئەگەری توانایەكی بەرهەمهێنان كە دەكاتە نزیكەی 

7 هەزار مێگاوات. لەگەڵ ئەوەشدا، لە سایەی تەرخانكردنی تەنیا 81 

ملیۆن دۆالر بۆ وەبەرهێنان لەم سەرچاوەیەی وزەدا لە ساڵی 2000 

وە تا ساڵی 2010 ، تەنیا یەك وێستگەی وزەی گەرمی زەوی لە ئێران 

دروستكراوە بە توانای 55 مێگاوات.

بە  وزە  ئاسایشی  پێویستی  ئێرانییەكان  سەركردەكانی  زۆرجار 

بۆ دەستپێكردنی بەرنامەكەی وزەی  پاڵنەرێك  منونە دەهێننەوە وەك 

ئەتۆم. لە رووی تێورییەوە دەكرێت ئەوە ئاسایش بەدیبهێنێت لەڕێی 

تەرخانكردنی  و  واڵت  لە  وزە  )سەرچاوە(  تێكەڵەی  هەمەجۆركردنی 

نەوتی زیاتر بۆ هەناردەكردن. رەنگە ئەم لۆژیكە لە حەفتاكانی سەدەی 
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لە  كارەبا  بەكاربردنی  ئەوكاتەی  ئێران،  بۆ  شیاوبووبێت  راب��ردوودا 

واڵتەكەدا دەیكردە نزیكەی 14 هەزار مێگاوات و زۆربەی لە نەوتەوە 

بەرهەمهێنانی  توانای  لەگەڵ  ئەوا  ئێستادا  لە  بەاڵم  بەرهەمدەهێرنا. 

نزیكەی 61 هەزار مێگاواتدا، پشكی نەوت لە بەرهەمهێنانی كارەبای 

پێشكەش  راستگۆیانەتر  پاساوێكی  دەكرێت  بۆیە  %14یە.  واڵتەكە 

دەوڵەتەكە  كارەبای  %75ی  كە  رسوشتی  گازی  بە  سەبارەت  بكرێت 

بەرهەم دەهێنێت.

بەهێزكردنی  بۆ  دەبێت  رێگا  باشرتین  ئەتۆم  وزەی  ئایا  بەاڵم 

هەناردەكانی ئێران لە گاز؟ لەم چوارچێوەیە دا، تێبینی ئەوە دەكەین 

ملیار  یەك  لە  زیاتر  سااڵنە  ناتوانێت  بوشەهر  كوورەی  منونە  بۆ  كە 

دەبێتەوە  كەم  بڕەش  ئەم  بكات،  دابین  رسوشتی  گازی  سێجا  مەتر 

بیرەكاندا  لە  كە  گاز  سێجا  مەتر  ملیار   11 بە  بكرێت  بەراورد  ئەگەر 

دەسووتێندرێت.

خەمۆكە.  تۆمارێكی  ئێران  لە  ئەتۆم  وزەی  تۆماری  گشتی،  بە 

چوونكە لەبری پتەوكردنی ئاسایشی وزە لە ئێران، بەرنامە ئەتۆمییەكە 

هێنانەدی  و  وزە(  )سەرچاوەكانی  فرەجۆركردن  لە  واڵتی  توانای 

سەربەخۆییەكی راستەقینە سەبارەت بە بەرهەمهێنانی، كەمكردۆتەوە. 

هەروەك ئەم بەرنامە ئەتۆمییەی ئێران واڵتی كردۆتە نێچیری كۆمەڵێك 

سزای بەرفراوان و دوورەپەرێزییەكەشی قووڵرت كردۆتەوە، كە ئەمەش 

كاریگەری نەرێنی لەسەر رۆڵی ئێران وەك هەناردەكارێكی سەرەكی 

نەوت هەبووە. پێدەچێت ئەم زیانەش ئاكامی دوورمەودای هەبێت. 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمیش پێشبینی دەكات تەنانەت ئەگەر 

سزاكانیش  و  بكرێت  چارەسەر  ئەتۆمییەكە  تەنگژە  دەستبەجێش 

بۆ  بگەڕێتەوە  بتوانێت  كە  نابێت  لەبارێكدا  ئێران  ئەوا  هەڵبگیرێن، 

رۆژانە  بەرمیلی  ملیۆن   4 بگاتە  كە  نەوت  بەرهەمێنانی  تێكڕایەكی 

بەرلە ساڵی 2020.



51

زیانی بەراوردكاری
لە  لەوجۆرەیە  ك��وورەی  یەكەم   – بوشەهر  ك��وورەی  زۆرج��ار 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست – و ژێرخانی فراوانی ئێران تایبەت بە سووڕی 

دوو  كە  واپیشاندەدرێن  ئێرانەوە  حكومەتی  لەالیەن  ئەتۆم،  وزەی 

سیمبولن بۆ شارەزایی زانستی واڵت، بە تایبەتی بە بەراورد بە چەند 

خەسڵەتی  زۆر  بڕێكی  ئێران  بەاڵم  دیكە.  هەرێامیەتی  دەوڵەتێكی 

تەكنۆلۆژی نییە، بەاڵم واڵتانی دراوسێ، بە پێچەوانەی ئێرانەوە، توانای 

گەیشتنیان بە بازاڕەكانی جیهان هەیە بە بێ بەربەست، پێشدەچێت 

هەروەها  پڕبكەنەوە.  خێرایی  بە  تەكنۆلۆژییەكە  كەلێنە  واڵتانە  ئەم 

خودی هێزە جیهانییەكانیش كە سزاكانیان بەسەر ئێراندا سەپاندووە، 

پشتیوانی ئەم واڵتانە دەكەن كە خواستی ئەتۆمییان هەیە و ئەوەیان 

هەڵبژاردووە بەرنامەكانیان بە شێوەیەكی منونەیی شەفاف بن.

لە راستیدا بایەخدان بە وزەی ئەتۆم لە هەمووالیەكی ناوچەكەدا 

گەشەی كردووە. بۆیە زۆرێك لە دەوڵە كێبڕكێكارەكان هەوڵەكانیان بۆ 

بەدەستهێنانی تەكنۆلۆژیای ئەتۆمی چڕكردۆتەوە. وەكو بانگەشەكانی 

چوارچێوەی  خستۆتە  خواستەكانیان  دەولًەتانە  ئەم  هەموو  ئێرانیش، 

بەرهەمهێنانی وزەی مەدەنی.

بوو، شانشینی  قۆناغی دروستكردندا  لە  بوشەهر  كاتێك كوورەی 

عەرەبی سعودیە و بەحرەین و عومان و دەوڵەتی ئیامراتی عەرەبی 

یەكگرتوو رایانگەیاند كە بایەخ بە هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی بەرنامەی 

یەكگرتوو  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  دەدەن.  مەدەنی  ئەتۆمی 

گرێبەستێكی مێژوویی لەگەڵ هاوپەیامنێتییەك بەسەركردایەتی كۆریا 

ئیمزا كرد كە بەهاكەی بە نزیكەی 20 ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت 

ئیامراتی  دەوڵەتی  واڵتەكەدا.  لە  ئەتۆمی  كوورەی  چوار  بنیاتنانی  بۆ 

عەرەبی یەكگرتوو خۆی بە دوورگرت لە تەكنۆلۆژیای كۆنی روسیا و 

باڵوبوونەوەی  بۆ  یارمەتیدەرن  كە  كەنەدا  قورسی  ئاوی  كوورەكانی 
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ئەتۆمی، بەڵكو لەبری ئەوە، كوورەی ئەتۆمی پێشكەوتووی لە جۆری 

)APR-1400(ی لە كۆریای باشوور هەڵبژارد. هەروەها ئەم دەوڵەتە 

بنێت.  بنیات  كوورە  دە   2030 ساڵی  تا  بەنیازە  كەنداو  بچووكەی 

بنیاتنانی یەكەم یەكەش لە تەمموز 2012دا دەستیپێكردووە، هەروەك 

كە  )بەراكە(یە،  وێستگەكان هەڵبژێردراوە،  بنیاتنانی  بۆ  ئەو شوێنەی 

یەكگرتوو،  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  خۆرئاوای  ناوچەی  دەكەوێتە 

بەپێچەوانەی كوورەی بوشەهریشەوە دوورە لە هەر شارێكەوە.

دەوڵەتی ئیامراتی عەرەبی یەكگرتوو هەوڵی داوە ببێتە منونەیەك 

بۆ باڵونەبوونەوەی ئەتۆمی ئەویش بە ئیمزاكردنی پرۆتۆكۆلی سەرباری 

نێودەوڵەتی  ئاژانسی  لەگەڵ  خۆی  بە  تایبەت  گەرەنتی  رێككەوتنی 

رایگەیاندووە  كە  لەوەی  جگە  ئەمە  پەسەندكردنی،  و  ئەتۆم  وزەی 

هیچ خواستێكی بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم یان چارەسەركردنی سووتەمەنی 

بەكاربراو نییە بۆ دەرهێنانی پلۆتۆنیۆم. چەند كۆمپانیایەكی روسیا و 

ئیمزا  فەرەنساش بەكرداری چەند رێككەوتنێكیان بۆ ماوەی 15 ساڵ 

گۆڕین  و خزمەتگوزاری  ئەتۆمی  دابینكردنی سووتەمەنی  بۆ  كردووە 

عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  ئەتۆمییەكەی  كوورە  چوار  پیتاندنی  و 

یەكگرتوو. بە ئیمزاكردنی »رێككەوتنی123«ی منونەیی لەگەڵ ویالیەتە 

یەكگرتوو  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  ئەوا  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 

و  سەربار  گەرەنتی  پێشكەشكردنی  لە  رۆیشتووە  ماوە  دوورترین  تا 

پابەندكەر سەبارەت بە مەسەلەكانی رێگرتن لە باڵوبوونەوەی ئەتۆمی 

و ئاسایش و سەالمەتی. بانكی هەناردە و هاوردەكانی ئەمریكاش لە 

پارەداركردنی وێستگەی  لەسەر  ئەیلولی 2012دا رەزامەندی دەربڕی 

و خزمەتگوزاری  پێكهێنەر  بۆكڕینی  دۆالر  ملیار  دوو  بڕی  بە  بەرەكە 

لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا. هەروەها شانشینی یەكگرتوو 

بە  س��ەب��ارەت  ك��رد  ئیمزا  لێكتێگەیشتنیان  یاداشتی  ژاپۆنیش  و 

وزەی  بواری  لە  یەكگرتوو  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  هاوكاریكردنی 
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ئەتۆمدا، هەروەك فەرەنساش رێككەوتنێكی هاوكاری ئەتۆمی لەگەڵ 

ئابی  لە  ئوسرتالیاش  هەیە.  یەكگرتوودا  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی 

ئیامراتی  دەوڵەتی  لەگەڵ  دووقۆڵی  گەرەنتی  رێككەوتنی  2012دا 

عەرەبی یەكگرتوو ئیمزا كردووە.

بە  یەكگرتوو  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  2009یشدا  ئابی  لە 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی راگەیاند كە ئامادەیە بۆ چوونەناو 

بە  سەبارەت  هاوبەش  رێككەوتنی  و  ئەتۆمی  رێككەوتنی سەالمەتی 

ئیدارەدانی سەالمەتی سووتەمەنی بەكاربراو و ئیدارەدانی سەالمەتی 

پاشەڕۆ تیشكاوەرەكان. لە كاتێكی دواتری ئەو ساڵەشدا، یاسای ئیامراتی 

یەكگرتوو دەرچوو سەبارەت بە بەكارهێنانە ئاشتیانەكانی وزەی ئەتۆم 

كە سیستمێكی بۆ مۆڵەتپێدانی ماددە ئەتۆمییەكان و چاودێریكردنیان 

بۆ چاودێری  ئیتیحادی  »دەستەی  پێكهێنانی  لە  ئەمە جگە  دابینكرد. 

ئەتۆمی« بە مەبەستی سەرپەرشتیكردنی تەواوی كەرتی وزەی ئەتۆمی 

»ئەنجومەنی  ئەبوزەبی  دەستەیەش،  ئەو  دەرەوەی  لە  ئیامرات. 

دەوڵەتی  ئاشتیانەكەی  ئەتۆمییە  بەرنامە  بۆ  نێودەوڵەتی  راوێژكاری 

نێودەوڵەتی  شارەزایانی  لە  كە  یەكگرتوو«پێكهێنا  عەرەبی  ئیامراتی 

ئاژانسی  پێشووی  بەڕێوەبەری  بلێكس  هانز  بەسەرۆكایەتی  پێكدێت 

نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم.

یەكگرتوو  عەرەبی  ئیامراتی  دەوڵەتی  بۆ  ئەوەی  سیاسەتانە  ئەم 

و  بەرزتر  سەالمەتی  پێوەری  خاوەن  ئەتۆمی  كوورەی  كە  رەخساند 

بەكاربەری  و  دوورودرێژتر  كارپێكردنی  مەودای  و  بەهێز  دیزانی 

بەراورد  بە  كەمرت  پاشەڕۆی  بەرهەمهێنەری  و  سووتەمەنی  كەمرتی 

بەو كوورەیەی ئێران هەیەتی، بكڕێت. بۆ منوونە لە كاتێكدا كوورەی 

لە  یەكێك  بە  ك��ردووە،  دروستیان  روسەكان  كە  ئێران  بوشەهری 

كوورەكانی نەوەی دووەم دادەنرێت، بەاڵم دەوڵەتی ئیامراتی عەرەبی 

باشوور  كۆریای  لە  سێیەم  نەوەی  لە  پێشكەوتوو  كوورەی  یەكگرتوو 
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وەردەگرێت كە دیزاینیان ساكارترە و سەالمەتیشیان زیاترە و توانایەكی 

گەورەتریان هەیە لە بەكاربردنی سووتەمەنیدا. هەروەك ئیامراتییەكان 

لەسەر  و  كۆتوبەند  بێ  گەیشتنی  توانای  خاوەنی  ببنە  دەشتوانن 

بە  پەیوەندیدار  شارەزایی  و  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژیای  بە  جیهانی  ئاستی 

سەالمەتییەوە.

بن  بەردەوام  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  دیكەی  دەوڵەتانی  ئەگەر 

زۆرخێراتری  تێكڕای  ئەوا  ئەتۆمی،  وزەی  وێستگەی  بنیاتنانی  لە 

باشرتیان  داهاتی  تێكڕای  ئابوورییەوە  لەڕووی  ئەوان  لەالی  بنیاتنان 

پێدەبەخشێت. پیشەسازی ئەتۆمی بانگەشەی ئەوە دەكات كە دەكرێت 

 )AP – 1000( و )AP-600( كوورە ئەتۆمییە پێشكەوتووەكانی وەك

بنیات  ساڵدا  سێ  لەماوەی  »وێستنگهاوس«،  كۆمپانیای  دروستكراوی 

برنێن. هەروەها دەكرێت كوورە ئەتۆمییە پێشكەوتووە گەورەترەكانی 

بە هەوڵی هاوبەشی هەردوو كۆمپانیای  جۆری )AWBR-1300( كە 

»جەنەراڵ ئەلیكرتیك – هیتاشی« و »توشیبا« لەماوەی نزیكەی چوار 

ساڵدا بنیات برنێن. بەم پێیەش، ئەگەر دواخستنەكانی پێش دەستكردن 

بگرین،  لەبەرچاو  رێكخسنت  دواخستنەكانی  و  جێبەجێبەجێكردن  بە 

كە رەنگە مامناوەندی كات لەنێوان بایەخدانی سەرەتایی بە بنیاتنانی 

وێستگەی وزە ئەتۆمییەكە و دەستپێكردنی كار تێیدا، بۆ دە ساڵ درێژ 

ئەو  نێوان  لە  بكەین  بەراورد  زەحمەتە  هەر  هێشتا  ئەوا  بكەنەوە، 

38 ساڵەی ئێران پێیچووە بۆ بنیاتنانی كوورەی بوشەهر لەگەڵ وادە 

پێشبینیكراوەكان بۆ بنیاتنانی ئەو وێستگە پێشكەوتووانەی لەسەرەوە 

باسكران.

دەكرێت ئەوە بسەملێندرێت كە بینینی خۆرهەاڵتێكی ناوەڕاستی 

ئەتۆمی لە سەرابێك زیاتر نییە، بەاڵم بێگومان چاالكییە ئەتۆمییەكانی 

ئێران خواستیان لەسەر وزەی ئەتۆم لە ناوچەكەدا زیاد كرووە. راستە 

ئەتۆمی  ژێرخانێكی  ئێران  ئێستا  خایاند،  ساڵی   56 كە  گەشتێك  پاش 
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ناوخۆیی هەیە كە لە واڵتانی دیكەی ناوچەكەی جیادەكاتەوە، بەاڵم 

وێستگەكانی وزەی ئەتۆم تێیدا نوێ نین یاخود لەڕووی بازرگانییەوە 

چ��اوەڕوان  ئەوانەی  قەد  بە  نین  سەالمەت  یاخود  نین  كێبڕكێكار 

دەكرێت دەوڵەتانی دراوسێ بیانكڕن لە بەرامبەر بەشێكی كەمرت لەو 

كات و وەبەرهێنانی سەرمایەیەی ئێران سەرفی كردوون.

ئاگاداركردنەوە گوێ لێنەگیراوەكان
كارەساتی  خراپرتین  بەسەر  سەدەیەك  چارەكە  تێپەڕبوونی  دوای 

ئەتۆمی جیهان لە چێرنۆبل، كارەساتە ئەتۆمییەكەی وێستگەی وزەی 

الیەكی  هەموو  لە  مشتومڕێكی  ژاپۆن  دایشی  فۆكۆشیام  لە  ئەتۆم 

جیهاندا هێنایەئارا سەبارەت بە حیكمەتی وێستگەكانی وزەی ئەتۆم 

ئەو  لە كاردان.  لە جیهاندا  ئەتۆم كە  و خاڵی الوازی 430 وێستگەی 

كارەساتەی بەسەر ژاپۆندا هات، دەوڵەتانی وەك ئەڵامنیا و سویرسای 

لە  ئەتۆمییەكانیان  كوورە  هەموو  بەرە  بەرە  بدەن  بڕیار  ناچاركرد 

لەزیادبووەكان  روو  مەترسییە  رەنگە  ببەن.  لەناو  ساڵدا  دە  ماوەی 

دواجار ببنە مایەی داخستنی نزیكەی 30 وێستگەی ئەتۆمی لەرزۆك 

لەسەرانسەری جیهاندا كە زۆربەیان دەكەونە ناوچەی بوومەلەرزەوە 

یاخود نزیكن لە سنوورە نیشتامنییەكانەوە.

قەدەغەكراوە  بابەتە  لە  مەسەلەكە  هێشتا  ئەوەش  س��ەرەڕای 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ئێران.  حكومەتی  الی  لە  دادەنرێت  سیاسییەكان 

ئێرانیدا  كۆمەڵگەی  بەرفراوانی  بەشێكی  لەنێو  نوێ  دیاردەیەكی 

سەریهەڵداوە. چونكە ژمارەیەكی روو لەزیادبووی ئێرانییەكان لە نامەی 

كراوە و چاوپێكەوتنی میدیایی و كۆڕ و كۆبوونەوەكاندا، بەڵگەی ئەوە 

دەهێننەوە كە بەرنامە ئەتۆمییەكەی حكومەت هەڕەشە لە ئاسایشی 

هاوواڵتیان و خۆشگوزەرانی ئابورییان دەكات و بەهێزیان ناكات.

سەرۆكی  ن��ەژاد  ئەحمەدی  فۆكۆشیام،  كارەساتەكەی  پاش  لە 
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بە  ئێرانی  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  جارێكیان  كە  ئێران  ئەوكاتەی 

مەترسییەكانی  وەاڵمی  شوبهاندبوو،  برێك«  بێ  »شەمەندۆفێرێكی 

پەیوەست بە بە سەالمەتی تاكە كوورەی ئەتۆمی واڵتەكەی لە بوشەهر 

دایەوە و رایگەیاند »كوورەكە هەموو بنەماكانی سەالمەتی و رێساكانی 

جێبەجێ  ئەتۆمەكەدا  وزەی  وێستگەی  لە  پێوەر  بەرزترین  و  تێدایە 

كراوە«. ئۆباڵی ئەو كارەساتەشی خستە ئەستۆی »تەكنۆلۆژیای ژاپۆن 

كە  ك��ردەوە  جەختیشی  ن��ەژاد  ئەحمەدی  بەسەرچووە«.  كاتی  كە 

بوومەلەرزەیەكی گەورەی هاوشێوە »هیچ كێشەیەكی مەترسیدار« بۆ 

نیگەرانی  مایەی  كە  هۆكارە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ناكات.  دروست  ئێران 

پێویستیشە  بوشەهر.  ئەتۆمی  وزەی  وێستگەی  بە  سەبارەت  جدین 

زیادەڕۆیی نەكرێت لەم مەترسیانەدا یان فەرامۆش بكرێن.

لە  لێكدراوە  روسی   – ئەڵامنی  كوورەیەكی  بوشەهر  وێستگەی 

لەخۆگرتووە  كەلوپەلێكی  وایە چەند  رووی كردەییەوە وەك دەفرێك 

رسوشتی  كۆندا.  تەكنۆلۆژیایەكی  لەگەڵ  لێكدراون  هەندێكیان  كە 

بێ وێنەی كوورەكە مانای ئەوەیە ئێران ناتوانێت سوود لە شارەزایی 

بە  پەیوەندی  ئ��ەوەی  لەالیەنی  وەربگرێت  دیكە  دەوڵەتانی 

سەالمەتییەوە هەیە. كێشە ریشەییەكانی ئەم دۆخە پێش كارپێكردنی 

لە  كە  تاقیكردنەوانەشدا  ئەو  میانی  لە  دەرك��ەوت��ن،  كوورەكەش 

تایبەتن  كە  كوورەكە  ترومپاكەی  چوار  ئەنجامدران،    2011 شوباتی 

پارچە  و  بەركەوت  زیانیان  نائاساییدا،  باری  لە  ساردكردنەوە  بە 

كانزای بچووك لە ئاوی ساردكەرەوەكەدا باڵوبوونەوە. ئەو ترومپایانە 

حەفتاكانی  سااڵنی  بۆ  مێژووەكەیان  و  بوون  ئەڵامنیا  دروستكراوی 

سەدەی رابردوو دەگەڕێتەوە. ئەندازیارە روسەكانیش گوشاریان خستە 

سەر ئێران بۆ ئەوەی ئەو 163 كۆمەڵگەیە لەناو دڵی كوورەكەدا بەتاڵ 

بكات كە سووتەمەنی یۆرانیۆمی نزم پیتێندراویان تێدابوو، بۆ رێگرتن 

لە هەر زیانێك كە پێیان بگات و ئەنجامدانی پاككردنەوەیەكی تەواو. 
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كە ئەمەش بووە هۆی دواكەوتنێكی زیاتر لە كردنەوەی وێستگەكەدا 

كە چاوەڕوانكردنی زۆری خایاند. جارێكی تریش، لە ترشینی یەكەمی 

2012دا كوورەكە داخرا و ستوونەكانی سووتەمەنی بەتاڵكران، ئەویش 

دوای دۆزینەوەی بزماری بەجێهێڵراو لە ژێر شانەكانی سووتەمەنیدا.

یەكرتبڕینی سێ  زیاتر، كوورەی بوشەهر دەكەوێتە سەر  لەوەش 

روسییەی  كۆمپانیا  ئەو  قسەی  بەپێی  تەكتۆنیەوە.  )چین(ی  پلێت 

بوشەهر  كوورەی  بۆ  بنەما  وەك  منونەیەی  ئەو  بنیاتناوە،  كوورەكەی 

وا دیزاین كراوە كە بەرگەی بوومەلەرزەیەك بە گوڕی 7 پلەی پێوەری 

پێوەری  پلەی   6 )دەكاتە  كاركردندا  كاتی  لە  بگرێت   )MSK-64(

رێختەر(، هەروەها بەرگەی بوومەلەرزەیەك بە گوڕی 8 پلەی پێوەری 

)MSK-64( بگرێت لە كاتی داخستنی سەالمەتیدا )دەكاتە 6.7 پلە بە 

پێوەری رێختەر(.

ئێرانیش بوومەلەرزەی زۆر بەخۆوە دەبینێت كە لە 6 پلەی پێوەری 

بوشەهر  كوورەی  بۆ  بوومەلەرزەییەكانیش  شیكارە  زیاترن.  رێختەر 

هێشتا  كاتێك  ئەنجامدراون  رابردوودا  سەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی  لە 

تەكنیك توانای ئەوەی نەبوو كوێرە درزەكان )ئەو بۆشاییانەی توێكڵی 

زەوین كە لەسەر رووی زەوی بەڵگەیەكی بیرناو لەسەریان لەبەردەستدا 

نییە( و گومەزی خوێیین )كۆبوونەوەی گەورەی خوێیینە لە ژێر زەویدا 

و  مێژوویی  داتا  دەگمەنی  بكات.  ئاشكرا  كەنداو(  كەنار  بەدرێژایی 

بوومەلەرزەكان  مەترسی  هەڵسەنگاندنی  وایكردووە  زانستییەكان، 

بوشەهر،  ناوچەی  لە  كاركردن  هەڵەكانی  میكانیزمە  تێگەیشتنی  و 

كارێكی زۆر زەحمەت بێت. ئەگەرچی تاكە وێستگەی ئەتۆمی ئێران 

كە  نییە  لەسەر  مەترسییەی  ئەو  هاوقەبارەی  تسۆنامییەكی  مەترسی 

فۆكۆشیامی  لە  نائاسایی  باری  ساركردنەوەی  و  كارەبا  سیستمەكانی 

بە  سەبارەت  بوەكان  چەندبارە  هۆشیاركردنەوە  دیارە  ئەوا  گرتەوە، 

مەترسی بوومەلەرزە لەسەر وێستگەی بوشەهر گوێیان لێنەگیرا.       
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ئیقلیمی  كاریگەری  بوشەهر  لە  ئەتۆمی  كارەساتێكی  هەر 

لە بوشەهرەوە بە  با هەمیشە  بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە  دەبێت. 

ئاڕاستەی باشوور و باشووری خۆرهەاڵت دەڕوات، ئەوا دزەكردنی هەر 

ماددەیەكی تیشكاوەر، دەكرێت تا ئاستێكی زۆر هەڕەشە لە دەوڵەتانی 

دیكەی كەنداو بكات. بوشەهر زیاتر نزیكرتە لە پایتەختەكانی دەوڵەتی 

كوەیت، دەوڵەتی ئیامراتی عەرەبی یەكگرتوو، قەتەر، عومان، بەحرەین 

و ناوچەی خۆهەاڵتی شانشینی عەرەبی سعودیە دەوڵەمەند بە نەوت 

نەك لە تاران. پێدەچێت تیچوونی پاككردنەوە و چاودێری پزیشكی و 

لەدەستدانی وزە و نیشتەجێكردنەوەی دانیشتووان سەدان ملیار دۆالر 

بێت بە درێژایی چەند دەیەیەك. هەروەك دزەكردنی دەرهاویشتەی 

تەندروستی  بە  زۆر  زیانی  بەرز  تێشكاوەری  ئەتۆمی  كەرتبوونی 

وەك  تیشكاوەرەكانی  رەگەزە  چونكە  دەگەیەنێت.  ژینگە  و  مرۆڤ 

»یۆد – 131« و »سیزیۆم – 137« و »سرتۆنشیۆم – 90« و »پلۆتۆنیۆم 

239-« كە تەمەنی ماددییان لە نێوان چەند رۆژێك و سەدان ساڵدایە، 

دڕكە  و  سییەكان  و  دەرەق��ی  غودەی  بە  زیانگەیاندن  هۆی  دەبنە 

مۆخ و چەند ئەندامێكی دیكەی گرنگی لەش. مایەی نیگەرانیشە كە 

ڤیەننا  پەیامننامەی  لە  نییە  الیەنێك  ئێران  ئەوەی  بەلەبەرچاوگرتنی 

ئەتۆمییەكان،  زیانە  لەبەرامبەر  مەدەنی  بەرپرسیارێتی  سەبارەت 

بەرنامە  ئەگەر  بەرپرسیارێتی  لە  بەدوور بگرێت  ئەوا دەكرێت خۆی 

ئەتۆمییەكەی كارەساتێكی هەرێامیەتی لێبكەوێتەوە.

كوورەی بوشەهر بە تەنیا سەرچاوەی نیگەرانی نییە سەبارەت بە 

سەالمەتی ئەتۆمی لە ئێران. چونكە كوورەی توێژینەوەی تارانیش لە 

دوای 46 ساڵ لە دروستكردنی، تەمەنی كاركردنی خۆی تێپەڕاندووە 

لەم  رووداو  چەندین  كرداریش  بە  ساڵدایە.   40 بۆ   35 نێوان  لە  كە 

سااڵنی  لە  كە  دەكەن  لەوە  باس  راپۆرتەكان  روویانداوە.  كوورەیەدا 

و  لكاون  كوورەكەوە  بە  كۆنرتۆڵكردن  ستوونەكانی  2003دا  و   2001
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ئێرانیش داوای یارمەتی تەكنیكی لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم 

كرد بۆ چارەسەركردنی كێشەكە.

بنێت:  بنیات  دیكە  كوورەی  دوو  دادەنێت  بۆئەوە  پالن  ئێران 

ئێستا  كە  مێگاوات   40 توانای  بە  توێژینەوەیە  كوورەیەكی  یەكێكیان 

باشوری  لە  كیلۆمەتر   260 كە  ئاراك  لە  دروستكردندایە  لەقوناغی 

 360 توانای  بە  كوورەیەكە  دووەمیشیان  تارانەوەیە،  خۆرهەاڵتی 

مێگاوات لە دارخوین، لە نزیك سنووری عیراق. بەاڵم هەژاری ئێران 

و  سەربەخۆ  شێوەیەكی  بە  ئەتۆمدا  كوورەی  بنیاتنانی  شارەزایی  لە 

ئێستا بە سەریدا سەپێندراون، گومانیان خستۆتە سەر  ئەو سزایانەی 

پێوەرەكانی ئەو سەالمەتیەی كوورەكان پێیدەگەن.

چارەسەركردنی  و  پیتاندن  ناوەندەكانی  كە  ئەوەش  س��ەرەڕای 

نزیك  لە  نین،  بێمەترسیش  ئەوا  سووتەمەنی بەرسوشت سەالمەترتن، 

ئەم وێستگانەش ناوچەی شارستانی لێیە كە ئەوەش مایەی نیگەرانییە. 

بەندەركا  و  هەلیلە  گوندی  هەردوو  لە  كەس  هەزاران  رووەوە  لەم 

دوورە.  بوشەهرەوە  باشووری  لە  كیلۆمەتر   18 تەنیا  كە  نیشتەجێن 

دامەزراوەی گۆڕینی یۆرانیۆمیش لە ئەسفەهان تەنیا 15 كیلۆمەتر لە 

ناوەڕاستی ئەو شارەوە دوورە كە ژمارەی دانیشتووانی زیاتر لە دوو 

ملیۆن كەسە.

سیاسیەتی  ئامادەكردنی  لە  ئێران  حكومەتی  الوازی  تۆماری 

پێشوەخت و ئیدارەدانی قەیرانەكان، سەرچاوەیەكی دیكەی نیگەرانییە. 

ژمارەی  و  نەخۆشی  باڵوبوونەوەی  تێكڕای  و  وێرانكاری  قەبارەی 

ئاماژەی  ئێران،  لە  رسوشتییەكان  كارەساتە  ئەنجامی  لە  برینداربوان 

بەرزی نائاسایی پیشاندەدات. چونكە لە ساڵی 1990دا بوومەلەرزەیەك 

بە گوڕی 7.4 )بەپێوەری رێختەر( شاری رودباری باكووری خۆرئاوای 

 60 برینداربوونی  و  كەس  هەزار   40 كوژرانی  هۆی  بووە  و  گرتەوە 

ئابوری ئەو  زیانی  دەربەدەربوونی 500 هەزار كەس.  و  هەزار كەس 
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بوومەلەرزەیەش بە 7.2 ملیار دۆالر مەزەندە كرا كە زیاتر لە %7ی كۆی 

بەرهەمی ناوخۆیی واڵتەكە بوو لەو ساڵەدا. لە كانونی یەكەمی 2003یشدا 

كاتێك بوومەلەرزەیەك بە گوڕی 6.6 پلە بە پێوەری رێختەر شاری بەمی 

لە باشوری خۆرهەاڵتی واڵتەكە گرتەوە، زیاتر لە 26 هەزار ئێرانی كوژران 

و نزیكەی 30 هەزاریش بریندار بوون و 100 هەزار كەسیش ئاوارەبوون 

تەنیا  پێچەوانەشەوە  بە  بینا و ژێرخانی شارەكەی وێران كرد.  و %85ی 

چەند رۆژێك پێش بوومەلەرزەكەی بەم، بوومەلەرزەیەك بە گوڕی 6.6 

پلەی پێوەری رێختەر شاری سان سیمۆنی لە كالیفۆرنیا گرتەوە و بووە 

هۆی كوژرانی سێ كەس و زیانگەیشنت بە 40 بینا.

تایبەت  حكومەتی ئێران روبەڕووبوونەوەی پرسیارە سەرەكیەكانی 

راهێنانی  بە  پشتگوێخست،  ئەتۆمی  نائاسایی  باری  بۆ  ئامادەیی  بە 

ئەم  ریشەی  بوشەهریشەوە.  دانیشتووانی  گواستنەوەی  بە  تایبەت 

كێشانە خۆی لەو راستیەدا دەبینێتەوە كە بەپێچەوانەی زۆر دەوڵەتی 

 Iran Nuclear( ئەتۆمییەوە، ئەوا دەسەاڵتی رێكخستنی ئەتۆمی ئێران

سایەی  لە  نییە.  سەربەخۆ  قەوارەیەكی   )Regulatory Authority

نەبوونی جەماوەرێكی ئاگاداری پێشوەخت و رۆشنبیرییەكی بەرفراوانی 

رێكخستنی  بۆ  توند  سەربەخۆی  دەزگایەكی  بوونی  سەالمەتیشدا، 

ئەولەویەت  ئەوەی  بۆ  دادانرێت  سەرەكی  بنەمایەكی  بە  ئەتۆمی، 

دیكە.  بایەخپێدانەكانی  سەرجەم  لە  ئاسایش  و  سەالمەتی  بدرێتە 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمیش حكومەتی ئێرانی هاندا بۆئەوەی 

هەموو دەسەاڵت و سەرچاوەی پێویست ببەخشێتە دەستەی رێكخسنت 

بەڵگە  ئێستاش  تا  سەربەخۆ.  بەشێوەیەكی  ئەركەكانی  راپەڕاندنی  بۆ 

لەگەڵ  دابێتەوە،  راسپاردەیەی  ئەم  وەاڵمی  ئێران  ئەوەی  لەسەر  نییە 

پێشنیاری دیكەدا وەك زیادكردنی قەبارە و ئاستی شارەزایی كارمەندە 

تەكنیكییەكانی دەستەكە.

بۆ  دیكە  هەڕەشەئامێزی  بەربەستێكی  بووەتە  ئاسایش  هەروەها 
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پۆلێن  واڵتەكاندا  خراپرتین  نێو  لە  ئێران  ئێران.  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە 

 ( ئەتۆمییەكەیەوە  عەمبارە  و  ماددەكان  سەالمەتی  لەڕووی  دەكرێت 

بە پلەی 30 هاتووە لەنێو ئەو 32 واڵتەی رووپێوییەكە گرتوونیەتەوە(. 

دام��ەزراوە  پاراستنی  لە  توانایە  بێ  حكومەت  كە  دەریشكەوتووە 

بەشێوەیەكی  ئێران  ئەتۆمی  زانای  زۆر  زاناكانیدا.چونكە  و  ئەتۆمییەكان 

نادیار كوژراون. لە ساڵی 2010یشدا ڤایرۆسی »ستەكسنێت« )Stuxnet(ی 

كۆمپیوتەر بووە هۆی لەكارخستنی ئامێڕەكانی دەركردنی ناوەندی گازی لە 

وێستگەی ناتانز و پیسكردنی سیستمەكانی كۆنرتۆڵ لە كوورەی بوشەهردا. 

ئامێری  نزیكەی 20  بە  زیانگەیاندن  بووە هۆی  هەروەك«ستەكسنێت« 

دەركردنی ناوەندی لە ناتانز و تەواوی چاالكییەكانی پیتاندنی بەشێوەكی 

كاتی لەكارخست.

 پیسبوونی ڤایرۆسی لە وێستگەی بوشەهر هاندەربوو بۆ دەركردنی 

كە  روسیا  ئەتۆمی  بواری  بەرپرسانی  لەالیەن  ئاگاداركردنەوەیەك  چەند 

هەمیشە بە كەمی هۆشیاری دەدەن. لە پاش ئەوە بەرنامە ئەتۆمییەكەی 

فلەیم  و   )Stars( ستارز  وەكو  بوەوە،  زیاتر  ڤایرۆسی  دووچاری  ئێران 

حكومەتی  توانای  بە  سەبارەت  نیگەرانی  تۆمارە  ئەمجۆرە   .)Flame(

ئێران بۆ رێَگرتن لە الیەنەكانی دەرەوەی دەوڵەتەكان و تیرۆریستان لە 

بەدەستهێنانی ماددەی ئەتۆمی هەستیار دووپات دەكاتەوە.

ئێراندا،  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە  بەسیاسیكردنی  ئەنجامی  لە  بەاڵم 

مەسەلەی  بوونەتە  ئاسایش  و  سەالمەتی  بە  پەیوەست  مەترسییەكانی 

الوەكی. هەروەها هەوڵی سەركردایەتی سیاسی ئێران بۆ سەملاندنی بێ 

كاریگەریی سزا نێودەوڵەتییەكان و شانازیكردن بە توانا ئەتۆمییەكانیەوە، 

كاریگەر خۆی هەبوو، وەك كردنەوەی پێشوەختەی كوورەی بوشەهر لە 

21ی ئابی 2010دا. كەناڵەكانی راگەیاندنی ئێرانیش كە لە ژێر كۆنرتۆڵی 

دەوڵەتدان، وێستگەكەیان وا پیشان دا كە »تەنیا وێستگەیەكی وزەی ئەتۆم 

نییە، بەڵكو سیمبولی بەرەنگاری نیشتامنییشە لە دژی هێزە جیهانییەكان«. 
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بەاڵم پێویستبوو كردنەوەی رەسمی كوورەكە دوابخرێت بە هۆی چەندین 

كێشەوە كە لەمیانی قۆناغی تاقیكردنەوەدا دەركەوتن.

كات  زووترین  بە  دەبێت  ئەوەی  لەسەر  ئێران  سووربوونی  وادیارە 

لە  سیاسی  پاڵنەری  بەڕێوەبربێت،  ئێرانییەكانەوە  لەڕێی  وێستگەكەی 

لە  بوشەهر  ك��وورەی  بەڕێوەبردنی  روسەكان  تەكنیكارە  بوو.  پشتەوە 

پاشان  ئەستۆ  دەگرنە  كردنەوەیدا  بەڕەسمی  پاش  یەكەمی  دووساڵی 

تەسلیم بە ئێرانییەكان دەكرێت. بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی زۆربەی رووداوە 

ئەتۆمییەكان لەجیهاندا بە هۆی هەڵەی مرۆییەوە روویانداوە یاخود ئاڵۆزتر 

بوون، ئەوا ئەم سیاسەتانەی ئێران ئەگەری روودانی كارەساتێكی مرۆیی زیاتر 

دەكەن. ئەوەش كە كارەكان خراپرت دەكات، ئەوەیە سزا نێودەوڵەتییەكان 

ئێرانیان بێبەش كردووە لەو یارمەتییە ئەتۆمییەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی 

ئەتۆم پێشكەشی دەكات، رێگایشیان نەداوە زانا ئێرانییەكان بەشدار ئەو 

وۆركشۆپانەی سەالمەتی بكەن كە ئاژانسەكە رێكیان دەخات.

نێودەوڵەتیانەی  رێككەوتنە  بەو  ئێرانیش  پابەندبوونی  هەروەها 

پێوەرەكانی سەالمەتی و ئاسایش دیاری دەكەن لە بواری تەكنۆلۆجیای 

ئەتۆمیدا، مایەی نیگەرانییە. چونكە ئێران تائێستا نەچۆتە نێو رێككەوتنی 

سەالمەتی  بە  سەبارەت  هاوبەش  رێككەوتنی  و  ئەتۆمی  سەالمەتی 

پاشەڕۆ  ئیدارەدانی  سەالمەتی  و  بەكاربراو  سووتەمەنی  ئیدارەدانی 

تیشكاوەرەكان. چونكە ئەم رێككەوتنانە سیستمێكی چاودێری هاوبەش 

سەبارەت  دەكەن  دیاری  نێودەوڵەتییەكان  پێوەرە  كە  دروستدەكەن 

دەستنیشانكردنی شوێنی كوورەكان و دیزاینیان و بیناكانیان و كارپێكردنیان، 

جگە لە هەڵسەنگاندنی سەالمەتیشیان. ئەم سیستمەش الیەنەكانی پابەند 

دەكات بە پێشكەشكردنی راپۆرت سەبارەت بە پێشكەوتنەكان »بۆئەوەی 

لەالیەن هاوتاكانیانەوە پێداچوونەوەیان بۆ بكرێت«. ئێرانیش ناكۆكیەكانی 

ئێستای لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم تێكەڵ بە پەسەندكردنی 

ئەم رێككەوتنانە دەكات.
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وەاڵتی  تەنیا  ئێران  بوشەهریشدا  ك��وورەی  كارپێكردنی  لەگەڵ 

نەكردبێت.  ئیمزا  ئەتۆمی  سەالمەتی  رێككەوتنی  كە  دەبێت  ئەتۆمی 

حكومەتی ئێرانیش رێككەوتنی ئاگاداركردنەوەی پێشوەختی لە روودانی 

روودانی رووداوی  كاتی  لە  یارمەتیدان  رێككەوتنی  و  ئەتۆمی  رووداوی 

ئەتۆمی پەسەند كردووە، بەاڵم الیەن نییە لە هیچ یەكێك لە رێككەوتنە 

نێودەوڵەتییەكانی سەالمەتی ئەتۆمیدا وەك رێككەوتنی پاراستنی ماددی 

كاری  سەركوتكردنی  بۆ  نێودەوڵەتی  رێككەوتنی  و  ئەتۆمییەكان  ماددە 

تیرۆری ئەتۆمی.

باز  كاتدا  هەندێك  لە  سیاسەت  دەكرێت  كە  ئ��ەوەش  س��ەرەڕای 

بەسەر بنەماكانی سەالمەتی ئەتۆمیدا بدات، ئەوا رەنگە هەر رووداوێك 

سەدەیەك،  چارەكە  پێش  چونكە  هەبێت.  گەورەی  سیاسی  كاریگەری 

كارەساتە ئەتۆمییەكەی چێرنۆبڵ بووە رووداوێكی سیاسی زۆر گرنگ و 

كاردانەوەی دیكەی هەبوو كە هەرەسهێنانی یەكێتیی سۆڤێتی خێراتر كرد. 

هەوڵەكانی رێگرتن لە باڵوبوونەوەی ماددەی تیشكاوەر و پاككردنەوەی 

هەزار   500 هاتبوون،  پیسبوون  دووچاری  دوورەدەستانەی  ناوچە  ئەو 

ئیمراتۆریەتی  دۆالرب��وو،  ملیار   18 تێچوونەكەشی  و  ویست  كرێكاری 

سۆڤێتیش هەرگیز لەو رووداوە دەربازی نەبووە.   

  

كاریگەرییەكان لەسەر ئاستی سیاسەتەكان
چوارچێوەی سیاسی )2009 تا ئێستا(

لەگەڵ سەركەوتنی باراك ئۆباما سەرۆكی ئەمریكا لە هەڵبژاردنی ساڵی 

2008 و بەڵیندانی بەوەی سیاسیانە مامەڵە لەگەڵ ئێران بكات، هیواكانی 

چارەسەرێكی ئاشتیانەی قەیرانی ئەتۆمی ئێران، بوژانەوە. ئۆباما زیاتر لە 

هەر سەرۆكێكی ئەمەریكا لە شۆڕشی ئێرانەوە لە ساڵی 1979 ، بەكردار 

ئێران و چوارچێوەی  ئەمەریكا –  پەیوەندیەكانی  لە  باو  هەوڵیدا زمانی 

ئەم پەیوەندییانە بگۆڕێت. بە لەبەرچاو گرتنی كاریگەری ئێرانیش لەسەر 
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بە   – ئەمەریكا  دەرەوەی  سیاسەتی  بەردەم  سەرەكیەكانی  ئاستەنگە 

تایبەتی لە ئەفغانستان و عێراق و ئاشتی عەرەب – ئیرسائیل و تیرۆر و 

ئاسایشی وزە و باڵوبوونەوەی ئەتۆمی كە هەنووكەییرتینیانە – وادیارە 

بژاردەیەكی  چیرت  ئێران  فەرامۆشكردنی  باوەڕەی  ئەو  گەیشتۆتە  ئۆباما 

بەردەست نییە. پێشدەچێت لێدانی ئێران ئەم مەسەالنە ئاڵۆزتر بكات، 

بۆ  بووە  دەستكەوت   – پێشرت   - ئێران  لەگەڵ  كردن  مامەڵە  ه��ەروەك 

هەردووال. رەنگە هەوڵێكی سەركەوتووش – بەم ئاڕاستەیەدا – یارمەتیدەر 

بێت لە گەیشنت بە كرانەوەیەك )ئەگەر لێكنزیكبوونەوەش نەبێت(، لە 

كاتێكدا هەر هەوڵێكی نا سەركەوتوو، سووربوونی نێودەوڵەتی بەهێزتر 

دەكات.

هەر لە وتارەكەیەوە لە ئاهەنگی دەستبەكاربوونی لە كانونی دووەم 

بۆ  ئامادەیی دەربڕی  ئێران،  بۆ  ئاماژەیەكی شاراوەدا  لە  ئۆباما  2009دا، 

ئامادەبن مستتان شل بكەن«. دوای ئەوە  »دەستدرێژكردن ئەگەر ئێوە 

بە دوو مانگ و بە بۆنەی سەری ساڵی نوێی ئێرانییەوە، ئۆباما كاسێتێكی 

و  ئێران  گەلی  لە  هەریەك  بۆ  س��اڵوی  تێیدا  كە  تۆماركرد  ڤیدیۆیی 

سەركردەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران نارد، كە ئەوەش بە دانپێدانانێكی 

زیرەكانە دانرا، بەاڵم بێ پێشینە بوو لە رسوشتی رژێمی ئێراندا. لە تێزە  

ئاشكراكانی ئۆباما گرنگرت، دوو نامەی تایبەت بوو كە بۆ رابەری بااڵ عەلی 

خامنەئی نووسیبوونی و روونی كردبووەوە كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكا پرۆسەیەكی بنیاتنانی متامنەی بەالوە گرنگە كە دەكرێت رێگا 

بۆ ئاشتبوونەوە خۆش بكات. بەاڵم رابەری بااڵی ئێران بەردەوام بوو – بە 

ئاشكرا و لە وەاڵمە نوورساوەكەیدا - لەسەر جەختكردنەوە لە تاوانەكانی 

پێشووی ئەمەریكا، لەبری دەرفەتەكانی هاوكاریكردن لە ئایندەدا.

زیاتر  لەسەركراو  دانوستان  چارەسەرێكی  بە  گەیشنت  ئەگەری 

دووب��ارە  دوای  لە  چوو  ئاڵۆزی  ب��ەرەو  ئێران  كاتێك  كرد،  پاشەكشێی 

كە  2009دا،  ئازاری  لە  نەژاد  ئەحمەدی  جێمشتومڕی  هەڵبژاردنەوەی 
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ساڵی  شۆڕشی  لەدوای  ئێران  لە  سیاسی  ناڕەزایی  گەورەترین  ئەوەش 

1979وە وروژاند. لەگەڵ ئەوەشدا ئیدارەی ئۆباما بەجدی بەردەوام بوو لە 

هەوڵدان بۆ چارەسەرێكی دانوستانئامێز. لە یەكێك لە كۆبوونەوەكانیش 

دا لە نێوان ئێران و كۆمەڵەی »P5+1« )پێنج ئەندامە هەمیشەییەكەی 

ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و ئەڵامنیا( لە ترشینی یەكەمی 2009 

لە جنێڤ، دانوستانكارە ئێرانی و ئەمەریكییەكان بۆ یەكەمجار وتووێژی 

%80ی  ئاڵوگۆڕی  بە  رازیبوو  بنەماوە  لەڕووی  ئێرانیش  كرد.  ئەتۆمییان 

كوورەی  بۆ  سووتەمەنی  ستوونی  بە  پیتێندراو  نزم  یۆرانیۆمی  عەمباری 

ناوخۆ  ئۆپۆزسیۆنی  رۆژێكدا،  چەند  لەماوەی  بەاڵم  تاران.  توێژینەوەی 

لە ئێران رێككەوتنەكەی شكست پێهێنا. هەروەها هەوڵەكانی روسیاش 

لەڤیەننا بۆ رزگاركردنی رێككەوتنەكە لە پاش چەند هەفتەیەك، بێ سوود 

بوون.

ئێران  كاتێك  هەڵدایەوە  سەری  دیكە  جارێكی  ئەتۆمییەكە  قەیرانە 

ئاشكرا  فۆردۆ  لە  پیتاندنی  نهێنی  دامەزراوەیەكی  2009دا  ئەیلولی  لە 

كرد كە لە قوواڵیی زەویدا لە ژێر چیایەكدا لە نزیك قوم دروستكرابوو، 

ئەویش بە ماوەیەكی كەم پێش ئەوەی باراك ئۆبامای سەرۆكی ئەمریكا 

و گۆردن براون سەرۆك وەزیرانی ئەو كاتەی بەریتانیا و نیكۆال ساركۆزی 

سەرۆكی ئەو كاتەی فەرەنسا، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسیدا بوونی ئەو 

دامەزراوەیە ئاشكرا بكەن.

لەگەڵ ئەوەی وا دەردەكەوێت كە ئومێد لە چارەسەرێكی مامناوەندی 

دانوستان لەسەركراودا نییە، هەڕەشەی ئەنجامدانی هێرشی ئەمەریكا و 

ئیرسائیل بۆسەر دامەزراوە ئەتۆمییەكانی ئێران بەشێوەیەكی توندتر زیادی 

كرد. لە ئابی 2010یشدا ئێران دەستیكرد بە پیتاندنی یۆرانیۆم بەڕێژەی 

%20. لە مایۆی 2010یشدا پاش شەش مانگ لە هەرەسهێنانی رێككەوتنی 

رێككەوتنەكە  هەوڵیاندا  توركیا  و  بەرازیل  ئاڵوگۆڕكردنەكە،  یەكەمی 

ئێران  و  تاران«  »راگەیاندنی  دەوترێت  پێی  كە  شێوەیەدا  لەو  بژێننەوە 
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ئیمزای كردووە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی ئێران لەو ماوەیەی رابردوودا 

بۆیە  زیادكردبوو،  هێندە  دوو  پیتێندراو  نزم  یۆرانیۆمی  لە  عەمبارەكەی 

كۆمەڵەی »5+1« پێشنیارەكەی رەتكردەوە لەسەر بنەمای ئەوەی بڕگەكانی 

بەس نین.

پاش چەند هەفتەیەك، توندترین سزای نەتەوەیەكگرتووەكان لەدژی 

ئێران گیرایەبەر بەپێی بڕیاری ژمارە 1929. لە كاتێكیشدا كە روسیا و چین و 

هەندێك لە دەوڵەتانی ئەوروپا تەگەرەیان بۆ سەپاندنی سزای توندتر لەسەر 

ئێران لە سەردەمی جۆرج دەبلیو بوشدا دورستكرد، بەاڵم ئەوانیش بەرە 

بەرە گەیشتنە ئەو باوەڕەی ئێران تەگەرەی هەرە گەورە بوو، نەك نەبوونی 

ئارەزووی مامەڵەكردن لەالی ئەمەریكا، هەروەها رەنگە بەرهەڵستیكردنی 

سزاكان ئەگەری ئەنجامدانی هێرشی سەربازی ئەمەریكا و ئیرسائیل زیاتر 

ئیدارەی  هەوڵەكانی  لەپشت  نێودەوڵەتی  پشتیوانی  بەمشێوەیە  بكات. 

ئۆباما بۆ دامەزراندنی سیستمێكی سزا، زیاتربوو كە قەبارە و قووڵییەكەی 

هەموو پێشبینییەكان تێبپەڕێنێت، بە هۆی هاندانی كۆنگرێسیشەوە كە 

سەبری نەمابوو، ئیدارەی ئۆباما گشتگیرترین سزای ئەمەریكای لە ماوەی 

زیاتر لە یەك دەیەی رابردوودا بەسەر ئێراندا سەپاند. هەروەها یەكێتیی 

ئەورپاش هەمان هەنگاوی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكای هەڵگرت 

لە گرتنەبەری رێوشوێنی توندترو دڵرەقانەتردا.

لە   »1+5« كۆمەڵەی  و  ئێران  نێوان  دانوستانی  دیكەی  خولی  دوو 

جنێڤ و ئەستانبوڵ لە كانونی یەكەمی 2010 و كانونی دووەمی 2011 

لەسەر یەك شكستیان هێنا. سەعید جەلیلی سەرۆكی وەفدی دانوستانكاری 

ئێران رایگەیاندبوو كە هەڵگرتنی تەواوی سزاكان و داننان بە مافی ئێران لە 

پیتاندن، دوو مەرجی پێشوەخنت بۆ دانوستان، ئەوەش خاڵێكی دەستپێكی 

قبوڵكراو نەبوو بە الی خۆرئاواوە. ئەو هەنگاوەش 15 مانگ لە راوەستانی 

كاری  و  سزا  و  شاراوە  كوشتنی  چەندین  كە  هات  دوادا  بە  دیپلۆماسی 

تێكدەرانەی تێكەوت.
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ساڵی 2011 لەگەڵ راپۆرتەكەی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمدا 

كۆتایی هات كە نەرێنیرتین راپۆرت بوو سەبارەت بە مەودای سەربازی 

پێشبینیكراوی بەرنامە تۆمییەكەی ئێران. لە پاشكۆیەكی 14 پەڕەییشدا، 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم بەوردی تۆمەتەكانی باس كردبوو، بەوەی 

تاران پێش ساڵی 2003 تاقیكردنەوەی بە تەكنیكی هەستیار ئەنجامداوە 

بۆ پەرەپێدانی كاڵوەی جەنگی، ئاژانسەكە هۆشیاری ئەوەشی دا كە رەنگە 

هێشتا هەندێك چاالكی لە ئارادابن.

كەنەدا  و  توندتر  سزای  سەپاندنی  بۆ  كرد  خۆش  رێگای  راپۆرتەكە 

هەنگاوەش  ئەو  كرد،  ئێرانیان  ناوەندی  بانكی  بایكۆتی  بەریتانیاش  و 

كۆتوبەندی ئەمریكای لەسەر هەناردەی نەوتی ئێران بەدوادا هات.

تەواوی  بە  ئێران  گوشارخستنەسەر  رێچكەی  2012یشدا  ساڵی  لە 

ئەوروپا  یەكێتیی  كانونی دووەمیشدا،  لەمانگی  بوو،  بەردەوام  هێزیەوە 

ئابڵوقەیەكی نەوتی پلە بەپلەی خستەسەر ئێران و لە تەمموز 2012وە 

دەوڵەتانی  بۆ  ئێران  نەوتی  هەناردەیەكی  هەموو  كارا  شێوەیەكی  بە 

بەرهەمی  ئێران  تۆڵەئامێزیشدا،  جووڵەیەكی  لە  راوەستا.  یەكێتییەكە 

مانگانەی لە یۆرانیۆمی پیتێندراو بەڕێژەی %20 بە بڕی سێ هێندە زیاد 

دەوڵەتانی خۆرئاوادا »سویفت«  گوشاری  لەژێر  ئابیشدا  مانگی  لە  كرد. 

)SWIFT( كە گرنگرتین سەنتەری قەرەبووكردنەوەی داراییە لە جیهاندا، 

وەاڵمی  لە  دەرب��ڕی.  تۆڕەكەی  لە  ئێران  دەركردنی  لەسەر  رەزامەندی 

لەوانە  راگەیاند  ئەتۆمی  »دەستكەوت«ی  ژمارەیەك  ئێران  ئەوەشدا، 

بەستنەوەی كوورەی ئەتۆمی بوشەهر بە تۆڕی كارەبای نیشتامنییەوە و 

پڕكردنی كوورەی تاران بۆ توێژینەوە بە ستوونی سوتەمەنی دروستكراوی 

ناوخۆ و ئاشكراكردنی نەوەیەكی نوێ لە ئامێرەكانی دەركردنی ناوەندی 

كە لە ناتانز خرانەكار.

لە كاتێكیشدا كە هەردووال رازیبوون بە دەستپێكردنەوەی وتوێژەكان 

ئەتۆمی  دیپلۆماسیەتی  نوێی  خولێكی  بەاڵم  2012دا،  ساڵی  بەهاری  لە 



68

لە  لێكتێگەیشنت  بەهەڵە  و  بێمتامنەیی  كۆنەكەی  بۆتە  چوارچێوەی  لە 

و  وتووێژەوە  چوونە  هەردووال  بەڕێوەچوو.  خۆرئاوادا،  و  ئێران  نێوان 

بڕوانن،  ئاوێنەش  لە  وەكو  بااڵدەستە.  كە  وابوو  باوەڕی  یەكەشیان  هەر 

هەریەكەیان بایەخدانی نوێی الیەنی بەرامبەریان بە رێگەی دیپلۆماسی، 

وەك الوازی و هەوڵێك بۆ خۆالدان لە ئاڵۆزی لە كاتە مەترسیدارەكاندا، 

جەختی  2012دا  نیسانی  لە  ئەستانبوڵ  لە  كۆبوونەوە  یەكەم  دەبینی. 

ئازاری،  لە  بەغدا  لە  دووەمیش  خولی  ك��ردەوە.  بەها  بێ  شتی  لەسەر 

لە  كە  بینی.  بەخۆوە  هەردووالی  رەسمییەكانی  پێشنیارە  ئاڵوگۆڕكردنی 

زیادەڕەوانە،  داواك��اری  بە  پشتبەستوو  سەرەتایی  لێدوانی  لە  بنەڕەتدا 

كە  نەبێت  ئەوە  تەنیا  رێككەوتن،  نەگەیشتنە  ه��ەردووال  پێكدەهاتن. 

كۆببنەوە.  تەكنیكی  شارەزایانی  ئاستی  لەسەر  دیكە  جارێكی  بڕیاردرا 

ئەوەش  دوای  ئەنجامدران،  نزمرتە  ئاستە  ئەو  لەسەر  كۆبوونەوەش  دوو 

راوەستانێكی بەدواداهات كە ماوەی هەشت مانگی خایاند. دوای ئەوە لە 

ئابی 2013دا دانوستانەكان لە كازاغستان دەستپێكرانەوە.

رێگا بەرەو پێشەوە
 یەكێك لەو ئاستەنگە سیاسییە دەرەكییە سەرەكییانەی رووبەڕوی ئۆباما 

دەبێتەوە لە ماوەی دووەمی سەرۆكایەتیدا، مامەڵەكردنە لەگەڵ قەیرانی 

ئەتۆمی ئێران، لە كاتێكدا هەمووان خۆبەدووردەگرن لە ئاگرێكی سەربازی 

ئەمەریكا  بەرپرسانی  كاتێكیشدا  لە  ناوەڕاستدا.  خۆرهەاڵتی  لە  دیكە 

تاران  دەبێت  هێشتا  بەوەی  سەبارەت  هەڵوێستەكەیان  لەسەر  سوورن 

بڕیارێك بدات لەبارەی ئەوەی كە ئایا چەكی ئەتۆمی بەرهەم دەهێنێت 

یان نا، ئۆباما سەرۆكی ئەمەریكا لە ویالیەتی یەكەمیدا روونیكردەوە كە 

ئەگەر بژاردەیەكی دووالیەنەی بێتە بەردەم – بۆردومانكردنی ئێران یان 

هەڵدەبژێرێت.  یەكەمیان  ئەوا   – بۆمب  بەدەستهێنانی  بۆ  رێگەپێدانی 

بەلەبەرچاوگرتنی كاریگەرییە گەورە پێشبینیكراوەكانی هەر یەكێك لەو 
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دوو دەرئەنجامە ناپەسەندەش – لەسەر ئابووری جیهان و سەقامگیری 

لەجیهان  ئەمەریكا  هەڵوێستی  و  نێودەوڵەتی  یاسای  و  هەرێامیەتی 

بدرێت  هەوڵێك  هەموو  پێویستە   – ئێرانی  هەزاران  خۆشگوزەرانی  و 

وەك  تێدایە.  بۆهەمووان  شكستی  كە  لەوبژاردەیە  خۆبەدوورگرتن  بۆ 

ئێران  دوورودرێ��ژی  ئەتۆمی  گەشتی  بەسوودە  كارێكی  دەستپێكیش، 

هەڵبسەنگێندرێت كە بەدرێژایی پێنج دەیەیە بەردەوامە.

بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران ریشەی قووڵی هەیە و ناكرێت »كۆتایی 

پێبهێرنێت« یان »بڕوخێندرێت«. هەروەك تێكەڵكراوە لەگەڵ بڕێكی زۆر 

لەشانازی نیشتامنی – ئەگەرچی گومڕاكردنیش بێت – لەگەڵ خەرجییەكی 

ئێستا  ناوخۆییەی  شارەزاییە  و  زانین  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  نادیاردا. 

مسۆگەركردنی  بۆ  دوورم��ەودا  چارەسەری  تەنیا  ئەوا  هەیەتی،  واڵتەكە 

مانەوەی بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران بە شێوەیەكی تەواو ئاشتیانە، ئەوەیە 

قبوڵیان  پەیوەندیدارەكان  الیەنە  بدۆزرێتەوە  دیپلۆماسی  چارەسەرێكی 

بێت.

لەزیادبوو  روو  بەشێوەیەكی  رێككەوتنە  ئەمجۆرە  رووكارەكانی 

روونبوونەتەوە. پێویستیشە هەر رێككەوتنێك پابەندبوونی ئەوە لەالیەن 

ئێرانەوە لەخۆبگرێت كە چەند تاقیكردنەوەیەكی دیاریكراو ئەنجام نەدات 

و چەند پێكهاتەیەكی دیاریكراویش هاوردە نەكات و هیچ چاالكییەكی 

دیكە نەكات گرنگ بێت بۆ دروستكردنی بۆمبی ئەتۆم كە نەگونجاوبێت 

وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  ئاشتیانەدا.  ئەتۆمی  بەرنامەیەكی  لەگەڵ 

ئەتۆمی  پڕچەككردنی  پێوەرەكانی  لە  هەندێك  ك��رداری  بە  ئەتۆمیش 

دیاریكردووە و دەكرێت پێوەری دیكەش دیاری بكرێن. هەروەها داواش 

لە تاران دەكرێت لێدوانە ئایینییەكانی رابەری بااڵی كارا بكات سەبارەت 

بەوەی ئێران هەوڵی بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆم نادات.

لەنێوان  لەسەركراو  رێككەوتن  و  ورد  سنوورێكی  دانانی  دەكرێت 

دواتر  ئەتۆمدا  چەكی  بەرنامەیەكی  و  ئێران  ئەتۆمییەكەی  بەرنامە 
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بەردەوامبوونی  ئەگەری  بە  سەبارەت  بهێنێتەئارا  قبوڵكراو  متامنەیەكی 

ئێران لە پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ ئاستی كوورەكانی وزە )خوار %5(. سەرباری 

ئەوەش، بۆ شەرمەزارنەبوون لە ناوخۆدا، بەردەوامبوونی پیتاندن هێزێك 

بە سەركردەكانی ئێران دەبەخشێت كە رێگە نادات بە پاشگەزبوونەوەی 

ب��ژاردەی  ئێران  بەڵینەكانی.  لە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

وەاڵمێكی  وەك  دەبێت  لەبەردەستدا  پیتاندنی  ئاستی  بەرزكردنەوەی 

و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەگەر  كاتێكدا  لە  تۆڵەسەندنەوە 

دەوڵەتانی دیكە پابەندی بەشی خۆیان لە هەر رێككەوتنێكدا نەبوون.

ویالیەتە  هەیە  ب��ەوە  پێویستی  لەمجۆرە  رێككەوتنێكی  هەروەها 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و یەكێتیی ئەوروپا سزا هەرە توندەكان سووك بكەن، 

بەتایبەتی ئەوانەی بانكی ناوەندی ئێران و فرۆشتنی نەوتیان كرۆدتە ئامانج.

بەدڵنیاییەوە چەندین ئەندامی كۆنگرێسی ئەمەریكا بەردەوام دەبن 

توانایەك«ی  بەدەستهێنانی »هەر  لە  ئێران  بێبەشكردنی  داواكاری  لەسەر 

بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆم. ئەگەرچی زۆرجار ئەو داواكارییە ناڕوونیش 

ئێران  هەیە  بەوە  پێویستی  هەڵوێستانە  ئەمجۆرە  دی��ارە  بەاڵم  بێت، 

»كۆتایی بە بەرنامە ئەتۆمییەكەی بهێنێت«، ئەمەش مانای راگرتنی هەموو 

بارێكی  كرداری  بە  ئەمەش  دەگەیەنێت.  یۆرانیۆم  پیتاندنی  پرۆسەكانی 

ئەتۆمیەوە،  باڵوبوونەوەی  لە  رێگرتن  روانگەی  لە  بەاڵم  منونەیی دەبێت، 

جەوهەری نییە. بەرنامەی پیتاندنی ئێران لە قەبارە و مەودایدا سنوردارە، 

بەم پێیەش دەكرێت بەهۆی گەرەنتییە بەهێزەكانی ئاژانسی نێودەوڵەتی 

كردارییەوە  لەرووی  گرنگرت،  لەوەش  بكرێت.  چاودێری  ئەتۆمەوە  وزەی 

و  خۆی  كە  ببێت  ئەوە  دەستبەرداری  ئێران  تا  نییە  لەئارادا  دەرفەتێك 

چەندین دەوڵەتی تازەپێگەیشتوو ئێستا سوورن لەسەر ئەوەی مافی تارانە، 

كە ئەویش مافی پیتاندنە. پێش هەموو ئەوانەش، مێژوو سەملاندوویەتی كە 

رێككەوتنە نادادپەروەرەكان، دروستكەرانی نادڵسۆزی رێككەوتن بەرهەم 

دەهێنن.
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بەرنامە  كە  روونبووەتەوە  ئ��ەوە  س��ااڵن  درێژایی  بە  هەروەها 

سەرەتای  لە  هەر  ئەوەشدا،  لەگەڵ  مەودایە.  فرە  ئێران،  ئەتۆمییەكەی 

قەیرانە ئەتۆمییەكەی ئێرانەوە، مەترسی باڵوبوونەوەی ئەتۆمی، بەڕوونی 

باڵی بەسەر مەوداكانی دیكەی بەرنامەكەدا كێشا. دەكرێت گفتوگۆكردن 

و  ئێران  ئەتۆمی  سیاسەتی  سوودی  و  تێچوون  گۆشەنیگاكانی  لەبارەی 

بژاردەكانی  هەروەها  ئەتۆمییەكانی،  دامەزراوە  ئاسایشی  و  سەالمەتی 

وزەی جێگرەوە، گفتوگۆ و رێگە دیپلۆماسییەكان فراوان بكەن. بەوپێیەش 

بوار دەدات بە هەریەك  بابەتانە الیەنی سیاسیان كەمرتە، ئەوا  كە ئەم 

لە  دەكەن،  نوێنەرایەتیان  ناوخۆییانەی   الیەنە  ئەو  و  دانوستانكار  لە 

گۆشەنیگایەكی كەمرت ئایدیۆلۆژی و سۆزدارییەوە سەیری ئەم مەسەالنە 

بكەن.

هەوڵی   »1+5« كۆمەڵەی  و  ئێران  نێوان  دواتری  دانوستانەكانی  لە 

سەالمەتی  ب��واری  لە  هاوكاری  خستنەڕووی  بۆ  هەبوون  سەرەتایی 

ئەو  و  مەسەلەیە  ئەم  تاران. خستنەڕووی  بۆ  هاندەرێك  ئەتۆمیدا وەك 

مەودایانەی دیكە كە تائێستا ئاوڕیان لێنەدراوەتەوە، دەتوانن »پێكەوەیی 

ئەمەش  پتەوبكەن،  سەرەكییەكاندا  یاریزانە  نێوان  لە  چارەنووسەكان« 

دەرفەتی دووركەوتنەوە لە یارییە سفرییەكان و رەخساندنی دەرفەت بۆ 

دەستكەوتی هاوبەش زیاد دەكات. بەاڵم دەبێت بوارە چاوەڕوانكراوەكانی 

هاوكاری بەڕوونی دیاری بكرێن، هەروەها دەبێت پاڵنەری بەرجەستەكراو 

پێشنیار بكرێت لەبەرامبەر تەنازولكردنی ئێران كە لێی دڵنیابن. هەروەك 

دەبێت بەشێوەیەكی جدیانەتر درێژە بە دەستپێشخەری هاوكاری بدرێت 

سەبارەت بە سەالمەتی و ئاسایشی ئەتۆمی و بەشێوەیەكی رێكخراوتر 

دیكەی  بوارێكی  شیبكرێتەوە.  روون��رت  بەشێوەیەكی  و  بەكاربخرێت 

ئەویش  كە  هاوكاریكردن  چەمكی  پشتیوانیكردنی  بۆ  هەیە  بەردەست 

وزەی نوێبوەوەیە. پێشكەشكردنی یارمەتی لەم بوارەدا پێچەوانەی وتەی 

ئەرێنیش  پێشینەیەكی  پێشكەوتوو«ە،  تەكنۆلۆجیای  لە  »بێبەشكردن 
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دەچەسپێنێت بۆ ئەو واڵتە تازەپێگەیشتووانەی دیكە كە خواستی وزەی 

ئەتۆمیان هەیە، بواریش دەدات بە هەردووال رێگایەك بگرنەبەر دەرفەت 

هەمانكاتیشدا  لە  و  ئێستا  رەوشەی  لەم  دەربازبوون  بۆ  بڕەخسێنێت 

شەرمەزاریشیان نەكات.

لەماوەی چەندین ساڵی رابردوودا سیاسەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

و  زۆر  گوشاری  پەیڕەوكردنی  لە  سەرەكی  شێوەیەكی  بە  ئەمەریكا 

هەمەالیەن لەسەر ئێران چڕكرابووەوە لە پێناو ناچاركردنی سەركردایەتی 

كۆماری ئیسالمی و زۆرلێكردنی تا جڵەوی بەرنامە ئەتۆمییەكەی بكات. 

ئاماژەی  بەاڵم  تارانیش،  روولەزیادبووەكانی  ئابورییە  كێشە  س��ەرەڕای 

الوازیش لە ئارادا نەبوون سەبارەت بە ئامادەیی سەركردایەتی ئەو واڵتە 

تا رێچكەی خۆی بەشێوەیەكی جەوهەری بگۆڕێت. هەروەها تا ئێستاش 

گوشارێكی ناوخۆیی نییە ناچار بەوەی بكات. بەاڵم گەلی ئێران بەكرداری 

ئەنجامی  لە  دەناڵێنێت  ئاڵۆزەوە  ئابوری  هەلومەرجێكی  بەدەست 

راپرسی  نەبوونی  لەسایەی  قەیرانەكەوە.  بەهۆی  ئابوریدا  ئاڵۆزی  باری 

باوەڕپێكراویشدا مەحاڵە رێژەی ئەو ئێرانیانە دیاری بكرێت كە تا ئێستاش 

پێویستە  ئەویش  كە  دەكەن،  واڵتەكەیان  ئەتۆمی  بەرنامەی  پشتیوانی 

هاوشێوەی سیاسەتە ئەتۆمییەكانی ئێستای حكومەت بێت.

رەخنەگرتنی ئاشكرا لە بەرنامە ئەتۆمییەكە بە تەواوی سەركوتكراوە، 

چونكە رۆژنامەكان فەرمانیان پێكراوە بێدەنگ بن. هەروەك حكومەتەكانی 

لە  كردووە.  فەرامۆش  لەئێران  گشتییان  رای  زۆر  تاڕادەیەكی  خۆرئاواش 

ئەنجامی ئەوەشدا، ئەگەرچی گەلی ئێران گرنگرتین الیەنە كە بەرژەوەندی 

و  بەرژەوەندی  هەروەها  پەراوێزخراوە،  یەاڵم  هەبێت،  مەسەلەیدا  لەم 

خواستەكانی ئەو گەلە رۆڵێكی الوەكییان گێڕاوە لە هەریەك لە دارایی 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و حكومەتی ئێراندا.

قۆستنەوەی  لە  ئێران  سەركردایەتی  زی��ادەڕەوی  لەڕێی  لەالیەك، 

بۆ  پاساوهێنانەوە  بە  پەیوەندی  بەوەی  سەبارەت  نیشتامنی  كەرامەتی 
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گەورەی  پاشەكشێیەكی  هەر  وایكردووە  هەیە،  ئەتۆمییەكان  خواستە 

ئەتۆمی یەكسان بێت بە خۆبەدەستەوەدان، ئەگەر خۆكوشتنی سیاسیش 

لەسەر  واشنتۆن  زۆری  جەختكردنەوەی  تریشەوە،  لەالیەكی  نەبێت. 

ی  ئەمەریكا  دروستكەرانی  بڕیار  سەربازی،  هەڕەشەی  و  ناچاركردن 

ئێرانیشی  حكومەتی  لێدوانەكانی  و  وتاربێژی  گۆشەیەكی  خزاندۆتە 

چونكە  دەقۆزێتەوە،  نەرێنی«  »نیشتامنپەروەری  كە  ك��ردووە  بەهێز 

زۆردار  كۆلۆنیالیستی  هێزێكی  وەك  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

لەڕێی  دەدات  ئێران  پێشكەوتنی  لە  رێگرتن  هەوڵی  كە  دەكات  وێنا 

كاتێكیشدا  لە  ئەتۆمییەوە.  پێشكەوتووی  تەكنۆلۆژیای  لە  بێبەشكردنی 

كە بەرپرسانی ئەمەریكا و ئەندامانی كۆنگرێس باسی »سزای لەكارخەر« 

بە  قەناعەت  ه��ەوڵ��دەدەن  دەگمەن  بە  ئ��ەوا  دەك��ەن��ەوە،  دووب���ارە 

پیشاندانی  لەڕێی  بگیرێتەبەر  ئاشتەواییرت  پەیڕوێكی  بهێنن،  ئێرانییەكان 

و سوودە چاوەڕوانكراوە  ئەتۆمی واڵتەكەیان  زۆری سیاسەتی  تێچوونی 

زۆروزەوەندەكانیەوە.

لە  ئێران  گەلی  پێناچێت  ئابورییەكان،  ئاستەنگە  لە  چاوپۆشین  بە 

سرتاتیجی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا تێبگات تا واشنتۆن وەاڵمی 

پرسیارە سەرەكییەكان نەداتەوە: ئێرانییەكان بەكۆمەڵ چیان دەستدەكەوێت 

لە كەمكردنەوەی سزاكان و هەڕەشەی  ئەتۆمی، جگە  لە چارەسەرێكی 

جەنگ؟ چۆن رێچكەیەكی ئێرانی ئاشتەواییرت ئابووری واڵت باش دەكات 

و توانا تەكنۆلۆجییەكانی پەرەپێدەدات، بە توانای ئەتۆمیشەوە؟ دەبێت 

هەوڵە دیپلۆماسییە جەماوەرییەكانی ئەمەریكا ئەوە بۆ ئێرانییەكان روون 

بكاتەوە كە ئێرانێكی گەشەسەندوو و یەكگرتوو – بەپێچەوانەی ئێرانێكی 

الواز و پەراوێزخراو – بە بەرژەوەندی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 

دادەنرێت.

هەڵمەتێكی دیپلۆماسی جەماوەری ئەمەریكی كاریگەرتر، مەرجە 

تەنیا پەیامێكی باشی لەگەڵدا نەبێت، بەڵكو مەرجە ئامرازێكی گەیاندنی 
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 Persian News( فارسی«  زمانی  هەواڵی  »تۆڕی  هەبێت.  باشرتیشی 

دەكرێت  مەزەندە  كە   – ئەمەریكا«  »دەنگی  بە  سەر  Network(ی 

بوو  گیرۆدە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ   – ئێرانی  ملیۆن   20 نزیكەی  بگاتە 

بەدەست خراپ بەڕێوەبردن و جۆری بەرنامەی خراپەوە. بینەرانی ئەم 

تۆڕە لەالیەن تۆڕی كەناڵی ئاسامنی دیكەوە راكێرشان كە سەرچاوەی 

بودجەیان وەكو هی ئەو یاخود زۆر كەمرتیش بوو لە بودجەی »تۆڕی 

هەواڵی زمانی فارسی« كە بە 20 ملیۆن دۆالر مەزەندە دەكرێت. ئەوەش 

كە لەم چوارچێوەیەدا ئاماژەی خۆی هەیە، ئەوەیە باراك ئۆباما سەرۆكی 

ئەمەریكا لە ئەیلولی 2010دا لەڕێی چاوپێكەوتێكەوە لەگەڵ »بی بی 

سی فارسی« پەیوەندی لەگەڵ گەلی ئێران بەست لەبری »تۆڕی هەواڵی 

زمانی فارسی )PNN(. ئێستاش گۆڕینی تۆڕی هەواڵی زمانی فارسی بۆ 

تۆڕێكی هاوبەشی نێوان هەردوو كەرتی تایبەت و گشتی، هاوشێوە »بی 

بیرۆكراسیە حكومییە  لەو  تا  پێویست  كارێكی  بۆتە   )BCC( »بی سی

وشكەوە بیگۆڕێت بۆ ئامڕازێكی میدیایی كە لەگەڵ سەدەی بیست و 

یەكەمدا بگونجێت.

نزیكبوونەوەی  بۆ  نییە  گونجاو  هێشتا  كات  دیارە  قۆناغەدا،  لەم 

ب��ەدوای  گ��ەڕان  رێگەی  ه��ەردووال  پێویستە  بۆیە  ت��اران،  و  واشنتۆن 

و  بێمتانەیی  كەڵەكەبوونی  لە  ساڵ   34 پاش  هەڵبژێرن.  كرانەوەیەكدا 

نیازخراپی، لە سایەی نەبوونی چارەسەرێكی سیاسی فراوانرتدا لە نێوان 

پێناچێت  زۆر  رادەیەكی  تا  ئێران،  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

بگەنە چارەسەرێكی تەواو بۆ قەیرانە ئەتۆمییەكە. پێویستیشە هەردوو 

دەوڵەتەكە كەمێك لە لێواری خەرەندی رووبەڕووبوونەوە بچنە دواوە و 

سەرلەنوێ هەڵوێست و بنەماكانیان هەڵبسەنگێننەوە و رێگەیەكی نوێی 

داهێرناو بگرنەبەر درك بەو راستییە بكات كە ئاگرێكی سەربازی، كارەسات 

دەبێت بۆ هەموو الیەنەكان.
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 ثاشكؤ
 خشتةي زةمةني ويَستطةي ئةتؤمي بوشةهر

 
 رووداو سالَ 

ويَستطةي كؤمثانياي كرافت يونيؤني ئةلَماني رةزامةندي دةربرِي لةسةر دروستكردني  4791
 بوشةهر بؤ وزةي ئةتؤم

 كاركردن لة ويَستطةكة دةسيت ثيَكرد 4791
 طريَبةسيت رةمسي ئيمزاكرا 4791
 ي كوورةي دووةم تةواو كرا%15ي كوورةي يةكةم و 11% 4791
 كاركردن هةلَثةسيَردرا 4797
هةزار ثارضة  15برِياري دا كة دةبيَت كؤمثانياكاني ئةلَمانيا  بازرطاني جيهانيذووري  4711

 كةلوثةل هاوردة بكةن بؤ ويَستطةي كوورةي بوشةهر
 ئةلَمانةكان ليَكؤلَينةوةيةكيان بؤ سوودةكاني دةستثيَكردني كارةكة كرد 4711
 عرياق دووجار بة هيَرشي ئامساني بوشةهري كردة ئامانج 4711
 شةهري كردعةبدولقةديرخان باوكي بةرنامة ئةتؤمييةكةي ثاكستان سةرداني بو 4711

 عرياق هيَرشي كردة سةر كوورةي بوشةهر
 دوو جار هيَرشي كردة سةر كوورةي بوشةهر عرياق 4719
 عرياق دوا هيَرشي كردة سةر بوشةهر بةرلةوةي شةرِ رابطرييَت 4711
ئةكبةر هامشي رةفسةجناني سةرؤكي ئيَران سةبارةت بة هاوكاري ئةتؤمي وتوويَذي لةطةلَ  4717

 ةكةي كردهاوتا روسيي
 ئيَران و روسيا ريَككةوتين هاوكاري ئةتؤمييان ئيمزاكرد 4771
 ناو ويَستطةي بوشةهردا كرد بؤ يةكةجمار ثسثؤرة روسةكان طةشتيان بة 4771
 كاركردن دةسيت ثيَكردةوة 4771
 ئؤكرانيا فرؤشتين دوو تؤربيين رةتكردةوة بؤ بةكارهيَنانيان لة ويَستطةي بوشةهردا 4771

ا ثاشكؤيةكي بؤ ريَككةوتنة سةرةكييةكة زيادكرد بةمةبةسيت دوورخستنةوةي روسي
 بةلَيَندةرة ئيَرانيية الوةكييةكان

ئيَران رةزامةندي لةسةر دوا كؤثي ديزاين و تايبةمتةنديية روسييةكاني ويَستطةي بوشةهر  4777
 دةربرِي

 دكاركردن لة بةستين بةشة قورسةكاني كوورةكة دةسيت ثيَكر 1551
ئيَران رةزامةندي دةربرِي لةسةر طيَرِانةوةي هةموو ستوونةكاني سووتةمةني بةكاربراو بؤ  1551

 روسيا
 دروستكردني بينا بةهؤي كةمي ثارةوة راوةستا 1559

دواي ضارةسةركردني كيَشةي كةمي ثارة، روسيا دةسيت كرد بة هيَناني سووتةمةني 
 ئةتؤمي بؤ ئيَران

 د بة ثيَداني سووتةمةني بة ويَستطةكةئيَران دةسيت كر 1545
دا دلَي كوورةكة بةتالَ كرا لة سووتةمةني بةهؤي خراثبووني يةكيَك لة 1544 لة شوباتي

 ضوار ترومثا سةرةكييةكةي ساركردنةوة
 بوون" ستةكسنيَت"كؤمثيؤتةرةكان لة ويَستطةي بوشةهر دووضاري ثيسبوون بة ظايرؤسي 

يةكالكةرةوة و كاركرد بة كةمرتين ئاسيت وزة دةسيت ثيَكرد  كوورةكة ضووة قؤناغيَكي 1544
 بةمةبةسيت تاقيكردنةوةي برِيارداني كؤتايي

 دواخرا 1542كردنةوةي كوورةكة تا سالَي  1541
 ي راطةياندكوورةكةداخستين ئاذانسي نيَودةولَةتي وزةي ئةتؤم لة راثؤرتيَكيدا  1542
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كورتەیەك لەبارەی هەردوو نووسەرەوە

پێیەی  بەو  كتێبەیە  ئەم  بەشداربووی  نوسەرێكی  فائیز:  عەلی 

بەڕێوەبەری پرۆژەی ئێرانە لە یەكێتی زانایانی ئەمەریكا كە تا ئازاری 

لە  ئێران  شیكاری  گەورە  وەك  ئێستاش  بووە.  پۆستەدا  لەو   2012

راهێنانی  زانایەك  وەك  كاردەكات.  قەیرانەكان  نێودەوڵەتی  گرووپی 

وەرگرتووە و شارەزایی لە رۆژنامەگەریشدا هەیە بۆماوەی یەك دەیە 

رادیۆی   / ئازاد  ئەوروپای  رادیۆی  بیانی  پەیامنێرێكی  وەك  لەوەشدا 

لیربتی لە سویرسا. بەشدارێكی بەردەوامیشە لە ئاژانسە سەرەكییەكانی 

هەواڵدا. نووسینەكانی لە ژمارەیەك گۆڤار و رۆژنامەدا باڵودەكرێنەوە 

و  لۆمۆند  و  تریبیۆن  هیراڵد  ئینتەرناشیۆنال  رۆژنامەی  هەردوو  وەك 

دیكەش.  و هەندێكی  پۆلسی  فۆرن  و  ئەتالنتیك  زە  گۆڤاری  هەردوو 

و  هارڤارد  زانكۆی  لە  هاوكاربووە  2010دا  و   2008 سااڵنی  لەنێوان 

جۆنز  كۆلێجی  لە  ماستەری  و  جنێڤ  زانكۆی  لە  دكتۆرای  بڕوانامەی 

هۆبكنز بۆ لێكۆڵینەوەی نێودەوڵەتی بەدەستهێناوە.

بۆ  كارنیجیە  دامەزراوەی  دیاری  هاوكارێكی  سەجادپور:  كەریم 

نێوەدەوڵەتی  گرووپی  لە  شیكرەوە  وەك  پێشرت  نێودەوڵەتی.  ئاشتی 

قەیرانەكان كاری كردووە كە بارەگاكەی لە تاران و واشنتۆنە. نوسەری 

كتێبی: خوێندنەوەی خامنەئی: تێڕوانینی جیهان بۆ بەهێزترین سەركردە 

لە ئێران-ە. بە زۆری لەسەر شاشەی سی ئێن ئێن و بی بی سی و ئێن بی 

ئاڕ دەردەكەوێت. هەروەك بابەتی بۆ هەردوو گۆڤاری ئیكۆنۆمیست 

و فۆن پۆلسی و هەردوو رۆژنامەی واشنتۆن پۆست و نیویۆرك تایمز 

نووسیوە. لە ساڵی 2007دا كۆڕبەندی ئابوری جیهانی لە داڤۆس ناوی 

خستۆتە نیاو لیستی سەركردە الوەكانی جیهانەوە. سەجادپور هەڵگری 

بڕوانامەی ما ستەرە لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە كۆلیجی جۆنز 

هۆبكنز بۆ لێكۆڵینەوەی نێودەوڵەتی پێشكەوتوو.
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753
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