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پێشەكی

لەژێر  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئەتۆمییەكان  پرۆگرامە 

لەالیەن  كە  توێژینەوانەی  لەو  یەكێكە  ئێراندا،  سێبەری 

لە  سرتاتیژییەكان  لێكۆڵینەوە  نێودەوڵەتی  رێكخراوی 

چوارچێوەی  لە   2008 ساڵی  ئایاری  20ی  لە  لەندەن  

كۆمەڵێك باڵوكراوەی دۆسیەی سرتاتیژیدا باڵوكراوەتەوە.

ماوەی  لە  توێژینەوەیە  ئەم  توێژەرانی  بۆچوونی  بە 

ساڵی رابردوودا، پرۆگرامە ئەتۆمییەكان النیكەم لە )13( 

چاالكیەكی  و  جمووجۆڵ  ناوەڕاستدا،  رۆژهەاڵتی  واڵتی 

بۆ  چاودێرانی  زۆربەی  سەرنجی  هەبووەو  بەرچاوییان 

ئابورییەكان،  رەواو  ئەنگێزە  لەپاڵ  راكێشاوە.  خۆی  الی 

پرۆگرامە  لێكۆڵەوەرەكان،  دنەدانی  و  هاندان  سەرەڕای 

لەم  سیاسی  هۆكاری  گرنگرتین  بە  ئێران  ئەتۆمیەكەی 

پرۆگرامە  بێتو  ئەگەر  رایانگەیاندوە  نێوەندەدا دەزانن و 

پرۆگرامە  ئەوا  نەكرێت،  كۆنتڕۆڵ  ئێران  ئەتۆمییەكەی 

ئەتۆمییەكان لەناو واڵتانی دراوسێی ئێران پەرەدەستێنن 

و پەل و پۆ دەهاوێت و باڵودەبێتەوە. ئەوان هەوڵدەدەن 

هاوسەنگی هێزو پێگە خۆیان لە ناوچەكە باش بكەنەوە.

خستنەڕووی  ناوبراو  توێژینەوەی  ئامانجی  گرنگرتین 

ئەتۆمییەكان  پرۆگرامە  لە  بێالیەنە  وردو  راڤەیەكی 

تاوتوێكردنی  هەروەها  ناوەڕاستدا،  رۆژه��ەاڵت��ی  لە 
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پرۆگرامە  پەرەگرتنی   و  پەرەسەندن  لە  مەترسییەكان 

چۆنێتی  هەڵسەنگاندنی  هاوكاتیش  و  ئەتۆمییەكان 

ئەم  لەمبارەیەوە   ناوچەكەدا.  لە  ئەتۆمە  باڵوبوونەوەی 

ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  مێژووی  لە  كورتەیەكە  نوسینە 

ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  جۆراوجۆری  واڵتی  هەندێك 

بەش  شەش  لە  سیاسەتەكانیان  تواناو  لەگەڵ  هاوكات 

بۆ  تەرخانكراوە  دیكەش  بەشی  دوو  خ��راوەت��ەڕوو، 

پرۆگرامە  پەرەسەندنی  مەترسییەكانی  هەڵسەنگاندنی 

ئەتۆمییەكان و ئەڵتەرناتیڤ و بەدیلەكان بۆ رێگریكردن 

لە تەشەنەسەندنیان.

و  تەوەرەكانە  گرنگرتین  پوختەی  و  وەرگێڕان  ئەمە 

خراونەتەڕوو،  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  كە  بابەتانەی  ئەو 

نێودەوڵەتییەكانی  لێكۆڵینە  ناوەندی  بۆچوونی  دیدگاو 

هاوچەرخی تاران لەخۆ ناگرێت.

بێهزاد ئەحمەدی لفۆركی 
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دەستپێك

كانوونی  تا   2006 شوباتی  لە  مانگدا،    11 م��اوەی  لە 

دووەمی 2007، النیكەم 13 واڵت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

بەدەستهێنانی  بۆ  كۆنیان  پرۆژەی  یان  نوێ،  پرۆگرامی 

وزەی ئاشتیانەی ئەتۆمی راگەیاند، بە شێوەیەك كە لەو 

پرۆگرامەكانی  جدی  بەشێوەی  واڵت  چەندین  كاتەوە 

خۆیان لەو پێناوەدا خستۆتە بواری جێبەجێكردنەوە.

وزەی  سەرچاوەی  زەوەندبوونی  زۆرو  بە  گرنگیدان  بە 

ئەتۆمی  وزەی  لەبەرچاونەگرتنی  ناوچەكەو  لە  رسوشتی 

تا ئەمڕۆكە، ئەم مەیلە زۆرو زەوندە بۆ وزەی ئەتۆمی لە 

روانگەی چاودێرانەوە جێی تێڕامان و گرنگی پێدانە. 

ناوی  بە  خۆیان  هۆكارەكانی  واڵتانە  ل��ەو  هەریەك 

وزەو  سەرچاوەكانی  فرەچەشنی  كارەبا،  بە  پێویستی 

قازانجە ئابورییەكان و سوودمەندبوون لە وزەی ئەتۆمی 

سەرچاوەكانی  پاراستنی  لەسەر  پێداگری  رادەگەیەنن. 

دەكەن،  هەناردەكردن  ئامانجەكانی  بۆ  گاز  و  نەوت 

بۆ  هەیە  زەوەن��د  زی��ادو  زۆر  وزەیەكی  بە  پێویستی 
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دەریا(،  ئاوی  )پااڵوتنی  دەریا  ئاوی  لە  سڕینەوەی خوێ 

ئاوی خواردنەوەو رۆڵی وزەی  دابینكردنی  بە مەبەستی 

ئەتۆمی لە هەوڵەكان بۆ رێگریكردن لە گەرمبوونی زەوی 

هەبوونی  بە  ب��ەراورد  بە  ئەگەرچی  جەختدەكەنەوە. 

لەڕادەبەدەری  مەیلی  و  ئابوری  رەواو  ئەنگێزەیەكی 

وزەی  بەدەستهێنانی  بۆ  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی 

ئەتۆمی، هۆكارە سیاسییەكانیش رۆڵێكی زۆر گرنگ لەو 

زەمینەیەدا دەگێڕن. پەرەسەندنی وزەی ئەتۆمی  یەكێكە 

لەو رێگەیانەی كە واڵتانی سوننە دەتوانن بۆ بەربەرەكانێ  

لەگەڵ رۆڵی لەڕادەبەدەری شیعەكان دوای شەڕی لوبنان 

لە هاوینی ساڵی 2006ەوە بەكاری بهێنن. هەریەك لەو 

وزەی  بەدەستهێنانی  بۆ  تایبەتیان  هۆكارگەلێكی  واڵتانە 

ئەتۆمی هەیە، بۆ منوونە جەمال موبارەك، كوڕی حوسنی 

موبارەك سەرۆك كۆماری پێشووتری میرس، بەدەستهێنانی 

وزەی ئەتۆمی بە پرۆژەیەكی نیشتامنی دەزانی، كە لەو 

رێگەوە میرس دەتوانێت  پێگەی بەرچاوی سیاسی خۆی 

بپارێزێت. 

هەرچۆنێك بێت گرنگرتین هۆكاری سیاسی لەم نێوەندەدا 

پەرەپێدانی تەكنۆلۆژیای ئەتۆمییە دوو الیەنەكەی ئێرانە، 

كە النیكەم هەندێك لە واڵتانی درواسێی هانداوە بەرەو 

بكەون.  ئەتۆمییەكانی خۆیان وەڕێ  توانا  بەدەستهێنانی 

نەكرێت،  كۆنتڕۆڵ  ئێران  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  ئەگەر 

ئەو نیگەرانیە دێتە ئاراوە كە بەرنامە ئەتۆمییەكان لەناو 

هەندێك  روانگەی  لە  بكات.  تەشەنە  دراوسێ  واڵتانی 

چەكی  خاوەن  ئێرانێكی  سعودیە،  تایبەتی  بە  واڵتان  لە 
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ئەتۆمی هەڕەشەیەكی جدی و راستەوخۆیە بۆ سەر ئەو 

توركیاو  وەك  ترەوە  واڵتی  هەندێك  روانگەی  لە  واڵتە. 

هەڕەشەیەكی  ئێران  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  میرس، 

هاوسەنگی  بۆ  زیاتر  نیگەرانیەكان  و  ناڕاستەوخۆیە 

و هەرێمی  ناوچەیی  نفوزی  و  پێگە  لەدەستدانی  هێزو 

دەگەڕێتەوە. 

هەوڵی  ئێران  دراوس��ێ��ی  واڵت��ان��ی  لە  یەكێك  ئەگەر 

بەهۆی  كات  ئەو  بدات،  ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی 

هێندە  دوو  گوشارەكان  ئەمنییەوە،  روانگەی  و  تێبینی 

هەنگاوی  ئ��ەوەی  بۆ  تر  واڵتانی  س��ەر  بۆ  دەب��ن��ەوە 

بڕیاری  ئیرسائیل  ئەگەر  هاوكات  بگرنەبەر.  هاوشێوە 

بە  س��ەب��ارەت  خ��ۆی  ش���اراوەی  سیاسەتی  وەالن��ان��ی 

سەرهەڵدانی  ئەگەری  بدات،  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە 

بۆ سەر میرسو  ئاراوەو گوشار  دێتە  گۆڕانكارییەكی زۆر 

بۆ  بكرێت،  زیاتر  رەنگە چەند واڵتێكی دیكەی عەرەبی 

ئەوەی دەست لە پرۆگرامە ئەتۆمییەكانیان هەڵبگرن.

باسیان لە  تاكو ئێستا هیچ یەك لە واڵتانی ناوچەكە كە 

لەبارەی  ئەتۆمی كردووە، شتێكیان  بەدەستهێنانی وزەی 

تەنانەت  ئەتۆمی   چەكی  دروستكردنی  و  بەرهەمهێنان 

ئەوەی  نەدركاندووە.  تایبەتییەكانیشدا  دانیشتنە  لەناو 

بۆ  تەكنیكیە  ئاشتیانەو  ژیرخانێكی  دەیانەوێت  ئەوان 

لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  پێناو  لە  ئەتۆمییەكان  پرۆگرامە 

لە  ئەمنییەكان  مشتومڕە  بۆ  پێویست  زەمینەی  تا  ئێرانە 

پێشربكێ  لەچوارچێوەی  و  بكات  فەراهەم  داهاتوودا 

مێژووییەكان، شوناسی نیشتامنی خۆیان بپارێزن.  
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میرس، گومانلێكراوی هەمیشەیی

زۆرێك لە واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ویست و مەیل 

تەكنۆلۆژیای  پەرەپێدانی  بۆ  بێوێنەیان  حەزێكی   و 

ئەتۆمی پەیدا كردووە، لە ئێستادا میرس یەكەم هەنگاوی 

لەمساڵدا  ناوە.  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژیای  زەمینەی  لە  خۆی 

وێستگەی  دامەزراندنی  بە  پێشنیارێكی سەبارەت  میرس 

ئەتۆمی لەناوچەی »الژبعه« لە خۆرئاوای ئەسكەندەریە 

بەمدواییانە  میرس  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  خستەڕوو. 

هاریكاری  لەبارەی  روسیا  لەگەڵ  رێككەوتننامەیەكی 

میرس  موبارەك سەرۆكی  كردووە، حوسنی  واژۆ  ئەتۆمی 

موبارەك  حكومەتەكەی  روخانی  پێش  بابەتە  ))ئ��ەم 

رێككەوتنە  ئەو  گرنگی  لە  هەوڵیدا  وەرگێڕ((،  نورساوە_ 

كەمبكاتەوە، چونكە زۆرێك لە واڵتانی ناوچەكە بەنیازن 

هاوكاری  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژیای  خاوەن  واڵتانی  لەگەڵ 

خەریكە  كە  بەرچاودەكەوێت  وا  هەبێت،  ئەتۆمییان 

مێژوو بە پێچەوانەوە دووبارە دەبێتەوە.

قاهیرە   ،)1973( ساڵی  لە  كیپور  یوم  جەنگی  كاتی  لە 

یەكێتی سۆڤێتی تاوانبار كرد، كە بەرامبەر بە بەڵێنەكانی 

سەبارەت بە میرس پابەند نەبووە، هەربۆیە میرس بەرەو 

الی ئەمەریكا رۆیشت لە بەرامبەر گەڕانەوەی خاكی خۆی 

رێككەوتنی  بۆیە  داگیركرابوو،  ئیرسائیلەوە  لەالیەن  كە 

لە  میرس  حكومەتی  ئێستادا  لە  بەاڵم  واژۆك��رد.  ئاشتی 

بە  هەربۆیە  بووە،  هیوابڕاو  ئەمەریكا   سیاسەتەكانی 

مەبەستی گرەنتی دەسەاڵتی خۆی بەدوای هاوپەیامنانی 

كە  رایگەیاند،   2006 ساڵی  لە  میرس  دەگەڕێت.  نوێدا 
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ئەتۆمی  وێستگەی  چوار  بۆ  2027 سێ  ساڵی  تا  بەنیازە 

 ،2006 ساڵی  دووەمی  كانوونی  مانگی  لە  دامبەزرێنێت. 

ناكات،  واژۆ  هاوپێچ  پرۆتۆكۆڵی  كە  رایگەیاند  میرس 

ئەتۆمی درووست  توێژینەوەیی  ناوەندی  پێشرتیش دوو 

كردبوو،  واژۆ  بارەیەوە  لەو  رێككەوتننامەشی  كردبوو، 

گەورەترین  نەكرا.  جێبەجێ  رێككەوتننامەكە  ب��ەاڵم 

ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  نەكردنی  جێبەجی  كێشەی 

میرس، نەبوونی كادیری پسپۆڕو بودجەی سەرمایەگوزاری 

پێویست بوو. چاوەڕواندەكرێت سەرمایەكەی بە بڕی 1.5 

تا دوو ملیار دۆالری بووێت.  بڕیاری میرس بۆ بەخێرایی 

دەگەڕێتەوە  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  جێبەجێكردنی 

پرۆگرامە  لە  كە  گۆڕانكارییانەی  و  پێشهات  ئەو  بۆ 

هاوكات  دەگەڕێتەوە.  رووی��داوە  ئێران  ئەتۆمییەكانی 

لەسەر  رایگەیاند: سوورە  ئەیلولی ساڵی 2006  لە  میرس 

خۆی،  پێشووی  ئەتۆمییەكەی  پرۆگرامە  جێبەجێكردنی 

ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ پێویستی رۆژ لەدوای رۆژی ئەو 

نیشتامنی.  غرورێكی  وەك  تاڕادەیەكیش  وزەو  بە  واڵتە 

سەرەڕای ئەوە مەسەلە ئەمنییەكانی میرس لە خوێندنەوە 

و لێكدانەوەكانی ئەو واڵتە رۆڵی خۆی هەیە، كە ئەویش 

نیەتی  و  مەبەست  بە  سەبارەت  نیۆدەوڵەتی  نیگەرانی 

میرسی لێدەكەوێتەوە.

پرۆگرامە  بەرامبەر  لە  میرس  راب��ردودا  لە  هەرچەندە 

بەدوای  هیچ  پەرچەكردار  وەك  ئیرسائیل  ئەتۆمییەكانی 

پرۆگرامی ئەتۆمیدا نەدەڕۆیشت، بەاڵم ناكرێت لە ئێستادا 

میرس هەروەك جاران لە بەرامبەر پرۆگرامە ئەتۆمییەكانی 

ئێران ناچاالك بێت، هەر بۆیە ئەگەر واڵتێك لە ناوچەكەدا 
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بە پەیڕەوی كردن لە ئێران روویكردبێتە گەشەدان بە توانا 

شاراوە ئەتۆمییەكانی خۆی، ئەوە بێگومان واڵتی میرسە. 

گومانەكان  و  شك  بە  كۆتایی  نەتوانێت  میرس  ئەگەر 

سەبارەت بە پرۆگرامە ئەتۆمییەكانی بهێنێت، ئەگەرێكی 

بیانی  سەرمایەگوزارانی  و  كۆمپانیاكان  هەیە  بچوك 

هەوڵ و دەستپێشخەری لە گواستنەوەی تەكنۆلۆژیا یان 

دابینكردنی سەرمایە بۆ پرۆژە ئەتۆمییەكانی میرس بكەن. 

ئەگەرچی تا ئەمڕۆ هیچ پرۆژەیەك لە هیچكام لە واڵتانی 

ناوچەكە لە پێناوی ئامانجی سەربازی نەخراوەتەوەڕوو، 

شێوەگەلی  بە  دەتوانن  مەدەنییەكانیش  پ��رۆژە  بەاڵم 

لە  ئەتۆمییەكان  چەكە  پەرەسەندنی  هۆی  ببنە  جیاواز 

ناوچەكەدا.

رێ��ژەی  ب��ارەی  لە  عەرەبی  واڵت��ی  یەكەم  وەك  میرس 

و  سیاسی  رابەرێكی  وەك  هەمیشە خۆی  دانیشتوانەوە، 

فەرهەنگی و هزری لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهانی 

ناوخۆییەكانی  ناسەقامگیرییە  بەاڵم  دەزانێت،  ئیسالمی 

ئیسالمەگەراییە  كێشەی  ب��ەه��ۆی  میرس  ئێستای 

دانیشتوان  گوشاری  و  ئابوری  زیانی  توندڕەوەكانەوە، 

و  ملمالنێ  هاوكاتیش  میرس،  سەر  بۆ  هەڕەشە  بوونەتە 

ناكۆكی سیاسی زۆریش لەو واڵتە دەبیندرێت. لە راستیدا 

قۆناغێكی  بۆناو  چوونەژوورەوەی  سەرقاڵی  میرس  ئێستا 

گواستنەوەی سیاسیە، كە ئەگەری هەیە بۆ الی توندڕەوی 

و پشێوی پەلبكێشێت. ئەم هۆكارانە بوونەتە هۆی ئەوەی 

بە  سەبارەت  بكەن  زیاد  هێندە  دوو  نیگەرانییەكان  كە 

پەرەسەندنی  و  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژیای  بەدەستهێنانی 

چەكە ئەتۆمییەكان لەالیەن میرسەوە. 
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بە سێ  میرس  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  مێژووی  دەكرێت 

قۆناغ دابەشبكرێت:

عەبدولنارس  كە جەمال   1970 تا  1954ەوە  سااڵنی  لە   -

رەنگە  ئاشتیخوازانەو  ئەتۆمی  وزەی  پرۆگرامی  بناغەی 

بەكارهێنانی لە پێناو بەرزكردنەوەی توانا سەربازییەكان 

دامەزراند.

هەوڵێكی  سادات  ئەنوەر   ،1981 بۆ   1970 سااڵنی  لە   -

سەرنەكەوتووی دا بۆ ئەوەی وزەی ئەتۆمی پەرەپێبدات 

چەكەكان  بە  تایبەت  پرۆگرامی  هەمانكاتیشدا  لە  و 

وەالبنێت.

بۆ  موبارەك  حوسنی  حكومەتی  1981ەوە  ساڵی  لە   -

سیاسەتێكی  ئاشتیانە  ئەتۆمی  وزەی  بەدەستهێنانی 

سادات  ئەنوەر  وەك  هەر  ئەویش  گرتەبەر،  جیاوازی 

شوێن  بە  و  رەتدەكردەوە  تەقەمەنی  و  چەك  پرۆگرامی 

دیپلۆماسی داماڵینی چەكدا بوو. 

پرۆگرامە  پێكرد  ئ��ام��اژەم��ان  پێشرت  چ��ۆن  ه���ەروەك 

عەبدولنارس( )جەمال  لەسەردەمی  میرس  ئەتۆمییەكانی 

پسپۆڕانی  ش��ارەزاو  سەردەمەدا  لەو  دەستیپێكرد،  ەوە 

ئەتۆمی كە سەرقاڵی چاالكی و لێكۆڵینەوە بوون لەبارەی 

دەست  پەنجەی  بە  واڵتە،  ئەو  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە 

ئیرباهیم  كە  بوو  سەردەمەدا  لەو  هەر  دەژم��ێ��ردران. 

بەرنامەی  میرس  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  عەبدولڕەحامن، 

ئەتۆمی  ئاشتیخوازانەی  خوێندنەوەی  و  لێكۆڵینەوە 

و  یارمەتی  بە   1955 ساڵی  لە  دایڕشت.  و  كۆكردەوە 

وزەی  سەنتەری  توانی  عەبدولنارس  جەمال  پاڵپشتی 

ئەو  دامەزراندنی  دوای  دامبەزرێنێت.  میرس  ئەتۆمی 
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میرس   ،1957 بۆ   1955 سااڵنی  لە  سەنتەرە  ناوەندو 

بەدواداچوون  لێكۆڵینەوەو  و  توێژینەوە  بۆ  گروپێكی 

واڵتی  چەندین  ناردە  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  بارەی  لە 

كیلومەتری   40 لە  بوو  سەردەمەدا  لەو  هەر  جیهان، 

ن��اوەن��دو  یەكەمین  قاهیرە،  خ��ۆره��ەاڵت��ی  ب��اك��وری 

كە  س��ەردەم��ەدا  لەو  كرایەوە.  میرس  ئەتۆمی  سایتی 

رێكخراوی  بوو،  میرس  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  ئەوپەڕی 

 1955 لەساڵی  یەكەمینجار  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 

كۆنفرانسێكی بە ئامانجی بەكارهێنانی ئاشتییانەی وزەی 

ئەتۆمی بەڕێوە ببات. ئیرباهیم عەبدولڕەحامن وەفدێكی 

بۆ ئەو كۆنفرانسە نارد. ئەگەرچی ئەو بنەمایانەی كە لە 

كۆنفرانسەكە جەختی لێكرایەوە هەرگیز نەكرایە بنەمای 

بنەمای  زەمینەو  بەاڵم  میرس،  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە 

میرس  هاوكارییەكانی  و  هاریكاری  رێككەوتننامەكە 

لەگەڵ واڵتانی جیهان لەبەرچاو گیرا. هەر ئەم هۆكارەش  

بیانی لە یەكەمین هەنگاوی  زەمینەی رەخساند واڵتانی 

چاالكییە ئەتۆمییەكانی میرس یارمەتی و كۆمەكی قاهیرە 

بیانی رۆڵێكی زۆر  بكەن. هاوكاری و هاریكاری واڵتانی 

گرنگی لەچاالكییە ئەتۆمییەكانی میرس هەبوو، هەر لەو 

كاتەدا بوو كە میرس هەنگاوەكانی خۆی بۆ نزیكبوونەوە 

لە یەكێتی سۆڤێت و هندستان هەڵێنا.

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە   1956 ساڵی  لە 

ناوەندی  لە  ئەیزۆتۆپی  رادی��ۆ  تاقیگەی  یەكەمین 

  National Research Center( توێژینەوە نیشتامنییەكان

دامەزراند. لە ساڵی 1957 میرسو یەكێتی سۆڤێتی پێشوو 

ئەتۆمییان  هاوكاری  و  هاریكاری  رێككەوتننامەیەكی 
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سۆڤێت  بە  رێگەی  رێككەوتننامەیە  ئەو  هەر  واژۆك��رد. 

لە   )ETRR-1( ناوی بە  لێكۆڵینەوە  راكتۆری  یەكەمین  دا 

میرس دامبەزرێنێت. بە  شێوەیەكی گشتی لەو سەردەمەدا 

یۆگسالڤیا  و  رۆژئ��اوا  ئەڵامنیای  نەرویج،  وەك  واڵتانی 

بە  واژۆك��رد.  هاوكارییان  رێككەوتننامەی  میرس  لەگەڵ 

لە  میرس  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  بڵێن  دەتوانین  گشتی 

سەردەمی نارسدا لە ویست و ئارەزوەكانی شەخسی نارس 

ناوچەییەكانی  ئەمنییە  دیدگا   میرسو  گەشەسەندنی  بۆ 

 1960 ساڵی  لە  كە  كاتێك  بۆ منوونە  دەگرت.  سەرچاوەی 

بۆ یەكەمینجار دروستكردنی راكتۆری )یمۆنا(ی  ئیرسائیل 

ئاشكرا كرد، جەمال عەبدولنارس هەموو هەوڵەكانی خۆی 

ئەو  لەسەر  هەر  میرس چڕكردەوە.  كردنی  ئەتۆمی  بە  بۆ 

بنەمایە لە هەمانساڵدا میرس ویست و ئارەزوی خۆی بۆ 

دروستكردنی راكتۆری )ئاوی قورس و سەنگین( راگەیاندو 

هەوڵەكانی بۆ كڕینی چەكی ئەتۆمی لە ئەڵامنیا خستەگەڕ. 

الل  جەواهیر  هەوڵیدا  ن��ارس  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  ه��ەر 

بواری  لە  كە  بكات  رازی  هندستان   سەرۆكی  نەهرۆ 

بەرهەمهێنانی یۆرانیۆم یارمەتی و كۆمەكی میرس بكات، 

سەرەڕای  نەبوو.  سەركەوتوو  خۆیدا  هەوڵەی  لەو  بەاڵم 

ئەتۆمی  كەلوپەلی  و  چەك  هەوڵیدا  زۆر  میرس  ئەوەش 

زەمینەدا  هەردوو  لە  بەاڵم  بكڕێت،  چین  و  سۆڤێت  لە 

جەنگی  دەستپێكردنی  پێش  ساڵێك  كە  هەرەسیهێنا، 

ئەتۆمی  چەكی  نەهێشتنی  میرسرێككەوتنامەی   ،1967

جێگرەوەی  سادات  ئەنوەر   1970 ساڵی  لە  كرد.  واژۆ 

و  چەك  كڕینی  بۆ  بەرنامەكانی  و  پالن  هەموو  نارس، 

ئێران  میرسو   1971 ساڵی  وەالن��ا.  ئەتۆمی  كەلوپەلی 
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بڕیارنامەی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكانیان سەبارەت 

لە  بەتاڵكراو  ناوچەی   بە  پەیوەندیدار  یاساكانی  بە 

بۆ   1974 سااڵنی  م��اوەی  لە  قبوڵكرد.  ئەتۆمی  چەكی 

1976 میرس لەگەڵ سۆڤێت رێككەوتننامەیەكی كاتی بۆ 

بەاڵم  كرد،  واژۆ  مێگاواتی  راكتۆرێكی 460  دروستكردنی 

هەڵبەت  جێبەجێكردنەوە.  قۆناغی  نەچووە   هەرگیز 

لەو ماوەیەدا میرس زۆری هەوڵیدا بە یارمەتی ئەڵامنیای 

خۆرئاوا یان ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا راكتۆرێكی 

600 مێگاواتی دامبەزرێنێت، بەاڵم هەرگیز لەو بارەیەوە 

سەركەوتوو نەبوو. 

تەكنیكی  لەگەڵ  هەوڵیدا   میرس   1976 ساڵی  لە 

بۆ  بكات  دانوستان   )Technic atome(فەرەنسا ئەتۆمی 

نۆژەنكردنەوەی )ETRR-1( كە ئەم دانوستانەش هەرگیز 

هیچی لێ شین نەبوو. سەرئەنجام لەساڵی 2006دا  میرس 

رایگەیاند دووبارە دەست بە چاالكیە ئەتۆمییەكانی خۆی 

ئەنگێزەكانی  گوشارو  بەهۆی  بڵێین  دەكرێت  دەكاتەوە، 

ئێستای میرس بۆ وەدەستهێنانی وزەی ئەتۆمی،  قۆناغی 

نوێیدا  لە سەردەمی سەرۆكایەتی  پێدەچێت  چوارەم كە 

دووب��ارە  واڵت��ە  ئەو  ئەتۆمییەكانی  هەوڵە  رووب��دات 

دەستپێبكاتەوە.  لە ئێستادا میرس خاوەنی چوار ناوەندی 

رێكخراوی  چاودێری  لەژێر  كە  ئەتۆمییە  لێكۆڵینەوەی 

وزەی ئەتۆمی دایە، ئەو چوار ناوەندە بریتین لە: 

1. ناوەندی لێكۆڵینەوەی نیشتامنیی

ك��ارگ��ێ��ڕی  و  داغ  ت��اق��ی��گ��ەی  ن����اوەن����دی   .2

 HOTLaboratory and waste(پ����اش����اموەك����ان

)Management center . HLWMC
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3. ناوەندی نیشتامنیی لێكۆڵینەوە و تەكنۆلۆژیای تیشكی 

 Natioanl center for Radiation Research and(

)Technology NCRRT

كۆنتڕۆڵ  و  ئەتۆمی  پاراستنی  نیشتامنیی  ناوەندی   .4

 National Center for Nuclear Safety and(   تیشكی

)Radiation Control NCNSRC

حكومەتی  راگەیەنراوەكانی  سیاسەتە  لەبەرچاوگرتنی 

ئەتۆمییەكانی  نییەتە  بە  سەبارەت  گومانێك  هیچ  میرس 

ئەو واڵتە لە ئارادا نییە، حكومەتی میرس هەوڵی خۆی بۆ 

وەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی دەشارێتەوە، بەاڵم جەخت 

دەكاتەوە.  ئاشتیانە  ئەتۆمی  وزەی  بەدەسهێنانی  لە 

ئەو  بەرپرسانی  لێدوانەكانی  پێچەوانەی  بە  میرس  ئەگەر 

هەنگاوبنێت،  ئەتۆمی  چەكی  دروستكردنی  بەرەو  واڵتە 

دەرهاویشتەی  و  دەرئەنجام  چاوەڕوانی  دەبێت  ئەوە 

ئیرسائیل  لەگەڵ  ئاشتی  كە  بەشێوەیەك  مەترسیداربێت، 

باشەكانی لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی  و پەیوەندییە 

ئەمەریكا كۆتایی پێدێت و داهاتووی گەشەداری ئابوری 

ئەو واڵتە لێڵ و تاریك دەبێت. سەرەڕای ئەوەش دەستربدن 

شێوەیەكی  ئەتۆمی  چەكی  درێژخایەنی  پروگرامی  بۆ 

گونجاو بۆ بەرگریكردن لە بەرامبەر ئێراندا نییە. 

ئەتۆمی  وزەی  ئاشتیانەی  بەكارهێنانی  بە  سەبارەت 

پرۆگرامێك  وەها  سەركەوتنی  لە  كە  بوترێت،  دەبێت 

میرس  بەرپرسانی  لێدوانەكانی  بە  هیوات  زۆر  نابێت 

كە  دەیسەملێنێت  رابردوو  ئەزموونەكانی  چونكە  بێت، 

تەواوی  جێبەجێكردنی  كاتێك  هیچ  ئەوان  لێدوانەكانی 

پرۆگرامەكانی لێنەكەوتۆتەوە. 
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نیوە دوورگەی سعودیە

هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی  واڵتانی  لە  هیچكام 

نین،  ئەتۆمی  گرنگی  ژێرخانێكی  خاوەنی  كەنداو، 

یان  وزە  بەرهەمهێنانی  راكتۆرێكی  خاوەنی  هەروەها 

سوتەمەنی  تەكنۆلۆژیای  بە  دەستیان  و  نین  لێكۆڵینەوە 

 2006 ساڵی  كۆتایی  لە  بەر  تا  نەگەیشتووە.  ئەتۆمی 

هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی  واڵتانی  لە  هەندێك 

كەنداو لێكۆڵینەوە و توێژینەوەیەكیان سەبارەت بە وزەی 

لێكۆڵینەوەیە  ئەو خوێندنەوەو  بەاڵم  ئەنجامدا،  ئەتۆمی 

لە قۆناغە سەرەتاییەكانی خۆی زیاتر بڕی نەكردو بەرەو 

پێشەوە نەچوو. لە ئێستادا واڵتانی ئەندامی ئەنجومەنی 

بەحرین،  قەتەر،  كوەیت،  سعودیە،  كەنداو)  هاریكاری 

ئیامرات ، عەمامن( سەرقاڵی خوێندنەوەیەكی هاوبەشن 

پرۆگرامێكی  جێبەجێكردنی  ئەگەری  بە  س��ەب��ارەت 

بە  سەبارەت  هەڵسەنگاندنەكانیش  ئەتۆمی،  وەزەی 

دەستپێكردنی وەها پرۆژەیەك جیاوازە. 

بۆ  2009ی  ساڵی  قەتەر  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  جێگری 

دەستپێكردنی ئەو پرۆژەیە راگەیاند، بەاڵم خەماڵندنەكانی 

وتەی  بە  كە  شێوەیەك  بە  رادەگەیەنرێت  حەزەرەوە  بە 

ئاژانسی  پێشووی  گشتی  ئەلبەرادعی، سكرتێری  محەمەد 

نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم، دەستپێكی هەرجۆرە پرۆگرامێكی 

ئەتۆمی پێویستی بە 10 ساڵ مەشق و راهێنان و خوێندنەوە 

هەیە. هەندێك لە واڵتانی ئەندامی ئەنجومەنی هاریكاری 

بە  پەرەپێدان  بۆ  ئارەزوویەكی زۆرییان  و  كەنداو ویست 



پرۆگرامە ئەتۆمییەكان 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

21

وەها پرۆگرامێك لە ئاستی نیشتامنیدا لەخۆیان نیشانداوە، 

كە باوترین و راشكاوانەترین  منوونەی بۆ واڵتی ئیامراتی 

عەرەبی دەگەڕێتەوە.

لەگەڵ  ئەتۆمی  رێككەوتنێكی  ئێستادا  لە  ئیامرات 

دروستكردنی  بە  سەبارەت  و  ك��ردووە  واژۆ  فەڕەنسا 

فەڕەنسی  كۆمپانیای  چەندین  لەگەڵ  ئەتۆمی  راكتۆری 

لێكتێگەیشتنێكی  و  یاداشت  و  كردووە  راوێژی  گفتوگۆو 

لە گەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا واژۆ كردووە و 

سیاسەتی فەرمی خۆی لە بارەی گەشەپێدان و پەرەپێدانی 

ئەتۆمی راگەیاندووە.

******************************

ئەگەرچی ئیامرات سورە لەسەر ئەوەی كە وەها چاالكییەك 

واڵتانی  بەكۆمەڵەكانی  هەوڵە  الوازی  ه��ۆی  نابێتە 

هەندێك  بەاڵم  كەنداو،  هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی 

سەربەخۆیەكان  نیشتامنیە  پرۆگرامە  كە  رایانگەیاندووە 

دەتوانێت شك و گومانێكی جدی سەبارەت بە داهاتووی 

واڵتانی  ئەگەر  ئ��اراوە.  بێنێتە  ناوچەییە  پرۆگرامە  ئەو 

بە  گرنگی  و  ئەولەوییەت  ئەنجومەنی  ئەو  ئەندامی 

پاش  كات  ئەو  بدەن،  خۆیان  نیشتامنییەكانی  پرۆگرامە 

بوونی  ئەگەری  توێژینەوەو خوێندنەوەكان،  تەواوكردنی 

پێدەچێت  بێت  ئەنجومەن  ئاستی  لە  پرۆژەیەك  وەها 

و  نێودەوڵەتی  پرۆگرامە  دەرەوەی  لە  پرۆگرامە  ئەو 

ناوچەییەكان لەبەرچاو نەگیرێت، بە تایبەتی كە هەموو 

مەیلێكی  و  ویست  ئەنجومەنە  ئەو  ئەندامی  واڵتانی 

هاوبەشیان نییە بۆ بەكارهێنانی وزەی ئەتۆمیی.  
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كە  دەك��ات،  ئیدیعا  كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی 

نییە  پەرچەكردارێك  ئەوان  ئەتۆمی  پرۆژە  راگەیاندنی 

لە  ئەمە  ئێران.  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  بەرامبەر  لە 

كانوونی  مانگی  لە  پرۆژیە  ئەم  راگەیاندنی  كاتێكدایە 

یەكەم 2006 بە شێوەیەكی كتوپڕو لەناكاو پاش چەندین 

ساڵ لە بێمەیلی واڵتانی كەنداو سەبارەت بە وزەی ئەتۆم 

لە ناوچەكەدا راگەیەندرا، ئەمەش شك و گومانێكی جدی 

دروستكردووە  ئەوان  ئەنگێزەی  و  نییەت  بە  سەبارەت 

بووە سەبارەت  پەرچەكردارێك  ئەمە  كە  دەریدەخات  و 

واڵتانی  دراوسێتی  ئێران.  ئەتۆمییەكانی  پێشهاتە  بە 

لەپاڵ  و  لەگەڵ  كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی 

هەروەها  واڵتانە،  ئەو  نەتەوەیی  پێكهاتەی  ئەوەشدا 

لە  هاریكاری  ئەنجومەنی  واڵتانی  نیگەرانییەكانی 

هەڵوێستەكانی داهاتووی ئەمەریكا سەبارەت بە كەنداو، 

لە  بگرن  بەدوور  خۆیان  كە  دنەداوە  كەنداوی  واڵتانی 

ناوچەكەدا  لە  سەربازی  پێكدادانێكی  شەڕو  جۆرە  هەر 

و خۆیان لە بەرامبەر ئێرانێكی خاوەن توانای ئەتۆمی لە 

كەنداو  هاریكاری  ئەندامی  واڵتانی  بپارێزن.  داهاتوودا 

ئەمەریكا  بەرەوڕوبوونەوەكانی  دەرئەنجامی  ترسی  لە 

و  ئەمەریكا  نێوان  یان سازشی  )رێككەوتن  ئێران  لەگەڵ 

خۆیان  دەبێت  كە  گەیشتوون،  ئەنجامە  ئەو  بە  ئێران( 

قۆڵی لێهەڵامڵن و روو لە هاوسەنگی بكەن.

وەك  حسێن  س��ەدام  هەرەسهێنانی  و  روخ��ان  پ��اش 

بەهێزترین سەركردەی سوننە لە ناوچەكەدا، كە دەیتوانی 

واڵتانی  ئێستادا  لە  بگرێت،  ئێران  هەوڵەكانی  جڵەوی 



پرۆگرامە ئەتۆمییەكان 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست

23

مەترسی  بە  هەست  ئێرانەوە  لەالیەن  كەنداو  ناوچەی 

پەیوەندییەكانی  هەوڵدەدات  ئێران  چونكە  دەك��ەن، 

لەگەڵ حكومەتی شیعەی عیراق برەو پێبدات و نفوزی 

خۆی لە عیراقدا بەهێز بكات و پەرەی پێبدات. 

بە گشتی دەتوانین نیگەرانی واڵتانی ناوچەكە بەم چەند 

خاڵە ئاماژەی پێبكەین:

- روخانی سەدام و زیادبوونی رۆڵی ئێران لە عێراقدا.

- بەرزبوونەوەی ئاشتی شەڕو پێكدادانە تایفی و نەتەوەییەكان 

لە عێراق و بەكارهێنانی ئەوان لەالیەن ئێرانەوە.

- كاریگەرییەكانی ئێران لەسەر پێشهات و گۆڕانكارییەكانی 

لوبنان لە رێگەی حزبوڵاڵی لوبنانەوە.

- بێهێزی و الوازی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە رێگریكردنی 

ئێران لە پیتاندنی یۆرانیۆم.

یەمەن  كەنداو،  هاریكاری  ئەندامی  لەواڵتانی  جگە 

هەڵكەوتووە  سعودیە  نیمچەدوورگەی  لەباشوری  كە 

شان  نییە،  كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی  و 

بەشانی واڵتانی كەنداو رەزامەندی خۆی بۆ پەرەپێدان و 

گەشەی وزەی ئەتۆمی بۆ بەرهەمهێنانی كارەباو پااڵوتنی 

ئاوی سوێرو خوێ سڕینەوە )جیاكردنەوەی خوێ لە ئاوی 

دەریا( دەربڕیووە. هەر لەو بارەیەوە عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح 

سەرۆكی پێشووتری یەمەن لە تەموزی ساڵی 2006 پاش 

ئەوەی دووبارە بۆ پۆستی سەرۆكی یەمەن هەڵبژێردرایەوە 

پرۆگرامەكانی  لە  بەشێك  بەدیهاتنی  پێناو  »لە  رایگەیاند: 

وزەی  بەرهەمهێنانی  ب��ەدوای  گەشەسەندن،  بۆ  واڵت 

ئەتۆمییەوەیە بۆ بەكارهێنانی لە كاروباری ئاشتییانە«. 
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سعودیە

لێكۆڵینەوە  توێژینەوەو  راكتۆرێكی  هیچ  واڵت��ەدا  لەم 

دەزگ��ای  سێ  هەڵبەتە  نییە،  پیتاندن  ی��ان  گۆڕین  و 

بە  پەیوەندیدار  زانكۆی  سێ  و  نیشتامنی  لێكۆڵینەوەی 

دەزگای  لە سعودیە هەیە.   ئەتۆمی  راهێنانی  و  مەشق 

لە   ،1977 ساڵی  سعودیە  ئەتۆمی  كارگێڕی  و  چاودێری 

شارۆچكەی زانستی و تەكنۆلۆژیای مەلیك عەبدولعەزیز 

ئەنجامی  و  توێژینەوە  و  زانستی  چاالكی  ئەنجامی  بۆ 

لە  دام��ەزراوە.  نێودەوڵەتییەكان  خوێندنە  پرۆگرامی 

لە  ئەتۆمی  وزەی  توێژینەوەی  دەزگ��ای   1988 ساڵی 

دەخاتە  فۆكس  دەزگایە  ئەو  دامەزرا.  شارۆچكە  هەمان 

رادیۆ  و  ئیزۆپۆپ  بەكارهێنانی وزەی خۆرو  سەرچۆنێتی 

چۆنێتی  هەروەها  ئەتۆمییەكان،  راكتۆرە  و  ئەكتیڤ 

پاراستنیان. 

وزەی  رێكخراوی  ئەندامی  1962وە  ساڵی  لە  سعودیە 

ئەتۆمی نێودەوڵەتیە، بیرمەندان و شارەزایان و پسپۆڕانی 

سەرقاڵی  ئێستا  تا  1970وە  ساڵی  لە  سعودیە  ئەتۆمی 

توێژینەوە و لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون و خوێندنەوەن 

مەبەستی  بە  ئەتۆمی  وزەی  لە  س��وودوەرگ��رت��ن  بۆ 

شارەزایانی   1980 كۆتایی  لە  كارەبا.  بەرهەمهێنانی 

شاری  لە  تاقیكردنەوەیان  چەندین  سعودیە  ئەتۆمی 

ئەتۆمییەكان  راكتۆرە  سایتی  دروستكردنی   بۆ  جدە 

ئەنجامدا. سەرەڕای تاقیكردنەوە ئەتۆمییەكان لە ئێستادا 

تەنها  گوماناوییەو  واڵتە  ئەو  ئەتۆمییەكانی  تاقیكردنەوە 

بۆ ملمالنێ لەگەڵ واڵتانی ناوچەكە لەوانە ئێران و عێراق 

یەكێكە  سعودیە  هەڵبەتە  بەكاردەهێرنێت.   پاكستان  و 
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لەو واڵتانەی كە ماوەیەكی زۆر تۆمەتبار دەكرێت بەوەی 

كە دەیەوێت بە هاریكاری و كۆمەكی ئەمەریكا دەستی 

لەگەڵ  لەمەش سعودیە  بگات. جگە  ئەتۆمی  بە چەكی 

پەیوەندی  پاكستان  موشەكییەكانی  و  ئەتۆمی  پرۆگرامە 

هەیە، هەر لەسەر بنەمای ئەم دوو گومانە كە پەیوەندی 

نێوان سعودیە و پاكستان پەرەی سەندووە، یەكەم ئەوەیە 

كە پاكستان لەبری وەرگرتنی نەوت لە سعودیە پێدەچێت 

دووەمیش  و  هەڵبدات  سعودیە  بۆ  ئەتۆمی  چەترێكی 

سعودیە چەكی ئەتۆمی لە پاكستان بكڕێت.

هەندێك لە شارەزایان و چاودێران لەسەر ئەو باوەڕن كە 

یارمەتییە داراییەكانی سعودیە لە دەیەی 1980 بۆ پاكستان 

ئەتۆمییەكانی  پەیوەندییە  پەردەپۆشكردنی  راستیدا  لە 

نێوان دوو واڵت بوون پاش ئەوەی كە ئەمەریكا لەسەر 

سزادا،  و  بایكۆت  پاكستانی  ئەتۆمییەكان  تاقیكردنەوە 

پاكستان  بە  بە هەرزان  نەوت  بارەیەوە  لەو  سعودیەش 

دەفرۆشت و بەمشێوەیە یارمەتی پاكستانی دەدات.  لە 

پاكستان(،  و  )سعودیە  واڵت  هەردوو  بەرپرسانی   1990

جار  چەندین  ئەتۆمییەكان  پەیوەندییە  بە  سەبارەت 

ساڵی  لە  ئەنجامداوە،  دیداریان  كۆبوونەوەو  پێكەوە 

سعودیە  كە  رایانگەیاند  ئەمەریكا  بەرپرسانی   2003

پاكستان  لە  ئەتۆمی  توانای  بە  موشەكگەلێكی  بەنیازە 

نەگرتووە.  ئێستا سەری  تاكو  كڕینە  ئەم  كەچی  بكڕێت، 

ساڵی 2003، پاش ئەوەی پەیوەندییەكانی نێوان سعودیە 

سێپتەمبەر  11ی  رووداوەك��ان��ی  لەسەر  ئەمەریكا  و 

پرۆگرامە  و  ئیرسائیل  لەگەڵ  ملمالنێ  تێكەوت،  گرژی 

و  گرژی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  و  ئێران  ئەتۆمییەكانی 

وای  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ناكۆكییەكانی  و  ملمالنێ 
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لە سعودیە كرد كە پەرە بە پرۆگرامە ئەتۆمییەكانی خۆی 

بدات. هەر لەسەر ئەو بنەمایە بوو كە هەندێك بۆچوون 

سرتاتیژییە  بژاردە  سێ  لەم  یەكێك  سعودیە  پێیانوابوو 

هەڵبژێرێت.

دروستكردنی  بۆ  رێككەوتننامەیەك  بە  گەیشنت   .1

رۆژهەاڵتێكی ناوەڕاست بەتاڵ لە چەكی ئەتۆمی.

لەگەڵ  ئەمنی  هاوپەیامنیەكی  چوونەناو  یان  مانەوە   .2
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ئاستی توانای بەرگری.

چاالكییە  ئەمڕۆ  كە  بووترێت  دەبێت  كۆتاییدا  لە  بەاڵم 

لە  توێژینەوە  ئەنجامدانی  بۆ  سعودیە  ئەتۆمییەكانی 

بوارەكانی  لە  ئەتۆمی  وزەی  بەكارهێنانی  زەمینەی 

پیشەسازی، كشتوكاڵ و دەرمانسازی سنوردار كراوە. جگە 

هونەری  و  تەكنیكی  بوارە  زۆربەی  لە  سعودیە  لەمەش 

ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیەكانی  رێكخراوە  لەگەڵ 

هاوكاری و هەماهەنگی هەیەو هیچكام لەو پرۆگرامانە 

شێوەیەكی  بە  نییە.  ئەتۆمییەوە  چەكی  بە  پەیوەندییان 

سەرەكی  رۆڵ��ی  گێڕانی  س���ەرەڕای  سعودیە  گشتی 

خاوەنی  هێشتا  كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی  لە 

پرۆگرامێكی ئەتۆمی رێكوپێك و رێكخراو نییە. ویست و 

مەیل بۆ وزەی ئەتۆمی لە ناوچەكە بە تایبەتی لەالیەن 

سعودیەو ئەو واڵتانەی كە لێوانلێون لە سەرچاوەی نەوت 

و گازو توانایەكی بەرزییان لەبارەی ئەو وزانە هەیە كە 

بە  پەیوەندی  تاڕادەیەك  بەكاردەهێرنێنەوە،  دووب��ارە 

هەوڵ و چاالكە ئەتۆمییەكانی ئێرانەوە هەیە، لە راستیدا 
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وا بەرچاو دەكەوێت كە چاالكییە ئەتۆمییەكانی ئێران بۆ 

واڵتێكی  بە  بوون  و  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژی  بەدەستهێنانی 

خاوەن ئەتۆم هەندێك لە واڵتانی  رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 

ناوچەكەدا  لە  هێزی  هاوسەنگی  و  ك��ردووە  نیگەران 

تێكداوە. هەر لەمڕووە ئەوانیش لەهەوڵی بەدەستهێنانی 

لە  تا  جیاوازەكاندان  ئاستە  لە  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژی 

ئەگەری بەرزبوونەوەی ملمالنێ ئەمنی و سەربازییەكان 

پرۆژە  پەرەسەندنی  و  تەواوكردن  بۆ  پێویستیان  توانای 

ئەتۆمییەكانیان هەبێت. 

ڕۆژئاوایی  واڵتانی  و  كۆمپانیاكان  دنەدانی  و  هاندان 

وێستگەی  دروستكردنی  لە  هەیە  دەستی  كە  ڕوسیا  و 

واڵتانی  حەزی  و  ویست  و  مەیل  لە  ڕۆڵیان  ئەتۆمی، 

هەر  هەیە.  ئەتۆمی  تەكنۆلۆژیای  كڕێنی  بۆ  ناوچەكە 

 2008 ساڵی  ئایاری  مانگی  لە  سعودیە  پێناوەدا  لەم 

ڕێككەوتنێكی لەبارەی بەكارهێنانی وزەی ئەتۆمی لەگەڵ 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا واژۆ كرد. سەرەڕای ئەم 

ڕێككەوتنە لە ئێستادا سعودیە لە بواری سرتاتیژییەوە لە 

لەناو  لەالیەكەوە  نالەباردایە،  نەگونجاو  هەلومەرجێكی 

رای گشتی جیهانی عەرەب وەك واڵتێكی دژە ئیرسائیل 

دەنارسێت،  لەعێراق  ئەمەریكا  سیاسەتەكانی  دژی  و 

هێزێكی  وەك  ئێران  بوونی  لەگەڵ  تریشەوە  الیەكی  لە 

دەبێتەوە.  ڕووب��ەڕوو  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  گ��ەورەی 

جگە لەمەش سعودیە بەهۆی ناجێگیری و ناسەقامگیری 

ئێران  تۆڵەسەندنەوەكانی  هەنگاوە  لە  ترس  و  ناوخۆیی 

ئێران  سەر  هێرشكردنە  لە  ئەمەریكا  كە  هەوڵدەدات 
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ئێستادا  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە  بكاتەوە،  پەشیامن 

لەبەرچاوی  دەتوانێت  كە  سیاسەتێك  تەنها  سعودیە 

كە هاوسەنگی خۆی  ئەوەیە  بهێنێت  بەكاری  و  بگرێت 

و  بپارێزێت  ئێران  ئەمەریكاو  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 

هەوڵبدات بۆ بەرزكردنەوەی توانای ئەمنی خۆی و تواناو 

ژێرخانە ئەتۆمییەكانی خۆی پەرە پێبدات.  
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واڵتانی تری ئەندامی ئەنجومەنی 

هاریكاری كەنداو

هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی  دیكەی  واڵت��ان��ی 

لەگەڵ  ئیامرات  كەنداو، وەك بەحرین، كوەیت، قەتەرو 

زەمینەی  لە  هاوبەش  هاوكاری  پرۆگرامی  راگەیاندنی 

وزەی ئەتۆمی لە كانوونی یەكەمی ساڵی 2006 لە پێناو 

ئەم  دەبێت  هەڵبەتە  ناوە.  هەنگاویان  ئەتۆمی  چاالكی 

واڵتانە  لەو  هیچكام  كە  بگرین  لەبەرچاو  مەسەلەیەش 

پێشكەوتوو  ئەتۆمی  پرۆگرامێكی  یان  ژێرخانێك  خاوەنی 

نین. لەناو ئەو واڵتانەدا بۆ ئەنجامی چاالكی ئەتۆمی دوو 

ویست و مەیل هەیە. هەندێك لەو واڵتانە لەوانەقەتەر 

و ئیامرات بەهۆی بەرژەوەندی نیشتامنی و هەندێكی تر 

ئەتۆمی  لە چاالكی  ئابوری روویان  بەهۆی بەرژەوەندی 

بۆ  ئێران  لە  رێگریكردن  ئەنجامدا  لە  بە گشتی  كردووە. 

ئەوەی نەبێت بە هێزێكی ئەتۆمی لە ناوچەكەدا، هۆكاری 

سەرەكی ئەو واڵتانەن بۆ روبەڕوبوونەوە لەگەڵ چاالكییە 

پێگەو  بەهۆی  بەحرەین  واڵتی  منوونە  بۆ  ئەتۆمییەكان. 

چاالكییە  زۆربوونی  لەگەڵ  عەشیرەتی  پێكهاتەی  مێژوو، 

ناوچەكەدا  لە  زیانەكانی  رێژەی  ئێران،  ئەتۆمییەكانی 

زیاتر بووە.

رێگریكردن  رێككەوتننامەی   1988 ساڵی  لە  بەحرەین 

ئەو  ك��ردووە.  واژۆ  ئەتۆمی  چەكی  پەرەسەندنی  لە 

مەشق،  توێژینەوە،  لێكۆڵینەوە،  زەمینەی  لە  واڵت��ە 

ئەتۆمی  وزەی  دیكەی  بوارەكانی  و  پەروەردە  راهێنان، 

 2007 ساڵی  هەڵبەتە  ن��ەك��ردووە.  سەرمایەگوزاری 
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بەحرەین رایگەیاند ئەگەری هەیە لە پرۆە ئەتۆمییەكانی 

رێكخراوی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم بەشداری بكات. لە 

ئازاری ساڵی 2008 بەحرەین لەگەڵ ئەمەریكا یاداشتێكی 

لێكتێگەیشتنیان بۆ دابینكردنی وزەی ئەتۆمی واژۆكرد.

رێگریكردن  رێككەوتننامەی   1968 ساڵی  لە  كوەیت 

 1989 ساڵی  واژۆكردو  ئەتۆمی  چەكی  پەرەسەندنی  لە 

ئەتۆمی  پرۆژەی  چەندین  لە  واڵتە  ئەو  كرد.  پەسەندی 

رێكخراوی  لەگەڵ  ئەمنی  و  پزیشكی  زەمینەی  لە 

سەرەڕای  ك��ردووە  هاوكاری  ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتی 

بەاڵم  نییە،  ئەتۆمی  ژێرخانی  خاوەنی  كوەیت  ئەوەی 

تەنیا واڵتێكی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداوە پرۆتوكۆڵی 

هاوپێچ –ی قبوڵكردووە، كوەیت بە هۆی نزیكی لەگەڵ 

لەساڵی  ئێران  تۆڵەسەندنەوەی  لە هێرشی  ئێران و ترس 

واڵتەكەی  رێگەنادات خاكی  رایگەیاند: هەرگیز  2007دا 

بهێرنێت.  بەكار  ئێران  دژی  لە  سەربازی  هێرشی  بۆ 

هەیە،  كوەیتی  هەڵوێستی  و  پێگە  هەمان  عومانیش 

عەمامن بەهۆی ئەوەی كە لەباری جوگرافیەوە لە ئێران 

ئێستا  تا  پێكهاتەی عەشیرەتی  بەهۆی  نزیكە و هاوكات 

هەوڵیداوە كە پەیوەندییەكی باشی هەم لەگەڵ كۆماری 

ئیسالمی ئێران و هەم لەگەڵ ئەمەریكادا هەبێت.

عومان سەرەڕای ئەوەی كە رێككەوتنی سەربازی لەگەڵ 

پرۆگرامە  بە  سەبارەت  بەاڵم  ك��ردووە،  واژۆ  ئەمەریكا 

دووقۆڵی  گفتوگۆی  لەسەر  تەئكید  ئێران  ئەتۆمییەكانی 

لە ساڵی 1976  ئێران دەكاتەوە.  قەتەر  نێوان عومان و 

ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتی  رێكخراوی  ئەندامی  بە  بووە 

واژۆ  تی(  پی  )ئێن  رێككەوتننامەی   1989 ساڵی  لە  و 

لە  پرۆژەدا  چەندین  لە   2007 ساڵی  لە  قەتەر  كردووە. 
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لەگەڵ  تەكنیكی  و  دەرمانسازی  و  كشتوكاڵی  زەمینەی 

رێكخراوی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی هاوكاری كردووە. 

لەگەڵ  باشی  پەیوەندییەكی  ئەوەی كە  قەتەر سەرەڕای 

ئێران هەیە، هەوڵدەدات ئێران لە ئەنجومەنی هاریكاری 

كەنداو نزیك بكاتەوە و زەمینەی گفتوگۆی راستەوخۆ لە 

نێوان تاران و واشنتۆن فەراهەم بكات. لە بارەی ئیامراتەوە 

دەبێت بووترێت كە ئەو واڵتە بە پێچەوانەی واڵتانی تری 

پێشینەیەكی  كەنداو،  هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی 

پرۆژەكانی  ئەنجامدانی  ب��ارەی  لە  درێ��ژی  و  دوور 

توێژینەوەی ئەتۆمی لەگەڵ رێكخراوی نێودەوڵەتی وزەی 

ئەتۆمی هەیە. ئەو واڵتە لەساڵی 1976 بوو بە یەكێك لە 

ئەندامانی رێكخراوی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم و لەساڵی 

ئیامرات  قبووڵكرد.  تی(  پی  )ئێن  رێككەوتنی   1995

لەناو  ئەنجومەنی  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  لە  جگە 

چوارچێوەی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو، خۆشی بەجیا 

لە پێناو ئامانج و بەرژەوەندییە نیشتامنییەكان پرۆگرامە 

ئەتۆمییەكانی خۆی درێژە پێدەدات. بۆ منوونە لە ساڵی 

لە  رێككەوتننامەیەكی  فەڕەنسا  لەگەڵ  ئیامرات   2008

زەمینەی هاوكارییە ئەتۆمییەكان واژۆكرد، بە شێوەیەكی 

ئەنجومەنی  واڵتانی  لە  منوونەیەكە  ئیامرات  گشتی 

هاریكاری كەنداو كە بە هاوكاری و هەماهەنگی لەگەڵ 

پرۆگرامە  بە  پ��ەرە  بەنیازە  نێودەوڵەتی،  كۆمەڵگەی 

ئەتۆمی  وزەی  ئاشتیانەی  بەكارهێنانی  و  ئەتۆمییەكان 

بدات. 

یەمەن لەناو واڵتانی پەراوێزی كەنداو بەهۆی زۆربوونی 

كەمبوونی  و  واڵت��ە  ئەو  دانیشتوانی  ژم��ارەی  خێرای 

وزە،  نرخی  بەرزبوونەوەی  و  نەوتییەكان  سەرچاوە 
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ساڵی  لە  ئەمە  سەرەڕای  بەاڵم  نەدارە.  هەژارو  واڵتێكی 

2007 بۆ بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا رایگەیاند كە بەنیازە 

بە  دروستبكات. هەڵبەتە  ئەتۆمی  راكتۆری  وێستگەی   5

لەبەرچاوگرتنی ناسەقامگیری و نەبوونی سەرمایەگوزاری 

نەبوونی  و  ئەمنی  ش��اراوەی  هەلومەرجی  دەرەك��ی، 

ژێرخانی ئەتۆمی گونجاوو لەبار لەو اڵتە، یەمەن ناتوانێت 

ئەتۆمییەكانی خۆی  ئامانجە  بە  دەرەكی  كۆمەكی  بەبێ 

بگات. 
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توركیا و نیگەرانییەكانی هاوسەنگی هێز 

رێكخراوی  ئەندامی  بە  ب��ووە   1957 ساڵی  لە  توركیا 

نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی و لە ساڵ 1969 رێككەوتننامەی 

بەهۆی  تا ساڵی 1980  بەاڵم  واژۆكردووە،  تی(  پی  )ئێن 

بوارد.  لەپەسەندكردنی  خۆی  سیاسی  بێسەرەوبەرەیی 

تێبینییەكانی توركیا سەبارە بە بەدەستهێنانی سوتەمەنی 

ئەتۆمی  چەكی  بەرهەمهێنانی  تواناكانی  و  ئەتۆمی 

دەگەڕێتەوە بۆ كۆتاییەكانی دەیەی 1980 ئەو كاتەی كە 

واڵتی  لەگەڵ  ئەتۆمی  هاوكاری  رێككەوتننامەی  توركیا 

 25 راكتۆری  كرد.  واژۆ  ساڵ   15 ماوەی  بۆ  ئەرجەنتین 

مێگاواتی كە بەپێی رێككەوتننامەكە بڕیار بوو دامبەزرێت 

و  گونجاو  پۆلۆتۆنیومییەكان  چەكە  بەرهەمهێنانی  بۆ 

لەئارادابوو  ئەمە  ئەگەری  ئەوەش  سەرەڕای  لەباربوو، 

و  هاوكاری  پاكستان  لەگەڵ  بارەیەوە  لەو  توركیا  كە 

هەماهەنگی بكات. هەڵبەتە لەژێر گوشاری ئەمەریكا و 

نێوان  رێككەوتننامەكەی  توركیا  دیكە،  واڵتی  و  ئەڵامنیا 

ئەنقەرە و ئەرجەنتینی لە ساڵی 1991 هەڵوەشاندەوە.

بازاڕی  لە  توركیا  كە  هەیە،  بەڵگە  ئێستا  تا  هەرچەندە 

ئەو  ئێستا  تا  بەاڵم  هەیە،  ئامادەیی  پاكستاندا  رەشی 

واڵتە هەوڵێكی زۆری بۆ پەرەنەسەندنی چەكی ئەتۆمی 

بینیووە  گرنگی  رۆڵێكی  توركیا  منوونە  بۆ  ئەنجامداوە. 

بێن  ئەوەی  بۆ  ناوەڕاست  ئاسیای  واڵتانی  هاندانی  لە 

لە  بن،  تی(  پی  )ئێن  رێككەوتننامەی  بە  پەیوەست 

كرد. سەرەڕای  واژۆ  هاوپێچی  پرۆتۆكۆلی  ساڵی 2000دا 

رێككەوتنی  و  پەیامننامە  چەندین  لە  توركیا  ئ��ەوەی 

نێودەوڵەتی لەوانە: پەیامننامەی نەهێشتنی تاقیكردنەوە 



بێهزاد ئەحمەدی لفۆركی 34

تەكنۆلۆژیای  كۆنرتۆڵكردنی   ،)CTBT(ئەتۆمییەكان

 ،)Missle Technology control regim(موشەكی

 Proliferation Security(گەاڵڵەی ئاسایشی پەرەسەندن

 Nuclear(ئەتۆمی دابینەكەرانی  گروپی   ،)Initiative

ب��واری  ل��ە  زن��گ��ەر  كۆمیتەی   ،)Supplier Group

 Zengger Committee(ه��ەن��اردەك��ان كۆنتڕۆڵكردنی 

و  رێككەوتننامە  چەندین  و   )on export controls

و  ئەتۆمییەكان  مادە  پاراستنی  وەك  دیكە  پەیامننامەی 

رێككەوتنی ئاسایشی ئەتۆمی ئەندام و بەشدارە. 

ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  دەتوانین  گشتی  شێوەیەكی  بە 

توركیا بە 5 قۆناغ دابەشبكەین.

1. ساڵی 1968 توركیا بڕیاری دا كە كارگەیەكی ئەتۆمی 

دامبەزرێنێت، بەاڵم دواتر بەهۆی كەمبوونی بوودجە ئەو 

پرۆژە نەچووە قۆناغی جێبەجێكردنەوە. 

بڕیاریدا وێستگەیەكی  تر  توركیا جارێكی  2. ساڵ 1983 

 )AKKUYU( ناوچەی  لە  مێگاواتی   600 ئەتۆمی 

و  دارای��ی  كێشەی  بەهۆی  ئەویش  كە  دامبەزرێنێت 

تەكنیكییەوە سەری نەگرت.

پرۆژەكەی  بڕیاریدا  دووبارە  توركیا   1990 دەیەی  لە   .3

قۆناغی  بخاتە  دووب���ارە   )AKKUYU( ناوچەی  لە 

جێبەجێكردنەوە.

دووبارە  داراییەوە  كێشەی  بەهۆی  2000دا  ساڵی  لە   .4

پرۆژەی )AKKUYU( راگیرا.

 2015 ساڵی  تا  كە  رایگەیاند  توركیا   2006 ساڵی   .5

وێستگەیەكی ئەتۆمی 5000 مێگاواتی دادەمەزرێنێت.

ئاماژە  توركیا  ئەتۆمییەكانی  بارەی چاالكییە  لە  دەكرێت 

بەو رێككەوتننامانە بكەین كە توركیا لەگەڵ ئۆزبەكستان، 
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قرغیزستان، كازاخستان، ئازەربایجان، تاجیكستان، كەنەدا، 

واژۆی  فەرەنسا  باشورو  كۆریای  ئەرجەنتین،  ئەمەریكا، 

كردووە.

كەمرتین  كە  ناوچەكە  واڵتانەی  لەو  یەكێكە  توركیا 

وەرگرتووە.  ئێران  ئەتۆمییەكانی  چاالكیە  لە  كاریگەری 

توركیا وەك ئەندامێكی ناتۆ بە شێوەیەكی رەسمی لەژێر 

دەستەجەمعی  و  ئەمنی  پاڵپشتی  و  پاراستنی  چەتری 

پەیامننامەی  پەیڕەونامەی  5ی  م��ادەی  بەپێی  ناتۆیە 

لەگەڵ  توركیا  پەیوەندی  )ناتۆ(.  ئەتڵەسی  باكوری 

هۆی  بە  بێت  تیۆریش  بەپێی  ئەگەر  خۆرئاوا  واڵتانی 

مەبەستی  بە  ئەوروپا  یەكێتی  لەگەڵ  دانوستانەكانەوە 

ئەندامبوون لەو یەكێتییەدا زۆر بەهێزە. ئەم هۆكارانە وا 

لە چاودێران دەكەن، كە بەو ئەنجامە بگەن كە ئەگەری 

بە ئەتۆمی بوونی توركیا وەك پەرچەكردارێك لە بەرامبەر 

ئێرانێكی ئەتۆمیدا،  ئەگەرێكی زۆر الوازە. 

درێژەكەی  و  دوور  گرەنتییە  بە  سەبارەت  توركەكان 

توركیا  هاوكاری  هەستدەكەن  و  هەیە  گومانییان  ناتۆ 

دووەمی  و  یەكەم  لە سەروبەندی جەنگی  ناتۆ  گەڵ  لە 

كەنداو پاداشتێكی گونجاو و پێویست بە توركیا نەدراوە. 

بە  لەبارەی  ئەوروپا  یەكێتیی  توندەكانی  هەڵوێستە 

ئەندامبوونی توركیا لەو یەكێتییەدا بووەتە هۆی ئەوەی 

بن  هیوابڕاو  و  نائومێد  خۆرئاواییەكان  لە  توركەكان  كە 

لەخۆی  بەرگریكردن  بۆ  توركیا  وابكات  دەتوانێت   و 

پرۆگرامە  ئەگەر  ببەستێت.  خۆی  تواناكانی  بە  پشت 

ئەتۆمی  وزەی  بە  سەبارەت  توركیا  هەنووكەییەكانی 

بكەوێتە قۆناغی جێبەجێكردنەوە، ئەوا ئەو كات توركیا تا 

ساڵی 2020 دەتوانێت ببێتە خاوەنی راكتۆرێكی ئەتۆمی. 
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بەرپرسانی توركی تا ئێستا بیرییان لەوە نەكردۆتەوە كە 

ئەگەر ئێران بوو بە ئێرانێكی ئەتۆمی چ پەرچەكردارێكیان 

مەسەلەی  الی  بیری  زیاتر  توركیا  هەنوكە  هەبێت. 

راستیدا  لە  عێراقە.  دۆزەخی  و  كوردەكان  جیابوونەوەی 

لەالیەن  ئەتۆمی  بەرهەمهێنانی چەكە  لە گەشەو  توركیا 

گۆڕێنی  بۆ  زیاتر  نیگەرانییەش  ئەم  نیگەرانەو  ئێرانەوە 

هاوسەنگی هێز دەگەڕێتەوە، نەك تەنها هەستكردن بە 

هەڕەشە لەالیەن ئێرانەوە.

بەرگری  خۆی  تواناكانی  بنەمای  لەسەر  توركیا  ئەگەر 

توێژینەوەی  ئاژانسی  ئەوكات  ئ��ەوە  بكات،  لەخۆی 

ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی  بە  نارساوە  كە  توركیا  ئەتۆمی 

ساڵی  لە   )Turkish Atomic Energy .TAEK( توركیا 

سەرەڕای  سەرەكی،  ئەكتەری  دەبێتە  دامەرزاوە،   1956

وزەی  پرۆگرامی  بارەی  لە  سەرەتاییەكان  كارە  ئەوەش 

پێدەچێت  دەستیپێكردووەو  توركیا  ئەتۆمی  ئاشتیانەی 

پێشكەوتنێكی زۆریشی لەو بارەیەوە بەدەستهێناوە.

بۆ  ه��ەوڵ��ی  زۆر  راب����ردودا  ل��ە  توركیا  ه��ەرچ��ەن��دە 

بەاڵم  داوە،  ئەتۆمی  وزەی  پرۆگرامی  بەرەوپێشربدنی 

خاوەنی  واڵت��ە  ئەو  هەرچەندە  نەبوو،  سەركەوتوو 

ژێرخانێكی گرنگ و بنەڕەتییە بۆ وزەی ئەتۆمی كە لەژێر 

لەم  دەبرێت.  بەڕێوە  توركیا  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی 

لە  توێژینەوە  تاقیگەی  و  ناوەند  چەندین  پەیوەندییەدا 

رێكخراوی   . دام��ەزراوە  زانكۆكان  و  حكومی  دەزگا  ناو 

وزەی ئەتۆمی توركیا لە ئێستادا خاوەنی چوار ناوەندی 

گەورەترینیان  كە  راهێنانە  و  توێژینەوە  و  لێكۆڵینەوە 

ئەتۆمیە  راهێنانی  و  لێكۆڵینەوە  توێژینەوەو  ناوەندی 

 Cekmece Nuclear and Trainging center(
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ئیستەنبوڵ.  نزیك   )Alkali(ن��اوچ��ەی لە   ).CNAEM

چاالكی  ئەتۆمیدا  بواری  چەندین  لە  توركیا  هەروەها 

تایبەتی  بە  ئیزۆتۆپ  رادی��ۆ  لە  و  هەبووە  ئاشتیانەی 

سوودی  پیشەسازی  و  كشتوكاڵ  پزیشكی،  ب��واری  لە 

لێوەرگرتووە.  هەربۆیە دەكرێت بووترێت توركیا خاوەنی 

لە  ئاشتیانە.  بەكارهێنانی  بۆ  پێویستە،  ئەتۆمی  ژێرخانی 

ئێران  بوونی  ئەتۆمی  بە  لەگەڵ  هەرچەندە  ئەنجامدا 

توركیا هەست بە هەڕەشەیەكی راستەوخۆ ناكات، بەاڵم 

توانا  خاوەنی  ئەوەی  بەهۆی  دەتوانێت  واڵتێكە  توركیا 

تەكنیكییەكانە، دەتوانێت بە خێرایی لە خۆی پەرچەكردار 

توركیا  بەاڵم  نییە،  روون  تەواو  هەرچەندە  نیشانبدات. 

بواری  لە  تەكنۆلۆژیای هەستیارە  بەكارهێنانی  بە شوێن 

لەوە  نكۆڵی  ناكرێت  بەهەرحاڵ  ئاسایشیدا.  و  ئەمنی 

وایكردووە  ئێران  ئەتۆمییەكانی  پێشكەوتنە  كە  بكرێت 

ویست و مەیلی توركەكان بۆ بابەتی ئەتۆمی زیاتر بێت.  

سوریا، ئوردون، لوبنان و عێراق

رۆژهەاڵتی  لە  ئەتۆمی  رێنیسانسی  شاهیدی  ئەگەر 

ناوچەی  لە  رێنیسانسێك  وەها  مەحاڵە  بین،  ناوەڕاست 

شوێنێك  دەستپێبكات.  ناوەڕاستەوە  دەریای  خۆرهەاڵتی 

كە كێشەگەلێكی وەك كێشەی دارایی و سیاسی و ژینگەیی 

رێنیسانسێك  وەها  بە  رێگە   كە  هەیە،  گەوەرەی  وەها 

نادات. لە ئێستادا ناسەقامگیری لە لوبنان و عێراق بۆتە 

ئەتۆمی  چاالكییەكی  هەرجۆرە  وێناكردنی  ئەوەی  هۆی 

لەو واڵتانە ببێتە شتێكی مەحاڵ. عێراق ئێستاش بەهۆی 

جۆرە  هیچ  نییە  بۆی  ئاسایش  ئەنجومەنی  بڕیارەكانی 

ئیزۆتۆپەكان  بەكارهێنانی  لە  ئەتۆمی، جگە  چاالكییەكی 

لە بواری پزیشكی و كشتوكاڵی و پیشەسازی نەبێت. 
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ئەتۆمییە  چاالكە  بۆ  ئابوری  پاساوێكی  دەتوانێت  سوریا 

ئاشتخوازەكەی هەبێت، بەاڵم نیگەرانییەكان سەبارەت بە 

نیازی سوریا وایكردووە پشتیوانی  نییەت و مەبەست و 

خۆی.  پرۆژەكانی  بۆ  بەدواداچوون  بۆ  نەبێت  دەرەكی 

لیستەی سەرەوەدا، كە  ئەو  لەناو  تەنها واڵتێكە  ئوردون 

ئەتۆمییەوە  وزەی  بەدەستهێنانی  شوێن  بە  دەتوانێت 

لە  نیگەرانی  دوای  كە  واڵتێكە  تەنها  ئ��وردون  بێت. 

لەسەر  قسە  دەتوانێت  ئێران،  مەبەستەكانی  و  ئامانج 

ئاشتیخوازیش  )هەرچەند  ئەتۆمی  هێزی  وەدەستهێنانی 

بەرامبەر  دیپلۆماتێك  گوشارو  ئەهرۆمێكی  وەك  بێت(، 

ئێران  قسە بكات و بوەستێت. سەرەڕای ئەوەش خەیاڵە 

كۆمەڵێك  رووی  بەرەو  هێشتا  ئ��وردون  بەرزەفڕەكانی 

كەندو كۆسپی و سەختی و دژوار بۆتەوە. 
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سوریا

كە  ئەو شوێنەی  ئیرسائیلی،  بەرپرسانی  بانگەشەی  لەسەر 
ساڵی  ئەیلولی   6 رۆژی  لە  ئیرسائیل  جەنگییەكانی  فڕۆكە 
2007 لە نزیك شاری » الكیبار« لە تەنیشت روباری فورات 
ئەتۆمییەكانی  دام��ەزراوە  بە  پەیوەندی  كرد،  بۆردومانیان 
كۆریای  یارمەتی  و  هاوكاری  بە  كە  هەبووە،  سوریاوە 
باكور سەرقاڵی دروستكردنی بووە. لە بەرامبەریشدا سوریا 
سەربازی  كۆنی  بینایەكی  چەند  ئیرسائیل  كە  رایگەیاند 

خاپوور كردووە. 
 2008 نیسانی   24 لە  رووداوە  ئەو  دوای  مانگ  حەوت 
و  ب��اڵوك��ردووە  وێنەی  كۆمەڵێك  ئەمەریكا  حكومەتی 
شوێنانەدا  ئەو  لەناو  سوریا  كە  كرد  ئ��ەوەی  بانگەشەی 
وێنەكان  بووە.  ئەتۆمی  راكتۆری  دروستكردنی  سەرقاڵی 
زۆر لە شوێنە ئەتۆمییەكانی یۆنگ بیۆنگ لە كۆریای باكور 
دەچوو )ئەو شوێنەی كە توانای بەرهەمهێنانی 6 كیلۆگرام 
لە  ئەتۆمی  چەكی  دروستكردنی  بۆ  هەیە  پلۆتۆنیۆمی 
ساڵێكدا(. ئەو وێنانەی كە ئەمەریكا دەریخستبوون باسی 
هاوكاتیش  دەكردو  سوریای  ئەتۆمییەكانی  دام��ەزراوە  لە 
كۆمەڵێك وێنە لەدیداری بەرپرسانی سوریا لەگەڵ بەرپرسە 
ئەتۆمییەكانی كۆریای باكور خرانەڕوو. هەرچۆنێك بێت لە 
روانگە و دیدی هەندێك لە شارەزایان، راكتۆری »الكیبار« 
بیۆنگی  یۆنگ  ئەتۆمییەكەی  دامەزراوەی  لە  بچوكرتە  زۆر 
بتوانێت  نییە  پێویستیانەی  ئیمكاناتە  ئەو  باكورو  كۆریای 
بكاتەوە.  جیا  بەكارهێرناو  سوتەمەنی  مادەی  لە  پلۆتۆتیۆم 
ئەو  ئ��ەوەی  بۆ  نییە  بەردەستدا  لە  بەڵگەش  هاوكات 
راكتۆرەكە  بۆ  یۆرانیۆمی رسوشتی  دامەزراوەیە سوتەمەنی 
بەدەست هێنابێت. سەرەڕای ئەمە بەرپرسانی ئەمەریكی و 
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ئیرسائیلی پەنهانكارییەكانی سوریا لەو بارەیەوە بە هۆكارێك 
دەزانن لەسەر نائاشتی بوونی چاالكییە ئەتۆمییەكانی سوریا. 
ئەمەریكا و ئیرسائیل، هەنگاوەكانی دواتری سوریا لە سەر 
لەناوبردنی تەواوی سایتی بۆردومان كراو )دامەزراوەیەكی 
ئەتۆمی سوریا(، دروستكردنی بینایەكی ئاسنین و پاكسازی 
ناوچەكەیان وەك بەڵگە بۆ بانگەشەكانی خۆیان دەیهێنەوە. 
ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالتە  تۆمەتەكانی  وەاڵمی  لە 
بەرپرسانی سوریا هەنگاوەكانی ئەمەریكا بە جەنگێكی لێوانلیۆ 
لە درۆ و تۆمەت لەقەڵەمدا و ئەمەریكایان بەوە تۆمەتبار كرد 
كە دەستی هەبووە لە هێرشە ئاسامنییەكانی ئیرسائیل بۆ سەر 
سوریا. بەپێی رێككەوتنی سوریا لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتی 
وزەی ئەتۆمی سوریا، هەر كاتێك بڕیاری دروستكردنی راكتۆری 
ئەتۆمیدا، دەبێت ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ئاگادار 
بكاتەوە، بەاڵم سوریا داوای ئەو ئاژانسەی رەتكردووە كاتێك 
ویستیان سەردانی شوێنی بۆردومانەكە بكەن، لەگەڵ ئەوەشدا 
ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی هیچ زانیارییەك لەالیەن 
ئەمەریكاو ئیرسائیل سەبارەت بە بانگەشەكانی ئەو دوو واڵتە 

سەبارەت بە سوریا پێنەگەیشتووە.
جگە لەو بانگەشانە،  سوریا راكتۆرێكی لێكۆڵینەوەی بچوكی 
لە سەنتەری لێكۆڵینەوە ئەتۆمییەكانی » دیرالهاجر«ی هەیە. 
درووستكردنی ئەو راكتۆرە 30 واتیە لە ساڵی 1991 لەالیەن 
وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  چاودێری  بە  و  چین  واڵتی 
ئەتۆمی دەستیپێكردو لە مانگی ئازاری 1996 كۆتاییهات. لە 
بنەڕەتدا ئەو راكتۆرە تەنها بۆ مەشق و راهێنانی خوێندكاران 
ئەو  بەكاردەهێرنێت.  نۆترۆنەكان  چاالكیە  راڤەكردنی  و 
جۆرە لە راكتۆرانە ناتوانێت هیچ ماددەیەك دروستبكات و 
ناتوانێت هەڕەشەیەك بێت بۆ سەر پەرەنەسەندنی چەكە 

ئەتۆمییەكان. 
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ئوردون

كەمرتین  كە  ناوچەكە  واڵتانی  لەو  یەكێكە  ئ��وردون 

وەك  ئەتۆمی  چەكی  ب��ەرەو  چوون  بۆ  هەیە  ئەگەری 

ئێران.  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  بەرامبەر  لە  هەڵوێستێك 

لە  هاوكارییەكان  نێوەندگیری  بە  واڵتە  ئەو  هاوكات 

پێگە  و  متامنە  ئەتۆمی  پەرەنەسەندنی چەكی  زەمینەی 

ئوردون  بەدەستهێناوە.  خۆی  بۆ  زۆری  جێگەیەكی  و 

ساڵی 1968 پەیوەست بوو بە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی 

پەرەنەسەندنی  پەیامننامەی   1966 لەساڵی  ئەتۆمی، 

چەكی ئەتۆمی واژۆ كردووە و لەساڵی 1970 پەسەندی 

بچوكەكانی  ئەتۆمییە  ژێرخانە  بەهۆی  ئوردون  كردووە. 

خۆی  رێككەوتنەكانی  كە  واڵتە   )75( لەو  یەكێك  خۆی 

»پڕۆتۆكۆل  لەگەڵ  خۆی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  لەگەڵ 

بەبڕی كەم« هەموار كردۆتەوە. 

لەمەڕ  خ��ۆی  ئامانجی  ئ���وردون  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ 

مانگی  لە  خۆی  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  بە  پەرەسەندن 

بەمجۆرە  و  راگەیاند   2007 ساڵی  دووەم��ی  كانونی 

بەرزەفڕی خۆی زیاتر لە هەر واڵتێكی دیكەی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست بە ئاشكرایی بۆ بەرەنگاربوونەوە بە پرۆگرامە 

مەلیك  لەمبارەیەوە  دەرخست.  ئێران  ئەتۆمییەكانی 

رۆژنامەنووسێكی  پرسیارێكی  وەاڵم��ی  لە  عەبدوڵاڵ 

بنەماكانی  رایگەیاند:  ئیرسائیلی  هاراتیسی  رۆژنامەی 

بابەتی ئەتۆمی لەسەرتاسەری ناوچەكە گۆڕاوە و جەختی 

ئەتۆمی  چەكی  لە  خاڵی  و  بەتاڵ  ناوچەیەكی  لەسەر 

هەركەسێ  لەئێستادا  رایگەیاند:  و  كردووە  لەناوچەكە 

بە شوێن بەرنامەی ئەتۆمییەوە. سەرەڕای ئەوە پێداگری 
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كرد، كە پرۆگرامە ئەتۆمییەكەی واڵتەكەی بە شێوەیەكی 

گشتی ئاشتیانەیە و لەپێناو پێوەرە نێودەوڵەتییەكاندایە.

بە شێوەیەكی گشتی بەڕای شارەزایان و پسپۆڕان، پرۆگرامە 

ئەتۆمییەكەی ئوردون بە لەبەرچاوگرتنی تێچوویەكی زۆر 

بەرزە  خەیاڵێكی  ژینگەیی  و  تەكنیكی  كێشەی  لە  جگە 

كە  ئاو  سەرچاوەیەكی  تەنها  تر.  هیچی  و  بووە  فڕانە 

ئوردون دەتوانێت بۆ فێنككردنەوەی راكتۆرەكان كەڵكی 

گەڕانەوەی  بە  كە   ،) )عەقەبەیە  كەنداوی  لێوەربگرێت 

ژینگە  كەنداوەكە،  بۆناو  راكتۆرەكان  ك��واڵوی  ئ��اوی 

بەرەو رووی كارەساتێكی گەورە دەبێتەوە. هاوكات ئەو 

ناوچەیەی كە بۆ دروستكردنی كارگە لەبەرچاو گیراوە لەو 

ناوچانەیە كە لەسەر لێواری بوومەلەرزەیە. ئەگەر هەموو 

دامەزراندنی  لە  جەخت  خوێندنەوەكان  و  لێكۆڵینەوە 

خاوەنی  واڵتە  ئەو  چونكە  بكەنەوە،  ئەتۆمییەكە  كارگە 

زانست و شارەزایی و هێزی كاری پسپۆڕ لەو زەمینەیەدا 

كارگەیە  ئەو  دامەزراندنی  و  نابێت  سەركەوتوو  نییە 

لەژێر  نەتوانێت  لەوانەش  و  دەخایەنێت  ساڵ  چەندین 

باری تێچووی ئەو پرۆژەیە دەرچێت.  
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لوبنان

تا  كە  عەرەبییانەیە،  واڵتە  دەگمەنە  لەو  یەكێك  لوبنان 

ئێستا هیچ حەزو ویست و مەیلێكی بۆ وزەی ئەتۆمی 

نیشان نەداوە. كەمی دانیشتوانی ئەو واڵتە و تێچووی 

ئەتۆمییەكان،  پەرەسەندنە  تەكنۆلۆژیاو  زەوەندی  زۆرو 

لەو  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  چاالكییەكی  هەرجۆرە 

سەرەڕای  لەقەڵەمداوە.  ناواقیعی  شتێكی  وەك  واڵتە 

و  الواز  حكومەتی  و  ناوخۆیی  ناسەقامگیری  ئەوەش 

هۆی  بۆتە  ئیرسائیل،  لەگەڵ  هەمیشییەكانی  كێشە 

نەبێت  گونجاو  و  لەبار  شوێنێكی  لوبنان  كە  ئەوەی 

پرۆژە  لە  بیانییەكان  كۆمپانیا  سەرمایەگوزاری  بۆ 

ئەتۆمییەكانی ئەو واڵتە. ئەگەرچی ئاژانسی نێودەوڵەتی 

لە  ئەتۆمییەكانی  پ��رۆژە  لە  هەندێك  ئەتۆمی  وزەی 

لوبنان خستۆتە بواری جێبەجێكردنەوە، بەاڵم لەئێستادا 

تەكنۆلۆژیایەكی گرنگ  لە پێشكەوتنی  نیشانەیەك  هیچ 

چەكە  لەگەڵ  ئەتۆمی  وزەی  پرۆگرامی  لە  بتوانێت  كە 

لە  هەر  لوبنان  نابیندرێت.  بكات  كار  ئەتۆمییەكان 

پەرەسەندنی  لەگەڵ  كە  پێناو حكومەتێك  لە  سەرەتاوە 

 1961 ساڵی  ن��اوە.  هەنگاوی  نییە،  ئەتۆمی  چەكی 

پەیوەست بووە بە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی 

چەكی  پەرەنەسەندنی  پەیامننامەی   1968 لەساڵی  و 

ئەتۆمی واژۆ كردووە و لە ساڵی 1970 پەسندی كردووە. 

لوبنان بە پێچەوانەی ئوردون پرۆتۆكۆلی هاوپێچی واژۆ 

نەكردووە .
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پەیامننامەی  لوبنان   2005 ساڵی  ئەیلولی  مانگی  لە 

كرد،  واژۆ  ئەتۆمییەكانی  تاقیكردنەوەی  قەدەغەكردنی 

بەاڵم تا ئێستا لە واڵتەكەی پەسندی نەكردووە. هەروەها 

چەكە  قەدەغەكردنی  پەیامننامەی  پرۆتۆكۆلی  لوبنان 

هێشتا  بەاڵم  ك��ردووە،  پەسەند  واژۆو  میكرۆبیەكانی 

واژۆ  كیمیاوییەكانی  چەكە  قەدەغەكردنی  پەیامننامەی 

نەكردووە. 
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عێراق

دوورەوە  سااڵنێكی  لە  كە  واڵتانەی  لەو  یەكێكە  عێراق 

بووە،  ئەتۆمییەوە  تەكنۆلۆژیای  بەدەستهێنانی  بەدوای 

بەاڵم لە ئێستادا بەهۆی ناسەقامگیری و كێشەكانی ئەو 

واڵتە پاش داگیركردنی قسەیەكی ئەوتۆی بۆ گوتن لەمەڕ 

وزەی ئەتۆمیی پێ نییە.

لە ئێستا شوێنەوارێكی ئەوتۆ لە دامەزراوە ئەتۆمییەكانی 

ئەو  دەژمێردرێن  پەنجە  بە  هەرچەندە  نەماوە،  عێراق 

كە  عێراق،  ئەتۆمی  ئەندازیارانی  و  شارەزایان  پسپۆڕو 

هیچ  ت��ەواوی  بە  ئێستادا  لە  بەاڵم  دەژی��ن،  واڵتە  لەو 

عێراق  لە  ئەتۆمی  كەرەستەیەكی  یان  ماددەیەك  جۆرە 

دەستناكەوێت. لە دوای داگیركردنی عێراق تەنها رێژەیەكی 

ئەمەریكاو  یارمەتی  بە  ئەتۆمییەكان  لێكۆڵینەوە  لە  كەم 

پزیشكی  بواری  لە  ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی 

ئەنجومەنی  بڕیارەكانی  ئەنجامدەدەرێت.  كشتوكاڵ  و 

ئاسایش لە  قەدەغەكردنی چاالكییە ئەتۆمییەكانی عێراق 

هەروەك خۆی ماوەتەوە. بە شێوەیەكی گشتی ناتوانین 

عێراق  لە  ئەتۆمی  وزەی  بۆ  روون  داهاتویەكی  هیچ 

هیچ  عێراقدا  گەلی  لەناو  هاوكات  بگرین.  لەبەرچاو 

نابیندرێت.  ئەتۆمی  وزەی  بۆ  داوایەك  حەزو  و  ویست 

بە هۆكاری سیاسی و كرداری زیندوكردنەوەی پرۆگرامی 

مەحاڵە.  عێراق  لە  كورتخایەن  لە  كۆمەڵكوژەكان  چەكە 

ئامێرێك  و  كەرەستە  ماددەو  جۆرە  هیچ  ئیرت  واڵتە  ئەو 

یان دامەزراوەیەكی پێویستی بۆ دەستپێكردنی پرۆگرامی 

چەكە ئەتۆمییەكانی نییە.   
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مەغریب

و  تونس  جەزائیر،  لیبیا،  واڵتانی  مەغریب  ناوچەی 

یەكێتی  موریتانیا  لەگەڵ  كە  دەگرێت  لەخۆ  مەغریب 

لە چەند  ساڵی رابردوو  پێكدەهێنن.  مەغریبی عەرەبی 

تیرۆرستی  هەڕەشەی  بوونی  س��ەرەڕای  ناوچەیە  ئەو 

لەالیەن  ئەتۆمی  چەكی  بەدەستهێنانی  بۆ  هەوڵدان  و 

مەسەلەیەكی  بە  پەیوەندی  كە  جێیەی  ئەو  تا  لیبیاوە، 

و  ئ��ارام  ناوچەیەكی  هەیە،  جیۆپۆلەتیكیەوە  گرنگی 

هەڕەشەی  رووی  بەرەو  واڵتانە  لەو  یەك  هیچ  هێمنە. 

دەرەكی نەبوونەتەوە، هەرچەندە پەیوەندی هەندێكییان 

جەزائیر  و  مەغریب  نێوان  پەیوەندی  تایبەتی  )بە 

ئاڵۆزی  و  گرژی  خۆرئاوا(  بیابانی  ناوچەی  بە  سەبارەت 

ئابوری،   هۆكاری  بە  ناوبراو  واڵتی  دیارە. هەرچوار  پێوە 

سیاسی حەزو مەیلێكی زۆر بۆ پەرەپێدانی تەكنۆلۆژیای 

باس  لیبیا   و  جەزائیر  مەغریب،  نیشاندەدەن.  ئەتۆمی 

دەكەن.  ناوچەیی  ئەتۆمی  ناوەندێكی  دامەزراندنی  لە 

لە كۆتایی ساڵی 2007 نیكۆال ساركۆزی سەرۆك كۆماری 

واڵتانی  لەگەڵ  ئەتۆمی  هاوكاری  رێككەوتنی  فەرەنسا 

مەغریبی عەرەبی بە مەبەستی سیاسی و ئابوری گەاڵڵە 

خۆی  هەنگاوەی  بەم  دەیویست  ساركۆزی  نیكۆال  كرد. 

پەیامێك بە ئێران بدات كە پێشكەوتووترین تەكنۆلۆژیای 

ئەتۆمی دەدرێتە ئەو واڵتانەی كە بەرنامەیەكی شەفاف 

رێككەوتنامەی  بڕیارەكانی  پابەندی  و  هەیە  روونی  و 

پەرەنەسەندنی چەكە ئەتۆمییەكانە.

بە لەبەرچاو گرتنی كێشە ئابوری و تەكنیكییەكان نابێت 

ساركۆزی  سیاسیەی  بەڵێنە  ئەو  كە  ئەوەبین  چاوەڕێری 
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زەمینەی  لە  ئابوری  مامەڵەیەكی  بە  ببێت  خێرایی  بە 

ئەتۆمیدا. هاوكات مەحاڵە واڵتانی خۆرئاوایی لە شوێنێك 

سەرمایەگوزاری بكەن كە بازاڕێكی گەورە بۆ گەڕانەوەی 

هەنگاوەكانی  هەروەها  نەبێت.  لەئارادا  سەرمایەكانیان 

پێشووی لیبیا بۆ بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی و پێشهاتە 

سیاسییە ناوخۆییەكانی جەزائیر وایكردووە گرنگی زیاتر 

چەكە  نەهێشتنی  بە  پەیوەندیدار  مەسەلەكانی  بە 

ئەتۆمییەكان لەو ناوچەیەدا بدرێت. 
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لیبیا

بەردەوام   ،2003 ساڵی  تا   1980 دەیەی  سەرەتای  لە  لیبیا 
پەیوەندیدار  تەكنولۆژیای  و  مادە  بەدەستهێنانی  لەهەوڵی 
وایكرد  ئەمەش  ب��وو،  ئەتۆمی  چەكی  بەرهەمهێنانی  بە 
پێشێل  رێككەوتنەكە  ناوەڕۆكی  بە  واڵتە  ئەو  پابەندبوونی 
بكات. لە مانگی كانوونی دووەمی ساڵی 2003 لیبیا رێككەوتنە 
ئاشكراكرد  ئەمەریكا  و  بەریتانیا  لەگەڵ  خۆی  نهێنییەكەی 
لیبیا  نهێنی سەرۆكی  دیبلۆماسی  دەیە  یەك  و سەرئەنجام  
بۆگۆڕینی هەڵسوكەوتە سیاسییەكانی گەیشتە ئامانجی خۆی. 

بەریتانی  و  ئەمەریكی  شارەزایانی  بانگهێشتی  لیبیا 

لەگەڵ  و  بكەن  لیبیا  جیاجیاكانی  شوێنە  سەردانی  كرد 

كەسایەتییە گرنگەكانی ئەو واڵتە كۆببنەوە. هاوكات لیبیا 

پرۆگرامی چەكە ئەتۆمییەكانی خۆی كۆكردەوە. پر وژەی 

دروستكردنی بۆمب كە لەالیەن تۆڕی عەبدولقەدیر خان 

كردو  بەریتانیای  و  ئەمەریكا  رادەستی  كرابوو،  گەاڵڵە 

)موشەكی  لیبیا  موشەكەكانی  پێشكەوتووترین  رێگەیدا 

سكۆد 30( بە خێرایی كۆبكرێتەوە. 

لیبیا بوو بە ئەندامی كۆنوانسیۆنی چەكە كیمیاییەكان و 

پەیوەستبوو بەو كۆنواسیۆنە و هەزاران چەكی كیمیایی 

نێودەوڵەتییەكانەوە  چ��اودێ��رە  رێگەی  لە  پڕنەكراو 

چەكە  ك��ۆگ��ای  لەناوبردنی  پ��ڕۆس��ەی  و  ل��ەن��اوب��ران 

پەیرەوكردنی  چوارچێوەی  لە  خ��ۆی  كیمیاییەكانی 

پابەندبوونی  لیبیا  دەستپێكرد.  كۆنواسیۆن  بڕیارەكانی 

)سكۆد دوورهاوێژەكانی  موشەكە  ناوبردنی  لە  بۆ  خۆی 

فشارێكی  قەزافی  رژێمەكەی  روانگەی  لە  راگەیاند.   )B

ئەتۆمی  چەكی  بەدەسهێنانی  پەردەی  پشت  لە  ئەمنی 
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لیبیا هەبوو، ئەویش هەڕەشەكانی ئیرسائیل و ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بوو. 
كۆمەڵگەی  بە  لیبیا  پەیوەستبوونی  بەهۆی  ئێستادا  لە 
ئەنگێزەیەكی  هیچ  واڵت��ە  ئ��ەو  ئیرت  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی 
 . نییە  ئەتۆمی  چەكی  بۆبەدەستهێنانی  جیۆپۆلەتیكی 
ئەگەرچی بڕیاری رژێمەكەی قەزافی بۆ وەالنانی پرۆگرامە 
پێناو  لە  بەرچاو  سەركەوتنێكی  دەكرێت  ئەتۆمییەكانی 
بدرێت،  لەقەڵەم  ئەتۆمییەكان  چەكە  پەرەنەسەندنی 
بەاڵم هاوكات ئەزموونی لیبیا دەرخەری كێشە گرنگەكانی 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتییە لە بەرەوڕوبوونەوەی بە چەكە 
پێش رووخانی حكومەتەكەی  بابەتە  )ئەم  ئەتۆمییەكان. 

قەزافی نورساوە- وەرگێڕ( 

جەزائیر
سەرەڕای ئەوەی كە جەزائیر یەكێكە لە پێشكەوتووترین 
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان لەناو جیهانی عەرەبیدا، بەاڵم سەیر 
نییە كە جەزائیریش وەك زۆربەی واڵتانی ناوچەكە چاوی 
ناوخۆیی،  وزەی  پێكهاتەی  لە  ئەتۆمییە  وزەی  رۆڵی  لە 
ئاوی  )پااڵوتنی  دەریا  ئاوی  لە  خوێ  سڕینەوەی  لەوانە 

خاوێن و جیاكردنەوەی خوێ لە ئاوی دەریا( .
و  نازانێت  سەرخۆی  بۆ  هەڕەشەیەك  بە  ئێران  جەزائیر 
بە  ئەتۆمییەكان  چاالكییە  لە  دیبلۆماتیكەوە  لەبواری 
تایبەتی مافی بەدەسهێنانی سوتەمەنی ئەتۆمی، بەرگری 
و پاڵپشتی دەكات. پێدەچێت جەزائیر خۆیشی دەیەوێت 
ئەگەری  لە  بەدەستبهێنێت.  پیتاندن  تەكنۆلۆژیای 
وەدیهاتنی ئەو ئامانجە دامەزراوەی بنكەی لێكۆڵینەوەی 
بۆبەدەستهێنانی  زەمینە  دەتوانێت  واڵتە،  لەو  »السالم« 

چەكی ئەتۆمی خۆش بكات.
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مەغریب

ئاژانسی  ئەندامی  بە  ب��وو   1957 ساڵی  لە  مەغریب 

پەیامننامەی   1968 ساڵی  لە  و  ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتی 

پەرەنەسەندنی چەكی ئەتۆمی واژۆكردو لە كۆتایی ساڵی 

یەكێك  بە  بوو  كردو  پەسەند  پەیامننامەیەی  ئەو   1970

و  زانیاری  مەغریب  پەیامننامەیە.  ئەو  واژۆكەرانی  لە 

ئەتۆمیدا  زەمینەی  لە  سنورداری  پسپۆڕیەكی  و   زانست 

هەیە. لێكۆڵینەوە ئەتۆمییەكانی ئەو واڵتە لەژێر چاودێری 

ئەنجومەنی نیشتامنی وزەی ئەتۆمی ئەنجامدەدرێت، كە 

لە ساڵی 1993 دامەزراوە و راپۆرتەكانی ئەو ئەنجومەنی 

ئاڕاستەی سەرۆك وەزیرانی ئەوواڵتە دەكرێت. 

بواری  لە  لێكۆڵینەوەیە  ناوەندی  دوو  مەغریب خاوەنی 

وەزی ئەتۆمیدا، لە دەیەی 1990دا پڕۆژەی دروستكردنی 

ئەو  دەستپێكرد.  میگاواتی  دوو  سوكی  ئاوی  راكتۆری 

راكتۆرە لە مانگی ئایاری 2007 دەستی بە چاالكییەكانی 

بوو.  ئیزۆتوپ  بە مەبەستی بەرهەمهێنانی  كرد، ئەمەش 

وزەی  بەرهەمهێنانی  بۆ  رێگە  راكتۆرە  ئەم  هاوكاتیش 

ئەتۆمی لەو واڵتە خۆشدەكات.

پرۆگرامە  بە  سەبارەت  نێودەوڵەتی  پاڵپشتی  بارەی  لە 

ئەتۆمییەكانی مەغریب دەبێت بوترێت كە هاوكارییەكی 

درێژخایەن لە نێوان مەغریب و ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

پیتاندنی  گواستنەوەی  بارەی  لە  تایبەتی  بە  ئەمەریكا، 

لێكۆڵینەوەكانی  راكتۆری  لە  بەكارهێنان  بۆ  یۆرانیۆم 
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لێكۆڵینەوەیەك  هەروەها  هەبووە.  ئارادا  لە  مەغریب 

لەگەڵ كۆمپانیا فەرەنسییەكان لە زەمینەی دروستكردنی 

راكتۆرێك بۆ بەرهەمهێنانی كارەبا لەو واڵتە ئەنجامدراوە. 

خوازیاری  فەرەنسا  كۆماری  سەرۆك  ساركۆزی  نیكۆال 

هاریكاریكردنی ئاشیتانەی ئەتۆمییە لەگەڵ مەغریبدا.
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تونس

تونس هاوشێوەی مەغریب ساڵی 1957 بووە بە ئەندامی 

ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم، لە تەموزی ساڵی 1968 

واژۆ  ئەتۆمییەكانی  چەكە  پەرەنەسەندنی  پەیامننامەی 

لە مانگی شوباتی ساڵی 1970 پەسەندی كردووە.  كردو 

یەكەمینی  واژۆك��ەران��ی  لە  یەكێكە  تونس  هەروەها 

پەیامننامەی Pelindaba )پەیامننامەی ناوچەی بەتاڵ لە 

چەكە ئەتۆمییەكان لە ئەفەریقیا(، بەاڵم تا ئێستا بەهۆی 

چەند هۆكارێكەوە ئەو پەیامننامەی پەسەند نەكردووە. 

ساڵی  یەكەمی  ترشینی  ی   16 ل���ەڕۆژی  واڵت��ە  ئ��ەم 

تاقیكردنەوە  گشتی  قەدەغەكردنی  پەیامننامەی   1996

 23 ڕۆژی  لە  ك��ردووەو  واژۆ   )CTBT(ئەتۆمییەكانی

ئەیلولی ساڵی 2004 رەزامەندی لەسەر داوە و پەسەندی 

كردووە.

تونس لە دەیەی 1990 پالنی بۆ دروستكردنی راكتۆرێكی 

ئەو  و  داڕشت  مێگاواتی   2 سووكی  ئاوی  لێكۆڵینەوەی 

پالنە سااڵنێكە هێشتا نەچووتە بواری جێبەجێكردنەوە و 

لە ئێستاشدا تونس داوای لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی 

پرۆژە  ئەو  ئەوەی  بۆ  بدات  یارمەتی  كە  كردووە  ئەتۆم 

فەڕەنسا  بەشداری  و  یارمەتی  بە  تونس  وەگەڕبخات. 

وزەی  بەكارهێنانی  ب��ارەی  لە  لێكۆڵینەوەی  چەندین 

2006وە  ساڵی  ئازاری  مانگی  لە  ئەنجامداوە.  ئەتۆمی 

حكومەتی تونس حەزو مەیلێكی زۆری بۆ بەرهەمهێنانی 

مانگی  لە  هۆیەوە  بەم  هەر  نیشانداوە.  خۆی  لە  وزە 

لێكۆڵینەوە و خوێندنەوەی  بڕیاری  شوباتی ساڵی 2006 

ئەتۆمی  راكتۆرێكی  دروستكردنی  سەبارەت  سەرەتایی 
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رێككەوتنێكی  پێناوەدا  لەم  دەرك��رد.  مێگاواتی   600

لەگەڵ فەرەنسا كرد. ئەو لێكۆڵینەوەیە سێ بۆ چوار ساڵ 

دەخایەنێت و چەندین جۆر كارگەو دامەزراوەی ئەتۆمی 

واڵتانی  وەكو  تونسیش  لێكۆڵینەوە.  و  بەرباس  دەخاتە 

لەپێناو  ئەتۆمییە  راكتۆرە  ئەو  دەیەوێت  عەرەبی  تری 

جیاوازەكانی  ناوچە  هەموو  بۆ  كارەبا  بەرهەمهێنانی 

و  ئاو  پااڵوتنی  بۆ  پێویست  وزەی  دابینكردنی  و  تونس 

جیاكردنەوەی خوێ لە ئاوی دەریا بەكاربهێنێت. 
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مێژووی چاالكییە ئەتۆمییەكانی ئیرسائیل 

بە  خ��ۆی  ئەتۆمییەكانی  پ��رۆگ��رام��ە  ئیرسائیل 

بە  راب���ردود  دەی��ەی  چ��وار  لە  ج��دی  شێوەیەكی 

لە  خۆی  ئەتۆمی  ژێرخانی  یەكەمین  دروستكردنی 

دیمۆنا دەستپێكردووە. ئیرسائیل لە سااڵنی 1966 تا 

یەكەم چەكی  دروستكردنی  یەكەمی  قۆناغی   1967

رۆژە   6 لەسەروبەندی شەڕی  و  كرد  تەواو  ئەتۆمی 

بە كوالێتییەكی سەرەتایی، بەاڵم ئۆپەراسیۆنی بووە 

و بووەتە خاوەنی چەكی ئەتۆمی.

لە ساڵی 1970 پێگەی ئیرسائیل وەك واڵتێكی خاوەن 

چەكی ئەتۆمی قبووڵكرا. ئیرسائیل شەشەمین واڵتی 

كە  ناوەڕاستە  رۆژهەاڵتی  واڵتی  یەكەم  و  جیهان 

چەكی ئەتۆمی بۆخۆی دابینكرد، بەاڵم هەڵسوكەوت 

زلهێزەكەی  واڵتەكە   5 لەگەڵ  ئیرسائیل  مامەڵەی  و 

چونكە  جیاوازبوو.  زۆر  ئەتۆمی  چەكی  خاوەن  تر، 

بەهۆی حەزی كەسەكان و گروپە خاوەن نفوزەكان 

و روانگە و دیدی كۆمەاڵیەتی و كلتوری سەبارەت 

واڵتە  ئ��ەو  ئیرسائیل،  ئەتۆمییەكانی  چەكە  بە 

قۆناغی،  لەچوار  تەمومژاوی  و  شاراوە  سیاسەتێكی 

نەبوونی  و  دووفاقی  حاشاكردن،  ب��وون،  نهێنی 

ئەتۆمییەكانی  بەرنامە  بە  سەبارەت  شەفافییەت 

خۆی پەیڕەو دەكرد.
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لە  جگە  تەمومژاوییەدا  سیاسەتی  لەم  هەڵبەتە 

و  ناوچەیی  هۆكارگەلی  ناوخۆییەكان،  هۆكارە 

كاریگەی  تەكنیكیش  و  نێودەوڵەتی  و  هەرێمی 

دابینكردنی  بۆ   1960 لە  ئیرسائیل  هەبوو.  خۆیان 

پەیوەندییەكانی  پێویست  كەلوپەلی  ك��ااڵو 

لەو  ه��ەر  دەستپێكرد.  فەڕەنسا  لەگەڵ  خ��ۆی 

گفتوگۆكانی  ئەمەریكا  لەگەڵ  سەروبەندەشدا 

تەوەردا  سێ  لە  گفتوگۆیان  ئەو  كە  دەستپێكرد، 

نارساوەكانی  چەكە  دابینكردنی  دەبینیەوە،  خۆیان 

لەالیەن  ئیرسائیل  گەرەنتی  ئیرسائیل،  بۆ  ئەمەریكا 

ئەمەریكاوە و سنورداربوونی بەرنامە ئەتۆمییەكانی 

هەڵوێستە  كە  ئەوەبوو  دیكە  خاڵێكی  ئیرسائیل، 

جیهانی  لەژێركاریگەری  ئیرسائیل  ئەتۆمییەكانی 

عەرەب بە تایبەتی میرس دابوو. هەڵبەتە ئیرسائیل 

ش��اراوە  سیاسەتی  پەیڕەوكردنی  بە  هەوڵیدەدا 

ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  پەرەپێدانی  بە  سەبارەت 

هەروەها  نەوروژێنێت،  عەرەبی  واڵتانی  خۆی 

عەرەبی  واڵتانی  ئەگەر  كە  وابوو  باوەڕی  ئیرسائیل 

پەرەپێدانی  سەرقاڵی  ئیرسائیل  كە  لەوەی  بن  دڵنیا 

ئەوان  كات  ئەو  ئ��ەوە  ئەتۆمییەكانێتی،  چەكە 

كارگە  سەر  بۆ  رێگرانە  هێرشێكی  بە  دەستدەكەن 

دیمۆنا.  ئەتۆمییەكەی 

ئیرسائیلی  كە  بوو  ئ��ەوە  نیگەرانی  ئەمەریكاش 

شوێنپێی   كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەتۆمی،  خاوەن 
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لە  ئەتۆمی  پێشربكێیەكی  و  ملمالنێ  بۆ  سۆڤیەت 

چەكی  دابینكردنی  رێگەی  لە  چ  بكاتەوە  ناوچەكە 

بە  كە  پشتیوانی  رێگەی  لە  یان  میرس  بۆ  ئەتۆمی 

پرۆگرامە  ئەتۆمییەوە.  چەتری  ژێر  بخاتە  شێوەیەك 

ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  ئیرسائیل  ئەتۆمییەكانی 

كاریگەرییەی، كە بە رواڵەت قەیرانەكانی پێش شەڕی 

6 رۆژەی زیاتر كرد، بەاڵم لە ناوی جیهانی عەرەبیدا 

بە  ئیرسائیل  مادام  گرنگ.  مەسەلەیەكی  بە  نەبوو 

خۆی  ئەتۆمییەكانی  بەرنامە  سەرقاڵی  بێدەنگی 

بوو، هەنگاوی دەنا واڵتان عەرەبی و سەركردەكانی 

عەرەب گرنگییەكی ئەتۆیان بە بابەتە نەدا.

مەسەلەی بەرنامە ئەتۆمییەكانی ئیرسائیل پاش شەڕی 

1967 ئاڵۆزتر بوو. چونكە لەو سەردەمەدا ئیرسائیل 

خۆی  پێشووی  بەڵێنەكانی  لە  بێئەوەی  بوو  بەنیاز 

سەبارەت  خۆی  بۆچوونی  و  روانین  پاشگەزبێتەوە، 

لەسەر  هەر  بگۆڕێت،  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  بە 

ئەم بنەمایەش لەساڵی 1970 ئیرسائیل وەك واڵتێكی 

شێوەیەكی  بە  قبوڵكرا.  ئەتۆمی  چەكی  خ��اوەن 

گشتی لە سااڵنی 1970 تا 1990 كە دواتریش شەڕی 

لەژێر  توانی  ئیرسائیل  روویدا،  كەنداویش  یەكەمی 

خۆی  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  شاراوەدا  سیاسەتێكی 

بوو،  سەروبەندەدا  لەو  و  پێبدات  پەرە  خێرایی  بە 

ئەتۆمی  چەكی  بەرهەمهێنانی  توانای  ئیرسائیل  كە 

پەیدا كرد.
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پاوانخوازی ئەتۆمی ئیرسائیل لە مەترسیدا

ئەگەرچی  ئیرسائیل  ئەتۆمییەكانی  سیاسەتە  و  توانا 

لە  بەاڵم  نەنراوە،  پێدا  دانی  رەسمی  بە شێوەی  هەرگیز 

حاشاهەڵنەگر  راستییەكی  وەك  جیهاندا  سەرتاسەری 

خۆی  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  ئیرسائیل  پەسەندكراوە.  

لە ناوەڕاستی دەیەی 1950 دەستپێكردووە و لە دەیەی 

1960 قۆناغی چەكی ئەتۆمی تێپەڕاند. ئەو واڵتە ئەندامی 

لە  نییە،  ئەتۆمی  پەسەرەنەسەندنی چەكی  پەیامننامەی 

ئەمڕۆ ئیرسائیل خاوەنی گەورەترین جبەخانەی ئەتۆمییە 

و بە واڵتی خاوەنی چەكی ئەتۆمی نارساوە.

ئاشكرا  ب��ە  خ��ۆی  ئ��ەت��ۆم��ی  ب���ارودۆخ���ی  ئیرسائیل 

پەیڕەو  ئەتۆمی  شاراوەی  سیاسەتێكی  و  رانەگەیاندووە 

ئێرانی  بەرامبەر  لە  ئیرسائیل  پەرچەكرداری  دەك��ات. 

جیاوازتردەبێت  بنەڕەتدا  لە  ئەتۆمی  چەكی  خاوەنی 

ناوەڕاست،  رۆهەاڵتی  تری  واڵتانی  پەرچەكرداری  لەچاو 

چونكە ئیرسائیل تەنها واڵتێكە كە راشكاوانە رایگەیاندووە 

ئەو  مانەوەی  لەسەر  ئەتۆمی هەڕەشەیە  ئێرانی خاوەن 

واڵتە، لەبەر ئەوەی ئێرانێكی چەكدار بە بۆمبی ئەتۆمی 

كە  ببات  لەناو  ئیرسائیل  ئەتۆمی  پاوانخوازی  دەتوانێت 

سەروەت و سامانی سرتاتیژیكی ئەو واڵتەیە و زیاتر لە 

بیمە  واڵتەی  ئەو  نیشتامنی  سیاسەتی  جۆرێك  ساڵ   40

كردووە. 

بۆنەكاندا  زۆربەی  لە  ئیرسائیل  سەركردەكانی  لەمڕووە 

لەسەر ئەم پێداگرییان كردووە، كە ئەوان بۆ ئەوەی ئێران 

هەنگاوێك  هەموو  نەگات،  ئەتۆمی  چەكی  بە  دەستی 

دەگرنەبەر. خوێندنەوە سرتاتیژییەكانی ئیرسائیل هاوكات 
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ئێران  كە  لەوەبكات  رێگری  كە  پابەندە  ئەوە  لەسەر 

چەكی ئەتۆمی بەدەستبهێنێت و جۆرێك بەرگریكردنیشە 

لەخۆی لە داهاتوودا. 

ئەتۆمی  توانایی بەرهەمهێنانی چەكی  ئێران  بێتو  ئەگەر 

ب��ەرەوڕووی  ئیرسائیل  ئەوكات  ئ��ەوە  دەستكەوێت، 

بڕیارە  ناچاردەبێت  و  دەبێتەوە  گەورە  كێشەی  كۆمەڵێ 

چارەنوسسازەكان سەبارەت بە ژیان لە تەنیشت ئێرانێكی 

لەژێر  ئیرسائیل  حكومەتی  ب��دات.  ئەتۆمی  خ��اوەن 

خاوەنی  ئیرسائیل  ئەتۆمی  وزەی  كۆمسیۆنی  چاودێری 

یەكەم  ئەتۆمییە،  توێژینەوەی  نیشتامنی  ناوەندی  دوو 

)كاماگ(  نەقەب  ئەتۆمی،  توێژینەوەی  ناوەندی  ناوەند، 

دیمونا  رۆژهەاڵتی  باشوری  كیلۆمەتری   15 لە  كە  یە، 

هەڵكەوتووە. 

گرنگرتین  و  گەورەترین  تەنها  هەر  نەك  ناوەندە  ئەو 

دامەزراوەی ئەتۆمی ئیرسائیل، بەڵكو پێشكەوتووترین و 

بەنرخرتین دامەزراوەی بەرگرییش لەوێ سەقامگیركراوە. 

بەگشتی  كە  یەكەیە  چەندین  خاوەنی  ناوبراو  ناوەندی 

ئەتۆمییەكانە  چەكە  بەرهەمهێنانی  بە  پەیوەندیدارە 

یۆرانیۆم،  لەپیتاندنی  بریتییە  كە  چاالكییەكان  و 

یۆرانیۆم،  گۆڕینی  ئەتۆمی،  سوتەمەنی  بەرهەمهێنانی 

پلۆتۆنیۆم،  بەرهەمهێنانی  بۆ  قورس  ئاوی  راكتۆرێكی 

دام��ەرزاوەی  دروستكردنی  و  تەكنۆلۆژی  میكانیزمی 

ناوەندی  كە  بەرهەمهێنانی چەك.دەووترێت  بە  تایبەت 

تاقیگەیەكی  وەك  بەرهەمهێنان  توانای  سەڕەرای  دیمۆنا 

نیشتامنی لە زەمینەی ئەتۆمی لەو واڵتە بەكاردەهێرنێت. 

یان   )MAMAG( ئەتۆمی  لێكۆڵینەوەی  ن��اوەن��دی 

لە  )SOREQ( دووەمین ناوەندی ئەتۆمی ئیرسائیلە كە 
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بچووكرتە  زۆر  و  هەڵكەوتووە  تەلئەبیب  كیلۆمەتری   40

لە ناوەندی )KAMAG(. ئەو ناوەندە لە كۆتایی دەیەی 

رێژەی  بە  سوك  ئاوی  راكتۆرێكی  بنەمای  لەسەر   1950

یەك مێگاوات دامەزرا، دواتر بۆ 5 مێگاوات بەرزكرایەوە. 

پرۆگرامی  لە  بەشێك  وەك  ن��اوەن��دەی  ئەو  ئیرسائیل 

»ئەتۆم بۆ ئاشتی« لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا 

 )SOREQ( یان )MAMAG( كڕیووە. ناوەندی ئەتۆمی

)لە  ئەتۆمدایە  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  چاودێری  لەژێر 

كە  ئیرسائیل  ئەتۆمی  ناوەندێكی  تەنها  ئەمە  راستیدا 

لەژێر چاودێرێكی نێودەوڵەتی دایە(. بە پێی راپۆرتەكان 

لێكۆڵینەوەو  مەبەستی  بە  ناوەندە  ئەو  كاری  بەرنامەی 

رادیۆگرافی  ئەتۆمی،  ئەندازیاری  راهێنانی  و  مەشق 

نۆترۆن و مادەكانی تری ئەتۆمی بەكاردەهێرنێت. بەپێی 

راپۆرتەكان بەشێك لە ناوەندی ئەتۆمی )MAMAG( یان 

چەكە  گەاڵڵەكردنی  و  لێكۆڵینەوە  پێناو  لە   )SOREQ(

ئەتۆمییەكان بەكاردەهێرنێت. 
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هەڵسەنگاندنی مەترسییەكانی پەرەسەندنی 

چەكە ئەتۆمییەكان بە هۆكاری پرۆگرامە 

ئەتۆمییە  ئاشتیخوازییەكان

مەترسییەك  وەك  تەنهایی  بە  ئەتۆمی  وزەی  كارگەكانی 
لەپێناو پەسەرەسەندنی چەكە ئەتۆمییەكان لەقەڵەم نادرێن. 
بەبێ تواناكانی پیتاندن یان تەكنۆلۆژیا، ناكرێت سوتەمەنی 
كارگە ) سووتەمەنی تازە یان بەكارهێرناو( بۆ بەرهەمهێنانی 
چەكی ئەتۆمی بەكاربهێرنێت. بەهەرحاڵ رێگەگەلی جیاواز 
هەن كە دەكرێت لە پرۆژەی راكتۆر و دامەزراندنی بازنەی 
چەكە  پڕۆگرامی  پەرەسەندنی  لەپێناو  ئەتۆمی  سوتەمەنی 
دەبێت  هاوكات  لێوەربگیردرێت.  كەڵكی  ئەتۆمییەكان 
جەخت لەوە بكرێتەوە كە تا ئێستا هیچ پرۆگرامێكی چەكی 
راكتۆری  بەكارهێنانی  بۆ پشتبەسنت و  ئەتۆمی سەركەوتوو 

بازرگانی ئەنجام نەدراوە.

چەكە  پرۆگرامی  بەدوای  كە  واڵتانەی  ئەو  راستیدا  لە 

ئەتۆمییەكانی خۆیانن پاش سەركەوتن لە بەرهەمهێنانی 

دروستكردنی  ب���ەرەوالی  ئەتۆمی  چەكی  جۆرەكانی 

وزەی  بەرهەمهێنانی  مەبەستی  بە  ئەتۆمی  كارگەی 

ئەتۆمی هەنگاوییان ناوە. هەربۆیە هیچ جۆرە حاڵەتێك 

ب��ەدوای  س��ەرەت��اوە  لە  هەر  واڵتێك  كە  نادۆزیتەوە، 

بە  كردبێت  دەستی  دواتر  و  بووبێت  ئەتۆمییەوە  وزەی 

ئەو  تەواوی  هەروەها  ئەتۆمی.  چەكی  بەرهەمهێنانی 

ئەتۆمییە  دام��ەزراوە  بۆبەكارهێنانی  كە  سیناریۆیانەی 

ئاشتیخوازییەكان لە پێناو ئامانجی سەربازی دێتە گۆڕێ، 

هەمووی لەسەر بنەمای گریامنەیە.
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رووی  حاڵەتێك  وەها  لەڕابردوودا  كە  ئەوەی  بەهۆی    
نەداوە و نەبووە، بە تایبەتی بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە 
دەستییان  رەشدا  لەبازاڕی  بەرچاو  بەشێوەیەكی  واڵتان 
ناتوانین  بە تەكنۆلۆژیای چەكە ئەتۆمییەكان دەكەوێت، 
الدانی  گشتی،  بە  نەگرین.  بەرچاو  لە  سیناریۆیانە  ئەو 
وزەی  نێودەوڵەتی  ئاژانسی  ژێرچاودێری  دامەزراوەكانی 
هەروا  كارێكی  سەربازییەكان  ئامانجە  بەرەو  ئەتۆمی 
ئاسان و سادە نییە، هەربۆیە پرۆگرامێكی ئاشتیخوازانەی 
وزەی ئەتۆمی چ بە شێوەی راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، 
بەرهەمهێنانی  بۆ  بدات  پرۆژەیەك  یارمەتی  دەتوانێت 
چەكە ئەتۆمییەكان. لەم نێوەندەدا واڵتان لەوانەیە زیاتر 
لەو بڕەی كە لەالیەن ئاژانسەوە تۆمار دەكرێت، دەست 
بۆ چاالكییە ئەتۆمییەكان لە بواری راكتۆری ئاشتیانە ببەن 
بۆ ئەوەی لە پلۆتۆنیۆمی بەرهەمهێرناو لەبواری سەربازی 
بە  پێویستی  چاالكییەك  وەها  لێوەربگیردرێت.  كەڵكی 
پێشرت  كە  هەیە،  رسوشتی  یۆرانیۆمی  لە  سەرچاوەیەك 

رانەگەیەنراوە و ئاماژەی پێنەكراوە. 
دام���ەزراوەی  نەبوونی  لەئەگەری  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ 
وەك  ئەتۆمییەكان  كارگە  ناتوانین  ئەتۆمی،  سوتەمەنی 
بەشێك لە زنجیرەكانی پەرەسەندنی چەكە ئەتۆمییەكان 
بزانین. لە راستیدا ویست و حەزی واڵتێك بۆ هەبوونی 
دەتوانێت  ئەتۆمییەكان  سوتەمەنییە  دام���ەزراوەی 
نیشانەیەك بێت بۆ حەزی ئەو واڵتە لەپێناو گەشەكردنی 
بەرهەمهێنانی  بۆ  واڵتە  ئەو  نهێنییەكانی  و  ئاشكرا  توانا 
خاوەنی  كە  واڵتەكەی  ئەو  هەربۆیە  ئەتۆمی.  چەكی 
سەرچاوەی یۆرانیۆم و دامەزراوەكانی پیتاندنە، دەتوانێت 

وەها كارێك ئەنجامبدات. 
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بژارە سیاسییەكان بۆ رێگریكردن لە 

تەشەنەكردنی چەكە ئەتۆمییەكان

مەترسی تەشەنەكردنی چەكە ئەتۆمییەكان لە رۆژهەاڵتی 

زووانە  بەم  بەاڵم  ڕاستە،  شتێكی  هەرچەند  ناوەڕاست 

لەوانەیە  واڵتانە  لەو  هەندێك  ئەگەرچی  روون��ادات. 

هەندێك هەنگاوو چاالكی بنوێنن كە لە كۆتاییدا بتوانن 

لە  واڵتێك  هیچ  بەاڵم  بكەن،  درووست  ماددە  هەندێك 

ئێستادا بەدوای پرۆگرامی چەكە ئەتۆمییەكانەوە نییە، كە 

لە ئەنجامی چاالكییە ئەتۆمییەكانی ئێرانەوە بێت.

ئێران  ئەتۆمییەكانی  پرۆگرامە  كات،  تێپەڕبوونی  بەپێی 

دەتوانێت هاندەرو ئەنگیزەیەكی گرنگ بێت بۆ ئەوەی 

واڵتانی ناوچەكە بەرەو ئەتۆمی بوون هەنگاوبنێین. بەاڵم 

بۆ  زیاتر  ناوچەكە  واڵتانی  روانگەی  و  تێبینی  لەئێستادا 

مەسەلەیەكی  ئەتۆمییە.  وزەی  بەدەستهێنانی  مەبەستی 

گرنگ كە لەو بارەیەوە هەیە ئەوەیە، كە چۆن دەتوانن 

ئەو ویست و حەزەی خۆیان بۆ وزەی ئەتۆمی ئاشتییانە 

سنودار بكەن و لە رۆیشنت بەرەو الی ئامانجی سەربازی 

بۆ  ئەتۆم  وزەی  ناوەوەی  هاتنە  بگرن.  بەدوور  خۆیان 

سەملێرناوو  كارێكی  وەك  نابێت  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

هیچ  ئەمڕۆ  تا  بگرین.  لەبەرچاو  بەڵگەنەویست 

بڕیارێكیش  هیچ  و  نەكراوە  واژۆ  بازرگانی  گرێبەستێكی 

زۆربەی  و  نەبێت  پاشەگەزبوونەوە  قابیلی  كە  نەدراوە 

و  خوێندنەوە  ب��واری  لە  نیشتامنییەكانیش  پرۆگرامە 

توێژینەوە سنوردارن.

تواناكانی  و  ئیرادە  و  ویست  بە  سەبارەت  راستیدا  لە 
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و  كێشە  لە  تێپەڕبوون  بۆ  ناوچەكە  واڵتانی  زۆرب��ەی 

لە  سیاسی  و  دارای��ی  و  تەكنیكی  گ��ەورەی  گرفتەكانی 

جدی  زۆر  گومانی  ئەتۆمی  وزەی  گەشەسەندنی  پێناو 

ئەو  زۆرب��ەی  هونەری  روانگەی  لە  هەیە.  ئ��ارادا  لە 

لەو  و  دەستپێبكەن  سفرەوە  خاڵی  لە  دەبێت  اڵتانە 

سیستمی  و  پێویست  فیزیكی  ژێرخانی  بارەیەشەوە 

كاتێكی  هەربۆیە  نییە،  راهێرناوییان  كادری  و  یاسایی 

و  سیاسەت  لە  بەهێز  رژێمگەلی  دروستكردنی  بۆ  زۆر 

شێوازە گونجاوەكان بە ئامانجی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 

لە  ئەتۆمییەكان  چەكە  تەشەنەكردنی  و  پەرەسەندن 

ناوچەكەدا هەیە. لە ناوەندی ئەو سیاسەت و شێوازگەلە 

ئەو  تا  ببێت  درووست  هاوبەش  تێگەیشتنێكی  دەبێت 

لە  تەواوییان  شەفافیەتێكی  ناوچەكە  واڵتانی  كە  كاتەی 

مەترسییەكانی  دەگرن.  لەبەرچاو  خۆیاندا  هەنگاوەكانی 

بێت.  كۆنرتۆڵ  قابیلی  ئەتۆمییەكان  چەكە  پەرەسەندنی 

دوای  بە  دەبێت  تەنها  كە  بزانن  ئەوە  دەبێت  ئەوان 

بەدەستهێنانی تەكنۆلۆژیایەك بن كە پێویستیانە و خۆیان 

بەدوور بگرن لە بەدەستهێنانی تەكنۆلۆژیای هەستیار، كە 

پەیوەندی بە بەشەكانی بازنەی سوتەمەنیەوە هەیە. لەم 

حاڵەتەدا دەتوانین ئاماژە بە بەحرەین و ئیامرات بكەین، 

بەدوای  ئەوان  كە  رایانگەیاندووە  ئێستاوە  لە  هەر  كە 

پیتاندنی یۆرانیۆمەوە نین. ئیامرات هەموو سیاسەتەكانی 

خۆی لەوبارەیەوە راگەیاندووە و جەختی لە ئاشتیبوونی 

كە  راشیگەیاندووە  و  كردۆتەوە  خۆی  ئامانجەكانی 

هەنگاوەش  ئەم  و  قبووڵكردووە  هاوپێچ  پڕۆتۆكۆڵی 

تەواوی  بۆ  باشبێت  و  پۆزەتیڤ  مۆدێلێكی  دەتوانێت 

ناوچەكە و دەرەوەی ناوچەكە. 
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لە  رێگریكردن  بۆ  چارەسەرەكان  ئێستا  تا  هەرچەندە 

بە  نەبووە  تایبەت  ئەتۆمییەكان  چەكە  پەرەسەندنی 

جیهانی  و  گشتگیر  شتیكی  زیاتر  و  تایبەت  ناوچەیەكی 

بووە، بەاڵم دەكرێت ئاماژە بكەین بەوخااڵنەی خوارەوە 

رۆژهەاڵتی  لە  هەوڵەكان  زیاتركردنی  و  بەهێزكردن  بۆ 

ناوەڕاست:

پەسەندكردنی  بۆ  واڵت��ان  هاندانی  شەفافییەت:   -

پرۆتۆكۆڵی هاوپێچ و پرۆتۆكۆڵی بەبڕی كەم

شێوازی  باشرتكردنی  راستییەكان:  تاقیكردنەوەی   -

چاودێری واڵتانی ئاژانسی وزەی ئەتۆمی و درووستكردنی 

شێوازگەلی چاودێری تر.

- جێبەجێكردن: هاندان و رازیكردنی ئێران بۆ جێبەجێكردن 

لە  ئاسایش  ئەنجومەنی  بڕیارەكانی  لەبەرچاوگرتنی  و 

جێگیركردن  یۆرانیۆم،  پیتاندنی  هەڵپەساردنی  زەمینەی 

بڕیاری  جێبەجێگردنی  بۆ  پێوەرەكان  گرتنی  لەبەرچاو  و 

یارمەتی  و  نەكردن  كۆمەك  ئاسایش،  ئەنجومەنی   1540

 )1540( بڕیارە  لەو  پەیڕەوی  كە  واڵتانەی،  ئەو  نەدانی 

ناكەن و سەپاندنی سزاو بایكۆتكردنی ئەو واڵتانەی كە لە 

دەچنە  ئەتۆمییەكان  چەكە  پەرەنەسەندنی  پەیامننامەی 

دەرەوە.

داڕشتنی یاسایەك بۆ پیتاندنی و دەستكەوتەكان: هاندانی 

دەستكەوتە  لە  وازهێنان  و  لەبەرچاونەگرتن  بۆ  واڵتان 

خستنەڕوو  گرەنتی  سووتەمەنی،  بازنەی  هەستیارەكانی 

سوتەمەنی، كۆنرتۆڵی چەند الیەنە لەسەر دامەرزاوەكانی 

سوتەمەنییە  وەرگ��رت��ن��ەوەی  و  سوتەمەنی  ب��ازن��ەی 

بەكارهێرناوەكان.

- دیاریكردنی مەرجەكان بۆ خستنەڕووی سوتەمەنی: بەبێ 
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هەستیارەكانی  دامەزراوە  لە  وازهێنان  و  چاوپۆشیكردن 

بازنەی سوتەمەنی، سنورداركردنی هەندێك لە راكتۆرەكان 

لە  هەندێك  بۆ  سوتەمەنی  گواستنەوەی  كۆنرتۆڵی  و 

واڵتانی مەبەست.

- كۆنرتۆڵی ناوچەیی چەكەكان: دووبارە دەستپێكردنەوەی 

بەتاڵ  ناوچەیەكی  مەرجەكانی  لەبارەی  گفتوگۆكان 

ناوچەكە  واڵتانی  هاندانی  ئەتۆمییەكان،  چەكە  لە 

پیتاندن،  بەرنامەكانی  درێژخایەنی  هەڵپەساردنی  بۆ 

بەدواداچوون  و  )پلیندابا(  پەیامننامەی  پەسەندكردنی 

ناوچەی  لە  كۆكوژەكان  چەكە  لە  بەتاڵ  ناوچەیەكی  بۆ 

كەنداو.

گرەنتییە  پێدانی  رێگریكارانە:  و  ئەمنی  گرەنتییە   -

ئەمنییەكان بۆ ئەو واڵتانانەی كە لەالیەن ئێرانەوە هەست 

بە هەڕەشە و نیگەرانی دەكەن، بەڵێنی ئەمنی بە توركیا، 

پەیوەندییە  پتەوتركردنی  باوەكان،  رێكارە  بەهێزكردنی 

بۆ  سیاسییەكان  رێگرییە  بەكارهێنانی  و  سرتاتیژییەكان 

ئەوەی رێگە نەدەن واڵتان ببنە ئەتۆمی. 
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

2016حەسەن بارام 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان

2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران
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2017ئه رسه الن حه سه ن  173         پۆست کۆمۆنیزم

2017علی محمد صالح  167        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن  168          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی  169         سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
2017

سۆران سێوکانی  170         لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە
2017

هاوار محەمەد  171         مێژووی درۆ
2017

  163            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  164           نەوت بەرامبەر زه وی

ئارام مەحمود

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر  165          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  166          چوارینەی دیموکراسی

 160          پێگەی ئێران

                لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

 161          مۆریتانیا

 162         هەرێمی كوردستان و

                 ملمالنێ ناوچەییەكان

بەختیار ئەحمەد ساڵح

شاناز هیرانی

ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017

2017

2017

 156       ژنان لەبەهاری عەرەبیدا

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

ئەرسەالن حەسەن

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی

2017ماجد خەلیل 172          پرسی کورد
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