
 

 

  

  

  

  

  :اي بانک جهانی سوخت هسته

  اندازها موانع و چشم
  زاده جمعه سیدجواد امام

  خواه زهرا دولت

  چکیده

اي در جهـان و   هـاي هسـته   هاي جامعه جهانی در دوران بعد از جنگ سرد در مورد اشـاعه سـالح   نگرانی

تی، تالش جدي بـراي  هاي غیردول سازي و بازفرآوري توسط گروه هاي غنی احتمال قاچاق مواد و فناوري

اي برخـوردار از   در این رابطه، نقـش کشـورهاي هسـته   . المللی را به دنبال داشت بین مؤثراتخاذ اقدامات 

المللی بـیش از پـیش قابـل     دهی به مقررات و هنجارهاي بین قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادي در شکل

درصدد برآمدنـد تـا بـا اسـتفاده از      اي خود این گروه از کشورها ضمن حفظ انحصار هسته. مالحظه است

المللی، تمایل جامعه جهانی براي طرح پیشنهادات مختلف به منظور تشکیل بانـک جهـانی    موقعیت بین

اي به کشورهاي فاقد چرخه سـوخت را بـیش از    المللی سوخت هسته سوخت با هدف تضمین عرضه بین

ـ  تالش و البی گسترده کشورهاي هسته. پیش افزایش دهند راي ترغیـب کشـورها بـه عـدم توسـعه      اي ب

هاي متعدد در نهایت با تصویب تشـکیل بانـک    هاي تولید سوخت بومی از طریق ارائه جایگزین توانمندي

آن   در این پژوهش سعی بر .به نتیجه رسید 2010المللی انرژي اتمی در سال  سوخت از سوي آژانس بین

اندازهاي آن نیز  اي، موانع و چشم للی سوخت هستهالم هاي تشکیل بانک بین بررسی زمینه ضمناست تا 

  . مورد ارزیابی قرار گیرد

  واژگان کلیدي

سازوکارهاي اشاعه،   ، رژیم عدمسازي و بازفرآوري، بانک جهانی سوخت فناوري غنی، چرخه سوخت بومی

   المللی انرژي اتمی تضمین عرضه سوخت، آژانس بین

                                       
  الملل دانشگاه اصفهان گروه علوم سیاسی و روابط بین دانشیار                            Email: Javademam@yahoo.com  

   ندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفها –الملل  روابط بین دکترايدانشجوي  

 Email: Zahra.dolatkhah@gmail.com  

  06/10/90: تاریخ پذیرش        12/05/90: تاریخ ارسال
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  مقدمه

دسـتیابی  ها بـراي   دولتروزافزون  تمایل

اي بنـا بـه دالیـل     به چرخـه سـوخت هسـته   

المللــی،  متعـدد همچــون کســب اعتبــار بــین 

کسب منـافع قابـل توجـه مـالی و اقتصـادي      

ــاي   ــوم در بازارهـ ــروش اورانیـ حاصـــل از فـ

اي بدون هرگونـه   المللی، تولید برق هسته بین

ــوارد      ــورها و در م ــایر کش ــه س ــتگی ب وابس

ه اي بــ اسـتثنایی دســتیابی بــه ســالح هســته 

عنـوان عامــل بازدارنــده در مقابــل تهدیــدات  

اي را در  خارجی، در نهایت کشـورهاي هسـته  

ــه   ــراي تضــمین عرض ــازوکاري ب ــري س پیگی

ــین ــوخت هســته  ب ــی س ــور  الملل ــه منظ اي ب

اي  جلوگیري از دستیابی کشورهاي غیرهسته

  . تر ساخت به فناوري چرخه سوخت جدي

هاي پیشـنهادي محمـد البرادعـی،     طرح

المللی انـرژي اتمـی    ت آژانس بینمدیرکل وق

ــپتامبر  ــوش،   2003در ســـ ــرج بـــ و جـــ

در  امریکـا جمهور وقت ایـاالت متحـده    رئیس

، طرح گروه کارشناسـان آژانـس   2004فوریه 

ابتکارعمــل تهدیــد «، طــرح 2005در فوریــه 

فرانسـه، آلمـان،   (کشور  6، طرح )1(»اي هسته

ــاهلنــد، روســیه، انگلســتان و  ــه ) امریک در م

طرح هریک از کشورهاي آلمـان،   و نیز 2006

ژاپن، انگلستان، روسیه بـراي تشـکیل مرکـز    

اي، نگرانـــی  المللـــی ســـوخت هســـته بـــین

اي در خصــوص آینــده  کشــورهاي غیرهســته

پوشـی از   تأمین امنیت انرژي در صورت چشم

ات تأسیسـ اي و واگذاري  چرخه سوخت هسته

المللـی   مندي از سوخت بین ملی در قبال بهره

  .   دادرا افزایش 

کننده  گستره تعهدات کشورهاي دریافت

هـاي پیشـنهادي    سوخت در هریـک از طـرح  

اي نسـبت   موجب شد تا کشورهاي غیر هسته

هـاي سیاسـی بـراي محـدود      به وجود انگیـزه 

کـــردن حـــق غیرقابـــل انکـــار کشـــورهاي 

آمیـز از انـرژي    اي در استفاده صـلح  غیرهسته

اشـاعه    معاهـده عـدم   4اي مطابق ماده  هسته

اظهـار   NPTاي موسـوم بـه    هاي هسـته  سالح

هـا و   بـه همـین دلیـل، طـرح    . تردید نماینـد 

اي  سازوکارهاي پیشنهادي کشـورهاي هسـته  

المللی عرضـه سـوخت و    براي ایجاد مرکز بین

تضمین عرضه با اسـتقبال چنـدانی از سـوي    

رو نشده  کننده سوخت روبه کشورهاي دریافت

کشـورهاي  است؛ چراکه به اعتقاد آنها، رفتـار  

اي کشورها بـه ویـژه    اي با حقوق هسته هسته

تـی همـواره    پـی  حقوق مندرج در معاهـده ان 

آمیـز بـوده    رفتاري دوگانه، سیاسی و تبعـیض 

در حقیقت، این گروه از کشورها در هر . است

انـد تـا بـا ارائـه      اي از تاریخ تالش نموده برهه

ــه   طــرح هــا و پیشــنهادات متعــدد و نیــز ارائ

اشـاعه    ز مفاد معاهـده عـدم  تفسیري خاص ا
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اي در جهـت محـروم کـردن     هاي هسته سالح

اي  اي از حقــوق هســته کشــورهاي غیرهســته

به ویژه آنکه تصویب ایجـاد  . خود گام بردارند

اي  المللـی عرضـه سـوخت هســته    مرکـز بـین  

المللی انرژي اتمی در سـال   توسط آژانس بین

المللـی بـراي    ها و فشارهاي بین تالش 2010

اي بـراي   جدي کشـورهاي غیرهسـته  ترغیب 

المللی را بیش از پیش  استفاده از سوخت بین

  . افزایش خواهد داد

 چارچوب نظري پژوهش ـ1

هـاي روابـط    آنچه در میان کلیـه نظریـه  

گرایـی، لیبرالیسـم،    الملـل همچـون واقـع    بین

 تأسـیس انگاري و مکتب انتقـادي، لـزوم    سازه

اي را از لحــاظ  بانــک جهــانی ســوخت هســته

کنـد،   ها تبیین می تئوریک بهتر از سایر نظریه

هـاي   گرایی است کـه داراي نحلـه   نظریه واقع

در مجمـوع، در  . باشـد  فکري متعددي نیز می

ــع   ــه واق ــارچوب نظری ــان   چ ــی دو جری گرای

خوشبینانه و بدبینانه نسبت به مسئله اشـاعه  

ــته ــود دارد هس ــه  . اي وج ــان کلی ــا در می ام

 تأسـیس ضـوع  هاي فکري این مکتب، مو نحله

اي بیشـتر قابلیـت    بانک جهانی سوخت هسته

هـاي   با نگاه بدبینانه به اشـاعه سـالح   1تبیین

در . دارد) 2نظریــه اســکات ســاگان(اي  هسـته 

                                       
1. Explanation 
2. Scott D. Sagan 

نقطه مقابـل نظریـه اسـکات سـاگان، نظریـه      

ــز  ــت والت ــاه     3کن ــوعی نگ ــه ن ــرار دارد ک ق

اي  هـاي هســته  خوشـبینانه بـه اشـاعه سـالح    

  . گردد محسوب می

پردازان مکتـب   تز از جمله نظریهکنت وال

گرایی است کـه اعتقـاد بـه سـودمندي      نوواقع

وي نظریـه  . اي دارد هـاي هسـته   اشاعه سـالح 

توانـد   بیشتر مـی : اي هاي هسته اشاعه سالح«

انگیزتـرین   را کـه یکـی از بحـث    4»بهتر باشد

هـاي   هاي مربـوط بـه اشـاعه سـالح     استدالل

مــیالدي  80اي اســت در اوایــل دهــه  هســته

والتز که در نظریات خـود تأکیـد   . مطرح کرد

 الملـل دارد،  بر عوامـل سـاختاري نظـام بـین    

بـازیگر   را به عنواندولت گرایان،  همانند واقع

محور اصـلی   ،الملل و قدرت را اصلی نظام بین

بنـابراین  . هاي خود معرفی کرده است دیدگاه

ــه  ســطح تحلیــل ــعنظری نظــام  ایــی،گر نوواق

ایـن سـاختار نظـام    واقع،  درالملل بوده و  بین

الملــل اســت کــه نــوع و قواعــد بــازي را  بـین 

  . کند مشخص می

» اشـاعه «والتز در تحلیل خود، طرفـدار  

اي اســت و معتقــد اســت واحــدها یــا  هســته

المللی هیچ راهی ندارند  کشورها در نظام بین

جز اینکـه بـه دنبـال اقـداماتی بـراي تـأمین       

                                       
3. Kenneth Waltz 
4. "The Spread of Nuclear Weapons: More May 
Be Better" 



ب
ته

س
 ه

ت
خ

سو
ی 

هان
ج

ک 
ان

 
ي

ا
 :

شم
چ

و 
ع 

وان
م

 
ها

داز
ان

  

 

 

30  

شد کـه  نتیجه این خواهد . امنیت خود باشند

کشورها براي افزایش امنیت خود و بازداشتن 

اي  دشمنان بـالقوه، بـه دنبـال سـالح هسـته     

ــند ــدریجی   . باش ــاعه ت ــز، اش ــاد والت ــه اعتق ب

ــالح ــته  س ــاي هس ــت   ه ــلح و امنی ــر ص اي ب

ــر مثبــت دارد بــین ــا . الملــل اث البتــه وي ادع

کــار  اي بـه  هـاي هسـته   کنـد کـه ســالح   نمـی 

دالل وي اما هسته اصـلی اسـت   ،نخواهند رفت

هـا از   این است که تحصیل ایـن قبیـل سـالح   

ــران    ــا را وی ــک، دنی ــورهاي کوچ ــوي کش س

اي دیرین  هاي هسته بلکه این قدرت. کند نمی

. کننـد  الملل را تهدید می هستند که نظام بین

اي نیـز   هـاي هسـته   ولی در مورد اشاعه سالح

معتقد است که کشـورهاي کوچـک بایـد بـه     

اي به دسـت   ستهتدریج نه به سرعت سالح ه

اگرچه والتز با درنظر گـرفتن تغییـرات   . آورند

ناشـی از پایـان جنـگ سـرد، نظریـه خــود را      

ولـی اسـتدالل مبنـایی او تغییـر      ،تغییر داده

به عالوه، این عقیده را که اشـاعه  . نکرده است

تواند به  اي به کشورهاي دیگر می سالح هسته

اي مورد حمایـت   ثبات بیشتري بینجامد، عده

نیـز در پایـان    5جـان مرشـایمر  . انـد  رار دادهق

اي در برخـی   جنگ سرد در برابر اشاعه هسته

این نظـر،  . شرایط، رویکرد مشابهی اتخاذ کرد

ــه    ــواداران نظری ــت ه ــورد مخالف ــتر، «م بیش

                                       
5. John Mearsheimer 

بلـیس و  (قـرار گرفـت   » تواند بـدتر باشـد   می

  ).964، جلد دوم، ص 1383اسمیت، 

. يهاي اسـکات د  در نقطه مقابل، دیدگاه

ساگان وجود دارد کـه معتقـد اسـت والتـز و     

» اي هـاي اشـاعه هسـته    خوشـبین «مرشایمر 

هــاي  هسـتند و بـه طـور کلـی اشـاعه سـالح      

ــته ــی  هس ــب ب ــه  اي موج ــاتی منطق اي و  ثب

هـاي   بـدبین «بـه نظـر   . المللی خواهد شد بین

اشـاعه بهتـر از    منطق عـدم  » اي اشاعه هسته

ــدگی هســته اي اســت چراکــه  منطــق بازدارن

توانــد بـا شکســت   اي مـی  زدارنـدگی هســته با

اي بـه   مواجه شود اما در مقابل، اشاعه هسـته 

بـار   اي داراي پیامـدهاي فاجعـه   جنگ هسـته 

بــه بــاور ســاگان،    . منتهــی خواهــد شــد  

رو براي مقابله با اشـاعه   ترین راه پیش مناسب

تر معاهـده   اي، پیگیري جدي هاي هسته سالح

کـه   اي اسـت  هـاي هسـته   اشـاعه سـالح   عدم 

واسـطه کـاهش تقاضـاي کشـورها موجـب       به

اشـاعه   تقویت هرچه بیشتر رژیم جهانی عدم 

 ,Carranza) شـود  اي مـی  هـاي هسـته   سالح

2006, p.492).  

ــه مجمــوع،در  ــه اعتقــاد نظری ــردازان  ب پ

ایـن   اشاعه، اي هاي هسته مخالف اشاعه سالح

توانـد خطـرات ناشـی از     هـا مـی   سـالح قبیل 

ـ  کاربرد آنها  المللـی را بـه هـر     یندر عرصـه ب

در نوع نگـرش  این . افزایش دهد شکل ممکن
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 تـداوم اي بـراي   کنار تالش کشورهاي هسـته 

، مبنـــاي فکـــري اي خــود  هســـتهانحصــار  

اشـاعه قـرار     در حوزه عـدم  جهانیهاي  تالش

ــت  ــه اس ــا . گرفت ــه ب ــدگاهی ک ــالت  دی حم

شـهریور   20( 2001سـپتامبر   11تروریستی 

ــین ) 1380 ــی ب ــی  و نگران ــی الملل از دسترس

اي و  هسـته هاي  غیردولتی به سالح هاي گروه

طرفـداران بیشـتري    حامیـان و کشـتارجمعی  

بــا توجــه بــه افــزایش فزاینــده  .یافتــه اســت

هـاي غیردولتـی و    ها از دستیابی گـروه  نگرانی

اي  هاي غیرقـانونی قاچـاق مـواد هسـته     شبکه

داراي کاربرد دوگانه به سایر کشورها پـس از  

ــه  ــپتام 11حادث ــی  س ــر م ــه نظ ــد  بر، ب رس

ســالحی   اي و خلــع هــاي هســته  سیاســت

اي به سمت محدود سـاختن   کشورهاي هسته

اي بـه مـواد و    دستیابی کشورهاي غیرهسـته 

از همـین  . اي در حرکـت اسـت   فناوري هسته

روســت کــه تشــکیل بانــک جهــانی ســوخت 

اي اقدامی هماهنگ و منسجم از سـوي   هسته

ــال  کشـــورهاي هســـته ــا هـــدف اعمـ اي بـ

هـــاي بیشـــتر بـــر کشـــورهاي  دیتمحـــدو

اي به بهانه احتمال اشاعه روزافـزون   غیرهسته

اي در آینـده و بـه تبـع آن،     هاي هسـته  سالح

ثبـاتی و تضـعیف صـلح و     گسترش ناامنی، بی

بـه ویـژه   . گـردد  المللی قلمداد می امنیت بین

ــا  آنکــه کشــورهاي هســته اي تــالش دارنــد ب

اي در  بانـک جهـانی سـوخت هسـته     تأسیس

المللـی نظیـر رژیـم     سایر ترتیبـات بـین   کنار

ــادرات هســته  ــرل ص ــرل 6اي کنت ــم کنت ، رژی

ــکی ــاوري موش ــراي  7فن ــنار ب ــات واس ، ترتیب

... و  8کنترل صـادرات اقـالم حسـاس نظـامی    

اشـاعه را بـیش     المللی عدم هاي رژیم بین پایه

  . از پیش تقویت نمایند

ـ پیشینه تاریخی طرح ایـده  2

    بانک سوخت 

ــان ــانی دوم،  پـــس از پایـ ــگ جهـ جنـ

المللی براي ایجـاد محـدودیت    هاي بین تالش

اي آغــاز  هــاي هســته در دســتیابی بــه ســالح

المللـی انـرژي    گـزارش کنتـرل بـین   " .گردید

ــزارش   9"اتمــی ــوان گ ــاً تحــت عن ــه عموم ک

توسط  ،شود شناخته می 10لیلینتال -آچسون 

در  امریکـا اي تحت نظارت دولت وقـت   کمیته

ریــر درآمــد و   بــه رشــته تح   1946ســال  

ــین    روش ــالی کنتــرل ب ــاي احتم ــی  ه الملل

ــوع  هــاي هســته ســالح ــوگیري از وق اي و جل

اي در آینده را مورد بررسی قـرار   جنگ هسته

                                       
6. Nuclear Export Controls Regime 
7. The Missile Technology Control Regime 
(MTCR) 
8. Wassenar Arrangement on Export Controls of 
Conventional Arms and Dual-Use Goods and 
Technologies 
9. Report on the International Control of Atomic 

Energy 

10. Acheson - Lilienthal 
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گزارش توسـط کمیتـه انـرژي اتمـی بـه      . داد

ریاست دین آچسون و دیوید لیلینتـال تهیـه   

ــرت     ــط راب ــم آن توس ــش اعظ ــد و بخ گردی

هاد و طرح پیشن. به نگارش درآمد 11اوپنهایمر

المللـی   یک رکن بین تأسیساصلی گزارش بر 

همانند سازمان ملل متحد، بـراي نظـارت بـر    

مـواد اتمـی و تجهیـزات تولیـد انـرژي اتمــی      

  . تأکید داشت

دولت ایاالت متحده بـار دیگـر در سـال    

طـرح  "طرح دیگـري را تحـت عنـوان     1946

"باروخ
12

ارائه داد که توسط مشـاور سیاسـی    

ایـن  . رشته تحریر درآمده بود برنارد باروخ به

کمیسـیون انـرژي   "طرح در نخستین جلسـه  

 1946در ژوئـن   13"اتمی سازمان ملل متحـد 

طـرح مـذکور آشـکارا درصـدد     . مطرح گردید

ــود کــه   انحصــار  امریکــابیــان ایــن مطلــب ب

اي خـود را تـا زمـان تحقـق      هاي هسته سالح

. عملی کلیه ابعاد این طرح حفظ خواهد کـرد 

ــرح ا ــب ط ــاهیر  متعاق ــاد جم ــده، اتح ــن ای ی

نیـز   امریکـا شوروي، طرح باروخ را رد کـرد و  

شـده توسـط شــوروي    متقـابالً بـا طـرح ارائـه    

بـه گفتـه برونـو پـالد، معـاون       .مخالفت کرد

المللی انـرژي اتمـی    مدیرکل وقت آژانس بین

                                       
11. Robert Oppenheimer 

12. Baruch Plan 

13. United Nations Atomic Energy Commission 
(UNAEC) 

ها، ایده بانک سوخت در سـال   در امور پادمان

  . توسعه یافت 1957

اتـم بـراي   "ح طـر  1953در سال  امریکا

جمهـور   آیزنهاور، رئـیس . را ارائه کرد 14"صلح

دســامبر  8در سـخنرانی مـورخ    امریکـا وقـت  

خود در مجمع عمـومی سـازمان ملـل     1953

  :متحد اعالم داشت

ــایر  " ــترکی از ذخ ــهم مش ــاص س اختص

و  امریکـا پـذیر   اورانیوم طبیعی و مواد شکافت

المللـی انـرژي اتمـی،     شوروي به آژانـس بـین  

هـایی خواهـد بـود کـه بـه       نده روشکن ایجاد

پـذیر بـراي پیگیـري     واسطه آن مواد شـکافت 

 ,Lavoy) "گـردد  آمیز بشـر ذخیـره مـی    صلح

2003).  

 تأسـیس ، زمینـه  »اتم براي صـلح «طرح 

المللی انرژي اتمـی و متعاقـب آن،    آژانس بین

هایی  انک اورانیوم را به عنوان گامبایده ایجاد 

لمللـی و آغـاز   ا در راستاي ایجاد اعتمـاد بـین  

گفتگوها پیرامـون کنتـرل تسـلیحات فـراهم     

المللـی انـرژي    در نهایـت، آژانـس بـین   . نمود

ــی در  . شــد تأســیس 1957ژوئیــه  29اتم

بـه بعـد،    1953از سـال   امریکااولویت کنگره 

اي بـه همتایـان    عرضه مسـتقیم مـواد هسـته   

ــه    ــاد توافقتنام ــق انعق ــود از طری ــارجی خ خ

ه این کشور با عبور دوجانبه بود، بدین معنا ک

                                       
14. Atoms for Peace 
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المللـی انـرژي اتمـی و اعمـال      از آژانس بـین 

هاي خود، اقدام به معامله بـا کشـورها    پادمان

کار گـرفتن آژانـس    آشکار بود که به. نمود می

المللی انرژي اتمی به عنـوان بانـک مـواد     بین

اي در دوران جنـگ سـرد بـا موفقیـت      هسـته 

  .همراه نبوده است

لمللـی سـوخت   ا موضوع ایجاد بانک بـین 

پس از چند دهه سکوت، سـرانجام در نتیجـه   

تــالش هنــد و پاکســتان بــراي دســتیابی بــه 

هـاي   اي جهت تولید سـالح  هاي هسته فناوري

اي برخی کشورها از  اتمی و نیز فعالیت هسته

جمله آرژانتین، آفریقاي جنوبی و برزیـل بـار   

هـاي   طـی دهـه  . دیگر مورد توجه قرار گرفت

ــ 1980و  1970 ــراي   هگزین ــاي بیشــتري ب ه

مـورد   15"چرخه سوخت ضـد اشـاعه  "توسعه 

، 1970در اواخــر دهــه . بررســی قــرار گرفــت

ــین" ــرآورد بـ ــوخت   بـ ــه سـ ــی چرخـ المللـ

مطالعاتی را در رابطه با مـدیریت   16"اي هسته

گـروه  ". اي مصـرفی انجـام داد   سوخت هسته

المللـی انـرژي    زیرنظر آژانس بین 17"6کاري 

دیریت سـوخت  اتمی گزارشـی را در مـورد مـ   

مصرفی منتشر نمود که در آن ذخیره مـوقتی  

ســوخت مصــرفی بــه عنــوان گــامی مهــم در 

اي مورد شناسـایی قـرار    چرخه سوخت هسته

                                       
15. “Proliferation-Resistant” Fuel Cycle  
16. International Nuclear Fuel Cycle Evaluation 
17. Working Group 6 

مرکــز "مطالعــه آژانــس بــر روي   . گرفــت

 1977از سـال   18"اي چرخـه سـوخت   منطقه

. اشاره به اهمیت سوخت مصرفی داشته اسـت 

ارزیابی و بررسی چرخه سوخت رسماً توسـط  

آغـاز گردیـد و    1977دولت کـارتر در اکتبـر   

کشور جهان در  46کارشناس از  500بیش از 

شـوراي حکـام آژانـس    . آن مشارکت نمودنـد 

ــکیل   ــه تش ــاً زمین ــمین  "متعاقب ــه تض کمیت

ــه ــال  19"عرض ــی   1980در س ــت بررس جه

ایـن کمیتـه   . هاي مشابه را فراهم کرد نگرانی

مسـئول بررســی مســئله چنــدملیتی نمــودن  

ت بود کـه البتـه فعالیـت آن بـه     چرخه سوخ

دلیل عدم دستیابی به اجماع پیرامون مسـائل  

ــت   1987مطروحــه در ســال  ــه حال رســماً ب

  .)Lavoy, 2003(  تعلیق درآمد

رسـد کـه کلیـه     تا این مرحله به نظر می

هاي مطروحـه توسـط کشـورها     ها و طرح ایده

اي و تشـکیل   پیرامون چرخه سـوخت هسـته  

تـوجهی   م و قابـل بانک سوخت بـه نتـایج مهـ   

ها شکل  منجر نشده و هیچ یک از ایده و طرح

در ادامـه بـه   . عملیاتی به خود نگرفتـه اسـت  

هاي پیشنهادي افـراد و   ها و ایده بررسی طرح

کشورها به صورت انفرادي و گروهی و میـزان  

گیــري بانــک  تــأثیر هریــک از آنهــا در شــکل

                                       
18. Regional Fuel Cycle Centre 

19. Committee on Assurances of Supply  
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اي پـس از گذشـت    المللی سوخت هسـته  بین

  .شود پرداخته می حدود دو دهه

المللـی بـر    آثار تحوالت بین ـ3

ــه   ــه چرخ ــا ب ــر رویکرده تغیی

  اي سوخت هسته

و سـپتامبر   11 تروریستی حادثهبا وقوع 

بروز تهدیدات امنیتی جدید مبنـی بـر ظهـور    

بازیگران غیردولتی به عنوان بـازیگران جدیـد   

ها و احتمال افـزایش   المللی در کنار دولت بین

و  امریکااي در خاك  هسته اقدامات تروریستی

 عـدم اشـاعه  متحدانش به یـک بـاره مسـئله    

اي اهمیت بسیاري یافت، تـا   هاي هسته سالح

اي  جایی که ایـن موضـوع در راهبـرد هسـته    

از آن تاریخ تاکنون به نحو چشمگیري  امریکا

  . انعکاس یافته است

ــال     ــل از احتم ــی حاص ــدهاي روان پیام

ــته  ــی و هس ــدات امنیت ــزایش تهدی ــه  اي اف ب

هـاي قاچـاق    شـبکه   واسطه گسترش فعالیـت 

هماننــد شــبکه عبدالقــدیرخان بــراي عرضــه 

ــاوري   ــواد و فن ــانونی م ــاس   غیرق ــاي حس ه

اي داراي کاربرد دوگانه در بازار سـیاه و   هسته

هـاي تروریسـتی از    بـرداري گـروه   امکان بهره

اي بــراي انجــام  هــاي هســته مــواد و فنــاوري

اط مختلـف  اي در نق اقدامات و حمالت هسته

اي کـره   هـاي هسـته   به همراه فعالیـت  جهان

عـدم  شمالی و خروج ایـن کشـور از معاهـده    

و متحدانش  امریکااي،  هاي هسته سالح اشاعه

را نسبت بـه ضـرورت تقویـت هرچـه بیشـتر      

تـر   مصمم عدم اشاعهها و راهکارهاي  سیاست

  . نمود

ــی  ــانگران ــته  امریک ــدات هس اي  از تهدی

ــر  ــور را ب ــن کش ــد، ای ــا در جدی ــت ت آن داش

اي بـا   هـاي جدیـد هسـته    چارچوب سیاسـت 

اي کشـورها نیـز    آمیز هسـته  هاي صلح فعالیت

موفقیــت کشــوري هماننــد . مخالفــت نمایــد

ــت  ــران در فعالی ــالمی ای ــوري اس ــاي  جمه ه

اي و دســتیابی بــه چرخــه  آمیــز هســته صــلح

اي و تبدیل شدن آن به الگویی  سوخت هسته

ن از جمله براي سایر کشورهاي منطقه و جها

 امریکـا هاي عمده و مهم دولـت وقـت    نگرانی

ها و  از آنجا که برخورداري ایران از برنامه. بود

وجه در  اي به هیچ آمیز هسته هاي صلح فعالیت

هـاي   اشـاعه سـالح    تعارض بـا معاهـده عـدم   

اي نبود، هرگونه عـدم برخـورد بـا ایـن      هسته

اشـاعه   هـاي عـدم    توانست سیاسـت  کشور می

ر سراسر جهان را بـا شکسـت جـدي    د امریکا

  . مواجه سازد

هــا، تحــوالت متعــددي  طــی ایــن ســال

شمالی بـه بمـب اتـم و     همچون دستیابی کره

ــن کشــور از معاهــده   عــدم اشــاعهخــروج ای

اي، دستیابی ایران به چرخـه   هاي هسته سالح

هــاي  اي بــه رغـم محــدودیت  سـوخت هســته 
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ــه     ــتیابی ب ــراي دس ــی ب ــالش لیب ــراوان، ت ف

اي و خرید و تهیه تجهیـزات   هستههاي  سالح

فراوان از شبکه مخفی عرضه این تجهیـزات و  

جنـوبی و مصـر در حـد بسـیار       موضوع کـره 

محدود، سؤاالت بسیاري را پیرامـون عملکـرد   

در نتیجه ایـن  . نظام پادمان آژانس پدید آورد

تحوالت، مباحث جدیدي در مورد اینکه نظام 

ی توانـایی  فعلی پادمان از جمله پروتکل الحاق

ــاي   ــدارد و راهکاره ــاعه را ن ــوگیري از اش جل

جدیدتري براي این موضـوع نیـاز اسـت، بـاال     

  .)511-512، صص 1386حسینی، (گرفت 

و متحـدانش را بـرآن    امریکـا این مسئله 

داشـت تــا در چــارچوب اقـدامی انفــرادي یــا   

هایی اقدام کننـد   مشترك نسبت به ارائه طرح

رهاي کــه ضــمن حمایــت از دســتیابی کشــو 

اي براي  آمیز هسته اي به انرژي صلح غیرهسته

اي، از هرگونـه انحرافـی در    تولید برق هسـته 

اي کشـورها ممانعـت بـه     هـاي هسـته   فعالیت

با وجود ایـن، رویکردهـایی کـه    . عمل آوردند

متعاقب این تحوالت توسط اشـخاص مطـرح   

المللی و نیز کشورها و نهادها ارائه گردید،  بین

اهري، همگـی بـر اعمـال    به رغـم تفـاوت ظـ   

ــورهاي   محــدودیت بیشــتر در دســتیابی کش

هـــاي حســـاس  اي بـــه فنـــاوري غیرهســـته

سازي و بازفرآوري و به طور کلی چرخـه   غنی

  .سوخت بومی تأکید داشتند

ـ رویکردهاي چندجانبـه بـه   4

  اي چرخه سوخت هسته

ــد   -4-1 ــنهادي محم ــرح پیش ط

  البرادعی

محمد البرادعی، مـدیرکل وقـت آژانـس    

ــین ــال    ب ــی در س ــرژي اتم ــی ان ، 2003الملل

اي را بـا هـدف محـدود     گانـه  رویکردهاي سـه 

ساختن فرآوري مواد داراي کاربرد تسلیحاتی 

) پلوتونیوم جدا شده و اورانیوم با غنـاي بـاال  (

اي مطـرح   در چرخه غیرنظامی سوخت هسته

  :اند از این رویکردها عبارت. نمود

   کنتــرل و نظــارت چندجانبــه بــر کلیــه

  سازي؛ ات بازفرآوري و غنیستأسی

 اي جدیـد بـه    هاي هسـته  توسعه فناوري

پـذیر   منظور عـدم تولیـد مـواد شـکافت    

  داراي کاربرد تسلیحاتی؛

 هـاي   دیریت سـوخت مصـرفی و زبالـه   م

  .رادیواکتیو

ــاي    ــه رویکرده ــی از ارائ ــدف البرادع ه

چندجانبــه، ایجــاد ســازوکاري غیرسیاســی و 

رهاي منـدي کشـو   آمیز براي بهـره  غیرتبعیض

پایبند به تعهدات پادمانی از چرخـه سـوخت   

هـا   اي است و اینکه هیچ یـک از دولـت   هسته

  نباید از حقوق مصرح خـود در معاهـده عـدم   

البرادعـی در  . اي محـروم گردنـد   اشاعه هسته

چارچوب جدید پیشنهادي خود بـر دسـتیابی   
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به نوعی توافقنامه جهت نظارت چندجانبه بـر  

بـازفرآوري و نیـز   سـازي و   هـاي غنـی   فعالیت

اي دیگر به منظـور نظـارت    پیگیري توافقنامه

ات موجود به جـاي  تأسیسچندجانبه بر کلیه 

ــد دارد  ــی تأکی ــارت مل  International) نظ

Atomic Energy Agency, 2009).  

ــی    ــب البرادع ــان منتخ ــروه کارشناس گ

کشـور بودنـد کـه     26متشکل از نماینـدگان  

و  اي مسئولیت بررسی چرخه سـوخت هسـته  

مـاه برعهـده    7رویکردهاي چندجانبه را طی 

هاي خـود در مـورد    آنها حاصل یافته. داشتند

اي را  چرخه جهانی سوخت غیرنظـامی هسـته  

رویکـرد مهـم    5به صورت گزارشی در قالـب  

اي  جهت تقویت نظارت بر مواد حساس هسته

هاي اشـاعه منتشـر سـاختند کـه از      و فناوري

مـوارد زیـر    تـوان بـه   جمله این رویکردها می

  :اشاره نمود

    تقویت سازوکارهاي بازار تجـاري موجـود

برمبناي مورد به مورد و از طریق موافقتنامـه  

کنندگان بـا   بلندمدت و ترتیبات شفاف عرضه

  حمایت و پشتیبانی دولت؛

 المللـی   هـاي بـین   توسعه و اجراي تضمین

  عرضه با مشارکت آژانس؛

  وجـود  ات متأسیسترویج تبدیل داوطلبانه

اي چندجانبه و پیگیـري   به رویکردهاي هسته

آنها به عنوان تمهیدات اعتمادساز با مشارکت 

ــته  ــورهاي غیرهس ــته کش ــو  اي و هس اي عض

  اعضاي خارج از این معاهده؛تی و نیز  پی ان

 هاي داوطلبانـه،   و توافقنامهها  ایجاد پیمان

ات تأسیساي براي  چندجانبه و به ویژه منطقه

  ي مالکیت مشترك؛جدید برمبنا

      سناریوي گسـترش هرچـه بیشـتر انـرژي

اي در سراسـر جهـان مسـتلزم توسـعه      هسته

اي از طریـق ترتیبـات    چرخه سـوخت هسـته  

ــه  ــاره   –چندجانب ــا ق ــه ی ــز  –در منطق و نی

همکاري بیشـتر بـا حضـور آژانـس و جامعـه      

  . المللی است بین

در مجموع، نتیجه کلی حاصل از گزارش 

کشـورها بـا توجـه بـه      مـذکور ایـن بـود کـه    

هاي اقتصـادي و سیاسـی    ها و بازدارنده مشوق

ــات، در     ــن ترتیب ــط ای ــده توس ــنهاد ش پیش

ترتیبات چندجانبه حضور و مشارکت خواهند 

 International Atomic Energy)داشــت 

Agency, 2005).  

، کنفرانسـی بـا   2006در سپتامبر سـال  

المللی انرژي اتمـی تحـت    حمایت آژانس بین

بـرداري از   چارچوب جدید براي بهـره "عنوان 

هــایی  تضـمین : 21اي در قـرن   انـرژي هسـته  

برگزار شـد و در   20"اشاعه براي عرضه و عدم 

هـاي   آن پیشنهادها در رابطه با ارائه تضـمین 

                                       
20. “New Framework for the Utilization of 
Nuclear Energy in the 21st  Century: Assurances 
of Supply and Non-Proliferation” 
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در همـین  . سوختی مورد بررسی قرار گرفـت 

گزارشــی در  2007در ژوئــن  رابطــه، آژانــس

هاي تضـمین سـوخت بـه جلسـه      مورد گزینه

شـــوراي حکـــام جهـــت تجزیـــه و تحلیـــل 

 International)مختلف ارائه داد  هايپیشنهاد

Atomic Energy Agency, 2007). 

با توجه به این گـزارش، یـک چـارچوب    

اي  بالقوه براي تضمین عرضه سـوخت هسـته  

انـد   تواند داراي سه مرحله باشد که عبارت می

  :از

    تقویت سازوکارهاي بازار تجـاري عرضـه

  .سوخت

 کنندگان در  هدات مورد حمایت عرضهتع

هـاي سیاسـی    مورد عـدم لحـاظ انگیـزه   

براي عرضـه در صـورتی کـه معیارهـاي     

  .اشاعه معرفی و رعایت گردد عدم 

  مـواد اورانیـوم   ) طبیعی(ذخیره فیزیکی

  .با غناي پایین

گزارش بر داوطلبانه بـودن مشـارکت در   

این ترتیبات تأکید دارد؛ چراکه معتقـد اسـت   

ــن  صــورت پیشــرفت بیشــتري حاصــل  در ای

از آنجـا کـه ایـن گـزارش هنـوز      . خواهد شـد 

توسط شوراي حکام آژانـس مـورد مـذاکره و    

گفتگــو قــرار نگرفتــه، لــذا ضــرورت دارد     

هاي بیشتري مورد بررسی قرار گیرد تا  گزینه

هـاي مناسـب بـه کشـورهاي      با ارائـه گزینـه  

مین نیازهـاي  أکننده سوخت، امکان ت دریافت

 .) (Rauf, 2007 آید آنها فراهم

  طرح پیشنهادي روسیه -4-2

، طـرح  2006والدیمیر پوتین در ژانویـه  

را مطـرح   21"اي زیربناي جهانی انرژي هسته"

ــوع   نمــود، طرحــی کــه دربرگیرنــده چهــار ن

المللـی   همکاري از جملـه ایجـاد مراکـز بـین    

المللـی بـراي    سازي اورانیوم؛ مراکـز بـین   غنی

اي مصرفی؛  تهبازفرآوري و ذخیره سوخت هس

المللـی بـراي آمـوزش کارمنــدان     مراکـز بـین  

المللـی   اي؛ و تالش بـین  ات برق هستهتأسیس

براي انجـام تحقیقـاتی در خصـوص فنـاوري     

ــته  ــرژي هس ــد ان ــاعه اي ض ــود اش ــز . ب مراک

المللی چرخه سوخت باید تحت مالکیت و  بین

ایــن مراکــز . مــدیریت مشــترك اداره گردنــد

ت مشـترك تجـاري   توانند براساس اقـداما  می

از طریـق هیئـت   ) مین مـالی دولتـی  أبدون ت(

ها، صـنایع و   مدیره مشورتی متشکل از دولت

بـر ایـن   . متخصصان آژانـس فعالیـت نماینـد   

ي در ایـن  أاساس، آژانس فاقد هرگونه حـق ر 

تواند با ایفاي نقـش   هیئت مدیره بوده، اما می

مشــورتی، کلیــه تعهــدات مــرتبط بــا عرضــه 

  .مایدسوخت را تضمین ن

                                       
21. Russia`s “Global Nuclear Power 
Infrastructure” 
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کننــده براســاس   کشــورهاي دریافــت 

ــوتین، خــدمات چرخــه ســوخت   پیشــنهاد پ

ــی ــت م ــه از   دریاف ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد، ب کنن

هـاي حسـاس بـه جهـت      دسترسی به فناوري

کننـده محـروم    انحصار آن توسط دولت عرضه

از میان چهار طـرح پیشـنهادي   . خواهند ماند

ســازي  المللــی غنــی پــوتین تنهــا مرکــز بــین

ایجاد ذخیره اورانیوم با غناي پایین اورانیوم و 

روســیه . تحقــق یافتــه اســت 22در آنگارســک

اقدامات مهم دیگري همچون ایجاد یک مرکز 

اي در  عـــالی بـــراي پرســـنل امـــور هســـته

هـاي   و مشارکت فعـال در تـالش   23ابنینسک

راکتورهـاي  "تحقیقاتی مشترك در خصـوص  

المللـی در مـورد    پروژه بین"همانند  24"سریع

اي و چرخـــه  ي ابتکـــاري هســـتهراکتورهـــا

 Congressional) انجام داده است 25"سوخت

Research Service, 2011, p.19).  

ــش    -4-3 ــنهادي ش ــرح پیش ط

  کشور

هاي فرانسه، آلمان، هلند، روسـیه،   دولت

طرحـی را در   2006در مه  امریکاانگلستان و 

ــراي     ــه ب ــازوکار چندجانب ــه س ــتاي ارائ راس

اي مطـرح   دسترسی مطمئن به سوخت هسته

ــد ــراي  . نمودن براســاس ایــن طــرح، الزامــی ب

سازي و بازفرآوري  ها از غنی پوشی دولت چشم

                                       
22. Angarsk  
23. Obninsk 
24. Fast Reactors 
25. International Project on Innovative Nuclear 
Reactors and Fuel Cycle - INPRO 

ــه مشــارکت در آن   ــا هرگون ــدارد، ام وجــود ن

هایی خواهد شـد کـه اخیـراً     محدود به دولت

ــدي ــی  توانمن ــاي غن ــازفرآوري   ه ــازي و ب س

دولت بـه دنبـال سـازوکار     6طرح . اند نداشته

مین عرضه اورانیوم حمایتی چندالیه براي تض

. اي اسـت  با غناي پایین جهت سوخت هسـته 

ــر    ــوارد زی ــامل م ــایتی ش ــازوکار حم ــن س ای

  :گردد می

روابط تجاري عرضـه بنـا بـه دالیلـی     ) 1

  .گردد متوقف می عدم اشاعهغیر از 

کننـده   کننده یا عرضـه  دولت دریافت) 2

تواند براي درخواست حمایت و پشـتیبانی   می

بـا آژانـس داشـته     عرضه، همکـاري نزدیکـی  

  .باشد

آژانس از هرگونه بروز توقف در عرضه ) 3

به منظور جلـوگیري  (به دالیل فنی و تجاري 

آورد،  ممانعـت بـه عمـل مـی    ) از سقوط بـازار 

کننـده شـرایط    مشروط بر آنکه دولت دریافت

  :زیر را دارا باشد

 باید توافقنامه جامع  کننده دولت دریافت

  .اجرا نمایدپادمان و پروتکل الحاقی را 

 بایـد بـه معیارهـاي     کننده دولت دریافت

المللـی حفاظـت فیزیکـی و ایمنــی     بـین 

  .اي بپیوندد هسته

 هـاي   نبایـد فعالیـت   کننده دولت دریافت

  .حساس چرخه سوخت را پیگیري نماید
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هاي جدیـد بـا    آژانس انعقاد توافقنامه) 4

کنندگان جـایگزین را تسـهیل خواهـد     عرضه

  .کرد

ــرح  ــت گزی 6طـ ــهدولـ ــاي داراي  نـ هـ

راهکارهاي بلندمدت را مورد بررسی قرار داده 

ــن . اســت ــراهم آوردن  راهکارای ــامل ف ــا ش ه

هاي بازفرآوري  دسترسی مطمئن به توانمندي

ــرفی؛   ــوخت مص ــدیریت س ــت م موجــود جه

همکاري چندجانبه در تولید سـوخت تـازه و   

ــز     ــاد مرک ــرفی؛ ایج ــوخت مص ــدیریت س م

اوري چرخه سازي؛ و توسعه فن المللی غنی بین

هاي  سوخت جدید که قادر به ترکیب تضمین

ــی   ــت، م ــوخت اس ــه س ــردد  عرض  UN)گ

Document: GOV/ INF/ 2006/10).  

  طرح پیشنهادي ژاپن -4-4

نظـام ترتیبـات   "طرح ژاپن تحت عنوان 

نوعی پیشـنهاد تکمیلـی بـر     26"موقتی آژانس

نگرانـی ژاپـن در مـورد    . دولـت اسـت   6طرح 

ص نحوه اجـراي  دولت بیشتر در خصو 6طرح 

هـا بـراي    این طـرح بـود چراکـه حـق دولـت     

اي جهــت اهــداف  اسـتفاده از فنــاوري هسـته  

تجاري و نیز تضمین عرضه صرف اورانیوم بـا  

طـرح  . غناي پایین نادیده انگاشته خواهد شد

دولت قـادر   6پیشنهادي ژاپن بر خالف طرح 

است بـه عنـوان یـک سیسـتم هشـداردهنده      

                                       
26. Japan`s IAEA Standby Arrangements System 

جاد هرگونـه وقفـه   سریع براي جلوگیري از ای

کننـدگان عمـل    در عرضه سوخت به دریافـت 

در واقع، آژانس به واسـطه فهرسـتی از   . نماید

هاي عرضه سوخت توسط هر دولت  توانمندي

و نیـز وجـود   ) گـردد  که هر ساله به روز مـی (

از (چرخه سوخت  )Front-end(بانک خدمات 

قادر خواهد ) اورانیوم طبیعی تا تولید سوخت

ــه   ــا عرض ــود ت ــت   ب ــه دول ــوخت ب ــاي  س ه

کننده را پیش از توقف کامـل عرضـه    دریافت

هایی که از نظـر شـوراي    دولت. تسهیل نماید

 عـدم اشـاعه  حکام آژانس نسبت به تعهـدات  

ــی  ــد هســتند، م ــرح   پایبن ــن ط ــد در ای توانن

 Congressional Research) مشارکت نمایند

Service, 2011, p.21) .  

  طرح پیشنهادي انگلستان -4-5

گلســتان طرحــی را در مــورد تضــمین ان

انتقـــال  و مداخلـــه در نقـــل سیاســـی عـــدم 

ــوان   قراردادهــاي تجــاري ســوخت تحــت عن

ارائــه کــرده  27"اي تضــمین ســوخت هســته"

این طرح براي نخستین بار در گـزارش  . است

ــام   نخســت ــا ن ــر انگلســتان ب ــه "وزی ــذر ب گ

مطرح گردید و به مانند متممی بر  28"2010

عـالوه بـر   . ایرین استهاي پیشنهادي س طرح

این، طرح فوق ایجادکننده تضمینی است که 

                                       
27. Nuclear Fuel Assurance -NFA 
28. Road to 2010 
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به واسطه آن صدور مجوزهاي صادراتی بـراي  

اي تنهـا در   سازي سوخت هسـته  خدمات غنی

عـدم  ها به تعهدات  پایبندي دولت صورت عدم

توانـد بـه    این طرح می. گردد ممنوع می اشاعه

دولت در برابـر دولـت میـان      صورت توافقنامه

کننده و نیـز دولـت    هاي عرضه یا دولت  دولت

  .کننده با آژانس منعقد گردد دریافت

ــه  ــت عرض ــاس، دول ــن اس ــر ای ــده  ب کنن

مشروط بر تصمیم آژانس مبنی بـر پایبنـدي   

 عـدم اشـاعه  کننده به تعهـدات   دولت دریافت

تضــمین خواهــد کــرد کــه بــا صــدور مجــوز 

هـاي   صادراتی براي عرضه سوخت بـه دولـت  

در واقـع، ایـن   . افقـت نمایـد  کننده مو دریافت

ــوعی ســازوکار قــانونی شــفاف بــراي   طــرح ن

تضمین بیشـتر عرضـه سـوخت اسـت کـه از      

رضایت پیشین بـراي  "  طریق انعقاد توافقنامه

البتـه آژانـس   . گـردد  محقـق مـی   29"صادرات

براساس اینکه آیا شرایط بـراي صـدور مجـوز    

صادرات اورانیوم با غناي پایین فـراهم شـده،   

ایــن . ی را اتخــاذ خواهــد نمــودتصــمیم نهــای

توافقنامه به عنوان معیار در طرح پیشـنهادي  

این طـرح  . نظر قرار گرفته است انگلستان مد

به شوراي حکـام آژانـس ارائـه شـده اسـت و      

ــا و    ــه گفتگوه ــان ب ــتان همچن ــت انگلس دول

هاي خـود در ایـن شـورا بـراي کسـب       رایزنی

                                       
29. Prior Consent to Export 

 The Road to) دهـد  نتیجه نهایی ادامـه مـی  

2010,  July 2009).  

  طرح پیشنهادي آلمان -4-6

ــروژه "پیشــنهاد  2006آلمــان در مــه  پ

را مطرح نمـود   30"سازي پاك چندجانبه غنی

سـازي   ات جدید غنـی تأسیستا به واسطه آن، 

احداث گردیده و تحت مالکیت آژانس در یک 

ــرون  ــه ب ــد  منطق ــت نمای ــرزي فعالی ــن . م ای

ره انـدازي و ادا  ات برمبناي تجـاري راه تأسیس

شده و یک کنسرسیوم یـا شـوراي مـدیریتی    

ات فوق را تأمین مالی خواهـد  تأسیسمستقل 

گیري نماید کـه   کرد، البته آژانس باید تصمیم

سـازي   اشاعه از غنی  آیا مطابق معیارهاي عدم

  . سوخت حمایت کند یا خیر

مطابق نظر مقامات آلمانی، ایـن رویکـرد   

ســـازي اورانیـــوم  در صــورتی کـــه از غنـــی 

ــو ــؤثرگیري نکنــد، طرحــی ســودمند و جل  م

خواهد بود، چراکه این طرح به لحاظ تجـاري  

قابل دوام و به لحاظ سیاسی نسبت به عرضـه  

طـرف اسـت و بـه همـین دلیـل       سـوخت بـی  

تواند با ارائه خـدمات سـوختی جدیـد بـه      می

وجـود   اي بـه  بازار جهانی، رقابت قابل مالحظه

ــودن و   . آورد ــرفه ب ــه ص ــرون ب ــع، مق در واق

هاي مهم ایـن طـرح    طرفی از جمله ویژگی یب

                                       
30. Germany`s Multilateral Enrichment Sanctuary 
Project - MESP 
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است که بـه واسـطه آن هرگونـه تـوجیهی از     

سـازي   ها براي آغـاز برنامـه غنـی    سوي دولت

ایـن طـرح در ژوئـن    . بسیار دشوار خواهد بود

به شوراي حکام آژانس ارائه گردیـده و   2009

ــیش ــه    پ ــروژه چندجانب ــه پ ــویس توافقنام ن

ر نیــز د ]INFCIRC/765[ســازي پــاك  غنــی

ایـن  . به آژانس تسلیم شده است 2009ژوئیه 

ــام    ــوراي حک ــه تصــویب ش ــاکنون ب ــرح ت ط

باشـد   نرسیده، اما در حال بررسی جـدي مـی  

(International Atomic Energy Agency, 

2008).  

و پیگیري سازوکارهاي  امریکا. 5

  عدم اشاعهتقویت رژیم 

دوران ریاســـت جمهـــوري  -5-1

  جرج بوش 

سپتامبر، اعالم  11 به دنبال بروز حوادث

هـاي   اي ایـران و فعالیـت   هـاي هسـته   فعالیت

مخفیانــه شـــبکه عبدالقــدیرخان، اهمیـــت   

اي بـراي   هاي هسته اشاعه سالح سیاست عدم 

بـه  . اي افزایش یافـت  به صورت فزاینده امریکا

همین دلیـل دولـت بـوش بـراي ممانعـت از      

ــته ــاهش    هس ــورها و ک ــایر کش ــدن س اي ش

اي، دو سیاسـت   هسته احتمال ایجاد تروریسم

سیاست . راهبردي در این حوزه را اتخاذ نمود

اول، ایجــاد توافــق بــین کشــورهاي داراي    

ــال  فنــــاوري هســــته اي در زمینــــه اعمــ

انتقـال مـواد و    و هاي بیشتر بر نقـل  محدودیت

اي و سیاسـت دوم،   هاي حساس هسته فناوري

اي بـراي تـأمین    ایجاد بانـک سـوخت هسـته   

مطمئن و در نتیجـه   سوخت کشورها به شکل

سازي اورانیـوم بـه شـکل     کاهش احتمال غنی

هـا،   محـور تمـامی ایـن سیاسـت    . بومی است

محروم کردن سایر کشـورها از دسترسـی بـه    

ــرار دادن   چرخــه هســته اي و تحــت فشــار ق

کشورهایی است که به شکل بومی بـه دنبـال   

اي هسـتند   کامل نمودن چرخه سوخت هسته

  .)20، ص 1389ترابی، (

ت بوش در راستاي پیگیـري نظـارت   دول

هـا، مـواد و اقـالم     انتقال فنـاوري  و بر روند نقل

اي داراي کاربرد دوگانـه، در سـخنرانی    هسته

فوریـه   11خود در دانشگاه دفاع ملـی مـورخ   

  : اظهار داشت 2004

جهان نیازمند مسدود کـردن راه گریـز   "

هـاي   سـالح  عـدم اشـاعه  موجود در معاهـده  

هـا   گریـزي کـه بـه دولـت    اي است، راه  هسته

دهد به صـورت قـانونی بـه فنـاوري      اجازه می

اي جهت استفاده در برنامـه   تولید مواد هسته

ــد  ــت یابنــ ــلیحاتی دســ ــه تســ  "مخفیانــ

(Congressional Research Service, 2011, 

p.18).  
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وي در همین رابطه پیشـنهاد نمـود کـه    

 31"اي کننـدگان هسـته   گروه عرضـه "اعضاي 

هـــا و تجهیـــزات  اوريبایـــد از فـــروش فنـــ

سازي و بـازفرآوري بـه کشـورهاي فاقـد      غنی

ــیتأسیســ ــازفرآوري و غن ــل  ات ب ســازي کام

بـوش خواسـتار آن شـد کـه     . اجتناب ورزنـد 

ــدمات ســـوخت   ــده خـ صـــادرکنندگان عمـ

هـا قـادر    اي تضمین نماینـد کـه دولـت    هسته

خواهند بود بـا قیمتـی مناسـب بـه سـوخت      

اي براي راکتورهاي غیرنظامی خـود در   هسته

ســازي و  نظــر کــردن از غنــی صــورت صــرف

  . بازفرآوري بومی دسترسی یابند

در مجموع، طرح پیشنهادي بوش شامل 

  :گردد موارد زیر می

 ــت ا ــراف دول ــوخت   نص ــه س ــا از چرخ ه

  ؛اي هسته

    ــایر ــاقی و سـ ــل الحـ ــذیرش پروتکـ پـ

  ؛هاي آژانس محدودیت

 ؛اي هسته تضمین بازگرداندن زباله هاي  

   تضمین نظارت بیشتر بر صادرات کـاال و

  ؛مواد حساس

   جانبـه قـرارداد از سـوي     حق فسـخ یـک

  .امریکا

سیاست دوم دولـت بـوش یعنـی ایجـاد     

اي تحـت نظـارت آژانـس     بانک سوخت هسته

                                       
31. Nuclear Suppliers Group - NSG 

المللــی انــرژي اتمــی بــا هــدف تشــویق  بــین

کشورها براي انصراف از دسـتیابی بـه چرخـه    

هـدف  . ردیـد اي مطرح گ سوخت کامل هسته

سـازي   اصلی این طرح، ایجاد یک مرکز غنـی 

اورانیوم بـود کـه مسـئولیت تـأمین سـوخت      

هـاي الزم   کشورها را برعهده گرفته و تضمین

. را در این زمینه به تمامی کشورها ارائه دهـد 

درنگ بسـیاري   متعاقب طرح این پیشنهاد، بی

ــازمان  ــورها، سـ ــان   از کشـ ــا و کارشناسـ هـ

ا بـراي ایجـاد بانــک   یشـنهادهاي مختلفـی ر  پ

اي ارائه دادند؛ اما دولـت بـوش    سوخت هسته

هـاي ارائـه شـده، تنهـا بـا       تمامی طـرح  با رد

اي در  پیشــنهاد ایجــاد بانــک ســوخت هســته

تحـــت نظـــارت آژانـــس  امریکـــاروســـیه و 

پیشنهاد . المللی انرژي اتمی موافقت نمود بین

در ایـن زمینـه، ایجـاد بانـک سـوخت       امریکا

بـود کـه اورانیـوم     امریکـا ك اي در خـا  هسته

شده با غلظت باال را براي مصرف کشورها  غنی

. نمـود  به اورانیوم با غناي پـایین تبـدیل مـی   

المللـی   مرکـز بـین  "طرح روسـیه نیـز ایجـاد    

تحـت نظـارت آژانـس     "سـازي اورانیـوم   غنی

گردید کـه   المللی انرژي اتمی را شامل می بین

ــه  ــد در منطقـ ــرار شـ ــیبري در  قـ اي در سـ

دولت بـوش بـر ایـن    . ایجاد شود "گارسکآن"

تواند باعث  باور بود که ایجاد بانک سوخت می

ـ "ایجاد  مین مطمـئن  أسازوکار جمعی براي ت
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شـود، در   32"اي دسترسی بـه سـوخت هسـته   

توانـد بهانـه را از دسـت     نتیجه این طرح مـی 

اي بـومی   کشورهایی که خواهان انرژي هسته

  .)22-23، صص 1389ترابی، (هستند، بگیرد 

رسد پیشنهاد بـوش در میـان    به نظر می

کلیه پیشنهادات مطروحه، تنهـا پیشـنهاد در   

ــراحتاً از کشــورها      ــود کــه ص ــن دوران ب ای

ســازي یــا  خواســت تــا از پیگیــري غنــی مــی

هـاي بــازفرآوري در قبـال دسترســی    فنـاوري 

. اي اجتنـاب ورزنـد   مطمئن به سوخت هسـته 

این در حالی است که پیشـنهاد بـوش نـوعی    

ــ ــوق   ت ــاختن حق ــدود س ــت مح الش در جه

آمیـز   ها براي استفاده صلح غیرقابل انکار دولت

عدم معاهده  4اي مطابق ماده  از انرژي هسته

ــه . باشــد اي مــی هــاي هســته ســالح اشــاعه ب

سـازي در   تعبیري، پیشنهاد بوش نوعی قاعده

ــین المللــی جهــت پیشــبرد اهــداف   عرصــه ب

 اي به ویژه در زمینـه حفـظ   کشورهاي هسته

هـاي   انتقـال فنـاوري    اي و عدم انحصار هسته

اي  اي به کشـورهاي غیرهسـته   حساس هسته

  . گردد تلقی می

با طرح این پیشنهاد تنها تعهدات  امریکا

محدودي از جمله تأمین عرضه سوخت تحت 

هاي فنی براي  نظارت آژانس و نیز ارائه کمک

اي در کشورهایی را  هاي هسته احداث نیروگاه

                                       
32. Multilateral Mechanism for Reliable Access 
to Nuclear Fuel (RANF) 

 امریکـا ت که شـرایط مـورد نظـر    برعهده گرف

نظر کـردن از چرخـه سـوخت     مبنی بر صرف

اي  قراردادهاي هسـته . بومی را پذیرفته باشند

با برخی کشـورهاي خاورمیانـه از    امریکااخیر 

جمله امارات متحده عربی، اردن، عربستان در 

اند و هـدف   چارچوب این طرح منعقد گردیده

ــااصـــلی  ــین   امریکـ ــري یـــک چنـ از پیگیـ

ردادهایی بـه ویـژه در منطقـه خاورمیانـه،     قرا

ــه و     ــرفتن برنام ــرار گ ــو ق ــوگیري از الگ جل

اي بـومی ایـران بـراي ایـن      هاي هسته فعالیت

  .دسته از کشورهاي منطقه است

دوران ریاســت جمهــوري   -5-2

  باراك اوباما 

بــا روي کــار  امریکــااي  سیاســت هســته

آمدن باراك اوباما دچار تغییرات قابل توجهی 

رچند ارزیابی میـزان ایـن تغییـرات در    شد، ه

اوبامـا نیـز بـه    . عمل نیازمند گذر زمان اسـت 

طور جدي از طرح پیشنهادي دولـت بـوش و   

انتقـال   و المللـی بـر نقـل    افزایش نظـارت بـین  

اي داراي  فناوري، مواد و اقالم حساس هسـته 

اي  کاربرد دوگانه و ایجاد بانک سوخت هسـته 

گاهی از برخـی  اوباما ضمن آ. نمود حمایت می

اي دولـت   هـاي هسـته   ها با سیاسـت  مخالفت

بوش تالش کرد تـا بـا پیگیـري رویکردهـاي     

جدیـد همچــون حمایــت و تأکیــد علنــی بــر  

آوریل  5سالح جهانی در سخنرانی مورخ  خلع
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در پراگ نـه تنهـا از میـزان مخالفـان      2009

بکاهـد، بلکـه    امریکـا اي  هـاي هسـته   سیاست

شـبرد اهـداف و   نوعی اجماع جهـانی بـراي پی  

  . منافع ملی کشور متبوع خود پدید آورد

اوباما تالش کرد تا بـا ارائـه ایـده جهـان     

اي بــه انتقــادات  هــاي هســته عــاري از ســالح

اي مبنی بر لزوم پیگیري  کشورهاي غیرهسته

ــع  ــدات خل ــورهاي   تعه ــط کش ــالحی توس س

اي پاسخ دهد؛ بدین معنا که بـا اتخـاذ    هسته

ینـه بـا موفقیـت    ي مثبـت در ایـن زم  درویکر

هرچه بیشـتر بـه اهـداف اصـلی خـود یعنـی       

المللـی و چندجانبـه    هاي بین توسعه همکاري

اي و ترغیـب   جهت ایجاد بانک سوخت هسته

اي به انصـراف داوطلبانـه    کشورهاي غیرهسته

  . از چرخه سوخت بومی دست یابد

ــر  اوبامــا در ســخنرانی خــود در پــراگ ب

  : موارد مهم زیر تأکید کرد

ید چارچوب جدیدي براي استفاده ما با"

د نماییم؛ چارچوبی کـه  اي ایجا از انرژي هسته

مین سـوخت مـورد نیـاز تمـامی     در آن بر تـأ 

اي  کشــورها از طریــق بانــک ســوخت هســته 

تمامی کشورها حق داشـتن  . کید شده باشدتأ

اي را دارند، اما ایـن امـر بایـد بـا      انرژي هسته

اي  هـاي هسـته   انکار تالش براي ساخت سالح

همراه باشد؛ بنابراین اگرچه گسترش استفاده 

اي با توجه به مشکالت زیست  از انرژي هسته

محیطی باید در اولویت ما باشد؛ اما ایـن امـر   

نباید منجر به دستیابی کشورهاي بیشتري به 

در نتیجـه طـرح   . اي گـردد  هاي هسـته  سالح

مین اي بـراي تـأ   ایجاد بانـک سـوخت هسـته   

ایـده در ایـن   بهترین سوخت تمامی کشورها 

، 1389ترابـی،  ( "شـود  زمینه محسـوب مـی  

  .)36ص 

المللی انرژي اتمـی در   ناکامی آژانس بین

اي  هاي پنهـان هسـته   کشف به هنگام فعالیت

عراق و نگرانی از تکرار مجدد آن در خصـوص  

هـاي   شکست سیاستبه همراه سایر کشورها 

واســـطه  ســـالحی دولـــت بـــوش بـــه خلـــع

موجب شـد تـا   شمالی  رههاي اتمی ک آزمایش

عـدم  در راسـتاي تقویـت رژیـم     اوبامـا دولت 

اي را بــراي تقویــت  ، فعالیــت گسـترده اشـاعه 

ــتی  ــام راس ــردي    نظ ــب رویک ــایی در قال آزم

رویکـرد  چندجانبه انجام دهد که متفـاوت از  

  . بوددولت بوش 

هــاي  بــا توجــه بــه ناکارآمــدي سیاســت

دولت بـوش بـراي مبـارزه بـا      گراي جانبه یک

ــادر ــته صــ ــواد هســ ــاعه مــ اي،  ات و اشــ

بـه   در دولـت اوبامـا   ییامریکامداران  سیاست

اي  کـه کشـورهاي هسـته    نداین نتیجه رسید

سالح  زمانی در امر هنجارسازي در حوزه خلع

اي، موفـق خواهنـد    براي کشورهاي غیرهسته

آشکارا بر تحقـق ایـده جهـانی     امریکابود که 
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اي در یک چارچوب  هستههاي  عاري از سالح

در  امریکـا از همین رو، . کید کندچندجانبه تأ

دوران ریاست جمهوري بـاراك اوبامـا تـالش    

 در راسـتاي  دیپلماسـی فعـال  کرد تا با اتخاذ 

ــده ــق ای ــالح  تحق ــاري از س ــانی ع ــاي  جه ه

اي  اي و نیز تجدید حیـات نظـم هسـته    هسته

اشاعه و   آتی جهان از طریق تقویت رژیم عدم

را  امریکـا هـانی  رهبري ج ،آزمایی نظام راستی

بـه  ایـن کشـور   پایبنـدي  طریق تأکیـد بـر   از 

ــین  ــدات ب ــی تعه  خــود احیــا نمایــد   الملل

  .)19، ص 1388خواه،  دولت(

هـا و   سیاسـت براي پیشـبرد  اوباما  دولت

تقویـت  بـه ویـژه   رویکردهاي چندجانبه خود 

آزمایی، مقابلـه   و نظام راستی عدم اشاعهرژیم 

ــدات ناشــی از تروریســم هســته  ــا تهدی اي،  ب

در عرصـه  ... اي و  مبارزه با قاچاق مواد هسـته 

اي جز همراهی روسـیه نداشـت،    چارهجهانی 

به همین دلیل تالش کرد تا از طرق مختلـف  

ــه دســت آورد  در همــین . ایــن همراهــی را ب

 بــه روسـیه پیشــنهاد کـرد تــا   امریکـا راسـتا،  

در مــورد آینــده پیمــان دو کشــور مــذاکرات 

START  -  جـر بـه انعقـاد    که در نهایـت من

از سـر گرفتـه    –معاهده استارت جدیـد شـد   

همچنین این کشور از طرح ایجاد بانـک  . شود

اي در روسـیه حمایـت کـرد و     سوخت هسـته 

نســبت بــه تغییــر سیاســت هــایش در مــورد 

استقرار سپر دفاع موشکی در اروپـاي شـرقی   

  . اقدام نمود) کشورهاي چک و لهستان(

طـرف   از یـک  امریکـا همراهی روسیه با 

ــی ــادات کشــورهاي     م ــد از شــدت انتق توان

هـاي   ها و طرح اي نسبت به سیاست غیرهسته

ــته ــااي  هس ــر   امریک ــرف دیگ ــد و از ط بکاه

درآمدهاي هنگفتی را به جهت میزبانی بانـک  

اي  هـاي هسـته   سوخت و مشـارکت در طـرح  

با کشورهاي طرف قرارداد ایـن کشـور    امریکا

حقـق  در راسـتاي ت  امریکا. نصیب روسیه کند

عملــی طـــرح پیشـــنهادي جـــرج بـــوش و  

هـاي   جلوگیري از الگو قـرار گـرفتن فعالیـت   

اي ایران براي کشورهاي منطقه درصدد  هسته

برآمده تا با هریک از کشورهاي عربی منطقـه  

ــی،   ــارات متحــده عرب ــه ام خاورمیانــه از جمل

اي منعقـد   عربستان و اردن قراردادهاي هسته

رهاي طـرف  مطابق این قراردادها، کشو. سازد

هـاي   در قبـال دریافـت کمـک    امریکاقرارداد 

فنی بـراي سـاخت راکتـور و تـأمین سـوخت      

مورد نیاز راکتورهـا از هرگونـه دسـتیابی بـه     

پوشی خواهند کرد  چرخه سوخت بومی چشم

و در حقیقت از حق غیرقابل انکار خود تحـت  

. تی محروم خواهند شـد  پی معاهده ان 4ماده 

امـارات بـا شـروط    از میان کشـورهاي فـوق،   

 امریکـا موافقت نموده و به همین دلیل  امریکا

اي خـود بـا    درصدد اسـت تـا قـرارداد هسـته    
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ــل      ــراي ک ــویی ب ــوان الگ ــه عن ــارات را ب ام

کشورهاي منطقه خاورمیانه معرفـی و پیـاده   

رسد الگوي امـارات   نماید، هرچند به نظر نمی

  .مورد پذیرش کشورهاي منطقه واقع شود

ــیه  ــوع، روس ــت از   در مجم ــدوار اس امی

شرایط به وجود آمده در جهت تأمین اهـداف  

المللـی بهـره    و منافع ملی خود در سطح بـین 

جوید که از جمله این اهـداف، تحقـق ایجـاد    

اي در خـاك ایـن کشـور     بانک سوخت هسته

  .است

بانـــک جهـــانی ســـوخت  -6

معاهده  4تحدید ماده : اي هسته

  تی.پی.ان

المللــی   هــاي بــین   در نتیجــه تــالش 

نهایتــاً  امریکـا اي از جملـه   کشـورهاي هسـته  

بـه   2009نـوامبر   27شوراي حکام آژانس در 

اي را با روسـیه   مدیرکل اجازه داد تا توافقنامه

ــوخت در   ــره سـ ــاد ذخیـ ــوص ایجـ در خصـ

مـدیرکل نیـز در   . آنگارسک بـه امضـا رسـاند   

بازگشـایی ذخیـره سـوخت را     2010دسامبر 

اجـالس  مورد بررسی قرار داد و در نهایـت در  

شـــوراي حکـــام آژانـــس  2010دســـامبر  3

بانک سـوخت   تأسیسالمللی انرژي اتمی،  بین

 6رأي مثبـت،   28اورانیوم با غناي پایین را با 

رأي ممتنــع و غیبــت پاکســتان بــه تصــویب 

این بانک تحت مالکیت آژانس بـوده و  . رساند

. المللی اداره خواهـد شـد   توسط این نهاد بین

تن  120اي معادل  بانک سوخت داراي ذخیره

درصـد   5/4تا  2بین  -اورانیوم با غناي پایین 

است و به منظور تأمین سوخت راکتورهاي  –

مگـاوات ایجـاد    1000سبک بـه ظرفیـت    آب

گیـري   بار در سال سوخت 3گردیده و معموالً 

روسیه بانـک سـوخت را در فهرسـت    . کند می

ات نیز تأسیسات خود جاي داده تا این تأسیس

 ,Horner) ان آژانـس قـرار گیرنـد   تحت پادم

2011).  

ها در صورت برخورداري از شرایط  دولت

گیـري مـدیرکل آژانـس     زیر و بنا بـه تصـمیم  

. توانند به سـوخت بانـک دسترسـی یابنـد     می

  :ند ازا این شرایط عبارت

 رو  هدولتی که با توقف عرضه سوخت روب

شده و قادر به دریافـت سـوخت از بـازار    

  .باشد ها نمی تجاري یا سایر راه

 اجراي   دولتی که با موارد انحراف یا عدم

  .ها مواجه نبوده است پادمان

     دولتی که همچنان بـه توافقنامـه جـامع

  .پادمان با آژانس پایبند است

، دولـــت  عـــالوه بـــر مـــوارد فـــوق   

کننده، هزینه سوخت دریافتی را بایـد   دریافت

پیش از انتقال سوخت و مطابق نرخ بـازار بـه   

  . رداخت نمایدآژانس پ
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در رابطه با میزبـانی بانـک سـوخت و بـا     

توجه به رقابت اکثـر کشـورها بـراي دریافـت     

میزبانی به دلیـل منـافع اقتصـادي حاصـل از     

آن، الزم به ذکر است که دولت قزاقسـتان در  

بـه آژانـس    2010و نیـز در ژانویـه    2009مه 

اطالع داد که تمایل به میزبانی بانک سـوخت  

هنوز تصـمیم مشخصـی   . ارددر کشور خود د

در این رابطه اتخاذ نگردیـده و تحقـق نهـایی    

اي میان دولت  آن نیز مستلزم انعقاد توافقنامه

المللی انرژي اتمی اسـت   میزبان و آژانس بین

)Coleman, 2010(.  

با توجه به طرح پیشـنهاداتی مبنـی بـر    

رسد کسـب   میزبانی بانک سوخت، به نظر می

ا یکـی از دالیـل رقابـت    المللی تنه اعتبار بین

تنگاتنگ کشورها براي دریافت میزبانی چنین 

در حـالی کـه    ،المللـی اسـت   پروژه مهم بـین 

تـرین دلیـل    منافع اقتصـادي و تجـاري مهـم   

. باشد فعالیت جدي کشورها در این زمینه می

در همین رابطه، تا زمـانی کـه شـمار زیـادي     

ــابع مــالی   متقاضــی ســوخت وجــود دارد، من

ــز ــده  نصــیب کشــور عرضــه هنگفتــی نی کنن

  .سوخت خواهد شد

اي آژانـس فعالیـت    بانک سوخت هسـته 

خود را از طریق تعهدات مـالی اعطاکننـدگان   

، سناتور پیشـین  2006در سپتامبر . آغاز نمود

با همکاري رئـیس   33"سام نان" امریکاکنگره 

اعالم  34"اي ابتکارعمل تهدید هسته"سازمان 

میلیـون   50نمود که این سازمان به پرداخت 

ــته  ــک هس ــه بان ــت و   دالر ب ــت مالکی اي تح

مدیریت آژانس جهت تهیه ذخایر اورانیـوم بـا   

بـه اعتقـاد   . غناي پـایین متعهـد شـده اسـت    

سسـه، ایجـاد یـک چنـین     ؤکارشناسان این م

المللـی سـوخت    تواند عرضه بین اي می ذخیره

کننده سـوخت   هاي دریافت اي به دولت هسته

و غیرسیاسـی   آمیـز  را به صـورت غیـرتبعیض  

 ابتکـار " سازمان متعاقب اقدام. تضمین نماید

نیـز در   امریکـا ، کنگره "اي عمل تهدید هسته

میلیـون دالر جهـت    50، مبلغ 2007دسامبر 

کمک به تهیـه ذخیـره اورانیـوم بـراي بانـک      

. اي بـه تصـویب رسـاند    جهانی سوخت هسته

پس از آن بـه ترتیـب دولـت نـروژ در فوریـه      

ن دالر، دولــت امــارات میلیــو 5مبلــغ  2008

 10مبلــغ   228متحــده عربــی در اول اوت   

 2008میلیون دالر، اتحادیه اروپا در دسـامبر  

ــغ  ــت در   25مبل ــت کوی ــون دالر و دول میلی

میلیون دالر بـه بانـک    10مبلغ  2009مارس 

  .(Pomper, 2009) مذکور اختصاص دادند

در مجموع، کشورهایی قادر بـه دریافـت   

واهند بود کـه درصـدد   سوخت از این بانک خ

ــدي ــی توســعه توانمن ــاي غن ــومی  ه ســازي ب

                                       
33. Sam Nunn 
34. Nuclear Threat Initiative - NTI 
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ــه  . اورانیــوم نباشــند ــن در حــالی اســت ک ای

هاي  سالح عدم اشاعهمعاهده  4براساس ماده 

ده متعهـد  هـ این معا کلیه اعضاي "اي  هسته

تجهیـزات،   تـر  کامـل گردند تبادل هر چه  می

اسـتفاده  جهـت   و علمیمواد و اطالعات فنی 

تسهیل نموده و را اي  رژي هستهان آمیز از صلح

ــادالت  از  ــن مبـ ــرکت در ایـ ــق شـ ــز حـ نیـ

کشــورهاي عضــوي کــه از یــک . نــدبرخوردار

یـا   چنین شرایطی برخوردارند، باید به تنهایی

المللی  هاي بین سایر اعضا یا سازمان همراهبه 

بیشــتر اســتفاده از انــرژي هرچــه در توســعه 

در  آمیـز بـه ویـژه    اي براي اهداف صـلح  هسته

 اي عضو معاهـده و  هاي غیرهسته دولتلمرو ق

با توجه به نیازهاي منـاطق در حـال توسـعه    

معناي ضـمنی ایـن   . "جهان مشارکت نمایند

اي بایـد   هـاي هسـته   ماده آن است که دولـت 

ــاعدت   ــه مس ــه ارائ ــبت ب ــه   نس ــاي الزم ب ه

ــت ــاي غیرهســته درخواســت دول ــراي  ه اي ب

اي متعهـد   آمیز از انـرژي هسـته   استفاده صلح

بانـک سـوخت و    تأسـیس اشند، حال آنکه با ب

هـاي   لزوم احراز شرایطی خاص توسط دولـت 

اي، حق این گروه از کشـورها بـراي    غیرهسته

اي نادیـــده  هســـته  برخــورداري از فنـــاوري 

   . شود انگاشته می

ــالش  هــاي هســته دولــت ــاز ت اي از دیرب

اند تا در راسـتاي دسـتیابی بـه اهـداف      نموده

اي را  دیدات اشاعه هسـته ها و ته خود، نگرانی

اي نمـوده و بـه    هـاي غیرهسـته   متوجه دولت

ــه    ــترده هرگون ــاتی گس ــانور تبلیغ ــطه م واس

اي بـه چرخـه    هـاي غیرهسـته   دستیابی دولت

ــته  ــوخت هس ــتفاده    س ــت اس ــومی جه اي ب

ردیـف بـا    اي را هـم  آمیز از انرژي هسـته  صلح

اي قـرار   هاي هسـته  تالش براي ساخت سالح

  . دهند

اي از یـک سـو بـه     هسـته کشورهاي غیر

تحت نظـارت   تی پی ان معاهده 3موجب ماده 

المللـی انـرژي اتمـی     نظام پادمانی آژانس بین

گیرند و از سوي دیگر بـرخالف مـاده    قرار می

و مـواد، دانـش    تبادل کامـل تجهیـزات،  ، از 4

آمیـز   براي اهداف صـلح  تکنولوژیکیاطالعات 

در مقابــل، . شــوند محــروم مــی  اي هســته

رغم عدم پایبنـدي بـه    اي به ي هستهکشورها

تی در  پی ان 4و  2، 1تعهدات مندرج در مواد 

ــر اي و تأ قبــال کشــورهاي غیرهســته ــد ب کی

هــاي  حفــظ، نگهــداري و گســترش زرادخانــه

ــته ــار و    هســ ــال فشــ ــواره اعمــ اي، همــ

بر کشـورهایی کـه    ي راهاي بیشتر محدودیت

اي  آمیـز هســته  هـاي صـلح   دنبـال فعالیـت   بـه 

 عدم اشاعهاصلی خود در حوزه  هدف ،هستند

  .دهند قرار می

اي همواره نسبت به  کشورهاي غیرهسته

هـایی   اشـاعه نگرانـی    خطر تضعیف رژیم عدم
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توان بـه مـوارد زیـر     دارند که از آن جمله می

اي  عدم پایبندي کشورهاي هسته: اشاره نمود

و  1سالحی خود مطابق مـواد   به تعهدات خلع

ال معیارهاي دوگانه و ؛ اعمتی پی ان معاهده 6

اي  آمیــز از ســوي کشــورهاي هســته تبعــیض

اي بـا هـدف    نسبت به کشـورهاي غیرهسـته  

محروم ساختن آنها از حقـوق مشـروع خـود؛    

ــه ــاي هســته حفــظ و نوســازي زرادخان اي؛  ه

هـاي   انحصاري ساختن دسترسی بـه فنـاوري  

اي و برخـی   اي براي کشـورهاي هسـته   هسته

؛ تـی  پـی  ان عضومتحدان آنها حتی اعضاي غیر

تی از سوي برخی کشورها  پی ان 4نقض ماده 

هــاي  کیــد آن بــر انتقــال فنــاوريبــه رغــم تأ

ــته ــدهاي   هس ــترش تهدی ــال گس اي؛ و احتم

اي در نتیجه تـداوم مسـابقه تسـلیحات     هسته

  .اي هسته

اي، اصـول   ستهبه اعتقاد کشورهاي غیره

صـورت   زمـانی بـه   تـی  پی ان و اهداف معاهده

یابد که رویکردهاي  تحقق می آمیز غیرتبعیض

اي از سـوي جامعـه جهـانی     تجدیدنظرطلبانه

  توان بـه  از جمله این رویکردها می. اتخاذ شود

اجراهاي جدي بـراي ارزیـابی میـزان      ضمانت

آزمایی تعهدات کشورهایی اشاره کـرد   راستی

در . کننـد  که مواد مختلف معاهده را نقض می

اي قرار  س ناقضان معاهده، کشورهاي هستهأر

در مورد  6دارند که به دلیل عدم رعایت ماده 

ســالح، مشــکالت و معضــالتی را پدیــد  خلــع

  .اند آورده

و  ایـران  جمهوري اسـالمی  ـ7

  اي  بانک جهانی سوخت هسته

ایـران معتقــد اسـت کــه تشـکیل بانــک    

اي، تالشـی در جهـت    جهانی سـوخت هسـته  

اي بـه   منصرف ساختن کشـورهاي غیرهسـته  

ز دسـتیابی بـه دانـش و فنـاوري     ویژه ایـران ا 

اي و تکمیل این چرخـه   چرخه سوخت هسته

مخالفت بـا  . باشد براي تولید سوخت بومی می

اي از ســوي  انحصـار دانـش و فنــاوري هسـته   

اي و نیز هرگونه اقدام منجـر   کشورهاي هسته

اي از جمله مواضع آشـکار و   به آپارتاید هسته

اشاعه  سالح و عدم  اصولی ایران در حوزه خلع

ــی   ــمار م ــه ش ــد ب ــین   . آی ــرح چن ــران ط ای

اي را  پیشنهاداتی از سـوي کشـورهاي هسـته   

آمیز و در تعارض بـا حقـوق غیرقابـل     تبعیض

اي عضـو معاهـده    انکار کشـورهاي غیرهسـته  

دانسته و همواره بر این مسئله تأکید  تی پی ان

کرده است کـه هرگونـه طـرح پیشـنهادي از     

ــته   ــورهاي هس ــوي کش ــوق  س ــد حق  اي بای

اي در زمینـه   اي کشورهاي غیـر هسـته   هسته

ــاوري صــلح  ــش و فن ــز  برخــورداري از دان آمی

  .  اي و نیز تحقیق و توسعه را دربرگیرد هسته

اي  هـاي هسـته   تجربه ایران از همکـاري 

پایبنـدي    قبل از انقالب اسالمی گویاي عـدم 
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. اي به تعهـدات خـود اسـت    کشورهاي هسته

هـاي   افقتنامـه ایران در دوره قبل از انقالب مو

و  1974در سـال   امریکااي با  همکاري هسته

ــال  ــه در س ــان و فرانس ــا آلم ــاي  ب و  1976ه

ایران حتـی در آن  . به امضا رسانده بود 1977

درصد از سـهام شـرکت فرانسـوي     40دوران 

درصـــد ســـهام کارخانـــه  10ســـوفیدیف و 

ســازي اورانیــوم یورودیــف را خریــداري  غنــی

از کشـور را تـأمین   نمود تا اورانیـوم مـورد نیـ   

ــد ــف   . کنن ــا یورودی ــه تنه ــن، ن ــود ای ــا وج ب

بلکـه   ،اورانیومی در اختیـار ایـران قـرار نـداد    

اي  رغم وجود موافقتنامـه هسـته   نیز به امریکا

با ایران به تعهدات خود براي تحویل سـوخت  

، 1386، خمینـی  هدایتی(اي عمل نکرد  هسته

  ).117ص 

نیـز  ایران در دوره بعد از انقالب اسالمی 

همزمان با افشاگري گروهـک منـافقین علیـه    

اي بـا مـوجی از فشـارهاي     هاي هسته فعالیت

طـرح پرونـده   . سیاسی و اقتصادي مواجه شد

ــته ــس    هس ــام آژان ــوراي حک ــران در ش اي ای

المللی انرژي اتمی و متعاقـب آن، ارجـاع    بین

اي بـه شـوراي امنیـت در سـال      پرونده هسته

ــدور  و 2006 ــه در  ص ــک بیانی ــارس  29ی م

قطعنامـه  شـش  و ) 1385فروردین  9( 2006

 9( 2006ژوئیه  31در  1696شامل قطعنامه 

 23در  1737، قطعنامـــــه )1385مـــــرداد 

، قطعنامــــه )1385دي  2( 2006دســـامبر  

فـــروردین  4( 2007مـــارس  24در  1747

 2008مــارس  3در  1803، قطعنامــه )1386

ــفند  13( ــه )1386اس  27در  1835، قطعنام

ــر  6( 2008ســپتامبر  ــه ) 1387مه و قطعنام

) 1389خـرداد   19( 2010ژوئن  9در  1929

ــه    ــتثناي قطعنام ــه اس ــه ب ــابقی  1696ک م

هاي تحریمی علیه ایـران هسـتند، از    قطعنامه

جمله اقدامات گسترده جامعـه جهـانی بـراي    

باشـد کـه    اي ایران مـی  مقابله با برنامه هسته

دهنده تداوم مالحظـات سیاسـی     همگی نشان

اي براي ممانعت از دستیابی  اي هستهکشوره

اي و  آمیز هسـته  ایران به دانش و فناوري صلح

اي جهـت   برخورداري از چرخه سوخت هسته

  . تأمین سوخت راکتورهاست

تجربـه ایـران در هـر دو دوره بیـانگر آن     

اي از  اي در هر برهه است که کشورهاي هسته

تاریخ بنا به مالحظات سیاسی از پایبندي بـه  

اي خود در قبـال ایـران سـرباز     ات هستهتعهد

گونـه تضـمینی    به همین دلیـل، هـیچ  . اند  زده

اي  وجود ندارد که ایران با توقف برنامه هسـته 

اي بتوانـد   تبع آن چرخـه سـوخت هسـته     و به

سوخت مورد نیاز راکتورهـاي خـود را تـأمین    

بنابراین، آنچه مشخص اسـت مخالفـت   . نماید

هـانی سـوخت   ایران نـه بـا تشـکیل بانـک ج    

اي بلکه با رویکـرد و برخـورد سیاسـی،     هسته
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اي و  آمیز و دوگانـه کشـورهاي هسـته    تبعیض

بـرداري سیاسـی و امنیتـی از آن     احتماالً بهره

به عنوان ابزار اعمال فشار جهت دستیابی بـه  

ــی انحصــار هســته     اي و  اهــداف خــود یعن

جلوگیري از تبـدیل شـدن ایـران بـه عنـوان      

  .اي است ي غیرهستهالگویی براي کشورها

  فرجام

هـاي   بروز تحـوالت گسـترده طـی سـال    

اخیــر همچــون قاچــاق غیرقــانونی مــواد،     

اي داراي  هــا و اقـالم حســاس هســته  فنـاوري 

هـاي قاچـاق و    کاربرد دوگانـه توسـط شـبکه   

ــروه  ــط گ ــتفاده از آن توس ــال اس ــاي  احتم ه

هاي گسـترده   تروریستی، آشکار شدن فعالیت

ــره  هســته ــی، ک ــراق، لیب ــز  اي ع شــمالی و نی

دســتیابی ایــران بــه چرخــه ســوخت بــومی،  

اي را برآن داشـت   بسیاري از کشورهاي هسته

تا بر تقویت نظام پادمان آژانس و در مجمـوع  

زیرا با بروز این . اشاعه تأکید نمایند رژیم عدم 

المللی انرژي  تحوالت، نظام پادمان آژانس بین

ــر فعالیــت اي  هــاي هســته اتمــی کــه نــاظر ب

ا بود به نوعی زیر سؤال رفـت و لـذا از   کشوره

این جهت ضرورت داشت تا به واسـطه اقـدام   

جمعی کشورها زمینه تقویـت نظـام پادمـانی    

  . آژانس فراهم آید

شده توسـط   هاي ارائه پیشنهادات و طرح

کشورها به صورت انفرادي یا جمعی، نهادها و 

المللـی بـیش از آنکـه     رتبه بـین  اشخاص عالی

ظــام پادمــان آژانــس باشــد، کننــده ن تقویــت

کننده رویکردي جدید بـا هـدف اعمـال     ایجاد

هاي بیشتر بر دستیابی کشـورهاي   محدودیت

اي به چرخـه سـوخت بـومی و نیـز      غیرهسته

اي  المللـی سـوخت هسـته    تضمین عرضه بین

بنـابراین، ایـن گونـه اسـتنباط     . بوده و هست

گـردد کـه تقویـت نظـام پادمـان آژانـس        می

اي  اي بوده تا کشـورهاي هسـته   احتماالً بهانه

ــیض   ــد و تبع ــري جدی ــق   در رویک ــز، ح آمی

معاهـده   4غیرقابل انکار کشورها تحت مـاده  

تــی را نادیــده انگاشــته و از طـــرق     پــی  ان

سازوکارهاي چندجانبه مانع از دستیابی آنهـا  

در . سازي و بـازفرآوري شـوند   به فناوري غنی

اي بـه   نتیجه این امـر، کشـورهاي غیرهسـته   

المللـی تبـدیل    کنندگان سـوخت بـین   فمصر

خواهنـد شـد کـه نـه تنهـا بـه واســطه آن از       

بلکـه   ،تعامالت سیاسی آتی دور خواهند ماند

به لحاظ سـاختاري نیـز همـواره بـه سـوخت      

از آنجـا کـه   . المللی وابسته خواهنـد بـود   بین

اي از طریـق   المللی هسـته  عرضه سوخت بین

ــالی از    ــواره خ ــه هم ــازوکارهاي چندجانب س

هـاي سیاسـی نبـوده اسـت، از ایـن رو       شائبه

کننده  امکان توقف عرضه به کشورهاي مصرف

بنــا بــه دالیــل سیاســی بعیــد و دور از ذهــن 

اي قــادر  در واقــع، کشـورهاي هســته . نیسـت 
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اي  خواهند بود از گزینه عرضه سوخت هسـته 

کننـده بـه عنـوان ابـزار      به کشورهاي دریافت

منافع خود اعمال فشار براي پیشبرد اهداف و 

  . بهره جویند

 تأسـیس اي تا پـیش از   کشورهاي هسته

اي همواره بر عـدم   بانک جهانی سوخت هسته

اي بـه سـالح    دستیابی کشـورهاي غیرهسـته  

 عــدم اشــاعهاي طبــق مفــاد معاهــده  هســته

اي تأکیـد داشـتند، امـا بـا      هـاي هسـته   سالح

این بانک فراتر از تعهدات منـدرج در   تأسیس

رداشته و درصدد هستند تـا  این معاهده گام ب

هـاي بیشـتر، از دسـتیابی     با اعمال محدودیت

اي بـه چرخــه ســوخت   کشـورهاي غیرهســته 

ایـن مسـئله   . بومی نیز ممانعت به عمل آورند

اي کشـورهاي   معنایی جز تداوم انحصار هسته

هـاي   اي، ممانعـت از توسـعه پیشـرفت    هسته

ــی    ــکی و علمـ ــاورزي، پزشـ ــنعتی، کشـ صـ

ي و نیز ایجـاد شـکاف و   ا کشورهاي غیرهسته

اي و  اي عمیق میـان کشـورهاي هسـته    فاصله

آمیـز   اي به شکلی نـابرابر و تبعـیض   غیرهسته

اي ســعی  در واقــع، کشــورهاي هســته. نـدارد 

دارنــد تــا بــا تأکیــد بــر تعهــدات کشــورهاي 

سالحی خود را بـه   اي، تعهدات خلع غیرهسته

حاشیه برانند و از پیگیـري جـدي آن امتنـاع    

  .ورزند

اي  رسد کشـورهاي غیرهسـته   ه نظر میب

ــه   ــه دور از هرگون ــد ب ــه نتوانن در صــورتی ک

هـا و سـازوکارهاي   راهکاراختالفی با یکـدیگر  

ــن   ــا ای ــه ب ــراي مقابل منســجم و واحــدي را ب

رویکرد چندجانبه ارائه دهند، حقوق طبیعـی  

ــده ان  ــل معاه ــا ذی ــی آنه ــطه   پ ــه واس ــی ب ت

گیري رژیم جدیـدي بـا هـدف محـدود      شکل

دستیابی آنها به چرخه سوخت بـومی   ساختن

بیش از پیش در معرض تهدید و نقـض قـرار   

بنـــابراین، کشـــورهاي  . خواهـــد گرفـــت 

اي تا زمانی که این رژیم جدیـد بـه    غیرهسته

واسطه پذیرش جمعی نهادینه نگشـته اسـت،   

توانند از طریق پافشاري بر مواضع اصـولی   می

خود به ویژه در قالب جمعی و گروهی مانع از 

ایجاد نوعی اجماع جهانی علیه حقوق طبیعی 

  . خود گردند

اگرچه امروزه کشورهاي همچون امـارات  

ــرط    ــا ش ــی، عربســتان و قطــر ب متحــده عرب

نظـر کـردن از    دریافت سوخت در قبال صرف

انـد   چرخه سوخت بومی اعالم موافقت نمـوده 

اما در این میان کشورهایی وجـود دارنـد کـه    

قوق طبیعی خود راحتی از ح حاضر نیستند به

از ایـن رو، موفقیـت بانـک    . پوشی کنند چشم

انداز آتـی آن   اي و چشم جهانی سوخت هسته

نظـر کشـورهاي مختلـف در     به جهت اختالف

اگرچـه بسـیاري از   . اي از ابهام قـرار دارد  هاله
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اي تالش دارند تا همراهی و  کشورهاي هسته

اي را در ایـن   مشارکت کشـورهاي غیرهسـته  

آورند، امـا دسـتیابی بـه یـک      رابطه به دست

چنــین هـــدفی آســان نیســـت و احتمـــاالً   

  . هاي بسیاري را به همراه خواهد داشت چالش

  

  پانوشت

اي، سازمانی واقع در شـهر   ابتکار عمل تهدید هسته. 1

واشنگتن است که هدف اصلی آن، کـاهش تهدیـدات   

باشـد و   اي، بیولوژیکی و شیمیایی می هاي هسته سالح

المللی مدیرانی از کشورهاي چـین،   ینتوسط شوراي ب

فرانسه، هند، ژاپن، پاکستان، روسیه، سوئد، انگلیس و 

  . شود اداره می امریکا
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