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الوارد ذكره تسع مرات في  النووي اإليراني بعدما شاركت في انطالقه عبر مفاعل طهران  البرنامج  تطارد أميركا 
االتفاق المعلن عام 2015، وسبق أن زودته باليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية، فما هي أهميته ودوره الحالي؟

انطالقة بمساعدة أميركية 
عبر مفاعل طهران البحثي

برنامج 
إيران النووي

طهران ـ صابر غل عنبري

ــانـــي  ــثـ فـــــي نــــوفــــمــــبــــر/ تــــشــــريــــن الـ
 AMF شـــركـــة  ــراء  ــبــ خــ زار   ،1967
األمــيــركــيــة طــهــران، لــوضــع اللبنة 
الــنــووي اإليــرانــي، عبر  األســاســيــة للبرنامج 
تــركــيــب وتــشــغــيــل مــفــاعــل طـــهـــران لــلــبــحــوث، 
بعدما وافقت الواليات املتحدة األميركية عام 
الشاه، ضمن خطة  لنظام  إهدائه  على   1959
»الــذرة  الرئيس دوايـــت أيــزنــهــاور املــعــروفــة بـــ
مــــن أجـــــل الـــــســـــام«. ســـبـــق ذلـــــك إبـــــــرام إدارة 
اتفاقية   1957 آذار  مــــارس/   5 فــي  أيــزنــهــاور 
مــن 11 مـــادة مــع نــظــام محمد رضـــا بهلوي، 
ملــســاعــدة طـــهـــران عــلــى االســـتـــخـــدام السلمي 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، غــيــر أن بــهــلــوي عــقــد صفقة 
نـــوويـــة مـــع فــرنــســا عـــام 1974 لــبــنــاء مصنع 
مع  وبعدها  الــيــورانــيــوم،  لتخصيب  مشترك 
جنوب أفريقيا لشراء الكعكة الصفراء )وقود 
للمفاعات يمكن استخدامه لتصنيع الساح 
نــوويــة، ما  الــنــووي(، وتأسيس بنية تحتية 
أثار شكوكا في األوساط األميركية بأن إيران 
أطلقت بحوثا في مستويات متدنية إلنتاج 

األسلحة النووية.

زيارة إلى مفاعل طهران
العاصمة  وســط  للبحوث  مفاعل طهران  يقع 
في شارع »أمير أباد شمالي«، وتوجد النواة 
املــركــزيــة للمفاعل عــلــى عــمــق ثــمــانــيــة أمــتــار، 
ــــي، ولـــدى  ــرانـ ــ بــحــســب مـــوقـــع الــتــلــفــزيــون اإليـ
ــة وأهــمــيــة  ــانـ ــكـ ــران لـــلـــبـــحـــوث »مـ ــهــ مـــفـــاعـــل طــ
ــي،  ــرانــ ــنــــووي اإليــ قـــصـــوى« فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــ
بــحــســب رئــيــس املــفــاعــل، والـــــذي الــتــقــاه مــعــّد 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــســـادس مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان 
املاضي خال الزيارة مفضا عدم اإلفصاح عن 
اسمه العتبارات أمنية، مشيرا إلى أن املفاعل 
»يــشــكــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة األســـاســـيـــة ونــقــطــة 
اإليرانيني  العلماء  وتعليم  لتدريب  االنطاق 
قائا:  الــنــووي«،  البرنامج  فــي  يعلمون  ممن 
أعــمــال مفاعل  أهــم  والــطــواقــم  العلماء  »تربية 
طهران للبحوث«، غير أن املفاعل، والذي يعمل 
النظري  الجانب  يتجاوز  ميغاوات،   5 بقدرة 

وقود عالي التخصيب
ــــود  ــــوقـ ــوث بـ ــحــ ــبــ ــلــ ــ ــران ل ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــل طـ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــــل مـ ــمـ ــ عـ
والــذي   ،)HEU( التخصيب  عالي  اليورانيوم 
تتجاوز نسبته 90%، لكن تم تخفيضها إلى 
20% من النوع الصفيحي Al-U3O8 منذ عام 
التخصيب  خــفــض  بــرنــامــج  إطــــار  فـــي   1993
البحثي واختبار املفاعات )RERTR(، التابع 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب موقع 

الدبلوماسية اإليرانية اإلصاحي.   
قـــد زودت مفاعل  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وكـــانـــت 
كــيــلــوغــرامــات  بخمسة  تشغيله  عــنــد  طــهــران 
مــن الــيــورانــيــوم املــخــصــب بــدرجــة نــقــاء %90، 
ــتـــصـــار الــــثــــورة اإلســـامـــيـــة عـــام  لـــكـــن بـــعـــد انـ
ــالـــوقـــود، إلــى  ــران بـ ــ 1979، رفـــضـــت تـــزويـــد إيــ
أن عــقــدت طــهــران صــفــقــة مــع األرجــنــتــني عــام 
مـــن وقـــود  كــيــلــوغــرامــا  1987 الســـتـــيـــراد 116 
الــيــورانــيــوم ملــدة عشرين عــامــا، حسب تقرير 

لوكالة »تسنيم« اإليرانية املحافظة.
إال أن األرجــنــتــني امــتــنــعــت أيــضــا عـــام 2008 
إيــــران بــالــوقــود نتيجة الضغوط  عــن تــزويــد 
األمــيــركــيــة، وهــو مــا دفــع طــهــران إلــى التوجه 
نــحــو إنـــتـــاجـــه، إذ يـــقـــول بـــهـــروز كــمــالــونــدي، 
املتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية: 
»لــــو وافـــقـــوا عــلــى تـــزويـــدنـــا بــهــذا الـــوقـــود ملا 
ــــا ســنــتــجــه نـــحـــو تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 

ّ
كــــن

ملوقع  حــديــث  فــي  ذلـــك  مــعــلــا   ،»%20 بنسبة 
»الــدبــلــومــاســيــة اإليـــرانـــيـــة« اإلصـــاحـــي، بــأن 
»إنتاج اليورانيوم بهذه النسبة ليس له مبرر 

اقتصادي بسبب كلفة املعدات املطلوبة«. 
ــأة الــــوحــــيــــدة  ــشــ ــنــ ويــــعــــد مــــفــــاعــــل طـــــهـــــران املــ
الـــتـــي تــعــمــل بــاســتــمــرار بـــالـــيـــورانـــيـــوم عــالــي 
التخصيب بنسبة 20%، وفق تصريح رئيس 
»العربي الجديد«، قائا إن مفاعات  املفاعل لـ
»ضــــرورة أن  ـــ الــبــحــوث تــعــمــل بــهــذا الـــوقـــود لــ
يــكــون تــدفــق الــنــيــوتــرون عــالــيــا الســتــخــدامــه 
املفاعل  إن  بها«. ويقول  الخاصة  األعمال  في 
الدولية  الــوكــالــة  مــن  منتظمة  لرقابة  يخضع 
للطاقة الذرية وفق معاهدة الحد من انتشار 
األسلحة النووية )NPT(، مؤكدا أنه »بعد نقل 
وقود اليورانيوم إلى املفاعل يتم فك الشمعة 

لتفتيشه من قبل مفتشي الوكالة الدولية«.  
ــيــــوم بـــهـــذه الــنــســبــة  ــيــــورانــ لـــكـــن تــخــصــيــب الــ
ــران الــنــوويــة بشكل  ــ ــدرات إيـ ــ الــعــالــيــة يــرفــع قـ
كبير، ويقّربها مــن »زمــن االخــتــراق الــنــووي« 
الــتــي  الـــزمـــنـــيـــة  الـــفـــتـــرة  وهـــــي   ،)Breakout(
تستطيع فيها أي دولــة أن تخصب ما يكفي 
من اليورانيوم لصناعة الساح النووي، لذلك 
ظلت مسألة تخصيب اليورانيوم واحــدة من 
التي  املــفــاوضــات  فــي  الخافية  القضايا  أهــم 
انتهت إلــى االتــفــاق الــنــووي عــام 2015، حيث 
منع القرار رقم 1737 الصادر عن مجلس األمن 
الدولي، في 23 ديسمبر/ كانون األول 2006، 
إيـــران مــن تخصيب الــيــورانــيــوم إطــاقــا. لكن 
في نهاية املطاف، وافقت املجموعة السداسية 
فقط،   %3.67 مــســتــوى  عــنــد  التخصيب  عــلــى 
االتفاق  مــن  والــســابــع  الخامس  البندين  وفــق 
النووي والذي ذكر مفاعل طهران تسع مرات.  
وتـــقـــرر تــأمــني وقــــود املــفــاعــل مـــن خــــال عقد 
صــفــقــات تــجــاريــة مـــع الـــخـــارج، كــمــا ورد في 
ــارة إلــــى أن  ــ ــ ــاق، مـــع اإلشـ ــفــ الــبــنــد 60 مـــن االتــ
مجموعة 5+1 ستسهل هذه الصفقات و»في 
حال لم تكن هناك إمكانية لعقد صفقة لتأمني 
هــــذا الــــوقــــود، فـــــدول املــجــمــوعــة تـــوفـــر كمية 
في   19.75 بنقاء   U3O8 اليورانيوم  أوكسيد 

املائة ألجل إنتاج وقود مفاعل طهران«. غير 
أن إيران في إطار خفضها املستمر لتعهداتها 
املنصوص عليها في االتفاق النووي، كسرت 
الـــحـــد املــســمــوح بـــه لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
ورفـــعـــت الــنــســبــة إلــــى 20% فـــي 4 ديــســمــبــر/ 
»فـــــــوردو«،  مــنــشــأة  فـــي   ،2020 األول  ــانـــون  كـ
ــــوم 13 إبــــريــــل/ نــيــســان  ــــط الــــبــــاد، ثــــم يـ وسـ
املـــاضـــي، رفــعــتــهــا إلـــى 60 فـــي املـــائـــة، إلنــتــاج 
الطبية  األدويــة  »موليبدنوم« لصناعة  مــادة 
املـــشـــعـــة، ردا عــلــى الـــهـــجـــوم الـــــذي اســتــهــدف 
 4 اليورانيوم يوم  منشأة »نطنز« لتخصيب 
الذرية  الطاقة  أعلنته منظمة  ما  إبريل، وفق 

اإليرانية عبر التلفزيون املحلي. 
لــم يكن رفــع إيـــران تخصيب الــيــورانــيــوم إلى 
20% بدافع الحاجة إليه، إذ قال رئيس منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة اإليــرانــيــة علي أكــبــر صالحي، 
للتلفزيون  الــثــانــي 2020،  كــانــون  يــنــايــر/  فــي 
اإليراني، إن طهران »تمتلك وقود اليورانيوم 
الخمس  للسنوات  طهران  ملفاعل   %20 بنقاء 
املقبلة«، مضيفا أنها »ستخزن ما ستنتجه«.

مخاوف غربية 
من عمليات التطوير

ــيــــوم الــــخــــام مــن  ــيــــورانــ اســـــتـــــوردت إيــــــــران الــ
املــادة  الــخــارج، قبل أن تكتشف مناجم هــذه 
ألول مرة عام 1994، وبدأت عملية االستخراج 
يـــزد، وســط  مــن منجم »ســاغــنــد« بمحافظة 
إيــــران لتطوير  عـــام 2009. وتــخــطــط  الـــبـــاد، 
ــران لــلــبــحــوث، إذ أعــلــنــت  ــهـ وقـــــود مــفــاعــل طـ
املاضي، وفقا  الثاني  يــوم 13 يناير/ كانون 
للتلفزيون اإليراني، عن إطاق أنشطة بحث 
للمفاعل،  مــتــطــور  وقـــود  لتصميم  وتــطــويــر 
املعدني«  »اليورانيوم  تستخدم  أنها  معلنة 
وسيط  كمنتج  مــشــعــة(  ســامــة  ثقيلة  )مــــادة 
إلنتاج هــذا الــوقــود، لكن هــذه الخطوة نالت 
اعـــتـــراضـــات دولـــيـــة شـــديـــدة، لــتــصــدر أملــانــيــا 
 16 يــوم  مشتركا  بيانا  وبريطانيا  وفرنسا 
من الشهر نفسه، مؤكدة أن ما قالته طهران 
»ليس له مناٍح مدنية وينطوي على جوانب 

عسكرية خطيرة«.  
إنتاج   24 بنده  في  النووي  االتفاق  ويحظر 
أو الــحــصــول عــلــى مــعــدن الـــيـــورانـــيـــوم، كما 
تنص املادة 26 في امللحق األول لاتفاق على 
أنه »إذا أرادت إيران البدء بالبحث والتطوير 
اليورانيوم  معدن  أســاس  على  وقــود  بشأن 
ألجل مفاعل طهران البحثي بكميات قليلة، 
أن تعرض  وذلـــك بعد عشر ســنــوات، عليها 
بــرنــامــجــهــا عــلــى الــلــجــنــة املــشــتــركــة وتــتــابــع 

إقرار اللجنة«.   
متعددة،  استخدامات  املعدني  ولليورانيوم 
أهمها في إنتاج الرؤوس النووية للصواريخ، 
كــمــا يــقــول الــخــبــيــر الـــنـــووي اإليـــرانـــي الــبــارز 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــور، لـ ــ حـــســـن بــهــشــتــي بــ
ــــام الــغــربــي يــرّكــز عــلــى هــذا  مضيفا أن »اإلعـ
الشكل من االستخدام، ويزعم أن إيــران تعمل 

على أهداف عسكرية من خال ذلك«. 
ويرد رئيس مفاعل طهران على ما سبق بأن 
»الوقود الحالي بات قديما وقلّما يستخدمه 
ــــى أن  مـــفـــاعـــل شــبــيــه فــــي الــــعــــالــــم«، مـــشـــيـــرا إلـ
»الوقود املتطور كثافته عالية ويحّسن جودة 
املنتجات ويقصر مدة اإلنتاج ويزيد من دقة 
االختبارات النووية وسرعتها«، لكنه يكشف 
أن »العمل إلنتاج هذا الوقود هو في مراحله 

البحثية ولم يدخل بعد مرحلة اإلنتاج«.

اختبار  إجـــراء  »مثل  عملياتية  نشاطات  إلــى 
الــوقــود الــنــووي املــنــتــج فــي مــنــشــآت أخـــرى«، 
وهنا يوضح رئيس املفاعل أن »بعض الدول 
ــــادرة  ــود لــكــنــهــا غـــيـــر قـ ــوقــ يــمــكــن أن تــتــنــج الــ
ــار فــاعــلــيــتــه وجـــــودتـــــه«. ويــنــتــج  ــبـ ــتـ عـــلـــى اخـ
 ،)Radionuclide( ــة  املــشــعَّ ــوويــدات 

َّ
الــن املــفــاعــل 

الــتــي تــســتــخــدم فــي مــجــاالت الــطــب والـــزراعـــة 
والصناعة، حسب رئيسه، والذي أشار أيضا 
 ،)Turbine( النووية  »التوربينات«  إنتاج  إلى 
الــنــووي  والتحليل  البيئي  الــتــلــوث  ملــواجــهــة 

للمواد الزراعية واكتشاف آثار الجريمة.
ويــضــيــف رئــيــس مــفــاعــل طـــهـــران، فــي حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أهــم وظــائــف املفاعل  لـــ
ــاج 5  ــتـ عــلــى الــصــعــيــد الـــطـــبـــي، تــتــمــثــل فـــي إنـ
مليون  ويستفيد  أدويـــة مشعة،  مــن  أصــنــاف 
مــريــض ســرطــان مــن أدويــــة املــفــاعــل، بحسب 
تــصــريــحــات رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
»إيلنا«  لوكالة  صالحي  أكبر  علي  اإليــرانــيــة 

العمالية اإلصاحية.
ويـــؤكـــد رئـــيـــس مــفــاعــل طـــهـــران لــلــبــحــوث أن 
مؤسسته هــي األهــم فــي إيـــران، لكنها ليست 
الوحيدة، مشيرا إلى وجود مفاعلني بحثيني 
آخرين في مدينة إصفهان، فضا عن استمرار 
الـــعـــمـــل إلكــــمــــال مــــشــــروع مـــفـــاعـــل »خــــنــــداب« 

البحثي للماء الثقيل في أراك، وسط الباد. 
وبدأت عملية إنشاء مفاعل »خنداب« البحثي 
قبل 22 عاما، ولكنه »أكثر تعقيدا من مفاعل 
طهران للبحوث«، حسب تصريحات صالحي. 
الخمس  الـــدول  )تــضــم  وأبـــدت مجموعة 1+5 
باإلضافة  األمــن  مجلس  في  العضوية  دائمة 
إلــى أملــانــيــا(، قلقها مــن إنــشــاء املفاعل بسبب 
إنتاجه سنويا نحو 8 كيلوغرامات من مادة 
تكفي  الكمية  هــذه  أن  معتبرة  البلوتونيوم، 
التوجه نحو  إيــران  قــررت  إذا  لصناعة قنبلة 
الــنــوويــة، وبــالــتــالــي اتفقت  صناعة األســلــحــة 
الــثــالــث من  البند  إيـــران واملــجــمــوعــة بموجب 
امللحق األول باالتفاق النووي على إغاق قلب 
املفاعل باإلسمنت وإعادة بنائه، وأكد رئيس 
ــة اإليـــرانـــيـــة عــلــي أكــبــر  ــذريـ مــنــظــمــة الــطــاقــة الـ
صالحي أنه بعد »إعادة بناء املفاعل سينتج 

سنويا قرابة كيلوغرام من البلوتونيوم«.
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