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  ایرانبرنامه انرژي خورشیدي براي 

  هاي تجدیدشونده؟نرژي از برنامه اتمی ایران به مدد ا مانعتم

  

رادیواکتیو، نابودي امواج از خطر آلودگی دائمی و گسترده  در ایران بسیار ناگوار خواهد بود وتأثیرات جنگ 

را در برخواهد  عدم ثبات صلح جهانی و احتماالًفارس منطقه خلیج  در عدم ثبات گسترش تا ها و مناطقانسان

  .ندنظرهم جنگاحتمالِ این مخاطرات در مخالفت با اندرکاران به دلیل از دست تعدادي. داشت

توسعه امکانات نماید. ئیِ خود اعالم میهاي هستهرا رسماً دلیل فعالیتنیاز به گسترش منایع تولید انرژي  ،ایران

توان ضرورت تأمین انرژي در ایران را نفی نمود، ن که نمیتولید انرژي نیز براي توسعه ایران ضروري است. با آ

  ئی براي این منظور کامًال غیرضروري است.اما در عین حال نیز باید قید شود که استفاده از انرژي هسته

ایران نه تنها داراي منایع گسترده انرژي فسیلی است، که البته در درجه نخست به منظور صادرات مورد استفاده 

ایران  ع انرژي تجدیدشونده دارد. با توجه به آن کهمناب براي استفاده از بلکه امکانات بالقوه عظیمی گیرد،میقرار 

ا نماید، بهتر است که بقیه جهان، خود راستفاده سیاسی میهمواره از نفت و گاز خود تهدید به جنگ،  به موازات

هاي انرژيد. بهترین و سریعترین راه براي رسیدن به این هدف، استفاده از نمای نیازبی نفت و گاز ایران از

هاي تجدیدشونده، در بردارنده منافع این کشور انرژي منابع یران نیز استفاده گسترده ازست. براي ااتجدیدشونده 

تأمین و  ساخت پاالیشگاهبا در مقایسه ئی و یا زیرا در مقایسه با گسترش پرهزینه و دشوار انرژي هسته بود. خواهد

با هزینه کمتر نیاز روزافزون تر و هاي تجدیدشونده، سریعتوان با استفاده از انرژيمی ها،انرژي مورد نیاز نیروگاه

هاي تجدیدشونده در سطح امکانات بالقوه انرژي استفاده و گسترش ،به این دلیل  نمود. هبه انرژي را برآورد

  باشد.  یکننده در سیاست جهانعقول است و بایستی استراتژي تعیینم کامًالجهان و در ایران 

ر است، اما حق ئی برخورداآمیز از انرژي هستهاز حق استفاده صلح الملل،بر اساس حقوق بین ایران نیز با آن که

ه در ایران هاي تجدیدشوندئی نیست. گسترش انرژيآمیز به معناي اجبار به استفاده از انرژي هستهصلح استفاده

ئی از استفاده از انرژي هستهبه آسانی کند، بلکه ایران را ئی ایجاد نمیهاي هستهخللی در حق استفاده از انرژي

  خواهدکرد.  نیازبی
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صحیح است. اما به منظور مانع شدن از بروز جنگ در منطقه، تأکید بر دیپلماسی ، بحران کنونیمواجهه با در 

هاي آمیز و از جمله ارائه پیشنهاد به ایران جهت استفاده از انرژيهمواره کلیه امکانات صلحدیپلماسی باید 

  تجدیدشونده را در برگیرد.

راه براي  اکنونهمدر حال حاضر در حال ارزیابی امکانات بالقوه ایران است.  )SUNAهاي نو ایران (سازمان انرژي

هاي با استفاده از انرژي ،ایران توسعه کشورهداف از اکند،  پیشنهادجامعه جهانی باز است تا فعاالنه به ایران 

نماید. براي این امر حتی نیازي به مصوبه سازمان ملل متحد نیست بلکه یکایک  ِ گسترده، حمایتتجدیدشونده

پیشنهادي د چنین تواننمانند اتحادیه اروپائی و حتی تک تک کشورها و از جمله آلمان، می اندرکاران،دست

پیشنهاد  توانئی صرفنظر نماید، میبپذیرد که از برنامه هسته که در صورتی که ایران متقابًالسان ارائه کنند. بدین

هاي رژيهاي تجدیدشونده و یا ایجاد کارخانه تولید انئی و یا لجیستیکی براي گسترش انرژيحمایت مشاوره

- فن توان این پیشنهاد را به دلیل غیرقابل اجرا بودن رد کرد:نمی هز. در هر صورت امروارائه دادرا تجدیدشونده 

خورشیدي،  -هاي حرارتینیروگاه ویژهبه: به تعداد پرشمار موجود استآوري هاي انرژي تجدیدشونده 

سلولهاي در سواحل و حتی  ینیروگاه آبی کوچک، نیروگاه بیوگاز، انرژي موجبادي،  انرژيژئومتري، 

ها نیاز ایران به آوري. با استفاده از این فناست اژ نیز در ابعاد تجاري و صنعتی در دسترسفتوولتخورشیدي 

تولید برق  اکنونهمد. انجام خواهد شتر و با هزینه کمتر ئی،سریعدر مقایسه با انرژي هسته ،گسترش تأمین انرژي

ئی هاي جدید هستهتر از احداث نیروگاههزینه، کمفتوولتاژ هاي خورشیديهاي بادي و سلوله از نیروگاهبا استفاد

به آسانی پذیر است، نادرست و ئی امکاناست. این استدالل که توسعه ایران منحصرًا با استفاده از انرژي هسته

  قابل رد است. 

اجراي  شامل حمایت گسترده در جهت باید ایران، که خورشیدي به تولید انرژي براي ارائه یک پیشنهاد مشخص

تواند باعث دو ئی باشد، مینظر کردن ایران از گسترش انرژي هستهو همچنین همراه با صرف پیشنهادن ای ملیع

  واکنش احتمالی از سوي ایران گردد:

استدالل پیشنهاد توسط ایران که نتیجه آن چنین خواهد بود: براي ایران دشوار خواهد شد،  عدم پذیرش .1

که هزینه رغم آنبهکند، هاي تجدیدشونده را رد میاي گسترش انرژيالمللی برنمایدکه چرا پیشنهاد بین

یران . در صورتی که ائی استهاي هستهتر از احداث نیروگاههزینهئی کمبه نحو قابل مالحظه تولید برق

ئی اصرار بورزد، استفاده از انرژي خورشیدي، همچنان بر استفاده از انرژي هسته به رغم ارائه پیشنهاد

تواند با سهولت بیشتري فشار بر ایران را افزایش دهد. در این صورت ادعاي ایران مبنی جامعه جهانی می

 د.ئی است، از اعتبار ساقط خواهد بوستهنیروگاه ه نیازمند بهآن که منحصراً با هدف تولید انرژي بر 

رفع مشکل خواهد بود. آمیزدر جهت به معناي حرکتی صلح قبول پیشنهاد توسط ایران: چنین واکنشی .2

 تعدادي از در این صورت ایران در پی ساخت راکتورهاي اتمی نخواهد بود و جامعه جهانی و یا 
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انرژي خورشیدي کمک فعاالنه خواهند کرد تا ایران بتواند مشکالت به ایران در زمینه تولید  کشورها

 تولید انرژي خود را رفع نماید. 

به جاي تقابل هاي غربی تالش کنند، چنین استراتژي را تدوین نمایند. ما دولتدر هر صورت الزم است که 

ها را به آمیزي است که ملتآوري صلحفن، هاي تجدیدشوندههائیم و انرژيکاري ملتها نیازمند همدولت

براي  عکس، باعث جدائی است و با خود مخاطراتی غیرضروريئی، بهدهد. اما انرژي هستهیکدیگر پیوند می

  جامعه جهانی به همراه دارد. 
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