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 (1شماره)ایمهروزملیفناوریهستهناویژه

 روس ملی فناوری هسته ای و تاریخچه آن
 ًغٌض دس سبصی غٌی کبهل صًجیشُ یک اًذاصی ساُ ٍ اٍساًیَم سبصی غٌی ٍسیبفٌ ثِ ایشاى دستیبثی خجش 5831 سبل هبُ فشٍسدیي 02 

 جَاى داًطوٌذاى آهیض افتخبس ّبی تالش اص لذسداًی پبس ثِ فشٌّگی، اًمالة ػبلی ضَسای تصَیت ثب خجش ایي پی دس. ضذ اػالم

 «ای ٍسی ّستِبفٌ»تمَین سسوی ایشاًیبى سٍص هلی ای دس  ، همبسى ثب تکویل چشخِ سَخت ّستِي هبُفشٍسدی ثیستن اسالهی، ایشاى

 ًبم گشفت.

بل حبضش هٌحصشاً دس اختیبس تؼذاد کوی اص کطَسّبی ایي في آٍسی دس ثشگیشًذُ ثسیبسی اص ػلَم هٌْذسی ٍ پبیِ است ٍ دس ح

 .جْبى است. اّویت کست ایي في آٍسی هَجت جْص ػلوی ٍ دس ّوِ صهیٌِ ّبی ػلوی ٍ صٌؼتی دس کطَسهبى ضذُ است

 51222ثیص اص ای هشتجظ ثب چشخِ سَخت تب کٌَى  ك دٍ سبل ٍ ًیوِ فؼبلیت ّبی ّستِجوَْسی اسالهی ایشاى پس اص سفغ تؼلی

 است. اًذاصی ًوَدُ  ًتشیفیَط سا ًصت ٍ ساُسب

ای ثَدُ است کِ  سیبستْبی هذثشاًِ ٍ دٍساًذیطبًِ ای ثیص اص ّش چیض هشَّى تصویوبت ٍ ٍسی ّستِبیي هَفمیت ثضسگ دس فٌا

 ٍ « یپبیذاس»ای کطَسهبى صَست گشفتِ است ٍ ًطبى داد کِ  بم دس سفغ تؼلیك اص تأسیسبت ّستِتَسظ هسئَالى ػبلی ستجِ ًظ

ّبی داًص  هی تَاى للِ «ًیشٍّبی خالق کطَسثِ  اػتوبد»ٍ  «خَدثبٍسی» ٍ ًبهطشٍع دیگشاى ی دس همبثل خَاستِ «همبٍهت»

 .ح کشددس حذالل صهبى هوکي فت سا ای پیطشفتِ ّستِ

 نگاهی به گذشته

ثشای تبهیي اًشطی دس جْبى، سجت ضذ  ّبی فسیلی هیالدی هَج ًگشاًی اص کبّص ٍ پبیبى رخبیش سَخت5512اص سبلْبی پبیبًی دِّ

 .کطَسّبی صیبدی ثِ کبسٍاى پشضتبة جَیٌذگبى فٌبٍسی اتوی ثپیًَذًذ

، دس جوغ کطَسّبیی لشاس داضت کِ رخیشُ کشد ای آهشیکب ػول هی ذاسم هٌغمِػٌَاى طاً حکَهت پْلَی ثِ صهبى،س هب ًیض کِ دس کطَ

 .هٌبثغ ًفتی سٍ ثِ پبیبى داضتٌذ

ػٌَاى ًخستیي اٍلَیت ثشخَسداسی اص  ، ٍ کطَسّبی غشثی، ایشاى سا ثِ تیبثی ثِ ایي سَخت جذیذ تالش کشددس ثٌبثشایي ثشای

ای دس ثَضْش تَسظ  تشیي هذت، ًخستیي پشٍطُ ػولیبتی فٌبٍسی ّستِ اًشطی اتوی دس هٌغمِ خبٍسهیبًِ اػالم کشدًذ ٍ دس کَتبُ

 .کبسضٌبسبى آلوبًی ثب پطتیجبًی آهشیکب کلیذ خَسد

ای تشغیت ٍ ایي تکٌَلَطی سا ثِ ایشاى هٌتمل کشد )ایبالت هتحذُ آهشیکب(،  ًخستیي کطَسی کِ ایشاى سا ثِ دستیبثی ثِ فٌبٍسی ّستِ

 .ش، ثَدا ای ّبی ّستِ ًخستیي هخبلف اهشٍصی ایشاى دس تحمك فؼبلیت

دسآهذ ٍ ایشاى دس  (I.A.E.A) ًشطی اتویالوللی ا  ، ثِ ػضَیت آطاًس ثیي5513ّبی آضکبسی کِ ایشاى دس سبل  ّوبى حوبیت

، آى سا دس هجلس ضَسای هلی ثِ 5592سا پزیشفت ٍ دس سبل  (N.P.T) ای ّبی ّستِ ، پیوبى ػذم تکثیش سالح5593سبل 

 .تصَیت سسبًذ

 5022ساکتَس ّستِ ای هیالدی، ضشکت صیوٌس آلوبى، ثش اسبس لشاسدادی ثب دٍلت ٍلت ایشاى، سبخت دٍ 5591ثؼذ اص آى دس سبل 

آلوبًی ثِ ّوشاُ کبسضٌبسبى ایشاًی دس احذاث ایي  بىهگبٍاتی آة سجک سا دس ثَضْش، ثٌذسی دس جٌَة ایشاى آغبص کشد ٍ کبسضٌبس

 .ی سفت، ضشکت داضتٌذّبی اتوی جْبى ثِ ضوبس ه تشیي ًیشٍگبُ ًیشٍگبُ کِ دس آى صهبى یکی اص ثضسگ

ٍ فشاًسِ دس  5599، آلوبى غشثی دس سبل 5591سبلِ لبثل توذیذ ثب آهشیکب دس سبل  52ای  ایشاى یک لشاسداد چشخِ سَخت ّستِ

ای اص جولِ غٌی سبصی ثِ ایشاى ثب یکذیگش  هٌؼمذ ًوَد ٍ کطَسّبی غشثی دس ایي دٍسُ ثشای اسائِ چشخِ سَخت ّستِ 5599سبل 

 .ای ّستٌذ ّبی ّستِ اهشٍصُ هخبلف دستیبثی ثِ ثشًبهِ ی کِیکشدًذ ّوبى کطَسّب سلبثت هی
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ّبی ایي  ّب ٍ تَعئِ اگشچِ آهشیکب دس ایشاى پبیگبُ خَد سا اص دست داد اهب دخبلت 19ذ اسالهی دس سبل ثب پیشٍصی اًمالة ضکَّوٌ

 .کطَس پبیبى ًذاضت

ای ثب تَجیِ ثشخَسداسی اص هٌبثغ ًفتی ٍ گبصی دس حبلی اداهِ داسد  تالش آهشیکب ثشای جلَگیشی اص دستیبثی ایشاى ثِ فٌبٍسی ّستِ

سا ًیشٍگبُ ثَضْش دس خبٍسهیبًِ ثشای استفبدُ اص ایي فٌبٍسی هؼشفی ضذُ ثَد ٍ آلوبى ًیض اٍلٍلَیت ایشاى ا ،کِ چْبس دِّ پیص

 .تمشیجب ثِ ًیوِ سسبًذ

، ساثغِ سیبسی خَد سا ثب ایشاى لغغ آهشیکبییدٍلتوشداى  5815فشٍسدیي  02ّبی آهشیکب ػلیِ ایشاى تب آًجب اداهِ یبفت کِ دس  تَعئِ

تحشین  ٍ ثِ عجس، کَدتبی ًَطُ، جٌگ تحویلیاسالهی اص جولِ حولِ ًظبهی  ّبی ًبفشجبهی ػلیِ اًمالة تَعئِ ٍ دست ثِ

 .التصبدی صدًذ

ّبی کطتبسجوؼی است هتْن کشدُ کِ دس فکش سبخت سالح سا ّویطِ ایشاى  ،جْبًی یّب کب ثب تَجِ ثِ ًفَر خَد دس سسبًٍِ آهشی

ّب تجْیض ٍ آًبى سا دس ثِ کبسثشدى آى ػلیِ ایشاى  گًَِ سالح اًذ کِ دضوٌبى ایشاى سا ثِ ایي ّب ثَدُ داًٌذ ایي آهشیکبیی اهب ّوگبى هی

 .تحشیک کشدًذ

بى ثش ایي ّبی آهشیکب ٍ سطین اضغبلگش اسشائیل ٍ ثشخی کطَسّبی غشثی ثب فؼبلیت ّبی ّستِ ای کبسضٌبس دس خصَظ هخبلفت

ػمیذُ اًذ کِ آهشیکب دس ایي صهیٌِ ثشخَسد دٍگبًِ ٍ تجؼیض آهیض داسد، ٍ کطَسّبی غشثی داسای اًشطی ّستِ ای، داًص هشثَط ثِ 

کٌٌذ ٍ دس ػیي  ٍسی جلَگیشی هیبى سَم ثِ ایي فٌغٌی سبصی اٍساًیَم سا دس اًحصبس خَد لشاس دادُ ٍ اص دستشسی کطَسّبی جْب

 .دٌّذ ت حوبیت آهیض خَد اص تَسؼِ صسادخبًِ اتوی اسشاییل اداهِ هیحبل ّوچٌبى ثِ سکَ

الوللی ٍ  کِ هغبثك لَاًیي ثیي گیشد، سا جطي هیای  هلی فٌبٍسی ّستِ سٍصثب توبم هطکالت ٍ هَاًغ اکٌَى ایشاى دس حبلی 

ّب، توبهی دال ثش  لی اًشطی اتوی ٍ دٍسثیيالول ثبصسسی آصاداًِ ثبصسسبى آطاًس ثیي .ّبی جْبًی دس ایي صهیٌِ، ػول کشدُ است پبدهبى

 .ایي ادػبست

اًذ کِ اهشٍصُ ثب توبهی  ًشطی ّوِ جْبى ثِ ایي ثبٍس سسیذُای صلح آهیض ثِ ّذف تبهیي ا ى ثب دستیبثی ایشاى ثِ داًص ّستِاکٌَ

 .ًفت است ای کبسی ثضسگ تش اص هلی ضذى ٍجَد داسد دستیبثی ثِ اًشطی ّستِهَاًؼی کِ دس ساُ سسیذى ایشاى 

همبم تب رسُ ای اص حك خَد ثشای دستیبثی ثِ اًشطی ّستِ ای کَتبُ ًیبیٌذ چشا کِ ثِ گفتِ  کٌٌذ هیدٍلت ٍ هشدم ایشاى تالش سا 

 است.ای یک ًیبص ٍ ضشٍست ٍ جضیی اص پیطشفت ػلوی ایشاى  اًشطی ّستِ یسّجشهؼظن 

ای  ى پیوبى هٌغ گستشش سالح ّبی ّستَِاى یکی اص اهضبءکٌٌذگبػٌِ ثبیذ گفت کِ ثشای خَد دضوٌبى ًیض هسلن است کِ ایشاى ث

اٍساًیَم ٍ تَلیذ چشخِ سَخت ٍ عجك هفبد ّویي پیوبى، ثِ ػٌَاى یک کطَس ػضَ، اص حك غٌی سبصی  "اى پی تی"یب هؼبّذُ 

 .ای ثشای همبصذ صلح آهیض ثشخَسداس است ّستِ

تَاًذ ٍ ثب َّش ٍ رکبٍت ثبالی خَد ثبسدیگش گبهی ثلٌذ دس ػشصِ ّبی  یدًذ کِ ایشاًی هثبثت کش ،صهیي داًطوٌذاى جَاى ایشاى

یي داًص هبى اکٌَى آهبدگی اًتمبل ا ٍ ایشاًی ثَهی کٌذ ٍ کطَس سشثلٌذای سا ثشای ایشاى  وی ٍ فٌبٍسی ثشداضتِ ٍ داًص ّستِػل

 .صادُ سشاسش جْبى داسدآصلح آهیض سا ثِ کطَسّبی 

 اداهم دارد...
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