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 ای ایرانکنفرانس هسته
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 ه: چکید

بِکرِل، به صورت پدید  1275/  1896فیزیک هسته ای با کشف پرتوزایی در سال   ای نو در مرز مشترک بین  هتوسط 

های  های پراکندگی ذرات آلفا توسط پولک، به دنبال آزمایش1290/ 1911فیزیک و شیمی ظاهر شد، و بعدها در سال  

شیمی فاصله گرفت  علم ای جدید در فیزیک، از  هتو خالی اتم، به عنوان شاخ  اًطال، و اثبات وجود هسته در فضای تقریب

ک ی، نگاه به فیز8-1317/ 1938-9وارد عرصۀ علوم مدرن شد. تا کشف پدیدۀ شکافت در سال های    بطور مستقلو  

ای بیشتر جنبۀ صلح آمیز و پزشکی داشت، اما با باال گرفتن جنگ دوم جهانی و مسآلۀ تنازع بقاء در عالم، اهمیت  هسته

( ، و نامۀ معروف اینشتین به روزولت برای ورود آمریکا به مسابقۀ  mc  E  =2شده از فرمول معروف اینشتین )انرژی آزاد  

های ای تنگ کرد و سرمایههای دیگر از فیزیک هستهای، عرصه را بر استفادهتسلیحاتی با آلمان نازی و ساخت بمب هسته

ای  ه ویل منازعات بین المللی ریخت. پس از کاربرد سالح هستهبه چا 1940/1320نیمۀ دوم دهۀ  هنگفتی را تا تقریباً

ای دلزده بود تا اینکه کاربرد برنامۀ  بار جنگ، وجدان جامعۀ جهانی برای مدتی از فناوری هستهدر ژاپن و پایان فاجعه

ای محض،  ستههای فیزیک ه، و ساخت شتابگرهای بزرگ و کوچک ذرات برای انجام آزمایشآیزنهاور  "اتم برای صلح"

/  1970تا    1950های  ای کرد. در دههیا کاربردهای تشخیصی و درمانی پزشکی، ایران را نیز وارد عرصۀ  علوم هسته

ای  ، ایران صاحب یک شتابگر واندوگراف و یک رآکتورهسته  "مرکز اتمی دانشگاه تهران"در چارچوب    1350تا    1330

سیس  أسیسات از حیطۀ مدیریت دانشگاه تهران و تأ ، با جدا کردن این ت  1974/1353مگاواتی شد، و در سال    5آموزشی  

ای،  ای برای ورود ایران به باشگاه کشورهای استفاده کننده از انرژی هستههای گسترده، برنامه"سازمان انرژی اتمی ایران"

فرانسه، تدارک دیده شد. با  پیروزی  سازی با های غنیهای تولید برق، و حتی شرکت در برنامهدر قالب ساخت نیروگاه

ای رژیم  های هسته ، و به خصوص در دولت موقت نظام جدید، نگاه نظام به سیاست1979/1357انقالب ایران در سال  

قبل دستخوش یک دگرگونی اساسی شد. کارهای ساختمانی نیروگاه بوشهر به حالت تعلیق در آمد، و تعداد زیادی از  

شدند. منطق این بود که کشوری  آن انرژی اتمی این سازمان را ترک کردند یا وادار به ترک   نیروهای تخصصی سازمان

ای دارد، به خصوص اینکه  از، چه نیازی به استفاده از نیروی هستهگهای فسیلی نفت و  مانند ایران با منابع عظیم سوخت

  1980/1360ی  ای تا اوایل دههنش و فناوری هستهنه به دانامنابع اورانیوم ما هم چندان زیاد نیست. این نگاه نامهربا

ای عوض شد. مقدمات احیای کارهای ساختمانی نیروگاه درجه 180ادامه داشت تا اینکه سیاست نظام با یک چرخش 

ای نیز برای دستیابی به فناوری غنی سازی اورانیوم تدارک دیده شد های گستردهبوشهر به کمک روسیه فراهم، و برنامه

تالطمکه،   به  توجه  هزینه با  ما،  روابط خارجی  در  موجود  همه،  های  این  با  است.  داشته  زیادی  معنوی  و  مادی  های 

دستاوردهای علمی، صنعتی، پزشکی، و اعتماد به نفس حاصل از این چرخش را باید به فال نیک گرفت. در این گفتار،  

قرار داده، و خواهیم دید که جایگاه کشور ما در باشگاه  مورد ارزیابی را  1399تا   1360های ای سالهای هستهسیاست
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 هند که دارای فناوری غنی سازی اورانیوم هستند، چیست!


