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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



درآمد
کاربرد های  که  است  نوظهوری  انرژی های  از  یکی  هسته ای  انرژی 
اساسی اش، آن را در زمره علوم راهبردی قرار داده و کشورهای پیشرفته 
جهان را به استفاده از آن ملزم ساخته است. در مقابل، ضررهای احتمالی 
انواع بهره برداری از انرژی هسته ای و خسارات ناشي از آن، یکي از معضالت 
جوامع صنعتي است که با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر در نظام هاي 
حقـوقي، بحث از مسئولیت مدني ناشي از خسارات احتمالی آن از جایگاه 
نیز، اصول و قواعد کلي درباره  ویژه اي برخـوردار است. در حقوق اسالم 
مسـئولیت مـدني وجـود دارد که در عباراتی چون اتالف، تسبیب، الضرر 

و...تجلي یافته است.
 از سوی دیگر به عنوان مبنای فقهی جواز تولید و بهره برداری از انرژی 
را  مسلمانان  بر  کفار  سلطه  نفی  و  سبیل  قاعدهنفی  هسته ای،  صلح آمیز 
می توان نام برد که نه تنها در حقوق فردی بلکه در حقوق بین الملل و روابط 
سیاسی با دیگر کشورهای جهان نیز حاکم است؛ لذا قاعده عزت آفرین نفی 
سبیل، مسلمانان را به تالش گسترده برای کسب این فناوری ملزم می کند.

 همچنین یکی از امور واجب بر عهده دولت ها، تالش همه جانبه برای 
تأمین رفاه و آسایش مردم است. این مهم در هر زمانی، بسته به شرایط 
انرژی موردنیاز مردم، یکی  موجود در آن عصر، متفاوت می باشد. تأمین 
از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی در عصر کنونی است. با توجه به 
کمبود سوخت های فسیلی، باید به دنبال جایگزینی برای این منبع مهم 
تولید انرژی بود. یکی از بهترین و پاکترین جایگزین های سوخت فسیلی، 
انرژی حاصل از فرآیند سوخت هسته ای است. بنابراین بر حاکم اسالمی 
از باب مقدمه واجب، عقاًل و شرعاً واجب است که از انرژی هسته ای برای 



تولید برق، فناوری های پزشکی،کشاورزی و دیگر کاربردهای آن در جهت 
تأمین رفاه و آسایش امت اسالمی بهره گیرد. 

قاعده  مردم  اساسی  معضالت  حل  در  اسالم  فقه  مهم  قواعد  دیگر  از 
مصلحت است. مطابق این قاعده، مرجع تشخیص مصلحت جامعه اسالمی، 
حاکِم صالحیت دار است و تبعیت از او بر همه امت واجب است. ازاین رو، 
ولی  فقیه  تصمیم  هسته ای  صلح آمیز  فناوری  به  دستیابی  موضوع  در 

است.  الزم االتّباع  جامع الشرایط 
از نظر اسالم، انسان، صاحب کرامت و احترام است. توجه به آموزه های 
بشردوستانه، گویای این انسان  دوستی اسالم است. آموزه هایی چون نهی 
از آغازگری جنگ، منع کشتن دشمن در حال فرار، مصون بودن زنان و 
کودکان و سالخوردگان در جنگ، وفاداری به پیمان های منعقده ، حرمت 
جنگ ها،  در  سم  از  استفاده  ممنوعیت  و  آتش زا  سالح های  کارگیري  به 
به عنوان سالحی با قابلیت کشتار جمعی، همگی دال بر آن است که اسالم 

تولید و استفاده از هرگونه سالح کشتار جمعی را حرام می داند. 



فهرست

فصل اول: کلیات������������������������������������������������������������������������������� 12
13 ........................................................................... 1-1- تعریف انرژی هسته ای
1-2- تاریخچه انرژی هسته ای در جهان...................................................... 14
16 ....................................................  1-3- تاریخچه انرژی هسته ای در ایران 

و  اجتماعی  و  اقتصادی  مالحظات  و  هسته ای  انرژی  اهمیت   -4-1
23 .................................................................................................... زیست محیطی 

30 ������������� فصل دوم: کاربرد های انرژی هسته ای و الزامات فقهی آن 
31 ........................................ 2-1- کاربرد انرژی هسته ای در تولید پاک برق  
33 ......................................................... 2-1-2- در بخش پزشکی و بهداشتی: 
2-1-3- گامانایف )تیغ گاما( ........................................................................... 36
38 .................................................. 2-1-4- در بخش دام پزشکی و دام پروری  
2-1-5- در بخش کشاورزی ............................................................................ 38
44 ...................................................................... 2-1-6- در مدیریت منابع آب  
44 ............................................................................... 2-1-7- در بخش صنعت  
48 ....................................................... 2-1-8- در شناسایی مین های ضد نفر  

2-2- ملزومات فقهی به کارگیری از انرژی صلح آمیز هسته ای در زمینه های 
48 ................................................................................................................ گوناگون 
2-2-1- قاعدة اتالف ......................................................................................... 49
49 ................................................................................. 2-2-2- مستندات قاعده 

2-2-3- نقش قاعدة اتالف در مسئولیت مدنی ناشی از انواع استفاده انرژی 
صلح آمیز هسته ای  ............................................................................................. 57
62 ..................................................................................... 2-2-4- قاعدة تسبیب 



صلح آمیز  انرژی  کارگیری  به  و  تولید  جواز  فقهی  ادله  سوم:  فصل 
67 ������������������������������������������������������������������������������������������� هسته ای 
3-1- بخش اول : قاعده نفی سبیل  .............................................................. 67
68 ................................................................. 3-1-1- پیشینه  قاعده نفی سبیل 
3-1-2- طرح مسئله ......................................................................................... 68
3-1-3- تعریف قاعده نفی سبیل ................................................................... 70
71 ...................................................... 3-1-4- دالیل اثباتی قاعده نفی سبیل  
3-1-5- مفاد آیه نفی سبیل ........................................................................... 74
3-1-6- حیطه  زمانی نفی سبیل  .................................................................. 82
3-1-7- مصادیق قاعده  نفی سبیل ................................................................ 82
87 ........................................................... 3-2- بخش دوم: قاعده مقدمه واجب 
3-2-1- پیشینۀ تاریخی »مقدمۀ واجب« در فقه اسالمی ........................ 87
91 ................................................................................ 3-2-2- تحریر محل نزاع 
3-2-3- نظریات فقها در مورد وجوب مقدمه واجب .................................. 93
95 .................. 3-2-3-1- دیدگاه شیخ مفید در مورد وجوب مقدمه واجب 
95 ............... 3-2-3-2- دیدگاه شیخ طوسی در مورد وجوب مقدمه واجب 
96 ................ 3-2-3-3- دیدگاه محقق حلی در مورد وجوب مقدمه واجب 
97 ................... 3-2-3-4- دیدگاه شهید اول در مورد وجوب مقدمه واجب 
3-2-3-5- دیدگاه بحرانی و وحید بهبهانی در مورد وجوب مقدمه واجب  ... 98
99 ................................... 3-2-4- جایگاه عملی مسئله مقدمۀ واجب در فقه 
104 ............................... 3-2-5- برخی از ثمرات عملی بحث مقدمه واجب  
106 ................................................................ 3-2-6- ادلۀ قول بوجوب مقدمۀ 
108 ................................................ 3-2-7-  دلیل قائلین بعدم وجوب مقدمه 
3-2-8- نقش قاعده وجوب مقدمه واجب در تولید انرژی هسته ای .... 109
3-3- بخش سوم ............................................................................................. 110
3-3-1- چیستی مصلحت  ........................................................................... 112



3-3-2- شاخص های معنایی مصلحت ...................................................... 115
116 ................................................................. 3-3-3- موضوع قاعده مصلحت  
3-3-4- مصلحت و پایه های فقهی آن ....................................................... 118
120 ........................................... 3-3-5- ولی فقیه، مرجع تشخیص مصلحت 
123 ...................................................... 3-3-6- جایگاه مصلحت در فقه شیعه 
3-3-7- بررسی برخی روش ها و راهکارهای تشخیص مصلحت ........... 124
125 .................... 3-3-7-1- شاخص اول: مصلحت مفهومی برابر با منفعت 
126 ........................ 3-3-7-2- شاخص دوم: ضرورت تعیین کننده مصلحت 
128 .. 3-3-7-3- شاخص سوم: دامنه شمول کمی تعیین کننده مصلحت  
130 ........................ 3-3-7-4- شاخص چهارم: دامنه تأثیر کیفی مصلحت  

3-3-7-5- شاخص پنجم: مدت زمان صرف شده برای ایجاد اثر در تأمین 
131 ............................................................................................................. مصلحت 
3-3-7-6- شاخص ششم: مدت زمان بقاء اثر .......................................... 131

3-3-7-7- شاخص هفتم: هماهنگی مصلحت برگزیده با اهداف و مقاصد 
شارع ................................................................................................................... 132
3-3-7-8- شاخص هشتم: رعایت قانون اهم و مهم ............................... 134
3-3-8- شاخص پیشنهادی برای تشخیص مصلحت  .............................. 138

3-3-9- گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره تشخیص  مصلحت 
141 ........................... در موضوع دستیابی و تولید انرژی صلح آمیز هسته ای: 

انرژی صلح آمیز  کارگیری  به  و  تولید  در  قاعده مصلحت  تأثیر   -10-3-3
هسته ای ............................................................................................................. 144

145 ������������ فصل چهارم: مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سالح هسته ای 
4-1- مقدمه ..................................................................................................... 145
4-2- قاعده  وزر )اصل شخصی بودن مجازات( ......................................... 146
151 .............................. 4-3- برخی نمونه های کاربردی قاعده ی وزر در فقه 



4-4- اصل وفای به عهد ................................................................................ 154
4-4-1- پایبندی رسول اهلل به عهد با کفار قریش در قضیه ابوجندل  155
156 .............................  4-4-2- وفاداری به پیمان در سیره امیرمؤمنان
4-5- رعایت اصول اخالقی در جنگ .......................................................... 157
158 .............................................................. 4-6- برخورد مناسب با مجروحان 
159 ................................................................................. 4-8- نهی از مثله کردن 
4-9- آغازگر جنگ نبودن و نهی از کشتن دشمن در حال فرار از جنگ ............ 159
162 ................................................................................... 4-10- ممنوعیت َغدر 
4-11- اصل عدم تحمیل دین اسالم به پیروان دیگر مذاهب ............... 162
4-11-1-  قاعده الزام .................................................................................... 163
166 ............ 4-12- بی اثر بودن جنگ و مخاصمه بر ادای امانات در سیره پیامبر
168 .......................................... 4-13- حرام بودن به کارگیری سم در جنگ 
4-14- منع استفاده از جنگ افزارهای آتش زا در جنگ ........................ 174
4-14-1- نظر فقها در مورد سالح های آتش زا ......................................... 175
176 ........................................................................... 4-15- قاعده حرمت ترور  
182 .................................................................. 4-16- ممنوعیت اغتیال و غیله 
183 .............................................................................. 4-17- حرام بودن تعدی 
189 ..................................................... 4-18- قاعده وجوب دفع ضرر محتمل 

191 �������������������������������������������������������������������������������������� نتیجه گیری 
منابع و مآخذ ����������������������������������������������������������������������������������� 193
211 ����������������������������������������������������������������������������������� نمایه اشخاص 
نمایه آیات ��������������������������������������������������������������������������������������� 217



چکيده 

انرژی هسته ای یکی از انرژی های نوظهوری است که کاربرد های اساسی 
اش، آن را در زمره علوم راهبردی قرار داده و کشورهای پیشرفته جهان را 
به استفاده از آن ملزم ساخته است. در مقابل، ضررهای احتمالی انواع بهره 
برداری از انرژی هسته ای و خسارات ناشي از آن، یکي از معضالت جوامع 
صنعتي است که با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر در نظامهاي حقـوقي، 
بحث از مسئولیت مدني ناشي از خسارات احتمالی آن، از جایگاه ویژه اي 
برخـوردار است. در حقوق اسالم نیز، اصول و قواعد کلي درباره مسـئولیت 
مـدني وجـود دارد که در چهـرة قواعدي چون اتالف، تسبیب، الضرر و...

تجلي یافته است.
 از سوی دیگر به عنوان مبنای فقهی جواز تولید و بهره برداری از انرژی 
صلح آمیز هسته ای، قاعده ی نفی سبیل و نفی سلطه کفار بر مسلمانان 
را می توان نام برد، که نه تنها در حقوق فردی بلکه در حقوق بین الملل 
و روابط سیاسی با دیگر کشورهای جهان نیز حاکم است. لذا قاعده عزت 
آفرین نفی سبیل، مسلمانان را به تالش گسترده برای کسب این فناوری 

ملزم می کند.
از امور واجب بر عهده دولتها، تالش همه جانبه برای   همچنین یکی 
تامین رفاه و آسایش مردم است. این مهم در هر زمانی، بسته به شرایط 
موجود در آن عصر، متفاوت می باشد. تامین انرژی مورد نیاز مردم، یکی 
از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی در عصر کنونی است. با توجه به 
کمبود سوخت های فسیلی، باید به دنبال جایگزینی برای این منبع مهم 
تولید انرژی بود. یکی از بهترین و پاکترین جایگزین های سوخت فسیلی، 



انرژی حاصل از فرآیند سوخت هسته ای است. بنابراین بر حاکم اسالمی 
از باب مقدمه واجب، عقاًل و شرعاً واجب است که از انرژی هسته ای برای 
تولید برق، فناوری های پزشکی،کشاورزی و دیگر کاربردهای آن در جهت 

تامین رفاه و آسایش امت اسالمی بهره گیرد. 
یکی دیگر از قواعد مهم فقه اسالم در حل معضالت اساسی مردم قاعده 
مصلحت است. مطابق این قاعده، مرجع تشخیص مصلحت جامعه اسالمی، 
حاکِم صالحیت دار است و تبعیت از او بر همه امت واجب است. از این رو، 
در موضوع دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای  تصمیم ولی فقیه جامع 

الشرایط الزم االتّباع است. 
از نظر اسالم، انسان، صاحب کرامت و احترام است. توجه به آموزه های 
بشر دوستانه، گویای این انسان دوستی اسالم است. آموزه هایی چون نهی 
از آغازگری جنگ، منع کشتن دشمن در حال فرار، مصون بودن زنان و 
کودکان و سالخوردگان در جنگ، وفاداری به پیمان های منعقده ، حرمت 
به کارگیري سالح های آتش زا و ممنوعیت استفاده از سم در جنگ ها، به 
عنوان سالحی با قابلیت کشتار جمعی، همگی دال بر آن است که اسالم 

تولید و استفاده از هرگونه سالح کشتار جمعی را حرام می داند. 
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مقدمه
با توجه به اهمیت فراوان و بی بدیل انرژی هسته ای در زندگی امروز و 
نقش تعیین کننده آن در جهت تأمین نیازهای اساسی کشور از جمله نیاز 
اقتصادی و همچنین رشد و توسعه علمی،  با صرفه  انرژی  به منبع پاک 
وابستگی  نتیجه، عدم  در  و  وابستگی  رفع هرگونه  و  اقتصادی  و  سیاسی 
تالش های  آن  متعاقب  و  هسته ای  فناوری  دارنده  کشورهای  به  سیاسی 
همه جانبه بدخواهان ملت ایران خصوصا در طی سال های اخیر که تمام 
همتشان را در جهت عدم توفیق ایران در دستیابی به این فناوری صرف 
اساسی  داروهای  تحریم  ظالمانه  و  بی رحمانه  اقدام  از  حتی  و  کرده اند 
با  همچنین  و  نورزیدند  دریغ  مردم  عموم  نیاز  مورد  خاص  بیماری های 
توجه به اهمیت فقه امامیه به عنوان سرچشمه قوانین ایران در نظام حقوقی 
در  تالش  نماید  اثبات  که  است  ضروری  موضوعی  چنین  تحقیق  کشور، 
جهت دستیابی به فناوری هسته ای و به کارگیری صلح آمیز از آن و َصرف 
این همه هزینه اقتصادی و سیاسی در این عرصه نه تنها مورد انکار یا حتی 
تردید فقه امامیه نبوده؛ بلکه مورد تأیید شارع مقدس و حمایت همه جانبه 
قانون گذار است و اثبات این مطلب که نگرش فقه و حقوق ایران به این 
موضوع ناشی از احساسات زودگذر مردم و یا مثل کشورهای طمع کار و 
مزّوری همچون آمریکا، از روی سیاست در جهت تأمین نیاز فعلی کشور 
نبوده؛ بلکه پشتوانه این نظریه تاریخ 1400 ساله فقه مقدس و فقه امامیه 

است.
 در تحقیق حاضر طی سه بخش ابتدا به مقدمات، پیشینه، کاربردها و 



۱۳ فصل اول: کلیات

اهمیت انرژی  هسته ای، سپس به برخی مبانی فقهی تولید انرژی صلح آمیز 
هسته ای پرداخته در آخر هم تعدادی از ادله فقهی حرمت تولید و استفاده 

از سالح هسته ای را مورد مداقه قرار می دهیم.
همچنین تأیید علمی و متقن این مطلب آن هم به استناد قواعد فقهی 
معتبر و مرجوع در فقه که دستیابی به فنآوری صلح آمیز هسته ای مورد 
تأیید همه جانبه فقه مبین امامیه بوده و در مقابل تالش در جهت رسیدن 
به سالح هسته ای شرعاً و قانوناً حرام است، روحیه خودباوری را در میان 
مردم، خصوصاً قشر جوان و تحصیل کرده که حساسیت باالیی پیرامون این 
موضوع را به عنوان اولویت های اصلی کشور دارند باال می برد و کشور ما را 
از موقعیت انفعالی کنونی که مورد هجمه تمام عیار چندین کشور ذی نفوذ 
دارای  که  کشوری  به عنوان  و  کرده  خارج  داشته  قرار  آمریکا  مثل  دنیا 
نظام حقوقی مستحکم و 1400 ساله بوده و این سیستم حقوقی معتبر از 
دستیابی به سالح هسته ای منع قانونی کرده است، کشور ایران را در ردیف 
کشورهای مدعی خلع سالح جهانی و ناظری بی طرف در عرصه بین المللی 

در این زمینه قرار می دهد.

1-1-تعریفانرژیهستهای
اورانیوم  اتم  انرژی گرمایی آزادشده حاصل از شکافت  انرژی هسته ای، 
برق  تولید  توربین های  گرداندن  و  آب  بخار  تولید  برای  آن  از  که  است 
استفاده می شود. اورانیوم معدنی طی فرایندی در تأسیسات فرآوری باید به 
گاز هگزافلوراید تبدیل شود و سپس با تزریق به شبکه ای از سانتریفیوژهای 
غنی شده قابل استفاده است. پس از مقایسه آماری بین خطرات همه انواع 
آید. به شمار می  بهترین گزینه های موجود  انرژی هسته ای جزو  انرژی، 
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ذکر این نکته ضروری است انرژی هسته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل 
تبدیل است ولی هیچ انرژی به انرژی هسته ای تبدیل نمی شود.

1-2-تاریخچهانرژیهستهایدرجهان
تاریخچه انرژی اتمی در واقع از زمانی آغاز می شود که پرتو ایکس کشف 
شد. کشف این اشعه جادویی که از بعضی اجسام عبور می کرد، دانشمندان 
را بر آن داشت تا در پی کشف اسرار موجود در مورد ارتباط ماده و انرژی 
برآیند. در سال1896 میالدی دانشمندی بنام آنری بکرل1  کشف کرد که 
اورانیوم یکی از منابع تولید اشعه ایکس می باشد. برای شناخت عملکرد 
بود  الزم  سایر سؤاالت  به  پاسخ  و همچنین  اشعه  این  تولید  و چگونگی 

ساختار اتمی عناصر شناحته شود. 
منظومه  یک  به  شباهت  که  اتمی  مدل  یک  بار  اولین  برای  بور2  نیلز 
اتمی  مدل  به  بعدها  اتمی  مدل  این  داد.  ارائه  را  داشت  کوچک  کیهانی 

شد. معروف  رادرفورد3 
وجود نوترون که یکی از اجزای تشکیل دهنده هسته اتم است و بار خنثی 
ماری  و  پیر  گردید.  اثبات  جمزچادویک4   به نام  دانشمندی  توسط  دارد 
کوری5  که یک زوج فیزیک دان بودند، پس از آزمایشات و تالش های فراوان 
پی به وجود پرتو های رادیواکتیو بردند. این پرتوها از بعضی از ایزوتوپ های 
عناصر خاص ساطع می شوند. همچنین آنها رادیوم و پلونیوم را که از عناصر 
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رادیواکتیو می باشند کشف کردند. آرتور هالی کامپتون1 نشان داد که ماهیت 
اشعه رادیو اکتیو، الکترومغناطسی می باشد. یعنی این اشعه از جنس امواج 
امواج  از  وسیعی  طیف  شامل  امواج  این  البته  که  است  الکترومغناطیس 
پیرامون ما را تشکیل می دهد. جوزف جان تامسون2، الکترون را کشف کرد. 
اشعه های  است  معروف  هسته ای  فیزیک  پدر  به  که  فورد  رادر  ارنست 
بنیادی آلفا، بتا و گاما را کشف کرد. همچنین به همراه دانشمندی دیگر 
آلبرت  آن  از  دادند.پس  ارائه  را  هسته ای  واکنش  تئوری  سادی،  به نام 
انیشتین3 تئوری تبدیل ماده به انرژی و برعکس را بیان نمود. این تئوری 
امکان تبدیل ماده به انرژی را نشان می داد. تئوری انیشتین برای به اجرا 
در آمدن احتیاج به ارائه یک مکانیزم عملی داشت که این مکانیزم نیز پس 

از مدت کوتاهی توسط اتو هان4  ارائه گردید.
انریکو فرنی5  نیز مکانیزم کنترل زنجیره سوخت اتمی را برای اولین  بار 
بیان کرد. او با بمباران نوترونی چند عنصر نشان داد که بعضی از عناصر 
در اثر بمباران نوترونی، پرتوزا می شوند. او همچنین توضیح داد که انرژی 
نوترون های پر انرژی در اثر عبور از بعضی محیط ها مثل پارافین کاهش 

می یابد به طوری که دیگر نمی توانند باعث شکافت هسته ای گردند. 
بدین ترتیب زمینه برای به کارگیری انرژی اتمی که می توانست تأثیر 

بسزایی در پیشبرد تمدن بشری داشته باشد مهیا گردید.
پس از آزمایشات، کنفرانس ها، و تبادل نظرات و اطالعات، دانشمندان 
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اطمینان پیدا کردند که شکست هسته اتم امکان پذیر بوده و این پدیده 
اورانیوم می تواند به صورت یک واکنش زنجیره ای باشد. برای عنصر 

این پیشرفت علمی یکی از بزرگترین افتخارات بشری به شمار می رود و 
رسیدن به آن در پی تالش مجدانه دانشمندان، صاحب نظران و فیزیک دانان 

انجام پذیرفت. 
زمان بهره برداری از این منبع عظیم انرژی فرا رسیده بود. در زمانی که 
این پیروزی بدست آمده، در جهت پیشبرد اهداف  از  بشریت می بایست 
بشری استفاده کنند، سیاست مداران تصمیم گرفتند تا از واکنش هسته ای 
جهت ساخت بمب اتم استفاده کنند. به منظور ساخت بمب اتمی نیاز بود 
پلوتونیوم که ماده اصلی منفجره در بمب اتمی بود از اورانیوم جدا گردد. به 
همین منظور راکتوری طراحی گردید تا این کار را بتواند انجام دهد. این 
راکتور با سوخت اورانیوم طبیعی و کننده گرافیک ساخته شد. این راکتور 
انرژی برابر هزار کیلو وات را  تحت فشار هوا خنک می شد و توان تولید 
داشت. در واقع ساخت اولین نیروگاه اتمی به منظور تولید انرژی نبود؛ بلکه 
صرفاً هدفی نظامی را دنبال می کرد، با این حال ساخت این نیروگاه مفصل 

توینی در تکنولوژی هسته ای به شمار می رود. 
راکتورهای بعدی که با هدف تولید انرژی الکتریکی ساخته شد تجربه 

ساخت اولین راکتور اتمی در آنها لحاظ گردیده بود.

1-3-تاریخچهانرژیهستهایدرایران
به دهه 50  فناوری هسته ای  به  برای دستیابی  ایران  اولین تالش های 
میالدی باز می گردد. تئوری های هسته ای ایران در این زمان بسیار بلند 

پروازانه می نمود و محمد رضا پهلوی به آن توجه زیادی داشت.
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نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترغیب و 
این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد ایاالت متحده آمریکا، بود. در سال 
1958، ایران به عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی1  درآمد و از این 

زمان به بعد نمایندگان ایران در نشست  های آژانس حضور داشتند.
در سال 1965، پس از طرح الحاق ایران به کنوانسیون آژانس بین المللی، 
ایران توسط آقایان  این مسئله در اداره حقوقی وزارت امور خارجه وقت 
تیم  اولین  که  کاظمی(  عضدالدین  و  مهدوی  پرویز  باوند2،  )هرمیداس 
حقوقی هسته ای ایران را تشکیل می دادند، بررسی شد و ایران در همان 
سال، این قرارداد را با آژانس به امضاء رساند. )غریب آبادی، 13:1386(

در سال 1967، امریکا اولین راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را 
به ایران فروخت و شرکت امریکایی )AMF(3، این راکتور را در دانشگاه 
تهران نصب و راه اندازی کرد. این راکتور از اورانیوم غنی شده با خلوص 
93 درصد استفاده می کرد و امریکا پیش از وقوع انقالب اسالمی، حدود 5 
کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی شده سطح باال به ایران داد که تحت نظارت 
انبار سوخت مصرف  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  تدابیر حفاظتی  و 
شده در محل راکتور تهران نگهداری می شود و تا امروز مرتباً تحت بازرسی 
رسمی و غیررسمی کارشناسان و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 

می باشد. )مقدم، 1382، ص35(
 )N.P.T( پیمان عدم تکثیر سالح های هسته ای  ایران  در سال 1968، 
تصویب  به  ملی  شورای  مجلس  در  را  آن   ،1970 سال  در  و  پذیرفت  را 
رساند. اندکی بعد در سال 1974- )1353(، شاه سازمان انرژی اتمی ایران 
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)A.F.O.I( را تأسیس کرد و دکتر اعتماد، به ریاست آن منصوب شد. این 
سازمان با گسترش سریع، عهده دار تعهدات سنگین ساخت 4 نیروگاه در 
تأمین  بوشهر،  در  آب شیرین کن  تأسیسات  ایجاد  دارخوین(،  و  )بوشهر 
سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه 
دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. این مرکز از آن پس مرکز تحقیقات 

هسته ای )NRC( نام گرفت.
در این زمان دانشگاه تهران در زمینه فناوری هسته ای فعال شد و تربیت 
مهندسی  رشته  نیز  شیراز  دانشگاه  کرد.  آغاز  را  زمینه  این  در  دانشجو 
در  تحصیل  برای  نیز  دانشجویانی  راستا  این  در  و  کرد  ارائه  را  هسته ای 
رشته های مرتبط با انرژی هسته ای به خارج اعزام شدند. )قاسمی،1387 

ص42(
سال 1974، نقطه عطفی در تحقیقات هسته ای ایران در زمان پهلوی 
محسوب می شود. در این سال ایران قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد 
به  وابسته  پژوهشی  مرکز  این  آن  طی  که  کرد  منعقد   1SRI یا  امریکا 
دانشگاه استنفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد. بنیاد استنفورد نهایتاً 
در یک مطالعه 20 جلدی که تحت این عنوان2  به ایران ارائه کرد، پیشرفت 
صنعتی و اقتصادی ایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 
1995 و راه اساسی تولید این مقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه های 

هسته ای در ایران قلمداد کرد. )غریب آبادی، 1386: 15(
بر اساس راهکار مطالعه مذکور، ایران در نوامبر 1974 )5 سال پیش از 
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وقوع انقالب اسالمی( قرارداد احداث دو راکتور آب سبک 1300 مگاواتی، 
برای نصب در بوشهر را با شرکت آلمانی زیمنس به امضاء رساند و در این 
زمینه بیش از 2 هزار متخصص آلمانی و کارشناس ایرانی اجرای این طرح 
نیروگاه  بزرگترین و کم نظیرترین پروژه های  از  را که در زمان خود یکی 
اتمی محسوب می شد را آغاز کردند و پیش بینی می شد این پروژه عظیم تا 
پایان سال 1980 تکمیل شود که وقوع انقالب ایران و آغاز جنگ تحمیلی 

ادامه آن را متوقف ساخت.
در ادامه، ایران یک قرارداد چرخه سوخت هسته ای ده ساله قابل تمدید 
با آمریکا در سال 1974، آلمان غربی در سال 1976 و فرانسه 1977در 

سال منعقد نمود. 
قرارداد دو جانبه   N.P.T معاهده  ایران همچنین در سال 1974، طبق 
)پادمان( و نظارت آژانس را منعقد کرد و پذیرفت که طبق قرارداد پادمان 

جامع، امکان بازرسی را به بازرسان آژانس بدهد.
در این راستا، ایران با هند نیز )که در این دوره پیشرفت های چشم گیری 

در زمینه هسته ای کرده بود( قرارداد همکاری هسته ای امضاء کرد.
در ماه اوت 1975 شرکت کرافتورک یونیون1، در آلمان غربی، کار روی 

نیروگاه های هسته ای ایران را طبق قرارداد آغاز کرد. 
اورانیوم  غنی سازی  مجتمع  سهام  از  درصد   10 ایران  سال 1975،  در 
شود،  احداث  فرانسه  تریکاستن  منطقه  در  بود  قرار  که  را  یورودیف2  
بلژیکی،  فرانسوی،  کنسرسیوم  یک  از  بخشی  سهام  این  نمود.  خریداری 
را  موافقتنامه ای که شاه آن   به موجب  ایران  و  بود  ایتالیایی  و  اسپانیایی 
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امضاء کرد می توانست به فناوری غنی سازی )یورودیف( دسترسی یابد و نیز 
موافقت شد، ایران مقدار مشخصی از اورانیوم غنی شده از کارخانه مذکور 
را که به شدت برای تولید رادیو ایزوتوپ های راکتورهای خود و عمدتاً برای 

)قاسمی،49:1387.( کند.  دریافت  داشت،  نیاز  پزشکی  استفاده های 
در سال 1976، پس از رقابت های بسیار و بر اساس قراردادی مشترک، 
در  تأسیسات هسته ای  احداث  برای  تحقیقات  فرانسه مشترکاً  و  انگلیس 

اصفهان )پیرامون چرخه سوخت هسته ای( را آغاز کردند. 
ایران  هسته ای  فعالیت های  به  فرانسه  رسمی  ورود  سال   ،1977 سال 
بود. در ماه اکتبر سال 1977، فرانسه برای احداث 2 نیروگاه هسته ای به 
ظرفیت 900 مگاوات در )دارخوین( و نزدیکی اهواز با ایران به توافق رسید 

که شرکت )فراماتوم( اجرای آن را بر عهده گرفت. 
در دسامبر 1977، آلمان غربی در ازای دریافت 4/8 میلیارد دالر، مجوز 
 ،KWU ساخت 4 راکتور هسته ای را مجدداً به شرکت کرافت ورک یونیون
داد، اما از آنجایی که شاه در جنگ 1973 اعراب و اسرائیل، تا حدودی با 
انور سادات رئیس جمهور وقت مصر طرح همکاری ریخت، خشم اسرائیلی 
ها برانگیخته شد و آنها را از اتمی شدن ایران به واهمه انداخت؛ لذا فشار 
اجرای  تا  باعث شدند  و  وارد کردند  ایران  با  قرارداد  بر طرفین  را  زیادی 
پیروزی  با  که  مواجه شود  تأخیر  با  ایران  قراردادهای هسته ای  از  برخی 
راکتور  نیز،   1979 فوریه  در  شدند.  فسخ  ایران  ضرر  با  اسالمی،  انقالب 
شماره یک بوشهر به میزان 85 درصد و راکتور شماره دو نیز 65 درصد 
تاریخ دیپلماسی وزارت امور  به پیشرفت فیزیکی رسید. ) مرکز اسناد و 

207و197(  خارجه،1386: 
با پیروزی انقالب ایران در سال 1357 سیاست کشورهای غربی نسبت 
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به ایران تغییر کرد و به سیاست تحریم تکنولوژیک ایران تبدیل شد. 
شرکت آلمانی زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر نشد و 
به جای آن پیشنهاد تکمیل این طرح با راکتورهایی که با گاز طبیعی کار 
می کردند را داد، که ایران با آن مخالفت کرد و از آنجایی که در این برهه 
ایران نمی توانست فشار بین المللی چندانی به آلمان غربی وارد کند؛ لذا 
مشاجره حقوقی بر سر این طرح ناتمام تا سال 1988 ادامه یافت و ایران 
با حمایت کمسیون  اما سرانجام شرکت زیمنس  درخواست غرامت کرد؛ 
تجارت بین المللی در پاریس، از این ماجرای حقوقی پیروز بیرون آمد و 

هیچ غرامتی به ایران پرداخت نشد. )بابایی، 1386؛ 753(
پروسه ضررهای هسته ای ایران در این دوره، شامل تأسیسات غنی سازی 

)یورودیف( فرانسه نیز می شد. 
عدم اهمیت سنجی و مدیریت ضعیف سازمان انرژی اتمی وقت، با فسخ 

یک جانبه قرارداد یورودیف، ضرر هنگفتی را به ایران رسانید. 
در پی فسخ این قرارداد، فرانسوی ها اقامه دعوا کردند و شرکت )یورودیف( 
از آنجایی که این اقدام ایران را موجب عدم تحقق برنامه ریزی 10 ساله 
خود دانستند، تقاضای خسارت کرد و در نهایت 900 میلیون فرانک از 2 
میلیارد دالر سرمایه گذاری ایران به عنوان خسارت تأمین شد و بقیه سهم 
ایران، سال ها بعد بصورت کاال توسط فرانسه با ایران تصفیه شد. )غریب 

آبادی، 1386: 18(
نیمه کاره  تأسیسات  برخی  تخریب  باعث  نیز،  ساله   8 تحمیلی  جنگ 
هسته ای و همچنین عدم فعالیت چشم گیر در زمینه تحقیقات هسته ای 
شد. در بحبوحه جنگ ایران و عراق و کمبود شدید منابع نیرو در کشور، 
ایران با روی آوردن به اسپانیا و ژاپن به دنبال تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر 
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برآمد که این دو کشور نیز به علت فشارهای ایاالت متحده آمریکا از ادامه 
همکاری با ایران خودداری نمودند.

برای  را  مختلفی  برنامه های  ایران  دولت  تحمیلی  جنگ  پایان  از  پس 
دستیابی به تکنولوژی هسته ای و تولید سوخت و انرژی هسته ای در دستور 

کار خود قرار داد. 
نیروگاه  راه اندازی  و  تکمیل  جهت  روسیه  و  ایران  میان  قرارداد  انعقاد 
اتمی بوشهر، توسعه و تکمیل تأسیسات سوخت هسته ای اصفهان و ایجاد 
تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز از جمله فعالیت های ایران در راستای 
دستیابی به انرژی هسته ای و چرخه سوخت هسته ای در طی این سال ها 

بود. 
با روی کار آمدن دولت جورج دبلیو بوش در ایاالت متحده آمریکا، این 
کشور تالش های گسترده ای را در جهت به تعطیلی کشیدن فعالیت های 
دول  برخی  و  صهیونیستی  رژیم  فشارهای  و  نمود  آغاز  ایران  هسته ای 
اروپایی از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل باعث شد تا 
سپتامبر سال 2003 میالدی پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی 

انرژی اتمی وضعیت ویژه ای به خود بگیرد.
در پی طرح پرونده ایران در شورای حکام و اولتیماتوم این شورا برای 
عالی  شورای  وقت  دبیر  روحانی  حسن  امنیت،  شورای  به  پرونده  ارسال 

)1100 1386؛  پذیرفت.)بابایی،  را  پرونده  این  مسئولیت  ملی،  امنیت 
در ماه های پایانی سال 2003 میالدی وزرای خارجه 3 کشور اروپایی 
)انگلیس، فرانسه و آلمان( به تهران آمدند و در سعدآباد مقرر شد که ایران 

فعالیت های هسته ای اش را معلق و پروتکل الحاقی NPT را امضا نماید.
اروپایی،  ایران و سه کشور  تفاهم نامه هسته ای سعدآباد میان  امضاء  با 
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