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  گرایی پهلوي دوم از منظر واقعاي ایران در دورة راهبرد هسته

  1یاسینیالدینحسامسید

  2سرشت نیکالناز

چکیده

ـ جایگـاه دورنمـاي وکشورسیاسیثبات به ،1973و1972هاي سالدرنفتقیمتافزایش دررانای

ـته بـرق تولیـد براياي هستهتکنولوژيازبرداري بهرهایرانوقترژیمتاشدمنجرخاورمیانه بـه رااي هس

ضـرورتی ایـران، اي  توسـعه انـدازهاي  چشـم بـه توجهبامهماین. دهدقرارکاردستوردرجديصورت

اتمیآزمایشباتصمیماینهمزمانیماا.کردمی توصیههم آن راآمریکاحتیرسید و به نظر میانکارناپذیر

ذهنبهپرسشاینوانگیزاندمیبربیشتراي  هستهبرنامۀبابدرشاهواقعینیاتخصوصدرراها  تردیدهند،

ازبعـد شاهرویکردآیاداد؟سوقاي  هستهصنعتسويبهراایرانشاه،اي توسعهدالیلتنهاآیاکهرسد می

درراخـود اي  منطقـه سلطۀتثبیتاووبودکردهتغییرمنطقهدرنفتبهايفزایشطریق اازقدرتاحساس

پرسـش دوبـه پاسـخ برايپنداشت؟ اي می و در پی آن، ایجاد بازدارندگی هستهاي  دستیابی به سالح هسته

رابطـۀ ،ایـران دراي هستهتفکرتاریخچۀ: باید مقدمات تاریخی را در نظر بگیریم میناگزیرپژوهش،اساسی

وایـران اي هستهصنعتدر بابآمریکاویژهبهوغربنگاهایران،اي توسعههاي  سیاستواي  هستهصنعت

شـخص روانشناختیعواملو حتیالمللی بینعوامل،.م70دهۀنفتیبحرانونفتمانندتأثیر دیگر عوامل

اي از طریق دستیابی  ی بازدارندگی هستهایجاد نوعپهلوي، دست کم در پیحاکمیتکهرسدمی نظربه. شاه

  .مدت بود به بمب یا رسیدن به نقطۀ غیرقابل بازگشت، یعنی آستانۀ تولید بمب و نه لزوماً تولید آن، در میان

کلیديواژگان  

ییگرا واقع ،يا هسته يدوم، انرژ يپهلو ران،یا
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  مسألهطرحومقدمه. 1

اینازهایی عبارتو"اي هستهتسیاس"،"اي هستهایران"،"اي هستهانرژي"

گزاف همۀ بیبلکهکشور،سیاسیادبیاتتنهانهکهاستدههیکازبیشقبیل،

جمهورينامکههنگامی.تحت تأثیر قرار داده استرااخیرسالۀ10اجتماعیشئون

باجديصورتبهبارنخستینشمسی80دهۀآغازهاي سالدرایراناسالمی

اي فزایندهووسیعحجمکرد میگمانکسیکمترشایدخورد،گرهيا هستهموضوع

اي  هستهصنعتدستاوردهايحفظسمتبهرا  کشورمعنويومادينیروهاياز

  . سازدسرازیر

تفکريمحصولکنیم،می یاد"اي هستهصنعت"عنوانبهآنازامروزآنچه

ازپستقدیرهربهکهتفکريشد؛ریزي پایهانقالبازپیشآناساسکهاست

داشتهشتابانبالندگیورشدمخالفانوموافقانگواهبهاخیر،هاي سالدروانقالب

سويبهپهلويمحمدرضاپردازد که چرا این موضوع میبهحاضرپژوهش. است

گرایی واقعنظریۀچارچوبدراستشدهکوشش. رفتاي هستهانرژيبهدستیابی

بررسی و تحلیلشاهمحمدرضادورةدرایراناي  هستهبرنامۀتوسعۀمسألۀتهاجمی

از بود؟چهاي  هستهصنعتسويبهحرکتبرايپهلويمحمدرضادالیلاساساً. شود

رأسدرآمریکاوتنها چند کشور غربی بودهاختیاردراساساًصنعتاینآنجا که

:شود میمطرحشاهیاتمسودايدر بارةدومپرسشاست،داشتهقرارشاهمتحدان

یاتعاملی بود یا تقابلی،رویکردایران،شدناي هستهمسألۀدرغربوآمریکارویکرد

باب استراتژيدربحثبهنخستپاسخ،کنترل؟ برايومهاربرمبتنیرویکردي

باسپس. کردخواهیمبررسیراآنزوایايوپرداختخواهیمتهاجمیگرایی واقع
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ایران،دراي هستهصنعتتاریخچۀاجمالیبررسیضمنتاریخی،عناصربهاستناد

بهشاهرویکردبهاولبخشدر. بردخواهیمپیشمنظردوازوبخشدودررابحث

بهدومو بخشسیاسیواقتصاديدالیلبا بررسیپرداخت؛خواهیماي  هستهمسألۀ

ختصاص خواهد داشت واایراندراي هستهمقولۀ صنعتبهغربوآمریکارویکرد

در.شود و بررسی میمطالعهکشورهااینباایراندوجانبۀاي  هستهقراردادهايبرخی

بابدرراشاهکوشیم دیدگاه میپژوهش،اصلیپرسشبهتوجهباسومبخش

  . آشکار کنیماي  هستهموضوع

  :نیز بررسی خواهد شدفرضیهدوزمینۀ دو پرسش باال،در

  اولفرضیۀ

خوردنبه همازشخص شاهنگرانیوتهاجمیگرایی واقعنظریۀبهوجهتبا

و اي صنعت هستهسمتبهبیشترقدرتکسبایران برايمنطقه،درقدرتموازنۀ

  . یابد میتفکر ساخت بمب گرایش

  دومفرضیۀ

وآمریکا جذّابیت اقتصادي داشتوغربیکشورهايبراياي هستههاي نیروگاه

آمریکابود،خاورمیانهخیز حادثهمنطقهدرآمریکامهمپیمان همرانایکهآنجااز

  .گیرد میپیشدررامهارباتوأماي هستهسیاست فعالیت

  

  تهاجمیگرایی واقعنظریۀ: نظريرهیافت. 2

گرایی واقعمانندکهاستگرایی واقعمکتبازاي شاخهتهاجمیگرایی واقع

. داردبزرگهاي قدرتوآنارشیدولت،امنیت،قدرت،چونهایی مؤلفهکالسیک
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 شکلراالملل بینهاي  سیاستبزرگهاي قدرتکهباورنداینبرمکتباینپیروان

بزرگهاي قدرتدادهايبرونالمللی، بیننظامبرتأثیرگذاريدرودهندمی

  .)1383کامل،(اند کننده تعیین

در پی خارجی سیاسترصۀعدرتهاجمی، کشورهاگرایی واقعنظریۀطبق

ماهیتبر طبق این نظریه،. هستندالمللی بینصحنۀدرخودنسبیقدرتافزایش

هموارهخارجیسیاستعرصۀدرتا کشورهاشود میموجبالملل بیننظامآنارشیک

رارقیبانقدرتکوشند میروند،ایندروباشندخودنسبیقدرتافزایشدر پی

  .)همان(دهندکاهش

ها  دولتالملل، بیننظامدرگرایی، واقعنظریۀعمدةمدافعانازبه نظر مرشایمر

سربااليکهمرکزياقتداريفقداننخست،:اند از یکدیگر بیمناكدلیلسهبه

اغلبها دولتکهواقعیتایندوم،. کندحمایتیکدیگرمقابلدرها، از آنها دولت

هرگزها دولتکهواقعیتاینسوم،هستند وجمیتهانظامیظرفیتوتواناییداراي

اینبه سببوي،دیدگاهاز.)3: 1388مرشایمر،(باشند آگاههمنیاتازتوانند نمی

بخت بقاي باشند،قدرتمندتررقیبانبهنسبتچههریابند که میدرها دولتترس،

با یکدیگرنجنگیدبرايدلیلیبزرگهاي  قدرتبنابراین، گرچه. بیشتري دارند

وقدرتکسبراهی جز این ندارند که در پیهستند وخودبقاينگرانندارند، اما

وضعیتآنها دراساس،اینبر. باشندالملل بیننظامدرونهاي  دولتدیگربرتسلط

  .)همان(دارندقراریکدیگرعلیهبالقوهتهاجم

اصل مطرح پنجدروانت میراتهاجمیگرایی واقعنظریۀمفروضاتهاي فرضیه

دهنده نظمخود اصلی"آنارشی". است"آنارشیک"الملل بیننظامنخست آنکه: کرد
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گونههیچازکهاستمستقلیهاي دولتازمتشکلالملل بینبنا بر آن، نظامواست

هاي قابلیتازحديدارايذاتاًبزرگهاي قدرتدوم؛. کنند نمیپیرويمرکزياقتدار

. دهد میتوانیکدیگرانهداماحیاناًوزدنصدمهبرايآنهابهاند که اجمیتهنظامی

. باشندمطمئندیگرهاي دولتاز بابت نیاتتوانند نمیهرگزها دولتسوم؛ که

اختیاردرباجزمهم،اینبقاست وتضمینبزرگهاي قدرتهدفترین اصلیچهارم؛

واند عاقلبازیگرانیبزرگهاي قدرتپنجم؛. شدنخواهدمحقققدرتمنابعداشتن

  .)34- 36: همان(گیرند  در پیش میمناسبرفتارمحیط،ایندرخودبقايبراي

  

  بزرگهاي  قدرترفتارعمومیالگوهاي. 2.1

رفتارالگوينوعسههاي مذکور به سبب فرضتهاجمی،گرایان واقعنظربه

  .)1383کامل،(شود میایجادها دولتردیگیاها قدرتمیان همۀدرفراگیروعمومی

  

  ترسبرمبتنیرفتاريالگوهاي. 1

وترسندمی یکدیگرازهم،بهنسبتاندكاعتمادسبببهبزرگهاي قدرت

 اقدامخطرهاازپیشگیريبراينتیجه،درویکدیگرندمیانجنگوقوعنگران

نظراز. دیگري استبالقوةدشمنبزرگهاي قدرتازیکهردیدگاه،ایناز. کنندمی

کهجهانیدر:بر این اصل قرار داردترسایناساستهاجمی،هاي رئالیست

اي  انگیزهچنیناستممکنیاحمله کنندیکدیگربهتوانند میهاي بزرگ قدرت

و سوءظن رابدگمانیکمترینیک سو،ازباید میبقا،خواهاندولتهرباشند،داشته

. باشدداشتهاکراهآنها نیزبهاعتمادازدیگر،سويداشته و ازها لتدودیگربهنسبت
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اقتصاديهاي رقابتهمچونالملل، بینسیاستعرصۀدربزرگهاي قدرترقابت

بهتواندمی واستتر خطرناكبسیارهاي اقتصادي رقابتازسیاسیرقابتزیرانیست،

  ).همان(شودختمجنگ

  

  خودیاريبرمبتنیرفتاريالگوي. 2

علیهها دولتزیرااست؛الملل بیننظامدرها دولتاصلیهدف"بقاتضمین"

امنیتتأمینبرايواالترياقتدارکهشرایطیدرویژهبهاند؛ تهدیدهاي بالقوهیکدیگر

امنیت خودبرايتوانند ها نمی دولتترتیب،بدین. نداردوجودخطرهنگامها به دولت

آنهدفوبودخواهدپذیر آسیبتنهاییبهدولتیهروباشندستهوابدیگرانبه

بهخداوندالمللی، هاي بین سیاستدر. استخویشبرايامنیتآوردنفراهمدولت

حمایتبرايکههایی دولت. رسانندیاريخودبهنیزآنانکهرساند کسانی یاري می

پیونددر پیوود انطباق دارندخمنافعباهمیشهتقریباًکنند،می فعالیتخوداز

برايضرورياصلی"خودخواهی"زیراها نیستند، دولتدیگرمنافعبهخودمنافع

  ).همان(است خودیاري

  

  به حداکثرقدرترساندنرفتاريالگوي. 3

"خودیاري"اساسبرآنهااینکهازآگاهیها و دولتدیگرنهاییاهدافدركبا

افزایش پی در پی قدرت،کهبرندمی پینکتهاینا بهه دولتکنند،می فعالیت

احتمالباشد،بالقوهرقبايدولتی قدرتمندتر ازاگر. بقاستبراي تأمینروشبهترین

بامبارزهبهتر هاي ضعیف دولت. بودخواهداندكبسیارو تهدید بقاي ويحملۀ رقبا
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هاي  هزینهبایدصورت،ایندرزیرا کهداشت،نخواهندتمایلقدرتمندتردولت

قدرت،نظرازدولتدوبیشترفاصلۀرو،ایناز.شوندمتحملرانظامیشکست

اماباشد،نداشتهتر قويدولتبهحملهبراينیتیتر ضعیفدولتکهشودمی موجب

هاي  رئالیستنظراز. باشدهژموندولت، قدرتکهاستزمانیحالت،بهترین

بنابراین،.دارندخاصتوجهخودمیانقدرتتوزیعونگیچگبهها دولتتهاجمی،

در ویژهبهبه باالترین حد برسانند؛جهانیقدرتازسهم خود راکوشند تا سخت می

. برسندموازنهبهاحتمالیرقبايمقابلدرقدرتبیشترافزایشباتااند پی فرصت

نظامیودیپلماتیکصادي،اقتابزارهايمانندابزارهاازگوناگونیطیفها از دولت

ازدولتیکزیرا که بهرةبرند، بهره میخودمنافعجهتدرقواموازنۀتغییربراي

در تادارندتمایلبزرگهاي قدرت. استهمراهدیگريدولتشکستباقدرت

رقبايبهنسبتبزرگیقدرتاگرحتی.باشدصفرجمعحاصلرویارویی با یکدیگر،

را ادامه خواهد قدرتافزایشبرايهمچنان تالشیابد،دستمینظابرتريبهخود

تحقق"هژمونی"کهشودمی متوقفزمانیتنهاقدرت،داد؛ از این رو، تداوم و تعقیب

  ).همان(یابد

پهلويدوراندرایراناي  هستهموضوعزاویه بهدودر پژوهش حاضر از

دوراندرمسألهاینآمریکا بهوغربنگاهواي هستهمسألۀبهشاهنگاه: ایم پرداخته

در . نیز بررسی خواهیم کردسیاسیواقتصاديبعدازراها یک از نگرشهر.پهلوي

هاي اقتصادي و غیراقتصادي محمدرضا پهلوي براي  بخش نخست، دالیل و انگیزه

اي بررسی خواهد شد و پس از آن به رویکرد غرب از دو  دستیابی به صنعت هسته

  .پردازیم سیاسی و اقتصادي می زاویۀ
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  اي ایران هستهمسألۀبهپهلويرویکرد محمدرضا. 3

در . توان در دو بخش اقتصادي و غیراقتصادي تببین کرد این موضوع را می

ترین وجه حرکت پهلوي دوم به سمت صنایع  بخش اقتصادي، مهمترین و غالب

در بعد . اي ایران برشمرد سعهتوان مسألۀ تأمین انرژي و نیازهاي تو اي را می هسته

هاي شخص شاه و آرمان او براي رسیدن به جایگاه قدرت  طلبی غیراقتصادي نیز، جاه

برتر در منطقه و پنجمین قدرت در جهان، با توجه به شرایط منطقه و کشورهاي 

  . اي بود همسایه از مهمترین عوامل براي رسیدن به اهداف هسته

  

  قتصاديهاي ا عوامل و انگیزه. 3.1

اي، تولید انرژي و به  ترین دالیل براي دستیابی به صنعت هسته یکی از مهم

دورةبه تدریج و با رشد شهرنشینی درطبق آمارها، ایران. ویژه تولید برق است

تهراناي  منطقهبرقعاملمدیر1مصباح جالینوس. شدبرقدچار کمبوددوم،پهلوي

یکی از نشریات داخلی در خصوص کمبود برق  در گفت و گو با 1343دوم تیرماه در

 3سال آینده به  10با اشاره به افزایش جمعیت تهران در وي . تهران هشدار داد

هزار کیلووات دیگر  40هزار کیلووات برق ندارد و  70تهران بیش از : میلیون نفر گفت

کرج گرفته می از سد 2.ي استشود که تابع شرایط جو  

                                               
.). ش1343-1347(نیرو بود وزارتتشکیالتازبرق تهران بعداملعمدیرمهندس مصباح جالینوس، اولین-1

از جمله اقدامات شهریار) بعثت(آباد فرحهاينیروگاهخرید. وي پس از برق تهران، مدیرعامل شرکت توانیر شد

.وي بود

http:// www.15khordad1342.com: ك به. ر -2
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در بارة بودجـهوبرنامهسازماندر بررسی،1350دهۀآغازبعدها در

1371سـالدرانـرژيکمبودکشور،اجتماعیوساله اقتصادي 20دورنمـاي

هـاي نادرستسیاسـتازکمبوداین.بودآمدهشماربهایرانبـراي توسعۀتهدیـدي

ارزانیسیلفسـوخت ازنـامعقولوبعـديیـکاستفادةبه ویژهصنعتی،کشورهاي

سیاستبود،مربوطایرانبهکهآنجاتا. شد تلقی میفناوريپیشرفتاساسعنوانبه

آبی،منابعازاستفادهبرابردرسـهم نفتچشمگیرکاهشباید میانرژي،درازمدت

. کرد تکافو میرافوالدصنایعفقـطسـنگزغال. گرفت را در برمیاي   هستهوگازي

نیـرويمگاوات22100بودبناهشتم،توسعۀیـان برنامۀپادر1371سـالدر

35گازوآن44/2نفتمصرفی،انرژيکلازدرصد 15/5شـدهتولیـدهـسته اي

  .)Afkhami, 2009: P 662. (کندتأمینرادرصد آن5/3آبوآندرصد

لوي به هر روي، کمبود انرژي با توجه به روند رشد ایران در دهۀ پایانی سلطنت په

ثبات کننده، در خصوص  زا و بی اي حیاتی بود و گاه در کنار دیگر عوامل تنش مسأله

به عنوان نمونه، داریوش همایون در حاشیۀ علل . شد کمبود انرژي نیز هشدار داده می

در زا  حزب رستاخیز، به مسألۀ کمبود برق به عنوان یکی دیگر از عوامل تنششکست

- Afkhami, 2009: P 809(رده است اواخر دورة پهلوي اشاره ک 810(.  

آن است که صرف سوختن شودازارزشمندترگازوبنزینوشاه، نفتبه نظر

نیروگاهطریقتأمین آن ازومتوقفمروربهباید گاز میونفتطریقازبرقتولیدو

یکسالیوکار رودبهپتروشیمیهاي  کاالتهیهبرايگازمیسر شود و نفتاتمی

نظرازاین برنامهریزان، برنامهواما به نظر اقتصاددانانشود،گرفتهکاربهاتمیرآکتور

–Ibid. P632(نداشت توجیهاقتصادي 637.(  
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افزایش پی در پی قیمت : همزمان با این نظرات، اتفاق دیگري نیز روي داد

به چهار . م1973چندان که نفت ایران در اکتبر . م1972و  1973هاي  نفت در سال

این مسأله، رژیم وقت ایران را بیش از گذشته به سمت صنایع . برابر افزایش یافت

برداري از  در این دوره بود که بهره. اي ترغیب کرد جدید همچون پتروشیمی و هسته

اي به صورت جدي در دستور کار قرار  اي براي تولید برق هسته تکنولوژي هسته

  .)71: 1388صدر،علیخانی(گرفت 

استفورد،دانشگاهبهوابستهآمریکااستنفوردپژوهشیبنیاد.م1974سالدر

برايصنعتیواقتصادي - اجتماعیابعاددرمدتمیاناندازي چشمارائۀوتحقیق

بهمتکیراایرانشد،ارائهجلداین بررسی که در بیست. ایران را بر عهده گرفتتوسعۀ

نیروگاهتأسیسرابرقتولیداساسیراهو1995الستابرقمگاواتهزار20تولید

بر اساس این گزارش که بر مبناي توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و .دانست اي هسته

تا  1974(فرهنگی ایران تهیه شده بود و دولت وقت ناگزیر بود در بیست سال 

تولید  .اي دست به هر اقدامی بزند براي تولید بیست هزار مگاوات برق هسته.) م1994

براي مدیریت این . اي نقطۀ عطف در تحرکات وسیع براي تأمین انرژي بود برق هسته

بنابراین، کلیۀ . رسید تصمیم بزرگ، تأسیس سازمان انرژي اتمی ایران الزم به نظر می

بر مبناي اساسنامۀ . )همان(اي کشور در اختیار این سازمان قرار گرفت   امکانات هسته

به تصویب رسید، استفاده از انرژي  1353تیرماه  16که در سازمان انرژي اتمی 

  . ترین اهداف تأسیس سازمان بوده است اي براي تولید برق یکی از مهم هسته

وظیفۀ سازمان . تأسیس شد. م1974./ ش1353سازمان انرژي اتمی ایران در 

اده از هزار مگاوات برق با استف 23این بود که بر چرخۀ سوخت و تکمیل آن و تولید 
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سازمان انرژي اتمی ایران، مرکز اتمی و . اي متمرکز شود هاي برق هسته نیروگاه

  ).92: همان(مگاواتی آن را در اختیار گرفت  5رآکتور تحقیقاتی 

گرفت،  بایست مسئولیتی را بر عهده می نمیشاهاساسی،قانونبا اینکه بنا بر

انرژيسازمانعالیۀریاستفرمانییط29/5/53در،ها مخالفتبامقابلهاما وي براي

حال آنکه بسیاري. )نهمشماره،1393هفته نامه صدا، (1دار شد شخصاً عهدهرااتمی

اي هستهرشتۀبهایرانشتابزدةورودگاز،ونفتصنایعدربه ویژهدولت،مقاماتاز

در گزارشین،ایرانفتملیشرکتمدیرانازیکینفیسیاهللا فتح:کردند تأیید نمیرا

گازما«: اظهار داشتايهستهانرژيبارةدرایرانآمیزمخاطرهاقدامعلیهرسمی

بیشتريبرقبه نیرويهماگرگیرند،کاربهراگازتوانندمیکهداریمافراديداریم،

بهتر ارزانوخطر شکلی بیبهگازازاستفادهباتوانیم میشک بیباشیم،داشتهنیاز

  .)Afkhami, 2009: P 642(» یابیمتدسآن

نیز اي  هستهنفت، برنامۀقیمتبا افزایش بیشتر.ش 52در پاییز سال

هاي  کشوربهکمکبرنامۀازنفت، گرچه دولتبازارکساددوراندرامایافتگسترش

را اي هستهانرژيمثلداخلیبزرگهاي  طرحبا این حال؛کشید،دستخارجی

،ها طرحاینهزینۀکهرسیدجاییبهکار.ش 56سالدر.کردمی دنبالهمچنان

شاهاین همهبا. برداز میانراعمرانیسالۀپنجبرنامۀدیگرهاي  طرحاجرايامکان

برنامهسازمانسرپرستبهباریکوبودخودعالقۀموردهاي  طرحپیگیرهمچنان

                                               
هویدا،عباسامیرآقايجناب«: ت خودش به این شرح استمتن فرمان شاه خظاب به هویدا درباره مسئولی1.

نمایممی ابالغبدین وسیلهایراناتمیانرزيسازمانتأسیسدر بارة52اسفند18مورخفرمانپیرو. وزیرنخست

نظرتحتراخودوظایفبتواندسازماناینکهطوريبهبودخواهیمدار عهدهماخودرامزبورسازمانریاستکه

  .»53مرداد29آبادسعدسفیدکاخ. دهدانجاممامستقیم
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10امااست،آگاهکندمی واردکشوراقتصادبهطرحاینکهفشاريازداداطمینان

کردخواهدبگویند اجراءریزان برنامهچههرآنازخواهد؛ پسمی فرصتدیگرسال

  .)1380:108هاي علم، یادداشت(

  

  هاي غیراقتصادي  عوامل و انگیزه. 3.2

هاي  هاي اقتصادي، عوامل دیگري نیز در دلبستگی شاه به برنامه فارغ از انگیزه

  .اي تأثیر داشتپرهزینۀ هسته

  

  افزایش خیره کنندة قیمت نفت. 1

موسوم به جنگ رمضان، نمایندگان. م1973پس از جنگ اعراب و اسرائیل در 

بهنفتکهکردندپیشنهادآراءاتفاقبه1973ژانویه6تاریخدرکویتملیمجلس

کشورهايهمۀشود؛ بنابراین، ازگرفتهکاربهاسرائیلعلیهسیاسیاي اسلحهعنوان

علیهاقدامعنوانبهنفتیهاي شرکتباراخودفعلیقراردادهايخواستند تاعربی

قیمت 1974مارسدرتحریمپایانبا. در آورندتعلیقحالتبهصهیونیستیدشمن

بلندوکوتاهآثار"شوك"یانفتیبحران. رسیددالر12بهدالر3اي  بشکهازنفت

"نفتیاولشوك"بعدهاکهداشتجهانیاقتصادوسیاستچشمگیري برمدت

این نخستین بار بود که استفاده از نفت به عنوان یک سالح رسمیت  1.شدخوانده

یافت و در این خصوص، کشورهایی مانند ایران که به طور مستقیم در تحریم شرکت 

مقداريستتوانبازاردگرگونیبهتوجهباایران. نکرده بودند، بیشترین نفع را بردند

                                               
  :هاي سیاسی به نشانی ، منتشر شده در پایگاه اینترنتی موسسه مطالعات و پژوهش"تحریم نفتی غرب"به . ك.ر1.

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=175&SP=Farsi
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دفتر(رساند فروشبهمستقلطوربهبشکههردردالر17ازبیشبهايبهرانفت

  ).239- 240: 1388المللی،  بینوسیاسیمطالعات

هاي سیاسی شاه داشت؟ برکات حاصل از ذخایر  اما نفت چه تأثیري بر تصمیم

نفس : ومند داردانداز اغلب کشورهاي تولیدکنندة نفت تأثیري نیر عظیم نفت بر چشم

شود که تولید کننده بالفاصله به اقتصاد جهانی وصل شود و  ماهیت این کاال موجب می

هاي اقتصادي جهان، نیازهاي صنعتی  هاي بزرگترین نظام پذیري ناگزیر با نیازها و آسیب

. المللی و اقدامات دیگر تولیدکنندگان در اطراف و اکناف جهان آشنایی حاصل کند بین

سال دیگر پایان خواهد  40ه در آن زمان، مبنی بر اینکه ذخایر نفت ایران حدود نظر شا

بنابراین، . گذاشت یافت، بر احساس او در بارة نحوة استفاده از این کاال سخت تأثیر می

ها پس از به پایان  شد که ایران بتواند مدت باید چنان ساخته می نظام اقتصادي می

عواید حاصل از نفت که با . چنان به بقاي خود ادامه دهدرسیدن این منبع ارزشمند، هم

آوري رشد کرده بود، امکان الزم براي بلندپروازي در  بحران اخیر نیز به طرز شگفت

بنابراین، نفت سکوي پرش گسترش تدریجی منافع . کرد سیاست خارجی را فراهم می

  ).280: 1387فولر، (هاي هر چه دورتر بود  ماوراي بحار ایران در عرصه

به این ترتیب و به مدد عواید هنگفت نفت، رشد در صنایع جدید به ویژه 

اي، عالقۀ  داد، مانند پتروشیمی و هسته تري از ایران ارائه می صنایعی که وجهۀ جهانی

  .کرد محمدرضا پهلوي را برانگیخت؛ موضوعی که آمریکا نیز از آن حمایت می
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  خاورمیانهمنطقۀدرایرانجایگاهدورنماي. 2

طلبانۀ شخصیت شاه که در منابع متعدد به آنها  هاي جاه گذشته از ویژگی

اشاره شده است، افزایش قیمت نفت پیامدهاي دیگري نیز براي شخص او به دنبال 

داشت و آن عالقۀ محمدرضا پهلوي به کسب قدرت و افزایش پرستیژ خود نه تنها در 

. فارس و اقیانوس هند بود وي محدودة خلیجمحدودة جغرافیایی خاومیانه، بلکه فراس

کرد که با خروج نیروهاي انگلیسی و آمریکایی، ایران در امنیت این  بینی می شاه پیش

در واقع، خودیاري و ترس دو مؤلفۀ . باید نقش کلیدي و عمده داشته باشد حوزه می

ن، او با نظر بنابرای. شد گرایانۀ شاه محسوب می اصلی در جهت اتخاذ راهبردهاي واقع

هاي دفاعی پرداخت و حتی از استرالیا و  به این حوزة جغرافیایی، به تقویت بنیه

تمایل شاه به تفکر در قالب ژئواستراتژیک جهانی سبب . سنگاپور نیز دیدن کرد

تر با  شد تا رؤساي جمهور آمریکا را نیز به توسعۀ پیوندهاي استراتژیک نزدیک می

. م1970هاي کیسینجر در دهۀ  ضوع، به ویژه با سیاستاین مو. ایران ترغیب کند

همخوانی داشت و آمریکا بیش از هر قدرت دیگري شاه را به جهتی که خود بر عهده 

  ).280- 282: 1387فولر، (راه نفوذ شوروي : داد گرفته بود، سوق می

طوربهبلکهاوپک،درتنهانهتعادل،حفظبرايمتحدهایاالتسوي دیگراز

عنوان بهنفتازاعراباستفادةورمضانجنگ. بودمتکیشاهبهدر خاورمیانهکلی

ازپیشروز 10.افزودامریکامقاماتمحاسباتدرشاهسیاسیوزنبرسیاسیسالح

مصربهشاهایراد کند،راخودسالیانۀسخنرانیفورد، رئیس جمهور وقت آمریکاآنکه

تافرستادشاهبرايمحرمانهاي نامههورجم رئیسسويازکیسینجر .سفر کرد
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آگاهیبهرامصرخودمدتطوالنیهاي استراتژيومصرواسرائیلوضعیت مذاکرات

الزم »اعلیحضرتبهمازیادبسیاراعتمادبهتوجهبا«:نوشتکیسینجر. شاه برساند

. شاه برسداطالعبهآمریکاامور خارجۀوزیروجمهوررئیسهاي دیدگاهآخریناست

وداشت، فورداختیاردرکهثروتیو.ش1353سال درشاهاعتباربهتوجهبا

چند هرکنند، همراهیاي هستههاي سیاستبا او در زمینۀگرفتندتصمیمکیسینجر

  .(Afkhami, 2009:P651)1نداشتنداواهداف نهاییازدقیقیاطالعاتکه

  

  بازدارندگی  مسألۀ همسایگان و کوشش براي ایجاد. 3

هاي شاه در باب تغییر موازنه در  پاکستان بر نگرانیوتسلیحاتی هندرقابت

این نگرانی او را . م1974آزمایش اتمی هند در . منطقه و آیندة قدرت خود افزود

اي  تشدید کرد و درست در همین سال، کوشش شاه براي دستیابی به فناوري هسته

بهدلیلچندبهشاه. غربی ایران بود، یعنی عراق مسألۀ دیگر همسایۀ. دو چندان شد

از بابت این همسایه ونگریست می"دشمن"چشمبهبلکه،"رقیب"نه همچونعراق

طلبان و مخالفان رژیم ایران  نقش پررنگی در کمک به تجزیهعراق. نگران بودت سخ

عثمانی و  اختالفات مرزي ایران و عراق نیز که پس از فروپاشی امپراتوري. داشت

با روي . افزود تشکیل دولت عراق تشدید شده بود، بر نگرانی شاه از جانب عراق می

هاي توسعه طلبانۀ این رژیم افزایش  شاه از سیاست کار آمدن حزب بعث، نگرانی

جمهور،  صدام که در آن زمان به سبب ضعف احمد حسن البکر رئیسبهشاه. یافت

                                               
 ,Nixon, Kissinger and the Shah:ي فورد در برابر شاه رجوع کنید بهها براي آگاهی بیشتر از سیاست.1

Roham Alvandi, Oxford, 2014 
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اگرصدامکهبودبر این باورونداشتاعتمادد،عمالً مرد شمارة یک حزب بعث بو

. نمودخواهدعراقضمیمۀراخوزستانکرده وحملهایرانبهآورد،دستبهموقعیتی

نفتبدونایرانوافتادخواهدعراقدستبهایراننفتهاي  چاهدر این صورت، همۀ

رارژیم بعثهموارهشاهبنابراین .کندبلندسرخاورمیانهکشورهايمیاندرتواند نمی

  ).، شماره نهم1393هفته نامه صدا، (نظر داشت زیر

یکی از .) م1969–1972(تهراندرموسادوقتنمایندةناووت،ناچیک

اي را هراس شاه از رژیم بعث عراق دانسته  ترین دالیل آغاز برنامه هسته عمده

هاي  کی از شبکهکه از ی 1"پیش از انقالب"مستند ازبخشیناووت در. است

با سازندگان این مستند،  تلویزیونی رژیم صهیونیستی پخش شد، در مصاحبه

در ایرانِ زمان شاه اي  هستهبازدارندگی در برابر عراق را عامل آغاز برنامۀ

اینکنندةتهیهوکارگردانشودر،دنسؤالبهپاسخدرهمچنینوي.دانست

یاري رساندند تاها ایرانیبهورهاییکشور یا کشچهدر این باره کهمستند

و آیا اسرائیل نیز جزء این کشورها بود یا نه؟ ببرندپیشراخوداي  هستهبرنامۀ

  .)James Gibney, 2015(پاسخی نداد 

                                               
آخرهاي سالدر بارةشادوردنکارگردانیبهBefore the Revolution"انقالبازپیش"مستندفیلم.1

ساخته شده ایراندراسرائیلنیتیاموسیاسیونظامیوابستگانوها  دیپلماتزندگیوایراندرپهلويحکومت

آید در مینمایشبهانقالبازپیشایرانازشده،ثبتمتريمیلیهشتهاي  دوربینباکهتصاویري. است

  .گویندمی خودخاطراتازکردند،می زندگیوکارایراندرزمانآنکهاسرائیلشهروندانازوشماري

بودند و نیز شماري نزدیکشاهدرباربهکهاسرائیلیعالیهاي  دیپلماتیاوتهراندرموساددفتررییسفیلم،در

 دوربینمقابلدرمستنداینهاي  شخصیتازیکی. دارندبازرگانان حضوروپیمانکارانونظامیاز مستشاران

اي  یژهوحسابشاهداد،شکستراعربیکشور 3کممدتیدراسرائیلوقتیوروزهششجنگازپس«: گویدمی

همباهمکاريبهطرفدونتیجهدرخواست،می استراتژیکرابطهواتحاددلشهماسرائیل. کردبازاسرائیلروي

کهبودهایی  مجموعهجزونظامیادواتومحصوالتکشاورزي،هاي  پروژهپرشمار،هاي  سازيسد. آورندروي

..داشتهمکاريایرانباگستردهطوربهاسرائیل
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  دیگرکشورهايباایراناي هستهروابط. 4

اي میان ایران و  ترین قراردادهاي همکاري هسته در این بخش برخی از مهم

ر کشورها بررسی خواهند شد و براي این منظور، روابط با هر کشور را جداگانه دیگ

  . شود آورده می

  

  آلمانوایراناي  هستههاي  همکاري

باز.م1975./ ش1354سالبهآلمانوایراناي هستههاي همکاريسابقۀ

ضاء رسیدبه امآلمانوایرانمیانهمکاريموافقتنامۀتیر9درسال،آندر. گردد می

اتمیانرژيسازمانمیانکهتوافقنامهاین. شد1355تیر13قراردادساز زمینهکه

گستردةهاي همکاريرسید،امضاءبهغربیآلمانتحقیقاتوتکنولوژيوزارتوایران

انرژيازآمیز صلحاستفادهواي هستهتحقیقاتفنی،دانشتوسعۀهدفباراطرفدو

درطرفدوهاي همکاريازاي گستردهطیفبرتوافقنامهایندر. دکر میتضمیناتمی

ازجلوگیريواي  هستهتأسیساتازحفاظتوامنیت"،"اتمیسوخت"هاي زمینه

. بودشدهتأکید"اي هستهنیرويتکنولوژي"وفنیکارکنانآموزش،"تشعشعات

انرژيازاستفادهاي، هستهتحقیقاتتأسیساتوها نیروگاهساختمانوریزي برنامه

ازنیزها  ایزوتوپرادیوازاستفادهوتولیدوبرقتولیدبرعالوهمقاصديبراياي هسته

  .)90: 1388صدر،علیخانی(بود.ش1355سالموافقتنامۀموارددیگر

راهونصبساخت،طراحی،برايیکیداد،قراردو.ش1355تیر10در

وبوشهرکیلومتري18درسبکآبنوعازمگاواتی1300نیروگاهیواحددواندازي
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بر مبناي این قرارداد، . شدامضاءها نیروگاهایناي هستهسوختتأمینبرايدیگري

برعالوهتاشدمتعهداتمیانرژيسازماناصلی، طرف1یونیونوركکرافتشرکت

30برايجددمهاي  گذاريسوختواولیهسوختتحویلبوشهر،هاي نیروگاهساخت

راقراردادموضوعاجرايبالفاصلهپیمانکارمبنا،اینبر. کندتضمیننیزراآتیسال

انقالبپیروزيآستانۀتاموجودهاي گزارشمبنايبر. دادقرارخودکاردستوردر

الکترومکانیکیعملیاتازدرصد65وساختمانیعملیاتازدرصد80حدوداسالمی،

  .)همان(بودرسیدهانپایبهیکواحد

مبلغیقراردادها،بندي زمانبنا برنیزایراناتمیانرژيسازمانزماناینتا

پس از آن، به سبب. واریز کردآلمانیطرفحساببهماركمیلیارد7/5بربالغ

یعنیقراردادسیزدهمقسطاسالمی،انقالبپیروزيآستانۀدرکشوربحرانیشرایط

به تعلیق در ساختعملیاتزمینهسببهمینو بهنشدپرداختماركمیلیون464

1979ژانویۀسیزدهمدرقرارداد،30مادةازهفتمبندبهاستنادباطرف آلمانی،. آمد

وکاملفسخ1979ژوئیۀ30درسرانجامبه تعلیق در آورد وکاملصورتکار را به

آلمانیطرف. کرداعالمایراندولتبهجانبهیکصورتبهراقرارداددوهرهمزمان

1290تقریبیقدرتبهیکهراتمی،نیروگاهواحددوساختتوافقتنامههمچنین

  .)همان(نیز مسکوت گذاشتراساوهدردیگرمشابهواحددوواصفهاندرمگاوات

شمارهراکتوراحداثواحداث% 85بوشهریکشمارهراکتورانقالب،وقوعتا

زیمنس،آلمانیشرکتانقالب،ازپس. داشتفیزیکیپیشرفترصدد 65نیز 2

باداد طرح راپیشنهادآنبه جايورا نپذیرفتبوشهراي  هستهنیروگاهتکمیل

                                               
1. KWU



151گرایی پهلوي دوم از منظر واقعاي ایران در دورة هسته راهبرد

سربرحقوقیمشاجرة.کردمخالفتایرانکهتکمیل کند،طبیعیگازرآکتورهاي

شرکتسرانجام.کردغرامتدرخواستایرانویافتادامه.م1988سالتاطرحاین

حقوقیماجراياینازپاریسدرالمللی بینتجارتکمیسیونحمایتبازیمنس

  ).همان(نشد پرداختایرانبهغرامتیهیچوآمدبیرونپیروز

  

  فرانسهوایرانمیاناي  هستههاي ویژة همکاري

ر ماه تیدرپاریسبهشاهسفروفرانسهانتخاباتدرژیسکاردستنوالريپیروزي

. پدید آوردکشوردواي هستههاي خوبی براي همکاريفرصت1974ژوئن/ 1353

ساز زمینهحقیقتدرکشوردومذاکراتوسالهماندراتمیانرژيسازمانتأسیس

قرارداداین. گردید1353تیر6درپاریس - تهراناي هستهتوافقنامۀاولینانعقاد

مشهور"مادرموافقتنامۀ"بهبعدهاکرد و ضمین میرا تکشوردوسالۀ15هاي  همکاري

وها شرکتکشور،دواي هستههمکاريمختلفهاي جنبهبینی پیشزیرا به سبب. شد

در. کردندمنعقدبسیاريهاي موافقتنامهوها پروتکلفرانسه،وایراناي  هستهمؤسسات

زمینۀسهشوند،می ارجاعپایتخت دودرمادرتوافقنامۀبههمگیکهقراردادهااین

فرانسويصنعتدرایرانمشارکتنخست؛. استشدهپیگیريهمکاريعمده براي

دوم؛. سوختچرخۀالمللی بینصنعتبهایرانورودحقیقتدرواورانیومسازي غنی

دراي هستهبرقتولیدسوم؛واصفهاندراي هستهتوسعهوتحقیقاتمرکزساخت

  .)87: 1388صدر،علیخانی(مگاوات 5000میزانبهایران
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1فارماتومفرانسويشرکتوایراناتمیانرژيسازمانمیان1353آبان11در

توانباPWRنوعازاتمیرآکتورساختکه طبق آن،رسیدامضاءاي به توافقنامه

اساس،اینبر. شد میتضمیناهوازدارخویندررآکتورهردرمگاوات950تقریبی

ازمتشکلکنسرسیومواتمیانرژيسازمانمیانقراردادي.ش1356شهریور28در

به امضاء رسید 4فراماتکو3بایتینولاسپی،2آتالنتیکالستومفارماتوم،هاي  شرکت

به.ش1357تابستانپایانتاقرارداداین. بودفرانکمیلیارد8بربالغآنمبلغکه

تحوالتسبببهسالهمانمهرازامابود،تپیشرفواجراءحالدرعاديصورت

کنسرسیوم1358خرداددرسرانجاموشداختالفمحلاسالمی،انقالببهمربوط

  .)88: همان(کردفسخفرانسوي آن را

انرژيسازمانورودبهتوانمی فرانسهوایراناي  هستههاي  همکاريدیگراز

شرکتاینسازي غنیخدماتازدهاستفابرايفرانسه5اورودیفشرکتبهاتمی

خدماتخریدومشتركگذاري سرمایهوام،اعطايقرارداد،اینازهدف. کرد

دروایراناي  هستههاي  نیروگاهسوختتأمینبرايالزمهاي  زمینهبود، تاسازي غنی

کارخانۀ. گرددفراهمداخلدراي  هستهسوختتولیدبستۀچرخۀبهدسترسینهایت

براي.م1980سالازکهاستجهاندرسازي غنیتأسیساتترین بزرگیورودیف

اینبرقمصرف. کندمی تولیدشدهغنیاورانیومجهانکشورهايدیگروفرانسه

900قدرتبهیکهرنیروگاهی،واحدچهارفقطکهاستاي  اندازهبهتأسیسات

  .)همان(است شدهتأسیسآنبرقینیازهايتأمینبرايکارخانهاینکناردرمگاوات

                                               
1. Farmatom
2. Alstom atlantic
3. Spy Batinol
4. Framatec
5. Eurodif
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بودموضوعاتیدیگرازنیز"ایراناي  هستهتوسعهوتحقیقاتمراکز"تأسیس

درپروتکلیامضاي. گرفتقرارپاریس - تهرانکاردستوردرمشتركصورتبهکه

انرژيکمیساریايوایراناتمیانرژيمیان سازمان. م1974نوامبر19درزمینهاین

برايراالزمامکاناتوفنیهاي  کمکتاکردمی متعهدراپاریسرانسه،فاي  هسته

همچنین، بهپروتکلاینضمیمۀدر. آوردفراهماصفهاندرمذکورمرکزتأسیس

 .بودشدهاشارهدقیقنسبتاًصورتبهایرانیمرکزتشکیالتوساختبهمربوطاصول

شهریور22درطرف،دونمایندگاننمیاتفاهمییادداشتپروتکل،اینبر اثر امضاي

مرکزساختزمانیبرنامۀوشرایطکهرسیدامضاءبه 1977مارس1355/12

  .)89: همان(کردمی تشریحرااصفهانتکنولوژي

  

  انگلیسوایرانمیاناي  هستهویژة هاي همکاري

هنیروگا20ساختبرايبا شاه محرمانهمذاکراتبریتانیادولت.م1977در

کرده پیشنهادایرانبهآلمانوفرانسهکههایی طرحمشابهرا آغاز کرد،اي  هسته

ایران،اتمیانرژيسازمانوقترئیسوبریتانیاییارشدمقاماتمذاکراتدر. بودند

ازتکنولوژياینتواند با دریافتمی ایرانبیستم،قرنپایانتاکهشدبینی پیش

بنا تایمز،فایننشالگزارشبه. کندتولیداي هستهسالحییتنهابهومستقلبریتانیا،

معامالتبهبریتانیا،اي  هستهصنایعایستادگی و بقايمذاکرات،ایناسنادبر

  .)84: 1388صدر،علیخانی(بستگی خواهد داشتدیگرکشورهايبااي  هسته

پهلويمحمدرضازماندرایراناي هستههاي فعالیتموجود،بر اساس شواهد

وطراحیاي  هستهبرقتولیدغالبرویکردباوجانبه همهتوسعۀکاردستورباعمالً
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بهسوختتولیدچرخۀبهدستیابینهایت،درواي هستهسوختتهیۀ.پیگیري شد

قرار غربوایراناقتصاديروابطتوسعۀاستراتژيذیلاساسی،راهبرديعنوان

هاي  تالشمتحده،ایاالتبازیربناییهاي  همکاريبرعالوهایرانوقتدولت.داشت

ایندر. دهدسامانکشورهادیگربامشتركهاي  همکاريفراوانی را نیز براي

عنوانبهنیزکشورهادیگرواصلیشرکايعنوانبهآلمانوفرانسهها،  همکاري

بهجایگاهبریتانیااي، هستهشرکايدیگرمیاندر .اند بودهنظردرمقطعیشرکاي

شرکتدوبااتمیانرژيسازمانقراردادداشت وتري مطمئنوتر پررنگنسبت

کهقرارداد،ایندر .ها بود همکاريدستهایناز"نافکور"و"برندپرزیدنت"انگلیسی

اورانیومتن2400فروشرسید، انگلستانامضاءبه.م1975ژوئیه16./ ش1354در

درکهشددیگريقراردادساز زمینهقرارداداین. کردتضمینراایرانبهطبیعی

و"نافکور"شرکتدووایرانمیانUF6بهطبیعیاورانیومتبدیلهدفبا.م1977

"BIUFL"1383ایران،اتمیانرژيسازمان(به امضاء رسید(.  

همکاريبهتواناي می هستهزمینۀدرانگلستانوایرانهاي همکاريدیگراز

. کرداشارهنامیبیادرشرکتاینتأسیساتسهامازبخشیخریدوR.T.Zکتشربا

بود واورانیومبهدستیابیبرايایرانوقتدولتهاي کوششازجزئیاقداماین

را زمانآندراورانیوممعادنترین بزرگازیکیازاتمیانرژيسازمانبرداشت

  .)85: 1388صدر،علیخانی(کرد تضمین می

انرژيوزارتارشدمقاماتازیکیبنا بر ارسال یادداشتاین،بروهعال

کمدستاوباوربهاستریت،داونینگخیابان10شمارهساختمانبهانگلستان

خواهانایران،اتمیانرژيسازمانوقترئیساعتماداکبرآینده،سال10تا
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بهتوجهبااین وبنابر.بودخواهدبازفرآوريوسازي غنیتکنولوژيدریافت

تأخیربهبیستمقرنپایانتارادرخواستاینتوانیممی ماایران،صنایعوضعیت

جیمزبهدر نامهانگلستان،انرژيوقتوزیر،1بنتونیدیگر،سنددر. بیاندازیم

تکنولوژيپروژةدرقصد داردایران:استنوشتهکشوراینوزیرنخستکاالهان

بریتانیاعوض،دروکندگذاري سرمایهپوندها  میلیونانانگلستفشارتحتآب

ادامۀدربنتونی. )86: همان(دهدقرارایراناختیاردرقدرترآکتوربیستنیز

وي، اعتماد پیشنهاديارشدهمکارانکرد که بنا به نظر اغلباعالمنامهاین

درنیزایران،عوضدروکردهارائهمشارکتهمچنینوتر نزدیکارتباطبراي

تأکیدنامهایندر. )همان(خواهد کرد گذاري سرمایهانگلستاناي  هستهصنایع

تجهیزاتتکنولوژيارسالبرايخطريآیندهسال10درکهشده است

اجازة انتشار بایگانیسال30ازپسکهپروندهاین. داردوجودحساساي  هسته

کاالهان،بهانگلستانسی .اي .جیرئیساستوكوینلردنامۀشاملیافته،

محرمانهمذاکراتاز،1977می ماهدر: استنوشتهکهنیز هستوزیرنخست

پیشنهاداینکردنعملیدربریتانیاچراکهکندمی تعجبواستشدهآگاه

  .)همان! (اندازدمی تأخیربهراآنوکندمی کوتاهی

پروژهاینسریعراه اندازيدرینهکابتأخیراسناد،اینکه طبقافزودباید

الیحۀبود و موضوعآمریکاجدیدجمهوررئیسکارترجیمیهاي  برنامهخاطربه

، .م1977در جوالي  اي هستههاي  سالحگسترشمنعپروتکلاجرايوي براي

دربتوانندکهبسیار امیدوار بودندبریتانیارسمیمقاماتاما بنابر همین اسناد،

                                               
1. Tony Benn
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کوچکرآکتوردوساختبه ایران پیشنهادکه -فرانسهولمانآبارقابت

  .)همان(ببرند-بودنددادهاي  هسته

  کاناداواي ایران هاي هسته همکاري 

استفادهبرايهمکاريموافقتنامۀ1972ژانویۀهفتمدرکاناداوایران

به26/10/1351ردموافقتنامهاین. کردندامضاءاتاوادررااتمینیرويازجویانه صلح

کاناداوایرانهمکاريموافقتنامه،اینطبق. وقت رسیدملیشورايمجلستصویب

  :شدتعیینزیرموادشاملاتمینیرويازجویانه صلحاستفادهزمینۀدر

ایمنی،وبهداشتتوسعه،وپژوهشبهچه به ویژه آن واطالعاتارائۀ - 

استفاده از بهو) مشخصاتوها قشهنها،  طرحشامل(تأسیساتوتجهیزات

) شدهغنیاورانیوموپلوتونیومشامل(اي هستهموادوموادتأسیسات،تجهیزات،

  .شود مربوط می

،)شدهغنیاورانیوموپلوتونیومشامل(اي هستهمواددسترسی به مواد، - 

  .تأسیساتوتجهیزات

  .شدهثبتاکتشافاتواختراعاتبهمربوطحقوقانتقال - 

  .تأسیساتوتجهیزاتبهآزاددسترسی - 

  .خدماتوفنیکمکتأمین - 

  )1386:37خارجه، اموروزارتآرشیو(دیگر کشورازکشوریکدانشمنداندیدار - 

  

  هندواي ایران هاي هسته همکاري
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استفادهزمینۀدرهمکاريموافقتنامۀ1355اسفند6درهندومقامات ایران

ماهدي7درموافقتنامهاین. کردندامضاءبمبئیدررااي هستهانرژيازجویانه صلح

  :شدندمتعهدطرفینموافقتنامهاینطبق. رسیدسنامجلستصویببه 1356

اي هستهانرژيازجویانه صلحاستفادهزمینۀدرتجربیوپژوهشیاطالعات - 

  .کنندمبادلهرا

الزمتسهیالتوپژوهان دانشيکارآموزبرايتحصیلیوعلمیهاي بورس - 

متقابلعالقۀموردهاي زمینهرا درها تکنسینوعلمیهاي  بازدید هیئتبراي

  .آورندفراهمطرفینتوافقموردمدتبراي

کمیسیونواتمیانرژيسازمانمیانآیندهدرخاصهاي توافقاساس بر - 

بهضروريوسایلوموادوشفریااجارهبرايراالزمترتیباتهند،اتمیانرژي

اي هستهانرژيازجویانه صلحاستفادةزمینۀدرطرفینهاي برنامهانجاممنظور

  .)79: همان(کنند فراهم

  

  استرالیاواي ایران هاي هسته همکاري

. 1اورانیوم با استرالیا مذاکره شدصدورواستخراجبراي.ش1356سالدر

آن کشورازداشتقصدایرانوبوداورانیومبزرگتولیدکنندگانازیکیاسترالیا

پیروزيباکهشدامضاءطرفینمیاناي  موافقتنامهخصوص،ایندر. بخرداورانیوم

  .)181: همان(ماند معوقاسالمیانقالب

  

                                               
  AUSTIREXشرکت  1.
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  جنوبیآفریقايواي ایران هاي هسته همکاري

وقتهورجم رئیسساداتانوربااسرائیل،واعراب1973جنگدرشاه

اتمیازراآنهارا برانگیخت وها اسرائیلیریخت و خشمهمکاريطرحمصر

ازبرخیاجرايتاانداخت و بنابراین، سخت کوشش کردندواهمهبهایرانشدن

اززمانایندرکهنیزشاه.اندازندتأخیرایران را بهاي هستهقراردادهاي

اطالعبیایراناي هستهردادهايقرااجرايعدمدرصهیونیسمالبیاقدامات

کشورهايبااي هستههاي فعالیتازجدیديمرحلۀگشایشپیدرنبود،

سنگینیمحرمانۀقرارداد.م1976درپس.برآمدغیراروپاییوغیرآمریکایی

امضاءبهجنوبیآفریقايبااي هستهاولیۀموادوتجهیزاتبرخیخریدبراي

  ). 1384علیخانی، (1رساند

بودند که،بر این نظرایراندرمتحده ایاالتاي هستهدر آن برهه، کارشناسان

آفریقايباقراردادانعقادواورودیفقرارداداي، هستههاي  ساختزیرایجادباشاه

مرکزوکردهآغازپایینرا در سطحاي هستههاي سالحتولیدبرايتحقیقاتجنوبی،

اینهاي  گزارشدر. استبرنامهایناصلیمحورتهراندرامیرآباداي هستهتحقیقات

درتسلیحاتهاي  طرحمطالعاتشاملایرانتحقیقاتبود کهآمدهکارشناسان

شد،آغاز1975سالدرکهلیزريسازي غنیبرنامۀباشاه،رژیممحرمانۀهاي  فعالیت

  ).همان(دارد مستقیمارتباط

  

                                               
هاي محدودیت،1984سالتایعنیقرارداد،اینازبعددههیکحدودتاجنوبیآفریقاياستذکرشایان.1

کشورهايبهاي هستهاولیهموادوجهیزاتتازبرخیانتقالبرمبنیرااتمیانرژيالمللی بینآژانستخصصی

.بودپابرجاایرانباقرارداداینانقالبپیروزيازقبلتالذاوبودنپذیرفتهدیگر
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  گوناگونهاي دورهدرایرانبهنسبتآمریکااي رویکرد هسته. 5

آیزنهاوردوایت رآکتور کوچکی که ، با شد آغاز.م1959اتمی ایران در  ۀبرنام

به  "اتم براي صلح"در قالب برنامۀ جمهور وقت آمریکایسئ، ر.)م1953- 1961(

آلمانوفرانسهانگلستان،دیدار با سراندربارهاآیزنهاور، .دانشگاه تهران هدیه داد

ایرانافتادنوایرانشمالیمرزهايبهشورويناگهانیحملۀازراخودوحشتغربی

کمربندگسستنهمازوغربمهمپایگاهرفتندستازنتیجهدروکمونیسمدامبه

می داشتاذعانوي. بودکردهاعالمشورويمرزهايجنوبدرکمونیسمبازدارندگی

بنابراین، آمریکا از تمایل شاه وشوداتمینایرااستالزمآمریکامنافعحفظبرايکه

  .)76: 1388صدر،علیخانی(کرد  حمایت میاي  هستهفناوريبهدستیابیبراي

در پژوهش حاضر، با عنایت به سیاست ائتالف و اتحاد شاه در این دوره زمانی 

استراتژي و منطق سیاست خارجی و قطب انتخابی شاه براي اتحاد، یعنی ایاالت 

. ه آمریکا در سه دورة پایانی منتهی به سقوط سلطنت پهلوي بررسی خواهد شدمتحد

گردد، زیرا چنانکه در  سبب انتخاب این محدودة زمانی به حیطه اصلی پژوهش بازمی

اي، به  طرح مسأله بیان شد، کوشش عمدة رژیم پهلوي براي توسعۀ صنعت هسته

براي بررسی ابعاد خارجی . دگرد باز می. م1979تا  1974سالۀ  جدورة زمانی پن

اي  ترین بازیگر خارجی در زمینۀ سیاست هسته مشی مهم باید خط موضوع، ناگزیر می

محمدرضا شاه، یعنی ایاالت متحده آمریکا در سه دورة نیکسون، فورد و کارتر بررسی 

الملل گرایی لیبرال به مشی  گرایی و بین در این دوره، دو رویکرد واقع. و تحلیل شود

  .هاي آمریکا تبدیل شد و البته هر یک افت و خیزهایی را تجربه کرد الب دولتغ
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  کیسینجر - نیکسوندورة

نخستین رئیس جمهور پس از تئودور .) م1969- 1974(ریچارد نیکسون 

هنري . گرایانه تعریف و توجیه کرد روزولت بود که سیاست خارجی را بر بستر واقع

هاي  و استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، بنیانکیسینجر، مشاور امنیت ملّی او 

نظري سیاست خارجی کابینه را شکل داد که تا دورة ریاست جمهوري جرالد فورد 

نیکسون راهبرد جدیدي براي سد نفوذ شوروي طراحی . ادامه یافت.) م1974- 1977(

ورود اتحاد نخست، از نظر دیپلماتیک؛ : کرد و دو تغییر در این راهبرد بسیار مهم بود

توان پذیرفت  زدایی می در سیاست تنش. زدایی بود جماهیر شوروي به سیاست تنش

همچنین سیاست . ها اساساً رقابتی است و باید رقابتی بماند که روابط ابرقدرت

هر دو : زدایی در پی ایجاد بسترهاي همکاري در درون روابط کلّی رقابتی بود تنش

اي غیر راهبردي، جلوگیري از گسترش اختالفات توانند از تجارت کااله طرف می

ها و تحدید مسابقۀ تسلیحات اتمی سود  جهان سوم به سطح بحران بین ابرقدرت

. ببرند و دوم، کوشش براي تغییر جهان از موازنۀ دو قطبی به موازنۀ چند قطبی

تصادي از اروپا با خالصی در زمینه اق. دید ها را در حال افول می نیکسون برتري ابرقدرت

تر، چین  رفت و مهم ژاپن قدرتی اقتصادي به شمار می. وضعیت جنگی در پی اتحاد بود

بنابراین، آمریکا براي برقراري روابط با . آورد به عنوان کشوري مستقل و قوي سر بر می

براي مثال، . گرایی نبود چین اقدام کرد، اما سیاست دولت نیکسون کامالً منطبق با واقع

با هرگونه استقالل عمل واقعی براي اروپا و ژاپن مخالفت داشت، ترتیبات  این سیاست

رسید و  موازنۀ قدرت نه براي متحدان، بلکه براي دشمنان پذیرفتنی به نظر می

همچنین تعهد براي برقراري ثبات جهان سوم بر اساس اقدام طرفداران با نفوذ 
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اند که رهنامۀ  گفته. تداوم یافت اي به نمایندگی از طرف ایاالت متحده آمریکا منطقه

  ).94: 1387کاالهان، (نیکسون صرفا در پی تعهد کم هزینه براي سد نفوذ بود 

تسلیحاتیکمکتبدیل:کندمی چهدانست کهمی خوبیبهکیسینجرهنري

به - افزارجنگمقدارهرخریدبرايشاهدستترتیباینبهواسلحهفروشبه

پولنفت،بهايافزایشطریقازثانیا،. باز گذاشته شد - اي ههستهاي  سالحاستثناي

آمریکابهنفتیدالرهايبدین ترتیب،. افتادشاهبه دستافزارجنگخریدبرايالزم

جنگ«:این سیاست را به اجرا درآوردثالثاً، همگام با دکترین نیکسون،. گشت بازمی

  .)620: 1367رزاقی،(»دیگراندستبهاماآمریکا،براي

وزیرانسطحدرمشتركکمیسیونیکردپیشنهادکیسینجر.م1974بهاردر

این کمیسیون، وظایفنخستینازیکی. شودتشکیلآمریکاداري خزانهوزیرریاستبه

در تفاهمیادداشت. باشداي  هستهانرژيبرنامهزمینۀ توسعۀدرهمکاريتوانستمی

سازمانوناسامؤسسهمیان1974ژوئیه25دررانایدردوربردهاي  موشکتولیدبارة

اسفنددرکشوردواقتصاديکمیسیوناجالسدومین. شدامضاءایراناتمیانرژي

15بازرگانیموافقتنامۀآنپایاندروتشکیلواشنگتندر1975مارس/ 1353

ضاء و وقت اماقتصادياموروزیرانصاريهوشنگوکسینجردالري را هنريمیلیارد

ایران رادراتمینیروگاه8احداثآمریکاموافقتنامه،ایناساسبر. مبادله کردند

هاي  نیروگاهخریدبراينیزدیگردالرمیلیارد1ایرانبودقرار.)همان(پذیرفت 

این.)22: 1369شوکراس،(اختصاص دهد آمریکاازپیشرفتهتکنولوژيواي  هسته

نیز، در ایرانزمانآندرکرد ومی آمریکادولتعایدالردمیلیارد6ازبیشپروژه

  .)7: 1384مجلسی،(رسید میلیون بشکه می 6به نفتاستخراج روزانۀ
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ایراناي  هستهدر بارة انرژيراخودنظرکه چراشدپرسیدهکسینجرازوقتی

اي مبادلهاینوبودندمامتحدوقتآندرها  ایرانی«: دادپاسخاست؟دادهتغییر

هاي  سالحطرفبهایراناستممکنروزيکهنبودمطرحزمانآندر. بودتجاري

دررامتحدهایاالتوشاهاتحادوائتالفسیاستتوانمی بنابراین،.»برداردگاماتمی

در راایرانمتحده،ایاالتدر آن،کهسیاستیدید،مشخصاي  گونهبهدوراناین

  .)همان(بودآوردهدرنظامیوامنیتیبااليهاي ظرفیتبااي  منطقهقدرتقامت

  

  فورددورة جرالد

عظیمصنایعبرايایرانهاي  ضمن تأیید طرح.) م1974–1977(جرالد فورد 

سرانجامبهایرانبارادالريمیلیاردچنداي معاملهکوشیدمی ،اي هستهانرژي

بهاورانیومکردنغنیوپلوتونیومقابل توجهیمقدارکنترلدر این طرح،.برساند

توانستمی یابوداي  هستهبمببهرسیدنبرايراهیدو،هرشد که میواگذارایران

بود،آمریکامتحدانازیکیزمانآندرکهایران.آیددرآناصلیبخشصورتبه

جملۀازهاي آمریکایی شرکت. داشتواشنگتنبانزدیکیروابطووسیعمالیامکانات

انرژيلوازمفروشبرايکردندمی کوششالکتریکجنرالوهاوسوستینگ

ازکهمدارکیبنابر جزئیات. یابنددستایرانباپرسودتجاريمعامالتبهاي  هسته

بررسیپست آن راو واشنگتنگرفتهقرارعموماختیاردروشدهخارجسرّيحالت

 - دارداکنونکهطورآن - رااورانیومسازي یغنتواناییزمانآندرایراناست،کرده

بربناکرد کوشش میآمریکادولتزمانآندراما،)27: 1384مجلسی،(نداشت

اي  هستهبمبدر ساختنکلیديپلوتونیوم، یعنی عنصربازپردازيبرايایرانتقاضاي
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سالدرتا اینکهداشت،وجودموردایندرتردیدهاییآغازدر. کندکمکبه ایران

ازراپلوتونیمکههایی  دستگاهرويبرعملوخریداجازةفوردسرانجام.م1976

بودقراراودستورطبق. دادایرانبهکرد،می استخراجاي  هستهرآکتورسوخت

ازفوردجرالدتیم. گیردقرارایراناختیاردر"اي هستهسوختچرخۀ"کامل دستگاه

. کردمی خوشنوديابرازاي  هستهانرژيتولیدعظیمعتصنداشتنبرايایرانتصمیم

ایرانکهبودنشدهموضوعاینبهاي  اشارههیچ. م1975سالشدةعلنیاسناددر

ایراننفتذخایرزمانآندر. آماده کندنفتاستخراجزمان کاهشبرايراخودباید

هاي  سازمانورژيانکارشناسانارزیابیورسیدمی نظربهکنونیزمانازکمتر

2ازبه بعد بیش.م1970سالازایرانجمعیتکهداد می نشانآمریکاییاطالعاتی

انرژيمنبعبهآیندههاي  دههدرایراناست ویافتهافزایشانرژيبهنیازوشدهبرابر

  .)7: همان(1داردنیازجایگزین

  

  جیمی کارتردورة

وجود آنکه راه خود را از مفاهیم  با.) م1977- 1981(دولت جیمی کارتر 

گرایانه نیکسون و فورد جدا کرده بود و بر تقویت همکاري  سیاست خارجی واقع

دولت کارتر از آغاز به . گرایی هم داشت هایی از واقع کرد، اما نشانه المللی تأکید می بین

گرایی و جناحی به رهبري برژینسکی که جهان را از منظر واقع: دو اردوگاه تقسیم شد

در . دید به ویژه در تقابل با قدرت شوروي به عنوان موضوع اساسی سیاست جهان می

                                               
 ,Nixon, Kissinger and the Shah:هاي فورد در برابر شاه رجوع کنید به براي آگاهی بیشتر از سیاست1.

Roham Alvandi, Oxford, 2014  
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عمل هم، دولت آمریکا در رابطه با شوروي، چین و ایران بیشتر موافق اصول جغرافیاي 

ت، طرفداران گذش کرد تا اصول اخالقی، اما هر چه از عمرکابینه می سیاسی رفتار می

آوردند، تا آنکه مخالفان ایشان  گرایانه نفوذ بیشتري به دست می اصول جغرافیایی واقع

  ).95: 1387کاالهان، (نفوذ خود را از دست دادند و دولت را ترك کردند 

کارتر در دوران ریاست جمهوري کوشید سیاست خارجی خود را بر اصول 

کرد که در آیندة نزیک،  بینی می ي پیشو. ریزي کند گرایی لیبرال پی الملل بین

بیشتر مسائل مربوط به جنگ و صلح، مشکالت اجتماعی و اقتصادي خواهند 

نظامی که از جنگ جهانی دوم به بعد بر روابط  -بود، نه مشکالت امنیتی

ماهیت مشکالت جهان بر ماهیت قدرت تأثیر نهاده . الملل حاکم بوده است بین

للی، قدرت الزم براي حل مشکالت جهان به ویژه قدرت الم است و در جامعۀ بین

برژینسکی، (اقتصادي و سیاسی، دیگر تنها در دست چند ملت اندك نیست 

1379 :49 -48.(  

بشر،حقوقهایی چون آرمانکارتربه این ترتیب، گرچه با ریاست جمهوري

اصولشد، اماآمریکا المللی بینوداخلیمباحثوارداخالقیاتوالملل بین روابط

همچنان طرفداران نیرومندي داشت و ژئوپلتیکمسائلوسیاسیجغرافیاي

گرایی و به  این افراد، جهان را از منظر واقع. رهبري این جریان با برژینسکی بود

ویژه در تقابل با قدرت شوروي به عنوان موضوع اساسی سیاست جهان 

ایرانِاي هستهرشداتژي، عرصه برايبه این ترتیب و بنا بر این استر. نگریستند می

متحدة آمریکا باز بود، اما در این باره که آمریکا تا چه حد از پیشروي  متحد ایاالت
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تافت، نظرات متفاوتی وجود داشت که در ادامه به  اي ایران را بر می برنامۀ هسته

  . آن پرداخته خواهد شد

  

  ایراناي  هستهألۀنسبت به مسغربدر بارة رویکردها دیدگاه. 6

اي ایران در  اقتصادي آمریکا به مقولۀ هسته - در باب نگرش و رویکرد سیاسی

بنا بر دیدگاه اول، منطق برخورد آمریکا با : دورة پهلوي دوم دو دیدگاه کلّی هست

ایران در زمان پیش و پس از انقالب اسالمی تغییر چندانی به لحاظ ماهیت نداشته و 

. اي شدن ایران نبوده است ستراتژیک در هر زمان، موافق هستهآمریکا به دالیل ا

شماري دیگر بر این باورند که رویکرد آمریکا پیش و پس از انقالب، از حیث ماهیت، دو 

تر به دلیل همسویی و تعارض منافع ایران و  رویکرد متفاوت بوده است؛ از همه مهم

  .کنیم هر دو دیدگاه را بررسی می در این بخش دالیل. آمریکا در پیش و پس از انقالب

  

  رویکرد متفاوت آمریکا در برابر برنامۀ اتمی ایران، پیش و پس از انقالب: دیدگاه اول. 6.1

ایاالت متحده بر اساس این دیدگاه، که طرفداران قابل توجه دارد، رویکرد

هیت و هم به لحاظ ماانقالب،بعد ازوقبلایران،اي  هستهآمریکا در خصوص مسألۀ

ترین دلیل آنها،  بدیهی.هم به لحاظ شکل تفاوت چشمگیري داشته است

هاي اخیر، در  اسالمی در سال هاي آمریکا علیه جمهوري تراشی ها و مانع گیري سخت

  . هاي رژیم شاه پیش از انقالب اسالمی است  ها و تشویق قیاس با همکاري

تبعاتوناگازاکیوهیروشیماپس از بمباران اتمیبه نظر موافقان این دیدگاه،

این کشور کوشید تا با هدف جهانی براي ایاالت متحده آمریکا،جامعۀدرآنمنفی
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کشورهايبهتکنولوژياینانتقالباو"صلحبراياتم"طرحباموجود،فضايتلطیف

را  المللی تغییر دهد و اذهان بینالمللی بینعرصۀها را در گیري جهتهمسو با آمریکا،

  ).76: 1388علیخانی، (منحرف کند اي هستههاي از فعالیت

شد تا تقویت  سبب میمتحدهاقتصادي در ایاالتاز سوي دیگر، رکود شدید

عقد بنابراین،. هاي اقتصادي با کشورهاي هم پیمان در دستور کار قرار گیرد همکاري

، تجارتی پرسود پیمان مانند ایران اي با کشورهاي هم قراردادهاي هنگفت هسته

شد؛ به ویژه ایران که از یک سو به سبب جهش درآمد نفتی، وضع مالی  محسوب می

خوبی داشت و از سوي دیگر، رهبران آن به دالیل ژئوپلتیکی و روانشناختی در پی 

  1.هاي برتر جهانی بودند توسعه و استقرار در جایگاه

آمریکا از رکود اي به ایران، ضمن کمک به خروج  فروش تجهیزات هسته

اول آنکه رضایت شاه را : توانست چند مزیت دیگر همزمان داشته باشد اقتصادي، می

کرد و سبب افزایش اعتماد وي  اي آمریکا جلب می پیمان منطقه به عنوان دوست و هم

شاه و  "پرستیژ"شد و دوم، وجهه و  هاي آینده می به ایاالت متحده براي همکاري

داري  لگویی موفق از کشورهاي در حال توسعه، که راه رشد سرمایهایران را به عنوان ا

کرد و سوم اینکه جلب رضایت شاه در  اند در منطقه تقویت می و صنعتی را برگزیده

اي، با سیاست سد نفوذ و مهار شوروي کامالً همخوانی داشت و نوعی  اهداف توسعه

  .کرد بازدارندگی در برابر شوروي ایجاد می

  

  رویکرد یکسان آمریکا در برابر برنامه اتمی ایران، پیش و پس از انقالب:  گاه دومدید. 6.2

                                               
  اي ایران با آمریکا در همین پژوهش هاي هسته بخش همکاري: بهنگاه کنید .1
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این گروه بر این . این دیدگاه، نسبت به دیدگاه نخست، طرفداران کمتري دارد

وپهلويمحمدرضادورةدردر قبال ایراناي آمریکا اساساً رویکرد هستهنظرند که

میالنی، یکی از مدافعان به نظر عباس. استتغییر ماهوي نداشته اسالمیجمهوري

، 1منتشر شده در نشریۀ فارین پالیسی("شاهاتمیرؤیاي"این دیدگاه، در مقالۀ

شدند، اما تنها حاضر  دوست و متحد شاه شمرده میغربوگرچه آمریکا) 2010

  .)Milani, 2010(کامال مخالف بودند اتمیبودند به وي رآکتور بدهند و با بمب

نیکسونکتابخانۀبندي در مرکز از طبقهمیالنی با اشاره به مدارك خارج شده

این «: نوشته استپنتاگونوانرژيوزارت،)سفیدکاخ(ملیامنیتشورايکارتر،

اتمیبرنامۀمورددردر حال حاضرکهمسائلیهمیندهدمی مدارك دقیقاً نشان

همزمانآن. استبودهمطرحیراناشاهبازمانآناست،مطرحاسالمیجمهوري

خواستهمی آمریکاوباشدداشتهسوختچرخۀتی،پیانتحتکهداشتهاصرارشاه

کنسرسیومیکدرراایرانبودهدادهقولآمریکاوکندتضمینراسوختتأمین

حاضرامانیست،اتمیبمبدنبالبودگفتهاینکهباشاه. کندواردالمللی بینسوخت

  .)Ibid(» شودرفتارسومیجهانکشوریکمانندایرانبادنبو

امابفروشند،ایرانبهراخودرآکتورهايبودندمشتاقفرانسهوآلمانگرچه

ترسیمبدونآمریکا«دولتیاسنادبتی نداشت و طبقغچندان رآمریکا

ي ها شرکت.»نبودایرانبااي  هستهمعاملۀبهحاضرشاه،برايهایی  محدودیت

ممنوعواشنگتنهاي  نگرانیرفع زمانتاایرانبااتمیمعاملۀگونههرازآمریکایی

  .)Ibid(بودندشده

                                               
1. Foreign Policy
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دادمی اجازهکهپیمانیبود؛تیپیانتحتایرانکاملحقوقخواهانشاه

استفادهاتمیغیرنظامیفعالیتازاتمی،بمبساختازخودداريبرابردرکشورها

اورانیومبهنسبتکهپلوتونیومچرخۀبود، باسوختکاملچرخۀخواهانشاه. کنند

  .)Ibid(کرد تولیداتمیبمبآنباتوانمی تر سریع

از آمریکازمان،آندرآمریکاانرژيوزارتودفاعوزارتاسنادبهتوجهبا

برق،مگاواتهزار23تولیدبرايایرانپلوتونیومبرنامۀکهاین نگرانی داشت

آمریکا1974ژوئندرسرانجام. کندتولیداتمیکالهک700تا600دبتوان

بنا بربفروشد؛رآکتورایرانبهوشوداتمیمعاملۀواردگرفت با ایرانتصمیم

آمریکانگرانی.بیشترکنترلوحفاظتیاقداماتشرطبهآمریکا،دیپلماتیکاسناد

بهراصنایعاینبودممکنکهتروریستیحملۀیابود،ناآرامیهرگونهبروزاز

  .)Ibid(بدهددیگراندست

گیرد،نظربیشتري دراقداماتبراي کنترل،شدحاضرشاهآنکهازپس

کشورها در نظر گرفته دیگرازمتفاوتایران، کشوريپذیرد نمیکهکردتأکید

آلمانوفرانسهبارااتمینیروگاهچهارساختقراردادایرانزمان،آندر. شود

هشتداد که قصد دارد براي ساخت چنین جلوه میشاهبود وکردهامضاء

اینازتنهانهآمریکاخارجۀوزارت امور. کندقرارداد امضاآمریکابااتمینیروگاه

صنایعدردالرمیلیون300مبلغخواست بهشاهکرد، بلکه ازاستقبالقراردادها

نگرانآمریکا. کندگذاريسرمایهآمریکاتل دربکشرکتاورانیومسازي غنی

شاهبود،شدهدادهییها تضمینگرچهوبودایرانپلوتونیومصنایعبخش
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ایرانبرايشدهغنیاورانیومتهیۀمنبعتنهاخواست میکهراآمریکاپیشنهاد

  .)Ibid(باشد، نپذیرفت

هرگونهلغوخواهانشاه. انجامیدبستبنبهحتیوکشیددرازابهمذاکرات

کهکردپیشنهادآمریکادفاعوزارتحتیوبودهمکارياینکلدرآمریکاوتوي

بپذیرد، رااوهاي  درخواستدست از سختگیري نسبت به شاه برداردآمریکادولت

ابعاددیگربهاستممکنحوزه،ایندرتنشکهبر این باور بودپنتاگونزیرا

راآمریکاخالیجايبودندحاضرآلمانوفرانسه. ندبزلطمهآمریکاوایرانروابط

بااتمیهاي  همکاريبرايحقیقت که ایراناینوکنندپراتمیهمکاريایندر

خودموضعدرآمریکااعالم آمادگی کرده بود، همۀ اینها موجب شد کههند

هبا توجه بشدندحاضرکارتر،جیمیاوازپسوفوردجرالد. کندنظرتجدید

بمب،تولیدهرگونهازجلوگیريبرايامنیتیشرایطحفظشاه، ضمنهاي  شرط

کردموافقتکارتر.م1978سالدرسرانجام. باشندداشتهاتمیهمکاريایرانبا

همکاريپلوتونیومتولیدحوزةدرویژهبهایرانباآمریکااتمیهاي  شرکتتا

. شد میدیدهایرانافق وضعیتازللیالم بینهاي  نگرانیزمان،ایندرکنند، اما

دیگروشدداخلیمسائلگرفتارشاهتوافقنامه،اینامضايازماهچندازپس

  .)Ibid(کندتمرکزاتمیمذاکراتبرنتوانست

در ادامه، به بررسی شماري از اسناد محرمانۀ وزارت امورخارجۀ آمریکا 

بندي خارج شده، به طور  ز طبقها. م2001این اسناد که در سال . خواهیم پرداخت

 هاي پایانی عمر حکومت پهلوي است و وضعیت همکاري کلی مربوط به سال
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ها از مقاصد اصلی شاه را براي توسعۀ برنامه  اي ایران و آمریکا و نیز نگرانی هسته

  .کند اي در این مقطع ترسیم می هسته

  

  اآمریکوایرانمیاناي  هستهمذاکراتاسناد،بررسی. 7

امنیتدر آرشیوشدهخارجبندي طبقهازخاطراتواسنادازاي  خالصهدر

بنا مثالبراي. استشدهبرجستهشاهاتمیبرنامۀبابتازآمریکانگرانیآمریکاملی

ریزي برنامهاي  هستههاي  نیروگاه1974ژوئناولدرآمریکادفاعوزارتروزشماربر

برايکافیپلوتونیومتواندمی) آمریکاییهاي  تشرکسويازنیروگاه8شامل(شده

  .)Gibney, 2015(کند تولیدراکالهک700تا600ساخت

اي هستهسیاستنداردحقکشوريهیچکهکردند میتأکیدويوزرايوشاه

بازفرآوريبهتصمیمبرايباید میایرانوکندتحمیلدیگريکشوربهراخاصی

متحدهایاالتگذاران از سوي دیگر، سیاست. باشدداشتهحق کاملتصمیمیاسوخت

دروبرسندبازفرآوريکنترلومهارازاطمینانبرايهایی راهبهتاکردند میکوشش

مشترك سازي غنیمرکزیاملّیتی،چندسازي غنیمرکزدادندپیشنهادخصوصاین

  ).همان(شود اندازي راهایرانومتحدهمیان ایاالت

  1"اي هستههاي سالحگسترشخطرکاهش": 4مارةشسند

                                               
  :به. ك.براي مطالعه بیشتر ر1.

Document 4: "Minimize Proliferation Risks"
Executive Secretary Samuel R. Gammon to Sidney Sober, Bureau of Near Eastern Affairs, and 
Thomas Clingan, Bureau of Oceans, International Environmental, and Scientific Affairs, 
"Nuclear Energy Agreement for Cooperation with Iran," 11 December 1974, enclosing 
memorandum to Secretary Kissinger from Alfred Atherton, Bureau of Near Eastern Affairs and 
Nelson F. Sievering, Bureau of Oceans, International Environmental, and Scientific Affairs, 
"Nuclear Energy Agreement for Cooperation with Iran," 6 December 1974, Confidential
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هم"کمالوتماماي هستهنیروگاه"ها، طلبی جاهدیگربرعالوهشاه

برايشاه. تأمین شودصنایعنیازموردانرژينفتی،منابعبا کاهشتاخواست می

خریدبراياي هستههاي آوري فنکنندةصادرکشورچندباهدفاینبهرسیدن

وغربیآلمانفرانسه،: کردمذاکرهعرصهاینبامرتبطهاي آوري فندیگرووررآکت

پیشنهادشاهبهکرد تاترغیبرابچتلشرکتهمچنینفورددولت. متحدهایاالت

آمریکابهمتعلقاورانیومسازي غنیهاي نیروگاهدالر درمیلیونها صددهد

ریزي پایهخواست می - فوردبعدهاونیکسوندولت - آمریکاییطرف. گذاري سرمایه

اي باشد  به گونهایران،بهرآکتورهشتفروشاساس آن،براي هستههمکاريتوافق

وفروشصرفاٌآمریکابرايماجراتقابل پیدا نکند؛اي هستههاي کلی سیاستباکه

برهمهند"آمیز صلحاي هستهانفجاريمواد"که قضیهبودطبیعی. نبودتجارت

بیشتراي هستههاي سالحگسترشبارةدرکنگرههاي نگرانیبگذارد؛اثرمذاکرات

رآکتوريازپلوتونیومتأمینبراينو دهلیچونویژهبهبود،آمدهزبانبهدیگروشده

هاي مقامچندجانبه،فشارهاياین. بودآوردهفراهمبرایشکاناداکهبودکردهاستفاده

پیشنهادشاهبهراشرایطیکهرساندجاییبهراآمریکاۀخارجاموروزارتارشد

آناماکرد،ترغیبدیگرکشوريازخریدبهراشاهونبودنیرومندچندانکهدادند

خارجهاموروزیرکیسینجر،. کندمخالفتآنهاباکنگرهکهنبودرمق بیهمقدرها

وتوحقواشنگتنبهکهپذیرفتسومگزینۀخاطربهراارشدهاي مقامپیشنهاد

سوختذخیرةوالزمفرایندهايانجام«بریاتوانستند میاساس آنبروداد می

براي«الزماستانداردهايتعبیۀرويیاکنندتأکیدایرانخاكاز»بیروندرمصرفی

روندهايانجامقابلیتبامنظورهچندتأسیساتیکساختشایدوداخلیاستقرار
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کنگرهبهتر پیشهایش دستزیرکهشدعصبانیآشکاراکیسینجرحالاینبا. »الزم

ازتر فراکهبودخواهداي جانبهدوالحاقیشروطشامل«توافقاینکهبودندگفته

کهبدهندتوضیحخواست میآنهاازو»استاتمیانرژيالمللی بینآژانسهاي الزام

  ).NSA, 2009: D4(اند  کردهمحدودرااوعملآزاديچرا

»استمحکومها ایرانینظرازسالحساخت«): سنددو(19شمارةاسنادمجموعه
1

  

ریچاردوایراندرمتحدهایاالتسفیرهلمز،ریچارد1976ژوئنششمدر

بهراهمراهشمالحظاتوتوافقنامهنویس پیشمتنسفارت،علمیوابستۀچپمن،

ایرانآنکهمحضبه. دادندتحویلایرانمیاتانرژيسازمانرئیساعتماد،اکبر

وزارتوانرژيتوسعهوتحقیقاتمرکزیافت، میدررامتحدهایاالتپیشنهادهاي

تهرانروانۀتر جزئیوتر مفصلمذاکراتبرايراگروهیتوانستند میخارجهامور

درمالتیتعا«داشتنبرمبنیاعتمادسابقپیشنهادطرفداراوکهگفتهلمز. کنند

طرفدومذاکراتشحینکهاي توافقنامهــاستنهاییتوافقنامۀازپس»باالسطح

مجددتأکیدوتأییدرااي هستههاي سالحگسترشعدمبهشان تعهداتتوانستند می

راسوختبازفرآوريچندملیتییادوملیتیروندایدةمحکبهتمایلمان«وکنند

باال سطحدرتعامالتداشتنبهشاهکهآید میبراعتمادهاي گفتهاز» .کنیماعالم

گسترشمنعمعاهدةاهدافحامیایرانکهکردتأکیدويامانبود،مند عالقه

برابردرراایرانموقعیتفقطسالحگسترش«که گفتواستاي هستههاي سالح

                                               
  :ك به. براي مطالعه بیشتر ر.1

Documents 19a-b:  "Proliferation is Anathema to Iran"
a: U.S. Embassy Tehran cable 5735 to State Department, "Iranian Nuclear Power 
Agreement," 7 June 1976, Confidential
b: U.S. Embassy Tehran cable 5765 to State Department, "Iranian Views on Non-Proliferation 
and US/Iran Nuclear Cooperation," 7 June 1976, Secret  
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او.»استوممحکایراننظرازسالحساختبنابراینکرد،خواهدتضعیفهمسایگانش

برايتضمینی«واشنگتنکردپیشنهادوبودپاکستانبههندفشارنگرانمشخصاً

برايپاکستانبهفشارازاقدامیچنین«اینکهوبیاورددستبه»هندحملۀعدم

  .)NSA, 2009: D19a-b(»کاستخواهدشدناتمیسمتبهرفتن

غربیآلمانباایراننامۀ توافق: 20شمارةسند
1

  

ناراحتیوخشمغربی و برزیل، مایۀآلمانباایراناي هستهمذاکرات

اندازةبهموضعیبنبودند کهبر این نظرزیرابود،خارجهاموروزارتوکیسینجر

سفیراشتادن فُن بهکیسینجر. استنداشتهبازفرآوريقضیۀقبالدرمستحکمکافی

تجهیزاتکهبودیمکردهتصریحمانآلفدرالجمهوريبهقویاًما«:شدیادآور

درتوافقنامهکهکرد میاستداللاشتادن فُن اما،»نگذاردایراناختیاردربازفرآوري

راایرانعملآزاديتاشدهطراحیواستنظارتیتمهیداتیمجموعهبر گیرندة

رانایرابازفرآوريجلويتوافقنامۀ آنهاکهکرد میتصدیقضمناًاماکند،محدود

ازپرشورياستقبالمتحدهایاالت«بگویدکهبرانگیختراکیسینجرهمین. گیرد نمی

تأییدراتوافقنامهاینکهنگوییمتوانیم نمی] ما... [کند نمیتوافقنامهاین

  .)NSA, 2009: D20(»کنیم نمی

»داشتخواهدگیري تصمیمبرايکاملحقایران«: 21شمارةسند
2

  

                                               
  :ك به. اي مطالعه بیشتر ربر1.

Document 20: The Iran-West German Agreement
Memorandum of Conversation, "The Secretary's Meeting with FRG Ambassador Von Staden 
on the FRG/Iran Agreement for Nuclear Cooperation," 2 July 1976, Secret/Nodis

  :به ك. براي مطالعه بیشتر ر2.

Document 21: "Iran Shall Have Full Right to Decide"
U.S. Embassy Tehran cable 7485 to State Department, "Iranian Counterproposals for Atomic 
Energy Agreement," 23 July 1976, Confidential
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نویس پیشدر بارةراکشورشپاسخاعتماداکبرژوئیه،دوموبیستدر

بعدها. کردتهراندرآمریکاسفیرهلمزریچاردتسلیممتحده،ایاالتتوافقنامۀ

وتويقضیۀچوناحتماالًکردند،توصیف»افراطی«راتهراننوشتۀسفارتهاي مقام

نپذیرفتهراایرانسويازآمریکاتأمینیمصرفیسوختبازفرآوريدر بارةآمریکا

درمستقرتأسیساتیدربازفرآوريروندانجامبهمایلجدبه«ایراندولت. بودند

برايالزمتجهیزاتباشدحاضرکاملطرفی بی«حفظبابایدواشنگتنو»استایران

را] ایران[اي هستهبرنامۀازبخشیشک بی... کهکندتأمینراتأسیساتیساخت

به رااش اي هستهسوختچرخۀکلّتوانست میایرانبنابراین،.»دهند میتشکیل

تأسیساتگرداندنوادارهبرمؤثرنظارتحق«بایدوکندهدایتطور کامل

واشنگتنامانهد، میارجرامتحدهایاالتهمکاريایران.»باشدداشتهرابازفرآوري

برايکاملحقایدبایران«. نداردوتوحقودارد»محدوديرأيحق«صرفاً

 - تجهیزاتشوموادمورددررفتاريواقدامهریابازفرآوريدر بارةگیري تصمیم

ایاالتپیشنهاديبازخریدگزینۀحال،اینبا.»باشدداشته - توافقنامهبامطابق

متحدهایاالتنبود،بازفرآوريطالبایراناگرماند؛باقیمیزرويکماکانمتحده

موادارزشبابرابر«یاکند،بازخریدرامصرفیسوختنقدصورتبهیاتوانست می

دروکندغنیاورانیوممصرفیسوختجملهاز»بازیابیقابلمشخصاي هسته

  .)NSA, 2009: D21(بگذارد ایراناختیار

»تسلیم شدیم؟چگونهما«: 22شمارةسند
1

  

                                               
  :ك به.براي مطالعه بیشتر ر1.

Document 22: "How We Gave the Farm Away "?
Tehran Embassy cable 7886 to State Department, "Nuclear Energy Discussions," August 3, 
1976, Confidential, with annotations and cartoon by Pentagon official
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برايمتحدهایاالتزادیگرهایی مقاموکیسینجرهنري 1976اوتاوایلدر

مسائلسربروگو گفتقصدبهوآمریکاوایرانمشتركاقتصاديهیأتبادیدار

همچنان بر این اعتماداکبر. کردندسفرایرانبهاي هستهتوافقنامۀجملهازگوناگون،

هاي حوزهتمامدرایرانیاريبهالتزام«بایدمتحدهایاالتفشرد که موضع پاي می

قبولراآمیز تبعیضرفتار«ایراناینکهوباشدداشته»اي هستهانرژيبامرتبط

دستیابیبرايایرانبهکمکموضعدرواشنگتنکهپذیرفتحالاینبا. »کند نمی

تضمینتأمین«ایرانبراياصلیموضوعکهکرداعالمونیستبازفرآوريآوري فنبه

اماکنند،تضمینراچیزهیچتوانستندنمیآمریکاییهاي مقام. »استسوختشدة

بهمتحدهایاالتتمایل«دهندةنشانتوافقنامه،خواهند میکهدادندتوضیح

همچنینها آن«. باشد»الزمقانونیوعملیهاي محدودیت«چارچوبدر»همکاري

دربازفرآوريامکانایرانبهمتحدهایاالتمه31نویس پیشکردند کهتأکید

ازایراناینکهبراستتضمینیبنابراینودهد میراکشوراینداخلملیتتأسیسا

بعديوگوهاي گفتدر.»شود نمیمحرومبازفرآوريمسالۀمورددراي گزینههیچ

جملهازگرفت،قراربحثمورددیگريهاي گزینهبدیل،هاي امکانبررسیبراي

  .)NSA, 2009: D22(سوم کشورکیطریقازبازفرآوريیا) سوختتبادل(بازخرید

دید، می»نویدبخش«،»مباحثاتتداومبرايراها وگو گفتبنیاد«هلمزاینکهبا

راضیاصالًپنتاگونملیامنیتبامرتبطامورادارهایرانِواحدبدبینمقامیکاما

اتخاذبهشدنقائلکهداشتراایننگرانیاحتماالًپنتاگونمقاماین. نبود

راخاصشرایطیتحتکشورداخلدرفرآوريامکانایرانبهکهبدیلرویکردهایی

و) نداشتخبرهمبازخریدمورددرکیسینجرموضعازو(بودخطرناكداد، می
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کهکشیدشاهازجالبکاریکاتوريو»شود تسلیم می«داردواشنگتنبودمعتقد

روتوهی،«:گوید میاوبهداردسامعمووایستادهافتاده،خاكبهسامِعموجلوي

  ).همان(»کنلگدمالمنوپايتاسرخدا

ایاالتدربازفرآوريروندانجامبرما«): سنددو(23شمارةاسنادمجموعه

»داریممتحده اصرار
1

  

وگو گفتبرايشاه همبامشترك،اقتصاديهیأتبادیداربرعالوهکیسینجر

همچنانشاهباکیسینجروگوهاي گفتمتن. دیدار کرديا هستههاي همکاريدر بارة

ازمهمجزئیاتیخارجهاموروزارتآرشیودسترسدرمتونامانیست،دسترسدر

نیروگاهیکبود کهدادهتوضیحشاهبرايکیسینجرگویا. دارندبردررامذاکرات

اي، هستههمکاريتوافقنامۀ. نیستپذیرفتنیآمریکابراي»ملیتماماً«بازفرآوري

،»بازخرید«- گذارد میایرانپیش رويداخلدرملیبازفرآوريبرايهایی بدیل

کشوريمثالً(سومکشوريدربازفرآوريروندانجامودوملیتی،بازفرآوريتأسیسات

تعهدبههموارهمتحدهایاالتگفت،کیسینجرکههمچناناما - )غربیاروپايدر

بازفرآوريحقکاغذ،رويایرانکههمچنانبنابراین،. بوددخواهبند پايبازخرید

عملیراآنگاه هیچداشت،خواهد»امکانآخرین«منزلۀبهراآمریکاتأمینیسوخت

  .)NSA, 2009: D23(کرد نخواهد

                                               
  :به. ك.براي مطالعه بیشتر ر1.

Documents 23a-b:  "We'll Insist on Reprocessing in [the] US"
23 a. Memorandum for the Secretary from Charles W. Robinson, "Nuclear Negotiations with 
Iran," 13 August 1976, Secret/Nodis
23 b. Memorandum for the Secretary from Charles W. Robinson, "Nuclear Negotiations with 
Iran," 18 August 1976, Secret/Nodis
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. بودایرانبراي»مالیضرر«امکانبازخرید،گزینۀاشکالیکتهران،دیداز

برايالزمسوختقیمترفت، میباالپلوتونیوموشدهغنیاورانیومقیمتزمانیاگر

بهداشتند، را نگه میها داشتهها ایرانیاگرویافت میافزایشهمرآکتوردراستفاده

متحدهایاالتتوافقنامه،جدیدپیشنهاديشرایطمطابق. کردند سود میتجاريلحاظ

ایرانبه»باشدماجانبازسوختبازفرآورينتیجۀکهضرريگونههربابت«

اونظربه«: گفتکیسینجربهخارجهاموروزیرمعاونرابینسن،. پرداخت میخسارت

متحدهایاالتمتوجهعظیمیمالیبارهیچ"مالیضرر"مورددردادنتعهدبابت

  ).همان(»بودنخواهد

توانست میواشنگتنکهبود»سختیوسفتتضمین«حدتر، بغرنجمسالۀ

مثالً. بدهدایرانبهتوافقنامهمطابقاي هستهسوختتأمیناطمینان ازبابت

راایرانارسالی بهاي هستههاي محمولهتمامبایداي هستهمقرراتتنظیمکمیسیون

هرگونهجلويکهداشتقدرتکمیسیونکرد و مینظارتوبازبینیجداگانه

فورددولت. را بگیردمتحدهالتایاامنیتیمنافعبامغایراي هستهصادرات

تاکندبررسیرااي هستهمقرراتتنظیمکمیسیونرویۀتغییرامکانتوانست می

مرتبطموضوعاتامابیاورد،دستبهراآمریکاتعهدمورداقالمفراگیرصادراتمجوز

دراساسیتغییراتبهنیازکه»آمد مینظربهغامضچنانها نهادوها سیاست«با

  ).همان(ماند پایبندایرانقبالدرتعهداتبهبشودتابوداي هستهصادراترویۀ

وبودجمهوري ریاستانتخاباتتبلیغاتیهاي فعالیتوها رقابتسال.م1976

آمریکااگر چهشد،متوقفبه طور موقتایرانبامتحدهایاالتاي هستهمذاکرات

وشدهمتشدیدنوامبرماهدرکهداشتتنفقیمتسربرشاهباجديهایی کشمکش
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روزهايواپسیندرحال،اینبا. بودمؤثرمذاکراتتوقفدرنیزموضوعایناحتماالً

واکنشدرفوردجمهور رئیس:دادرخآمریکااي هستهسیاستدرمهمتحولیها، رقابت

منعسیاستبابدرمهمیبیانیۀ - جامعههاي نگرانینیزو - تر کارجیمیانتقاداتبه

پیشبرددردولت:آمده بودبیانیهدر این. کردمنتشراي هستههاي سالحگسترش

موضع او در برابر مسألۀ بازفرآوري سخت محدود کننده امااست،استوارایرانبامذاکرات

داشتهوجودقضیهبهباوربرايمتقندلیلیآنکهمگربگیردصورتنبایدکاراین«:بود

گسترشموضوعدرکهخطراتیبرمؤثرنحويبهتواند میجهانیجامعۀکهباشد

عمومینظرجلببراي» .بیایدفائقکند، میتهدیدراها کشورهمۀاي هستههاي سالح

میانهمکاريومتحدهایاالتاي هستهسیاستدرتغییراتصاليفوردمورد،ایندر

نظارتممکنحدبیشترین«تادادسرايهستهتجهیزاتوموادصادرکنندةکشورهاي

هاي همکاريطریقازوشودمیسر»سازي غنیوبازفرآوريهاي آوري فنانتقالمورددر

وتجهیزاتمشتريکشورهاي«اقدامات،دیگربرعالوهبود کهمطمئنبتوانالمللی بین

  .)همان(»داشتخواهندهایشان نیروگاهبرايکافیسوختاي، هستهمواد

  

  یا نظامی؟اي  توسعه: پهلوياي محمدرضا اهداف هسته

اي چه  اظهار نظر در این باره که نیات واقعی شاه از گرایش به صنعت هسته

اي شاه را  مجموعه مدارك و شواهد موجود، اهداف توسعه. ه، چندان آسان نیست بود

کم تا پیش  ستتوان گفت د یا می. دهند تر نشان می از پیگیري برنامۀ اتمی برجسته

از برخی اتفاقات، مانند افزایش ناگهانی قیمت نفت و آزمایش اتمی هند در سال 

اي، مانند بسیاري از کشورهاي جهان  دیدگاه شاه در خصوص صنعت هسته. م1974
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آمیز و افزایش ظرفیت تولید انرژي بوده است، اما به  سوم، مبتنی بر استفادة صلح

ی آن، افزایش ناگهانی درآمدهاي کشور، شاه و ویژه افزایش قیمت نفت و در پ

حتی اگر تا پیش از این، . بسیاري از اطرافیان وي را به رویاهاي بلندتري فرو برد

اي اقتصاد محور بود، پس از افزایش  نگاه محمدرضا پهلوي به مقولۀ هسته

بنا بر شواهدي چند، این میزان . تري گرفت درآمدهاي کشور، صورت کالن

ذاري براي کشوري که تا آن روز محدودیتی در مراودة تجاري با دنیا گ سرمایه

  . نداشت، امري وراي اهداف اقتصادي بوده است

هاي خارجی براي  با اشاره به قراردادها با طرفهاي خود یادداشتدرعلم

ساختن«: گذاري را عجیب دانسته است اتمی این میزان سرمایه ساخت نیروگاه

هیچشد، بامی تمامگازيحرارتینیروگاهازگرانتربرابرششکهاتمینیروگاه

بمببهدسترسیاندیشۀدرشاهشودفرضآنکهمگرآمد، نمیدرجورمنطقی

نشانۀ دیگريزمینهایندر). 107: 1380هاي علم،  یادداشت(» استبودهاتمی

دربودارقرشاهدستوربهرژیم پهلويواپسینهاي سالدر:در دست استنیز

برپاارتشنظرزیرکافیبودجۀبانظامیفنونوعلومبرايدانشگاهیاصفهان

بود شدهگفتهحتیبپردازد؛شیمیاییواي  هستههاي  پژوهشبهویژهبهوشود

  ).همان(بربایندرادیگرهاي  کشوراسرارلزومصورتدرکه

فرانسه است،وایرانيهمکارقراردادمورد دیگر اظهار نظر شاه پس از امضاي

شاه در پاسخ به این پرسش خبرنگار روزنامۀ .م1974فوریۀدراورانیومسازي غنیبراي

زودتر از ! بدون شک«:لوموند که آیا ایران روزي به بمب اتمی دست خواهد یافت، گفت
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در برابرنوعی واکنششاه،سويازغافلگیرانهنظراین. »!رود آنچه که باور آن می

  .)NSA, 2009: D1a-d(بود .م1974سالدرهنداتمیبمبزمایشآ

فرانسهدرایرانسفارتبهبرد،پیاظهار نظر خودحساسیتبهشاهوقتی

اساسوپایه بیرااتمیبمببهدستیابیبهایرانتمایل،اي بیانیهداد دردستور

کهداداطمینانواشینگتنبهتهراندرزمانآندرآمریکاسفارت. کنداعالم

دراست، امانگرفتهاتمیبمبساختوتیپیانتركبرايتصمیمیشاههنوز

دستاتمیبمببهمنطقهدردیگريکشوراگر«:بودکردهتأکیدشاهزمانهمان

  .1)همان(»رفتخواهیمرامسیرهمانهممادیگرزمانآنیابد،

نیات شاه را در خصوص ساخت برخی از دالیل فنّی، این، بنا بربرعالوه

  ) .94: 1388علیخانی صدر، (کند  اي بیشتر به واقعیت نزدیک می سالح هسته

دکتربامذاکراتی.م1977و1976هاي سالدرتهراناتمیتحقیقاتمرکز.1

وبودلیزرباسازي غنیطراحاو. دادترتیبآمریکاییمشهوردانشمندارکنز،جفري

16حساسفعالیتبالیزريقطعۀچهارآمریکا،انرژيوزارتتأییدباسرانجام

مطلباینالقايباتوانسته بودارکنزرسد کهمی نظربه. دادتحویلایرانبهمیکرون

برايتهراناصلیاهداف»پالسماستتحقیقاتبرايقطعاتاینازبرداري بهره«که

                                               
: ؛ همچنین نگاه کنید به1357گاهنامۀ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوي، : طالعه بیشتر نکبراي م1.

Cervenka and Rogers, The nuclear axis: Secret collaboration between West Germany and 
South Africa, 1978, P332
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.م1978سالاکتبردرقطعاتاین. داردنگاهحاشیهدرراروشاینباسازي غنی

  .1شدندمنتقلایرانبهمحمدرضاسقوطازپیشماهچندیعنی

خریددالريمیلیون700قراردادامضايبرايپهلويحکومت.2

بارااي  مخفیانهوگستردهمذاکرات) زردکیک(طبیعیاورانیومکنستانتره

 نشانامورخارجهارتوز1976سالمحرمانۀاسناد. کردآغازجنوبیآفریقاي

  .استاطالع داشتهمذاکراتاینازآمریکاکهدهدمی

اورانیومجايبهپلوتونیومجایگزینیهدفباتهراناتمیتحقیقاتمرکز.3

 پیگیريفرآوريبازتکنولوژيپیرامونراهایی و پژوهشمطالعاتشده،غنیکامال

  . کردمی

برايایرانیدانشمندانازگروهیبهسقوطازپیشمدتیاز سوي دیگر، شاه

محمدرضاخاصعالقۀبهتوجهبا .بوددادهمأموریتاي  هستهسالحدر بارةمطالعه

ازکهمحققان به نحويفعالیتامکاناطالعات،مجزّاسازيوبندي طبقهپهلوي براي

  .)1378وزیري،(داردوجودکامالباشند،اطالع نداشتهیکدیگرمطالعاتنتایج

با ذکر ایراناتمیانرژيسازمانوقترئیساعتمادا همه این شواهد، اکبرب

خاطرات خود در صحت کوشش وي در. داند اي این موضوع را چندان وارد نمی خاطره

وي در جلسۀ توجیهی در . شاه براي دسترسی به بمب اتمی تشکیک کرده است

سؤال را با شاه در میان  اي مقابل شاه، به طور ضمنی این هاي هسته خصوص برنامه

گذاشت و شاه در پاسخ، پس از تشریح خطراتی که به لحاظ نظامی و امنیتی ایران را 

                                               
اي را بر عهده  ست مرکز تحقیقات هستهبنا بر نظر جناب آقاي علی اصغر سلطانیه که پس از انقالب اسالمی، ریا.1

سازي لیزري با آنها  میکرون بوده است و غنی 5هاي تحویلی  داشتند ، ایران در این معامله فریب خورده و دستگاه

  .امکان نداشت
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اگراینکهبرايبینم، نمیاتمبرايجاییمنسیستمدر این«: کرد، گفت تهدید می

پاکستان،افغانستان،بگیریم،اندکردهمحاصرهرامامنطقهدرکهکشورهاییتمام

شاننظامیقدرتکدامهیچاینهاترکیه؛عراق وعربستان،جنوب،هايیننششیخ

. شودنمیکند، میتقویتراآنمرتباًوکردهدرستایرانکهنظامیقدرتاندازهبه

نیازيکشورهااینبرايماواستایراندستدرمنطقهبرترنظامیقدرتبنابراین

فایده بودن داشتن بمب اتم علیه شوروي  بی در ادامه شاه به. »نداریماتمیسالحبه

در هر بسازیم،اتمیبمبدهیاتادویایکاگرشورويدرمقابل«: کند اشاره می

خودازاتمیسالحباشورويدر مقابلتوانیمنمیمایعنیاست،فایده بیصورت

وکنددتولیمزاحمتمابرايامروزاینکهجزاتمیبمبداشتنبنابراین. کنیمدفاع

استوضعیاینفرمودندولیندارد،اي نتیجهبگذاردمان غیرنظامیبرنامۀرويفشار

تعادلایندیگرسالبیستسال،پانزدهسال،دهاگرمنطقهدر. داردوجودامروزکه

دستازداردرانظامیشبرتريکهکنداحساسایرانیعنیبخورد،همبهفعلی

شرایط... شود میمطرحدیگرجوریکاصالمسأله- نارکبهشورويالبته- دهد می

موجودوضعدرقالبگویم میمنآنچهبگویمخواهممیولیدانم،نمیراروزآن

صحبتبنشینیمبایدنو،ازروزينوازروزبایدشد،عوضوضعاگراست،درست

شود،مطرحاتمیبمباستممکنروزآنحاال. برویمبایدراهیچهببینیمبکنیم

ونیستمطرحفعالبنابراین. دانم نمیمنبشود،مطرحدیگرچیزیکاستممکن

  ).1391:60اعتماد، خاطرات(»نداردوجوداي برنامهچنیناین

اي مبهم از مأموریت خود براي  در ادامه به گونهبا این وجود، اعتماد

درست«: گوید سازي فضاي صنعتی جهت دستیابی به بمب اتمی سخن می آماده



183گرایی پهلوي دوم از منظر واقعاي ایران در دورة هسته راهبرد

فکردرشاهموجودشرایطدروخواستمی انرژيفعالًمنازدولتکهاست

امابود،ندادهزمینهایندرمأموریتیمنبههمکسهیچونبوداتمیتسلیحات

روزيکهنبودبعیدهیچ... شودنمیخالصهبرداريعکسیکدرها  ملتزندگی

ناچارراخودایرانروزآندرویابدمهمیتغییراتمنطقهنظامیوسیاسیشرایط

پاسخکشورنیازاینبهبایدمی صورتآندر. یابددستاتمیتسلیحاتبهکهببیند

آنچه جالب بود، پیشنهاداتی است که ... کوتاهنسبتاًزمانیدرهمآنشد،می داده

به روي خود . تندخواس هایی بود که می کردند و دستگاه براي برنامۀ تحقیقات خود می

دادم که کار خودشان را  گفتم، اما به آنها امکان می نمی آوردم و به آنها چیزي نمی

گذاشتم و  هاي تحقیقی خاص را کنار می همیشه در مغزم این برنامه. ... بکنند

به این . ... شوند هایی از یک موزائیک بزرگ به تدریج ایجاد می دیدم که قطعه می

ازمان انرژي اتمی که براي خود یک رسالت طویل المدت احساس بینید س ترتیب می

کرد، از نیازهاي احتمالی آینده غافل نبود، ولی به علل سیاسی سعی داشت که  می

این موضوع از نظر همگان و مخصوصا خبرنگاران و خبرچینان داخلی و خارجی 

یکی : نستمدا در هر صورت من دو چیز را جزء وظایف خود نمی. ... محفوظ بماند

اینکه روي تحقیق سقفی بگذارم و جهش تحقیقاتی را به علل سیاسی غیرموجه خفه 

منظورم  - کاري، ایران را در آینده از داشتن انتخاب دیگر اینکه به علت محافظه. کنم

  ).3فصل : 1376افخمی، (» محروم کنم - هاي اتمی است دستیابی به سالح

  

  نتیجه
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ان امپراتوري براي کشورهاي جهان پس از جنگ با وجود آنکه بازگشت به دور

اي تالش کردند تا در  جهانی اول به فراموشی سپرده شد، دو پادشاه پهلوي به گونه

. الملل در قرن بیستم، قدرت ایران را بازتعریف کنند چارچوب سیاسی نظام بین

در پیش گرفت که ناظر بر ادعاي محمدرضا شاه پس از رضاشاه، دیدگاهی سیاسی 

جداي از غیرواقع بینانه . وي براي تبدیل شدن به پنجمین قدرت بزرگ جهان بود

اي شاه و به رغم  هاي توسعه بودن این هدف و عدم تعادل شدید میان سیاست

هاي آشکار و مستندي که داشت، نوعی دیدگاه را از قدرت ایران جدید  نارسایی

کم اندکی از آن  انست دستتو گسترش داد که شاید همراه با درآمد هنگفت نفت می

هاي برنامه توسعه شاه چه بود، آنچه موضوع  نظر از آنکه نارسایی صرف. را محقق کند

اي و به عنوان یکی از ابزارهاي الزم  پژوهش ماست، ابعاد دیدگاه وي از سیاست هسته

  . براي تبدیل به یک قدرت بزرگ است

چند برابر شد، اعتماد به  هنگامی که قدرت شاه تثبیت شد و قدرت مالی ایران

نفس الزم را به دست آورد و به طور فزاینده به دیدگاه جهانی از نفوذ و منافع ایران 

نفت، سیاست شاه را به الگوي مبتنی بر خودیاري سوق داد قیمتافزایش. روي آورد

شاه نه تنها از . هاي خود غلبه کند ترستا به پشتوانه درآمدهاي هنگفت نفتی، بر

که ایران را در زمره کشورهاي جهان سوم بدانند، پرهیز داشت، بلکه اساسا براي این

رهایی از این ورطه و رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ، سیاست ائتالف و اتحاد با 

اي  اي، هسته در بعد منطقه. ابرقدرت جهانی، یعنی ایاالت متحده آمریکا را برگزید

نگرانی از اتحاد کشورهاي عربی حوزه واقهاي عر مزاحمتپاکستان،وشدن هند

منطقه، بر درقدرتخلیج فارس و تالش احتمالی این کشورها براي بر هم زدن توازن
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انرژي کمبودواقتصاديدر این میان مسائل. افزود ترس شاه از آیندة قدرت ایران می

ن نتیجه رساند را به ایبه عنوان منابع مهم و حتمی براي رشد و توسعه اقتصادي، شاه

که براي رسیدن به جایگاه پنجمین قدرت برتر جهان، ناگزیر به حرکت به سمت 

  . اي است صنایع جدید نظیر پتروشیمی و هسته

سوي دیگر، متحدان غربی شاه و در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا، به دالیلی از

، تأمین امنیت انرژي اي براي مقابله با نفوذ شوروي همچون لزوم تقویت متحدین منطقه

شدید به ویژه اقتصاديو جریان صادرات آن در منطقه خیج فارس و نیز رهایی از رکود

هاي جدید و پر منفعت نظیر  در آمریکا، ناگزیر به ایجاد، تشویق و حمایت از جاذبه

ازآمریکاتا نگرانیگردیدسببعواملاین.ها بودند اي در این کشور صنعت هسته

مجموع شواهد و . شودراندهحاشیهبهاي هستهسالحگسترشازناشیيراهبردها

هاي  تراشی ها و مانع گیري دهد که سخت مدارکی که امروزه در اختیار ماست، نشان می

بوده است جاییاي ایران دوره پهلوي تا موردي در زمینه برخورد با رشد صنایع هسته

  . نشودردوالطمهایرانومیان آمریکااتحادبهکه

اي در ایران دوره پهلوي و محتواي  اي صنعت هسته مرور روند توسعه

سازد که  هاي ایران و غرب در این خصوص، این واقعیت را نمایان می همکاري

نیروگاه اتمی، در نهایت بدون آنکه ایران  15قراردادهاي متنوع براي ساخت بیش از 

صورت تحقق، تنها بر حجم  سازي این صنعت پیش ببرد، در را به سمت بومی

همانگونه که در پژوهش حاضر بررسی شد، غرب . افزود وابستگی کشور به غرب می

حتی در اواخر دوره پهلوي و در اوج اقتدار این رژیم نیز حاضر به قبول شرایط ایران 

براي تولید و بازفرآوري پلوتونیوم در داخل خاك ایران نشد و چنانچه رژیم به حیات 
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آمد، اما  داد، گرچه صنعت نو و روزآمدي به یاري تأمین انرژي کشور می مه میخود ادا

با توجه به عدم نهادسازي و ضعف شدید ساختار و زیرساختار در ایران، تنها به میزان 

لذا شاید بتوان این عامل را در کنار سایر عوامل ذکر . شد وابستگی کشور افزوده می

اي با ایران در  هاي هسته تیاق غرب براي همکاريشده، به عنوان دلیل دیگري بر اش

  .آن دوره برشمرد

اي، به دنبال  در پس اهداف توسعهاما در خصوص این پرسش که آیا شاه

فعالیت. دستیابی به تسلیحات اتمی بود یا نه، شاید نتوان به صراحت پاسخی ارائه داد

روع شد و مجالی براي اي ایران در دوره پهلوي دوم اندکی پیش از انقالب ش هسته

هاي کامل کشورهاي غربی در این  حتی با وجود همکاري. رشد و توسعه پیدا نکرد

هاي خارجی براي احداث یا  صنعت با ایران، در این مدت هیچیک از تعهدات طرف

. هاي اتمی وعده داده شده، عملی نشد تا نتایج تبعی آن نمود پیدا کند تکمیل نیروگاه

ت شناسی محمدرضا پهلوي و نیز برخی شواهد و قرائن موجود که با این حال، شخصی

المللی  اي و بین هاي منطقه ها و خاطرات رجال پهلوي و نیز واکنش از البالي مصاحبه

افق دید محمدرضا پهلوي در خصوص احتماال به دست آمده، حاکی از آن است که 

این : توان گفت می. استاي بوده  اي دستیابی به نوعی بازدارندگی هسته صنعت هسته

داشتن بمب اتمی نبوده است، بلکه دستیابی لزوماً به معناي ساخت یا در اختیار

بدون (اي بوده  که همان آستانه تولید بمب هسته "نقطه غیرقابل بازگشت"رسیدن به 

آورد، از اهداف پنهان  و نوعی توان بازدارندگی بوجود می) آنکه لزوما بمبی تولید شود

گیر در سیاست داخلی و خارجی  مدت شخص شاه به عنوان تنها فرد تصمیم و میان

.است ایران دوره پهلوي بوده
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