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چکیده
نــگارش تاریــخ روابــط بیــن کشــورها، کاوش در کــم و کیــف و تأمل در نوســان ها 
و چالش هــای آن، یکــی از بایدهــای پژوهش هــای تاریخــی اســت کــه بــه رغــم 
اهمیتــش، کم تــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــا تکیــه بــر همیــن موضــوع، 
ــور  ــته ای دو کش ــاله هس ــن س ــط چندی ــا رواب ــت ت ــر آن اس ــر ب ــش حاض پژوه

بــزرِگ ایــران و آلمــان را مــورد بررســی قــرار دهــد.
ــت  ــه اس ــگارش یافت ــی ن ــی- تحلیل ــی توصیف ــا روش ــه ب ــر ک ــش حاض پژوه
بیان گــر آن اســت کــه روابــط هســته ای ایــران و آلمــان را می تــوان بــه دو دوره 
قبــل و بعــد از انقــاب اســامی تقســیم کــرد کــه هــر دوره، ویژگی هــای خــاص 
ــن دو دوره آن اســت کــه آلمــان همیشــه  ــه وجــه مشــترک ای خــود را دارد، البت
تحــت تأثیــر سیاســت های امریــکا قــرار داشــته و از آن هــا پیــروی کــرده اســت؛ 
ــا  ــط هســته ایش ب ــر سیاســت های آلمــان و رواب امــری کــه ســایه ای ســنگین ب

ایــران انداختــه اســت.
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مقدمه
ــِخ  ــی تاری ــرد بررس ــرار گی ــان ق ــه تاریخ پژوه ــورد توج ــد م ــه می توان ــائلی ک ــی از مس یک
روابــط میــان دولت هــای مختلــف اســت. ایــن روابــط حوزه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، 
ــنتی  ــگاری س ــت تاریخ ن ــاظ اهمی ــه لح ــه ب ــر چ ــود اگ ــامل می ش ــی را ش ــادی و فرهنگ اقتص
مــا - و البتــه جهــان- بیش تــر شــامل بررســی روابــط سیاســی می گــردد. ایــن بررســی ها بــه 
ــه  ــف چگون ــای مختل ــا در دوره ه ــران آن ه ــا و س ــط دولت ه ــه رواب ــد ک ــان می ده ــی نش خوب

بــوده اســت و از لحــاظ کیفــی و کمــی در چــه ســطحی قــرار داشــته اســت؟
ــورها،  ــا و کش ــط حکومت ه ــه رواب ــث در حیط ــل بح ــای قاب ــن موضوع ه ــی از مهم تری یک
ــر  ــه ب ــا تکی ــاوری و اقتصــادی اســت. پژوهــش حاضــر ب ــی، فّن ــتدهای علم موضــوع داد و س
همیــن اهمیــت، درصــدد اســت بــه مســأله روابــط علمــی و فنــاوری ایــران و آلمــان در حیطــه 
انــرژی هســته ای از آغــاز پیدایــِش فعالیت هــای مربــوط بــه انــرژی هســته ای ایــران تــا ســال 

1385 شمســی بپــردازد و رونــد تاریخــی آن را مــورد بررســی و واکاوی قــرار دهــد.
بــرای ایــن منظــور ســعی شــده اســت تــا ایــن روابــط در دو دوره قبــل و بعــد از پیــروزی 
انقــاب اســامی مــورد بحــث و مداقــه قــرار گیــرد و مشــخص شــود کــه رویکــرد دو کشــور در 

ــده اســت؟ ــی ش ــرات و چالش های ــه تغیی ــن دو دوره دســت خوش چ ای

انرژی هسته ای در عرصه تولید جهانی
ــرژی گرمایــی آزاد شــده حاصــل از شــکافت اتــم اورانیــوم اســت کــه  ــرژی هســته ای ان ان
ــود.  ــتفاده می ش ــرق اس ــد ب ــای تولی ــدن توربین ه ــرای گردان ــرژی الزم ب ــد ان ــرای تولی از آن ب
ــه گاز  ــد ب ــرآوری بای ــات ف ــدی در تأسیس ــی فراین ــی ط ــوم معدن ــیمون، 1360: 759( اورانی )س
ــده  ــی ش ــانتریفیوژها، غن ــبکه ای از س ــه ش ــق ب ــا تزری ــپس ب ــود و س ــل ش ــد تبدی هگزافلورای
ــوان  ــا آن می ت ــه ب ــوم نیســت ک ــط اورانی ــه فق ــتفاده اســت. البت ــل اس ــت قاب ــن حال ــه در ای ک
ــوان  ــز می ت ــا نی ــر رادیواکتیوه ــا دیگ ــم ی ــًا از پولوتونی ــرد، مث ــد ک ــته ای تولی ــرژی هس ان
ــاک و  ــه پ ــای نیم ــته انرژی ه ــرژی در دس ــن ان ــان( ای ــود. )هم ــد نم ــته ای تولی ــرژی هس ان
غیرقابل تجدیــد تقســیم بندی می شــود. بــه ایــن دلیــل آن را نیمــه پــاک می نامنــد کــه 
ــامت  ــرای س ــده و ب ــی مان ــت باق ــال در محیط زیس ــزاران س ــای آن ه ــا و پس مانده زباله ه
ــن خطــرات  ــاری بی ــن، از مقایســه آم ــا وجــود ای ــاک هســتند. ب ــده بســیار خطرن موجــودات زن
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ــد.  ــه شــمار می آی ــن گزینه هــای موجــود ب ــرژی هســته ای جــزو بهتری ــرژی، ان ــواع ان ــه ان هم
الزم بــه ذکــر اســت انــرژی هســته ای بــه تمامــی انرژی هــای دیگــر قابــل تبدیــل اســت ولــی 
ــوع، پشــتوانه  ــراوان و متن ــرژی تبدیــل نمی شــود، هم چنیــن کاربردهــای ف ــه ان ــرژی ب هیــچ ان
زیــاد منابــع و مــواد اولیــه و نــرخ مناســب تولیــد آن در مقایســه بــا دیگــر انــواع انــرژی موجــب 
شــده اســت تــا کشــورهای بــزرگ صنعتــی از ســالیان دور درصــدد برآینــد تــا ایــن انــرژی را بــه 
دســت آورنــد و بســیاری از آنــان دارای ســایت های بــزرگ تولیــد انــرژی هســته ای شــوند. بــر 
ایــن اســاس در عرصــه تولیــد جهانــی اگــر چــه انــرژی هســته ای در مقایســه بــا ســایر انــواع 
ــگاه  ــک جای ــا بی ش ــری دارد ام ــیلی عمرکوتاه ت ــوخت های فس ــرژی س ــژه ان ــه وی ــرژی ب ان

ــد در ایــن عرصــه برایــش متصــور شــد. مهمــی را بای

چگونگی پیدایش انرژی هسته ای در ایران
شــاید آغــاز فعالیت هــای هســته ای ایــران پیــش از آنکــه بــه قــول محمدرضــا شــاه پهلــوی 
ــوروی و  ــد ش ــداف ض ــا اه ــتراتژیک ب ــکاری اس ــک هم ــد ی ــه باش ــی هنرمندان ــک پیش بین ی
ــران  ــاره ضــرورت هســته ای شــدن ای ــاه درب ــود، محمدرضــا ش ــکا ب ــت امری مارکسیســتی دول

ــد:  می گوی
پیشــرفت بشــر و ادامــه برنامه هــای اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای جهــان هنــوز بســتگی 
تــام بــه نفــت دارد؛ توســعه اقتصــادی نیــز منــوط بــه ادامــه وصــول درآمــد نفــت اســت کــه 
در ســال 1977 میــادی بــه 21 میلیــارد دالر بالــغ شــده بــود، در حــدود ســی ســال دیگــر 
کــه تعــداد نفــوس ایــران بــه 65 میلیــون نفــر برســد منابــع نفتــی مــا بــه پایــان می رســد، 

ــا: 82( ــد چــاره ای اندیشــید. )پهلــوی، بی ت ــرای آن زمــان از هم اکنــون بای ب

اولیــن تاش هــای ایــران بــرای دســت یابی بــه انــرژی هســته ای بــه ســال 1950 میــادی 
برمی گــردد. در آن ســال ایرانیــان بــا ایــن فنــاوری و بــه ترغیــب و تشــویق امریکایی هــا آشــنا 
ــط  ــدی توس ــای ج ــن گام ه ــی اولی ــال 1336 شمس ــادی، 1386: 49( در س ــب آب ــدند. )غری ش
ــه ای  ــد، موافقت نام ــال بع ــد. یک س ــته ش ــرژی برداش ــن ان ــدی از ای ــرای بهره من ــان ب ایرانی
مبنــی بــر اســتفاده غیرنظامــی از ایــن انــرژی بیــن ایــران و امریــکا منعقــد گشــت. )جمعــی از 
نویســندگان، 1386: 213 و http://www.aeoi.org.ir( ایــن موافقت نامــه در تاریــخ هجــده 
خــرداد 1343 شمســی در واشــنگتن مــورد بازبینــی و اصــاح طرفیــن قــرار گرفــت. ایــن معاهــده 

http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=7d3e421b-8890-4e8c-8d15-de46a8dfa396
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و تعهــد ایــران در تیرمــاه 1348 شمســی بــا تصویــب مجلــس شــورای ملــی جنبــه ای قانونــی 
یافــت. بــا امضــای ایــن موافقت نامــه دانشــگاه تهــران، مرکــزی را تحــت عنــوان مرکــز اتمــی 
دانشــگاه تهــران بــه منظــور تحقیــق پژوهــش در ایــن زمینــه تأســیس کــرد. البتــه پیــش از ایــن 
و در مــرداد 1342 شمســی قــرارداد الحــاق دولــت ایــران بــه قــرارداد مربــوط بــه منــع آزمایــش 
ســاح های هســته ای در جــو و فضــای مــاورای جــو و زیــر آب بــه امضــاء نماینــدگان ایــران، 
مســکو، واشــنگتن و لنــدن رســید و مجلــس شــورای ملــی نیــز آن را در 22 دی 1342 شمســی 

تصویــب کــرده بــود. )دفتــر انتخابــات وزارت کشــور، 1368: 98(
ــور  ــران ســاخت راکت ــه پیشــنهاد دانشــگاه ته ــن، در ســال 1337 شمســی ب ــر ای ــه ب اضاف
ــا  ــران و ب ــور در ته ــن راکت ــات ســاخت ای ــت. عملی ــرار گرف ــت ق هســته ای در دســتور کار دول
کمــک »آیزنهــاور« ریس جمهــور وقــت امریــکا در ســال 1340 آغــاز گردیــد و در آبــان 1346 

ــادی، 1387: 37( ــب آب ــید. )غری ــرداری رس ــه بهره ب ــًا ب عم
ــران  ــته ای ای ــای هس ــی در فعالیت ه ــه عطف ــران، نقط ــگاه ته ــی دانش ــور اتم ــاد راکت ایج
ــال  ــه دنب ــکا ب ــت امری ــود کــه دول ــوری ب ــج راکت ــور یکــی از پن ــن راکت محســوب می شــود. ای
شــعار آیزنهــاور ریــس جمهــور وقــت ایــن کشــور تحــت عنــوان اتــم بــرای صلــح به کشــورهای 

ــران داد. )جمعــی از نویســندگان، 1386: 29( ــه و ای ــزی، اســرائیل، پاکســتان، ترکی اندون
ــاز  ــورد نی ــرق م ــت ب ــن 23 هــزار ول ــر تأمی ــی ب ــوی مبن ــم محمدرضــا شــاه پهل ــا تصمی ب
کشــور از طریــق انــرژی هســته ای تــا ســال 2000 میــادی تاش هــا بــرای پیشــرفت در ایــن 
مســیر بــا جدیــت تمــام انجــام گرفــت. بــه دنبــال جلــب اعتمــاد امریــکا، ایــران در ســال 1968 
ــال 1970  ــده در س ــن معاه ــرد و ای ــا ک ــی را امض ــاح اتم ــر س ــع تکثی ــده من ــادی معاه می

ــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید. )همــان( میــادی ب
 در ســال 1975 میــادی مؤسســه فنــاوری ماساچوســت امریــکا بــرای آمــوزش مهندســان 
ــه جــز فعالیت هــای  ــد. ب ــراردادی امضــا کردن ــرژی هســته ای ق ــا ســازمان ان ــی ب فیزیــک ایران
ــاوری  ــوم و فّن ــه عل ــز در زمین ــری نی ــای دیگ ــه 1330 و 1340 فعالیت ه ــده در دو ده ــر ش ذک
هســته ای صــورت گرفــت کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه ایجــاد شــتاب دهنــده واندوگــراف،1 

ــون  ــراع آن تاکن ــان اخت ــه از زم ــت ک ــتاتیک اس ــتاب دهنده الکترواس ــی از ش ــراف نوع ــتاب دهنده واندوگ 1 . ش
بــرای دانــش هســته ای بســیار مؤثــر بــوده اســت. ایــن شــتاب دهنده در ســال 1331 توســط واندوگــراف طراحــی 
ــر از شــتاب دهنده کاک کرافــت- والتــون،  ــا انرژی هــای باالت گردیــد. شــتاب دهنده واندوگــراف باریکه هایــی را ب
ــتاب دهنده  ــن ش ــه در ای ــی ک ــا تغییرات ــذارد. ب ــار می گ ــی در اختی ــده دقیق ــف ش ــرژی تعری ــا ان ــه ای، ب تک مرحل
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مرکــز پزشــکی هســته ای و یــک چشــمه کبالــت 5000 کــوری در دانشــگاه تهــران، اشــاره کــرد. 
)همــان(

در مجمــوع از ایــن دوره از فعالیت هــا می تــوان بــه دوران شــکل گیری فعالیت هــای 
ــر خاصــه  ــوارد زی ــوان در م ــا را می ت ــن فعالیت ه ــه حاصــل ای ــرد. ک ــاد ک ــران ی هســته ای ای

کــرد:
)mw( 1. راکتور اتمی 5 مگاواتی

2. سوخت اورانیوم بسیار غنی شده 93 درصد
3. شتاب دهنده واندوگراف

هم چنیــن دو مرکــز مهــم فعــال در عرصــه اتمــی: مرکــز اتمــی دانشــگاه تهــران و مرکــز 
پزشــکی هســته ای دانشــگاه تهــران.

روابط ایران و آلمان از گذشته های دور تا شکل گیری مناسبات هسته ای
در یــک بررســی اجمالــی در تاریــخ مناســبات ایــران و آلمــان می تــوان بــه نــکات مهــم و 

ــت: ــرار اس ــن ق ــه از ای ــت یافت ک ــی دس قابل تأمل
مناســبات دو کشــور صرف نظــر از عنــوان رســمی آن هــا بــه روزگار قبــل از تأســیس دولــت 
آلمــان و نیــز مناســبات بین المللــی جدیــد دولــت ایــران بــا کشــورهای اروپایــی بــاز می گــردد. 

)نوایــی، 1385: 184(
ــن  ــق ژرم ــا و مناط ــا ایالت ه ــران ب ــط ای ــان رواب ــت آلم ــل از تشــکیل دول 1. در روزگار قب
ــه  ــاری خاص ــائل تج ــط در مس ــن رواب ــی ای ــت اساس ــت. عل ــوده اس ــرار ب ــا برق ــین اروپ نش
ــدم  ــران ق ــه ای ــه در آن روزگار ب ــی اســت ک ــر« نخســتین آلمان ــس شــیلت برگ می شــد، »هان
ــران منتشــر  ــن در ای ــاهدات م ــوان مش ــا عن ــی ب ــاد و حاصــل مشــاهدات خــود را در کتاب نه

ــه( ــوس، 1369/ج 1: 4 مقدم ــا رئ ــرد. )اولئ ک
2. احتمــااًل نخســتین روابــط سیاســی ایــران و آلمــان بــه زمــان صفویــه و ارســال نامــه ای 

ــون  ــی از پروت ــد و باریکه های ــود آم ــه وج ــدوم ب ــراف تان ــدو گ ــتاب دهنده وان ــام ش ــه ن ــتگاهی ب ــد، دس داده ش
ــدد  ــت دارای ع ــین ها، یون هــای مثب ــول گردیــد. در ایــن ماش ــل حص MeV20 و ذرات آلفــا  MeV 30قاب
http://www.tebyan.net/newindex.( .اتمــی بــاال و نیــز الکترون هــا هــم قابــل شــتاب یافتــن هســتند

)aspx?pid=87431

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=87431
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=87431
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ــی 1385: 184( از  ــد؛ )نوای ــان- برس ــم آلم ــارلکن – حاک ــه ش ــماعیل اول ب ــاه اس ــوی ش از س
ــا  ــان شــاه عباس صفــوی و ب ــا از زم ــه اطــاع دقیقــی در دســت نیســت. ام ــن مکاتب ــج ای نتای
اعــزام نمایندگانــی از دو طــرف، روابــط سیاســی ایــران و ایالت هــای آلمانــی وارد دوره تــازه ای 
ــران منتشــر  ــی از اوضــاع ای ــددی توســط ســفرای آلمان شــد و ســفرنامه ها و گزارش هــای متع
شــد کــه مــورد اســتفاده دیگــر اروپاییــان قــرار گرفــت. ایــن موضــوع بعــد از مــرگ شــاه عباس 
نیــز ادامــه یافــت در ایــن اعزام هــا انگیــزه سیاســی و نظامــی علــت اساســی بــود اگــر چــه ایــن 
ــوس، 1369/ج 1:  ــا رئ ــود. )اولئ ــل نب ــز بی حاص ــاری نی ــادی و تج ــر اقتص ــا از نظ رفت وآمده
8-12، مقدمــه( بــا وجــود ایــن، برادفــورد جــی. مارتیــن معتقــد اســت اولیــن تمــاس دیپلماتیــک 
ــال  ــه س ــن– ب ــط امروزی ــب رواب ــاید در قال ــان –ش ــران و آلم ــور ای ــن دو کش ــمی فی مابی رس
ــان  ــن پیم ــه »در 25 ژوئ ــی ک ــردد؛ جای ــمارک برمی گ ــار و بیس ــان قاج ــادی و زم 1857 می
ــران در فرانســه و  ــک، ســفیر ای ــن المل ــان امی ــرخ خ ــس توســط ف ــودت در پاری ــی و م بازرگان
ــه امضــاء رســید«.  ــه گمرکــی آلمــان ب ــروس و اتحادی ــه نمایندگــی از پ کنــت کارل فرانــس ب

ــورد، 1368: 29( )برادف
ــا  ــن رفت وآمده ــی از ای ــبات فرهنگــی عظیم ــط سیاســی دو کشــور، مناس ــار رواب 3. در کن
ــوی  ــگ و داشــته های معن ــا فرهن ــت ب ــر دو مل ــه حاصــل آن آشــنایی بیش ت ــت ک شــکل گرف
ــه  ــی از جمل ــان پارس ــگ و زب ــنگ فرهن ــار گران س ــه آث ــن راه، ترجم ــود. در ای ــر ب یک دیگ
آثــار حافــظ و ســعدی بــه زبــان آلمانــی مــورد توجــه شــدید آلمان هــا بــوده اســت. )هوشــنگ 

ــدوی، 1377: 345 و 397( مه
4. مناســبات ایــران و آلمــان در دوران قاجــار و پهلــوی اول هم چنــان مبتنــی بــر مناســبات 
سیاســی بــود بــه گونــه ای کــه ســایر زمینه هــای مناســبات زیــر ســایه ایــن دســت از عوامــل 
ــن  ــن را مهم تری ــه برلی ــاه ب ــه روزه ناصرالدین ش ــفر ن ــوان س ــاید بت ــان( ش ــت. )هم ــرار داش ق
ــد  ــان در عه ــران آلم ــن ای ــک فی مابی ــه دیپلماتی ــی و رابط ــاه ایران ــک ش ــک ی ــفر دیپلماتی س
قاجــار دانســت. او در ایــن دیــدار بــا اعضــاء خانــدان ســلطنت آلمــان دیــدار کــرد، چنــدی بعــد 

ــد. )برادفــورد، 1368: 32( نیــز گروهــی از ســران کشــور آلمــان از ایــران دیــدن کردن
ــن کشــور  ــد از تشــکیل رســمی ای ــد بع ــران را بای ــان در ای ــوذ آلم ــوزه نف ــن ح 5. بیش تری
ــدود  ــک دوره ح ــت. در ی ــوی اول دانس ــژه در دوره پهل ــه وی ــد و ب ــه بع ــادی ب در 1871 می
هفتادســاله آلمــان در ایــران چنــان موقعیتــی کســب کــرد کــه از یــک جایــگاه ســاده و ابتدایــی 
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بــه گزینــه اول بــرای تبدیــل شــدن بــه نیــروی ســوم و نیــز بــه دولتــی صاحــب نفــوذ تبدیــل 
ــگ  ــی در جن ــم بی طرف ــران به رغ ــی دوم، ای ــگ جهان ــان جن ــه در جری ــه ای ک ــه گون ــد ب ش

ــدوی، 1377: 345 و 397( ــت را نشــان داد. )هوشــنگ مه ــن دول ــود از ای ــواداری خ ــًا ه عم
6.  قــدرت گرفتــن آلمــان در مناســبات داخلــی و بین المللــی ایــران – بعــد از 1871 
میــادی- بیــش از آن کــه برخاســته از هــوش و درایــت سیاســی مقامــات آلمانی باشــد، برخاســته 
از پیش بینــی غلــط مقامــات ایرانــی در دخالــت دادن قــدرت ســوم در مناســبات منطقــه ای بــود. 
ایرانی هــا »بــه مداخله گــر قدرتمنــدی چــون آلمــان مجــال دخالــت دادنــد زیــرا بــه عقیــده آنــان 
الزم بــود کــه آلمــان را بــر ضــد روس و انگلیــس بــه بــازی گرفــت تــا بدیــن ترتیــب ایــران از 

حضــور دائمــی و نامطلــوب نفــوذ دو قــدرت رقیــب خاصــی یابــد«. )برادفــورد، 1368: 29(
پیش زمینــه روابــط حســنه موجــب شــد تــا زمــان محمدرضــا پهلــوی و بــه ویــژه در زمــان 
شــروع فعالیت هــای هســته ای در ایــران مناســبات دو کشــور در ایــن زمینــه شــکل ویــژه ای بــه 

خــود گیــرد کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

روابط هسته ای ایران و آلمان، قبل از انقالب اسالمی
ــن  ــود، مهم تری ــخت ب ــهمگین و س ــیار س ــا بس ــرای آلمانی ه ــی دوم ب ــگ جهان ــان جن پای
ــه دو کشــور آلمــان شــرقی و  ــه آلمــان و تقســیم آن ب ــن وضعیــت فروپاشــی و تجزی ــت ای عل

آلمــان غربــی بــود.
ــود در شــکل دهی  ــی شــکل گرفته ب ــد جهان ــدی جدی ــر بلوک بن ــی ب ــن تقســیم کــه مبتن ای
ــرار  ــرب ق ــوک غ ــه در اردوگاه بل ــی ک ــان غرب ــاد. آلم ــر افت ــز مؤث ــی نی ــبات بین الملل ــه مناس ب
گرفــت تــا زمــان اتحــاد دوبــاره دو آلمــان، مناســباتش منطبــق بــر نظــام حاکــم بــر آن بلــوک 
ــی و کشــورهای  ــان غرب ــن آلم ــط گســترده ای بی ــن اســاس رواب ــر همی ــود. ب ــرده ب ــم ک تنظی
بلــوک غــرب و نیــز کشــورهایی کــه هــوادار آن هــا بودنــد وجــود داشــت. ایــران نیــز بــر همیــن 
اســاس مــورد توجــه آلمــان غربــی بــود، لــذا روابــط دو کشــور مبتنــی بــر سیاســت های حاکــم 
بــر بلــوک غــرب رقــم خــورد کــه در ایــن زمینــه روابــط هســته ای دو کشــور نیــز چشــم گیر و 

ــت. ــل اس قابل تأم
ــوان  ــان، می ت ــران و آلم ــبات ای ــده از مناس ــای باقی مان ــناد و گزارش ه ــل در اس ــا تأم ب
ــه دو  ــاب اســامی را ب ــروزی انق ــل از پی ــان دو کشــور در ســال های قب ــط هســته ای می رواب



شماره 5 ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 441394 ₪

بخــش تقســیم کــرد. اولیــن و مهم تریــن قســمت روابــط در راســتای تأســیس نیــروگاه اســت، 
ــه  ــه ب ــت ک ــته ای اس ــای هس ــی و قرارداده ــت های حمایت ــه سیاس ــوط ب ــمت مرب ــن قس دومی

امضــا رســیده اســت.

تأسیس نیروگاه
ــه دســت آوردن  ــرض ب ــرژی هســته ای اســت و ف ــد ان ــز تولی ــده و مرک ــب تپن ــروگاه قل نی
انــرژی بــدون وجــود نیــروگاه، فرضــی محــال اســت. آلمــان یکــی از اولیــن کشــورهایی بــود 
ــک  ــا کم ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرد و ب ــی ک ــام آمادگ ــران اع ــروگاه در ای ــاخت نی ــرای س ــه ب ک

ــورد. ــد خ ــران کلی ــی در ای ــای اتم ــاخت نیروگاه ه ــی، س ــرکت های آلمان ش
نیــروگاه بوشــهر؛ در ســال های اخیــر نیــروگاه بوشــهر یکــی از پراهمیت تریــن و 
خبرســازترین مکان هــای سیاســی اقتصــادی ایــران1 اســت کــه کم تــر کســی از وجــود و اهمیــت 

ــه رســیده اســت؟ ــن مرتب ــه احــداث شــده و بدی ــروگاه چگون ــن نی ــا ای ــر اســت، ام آن بی خب
کلنــگ احــداث نیــروگاه مشــهور بوشــهر در ســال 1354 شمســی یعنــی یک ســال بعــد از 
تأســیس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــر زمیــن زده شــد. محمدرضــا شــاه پهلــوی در ایــن بــاره 

می گویــد: 
ــفارش  ــا س ــه آلمان ه ــد ب ــاخته می ش ــهر س ــدر بوش ــی بن ــه در نزدیک ــروگاه اول ک دو نی
داده شــد و قــرار بــود بــه ترتیــب در ســال های 1358 و 1359 بــه پایــان برســد. )پهلــوی، 

بی تــا: 81(

ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــه منظــور ســاخت و توســعه نیروگاه هــای اتمــی، 
ــرای  ــی ب ــان غرب ــی آلم ــرژی اتم ــازمان ان ــات س ــاوری و تحقیق ــا بخــش فّن ــه ای ب موافقت نام
ــا  ــذا ســاخت تأسیســات ایــن نیــروگاه کــه دو واحــد ب همکاری هــای بلندمــدت امضــا کــرد و ل
قــدرت هــر واحــد 1200 مــگاوات بــود طــی قــراردادی در ســال 1354 شمســی بــه ســه شــرکت 
ــور  ــد. )دالور پ ــن داده ش ــس و آگ تلفونک ــون )kwu(،2 آگ زیمن ــت ورک یونی ــی کراف آلمان

1 . قانــون تأســیس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در 16 تیــر)1353/ 1974 م( بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی 
رســید. )دفتــر انتخابــات وزارت کشــور، 1368: 110(

ــود کــه نیروگاه هــای کشــور آلمــان را هــم  ــروگاه در آلمــان ب 2 . ایــن شــرکت بزرگ تریــن شــرکت ســازنده نی
ســاخته بــود. )کوکبــی، 1391: 33(
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ــا شــرکت  ــرژی اتمــی ب ــرارداد ســازمان ان ــق در ق ــورد تواف ــروگاه م ــوع نی ــدم، 1387: 72( ن اق
ــود: ــر ب ــا مشــخصات زی کرافــت ب

- شرکت سازنده: کرافت ورک یونیون از آلمان غربی
- نوع رآکتور: آب سبک تحت فشار

- قدرت حرارتی: حدود 3700 مگاوات
حدود 1200 مگاوات - قدرت الکتریکی خالص: 

u235 نوع سوخت: اورانیوم غنی شده در ایزوتوپ -
بــه موجــب ایــن قــرارداد، شــرکت مذکــور متعهــد شــد کــه تــا پایــان ســال 1359 نیــروگاه 
اول و تــا پایــان ســال 1360 نیــروگاه دوم را تکمیــل نمایــد. )جمعــی از نویســندگان، 1386: 131(
ــال  ــوی و در س ــت پهل ــته ای دول ــای هس ــرب از برنامه ه ــی غ ــداف حمایت ــتای اه در راس
1355 شمســی دو راکتــور 1200 مگاواتــی بــرای نصــب در نیــروگاه اتمــی بوشــهر توســط آلمــان 
و دو راکتــور 900 مگاواتــی نیــز توســط فرانســه بــرای نصــب در بندرعبــاس بــه ایــران فروختــه 

شــد. )دالور پــور اقــدم،1387: 38(
ایــن اولیــن گام جــدی ایجــاد رابطــه هســته ای میــان ایــران و آلمــان بــود کــه بــرای هــر دو 
ــه فکــر تجــارت و فــروش قطعــات  طــرِف رابطــه منفعت هــای بی شــماری داشــت. آلمان هــا ب

خــود بودنــد و ایرانی هــا هــم ســودای هســته ای شــدن در ســر می پروردنــد.
ــه  ــا آنچ ــه ب ــم گیر و در مقایس ــیار چش ــکا بس ــی امری ــت های حمایت ــن سیاس ــن بی  در ای
امــروز از آن هــا می بینیــم، باورنکردنــی بــود، امریــکا بــه شــدت از ایــران هســته ای بــه عنــوان 
ــر زیاده خواهی هــای  ــی کــه می توانســت در براب ــه حمایــت می کــرد، ایران ــده خاورمیان ــب تپن قل
ــرژی  ــه ان ــرای دســت یابی ب ــران ب ــن تاش هــای ای ــت شــوروی بایســتد و اصــواًل در اولی دول
ــود. در آن  ــده شــده ب ــن اهــداف گنجان ــز همی ــخ نی ــن تاری ــل از ای هســته ای از ســایت های قب
زمــان شــاه بــا حمایــت و تشــویق امریــکا ایــن فعالیت هــا را شــروع کــرد و بــه مــرور گام هــای 

ــرژی برداشــته شــد. ــرای بهره منــدی از ایــن ان جــدی توســط ایرانیــان ب
لــذا مقابلــه بــا دولــت شــوروی در شــکل دهی بــه ایــن فعالیت هــا در ایــران تاثیرگــذار بــود. 
ــد  ــز شــعارهای عامه پســند آن هــا نبای ــن وجــود از جنبه هــای احتیاطــی امریکایی هــا و نی ــا ای ب
غافــل بــود لــذا در ســال 1957 میــادی آن هــا موافقت نامــه ای مبنــی بــر اســتفاده غیرنظامــی 
ایــران از ایــن انــرژی بیــن ایــران و امریــکا منعقــد گشــت. )جمعــی از نویســندگان،1387: 213( 
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ــران  ــم در ای ــری ه ــای دیگ ــیس نیروگاه ه ــا در تأس ــهر، آلمانی ه ــروگاه بوش ــر نی ــاوه ب ع
ــرار اســت: ــن ق ــه از ای ــد ک ســهیم بوده ان

ــد 1290  ــورت دو واح ــه ص ــروگاه ب ــن نی ــاخت ای ــه س ــرارداد اولی ــان: ق ــروگاه اصفه نی
ــه خاطــر مصــادف شــدن  ــی woo بســته شــد امــا ایــن قــرارداد ب ــا شــرکت آلمان مگاواتــی ب
بــا پیــروزی انقــاب اســامی در مراحــل اولیــه اجرایــی باقــی مانــد و هیچ وقــت بــه ســرانجام 

ــادی،1387: 41( ــب آب ــید. )غری نرس
ــرارداد  ــی، ق ــرارداد قبل ــر ق ــاوه ب ــی )kwu( ع ــرکت آلمان ــاوه: ش ــی س ــروگاه اتم نی
دیگــری بــا ایــران مبنــی بــر ســاخت دو واحــد نیروگاهــی هریــک بــه قــوت 1290 مــگاوات در 
ســاوه را بــه امضــا رســاند. ایــن قــرارداد نیــز در مراحــل ابتدایــی کارشناســی باقــی مانــد. )جمعــی 

ــندگان،1386: 38( از نویس
از بررســی بخــش اول مناســبات هســته ای آلمــان بــا ایــران و بــا توجــه بــه تعهــدات بیــن 
ــروگاه اتمــی در  ــه ســاخت نی ــد گفــت آلمانی هــا در اجــرای تعهــدات خــود در زمین طرفیــن بای
ایــران بســیار جــدی بودنــد و همان طــور کــه خواهــد آمــد تــا ســال 1357 شمســی نزدیــک بــه 
75 درصــد از نیــروگاه بوشــهر را تکمیــل کردنــد امــا در رابطــه بــا دو نیــروگاه اصفهــان و ســاوه 

قضیــه متفــاوت اســت و آلمانی هــا نتوانســتند بــه تعهــدات خــود پایبنــد باشــند.

امضای قراردادهای حمایتی
ــه  ــن قراردادهــا ب ــه را متذکــر شــویم کــه ای ــن نکت ــد ای ــاره قراردادهــای هســته ای بای درب
ــان  ــای خواه ــی و دولت ه ــرکت های غرب ــن ش ــه بی ــد ک ــروف بودن ــه مع ــای دوجانب قرارداده

ــه شــده اســت: ــن گفت ــا چنی ــن قرارداده ــاره ای ــید، درب ــه امضــا می رس ــرژی هســته ای ب ان
ــد کــه تعدادشــان هــم بســیار  ــاوری هســته ای دســت یافتــه بودن ــه فّن کشــورهایی کــه ب
کــم بــود ایــن سیاســت را در پیش گرفتــه بودنــد کــه وقتــی تجهیــزات و مــواد و فّنــاوری 
ــرای  ــاوری از آن ب ــده فّن ــد، کشــور گیرن ــل می کنن ــه کشــور دیگــری منتق هســته ای را ب
ــود  ــم ب ــدف رس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــتفاده نکن ــی اس ــاح های اتم ــاختن س س
ــه  ــک موافقت نام ــب ی ــد در قال ــور بای ــر کش ــا ه ــی ب ــای اتم ــط و همکاری ه ــه رواب ک
ــخص و  ــط کار مش ــا ضواب ــود، ت ــل ش ــد عم ــه می نامیدن ــه دوجانب ــه آن را موافقت نام ک
معلــوم باشــد. ایــن روش را هــم امریــکا بــاب کــرده بــود زیــرا در ابتــدا انحصــار فّنــاوری 
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ــی روی اوضــاع  ــد کنترل ــه بتوان ــرای اینک ــن کشــور ب ــود و ای ــکا ب ــی در دســت امری اتم
ــوع  ــن ن ــادی از کشــورها ای ــداد زی ــرد. تع ــاب ک ــه را ب ــای دوجانب ــته باشــد قرارداده داش
ــاوری  ــه دارای فّن ــم ک ــری ه ــورهای دیگ ــا کش ــد و بعده ــا را امضــاء کردن موافقت نامه ه
ــذا گرچــه قراردادهــای  ــد، ل ــد همیــن روال را دنبــال کردن اتمــی و صادرکننــده آن درآمدن
ــه امضــاء می رســید امــا  ــا شــرکت های مختلــف در زمینــه همکاری هــای اتمــی ب فنــی ب
ــا دولــت  ــه امضــاء موافقت نامــه دوجانبــه ب قابلیــت اجــرا و اعتبــارش منــوط و مشــروط ب

ــاد، 1376: 153( ــود. )اعتم ــوع آن شــرکت ب متب

ــت  ــا تبعی ــه شــرکتی ب ــی اینک ــه یعن ــرارداد دوجانب ــه ق ــد ک ــن برمی آی ــن ســخن چنی از ای
آلمانــی در صورتــی بــه تعهــدات خــود پایبنــد بــود کــه دولــت متبوعــش هــم قــرارداد را امضــا 
ــرارداد  ــن ق ــرای ای ــی ب ــت اجرای ــچ ضمان ــن صــورت هی ــر ای ــا آن موافقــت می کــرد در غی و ب

وجــود نداشــت.
 در بررســی روابــط هســته ای ایــران و آلمــان نیــز شــاهد چنیــن قراردادهایــی هســتیم کــه 
ــرژی  ــت ان ــوزش و حمای ــن دو کشــور در راســتای آم ــه بی ــود ک ــراردادی ب ــا ق ــن آن ه مهم تری
ــوان  ــه عن ــی ب ــر 1355 شمس ــخ 13 تی ــه در تاری ــراردادی ک ــد، ق ــته ش ــران بس ــته ای ای هس

ــد: ــل امضــا ش ــرح ذی ــه ش ــن دو کشــور ب ــکاری بی ــه هم موافقت نام
- تحقیق و توسعه علوم و فّناوری؛

ــته ای و  ــات هس ــایر تأسیس ــته ای و س ــای هس ــاختمان و اداره نیروگاه ه ــزی س - برنامه ری
ــی؛ تحقیقات

- آموزش و کارآموزی کارکنان علمی و فنی؛
- فّناوری نیروی هسته ای؛

- امنیت و حفاظت تأسیسات هسته ای و جلوگیری از تشعشعات سوخت اتمی؛
- تأمین سوخت اتمی؛

- به کار گرفتن انرژی هسته ای برای مقاصدی به جز تولید برق؛
- تولید و استعمال رادیو ایزوتوپ ها.

ایــن معاهــده بنــا بــر بنــد 2 مــاده 12 از زمــان انعقــاد بــه مــدت 15 ســال اعتبــار داشــت 
ــی از  ــود. )جمع ــد ب ــل تمدی ــاله قاب ــای 5 س ــورت دوره ه ــه ص ــدت ب ــن م ــام ای ــد از اتم و بع
ــا عنــوان موافقت نامــه همــکاری در امــور تســلیحات  نویســندگان، 1386: 133( ایــن قــرارداد ب
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بیــن دو دولــت ایــران و آلمــان بــه تصویــب نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی نیــز رســید. )دفتــر 
ــات کشــور، 1368: 111( انتخاب

طبیعــی اســت کــه ایــن تعهــدات هــم بــا پیــروزی انقــاب اســامی مــورد اعتنــای دولــت 
آلمــان قــرار نگرفــت و همه چیــز خیلــی زود متوقــف شــد. )غریــب آبــادی، 1387: 41( آلمانی هــا 

عمــًا در بلــوک غــرب قــرار داشــتند و در راســتای اهــداف آن گام برمی داشــتند.

روابط هسته ای ایران و آلمان، بعد از پیروزی انقالب اسالمی
ــد از انقــاب اســامی،  ــان در بع ــران و آلم ــط هســته ای ای ــد رواب ــی در رون ــدک دقت ــا ان ب
می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه سیاســت هســته ای آلمــان در قبــال ایــران کامــًا بــا آنچــه 
در قبــل از انقــاب بــود فاصلــه گرفتــه اســت بــه طــوری کــه شــاید نتــوان نــام »رابطــه« را بــر 
آن نهــاد. در ایــن دوران آلمــان دو کار مهــم و اساســی در قبــال فعالیت هــای هســته ای ایــران 

داشــته و دارد کــه عبــارت اســت از:
الــف( لغــو قراردادهــای منعقــد شــده خــود بــا ایــران در قبــل از انقــاب و شــکایت از ایــران 
بــه دادگاه هــای بین المللــی بــه بهانه هــای واهــی مثــل عــدم دریافــت مطالبــات خــود از ایــران.

ب( فعالیت و رایزنی های دیپلماتیک برای متوقف کردن روند هسته ای شدن ایران.
نظــر بــه اهمیــت ایــن عملکــرِد آلمانی هــا ســعی می شــود مــوارد فــوق بــه طــور تفکیکــی 

مــورد بررســی قــرار گیــرد.

لغو قراردادها )اوایل پیروزی انقالب اسالمی و سال های جنگ تحمیلی(
ــًا  ــران تقریب ــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ای ــا پی ــه شــد ب ــًا گفت همان طــور کــه قب
ــیاری از  ــت و بس ــرار گرف ــکا ق ــع امری ــر مواض ــت تأثی ــی تح ــورهای اروپای ــه کش ــع هم مواض
ــن  ــم از ای ــان ه ــد. آلم ــع ش ــه قط ــه و غیرعادالن ــورت یک طرف ــه ص ــا ب ــط و همکاری ه رواب
ــر از  ــه و عاقانه ت ــران بســیار محتاطان ــا ای ــان ب ــوع برخــورد آلم ــه ن ــود، البت ــده مســتثنا نب قاع
کشــورهایی نظیــر فرانســه بــود بــه طــوری کــه در مباحــث و چالش هــای مهــم بعــد از انقــاب 
مثــل قضیــه جنــگ تحمیلــی و قضیــه معــروف ارتــداد ســلمان رشــدی، موضعــی میانــه رو اتخــاذ 
کــرد و ســعی کــرد روابــط اقتصــادی خــود را بــا تهــران حفــظ کنــد. بعــد از پیــروزی انقــاب 
اســامی، خصومتــی کــه امریــکا و اروپــا بــا اســام و انقــاب نشــان دادنــد در آلمــان کم رنــگ 
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ــدی و  ــلمان رش ــه س ــی، قضی ــگ تحمیل ــری، جن ــائل گروگان گی ــور در مس ــن کش ــود. ای ب
ماجــرای میکونــوس1 رابطــه خــود را بــا جمهــوری اســامی حفــظ کــرد و همیــن مســأله باعــث 
ــی، 1386:  ــردد. )مدن ــل نگ ــر تعطی ــای یکدیگ ــور در پایتخت ه ــفارتخانه های دو کش ــد س ش
60(. الزم بــه ذکــر اســت کــه آلمــان اولیــن کشــور غربــی بــود کــه حملــه عــراق بــه ایــران را 
ــا ایــران حرکــت نمــود )امیرمحمــدی  متجاوزانــه معرفــی و بــه طــرف عــادی کــردن روابــط ب

.)www.bashgah.net ،ــمان بهراس
امــا در زمینــه روابــط هســته ای مســائل بیــن دو کشــور متفــاوت بــود و آلمــان کــه تــا قبــل 
از پیــروزی انقــاب اســامی حامــی هســته ای شــدن ایــران و بانــی نیــروگاه بوشــهر و اصفهــان 
و ســاوه بــود بــه یک بــاره و بــا پیــروزی انقــاب اســامی تمامــی فعالیت هــای خــود در ایــران 
ــه  ــورت یک طرف ــه ص ــود را ب ــای خ ــرد و قرارداده ــل ک ــهر را تعطی ــروگاه بوش ــات نی و تأسیس
لغــو نمــود، آلمانی هــا هرگــز بــه تعهــدات خــود در قبــال ایــران جامــه عمــل نپوشــیدند، زیــرا 
ــه  ــر ب ــر سیاســت خارجــی »انقــاب اســامی« و از همــه مهم ت ارزش هــا و گفتمــان حاکــم ب
رســمیت نشــناختن رژیــم غاصــب اســرائیل- کــه از دوســتان اقتصــادی و فرهنگــی آلمــان بــه 
حســاب می آیــد- بــه مذاقشــان خــوش نیامــد لــذا در اواخــر ســال 1357 شمســی در شــرایطی 
کــه حــدود 75 درصــد از واحــد اول و 60 درصــد واحــد دوم نیــروگاه بوشــهر ســاخته شــده بــود 

طــرف آلمانــی کار بــر روی پــروژه را متوقــف کــرد.
یــن شــرکت بــا ایــن اســتدالل کــه اقســاط 13 بــه بعــد از ســوی ســازمان پرداخــت نشــده 
اســت کار ســوخت را رهــا کــرده و ســپس قــرارداد را فســخ و در ســال 1980 میــادی بــه دیــوان 
داوری اتــاق بازرگانــی بین المللــی در پاریــس شــکایت کــرد و ادعــای خســارت کــرد. )جمعــی از 
نویســندگان، 1386: 54( در ایــن بیــن، ایــران هــم بــه دادگاه مزبــور شــکایت کــرد کــه ســرانجام 
ــی،  ــادی دادگاه بین الملل ــارس 1982 می ــاس رأی 13 م ــر اس ــد و ب ــه کردن ــرف مصالح دو ط

حکمــی بــه شــرح ذیــل صــادر شــد:

1 .  در ســپتامبر 1992، اجــاس بین الملــل سوسیالیســت ها در برلیــن تشــکیل شــده بــود. چهــار تــن از کردهــای 
ایرانــی کــه در ایــن اجــاس شــرکت کــرده بودنــد در رســتوران یونانــی میکونــوس بــه قتــل رســیدند. در پــی ایــن 
رویــداد، تبلیغــات گســترده ای علیــه ایــران شــروع شــد. دادگاه برلیــن ســرانجام پــس از چنــد ســال در 1997. م 
ســه لبنانــی و یــک ایرانــی را بــه جــرم مشــارکت در ایــن حادثــه بــه زنــدان افکنــد بــه دنبــال ایــن موضــوع روابط 
سیاســی دو کشــور ســخت بــه تیرگــی گراییــد. ســفرای اتحادیــه اروپــا از جملــه ســفیر آلمــان تهــران را تــرک 

)http://www.irdc.ir ،کردنــد، اگرچــه پــس از چنــدی بــه ایــران بازگشــتند. )مرکــز اســناد انقــاب اســامی

http://www.irdc.ir:)
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ــروگاه بوشــهر اســتفاده  ــرای نی ــود ب ــرار ب 1. ســوخت موجــود در آلمــان – ســوختی کــه ق
شــود- بــه ســازمان داده شــود کــه در صــورت گرفتــن جــواز صــدور از مقامــات ذی ربــط اروپایــی 

و آلمانــی بــه کشــور ثالثــی ارســال شــود ایــن ســوخت شــامل 110 تــن اورانیــوم بــود.
2. توافــق شــد قطعــات باقی مانــده نیــروگاه کــه در آلمــان و ایتالیــا و هلنــد مســدود شــده اند 

بــه ایــران منتقل شــود.
ــان  ــد، شــرکت kwu آلم ــل کن ــروگاه را تکمی ــداً نی ــد بع ــران بخواه ــه ای ــی ک 3. در صورت

ــان( ــری مجــدد آن را دارد. )هم ــده گی ــه عه ــرای ب ــی الزم ب آمادگ
الزم بــه ذکــر اســت کــه پیمانــکار موظــف شــد کــه ایــن قطعــات را در بنــدر بوشــهر، بــه 

ایــران تحویــل دهــد.
ــزم  ــود، ع ــش ب ــراق و حامیان ــر ع ــگ نابراب ــر جن ــران درگی ــه ای ــا اینک ــی و ب ــد از مدت بع
مســئوالن بلندپایــه نظــام بــر ایــن قــرار گرفــت تــا فعالیــت هســته ای ایــران دوبــاره آغــاز شــود. 
ــوری  ــت جمه ــی، دول ــرکت های خارج ــکاری ش ــدم هم ــه ع ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس در همی
اســامی ایــران تــاش کــرد تــا متخصصیــن ایرانــی را کــه خــارج از مرزهــا بودنــد بــه خدمــت 
ــه  ــد. امــا حمــات متعــدد عــراق ب ــران آغــاز نماین گرفتــه کار و فعالیــت هســته ای مســتقل ای
ــی و  ــای تجهیزات ــن تحریم ه ــن بی ــد. در ای ــرفت کار می ش ــع از پیش ــته ای مان ــات هس تأسیس
اقتصــادی ایــران هــم راه پیشــرفت و ترقــی را ســخت و ناهمــوار ســاخته بــود. در ســال 1366 
ــا  ــی ب ــای غرب ــزات دولت ه ــه تجهی ــرم ب ــاز مب ــه نی ــه ب ــا توج ــر و ب ــار دیگ ــران ب شمســی ای
ــی وارد  ــای آموزش ــزات و قرارداده ــد تجهی ــرای خری ــن ب ــپانیا و آرژانتی ــان، اس ــورهای آلم کش
مذاکــره شــد در ایــن بیــن تنهــا آرژانتیــن حاضــر شــد تــا فنــاوری غنی ســازی اورانیــوم را بــه 

)www.alikhani.net ،ــی ــوزد. )علیخان ــی بیام ــمندان ایران دانش
ــال  ــی در س ــر رأی دادگاه بین الملل ــد آخ ــم بن ــه رغ ــه ب ــود ک ــن ب ــه ای ــه قابل توج نکت
ــته ای  ــی در تأسیســات هس ــرکت های آلمان ــرای ش ــی را ب ــی حق ــه نوع ــه ب ــادی ک 1982 می
ــا ایــران و  ــود، در ایــن مرحلــه جدیــد آن هــا نــه حاضــر بــه همــکاری ب ایــران ایجــاد کــرده ب
تکمیــل پروژه هــای خــود شــدند و نــه در پــی احقــاق آن حــق برآمدنــد، ایــن موضــوع بیــش از 
ــاز می گــردد کــه بازخــورد آن  ــکا ب ــه پیــروی سیاســت های خارجــی آلمــان از امری ــز، ب همه چی

ــد. ــوان دی ــران می ت ــت های ای ــرش درخواس ــدم پذی ــورت ع ــه ص را ب

http://www.alikhani.net
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رایزنی های دیپلماتیک )روابط هسته ای در دهه هفتاد و هشتاد(
آمدوشــدهای سیاســی بیــن ســران ایــران و آلمــان در ایــام جنــگ تحمیلــی عــراق همچنــان 
ــه  ــر امورخارج ــن وزی ــوان اولی ــی به عن ــر آلمان ــادی، گنش ــاه 1984 می ــت. در تیرم ــه داش ادام
یــک دولــت غربــی و عضــو جامعــه اروپــا و ناتــو از ایــران رســمًا دیــدار کــرد. گنشــر بــا توجــه 
بــه ســوابق تاریخــی روابــط بــا ایــران و بــا شــناختی کــه از هویــت مســتقل انقــاب اســامی 
داشــت و احســاس تضــاد اصولــی کــه انقــاب بــا دنیــای غــرب دارد، در ســفر خــود بــه ایــران 
ــای  ــایر دولت ه ــان را از س ــاب آلم ــد و حس ــمیت بشناس ــه رس ــت را ب ــن هوی ــه ای ــید ک کوش
ــت،  ــور وق ــا رئیس جمه ــران ب ــف در ته ــدت توق ــدا ســازد. وی طــی م ــرب ج ــوک غ عضــو بل
نخســت وزیر، رئیــس مجلــس، وزیــر خارجــه و وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی دیــدار و گفت وگــو 
ــا  ــی و در رأس آن ه ــایر دول غرب ــکنی های س ــه کارش ــا همیش ــی، 1386: 61( ام ــرد. )مدن ک
ــور  ــن دو کش ــوب فی مابی ــیار مطل ــتحکم و بس ــی مس ــه روابط ــد ک ــع از آن می ش ــکا مان امری

آلمــان و ایــران برقــرار شــود. )همــان(
ــاد و  ــودی نه ــه بهب ــم رو ب ــان کم ک ــران و آلم ــط ای ــی، رواب ــگ تحمیل ــان جن ــا پای ب
ــار  ــه طــوری کــه وزیــران خارجــه دو کشــور چندیــن ب رفت وآمدهــای سیاســی بیش تــر شــد ب
ــن  ــی بی ــد. و طــی ســال های 1372 ــــ 1376 شمســی مذاکرات ــدار کردن از کشــور طــرف، دی
مقامــات وزارت خارجــه دو کشــور بــرای رفــع موانــع سیاســی موجــود و بهبود و توســعه مناســبات 
انجــام شــد. امــا ایــن مناســبات بیش تــر در حــوزه سیاســی دو کشــور خاصــه می شــد. امــا در 
زمینــه هســته ای آلمــان همچنــان و بــه ماننــد ســال های جنــگ تحمیلــی حاضــر بــه همــکاری 
بــا ایــران نشــد ایــن در حالــی بــود کــه در پشــت پــرده ســعی می کــرد بــا کمــک امریــکا و در 
راســتای اهــداف ایــاالت متحــده کشــورهای دیگــر را نیــز از همــکاری بــا ایــران بــر حــذر داد بــه 
طــوری کــه مذاکــرات ایــران بــا کشــور روس بــرای تکمیــل نیــروگاه بوشــهر بــه خاطــر همیــن 

) www.ensani.ir،ــی ــد. )علیخان ــه مان ــا بی نتیج ــا مدت ه ــکنی ها ت کارش
ــا هســته ای شــدن ایــران در دهــه هفتــاد شمســی ادامــه  ایــن سیاســت مخالفــت آلمــان ب
ــان در  ــی را کــه توســط آن ــه رآکتورهای ــوط ب ــه طــوری کــه حاضــر نشــد اســناد مرب داشــت ب
بوشــهر ســاخته شــده و نیمــه کاره مانــده بــود بــه متخصصــان روســی شــاغل در ایــران تحویــل 
ــارس 1996  ــیه در 18 م ــد؛ روس ــدازی کن ــل و راه ان ــا را تکمی ــد آن ه ــران نتوان ــا ای ــد ت دهن
میــادی اعــام کــرد کــه مشــکل کلیــدی بــرای اجــرای برنامــه بازســازی رآکتورهــا، اســناد فنی 
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تجهیــزات ســاخت آلمــان نصــب شــده در بوشــهر اســت، کــه در دســترس نیســت، هم چنیــن 
اعــام کــرد در صــورت عــدم توانایــی ایــران بــرای تهیــه اســناد مزبــور کــه آلمــان نیــز مایــل 
بــه ارائــه آن هــا نبــود، می بایــد تجهیــزات جدیــدی جایگزیــن تجهیــزات آلمانــی کنــد روس هــا 
ــی  ــی آســان تر اســت ول ــروگاه آلمان ــل نی ــد از تکمی ــروگاه جدی ــک نی ــد ســاخت ی ــد بودن معتق
) www.bashgah.net،ایــران اصــرار داشــت همــان نیــروگاه قبلــی تکمیــل شــود/ )علیخانــی
ــه اســناد آلمانی هــا  ــرای بازســازی نیــروگاه بوشــهر شــدیداً ب در ایــن شــرایط کــه ایــران ب
نیــاز داشــت و آن هــا از واگــذاری اســناد خــودداری می کردنــد، شــرکت آلمانــی مذکــور اســناد 
ایــن نیــروگاه را در اختیــار ســرویس های خــراب کاری و جاسوســی اســرائیل قــرار داد تــا بتوانــد 
ــن در  ــه گاردی ــد. روزنام ــروگاه کن ــم نی ــتگاه های مه ــی را وارد دس ــا ویروس ــک آن ه ــا کم ب
شــماره 17 آوریــل 2010 میــادی خــود در ایــن مــورد آورده اســت، یــک فرمانــده ارشــد نظامــی 
ایــران گفــت زیمنــس از طریــق قــراردادن اطاعــات سیســتم کنتــرل خــود موســوم بــه اســکادا 
در اختیــار واشــنگتن و اورشــلیم، بــه حملــه ســایبری بدافــزار اســتاکس نــت علیــه ایــن کشــور 
کمــک کــرده اســت. سیســتم اســکادا در تأسیســات هســته ای ایــران بــه کار گرفتــه شــده اســت. 

)www.roozonline.com روزنامــه گاردیــن بــه نقــل از(
ــوان سیاســت های آن  ــی اســت و نمی ت ــد شــرکت زیمنــس یــک شــرکت چندملیت هــر چن
را در راســتای سیاســت های مســتقیم دولــت آلمــان در نظــر داشــت امــا بــه هــر روی مقــر ایــن 

شــرکت در شــهر مونیــخ اســت و بی ارتبــاط بــا دولــت آلمــان نیســت.
در ایــن راســتا ســردار جالــی، رییــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور بــا اشــاره بــه ســوء 
ــد  ــی بای ــی و اجرای ــود:  مســئوالن فن ــه ب ــزار اســکادای شــرکت زیمنــس گفت اســتفاده از نرم اف
ــم  ــروس اســتاکس نت را فراه ــت وی ــه بســتر فعالی ــس ک ــزار اســکادای زیمن ــه نرم اف نســبت ب

)http://rajanews.com( .کــرده پیگیــری حقوقــی انجــام دهنــد
دهــه هشــتاد را بایــد دهــه دوگانگــی سیاســت آلمــان در قبــال فعالیت هــای هســته ای ایــران 
دانســت، در ایــن دوران هــر چنــد همکاری هــای اقتصــادی ایــران و آلمــان به طــور چشــم گیری 
ــت  ــور وق ــی، رییس جمه ــد خاتم ــید محم ــدن س ــا روی کار آم ــه ب ــت، به طوری ک ــش یاف افزای
ــراودات  ــی آن گســترش م ــادی و در پ ــه 2000 می ــه آلمــان در ژوئی ــی آن ســفر وی ب و در پ
ــور کمــک چشــم گیری  ــان دو کش ــط می ــت رواب ــه تقوی ــن ب ــران و برلی ــان ته ــک می دیپلماتی
ــی در  ــرکت های آلمان ــازار ش ــن ب ــه مهم تری ــال 2004 ب ــران در س ــه ای ــا ک ــا آنج ــود. ت نم

http://www.roozonline.com
http://rajanews.com/detail.asp?id=138650


₪ 53 نگاهی تاریخی - تحلیلی به روابط هسته ای ایران و آلمان

سراســر خاورمیانــه تبدیــل گردیــد. در ایــن ســال، صــادرات آلمــان بــه ایــران 3/5 میلیــارد یــورو 
بــرآورد می شــد. در ایــن ســال هم چنیــن صــادرات ایــران بــه آلمــان نیــز بــه میــزان 35 درصــد 

)www.csr.ir ،افزایــش یافــت. )ثقفــی عامــری
ــا  ــط اقتصــادی را کامــًا از روابــط هســته ای جــدا می دانســتند و ب امــا آلمانی هــا ایــن رواب
همــکاری دو کشــور دیگــر اروپایــی یعنــی فرانســه و انگلیــس همیشــه از مخالفــان سرســخت 
هســته ای شــدن ایــران محســوب می شــدند و هنــوز هــم ســعی دارنــد تــا در قالــب گــروه 1+5 
ــردارد و فعالیت هــای  ــا دســت از حــق مســلم و غیرقابل انــکار خــود ب ــد ت ــر ایــران فشــار آورن ب
ــی  ــه خوب ــرات 1+5 ب ــن کشــور در مذاک ــی ای ــد. موضــع فعل ــف گردان ــود را متوق هســته ای خ

ــران اســت. ــا ای ــط هســته ایش ب ــا در رواب ــن مواضــع آلمانی ه ــن ای مبی
ایــن مخالفــت بــرای آنــان منافعــی دارد کــه شــاید مهم تریــن آن هــا، تثبیــت موقعیــت آلمــان 
بــه عنــوان کشــوری قدرتمنــد اســت کــه می توانــد در مناســبات فــرا منطقــه ای تاثیرگــذار باشــد 
کمــا اینکــه مخالفــت آن هــا حمایــت امریــکا را برایشــان بــه ارمغــان مــی آورد. اضافــه بــر ایــن 
همــکاری آلمــان و انگلیــس و اســپانیا می توانــد آنــان را در ســنگری واحــد قــرار دهــد و متحــد 
ــان، در  ــران و آلم ــادی ای ــی و اقتص ــبات سیاس ــود مناس ــم بهب ــذا به رغ ــان( ل ــه دارد. )هم نگ
مناســبات هســته ای عمــًا هیــچ تغییــر و پیشــرفتی میــان ایــران و آلمــان بــه وجــود نیامــد و 
همــواره در موضــوع هســته ای ایــران، آلمانی هــا در کنــار ســایر کشــورهای قدرتمنــد غربــی و 

ــد. ــرار گرفته ان ــکا ق مخصوصــًا امری

نتیجه
از بررســی مناســبات هســته ای میــان ایــران و آلمــان و بــا در نظــر گرفتــن مناســبات سیاســی 

و اقتصــادی دو کشــور می تــوان بــه یافته هــای زیــر اشــاره کــرد:
ــی در  ــال و پررنگ ــش فع ــه نق ــت ک ــورهایی اس ــن کش ــی از اولی ــان یک ــور آلم 1. کش
فعالیت هــای هســته ای ایــران داشــته اســت و روابــط هســته ای ایــن کشــور بــا ایــران ســابقه ای 

ــی دارد. طوالن
ــروزی انقــاب  ــد از پی ــل و بع ــه دو دوره قب ــد ب ــان را بای ــران و آلم ــط هســته ای ای 2. رواب
تقســیم نمــود، کــه هــر دوره ویژگی هــای خــاص خــود را دارد، البتــه نقطــه مشــترک در هــر دو 
دوره آن اســت کــه سیاســت آلمــان شــدیداً تحــت تأثیــر سیاســت و مواضــع امریــکا بــوده اســت.
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ــکا  ــد از امری ــه بع ــود ک ــوری ب ــن کش ــان اولی ــامی، آلم ــاب اس ــروزی انق ــل از پی 3. قب
وارد فعالیت هــای هســته ای ایــران شــد و قــرارداد احــداث نیــروگاه بوشــهر بــا شــرکت آلمانــی 

ــد. ــد گردی ــد شــرکت اقمــاری دیگــر منعق »kwu« و چن
4. در دوره قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی آلمانی هــا حــدود 70 درصــد نیــروگاه بوشــهر 

را تکمیــل کردنــد و چنــد رآکتــور هــم بــه رژیــم پهلــوی تحویــل دادنــد.
ــام  ــای نظ ــن دیدگاه ه ــر بنیادی ــطه تغیی ــه واس ــامی و ب ــاب اس ــروزی انق ــد از پی 5. بع
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه مــوارد مهمــی از جملــه امریــکا و اســرائیل، کشــور 
آلمــان هــم تحــت تأثیــر سیاســت امریــکا روابــط هســته ای خــود بــا جمهــوری اســامی ایــران 
را قطــع و تمامــی قراردادهــای قبــل از انقــاب را ملغــی اعــام کــرد اگرچــه روابــط سیاســی و 

اقتصــادی اش را بــا ایــران حفــظ کــرد.
ــک  ــت دیپلماتی ــتوانه های مخالف ــا همیشــه یکــی از اس ــا، آلمانی ه ــو قرارداده ــر از لغ 6. غی
ــال های  ــاب و س ــل انق ــه از اوای ــوری ک ــه ط ــد، ب ــران بوده ان ــته ای ای ــت های هس ــا سیاس ب
جنــگ تحمیلــی و مخصوصــًا دهه هــای هفتــاد و هشــتاد همــواره بــا رایزنی هــا و کارشــکنی ها 
ــی از  ــردد، یک ــل نگ ــران تکمی ــته ای در ای ــوخت هس ــه س ــا چرخ ــته اند ت ــر آن داش ــعی ب س
مهم تریــن کارشــکنی ها عــدم تحویــل اســناد و مــدارک مربــوط بــه نیــروگاه بوشــهر بــه ایــران 
ــا  ــل آن را ت ــان تحوی ــرد و هم زم ــاال ب ــروگاه را ب ــاخت نی ــه س ــم هزین ــه ه ــی ک اســت، اقدام

مــدت زیــادی بــه تعویــق انداخــت.
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کتابنامه
ــران،  ــی ای ــرژی اتم ــه ان ــاد، برنام ــر اعتم ــر اکب ــرات دکت ــر، )1376(. خاط ــاد، اکب اعتم

ــران. ــات ای ــاد مطالع ــران: بنی ــاپ اول، ته چ
اولئاریــوس، آدام، )1369(.  ســفرنامه آدام اولئاریــوس، ج 1، ترجمــه حســین کــرد بچــه، 

شــرکت کتــاب بــرای همــه.
برادفــورد، جــی. مارتیــن، )1368(. تاریــخ روابــط ایــران و آلمــان، ترجمــه پیمــان آزاد و 

علــی امیــد، چــاپ اول، تهــران: پیــک ترجمــه و نشــر.
پهلوی، محمدرضا شاه، )بی تا(، پاسخ به تاریخ، بی جا.

جمعــی از نویســندگان، )1386(.  تاریخچــه انــرژی هســته ای در ایــران و جهــان، چــاپ 
اول، تهــران: انتشــارات مرکــز اســناد و تاریــخ دیپلماســی.

دفتــر انتخابــات وزارت کشــور، )1368(. ســیری در 24 دوره قانون گــذاری مجلــس 
شــورای ملــی و دولت هــای هم زمــان بــا آن، تهــران: وزارت کشــور.

ــام  ــر نظ ــی در براب ــاد اراده مل ــته ای نم ــران هس ــی، )1387(. ای ــدم، مصطف ــور اق دالور پ
ــامی. ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــارات مرک ــران: انتش ــاپ اول، ته ــک، چ هژمونی

سیمون، آندریو، )1360(.  »انرژی هسته ای«، مجله هدهد، شماره 28، ص 769-759.
غریــب آبــادی، کاظــم، )1387(. برنامــه هســته ای ایــران، چــاپ اول، تهــران: مرکــز چــاپ 

و انتشــارات وزارت امــور خارجــه.
ــه  ــردا«، مجل ــروز ضــرورت ف ــاز ام ــرژی هســته ای نی ---------------، )1386(. »ان

ــماره 9، ص 68-48. ــرژی، ش ــاد ان ــی های اقتص بررس
کوکبــی، ســمیه، )1391(. »توســعه انــرژی هســته ای در آلمــان«، مجلــه اقتصــاد انــرژی، 

ــماره 153 و 154، ص 35-33. ش
ــه  ــر«، مجل ــخ معاص ــان در تاری ــران و آلم ــط ای ــن، )1360(. »رواب ــید جال الدی ــی، س مدن

ــا 31. ــماره 60، ص 23 ت ــه، ش زمان
هوشــنگ مهــدوی، عبدالرضــا، )1377(. تاریــخ روابــط خارجــی ایــران از ابتــدای دوره 

صفویــه تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم، چــاپ اول ، تهــران: نشــر امیرکبیــر.
ــه،  ــران در دوره صفوی ــادی ای ــی و اقتص ــط سیاس ــین، )1385(. رواب ــی، عبدالحس نوای

چــاپ ســوم، تهــران: نشــر ســمت.
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وبگاه ها
ــا آلمــان، مرکــز  ــران ی ــوس« رســوایی ای اســامی، محمدمهــدی، )1392/01/23(، »میکون

اســناد انقــاب اســامی:
 http://www.irdc.ir/fa/content/3170/default.aspx

ــته ای  ــه هس ــان در برنام ــارکت آلم ــر، )1392/05/20( مش ــمان، محمدامی ــدی بهراس محم
ــران، باشــگاه اندیشــه: ای

http://www.bashgah.net/fa/content/show/20811

ــامی  ــوری اس ــال جمه ــان در قب ــت آلم ــدی، )1392/05/12(، سیاس ــری، مه ــی عام ثقف
ــام: ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــتراتیژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــران. مرک ای

http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&se

mid=2

علیخانی، مهدی، انقاب، جنگ و انرژی هسته ای، سایت مهدی علیخانی:
25/04/1392 www.alikhani.net

 23/03/1392 http://www.bashgah.net/fa/content/show/20053

ــــــــــــــــــ، )1392/03/23(، شاه و انرژی هسته ای، پرتال علوم انسانی:
http://www.ensani.ir/fa/content/120451/default.aspx

نویسندگان سازمان انرژی اتمی ایران، )1392/03/12(، سایت سازمان انرژی اتمی:
http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.

aspx?CategoryID=7d3e421b-8890-4e8c-8d15-de46a8dfa396

پایگاه خبری تحلیلی رجا نیوز )1392/03/23(:
 http://rajanews.com/detail.asp?id=138650

پایگاه روز آناین )1392/03/25(:
http://www.roozonline.com/persian/archive/archivenews/news/

archive/2011/april/18/article/-1239c709f0.html

پایگاه تبیان )1392/02/23(:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=87431

http://www.irdc.ir/fa/content/3170/default.aspx
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=2
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&semid=2
http://www.alikhani.net
http://www.bashgah.net/fa/content/show/20053
http://www.ensani.ir/fa/content/120451/default.aspx
http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=7d3e421b-8890-4e8c-8d15-de46a8dfa396
http://www.aeoi.org.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=7d3e421b-8890-4e8c-8d15-de46a8dfa396
http://rajanews.com/detail.asp?id=138650
http://www.roozonline.com/persian/archive/archivenews/news/archive/2011/april/18/article/-1239c709f0.html
http://www.roozonline.com/persian/archive/archivenews/news/archive/2011/april/18/article/-1239c709f0.html
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=87431
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