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چکیده

نــگارش تاریــخ روابــط بیــن کشــورها ،کاوش در کــم و کیــف و تأمل در نوســانها
و چالشهــای آن ،یکــی از بایدهــای پژوهشهــای تاریخــی اســت کــه بــه رغــم
اهمیتــش ،کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــا تکیــه بــر همیــن موضــوع،
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا روابــط چندیــن ســاله هســتهای دو کشــور
ـزرگ ایــران و آلمــان را مــورد بررســی قــرار دهــد.
بـ ِ
پژوهــش حاضــر کــه بــا روشــی توصیفــی -تحلیلــی نــگارش یافتــه اســت
بیانگــر آن اســت کــه روابــط هســتهای ایــران و آلمــان را میتــوان بــه دو دوره
قبــل و بعــد از انقــاب اســامی تقســیم کــرد کــه هــر دوره ،ویژگیهــای خــاص
خــود را دارد ،البتــه وجــه مشــترک ایــن دو دوره آن اســت کــه آلمــان همیشــه
تحــت تأثیــر سیاسـتهای امریــکا قــرار داشــته و از آنهــا پیــروی کــرده اســت؛
امــری کــه ســایهای ســنگین بــر سیاس ـتهای آلمــان و روابــط هســتهایش بــا
ایــران انداختــه اســت.
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مقدمه

تاریــخ
یکــی از مســائلی کــه میتوانــد مــورد توجــه تاریخپژوهــان قــرار گیــرد بررســی
ِ
روابــط میــان دولتهــای مختلــف اســت .ایــن روابــط حوزههــای مختلــف سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی را شــامل میشــود اگــر چــه بــه لحــاظ اهمیــت تاریخنــگاری ســنتی
مــا  -و البتــه جهــان -بیشتــر شــامل بررســی روابــط سیاســی میگــردد .ایــن بررس ـیها بــه
خوبــی نشــان میدهــد کــه روابــط دولتهــا و ســران آنهــا در دورههــای مختلــف چگونــه
بــوده اســت و از لحــاظ کیفــی و کمــی در چــه ســطحی قــرار داشــته اســت؟
یکــی از مهمتریــن موضوعهــای قابــل بحــث در حیطــه روابــط حکومتهــا و کشــورها،
موضــوع داد و ســتدهای علمــی ،ف ّنــاوری و اقتصــادی اســت .پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بــر
همیــن اهمیــت ،درصــدد اســت بــه مســأله روابــط علمــی و فنــاوری ایــران و آلمــان در حیطــه
ـش فعالیتهــای مربــوط بــه انــرژی هســتهای ایــران تــا ســال
انــرژی هســتهای از آغــاز پیدایـ ِ
 1385شمســی 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
ایــن دو دوره دســتخوش چــه تغییــرات و چالشهایــی شــده اســت؟
انرژی هستهای در عرصه تولید جهانی

انــرژی هســتهای انــرژی گرمایــی آزاد شــده حاصــل از شــکافت اتــم اورانیــوم اســت کــه
از آن بــرای تولیــد انــرژی الزم بــرای گردانــدن توربینهــای تولیــد بــرق اســتفاده میشــود.
(ســیمون )759 :1360 ،اورانیــوم معدنــی طــی فراینــدی در تأسیســات فــرآوری بایــد بــه گاز
هگزافلورایــد تبدیــل شــود و ســپس بــا تزریــق بــه شــبکهای از ســانتریفیوژها ،غنــی شــده
کــه در ایــن حالــت قابــل اســتفاده اســت .البتــه فقــط اورانیــوم نیســت کــه بــا آن میتــوان
انــرژی هســتهای تولیــد کــرد ،مثــ ً
ا از پولوتونیــم یــا دیگــر رادیواکتیوهــا نیــز میتــوان
انــرژی هســتهای تولیــد نمــود( .همــان) ایــن انــرژی در دســته انرژیهــای نیمــه پــاک و
غیرقابلتجدیــد تقســیمبندی میشــود .بــه ایــن دلیــل آن را نیمــه پــاک مینامنــد کــه
زبالههــا و پسماندهــای آن هــزاران ســال در محیطزیســت باقــی مانــده و بــرای ســامت
موجــودات زنــده بســیار خطرنــاک هســتند .بــا وجــود ایــن ،از مقایســه آمــاری بیــن خطــرات
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همــه انــواع انــرژی ،انــرژی هســتهای جــزو بهتریــن گزینههــای موجــود بــه شــمار میآیــد.
الزم بــه ذکــر اســت انــرژی هســتهای بــه تمامــی انرژیهــای دیگــر قابــل تبدیــل اســت ولــی
هیــچ انــرژی بــه انــرژی تبدیــل نمیشــود ،همچنیــن کاربردهــای فــراوان و متنــوع ،پشــتوانه
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 ســایتهای بــزرگ تولیــد انــرژی هســتهای شــوند .بــر
ایــن اســاس در عرصــه تولیــد جهانــی اگــر چــه انــرژی هســتهای در مقایســه بــا ســایر انــواع
انــرژی بــه ویــژه انــرژی ســوختهای فســیلی عمرکوتاهتــری دارد امــا بیشــک جایــگاه
مهمــی را بایــد در ایــن عرصــه برایــش متصــور شــد.
چگونگی پیدایش انرژی هستهای در ایران

شــاید آغــاز فعالیتهــای هســتهای ایــران پیــش از آنکــه بــه قــول محمدرضــا شــاه پهلــوی
یــک پیشبینــی هنرمندانــه باشــد یــک همــکاری اســتراتژیک بــا اهــداف ضــد شــوروی و
مارکسیســتی دولــت امریــکا بــود ،محمدرضــا شــاه دربــاره ضــرورت هســتهای شــدن ایــران
میگویــد:
پیشــرفت بشــر و ادامــه برنامههــای اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای جهــان هنــوز بســتگی
تــام بــه نفــت دارد؛ توســعه اقتصــادی نیــز منــوط بــه ادامــه وصــول درآمــد نفــت اســت کــه
در ســال  1977میــادی بــه  21میلیــارد دالر بالــغ شــده بــود ،در حــدود ســی ســال دیگــر
کــه تعــداد نفــوس ایــران بــه  65میلیــون نفــر برســد منابــع نفتــی مــا بــه پایــان میرســد،
بــرای آن زمــان از هماکنــون بایــد چــارهای اندیشــید( .پهلــوی ،بیتــا)82 :

اولیــن تالشهــای ایــران بــرای دسـتیابی بــه انــرژی هســتهای بــه ســال  1950میــادی
برمیگــردد .در آن ســال ایرانیــان بــا ایــن فنــاوری و بــه ترغیــب و تشــویق امریکاییهــا آشــنا
شــدند( .غریــب آبــادی )49 :1386 ،در ســال  1336شمســی اولیــن گامهــای جــدی توســط
ایرانیــان بــرای بهرهمنــدی از ایــن انــرژی برداشــته شــد .یکســال بعــد ،موافقتنامــهای
مبنــی بــر اســتفاده غیرنظامــی از ایــن انــرژی بیــن ایــران و امریــکا منعقــد گشــت( .جمعــی از
نویســندگان 213 :1386 ،و  )http://www.aeoi.org.irایــن موافقتنامــه در تاریــخ هجــده
خــرداد  1343شمســی در واشــنگتن مــورد بازبینــی و اصــاح طرفیــن قــرار گرفــت .ایــن معاهــده
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و تعهــد ایــران در تیرمــاه  1348شمســی بــا تصویــب مجلــس شــورای ملــی جنب ـهای قانونــی
یافــت .بــا امضــای ایــن موافقتنامــه 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  1342شمســی قــرارداد الحــاق دولــت ایــران بــه قــرارداد مربــوط بــه منــع آزمایــش
ســاحهای هســتهای 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  22دی  1342شمســی
تصویــب کــرده بــود( .دفتــر انتخابــات وزارت کشــور)98 :1368 ،
اضافــه بــر ایــن ،در ســال  1337شمســی بــه پیشــنهاد دانشــگاه تهــران ســاخت راکتــور
هســتهای در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت .عملیــات ســاخت ایــن راکتــور در تهــران و بــا
کمــک «آیزنهــاور» ریسجمهــور وقــت امریــکا در ســال  1340آغــاز گردیــد و در آبــان 1346
عمــ ً
ا بــه بهرهبــرداری رســید( .غریــب آبــادی)37 :1387 ،
ایجــاد راکتــور اتمــی دانشــگاه تهــران ،نقطــه عطفــی در فعالیتهــای هســتهای ایــران
محســوب میشــود .ایــن راکتــور یکــی از پنــج راکتــوری بــود کــه دولــت امریــکا بــه دنبــال
شــعار آیزنهــاور ریــس جمهــور وقــت ایــن کشــور تحــت عنــوان اتــم بــرای صلــح به کشــورهای
اندونــزی ،اســرائیل ،پاکســتان ،ترکیــه و ایــران داد( .جمعــی از نویســندگان)29 :1386 ،
بــا تصمیــم محمدرضــا شــاه پهلــوی مبنــی بــر تأمیــن  23هــزار ولــت بــرق مــورد نیــاز
کشــور از طریــق انــرژی هســتهای تــا ســال  2000میــادی تالشهــا بــرای پیشــرفت در ایــن
مســیر بــا جدیــت تمــام انجــام گرفــت .بــه دنبــال جلــب اعتمــاد امریــکا ،ایــران در ســال 1968
میــادی معاهــده منــع تکثیــر ســاح اتمــی را امضــا کــرد و ایــن معاهــده در ســال 1970
میــادی بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســید( .همــان)
در ســال  1975میــادی مؤسســه فنــاوری ماساچوســت امریــکا بــرای آمــوزش مهندســان
فیزیــک ایرانــی بــا ســازمان انــرژی هســتهای قــراردادی امضــا کردنــد .بــه جــز فعالیتهــای
ذکــر شــده در دو دهــه  1330و  1340فعالیتهــای دیگــری نیــز در زمینــه علــوم و ف ّنــاوری
1
هســتهای صــورت گرفــت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه ایجــاد شــتاب دهنــده واندوگــراف،
 . 1شــتابدهنده واندوگــراف نوعــی از شــتابدهنده الکترواســتاتیک اســت کــه از زمــان اختــراع آن تاکنــون
بــرای دانــش هســتهای بســیار مؤثــر بــوده اســت .ایــن شــتابدهنده در ســال  ۱۳۳۱توســط واندوگــراف طراحــی
گردیــد .شــتابدهنده واندوگــراف باریکههایــی را بــا انرژیهــای باالتــر از شــتابدهنده کاک کرافــت -والتــون،
تکمرحلــهای ،بــا انــرژی تعریــف شــده دقیقــی در اختیــار میگــذارد .بــا تغییراتــی کــه در ایــن شــتابدهنده
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مرکــز پزشــکی هســتهای و یــک چشــمه کبالــت  5000کــوری در دانشــگاه تهــران ،اشــاره کــرد.
(همــان)
در مجمــوع از ایــن دوره از فعالیتهــا میتــوان بــه دوران شــکلگیری فعالیتهــای
هســتهای ایــران یــاد کــرد .کــه حاصــل ایــن فعالیتهــا را میتــوان در مــوارد زیــر خالصــه
کــرد:
 .1راکتور اتمی  5مگاواتی ()mw
 .2سوخت اورانیوم بسیار غنی شده  93درصد
 .3شتاب دهنده واندوگراف
همچنیــن دو مرکــز مهــم فعــال در عرصــه اتمــی :مرکــز اتمــی دانشــگاه تهــران و مرکــز
پزشــکی هســتهای دانشــگاه تهــران.
روابط ایران و آلمان از گذشتههای دور تا شکلگیری مناسبات هستهای

در یــک بررســی اجمالــی در تاریــخ مناســبات ایــران و آلمــان میتــوان بــه نــکات مهــم و
قابلتأملــی دســتیافت کــه از ایــن قــرار اســت:
مناســبات دو کشــور صرفنظــر از عنــوان رســمی آنهــا بــه روزگار قبــل از تأســیس دولــت
آلمــان و نیــز مناســبات بینالمللــی جدیــد دولــت ایــران بــا کشــورهای اروپایــی بــاز میگــردد.
(نوایــی)184 :1385 ،
 .1در روزگار قبــل از تشــکیل دولــت آلمــان روابــط ایــران بــا ایالتهــا و مناطــق ژرمــن
نشــین اروپــا برقــرار بــوده اســت .علــت اساســی ایــن روابــط در مســائل تجــاری خالصــه
میشــد« ،هانــس شــیلت برگــر» نخســتین آلمانــی اســت کــه در آن روزگار بــه ایــران قــدم
نهــاد و حاصــل مشــاهدات خــود را در کتابــی بــا عنــوان مشــاهدات مــن در ایــران منتشــر
کــرد( .اولئــا رئــوس/1369 ،ج  4 :1مقدمــه)
 .2احتمــا ًال نخســتین روابــط سیاســی ایــران و آلمــان بــه زمــان صفویــه و ارســال نام ـهای
داده شــد ،دســتگاهی بــه نــام شــتابدهنده وانــدو گــراف تانــدوم بــه وجــود آمــد و باریکههایــی از پروتــون
 MeV۲۰و ذرات آلفــا MeV ۳۰قابــل حصــول گردیــد .در ایــن ماشــینها ،یونهــای مثبــت دارای عــدد
اتمــی بــاال و نیــز الکترونهــا هــم قابــل شــتاب یافتــن هســتندhttp://www.tebyan.net/newindex.( .
)aspx?pid=87431
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از ســوی شــاه اســماعیل اول بــه شــارلکن – حاکــم آلمــان -برســد؛ (نوایــی  )184 :1385از
نتایــج ایــن مکاتبــه اطــاع دقیقــی در دســت نیســت .امــا از زمــان شــاهعباس صفــوی و بــا
اعــزام نمایندگانــی از دو طــرف ،روابــط سیاســی ایــران و ایالتهــای آلمانــی وارد دوره تــازهای
شــد و ســفرنامهها و گزارشهــای متعــددی توســط ســفرای آلمانــی از اوضــاع ایــران منتشــر
شــد کــه مــورد اســتفاده دیگــر اروپاییــان قــرار گرفــت .ایــن موضــوع بعــد از مــرگ شــاهعباس
نیــز ادامــه یافــت در ایــن اعزامهــا انگیــزه سیاســی و نظامــی علــت اساســی بــود اگــر چــه ایــن
رفتوآمدهــا از نظــر اقتصــادی و تجــاری نیــز بیحاصــل نبــود( .اولئــا رئــوس/1369 ،ج :1
 ،12-8مقدمــه) بــا وجــود ایــن ،برادفــورد جــی .مارتیــن معتقــد اســت اولیــن تمــاس دیپلماتیــک
رســمی فیمابیــن دو کشــور ایــران و آلمــان –شــاید در قالــب روابــط امروزیــن– بــه ســال
 1857میــادی و زمــان قاجــار و بیســمارک برمیگــردد؛ جایــی کــه «در  25ژوئــن پیمــان
بازرگانــی و مــودت در پاریــس توســط فــرخ خــان امیــن الملــک ،ســفیر ایــران در فرانســه و
کنــت کارل فرانــس بــه نمایندگــی از پــروس و اتحادیــه گمرکــی آلمــان بــه امضــاء رســید».
(برادفــورد)29 :1368 ،
 .3در کنــار روابــط سیاســی دو کشــور ،مناســبات فرهنگــی عظیمــی از ایــن رفتوآمدهــا
شــکل گرفــت کــه حاصــل آن آشــنایی بیشتــر دو ملــت بــا فرهنــگ و داشــتههای معنــوی
یکدیگــر بــود .در ایــن راه ،ترجمــه آثــار گرانســنگ فرهنــگ و زبــان پارســی از جملــه
آثــار حافــظ و ســعدی بــه زبــان آلمانــی مــورد توجــه شــدید آلمانهــا بــوده اســت( .هوشــنگ
مهــدوی 345 :1377 ،و )397
 .4مناســبات ایــران و آلمــان در دوران قاجــار و پهلــوی اول همچنــان مبتنــی بــر مناســبات
سیاســی بــود بــه گون ـهای کــه ســایر زمینههــای مناســبات زیــر ســایه ایــن دســت از عوامــل
قــرار داشــت( .همــان) شــاید بتــوان ســفر نــه روزه ناصرالدینشــاه بــه برلیــن را مهمتریــن
ســفر دیپلماتیــک یــک شــاه ایرانــی و رابطــه دیپلماتیــک فیمابیــن ایــران آلمــان در عهــد
قاجــار دانســت .او در ایــن دیــدار بــا اعضــاء خانــدان ســلطنت آلمــان دیــدار کــرد ،چنــدی بعــد
نیــز گروهــی از ســران کشــور آلمــان از ایــران دیــدن کردنــد( .برادفــورد)32 :1368 ،
 .5بیشتریــن حــوزه نفــوذ آلمــان در ایــران را بایــد بعــد از تشــکیل رســمی ایــن کشــور
در  1871میــادی بــه بعــد و بــه ویــژه در دوره پهلــوی اول دانســت .در یــک دوره حــدود
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
شــد بــه گونــهای کــه در جریــان جنــگ جهانــی دوم ،ایــران بهرغــم بیطرفــی در جنــگ
عمــ ً
ا هــواداری خــود از ایــن دولــت را نشــان داد( .هوشــنگ مهــدوی 345 :1377 ،و )397
 .6قــدرت گرفتــن آلمــان در مناســبات داخلــی و بینالمللــی ایــران – بعــد از 1871
میــادی -بیــش از آنکــه برخاســته از هــوش و درایــت سیاســی مقامــات آلمانی باشــد ،برخاســته
از پیشبینــی غلــط مقامــات ایرانــی در دخالــت دادن قــدرت ســوم در مناســبات منطقـهای بــود.
ایرانیهــا «بــه مداخلهگــر 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 خالصــی یابــد»( .برادفــورد)29 :1368 ،
پیشزمینــه روابــط حســنه موجــب شــد تــا زمــان محمدرضــا پهلــوی و بــه ویــژه در زمــان
شــروع فعالیتهــای هســتهای در ایــران مناســبات دو کشــور در ایــن زمینــه شــکل ویــژهای بــه
خــود گیــرد کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
روابط هستهای ایران و آلمان ،قبل از انقالب اسالمی

پایــان جنــگ جهانــی دوم بــرای آلمانیهــا بســیار ســهمگین و ســخت بــود ،مهمتریــن
علــت ایــن وضعیــت فروپاشــی و تجزیــه آلمــان و تقســیم آن بــه دو کشــور آلمــان شــرقی و
آلمــان غربــی بــود.
ایــن تقســیم کــه مبتنــی بــر بلوکبنــدی جدیــد جهانــی شــکلگرفته بــود در شــکلدهی
بــه مناســبات بینالمللــی نیــز مؤثــر افتــاد .آلمــان غربــی کــه در اردوگاه بلــوک غــرب قــرار
گرفــت تــا زمــان اتحــاد دوبــاره دو آلمــان ،مناســباتش منطبــق بــر نظــام حاکــم بــر آن بلــوک
تنظیــم کــرده بــود .بــر همیــن اســاس روابــط گســتردهای بیــن آلمــان غربــی و کشــورهای
بلــوک غــرب و نیــز کشــورهایی کــه هــوادار آنهــا بودنــد وجــود داشــت .ایــران نیــز بــر همیــن
اســاس مــورد توجــه آلمــان غربــی بــود ،لــذا روابــط دو کشــور مبتنــی بــر سیاسـتهای حاکــم
بــر بلــوک غــرب رقــم خــورد کــه در ایــن زمینــه روابــط هســتهای دو کشــور نیــز چش ـمگیر و
قابلتأمــل اســت.
بــا تأمــل در اســناد و گزارشهــای باقیمانــده از مناســبات ایــران و آلمــان ،میتــوان
روابــط هســتهای میــان دو کشــور در ســالهای قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی را بــه دو
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بخــش تقســیم کــرد .اولیــن و مهمتریــن قســمت روابــط در راســتای تأســیس نیــروگاه اســت،
دومیــن قســمت مربــوط بــه سیاســتهای حمایتــی و قراردادهــای هســتهای اســت کــه بــه
امضــا رســیده اســت.
تأسیس نیروگاه

نیــروگاه قلــب تپنــده و مرکــز تولیــد انــرژی هســتهای اســت و فــرض بــه دســت آوردن
انــرژی بــدون وجــود نیــروگاه ،فرضــی محــال اســت .آلمــان یکــی از اولیــن کشــورهایی بــود
کــه بــرای ســاخت نیــروگاه در ایــران اعــام آمادگــی کــرد و بــرای اولیــن بــار بــا کمــک
شــرکتهای آلمانــی ،ســاخت نیروگاههــای اتمــی در ایــران کلیــد خــورد.
نیــروگاه بوشــهر؛ در ســالهای اخیــر نیــروگاه بوشــهر یکــی از پراهمیتتریــن و
خبرســازترین مکانهــای سیاســی اقتصــادی ایــران 1اســت کــه کمتــر کســی از وجــود و اهمیــت
آن بیخبــر اســت ،امــا ایــن نیــروگاه چگونــه احــداث شــده و بدیــن مرتبــه رســیده اســت؟
کلنــگ احــداث نیــروگاه مشــهور بوشــهر در ســال  1354شمســی یعنــی یکســال بعــد از
تأســیس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــر زمیــن زده شــد .محمدرضــا شــاه پهلــوی در ایــن بــاره
میگویــد:
دو نیــروگاه اول کــه در نزدیکــی بنــدر بوشــهر ســاخته میشــد بــه آلمانهــا ســفارش
داده شــد و قــرار بــود بــه ترتیــب در ســالهای  1358و  1359بــه پایــان برســد( .پهلــوی،
بیتــا)81 :

ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــه منظــور ســاخت و توســعه نیروگاههــای اتمــی،
موافقتنامــهای بــا بخــش ف ّنــاوری و تحقیقــات ســازمان انــرژی اتمــی آلمــان غربــی بــرای
همکاریهــای بلندمــدت امضــا کــرد و لــذا ســاخت تأسیســات ایــن نیــروگاه کــه دو واحــد بــا
قــدرت هــر واحــد  1200مــگاوات بــود طــی قــراردادی در ســال  1354شمســی بــه ســه شــرکت
آلمانــی کرافــت ورک یونیــون ( 2،)kwuآگ زیمنــس و آگ تلفونکــن داده شــد( .دالور پــور
 . 1قانــون تأســیس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در  16تیــر( 1974 /1353م) بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی
رســید( .دفتــر انتخابــات وزارت کشــور)110 :1368 ،
 . 2ایــن شــرکت بزرگتریــن شــرکت ســازنده نیــروگاه در آلمــان بــود کــه نیروگاههــای کشــور آلمــان را هــم
ســاخته بــود( .کوکبــی)33 :1391 ،
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اقــدم )72 :1387 ،نــوع نیــروگاه مــورد توافــق در قــرارداد ســازمان انــرژی اتمــی بــا شــرکت
کرافــت بــا مشــخصات زیــر بــود:
 شرکت سازنده :کرافت ورک یونیون از آلمان غربی نوع رآکتور :آب سبک تحت فشار قدرت حرارتی :حدود  3700مگاوات قدرت الکتریکی خالص :حدود  1200مگاوات نوع سوخت :اورانیوم غنی شده در ایزوتوپ u235بــه موجــب ایــن قــرارداد ،شــرکت مذکــور متعهــد شــد کــه تــا پایــان ســال  1359نیــروگاه
اول و تــا پایــان ســال  1360نیــروگاه دوم را تکمیــل نمایــد( .جمعــی از نویســندگان)131 :1386 ،
در راســتای اهــداف حمایتــی غــرب از برنامههــای هســتهای دولــت پهلــوی و در ســال
 1355شمســی دو راکتــور  1200مگاواتــی بــرای نصــب در نیــروگاه اتمــی بوشــهر توســط آلمــان
و دو راکتــور  900مگاواتــی نیــز توســط فرانســه بــرای نصــب در بندرعبــاس بــه ایــران فروختــه
شــد( .دالور پــور اقــدم)38 :1387،
ایــن اولیــن گام جــدی ایجــاد رابطــه هســتهای میــان ایــران و آلمــان بــود کــه بــرای هــر دو
ـرف رابطــه منفعتهــای بیشــماری داشــت .آلمانهــا بــه فکــر تجــارت و فــروش قطعــات
طـ ِ
خــود بودنــد و ایرانیهــا هــم ســودای هســتهای شــدن در ســر میپروردنــد.
در ایــن بیــن سیاســتهای حمایتــی امریــکا بســیار چشــمگیر و در مقایســه بــا آنچــه
امــروز از آنهــا میبینیــم ،باورنکردنــی بــود ،امریــکا بــه شــدت از ایــران هســتهای بــه عنــوان
قلــب تپنــده خاورمیانــه حمایــت میکــرد ،ایرانــی کــه میتوانســت در برابــر زیادهخواهیهــای
دولــت شــوروی بایســتد و اصــو ًال در اولیــن تالشهــای ایــران بــرای دس ـتیابی بــه انــرژی
هســتهای از ســایتهای قبــل از ایــن تاریــخ نیــز همیــن اهــداف گنجانــده شــده بــود .در آن
زمــان شــاه بــا حمایــت و تشــویق امریــکا ایــن فعالیتهــا را شــروع کــرد و بــه مــرور گامهــای
جــدی توســط ایرانیــان بــرای بهرهمنــدی از ایــن انــرژی برداشــته شــد.
لــذا مقابلــه بــا دولــت شــوروی در شــکلدهی بــه ایــن فعالیتهــا در ایــران تاثیرگــذار بــود.
بــا ایــن وجــود از جنبههــای احتیاطــی امریکاییهــا و نیــز شــعارهای عامهپســند آنهــا نبایــد
غافــل بــود لــذا در ســال  1957میــادی آنهــا موافقتنام ـهای مبنــی بــر اســتفاده غیرنظامــی
ایــران از ایــن انــرژی بیــن ایــران و امریــکا منعقــد گشــت( .جمعــی از نویســندگان)213 :1387،
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عــاوه بــر نیــروگاه بوشــهر ،آلمانیهــا در تأســیس نیروگاههــای دیگــری هــم در ایــران
ســهیم بودهانــد کــه از ایــن قــرار اســت:
نیــروگاه اصفهــان :قــرارداد اولیــه ســاخت ایــن نیــروگاه بــه صــورت دو واحــد 1290
مگاواتــی بــا شــرکت آلمانــی  wooبســته شــد امــا ایــن قــرارداد بــه خاطــر مصــادف شــدن
بــا پیــروزی انقــاب اســامی در مراحــل اولیــه اجرایــی باقــی مانــد و هیچوقــت بــه ســرانجام
نرســید( .غریــب آبــادی)41 :1387،
نیــروگاه اتمــی ســاوه :شــرکت آلمانــی ( )kwuعــاوه بــر قــرارداد قبلــی ،قــرارداد
دیگــری بــا ایــران مبنــی بــر ســاخت دو واحــد نیروگاهــی هریــک بــه قــوت  1290مــگاوات در
ســاوه را بــه امضــا رســاند .ایــن قــرارداد نیــز در مراحــل ابتدایــی کارشناســی باقــی مانــد( .جمعــی
از نویســندگان)38 :1386،
از بررســی بخــش اول مناســبات هســتهای آلمــان بــا ایــران و بــا توجــه بــه تعهــدات بیــن
طرفیــن بایــد گفــت آلمانیهــا در اجــرای تعهــدات خــود در زمینــه ســاخت نیــروگاه اتمــی در
ایــران بســیار جــدی بودنــد و همانطــور کــه خواهــد آمــد تــا ســال  1357شمســی نزدیــک بــه
 75درصــد از نیــروگاه بوشــهر را تکمیــل کردنــد امــا در رابطــه بــا دو نیــروگاه اصفهــان و ســاوه
قضیــه متفــاوت اســت و آلمانیهــا نتوانســتند بــه تعهــدات خــود پایبنــد باشــند.
امضای قراردادهای حمایتی

دربــاره قراردادهــای هســتهای بایــد ایــن نکتــه را متذکــر شــویم کــه ایــن قراردادهــا بــه
قراردادهــای دوجانبــه معــروف بودنــد کــه بیــن شــرکتهای غربــی و دولتهــای خواهــان
انــرژی هســتهای بــه امضــا میرســید ،دربــاره ایــن قراردادهــا چنیــن گفتــه شــده اســت:

کشــورهایی کــه بــه ف ّنــاوری هســتهای دســت یافتــه بودنــد کــه تعدادشــان هــم بســیار
کــم بــود ایــن سیاســت را در پیشگرفتــه بودنــد کــه وقتــی تجهیــزات و مــواد و ف ّنــاوری
هســتهای را بــه کشــور دیگــری منتقــل میکننــد ،کشــور گیرنــده ف ّنــاوری از آن بــرای
ســاختن ســاحهای اتمــی اســتفاده نکنــد .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف رســم بــود
کــه روابــط و همکاریهــای اتمــی بــا هــر کشــور بایــد در قالــب یــک موافقتنامــه
کــه آن را موافقتنامــه دوجانبــه مینامیدنــد عمــل شــود ،تــا ضوابــط کار مشــخص و
معلــوم باشــد .ایــن روش را هــم امریــکا بــاب کــرده بــود زیــرا در ابتــدا انحصــار ف ّنــاوری
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اتمــی در دســت امریــکا بــود و ایــن کشــور بــرای اینکــه بتوانــد کنترلــی روی اوضــاع
داشــته باشــد قراردادهــای دوجانبــه را بــاب کــرد .تعــداد زیــادی از کشــورها ایــن نــوع
موافقتنامههــا را امضــاء کردنــد و بعدهــا کشــورهای دیگــری هــم کــه دارای ف ّنــاوری
اتمــی و صادرکننــده آن درآمدنــد همیــن روال را دنبــال کردنــد ،لــذا گرچــه قراردادهــای
فنــی بــا شــرکتهای مختلــف در زمینــه همکاریهــای اتمــی بــه امضــاء میرســید امــا
قابلیــت اجــرا و اعتبــارش منــوط و مشــروط بــه امضــاء موافقتنامــه دوجانبــه بــا دولــت
متبــوع آن شــرکت بــود( .اعتمــاد)153 :1376 ،

از ایــن ســخن چنیــن برمیآیــد کــه قــرارداد دوجانبــه یعنــی اینکــه شــرکتی بــا تبعیــت
آلمانــی در صورتــی بــه تعهــدات خــود پایبنــد بــود کــه دولــت متبوعــش هــم قــرارداد را امضــا
و بــا آن موافقــت میکــرد در غیــر ایــن صــورت هیــچ ضمانــت اجرایــی بــرای ایــن قــرارداد
وجــود نداشــت.
در بررســی روابــط هســتهای ایــران و آلمــان نیــز شــاهد چنیــن قراردادهایــی هســتیم کــه
مهمتریــن آنهــا قــراردادی بــود کــه بیــن دو کشــور در راســتای آمــوزش و حمایــت انــرژی
هســتهای ایــران بســته شــد ،قــراردادی کــه در تاریــخ  13تیــر  1355شمســی بــه عنــوان
موافقتنامــه همــکاری بیــن دو کشــور بــه شــرح ذیــل امضــا شــد:
 تحقیق و توسعه علوم و ف ّناوری؛ برنامهریــزی ســاختمان و اداره نیروگاههــای هســتهای و ســایر تأسیســات هســتهای وتحقیقاتــی؛
 آموزش و کارآموزی کارکنان علمی و فنی؛ ف ّناوری نیروی هستهای؛ امنیت و حفاظت تأسیسات هستهای و جلوگیری از تشعشعات سوخت اتمی؛ تأمین سوخت اتمی؛ به کار گرفتن انرژی هستهای برای مقاصدی به جز تولید برق؛ تولید و استعمال رادیو ایزوتوپها.ایــن معاهــده بنــا بــر بنــد  2مــاده  12از زمــان انعقــاد بــه مــدت  15ســال اعتبــار داشــت
و بعــد از اتمــام ایــن مــدت بــه صــورت دورههــای  5ســاله قابــل تمدیــد بــود( .جمعــی از
نویســندگان )133 :1386 ،ایــن قــرارداد بــا عنــوان موافقتنامــه همــکاری در امــور تســلیحات
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بیــن دو دولــت ایــران و آلمــان بــه تصویــب نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی نیــز رســید( .دفتــر
انتخابــات کشــور)111 :1368 ،
طبیعــی اســت کــه ایــن تعهــدات هــم بــا پیــروزی انقــاب اســامی مــورد اعتنــای دولــت
آلمــان قــرار نگرفــت و همهچیــز خیلــی زود متوقــف شــد( .غریــب آبــادی )41 :1387 ،آلمانیهــا
عمـ ً
ا در بلــوک غــرب قــرار داشــتند و در راســتای اهــداف آن گام برمیداشــتند.
روابط هستهای ایران و آلمان ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی

بــا انــدک دقتــی در رونــد روابــط هســتهای ایــران و آلمــان در بعــد از انقــاب اســامی،
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه سیاســت هســتهای آلمــان در قبــال ایــران کامـ ً
ا 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 فعالیتهــای هســتهای 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 دادگاههــای بینالمللــی بــه بهانههــای واهــی مثــل عــدم دریافــت مطالبــات خــود از ایــران.
ب) فعالیت و رایزنیهای دیپلماتیک برای متوقف کردن روند هستهای شدن ایران.
نظــر بــه اهمیــت ایــن عملکــر ِد آلمانیهــا ســعی میشــود مــوارد فــوق بــه طــور تفکیکــی
مــورد بررســی قــرار گیــرد.
لغوقراردادها(اوایلپیروزیانقالباسالمیوسالهایجنگتحمیلی)

همانطــور کــه قب ـ ً
ا گفتــه شــد بــا پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایــران تقریب ـ ًا
مواضــع همــه کشــورهای اروپایــی تحــت تأثیــر مواضــع امریــکا قــرار گرفــت و بســیاری از
روابــط و همکاریهــا بــه صــورت یکطرفــه و غیرعادالنــه قطــع شــد .آلمــان هــم از ایــن
قاعــده مســتثنا نبــود ،البتــه نــوع برخــورد آلمــان بــا ایــران بســیار محتاطانــه و عاقالنهتــر از
کشــورهایی نظیــر فرانســه بــود بــه طــوری کــه در مباحــث و چالشهــای مهــم بعــد از انقــاب
مثــل قضیــه جنــگ تحمیلــی و قضیــه معــروف ارتــداد ســلمان رشــدی ،موضعــی میانـهرو 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 کمرنــگ
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بــود .ایــن کشــور در مســائل گروگانگیــری ،جنــگ تحمیلــی ،قضیــه ســلمان رشــدی و
ماجــرای میکونــوس 1رابطــه خــود را بــا جمهــوری اســامی حفــظ کــرد و همیــن مســأله باعــث
شــد ســفارتخانههای دو کشــور در پایتختهــای یکدیگــر تعطیــل نگــردد( .مدنــی:1386 ،
 .)60الزم بــه ذکــر اســت کــه آلمــان اولیــن کشــور غربــی بــود کــه حملــه عــراق بــه ایــران را
متجاوزانــه معرفــی و بــه طــرف عــادی کــردن روابــط بــا ایــران حرکــت نمــود (امیرمحمــدی
بهراســمان.)www.bashgah.net ،
امــا در زمینــه روابــط هســتهای مســائل بیــن دو کشــور متفــاوت بــود و آلمــان کــه تــا قبــل
از پیــروزی انقــاب اســامی حامــی هســتهای شــدن ایــران و بانــی نیــروگاه بوشــهر و اصفهــان
و ســاوه بــود بــه یکبــاره و بــا پیــروزی انقــاب اســامی تمامــی فعالیتهــای خــود در ایــران
و تأسیســات نیــروگاه بوشــهر را تعطیــل کــرد و قراردادهــای خــود را بــه صــورت یکطرفــه
لغــو نمــود ،آلمانیهــا هرگــز بــه تعهــدات خــود در قبــال ایــران جامــه عمــل نپوشــیدند ،زیــرا
ارزشهــا و گفتمــان حاکــم بــر سیاســت خارجــی «انقــاب اســامی» و از همــه مهمتــر بــه
رســمیت نشــناختن رژیــم غاصــب اســرائیل -کــه از دوســتان اقتصــادی و فرهنگــی آلمــان بــه
حســاب میآیــد -بــه مذاقشــان خــوش نیامــد لــذا در اواخــر ســال  ۱۳۵۷شمســی در شــرایطی
کــه حــدود  ۷۵درصــد از واحــد اول و  ۶۰درصــد واحــد دوم نیــروگاه بوشــهر ســاخته شــده بــود
طــرف آلمانــی کار بــر روی پــروژه را متوقــف کــرد.
یــن شــرکت بــا ایــن اســتدالل کــه اقســاط  13بــه بعــد از ســوی ســازمان پرداخــت نشــده
اســت کار ســوخت را رهــا کــرده و ســپس قــرارداد را فســخ و در ســال  1980میــادی بــه دیــوان
داوری اتــاق بازرگانــی بینالمللــی در پاریــس شــکایت کــرد و ادعــای خســارت کــرد( .جمعــی از
نویســندگان )54 :1386 ،در ایــن بیــن ،ایــران هــم بــه دادگاه مزبــور شــکایت کــرد کــه ســرانجام
دو طــرف مصالحــه کردنــد و بــر اســاس رأی  ۱۳مــارس  ۱۹۸۲میــادی دادگاه بینالمللــی،
حکمــی بــه شــرح ذیــل صــادر شــد:
 . 1در ســپتامبر  ،1992اجــاس بینالملــل سوسیالیسـتها 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 گســتردهای علیــه ایــران شــروع شــد .دادگاه برلیــن ســرانجام پــس از چنــد ســال در  .1997م
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
کردنــد ،اگرچــه پــس از چنــدی بــه ایــران بازگشــتند( .مرکــز اســناد انقــاب اســامی)http://www.irdc.ir ،
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 .1ســوخت موجــود در آلمــان – ســوختی کــه قــرار بــود بــرای نیــروگاه بوشــهر اســتفاده
شــود -بــه ســازمان داده شــود کــه در صــورت گرفتــن جــواز صــدور از مقامــات ذیربــط اروپایــی
و آلمانــی بــه کشــور ثالثــی ارســال شــود ایــن ســوخت شــامل  110تــن اورانیــوم بــود.
 .2توافــق شــد قطعــات باقیمانــده نیــروگاه کــه در آلمــان و ایتالیــا و هلنــد مســدود شــدهاند
بــه ایــران منتقل شــود.
 .3در صورتــی کــه ایــران بخواهــد بعــداً نیــروگاه را تکمیــل کنــد ،شــرکت  kwuآلمــان
آمادگــی الزم بــرای بــه عهــده گیــری مجــدد آن را دارد( .همــان)
الزم بــه ذکــر اســت کــه پیمانــکار موظــف شــد کــه ایــن قطعــات را در بنــدر بوشــهر ،بــه
ایــران تحویــل دهــد.
بعــد از مدتــی و بــا اینکــه ایــران درگیــر جنــگ نابرابــر عــراق و حامیانــش بــود ،عــزم
مســئوالن بلندپایــه نظــام بــر ایــن قــرار گرفــت تــا فعالیــت هســتهای ایــران دوبــاره آغــاز شــود.
در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه عــدم همــکاری شــرکتهای خارجــی ،دولــت جمهــوری
اســامی ایــران تــاش کــرد تــا متخصصیــن ایرانــی را کــه خــارج از مرزهــا بودنــد بــه خدمــت
گرفتــه کار و فعالیــت هســتهای مســتقل ایــران آغــاز نماینــد .امــا حمــات متعــدد عــراق بــه
تأسیســات هســتهای مانــع از پیشــرفت کار میشــد .در ایــن بیــن تحریمهــای تجهیزاتــی و
اقتصــادی ایــران هــم راه پیشــرفت و ترقــی را ســخت و ناهمــوار ســاخته بــود .در ســال 1366
شمســی ایــران بــار دیگــر و بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم بــه تجهیــزات دولتهــای غربــی بــا
کشــورهای آلمــان ،اســپانیا و آرژانتیــن بــرای خریــد تجهیــزات و قراردادهــای آموزشــی وارد
مذاکــره شــد در ایــن بیــن تنهــا آرژانتیــن حاضــر شــد تــا فنــاوری غنیســازی اورانیــوم را بــه
دانشــمندان ایرانــی بیامــوزد( .علیخانــی)www.alikhani.net ،
نکتــه قابلتوجــه ایــن بــود کــه بــه رغــم بنــد آخــر رأی دادگاه بینالمللــی در ســال
 1982میــادی کــه بــه نوعــی حقــی را بــرای شــرکتهای آلمانــی در تأسیســات هســتهای
ایــران ایجــاد کــرده بــود ،در ایــن مرحلــه جدیــد آنهــا نــه حاضــر بــه همــکاری بــا ایــران و
تکمیــل پروژههــای خــود شــدند و نــه در پــی احقــاق آن حــق برآمدنــد ،ایــن موضــوع بیــش از
همهچیــز ،بــه پیــروی سیاس ـتهای خارجــی آلمــان از امریــکا بــاز میگــردد کــه بازخــورد آن
را بــه صــورت عــدم پذیــرش درخواســتهای ایــران میتــوان دیــد.
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رایزنیهای دیپلماتیک (روابط هستهای در دهه هفتاد و هشتاد)

آمدوشــدهای سیاســی بیــن ســران ایــران و آلمــان در ایــام جنــگ تحمیلــی عــراق همچنــان
ادامــه داشــت .در تیرمــاه  1984میــادی ،گنشــر آلمانــی بهعنــوان اولیــن وزیــر امورخارجــه
یــک دولــت غربــی و عضــو جامعــه اروپــا و ناتــو از ایــران رســم ًا 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
کوشــید کــه ایــن هویــت را بــه رســمیت بشناســد و حســاب آلمــان را از ســایر دولتهــای
عضــو بلــوک غــرب جــدا ســازد .وی طــی مــدت توقــف در تهــران بــا رئیسجمهــور وقــت،
نخسـتوزیر ،رئیــس مجلــس ،وزیــر خارجــه و وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی دیــدار و گفتوگــو
کــرد( .مدنــی )61 :1386 ،امــا همیشــه کارشــکنیهای ســایر دول غربــی و در رأس آنهــا
امریــکا مانــع از آن میشــد کــه روابطــی مســتحکم و بســیار مطلــوب فیمابیــن دو کشــور
آلمــان و ایــران برقــرار شــود( .همــان)
بــا پایــان جنــگ تحمیلــی ،روابــط ایــران و آلمــان کمکــم رو بــه بهبــودی نهــاد و
رفتوآمدهــای سیاســی بیشتــر شــد بــه طــوری کــه وزیــران خارجــه دو کشــور چندیــن بــار
از کشــور طــرف ،دیــدار کردنــد .و طــی ســالهای  1372ــــ  1376شمســی مذاکراتــی بیــن
مقامــات وزارت خارجــه دو کشــور بــرای رفــع موانــع سیاســی موجــود و بهبود و توســعه مناســبات
انجــام شــد .امــا ایــن مناســبات بیشتــر در حــوزه سیاســی دو کشــور خالصــه میشــد .امــا در
زمینــه هســتهای آلمــان همچنــان و بــه ماننــد ســالهای جنــگ تحمیلــی حاضــر بــه همــکاری
بــا ایــران نشــد ایــن در حالــی بــود کــه در پشــت پــرده ســعی میکــرد 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
کارشــکنیها تــا مدتهــا بینتیجــه مانــد( .علیخانــی) www.ensani.ir،
ایــن سیاســت مخالفــت آلمــان بــا هســتهای شــدن ایــران در دهــه هفتــاد شمســی ادامــه
داشــت بــه طــوری کــه حاضــر نشــد اســناد مربــوط بــه رآکتورهایــی را کــه توســط آنــان در
بوشــهر ســاخته شــده و نیمـهکاره مانــده بــود بــه متخصصــان روســی شــاغل در ایــران تحویــل
دهنــد تــا ایــران نتوانــد آنهــا را تکمیــل و راهانــدازی کنــد؛ روســیه در  18مــارس 1996
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 ،همچنیــن
اعــام کــرد در صــورت عــدم توانایــی ایــران بــرای تهیــه اســناد مزبــور کــه آلمــان نیــز مایــل
بــه ارائــه آنهــا نبــود ،میبایــد تجهیــزات جدیــدی جایگزیــن تجهیــزات آلمانــی کنــد روسهــا
معتقــد بودنــد ســاخت یــک نیــروگاه جدیــد از تکمیــل نیــروگاه آلمانــی آســانتر اســت ولــی
ایــران اصــرار داشــت همــان نیــروگاه قبلــی تکمیــل شــود( /علیخانــی) www.bashgah.net،
در ایــن شــرایط کــه ایــران بــرای بازســازی نیــروگاه بوشــهر شــدیداً بــه اســناد آلمانیهــا
نیــاز داشــت و آنهــا از واگــذاری اســناد خــودداری میکردنــد ،شــرکت آلمانــی مذکــور اســناد
ایــن نیــروگاه را در اختیــار ســرویسهای خــرابکاری و جاسوســی اســرائیل قــرار داد تــا بتوانــد
بــا کمــک آنهــا ویروســی را وارد دســتگاههای مهــم نیــروگاه کنــد .روزنامــه گاردیــن در
شــماره  17آوریــل  2010میــادی خــود در ایــن مــورد آورده اســت ،یــک فرمانــده ارشــد نظامــی
ایــران گفــت زیمنــس از طریــق قــراردادن اطالعــات 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 هســتهای ایــران بــه کار گرفتــه شــده اســت.
(روزنامــه گاردیــن بــه نقــل از )www.roozonline.com
هــر چنــد شــرکت زیمنــس یــک شــرکت چندملیتــی اســت و نمیتــوان سیاس ـتهای آن
را در راســتای سیاسـتهای مســتقیم دولــت آلمــان در نظــر داشــت امــا بــه هــر روی مقــر ایــن
شــرکت در شــهر مونیــخ اســت و بیارتبــاط بــا دولــت آلمــان نیســت.
در ایــن راســتا ســردار جاللــی ،رییــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور بــا اشــاره بــه ســوء
اســتفاده از نرمافــزار اســکادای شــرکت زیمنــس گفتــه بــود:مســئوالن فنــی و اجرایــی بایــد
نســبت بــه نرمافــزار اســکادای زیمنــس کــه بســتر فعالیــت ویــروس اســتاکسنت را فراهــم
کــرده پیگیــری حقوقــی انجــام دهنــد)http://rajanews.com( .
دهــه هشــتاد را بایــد دهــه دوگانگــی سیاســت آلمــان در قبــال فعالیتهــای هســتهای ایــران
دانســت ،در ایــن دوران هــر چنــد همکاریهــای اقتصــادی ایــران و آلمــان بهطــور چشـمگیری
افزایــش یافــت ،بهطوریکــه بــا روی کار آمــدن ســید محمــد خاتمــی ،رییسجمهــور وقــت
و در پــی آن ســفر وی بــه آلمــان در ژوئیــه  2000میــادی و در پــی آن گســترش مــراودات
دیپلماتیــک میــان تهــران و برلیــن بــه تقویــت روابــط میــان دو کشــور کمــک چشــمگیری
نمــود .تــا آنجــا کــه ایــران در ســال  2004بــه مهمتریــن بــازار شــرکتهای آلمانــی در

نگاهی تاریخی  -تحلیلی به روابط هستهای ایران و آلمان 53 ₪

سراســر خاورمیانــه تبدیــل گردیــد .در ایــن ســال ،صــادرات آلمــان بــه ایــران  3/5میلیــارد یــورو
بــرآورد میشــد .در ایــن ســال همچنیــن صــادرات ایــران بــه آلمــان نیــز بــه میــزان  35درصــد
افزایــش یافــت( .ثقفــی عامــری)www.csr.ir ،
امــا آلمانیهــا ایــن روابــط اقتصــادی را کام ـ ً
ا از روابــط هســتهای جــدا میدانســتند و بــا
همــکاری دو کشــور دیگــر اروپایــی یعنــی فرانســه و انگلیــس همیشــه از مخالفــان سرســخت
هســتهای شــدن ایــران محســوب میشــدند و هنــوز هــم ســعی دارنــد تــا در قالــب گــروه 1+5
بــر ایــران فشــار آورنــد تــا دســت از حــق مســلم و غیرقابلانــکار خــود بــردارد و فعالیتهــای
هســتهای خــود را متوقــف گردانــد .موضــع فعلــی ایــن کشــور در مذاکــرات  5+1بــه خوبــی
مبیــن ایــن مواضــع آلمانیهــا در روابــط هســتهایش بــا ایــران اســت.
ایــن مخالفــت بــرای آنــان منافعــی دارد کــه شــاید مهمتریــن آنهــا ،تثبیــت موقعیــت آلمــان
بــه عنــوان کشــوری قدرتمنــد اســت کــه میتوانــد در مناســبات فــرا منطقـهای تاثیرگــذار باشــد
کمــا اینکــه مخالفــت آنهــا حمایــت امریــکا را برایشــان بــه ارمغــان مـیآورد .اضافــه بــر ایــن
همــکاری آلمــان و انگلیــس و اســپانیا میتوانــد آنــان را در ســنگری واحــد قــرار دهــد و متحــد
نگــه دارد( .همــان) لــذا بهرغــم بهبــود مناســبات سیاســی و اقتصــادی ایــران و آلمــان ،در
مناســبات هســتهای عم ـ ً
ا هیــچ تغییــر و پیشــرفتی میــان ایــران و آلمــان بــه وجــود نیامــد و
همــواره در موضــوع هســتهای ایــران ،آلمانیهــا در کنــار ســایر کشــورهای قدرتمنــد غربــی و
مخصوصــ ًا امریــکا قــرار گرفتهانــد.
نتیجه

از بررســی مناســبات هســتهای میــان ایــران و آلمــان و بــا در نظــر گرفتــن مناســبات سیاســی
و اقتصــادی دو کشــور میتــوان بــه یافتههــای زیــر اشــاره کــرد:
 .1کشــور آلمــان یکــی از اولیــن کشــورهایی اســت کــه نقــش فعــال و پررنگــی در
فعالیتهــای هســتهای ایــران داشــته اســت و روابــط هســتهای ایــن کشــور بــا ایــران ســابقهای
طوالنــی دارد.
 .2روابــط هســتهای ایــران و آلمــان را بایــد بــه دو دوره قبــل و بعــد از پیــروزی انقــاب
تقســیم نمــود ،کــه هــر دوره ویژگیهــای 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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 .3قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی ،آلمــان اولیــن کشــوری بــود کــه بعــد از امریــکا
وارد فعالیتهــای هســتهای ایــران شــد و قــرارداد احــداث نیــروگاه بوشــهر بــا شــرکت آلمانــی
« »kwuو چنــد شــرکت اقمــاری دیگــر منعقــد گردیــد.
 .4در دوره قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی آلمانیهــا حــدود  70درصــد نیــروگاه بوشــهر
را تکمیــل کردنــد و چنــد رآکتــور هــم بــه رژیــم پهلــوی تحویــل دادنــد.
 .5بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی و بــه واســطه تغییــر بنیادیــن دیدگاههــای نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه مــوارد مهمــی از جملــه امریــکا و اســرائیل ،کشــور
آلمــان هــم تحــت تأثیــر سیاســت امریــکا روابــط هســتهای خــود بــا جمهــوری اســامی ایــران
را قطــع و تمامــی قراردادهــای قبــل از انقــاب را ملغــی اعــام کــرد اگرچــه روابــط سیاســی و
اقتصــادیاش را بــا ایــران حفــظ کــرد.
 .6غیــر از لغــو قراردادهــا ،آلمانیهــا همیشــه یکــی از اســتوانههای مخالفــت دیپلماتیــک
بــا سیاســتهای هســتهای ایــران بودهانــد ،بــه طــوری کــه از اوایــل انقــاب و ســالهای
جنــگ تحمیلــی و مخصوص ـ ًا دهههــای هفتــاد و هشــتاد همــواره بــا رایزنیهــا و کارشــکنیها
ســعی بــر آن داشــتهاند تــا چرخــه ســوخت هســتهای در ایــران تکمیــل نگــردد ،یکــی از
مهمتریــن کارشــکنیها عــدم تحویــل اســناد و مــدارک مربــوط بــه نیــروگاه بوشــهر بــه ایــران
اســت ،اقدامــی کــه هــم هزینــه ســاخت نیــروگاه را بــاال بــرد و همزمــان تحویــل آن را تــا
مــدت زیــادی بــه تعویــق انداخــت.
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اعتمــاد ،اکبــر .)1376( ،خاطــرات دکتــر اکبــر اعتمــاد ،برنامــه انــرژی اتمــی ایــران،
چــاپ اول ،تهــران :بنیــاد مطالعــات ایــران.
اولئاریــوس ،آدام .)1369( ،ســفرنامه آدام اولئاریــوس ،ج  ،1ترجمــه 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( ،بیتا) ،پاسخ به تاریخ ،بیجا.
جمعــی از نویســندگان .)1386( ،تاریخچــه انــرژی هســتهای در ایــران و جهــان ،چــاپ
اول ،تهــران :انتشــارات مرکــز اســناد و تاریــخ دیپلماســی.
دفتــر انتخابــات وزارت کشــور .)1368( ،ســیری در  24دوره قانونگــذاری مجلــس
شــورای ملــی و دولتهــای همزمــان بــا آن ،تهــران :وزارت کشــور.
دالور پــور اقــدم ،مصطفــی .)1387( ،ایــران هســتهای نمــاد اراده ملــی در برابــر نظــام
هژمونیــک ،چــاپ اول ،تهــران :انتشــارات مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی.
سیمون ،آندریو« .)1360( ،انرژی هستهای» ،مجله هدهد ،شماره  ،28ص .769-759
غریــب آبــادی ،کاظــم .)1387( ،برنامــه هســتهای ایــران ،چــاپ اول ،تهــران :مرکــز چــاپ
و انتشــارات وزارت امــور خارجــه.
« .)1386( ،--------------انــرژی هســتهای نیــاز امــروز ضــرورت فــردا» ،مجلــهبررســیهای اقتصــاد انــرژی ،شــماره  ،9ص .68-48
کوکبــی ،ســمیه« .)1391( ،توســعه انــرژی هســتهای در آلمــان» ،مجلــه اقتصــاد انــرژی،
شــماره  153و  ،154ص .35-33
مدنــی ،ســید جاللالدیــن« .)1360( ،روابــط ایــران و آلمــان در تاریــخ معاصــر» ،مجلــه
زمانــه ،شــماره  ،60ص  23تــا .31
هوشــنگ مهــدوی ،عبدالرضــا .)1377( ،تاریــخ روابــط خارجــی ایــران از ابتــدای دوره
صفویــه تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم ،چــاپ اول  ،تهــران :نشــر امیرکبیــر.
نوایــی ،عبدالحســین .)1385( ،روابــط سیاســی و اقتصــادی ایــران در دوره صفویــه،
چــاپ ســوم ،تهــران :نشــر ســمت.
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وبگاهها

اســامی ،محمدمهــدی« ،)1392/01/23( ،میکونــوس» رســوایی ایــران یــا آلمــان ،مرکــز
اســناد انقــاب اســامی:
http://www.irdc.ir/fa/content/3170/default.aspx

محمــدی بهراســمان ،محمدامیــر )1392/05/20( ،مشــارکت آلمــان در برنامــه هســتهای
ایــران ،باشــگاه اندیشــه:
http://www.bashgah.net/fa/content/show/20811

ثقفــی عامــری ،مهــدی ،)1392/05/12( ،سیاســت آلمــان در قبــال جمهــوری اســامی
ایــران .مرکــز تحقیقــات اســتراتیژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام:
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&depid=44&se

علیخانی ،مهدی ،انقالب ،جنگ و انرژی هستهای ،سایت مهدی علیخانی:

mid=2

25/04/1392 www.alikhani.net
23/03/1392 http://www.bashgah.net/fa/content/show/20053

ــــــــــــــــــ ،)1392/03/23( ،شاه و انرژی هستهای ،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 آنالین (:)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

