فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و سوم ،دورة جدید ،شمارة  ،19پیاپی  ،109پاییز 1392

چگونگی سیاست و موضعگیری آمریکا در برابر
برنامهی اتمی دولت پهلوی دوم
محمدجعفر چمنکار

1

تاریخ دریافت12/23/32 :
تایخ تصویب13/8/6 :

چکیده

فعالیتتتهتتاه هه ت اه ایتتناد در دهر ه پهلتتوه یکتتا ان ادادهتتاه
مشخص اق صاده ه سیاسا ه تحول اقشآفنینا دهلتت پهلتوه ده

است کت ان اهاستد دهت ه  . 23ش ( ) 03آغتان شت ه بتا فتنان ه
فنهدهاه م ع د تا سقوط این حاکدیتت ادامت یافتت .هت

ان ایتن

پتتهههش بنرستتا تتتاریخا اقتتش ه چگتتواگا مو ت گیتتنه دهلتتت

ایاالت م ح ه آمنیکا در قبال این فناین است .در پایتاد اگارات

ا یج ماگیند با اینک آمنیکا ان اخه ین کشورهایا بود کت نتنای

اتدا را در ایناد را اا انه کند کمکم ه ب هیته ان اهاستد دهت ه
هاپهین حاکدیت پهلوه یک سیاستت دهگاات هدتنا بتا اح یتاط را
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اهبت ب بناام ه هه اه ایناد در پیش گنفت؛ امتا ایتن سیاستت بت
معناه مح هدیت ه کارشکنا ابود.

واژگان کلیددی :پهلتوه ده بناامت ه ههت اه اقتش آمنیکتا

چگواگا مو

گینه.

 .1مقدمه
اگارا

این پهههش را بن اساس سابق ه ذهنا ه مطالعاتا خود ااجا داد است ه ان ک تب

ه مقاالت فارسا ک ب ه مقاالت التین مطالب پایگا هاه الک نهایک مطبوعات ه اسناد ه
مت ار

بت عنتتواد منبت است داد کتتند استتت .استتاس ایتتن تحقیتتا است داد ه گهت ند ان

رساا هاه گنهها رهناام ها ه مجتتت گواتاگود استت؛ بت ایتن شتک کت شتدار هتاه
گوااگود رهناام هاه اطتعات کیهاد آین گاد ه رس اخیز را ان اهاستد دهت ه  03ش تتا
سال  2208ب طور رهن ب رهن ه تطبیقا مورد بانبینا ه بنرستا قتنار دادیتم .در آرشتیوهاه
اسناد موجود در ایتناد مت ار

من شتناشت ه بهتیار مهدتا ان تحتوالت ههت اه دهر ه

پهلوه هجود دارد .در بین اسناده کت ستایت هنارت خارجت آمنیکتا بت تتانگا دربتار ه
مذاکنات اتدا ایناد ه ایاالت م ح در دهت ه  21۰3من شتن کتند استت گتزارشهتایا
مبنا بن پیشبینا مقامات آمنیکایا دربار ه ااگیز هاه شا ان توستع ه تتواد اتدتا ایتناد
هجود دارد .این دس ان اسناد در بنرسا اقتش ه سیاستت آمنیکتا در بنابتن بناامت ه اتدتا
پهلوه ده اهدیت فناهااا دارا  .اا شار مجدوعت قتوااین ه مصتوبات در ارتبتاط بتا مهتا
ههت اه ایتتناد بت هستتیل ه ک ابخاات ه مجلتتش شتتوراه استتتما ه ستتانماد ااتتن ه ایتتناد
راهگشاه ما بناه ح بهیاره ان مها تحقیا بود .بناه ااجا این تحقیا ان اینهگتا اتدتا
بوشهن باندیت ه ان امکااتات اطتعتاتا ه ک ابخاات ه آد است داد کتندیم .رهابتد عدتوما
سانماد اان ه اتدا ایناد در دهر ه پهلوه با ه

شناسایا بیش ن ه ارا ه بتیتد کتاره

سلهل گزارشات مک وب سالیاا اش را من شن ه ارا متاکتند .ایتن اا شتارات تحتت عنتواد
اشنی ه داخلا آگاهینام ه گزارش فعالیت ساالا در اخ یار عوام ااهااا ستانماد ااتن ه
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اتدا ه پار اه مناکز علدا کشور ب هیه ک ابخاا ه ملا قنار ماگنفت .اا شتار ختاطنات
دک ن اکبن اع داد اخه ین ر تیش ستانماد ااتن ه اتدتا ایتناد در تکدیت ایتن پتهههش ه
بنطن

کندد ابهامات ه رهشن کندد بهیاره ان مها پنهاد بهتیار متر ن بتود .بنرستا ه

شناخت تکاپوهاه هه اه ایناد در دهر ه پهلوه ده ب معناه بانشناسا بخش عد اه
ان تحوالت سیاسا اق صاده اظاما ه دیپلداتیک این دهراد است .در این اوش ار اگارا
کوشی یم با بنرسا کوتا چگواگا پیت ایش نتنای اتدتا در ایتناد بت سترال نیتن پاستخ
دهیم:
 -اقش ه مو

گینه ایاالت م ح ه آمنیکا در بنابتن فناینت ههت اه حاکدیتت پهلتوه

ده چگوا بود است؟
در پایاد ا یج گنف یم ک عدلکند دهپهلو هدنا با اوعا سوءظن ه سندرگدا کتا ستدی
ک ان اهاسد دهت ه 03ش( ) ۰3بیشت ن شت بتود موجتب خشتم ه آنردگتا دهل دتنداد
پهلوه اهبت ب مقامات آمنیکا ش ؛ اما این رهی هنگز ب معناه هاکنش خصداا سیاستت
جلوگینه کارشکنا ه مدااعتت در ستطو بتین الدللتا در بنابتن بناامت ه ههت اه دهلتت
پهلوه قلد اد اداش .
 .2علل و زمینههای آغاز پژوهشهای هستهای ایران

بناام ه هه اه ایناد ان ده ه 2223ش ( ) 2103با تصویب ایجتاد منکتز اتدتا دااشتگا

تهناد در مجلش شتوراه ملتا آغتان شت  .در  8دستامبن  2102آیزاهتاهر 2ر تیش جدهتور
آمنیکا در سخننااا سانماد مل م ح در ایویتور

بناامت ه اتتم بتناه نتل  3را اعتت

کند ه خواس ار کدک ب کشورهاه مخ لف جهاد ب هیه دهلتهاه من خب جهاد سو ه
در حال توسع بناه اس داد ان دس اهردهاه نل آمیز اان ه اتدا ش  .ایناد ان ایتن بناامت
بناه ب دست آهردد فناهره هه اه اس داد کند .افزایش قیدت ادت ه بحناد اان ه پتش
ان جنگ اعناب ه اسنا ی (آین گاد  )3 :2203توج جامع ه جهااا ب است داد ه بیشت ن

Dwight D.Eisenhower
Atoms for peace
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ان اان ههاه جایگزین را ب هدنا داشت (گنین  .)03-2 :2266است داد ه بهینت ان منتاب
فهیلا نیننمینا ک بناه اق صاد تکمحصولا ایناد حیاتا بود پ نهشیدا ه کهتب ارنش
افزهد ه ایجاد اش غال ه ن هر فناهرد هاه اد ا ب جاه ادت خا را در دس ور کار دهلتت
قتتنار داد (پهلتتوه  233-221 :2280ه 236؛ آرشتتیو استتناد هنارت امتتور خارجتت ستتن
شدار  .)3020/ /026توج دهلت ب اس داد ان اان ههاه اوین ان جدل اان ه خورشتی ه
(آین گاد  )3 :2202اان ه نمتینگنمتایا یتا توتنما( 2آینت گاد 6 :2202؛ اطتعتات

 )33 :2200اان ه حانت ان آب دریتا (امتور ااتن ه  )30 :2262ایتنهه بتاد (اطتعتات
علدتتا  )3۰ :226۰ه گتتان (پهلتتوه  )233-221 :2280عتقدنتت ه شتتا ب ت دستت یابا بتت
تکنولو ه هه اه ک ماتوااهت ایناد را در جنیاد دس یابا ب آاچ تدت د بتزرن اامیت
ماش یاره رساا (هداد )338 :افزایش سنی جدعیت ایناد ه ایان ب توسع ه شتبک هتاه
الک نیه بناه اس داد هاه شخصتا ه نتنع ا (هدتاد236-۰ :؛ آرشتیو استناد بنیتاد تتاریخ
معانن ایناد ستن شتدار  228-663-20ص ه 228-666-۰1ص) مبتارن بتا بحتنادهتاه
نیهت محیطا حان ان اس داد ان سوختهتاه فهتیلا (کیهتاد 2 :2202ه )22تواادنت ه
اق صاده پش ان افزایش قیدت ادت ک دهلت ایناد را در اجناه تعهت ات متالا گهت ند ه
طن هاه اتدا یاره رساا (اطتعات 02 :2202؛ آینت گاد 0 :2202؛ آرشتیو استناد بنیتاد
تاریخ معانن ایناد سن شتدار 232-03-2 2200/22/20ق) پتار اه ان کنجکتاهههتاه
دهل دنداد ایناد ه جا طلبا شا بناه کهب دااش ه تواد اظاما با توج ب اگا دقیا تهناد
ب فعالیتهاه اظاما هدهایگاد کوچک ه بزرن در خاهرمیاا ه آسیا تحول اقشآفنینتا
سیاسا ه اظاما ایتناد در منطقت ه خلتی فتارس ه دریتاه عدتاد ان اهاختن دهت ه  2163ه
اب اه  21۰3پش ان خنهج عنانن اظاما بنی اایا ان خلی فارس ک دهلت شاهنشتاها را بت
م ح کلی ه ه فوق اس ناتهیک در رابط با جهاد غنب تبت ی کتند ه کاربندهتاه ااتن ه
اتدتتا ه دااتتش هه ت اه در نمین ت هتتاه مخ لتتف پزشتتکا نتتنای گواتتاگود ه کشتتاهرنه
(آین گاد  )0 :2202ان مهمتنین نمین ها ه عوام تش ی رها تحقیقات هه اه در ایتناد

Geothermal
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ه محن

دهلت شاهنشاها در ستاخت اینهگتا هتاه اتدتا بودات  .در اتوامبن ستال 216۰

رآک ور  0مگتاهاتا تحقیقتاتا کت کدپتااا  AGآمنیکتا بتناه کدتک بت ارتقتاه دااتش
هه اه ب ایناد داد بود در منکز تحقیقات اتدا دااشگا تهناد اصب ش  .این رآک ور ان
 0/080کیلوگن اهراایو  12درن غناش است داد متاکتند ( .)Kessler, 1987: 4بت
این تنتیب اخه ین گا هاه ج ه ه ه فدن ایناد بناه دس یابا ب دااش ههت اه بنداشت
ش (آرشیو سانماد اسناد ملا ایناد ستن شتدار /۰23۰ج ه  .)263/8-22رهن دهشتنب 26
اسدن  2203مطبوعات ایناد ب اق ان مناب حکوم ا بناه اخه ین بتار اعتت کندات کت
ایناد بناه تولیت بتیش ان  33هتزار مگتاهات بتنق ههت اه در  33ستال آینت

متذاکنات

چنت جاابت ه فشتتند اه را بتتا کدپتتاااهتتا ه دهلتتتهتتاه مخ لتتف غنبتتا آغتتان کتتند استتت
(آین گاد  2 :2203ه  .)۰شا در رهن  28اسدن  2203در فنمااا هظید ه اس داد ان ااتن ه
اتدا ه ایجاد یک ساخ ار اداره ه سانمااا را بناه آد ب امینعباس هوی ا اخهتتهنیتن ه
دهلت اعت کند (هداد.)2 :در اجناه این فنماد قااود تأسیش سانماد ااتن ه اتدتا ایتناد
تهی ه ب مجلهین ارا ش  .این قااود پش ان تصویب ه توشی بتناه اجتنا بت دهلتت ابتت
ش (آرشیو اسناد بنیاد تاریخ معانن ایناد سن شدار  228-620-62ص) .ستانماد ااتن ه
اتدا ایناد در تاریخ  30تین ما  2202کار خود را آغان کند ه دک ن اکبن اع داد بت ریاستت
آد منصوب ش ه شا بن اساس فنماد  31منداد  2202ب طور مه قیم بن فعالیتهاه سانماد
اان ه اتدا اظارت ماکند (سانماد اان ه اتدا ایناد  0 -2 :2200ه  .)1بن اساس تحقیقا

بیهتجل ه ک بنیاد پهههشا اس اادورد آمنیکا 2بناه بنرسا ایانمن ههاه اق صاده ایتناد
در یک چشم اا ان بیهتسال ااجا داد ه با اا گزارش بنیتاد پهههشتا است اادورد آمنیکتا

3

من شن ش ایناد تا سال  2110میتده ب تولی  32هزار مگاهات بتنق بتناه توستع اح یتاج
داشت .پش ان تأسیش سانماد اان ه اتدا ایناد مذاکن با شنکتهاه مخ لتف ستانا ه
اینهگا هاه هه اه آغان ش  .سانماد اان ه اتدا ایناد ان اب اه کار با توجت بت کدبتود
کادر فنا با تجنب ه بوما ه محت هدیتهتاه نمتااا خواست ار ااجتا طتن هتاه اتدتا بت

Stanford Research Institute=SRI
SRI Report
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نورت کلی در دست ش  .در چنین حال ا مهئولیتهتاه کامت اجتناه طتن بتا شتنکت
سانا ه اینهگا بود (آرشیو اسناد بنیاد تاریخ معانن ایناد شدار ستن  -6۰3-2-0د) .بتن
اساس این وابد ه پش ان بنرسا پیشتنهادهاه رستی ان هدت ه ستانا گاد رآک ورهتاه
هه اه جهاد غنب ه پش ان متذاکنات گهت ند ستانماد ااتن ه اتدتا رآک ورهتاه آب

سبک تحت فشار 2را بناه اخه ین اینهگا هاه اتدا ایتناد اا ختاب کتند (ستانماد ااتن ه

اتدا ایناد 22 :2200؛ آرشیو اسناد بنیاد تاریخ معانتن ایتناد  228-620-63ص) .اا ختاب
ح اکثن ق رت الک نیکا اینهگا ها بن اساس ظنفیت شبک ه سناسنه اا قال خطتوط بتنق
در آین

3

با اظن هنارت اینه ااجا ش ه ح اکثن  2333مگاهات بناه هنیک ان اینهگا هتا

تعیین ش  .سانماد اان ه اتدا ایناد پتش ان بنرستا پیشتنهادهاه ستانا گاد رآک ورهتاه
 PWRپیشنهادهاه شنکت کنافت هر

یوایود آلداد غنبا را پتذینفت؛ در ا یجت مقتنر

ش هنیک ان ده اینهگا ب تواد  2333مگاهات ان شنکت کنافت هر

یوایود خنی اره

شوا  .شنکت مزبور یکا ان شتنکتهتاه تابعت ه کدپتااا عظتیم نیدتنش آلدتاد غنبتا ه
پیشنه در ساخت ه را اا انه رآک ورهاه اتدا اوین در سناسن جهاد بود (سانماد ااتن ه
اتدتتتا ایتتتناد 20 :2200؛ آرشتتتیو استتتناد ستتتانماد ااتتتن ه اتدتتتا ایتتتناد ستتتن شتتتدار
.)2202/23/260۰6 3۰
 .3از برنامهی اتم برای صلح آیزنهاور تا ساخت رآکتدور تحقیقداتی دانادگاه
تهران

مقارد با ریاست جدهوره آیزاهاهر در آمنیکا ( ) 2162-2102دهلت هاشنگ ن بتا هت
تلطیف جو جهااا پش ان اادجار ههت اه هینهشتیدا ه ااکتاناکا بناامت ه موستو بت اتتم
بناه نل را ابت ا ه پیگیتنه کتند .بتن استاس ایتن بناام کشتورهاه مخ لتف هتمپیدتاد

2

PWR: Pressurized Water Reactor
طبا اظهار دک ن ر تا خزاات ان مقامتات ارشت اتدتا دهراد پهلتوه پیشتنهاد اهلیت ه هنارت آب ه بتنق احت ا

1

اینهگا هاه هه اه  233ه ح اکثن  633مگاهاتا بود؛ بنابناین امضاه قنارداد بناه ستاخت ده هاحت  2333مگتاهاتا
طبا تصدیم ه دس ور ب هد مطالع ه شا ااجا پذینفت (مصاحب ه شخصا).
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آمنیکا ب هیه کشورهاه جهاد سو امکاد تحقیقات هه اه نل آمیتز اتدتا بتا کدتک
متتاده ه معنتتوه مهت قیم آمنیکتتا را بت دستتت متتاآهردات  .آیزاهتتاهر تحتتت تتتأ ین بنختتا
اا یش هاه نل جویاا ه اایش ین در  8دسامبن ستال  2102در ستانماد ملت بت ایتن متورد
اشار کند ( .)WikiPedia, 2006/5/16: 1-2بناام ه اتم بناه نل

محتن

انتلا ه

شالود ه بناام هاه هه اه ایناد در دهر ه پهلوه ش ؛ بن ایتن استاس عدت تتنین عامت
خارجا ک قاط تنین ایز محهوب ش با مهاع ت دهلت ایاالت م ح تجلا یافت.
(.)us Department of state .Bulletin36,1957: 629

در ستتال  2220ش( ) 2106مجلتتش شتتوراه ملتتا ایجتتاد منکتتز اتدتتا دااشتتگا تهتتناد را

تصویب کند .تصویب این طن ه عدلیات تأسیش آد اخه ین گا هاه ج ه در بناامت ه
طوالاا ه پنهزین ه هه اه ایناد است (چدنکار 20۰ :2286؛ آرشتیو استناد هنارت امتور
خارج سن شدار 03/31 22226؛ آرشیو سانماد استناد ملتا ایتناد ستن شتدار .)068/3
تأسیش این منکز پش ان ااعقاد موافقتاام ه هدکاره آمنیکا ه ایناد در نمین ه اس داد ه
غین اظتاما ان ااتن ه اتدتا مشت د بتن یتک مق مت ه یتاند متاد در  20استدن  2220ش
امکادپذین ش  .موافقتاام ه مذکور پش ان تصویب در مجلتش ستنا در  222۰ /1 /2۰در
 222۰ /22 /23ب تصویب مجلتش شتوراه ملتا بتا ریاستت ر تا حکدتت رستی (آرشتیو
سانماد اسناد ملا ایناد سن شدار .)232۰2
در موافقتاام ه ایناد ه آمنیکا ک در تاریخ  0متارس  210۰بتین ر تیش کدهتیود ااتن ه
اتدا ایاالت م ح

ه معاهد هنین خارج در امور خاهر ازدیک آسیاه جنوبا ه آفنیقتا ه

علا امینا مبادل ش بن این او هدکارهها تاکی ش (موافقتاام ه هدکاره بین دهلتت
ایاالت م ح ه آمنیکا ه دهلت ایناد راج بت است داد هتاه غیتناظتاما ان ااتن ه اتدتا؛
مجدوع قوااین مصوب مجلش شوراه ملا لو حا اهخ ه 2اسناد معاه ات دهجااب
320 /3؛ غنیبآباده .)22 :2286
در سال  210۰پش ان کودتاه

سلطن ا در عناق منکز مرسه ه علو هه اه ک نیتن

اظن سانماد پیداد منکزه (سن و) ادار ماش با حدایت آمنیکا ان بغت اد بت تهتناد من قت
ش ؛ این جاب جایا در تهنی بناام هاه هه اه ایناد متر ن بتود (Pahlavi, 1961: 307-
.)8; NTi, 2004: l- 4
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 .4از ساخت رآکتور تحقیقاتی داناگاه تهران تدا مقددما
انرژی اتمی ایران

تسسدی

سدازمان

در سال  2221ش ( ) 2163مق مات خنی یک رآک تور پهههشتا بتا قت رت  0مگتاهات
بناه منکز تحقیقاتا دااشگا تهناد با مشارکت ه هدکاره هد جااب ه آمنیکا فتناهم شت
( .)ALbright, 1995: l-3مقارد با این موافقتاام عدلیات اجنایا ساخت منکتز اتدتا
دااشتتگا تهتتناد بتتا فنمتتاد مهت قیم شتتا در نمینتتا بت مهتتاحت  38هک تتار در شتتدال تهتتناد
(امینآباد) آغان ش ه در ستال

 2203ش ( ) 2162توستع یافتت ( Poneman, 1982:

84؛ آرشیو سانماد اسناد ملا ایناد سن شتدار  /2۰06التف؛ آرشتیو ستانماد استناد ملتا
ایناد سن شدار  .)2228/0/2 33/۰6در فوری ه سال  2162هنارت خارج ه آمنیکا بتا
طن س اد مش ن

ارتش آمنیکا بناه اس قنار اح دالا تهلیحات اتدتا در ایتناد مخالدتت

کند .این هاکنش بخشا ان اس ناتهه ج ی دهلت هاشنگ ن با ه

تثبیت بیشت ن پایت هتاه

دهلت شاهنشاها با ااجا پار اه انتحات داخلا ه اس قتل عدت در سیاستت بتینالدلت
موسو ب سیاست ب سوه ایناد محهوب ماش ( .)Morgan, 1988: 42اداین گاد ایناد
ه آمنیکا بناه ااجتا انتتحاتا در موافقتتاامت ه  0متارس  210۰در  8ه تن  2160در
هاشنگ ن با یک یگن مذاکن کندا ه انتحی ه اهل قنارداد مزبور را امضا کندات (منکتز
پهههشهاه مجلش شوراه استما لو حا اهخ ه2؛ غنیتبآبتاده 32 :2286؛ استناد
معاه ات دهجااب 302 :2261؛ مجدوع قوااین ه مقنرات ااتن ه ههت اه ستانماد ااتن ه
اتدا ایناد.)2283
دهلت آمنیکا پینه موافقتاام ه منعق

ه انتحات ااجا شت

در ستال  2206ش(216۰

)  0/000کیلوگن اهراایو غناش بناه اس داد در رآک ور پهههشا دااشتگا تهتناد بت
ایناد تحوی داد (.)us supplied Nuclear material to IRAN,1980: l-3
با ارسال اهراایو غنا ه پلوتوایو اخه ین رآک ور  0مگاهاتا آمونشتا ه تحقیقتاتا ایتناد
در آذر ما ( 2206اوامبن  )216۰بحنااا ه آماد ه فعالیت ش  .رآک ور مذکور ان اهراایتو
غناش

 12درن تغذی ماکند ک ب هسیل ه سانماد اان ه هه اه ایاالت م ح تهیت

ماش  .رها اعطاه این میتزاد ان اهراایتو غنتاشت تتا پیتنهنه ااقتتب ه ستقوط دهلتت
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پهلوه ب هد توقف ادام یافتت ( .)Kessler, 1987: 4ایتناد در اهل هاله  2168پیدتاد
ع

تکثین ست هاه اتدا ( )NPTرا پتذینفت ه ایتن پیدتاد را در هدتاد رهنه کت بتناه

ااعقاد ارا ش امضا کتند ( .)Hussing cahn,1975: 185در  31ده  28( 220۰متارس
 )2161هوشنگ ااصاره ه مقامات آمنیکتا در هاشتنگ ن انتتحی ه ده موافقتتاامت ه
هدکارههاه غیناظاما در اس داد ان اان ه اتدا ( 0مارس  )210۰را ااجتا دادات (قتوااین
مصوب مجلش شوراه ملا لو حا اهخ ه 2؛ اسناد معاه ات دهجااب ه ایتناد بتا ستاین
دهل 30۰ /3؛ غنیتبآبتاده  .)31 :2286دهل دتنداد آمنیکتا در  22متارس  2161قتتنارداد
هدکارههاه هه اه با ایناد را ک بن موافقتاام ه سال  210۰تکی داشتت بت مت ت 23
سال دیگن تد ی کندا ( ;Proposed Agreement for cooperation between
.)The us gorernment And the gorernment of Iran,13 march 1969: 3
 .5همکاریهای هستهای در سال  1353ش ( 1794م)

در اب اه آهری  21۰0هنین امور خارج ه آمنیکا در دی اره با سدین ایتناد اعتت کتند

ک هاشنگ ن آمتاد ه بنرستا امکتاد هدکتارههتاه بیشت ن اتدتا میتاد ده کشتور ه اعتزا
م خصصتاد ه ایتنهه ااهتااا فنتا استت ( Issues And talking points, intensified

 .)Bilateral cooperation, 2006: 4بن اساس گزارش هنارت امتور خارجت ه آمنیکتا
در  22آهری  21۰0دهلت هاشنگ ن بهیار ب هدکارههاه اتدا با ایناد عتقت منت بتود تتا
ب عنواد یک اان ه جایگزین ب جاه سوختهاه فهیلا مورد اس داد قنار گیند .پینه این
گزارش ایناد ماتوااهت منکزه بناه تحقیقات ه فناهره ههت اه در منطقت ه خاهرمیاات

باش ( .)us-Iran cooperation, 1974: 4در طا مهافنت دک ن دیکها لا ره 2ر یش
کدیهیود ااتن ه اتدتا آمنیکتا ه جدعتا ان کارشناستاد ان ایتناد در  2202 /3 /23امکتاد
تأسیش این منکز تحقیقات ههت اه منطقت اه بنرستا شت (هنارت امتور خارجت 2202
332:؛

Hussing cahn,1975: 190; csummary of Development in

Dixyli Ray
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 .)secretary,1974: 5ب اوش ه مناب رسدا آمنیکا آمادگا کام بناه یاره رستاا د
ب بناام ه هسی اتدا ایناد را داشت (اطتعتات  0 :2202/3/31ه 0: 2202/3/23؛ کیهتاد
 2 :2202/2/2ه  .)2ساخت دهمین پاالیشگا بوشهن ه تأسیش شهن

اد ا  03هتزار ادتنه

ب هسیل ه شنکتهاه آمنیکایا ان مو توعات دیگتن متذاکنات طتنفین بتود (اطتعتات
 0 :2202/3/23ه  .)2در اهاخن ه ن  21۰0ایناد ه آمنیکا بت یتک توافتا مقت ماتا بتناه
تحویتت ده اینهگتتا ههتت اه ه دریافتتت اهراایتتو غنتتاشتت

دستتت یاف نتت ( kayhan

 .)InteNational, 29june1974: 1ایناد در این نماد در تتش بتناه خنیت  30درنت
سها یک مج د تولی اهراایو غنتاشت در آمنیکتا بتود ( .)Atherton, 1974: 1-3ده
کشور در  2اوامبن  21۰0در نمینت ه تشتکی کدیهتیود مشت نکا بتناه تقویتت رهابتد در
نمین هاه گوااگود ب هیه ااتن ه ههت اه بت توافتا رستی ا  .بتن استاس ایتن توافقتات
آمنیکا ب ت ری  8اینهگا اتدا در ایناد ایجاد ماکند .در هدین حال قناردادهتاه متوق ا
ایز بناه تحوی سوخت غناش این  8رآک ور تهی ش  .هن ده کشور توافا کندات کت ان
گه نش تهلیحات هه اه ایتز مطتابا بتا پیدتاداامت ه منت گهت نش ستت هتاه ههت اه
جلتتتوگینه کننت ت ( .)us-Iran Joint Statement, 1974: 6بتتتن استتتاس استتتناد
طبق بن هاش ه هنارت امور خارج آمنیکتا در  ۰اتوامبن  21۰0هدکتارههتاه ههت اه
تهناد ه هاشنگ ن منکز ق رهابد تنگاتنگ میاد ده کشتور بتود کت بتن استاس آرنههتا ه
عتیا شخصا شا در حال توسع بود .ادار ه تحقیقتات ه توستع ه ااتن ه آمنیکتا اقتش
مر نه در ادار کندد مذاکنات هه اه با ایناد ایدا متاکتند ( .)Ingersoll,1974: 3در
اب اه تیتن متا  2202هوشتنگ ااصتاره هنیتن اق صتاد ایتناد در یتک ستدن محنماات در
نمین ه مبادالت فنا هه اه با مقامات سانماد اان ه اتدا آمنیکا مذاکن کند (آین گاد
 2 :2202/0/3ه  2: 2200/0/1 26ه  .)23 :2202/0/21در  21تین ما  2202قنارداد خنیت
خ مات منبوط ب غنا کندد اهراایو بناه تأمین ستوخت اینهگتا هتاه اتدتا ایتناد بتین
دک ن اع داد ه هلیش رهبن اداین ه کدیهیود اان ه اتدتا آمنیکتا در تهتناد امضتا شت
(هنارت امور خارج  .)330 :2202در اهل بهدن  32( 2202ااوی  )21۰0اخه ین اجتتس
کدی ت ه ااتتن ه در تهتتناد تشتتکی ش ت (هدتتاد336-330 :؛ آین ت گاد  2 :2202/23/23ه
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 .)2 :2202/23/22بت گتتزارش ایویتتور

تتتایدز عنانتتن ستتانماد اتدتتا ایتتناد بتتن ستتاخت

تأسیهات بانفناهره اهراایو در ایتناد بت کدتک شتنکتهتاه آمنیکتایا انتنار داشت ن
( .)Gelb, 1975: 2ب دابال موافقتاام ه آمنیکا ه ایناد در مو و هدکتارههتاه فنتا
ک ت در  0متتارس  22( 21۰0استتدن  )2202منعق ت ش ت هنارت ااتتن ه آمنیکتتا ( )DOEه
سانماد اان ه اتدا ایناد ( )AEOIموافقتاام اه را در متورد آمتونش ایتنهه ااهتااا در
نمین ه علو ه مهن سا هه اه امضاء کندا ک بیش ن در نمین ه آمتونش پنستن منکتز
فناهره هه اه اندهاد ( )ENTECتأکی داشت (منکز اسناد ه تتاریخ دیپلداستا :2286
608-12؛ آین گاد .)26 :2202/23/30
 .6آغاز سیاستهای دوسویهی آمریکا در قبال برنامهی اتمی ایران

مقامات آمنیکا ان اب ت اه ستال  2200ش ( ) 21۰0در یتک فشتار ده ستوی در ارتبتاط بتا
بناام هاه ههت اه ایتناد قتنار گنف نت ؛ بنتابناین ان یتک ستو تتنس ان دست یابا ایتناد بت

تجهیزات پیشنف ه اتدا ه امکاد بهن گینه اظاما ان آد هجتود داشتت ه ان ستوه دیگتن
قناردادهاه هنگدت سود سنشاره را بت شتنکتهتا ه اق صتاد آمنیکتا تزریتا متاکتند ه
هنگوا کاس ا ه تعل ماتوااهت میت اد را بت رقبتاه ارهپتایا بت هیته آلدتاد ه فنااهت
بهپارد؛ چنااک در یادداشت  8فوری  21۰0مقامات اق صاده ب هننه کیهینجن هنیتن امتور
خارج شنکت فعاالا ه کدپاااهاه آمنیکایا در معتامتت ههت اه ایتناد تونتی شت
است ( .)Robinson, 1975: 8بنا بن اظهار اظن مقامات دهلت شاهنشتاها ایتناد آمتاد ه
سنمای گذاره  3/۰0میلیارد دالر در طن هاه بخش خصونتا آمنیکتا بتناه غنتاستانه
اهراایتو بتود ( .)Current foreign Relations, 1975: 8در  3۰متارس  21۰0ادار ه
ک تحقیا ه توسع ه اان ه آمنیکا فهنس ا ان کشورها را من شن کتند کت مدکتن بتود بت
ست هه اه دست یابن ؛ ایتن کشتورهتا بت تنتیتب عبتارت بودات ان :هنت تتایواد کتن
جنوبا پاکه اد اا هازه ه در پایاد ایناد (.)Jones, 1975: 8
در گزارشا ک ان سوه هنارت امور خارج ه آمنیکا بناه هننه کیهینجن در  1م 21۰0
تهی ش بیاد ش است ک یکا ان مها ح اشت ه بغتنا متذاکنات ههت اه ایتناد ه
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آمنیکا این است ک آیا بای ب ایناد اجان ه بانفناهره اهراایو تحویلا آمنیکا داد شتود
یتا ات ؟ در ادامت ه ایتن گتزارش آمت استت کت ایتناد ان ایت ه ایجتاد یتک کارخاات ه
بانفناهره اهراایو چن ملی ا اس قبال کند ه ماخواه در نتورت موافقتت ختود ایتز بتا

حهن ایت ب بانفناهره سوخت هه اه بپنداند ( Sober, 1975: 8; Schaffer, 1976:

 .)9موریش یودال اداین ه مجلش آمنیکا طا ستخنااا کت خبنگتزاره آسوشتی پنس
آد را در رهن دهشنب  26اردیبهشت  2200من شن کند

دن اگنااا ان این قنارداد امکاد

تهی ه پلوتینیو بناه ساخت بدبهاه اتدا را ب هستیل ه دهلتت شاهنشتاها مطتن کتند
(کیهتتاد 32 :2200/3/۰؛ آرشتتیو ستتانماد استتناد ملتتا ایتتناد ستتن شتتدار /126ط008
 .)2200/2/2شا در اهاخن اردیبهشتت متا  2200تدن مهتافنت بت هاشتنگ ن ه دیت ار بتا
جنال فورد ر یش جدهور ه دیگن مقامات آمنیکایا اعت کند کت ادتت ارنشتدن ایتناد
تا  30سال دیگن تدا ماشتود ه ادتاتتواد آد را بت دیگتناد ه یت داد ه بخشتی (کیهتاد
 .)2 :2200/3/3۰اه در مصاحب با مطبوعات تصنی کند ک مذاکنات آمنیکا با ایناد بناه
خنی  8اینهگا اتدا بناه تولی  30هزار مگتاهات بتنق بت ختوبا پتیش متارهد (کیهتاد
2 :2200/3/3۰؛ آرشیو ستانماد استناد ملتا ایتناد ستن شتدار 2200/0/23 63۰/ /828؛
اطتعات  .)23 :2200/2/۰شا در جنیاد مصاحب با اشنی ه مکزیکا اچ هریا در تهتناد
در جواب اا قادات ه سوءظنها ب بناام هاه هه اه ایناد ک در میاد بنخا سیاست د اراد
آمنیکایا هجود داشت عنواد کند ک ایناد ب یک ق رت اتدا غیناظاما تب ی ماشتود
(کیهتتتتتتتتاد  2 :2200/0/22ه 22؛ اطتعتتتتتتتتات  3 :2200/23/23 02 :2200/23/22ه
 .)31: 2200/23/22در اب اه سال  2200الهود راکدلن معاهد ر یش جدهور آمنیکا در
دیت ار بتتا شتا در تهتتناد بتن اهدیتتت ایتناد در تحتتوالت اق صتاده آد کشتتور تأکیت کتتند
(اطتعات )0 :2200/2/0؛ اما ب دلی پیششنطهاه هاشنگ ن بناه فنهش ننای اتدتا بت
ایناد ه مها اظارتا رها رهابد هه اه ده کشور ب رکود ه اوساد دچتار شت  .شتا در
مصاحب اه با اشنی ه بیزاش هیک در  33آباد  2200با اشتار بت هدکتارههتاه ههت اه
ایناد ه ایاالت م حت

آشتکارا ان بتنهن پتار اه پتیششتنطهتا ه مشتکتت ستخن گدتت

(مجدوع تألیدات اطاها ه پیا ها .)8223/1
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 .9همکاریهای هستهای ایران و آمریکا در سال  1355ش ( 1796م)

هوشنگ ااصاره هنین اق صاد ه دارایا بناه تهنی در ااجا قناردادهاه اتدا ده کشور
مجدوع مذاکنات مخدا ه رایزااهایا را با جنال فورد ه مقامات باادوذ دیگتن آمنیکتایا
در فنهردین  2200در هاشنگ ن ااجا داد (اطتعات  .)22 :2200/2/23در اهاخن ایتن متا
ایویور

تایدز در مقال اه دن بنرسا فعالیتهاه هه اه ایناد ان پتیششتنط اظتارتا

آمنیکتتا بتتناه دهلتتت شاهنشتتاها پتتند بنداشتتت (اطتعتتات 2۰ :2200/3/38؛ Kessler,
1987: 2; Spector, 1987: 46-7; Krosney, 1993: 11-30; Us suplied
; .)Nuclear material ,1980: 10خبنگزاره فنااه ان هاشنگ ن در  22منداد این ستال

ب اقت ان مقامتات آمنیکتایا اعتت کتند کشتورهایا کت ان آمنیکتا اهراایتو خنیت اره
متتاکننتت متتواد الن بتتناه ستتاخت هتتزار بدتتب اتدتتا را در اخ یتتار داراتت (اطتعتتات
 .)3 :2200/0/22مجدوع اه ان سوءظنها ه پیششنطها موجب کن ش د مذاکنات اتدتا
ه اجنایا کتندد فعالیتتهتاه ههت اه بتین ده کشتور شت ( The Washington Post,

 .)1977: 10هننه کیهینجن بناه شنکت در سومین اجتس کدیهیود مش ن

ه با هت

بهبوده ه اس دنار گدتهگوهاه دهجااب ه اتدا در پنجشتنب  20متنداد  2200بت تهتناد
مهتتافنت کتتند .بتت اوشتت ه مطبوعتتات بختتش حهتتاس متتذاکنات طتتنفین منبتتوط بتت
هدکارههاه هه اه بود ک با گذشت یتک ستال ان توافقتات کلتا بت منحلت ه اجنایتا
انسی بود (اطتعات  0 :2200/0/26 0 :2200/0/20ه .)21 32 2 :2200/0/2۰
شا در مصاحب اه با خبناگاراد آمنیکایا در  33منداد  2200در بنت ر بوشتهن در جتواب
ب این سرال ک ایناد چگوا ماتواا بناام ه اتدا خود بناه خنی  8دس گا مولت اتدتا
ان آمنیکا را با مهئل ه تضدینها ه پیششنطهاه آدهتا تطبیتا دهت گدتت« :بلت  8یتا 23
دس گا مول اتدا مورد گدتهگو است .گنچ کشور ما ان کشورهاه امضاکنن ه پیدتاد
ع

اس داد ان ست هاه اتدا است هنگوا تضدین دیگن را در نورتا ک مغاین حقتوق

ملا ما اباش با کدال می خواهیم سپند» ( اطتعات  2 :2200/0/33ه .)32 :2200/0/36 3
اکبن اع داد در مهن  2200طا اطقا در اجتس عدوما کندنااش آ ااش بینالدللتا ااتن ه
اتدا ک در ریوده ااینه بننی بنگزار ش ب طور غینمه قیم سیاستهاه مح هدکننت ه
آمنیکا را در اا قال تکنولتو ه اکتوهش کتند ه خواست ار رهشهتاه ستانا ه منطقتاتتن
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بنختتا کشتتورهاه نتتنع ا در اا قتتال فنتتاهره هه ت اه ب ت جهتتاد ستتو ش ت (اطتعتتات
 .)2 :2200/۰/8اع داد در سخننااا رهن دهشنب  21مهن  2200در سدپونیو تولی دااشتگا
تبنیز با عنواد «تکنولو ه هه اه ه کاربند آد» ایز دن دفا ان سیاستهاه اتدا ایتناد
بن توج ایناد ب مهئل ه سوخت اینهگا ها تأکی کتند (اطتعتات  .)32 :2200/۰/33فشتار
سیاس د اراد آمنیکا بن شنکتهاه اتدا این کشور در ااجا معتامتت بتا ایتناد ستنااجا
موجب اوعا تع ی اظنیات ه عقباشینا تاک یکا مقامات دهلتت شاهنشتاها در نمینت ه
دس یابا ب تکنولو ه غناسانه اهراایو ش ؛ چنااک هویت ا در  30مهتن  2200در ستدن بت
پتتاریش ه متقتتات بتتا یهتتکار دست ن ر تتیش جدهتتوره فنااهت اعتتت کتتند کت مهتتئل ه
غناسانه اهراایو در حال حا ن بناه ایناد جنب ه فوریت ا ارد (اطتعات :2200/۰/30
 .)26هنچن بن ایت ن استاس اتوعا خشتم ه آنردگتا در میتاد دهل دتنداد ایتناد اهتبت بت
سیاستهاه جهاد ننع ا در بانه اتدا ب هجود آم (اطتعات  )۰۰ :2200/8/2مقامات
ده کشتتور متتاکوشتتی ا ب ت رهابتتد ه هدکتتارههتتاه هد ت جااب ت ادام ت دهن ت (اطتعتتات
 .)38 :2200/23/23 )38: 2200/1/33فن اجمآباده هنین ننای ه معادد در  32ده بتا
تأکی بن عز ایناد بناه حداظت ان ذخاین اان ه فهیلا ک بناه ادام ه آهنگ رش سنی
اق صاده خود ب آد بهیار ایانمن است گدت« :دست ایناد بای ان نین ستاطور ختارجاهتا
بینهد بیای » (اطتعات  .)2 :2200/23/32مقارد بتا ایتن تحتوالت ا

کلولتوتا ه بتاب

اهاز اویهن گاد رهناام ه لشآاجلش تایدز در مقال اه ان بناام هاه ههت اه ایتناد بتناه
ساخت تهلیحات اتدا بت کدتک آلدتاد غنبتا ه آفنیقتاه جنتوبا خبتن دادات  .ایتن خبتن
ب سنعت ب هسیل ه جاد تناتز سخنگوه امور خارجت ه آمنیکتا تکتذیب شت ه بناامت ه
ههتت اه ایتتناد را داراه رهاتت ه نتتل آمیتتز دااهتتت (اطتعتتات  2 :2200 /23/33ه 0
 .)23 :2200/23/30شا در رهن دهشنب  3۰ده  2200طا مصتاحب اه بتا هیلیتا اشتدیت
ر تیش دف تن خاهرمیاات ه مجلت ه ایونهیتک بتا عنتواد کتندد عت

انتنار ایتناد اتوعا

عقتتباشتتینا در متتورد ستتاخت منکتتز بانستتانه ستتوخت اتدتتا ااجتتا داد (اطتعتتات
 2 :2200/23/38ه  .)2 :2200/23/21 30در اردیبهشت ما  2206شاین من مشاهر کتارتن
در مهئل ه من گه نش تهلیحات اتدا ه توماس ریوا ر یش آ ااش خل ست ه کن نل
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اسلح ه آمنیکا در تتش بناه خنهج ان بنبهت اتدا ده کشور ب ایناد مهافنت کندات
(اطتعات .)38 :2206/2/20
 .8از کنفران

شیراز تا سفر کارتر به ایران

مقارد با این تحوالت کندنااش اا قال تکنولو ه هه اه ان تاریخ  32فتنهردین متا 2206

با حضور ح هد  033ادن اداین ه مهئول اتدا ان  02کشور ان جدلت ستی ر تیش شتوراه
حکا آ ااش بین الدللتا ااتن ه اتدتا ه تتورد معتاهد منکتز توستع ه تحقیقتات ههت اه
آمنیکتتا در شتتینان شتتنه بتت کتتار کتتند (اطتعتتات  2 :2206/2/26 26 :2206/2/8ه
 .)30 :2206/2/32ب اوش ه اشنیات ایناد این کندنااش ماتوااهت را اا قال تکنولتو ه
هه اه را ب کشتور هدتوار کنت (اطتعتات  .)2 :2206/2/26کندتنااش مزبتور بتا هجتود
شنکت مقامات بنجه ه هه اه آمنیکتا ه ارستال پیتا کتارتن کت بتن مهتئل ه خطتنات
بالقو ه ننای اتدا تأکی کند بود ب نحن ه تقاب مناف ایناد ه آمنیکا تب ی شت  .در
این فناین عنانن اتدا ایناد کوشی ا افکار عدتوما شتنکتکننت گاد را در نمینت ه حتا
قتتااواا ختتود بتتناه غنتتاستتانه اهراایتتو ه بتتانفناهره س توخت بتتا ختتود هداهنتتگ کنن ت
(اطتعتتتتتتتتتات  ۰ :2206/2/33 30 :2206/2/32 0 :2206/2/32ه 30 :2206/2/32 22
 2 :2206/2/32ه  2 :2206/2/30 32ه  0ه  .)30 :2206/2/30ستتتتخنگوه هنارت امتتتتور
خارج ه آمنیکا در هدتین نمتاد اعتت کتند کت «متذاکنات بت درخواستت آمنیکتا ه بتا
موافقت ایناد تا پایاد بنرساهاه دهلت کتارتن بتناه تج یت اظن در سیاستت نت هر متواد
اتدا م وقف ش است؛ اما امی هاریم ک این مذاکنات هنچ نهدتن شنه شتود ه نتنای
اتدا آمنیکا هارد بانار ایناد شتوا » (اطتعتات  0 :2206/2/30ه 0 :2206/2/3۰؛ کیهتاد
 .)3۰ :2206/3/0اردشین ناه ه سدین ایناد در هاشتنگ ن ایتز در مصتاحب اه بتا رهناامت ه
لو یز کتب دموکنات ان شهن دااشگاها فول ن مضتامین انتلا بناامت ه کتارتن را حتاهه
هداد اکاتا دااهت ک شا بارها ب آدها اشار کند بود (اطتعتات  .)20 :2206/3/33در
 30اردیبهشت ما با سدن ساینهس هاش هنین امور خارج ه آمنیکا ب تهتناد ه تأکیت بتن
اینکت اخ تفتتات ده کشتتور در نمینت ه هدکتتارههتتاه اتدتتا اساستتا ایهتتت تتتتشهتتاه
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گه ت ند اه بتتا ه ت

ختتنهج ده کشتتور ان بتتنبهتتت هه ت اه نتتورت پتتذینفت (هدتتاد

 2 :2206/3/30ه 20؛ کیهاد  .)New york times, 1977: 3; 33: 2206/2/23مذاکنات
رسدا ایناد ه آمنیکا در  28منداد  21( 2206آگوست  )21۰۰با سدن هیئت اتدا ایتناد بت
هاشنگ ن ه با سنپنس ا اکبن اع داد آغان ش (آینت گاد  2 :2206/0/28ه .)0 :2206/0/26
مقامات ایناد با ه

خنهج متذاکنات ان بتنبهتت اعتت کندات کت دهلتت شاهنشتاها

قص ه بناه ساخت منکز بانفناهره اهراایو ا ارد ( The Washington Post, 1977:

 .)3این مذاکنات ایز ماان رایزااهاه دیگن ب ا یج ه قاط ه بهن اه انسی ا (آین گاد
 2 :2206/6/8ه  .)2 :2206/8/20 0شا در جنیاد مهافنت ب هاشنگ ن در  38آباد  2206ه
دی ار ه گدتهگو با کارتن ه مقامات دیگن آد کشور خواس ار تهنی در رهابتد اتدتا ده
کشور ش (هداد  .)20 :2206/8/38هه در مصاحب با اشنی ه شتیکاگو تنیبتود بت سترال
خبناگاره ک عنواد کتند «آیتا شتدا تضتدین متادهیت کت نهایت اتدتا را بتناه ستاخت
ست هاه اتدتا است داد اکنیت » پاستخ مثبتت داد (آینت گاد  .)3 :2206/8/30بتن پایت ه
توافقات اهلی ه این مذاکنات ایناد تعه کند ک تنتیبتات ایدنتا بیشت نه را بتا هدکتاره
آ ااش بینالدللا اان ه هه اه ب اجنا گتذارد؛ در مقابت آمنیکتا ایتز پتذینفت کت امتور
منبوط ب بانفناهره سوخت هه اه ب ایناد کامل الوداد اعطا شتود ه ارستال رآک ورهتاه
آب سبک ه سوخت آد ایز ستنی تتن شتود ( Nucleonics Week , 1978: 2-3; The

.)Washington Post, 1 januory, 1977: 8
با مهافنت کارتن ب تهتناد در  22ده  2206متذاکنات م عت ده میتاد مقامتات طتنفین در
مباحث اان ه ه هدکارههاه اتدا نورت پذینفت .ب گد ه کارتن «شتنه ستال ج یت
میتده بهیار ایکوست نینا ما هقت خود را با کهااا ماگتذراایم کت اهتبت بت آدهتا بتا
ایدااا عدیا حال ه آین را احهاس ماکنیم» (آین گاد  2 :2206/23/22ه  .)2۰شتا ایتز
این دی ار را موجب گه نش هدکتارههتاه ایتناد ه آمنیکتا در نمینت ه تولیت گواتاگود
اان ه دااهت (هداد) .در اهاخن بهدن ما ایتن ستال اشتنیات کشتور ان ستدن قنیتبالوقتو
محد یگاا هنین اق صاد ه دارایا بت آمنیکتا بتناه اهتایاستانه قناردادهتاه  23میلیتارد
دالره خنی اینهگا هاه اتدا خبن دادا (آین گاد .)2 :2206/22/23
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 .7واپسین مراودا

هستهای ایران و آمریکا

رهناام ه رس اخیز در  23خنداد  220۰با بنرستا مشتکتت ه مواات ده کشتور بتن ستن را

هدکارههاه هه اه ان ااعقاد قنارداد دهجااب ه ایتناد ه آمنیکتا در متورد منت گهت نش
ست هاه هه اه خبن داد؛ پ ی اه ک ماتوااهت بتا بانگنداات د جتو اطدینتاد ه ندهدد
تندی ها شنکتهاه آمنیکایا را بت بتانار بتزرن فعالیتتهتاه اتدتا ایتناد متنتبد کنت
(رس اخیز  .)30 :220۰/2/23در سن ه محنماا ان هنارت امور خارج ه آمنیکا بت تتاریخ
 33اک بن  3۰( 21۰8مهن  )220۰ذکن ش است ک ایاالت م حت بتا هجتود مشتکتت بت
گه نش رهابد هه اه با دهلت شاهنشتاها ایتناد عتقت منت استت .ستن مزبتور خواست ار
بنخورد ب هد تبعیض با ایناد در نمین ه سوخت مصن شت ه بتانفناهره آد شت استت
()Iran , The Usa-Iran Nuclear Energy Agreement , 1978: 15؛ امتا تحتوالت
سیاسا ک ایناد را ان مهن  220۰دربنگنفت بنکناره اکبن اع داد ان سانماد اان ه اتدتا ه
کهنه بودج ه دهلت شاهنشاها ک در مجدو موجب اوعا ع

بات شت متاا ااعقتاد

اهایا ه اجنایا قناردادهاه اتدا میاد ایناد ه آمنیکا در دهر ه پهلوه ده ش  .پینه ایتن
دگنگوااها در سن ه محنماا ب تاریخ  2۰اک بن  21۰8ک ان سدارت آمنیکا در تهناد بت
هنارت امور خارج ه آد کشور فنس اد ش

آم است ک بتا توجت بت اه تا م زلتزل

سیاسا ایناد ه عزل م یناد پیشتین ستانماد ااتن ه اتدتا ه اینکت حکومتت شاهنشتاها ان
اوعا با باتا سیاسا ه اداره را مابند ابایت در رفت مهتا حت اشت ه قناردادهتاه
هه اه بتین ده کشتور ه ااعقتاد اهتایا هدکتارههتاه اتدتا شت اب کتند ( US Iranian

.)Peaceful Nuclear, 1978: 14
 .11نتیجهگیری

اقتش آمنیکتا در پیشتتبند بناامت ه اتدتتا دهلتت پهلتوه ده را متتاتتواایم در ده منحلت ه
مشخص نین بنرسا کنیم:
 .2دهراد پیشنفت ان حکومت آیزاهاهر تا پایاد دهر ه ریچارد ایکهود :مقارد بتا ریاستت
جدهوره آیزاهاهر در آمنیکا ( ) 2102-2162دهلت هاشتنگ ن بناامت ه موستو بت اتتم
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بناه نل  2را اب ا ه پیگینه کند .این بناام محن

انلا ه شالود ه بناام هاه هه اه

ایناد در دهر ه پهلتوه شت  .در ستال  2221ش ( ) 2163مقت مات خنیت یتک رآک تور
پهههشا با ق رت  0مگاهات بناه منکز تحقیقاتا دااشگا تهناد بتا مشتارکت ه هدکتاره
هد جااب ه آمنیکا فتناهم شت  .بتا ارستال اهراایتو غنتا ه پلوتوایتو اخهت ین رآک تور 0
مگاهاتا آمونشا ه تحقیقتاتا ایتناد در آذر متا ( 2206اتوامبن  )216۰بحنااتا ه آمتاد ه
فعالیت ش  .رآک ور مذکور ان اهراایو غناش ه  12درن تغذی ماکند ک ب هستیل ه
سانماد اان ه هه اه ایتاالت م حت تهیت متاشت  .رهات اعطتاه ایتن میتزاد ان اهراایتو
غناش تا پینهنه ااقتب ه سقوط دهلت پهلوه بت هد توقتف ادامت داشتت .پیوات هتاه
تنگاتنگ ایناد با ایتاالت م حت ه آمنیکتا ه جهتاد نتنع ا بت هیته در دهراد حکومتت
ریچارد ایکهود ک بخش اعظم ایانمن ههاه اظتاما ه نتنع ا اق صتاده تهتناد در استن
هقت ه ب هد هیچ انطکا

تقاب ه

ی ا حان ماش ان مهمتنین نمین ها ه عوامت

تش ی رها تحقیقات هه اه ایناد در ده ه  03ش ( ) ۰3ه محتن

دهلتت شاهنشتاها

در ساخت اینهگا هاه اتدا بود.
 .3فناین رکود ه سوءظن ان دهر ه جنال فورد تا دهر ه جیدا کارتن :مقامات آمنیکتا ان
اب اه سال  2200ش ( ) 21۰0در یک فشار دهسوی در ارتباط با بناام هاه هه اه ایتناد
قنار گنف ن ؛ ان یتک ستو تتنس ان دست یابا ایتناد بت تجهیتزات پیشتنف ه اتدتا ه امکتاد
بهن گینه اظاما ان آد هجود داشت ه ان سوه دیگن قناردادهاه هنگدت ستود سنشتاره
را ب شنکتها ه اق صاد آمنیکا تزریا ماکند ه هنگوا کاس ا ه تعل ماتوااهتت میت اد
را ب رقباه ارهپایا ب هیه آلداد ه فنااه بهتپارد .ذهنیتات ج یت مقامتات کتا ستدی ه
پیششنطهاه هاشنگ ن بناه فنهش ننای اتدا بت ایتناد ه مهتا اظتارتا رهات رهابتد
هه اه ده کشور را با رکود ه اوساد مواج کتند .شتا در مصتاحب اه بتا اشتنی ه بیتزاش
هیک در  33آباد  2200با اشار ب هدکارههاه هه اه ایناد ه ایاالت م حت

آشتکارا

ان بنهن پار اه پیششنطها ه مشکتت سخن گدتت .اکبتن اع دتاد ر تیش ستانماد ااتن ه
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اتدا ایناد ایز در مهن  2200ب طور غینمه قیم سیاستهاه محت هدکننت ه آمنیکتا را در
اا قال تکنولو ه اکوهش کند ه خواس ار رهشهاه سانا ه منطقاتتن بنختا کشتورهاه
نتتنع ا در اا قتتال فنتتاهره هه ت اه ب ت جهتتاد ستتو ش ت  .فشتتار سیاس ت د اراد آمنیکتتا بتتن
شنکتهاه اتدا این کشور در ااجا معامتت با ایناد سنااجا باعث ایجاد اتوعا تعت ی
اظنیات ه عقباشینا تاک یکا مقامات دهلت شاهنشاها در نمین ه دس یابا بت تکنولتو ه
غناسانه اهراایو ش ه بن این اساس اتوعا خشتم ه آنردگتا در میتاد دهل دتنداد ایتناد
اهبت ب سیاستهاه جهاد ننع ا در بانه اتدا ب هجود آم  .این رکود بتا آغتان ریاستت
جدهوره جیدا کارتن بیش ن شت ه ستنااجا تحتوالت سیاستا کت ایتناد را ان مهتن 220۰
دربنگنفت ماا ااعقاد اهایا ه اجنایا قناردادهاه اتدتا میتاد ایتناد ه آمنیکتا در دهر ه
پهلوه ده ش  .سیاست دهپهلو هدنا با اوعا سوءظن ه سندرگدا کا ستدی ان اهاستد
ده ه  03ش ( ) ۰3بیش ن ش ؛ اما هنگز در سطو بینالدللا ب عنواد سیاستت جلتوگینه
ه کارشکنا در بنابن بناام ه هه اه دهلت پهلوه قلد اد اداش .
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