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  اي پتروشيمي و انرژي هستههاي  فراوردهگاز، 

  
 گاز و ديپلماسي

 ميــان ايــران و امريكــا 1337 اســفند 14ي   قــرارداد دوجانبــهعقــادن اپــس از
مطبوعـات و راديـوي شـوروي    . مناسبات ايران و شوروي رو به وخامت گذاشت       

ضا شـد،   روزي كه ايـن قـرارداد امـ       . اي مداوم به ايران و شاه را آغاز كردند          حمله
 11روز  . ترسـد   نهاد ناميد كه از ملـت خـود مـي           خروشچف شاه را  فردي سست     

اسفند، چند روز مانده به امضاي قرارداد، ايران به اطالع مقامات شـوروي رسـاند               
 را كـه مقامـات شـوروي مـدعي هـستند بـه       1300كه آن بخشي از معاهدة سـال        

مقامات . شناسد  سميت نمي موجب آن حق دارند به خاك ايران نيرو بفرستند، به ر          
از نظر مقامات ايـران قـرارداد دوجانبـه         . معنا دانستند   شوروي اين اظهار نظر را بي     

. قراردادي دفاعي بود و فقط براي حمايت از ايران در برابر تجاوز بسته شده بـود               
مقامات شوروي پس از نصب بلندگوهايي عظيم در كنـار مـرز ايـران شـروع بـه                  

جويانه بلندگوهايي در     ايران هم در اقدامي تالفي    . لتش كردند بدگويي از شاه و دو    
انتقادات شوروي در تمام طـول سـال بعـد ادامـه       . مرز جنوبي شوروي نصب كرد    

 ايـران   ردها ناميد كـه دا      يافت و فروكش نكرد و خروشچف شاه را نوكر امريكايي         
ها پايگـاهي   ييگفت پس از آنكه امريكا او مي . ندك  را به پايگاهي امريكايي بدل مي     

كننـد، همـان گونـه كـه كوبـا را تـرك               در ايران پيدا كنند ديگر ايران را ترك نمي        
   1.نكردند

                                                 
گشتي بر ، از پراودا، به نقل از طهمورث آدميت، 1339 تير 21ترجمة كنفرانس مطبوعاتي خروشچف در تاريخ . 1

 .164. پيشين، صخاطرات سفير كبير ايران در شوروي، : ها گذشته



   زندگي و زمانة شاه 618

 كه شـاه او را      ،در اين دورة دشوار مقامات شوروي و اعراب به رهبري ناصر          
شـاه  . كردنـد    از شـاه انتقـاد مـي       زمان   هم دانست،  نشاندة مقامات شوروي مي     دست

اي بـه خروشـچف       در مسكو، را مأمور ارسـال نامـه       طهمورث آدميت، سفير خود     
به اعتراض گفـت كـه لحـن نامـه          و  كرد، ولي خروشچف از آن نامه خشنود نشد         

تـوانم بـه شـما نـشان          حتي مي ". حكايت از مداخلة امريكا و بريتانيا در امور دارد        
ا طـي گفـت      2".بدهم كه در كجاها نشاني از دخالت آنها وجـود دارد           گوهـا   و    امـ

تواند با عضويت ايران در سنتو و قرارداد دوجانبة ايران و اياالت              كرد كه مي  اشاره  
بـرايش اهميـت زيـادي       از ايـن پـس    هيچ كدام    به احتمال زياد   .متحده كنار بيايد  

 در   بازدارندة  عامل اصلي   را به عنوان   اي   هسته نيروي 1338 از دي     او زيرانداشت  
  3. بودانتخاب كردهراهبرد دفاعي شوروي 

  
 كـه خروشـچف درگيـر       حـدس زد   ه هـاي خروشـچف    تـ  بر اسـاس گف    هشا

 بـا ايـران نـرمش       شگـذرد كـه در مناسـبات        مشكالت خويش است و ديري نمـي      
 شاه به اين نتيجه رسيده بـود كـه          1340 تا سال    .خواهد داد بيشتري از خود نشان     

تري را با خروشچف خواهد گذرانـد زيـرا مناسـبات             با آغاز دهة جديد دورة آرام     
ه با مقامات چيني، كه به اعتقـاد شـاه از نظـر قـومي، ملّـي و ايـدئولوژيكي                    روسي
بنابراين مقامات  . شد  خواهدكردند، دشوارتر      شوروي را دنبال مي    مخالفاي   برنامه

. شوروي ناگزير بودند سرانجام با غرب كنار بيايند تا بتوانند عليه چين اقدام كنند             
و شـوروي بـه طـور مـستقيم اثـر            ايـران    روابـط هاي مـصلحتي بـر        اين ضرورت 

شگردهاي . كرد  ولي شاه ناگزير بايد دست خود را با احتياط بازي مي          . گذاشت  مي
. كردنـد    محدوديتي زماني داشتند و به مـوازات تغييـر شـرايط تغييـر مـي               تاكتيكي
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به سوي جنوب يعني به طـرف خلـيج         را  هاي راهبردي مقامات شوروي       ضرورت
هـا و زمـان       مشي   اتخاذ خط  بر چيني   ن حال سياست  در هما  .نددرمي ب پيش  فارس  

 كه شاه  با استفاده از       بيانجامداي    وقفه  به  مي توانست  گذار بود و     اجراي آنها تأثير  
 مي انديشيد كه بخـت    شاه   . در برابر مقامات شوروي اتخاذ كند      مناسبآن روشي   

  طالـب   به دليـل منازعـات خـود بـا هنـد           احتماالّست زيرا مقامات چيني هم      وابا  
 تفاهم بين ايـران و پاكـستان و مـسائل       ، به ويژه كه    بودند اوتر با     مناسبات دوستانه 

. شد مقامات چيني در پي دوستي بـا ايـران باشـند             امنيتي پاكستان با هند باعث مي     
مي  دورنماي آينده نويدبخش     اما ،هنوز شرايط مناسب نبود و تهديدات بر جا بود        

  .نمود
  

رفتار خروشچف نسبت بـه ايـران و شـاه در سـال           .  بود  درست  شاه برداشت
 تغيير كرد، بخشي به دليل مسائل خروشچف بـا چـين و ايـاالت متحـده و                  1341

 خـود در سـال   "قـول سـربازي  "او بـه    . بخشي هم به دليل ديپلماسي ماهرانة شاه      
 ايران پايگاهي براي حمله به اتحـاد         اشاره و تكرار كرد كه نخواهد گذاشت       1335

، 4دداشت تفاهمي بين نـيكالي پگـوف  يا 1341 شهريور24 در روز .شوروي شود
 و عباس آرام، وزير امور خارجه، مبادله شد كه به موجب آن ايران              ،سفير شوروي 

كرد در خـاك خـود پايگـاهي موشـكي در اختيـار كـشورهاي بيگانـه                   تضمين مي 
د و محمـ  توسـط    "اي  بسيارگرم و دوسـتانه   " در ماه مهر خروشچف پيام       5.نگذارد

فروغي، قائم مقام وزرات امور خارجه، فرستاد و از شاه دعوت كرد هر گاه مايـل                
، در قفقاز و در سـاحل دريـاي سـياه بـرود، كـه               6باشد براي استراحت به سوچي    

                                                 
4. Nikolai Pegov 

. ، صص2003طرح تاريخ شفاهي ايران، بتشدا، خاطرات محمود فروغي، ؛ حبيب الجوردي، 1266: 3گاهنامه، . 5
121-113. 
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راي فرانسه بود و پيامي هم براي نخـست وزيـر و وزيـر امـور                 ي جايي مثل ريوي  
 او  7.د شـوروي دعـوت كـرد      خارجه فرستاد و از آنها براي ديداري رسمي از اتحا         

. همچنين پيشنهاد كرد كه رئيس جمهور اتحاد شوروي متقابالً از ايران ديدار كنـد             
هـاي مقامـات شـوروي        شاه از اين تغيير لحن خشنود شد ولي نـسبت بـه هـدف             

همچنان مظنون بود، به ويژه نسبت به گرايش پرشور مقامـات شـوروي در مـورد                
هـاي ارس     ات هيدورليك بر روي رودخانـه     همكاري براي ساختن سدها و تأسيس     

هـاي حفاظـت از       و اترك، عمليات اليروبي در ساحل جنوبي درياي خـزر، طـرح           
ها، ساختن انبارهاي گندم، ارسال تراكتور براي كشاورزي، كـه تـا سـر حـد                  ماهي

آنهـا مايـل بـه همكـاري      . شد  ممكن بهاي آنها در برابر صادرات ايران دريافت مي        
در موقعيتي قرار گيرند كـه بتواننـد بـا وارد           " شاه مايل نبود آنها      بيشتر بودند ولي  

، از سـوي ديگـر      ".آوردن فشارهاي اقتصادي مقاصد سياسي خود را عملي كننـد         
خواهـد بـه       را وادارد آنچه را مي     يغربمقامات  ها    شاه مايل بود با استفاده از روس      

نگـران حفـظ ميـزان      "ت  گفـ دابليو هريسون، سفير بريتانيـا،      . او به جي  . او بدهند 
المنـافع بايـد      صادرات ايران به غرب و افـزايش آن اسـت و كـشورهاي مـشترك              

تشخيص دهند كه در مورد خريد كاالهاي ايراني مسئوليتي دارند و بايد از رانـدن               
در همـين زمينـه او چنـين اسـتدالل           8".ايران به آغوش اتحاد شـوروي بپرهيزنـد       

هاي    فرق دارد و شكوه داشت از اينكه شركت        كرد كه ايران با كشورهاي عربي      مي
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 شاه به اطالع كنسرسيوم هـم       9.نفتي متوجه نيازهاي اقتصادي و مالي ايران نيستند       
هايي را در مورد منابع گـاز خـود اجـرا كنـد و      رساند كه ايران مصمم است برنامه 

  .انتظار حسن نيت و همكاري روزافزون آنها را دارد
  

 بود،   كرده به ايران دعوت      او را  ه پيشنهاد خروشچف  بشاه  لئونيد برژنف، كه    
درست يك ماه پيش از ورود وي، دوگل كـه          .  وارد تهران شد   1342 آبان   25روز  

توانست از    شاه نمي . ه بود در ايران بود شاه را به خاطر دستاوردهاي بزرگش ستود         
به شاه    بسيار مورد تحسين شاه بود و      زيرا دوگل برژنف مانند دوگل استقبال كند،      

گونه از    تا سر حد ممكن همان    كوشيد  با اين حال    ،    10كرد  او مانند الگويي نگاه مي    
او به خاطر معاهدة منع آزمايشات اتمي كه در ماه مـرداد در             . پذيرايي شود برژنف  

مسكو امضا شده بود به برژنف تبريك گفت و به عنـوان خوشـامدي بـه ميهمـان                  
آن معاهـده در    شكل گـرفتن    هم فوري پس از     ايران  "خود در ادامه اشاره كرد كه       

اميدوار است كه اين نخستين گام دنيـا در راه          " و   ". آن را امضا كرده است     ،مسكو
به برقراري صلح اعتقاد و به آن نياز دارد         " زيرا ايران    ".تضمين صلح جهاني باشد   

 را اي بردارد كه شايـستگي آن  هايي استوار به سوي پيشرفت و توسعه   تا بتواند گام  
   11".دارد

  
بنـدي سياسـي يـا         صـف   تغييـر  برژنف با خرسندي ايران را ترك كرد؛ او بر        

كمـي  .  تأكيد نكرد و شاه هم از مواضع اظهار شدة خود منحرف نشد             ايران نظامي
هـاي فنـي و       پس از ديدار برژنف، ايران و اتحـاد شـوروي يـك رشـته توافقنامـه               
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سكو به فروغي پيشنهاد كـرده      هايي كه خروشچف در م      اقتصادي را در مورد طرح    
سـدهايي بـر روي دو رودخانـة        ها به احداث       كه در آن   بود، در تهران امضا كردند    

عمليات اليروبي در سراسر ساحل جنوبي درياي خزر، طـرح   انجام  ارس و اترك،    
  12.شده بودره  اشاها، و ساختن انبارهاي گندم حفاظت از ماهي

  
تگوهاي وي بـا سـران شـوروي بـه          گف.  شاه به روسيه رفت    1344در خرداد   

هــاي  قــراردادي در اصــل دربــارة گــاز در برابــر كارخانــة ذوب آهــن و كارخانــه
را امضا كرده نيروها  قرار داد وضعيت    با توجه به اينكه ايران      . انجاميد  سازي    ماشين

بود و با توجه به اينكه از زمان آخرين ديدار شاه و برژنف، كه در ايـن زمـان بـه                     
 بـه   اتحاد شوروي بدل شده بود، مناسبات عراق با اتحادشوروي روز         قدرت عالي   

از نظر ايران   . آمد   شده بود، آن قرارداد دستاورد بزرگي به شمار مي          تر نزديكروز  
مبادلة گاز نه تنها باعث دستيابي اين كشور به تخـصص و مـواد اوليـة الزم بـراي         

شد، بلكـه راهـي بـود         سازي مي   هاي ماشين   ساختن كارخانة ذوب آهن و كارخانه     
داشتن كارخانة ذوب آهن از     .  توليد انرژي در كشور    وبراي استفادة درست از گاز      

. آرزوهاي هميشگي ايرانيان از زمان انقالب مشروطه و تـشكيل مجلـس اول بـود          
آن قرارداد به منزلة امضاي سند استقالل كـشور تلقـي شـد، هـر چنـد برخـي از                    

 انتقـاد   آن نظرهـاي اقتـصادي از         كشور از نقطه   نظران در ايران و خارج از       صاحب
تـر از     بهتـر و ارزان   را  توانست آهن و فـوالد        به گفتة اين منتقدان ايران مي     . كردند

معنـا تلقـي كـرد و همـان      شاه اين استدالل را به كلي بي     . المللي تهيه كند    بازار بين 
كارخانـة ذوب   انگيزة اصلي داشتن    گرايي    مليگونه كه به وزراي خود توضيح داد        

 او   از نظـر     .آهن و نياز مبرم به آن بيشتر از نظر امنيت ملي بود تا از نظر اقتصادي                 
ساختن كارخانة ذوب آهن همچنين از نظر اقتصادي و فناوري هـم قابـل توجيـه                
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علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد وي كه مذاكرات مربوط به عقد قـرارداد ذوب             . بود
 :گويد آهن را انجام داد مي

 
از جنبه احساسي مـسئله، از نظـر اقتـصادي هـم ايجـاد ذوب آهـن در        ولي خارج

با . به اين معني كه ما داراي منابع آهن هستيم. قابل توجيه است كشوري مانند ايران كامال
پيش باب شده مي توانيم گاز را به عنوان انـرژي جـايگزين ذغـال     تكنولوژي كه بيش از

ميـزان  .  با روش كوره هاي الكتريكي فوالد توليـد بكنـيم  بلند به جاي كوره. سنگ بكنيم
درآن زمان بود، و بعدا هم خيلي بيشتر شد، كه اجازه مـي داد   مصرف ما هم به اندازه اي
به صورت كلـي تـري اگـر    . فوالدسازي در كشور داشته باشيم نه يك بلكه چندين واحد

يك ميليون تني را قابل توجيه كارخانه فوالدسازي باالي  بخواهم بگويم، در آن زمان يك
 هزار تن بود، ولـي  550مرحله اول، ذوب آهن اصفهان  در. اقتصادي تشخيص مي دادند

پس از نقطه نظـر ميـزان   . گسترش بدهيم به دوميليون تن با پيش بيني اينكه اين را بتوانيم
ايـن  نكته اي كه مطـرح اسـت   . المللي قابل توجيه بود ظرفيت اين كارخانه در سطح بين

تمام مـي شـود و كارگرهـاي شـما تـا چـه انـدازه         است كه مواد اوليه شما به چه نرخي
هنگامي كه صنعت را ايجاد نكنيد و آن چنـد   اين هم چيزي است كه تا. ورزيدگي دارند

است كه راندمان تان به پايه ژاپن يا آمريكا  سال اول تكنولوژي الزم را فرا نگيريد واضح
 13.نمي رسد

 
. قدان اين بود كه فناوري شوروي به خوبي فناوري ژاپن يا امريكا نيـست             ايراد منت 

گفت در نخستين مراحل استفاده از ذوب آهن ايـن حالـت                عاليخاني در پاسخ مي   
  . وجود ندارد

  
بنابراين آن جائي كه فوالد گداختـه شـما         . تكنولوژي شوروي ها به خوبي بقيه بود      

شـد    ميمشكل زماني مطرح .كرد ل بقيه درست ميتكنولوژي روسي آن را كامال مث داريد،

                                                 
 عاليخاني، ، مصاحبه با علينقي1350-1340، سياست و سياستگذاري اقتصادي در ايران، خميرضا اف  غالم.١۴
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هـاي كنتـرل    و همچنين اتاق. بسازيد  يا صفحهورق   نورد، تيرآهن، ريل يا   خواستيد  كه مي 
هاي شوروي سه يـا       دستگاه.  پيشرفتة الكترونيك نياز داشتيد    تكنولوژي  را كه در آنجا  به       
ما به ايـن دليـل بـه        . شد  خته مي هايي بودند كه در غرب سا       تر از دستگاه    چهار برابر بزرگ  

كـه در غيـر ايـن صـورت هـدر           [خريديم    اين وضع تن داديم كه آنها را در برابر گاز مي          
گـام بلنـدي در راه يـادگرفتن علـم          كارخانة ذوب آهن    از سوي ديگر، ساختن     . ]رفت  مي

  ايران آغـاز بـه توليـد       1350در دهة   . فلزشناسي و ديگر علوم مربوط به آهن و فوالد بود         
 كرد كه تقريباً به اندازة واحدهاي توليدي قابل مقايـسه           احياي مستقيم   فوالد با استفاده از     

  14.و موجود در غرب كارآيي داشت
  

شد كـه      گفته مي . سازي اراك هم وارد آمد      هاي ماشين   همان انتقاد به كارخانه   
عاليخـاني در پاسـخ     . ها بيش از حد بـزرگ و چنـدان خـوب نيـستند              اين دستگاه 

ها بـراي سـاختن       اين دستگاه ". دهند  گفت ولي آنها كاري را كه بايد، انجام مي          مي
كـار  . هاي فـوالدي و غيـره بودنـد         ابزار و آالت سنگين از ديگ بخار گرفته تا پل         

كرد آيـا توليـد       مهم نحوة طراحي آنها بود كه مشخص مي       . دادند  خود را انجام مي   
 نحوة طراحي غربي آنها را قابـل عرضـه در           ما با استفاده از   . نهايي بازار دارد يا نه    

  15".كرديم بازار مي
  

شد ايران بتوانـد    به اتحاد شوروي باعث مي     لوله   كشيدن شاه از نظر عاليخاني    
 بـه خـوبي     رفـت   ، هدر مي   براي مدتي بيش از نيم قرن      ،از گازي كه تا به آن زمان      

  ايـن خـط لولـه     افـزون بـر     .  بـود  "زيافتـه با"گفت اين ثروتـي       او مي . استفاده كند 
 كيلـومتر و  160موقعيتي بالقوه براي صنعت متكي بر گاز را در داالني بـه عـرض    

ما امكان صنعتي كردن كشور با استفاده از        ". آورد   كيلومتر فراهم مي   1600به طول   
 كـه   اين هم ديدگاه شاه بود     ".گاز را از جنوب تا ساير نقاط كشور گسترش داديم         

                                                 
 .176. همان، ص. 14
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تـا آنجـا كـه      " : ركت ملـي گـاز ايـران دسـتور داد         به تقي مصدقي، مدير عامل ش     
ها اغلب صنايعي كـه از         بنا شد طي سال    16".توانيد شبكة گاز را گسترش دهيد       مي

كردند گازسوز شوند و اين طرح در مـورد بـسياري از آنهـا هـم                  نفت استفاده مي  
  .شد عملي شد و به اين ترتيب نفت براي صادرات ذخيره مي

  
اه با نيكالي پادگورني، رئيس جمهور اتحاد شوروي        ، ش 1349 آبان   4در روز   

بر روي پل رودخانة مرزي اترك ديدار و او را تا شهر آستارا، جايي كه شـاه لولـة     
روز پاييزي ماليمي بـود، شـاه دوسـتانه بـه           . گاز بنا بود افتتاح شود، همراهي كرد      

 بـه ظـاهر   در اين روز خوش، كه  ". گيرد  پادگورني گفت كه اين را به فال نيك مي        
 مناسـبات    اهميـت    طبيعت هم آن را جشن گرفته است، مايلم يك بـار ديگـر بـه              

مـايلم بـه شـما      . دوستانه و روحية همكاري موجـود بـين دو كـشور اشـاره كـنم              
. كنـيم   يادآوري كنم كه ما هم به سهم خود سياست مستقل ملي خود را دنبال مـي               

ايـم روزبـه روز       گزيـده من هم ترديدي ندارم كه اين سياسـت منطقـي كـه مـا بر              
   17 ".آورد هاي بهتري برايمان به ارمغان مي نتيجه

***  
  

 هنـوز هـيچ     1344به هنگام امضاي قرارداد گاز بـا اتحـاد شـوروي در مهـر               
 گازي براي صادرات وجود داشـت، نـه شـركت            نه -زيربنايي مشخص نشده بود   

 راينـد  چگونـه ف   اين كـه  براي  يافته     و نه تفاهمي سازمان    ،گازي براي مديريت گاز   
 1333در موافقتنامـة كنـسرسيوم در سـال         . توسعه، انتقال و تبادل را مديريت كنند      

قيد شده بود كه شركت اكتشاف و توليد، يكي از دو شـركت عامـل كنـسرسيوم،                  
                                                 

. سي. واشنگتن، ديگر غالم رضا افخمي، بنياد مطالعات تاريخ شفاهي ايران، مصاحبه با تقي مصدقي، مصاحبه. 16
 . 1:20، 1987 نوامبر 30

 .1959: 4گاهنامه، . 17
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رود و شركت ملـي   به كار ميجمله گازي را كه براي توليد مشتقات    ميزان گاز، از    
 دارد، ارزيـابي كنـد، و آن ميـزان گـازي را             نفت براي مصرف داخلي بـه آن نيـاز        

تواند پس از ارزيابي گاز مورد تقاضاي كنسرسيوم و شـركت             مشخص كند كه مي   
هاي عامل آن، در اختيار شركت ملي نفت بگذارد، مشروط به اين كه ايران بهـاي                

كنترل تجهيزات جديد و فرايند توليد و       . تجهيزات الزم براي انتقال گاز را بپردازد      
اين هم به درستي روشن نشده بود كـه  . تقال گاز با  شركت اكتشاف و توليد بود       ان

از نظر كنسرسيوم گاز مايع بخشي      . خواهد گاز خود را صادر كند       ايران چگونه مي  
از نفت خام بود و فقط كنسرسيوم حق صدور گاز مايع از منـاطقي را داشـت كـه         

آن حـق را بـه هـيچ كـس          كنـسرسيوم حاضـر نبـود       . كرد  نفت آن را استخراج مي    
شد، هر مقدار     ديگري واگذارد و از آنجا كه گاز مايع بالقوه جانشين نفت تلقي مي            

دانست و بر اين اساس الزم        از صادرات آن را بخشي از سهمية صادراتي ايران مي         
شـركت ملـي نفـت    . آمد ايران به همان نسبت صدور نفت خود را كاهش دهد            مي

 وارد مـذاكراتي بـسيار      1344ق ايـران، در سـال       ايران، براي روشـن كـردن حقـو       
 را  خـود طوالني با كنسرسيوم شد و ديري نگذشت كه حقوق ايران بر گاز طبيعي              

ايـن وضـعيت    . ثابت كرد هر چند هنوز سرنوشت گاز مايع مـشخص نـشده بـود             
جديد باعث شد ايران بتواند مدعي كنترل بالقوة گاز طبيعي خـود شـود و مبنـايي           

اكره با شوروي به دست آيد، ولي ايران هنوز در واقـع نـه گـازي       حقوقي براي مذ  
  18.اي براي انتقال آن داشت و نه خط لوله

  
كرد و اعتقاد داشت كـه اگـر مهلتـي بـراي ايـن          شاه اين فرايند را تشويق مي     

آماده كردن مقدمات اين    . آيد  اي جدي به دست نمي      كارها مقرر نشود هرگز نتيجه    
                                                 

مصاحبه با محسن صنعت گاز ايران از آغاز تا آستانة انقالب، آبادي، مقدمة كتاب غالم رضا افخمي،  فرخ نجم.  18
ن؛ مصاحبه با ، از اين پس مصاحبه با شيرازي؛ مصاحبه با مصدقي، پيشي1999شيرازي، بنياد مطالعات ايران، بتسدا، 
 .مصاحبه با پرويز مينا، پيشيننگاهي از درون، : تحول صنعت نفتعاليخاني، پيشين؛ غالم رضا افخمي، 
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سرانجام گازي كه بنا بـود      . كت ملي نفت ايران گذاشته شد     موافقتنامه بر عهدة شر   
آن را در   : بهاي كاالها و خدمات اتحاد جماهير شوروي باشد به موقع آمـاده شـد             

لولة اول گاز ايران مسافت       كردند و در شاه     پااليشگاه بيدبلند، در جنوب، تصفيه مي     
ت ملي نفـت ايـران   كرد كه شرك  اينچي طي مي42اي   لوله   كيلومتر را در شاه    1106

 40اي  لولـه  شاه هاي زاگرس به شهر ساوه كشيده بود، و از آنجا           آن را از باالي كوه    
ا  را به مرز اتحاد شوروي در آسـتار         آن ، كه پيمانكاران روسي كشيده بودند،     اينچي

 گـاز را بـه شـهرهاي شـيراز،          ، كيلومتر خط لولة فرعي    667در اين مسير    . ردبمي  
رساند كه قرار بـود بعـدها ايـن شـبكه بـه ديگـر                  تهران مي  اصفهان، قم، كاشان و   

ده ايستگاه تقويت فشار با قـدرت       . شهرها و دهات غربي كشور نيز گسترش يابد       
 مقامــات شــوروي 19.رانــد  اســب بخــار گــاز را در ايــن راه پــيش مــي 457200

هـاي تقويـت فـشار در طـول راه در             كارشناساني را هم براي رسيدگي به ايستگاه      
 52به داليلي كه از نظر فني روشن نيست، آنهـا بـر وجـود               .  ايران گذاشتند  اختيار

نفر كارشناس براي هر ايستگاه اصرار كردند ولي در نهايـت بـه دو نفـر رضـايت                  
بهـاي گـاز بـر اسـاس        . شد  مستهلك مي  سال   8هاي شاه لوله پس از        هزينه. دادند

 1000 سـنت بـراي هـر        7/18بهاي نفت خام تثبيت شد و در نتيجه از بهاي اولية            
 سـنت، در    8/30 بـه    1352 و تا سال      سنت، 22/ 81 به   1351ب تا سال    كعفوت م 

بهاي گاز بـه نـسبت      .  سنت رسيد  80 به   1357 سنت و در سال      57 به   1353سال  
افزايش بهاي نفت پايين بود زيرا شاه خواستار مناسبات حسنه با مقامـات روسـيه               

ده براي معامالت تهاتري با شـوروي معـادل         از نظر او ارزش گاز مورد استفا      . بود
  20.هزينة نگهداري چند لشكر نظامي در مرز آن كشور بود
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 10 ميليـارد متـر مربـع در سـال بـود، كـه               16لولة اول گاز ايران       ظرفيت شاه 
 ميليـارد آن در داخـل كـشور بـه مـصرف             6ميليارد آن به اتحاد شوروي صادر و        

گفتـيم ايـران در برابـر گـاز خـود چنـد             همان گونـه كـه پـيش از ايـن           . رسيد  مي
كرد، از جمله مجتمع فوالد اصفهان و كارخانة          گذاري زيربنايي دريافت مي     سرمايه
به هر حال، پس از آنكه بهـاي ايـن خريـدها بـا ارسـال گـاز                  . سازي اراك   ماشين

تواند همچنـان بـه صـورت         پرداخت شد، معلوم نبود كه ايران براي چه مدتي مي         
اد شوروي گاز صادر كند، بيشتر به ايـن دليـل كـه از نظـر ايرانيـان                  تهاتري به اتح  

ولي عكس اين حالت در مـورد سـرازير         . كاالهاي شوروي ارزش خريدن نداشت    
 اغلـب واردات    1349تـا سـال     . شدن كاالهاي ايراني به اتحاد شوروي صادق بود       

 كـشور   ايران از اتحاد شوروي مواد اوليه بود در حالي كه اغلـب صـادرات بـه آن                
كاالهايي مصرفي از تيغ صورت تراشـي گرفتـه تـا پودرهـاي شتسـشو، كفـش و                  

المللي به ارز نياز داشت ولي روبل اين نياز            ايران براي معامالت بين    21.يخچال بود 
از راه مبادلـة  اين مسئله به طرح خط لولة دوم گـاز بـه اروپـا            . كرد  را برآورده نمي  
 1350ي عـادي اسـت ولـي در اوائـل دهـة              انجاميد، كه امروز كار    نفت با روسيه  

   22.نخستين نوع خود بود
  

، تقريباً مقارن با زمـاني      1352لولة گاز در پاييز       مذاكره دربارة دومين خط شاه    
كه بهاي نفت چهار برابر شده بود، بين ايران، آلمان، فرانسه و چكسلواكي شـروع               

 آغاز شـد و     23رورگفتگوهاي مقدماتي بين شركت ملي گاز ايران و شركت گاز           و  
. رفته رفته فرانسه، اتريش، اتحاد شوروي و چكسلواكي وارد آن مـذاكرات شـدند             

 1354 آذر 9 ماه طول كشيد و به قراردادي منتهي گـشت كـه در           22اين مذاكرات   
                                                 

 .114. عاليخاني، پيشين، ص. 21

 103. پيشين، مصاحبه با شيرازي، صصنعت گاز ايران، غالم رضا افخمي، . 22
23. Ruhr Gaz 
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بر اساس فرمولي به نسبت پيچيده، بنـا بـود ايـران گـاز را از                 .در تهران امضا شد   
هــا همــان مقــدار گــاز را در  نــد و شــورويآســتارا بــه اتحــاد شــوروي منتقــل ك

 واقـع در مـرز    25گـارتن  واقع در مرز آلمان و چكسلواكي و در بـوم  24ويدهاوس
 ، لولة دوم گـاز ايـران       اين خط لولة جديد، شاه    . اتريش و چكسلواكي تحويل دهند    

شـد و بـه طـول        هاي مهم و پااليشگاه هاي گاز، آغاز مـي           كنگان، يكي از حوزه    از
اي به قطـر       كيلومتر ديگر در لوله    168 اينچ و    56ر در لوله اي به قطر        كيلومت 1196

 كيلومتر آخر اين خط لوله از كـوه نمـك بـه آسـتارا               480. يافت   اينچ ادامه مي   48
 ميليارد متر مكعب گـاز در سـال را بـراي            11شد، و هدف دوگانة تهية        كشيده مي 

اي صـادرات دنبـال      ميليارد متر مكعـب گـاز در سـال را بـر            17مصرف داخلي و    
 فوت مكعـب معـين شـده بـود كـه            1000 سنت براي هر     80قيمت كف   . كرد  مي

يافت و    اگر اين طرح ادامه مي    . كرد   درصدي را تضمين مي    14اي    بازگشت سرمايه 
گرفـت، بـه احتمـال زيـاد كـل            اين خط لوله مطابق برنامه مورد استفاده قرار مـي         

 44 روي هم ظرفيت انتقـال       2 و   1اي  ه  لوله  شاه. گشت   سال بر مي   5سرمايه ظرف   
ترين داالن عبور گاز در دنيـا         ميليارد متر مكعب گاز را در سال داشتند، اين بزرگ         

  26.پس از داالن گاز اتحاد شوروي بود
  

اي   ها را متوقف كرد ولي پـس از وقفـه           لوله  انقالب عمل صادرات گاز از شاه     
 چيـزي در    1375دو تـا سـال      چند ساله استفاده از ظرفيت داخلي از سر گرفته ش         

 در صـد آن   68شـد، كـه        تريليون فوت مكعب گاز در ايران توليد مي        45/2حدود  
هاي نفتي از آنهـا       سوزاندند يا در نهايت در ميدان       مصرف داخلي بود و بقيه را مي      

هاي صـادراتي خـود را، حتـي در حـد پـيش از                اگر ايران طرح  . كردند  استفاده مي 

                                                 
24. Weidhous 
25. Baumgarten 
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پـس از ايـاالت متحـده،       (د، اكنون در توليد گاز مقام چهارم        انقالب، ادامه داده بو   
بعد از كانـادا، روسـيه، هلنـد، نـروژ و       (و در صادرات مقام ششم      ) روسيه و كانادا  

  27.را داشت) اندونزي
***  
  

پس از آنكه قرارداد با مقامات شوروي امضا شـد، تقـي مـصدقي مـسئوليت                
نا شد نخـست بـر احـداث خـط          مديريت صنايع گاز ايران را به عهده گرفت، و ب         

 به بعد، مديريت شركت ملي گاز ايران        1348ها نظارت كند و سپس، يعني از          لوله
او فردي فعال، قاطع و جدي بـود، از آن گونـه افـرادي كـه  در                  . دار شود   را عهده 

لولـه    او مسئول مذاكره براي دومين شـاه      . هاي توليدي مورد عالقة شاه بودند       طرح
ه شركت ملي گاز ايران را به طرف معاملـة ارزشـمندي بـراي              شد و مسئول اين ك    

هاي گاز بـراي      او در مورد حق توسعة ميدان     .  بدل كند   مقامات شوروي و اروپايي   
هـاي    شركت ملي گاز ايران به مذاكره پرداخت و اين شركت را از قيد محدوديت             

 در مـورد    او همچنـين  . هاي نفتي آزاد كـرد      قانوني و عملي در مورد گاز در ميدان       
از جمله شركت گاز مايع     ،  چند معاملة توليد و صدور گاز مايع به مذاكره پرداخت         

هاي امريكـايي و نـروژي، مـشاركت          طبيعي كنگان، كه با كنسرسيوم ژاپن، شركت      
قـرار شـد كنـسرسيوم    .  در صد در آنها سهام داشت50داشت و شركت گاز ايران    

ر صورت فروش گاز به دولـت ايـران         گيرد، و د    هزينة گسترش ميدان را به عهده       
هنوز انقالب نشده بود كه مقامات امريكا و نروژ پا پـس كـشيدند              . ماليات بپردازد 

 20 ميليون تن از گاز طبيعي مايع به مـدت  4/2اما قراردادي براي صادرات ساالنه  
 درصـد   55شـد      كه به موجب آن ژاپـن متعهـد مـي          ه شد سال با مقامات ژاپن بست    

                                                 
بيست و . ، پيشين، صصنعت گاز ايران از آغاز تا آستانة انقالبآبادي، مقدمة كتاب، غالم رضا افخمي،  نجم. 27
 .دو
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ايـن بـا    . شـد    درصـد مـي    5/77ازد و به اين ترتيب سهم ايران بالغ بر          ماليات بپرد 
قراردادهايي كه ايران در مورد نفت بسته بود همخواني داشت ولي در مـورد گـاز                

اين قرارداد هم، مانند بسياري از قراردادهاي ديگـر، بـا بـروز             . سابقه بود   تقريباً بي 
  28.انقالب اسالمي پايان يافت

  
ما . ه سرسختانه خواستار استفاده از گاز در كشور بود        شا":  گفت  مي مصدقي

 1350 در دهـة     29".هم گازسوز كردن تأسيسات صنعتي را در اولويت قرار داديـم          
 سال ديگر ولي منابع گازي آن تا        40 -30كردند كه منابع نفتي ايران تا         ارزيابي مي 
ه هـر چـه     كرد ك   شاه مصدقي را تشويق مي    .  سال ديگر دوام بياورد    600در حدود   

هاي نفتـي از طـرح        به هر حال، نه مقامات روسيه و نه شركت        . تر اقدام كند    سريع
مقامـات شـوروي تـصور    . آمـد  گازسوز كـردن تأسيـسات ايـران خوشـشان نمـي        

هاي داخلي از ميزان گـاز موجـود بـراي صـدور بـه                كردند كه اين گونه برنامه      مي
م نفـت معتقـد بـود كـه         كنـسرسيو . كاهد  شوروي يا صدور از طريق آن كشور مي       

صادرات گاز ايران به اروپا و ديگر مناطق در نهايت باعث كـاهش نيـاز بـه نفـت                   
متأسفانه ما نه اين كياست را داشتيم و نـه ميلـي بـه ايـن كـه در مـورد                     ". شود  مي

ولـي بـر خـالف ديگـر      . داديـم تبليـغ كنـيم    اهميت و سودآوري آنچه انجـام مـي       
 اغلــب ســرماية خــود را خــرج كارهــاي كــشورهاي غنــي نفتــي در منطقــه، كــه

هـا،    كردند، مـا در ايـران سـرماية خـود را بـراي احـداث كارخانـه                  غيرتوليدي مي 
جواب من به كساني كه بـه       . كرديم  هاي توليدي صرف مي     تأسيسات و ديگر طرح   

گرفتند اين است كه در دنيا هر طرحي كه ظرف ده سال سرماية هزينـه   ما ايراد مي  
هزينـة  . آيد  رگرداند معتبر و از نظر اقتصادي مطلوب به شمار مي         شده براي آن را ب    

                                                 
 حبه با شيرازيپيشين، مصاصنعت گاز ايران، غالم رضا افخمي، . 28

  .همان، مصاحبه با مصدقي. 29
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 ميليـون دالر از آن درآمـد        640مـا سـاالنه     .  ميليارد دالر بود   2/2لولة دوم گاز      شاه
  30".خودتان محاسبه كنيد. داشتيم

***  
  

  پتروشيمي
مأموريـت  گفت و در كتـاب           از پتروشيمي سخن مي    1330شاه از اوائل دهة     

اي   او معتقد بود كه نفـت مـاده       . ه تفصيل دربارة آن بحث كرده است      ، ب براي وطنم 
شود و ارزش آن بيش از آنست كه فقط براي سـوخت بـه كـار                  است كه تمام مي   

شود براي توليد كاالهاي مـورد نيـاز افـراد بـشر از آن                گرفته شود در حالي كه مي     
اسـتفادة بـسياري     است زيرا مـوارد      " ممتاز اي  ماده"گفت نفت     او مي . استفاده كرد 

توانيم از موادي ديگر كه موارد اسـتفادة كمتـري دارنـد، بـراي سـوخت                  مي. دارد
 بخشي   گاز به عنوان   مسئلة. داريم  تر نگه   استفاده كنيم، و نفت را براي كارهاي مهم       

، رفته بود  مطرح بود، گاز از دوران دارسي در كمال اسراف هدر            ي نيز از ميراث مل  
براي ابد سوزانده شود مگر آنكه اقداماتي براي تغيير اين           همچنان   شتو امكان دا  

  31.فت گر ميوضع صورت
  

كـرد بـراي    ريـزي    برنامـه به اين نتيجه رسيده بود كه بايـد   شاه   1341تا سال   
ترين منبع درآمد ايران بـدل        در آينده به مهم   ... توليدات صنعت پتروشيمي    "اينكه  
ديگر افكاري بزرگ در سر داشـت و بـه           او در اين زمينه هم مانند موارد         32".شود

                                                 
 .همان. 30

صنعت پتروشيمي در ايران، از آغاز تا آستانه انقالب، مصاحبه با باقر مستوفي، بتسدا،  غالم رضا افخمي،  . 31
  .76-77.بنياد مطالعات ايران، صص

32. Mohammad Reza Shah Pahlavi, "A Future to Outshine Ancient Glories." Life, 
May 31, 1963, 66D.   
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باقر مستوفي، عضو هيئت مديرة    . كردند  گشت كه مانند او فكر مي       دنبال افرادي مي  
 كـه صـنعت     ه بـود  امور غير صنعتي نوشـت    مدير سازمان   شركت ملي نفت ايران و      
شود به صنعتي بدل كـرد كـه نقـشي مهـم و مـشابه بـا                   پتروشيمي در ايران را مي    

تواند بـا اسـتفاده از ذخـاير گـاز            ن در بازار دنيا بازي كند؛ ايران مي       پااليشگاه آبادا 
در . البته اين رؤياي شاه هم بود      33. پتروشيمي دنيا بدل شود    "نبع موازنه م"به  خود  
، در پي آغاز انقالب سفيد، او از منصور، نخست وزير، منوچهر اقبـال،              1342سال  

 خواسـت  ،عامل سازمان برنامهرئيس شركت ملي نفت ايران، و صفي اصفيا، مدير         
چند نفر را به او معرفي كنند و پس از آنكه آنها چنين كردند او بـاقر مـستوفي را                    

 دولت منشوري را براي توسـعة صـنعت پتروشـيمي           1342در اوائل سال    . برگزيد
اي اندك براي تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي موافقـت         تصويب و با بودجه   

 مجلـس قـانوني بـراي توسـعة صـنايع پتروشـيمي بـه               1343در اوائل سـال     . كرد
تصويب رساند و دولت هم در تابستان همـان سـال بـا سـاختار و مقـررات ايـن                    

  . سازمان جديد موافقت كرد
  

  :به گفتة مستوفي. اين سازمان جديد كار خود را در شركت نفت آغاز كرد
  

بنابراين مـا   . صنعت پتروشيمي را در مقياس كوچك نمي شود با كارآئي شروع كرد           
امـا،  . هاي بزرگ شريك شـويم  سرمايه نسبتا باال داشتيم و مي بايستي با كمپاني احتياج به

. شـناختند  ها شركت ملّي پتروشيمي ايران را كه تازه در شرف تشكيل بود نمي كمپاني اين
ر درنتيجه، به نفع ما بود كـه در ابتـدا د  . شركت ملي نفت ايران را خوب مي شناختند اما،

بايد چند سال در لواي شركت ملي نفت كار مي كرديم تـا  . كت ملي نفت باشيمشر شكم
شـركت ملـي نفـت سـرمايه     . البته، پتروشيمي به سرعت بـزرگ شـد  . بشناسند همه ما را

ما ناگهان ديديم كه در شـكم شـركت ملـي نفـت ده     . ميليون دالر بود  پنج هزاراش نقدي
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من رفتم پشت سر هم با شركت آاليـد  . ريع جلو رفتيمس. سرمايه داريم هزار ميليون دالر
هركـدام از  . گودريج، ميتسوئي، ميتسوبي شـي مـشاركت درسـت كـردم     كميكال، بي اف

يكي دو هزار ميليون، يكي سـه هـزار ميليـون دالر، يـا چيـزي       ها، يكي هزار ميليون، اين
يم بـه سـاختن     هركدام يك مقدار قرض كرديم و شروع كرد       . نزديك آن سرمايه گذاشتند   

شد مبلغـي در حـدود ده هـزار     زديد مي تعهدات را جمع مي ها و وقتي اين پول. كارخانه
  34.تنفت كه خودش پنج هزار ميليون دالر داش ميليون دالر در داخل شركت ملي

  
مستوفي معتقد بود كه اگر ايران موقعيت صدور محصوالت پتروشيمي خـود            

هـاي خيلـي زيـاد اگـر          شد، يعني بـا هزينـه       يكرد، اين كار سودآور نم      را پيدا نمي  
ها توان رقابت نداشتند و سـرمايه بـاز       شد قيمت   فروش به بازار داخلي محدود مي     

علينقي عاليخاني هم كه در آن زمان وزير اقتـصاد بـود همـين نظـر را                 . گشت  نمي
توانـستيم بـه قـدر نيـاز          يا مي . ما سر دو راهي قرار گرفته بوديم      مي گفت   . داشت
ماند و هزينـة     ي توليد كنيم، و معنايش اين بود كه توليد ما به نسبت پايين مي             داخل

قابـت راه    ر توانستيم با   رفت و در نتيجه هرگز نمي       ما به نسبت واحد توليد باال مي      
خود را به بازار جهاني باز كنيم، و معنايش اين بود كه اگر تقاضـاي داخلـي بـاال                   

 ديگر اين بود كه در مقياسي دست به توليد          رفت ناگزير به واردات بوديم؛ شق       مي
المللي به رقابت بپرازيم، حتي اگر براي مدتي محدود           بزنيم كه بتوانيم در بازار بين     

گـري ديگـران      تـر و بـا ميـانجي        شديم توليدات خود را با قيمتـي نـازل          ناگزير مي 
وارد بـازار   بفروشيم، تا اينكه بازار داخلي ما گسترش يابد يا ما ياد بگيريم چگونه              

   35.جهاني شويم
  

                                                 
 .63-64. همان، صص. 34

 .158. ص.  عاليخاني.35
 



 635 گاز، پتروشيمي، انرژي اتمي

ها هستند، كه اظهار تمايلي هـم         مستوفي مطمئن بود كه بهترين شريك ژاپني      
ها نه فقـط بـا خـود سـرمايه و فنـاوري               ژاپني. اند  به مشاركت در نفت ايران كرده     

از سـوي   . آوردند بلكه بازاري وسيع و آماده در ژاپن و در سراسر دنيا داشـتند               مي
ك خوبي براي ژاپن بـود زيـرا ذخـائر گـاز آن زيـاد، نيـروي                 ديگر ايران هم شري   

 در  .كارش نويدبخش، بازارش خوب، نظام سياسيش باثبات، و رفتارش جدي بود          
 معلوم شد كه به دليل رشد اقتصادي سريع ايران توليـد            1350 در اوائل دهة     عمل،

   .كند شركت پتروشيمي ايران و ژاپن فقط براي مصرف داخلي ايران كفايت مي
  

 بــين شــركت ملــي ،قــرارداد مــشاركت شــركت پتروشــيمي ايــران و ژاپــن
هـاي    پتروشيمي ايران و شركت ميتسويي ژاپن متشكل از كنسرسيومي از شـركت           

به موجب اين قـرارداد گـاز مـايع         .  به تصويب مجلس رسيد    1349ژاپني در سال    
شهري به  نفتي و ديگر محصوالت سبك نفتي به بندر ماهشهر، كه بنا بود در آنجا               

ايـن اقـدام    . شـد   نسبت بزرگ و مجتمع پتروشيمي عظيمي ساخته شود، حمل مي         
نـواعي از   ا واحـد  سـاخته شـد كـه گـاز را بـه                14 يـا    13چشمگيري بـود زيـرا      

لفـين سـاخته شـود و       وبه ويژه بنا بود از اتان مـواد ا        . كردند  تبديل مي محصوالت  
، پالستيك، و الياف بـه      .سي.وي.براي ساختن انواع محصوالت پتروشيمي مثل پي      

لفين بيـشتر بـود   وتر بود، هزينة حمل ا لفين آسانوكار رود كه صدور آنها از مواد ا      
بينـي   پـيش  1360شروع به كار براي اوائـل دهـة      ".شد زيرا بايد به مايع تبديل مي     

 متخـصص در خـود      3500 نفر در كار ساخت و ساز و         19000ده بود و بنا بود      ش
 36". باشندمشاركت داشته عمليات
 

                                                 
36.Robert B. Staubach, "The Evolution of Iranian Oil Policy, 1925-1975," in George 
Lenczowski, ed. Iran Under the Pahlavis, Op. cit, pp. 76-77. 
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شاه به هنگام   .  درصد مجتمع ساخته شده بود     85، سال انقالب،ً    1357تا سال   
، يـك سـال پـيش از انقـالب، از آن     1356احداث اين مجمتع آخرين بار در سال        

  :مستوفي بعدها در اين باره گفت. بازديد كرد
  

بردم من حقيقتا خوشوقتم كه قبل از اين كه كارخانه را باز كنيم اعليحضرت را               
مـا  ... .اين قدر ذوق زده شده بودند كه نمي توانستند صبر كنند. نشانشان دادم آن جا

 قرار بود بزرگ ترين مركز توليد پتروشيمي در دنيا باشيم و نقشه اين بود كه بعـد از 

 ، و باز دوباره يـك كارخانـه  1990ده سال كارخانه استهالك شود، كه مي شد تقريبا 

 اما همچنين در همسايگي اين كارخانـه ... لويش راه بيفتدديگري به همان عظمت په

 يكي دو تا پروژه داشتيم و مشغول مطالعه بوديم كه در سال هاي آينده همجوار اين

با گروه هاي فرانـسوي و  . جلو برويم...كارخانه و يا در نقطه ديگري درجنوب ايران 
وديم به صحبت براي ايـن  ب آلماني و انگليسي در دو سال قبل از انقالب شروع كرده
كارهاي تازه، نه بـه رقابـت    كه ساختن اين كارخانه كه تمام شد، آنها شروع بكنند به
اينها مـي سـازند، و بـراي     با ژاپني ها، بلكه براي يك چيزهاي ديگري غير از آن چه

 .37صدور به جائي غير از آن جا كه بازار ژاپن است
 

هويدا ياد گرفته بود كـه در       . دولت بود پول مسئلة   : از نظر شاه پول مهم نبود     
خـرج   بگـو آقـا اعليحـضرت از      ": گفـت   او به مستوفي مي   . اين مورد شوخي كند   

 مـستوفي هـم بـه    " .ارتش يك خورده كم بكند تا ما بتوانيم اين پول ها را بدهيم
خواسـتم ايـن كـار را بكـنم نخـست وزيـر               آقا اگر من مي   "داد     مي شوخي جواب 

خواستند راه حلي بـراي آن        كردند و مي    ين مسئله را درك مي     ولي همه ا   ".شدم  مي
كـرد و سـر      توانست كمك مي    حقيقت اين بود كه دولت تا آنجا كه مي        ". پيدا كنند 

ً كردنـد، معمـوال      اما به گفتة مستوفي شركا هم كمك مـي         ".آمد  و صدايش در نمي   

                                                 
 .76-77، مستوفی .٣٧
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 20ه فقـط  گذاشتيم در حالي كـ  مان مي اين كار را به عهدة شريك     درصد خرج    50
 ميليـون دالري    1000پس دولت داشت يك پـروژة       ". درصد از اين هزينه نقد بود     

دويـست  . دويـست ميليـون دالر نقـد بـود        ... انداخت   ميليون دالر راه مي    20را  با    
اين صد ميليـون  . ميليون ما مي داديم ميليون دالر را صد ميليون آنها مي دادند صد

بگيريم، يا چهار سال، يا سـه    سال5 در عرض را ما مجبور بوديم از بودجه دولت
. كار را آسان مي كـرديم  روي هم رفته.  پروژه و ساختمان بودةسال، بسته به دور

يك دفعـه چنـد    ها، كه خيلي بزرگ بود و آن وقت، بعضي جاها، مثل پروژه ژاپني
  38".اش را گرو مي گذارد ده درصد منفعت مي داد، خوب، آدم مي رود خانه

  
، بـه   شـد   برآوردها بيشتر مـي   ها از     گاهي هزينه . امور به اين سادگي نبود    البته  

كـل طـرح پتروشـيمي، دو    . رفت ويژه در مواقعي كه كارها مطابق برنامه پيش نمي    
هاي آبادان، شيراز و اهواز،           مجتمع ژاپني در بندر شاهپور، پااليشگاه آبادان و طرح        

بـا وجـود    . رفـت    ميليارد دالر پيش مـي     8اي ده ساله و با هزينة         بايد مطابق برنامه  
 سد راه شد، اين طرح داشـت        1357 و   1356هاي    تمام مسائل سياسي كه در سال     

شد   ها را مي    زد كه سقف اين هزينه      مستوفي حدس مي  . رفت  مطابق برنامه پيش مي   
تـرين    هـا پيـشرفته     كه ژاپنـي   تر اين    از همه مهم   39.حوالي ده ميليارد دالر نگهداشت    

ايرانيان به خوبي توانستند اين فنـاوري جديـد را يـاد            . ا به ايران آوردند   فناوري ر 
ها كار كنند، بلكه فرهنگ اين فناوري جديـد           بگيرند، نه فقط ياد گرفتند با دستگاه      

   40.را هم فرا گرفتند
  

                                                 
 .85. همان، ص. 38

 .86-87. همان، صص. 39

 .88. همان، ص. 40
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كـرد    او از اين طرح حمايت مي     . كرد  شاه با عالقه كار مستوفي را پيگيري مي       
اي اسـتفاده شـود كـه ارزش          اشت كه از نفت بايد بـه گونـه        زيرا از ته دل اعتقاد د     

اضافي به بار آورد و بهترين راه و شايد تنها راه براي رسيدن به آن هـدف ايجـاد                   
پتروشـيمي بـه    .رفـت   صنايع پتروشيمي بود كه از نظر او صنعت مادر به شمار مي           

ي دستي كمك كرد، بخش خصوصي در اين صنايع نقش مهمـ            توسعة صنايع پايين  
در . داشـت   كرد و كاالهاي مورد نياز و مورد استفادة مردم را عرضـه مـي               بازي مي 

به . آمد  ضمن با فروش محصوالت پتروشيمي در بازار جهاني ارز هم به دست مي            
تبديل نفت بـه السـتيك، پالسـتيك، يـا اليـاف            با  گفتة مستوفي شاه معتقد بود كه       

 با كمك صنعت پتروشـيمي      .شد   درآمد حاصله دست كم شش برابر مي       ،مصنوعي
يـن  ا. نفتـي كـه هميـشه بـا جامعـه فاصـله داشـت             –آمـد     نفت به متن جامعه مي    

هاي جالب،    خواند، زير بخش    هاي مستوفي را مي     شاه گزارش . سرنوشت ايران بود  
بـه  . خواسـت   كرد و جـواب مـي       كشيد، سئوال مي    مبهم يا مورد ترديد آن خط مي      

  41".خواند ها را مي  گزارشاو تنها كسي بود كه آن"گفتة مستوفي
  

***  
  اي انرژي هسته

پيـشرفت  الگـوي    دو   1350 و   1340هاي    در اوج دوران توسعة ايران در دهه      
 الگوي چيني، كه در آن فناوري در سطح پـايين تـري             يكي. ي مورد نظر بود   اورفن

 .آغاز مي شد و آهسته به موازاتي گه انسان ها ياد مـي گرفتنـد پـيش مـي رفـت                     
خواسـتار بهتـرين دانـش فنـي موجـود بـود و             پيشرفتي كـه     ،ي ژاپن  الگو ديگري

 از آن استفاده     كه براي دست اندركاران امكان داشت      خواست به بهترين وجهي     مي
پيروان الگوي چين، از جملـه بـسياري از         . شاه آشكارا خواستار نوع دوم بود     . كند

                                                 
 .98-99. همان، صص. 41



 639 گاز، پتروشيمي، انرژي اتمي

آنهـا بـه موانـع      . ستنددان  ايرانيان، گزينة اقتباس بهترين روش از غرب را اشتباه مي         
ها دشـوار بـود و    تسلط يافتن به اين روش: كردند ها اشاره مي اقتباس از اين روش   

تـرين    اغلب تا ما  آمادگي استفاده از آنها را پيـدا كنـيم ديگـر بهتـرين و پيـشرفته                   
هـا را نداشـته باشـد،     اگر كشور آمادگي بهبود بخـشيدن آن روش     . ها نيستند   روش

ا طي كند، براي هميشه بايد به دنبال كشورهايي پيش بـرود كـه              نتواند پلة بعدي ر   
براي داشتن خالقيـت علمـي بـه پـژوهش نيـاز      . اند ها را به وجود آورده      آن روش 

 را بـراي واردات     707تا زماني كه هواپيماي     ". است و پژوهش ناشي از نياز است      
هـاي توليـد      هـا و روش     مرغ به روماني بفرستيد هيچ كس به دنبال يـافتن راه            تخم
 اين حرفي بود كه احسان نراقـي در نشـستي در            "مرغ بهتر و بيشتر نمي رود       تخم

  42.مورد فناوري به هويدا، نخست وزير، زد
  

او خواستار بهتـرين فنـاوري بـود و اصـرار           . شاه با اين استدالل مخالف بود     
ي ايران  نظر او اين بود كه برا     . كند  داشت كه اين فناوري بهترين چيزها را وارد مي        

ايرانيان نيازي نداشـتند    . الزم نيست كه تمام دورة انقالب صنعتي را از نو طي كند           
شـد راهـش را دنبـال         ژاپن نمونة خوبي بود كه مي     . كه چرخ را از نو اختراع كنند      

آن كشور فناوري را در اوج خود وارد كرد، و نكته همين جـا بـود كـه هـم                    . كرد
تقليـد كـردن اگـر نقطـة        .  را از نو سـاخت     ساختار آن را در هم شكست و هم آن        

راننـدگان  . غـرق شـدن در تقليـد نابخـشودني اسـت        . عزيمت باشد، خطا نيـست    
پاره بـه حـساب       سواد ايراني قطعات اتومبيلي را كه در هر جاي ديگر دنيا آهن             بي
كردند كه هنوز چند سال ديگـر       مي  آمد، از نو سر هم و آن را به اتومبيلي بدل              مي

چطور ممكن است ايرانيان تحصيلكرده با استفاده از بهترين اطالعات          . كرد  كار مي 

                                                 
 4گر غالم رضا افخمي، بتسدا،   حبه با رضا قطبي، مصاحبه مصا،بنياد مطالعات  ايران، برنامه تاريخ شفاهي. 42
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نتوانند همين كار را بكنند؟ ما بايد با سرعت تمام و به بهترين وجه ممكـن مـردم                  
هـا را كنـار       بايد به آنها آمـوزش دهـيم كـه برخـي دانـسته            . خود را آموزش دهيم   

  . خالقيت بزنندبگذارند، مطالب جديدي فرا گيرند و دست به سازندگي و
  

كـرد و دليلـي كـافي بـراي            تعبير مـي   "وفاقي در مورد اصول   "به  شاه اين را    
او ايـران را    . دانـست   واداشتن دولـت و بخـش خـصوصي بـه اسـتفاده از آن مـي               

واداشت به جاي توصية شركت زيمـنس در مـورد اسـتفاه از سيـستم موجـود در                  
 ، در پــي اســتفاده از دهــدكــارش ادامــه تــا بــه شــد  ايــران كــه بايــد اصــالح مــي

 بر اساس همين نظر ارتش را واداشت        .بر آيد ترين سيستم تلفني ديجيتال       پيشرفته
كمـك بـه     هـم، پـس از       1350در دهـة    . هـا اسـتفاده كنـد       ترين سـالح    از پيشرفته 

بهترين فناوري در مورد انرژي     دستيابي به   ا به   ر، دولت   چهاربرابر شدن بهاي نفت   
 خـود، بـه مناسـبت    1353در پيـام اول فـروردين سـال    شاه . اي تشويق كرد  هسته

ما با سرعت تمـام وارد عـصر اسـتفاده از اتـم و ديگـر                ": نوروز، به ايرانيان گفت   
مـا  . شويم تا نفت را براي توليد محصوالت پتروشيمي ذخيره كنيم           منابع انرژي مي  

  43".كنيم نبايد از نفت، اين مادة ممتاز، براي سوخت استفاده 
  

***  
او .  كه جنگ جهاني دوم به ايران سرايت كرد اكبر اعتماد نوجوان بـود             زماني

جذب حزب توده شد و مدتي پيش از ترك ايران به قصد اروپا و ادامـة تحـصيل                  
اي از    او در رشـتة فيزيـك هـسته       . نوشـت   هاي آن حزب مطلب مـي       براي روزنامه 

او در چنـد    . اي بود   دانشگاه لوزان دكترا گرفت و تخصصش در رآكتورهاي هسته        
 كـار كـرد كـه       44سازمان خصوصي و دولتي از جمله كارخانة برق بـراون بـاوري           
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اي دولت     مركز تحقيقات هسته   دراي امريكايي در سويس بود، و همچنين          كارخانه
فدرال سويس، كه در آنجا سمت رياست دفتر مسئول تحقيقات در مـورد رآكتـور     

 به ايران بازگـشت و در سـمت         1344 در سال    عتمادا. اتمي را به او واگذار كردند     
در سـال   . مشاور فني تحقيقات دربارة رآكتور در سازمان برنامه آغاز به كـار كـرد             

اي منـصوب شـد كـه          او به سمت رياست مركـز تحقيقـات انـرژي هـسته            1345
در وزارت  . خودش در سازمان برنامه و بودجه به سازماندهي آن كمك كرده بـود            

اي شكل گرفته بود ولي عاليخاني براي اين كه خود            اقتصاد كميسيون انرژي هسته   
. را از شر آن خالص كند پيشنهاد كرد آن كميسيون به سازمان برنامه منتقـل شـود                

، كه وزارت علوم و آموزش عـالي تأسـيس و اعتمـاد بـه سـمت                 1346سال بعد،   
 بخش علوم و تحقيقات تعيين شد، اين كميسيون به سازمان برنامه            معاون وزير در  

 بودجه انتقال يافت، ولي وظايف آن در اين دوره نخست بـه ايـن وزارتخانـه و                  و
هاي بعـد،     در سال . اي در دانشگاه تهران واگذار شد       سپس به مركز تحقيقات هسته    

 كـار   ي و آموزشـ   يريزي علمـ     برنامه  موسسه تحقيقات و   اعتماد در سمت رياست   
بـود و پـس از آن       ) CNRS(كرد كه معادل مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه           مي

 از او دعـوت كردنـد       1352در سـال    . رئيس دانشگاه بوعلي سينا در همـدان شـد        
  . سازمان انرژي اتمي ايران را تأسيس كند و رياست آن را به عهده گيرد

  
 آورد،   مـي  اي به دولت فـشار      مدتي بود كه شاه براي شروع كار انرژي هسته        

 ايـن   ، نخست وزير،  هويداامير عباس    بهانة. ولي پيشرفتي واقعي حاصل نشده بود     
رضا قطبي كه يكبـار بـه       . بود كه فرد مناسبي را براي اين كار در ايران سراغ ندارد           

. نـام بـرد  هنگام طرح اين موضوع به صورت اتفاقي حضور داشت، اكبر اعتماد را             
قطبي و اعتماد در سازمان برنامه بـا هـم كـار كـرده بودنـد و خـوب همـديگر را              

 در مـورد رآكتـور   او كـه  مي دانستعتماد را مي شناخت و ا  نيزشاه. دشناختن مي
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بپرس اين  ":  به قطبي گفت   .پيدا كرده است  و در اروپا هم  شهرتي       دارد  تخصص  
اعتمـاد بـراي تـصميم      .  قطبي هم نظر اعتمـاد را جويـا شـد          45"پذيرد؟  مقام را مي  

  46. پذيرفتدودلي اين پيشنهاد را ساعت وقت خواست و پس از كمي 48گرفتن 
  

در فاصلة يك ماه اعتماد گزارشي مشروح دربارة هـدف و سـاختار سـازمان               
شـاه ايـن گـزارش را چنـد بـار          . ي ايران تقديم شاه و هويدا كرد      تما  جديد انرژي   

كـرد، شـاه از اعتمـاد در مـورد            خواند در حالي كه هويدا ساكت بود و گوش مـي          
 كه ايـن همـان      تصميم گرفت  و   كردسئواالتي  جايگاه سازمان مورد نظر در دولت       

هويدا پيشنهاد كرد كـه اعتمـاد معـاون نخـست وزيـر             . خواهد  چيزي است كه مي   
خواست اين سـازمان تـا سـر حـد            شاه مي . به نظر شاه اين فكر خوبي نبود      . باشد

هويدا توضيح داد كه اگر اعتماد معـاون نخـست وزيـر باشـد        . امكان مستقل باشد  
 شاه كوتاه آمد هر چنـد در      . هاي دولتي همكاري كند     انتواند با ديگر سازم     بهتر مي 

كرد هيچ تماسـي بـا نخـست           براي آماده كردن برنامه كار مي      عتماد ماهي كه ا   يك
   47. باقي ماندوزير نداشت و تا پايان كار هم اين تماس در كمترين حد ممكن

بسياري از مقامات دولـت، بـه       . خواست درگير اين كار شود      شايد هويدا نمي  
اي را تأييـد    ايـران بـه رشـتة هـسته    شـتابزده ژه در صـنايع نفـت و گـاز، ورود          وي

اهللا نفيسي، يكي از مديران بسيار محترم شركت ملي نفت ايران، در              فتح. كردند  نمي
 اظهـار   اي   ايران در مـورد انـرژي هـسته        "آميز  مخاطره"گزارشي رسمي عليه اقدام     

انند گاز را به كار گيرند، اگر هم بـه          تو  ما گاز داريم، افرادي داريم كه مي      ": داشت
توانيم با استفاده از گاز به شكلي         شك مي   نيروي برق بيشتري نياز داشته باشيم، بي      

                                                 
 .1، روي 2مصاحبه با رضا قطبي، پيشين، نوار . 45
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 اين استدالل تا آنجا كـه بـه شـاه مربـوط             48".تر به آن دست يابيم      خطر و ارزان    بي
شـد كـه شـاه در نظـر      شـامل ابعـادي نمـي   پرداخت و  به مسئلة اصلي نمي   شد    مي

  .داشت
  

 .حرف زياد ديگري دربارة اين سازمان جديد در دولت يا مجلس مطرح نشد            
سنا . مجلس بدون جار و جنجال زياد اليحة مربوط به تأسيس آن را تصويب كرد             

. كرد ولي نه به داليل مورد نظـر نفيـسي           داد و كنجكاوي مي     بيشتر عالقه نشان مي   
كـاران در دولـت و        هنـه محمد سجادي، رئيس كميسيون آب و برق سنا، يكي از ك          

سياست، نگران اقتدار، مسئوليت و جايگاه اين سازمان پيـشنهادي و رئـيس آن در          
اين منشور بنا به درخواست شـاه بـراي رئـيس ايـن سـازمان قـدرتي                 . دولت بود 

. كننده بدهد   توانست به سجادي پاسخي قانع      غيرعادي قائل شده بود و اعتماد نمي      
شـريف  .  مجلس سنا، خواست راه حلـي پيـدا كنـد    اعتماد از شريف امامي، رئيس    

امامي با شاه صحبت كرد و اين مسئله حل شد و قـدرت اعتمـاد در حـد زيـادي                    
  49.دست نخورده باقي ماند

  
در زمان آغاز به كار اعتماد در سمت جديدش شمار ايرانياني كه در رشتة 

 شمار اندكي در اي درس خوانده بودند زياد نبود و تازه از ميان آنها انرژي هسته
اغلب افراد اين گروه آخر در دانشگاه و شمار كمتري از آنان در . ايران بودند

دانشگاهيان دربارة . كردند هايي نظير آن كار مي شركت ملي نفت ايران و سازمان
اتم " كه در پي پيشنهاد كردند تحقيق مياستخري  مگاواتي 5 كوچك و رآكتور

. ور امريكا، در دانشگاه تهران تعبيه شده بود، رئيس جمه آيزنهاور"براي صلح
                                                 

گر غالم رضا افخمي، واشنگتن  بنياد مطالعات ايران، برنامه تاريخ شفاهي، مصاحبه با تقي مصدقي، مصاحبه. 48
 .24. ، ص1987 نوامبر 30، .سي.دي

 .29 و 18. اعتماد، پيشين، صص. 49
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اي از عامل نابودي به   هدف تبديل انرژي هسته به ظاهر" اتم براي صلح"طرح
  انرژيآژانسآيزنهاور نوعي . كرد نيرويي براي صلح و توسعه را دنبال مي

 و ديگر موادي را )fissionable (اي را پيشنهاد كرد كه اتم قابل شكستن ستهه
و اند ذخيره و حفاظت كند  اي عرضه داشته رهاي داراي انرژي هستهكشو كه
آميز  هايي را در نظر بگيرد كه اين مواد قابل شكستن براي استفادة صلح روش"

اي  به كار گرفتن انرژي هستهه منظور بنا شد متخصصان ب. بشر به كار گرفته شوند
يكي . آميز بسيج شوند هاي صلح براي نيازهاي كشاورزي، دارويي و ديگر فعاليت

برق فراواني براي مناطق محروم از برق دنيا فراهم كه از اهداف خاص اين بود 
اتم براي انرژي، –اعتماد هم آنها را . ها عالي و خوشبينانه بود  اين حرف 50".شود

  .كرد  به عنوان مأموريت سازمان جديد تكرار -كشاورزي و پزشكي و غيره
. هاي آيزنهاور حالتي آرماني دارد      رده بود كه گفته    تاريخ ثابت ك   1353تا سال   
متخصصان ايراني را به جمـع شـدن در         هنوز موثر بودند و   ها     آن گفته  با اين همه،    

ديگران هـم اتفـاقي پيـدا       . ندشان تشويق كرد    اين سازمان جديد و عرضة خدمات     
 در   و ود متخصصان آرژانتيني كه پرون آنها را از كشورشان رانده ب          ، از جمله  شدند

، 51اسـكار كيهـيالت   . المللي پيوسـته بودنـد       انرژي اتمي بين   آژانسمقام مشاور به    
درياساالر نيروي دريايي و رئيس پيشين كميسيون انرژي اتمي آرژانتـين، يكـي از              

او نخـستين   .  بـراي رآكتـور دانـشگاه تهـران بـه ايـران بيايـد              شـد آنها بود كه بنا     
آرژانتينـي  . پاي انرژي اتمـي ايـران شـد     متخصص خارجي بود كه وارد سازمان نو      

ها بدل    هاي ديگري هم به او پيوستند و سازمان انرژي اتمي ايران به مركز فعاليت             
ها به مدت دو تا سه        دار بودند؛ آرژانتيني    ها عهده   رهبري اين سازمان را ايراني    . شد

  در اصل ديگر هـيچ فـرد       1356كردند، ولي در سال       سال نقش مشاور را بازي مي     
                                                 

50. Address by Mr. Dwight D. Eisenhower, President of the United States of 
America, Washington, D.C., 30 November 1987, w. 24. 
http://www.iaea.org/about/history_speech.html.   
51. Oscar Quihillat 



 645 گاز، پتروشيمي، انرژي اتمي

كرد مگـر در مـواردي اسـتثنايي كـه بـه مهـارتي                ها كار نمي    غير ايراني روي طرح   
 52.بوداستثنايي نياز 

 
از ميان متخصصاني ايراني كه     : شد  گروه علمي و فني از چهار مسير تأمين مي        

كردند؛ متخصـصاني كـه از دانـشگاه تهـران       هاي گوناگون ايران كار مي      در سازمان 
زمان انرژي اتمـي ايـران منتقـل شـدند؛ متخصـصان            براي كارهاي پژوهشي به سا    

داراي تحصيالت يا تجربه در اين زمينه در خارج از ايـران؛ و گروهـي كـه             ايراني
 اين واقعيت كه ايـران      53.داد  سازمان انرژي اتمي در ايران يا خارج به آنها آموزش           

 فنـي   توانست در چنين مدت كوتاهي افراد مورد نياز خود را از نظر علمـي يـا                 مي
.  بـه بعـد دارد     1330آموزش دهد حكايت از رشد سريع اين كشور از اواخر دهة            

زماني كه ابتهاج در سازمان برنامه كار توسعة خوزستان را آغـاز كـرد، ليلينتـال و                 
كالپ ناگزير بودنـد متخصـصان و مـديران مـورد نيازشـان را بـراي كارهـايي از                   

در اغلـب مـوارد     . ه ايران بياورنـد   كشاورزي گرفته تا ساختن سد، به همراه خود ب        
 سـال، ايـران     20در مدتي كمتر از     . مهارت مورد نياز مهارتي عادي و معمولي بود       

اي را، كـه كـاري بـسيار          توانايي اين را پيدا كرده بود كه طرح كامل انرژي هـسته           
در واقع، پس از آنكـه عاليخـاني در   . پيچيده تر بود، با كمك افراد ايراني اجرا كند     

ــارة شــمار زيــاد  1350د دهــة حــدو  وارد بخــش خــصوصي شــد ، ليلينتــال درب
متخصصان و فناوراني كه در طول اين ساليان در ايران به وجود آمده بودند بـراي                

عاليخـاني بـه خـاطر      . ليلينتال مايل بود با عاليخاني شريك شود      . او مطالبي نوشت  
ر ايـران شـروع بـه كـار         آن روزي كه من د    ": مي آورد كه ليلينتال به او نوشته بود       

هايي را داريد كه به فنـون مختلـف         اما امروز شما آدم   . كردم ايران كسي را نداشت    
ها همه رفتند بهتـرين تحـصيالت را كردنـد و برگـشتند و در                 اين وآشنايي دارند   
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 وجـود   1330نتيجه امكاناتي كه امروز كشور شـما دارد بـا آنچـه در اواخـر دهـة                
ي در زمينة تخصص در ايـران از         دليل تغيير كيفي و كم      او به  54".داشت فرق دارد  

 به گفتـة اعتمـاد      55.عاليخاني درخواست كرد شريك اصلي در اين مشاركت باشد        
صد " شد   آماده به كار مي    1358زماني كه نخستين تأسيسات اتمي بوشهر در سال         

   56".در صد نيروي كار آن ايراني بود
  

به دليل نياز به صـالحيت خـاص در          هماي در ايران      ساختن تأسيسات هسته  
اي    كـار پيچيـده     به دليل موقعيت جغرافيايي ايـران      و هم اي    مورد علم و فن هسته    

تأسيسات بايـد در كنـار مخـزن        . يافتن بهترين محل مناسب مسئلة اصلي بود      . بود
 انوتـ  دسترسي بـه سيـستم حمـل و نقـل داشـت تـا ب               ، بايد بود  عظيمي از آب مي   

ن نيروگاه را به محل رساند، اين مكان بايـد كنـار شـبكة              تجهيزات بزرگ و سنگي   
خيـز    تـر ايـن محـل نبايـد زلزلـه           از همه مهم  . برق و به دور از مراكز جمعيتي بود       

ديري نگذشـت كـه متوجـه       . خيز بود   بود در حالي كه اغلب مناطق ايران زلزله         مي
ان در  شديم كه مناطقي كه اين شـرايط را دارنـد بـسيار نادرنـد، و شـايد شمارشـ                  

بوشهر در كنـار خلـيج فـارس، دارخـوين در كنـار رود          . كشور از ده بيشتر نيست    
جاهاي محتمل  . اي در جنوب غربي اصفهان و در كنار زاينده رود           كارون، و منطقه  

شد و    ديگر براي اقدامات بعدي در كنار خطي فرضي بود كه از اصفهان شروع مي             
پيش از انقالب كار ساخت     . رسيد  يگذشت و به آذربايجان م      از اراك و زنجان مي    

و ساز در بوشهر و دارخوين آغاز گـشت و مطالعـاتي در مـورد احتمـال كـار در                    
هاي تابع شركت زيمنس به نـام         طرح بوشهر را يكي از شركت     . اصفهان انجام شد  
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 مگاواتي كه بنـا  1200 واحد 2 آماده كردكه متشكل بود از  57كرافت ورك يونيون
كـرد كـه    اعتماد برآورد مـي .  آماده شوند1360 و   1359هاي    شد به ترتيب در سال    

 كرافـت ورك    58. آمـاده شـوند    "شايد با چند ماه تأخير    "هر دو نيروگاه به موقع و       
زدايـي از آب بـا ظرفيـت           ساختن تأسيـسات نمـك      همچنين دست به كار    يونيون
ي ا   كه بنا بود از برق حاصل از تأسيـسات هـسته           شد هزار متر مكعب     200روزانة  

 مگـاوات را شـركتي      900دو واحد دارخوين، هـر يـك بـا ظرفيـت            . استفاده كند 
 در   بـه ترتيـب     بنـا بـود     ايـن دو   . طراحي و اجـرا كـرد      59فرانسوي به نام فراماتوم   

بررسـي تأسيـسات اصـفهان ادامـه        .  توليد را آغـاز كننـد      1362 و   1361هاي    سال
تا پيش از انقالب تصميمي قطعي در مـورد مشخـصات آن گرفتـه نـشده                . داشت

آمـد نيروگـاه    بود، جز اينكه به دليل جريان ناچيز آب در زاينده رود شايد الزم مي  
  60.به جاي آب با هوا خنك شود

  
هـا    با فرانسوي . حظات فني بود  معامله با آلمان ساده و روشن و بر اساس مال         

مشكالتي ناشي از مناسبات نزديك ولي رسمي شاه با رئـيس جمهـور جديـد آن                
 ژيسكار در زمان تـصدي وزارت دارايـي،         61. وجود داشت  ، ژيسكار دستن  ،كشور

 به رياست جمهوري فرانـسه      شاه از انتخاب او     و چند بار با شاه مالقات كرده بود      
 شاه به مناسبت برگزيـده شـدن وي بـه            سخ به شادباش  ژيسكار در پا  . مان بود داش

مقام رياست جمهوري، تلگرامي گرم براي او فرستاد و از او خواست تـاريخي را               
.  براي ديدار از فرانـسه تعيـين كنـد         ،در پاسخ به دعوتي كه پمپيدو از او كرده بود         

ي ما هم   و موضوع اصل  به اين سفر برويم      هرچه زودتر بايد     ": شاه به اعتماد گفت   
                                                 

57. Kraftwerk Union 
 .102. ص. اعتماد. 58

59. Framatome 
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 62".را بكن راجع به اتم چه مي خواهي و چه مي گـوئي  برو فكرهايت. اتم است
آميز به فرانسه رفت و ژيـسكار هـم در مهـر               شاه سفري موفقيت   1353در خرداد   

 در ايران ژيسكار از شـاه خواسـت كـه در امـضاي قـرارداد                63. به ايران آمد   1355
 و اعتماد در مـورد بـه تـأخير          عجله كند ولي سازمان انرژي اتمي آمادگي نداشت       

به گفتة اعتمـاد ايـن تـأخير        . انداختن امضاي اين قرارداد توانست شاه را قانع كند        
  64.براي ايران در حدود دو تا سه ميليارد فرانك ارزش داشت

  
***  

شاه با تاريخچة اتم آشنا بود و اين آشنايي فراتـر از دانـستن مطـالبي دربـارة       
گيري دربارة مطالـب   كي، و سلطة امريكا در مورد تصميماينشتين، نسبيت، و ناگازا   

 ديويـد   66. مطلع و به طور كلي با آن موافـق بـود           65او از طرح باروخ   . اي بود   هسته
 طرحـي كـه     در تهيه برنارد باروخ   با   كه ليلينتال     مي شناخت  ليلينتال را به اين دليل    

 آيزنهـاور طـرح      كـه  1332در سال   . ه بود  كرد همكاري بر آن نهاده شد       باروخ نام
 با توجـه    اگر چه  را اعالم كرد شاه بسيار تحت تأثير قرار گرفت           "اتم براي صلح  "

مـي   اين برنامه در حـدي نـاچيز بـر ايـران اثـر       در آن زمانبه وضع فناوري ايران  
 بـه    چيـز   بيش از همه    را جنگ سرد و دوقطبي شدن دنيا توجه شاه       آغاز  . شتگذا

ها و ابزار بسيح حمايت اياالت متحده         ي به شيوه   بود، يعن   معطوف كرده  بقاي ايران 
شـاه  . كـرد   زمان در راه بهبود مناسبات ايران و شوروي تالش مـي            در حالي كه هم   

 1342اي سال     هاي هسته   او به قرارداد منع آزمايش    . دوهمواره هوادار خلع سالح ب    
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اي   هـاي هـسته      بـه پيمـان منـع گـسترش سـالح          1347احترام گذاشت و در سال      
اي مهمـي نداشـت و        در آن زمان ايران هيچ گونـه برنامـة انـرژي هـسته            . ستپيو

هـاي    از نظر شاه معاهدة منع گسترش سـالح       . امضاي اين قرارداد چندان مهم نبود     
توانـست    كاست و شاه خشنود بود از اينكه مي         المللي مي   هاي بين   اي از تنش    هسته

هـايي    ن با وي به تفـاهم     نظر مساعد پرزيدنت جانسون را جلب كند كه در آن زما          
اي جديـد     ، يعني زماني كه شاه سياسـت انـرژي هـسته          1353در سال   . رسيده بود 

 را آغاز كرد، اين مزيت را داشت كه نه تنها طرف اصـلي ايـاالت متحـده در                   دخو
خاورميانه بود، بلكه رهبري كـشوري مترقـي، ثروتمنـد و قدرتمنـد را بـر عهـده                  

در واقـع زمـاني كـه       .  اقتـصادي و نظـامي بـود       داشت كه آينة تمام نماي پيشرفت     
هاي او را مسخره      امريكا، در ماه آوريل حرف    مدير امور بازرگاني    ويليام سايمون،   

اي كـه وي و       خواند، پرزيدنت نيكسون الزم دانست رسماً و علناً با نگـارش نامـه            
 67.د  دانست، از شاه عذر خواهي كن       اياالت متحده را با اين اظهارات بي ارتباط مي        

ي نهـاني بـين ايـران و ايـاالت متحـده            تنـش به هر حال اشارة سايمون حكايت از        
. داشت كه ريشة آن در نقشي بود كه شاه در افزايش بهاي نفت بـازي كـرده بـود                  

عذرخواهي نيكسون و اشارة او به دوسـتي عميـق بـر گرايـشي واقعـي و جـدي                   
كـه شـاه خـود را       گذاشت كه بيش از همه به اين دليل وجود داشـت              سرپوش مي 

رهبر بر حق حوزة خليج فارس، كشورهاي صادركنندة نفت و احتماالً تمام منطقة             
اي هم كه در ايـن زمـان، يعنـي در             موضوع انرژي هسته  .  دانست  اقيانوس هند مي  

، به همة اين موارد اضافه شده بود، بار ديگر پس از آنكه هند نخستين               1353سال  

                                                 
مايلم مستقيماً به اطالع شما برسانم كه آقاي سايمون حق چنين اظهاراتي را نداشت و ما از شما عذر ". 67
 هاي آقاي  من در كنفرانس مطبوعاتي خود اشاره كردم، من  و دولتم  ارتباطي با اشارههمان گونه كه. خواهيم مي

 24. ويراستة علينقي عاليخاني، جلد چهارم، بين صصهاي علم،  يادداشت متن اين نامه در كتاب ".سايمون نداريم
 . آمده است25و 



   زندگي و زمانة شاه 650

اي جهـاني     هشت آزمايش كـرد، بـه عنـوان مـسئله         بمب اتمي خود را در ماه ارديب      
  . نگران كردبيش از پيشمطرح شد و اياالت متحده را 

  
*** 

اي شد، در   انرژي هستهحساس زماني كه ايران وارد كار 1350در ميانة دهة 
-Uشد و اورانيوم  اي كه با آب خنك مي امريكا و اروپا اغلب از رآكتورهاي اتمي

% 93ها با اورانيوم  سالح. (كردند درصد استفاده مي 4 تا 3  تاني شده غ235
پس از سه تا چهار سال توليد .) شد شده يا پلوتونيوم تصفيه شده ساخته مي غني

 درصد 2 تا 1 و U-235 درصد 1به كار رفته حاوي  سوختتفاله نيرو، 
 شود براي سوخت رآكتورهاي زاينده اين پلوتونيوم را مي. پلوتونيوم است

(breeder reactor)سوزانند   مورد استفاده قرار داد كه همچنان كه آن را مي
اياالت متحده در دنيا از نظر تعداد و كارآمدي . كنند پلوتونيوم بيشتري توليد مي

 طراحي نيزهاي برق سرآمد بود و تا اين زمان رآكتورهاي زايندة آزمايشي  نيروگاه
هاي برق اتمي  تند نيروگاهانگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن داش. كرده بود

اياالت متحده . ساختند و برنامه داشتند در آينده رآكتورهاي زاينده درست كنند مي
 به دست آمده از پلوتونيوم 1341 سال درنگران گسترش اين تأسيسات بود زيرا 

 موفقيت هند 1353 و در سال در نوادا بمبي منفحر كردنداز رآكتورهاي معمولي 
 كه دانشمندان و مهندسان كشوري كه ه بودداد پلوتونيوم نشان  آزمايش اتميدر 

، اگر عزمي كافي براي دستيابي به منابع در مراحل پيش از صنعتي شدن قرار دارد
اي جهان   به مرحلة شش كشور هستهتوانند مالي مورد نياز داشته باشند، مي

  68.د،نبرس
 

                                                 
68. David Rossin, "US on Spent Fuel: The Issues. 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/reaction/readings/rossin.html. 
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پرزيـدنت فـورد در     ، همـان گونـه كـه        1350، در ميانـة دهـة       افزون بر ايـن   
سخنراني ساالنة خود به اطالع كنگره رساند،  اياالت متحده با چند مسئلة سياسي              

 جنگ ويتنام و ماجراي  واترگيـت      اغلب ناشي از    كه   69،و اقتصادي هم روبرو بود    
از سوي  . داشت  شاه نقشي   در اين آخري    كه  بودند، و چهار برابر شدن بهاي نفت     

 تعادل نه تنهـا در اوپـك بلكـه بـه طـور كلـي در                 ديگر اياالت متحده براي حفظ    
جنگ روز كيپور و استفادة اعراب از نفت بـه عنـوان            . خاورميانه به شاه متكي بود    

ده . سالحي سياسي به وزن سياسي شاه در محاسبات مقامات امريكا افـزوده بـود             
. رفـت روز پيش از آنكه فورد سخنراني ساليانة خود را بكند، شاه سفري به مـصر      

وضـعيت  "اي محرمانه براي شاه فرستاد تـا          يسينجر از جانب رئيس جمهور نامه     ك
 را به اطالع شاه     "هاي طوالني مدت خود مصر      مذاكرات اسرائيل و مصر و گرايش     

 الزم  " زياد مـا بـه اعليحـضرت        بسيار با توجه به اعتماد   " كيسينجر نوشت    .برساند
رجة امريكا به اطالع شـاه      هاي رئيس جمهور و وزير امور خا        است آخرين ديدگاه  

  70. برسد
  

، و با توجه به پولي كه در اختيار داشت،          1353با توجه به اعتبار شاه در سال        
اي همراهـي   هـاي هـسته    فورد و كيسينجر تصميم گرفتند او را در مـورد سياسـت           

هـاي    شـركت . هـاي نهـايي او نداشـتند        كنند، هر چند اطالعات دقيقـي از هـدف        
 مـي تينگهاوس و جنرال الكتريك، براي كار كردن در ايران            امريكايي از جمله وس   

 بـا برنامـة     ولاصـ فـورد و گـروهش در       در آغاز    71. از هم سبقت بگيرند    كوشيدند
افـزار    بـراي فـروش سـخت   "اي صنعت عظيم انرژي هسته"برپايي  ايران در مورد    

                                                 
69. President Gerald Ford's State of the Union's address, c-Span.org, January 15, 
1975. 

. صصيان مپيشين، هاي علم،  يادداشت  در عاليخاني،،1975 ژانوية 4نامة محرمانة هنري كيسينجر به تاريخ . 70
313-312. 
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فـورد  در سـال      . دنـد كر تاياالت متحده كه ميلياردها دالر قيمت داشـت، موافقـ         
حكمي را امضا كرد كه به ايـران فرصـت خريـد و اسـتفاده از تأسيـسات                    " 1355

اي    بازفراوري ساخت امريكا را براي استخراج پلوتونيوم از سوخت رآكتور هـسته           
هـم بـا    اين رآكتورهـا    – كامل بود  اي  چرخة سوخت هسته  اين معامله براي    . داد  مي

 و در نتيجـه كـم و        كردنـد   يد مي كردند و هم  آنها را تول        پذير كار مي    شكافتمواد  
شكايت داشـتند كـه ايـن        منتقدان در كنگره و مطبوعات       72".بيش خود كفا بودند   

اي درست    هاي هسته   دهد كه بتواند سالح     وضع ايران را  بالقوه در وضعي قرار مي        
 دولت فورد، در مورد عملياتي كه در اياالت متحـده صـورت             1355در سال   . كند
 و بازيافـت پلوتونيـوم نبايـد انجـام          بازفراوري"جه رسيد كه    گرفت، به اين نتي     مي

گيري وجود داشته باشـد كـه جامعـة           شود مگر اينكه دليلي منطقي براي اين نتيجه       
اي   هاي هسته   تواند به شكلي مؤثر بر مخاطرات ناشي از گسترش سالح           جهاني مي 

زيرا معتقد  به اين نتيجه رسيده است      گفت   1355در مهر   و چندي بعد     ".فائق آيد 
اي بايـد بـر منـافع اقتـصادي مقـدم             هاي هسته   پرهيز از گسترش سالح   "است كه   

 جيمـي كـارتر و   ي مبـارزات  بـه مواضـع  ي سياسي واكنش اظهارات فورد 73 ".باشد
كـارتر معتقـد    .  بود هاي اتمي   سالحنهادهاي او در زمينه سياست ضد گسترش        پيش

د زيرا نه از نظر اقتصادي      وبايد انجام ش  اي از دنيا ن     بود كه بازفراوري در هيچ نقطه     
گرفت كه چون اين كار مخاطرات         و نتيجه مي   اردو نه از نظر فناوري ضرورتي ند      

 كـار معقـولي     آناجازة دادن بـه     "دهد    اي را افزايش مي     هاي هسته   گسترش سالح 
هـاي منـع      رسيد كه نه فورد و نه كارتر اسـتدالل           به هر حال به نظر مي      74 ".نيست

دانـستند هـر چنـد معتقـد          هاي اتمي را در مورد ايران صادق نمـي          سالحگسترش  
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بودند ايران هم بايد مقررات جدي موجود در قرارداد دوجانبة ايـاالت متحـده را               
  .بپذيرد
  

اي غيرمنصفانه و غير قابل دفـاع         شاه موضع امريكا را در مورد فناوري هسته       
ست جمهوري فورد ادامـه يافـت       مذاكره با مقامات امريكا در دورة ريا      . دانست  مي

  .ولي از نظر اعتماد اين مذاكرات هيچ وقت حالتي جدي نداشت
  

مثالً ايران يك كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي با امريكا داشت كه من هم         
شد صورت جلسه اي تهيـه مـي شـد كـه      هربار اين كميسيون تشكيل مي. بودم عضو آن

 نيروگاه اتمي خواهد خريد، 8اري ها ايران از امريكا قالب اين همك درآن آمده بود كه در
در هـر صـورت موافقـت نامـه دوجانبـه بـراي       . برنامـه اي نداشـتيم   حال اينكه ما چنين

هنوز آماده نشده بود و باالخره من كه عضو كميسيون بـودم ايـن    همكاري ايران و امريكا
توانـست يـك    گر ايـران مـي  م. فشار عجيب و غريبي بود. .. بودم موضوع را تاييد نكرده

اين مطلبي بـود كـه      ... توانست بخرد    تا نيروگاه از امريكا بخرد؟ يكيش را هم نمي         8دفعه  
وزير اقتـصاد و دارايـي ايـران و وزيـر امورخارجـة             (هوشنگ انصاري و هنري كيسينجر      

  75. كردند ، هر يك به خاطر اهداف سياسي خود، مطرح مي)امريكا
  

كردند كـه     چنان رفتار مي  "امريكا حالتي آمرانه داشتند     از نظر اعتماد مقامات      
 اعتمـاد در برابـر ايـن        ".كنيمگوش  گويند    هرچه آنها مي   به   گويي ما وظيفه داريم   

البته اگر من برصورت جلسه هاي آن كميـسيون همكـاري       ". كردمي  وضع طغيان   
ه ايـن  دانستم نه انصاري و نه كيسينجر ب مي اعتراض نمي كردم علتش اين بود كه

ايجاد اتمسفر و هـدف هـاي سياسـي     موضوع تسلط ندارند و هركدام بيشتر براي
آن . زير بار نخـواهم رفـت   ثاني، از خودم مطمئن بودم كه در. اين كار را مي كنند
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اعليحـضرت هـم از مـن       .. صورت جلسه ها براي من تكليفـي ايجـاد نمـي كـرد            
  ٧٦".كرد پشتيباني مي
  

 بودند ايران را به امـضاي قـرارداد دوجانبـه           مقامات امريكا كه مشتاق فروش    
، رئـيس   77 توسـط رابـرت سـيمانز      فـورد  1354در اواخر سـال     . كردند  تشويق مي 

  ، معاون امـور امنيـت ملـي،   78ماو. اي امريكا، و كاراليل اي كميسيون انرژي هسته
اي براي شاه ارسال داشت و از او درخواست كرد در امضاي قرارداد دوجانبه                نامه

شاه اين نامه را به اعتماد داد تا بخوانـد و نظـرش را دربـارة آن ابـراز                   . كندعجله  
. ما با اينها مشكل داريم، تا مشكل حـل نـشود راهـي نيـست              ": اعتماد گفت . دارد

 در آن نامـه پـس از تعارفـات    ".تهيـه كـن   فرمودند پـس بـرو و جـواب نامـه را    
  :ديپلماتيك چنين آمده بود

  
طالع دارند كه پيمان منع گسترش دو هدف مهم         شك رئيس جمهور محترم ا      بي

زمـان   اي و هـم  هاي هـسته  اند از ممانعت از گسترش سالح كند كه عبارت  را دنبال مي  
. آميـز  هاي صـلح  اي و مواد الزم براي هدف تسهيل مبادالت فناوري و تجهيزات هسته 

از كرده اسـت    اي مهمي را آغ     دانيد، ايران برنامة هسته     همان گونه كه شما به خوبي مي      
تا از توسعة اقتصادي سريع خود حمايت كند زيرا اين توسعه به اسـتفادة گـسترده و                 

اي   آميز برنامة هسته    ما براي تضمين اجراي موفقيت    . روزافزون از انرژي نيازمند است    
اي بـر اسـاس مالحظـات         خود به جريان فناوري و انتقـال تجهيـزات و مـواد هـسته             

 بنابراين، آقاي رئيس جمهور، بسيار اميدوارم كه سياسـت          .اقتصادي معقول نيازمنديم  
پذير باشد كه امكان همكاري ثمـربخش و مفيـدي            عدم گسترش شما آن قدر انعطاف     

  . اي بين كشورهاي ما فراهم آيد در مورد انرژي هسته
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در راستاي مناسبات خاص بين دو كشور و اهميتي كه شـما و مـن بـراي ايـن                   
ميدواريم مذاكرات مربوط به اين موضوع ادامـه يابـد و مـن             موضوع قائل هستيم، ما ا    

اي  اطمينان دارم كه اين مذاكرات به عقـد قـرارداد همكـاري در مـورد انـرژي هـسته               
  79.انجامد مي

  
اصال اعليحضرت يـك كلمـه بـا مـن چانـه            ". شاه موضع اعتماد را پذيرفت    

يعني بـه  .  بوداعليحضرت خيلي مهم و اين حمايت. نزدند و نامه را امضاء كردند
در مقابل همه محكم ايستادگي   امريكا، بلكه مقابلمن اجازه مي داد كه نه تنها در

موافقت نامه دوجانبـه بـا    نشانه بارز حمايت اعليحضرت از من اين است كه. كنم
خالصه اين بود  طوره دليلش هم ب. امريكا هيچ وقت آماده نشد تا به امضاء برسد

  80".نبود  نامه شرايطي مي گذاشت كه براي ما قابل قبولكه امريكا دراين موافقت
 

***  
سازمان انرژي اتمي نخست با آلمان و فرانسه به مـذاكره پرداخـت، ايـاالت               

آميزي داشت كه به شكلي روشمند و حـاكي از   اي صلح متحده نياز به برنامة هسته    
رانيـوم را    فقط اياالت متحده و اتحاد شوروي او       1350در دهة   . اطمينان پيش رود  

توانـست ايـن      ايـران نـه مـي     . آوردنـد   كردند و از آن سوخت به دست مي         غني مي 
گرفتن اين فناوري   . خواست چنين كند    ميه  فناوري را از اتحاد شوروي بگيرد و ن       

ايـران تـصميم    . از اياالت متحده مستلزم امضاي قراردادي دوجانبه و توانفرسا بود         

                                                 
 آمده است؛ همچنين نگاه كنيد به اعتماد، 491-492. پيشين، صصهاي علم،  يادداشتمتن اين نامه در كتاب . 79

دگي علم ماية شرمن. اي كه اعتماد آماده كرده بود، نوشته شد اين نامه در دربار و بر اساس نسخه. 172-173. صص
را ويرايش كرده بود و نه علم كه مه شد كه شاه اشتباهي چاپي در آن ديد كه نه منشي علم متوجه شده بود كه نا

همه اين ماشاءاهللا از اين دقت و هوش كه با ": هايش نوشت  علم در يادداشت."دوبار به دقت خوانده بود"را  آن
 ).489. ص جلد پنجم،اي علم، ه يادداشت.  ".شود اي فروگذار نمي گرفتاري دقيقه
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بست بندي در مـورد سـوخت          اروپايي مي  گرفت در قراردادهايي كه با كشورهاي     
سازي در تأسيسات بوشـهر       شركت آلماني به منظور عرضة خدمات غني      . بگنجاند

به هر حال، از نظر شاه اين شيوه موقتي         . قراردادي ده ساله با اتحاد شوروي بست      
تر بود كه عرضة سوخت را براي مـدتي طـوالني             اي محكم   شاه در پي شالوده   . بود

  .تضمين كند
  

كـشورهاي داراي   . به هر حال، آغاز چرخة سوخت پيـشنهادي ظريـف بـود           
اياالت متحده بسيار نگـران     . ي جنگ به فكر آن افتاده بودند      طاي در         قابليت هسته 

هاي اتمي بود، كه ايـران آن      گسترش آن و يكي از بانيان پيمان منع گسترش سالح         
كه اين معاهده براي امضاي      امضا كرده بود، يعني همان روزي        1347 تير   10را در   

بـه موجـب ايـن معاهـده     . شـده بـود  زمان در واشنگتن، لندن و مـسكو آمـاده          هم
هـا بـراي دسـتيابي بـه         اي جانشين تالش مستمر دولـت       دسترسي به فناوري هسته   

ايران با حسن نيت به اين معاهده پيوست، هر چند بـه  . شد اي مي   هاي هسته   سالح
شد ه مسائلي كه احتماالً در آينده مطرح مي        دولتش ب  هنگام امضاي آن نه شاه و نه      

در واقع، همان گونه كـه خـواهيم ديـد، شـاه هـيچ گونـه                . توجه چنداني نداشتند  
  .ديد اي خود نمي تضادي بين اين معاهده و برنامة هسته

اي و كنترل چرخة سـوخت   از نظر اعتماد و همكارانش، تأمين سوخت هسته       
چرخة سوخت هستة اصـلي     . ترين بخش كار آنها بود      ترين و مهم    اي پيچيده   هسته

اي بـه فنـاوري       يـن دليـل كـه سـوخت هـسته         اتر، به     از آن مهم  . اي بود   علم هسته 
اعتماد به شاه   . نمود  اي بسيار وابسته بود، دستيابي به آن دشوار مي          تسليحات هسته 

هـاي نيـروي      بدون اطالعات كامـل از اجـزاي ايـن سـوخت ادارة پايگـاه             ": گفت
 شاه قبول داشت كه ايران بايـد تـا سـر حـد              81".اي به سادگي عملي نيست      ستهه
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بنابراين ايـران در پـي آن       . ممكن در اين زمينه استقالل و مهارت فني داشته باشد         
اسـتخراج و   : كه كنترل بر تمام مراحل اين چرخة سوخت را بـه دسـت آورد             بود  

دفـن  اي و     آكتـور هـسته   سازي، توليد سـوخت، ر      اورانيوم، تبديل، غني  خرد كردن   
 .، كه اين مورد آخر مطلبي بود مربوط به آينده82اي هاي سوخت هسته زباله

 
سـازمان انـرژي اتمـي      . گـشود   مرحلة نخست راه دسترسي به اورانيوم را مي       

هـايي تمـاس گرفـت كـه اورانيـوم اسـتخراج              ايران با تمام كـشورها يـا شـركت        
 تمـام   1350در اوائل دهة    .  نداشتند هيچ يك اورانيومي براي فروش    اما  كردند،    مي

يـا  : ايـران دو راه بيـشتر نداشـت   . فروش شده بـود  ها پيش اورانيوم موجود تا سال 
دسترسي پيدا كردن به منابع موجود اورانيوم در سطح جهاني يا گـشتن بـه دنبـال                 

 كـه   ،ايران سهامي در معدني عظيم كه به تازگي در ناميبيـا          . اورانيوم در خود ايران   
ن زمان تحت قيمومت افريقاي جنوبي بود و امروز به استقالل رسيده اسـت،              در آ 

تعلق  ريوتينتو زينك    مكشف شده بود، خريداري كرد كه به شركتي بريتانيايي به نا          
كـه  خريـد    83در شركتي آلماني به نـام اوران گزلـشافت        سهامي  و همچنين   داشت  
هـايي    تـالش . دنيا داشت هايي گسترده در زمينة كشف اورانيوم در سراسر           فعاليت

هم براي ورود به معاهداتي در نيجريه و گابن شد كه به نتيجه نرسيد زيرا فرانسه                
از .  جاي پايي پيدا كنـد      آن كشور  هاي پيشين   مخالف آن بود كه ايران در مستعمره      

 بـه ايـران     1353وندا، رئيس جمهور زامبيا، كه در اوائـل آذر          ائسوي ديگر، كنت ك   
 براي شاه فرستاد مبني بر اينكه زامبيـا اورانيـوم دارد و خوشـحال               آمده بود، پيامي  

كه در چارچوب كلي مناسبات اقتصادي ايران و زامبيا در مورد داد             شود از اين    مي
شاه از شنيدن اين پيام خرسند شد و به علم، وزيـر دربـار،              . و ستد آن مذاكره كند    
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 سازمان انرژي اتمي ايران     84.دستور داد ترتيبي بدهد كه اين موضوع پيگيري شود        
ورايران هم براي كـشف اورانيـوم در داخـل          يبا شركتي خصوصي و ايراني به نام        

. ايران قرارداد بست، تا مشخص شود كه آيا ايران سنگ معدن اورانيوم دارد يا نـه               
  و تاًييد قطعـي     استخراج جازهاين شركت گفت كه ايران اورانيوم دارد ولي زمان ا         

  85.داآن را ند
  
 سهام كنسرسيومي در اصل فرانسوي به نام اوروديـف          ،سازي  يران براي غني  ا

اين شركت  . را خريد كه كشورهاي ايتاليا، اسپانيا و بلژيك هم در آن سهم داشتند            
سـازي اورانيـوم در دنيـا         ترين تأسيسات غني    ترين و پيشرفته    بنا بود يكي از بزرگ    

هـا هوشـيار      فرانـسوي . مـام نـشد   توفيق ايران در اين تالش برايش ارزان ت       . بشود
به هر حال، تأسيس اوروديـف اقـدام بزرگـي      . بودند و فوري پاسخ مساعد ندادند     

برگ .  مگاواتي فقط براي تدارك برق آن نياز بود        900اي     نيروگاه هسته  4بود و به    
 موافق در اختيار گذاشتن سرمايه      ابتداالبته شاه   . برندة ايران نياز فرانسه به پول بود      

 ميليارد دالر به فرانـسه دادنـد تـا در           1اعتماد او را قانع كرد و وامي به مبلغ          . دنبو
به هنگام ديـدار شـاه از پـاريس در          . برابر مشاركت ايران در اوروديف هزينه شود      

 و به   1353اي در اين مورد امضا شد و اصل معامله در آذر              نامه   توافق 1353خرداد  
مـدتي  . رانسه، بـه ايـران صـورت گرفـت       هنگام سفر ژاك شيراك، نخست وزير ف      

 درصد سهام اوروديـف     10طول كشيد تا ساز و كاري پيدا كردند تا ايران صاحب            
در فرانـسه   . شود بدون اينكه فرانسه اكثريت خود را در آن شركت از دست بدهد            

 60 درصد سهام آن و فرانـسه  40 تشكيل شد كه ايران  86شركتي به نام سوفيديف
 در صد از سهام اوروديف      25سوفيديف، به نوبة خود،     . داشتنددرصد سهام آن را     

                                                 
 .تيجة مهمي به بار نياوردرسد فرمان ملوكانه ن ، به نظر مي262. ، صجلد پنجمهاي علم،  يادداشت.. 84

 .45-46.اعتماد، پيشين، صص. 85
86. Sofidif 



 659 گاز، پتروشيمي، انرژي اتمي

شـدة     درصد از اورانيوم غنـي     10را داشت، و ايران به اين ترتيب حقي مستقيم بر           
 تـا  20 تأسيس شد كه ايـران   87شركتي هم به نام كورديف. كرد اوروديف پيدا مي

يرا تا پايان دهة    اما اين شركت به كارش ادامه نداد ز       .  درصد سهام آن را داشت     30
  88.اي در حد زيادي كاهش يافت  تقاضا براي انرژي هسته1350

 
 پيشرفتي جدي در زمينة توليد، استفاده و بـه كـار بـردن              فرصت هرگز   ايران

 شاه متهم به اين شد كه ايران را به محـل            با اين وجود،  . هاي سوخت نداشت    ميله
يان را در معرض خطري بـزرگ        ايران والمللي بدل كرده      هاي سوخت بين    دفن ميله 

اي  كه از واحد مركـزي   ناشي از سوخت هسته  هاي    زباله مجموعة. قرار داده است  
داراي راديو اكتيو زياد است و مقدار زيادي حرارت          آورده مي شود  رآكتور بيرون   

دارند كه معمـوالً      مي  هايي مخصوص نگه    بنابراين آنها را در حوضچه    . كند  توليد مي 
ر قرار دارند تا هـم از حـرارت آن و هـم از ميـزان راديواكتيـو آن                   در محل رآكتو  

كنند يا براي دفن      سوخت مصرف شده را يا به صورتي امن بازفراوري مي         . بكاهند
تر ذخيره شود، به دليل از ميان رفـتن           هر قدر اين سوخت طوالني    . دارند  ارسال مي 

 زمان كـسي زيـاد نگـران         در آن  89.شود  تر مي   راديواكتيو آن، روبراه كردن آن آسان     
اي موضوعي بود     هاي هسته   گيري در مورد دفن زباله      اين موضوع نبود زيرا تصميم    

گرفـت كـه      افزون بر اين ايران بايد تصميم مي      . مربوط به چند دهه ديگر در آينده      
گزينـة  : كدام يك از دو گزينة پيشنهادي كشورهاي غني از نظر اورانيوم را بپـذيرد        

آورد يا گزينة اروپا را       ت مصرفي در رآكتور را زباله به شمار مي        امريكا را كه سوخ   
شدة بيشتر يا پلوتونيـوم دسـت         كرد تا به اورانيوم غني      كه آن را دوباره فراوري مي     
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به گفتة اعتماد ايران به گروه سومي از كشورها تعلق داشت كه تـازه كـار بـا                 . يابد
اب يكـي از آن دو گزينـه منتظـر    كردند و پيش از انتخـ      اي را آغاز مي     انرژي هسته 

  . گيري  نهايي در اين مورد بود تصميم
  

هـاي     بـراي توليـد ميلـه      كارخانه اي سازمان انرژي اتمي ايران در نظر داشت        
ريزي براي آن در مراحل ابتدايي بـود كـه انقـالب رخ               سوخت بسازد، ولي برنامه   

هـاي   سـازي ميلـه   خيـره با وجود اين، در نتيجة اظهارات شاه در مورد امكان ذ      . داد
ايران بـه دليـل كويرهـاي       بگويـد شاه دوست داشـت     . سوخت، جنجالي به پا شد    

. هـا قـرار دارد      هـايش از ايـن نظـر در مـوقعيتي بهتـر از اروپـايي                گسترده و كـوه   
هـاي اتمـي     زبالـه دهـد  ي از او پرسيد كـه آيـا ايـران اجـازه مـي          خبرنگاري اتريش 

؟ شاه گفت كه هنوز تصميمي      دفن شوند  نرآكتورهاي اتريش در كوير مركزي ايرا     
ايـن اظهـارات     "؟كه نه چرا  " افزود   ، بي توجه،  پسسدر اين مورد نگرفته است و       

 زيرا اتـريش هنـوز تـصميمي در مـورد توليـد راكتـور               معنا بود   كه در آن زمان بي    
 جلـب كـرد و دشـمنان شـاه آن را گـواهي بـر ايـن                  را توجه همگـان     نگرفته بود 
هاي اتمـي كـشورهاي       خواهد ايران را به محلي براي دفن زباله          كه او مي   خواندند

  .اتريش هرگز نيروگاه اتمي نساخت، ولي لطمه وارد شده بود. بيگانه بدل كند
  

***  
اي از عوامل الزم براي آيندة ايراني بـود كـه             از نظر شاه علم و فناوري هسته      

اي راه ايـران      ي هـسته  او معتقد بود كه بدون علم و فناور       . او در نظر داشت بسازد    
دانست كـه همـه از ايـن          او مي . شود  به جامعة نخبگان كشورهاي پيشرفته باز نمي      

دانست كه اين طرح اقتصاد و وضـع مـالي            كنند و اين را هم مي       طرح استقبال نمي  
ولـي شـاه   . كند گيرد، محدودتر مي كشور را كه روز به روز بيشتر در تنگنا قرار مي      
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اعتمـاد  . كـرد   اي موافقت نمي    مالي براي توسعة انرژي هسته    با كاهش شديد منابع     
 : مثالي را مطرح مي كند

 
 

دولت از لحاظ مالي درمضيقه بود و مي خواست در طرح هاي عمراني صـرفه               
مسئله را با من مطرح كرد و من صميمانه به ايـشان  ) هويدا(وزير  نخست. جوئي كند

سازمان برنامه خواهم كرد، و اگـر قـرار   همكاري را با  گفتم كه دراين مورد همه نوع
دهيم و يا راه هائي براي پائين آوردن هزينه هـا درنظـر    شود برنامه ها را كندتر انجام

. اين زمينه مي تـوانم راهگـشائي هـاي الزم را بكـنم     بگيريم، كامالً مطيع هستم و در
 شركت كنم و درحـضور اعليحـضرت مـسئله    قرار شد در يك جلسه شوراي اقتصاد

مطرح شد و تصميماتي گرفتند،  درآن جلسه اعتبارات سازمان هاي ديگر. مطرح شود
صـريحا فرمودنـد كـه     ولي درمورد سازمان انرژي اتمي اعليحضرت زيربار نرفتنـد و 

وقتي . .. بزند برنامه هاي انرژي اتمي همان است كه هست و كسي نبايد به آن دست
 خـداحافظي، اعليحـضرت بـا همـه     شد و همه صف كشيده بوديم بـراي  جلسه تمام

بعد دونفري بـه  . من رسيدند به من فرمودند كه با من بيا دست دادند و موقعي كه به
در را بستند و به من گفتنـد كـه مواظـب باشـم كـه       اعليحضرت. اطاق ديگري رفتيم

. كـردم كـه دولـت مـشكل مـالي دارد      عـرض . دولت به برنامه هاي اتمي دست نزند
عرض كردم خوب . انجام دهي تو بايد كارت را. و مربوط نمي شودفرمودند اين به ت

به مـن هـم مربـوط     فرمودند. به من مربوط نمي شود، اما به شما كه مربوط مي شود
دار مملكت  دولت بايد پول برنامه هاي اولويت. نمي شود، من كه وزير دارائي نيستم

درصـدر   ست كه انرژي اتمـي را بدهد، و از همه مهمتر برنامه هاي مربوط به انرژي ا
  90. آن قرار دارد

  
 20 ، بررسي سازمان برنامه و بودجـه در مـورد دورنمـاي           1350دهة    آغاز در

را تهديـدي بـراي   1371 اقتصادي و اجتماعي كشور كمبود انـرژي در سـال          ساله 
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سياسـت هـاي    از  را در اصل ناشـي      كمبود  توسعة ايران به شمار آورده بود و اين         
نـامعقول از سـوخت     "و  ويژه استفادة يـك بعـدي         ي صنعتي، به  نادرست كشورها 

تا آنجا كه اين مطالب     . دانستند  مي "ياورفسيلي ارزان به عنوان اساس پيشرفت فن      
شد سياست درازمدت انرژي بايد شامل كاهش چشمگير سـهم      به ايران مربوط مي   

قـط در   نگ ف زغال سـ  . شد  اي مي   نفت در برابر استفاده از منابع آبي، گازي و هسته         
، در پايـان  1371در سـال  . مقاديري وجود داشت كه تكافوي صنايع فوالد را بكند    

  15 /5اي توليـد شـده         مگاوات نيـروي هـسته     22100  بنا بود  برنامة توسعة هشتم،  
 درصد  3/5 درصد آن و آب      35  آن و گاز      2/44 نفت ،از كل انرژي مصرفي   درصد  

 ميزان كل انرژي مصرفي بايد      1372 تا   1352هاي    در فاصلة سال  . دنآن را تأمين ك   
   91.يافت  تريليون كيلو كالري افزايش مي1908 تريليون كيلوكالري به 156/ 8از 

  
اي شاه اصرار داشت كه در فاصلة دو تا سـه دهـه ايـران بـه صـنعت هـسته                   

اي حجيم و بـا اهميـت         قدرتمند و باروري دست يابد كه جز در چارچوب برنامه         
 اعتماد موافق بود و بنابراين به نيابت از شاه بـه دور             92.ور نبود دسترسي به آن مقد   

دنيا سفر كرد و كوشيد ديگران را در مورد حق و نياز ايـران بـه داشـتن سياسـت                    
انرژي مولد متقاعد كند، و براي جلـب همكـاري و حمايـت آن كـشورها در راه                  

فـزون بـر آلمـان و       ايـران، ا  . اي ايران آغاز به مذاكره كـرد        پيشبرد اقدام مهم هسته   
ديـدگاه انگلـستان    . فرانسه، با انگلستان، پاكستان، هند و ژاپن هم تمـاس گرفـت           

رابطه ايـران   كرد    اي فروكش نمي    بسيار جالب بود و اگر توجه دنيا به انرژي هسته         
توانـست داد و سـتد         نمـي   در گذشته  ايران. داش ثمربخش ب  و انگليس مي توانست   

اشد زيرا فناوري انگلستان با فناوري مورد نظر ايـران          اي با انگلستان داشته ب      هسته
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 بريتانيـا امكـان تغييـر فنـاوري و رو آوردن بـه              1350  در دهـه   اما. تفاوت داشت 
اين تغيير روزنـه اي بـود بـراي         . كردمي  فناوري آب سبك تحت فشار را بررسي        

 دانش  اينكه ايران به همكاري با انگلستان بپردازد و در اصل براي به دست آوردن             
از نظر مقامات بريتانيا اين فكر معقـول بـود   . فني سرماية الزم را در اختيار بگذارد    

شد، بازار داخلـي آنهـا كـه بـا فنـاوري قـديمي                زيرا فناوري جديد گران تمام مي     
المللي، كـه     اكسيد كربن اشباع شده بود، كافي نبود و دسترسي آنها به بازار بين              دي

، آن را تـصرف كـرده بودنـد       اي، از پيش      انرژي هسته هاي غني از نظر       ديگر دولت 
از سوي ديگر ايران توانايي عرضة حمايت مالي و بازار وسيع داخلي            . محدود بود 

اعتماد با والتر مارشال، معاون ارگان انرژي اتمي انگلستان، دربـارة           . خود را داشت  
بـا  مارشـال   .  صحبت كرد و متوجه شد او نظـر مـساعد دارد           50/50سهم مساوي   

، آن كـشور  توني بن، وزيـر انـرژي انگلـستان، و جيمـز كاالهـان، نخـست وزيـر                  
هايي كرد و لـرد آلـدينگتون، يكـي از     كاالهان به وزير انرژي توصيه   . مشورت كرد 

دوستان خود در حزب توري، را به ايران فرستاد تا با شاه و نخست وزير مـذاكره                 
اين طرح بـا اشـتياق آغـاز        .  است كند و اطمينان يابد كه ايران در اين زمينه جدي         

شد ولي با بروز مسائل سياسي در ايران شور اوليـه از دسـت رفـت و در اواسـط                    
  93.اي سست شد  پيگيري امور هسته1350دهة 

  
 چـين كمونيـست هـم مايـل بـه همكـاري در داد و سـتدهاي                  1355تا سال   

 اتمـي بـود،     هـاي   چين مالك انبار قابل توجهي از بمب      .  بود  شده اي با ايران    هسته
آنهـا در   . ولي فناوري آنها بيشتر روسي و كارآيي آن بيـشتر سـاختن سـالح بـود               

 خواسـتار   آميز  اي براي مصارف صلح     انرژي هسته راستاي تحقيقات خود در زمينة      
مالحظـات پيچيـدة سياسـي،      آغاز مناسباتي با غرب بودند و اين مستلزم رعايـت           
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در در حــالي كــه بــود امنيتــي محيطــي و  اقتــصادي، اجتمــاعي، حقــوقي، زيــست
 1355 سـال     تا اواخـر   .نداي نظامي خود به آن توجهي نكرده بود         هاي هسته   برنامه

اي آلمـان و      هـاي هـسته     ايران آن قدر تجربه پيدا كرده بود كه بر اسـاس نيروگـاه            
 سـال    تابستان گفتگوي بين ايران و چين حتي تا      . هايي به چين بكند     فرانسه توصيه 

   94. فنگ، رهبر چين، از ايران ديدار كرد، همچنان ادامه داشت كه هوا كو1357
  

***  
 نـه بـراي كـشورهايي مثـل        اي در اصـل     هاي هسته   پيمان منع گسترش سالح   

اي بـسيار فاصـله داشـتند و نـه بـراي آن گـروه از            بود كـه از دانـش هـسته       ايران  
ات منـد بودنـد ولـي از نظـر تـسليح             بهره اي  هسته كشورهاي صنعتي كه از دانش    

 در اصـل بـراي آن دسـته از          پيمـان  آن   .آمدنـد   اي تهديـدي بـه شـمار نمـي          هسته
 حلقـة كـشورهاي      بـه  دو ور  و كشورهاي جهان سوم بود كه در آستانة اتمي شدن        

 كشورهايي مثل برزيل، آرژانتـين، هنـد، پاكـستان،          --اي بودند   داراي انرژي هسته  
اي خـودداري     اي هـسته  هـ    از پيوستن به پيمان منع گسترش سـالح        اما --اسرائيل

چندان موفق  در آغاز   اي    هاي هسته   بنابراين، پيمان منع گسترش سالح    . نده بود كرد
هاي كشورهايي    ولي خيلي طول نكشيد تا اينكه به عاملي اثرگذار بر سياست          . نبود

 بـه   1353ايران در سـال     . آميز را آغاز كردند     اي صلح   بدل شد كه كار انرژي هسته     
  .بدل شديكي از آن كشورها 

  
او خواسـتار  . اي جابرانه بـود  از نظر شاه رژيم منع گسترش سالح هاي هسته     

اي   هـاي هـسته      كه در چارچوب روح پيمان منع گسترش سالح        امكاناتي بود تمام  
 دسترسي كامل به مباني نظري، فراينـد، و سـاز و كارهـاي انـرژي                :گرفت  قرار مي 
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شاه دنبـال بمـب     . رفت   به كار مي   آميز  اي تا سر حدي كه براي استفادة صلح         هسته
 يافزارهاي نظامي داشت، بـسيار      نبود؛ هر چند با توجه به اشتياقي كه براي سخت         

  .اعتقاد داشتند كه وي به دنبال بمب اتم است
  

استدالل با خود     و خواست با قاطعيت بفهمد كه شاه دنبال چيست         اعتماد مي 
 آشنا نيست، شـايد تـصور كنـد        كرد كه چون شاه با علم و فناوري انرژي اتمي           مي

توانـد بمـب      اي، هرگاه اراده كند مـي       هاي هسته   كه پس از به دست آوردن نيروگاه      
توانست در حالي كه به دنبال بمب است بگويد كه خيـال              پس مي . هم داشته باشد  

ساختن آن را ندارد، در حالي كه راهي كـه در پـيش گرفتـه بـود بـه هـيچ رو راه                    
ماد اين پرسش را با هويدا، نخست وزير، در ميان گذاشـت            اعت. ساختن بمب نبود  

دانـست و بـه       و از او خواست به صراحت جواب بله يا نه بدهد، ولي هويدا نمي             
 خـواهي بـداني     اگر مي . دانم در مغز اعليحضرت چه هست       من نمي ": اعتماد گفت 

ميـدن   اعتماد تصميم گرفت از تنها راه ممكن بـراي فه          ".بايد راه ديگري پيدا كني    
كرد و راهي     نيات شاه استفاده كند و آن هم اين بود كه تفاوت بين كاري را كه مي               

پس از اينكه از اين تفاوت      ". را كه براي دستيابي به بمب الزم بود، به شاه بياموزد          
 اعتمـاد بـه     95".خواهـد   فهيمدم واقعاً چه مي     شد، بر اساس دستوراتش مي      آگاه مي 

  شـاه   مهمي دارد و تنها راه گفتگويي معنـادار بـا          شاه گفت كه كارهايش پيامدهاي    
شـاه  . اي به چه معناست     اي و نيروگاه هسته     اين بود كه شاه بداند اتم، انرزي هسته       

اي يك بعدازظهر را به اين برنامة آموزشي اختـصاص       خرسند از اين موضوع هفته    
، انگليـسي و  اعتماد مطالبي را به زبان فارسـي . اين برنامه شش ماه ادامه يافت   . داد

بـه گفتـة    . شـان بحـث كنـد        و درباره  مطالعهفرانسه در اختيار شاه گذاشت تا شاه        
در پايـان ايـن     . كـرد    اين برنامه را دنبال مـي      "با ديسيپلين "و  اعتماد شاه با جديت     
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مجموع اطالعاتي را كه بايد يك نفر مثل اعليحضرت، كه در مقـام             "شش ماه شاه    
دراين برنامه ها هم . ت داشته باشد، به دست آورددر دس تصميم گيري نهائي بود،

برق و مصارف ديگر توضيح دادم و هـم دربـاره    راجع به انرژي اتمي براي توليد
بـه طـور    به تـدريج موضـوع را  .. .استفاده هاي نظامي و ساختن سالح هاي اتمي

هـا   مثال داليلي كه براي انتخاب نوع راكتور براي نيروگاه. غيرمستقيم مطرح كردم
كرد كه اين نوع راكتور      ارائه دادم و توضيحاتي كه دراين زمينه مي دادم روشن مي          

كردنـد   درد مصارف نظامي نمي خورد و وقتي قبول و انتخـاب مـرا تاييـد مـي     به
در چنـد مـورد طـرح مـسئله از     . شد كه حساسيتي دراين زمينه ندارنـد  مي معلوم

كـشاندم و   ره چند انتخاب مـي اعليحضرت را به بحث دربا سوي من چنان بود كه
  ٩٦".داد كه در فكر سالح هاي اتمي نيستند نتيجه اين گفتگو به من نشان مي

  
در پايان اين گفتگوها به جايي رسيد كه شاه دليل اعتقـادش بـه ايـن را كـه                    

  :خورد با اعتماد در ميان گذاشت هاي اتمي به درد ايران نمي سالح
  

 اتـم نمـي بيـنم، بـراي اينكـه اگـر تمـام                مـن جـائي بـراي      ]دفاعي[دراين سيستم   
ما را محاصره كرده اند بگيريم، افغانستان، پاكستان، شـيخ نـشين    كشورهائي كه در منطقه
شان بـه انـدازه قـدرت     عراق، تركيه، اينها هيچ كدام قدرت نظامي هاي جنوب، عربستان،
ابراين قـدرت  بنـ . كرده و مرتبا آن را تقويت مي كند، نمـي شـود   نظامي كه ايران درست

ايران است و ما براي اين كـشورها نيـازي بـه سـالح اتمـي       نظامي برتر منطقه در دست
وروي اگر يـك يـا دو تـا يـا ده بمـب اتمـي بـسازيم،                   ش و بعد فرمودند درمقابل   . نداريم

توانيم درمقابل شوروي با سالح اتمي از خـود   درهرصورت بي فايده است، يعني ما نمي
اين كه امروز براي مـا مزاحمـت توليـد كنـد و       داشتن بمب اتمي جزبنابراين. دفاع كنيم

ولي فرمودند اين وضعي است كـه  . اي ندارد نتيجه مان بگذارد فشار روي برنامه غيرنظامي
سال، پانزده سال، بيست سال ديگر اين تعادل فعلي به  در منطقه اگر ده. امروز وجود دارد
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 البتـه  -رتري نظاميش را دارد از دست مـي دهـد  كه ب هم بخورد، يعني ايران احساس كند
ال كردم چطوري مطرح ؤس. ديگر مطرح مي شود  مسئله اصال يك جور-شوروي به كنار

را نمي دانم، ولـي مـي خـواهم بگـويم      مي شود؟ فرمودند من نمي دانم، شرايط آن روز
وضع عـوض شـد، روز از نـو     گويم درقالب وضع موجود درست است، اگر آنچه من مي

بنابراين فعال مطرح . ...بايد برويم روزي از نو، بايد بنشينيم صحبت بكنيم ببينيم چه راهي
  97نيست و اين چنين برنامه اي وجود ندارد

  
از سوي ديگر تحقيقات اتمي در سازمان انرژي اتمي بيـشتر تـابع تمـايالت               

 هاي تخصصي آنان بود و ارتباط چنداني به نيازهـاي فـوري             پژوهشگران و حوزه  
در آن سازمان هرگز در مـورد گزينـة اسـتفادة نظـامي سـخني               . اين برنامه نداشت  

از سوي ديگر، هرگز ممنوعيتي براي هيچ گونه طرح پژوهشي فقط           . شد  گفته نمي 
ايـن البتـه    . به اين بهانه كه ارتباطي با گزينة استفاده نظـامي دارد، وجـود نداشـت              

  جهـت .  نداشت مشخّصز عزمي    فراگير بود و به هيچ رو حكايت ا        ينتيجة روند 
كرد و گواهي بـود بـر دوسـويگي هـر             ها را نيازهاي علمي تعيين مي       اين پژوهش 

  98.اي گونه پژوهش هسته
  

كه به دنبال بمب نبود نسبت به شرايطي كـه نظـام منـع گـسترش                چون  شاه  
به ويژه از سياستي آزرده خاطر بـود        . كرد، حساس بود    اي به وي تحميل مي      هسته

 و پس از آن در لنـدن تـدوين          1353اي در سال      اي داراي انرژي هسته   كه كشوره 
كردند تا بتوانند بـه صـورتي يكجانبـه تـصميماتي در مـورد رواج يـافتن انـرژي                   

كردنـد شـاه را در         تالش مـي    حتي در زمان كارتر    مقامات امريكا . اي بگيرند   هسته
 هم با خود همـسو      جريان بگذارند با اين اميد كه شاه برخي از كشورهاي ديگر را           
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اي تـوافقي مـبهم       به ويژه كه همواره در ميان كشورهاي خواهان انرژي هسته         . كند
گيري بود و خواهي نخـواهي شـاه در آن            عليه موضع اياالت متحده در حال شكل      

اين مناسبات در كنفرانس انتقال فناوري متجلي شـد كـه           . كرد  نقشي مهم بازي مي   
  .برگزار شدجمشيد   در تخت1356در فروردين 

  
اي اروپا، و     اي امريكا، انجمن هسته      ايران با انجمن هسته    1353از اواخر سال    
هـاي    اين سه سازمان، به ويژه سـازمان      . اي ژاپن در تماس بود      انجمن انرژي هسته  

در اروپا، فرانـسه و آلمـان كـه در دهـة            . دموافق بودن  ديدگاه شاه    بااروپا و ژاپن،    
هـايي    اي خود كامالً وابسته به امريكا بودند، برنامه          براي تهية سوخت هسته    1340

به ويژه در دوران كارتر ژاپن بر سـر         . سازي اورانيوم آغاز كرده بودند      را براي غني  
هـايي     واقع در نزديكي توكيو با امريكا اختالف       توكاياي    تأسيسات فراوري هسته  

ن مـسئله تهديـدي     ايـ .  بود هايي براي مذاكره در مورد راه حل       داشت و در پي راه    
 ،  99بود براي مناسبات جيمي كارتر، رئيس جمهور جديد امريكا، و تـاكئو فوكـودا             

بـا ژاپـن در     كـرد كـه سياسـتي متفـاوت           امريكا را متهم مي   كه  نخست وزير ژاپن    
 مقامات ژاپن نگران بودنـد كـه    100.با آلمان و فرانسه در پيش گرفته استمقايسه 

كـرده  كارتر در دوران مبارزات انتخاباتي اعالم         اي كه  اي  سياست بازفراوري هسته  
 ، نماينـدة    101يائوكيشي ايم ير. فريند بيا اي آنها مشكل     براي برنامة انرژي هسته    بود

 به واشنگتن اعزام شده بـود تـا بـا ونـس،             1355ويژة فوكودا كه در اواخر اسفند       
منـع  پيمـان  "ژاپـن  كـرد كـه     مذاكره كند،  چنين اسـتدالل مـي  ،وزير امور خارجه  

 آن براي توسـعة صـلح       4هاي اتمي را امضا كرد تا از مزاياي مادة            گسترش سالح 

                                                 
99. Takeo Fukuda 
100. Charles S. Costello III, "Nuclear Nonproliferation: A Hidden but Contentious 
Issue in US-Japan Relations During the Carter Administration (1977-1981), Asia-
Pacific, May 2003. 
101. Ryukishi Imai 
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رسد ايـاالت متحـده آن را دريـغ           مند شود، در حالي كه اكنون به نظر مي          آميز بهره 
اي خود، از جمله تأسيـسات توكـاي را، بـر اسـاس               مي دارد، و ژاپن برنامة هسته     

 ايـاالت متحـده بـا        و ش داده اسـت   هاي اياالت متحده گـستر      رهنمودها و تشويق  
 ونـس و    102".شـود   تغيير ناگهاني اين نظرات باعث بروز عدم اعتماد و سؤظن مي          

معاونش كريستوفر رويكردي ماليم را به هنگام ديدار آتـي كـارتر بـا فوكـودا در                 
اين بگومگوي بين ژاپن و اياالت متحده مدتي ادامه يافت؛ در           . لندن توصيه كردند  

اي    ژاپن همكاري با سازمان انرژي اتمـي ايـران، انجمـن هـسته              مقامات مدتاين  
جمشيد    كنفرانس تخت   تشكيل  تا  كه اي اروپا را آغاز كردند      امريكا و انجمن هسته   

و پـس از آن ادامـه    1356 فـروردين  25 تا 21اي در     در مورد انتقال فناوري هسته    
  .تشدا

  
 در سـطح بـين       باعث شد سازمان انرژي اتمـي ايـران        جمشيد   تخت كنفرانس

تمام كـشورها   ": كارتر پيامي به شاه فرستاد كه در آن آمده بود         .  مطرح شود  المللي
اي در اختيـار بـشر سـهيم          بايد در مسئوليت قرار دادن علم و فناوري انرژي هسته         

كه هرگز عنان قـدرت بـالقوة تخريـب آن          را رعايت كنند    اين چارچوب   و  باشند  
ايـن نگرانـي رئـيس جمهـور در مـورد انـرژي              شاه پاسخ داد كـه در        ".رها نشود 

كامالً بـه مخـاطرات بـالقوه و صـدمة ناشـي از نگـرش          "اي شريك است و       هسته
 ولي به كنايـه افـزود كـه مطمـئن           ".غيرمسئوالنه به آن براي نوع بشر واقف است       

اي هم از جانـب       نتيجة اين كنفرانس به برداشتي بهتر از مسئلة انرژي هسته         "است  
اي    اين انرژي و هم از جانب دريافت كنندگان علم و تجربة هسته            عرضه كنندگان 

ارادة ما بر ادغام فناوري     "  شاه در پيام خود به اين كنفرانس اعالم كرد         ".انجامد  مي
ز اشود اهميت بيشتري براي اسـتفاده         ها و شالودة فرهنگ ايران باعث مي        و ارزش 

                                                 
  .همان. 102



   زندگي و زمانة شاه 670

ريخي ايـن كـشور بـر پايـة         فرهنگ ايران و تحول تـا     . اي قائل شويم    انرژي هسته 
ها همواره بـه ارتقـاي        اين ويژگي و  ،  آميز استوار است    هماهنگي و همزيستي صلح   

 بـه گفتـة شـاه ترديـدي نيـست كـه ادغـام               ".اند  فرهنگي ياري رسانده  -تفاهم فرا 
استفادة انساني از آن براي رونق      "معناي  اي با فرهنگ ايراني فقط به         فناوري هسته 

اي بـه درجـة       هاي هـسته     اما پيمان منع گسترش سالح     ".ستيافتن بيشتر كشور ما   
بود كـه كـشورهايي كـه آن پيمـان را           شاه اميدوار   . مورد انتظار جهاني نشده است    

به هر حال ما نبايد فراموش كنيم       ". اند در آيندة نزديك به آن بپيوندند        امضا نكرده 
گر از جملـه    اي دو هدف مهم و مكمل دي        هاي هسته   كه پيمان منع گسترش سالح    

  ".كند انتقال فناوري و خلع سالح عمومي را هم دنبال مي
  

اي گـام     هـاي هـسته      عدم گسترش سالح   ةكنند  ترين عامل تعيين     تنها و مهم   ترديد  بي
اي است كه بايد به سوي خلع سالح عمومي برداشته شود و دستاورد جمعـي مـا در                    تازه

اي را بايد در نهايت با توجـه          ي هسته ها  آرمان منع گسترش سالح   . اين زمينة حياتي است   
در غير اين صورت، روشن نيست كه افراد بشر بتوانند با    . به اوضاع و شرايط ارزيابي كرد     

هـاي منـع گـسترش آن         آميز به آرمـان     هاي منفي و تبعيض آميز  به شكلي موفقيت          نگرش
  .دست يابند

  
  :فرانس گفتها در سخنراني خود در اين كن اعتماد با توجه به اين گفته

  
اي وارد  هاي هسته اي كه به نهاد پيمان منع گسترش سالح   ترين لطمه   كننده  نگران

اي از روح و  ها و اعمال صادركنندگان فنـاوري هـسته   آمد انحراف روزافزون سياست 
هـايي روزافـزون و       اي محـدوديت    كنندگان فناوري هسته    عرضه. نص اين پيمان است   

اشـتباه كـشورهاي    ... كننـد   ل اين فناوري مهم تحميل مي     شرايطي پيچيده را براي انتقا    
 در تعبيـر نادرسـت آنهـا از پيمـان منـع گـسترش                تنها اي  عرضه كنندة فناوري هسته   

هاي خود در  ها و سياست   هايي كه براي اجراي ديدگاه      هاي هسته اي نيست، راه      سالح
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 بـا توسـل بـه        آنها يك بـار ديگـر      1354در سال   ...انگيزتر است   اند هراس   پيش گرفته 
هاي   خواهيم مطمئن شويم كه آرمان      ما مي .  دنيا را نااميد كردند    "يباشگاه ديپلماسي"

فناوري به كـار    اين  اي براي حفظ انحصار       هاي هسته   واالتر پيمان منع گسترش سالح    
  103...شود گرفته نمي

  
، والتـر مارشـال   لـرد   در اين كنفرانس شاه را به عنوان رهبري بزرگ ستودند،           

گفـت،     كه براي شركت كنندگان سخن مـي       ،مي انگلستان  سازمان ات  زبزرگانيكي ا 
اند   عادت كرده "جا  مردم در همه    : سه واقعيت را از قول شاه به همه يادآوري كرد         

كه سطح و كيفيت زندگي بهتري داشته باشند؛ نفت منبعي ارزشمندتر از آن است              
ف شـود؛ و از نيـروي       كارانة كنوني در كشورهاي غربـي مـصر         كه به شيوة اسراف   

هـاي    اي بايد به شكلي بي خطر و عاقالنه استفاده كنيم ولي يكي از ويژگـي                هسته
 انتقال فناوري براي اسـتفادة       به مالزااي    هاي هسته   اصلي پيمان منع گسترش سالح    

ها در ايـن مـورد كـه او رهبـر ايـن جنـگ بـراي            شاه از اين اشاره    104".بشر است 
، و به اين كه فقط پس       ل فناوري شده بود، به وجد آمد      دستيابي به انصاف در انتقا    

نظـري در     اي ايران، اين كـشور بـه صـاحب          از سه سال از آغاز برنامة انرژي هسته       
   .فخر مي فروختالمللي بدل شده،  اي در سطح بين زمينة انرژي هسته

اين ايران نامزد ميزباني نشست بعدي اين كنفرانس در چهار سال بعد شد، و              
اي امريكا  هاي تخصصي هسته  كه بتواند انجمن قرار داد  در موقعيتي     را شاهتصميم  

 ايـن كنفـرانس   . هـاي خـود بـسيج كنـد         و اروپا را در جهت پشتيباني از سياسـت        
 او  .تر كرد    او را به هند و پاكستان، دو كشور اصلي اقيانوس هند، نزديك            همچنين

رؤيايش در مورد حوزة     فرصت جامة عمل پوشاندن به        كه كردمي  احساس  اكنون  
  .. هاي بزرگ از اين منطقه را يافته است اقيانوش هند و دور كردن قدرت
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