
  
  
  

  و داليل تغيير آن اي آرژانتين   هسته سياست
  1990در دهه 

 
 25/11/1388:     تاريخ تأئيد          12/10/1388:تاريخ دريافت

  
 ∗رحمن قهرمانپور

 چكيده
اي خـود را آغـاز كـرد و بـا پيـشرفتي              هاي هـسته    فعاليت ،1950آرژانتين در دهه    

بـه دسـت    هاي مختلـف     وزهاي را در ح     توانست فناوري هسته   1970ستودني، در دهه    
 باعث نگراني آمريكـا و كـشورهاي        اين كشور اي   سرعت و دامنه پيشرفت هسته    . آورد

، پـس از آن   . صـدر آنهـا آلمـان گرديـد        اي به آرژانتـين و در      صادركننده فناوري هسته  
اي  ن با رقيب ديرين منطقه    نتيفروپاشي شوروي و پايان نظام دوقطبي، بهبود روابط آرژا        

 و تغييـر    1990 تشديد بحران اقتصادي فراگير در آرژانتين در اوايـل دهـه             خود برزيل، 
 1990 مجموعـه عـواملي بودنـد كـه باعـث شـدند ايـن كـشور از دهـه                     ،نظام سياسي 

اي گذشته خود را كنار گذاشته و به رونـد عـدم اشـاعه مـورد نظـر                   هاي هسته  سياست
  . الملل بپيوندد آمريكا و اروپا در نظام بين

  
  اي، بحران اقتصادي، خودكفايي ، برزيل، همكاري منطقهآرژانتين :ها  هكليدواژ
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  مقدمه
 در 1آرژانتين از نخستين كشورهاي در حال توسعه بود كه با تأسيس كميسيون انرژي اتمـي             

حكومت نظامي حـاكم بـر ايـن كـشور          .  به فكر استفاده از انرژي اتمي و مزاياي آن افتاد          1950
 به انرژي اتمي قايل بود و باور روشنفكران هم اين بود كـه ايـن                يابي اهميت خاص براي دست   

زنـي   قدرت چانـه  و   هالملل بهبود بخشيد   تواند جايگاه و موقعيت آرژانيتن را در نظام بين         امر مي 
 اين باور عميق در آرژانتين      ،پيرامون – مركز   گرايانه به خاطر غلبه تفكر چپ    . آن را افزايش دهد   

 موقعيـت جهـاني     ،خاطر تحوالت پس از جنـگ جهـاني اول        ه   كشور ب  شكل گرفته بود كه اين    
داري جهـاني منتقـل شـد و يكـي از            و پيرامون نظام سـرمايه    به حاشيه   و  خود را از دست داده      

از  اگر آرژانتين بتوانـد خـود را         بنابراين،.  وابستگي به انرژي مركز بود     اين امر ترين داليل    اصلي
الملل بيشتر خواهد     زمينه افزايش استقالل عمل آن در نظام بين        وابستگي به انرژي مركز برهاند،    

نقش كليدي در ارتقاي موقعيت آرژانتين       ،دليل كاهش وابستگي مزبور   ه  باي   هستهشد و انرژي    
  .در اين نظام دارد

و موانعي مواجه شد كـه در  كردن اين تفكر و انديشه در عمل با مشكالت            پياده ،با اين حال  
اي آنگونه كه بنيانگـذاران      هاي هسته   مسير فعاليت  ،در نتيجه . بيني بود  قابل پيش برخي موارد غير  

مـداران ايـن      سياسـت  ، مشكالت فني و سـپس اقتـصادي       .پيش نرفت  ،بيني كرده بودند   آن پيش 
تواند به تنهايي موقعيت آرژانيتن      اي هم نمي   كشور را متقاعد كرد حتي برنامه بلندپروازانه هسته       

الملل در حد مطلوب ارتقا دهد و ضرورت دارد همزمان از عناصر ديگر قـدرت                را در نظام بين   
 بـه حـدي شـديد شـد كـه           ،1990بگذريم از اينكه بحران اقتصادي در دهـه         . دشواستفاده  هم  

 نيــاز بــه جــذب .اي را زيرســؤال بــرد  هــستههــاي گــسترده فعاليــتبــودن  هرگونــه اقتــصادي
تصادي باعث شد آرژانتين مواضع گذشته خود در        گذاري خارجي و حل بحران شديد اق       سرمايه

  .  كنار بگذاردااي موجود ر مخالفت با نظم هسته
 و پـذيرش پادمانهـا و       2 مخالف پيوسـتن بـه پيمـان منـع اشـاعه           1970آرژانتين كه در دهه     

 سياست خود در مورد منع اشاعه را كامالً         1990اي خود بود، در دهه       ها از صنايع هسته    بازرسي

                                                                                                                   
1 . Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA) 
2 . NPT 
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 متـشكل از    1اي كننـدگان هـسته    اده و با پيوستن به اين پيمـان بـه عـضويت گـروه تهيـه               تغيير د 
اي درآمد و همراه با كشورهاي اروپـايي و آمريكـا در برقـراري نظـم                 هاي پيشرفته هسته   دولت
  .قدم شد  پيش،اي پس از جنگ سرد هسته

رزش مطالعـه و     از جهات بـسياري ا     1990اي آرژانتين طي دهه      تغيير بنيادين سياست هسته   
شدن به الگوي توسـعه بـراي كـشورهاي           درصدد تبديل  ،1970اين كشور در دهه     . بررسي دارد 

شده از سوي غـرب در اسـتفاده         تعهد و در حال توسعه بود و با هرگونه محدوديت اعمال          غير م 
بـودن  آميز كرد، ضمن اينكه شواهد موجود نيز حكايـت از صـلح           اي مخالفت مي   از انرژي هسته  

اي هنـد در دوران جنـگ        شباهت به مواضع هسته    اين موضع بي  . اي آن داشت   هاي هسته  يتفعال
را رد   مواضعي كه اين كشور با استناد به آنها تصويب و امضاي پيمان منـع اشـاعه               . سرد نيست 

اي  هاي هـسته   شدن سالح  اي يعني برچيده   كرده و تحقق اين امر را منوط به تحقق عدالت هسته          
آنچه بين اين دو كشور و بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه              . كرده است هاي بزرگ    قدرت

اي چه در عرصه فناورهاي پيـشرفته        گيري از فوايد انرژي هسته     باشد، ضرورت بهره   مشترك مي 
بـسياري از ايـن كـشورها معتقدنـد غـرب در حفـظ       . الملل اسـت  سياست بين و چه در عرصه     

الملل و جلوگيري از عـدم       ذيل عنوان حفظ امنيت بين    خواهد   د دارد و مي   متعاي   انحصار هسته 
 ،اي كه توانسته اين انحصار را بشكند هر كشور در حال توسعه.  اين انحصار را حفظ كند،اشاعه

  .الملل بهبود بخشد موفق شده موقعيت و قدرت خود را در نظام بين
 بـراي داشـتن   دهد منطق يـا نظريـه نهفتـه در پـس تـالش      بررسي تجربه آرژانتين نشان مي  

المللـي تغييـر    اي و بـين   و متناسب با شرايط داخلي، منطقه يستاي همواره ثابت ن    فناوري هسته 
  . دهد اي را تحت تأثير قرار مي هاي هسته  ماهيت و دامنه فعاليت،كند و تغيير اين منطق مي

رب به رغم فشارهاي غبه اي هستند كه  در حالي كه هند و پاكستان نمونه دو كشور همسايه
 جهـت و وسـعت      ،سو با يكديگر   اند، آرژانتين و برزيل همزمان و هم       اي دست يافته   بمب هسته 

اي  هاي هـسته    با وجود تشابه ميان فعاليت     ،نتيجه آنكه . اي خود را تغيير دادند     هاي هسته  فعاليت
از هـاي بـارزي بـا يكـديگر داشـته و متـأثر            ها تفاوت  اوليه كشورها، مقصد و مسير اين فعاليت      

  .باشند عوامل متعددي مي

                                                                                                                   
1 . NSG 
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پرسش اصلي مقاله حاضر با توجه به نكته اشاره شده در باال اين است كه چرا آرژانتـين در     
اي خود را تغيير داد و به روندهاي مورد نظر غـرب             هاي هسته   فعاليت دامنهسير و   م 1990دهه  

شـود كـه بحـران        در پاسخ اين ادعا مطرح مـي       ؟اي پيوست  در موضوع عدم اشاعه و نظم هسته      
 و بهبـود روابـط ايـن كـشور بـا رقيـب ديـرين        1990عميق اقتصادي داخلي آرژانتين در دهـه      

.  بودنـد  1990اي آرژانتـين در دهـه        ترين عوامل تغيير سياست هسته      مهم ،اي خود، برزيل   منطقه
ثر بـود، ولـي اهميـت و وزن آن در           ؤهرچند فشارهاي آمريكا تا حدي در تغيير اين سياست مـ          

  .اس با دو عامل مورد اشاره چندان زياد نيستقي
  
  چارچوب نظري. الف

 متفاوت از كوشـش بـراي       ،دليل ماهيت آن  ه  اي ب  دست آوردن فناوري هسته   ه  تالش براي ب  
توانـد    و مـي هاي داراي ماهيتي دوگانه بود     فناوري هسته . هاي پيشرفته است   داشتن ساير فناوري  

مورد استفاده قرار گيرد كـه پيامـدهاي        )  يا پلوتونيومي  از نوع اورانيومي  (در ساخت بمب اتمي     
الملـل در    هرچنـد در ادبيـات روابـط بـين        . اي قابل انكار نيست    المللي و منطقه   آن بر امنيت بين   

رئاليستي است، اما در    )نو(هاي بزرگ    شود منطق حاكم بر رفتار قدرت      محافل آكادميك گفته مي   
اي بزرگ به توصيه پدر نورئاليسم يعنـي كنـت والتـز            ه  قدرت ،اي هاي هسته  مورد داشتن سالح  

الملـل باعـث     اي در نظـام بـين      هـاي هـسته    كنند كه معتقد است افزايش تعداد دولت       گوش نمي 
  :به گفته وي. شود افزايش ثبات آن مي

اي  هـاي هـسته    دهـد، سـالح    اي نـشان مـي     آن گونه كه تاريخ عصر هـسته      «
ي سركش، همانگونه كه زمـاني چـين و         ها دولت. كنند ها را هوشيارتر مي    دولت

طلبـي خـصوصيت     صـلح ... انـد  شوروي اينگونه بودند، از اين الگو پيروي كرده       
هـاي   مگـر در مـوارد مربـوط بـه بحـران          . اي بوده است   اصلي كشورهاي هسته  

   )1(.»كوچك
 با شدت و حدت تمام مانع انتقـال  ، طي چند دهه گذشته،هاي بزرگ   قدرت ،در نقطه مقابل  

حتي كـشورهايي   . اند هاي غربي نبوده   اند كه در دايره قدرت     اي به كشورهايي شده    ي هسته فناور
اي داشتند، بر اثر فشار      اي را آغاز كرده و در اين راه پيشرفت قابل مالحظه           هاي هسته  كه فعاليت 
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هـا و بازگـشت      طور مشخص آمريكا مجبور به كنارگذاشتن اين فعاليت       ه  هاي بزرگ و ب    قدرت
اي در    اين باور فراگير شده بود كه اشاعه هسته        ،1960 و   1950در اوخر دهه    . اند شده 1اي هسته

 در مدت زماني نه چندان طوالني عملي خواهد شـد   ،اي خارج از باشگاه پنج قدرت اوليه هسته      
ـ (و رهبري اين كار عمدتاً با كشورهاي اروپـايي       ) طـور مـشخص آلمـان، ايتاليـا و سـوئد     ه و ب

در دهـه  كـه   بر اين بـاور بـود      1963اف كندي رئيس جمهور آمريكا در سال        جان   .خواهد بود 
 در  ،1965در سـال    . اي در جهـان وجـود خواهـد داشـت           دولت هسته  15 – 25، حدود   1970

  . كيد قرار گرفته بودأشده به ليندون جانسون نيز همين نكته مورد ت گزارش سري ارايه
 نزديك به بيست دولت مسير بازگـشت       ،طرف به اين    1945دهد از سال     ها نشان مي   بررسي

مصر، آلمان، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، اند از جمله استراليا، برزيل، كانادا،  اي را در پيش گرفته هسته
) 2.(نروژ، روماني، كره جنوبي، سوئد، سوئيس، تايوان، يوگسالوي، آرژانتين و آفريقاي جنـوبي            

بـه ارث رسـيده از شـوروي        اي   هـاي هـسته    سالحسه كشور بالروس، قزاقستان و اوكراين هم        
 پاكـستان و اسـراييل      ،تنها سه بازيگر يعني هنـد     .  پيوستند NPTبه پيمان   و  سابق را كنار گذاشته     

كشورهايي مثل اسـتراليا، كانـادا،      . اي خود را حفظ كنند     اي شده و سالح هسته     اند هسته  توانسته
دهـد   همه اين موارد نشان مي    . اند اي بسنده كرده   ژاپن، هلند و آلمان هم به داشتن فناوري هسته        

هـاي   اي از سـوي قـدرت      هاي هـسته   يابي كشورها به سالح    ها در مورد دست    برخي بزرگنمايي 
كما اينكه در قضيه حمله آمريكا بـه        . هاي آنها چندان قرين واقعيت نيست      بزرگ غربي و رسانه   
ولي بـراي ترسـاندن ديگـران طـوري          ،اي بوده  فاقد سالح هسته   اين كشور عراق هم ثابت شد     

شـدن و حتـي      اي  تصميم به هـسته    ،از طرف ديگر  . اي دارد  كرده كه گويي سالح هسته     رفتار مي 
 باشد و شايد به همين دليل است كـه تـا           اي براي همه كشورها پرهزينه مي      داشتن فناوري هسته  

 بـازفرآوري، مـديريت     سـازي،  غني(اي پيشرفته    هايي كه داراي فناوري هسته     كنون تعداد دولت  
تـصميم بـه داشـتن فنـاوري        . كند باشند از انگشتان دو دست تجاوز نمي       مي) اي هاي هسته  زباله
 از زمان جنگ جهـاني دوم       ،همانطور كه گفته شد   . اي با تصميم به حفظ آن متفاوت است        هسته

معـدودي از    فقـط اند، امـا     بودهاي    كسب فناوري هسته    دنبال هاي زيادي به    دولت ،به اين طرف  

                                                                                                                   
1 . Nuclear Reversal 
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هـا در     شناخت داليل و انگيزه دولـت      ،رو از اين . اند اين فناوري را حفظ كنند      تصميم گرفته آنها  
  . ستاي حايز اهميت ا كسب فناوري هسته

الملـل رفتـار كـرده و        ها با محاسبه سود و زيان در نظام بـين          گويد دولت  اصل عقالنيت مي  
ها بـا وجـود آگـاهي از         ش اين است كه چرا دولت      پرس بنابراين، .كنند هايي را اتخاذ مي    تصميم
كننـد و چنـين تـصميمي        شدن اقدام بـه ايـن كـار مـي          اي هستهبه  هاي بسيار زياد تصميم      هزينه
  گيرند؟ مي

  :دست آورنده اي ب گيرند سالح هسته ها به هفت دليل تصميم مي به نظر كنت والتز، دولت
  نشد اي هاي بزرگ از يكديگر در هسته تقليد قدرت .1
 اي شوروي اي كشور ديگر، مثل ترس بريتانيا از حمله هسته ترس از حمله هسته .2

 اي مثل پاكستان اي و نداشتن متحد هسته داشتن دشمن هسته .3

 داشتن يك دشمن دايمي و ناگزيربودن به زندگي با آن، مثل اسراييل .4

 مـسابقات  تـر از ورود در  تر و ارزان   مطمئن اي جايگزيني  براي برخي كشورها، سالح هسته     .5
 .تسليحاتي است

 اي براي اهداف تهاجمي خواستن سالح هسته .6

 )3.(الملل تالش براي كسب پرستيژ يا ارتقاي جايگاه دولت در نظام بين .7

گرفتن عوامـل داخلـي نيـست، بلكـه          شناخت پوزيتويستي مستلزم ناديده     بودن روش  حاكم
ساختار را به    چون اصالت    ؛شود  يستميك نورئاليسم است كه به اين امر منجر مي        سطح تحليل س  

  .دهد المللي مي نظام بين
امـا   ،گيـرد   ناديـده مـي  قابـل تـوجهي  اي را تا حد  والتز اهميت عوامل داخلي و حتي منطقه      

اتـل  . كننـد  اشـاره مـي   نيـز   شـدن    اي هـسته ) غيـر (ثر بر   ؤنويسندگان مختلف به عوامل داخلي م     
تـر   ها به سـمت اقتـصاد بـازار و آزاد متمايـل     كند كه هرچه دولت سولينگن از اين ايده دفاع مي   

 زيرا هزينه حفظ فنـاوري      ؛شود اي كمتر مي   دست آوردن سالح هسته   ه   انگيزه آنها براي ب    ،باشند
هـاي اقتـصادي    اي براي اين كـشورها بيـشتر از كـشورهايي اسـت كـه سياسـت       و سالح هسته  

 ادعـا   ،اي در آفريقـاي جنـوبي      پيتر ليبرمن با بررسي روند بازگـشت هـسته        ) 4.(گرا دارند  درون
ثري در كنارگذاشـتن تـالش بـراي داشـتن     ؤهاي سياسي عامـل مـ   شدن نظام  كند دموكراتيك  مي
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اي خود را كنار گذاشـت كـه         فريقاي جنوبي زماني برنامه سالح هسته     آ. باشد مياي   سالح هسته 
هاي   نظام ،ه آنكه نتيج) 5.(نظام آپارتايد در حال فروپاشي و نظام دموكراتيك در حال ظهور بود           

. اي دارنـد   هاي غيردموكراتيك تمايل كمتري به داشتن سالح هسته        دموكراتيك در قياس با نظام    
هاي بزرگي چون بريتانيا، هنـد، فرانـسه و آمريكـا      اين قاعده نسبي بوده و در مورد قدرت       ،البته

قانوني و نهادي و    هاي   گيرد محدوديت  لولين هيوز با مطالعه مورد ژاپن نتيجه مي       . صادق نيست 
يابي ژاپن به    ترين مانع دست    مهم ،اي اين كشور با داشتن سالح هسته     نيز مخالفت افكار عمومي     

چند ماه بيـشتر بـا سـاخت بمـب           ،ست كه اين كشور    ا اين در حالي   .استاي بوده    سالح هسته 
 ناصـر،   مطالعـه مـورد مـصر دوران      . انيومي و پلوتونيومي فاصـله نـدارد      راتمي از هر دو نوع او     

هـاي   هاي نظامي در قيـاس بـا حكومـت         دهد حكومت  پاكستان، آرژانتين و برزيل هم نشان مي      
  .اي دارند هاي هسته غيرنظامي تمايل بيشتري به كسب سالح

 با تأثيرپذيري از پارادايم رئاليسم، عوامل خارجي        1970 و   1960در حالي كه مطالعات دهه      
اي پيـشرفته    يابي به فناوري هسته    ارنده كشورها در دست   كننده و بازد   ترين عوامل تشويق   را مهم 

 و مخصوصاً بررسي تصميم كشورها      1990 و   1980دانستند، مطالعات دهه     اي مي  و سالح هسته  
هــا بــه  تواننــد در تــصميم دولــت  نــشان داد عوامــل داخلــي نيــز مــي،اي بــه بازگــشت هــسته

  .ثري ايفا كنندؤشدن نقش م اي هسته )غير(
الملل يا سياسـت خـارجي       هاي سياست بين   گيري را در قالب نظريه      اين نتيجه   اگر بخواهيم 

توانيم از رويكرد نورئاليسم كالسيك و نيز تحليل سياسـت خـارجي بـراي درك                 مي ،بيان كنيم 
 زيرا هر دو نظريه بر تأثيرگذاري همزمان متغيرهاي داخلي          ؛ها بهره بگيريم   اي دولت  رفتار هسته 
 متغيـر نخبگـان   ،نـد، هرچنـد نورئاليـسم كالسـيك در عرصـه داخلـي          كن كيـد مـي   أو خارجي ت  

  . داند يزاسيون يا مسايل اقتصادي ميتتر از عواملي چون دمكرا گيرنده را مهم تصميم
گيرد كه   اي بهره مي   شناختي مرسوم در مطالعات منطقه     چارچوب نظري ما از اين ايده روش      

شدن و وزن آنها از كـشوري بـه          اي هسته )غير(متغيرهاي داخلي و خارجي تأثيرگذار بر تصميم        
توان گفـت در همـه كـشورها متغيـري چـون              نمي بنابراين،. تواند متفاوت باشد   كشور ديگر مي  

تـر از متغيرهـايي چـون مـشكالت          گيرنده وزن يكساني دارنـد و مهـم        عملكرد نخبگان تصميم  
 متغيـر افكـار عمـومي در         در كشوري مثل ژاپن،    ، مثال رايب. اقتصادي و نوع نظام سياسي است     
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 نيز برخي   1990در آرژانتين دهه    . ثرتر از خواست نخبگان بوده است     ؤاي م  نساختن بمب هسته  
اما با  كردند،   اي آرژانتين در مقياس وسيع حمايت مي       هاي هسته   همچنان از ادامه برنامه    ،نخبگان

  .تشديد بحران اقتصادي از اثرگذاري اين نخبگان كاسته شد
شـوند يـك دولـت     اي از عوامل داخلـي و خـارجي موجـب مـي           مجموعه ،صهطور خال ه  ب

  . شدن بگيرد  اي اي پيشرفته يا هسته تصميم به داشتن فناوري هسته
  
  شدن آرژانتين اي عوامل سياست هسته. ب

آوردن ايـن    امـل در روي   عدهـد چنـد      اي آرژانتين نشان مي    هاي هسته  بررسي تاريخ فعاليت  
ثري ؤ نقش مـ   ،1990 و ادامه آن تا دهه       1950اي پيشرفته در دهه      هستهكشور به داشتن فناوري     

 ،الملـل   تالش آرژانتين براي ارتقا و به بازيابي جايگاه خود در نظام بـين        :اند كه عبارتند از    داشته
  .1960الملل در دهه  اي با برزيل، حاكميت نظاميان و شرايط نظام بين هاي منطقه رقابت
  

  تيژ تالش براي كسب پرس.1
هـاي   اي است كه زمينه گونهه وسعت سرزميني آرژانتين بو تركيب جمعيتي، پيشينه تاريخي   

. كنـد  اي در آمريكاي جنوبي و آمريكاي التين را فراهم مي          شدن آن به قدرت منطقه     بالقوه تبديل 
ترين رقيب آرژانتـين در ايـن منطقـه محـسوب      اصليو  ،برزيل بزرگترين كشور آمريكاي التين   

درصـد جمعيـت    97. اي آرژانتين بوده اسـت     هاي منطقه   به نوعي مانع اصلي بلندپروازي     شده و 
درصـد  90 بيـشتر از     ،دهند و نرخ شهرنـشيني در ايـن كـشور          ها تشكيل مي   آرژانتين را اروپايي  

 آرژانتـين توسـط يـك اليگارشـي داراي          ،1916 تـا    1852از نظـر تـاريخي نيـز از سـال           . است
شد كه در اداره كشور تا حد زيادي متأثر از الگـوي ايـاالت متحـده                 يهاي ليبرال اداره م    گرايش

 تجارت خارجي آرژانتين به سرعت رشـد كـرد و           ،در اين دوران  . آمريكا و نظام سياسي آن بود     
ترين بنادر مـدرن      به يكي از شلوغ    ، پايتخت سياسي، تجاري و اقتصادي آرژانتين      ،نس آيرس ئبو

بـر اسـاس   . با موج عظيم مهاجرت بـه ايـن كـشور        ان شد   اين تحوالت همزم  . جهان تبديل شد  
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سوم از كل صاحبان تأسيـسات صـنعتي و سـه چهـارم از                دو ،1914سرشماري اقتصادي سال    
  ) 7.( متولد خارج از كشور بودند،مالكان

ها خود را ملتي منحصر به فرد در آمريكاي  ها باعث شده است آرژانتيني مجموع اين ويژگي 
 يكي از كشورهاي پيشرفته دنيا با توليد ناخـالص          ،انتين در ربع اول قرن بيستم     آرژ. التين بدانند 

داخلي بيشتر از برخي كشورهاي اروپايي بود و خود را رهبر طبيعي آمريكـاي التـين و رقيـب                   
 تجارت خارجي آن از تجـارت       ،1911در سال   . دانست اصلي آمريكا در اين منطقه از جهان مي       

ين تـ  آرژان ،در ايـن سـال    .  چهـارم تجـارت خـارجي آمريكـا بـود          خارجي كانادا بيـشتر و يـك      
كتـان در دنيـا و دومـين كـشور در توليـد پـشم بـود و در                    ذرت و بـذر   كننده  ترين توليد  بزرگ

بـا پايـان جنـگ جهـاني اول و افـول            ) 8.(صادرات اسب و گله نيز مقام سوم را در دنيا داشت          
شـدن آمريكـا بـه       و تبـديل  جنگ جهـاني دوم     الملل و سپس وقوع      هژموني بريتانيا در نظام بين    

الملل، آرژانتين اندك اندك قـدرت گذشـته خـود را از دسـت داد و در زمـره                    هژمون نظام بين  
 اين در حالي است كه هنوز خاطرات گذشته در . درآمدكشورهاي در حال توسعه و جهان سوم   

  .ذهن نخبگان و روشنفكران و رهبران اين كشور زنده است
وجود آمد كه يكـي از      ه   اين اعتقاد راسخ ب    ،آرژانتينيسياسي و روشنفكران    بگان  در ميان نخ  

 ،الملـل پـس از جنـگ جهـاني اول و دوم            داليل اصلي افول موقعيت اين كـشور در نظـام بـين           
هاي خارجي در واردكردن برخي كاالهاي استراتژيك و از جمله انـرژي             وابستگي آن به قدرت   

هنگام وقوع جنگ اول و دوم جهاني نيز چنين باوري را تقويـت             در  بحران واردات انرژي    . بود
وجود آمد كـه موفقيـت نظـام سياسـي ايـن            ه   اين اجماع نظر در آرژانتين ب      ،بدين سان . كرد مي

هـاي اقتـصادي     سـاز سياسـت    خودكفايي در بخش انرژي است، تفكري كه زمينه       كشور وابسته   
ـ   ري بود كه توجه به انـرژي هـسته        در چنين بستر فك   ) 9.(گرا بود  گرايانه درون  ملي عنـوان  ه  اي ب

  . اي پيدا كرد هاي فسيلي اهميت ويژه جايگزيني مناسب براي انرژي
 گفتمان مدرنيزاسيون كه تبـديل بـه گفتمـان مـسلط            1960 و   1950 در دهه    ،از طرف ديگر  

 هـاي  عنوان محصول يكي از فنـاوري     ه  اي را ب   كشورهاي در حال توسعه شده بود، انرژي هسته       
اين ديدگاه حـداقل در     . دانست هاي جهان سوم مي    پيشرفته نماد مدرنيزاسيون و پيشرفت دولت     

هاي جهان سوم شكل گرفته بود كه عامل اصلي برتري غرب و جهان صنعتي               ميان برخي دولت  
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در دهـه   (هاي پيشرفته است      همان صنعت يا فناوري و بخصوص فناوري       ،نسبت به جهان سوم   
و اگـر كـشورهاي در حـال        ) هـاي پيـشرفته بـود      اي نماد فناوري   ي هسته فناور،  1960 و   1950

 مسير حركت آنها به سوي توسعه فراهم        ،هاي پيشرفته دست يابند    توسعه بتوانند به اين فناوري    
اي و بازيابي موقعيـت گذشـته آرژانتـين در            ميان فناوري پيشرفته هسته    ،به تعبيري . خواهد شد 
  .ظري و فكري در ميان نخبگان آرژانتين ايجاد شده بودالملل نوعي پيوند ن نظام بين

اي را  هاي هسته آرژانتين جزو نخستين كشورهاي غيرغربي و در حال توسعه بود كه فعاليت 
 ميـان   ) فالكلنـد  ( مالوينـاس   با يادآوري جنـگ    ،برخي.  تالش زيادي كرد   آنآغاز و براي كسب     

گ جايگاهي نداشت و حتي بعد از جنـگ هـم   آرژانتين و بريتانيا و اينكه بمب اتمي در اين جن        
كنند  اي تقويت نكرد، ادعا مي     دست آوردن يا ساخت بمب هسته     ه  هاي آرژانتين را براي ب     انگيزه
 ،رو اي همانا كسب پرسـتيژ بـود و از ايـن           هاي هسته  ترين انگيزه آرژانتين از انجام فعاليت      عمده
 نيـز  1980هاي موشكي آرژانتين در دهـه    ليتاي و حتي فعا     نظاميان در برنامه هسته    آفريني نقش

نتيجـه  ) 10.(به معناي وجود شواهد كافي مبني بر تالش اين كشور براي ساخت بمـب نيـست               
هـايي كـه درصـدد     اي دولـت  هـاي هـسته    ها و مسير حركت فعاليت     توان ميان سياست    مي ،آنكه

  .هايي را مشاهده كرد فاوت ت،دنبال اين امر نيستنده باشند و آنهايي كه ب ساخت سالح اتمي مي
اي ديگـر   عـده داننـد،   اي مـي  در حالي كه برخي بازيگران پرستيژ را در داشتن بمـب هـسته        

ظاهراً در آرژانتين   . دانند اي پيشرفته را پرستيژ و اعتبار مي       هاي هسته  يابي به فناوري   صرف دست 
 از بسياري جهـات  1970 وگرنه اين كشور در اواخر دهه     ،ديدگاه دوم طرفداران بيشتري داشت    

بدون پذيرش اين امر، نيت ژاپن هم در انجـام          . توانايي فني ساخت بمب پلوتونيومي را داشت      
شدن به اندازه داليل     اي رود، زيرا داليل اين كشور براي هسته       ال مي ؤاي زير س   هاي هسته  فعاليت

  . ماندن اهميت دارند اي آن براي غيرهسته
  

  رزيلاي با ب هاي منطقه  رقابت.2
شـدن بـه قـدرت       هاي آرژانتين در راستاي تبـديل      ترين مانع تحقق بلندپروازي    برزيل اصلي 

 ميليـون نفـر يعنـي بيـشتر از          180برزيل با جمعيتي قريب بـه       .  التين است  يهژمون در آمريكا  
 پنجمين كشور بزرگ جهـان از       ،ترين كشور آمريكا التين و البته      برابر جمعيت آرژانتين، وسيع   4
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اي  زبان جهان، زبان به گونـه      ترين كشور پرتغالي   در سرتاسر خاك اين بزرگ    . ت است نظر وسع 
ميزان آور واحد و يكسان است و برزيل با وجود داشتن مشكالت پيچيده فراوان، از نظر          تعجب

در ايـن   .  در سطح بااليي قـرار دارد      ،ها در فرهنگ ملي    فرهنگ همگرايي فرهنگي و ادغام خرده    
  ) 11.( نيز به افزايش قدرت اقتصادي برزيل ياري رسانده استشدن  جهاني،ميان

تالش برزيل همراه با ژاپن، آلمان و هند بـراي كـسب كرسـي عـضويت دايـم در شـوراي                
هـاي بـزرگ     گوياي اين باور رهبران برزيل است كه اين كشور در آينده يكي از قـدرت            ،امنيت

صادي از آرژانتين جلو افتاد     تت و رشد اق    از نظر جمعي   ،1960برزيل در دهه    . جهاني خواهد بود  
. برتر آمريكاي التـين آشـكارتر كـرد       شدن به قدرت      نيات خود را براي تبديل     ،1970و در دهه    

باعـث  كـه   هاي مستمر بـود       آرژانتين درگير بحران   ،1980 تا   1960اين در حالي بود كه از دهه        
 يكي از داليل    ،1970رزيل در دهه    اي ب  هاي هسته  تشديد فعاليت .  شد مقامات اين كشور  نگراني  

هـاي   ها نيز نگـران فعاليـت      برزيليآنكه،  جالب  . اي آرژانتين بود   هاي هسته  افزايش دامنه فعاليت  
سـازي   يابي به فنـاوري غنـي      مين دليل تالش خود را براي دست       ه اي آرژانتين بودند و به     هسته

 و سـپس آغـاز      1971مـارس   17 در   اندازي اولين رآكتور آب سنگين آرژانتـين       راه. بيشتر كردند 
توانـست مـواد اوليـه الزم بـراي سـاخت بمـب              ساخت رآكتورهاي جديد آب سنگين كه مـي       

 باعث نگرانـي  ،پلوتونيومي را فراهم آورد و آرژانتين هم فناوري بازفرآوري پلوتونيوم را داشت     
  )12.(ستاي ا آنها معتقد بودند آرژانتين درصدد ساخت سالح هسته. برزيل شده بود

هاي تاريخي داشت و تا حـدي محـصول عملكـرد             اختالفات برزيل و آرژانتين ريشه     ،البته
ترين اختالف بر سر منابع آبي آبريـز         مهم. هاي استعماري بلژيك و اسپانيا در گذشته بود        قدرت

 با امضاي توافقي درصدد سـاخت سـد بـرق    ،1966برزيل و پاراگوئه در سال    .  بود 1ريودالپالتا
آرژانتـين  .  برزيل و پاراگوئه برآمدنـد     – در مرز مشترك ميان آرژانتين       2رودخانه پارانا آبي روي   

دانست   را تهديدي براي توسعه منابع آبي خود در ريو دالپالتا مي           3 يعني ايتايپو  دساخت اين س  
و همين امر باعث تشديد تنش ميان دو كشور بر سر اين سد و منابع آبي آبريز فـوق تـا اكتبـر                       

ـ . اي برزيـل هـم در ايـن فاصـله رخ داد            هاي هسته  ترين فعاليت  عمده) 13.( شد 1979 طـور  ه  ب

                                                                                                                   
1 . Rio de la Plata 
2 . Parana 
3 . Itaipu 
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يـابي بـه فنـاوري       اي از آلمـان و دسـت        تالش برزيل براي واردكردن فنـاوري هـسته        ،مشخص
بـا ايـن    . اي خـود را گـسترش دهـد        هاي هسته  سازي، آرژانتين را تشويق كرد دامنه فعاليت       غني
. اي خـود را آغـاز كـرده بـود          هاي هسته  نتين قبل از برزيل فعاليت     نبايد فراموش كرد آرژا    ،حال

هـاي    نگراني ،اي اي برزيل و حضور نظاميان اين كشور در برنامه هسته          هاي هسته  تشديد فعاليت 
هرچند . اي افزايش داد   به بمب هسته  اين كشور   يابي   مقامات آرژانتيني را در مورد احتمال دست      

يابي بـه بمـب اتمـي وجـود          شكار نظاميان آرژانتين براي دست    شواهد روشني در مورد تالش آ     
تركردن روابط با كشورهاي آمريكـاي       ندارد، بهبود صنايع دفاعي برزيل و مدرنيزاسيون، نزديك       

 احساس تهديد را در بين مقامات آرژانتيني افزايش داد تا حدي            ،جنوبي و اياالت متحده آمريكا    
يابي به بمب اتمـي بـراي        ميان آرژانتيني خواهان دست   كه در اوج تنش ميان دوطرف برخي نظا       

 نظامي برزيل و آلمـان       اي ميان حكومت   امضاي قرارداد هسته  ) 14.(مقابله با تهديد برزيل شدند    
 در  .اي آرژانتين  هاي هسته   پاسخي بود به فعاليت    ،1975 خريد چرخه سوخت در سال       به منظور 

سـازي اورانيـوم را      يـابي بـه فنـاوري غنـي        اي دست هاي خود بر   مقام پاسخ نيز آرژانتين فعاليت    
برزيل نيز در واكنش به اين امر اعالم كـرد         .  به اين فناوري دست يافت     1983تشديد و در سال     

اي كـه برزيـل و       در دوره ) 15.( قادر به ساخت بمب اتمي خواهد بود       1990اين كشور در دهه     
 را بـا ايـن عنـوان كـه ناعادالنـه و             اي خـود   هـاي هـسته     فعاليـت  نظارت و بازرسي از   آرژانتين  

ترين وجه اشـتراك ايـن دو         اصلي ها مقاومت در برابر اين بازرسي     ،پذيرفتند  نمي ،اند غيرمنصفانه
 يكي از داليل نزديكـي آنهـا        ،1980اي بود كه بعدها در دهه        هاي هسته  بازيگر در انجام فعاليت   

هـاي    حـسابرسي از فعاليـت      نظـارت و   ،يسـ رزبه يكديگر و سپس تأسيس سازمان مـشترك با        
و ) NPT(اي   آزمـايي پيمـان منـع اشـاعه هـسته          نظـام راسـتي    ،هر دو كـشور   .  شد آنهااي   هسته

شده در آن را ناقض حاكميت ملي و اسـتقالل و حـق توسـعه كـشورهاي در       هاي تعبيه  بازرسي
اويـه   از سـه ز ،آنهـا در عـين رقابـت      . كردنـد  حال توسعه دانسته و با پذيرش آنها مخالفت مـي         

عنوان ه  اي ب  انرژي هسته ) 1: نگريستند اي در دوران جنگ سرد مي      هاي هسته  مشترك به فعاليت  
اي  اي براي تغيير موازنه قواي منطقـه       هستههاي   استفاده از سالح  ) 2شدن،   ابراز توسعه و صنعتي   

اين نگـاه   . هاي بزرگ  زني در مقابل قدرت    عنوان ابزار چانه  ه  اي ب  سالح هسته ) 3المللي و    و بين 
هـاي    وقوع اتفاقاتي نظير مخالفت همزمان آمريكا بـا فعاليـت          ،1980مشترك باعث شد در دهه      
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 ،)مالوينـاس (انيا و آرژانتين بر سر جزايـر فالكلنـد          تاي برزيل و آرژانتين و جنگ ميان بري        هسته
ور از  هـاي عبـ    م نزديك كرده و زمينه     ه  التين را بيش از پيش به      يرهبران اين دو كشور آمريكا    

  )16.(اي ميان آنها را فراهم كند اي به همكاري هسته رقابت هسته
  

   حكومت نظاميان.3
توسعه دهد،  و  اي خود را آغاز كرده       هاي هسته  سومين عاملي كه باعث شد آرژانتين فعاليت      

 تسلط نظاميان بر كميسيون ملي انـرژي        ،هاي نظامي در اين كشور و در كنار آن         وجود حكومت 
بـرد برنامـه     بيـشترين نقـش را در پـيش   ،نيروي دريـايي آرژانتـين   .  بود 1983تا  نتين   آرژا 1اتمي
 در دو جنگ جهاني اول و دوم با بحران سـوخت مواجـه              ،نيرواين  .  داشت اين كشور اي   هسته

منـدي   دليل ديگر عالقه. ه بوداي پي برد  بيشتر از ديگران به اهميت انرژي هسته   رو، از اين شد و   
بعد از  . اي بود   ميل به كسب فناوري و مهندسي پيشرفته هسته        ،اي ه برنامه هسته  نيروي دريايي ب  

 هـر بخـشي از   ،جمهور آرژانتين  و كنارگذاشتن پرون رئيس1955گرفتن نظاميان در سال     قدرت
دليل . اي را بر عهده گرفت      مسئوليت فناوري هسته   ،ارتش مسئول يك كار شد و نيروي دريايي       

يون ملي انرژي اتمي توسط نظاميان و مخصوصاً نيروي دريـايي از دهـه              در اختيار گرفتن كميس   
هـاي ريـشتر،      از او خواست بر فعاليت     ،از نزديكان پرون كه نظامي بود      اين بود كه يكي      ،1950

يـابي   دسـت زمـان   بودن   دانشمند تبعيدي اتريش نظارت داشته و به ادعاهاي او در مورد نزديك           
يعنـي   كه ادعـاي ايـن نظـامي،         يزمان.  نكند كامالً اعتماد اتمي  آرژانتين به فناوري ساخت بمب      

 منصوب كرد   CNEA پرون وي را به جاي خود به عنوان رئيس           ، اثبات شد  2كاپيتان ايرالوگوئيتا 
جنبه ديگر قضيه اين بود     .  ادامه داشت  1983و اين سنت تا زمان فروپاشي حكومت نظاميان در          

تـين، تـصوير نيـروي دريـايي را در داخـل كـشور بهبـود                اي آرژان  هاي هسته  كه پيشرفت برنامه  
) 17.(اي نداشت  نيروي دريايي تمايلي به كناركشيدن از برنامه هسته        ،بخشيد و به همين دليل     مي

تـرين    يكـي از مـستقل  ،نيروي دريايي بـود كميسيون ملي انرژي اتمي كه عمدتاً تحت مديريت       
نهــا بــود كــه وزارت خارجــه و حتــي ســاير قدرتمنــدترين آو  ثروتمنــدترين ،نهادهــا و البتــه

                                                                                                                   
1. Comision Nacional de Energia Atomica (CNEA) 
2 . Iraolagoitia 



 46ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ184

 پـيش از    ،1950پـرون در دهـه      . هاي ديگر نظـارت چنـداني بـر كـار آن نداشـتند             خانه وزارت
ي به اسرار اتمـي آلمـان       ز كوشيد با استفاده از برخي دانشمندان فراركرده از آلمان نا          ،شدن خلع

اي كـار    در مورد شـكاف هـسته      از رونالد ريشتر كه در آلمان        ،دست پيدا كند و به همين منظور      
اي با اختيارات تام و تمـام در          جزيره ، بدين منظور  .كرده بود، دعوت كرد اين كار را انجام دهد        

پـرون در   . اي كنـد   تر آرژانتين را جزو كشورهاي هـسته        تا او هرچه سريع    ه شد اختيار او گذاشت  
اي بـدون اسـتفاده از    هسته اعالم كرد كشور او به شيوه جديدي از توليد انرژي     1951مارس  24

تصور وي آن بود كه آرژانتين توانسته به كمك ريـشتر           . شكافت اورانيوم دست پيدا كرده است     
. شدن پيـدا كنـد     اي  راه متفاوتي را براي هسته     ،در اختيار وي  قرارگرفته  و امكانات مالي و اداري      

 و سپردن   اوكردن   ي دستور زندان  نوپر اثبات شد و     ريشترعدم صحت ادعاي    كه   گذشتديري ن 
  )18.(كار به نظاميان را صادر كرد

. اي آرژانتين  مديون نظم و انضباط نظاميان بـود   بخشي از پيشرفت هسته   كه  ترديدي نيست   
رواج داشـت كـه ارتـش و         اين تفكر در كـشورهاي جهـان سـوم           ،1960 و   1950 هاي در دهه 

نظم در جوامع   مترين نهاد    ، زيرا اصلي  باشند ثري براي مدرنيزاسيون و توسعه مي     ؤنظاميان ابزار م  
اي در    ضعف نظاميان آرژانتين در پيشبرد برنامـه هـسته          در عين حال،   .اند نظم در حال توسعه    بي

 ؛دادنـد  المللي توجه چنداني نشان نمي     هاي بين  ها و دغدغه   ل اين بود كه به نگراني     يقياس با برز  
باعث شـد   امر   همين   .تي بود و نه اقتصادي     امني –ضمن اينكه اولويت اصلي آنها مسايل دفاعي        

  . اي اين كشور باري سنگين بر دوش اقتصاد نه چندان قدرتمند آن باشد برنامه هسته
هـاي    در انجام پـروژه    رو، از اين اي داشت و      خودكفايي اهميت ويژه   ،براي نظاميان آرژانتين  

اخت رآكتـور آب سـنگين از        دليل اصلي سـ    ،عنوان مثال ه  ب.  اولويت با خودكفايي بود    ،اي هسته
رآكتـور آب سـنگين بـا اورانيـوم         .  منابع كم زيرزميني اورانيم در اين كشور بود        ،سوي آرژانتين 
 كـسب خودكفـايي در آن   رو، از ايـن   .شـده نـدارد    كند و نيازي به اورانيـوم غنـي        طبيعي كار مي  

 اعتبـار   ،كه شهرت آرژانتين در شرايطي اقدام به ساخت رآكتور آب سنگين كرد           . تر است  راحت
و امنيت رآكتورهاي آب سبك آمريكايي و اروپايي در همه جا پيچيده بود و هزينه توليـد بـرق         

تـوجهي بـه عوامـل       در نتيجه بي  . با آنها كمتر از هزينه توليد برق با رآكتورهاي آب سنگين بود           
ن خـود شـد      ناگزير به تعطيلي رآكتور تحقيقاتي آب سنگي       ،1985 اين كشور در سال      ،اقتصادي
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اي نيـز    هاي هـسته   در مورد ساير پروژه   .  كيلوگرم پلوتونيوم توليد كند    15توانست ساالنه    كه مي 
اي كمتـر شـده و      هاي كاهش وابستگي به خارج در حوزه هسته        اولويت اصلي اين بود كه زمينه     
تـين   يكي از شرايط آرژان    ،در همين راستا  . اي بومي حركت كند    آرژانتين به سمت فناوري هسته    

اي ايـن بـود كـه تعـدادي از           هـاي هـسته    هـاي خـارجي در فعاليـت       در عقد قرارداد با شـركت     
ترشـدن   ها مشاركت كرده و زمينه بـومي       متخصصان و نيروهاي بومي آرژانتين نيز در اين پروژه        

و تفكر مبتني بر خودكفايي، حفظ حاكميـت ملـي و سـرزميني             . اي را فراهم كنند    فناوري هسته 
هـاي اقتـصادي، علمـي، انـرژي و فنـاوري             بيش از آنكـه در حـوزه       ، به خارج  كاهش وابستگي 

 كه وابستگي به خارج     شتدر ميان نهادهاي مرتبط با امنيت ملي طرفدار دا         ،طرفدار داشته باشد  
اي   برنامه هـسته ،اين در حالي است كه در برزيل    . ندستدان را تهديدي جدي براي امنيت ملي مي      

   .ه امنيت ملي اين كشور گره خوردتنها براي مدتي كوتاه ب
  

  1960 و 1950 هاي  در دههالملل  شرايط نظام بين.4
پايـان  . كشورهاي در حال توسعه بـود      متعلق به  ، از بسياري جهات   ،1960 و   1950 هاي دهه

ضـعيف از يـك طـرف و سـربرآوردن آمريكـا و            و   ددوران استعمار و تولـد كـشورهاي جديـ        
 باعث شد سياست جهـاني شـاهد        ،جهاني دوم از سوي ديگر    هاي جنگ    شوروي از دل ويراني   

آرژانتـين،  .  بـود  1 ظهور جنبش موسـوم بـه عـدم تعهـد          ، يكي از آنها   كهتحوالت جديدي باشد    
 از جمله كشورهايي بودند كه در جنبش عدم تعهد جايگـاه            ،اندونزي، هند، يوگسالوي و مصر    

خواستند به نوعي در حد فاصل ميان جهـان          هريك از اين كشورها مي    . اي داشتند  نسبتاً برجسته 
 ي خالصـ  ،يافته و جهان در حال توسعه قرار بگيرند و از وضعيتي كه در آن بودند               اول يا توسعه  

 كاهش وابستگي كشورهاي در حال توسعه بـه مركـز   ،تهيكي از راههاي نيل به اين خواس . ندياب
گرايانـه   هـاي درون   هاي وابستگي هم در اين راستا بر اتخاذ سياست         نظريه. يا جهان صنعتي بود   

هـا   كيد داشتند و يكي از خاستگاههاي اصـلي ايـن نظريـه           أاقتصادي و تا حدي كمتر، سياسي ت      
اسـتعماري و ضدامپرياليـستي در ميـان    هـاي ضد   جنـبش ،منطقه آمريكاي التين بـود كـه در آن     

آرژانتـين در   اي   هـاي هـسته    سياسـت .  طرفـداران زيـادي داشـت      ،مقامات دولتي و روشنفكران   
                                                                                                                   
1 . Non – Alligned Movement 
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 ارتبـاط  ،اندك جنبش عدم تعهد رو به افـول گذاشـت        اندكطي آن    كه   1980 تا   1960هاي   دهه
  . مستقيمي با سياست خارجي آن داشت

در دوران جنـگ سـرد تـا حـد زيـادي ريـشه در               هـا    نگاه آرژانتـين بـه رقابـت ابرقـدرت        
اي آرژانتـين باعـث تقويـت        باور رايج اين بود كه برنامه هسته      . اي آن داشت   هاي هسته  سياست

شدن بـه صـادركننده    اين كشور درصدد تبديل. جايگاه آن در ميان اعضاي عدم تعهد شده است     
المللـي خـود را      تين موقعيت بـين   ، رهبران آرژان  1950بعد از دهه    . اي بود  دانش و فناوري هسته   

شـد بـا    وبيش ثابت بـود و باعـث مـي     اين ديدگاه كم.ديدند اي مي بيشتر از منشور توسعه هسته    
اي پيـشرفته در داخـل را الزمـه تقويـت            هاي هـسته    سياست ،ها و رهبران   تغيير حكومت وجود  

  ) 9.(بدانند المللي و داشتن سياست اقتصادي مستقل موقعيت آرژانتين در مذاكرات بين
هـا در    اي در دوران جنگ سرد و نقش ايـن سـالح           ابرقدرت به بازدارندگي هسته    اتكاي دو 

 به اين   1960 و   1950 بسياري از كشورهاي در حال توسعه را در دهه           ،حفظ موقعيت ابرقدرتي  
 ضعف قدرت تكنولوژي آنهاسـت و       ،الملل عامل اصلي ضعف آنها در نظام بين      كه  نتيجه رساند   

  . تفاوت چنداني ميان آنها و كشورهاي در حال توسعه وجود نخواهد داشت،ع اين ضعفبا رف
 در آرژانتين و افزايش مهارنشدني      1990 و اوايل دهه     1980هاي اقتصادي اواخر دهه      بحران
 نه اينكه هـر بخـشي       ،اي باشد  م پيوسته  ه  نشان داد قدرت ملي بايد داراي اجزاي به        ،نرخ تورم 

ـ ،اي آرژانتين در مقـام مقايـسه   فناوري هسته. صورت متورم رشد كنده ب ومستقل از ديگري     ه  ب
هاي اقتصادي و سياسي ايـن كـشور بـه همـان          صورت متورم رشد كرده بود، در حالي كه بنيان        

ها ثابت كرد خودكفايي و استقالل       تجارب اين دو دهه به آرژانتيني     . ميزان توسعه پيدا نكرده بود    
 زيـرا   ؛ مورد اقبال بود، امكان تحقق ندارد      1950 و   1960هاي    كه در دهه    آنگونه ،و اتكا به خود   

پيوسـته  كرد كه خود     نام غرب، مركز يا جهان اول تعريف مي       ه  چنين نگرشي خود را با دگري ب      
كنـد   هاي جديدي دست پيدا مـي     جهان صنعتي همواره به فناوري    . در حال تحول و حركت بود     

 مقوله خودكفـايي بـه مـسابقه نـابرابري          ،در نتيجه . مند است كه جهان در حال توسعه بدان نياز      
كوشد در يك حوزه به رقيب خود برسد، اما زمـاني            شود كه يك طرف با تمام قوا مي        تبديل مي 

آرژانتين در دهه . خورد هم ميه  دهد و معادله ب     اتفاق جديدي رخ مي    ،شود كه اين امر محقق مي    
 و  1983سازي در اين كـشور در سـال          سيسات غني طور مشخص با اعالم وجود تأ     ه   و ب  1980
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 سياسي براي جبران شكـست نظـامي در جنـگ بـا             يكه تالش ) مالويناس(در پي جنگ فالكلند     
اي يعنـي بـازفرآوري،      هـاي حـساس هـسته      اي در فنـاوري    به سـطح پيـشرفته    ) 20(بريتانيا بود، 

اي بـه سـاير       هـسته  سازي و مديريت پسماند دست يافت و حتي اقدام به صـدور فنـاوري              غني
هـاي شـديد      آثـار و عاليـم بحـران       ،كشورهاي در حال توسعه كرد، اما همزمان با اين پيشرفت         

هـاي   اقتصادي و سياسي در اين كشور هويدا گرديد كه نقش بـسيار مهمـي در تغييـر سياسـت                  
  .اي آن داشت هسته

هاي  ات مقوم نظريه  ثر از تفكر  أ تا حد زيادي مت    ،1990اي آرژانتين تا دهه      هاي هسته  سياست
المللي را   هاي بين  اي و ساير نظارت     پيوستن به پيمان منع اشاعه هسته      ،اين كشور . وابستگي بود 

آزمايي و    راستي ،از نظر آنها  . كرد  رد مي  ،باشد با اين عنوان كه مخالف استقالل عمل آرژانتين مي        
المللي انرژي اتمـي،     نس بين هاي رآكتورهاي آب سنگين آرژانتين از طريق آژا        نظارت بر فعاليت  

  . مداخله در امور داخلي آرژانتين و مصداق افزايش وابستگي بود،در عمل
  
  1990اي آرژانتين در دهه   هسته تغيير سياست. ج

اي گذشته خود در گسترش      هاي هسته   اندك اندك سياست   ،1980آرژانتين از نيمه دوم دهه      
شـدن   المللي و عدم پذيرش آنها، تبديل هاي بين ارتتوجهي به نظ اي، بي هاي هسته  دامنه فعاليت 

هاي عدم اشاعه    اي در ميان كشورهاي در حال توسعه و مخالفت با سياست           به صادركننده هسته  
له خلـع سـالح و عـدم اشـاعه     أآمريكا را كنار گذاشت و به روندهاي مورد نظر غـرب در مـس             

ب در مـسايل عـدم اشـاعه و خلـع            اين كشور يكي از متحدان غـر       ،پيوست تا جايي كه امروزه    
الملـل و نظـم       رونـد موجـود در نظـام بـين         1980آرژانتين كه تا دهه     . شود سالح محسوب مي  

دانست، اكنـون بيـشتر از هـر زمـان           اي را همچون كشورهاي در حال توسعه ناعادالنه مي         هسته
حتـي از برزيـل      ،ديگري خود به اين روندهاي ناعادالنه پيوسته است تا جايي كه در اين مسير             

 تعطيل كرده بود، آغاز نكرده      1990سازي خود را كه در سال        هاي غني  هم جلوتر زده و فعاليت    
 ،شـده از قبـل      و با دو سال تأخير در برنامه زماني اعـالم          2008حال آنكه برزيل در سال      . است

  . سازي روزنده آغاز نمود سازي خود را در مركز غني هاي غني فعاليت
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   آرژانتيناي يرات سياست هستهمسير تغي. 1
اي از تحـوالت در    آغاز مجموعـه ،1980بازديد رئيس جمهور برزيل از آرژانتين در ماه مي    

 دو كـشور در     ،1985در سـال    . اي نيز گسترش پيدا كرد     روابط دو كشور بود كه به حوزه هسته       
ساز تشكيل   كه زمينه اي يكديگر توافق كردند      هاي متقابل از تأسيسات هسته     مورد انجام بازرسي  

 سازماني كه هدف از تشكيل .هاي بعد شد در سال 1 برزيل-كميسيون كنترل و بازرسي آرژانتين 
اي  هـاي هـسته   اي يكـديگر از طريـق انجـام بازرسـي     هاي هسته  آن نظارت دو كشور بر فعاليت  

تحقيقاتي  دو كشور تصميم گرفتند در توليد رآكتورهاي         ،1987در سال   . متداول و سرزده است   
 نيـز در مـورد ايجـاد سيـستم          1986با يكديگر همكاري كنند و اين در حالي بود كـه در سـال               

مبادلـه   ،هاي بعد  در سال . اي به توافق رسيده بودند     مشترك هشدار اوليه در مورد حوادث هسته      
ديـدار كـارلوس مـنم رئـيس        . ها افـزوده شـد     شده نيز به اين همكاري     اطالعات و اورانيوم غني   

سياسـت  « و امـضاي اعالميـه       1990 نـوامبر    28هور آرژانتين با كالر همتاي برزيلـي وي در          جم
هاي هـر دو كـشور در قبـال           نقطه عطفي در تغيير سياست     ،»اي مشترك آرژانتين و برزيل     هسته

 رهبران دو كـشور ضـمن تقبـيح         ،در اين اعالميه  . هاي كنترل تسليحاتي بود    عدم اشاعه و پيمان   
آزمايي و بازرسي و      بر تأسيس نظام راستي    ،اي اي و ادوات انفجار هسته      هسته هاي آشكار سالح 

هـاي آژانـس و پيوسـتن بـه نـسخه جديـد پيمـان                ايجاد چارچوبي براي اجراي كامـل پادمـان       
 در .كيد كردنـد أاي در آمريكاي التين ت   هاي هسته  اد منطقه عاري از سالح    جتالتلولكو در باب اي   

آميـز از انـرژي      اي در مورد استفاده صـرفاً صـلح        به توافق دوجانبه   دو كشور    ،1991 جوالي   18
.  در همان سال بود    ABACC تأسيس   ،ماحصل اين توافق  . اي در مكزيك دست پيدا كردند      هسته

ژانيروي برزيل بوده و كارمندان     دالمللي است كه مقر آن در ريو          يك سازمان بين   ،اين كميسيون 
اي را   آزمـايي منطقـه     نظـام راسـتي    نـوعي  ،اين كميسيون . هندد آن را افراد غيرنظامي تشكيل مي     

 ،دهنـد  المللي انرژي اتمي انجام مي     طراحي كرده و بخشي از وظايفي را كه كارمندان آژانس بين          
 را با آژانس    2 توافق جامع پادماني   ،، آرژانتين همراه با برزيل    1992در سال   . بر عهده گرفته است   

 را  NPTاي اعـضاي پيمـان       هـاي هـسته    ايي آژانس از فعاليت   آزم امضا كرد كه چارچوب راستي    

                                                                                                                   
1 . ABACC 
2 . Comprehensive Safeguard Agreement (CSA) 
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 سناي آرژانتين پيمـان تالتلولكـو را بـه تـصويب رسـانيد و               ،1993مارس  24در  . كند تعيين مي 
اي در   هـاي هـسته     نگهداري و اسـتقرار سـالح      ، آرژانتين متعهد شد از هرگونه كسب      ،سان بدين

آمريكاي التين بود كه اين معاهده را امضا        امين دولت   25 ، اين كشور  .خاك خود خودداري كند   
 را  NPT عـضويت در پيمـان       ،اي عنوان دولت غيرهسته  ه   نيز آرژانتين ب   1995در فوريه   . كرد مي

 سپتامبر  24 در   ،سه سال بعد  ) 21.(پذيرفت و آمريكا و اتحاديه اروپا از اين موضع تقدير كردند          
 را امـضا كـرد كـه هـر نـوع آزمـايش              1اي هاي هـسته    آرژانتين پيمان منع جامع آزمايش     ،1998
تـر   كند و پيماني جامع    اي را در روي سطح زمين، زيردريا، زيرزمين و جوزمين ممنوع مي            هسته

تـر از توافـق    تـر و وسـيع    اين كشور پروتكل الحاقي را كه جـامع  ،عالوه بر اينها  .  است NPTاز  
 ،در راستاي اعتمادسازي بـا غـرب    آرژانتين  .  امضا و تصويب كرده است     ،باشد  جامع پادماني مي  

هاي موشـكي خـود    سازي صنعتي خود را هنوز آغاز نكرده و بخشي از فعاليت  هاي غني  فعاليت
سـويي قابـل      همراهي و هم   ، در روندهاي اصلي عدم اشاعه     ،افزون بر اين  . را كاهش داده است   

خواستار اعمـال   ،2005 در سال NPTكه در كنفرانس بازنگري   طوريه   ب ؛توجهي با غرب دارد   
زنند يـا از آن    سرباز ميNPTالمللي عليه كشورهايي شد كه از تعهدات خود در      هاي بين  تحريم

 از امضا و تصويب پيمان ،اين در حالي بود كه اين كشور به مدت سه دهه) 22.(شوند خارج مي
را تلويحـاً حـق كـشورهاي در حـال توسـعه        NPTكـرد و نپيوسـتن بـه         مزبور خـودداري مـي    

ها و نهادهايي كـرد كـه در زمينـه عـدم        آرژانتين را وارد سازمان    ،لبغرب نيز در مقا   . دانست يم
  .2اي هاي هسته ا عرضه كنندهيكنندگان  اند، مثل گروه تهيه اشاعه فعال

  
  اي آرژانتين هاي هسته داليل تغيير سياست. 2

 تـصميم   1980 اين است كـه چـرا آرژانتـين از نيمـه دوم دهـه                ،شود پرسشي كه مطرح مي   
اي غـرب بپونـدد؟ در       اي گذشته خود را كنار گذاشته و به سياست هـسته           گرفت سياست هسته  

هـاي   اي در حد قابل تـوجهي پيـشرفت كـرده بـود و بـا قـدرت                 حالي كه از نظر فناوري هسته     
تعهـدهاي  دادن چرا آرژانتين كـه بـدون   . ها نداشت  اي فاصله چنداني از نظر دامنه فعاليت       هسته

                                                                                                                   
1 . Comprehersive Test – Ban Treaty (CTBT) 
2 . Nucear Suppliers Group (NSG) 
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 پيوسـتن بـه     1990اي خـود بـود، از دهـه          هـاي هـسته     پاگير در حال گسترش فعاليت     دست و 
   و تالتلولكو را تصويب كرد؟CTBTهاي منع اشاعه را آغاز كرد و حتي پيمان  پيمان

 كنـار گذاشـت و      1980اي خود را در نيمه دوم دهه         چه شد آرژانتين سياست مستقل هسته     
عنوان عضو دايم شوراي حكـام      ه  را پذيرفت و حتي ب    هنجارهاي مورد نظر غرب در اين زمينه        

ها با   بر سر اجراي پادمان1979در سال در حالي كه المللي انرژي اتمي پذيرفته شد؟  آژانس بين
 هيچ كمـك فنـي از ايـن سـازمان           ،1991آژانس اختالف پيدا كرد و از آن خارج شد و تا سال             

اي  هـاي هـسته    هاي آژانـس از فعاليـت      بازرسي معتقد بود    1980آرژانتين تا دهه    . دريافت نكرد 
اي نظامي وجـود دارد و ايـن        هاي هسته  كشورها بايد محدود به مواردي شود كه امكان آزمايش        

 NPT پيمان   اين كشور . شود اي كشورها را شامل مي     هاي هسته  درصد فعاليت 10 حداكثر   ،موارد
 NPTاي براي تـصويب       در جلسه  نآدانست و زماني نماينده      ها مي  را ناقض اصل برابري دولت    

هاي بـزرگ    تواند ادامه وابستگي به قدرت     در مجمع عمومي سازمان ملل گفته بود آرژانتين نمي        
 پافشاري بر اهميت اتفاقي است ،منظور از ذكر اين نكات) 23.(ييد كند أاي ت  را در فناوري هسته   

 و NPTند نيز در مورد پيمان ه.  رخ داد 1990 و   1980اي آرژانتين در دهه      كه در سياست هسته   
 اما مسير ديگري را طي كرد و تا امروز          ،وبيش مواضع مشابهي دارد     كم ،المللي اي بين  نظم هسته 

در دهـه   . اي خود و كنارگذاشتن بمب اتمـي نكـرده اسـت           اقدام به تغيير بنيادين سياست هسته     
يـابي   اكستان در آستانه دست    اين باور رايج بود كه چهار كشور آرژانتين، برزيل، هند و پ            ،1990

باشند، اما آرژانتين و برزيل مسير متفاوتي را در قياس با هنـد و پاكـستان                 اي مي  به سالح هسته  
  .طي كردند

اي چـون     باعث بروز پديـده    ،اي از عوامل و تحوالت و گاه حوادث         مجموعه ،در عالم واقع  
افـزايش  .  اين نكته صـادق اسـت      اي آرژانتين نيز   در مورد سياست هسته   . شود تغيير سياست مي  

ترشدن اوضاع اقتصادي و بروز بحران       ، وخيم 1970فشارهاي آمريكا بر آرژانتين از اواسط دهه        
 بهبود روابط آرژانتين و برزيـل و كـاهش          ،1990 و اوايل دهه     1980اقتصادي در نيمه دوم دهه      

اي كشورهايي مثل    ته صادرات فناوري هس     تغيير سياست  ،نسبت به يكديگر  احساس تهديد آنها    
ها توسط دولـت   اي به پذيرش پادمان  هاي هسته  كردن فروش فناوري    منوط ،1990آلمان در دهه    

بيني ايجادشده نسبت به تحقق ايده خلع سـالح در           كننده و پايان جنگ سرد و خوش       خريداري
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انتـين  اي آرژ  ترين عواملي بودند كه باعـث تغييـر سياسـت هـسته             از مهم  ،آنهاي نخستين    سال
 تأثير دو متغير بحـران اقتـصادي        ،كنيم  بدانها اشاره مي   ادامهداليلي كه در    ه   ب ،با اين حال  . ندشد

  . بيشتر از ساير متغيرهاست،و بهبود روابط با برزيلداخلي 
اي آرژانتين دولت اين كـشور بـود و بخـش خـصوصي نقـش                ترين حامي برنامه هسته    مهم

 دولـت   ،1980ا تشديد بحران اقتـصادي در نيمـه دوم دهـه             ب رو، از اين . چنداني در آن نداشت   
ست كه اين بخش     ا  اين در حالي   .اي حمايت اقتصادي كند    نتوانست مثل گذشته از برنامه هسته     

اي جـزو    فنـاوري هـسته   .  الزاماً صرفه اقتصادي ندارد    ،خصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه     
هـاي   يـابي بـه آن هزينـه       ها براي دست    دولت باشد و بسياري از    هاي استراتژيك ملي مي    فناوري

 ،اند بـا اتكـا بـه منطـق اقتـصادي           كنون نتوانسته  ها تا   غربي ،به همين دليل  . كنند زيادي خرج مي  
گوينـد   آنهـا مـي   . اي خود كنند   كنارگذاشتن برنامه هسته  كشورهاي در حال توسعه را متقاعد به        

 صـرفه اقتـصادي نـدارد و بهتـر اسـت          ،اي اي از طريـق خوداتكـايي هـسته        توليد انرژي هـسته   
اي،  هاي كـالن در صـنعت توليـد بـرق هـسته            گذاري كشورهاي در حال توسعه به جاي سرمايه      

 ، همانگونه كه اشاره كـرديم     ،آرژانتين.  آن را از غرب وارد كنند      ،تجهيزات و بخصوص سوخت   
هاي كالني تـا     زينه ه ،اي بومي و كاهش وابستگي در اين زمينه        يابي به فناوري هسته    براي دست 

 نتوانست هماننـد گذشـته      ، كرد، اما زماني كه با بحران اقتصادي مواجه شد         تخپردا 1980دهه  
 كـشورهاي غربـي     ،بخصوص اينكه . كميسيون ملي انرژي اتمي را مورد حمايت مالي قرار دهد         

ـ         در انتقال فناوري هسته    اي هـ  داليـل مختلـف اجـراي پـروژه      ه  اي موانع زيادي ايجاد كـرده و ب
انداختند تا بتوانند پـول بيـشتري از خريـدار و واردكننـده              خير مي أاي و نيروگاهي را به ت      هسته
ها بـا علـم بـه        اين شركت . تر بود  هاي خصوصي غربي صادق    اين نكته در مورد شركت    . بگيرند

اي براي كشورهاي در حال توسعه اهميت حيـاتي داشـته و نـوعي پرسـتيژ                 اينكه فناوري هسته  
هاي بيـشتري از ايـن كـشورها     هاي مختلف پول   كوشند به شيوه   شود، مي  ها محسوب مي  براي آن 
 مارس  17اندازي اولين نيروگاه آب سنگين خود در          آرژانتين بعد از راه    ،عنوان نمونه ه  ب. بگيرند
، تصميم گرفت دومين رآكتور آب سنگين خود يعني آتوچـاي دو را             1نام آتوچاي يك  ه   ب 1974

كـار  .  كانادايي قراردادي امضا كرد    -و به همين منظور با يك كنسرسيوم ايتاليايي         اندازي كند    راه

                                                                                                                   
1 . Atucha-1 
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.  به درازا كشيد   1983برداري از آن تا سال        اما بهره  ، آغاز شد  1973ساخت اين نيروگاه در سال      
 كارگران ساحلي كانادا در اعتراض به نقض حقوق بشر توسط حكومت نظـامي              ،1978در سال   

تأخيرهاي مكرر باعث شد    . ن برخي قطعات ارسالي به آرژانتين اجتناب كردند       آرژانتين از بارزد  
 ميليـارد دالر يعنـي چهـار برابـر هزينـه اوليـه توافـق شـده                  2/1شده اين نيروگاه به      هزينه تمام 

  )24.(برسد
ها و اعتصابات شـهري و كـارگري در اواخـر            اگر آرژانتين دچار بحران اقتصادي و شورش      

 امـا زمـاني كـه    ،اي را تأمين كند هاي برنامه هسته توانست هزينه  چه بسا مي   ،شد  نمي 1980دهه  
توانـست   اي مـي   هاي فراوان براي برنامـه هـسته       كشور دچار بحران اقتصادي بود، صرف هزينه      

ها نوعي ركود حاكم بود      در همه بخش  . موجب كاهش محبوبيت رهبران و نارضايتي مردم شود       
 ،1980كه توليدات صنعتي آرژانتين در دهه        ب بدتر بود، طوري   و اوضاع صنايع توليدي به مرات     

 1989گذاري كاهش پيدا كرد و نرخ تورم در وسط سـال         سرمايه. درصد كاهش يافت  20حدود  
هـاي خـارجي هـم بـه      درصـد و بـدهي  8 نرخ بيكاري به ، همزمان با آن. درصد رسيد  3000به  
ژانتين هفتمـين توليـد ناخـالص داخلـي را           آر ،1930در حالي كه در دهه      . ميليارد دالر رسيد  60

 اولويت كارلوس مـنم     ،شرايطاين  در  . شد به هفتادمين اقتصاد دنيا تبديل       1980داشت، در دهه    
گذاري خـارجي از يـك       از طريق جذب سرمايه    حل بحران اقتصادي   ،رئيس جمهور اين كشور   

 عمده  ،1990 ابتداي دهه    با توجه به اينكه در    . هاي دولت از سوي ديگر بود      سو و كاهش هزينه   
اقتصادهاي آمريكاي التين و حتي اقتـصاد برزيـل دچـار بحـران بـود، آرژانتـين بـراي جـذب                     

 عمـده نگاههـا     نيـز هاي دولت    در كاهش هزينه  . گذاري متوجه اياالت متحده آمريكا شد      سرمايه
اي   هـسته  درآمدهاي آرژانتين از راه صادرات محصوالت و فناوري       . اي بود  متوجه فناوري هسته  

كشور را از ورشكستگي اقتصادي     و  اي نبود كه به حل بحران اقتصادي كمك كرده            به اندازه  نيز
  .نجات دهد

توانـست در مقابـل     شـد، چـه بـسا مثـل هنـد مـي            اگر آرژانتين دچار بحران اقتصادي نمـي      
 1970فشارهاي آمريكا از دهه     . اي خود مقاومت كند    فشارهاي آمريكا براي تغيير سياست هسته     

  . اي نبود كه آرژانتين با آن ناآشنا باشد آغاز شده بود و موضوع تازه
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 و در پي گزارش يـك سـناتور آمريكـايي در مـورد انحـراف در اسـتفاده از                    1974در سال   
بـراي   فـشارهاي آمريكـا      ،كيلوگرم پلوتونيوم توليدشده در رآكتور آب سنگين آتوچاي يـك         50

 اما تا زماني كه رهبران بـوئنس آيـرس دچـار بحـران              ، شد اي آرژانتين آغاز   تغيير سياست هسته  
كارلوس منم . كردند  در مقابل فشارهاي آمريكا و متحدان آنها مقاومت مي،اقتصادي نشده بودند

داري را در دسـتور كـار قـرار داد و             ادغام در اقتصاد جهاني سـرمايه      ،براي حل بحران اقتصادي   
 بـه   1970 و   1960 هـاي  هـاي ژئوپـوليتيكي دهـه      يـت هاي اين كـشور از اولو       اولويت ،بدينسان
همزمـان بـا بحـران اقتـصادي،        . تغييـر كـرد   از آن،    و بعـد     1990هاي اقتصادي در دهه      اولويت

كم اين موضوع    اي آرژانتين نيز آغاز شد و كم       گفتگوها و انتقادهاي داخلي در مورد برنامه هسته       
اي  آور برنامه هـسته     بودجه سرسام  ،كشوربسياري در داخل    . از حالت تابو و اسطوره خارج شد      

بانك جهاني هم توصيه كرده بود آرژانتين براي جلـوگيري از           . را عامل بحران اقتصادي دانستند    
اي را كـاهش      هزينه تحقيقات و توسعه از جملـه در بخـش هـسته            ،در بودجه خود  عدم توازن   

 حاكمـه   هيـأت بـه داخـل      حتـي    ،اي هـاي هـسته    اقتصادي فعاليت هاي   بحث بر سر هزينه   . دهد
عنوان يكي از راهكارهاي    ه   ب ،سازي كميسيون ملي انرژي اتمي     آرژانتين كشيده شد و خصوصي    

ها  كارلوس منم در پاسخ به اين بحث      . اي مورد توجه قرار گرفت     هاي برنامه هسته   كاهش هزينه 
 ، همـين راسـتا    او در . داري آرژانتينـي نـدارد     اي جز بازسـازي سـرمايه      اعالم كرد آرژانتين چاره   

كارلوس منم . اي را كمتر و بودجه مسكن، بهداشت و آموزش را افزايش داد   بودجه برنامه هسته  
هاي ضدآمريكايي گذشته آرژانتين را كنار گذاشت و در اولين سفر خود بـه واشـنگتن                 سياست

 را شكـشور  آمـادگي  ،عنوان رئيس جمهـور ه شدن ب  و چندماه پس از انتخاب1989در سپتامبر   
در پـي ايـن   . اعالم نمود2براي تصويب معاهده تالتلولكو و كنارگذاشتن پروژه موشكي كندور     

گذاري آمريكـا در آرژانتـين افـزايش پيـدا كـرد و قراردادهـايي در زمينـه                   تغيير موضع، سرمايه  
بحـران اقتـصادي،    ) 26.(اي ميان دو طرف امـضا شـد         فضا و فناوري هسته    –هاي هوا    همكاري

 را بـه    1990 رئيس جمهور اين كشور در ابتداي دهـه          ،ين و از جمله كارلوس منم     رهبران آرژانت 
اي نيـز    سوي تغيير جهت كلي سياست خارجي اين كشور هدايت كرد و تغيير سياسـت هـسته               

اي خـود را بـا    چه بسا اگر مقامات آرژانتين برنامه هـسته    . ارتباطي تنگاتنگ با اين تحول داشت     
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شـد و نخبگـان      هاي داخلي نسبت به آن كمتر مي       بردند، حساسيت  تري پيش مي   هاي آهسته  گام
  .اي را عامل سقوط اقتصاد آرژانتين معرفي كنند هاي كالن برنامه هسته توانستند هزينه منتقد نمي

اي را بـه موضـوعي بـراي     اين در حالي بود كه برزيل از همان ابتدا كوشيد موضـوع هـسته      
. نكنـد و تـا حـد امكـان آن را غيرسياسـي نگهـدارد              مباحث روشنفكري و ژورناليستي تبـديل       

اي و پيونـدزدن آن بـا     كـردن برنامـه هـسته       بـه سياسـي    1970 و   1960هاي   آرژانتين كه در دهه   
ـ 1980استقالل و حاكميت ملي پرداخته بود، در اواخـر دهـه      در ،دليـل بحـران اقتـصادي   ه  و ب

اي قرار گرفـت و حمايـت        هستهه  خاطر توجه بيش از حد به برنام      ه  معرض انتقادهاي داخلي ب   
 ،در نتيجـه  . اي تا حد قابل توجهي از دست داد        داخلي روشنفكران و نخبگان را در برنامه هسته       

اعتراضـات داخلـي چنـداني       بـا    ،اي گذشته را تغيير داد     وقتي كارلوس منم مسير سياست هسته     
شـد، چـه بـسا حمايـت         اي متهم اصلي بحران اقتصادي تلقي نمي       اگر برنامه هسته  . مواجه نشد 

  .كرد اي ادامه پيدا مي داخلي از برنامه هسته
اي آرژانتين، بهبـود روابـط بـا         عامل مهم و به تعبيري مكمل در تغيير سياست هسته         دومين  

. اي رسـيد    به اوج خود در زمينه هسته      ABACC بود كه در تأسيس      1980برزيل از ابتداي دهه     
گرفته توسط كميـسيون كنتـرل و حـسابرسي           صورت هاي اكنون هر دو كشور از طريق بازرسي      

اي يكـديگر خبـر دارنـد و ايـن بهتـرين             هاي هسته   از دامنه و ماهيت فعاليت     ،آرژانتين و برزيل  
اي  شود نگران اهـداف يكـديگر در برنامـه هـسته           شكل اعتمادسازي ميان آنهاست كه باعث مي      

 به درجه بـااليي     ،اي ي اقتصادي و هسته   ها اي در زمينه   اكنون اين دو رقيب ديرين منطقه     . نباشند
شـدن پيمـان تالتلولكـو        نقش مهمي در اجرايي    ،اند و همكاري مشترك آنها     از همگرايي رسيده  

 تأسيس ،افزون بر اينها . اي در آمريكاي التين داشت     هاي هسته  براي ايجاد منطقه عاري از سالح     
ABACC باشد اي مي اي منطقه ستههاي ه تجربه منحصر به فرد و جالب توجه در همكاري.  

انـد در يكـي از       اند كه توانـسته     اولين و آخرين همسايگاني بوده     ،كنون  تا ،آرژانتين و برزيل  
 و نظـارت و     ه كميسيون مـشترك تـشكيل داد      ،اي هاي هسته  يعني فعاليت ها،   ترين حوزه  حساس

رويـداد كافيـست    براي درك اهميـت ايـن       . اي خود را بپذيرند    هاي هسته  بازرسي آن از فعاليت   
هاي گذشته در مسير   نه تنها طي سال،اي يعني هند و پاكستان توجه كنيم دو رقيب ديرين منطقه  

اي دسـت زدنـد،       به آزمايش هسته   ،1998 بلكه هر دو در سال       ،اند اي پيش نرفته   همكاري هسته 
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عرصـه  اي بـه   هـاي هـسته   ورود سـالح  ،رسد برخالف ادعاي آنهـا  آنهم در حالي كه به نظر مي     
 ،رو از ايـن  ) 27.( باعث ايجـاد ثبـات در آن نـشده اسـت           ،قاره هند  هاي دو كشور در شبه     رقابت

اي  يـر سياسـت هـسته   غيثر در تؤتوان دومين عامـل مـ   بهبود روابط ميان آرژانتين و برزيل را مي     
 چه بسا در صـورت عـدم بهبـودي روابـط دو طـرف، بحـران اقتـصادي هـم                     .آرژانتين دانست 

اي آرژانتين شود و ممكن بود دو طرف هماننـد           اعث تغيير بنيادين سياست هسته    توانست ب  نمي
  .هند و پاكستان دست به آزمايش اتمي بزنند

هـاي    ايـن دو عامـل از مهمتـرين عوامـل تغييـر سياسـت              ، همانگونه كه اشاره كـرديم     ،البته
ـ . ثر بـود  ؤروپا نيز م   فشارهاي آمريكا و تا حدي كمتر ا       ،در كنار اينها  . اي آرژانتين بودند   هسته ه ب

 يكـي از عوامـل      ،گذاري آمريكا در آرژانتين و بهبود روابط دو طرف         عنوان مثال افزايش سرمايه   
 ، در نهايت،رسد عوامل ديگر  به نظر مي،با اين حال. اي آرژانتين بود  هسته تسهيل تغيير سياست

ند تأثيرگذار باشـند، بـه ايـن    از مجراي دو عامل بحران اقتصادي و بهبود روابط با برزيل توانست     
اي آرژانتـين كمتـر       سرعت تغيير سياسـت هـسته      ، حداقل ،داد معنا كه اگر اين دو اتفاق رخ نمي       

  .شد مي
  

  گيري نتيجه
 نكـات   ،1990 تـا    1950اي آرژانتين از دهـه       هاي هسته  مطالعه روند تكامل و تغيير سياست     

 آنگونـه كـه     ،اي مـستقل    سياسـت هـسته     تحقق ايده  ،نخست اينكه . دهد اي را نشان مي    آموزنده
.  هرچنـد نـاممكن نيـست      ؛ بسيار مشكل است   ، به دنبال آن بود    1970 و   1960آرژانتين در دهه    

اي خود را آغاز كرد كه هنوز نظم         هاي هسته  شانسي آرژانتين در آن بود كه زماني فعاليت        خوش
 نـسبت بـه انتقـال        حـاال  مثـل هـاي بـزرگ      اي به اندازه كنوني محدودكننده نبود و قدرت        هسته

  . اي حساس نبودند فناوري هسته
رسد در مورد آرژانتين نقش عوامـل داخلـي در تغييـر سياسـت                به نظر مي   ،كته دوم اينكه  ن
 ،1970آرژانتـين از دهـه      . المللـي بـود    تـر از عوامـل خـارجي و فـشارهاي بـين            اي مهـم   هسته

المللي  هاي بين براي پذيرش نظارتللي الم هاي بين المللي براي پذيرش نظارت    زيرفشارهاي بين 
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ثر واقـع شـد كـه نـرخ تـورم در            ؤاي خود قرار داشت، اما اين فشارها زماني مـ          در برنامه هسته  
ثر در افكار ؤاي از سوي روشنفكران و افراد م        درصد رسيد و برنامه هسته     5000آرژانتين به مرز    

 بـدون  ، فـشارهاي خـارجي  ،هنتيجـه آنكـ  .  عامل اصلي بحران اقتـصادي شـناخته شـد         ،عمومي
اينكـه در     كمـا  ؛توانند تصميم يك دولت را تغيير دهنـد        شدن بر اثر تحوالت داخلي نمي      تقويت

 چون در داخل هر دو كـشور      .نبوده است فشارهاي خارجي موثر    كنون   تا ،مورد هند و پاكستان   
  . رداي وجود دا اي قوي براي داشتن سالح هسته انگيزه

اي خود برخي    برد و طراحي برنامه هسته     هاي آرژانتيني در پيش     مقام اين است كه  نكته سوم   
اي  هاي هسته ترين آن همانا گسترش قابل توجه دامنه فعاليت اشتباهات را مرتكب شدند كه مهم

پيشرفت سريع آرژانتـين    . اي به كشورهاي در حال توسعه بود       شدن به صادركننده هسته    و تبديل 
 نگراني غرب را دوچندان كـرد و باعـث افـزايش حـساسيت              ،يا هاي حساس هسته   در فناوري 

چه بسا اگر آرژانتين مثل برزيل با سرعت        . اي و موشكي آرژانتين شد     هاي هسته  نسبت به برنامه  
ـ      شد سياست هـسته    داد، ناگزير نمي   اي خود را ادامه مي     هاي هسته  كمتري فعاليت  ه اي خـود را ب

رسد آرژانتين در شرايط كنـوني و پـس از جلـب              مي هرچند به نظر  . صورت بنيادين تغيير دهد   
 ،اي خـود و احتمـاالً      هـاي هـسته     احيـاي بخـشي از فعاليـت       د درصـد  ،المللي اعتماد جامعه بين  

  .سازي اورانيوم در مقياس صنعتي است غني
اي به يكي از موضـوعات مـورد عالقـه افكـار             كردن موضوع هسته    تبديل ،نكته چهارم آنكه  

اي از طريق جلـب حمايـت        هاي هسته  برد برخي برنامه    ضمن كمك به پيش    ها، عمومي و رسانه  
پـذيري آن را افـزايش دهـد و آن           تواند آسيب   مي ،داخلي و پيوندزدن آن با غرور و هويت ملي        

 انگشت اتهـام ناخودآگـاه      ،در چنين شرايطي  . زماني است كه كشور دچار بحران اقتصادي شود       
 آيـد؛  به شمار مي   يكي از عوامل اصلي بروز بحران        ،ن برنامه شود و اي   اي مي  متوجه برنامه هسته  

دهـد    مورد هنـد و پاكـستان نـشان مـي      ،البته.  اما در برزيل رخ نداد     ،اتفاقي كه در آرژانتين افتاد    
اي به امنيـت و بقـاي خـود، حتـي در شـرايط               افكار عمومي در صورت پيوندزدن برنامه هسته      

در هنـد و پاكـستان هـم مـشكالت          . كننـد  اي حمايت مي   نامناسب اقتصادي هم از برنامه هسته     
  .انندد آن را بحراني نميو اند  اقتصادي وجود دارد، اما مردم عادي به اين مشكالت عادت كرده
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اي  هاي هسته نبايد اين نكته كليدي را فراموش كرد كه تجربه بسياري از كشورها در فعاليت             
. ماً قابل تعميم به ساير كشورها يا منـاطق نيـست          تا حد قابل توجهي منحصر به فرد بوده و الزا         

 ،عـين حـال   در  . توان به هنـد و پاكـستان تعمـيم داد           تجربه آرژانتين و برزيل را نمي      ،كما اينكه 
المللـي و    بـين  بـا فـشارهاي      ،رو كنند و از ايـن     المللي مشترك زندگي مي    كشورها در محيط بين   

هاي زيادي با مـواردي چـون پاكـستان،          تين تفاوت مورد آرژان . اند مشابهي مواجه محيطي تقريباً   
خـاطر تـالش بـراي      ه   ب ،هند، كره شمالي، ليبي و برخي موارد ديگر دارد، اما همه اين كشورها            

هـاي بـزرگ و مخـصوصاً        المللي قدرت   تحت فشار بين   ،اي پيشرفته  يابي به فناوري هسته    دست
مـورد  . انـد  اي توليـد بمـب اتمـي شـده        اند و در اغلب موارد هم متهم به تالش بـر           آمريكا بوده 

دنبال افـزايش پرسـتيژ و     ه  اي خود بيشتر ب    دهد گاهي كشورها در برنامه هسته      آرژانتين نشان مي  
 بـه   1970توانـست در دهـه       آرژانتـين مـي   . اي خود هستند تا توليد بمـب اتمـي         موقعيت منطقه 

 زيرا  ،كار را نكرد    ما اين فناوري توليد بمب پلوتونيومي دست يابد و صاحب بمب اتمي شود، ا           
 بلكه در جهت كسب پرسـتيژ تنظـيم كـرده           ،اي خود را نه در راستاي كسب امنيت        برنامه هسته 

كنند آسان است و نه      يابي به بمب اتمي، آنگونه كه كشورهاي غربي ادعا مي          نه مسير دست  . بود
ـ        ها الزاماً دنبال آن هستند كه برنامه هسته        خود دولت  ه توليـد بمـب اتمـي       اي خـود را سـمت ب

اي   كسب پرستيژ و افزايش قدرت دولت از طريـق برنامـه هـسته             ،عبارت ديگر ه  ب. هدايت كنند 
توان منكر ايـن واقعيـت نظـام         نمي. تواند باعث تقويت پرستيژ و قدرت دولت شود         مي شرفتهپي

 ،اي هـاي حـساس هـسته      هاي صاحب فناوري   هاي بزرگ با دولت    الملل شد كه رفتار قدرت     بين
  .هاي فاقد اين فناوري است متفاوت از دولت
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