
 

 ! من... شاه، دآتر اعتماد و: ماجراى شگفت انرژى اتمى ايران

 ابوالفتح محوى
و آن هم در هاى داغ روز  اين ايام، دسترسى ايران به انرژى اتمى و احتمال دستيابى آشور ما به سالح اتمى، از موضوع

آه از اين پس تنها با -(ناچار، سرمنشاء توجه ايران به اين انرژى آه در دوره محمدرضاشاه فقيد . المللى شده است عرصه بين
گيرد و اين جا و آنجا، نظر رئيس اسبق سازمان انرژى اتمى  آغاز شد، مورد بحث قرار مى) عنوان شاه از او ياد خواهم آرد

به مصاحبه ايشان با آقاى غالمرضا افخمى آه به صورت آتاب منتشر شده و . پرسند ر اعتماد را هم مىايران، جناب دآتر اآب
 ژانويه ١٩(سى و راديوفردا و روزنامه لوموند  بى شود و راديو بى پوشى و مطالب انحرافى است، اآتفا نمى آآنده از پرده

اى از همان صفاتى است آه براى آتابشان قائل  هر يك نمونه تازهآنند آه  هائى با دآتر اعتماد مى و غيره هم مصاحبه) ٢٠٠۵
 .شدم
 

شود آه سكوت را بشكنم و چون ديگر تعهدى هم براى مخفى نگاهداشتن مطالب سرى شرآت آلمانى زيمنس همه اينها موجب مى
بًال الزم است جهت اطالع خوانندگان اما ق. دانم برمال سازم اى ايران در دوره شاه مى ندارم، آنچه از اسرار نهفته نيروى هسته

گرامى عرض شود آه ارتباط من با شاه، به سبب آن بود آه پسر عموى پدرم، مرحوم بهاءالدين ميرزا دادستان، تنها خواهرتنى 
دستان هاى تنى شاه بودند آه دو دختر نيز به همسرى مرحوم سرلشكر فرهاد دا ملكه مادر را گرفته بود و فرزندان او، خاله زاده

هاى پدرم و اين آه سن شاه  اين وابستگى خانوادگى و مقام. و پسرعمو و نابرادرى خود من، مرحوم سپهبد ايرج محوى درآمدند
بعدها، ارتباط خانوادگى بسيار . با دو سال تفاوت نزديك به من بود، باعث شد تا از دوران آودآى با ايشان آشنائى داشته باشم

ده علم، مزيد بر علت شد آه با مرحوم اميراسداهللا خان علم و شاه ارتباط نزديكى پيدا آنم و از بسيارى قديمى و نزديك با خانوا
آنچه را آه به صورت خالصه ذآر آردم، در خاطرات مفصلم با ذآر جزئيات بيشتر آمده است . مطالب پشت پرده هم آگاه شوم

 .ن قرار خواهد گرفتآه انشاءاهللا با اسناد و ضمائم در آينده در دسترس همگا
 

در جريان آارهاى تجارى و صنعتى و با توجه با آن ارتباط نزديك بود آه ناخواسته در جريان آار انرژى اتمى قرار گرفتم و 
نويسم،  الزم است تأآيد شود آه در مطالبى آه مى. پس از گفتگوئى محرمانه با شاه، به تأسيس شرآتى در اين زمينه دست زدم

دهم و خود نيز، دانشى در مورد چند و چون امور علمى  جه دانشگاهى آقاى اآبر اعتماد را مورد ترديد قرار نمىبه هيچوجه در
اين رشته ندارم؛ اما وضع من به عنوان يك سوداگر مجرب و شناخته شده و نزديك بودن به شاه و آگاهى از بسيارى از مطالب 

اى را به به خصوص اين آه وى و علم، آارهاى محرمانه. نگاران توجيه آند ريختواند اظهاراتم را الاقل براى تا پرده، مى پشت
اما، از بازى روزگار، هم قدرت شاه. دادند و اطمينان داشتند آه آن مطالب محرمانه را با خود به گور خواهم برد من رجوع مى

هم نداشت، رهسپار عالمى شد آه بازگشت از درهم شكست و هم ايشان آه دو سال از من جوانتر بود و چون من ناراحتى قلبى 
توانست ملحوظ نظر قرار  لذا، اينك آن مالحظاتى آه در صورت حيات شاه و علم يا ادامه رژيم پيشين مى. آن مقدور نيست

 الزم به. هاى آينده، حق دارند از زواياى تاريخ آشور خودآگاه شوند وانگهى، نسل معاصر و نسل. گيرد، مانعى مفقود است
يابد، آامًال مستند به اسنادى است آه تذآرى دوباره است آه خاطرات من و از جمله آنچه با مسائل انرژى اتمى ايران ارتباط مى

 .در اختيار دارم
 

 سفر به آمريكا
 

 ازاى را در داخل و خارج وى، سياست تازه.  مردم آمريكا، سناتور جان آندى را به رياست جمهورى برگزيدند١٩۶٠در سال ،
ا ن ش ها ئ گ ط ا آه شد شا ا شخ ات خ ت ا ن ا آه فت گ ش د خ آش



اى بسيار منفى نسبت به شاه و نحوه مملكتدارى او داشت و معتقد بود آه روزى به بيان ديگر، آندى عقيده. شاه ايران، ادامه نيابد
 .بينى درست از آب درآمد داند و اين پيش هاى غلط شاه مى ملت ايران، آمريكا را مسئول سياست

 
 به قتل رسيد و برابر قانون اساسى اياالت متحده آمريكا، ليندن جانسون معاون او ١٩۶٣از بازى روزگار، جان آندى در نوامبر 

اى، اميد خود را به و در نامهسنت سياسى تكرار شد و شاه تلگرام تبريك و تهنيت خود را روانه آاخ سفيد آرد . به جايش نشست
رئيس جمهور جديد، نه َجَنم آندى را دارا بود و نه . فروش نفت بيشتر و دريافت آمك مالى و نظامى از آمريكا، مطرح ساخت

 از اين. عالوه بر اين، جنگ ويتنام و دور نماى آينده جنوب شرقى آسيا نيز او و اطرافيانش را آالفه آرده بود. يكدندگى او را
 .جهت، برخالف آندى جواب تبريك شاه را فورى داد و وقت مالقاتى هم تعيين آرد

 
علم وزير دربار، دآتر رضا فالح آارشناس صنعت نفت و قائم مقام رئيس . اميد شاه در اين سفر، فروش هر چه بيشتر نفت بود

، به اصطالح آن )آماآو بعدى(آمريكن هيأت مديره شرآت ملى نفت ايران و من به اين مناسبت آه مشاور شرآت نفت پان 
.هاى نفتى مستقل از آنسرسيوم نفت، مشغول زد و بند و گفتگو شود فالح آمده بود تا با شرآت. روزها، در رآاب شاهنشاه بوديم

٪٢۵يد خواهى، با در سفر شاهانه به واشنگتن، جانسون نيز سياست آندى را دنبال آرد و به شاه گفت آه اگر آمك آمريكا را مى
اى، هر رزم افزارى آه ميل داشته باشيد به دولت شما خواهيم  از بودجه نظامى ايران آم آنى و در عوض، ما جز سالح هسته

جانسون هواپيماى . شاه از واشنگتن به شيكاگو رفت تا دآتراى افتخارى خود را از دانشگاه آن شهر دريافت دارد. فروخت
همراهان ايرانى.  روزه در اختيار او نهاد و مهماندارى هم براى خدمت به او روانه ساخترياست جمهورى را براى اين سفر دو
بردم، با شاه  من آه نوآر دربار و دولت نبودم و زبان دربارى را هم به آار نمى. شاه منحصر بودند به مرحوم علم و من

در پرواز ميان واشنگتن و . دادم  با صراحت مىآردم و جواب او را هم تا حدودى آه جسارت تلقى نشود، خودمانى صحبت مى
بگو تا يادت «: شاه فرمود» فرمائيد در آارى آه به من مربوط نيست فضولى آنم؟ اجاز مى«: شيكاگو، به شاه عرض آردم

 و جمهورى آمريكا بخواهيد آه نفت بيشتر بخرد و با پول آن اسلحه بخريد شما به جاى اين آه از رئيس: عرض آردم» !نرفته
تر نياز نداشته باشيد  آنيد تا سالح اتمى به دست آوريد آه هم ديگر به اسلحه بيشتر و پيچيده بشنويد، چرا سعى نمى» نه«جواب 

ها آن  روس«: شاه گفت. ها آردند گفتم همان طورى آه چينى» چه جورى؟«: و هم پرستيژ شما در دنيا بيشتر شود؟ شاه گفت
چه «: باز گفت. ها يا ديگران بخريم توانيم از چينى گفتم ما هم مى» . مثل سگ پشيمان شدندها دادند و بعد هم را به چينى
رسيم ده دقيقه ديگر به فرودگاه شيكاگو مى«شاه به فكر فرو رفت و در اين حال بود آه خلبان اطالع داد ! با پول: گفتم» جورى؟

آمى «: آن را امتحان آرد و گفت. رض آردم آه بارانى مرا بپوشدع. »من بارانى ندارم«: شاه گفت. »و هوا شديدًا بارانى است
او ديگر در مورد تكنولوژى . اى رنگ را پوشيد و از هواپيما پياده شديم شاه، آن بارانى سرمه» .آوچك ولى خوب است

 .اى با من سخن نگفت و من هم جرئت پرسش نداشتم هسته
 

 سفر به مشهد و راز دعوت از من
 

علم اصرار داشت آه مراسم سالم نوروزى به سبب آن آه نوروز .  با ايام سوگوارى محرم مصادف شد١٣۴٩نوروز سال 
ها هم صادر شده بود، ملكه مادر و دآتر حسن امامى امام جمعه جشنى باستانى و ملى است، برگزار شود؛ اما در حالى آه آارت

وزير آه به غلط شهرت اى از وزراء و بدون هويداى نخست  با عدهسرانجام، قرار شد آه شاه. تهران، با اين آار مخالفت آردند
 .به بهائيگرى داشت، براى زيارت به مشهد بروند و مراسم مختصرى در آن جا به عنوان سالم نوروزى برگزار شود

 
 گفت آه آماده باش روز پيش از تحويل سال، من در دفترم مشغول آار بودم آه ابوالفتح آتاباى معاون وزارت دربار تلفن آرد و

راه بيفت تا به فرودگاه برويم و در ميان «چند دقيقه بعد آمد و گفت آه . فرصت سئوال هم به من نداد. تا فورى به فرودگاه برويم
اسم «: گفتم. در اتومبيل، برنامه تنظيمى تشريفات دربار را در مورد سفر شاهانه به مشهد، به دستم داد» .راه برنامه را بگويم

من نه وسائل سفر آماده » .امر اعليحضرت است آه در اين سفر ملتزم رآاب باشى. نباشد«: گفت. » آه در اين برنامه نيستمن
 .آرده بودم و نه پول به همراه داشتم

 
ر وقتى به فرودگاه رسيديم، هليكوپتر شاه و علم آه همراه او بود به زمين نشست و مطابق پروتوآل، همراهان پيش از شاه سوا

چند دقيقه بعد، شاه هم پس . ها را واداشت تا پياده شود و مرا در هواپيما زورتپان آرد آتاباى يكى از دربارى. شدند هواپيما مى
من، خودم. از گفتگوئى با رؤساى دو مجلس و شنيدن دعاى سفر امام جمعه، سوار شد و خودش سكان هواپيما را در دست گرفت

پس از مدتى، مرحوم علم آمد. آردم شناختم و چند دربارى، وصله ناهمرنگى احساس مى ى آه نمىرا به راستى در ميان وزيران
جوابى » موضوع چيست؟«: ام يا خير؟ از ايشان با اشاره مختصرى پرسيدم و قصدش اين بود آه بداند من سوار هواپيما شده

 . نداد و رفت
 

هاى اختصاصى آه منتظرشان بود شدند و به دنبال شاه آه به زيارت  بيلبه فرودگاه مشهد آه رسيديم، آقايان وزراء سوار اتوم
مدتى صبر آردم تا شايد اتومبيلى برايم بفرستند و خبرى. بينى نشده بود براى من چيزى پيش. رفت، به راه افتادند امام رضا مى

اپيماى ارتاآسى آه خودم سهامدار آن بودم به زمين ديدم يك هو. ناچار تك و تنها و پياده راه افتادم آه به سالن فرودگاه بروم. نشد
ت شدندنش اد دند داد ن ه ا ا ه د ا ش ا آه ا د آش دان آ آن ا ان اندنخل گذ ا ائل ته ك



ا آاشف به عمل آمد در آنج. مشهد شديم) خيام(يكى دو شب و پاآتى حاوى چند صدتومان به من دادند و با هم راهى هتل هايت 
. اى هم بخورم به رستوران رفتم آه الاقل آمى استراحت آنم و لقمه! آه هيچ اتاقى به نام من گرفته نشده و جاى خالى هم ندارند

در اين موقع، يكى از دوستانم، آقاى محمدعلى مهدوى را آه مالك آارخانه قند شيروان بود، ديدم و او مرا دعوت آرد آه در سر
هاى آشورى شاه وارد شد، مستقيم به طرف من  هنوز جابجا نشده بودم آه يكى از آجودان. نشينم و با هم ناهار بخوريمميزش ب

 .اعليحضرت شاهنشاه و متلزمين رآاب، منتظر جناب آقاى علم وزير دربار و شما هستند تا ناهار صرف شود: آمد و گفت
شاه با لحنى . تعظيمى آردم. ، همه سر ميز ناهار بيضى شكل بودندآباد محل اقامت شاه شدم وقتى وارد سالن آاخ ملك

در دست چپ او امير هوشنگ . اطاعت آردم و در جاى خالى روبروى شاه نشستم. »آجا بودى؟ بنشين«: آميز گفت مرحمت
در دست يك صندلى . آرد، نشسته بود هاى شاه را فراهم مى دولو سر پيشخدمت رسمى اعليحضرت آه زمينه خوشگذرانى

علم جوابى نداد اما» !شما آجا بوديد؟ بنشين«: شاه با آمى اعتراض گفت. ناگهان، مرحوم علم هم وارد شد. راست شاه خالى بود
 .اطاعت آرد

 
من، . شنيد آرد و پاسخ مى او، خيلى خودمانى و فارغ از تكلف، سئواالتى از حاضران مى. ناهار خوبى در حضور شاه خورديم

بعد از ناهار، شاه از جاى خود برخاست. دادم شد، جواب مختصرى مى آردم و اگر سئوالى هم مى يشتر گوش مىمثل هميشه، ب
علم جواب داد آه در ساختمان » براى محوى جا داريد؟«: سپس رو به علم آرد و پرسيد» .گردم فردا به تهران برمى«: و گفت

 .ايم آارمندان براى محوى اطاقى تعيين آرده
 

 شب، اعليحضرت ١٠بعد از شام و در ساعت «ه براى استراحت از سالن بيرون رفت، علم به من نزديك شد و گفت آه وقتى شا
شاه، ساعت ده به باغ آمد و امر فرمود آه در قدم » .آيند و تو هم به آن جا بيا چون با تو آارى دارند براى قدم زدن به باغ مى

اى سكوت  آنگاه، چند لحظه» .اى دارم آه فقط بايد بين من و تو بماند  آار محرمانهبا تو«: زدن او را همراهى آنم و سپس گفت
: عرض آردم» يادت هست آه در هواپيماى رئيس جمهورى آمريكا در سفر به شيكاگو به من چه گفتى؟«: آرد و چنين ادامه داد

رايضم آردم و تا آنجا آه مقدور بود، با صرف نه تنها يادم هست، بلكه سكوت شما را در آن پرواز تاريخى، حمل بر تأييد ع«
. آنى برى و استفاده مى ها لذت مى آنم آه تو از نوآورى فكر مى«: فرمود» .وقت و مخارجى به مطالعه در آن زمينه پرداختم

آتور زير وقتى براى دانشگاه تهران سفارش يك واحد را«: آنگاه شاه براى آگاهى من گفت. »حاال تو و اين گوى و اين ميدان
مگاواتى داديم، به اين فكر بوديم آه بتوانيم به تكنولوژى سالح اتمى دست يابيم؛ ولى آمريكا قبل از فروش آن واحد، ۵فشار آب 

راآتور در دانشگاه . به ناچار براى رفع هر نوع سوء تفاهمى آن را امضاء آرديم. يك قرارداد دو جانبه براى امضاء به ما داد
وقتى سفارش آن وسائل را داديم، آمريكا يك قرارداد . گويا بعضى وسائل را آم دارد. آند ز درست آار نمىنصب شد؛ ولى هنو

ايم و مشغول  دو جانبه ديگر، ولى با شرايط سختى آه بايد آن را يك جانبه خواند، جلوى ما گذاشت و هنوز آن را امضاء نكرده
عرض » ات چيست؟ حاال بگو ببينم نقشه. د آه ما به هدف خودمان برسيمخواه ها وقت مى به اين ترتيب، سال. مذاآره هستيم

. خواهد حساب مى يكى جاسوسى است آه از من ساخته نيست و تشكيالت و پول بى. رسد سه راه بيشتر به نظرم نمى: آردم
راه . فانيان همكارى آنمتوانم در اين مورد با طو خواهد؛ ولى مى حساب مى اى آه آن هم پول بى دوم، خريد تكنولوژى هسته

همان طور آه رئيس هيأت. بهتر اين است آه شاهنشاه اعالم بفرمايند آه در نظر دارند به جاى نفت، از انرژى اتمى استفاده شود
شاه حرفم را قطع آرد. مديره استاندارد اويل اينديا در شرفيابى عرض آرد، حيف است آه از نفت فقط براى سوخت استفاده شود

وقتى آه تصميم براى استفاده از : من ادامه دادم» .هاى آن روز است شرآت پتروشيمى امروز، نتيجه صحبت«: تو گف
 مگاواتى٣٠٠گذارم بيايند دو واحد  ها قرار مى ها يا اروپائى هاى برق اتمى را اعالم فرموديد، آن وقت من با آمريكائى نيروگاه

اى را به   ميليون دالر، تكنولوژى سالح هسته٩٠٠اى در حدود دست باال  له با بودجهاز اين راه، در سه سا. نقد به ما بفروشند
آوريم و به پولى هم آه ارتش صرف آند، احتياج نيست؛ مشروط بر اين آه بدون سر و صدا قرارداد فروش با آشور  دست مى

 .فروشنده امضاء شود
 

. ايام تعطيالت است«: ما ناگهان از پله دوم پلكان برگشت و گفتا. شاه، مورد آخر را تصويب فرمود و خداحافظى آرد و رفت
در هر صورت، توجه داشته باشيد آه اين . بايد ديد فالح در مورد نفت چه خواهد آرد. پول الزم است. باره فكر بكنم بايد در اين

 » .آار بسيار محرمانه است
 

هاى بزرگ و   سر ميز ناهار، شاه، خطاب به وزراء، از نقشه. بار ديگر در رآاب شاه به مشهد رفتيم١٣۵٢در دوم خرداد ،
اى هم به برق اتمى زد و هنگام صحبت از اين موضوع، به من  وسيع خود براى آينده سخن گفت و در ضمن، گوشه

 .فهميدم آه رضا فالح آار خود را آرده است. نگريست مى
 

، شاه اعالم آرد آه بيست سال ديگر )هاى علم يادداشت جلد سوم ۶٩ تا ۶٧رجوع شود به ص (بيست و چهار ساعت بعد 
لذا، به جاى اين آه نفت . ميليون نفر خواهد رسيد و بايد براى اين تعداد دهان، آذوقه تهيه و آار فراهم آنيم۶٠جمعيت آشور به 

رى آه آار براى هم ميهنان ايجادهاى ديگ را بسوزانيم و برق ايجاد آنيم، در نظر داريم از اين ماده اصيل طبيعى خداداد، استفاده
 مگاواتى شروع خواهيم آرد و به تدريج به ٣٠٠بدين منظور، از دو واحد . مند شويم لذا بايد از انرژى اتمى بهره. نمايد، بكنيم

 . واحد نيروگاه برق اتمى در سراسر آشور خواهيم رسيد و بودجه آن هم از درآمد نفت تأمين خواهد شد٢٠



را به ثبت رساندم و مديريت آن را بر عهده مهندس محمد صادق سعيدى ) اينكو(شرآت اتم نيروى ايران من، بالفاصله 
نماينده . در صدد برآمدم با شرآت بكتل و وستينگهاوس آمريكا هم وارد مذاآره شوم. ام در ايران گذاردم.بى.مديرعامل سابق آى

 اعالم شاه، خبر ديگرى نشده ولى شما شرآت اينكو را به ثبت به جز«: شرآت زيمنس در تهران، با من تماس گرفت و گفت
 .پاسخ مثبت اما مشروطى دادم» تواند روى شما براى همكارى حساب آند؟ آيا شرآت زيمنس مى. ايد رسانده

 
 جنوبآشى نفت بكتل صاحب بزرگترين مؤسسه مشاور در دنيا بود و من و دآتر رضا فالح نمايندگى او را در ايران براى لوله

به اتفاق مديرعامل شرآت اينكو و پسرم پاسكال، براى ديدن بكتل و دو سه نفر ديگر، به. از راه ترآيه به مديترانه برعهده داشتيم
به روال هميشگى خودم قرار . ، مقدم ما را گرامى داشت و سه شب در آن شهر مهمان او بوديم)پدر(بكتل . سانفرانسيسكو رفتيم

هاى برق  وى، هواپيماى خصوصى خودش را در اختيار ما گذاشت تا از نيروگاه. اء در مورد اتم گذاشتيماى بدون امض نوشته
آنجلس و پرتلند اوريگان آانادا ديدن آنيم؛ اما من چون خيلى خسته بودم، در هتل ماندم و همسفرانم را  اتمى بكتل در جنوب لس
ساعت چهار .  شروع شود و چهار بعدازظهر خاتمه پذيرد٩ساعت قرار بود آه بازديد، صبح از . راهى آن بازديد آردم

ها را  من بقيه حرف. اى اتفاق افتاده و ممكن است پاسكال دچار تشعشع اتمى شده باشد بعدازظهر، تلفنى اطالع دادند آه سانحه
وقتى به هوش آمدم، ديدم . تادمنشنيدم و در آن حال خستگى، با شنيدن اين خبر تكان دهنده، بيهوش شدم و به روى قالى اطاق اف

خبر دادند آه معاينات مربوط به پاسكال نشان داده است آه . باشند آه پزشك و پرستار دور تختخواب مشغول مداواى من مى
روز بعد، پاسكال با هواپيماى بكتل به پرتلند اوريگان واقع در جنوب وانكوور آانادا. خطرى متوجه او نيست و در راه هتل است

 .آنجلس بازگشتند تند و پس از بازديد از واحد از تأسيسات اتمى بكتل به لسرف
 

هاى  به تهران آه بازگشتم، گزارشى را در مورد روند علمى و فنى تهيه پلوتونيوم از اورانيوم و نتايجى آه از آن با تجزيه
 .توان گرفت، به شاه دادم پيچيده ديگر مى

 
اح جالينوس آه از مدير عاملى توانير به شرآت ملى نفت منتقل شده بود و مديريت پخشاندآى بعد، دوست مرحومم مهندس مصب

اى موقتى امضاء  را برعهده داشت، خبر داد آه وزارت آب و برق با يكى از آارمندان شرآت بكتل آه در ايران بوده، قولنامه
با يكى از مسئولين بكتل برگردد و قرارداد نهائى آرده و چهل هزار دالر هم پيش پرداخت گرفته، به سانفرانسيسكو رفته تا 

من بالفاصله به بكتل اعتراض آردم و گفتم آه با اين حرآت، .  مگاواتى نيروى برق اتمى را امضاء آند٣٠٠مطالعه دو واحد 
 آاوئو وابسته به اميدى به ادامه آارتان نداشته باشيد و فورى، قرارداد امضاء نشده سانفرانسيسكو را با تغيير نام، با شرآت

 ). سند به پيوست است(شرآت آلمانى زيمنس امضاء آردم و به بكتل هم گفتم 
 

 شروع شده بود، از ١٩۶٩هائى آه از  ها و خرج  مگاواتى، تمام هزينه٣٠٠با آاوئو قرار گذاشتم آه پس از خريد دو واحد 
ختمان بنياد در شرف تأسيس فرهنگى ابوالفتح محوى را در بدين نحو، شرآت اينكو دو طبقه از سا. منافع به تدريج پرداخت شود

در آن تاريخ، نه از دآتر مهندس اآبر . اش را در آن جا مستقر ساخت آباد در اختيار گرفت و تشكيالت رو به توسعه عباس
  .اعتماد اسمى در ميان بود و نه حتى از سازمانى به نام نيروى اتمى ايران

   
 


