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برنامه ايجاد و توسعه انرژي اتمي براي افزايش توليد نيروي برق درايران با انتصاب اکبـر                
پيش از آن، انرژي اتمـي درايـران        . اعتماد به رياست سازمان انرژي اتمي ايران آغاز شد        

محدود بود به يک راکتور کوچـک دردانـشگاه تهـران کـه يگانـه ابـزار مطالعـه ايـن رشـته                       
هنگامي که مسئوليت برنامه انرژي اتمـي بـه اعتمـاد تفـويض             . رفت  شمارمي  ن به درايرا

که سازمان آن و يا هدف ها و وظايفش چـه خواهـد بـود وجـود                   شد، هيچ ايده اي از اين     
سازمان انرژي اتمي و برنامه هاي آن در دوران پيش از انقـالب نتيجـه تـالش و               . نداشت

ه در فرايند اجرا از صـيقل سياسـتگزاري شـاه           انديشه کردن اعتماد و همکاران اوست ک      
مصاحبه با دکتر اکبر اعتماد در باره انرژي اتمي درايران در اواخر تابستان             . گذشته است 

سه مبحث سازماندهي و مـديريت،      .  در لندن طي چند نشست انجام شد       ١٩٩٥سال  
مشکالت ناشي از فعاليت در چارچوب رژيم جهاني منع گـسترش سـالح هـاي هـسته         
اي، و چرائي نياز به انرژي اتمي درکشوري مانند ايران که از لحـاظ منـابع انـرژي، بـويژه                    

. هـاي اصـلي و بـن مايـه فکـري ايـن گفـت و شـنودند               نفت و گاز، بسيار غني است تـم       
رابطه ايران بـا ديگـر کـشورها در         . سازماندهي و مديريت دربخش يکم بحث شده است       

ني منع گسترش سالح هاي هسته اي براين رابطـه  زمينه انرژي اتمي و تأثير رژيم جها     
پرسش مربوط به گزينش انرژي اتمي براي . در بخش سّوم توضيح و تفسير شده است     

ايران مستقيمًا در بخش يکم مطرح شـده، اّمـا، غيرمـستقيم، برتمـامي گفـت و شـنود                   
گـروه  بخش دوم، رابطه سازمان انرژي اتمي بـا دولـت و بـا افـراد و                 . سايه افکنده است  

هاي ذينفع و ذينفوذ داخلي و خارجي، عمدتًا معطوف به مسائل و چالش هاي مديريت 
در رابطه با فرهنگ سياسـي، اقتـصادي، و اداري بـومي و بـين المللـي اسـت و از ايـن                       

  .بابت با مبحث سازماندهي پيوندي نزديک دارد
  

  سازماندهي و مديريت
  

هـاي متعـّددي کـه درراه         ه گـام از خـوان     دربخش سازمان دهي، اعتماد خواننده را گام ب       
اي، ازجملـه     مسائل مترتب بردست يابي به تکنولـوژي هـسته        . گذراند  وي قراردارند مي  

ريـزي، انتخـاب کـشورها و شـرکت هـا بـراي               گزاري، سازماندهي، مديريت، برنامه     قانون
تـأمين    ط به مربو  فرايندتوليد، مسائل   ساختن نيروگاه ها، انتخاب محل، فرايند خريد، کنترل       

هــاي نظــارت در انجــام  هــا، حفاظــت محــيط زيــست، و شــيوه  ســوخت، ايمنــي نيروگــاه
. قراردادها و خريدها، و جزآن، بـه دقـت و بـا جزئيـات درايـن بخـش توضـيح شـده اسـت                       

دربخش سازمدندهي بويژه بـه شـيوه هـا و مبـاني تـصميم گيـري توجـه شـده اسـت،                      
متّکي به چـه منطـق اقتـصادي، نظـامي، يـا            روي آوردن به انرژي اتمي درايران       : ازجمله

سياسي بود؟ چه مطالعات پيشينه اي دراين زمينه انجام گرفته بود؟ دولت و مجلسين              
چه نقشي داشتند؟ شاه برچه اساسي تصميم مـي گرفـت؟ شـاه بـا رئـيس سـازمان               
انرژي اتمي چه رابطه و رفتاري داشت؟ شاه با خواست هاي افراد و گروه هـاي ذينفـع                  

فوذ، ازجملـه رؤسـا و نماينـدگان کـشورها و شـرکت هـاي خـارجي، چگونـه روبـرو                     و ذين 
گذارنـد؟   شد؟ چه نيروها و منافعي برسياست و خط مشي انـرژي اتمـي تـأثير مـي        مي

چه کسي، در نهايت، مسئول بود؟ روايت چگونگي برخورد شـاه، نخـست وزيـر، وزراء و                 
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اي پژوهـشگران اوضـاع سياسـي و       مجلسين با برنامه انرژي اتمـي درايـران نـه تنهـا بـر             
اقتصادي ايران پيش از انقالب جالب است، بلکـه آموزشـي اسـت ارزنـده بـراي همگـان                   
درباره موانع تکنيکي، اقتصادي، و سياسي که در گـذار بـه توسـعه فـراروي کـشورهاي                  

  .جهان سوم قرار دارند
  

رژيم جهاني منع گسترش سالح هاي 
  هسته اي

  
اي، دسـت کـم از جنـگ جهـاني دوم بـه ايـن سـو،                ي هسته تحول نظام جهاني تکنولوژ   

قدرت سياسي، تکنيکـي و  . عمدتًا متأثر از سياست هاي امريکا درزمينه اتم بوده است   
نظامي امريکا دراين دوران، و پيشگامي آن درصـنايع اتمـي، بـويژه درمـورد سـالح هـاي                   

رش، و نيـز    هسته اي، به اين کشور نقشي تعيين کننده درشيوه تحول، سـرعت گـست             
درهمـان حـال، رقابـت ميـان امريکـا و شـوروي بـه           . کنترل ابعاد گوناگون صنايع اتمي داد     

اعمال اين کنترل بعدي سياسي و ايدئولوژيکي بخـشيد کـه بحـث دربـاره اتـم را تقريبـًا                    
. درهمه موارد از ساحت سياستگزاري ملي به صحنه رقابت هـاي جهـاني منتقـل کـرد                

 بـود کـه     ١٩٤٦ شکل دهي به اين رژيم ارائه طرح باروخ  درسـال             اولين گام امريکا در راه    
بــه جــائي نرســيد زيــرا شــوروي بــه قبــول مــشروعيت انحــصار طلبــي امريکــا در زمينــه   

پس از آن امريکا گام هاي ديگري دراين مسير برداشت کـه          . تسليحات اتمي تن در نداد    
ژانس بين المللـي انـرژي      ، تأسيس آ  ١٩٥٣در  » طرح اتم براي صلح   «اهم آنها عبارتند از     

گـسترش    ، قـرارداد منـع    ١٩٦٣، قرارداد منـع آزمـايش هـاي هـسته اي در           ١٩٥٧اتمي در   
طرح «،و  ١٩٧٤در» گروه عرضه کنندگان لندن   «، تأسيس   ١٩٦٨هاي هسته اي در       سالح

ازآنجـا کـه درسـال هـاي        . ١٩٧٧در»  اي  هـسته   سـوخت   بين المللي ارزش يـابي سـيکل      
اي عمدتا در انحصار امريکا بود، کنترل تکنيکي          الح هاي هسته  آغازين تکنولوژي توليد س   

پـس از اينکـه کـشورهاي ديگـر، بـويژه           . امريکا برقواعد اشاعه اين تکنولوژي بيـشتر بـود        
برخــي کــشورهاي بلــوک کمونيــست و اروپــائي، نيــز بــه ايــن تکنولــوژي دســت يافتنــد،  

  .يدا کردطبيعتًا، ُبعد سياسي کنترل نظام هسته اي اهميت بيشتري پ
  

، يعني زماني که سازمان انرژي اتمي ايران تاسيس شد، هند موفـق بـه          ١٩٧٤درسال  
اين واقعه امريکا را بيشتر متـوّحش سـاخت و بـر فـشار آن     . انفجار يک سالح اتمي شد   

کنــد،  جــوزف نــاي، کــه اعتمــاد نيــز از او درمــتن مــصاحبه يــادمي. در زمينــه کنتــرل افــزود
توفيـق نهـائي    «مي نويسد که اگـر      »  فظ رژيم منع گسترش   ح«اي تحت عنوان      درمقاله

يک سياست ملي زماني حاصل مي شود که کشوري موفق شود منافع خود را به حّد                
يک اصل عمومي ارتقاء دهد، درآن صورت سياست منع گسترش تسليحات هـسته اي              

 کنـد   امريکا موفق شدگام به گام رژيمـي ايجـاد        » .اياالت متحده بسيار موفق بوده است     
امريکـا،  (که فرض آن براين است که کشورهائي که رسمًا داراي سالح اتمـي هـستند                

حق دارند سالح اتمي داشته باشند، در حالي که         ) انگلستان، روسيه، فرانسه، و چين    
کشورهاي فاقد سالح اتمي نه تنها نمي بايستي سـالح اتمـي داشـته باشـند، بلکـه                  

بيشترکـشورها عمـًال ايـن فـرض را قبـول           .  باشـند  ازلحاظ اخالقي نيز نبايـد خواسـتار آن       
در . هـاي هـسته اي پيوسـت        ايران از همان ابتدا به قرارداد منع گسترش سـالح         . کردند

زمان پيوستن به قرارداد، ايران به جز برخـي برنامـه هـاي ابتـدائي پژوهـشي در زمينـه                    
کردن انـرژي اتمـي     علوم اتمي، از جمله کاربرد ايزوتوپ ها و مانند آن، طرحي براي مهار            

در دست تهيه و يا اجرا نداشت و درنتيجه فارغ از هرگونه بحـث و دغدغـه خـاطر دربـاره                   
ويژگي هاي قرارداد، از جملـه تـأثير احتمـالي آن بـر مـسائل سياسـي و حقـوقي نظيـر            

افزون برآن ، ايـران نيـز ماننـد بـسياري ديگـر از کـشورها        . حاکميت ملي، آن را قبول کرد     
 قرارداد منع گسترش با کاستن از تنش سياسي ميان دو ابر قدرت بـه  مي پنداشت که 
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حفظ صلح جهاني کمک مي کند و از اين جهت گامي ارزنده درجهت بهبود بخشيدن به     
بـي تفـاوتي ايـران نـسبت بـه ايـن قـرارداد تـا زمـان تاسـيس                    . روابط بين المللي اسـت    

  . ادامه يافت١٩٧٤سازمان انرژي اتمي درسال 
  

يس سـازمان انـرژي اتمـي طبيعتـًا حـساسيت ايـران، کـه اکنـون بـه جرگـه                     پس از تأسـ   
کشورهاي خواستار انرژي اتمي پيوسـته بـود، نـسبت بـه شـرايط بـين المللـي انتقـال                    

اّمـا در همـان زمـان، بـا انفجـار بمـب اتمـي درهنـد،                 . تکنولوژي هسته اي افزايش يافت    
نولـوژي هـسته اي، بـويژه       همانطور که در باال اشـاره شـد، موضـع کـشورهاي داراي تک             

تـر و انعطـاف    آمريکا، نسبت به انتقال تکنولـوژي هـسته اي بـه کـشورهاي نـدار سـخت       
مداخله امريکا عمدتًا از طريق وضـع و تأکيـد برقواعـد نـاظر بـر رژيـم منـع                    . ناپذيرتر گرديد 

اين رژيم شامل ابعاد گوناگوني اسـت  . گسترش سالح هاي هسته اي اعمال مي شد       
ز آنها را اعتماد در متن مـصاحبه در ارتبـاط بـا نيازمنـدي هـاي ايـران توضـيح         که هرکدام ا  

درقالب اين نيازمنـدي هـا، ايـران مـداومًا بـا امريکـا تـضاد منـافع و سياسـت                     . داده است 
کشورهاي غربي، بويژه امريکا، هرگز نتوانستند با اطمينان بپذيرند کـه ايـران بـه             .داشت

تـوان بـه اختـصار     علل نگراني آنها را مـي . نيستدنبال دست يابي به سالح هسته اي      
شد و از توانائي علمي و تکنيکي نيروي انساني           ايران به سرعت صنعتي مي    . برشمرد

هـاي    داد طـرح    درآمدش از نفـت اجـازه مـي       . قابل مالحظه و فزاينده اي، بهره مي گرفت       
درخاورميانـه و   سياسـتي بـسيار پويـا       . نيروي نظامي ُپرتواني داشـت    . ُپرهزينه اجرا کند  

کـشورهاي اطـرافش از   . کـرد  اقيانوس هند اتخاذ کرده بود و درمنطقه ادعاي رهبري مي    
آن جمله اسرائيل، پاکستان، هند، واحتماًال عـراق، سـالح اتمـي، و يـا حـداقل توانـائي                   

کشوري وسيع بود که درآن مي شد طرح هاي مخفيانـه           . بالّقوه ساختن آن را، داشتند    
تن منابع وسيع نفت و گـاز بـه انـرژي هـسته اي بـراي توليـد نيـرو نيـاز                      با داش . اجرا کرد 

مبرم نداشت، اّما، با وصف اين، مصرًا به دنبال ساختن نيروگاه و دست يابي بـه انـرژي                  
هسته اي بود و، باالخره، به نظر مي رسيد که از ثبات سياسي قابل مالحظه اي بهره                 

اين ويژگي ها کشورهاي غربـي را       . ا کند مند است و مي تواند طرح هاي دراز مدت اجر         
رهبـران امريکـا، البتـه، هرگـز ايـران را رسـمًا             . هاي ايران ظنين مي کـرد       نسبت به هدف  

متهم نکردند که به دنبال سالح اتمي است، اما همواره رفتارشان به گونـه اي بـود کـه                   
  .انگار درست نگران همين مطلبند

  
هـاي تاريـک ايـن مـسأله را روشـن کـرده             تاريخ شفاهي سـازمان انـرژي اتمـي گوشـه           

اعتماد براي انجـام وظـايفش نيـاز دارد کـه انگيـزه و منظـور شـاه را بـه درسـتي                       . است
او مي داند که اين موضوع از زمره موضوع هائي نيست که پاسخ آن را بتـوان بـا                  . دريابد

روشـي کـه اتخـاذ مـي کنـد نـه تنهـا بـه دريافـت پاسـخ                    . طرح يک پرسش ساده گرفت    
ت مي انجامد، بلکـه تـصويري از شـاه ترسـيم مـي کنـد کـه از بـسياري جهـات بـا              درس

پـس ازيکـي دوسـال کـه ازآغـاز برنامـه            . تصاوير ديگري که از او داده شده متفاوت است        
گذشت، کشورهاي ديگر هـم تـنش فزاينـده ميـان ايـران و امريکـا را                   انرژي اتمي درايران  

 درکنفـرانس   ١٩٧٧يـن تـضادها درسـال       بخـشي از ا   . کردنـد   احساس و با ايـران همـدلي      
دراين . جمشيد برگزار شد مطرح شد      در تخت   المللي انتقال تکنولوژي هسته اي که         بين

کنفرانس، که سازمان انرژي اتمي برگزار کننده آن بود، نمايندگان ايـران در زمينـه هـاي                 
کنفـرانس باعـث شـد کـه يـک روحيـه            . علمي و سياسي نقشي ُپراهميت ايفـا کردنـد        

روحيــه «قاومــت درکــشورهاي گيرنــده تکنولــوژي هــسته اي ايجــاد شــود کــه بعــدها   م
بخش هائي از سخنراني ها و بيانيه هـاي کنفـرانس تخـت             . ناميده شد » جمشيد  تخت

جمشيد و نيز خالصه اي از مـواد مهـم قـرارداد منـع گـسترش سـالح هـاي هـسته اي                       
ن نظـام منـع گـسترش سـالح     در مباحثي که در اين مجّلد پيرامـو     . ضميمه اين مجلد اند   

هــاي هــسته اي شــکل گرفتــه انــد رابطــه ايــران بــا کــشورهاي ديگــر، از جملــه امريکــا، 
فرانسه، آلمان، انگليس، کشورهاي منطقه خاورميانه و خلـيج فـارس، شـوروي، چـين،               
. هند، پاکستان، ژاپن، و نيز کشورهائي در امريکاي التين و افريقـا توضـيح شـده اسـت                 



 ٤

 استراتژيکي سياست هاي ايران، بـويژه در رابطـه بـا امريکـا، چـين، و                 دراين بخش ابعاد  
  .کشورهاي ذينفع و ذينفوذ در منطقه اقيانوس هند، از اهميت خاص برخوردارند

  

آيا انرژي هسته اي براي ايران ضروري 
  بود؟

  
انرژي بالقوه اي که در اتم محبوس است طبيعتًا براي کارهاي سازنده نيز بـه کارگرفتـه                 

از آنجا که استفاده از ايـن انـرژي مـستلزم بـه کـارگرفتن علـوم، تکنولـوژي و                    . شودمي  
صنايع جديد و پيچيده ديگر نيز هست، توان علمي جامعه اي که با اتم کار مـي کنـد در                    

درنتيجه، به نظر بسياري از سياستگزاران داشـتن       . يابد  زمينه هاي گوناگون افزايش مي    
 سياسي و توانائي توليد انرژي، بويژه نيروي برق، را          -يصنايع اتمي نه تنها قدرت نظام     

در بحـث راجـع بـه داليـل         . باال مي برد، بلکه مستقيمًا بر پرستيژ کشور نيـز مـي افزايـد             
درهمان حال  . گرايش کشورها به سوي اتم، پرستيژ آشکارا نقشي عمده ايفا مي کند           

وي دريائي از نفـت و گـاز        اين پرسش نيز مطرح است که در کشوري مانند ايران، که برر           
شناور است، ضرورت روي آوردن به انرژي اتمي درچيست؟ بويژه که توليد انرژي از اتـم                
هم گران است، هم از نظر تأمين سـالمت اعـضاي جامعـه سـؤال انگيـز، و هـم از نظـر                       

  . حفظ محيط زيست حساس
انرژي اتمـي   اعتماد با حرارت وارد اين بحث مي شود و به عنوان مسئول وقت سازمان               

شـايد ايـن    . شـمرد   داليل ورود ايران به جرگه کشورهاي خواستار انرژي اتمـي را برمـي            
اولين بار است که در اين مورد نظر جامعي از سوي يکي از مسئوالن عمده وقت ايـران                  

استداللش همه جانبه اسـت و از ايـن رو تـصويري گـسترده بـه دسـت                  . ارائه مي شود  
ديگـر دسـت انـدرکاران کـشور از آينـده ايـران در سـر مـي            مي دهد از آنچـه کـه شـاه و           

اعتمـاد  . درآن ايران دائمًا درحال تحول و پيـشرفت اسـت         . اين تصوير پويا است   . پروراندند
به آساني قبول مي کند که اگر قرار بود ايراني که وارد سده بيـست و يکـم مـي شـود                      

قـانع کننـده اي بـراي        شـاهديم، هـيچ دليـل        ٩٠همين ايراني باشد که مـا درآخـر دهـه           
انتخاب تکنولوژي اتمي و يـا سـاختن نيروگـاه هـسته اي بـراي توليـد بـرق وجـود نمـي                       

اّما، تصوير آينده ايران در ذهن دسـت انـدرکاران آن دوران بـه کلـي بـا آنچـه کـه                      . داشت
درآن تــصوير ايــران درآســتانه قــرن بيــست و يکــم از نظــر . عمــًال واقــع شــد متفــاوت بــود

ي درحد کره جنوبي کنوني بـود و از نظـر سياسـي البتـه قـدرتي بـسيار                   اقتصادي نيروئ 
درنتيجه براي درک داليل انتخاب اين راه مي بايستي به دهه هفتاد و امکانات              . بزرگ تر 

مضافًا، در دهه هفتاد ديد کشورها نسبت به مسائل         . بالقوه کشور درآن زمان بازگشت    
زعــم اعتمــاد، در دهــه هفتــاد همــه بــه . هــسته اي بــا ديــد امــروزي آنــان فــرق داشــت

اگرکشوري دراين راه نمي رفـت بـه        . کشورها خواهان دست يابي به انرژي اتمي بودند       
اين دليل بود که ناتواني هاي مالي و يا تکنيکي عمًال به او امکان ورود به اين عرصـه را                    

ار ايران که از نظر نـرخ رشـد اقتـصادي در صـدر کـشورهاي درحـال توسـعه قـر           . نمي داد 
  .داشت، طبيعتًا در زمينه اتم نيز مي بايستي در موضع رهبري قرار گيرد

ايران نيروگاه هاي اتمي خود را از فرانسه و آلمان خريـد و بـراي تـأمين سـوخت درخـود                     
گـزاري کـرد کـه مهـم تـرين            کشور به اکتشاف پرداخت و در تعدادي از کشورها سـرمايه          

دراين فرايند، ايران به سـرعت درميـان        .  است آنها مشارکت در کارخانه اوروديف فرانسه     
کشورهاي خواستار تکنولوژي هسته اي نقش رهبري پيدا کـرد کـه خـود مبـّين جايگـاه                  
کلي ايران در فرايند توسعه اقتصادي و تکنيکي و نيز موضع نسبي سياسي آن در ايـن                 

نگلستان در  يکي از تجلّيات موقع ايران گفتگوهائي است که ميان ايران و ا           . دوران است 
زمان حکومت کاالهان در زمينه همکاري دوکشور براي توسعه پـروژه هـاي همـه جانبـه      

ايـن واقعـه و بـسياري وقـايع ديگـر نقـل             . براي استفاده صلحجويانه از اتم صـورت گرفـت        
ــا کـــه ايـــن ويراســـتار مـــي   ــا آنجـ ــار   شـــده درايـــن مـــصاحبه، تـ دانـــد، بـــراي اولـــين بـ
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تردرشناساندن موقعيت نسبي ايران در روابط بـين        اهميت آنهاشايدبيش .شوند  مي  روايت
ــايع    ــود وق ــا در نفــس خ ــي اســت ت ــسئوالن   . الملل ــا م ــاد ب ــضافًا، درگفتگوهــاي اعتم م

شـود کـه      کشورهاي ديگر، از جمله چين، شوروي، پاکستان و هند، مطالبي مطرح مي           
يـا قـاره    اي و     گستره آنها ازحيطه انرژي اتمي فراتر مي رود و ابعاد اسـتراتژيکي منطقـه             

در برخي از موارد، بويژه در مورد چـين، پيـشنهادهائي مـي شـود کـه                . اي پيدا مي کند   
  .تواند باشد آگاهي به آنها براي عالقمندان به روابط بين المللي بسيار سودمند مي

. پس از انقالب، فعاليت هاي مربوط بـه انـرژي اتمـي درايـران بـراي مـدتي متوّقـف شـد                     
ــود بــه ترتيــب درســال  چهــار واحــد نيروگــاه هــاي   هــاي  بوشــهر و دارخــوئين کــه قــرار ب

. چنـان نيمـه کـاره ماندنـد          آغاز به کـار توليـد بـرق کننـد هـم            ١٩٨٣ و   ١٩٨٠،١٩٨١،١٩٨٢
  . نيروگاه اصفهان هرگز ساخته نشد
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  بخش یکم
  
  
  

تشکيالت و برنامه هاي سازمان انرژي 
  اتمي ايران

  
  

   آموزشي و آغاز کار در ايرانسابقه
  

خـواهش مـي    . آقاي اعتماد، از اينکه قبول فرموديد اين مصاحبه را انجام دهيـد ممنـونم             
کنم توضيح دهيد چگونه به رشته انرژي اتمي عالقمنـد شـديد، کجـا آمـوزش ديديـد، و                   

  چطور با برنامه اتم درايران مواجه شديد؟ 
  

چـون نقطـه قـدرت      . يل بـه سـوئيس رفـتم      من بعد ازگرفتن ديـپلم متوسـطه بـراي تحـص          
. تحصيلي من بيشتر رياضـي و فيزيـک بـود بـالطبع رفـتم بـه طـرف رشـته هـاي علمـي                 

درسوئيس، يادم است، حساب کردم که اگر بروم به طرف رشته هاي علمـي خـالص و                 
به کشور برگردم ممکن است جز معلمي کار ديگري نتوانم بکـنم، بـراي ايـن کـه آن روز                    

بنـابراين، بـراي اينکـه هـم بـه ذوق و اسـتعداد خـود                . علمي انجام پذير نبـود    درايران کار   
توجه کرده باشم هم بعد از اينکه به ايران برمي گردم بي کار نمانم، گفتم خيلي خوب                  

بنابراين رفتم مهندسي برق خواندم و اولين ديپلمي که         . مي روم مهندسي مي خوانم    
بعـد شـروع کـردم      . ١٩٥٦ان در پايان دسامبر   گرفتم مهندسي برق بود از پلي تکنيک لوز       

به کاردر کارخانه برانبووري درشهر بادن که آن وقت شايد پيشرفته ترين کارخانه صنعت              
برق در دنيا بود، براي اينکه تعدادي از مراکز بزرگ صنعتي در اروپـا درجنـگ از بـين رفتـه               

درآنجا شروع . رده بودبود، ولي در سوئيس اين کارخانه عظيم سالم مانده بود و رشد ک
تخـصص مـن    . کردم به تحقيق در رشته هائي که بـه مهندسـي بـرق مربـوط مـي شـد                  

ايـن مـسئله درآن موقـع       . مربوط به ارتعاشات بود درسيستم هاي ماشين هاي مختلف        
اهمّيت بسيار داشت چون تکامل ماشين هـاي بـزرگ و پرتـوان برقـي بـا مـانع جديـدي                     

از کـارم راضـي بـودم، هـم هزينـه           . اش درماشين ها بـود    برخورد کرده بود که همان ارتع     
با وصـف ايـن، چـون درآن زمـان          . زندگي خود را تامين مي کردم و هم تحقيق مي کردم          

توسعه رشته هاي علمي و فني جديد به سرعت پيش مـي رفـت مانـدن در آن رشـته                
نم و بايـد  فکر مي کردم که هنوز مي توانم يک جهش ديگر بک. مرا کامًال ارضاء نمي کرد   

مـثًال در   . پيش بروم و امکان خاصي هم آن روزها نبود که آدم بتوانـد بـرود تحـصيل بکنـد                  
زمينه اتم وصنايع فضائي و ساير رشته هاي جديد مثل بيولـوژي و ژنتيـک بـه آن نحـوي                    

زبده ترين رشته علمي آن وقت مـسئله  . که امروز کار مي کنند آن روزها امکان کار نبود       
تـا يـک روز در      . ي هم نبود که آدم بتواند برود و دراين رشـته آمـوزش ببينـد              اتم بود و جائ   

روزنامه خواندم که فرانسه يک مدرسه خاصي براي اين کار درست کرده و مهندسيني              
که درصنايع هستند و سابقه دارند مي تواننـد در مدرسـه مخـصوصي کـه کميـسارياي                  

نــام ايــن مدرســه . ا ببيننــدانــرژي اتمــي فرانــسه تأســيس کــرده دوره تخصــصي اتــم ر 
آن مدرسـه مـن را      . من فوري به آنجا نوشتم    . بود» انستيتوي ملي علوم و فنون اتمي     «

بعـد  ). ١٩٥٨درسـال   (قبول کرد و رفتم آنجا ديپلم مهندسي اتمي را در فرانسه گـرفتم              
در آنجا تصميم گرفتم دکترا در رشته اتمي بگيرم و بـا ژوليوکـوري کـه از پيـشروان علـم                     

  .  و برنده جايزه نوبل فيزيک بود کار کنم و او مرا پذيرفتاتم
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بنـابراين بـه    . متاسفانه بعد از چند هفته ژوليوکوري درگذشت و برنامه من عملي نـشد            

سويس برگشتم و فوري رفتم همان کارخانه بران بوري که قبال درآنجا کار مـي کـردم و                  
را ادامـه دادم تـا فکـري بـراي          همان جا شروع به کـار کـردم و همـان تحقيقـات سـابقم                

که در بخش تحقيقات کارخانه     ) در دونوبت (درمدتي کمتر از دوسال     . دکتراي اتمي بکنم  
بودم موفق شدم يک مدل رياضي تازه براي ماشين هاي بزرگ محاسبه آن زمـان تهيـه                 

درآن زمـان چنـد ماشـين برقـي بـزرگ و            . کنم که نتايج کامال رضايت بخشي دربرداشت      
رانسفورماتورهاي فشار قـوي در اثـر ارتعاشـات زيـاد منفجـر شـده بودنـد کـه                  مخصوصا ت 

بـا ايـن    . دليل آن روشن نبود و کار ساختن اين ترانسفورماتورها به اشکال برخـورده بـود              
مدل رياضي تازه روش تازه اي براي محاسبه اجزاء ترانسفورماتورها ابداع شد که خطـر               

" براون بوري "اين روش تازه محاسبه به کارخانه       .دانفجار اين ماشين ها را از بين مي بر        
اجازه داد که ترانسفورماتورهاي بزرگتر و با فشار باالتري را بسازد و نقـش پيـشرو خـود             

  . را دراين زمينه حفظ کند
  
  

درصحبتي با استاد فيزيک هسته اي در پلي تکنيک لوزان به من توصيه شـد کـه حتمـا                   
آن روز هــم در . بــروم در يــک مرکــز تحقيقــات اتمــياگــر مــي خــواهم دکتــرا بگيــرم بايــد 

مرکـز فـدرال    «سوئيس تنها مرکز تحقيقات اتمي که وجـود داشـت مرکـزي بـود بـه نـام                   
منتهـا وارد   . کـه ُپـر قـدرت تـرين مرکـز علمـي سـويس بـود               » تحقيقات براي رآکتور اتمي   

و شـرط هـم   با تجربه و ديپلمي که داشتم اينها مرا قبـول کردنـد       . شدن آنجا آسان نبود   
اين بود که من آنجا کارتحقيقي بکنم و از ايـن تحقيـق هـم اجـازه داشـتم هرمقـدار کـه                       

بنابراين حقوقي براي من معين کردنـد کـه کمتـر از            . بخواهم براي تز دکترا استفاده کنم     
حقــوق عــادي کــه بايــد بــه مــن مــي دادنــد بــود، در عــوض ايــن امتيــاز را داشــتم کــه از  

  . اي رساله دکترا استفاده کنمتحقيقاتم درآن موسسه بر
  
  

درآنجا حدود مدت يکسال بدون اينکه روي تزم تمرکز بدهم کـار تحقيقـي مـي کـردم تـا                    
به تدريج توجه تمام کارهـايم رفـت بـه طـرف فيزيـک            . موضوعي براي رساله ام پيدا کنم     

نوترون و نحوه واکنش هاي نوترون با محـيط مـادي و بعـد هـم ايـن تخـصص باريـک تـر و                         
در ايـن مـرز قـانون هـاي         . رکز شد بر روي پخش نوترون ها درمـرز بـين مـاده و خـالء               متم

عادي همه درهم مـي ريـزد و معـادالت عـادي رياضـي صـادق نيـست و تـا آن روز هـيچ              
روشي در دست نبود که در مـرز بـين محـيط مـاده و خـالء حرکـت نـوترون هـا محاسـبه                

کـارم  . ي اين موضـوع کـار کـردم   باالخره اين شد رشته اساسي من و سال ها رو  . شود
هم تجربي بود و هم تئوري، يعني درعمل فضاهاي هندسي خاصي را ايجاد مي کردم               

بعد يک تئوري بايد درست مي کـردم کـه نتيجـه    . و پخش نوترون ها را اندازه مي گرفتم      
خوشـبختانه يـک مـدل      . محاسبات مبتني بر آن با نتايج تجربي همخواني داشته باشـد          

تـست هـاي بعـدي هـم هرچـه       .  کردم کـه خيلـی خـوب پاسـخ مـی داد            رياضي درست 
درواقـع يـک نـوع متـدولوژي بـراي محاسـبه پخـش              . کرديم نشان داد که درسـت اسـت       

کـه ايـن البتـه کاربردهـاي وسـيعي در           . نوترون ها بين محـيط مـادي و خـالء ايجـاد شـد             
کـه مـدل تـازه و       اين تئوري در ساختن يک راکتور اتمي        . تکنولوژي راکتورهاي اتمي دارد   

مقـداري از ايـن تحقيقـات را جمـع و جـور کـردم و بـه                  . مخصوصي بود به کار گرفته شـد      
دکتـرايم بـا بهتـرين درجـه قبـول          . صورت رسـاله دکتـرا در پلـي تکنيـک لـوزان ارائـه دادم              

  . بود١٩٦٣و آن درآخر بهار) با تبريک ژوري(شد
  
  

حـاال ديگـر بـاحقوق کـافي و     . مبعد ازگرفتن دکترا براي مدت دوسال درآن موسسه ماند   
کامل کار مي کردم و چندي نگذشت که رياسـت گـروه تحقيقـاتي حفاظـت راکتورهـاي                  

يعني چطور ديوارهاي رآکتور را حساب بکنند که اشعه اي کـه در             . اتمي را به من دادند    
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ايــن را . داخــل رآکتــور توليــد مــي شــود بــه بيــرون ســرايت نکنــد و خطراتــي ايجــاد نکنــد
)nuclear reactor shielding (    مـن بـه تـدريج بـه عنـوان يـک       . بـه انگليـسي مـي گوينـد

متخصص دراين زمينه که رشته تازه اي بود شـناخته شـدم ودر اغلـب کنفـرانس هـا يـا                     
. سمينارهائي که دراين زمينه تشکيل مي شد از من براي شـرکت دعـوت مـي کردنـد                 

 آژانـس بـين المللـي       ازجمله من عضو گروه معدود متخصـصيني بـودم کـه موردمـشورت            
درکنفرانس بزرگ سازمان ملل متحـد دربـاره انـرژي اتمـي            . انرژي اتمي قرار مي گرفتند    

 در ژنــو تــشکيل شــد يــک مقالــه علمــي ارائــه کــردم کــه درگــزارش   ١٩٦٤کــه درســال 
از چند متخصص جهاني    » انجمن هسته اي امريکا   «کمي بعد   . کنفرانس به چاپ رسيد   

 کـردن اشـعه هـسته اي را زيـر نظـر بگيرنـد و بـه عنـوان                    دعوت کـرد کـه کـار اسـتاندارد        
من هم بـه دعـوت انجمـن هـسته اي امريکـا عـضو ايـن        . مشاورعلمي برآن نظارت کنند  

گروه بودم و فعاليت هائي داشتم، اما به تدريج که پيش مي رفتم، فکر مـي کـردم کـه                    
 جامعـه   االن در وضعي هستم که در جامعه علمي سويس کمتر مي گيرم و بيشتر بـه               

فکر مـي کـردم اگـر مـن مـي تـوانم بـه جامعـه                 . مي دهم و اين به من خيلي ناگوار بود        
بعد هم سرخوردگي هائي که     . چيزي بدهم بايد بروم در ايران خدمت خود را ارائه دهم          

مـثال در کنفـرانس هـاي بـين المللـي           . اغلب ما در زندگي تجربه کرده ايم آزارم مي داد         
مثل آدم بـي وطنـي کـه        .  مي دادم از خودم بدم مي آمد       وقتي به اسم سوئيس مقاله    

به همين علت هـم خوشـم زيـاد نمـي آمـد      . خودش را بايد به يک جاي ديگري بند بکند  
مجمـوع ايـن حـاالت بـه        . که بروم، ولي براي پيشرفت کار علمي خود مجبور بودم بـروم           

 خـوب بـود، هـم       من تلقين کرد که بايد برگردم به مملکت، درحالي که آن روز هـم کـارم               
ولي همان درد وطني که همه دارنـد    . موفق بودم، زندگيم خوب بود و مشکلي نداشتم       

  .مرا به ايران کشاند
 برگشتم به تهران و يادم هست که توي طياره باخودم مي گفتم من اگر               ١٩٦٥در ژوئن   

  سال در ايران نبودم و     ١٥چون مدت   . بروم آنجا چه نوع کاري ممکن است به من بدهند         
اگر مـثال در شـهري کوچـک يـک قـسمتي از کـار بـرق آن                  . اوضاع ايران را نمي شناختم    

شهر را به من مي دادند، خيلي راضي مي شدم و خوشحال و فکر مي کـردم خـدمت                   
. مي کنم، بنابراين بي هيچ نوع هوس، نه سياسي نه اداري نه علمي، به ايـران رفـتم             

 فقط چـون فکـر مـي کـردم بـاالخره يـک              يعني حاضر بودم که کار علمي هم ديگر نکنم،        
. مقداري توانائي درمن ايجاد شده، اين توانائي يک جـور يـک جـائي بـه درد مـي خـورد                    

رفتم به ايران بـراي اينکـه مـي         . بنابراين هيچ توقعي نداشتم و هيچ چيز نمي خواستم        
علي رغم اينکه پي چيـز     . خوشبختانه شانس آوردم  . خواستم به آن جامعه خدمت کنم     

صي نمي گشتم حوادث طوري اتفاق افتاد که خيلي زود درنظام مملکت جذب شدم    خا
و خيلي زود توانستم درهمان رشته خودم کار بکنم و جلو بروم و اين مي توانست ايـن                  

  . جوري نباشد
  
  
  

استخدام درسازمان برنامه و تشکيل دفتر 
  انرژي اتمي

  
  

 تکميل مرکز اتمي دانـشگاه تهـران        تازه به ايران رسيده بودم که باخبر شدم که مسئله         
مطرح است، مخصوصا تکميل رآکتور تحقيقاتي دردانشگاه تهران که کار ساختنش قطع            

بـه مـن گفتنـد      . شده بود و دانشگاه تهران ديگر نمي توانـست آن برنامـه را پـيش ببـرد                
اعليحضرت از اين موضـوع خيلـي ناراضـي هـستند و بـه سـازمان برنامـه گفتـه انـد کـه                        

  . برنامه اين طرح را خودش رأسا اجرا بکند، چون طرح مشکلي بودسازمان
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  کي به شما گفت؟ 

  
  

چــون آنهــائی کــه مــي . از اطــراف شــنيدم یــک همچنــين چيــزی هــست. یــادم نيــست
  .دانستند من درخارج تخصص علمي پيدا کرده ام اين نوع مطالب را به من مي گفتند

کـه آن وقـت مـديرعامل سـازمان برنامـه       ) ١(به محض شنيدن اين مطلب از آقاي اصفياء       
به ايشان گفتم من در اين کـار تخـصص دارم،           . بود وقت مالقات گرفتم و رفتم ديدمشان      

همه مـدارک و مقـاالت را هـم بـا خـود بـرده               . اگر بخواهيد حاضرم روي اين طرح کار کنم       
 ايشان با دقت همه را مالحظه کردند و خيلـي خوشـحال شـدند و مـرا اسـتخدام                  . بودم

البته طـرح يـک مجـري داشـت کـه يکـي از              . کردند و گذاشتند سر کار تکميل اين رآکتور       
. مديران سازمان برنامه بود، ولي قسمت هاي فني مربوط بـه راکتـور زيـر نظـر مـن بـود                    

خارج از کار ساختن رآکتور و به راه انداختنش يک مقداري برنامـه ريـزي بـراي تحقيقـات                   
ساني الزم براي بهره برداري از رآکتور، هم مطرح بود که          بعدي، از جمله تربيت نيروي ان     

وقتـي سـاختمان راکتـور      . براي انجام آن از بعضي متخصصين دانشگاه اسـتفاده کـرديم          
همه تست ها که شد، به دانشگاه تهران تحويـل داديـم            . اتمي تمام شد، تست کرديم    

امـه هـاي علمـي اجـرا        و دانشگاه تهران رآکتور را دراختيار گرفـت و بـا آن يـک سـري برن                
  .شد

درآن موقــع در دانــشگاه تهــران شــايد ســه يــا چهــارنفر بودنــد کــه راکتــور اتمــي را مــي  
در راس آنان مهدي صّرام راکتورهاي اتمي را خوب مي شـناخت و ديـپلم راه                . شناختند

تمام کارهـاي مربـوط بـه بهـره بـرداري و            . انداختن راکتور را در امريکا به دست آورده بود        
 اين راکتور را با همکاري صميمانه صرّام انجام داديم و او به ايـن کـار کمـک بزرگـي                     اداره
بعــدها صــّرام بــه ســازمان انــرژي اتمــي پيوســت و در نقــش يکــي از مهــره هــاي  . کــرد

شخص ديگري کـه    . اساسي سازمان خدمات موثر و با ارزشي به اين سازمان ارائه داد           
 که از تخصص و همکاري هاي صـميمانه او بهـره   در اين زمينه موثر بود، فريور صدري بود 

متخصص ديگري هم در دانشگاه بود به نام افشار بکشلو که او هم به مـا زيـاد                  . گرفتيم
  . کمک کرد

  
  

  . ولي اين رآکتور، رآکتور خيلي بزرگي نبود
  
  
اين يک رآکتور تحقيقاتي است از نوع استخري و مرکز رآکتور را آدم بـه چـشم مـي                   . نه
 متـر عمـق دارد و ايـن         ٨رکز رآکتور درعمق استخر بزرگي قرار دارد کـه در حـدود             م. بيند

آبي که اطراف و روي رآکتور را مي گيرد چند نقش بازي مي کند که يکي از آنهـا نقـش                   
ضمن اينکه آدم مرکز رآکتور را مي بينـد ولـي اشـعه اي از آن بيـرون نمـي             . حفاظ است 

  .آيد که خطرناک باشد
  
  

  . د که مي گويند در اين رآکتور آن آب استيعني اين شيل
  
  

يعني .  هزار کيلووات حرارت است٥ مگاوات يعني ٥قدرت اين راکتور تحقيقاتي     . بله عينا 
بنـابراين  .  مگاوات حرارت ايجاد مي کند و آب استخر را گـرم مـي کنـد              ٥رآکتور تا حداکثر    

رارت اسـتخر ثابـت     آب استخر مرتب بايد خنک بشود و برگـردد بـه اسـتخر کـه درجـه حـ                  
اين نوع رآکتور وسيله بسيارخوبي براي پژوهش و اندازه گيري هاي مختلف مـي         . بماند

درموقعي کـه   . باشد، چون اطراف مرکز رآکتور باز و دسترسي به آن خيلي ساده است            
را اعالم کرد تعدادي از کشورهاي دنيا از اين نوع رآکتـور            " اتم براي صلح  "آيزنهاور برنامه   
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روع برنامه هاي اتمي خريدنـد و بـه کـار انداختنـد و ايـن برنامـه روي هـم رفتـه                       براي ش 
  .موفق بود

اين کميسيون انـرژي    . درآن زمان در ايران يک کميسيون انرژي اتمي بود دروزارت اقتصاد          
مـي  . اتمي تقريبا کاري نمي کرد و يک عده از استادان دانشگاه عضو کميسيون بودنـد              

اصـفيا بـه مـن    . ميسيون تاثيري روي پيـشرفت کارهـا نداشـت        رفتند و مي آمدند ولي ک     
وزير اقتصاد مايل به ادامـه کـار کميـسيون انـرژي اتمـي در وزارت                ) ٢(گفت که عاليخاني  

اصفيا موافـق بـود کـه       . اقتصاد نيست و از او خواسته است که براي اين امر فکري بکند            
 کـه راه حـّل مناسـبي    اين کميسيون به سازمان برنامه منتقـل شـود و از مـن خواسـت       

من طرحي تهيه کردم که براساس آن دبيرخانه کميسيون انرژي          . براي اين امر پيدا کنم    
. اتمي در وزارت اقتصاد منحل شود و يک دفتر انرژي اتمي درسازمان برنامه ايجاد شـود               

وظيفه اين دفتر ايجاد امکانات الزم براي توسعه فعاليت هـاي اتمـي از قبيـل تحقيـق در       
ه هاي مختلف اتمي، تربيت کارشناس اتمي، استفاده از راديو ايزوتوپ ها و اشـعه              زمين

اين دفتـر نقـش دبيرخانـه کميـسيون         . اتمي در پزشکي، کشاورزي و صنعت و غيره بود        
متن تصويب نامه اي بر همين اساس تهيـه کـردم و بـه              . انرژي اتمي را نيز ايفا مي کرد      

متعاقبا من بـه    . دولت مطرح کرد و به تصويب رسيد      اصفيا دادم که او هم آن را در هيات          
کميـسيون انـرژي    . سمت رئيس دفتر انرژي اتمي منصوب شدم و کارم را شـروع کـردم             

اتمي با همان ترکيب باقي ماند و کارهاي مربوط به آن در دفتر انرژي اتمي انجـام مـي                   
ود بـه دفتـر     مهندس صيرفي هم که در وزارت اقتصاد دبير کميسيون انرژي اتمي بـ            . شد

  . انرژي اتمي سازمان برنامه منتقل شد
  
  

تشکيل اين دفتر درسازمان برنامه مـصادف شـد بـا زمـاني کـه برنامـه چهـارم عمرانـي                     
بنابراين برنامه پنج ساله اي براي توسعه فعاليت هاي اتمـي    . کشور در دست تهيه بود    

ه شد که بعدها به تدريج      به وسيله دفتر تهيه شد و اعتباراتي براي اين امر در نظر گرفت            
الزم است يادآور شـوم کـه درآن زمـان          . مصرف شد و به پيشبرد کارها کمک موثري کرد        

استفاده از اتم براي توليد برق درايران مطرح نبود و درايـن برنامـه هـم اثـري از آن ديـده                      
  . نمي شد

هـم اعتبـار    دراين دفتر شروع کرديم به برنامه ريزي براي تقويت فعاليت هاي موجود که              
اصفياء به اين کار عالقه نـشان مـي داد و موجـب             . کم داشتند و هم کادر و هم وسايل       

دسـتگاه هـاي بيمارسـتان هـا مجهـز          . شد که بتوانيم مقداري به ايـن امـر کمـک کنـيم            
يک مقداري همان مرکز اتمي دانشگاه مجهز شد و به تـدريج برنامـه هـائي راه                 . شدند

 آمـوزش عـالي کـه تـشکيل شـد مـن بـه معاونـت علمـي و              افتاد، تا بعـد وزارت علـوم و       
. تحقيقاتي آن وزارت منصوب شـدم و وظيفـه انـرژي اتمـي بـه وزارت علـوم محـول شـد                     

قبال . يعني اصفياء گفت حاال که وزارت علوم داريم اين کار هم بايد در وزارت علوم باشد               
اي اين کار دفتر خاصـي      وزارت علوم بر  . درسازمان برنامه بود براي اينکه جائي ديگر نبود       

درست نکرد، ولي کارش به عهده من بـود و آن را هـم درکنـار کارهـاي ديگرانجـام مـي                      
بعد که به تدريج مرکز اتمي دانشگاه ُپرتوان تر شد و کارهاي مربـوط را بـه عهـده                   . دادم

گرفت، کم کم از آن برنامه فارغ شدم و مرحله اول تماس من با اتم درايران بدين ترتيب                  
  . يان يافتپا
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  انتصاب به رياست سازمان انرژي اتمي
  

  شاه، دولت، مجلسين
  
  

بعد، براي مدتي، شما درگير برنامه هـاي نـوع ديگـري بـه ويـژه برنامـه هـاي                    
در وزارت علوم، موسسه تحقيقـات و برنامـه ريـزي علمـي و       : آموزشي بوديد 

 يعنـي از سـال      چند سالي اين به طـول انجاميـد،       . آموزشي، دانشگاه بوعلي  
 کـه طـرح     ١٩٧٣ که مقدمات تـشکيل وزارت علـوم شـروع شـد تـا پايـان                 ١٩٦٧

  . تشکيل سازمان انرژي اتمي مطرح شد
  
  

 بودکه مـسئله اتـم مجـددا بـه شـکل ديگـري              ١٩٧٤در اوائل سال  . بله همين طور است   
  .درمملکت مطرح شد

 مـي کـردم کـه       قبال بايد توضيح بدهم که وقتي من دربخش آموزش کار مي کـردم فکـر              
مخـصوصا وقتـي کـه رئـيس دانـشگاه          . مشغله ايده آل خودم را در زندگي پيـدا کـرده ام           

خوشبختانه دولت موافقت کـرده بـود کـه دانـشگاه بـوعلي سـينا را                . بوعلي سينا بودم  
من چون خودم همداني هستم آن شهر را مـي شـناختم، آدم هـايش را           . ببريم همدان 

ه خاصي داشـتم، و ايـن بـه مـن امکـان مـي داد کـه                  مي شناختم، و به اين شهر عالق      
بويژه که پدرم به اين شهر و مـردمش خـدمات ُپرارزشـي             . بتوانم درآنجا کار جالبي بکنم    

کرده بـود و سـابقه خـدمات او کـه در ذهـن مـردم هنـوز زنـده بـود بـراي مـن دسـتمايه                            
م کـه مـي   خيلي به اين کار عالقه داشتم و فوق العـاده خوشـحال بـود            . ارزشمندي بود 

روم به همدان و به بهانه طرح دانشگاه بوعلي سينا و از طريق اين طرح دانـشگاه مـي                   
چـون همـدان، در آن      . توانم اين شهر را حرکت داده و درتوسعه آن نقش داشـته باشـم             

بنابراين خيلي خوشحال بودم و     . وقت، يکي از شهرهائي بود که نسبتا عقب مانده بود         
درضـمن چـون بـه مـسائل اتمـي عالقـه داشـتم جـسته                . هيچ چيز ديگر نمي خواستم    

گريخته درمطبوعات مي خواندم يا از گوشه و کنار مـي شـنيدم کـه اعليحـضرت برنامـه                   
هائي دراين زمينه دارند و دستوراتي به دولت داده اند که باالخره ما بايد از انرژي اتمي                 

هـائي دارد مـي     بنـابراين حـس مـي کـردم کـه يـک چيز            . هم در مملکت استفاده بکنيم    
هـيچ وقـت ايـن      . گذرد، ولي هيچ وقت نمي گفتم خوب پس بروم ببينم چـه مـي گـذرد               

دانـشگاه  . براي اينکه نمي خواسـتم درجريـان تـازه اي وارد شـوم            . براي من پيش نيامد   
  .بوعلي مرا کامال ارضاء مي کرد

 کـه   که از دوستان نزديک من است زنگ زد به من وگفـت           ) ٣(تا يک روز صبح رضا قطبي     
اعليحضرت شديدا تصميم دارند که کار اتم را هرچه سريعتر شروع کنند و به دولت هـم                 
دستوراتي داده اند که کار شروع شـود و از ايـن کـه تاحـال يـک مقـداري وقـت گذشـته             

درآنجائي که اين   . ناراضي اند و در نظر داشته اند که من بروم اين کار را به عهده بگيرم               
ي هم بوده و اين موضوع را شنيده و قرار شده رضا قطبـي              مطلب مطرح شده رضا قطب    

 سـاعت وقـت   ٤٨مـن  . با من صحبت کند و ببيند که من آمادگي براي اين کار دارم يا نه           
 ساعت برايم خيلي سخت بود، بـراي اينکـه احـساس            ٤٨آن  . خواستم که جواب بدهم   

ولـي  . خت بـود  مي کردم که دانشگاه بوعلي را بايد رها کنم و آن بـراي مـن خيلـي سـ                  
يعنـي نمـي دانـستم کـه اعليحـضرت          . شروع کردم به فکر کردن با اطالعي که نداشتم        
ولي باالخره چون اين تکنولوژي را مي . چه مي خواهند و تا حاال دولت چکار کرده است

در اين . شناختم، شروع کردم ببينم اين موضوع را چطوري مي شود در ايران مطرح کرد             
ا زيرو رو کردم و به اين نتيجه رسيدم که اگر مي خواهند اين کار                ساعت افکار خود ر    ٤٨
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را بکنند، شايد صالح است و بايـد بـشود، ولـي کـامال متقاعـد نبـودم چـون اطالعـي از                       
  .سابقه امر نداشتم

  
  

يعني دراين زمان شما اعتقاد خاصي به اينکه يک برنامـه گـسترده ي انـرژي                 
  يدي است نداشتيد؟ اتمي درايران يک برنامه پسنديده و مف

  
  

نه، به صورت مثبت که بتوانم پشتش بايستم نداشتم، چـون ازجزئيـات بخـش انـرژي و                  
نيز از ميزان اراده دولت در اين زمينه اطالع نداشـتم، فکـر مـي کـردم کـه اعليحـضرت و                       

پس بنابراين آنها   . دولت حتما احساس اين نياز را دارند که مي گويند بايد اين کار بشود             
بعد به اين نتيجه رسيدم کـه اگـر ايـن           . يک چيزهائي مي دانند که من نمي دانم       شايد  

آگـاه بـودم کـه ايـن        . مسئله اين طور مطرح است، پس آنها پي اين برنامه خواهند رفت           
کار بسيار بزرگ و احتماال خطرناک اسـت و ايـن برنامـه مـي توانـد تـاثيرات مهمـي روي               

بعـد تـصور کـردم اگـر        . زيست ما، داشته باشد   جامعه ما، روي تکنولوژي ما، روي محيط        
و بعـد اگـر   . اين برنامه بد اجرا بشود، بـراي مملکـت چـه عـواقبي را بـه بـار خواهـد آورد                 

احيانا عواقب بدي به بار بيايد، بنده آنجا به عنوان ناظر بنشينم، بهش نگاه بکنم، چقدر                
نم يـک مقـداري کارهـا       تاسف مي خورم که چرا خودم نرفتم از اول که شايد حداقل بتوا            

بــراي اينکــه فکرمــي کــنم آن وقــت از هــرکس ديگــري بيــشتر  . را بهتــر از ديگــري بکــنم
اين را کـه مـي گـويم بـراي آن اسـت کـه آن وقـت در ايـران                     . صالحيت اين کار را داشتم    

متخصص انرژي اتمـي خيلـي کـم داشـتيم و اغلـب هـم فقـط سـابقه کـار دانـشگاهي                       
هم تخصص هاي الزم را داشتم و هم در مديريت دستگاه من  . داشتند و اين کافي نبود    

يعنـي در واقـع يـک      . بنابراين ديدم که چاره اي نـدارم      . هاي دولتي تجربه پيدا کرده بودم     
وظيفه ملي و مملکتي در مقابل من بود و نپذيرفتنش ممکن بود براي من اخالقا خيلي                

ور بودم دانـشگاه بـوعلي      بنابراين، عليرغم عالقه شخصي خودم مجب     . گران تمام بشود  
به قطبي زنگ زدم گفتم، خيلي خوب، مـن حاضـرم ايـن کـار را بکـنم و بعـد                    . را رها کنم  

چند روزبعد به من گفتند کـه بايـد ترتيـب ايـن کـار رسـما داده        . ديگر وارد داستان شديم   
و يک سري مـذاکرات غيرمـستقيم بـا         ) ٤(باالخره بعدازرفتن به دفتر آقاي معينيان     . شود
  . حضرت از طريق معينياناعلي

  
  

  چطور شد که شما رفتيد به دفتر معينيان ؟ خودتان تصميم گرفتيد؟
  
  
) ٥(داستان اين جور اتفاق افتاد که يک روز صبح هويدا . نخواستم وارد جزئيات شوم. نه

مـن رفـتم ديـدم آقـاي        . نخست وزير زنگ زد و گفت که بيـا فـوري مـي خـواهم ببينمـت                
. خيلـي گرفتـار بـود     . کارشان دير شده بود   .  که بروند سفرمسکو   هويدا آماده مي شوند   
گفت، ببين، اعليحضرت تصميم دارند اتم را اجرا بکنند و حاال کـه             . گفتم چه مي فرمائيد   

. گفتم آخر برنامه اتـم چـه هـست و چـه جـوري             . تو قبول کرده اي بايد فوري شروع کرد       
تو خودت برو   . هيچ چيز نمي دانم   گفت من اصال نمي دانم، دارم مي روم، به هيچ وجه            

  .دفتر معينيان ببين چکار مي تواني بکني
  
  

  اين بعد از اين است که شما به قطبي گفتيد آماده انجام کار هستيد؟ 
  
  

يعنـي  . اين بعد از اين است که من بـه قطبـي گفـتم کـه آمـاده انجـام ايـن کـار هـستم                
ستور مـي دهنـد پـس کـار را     قطبي به اعليحضرت مي گويد، اعليحضرت هم به هويدا د  



 ١٣

من فوري رفتم پهلوي معينيان و قرار شد متني تهيه کنم و به او بدهم که                . شروع کنيد 
بعد از ظهر معينيان بـه مـن تلفـن کـرد و خواسـت کـه                 . بر اساس آن فرماني صادر شود     

اعليحـضرت بـه    .  بعدازظهر باز رفـتم پهلـوي معينيـان        ٣ساعت  . فورا به دفتر ايشان بروم    
. چنـد جـور مـتن نوشـتيم       . ان فرمـوده بودنـد امـروز عـصر بايـد جريـان ابـالغ بـشود                معيني

معينيان برد و آورد تا باالخره يک متني را اعليحضرت موافقـت فرمودنـد کـه آن مـتن يـک               
پيشگفتار داشت که درآنجا به اصطالح هدف هاي غائي ايـن حرکـت اتمـي ايـران آمـده                 

  . بود، خيلي خالصه
  
  

  .ه شما نوشته بوديديعني همان مطلبي ک
  
  

يک کادري را گذاشته بـودم کـه بـه چـه منظـور دولـت پـي                  . بله، مطلبي که من نوشتم    
  ... انرژي اتمي مي رود و چکار بايد بکند، بعد

  
  

  خوب، اين کادر را مختصرا مي توانيد مطرح کنيد؟ 
  
  

بـه نيازهـاي    يعني انجام اقداماتي که از طريق اتـم بتـوانيم           . بله، اولش تامين انرژي بود    
دوميش کمـک بـه تحقيقـات اتمـي درمملکـت           . دراز مدت انرژي مملکت پاسخگو باشيم     

يعنـي در واقـع     . بود و کاربردهاي هسته اي درکشاورزي، درطب، در بيولوژي ودرصـنعت          
يک پشتوانه علمي و فني از اين لحاظ به صنايع و کشاورزي و خدمات مملکتي بـدهيم                 

 سطح علمي و فني مملکت از طريق اجراي اين برنامه           و به طورکلي کمک به باال بردن      
بعد هم اعليحضرت امر فرمودند که بايـد تـوي همـان فرمـان مـسئوليت مـن روشـن                    . ها

من فقط آن روز از اعليحضرت تقاضا کردم که به من يک مـاه              . باشد و کارم را شروع کنم     
 ايـن گـزارش را   وقت بدهند که من فکر بکنم و يک گزارشـي برايـشان تهيـه بکـنم و اگـر         

  .تائيد مي فرمايند معلوم است که اعليحضرت همين را مي خواهند
  
  

  ولي تا حال معينيان واسطه شما و اعليحضرت بود؟ 
  
  

بـاالخره همـان روز عـصر فرمـان صـادر           . بله، تاحال معينيان واسطه من و اعليحضرت بود       
. دم بـه مطالعـه    مـن فـورا رفـتم شـروع کـر         . شد و اعليحضرت به من يک ماه وقت دادنـد         

. وضع چيزهـاي ديگـر را تقريبـا مـي دانـستم      . يکي وضع انرژي درايران   . مطالعه چند جور  
درآن موقع مصرف بـرق ايـران      . واقعا مفلوک بود  . يک مقداري وضع انرژي را مطالعه کردم      

قسمت هائي بزرگ از مملکت اصال برق نداشت        . برق کافي نداشتيم  . بسيار پائين بود  
تصوير خيلي  . تلفات زياد داشت  . ي که توليد مي شد بد مصرف مي شد        و آن مقدار برق   

اصال وضـع مـصرف     . آن موقع گاز هم در ايران مصرف نمي شد، يا خيلي کم           . خوبي نبود 
اين نشان مي داد که جـاي يـک تفکـر تـازه اي     . انرژي درمملکت ما بسيار مقدماتي بود    

درآن . پـيش رفـت و درسـت کـرد        در زمينه توليد و مصرف انرژي درمملکت هست و بايـد            
يک مـاه مقـداري در زمينـه سـازمان هـاي ايـران مطالعـه کـردم کـه مـثال شـرکت نفـت                          
وضعش چه جوري است، صنايع ديگر چه طوري است، که ببينم اينها با چه سـازماني،                

يـک مقـداري    . با چه برخوردي، با چه تشکيالتي توانستند وظيفه شان را انجـام بدهنـد             
افرادي که دست اندر کار صـنايع و سـرويس هـاي دولتـي بودنـد،             . استمنظر افراد را خو   

. نظراتشان براي من خيلي مهم بود و آنها تجربه ايران را به مراتب بيشتر از من داشتند      
يک مقداري با نخست وزير صحبت کردم، يک مقداري با سازمان برنامه صحبت کـردم و                
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مجموع اطالعات را وقتـي     . تي به من دادند   اينها باالخره يک اطالعا   . هم چنين با ديگران   
يعني آن تـاريکي محـضي کـه اول         . که روي هم کردم کم کم وضع براي من روشن شد          

حاال تا حدي سر و ته مطالب به دستم         . درآن بودم بعد از يک ماه تا حد زيادي زايل شد          
  .آمده بود و احساس کردم که مي توان يک طرح قابل قبول ارائه داد

يک گزارش براي اعليحضرت تهيه کـردم کـه درآن اول هـدف هـاي انـرژي اتمـي                   بنابراين  
درايران را گسترده تر از آنکه اول در فرمان گنجانـده شـده بـود تـشريح کـرده بـودم، دوم             
کادر قانوني و حقـوقي ايـن کـار را روشـن کـرده بـودم، سـوم کـادر تـشکيالتي و حـدود                         

 آن روز مـي شـد گفـت، مطـرح کـرده بـودم،       اعتبارات مورد نياز آن را، درحد آن چيزي که        
اعليحـضرت مـي بايـستي آن روز آگـاه مـي            . البته بدون اينکه رقـم و عـدد دقيـق بـدهم           
اينها را روي هم کردم و سر يک مـاه مهلتـي            . شدند که اين برنامه چه تقاضاهائي دارد      

آن . اميرعباس هويدا نخست وزير هم حـضور داشـت        . که داشتم حضور اعليحضرت دادم    
صـفحه بـوداز اول تـا    ١٥وز اعليحضرت شايد سه دفعه به دقت اين گـزارش راکـه حـدود       ر

آخر، گزارش را دادند به آقاي هويدا و بعد گفتند برنامه اتمي مملکت همين    . آخرخواندند
  . است، نه يک لغت کم نه يک لغت زياد، همين است، من همه را قبول دارم

  
  

نشسته بودند هيچ سوالي، صحبتي،     دراين مدت آيا آقاي هويدا که درجلسه        
بحثي، هيچ نوع مداخله اي دراين مکالمـه کـه شـما بـا اعليحـضرت داشـتيد،                  

  داشتند؟
  
  

نه، علتش هم اين بود که اصال هويدا خالي الذهن بود و حال اين که اعليحضرت خـالي             
بـه  . براي اين که اعليحضرت اين فکر را سال ها توي مغزش پرورانده بـود             . الذهن نبودند 

اعليحـضرت وقتـي کـه پـي        . عالوه اعليحضرت يک نظم فکري داشت که هويدا نداشـت         
. يک چيزي مي رفت آن را مي پروراند، درست مي کرد، اطالع مي گرفت و مـي خوانـد                

به مفهوم بدش نه، او اصال يک جـور ديگـر بـا ايـن مـسائل                 . هويدا اصال يک نوع ديگر بود     
 بعضي وقت ها از کنار يک مسئله مي گذشت          .خيلي پراگ ماتيک بود   . برخورد مي کرد  

آن روز استنباط من اين بود کـه اعليحـضرت          . و يا تحول مسائل را به زمان واگذارمي کرد        
چندين سوال از من فرمودند براي اينکه       . وقتي اين گزارش را خواندند مشکلي نداشتند      

يـدا مـي دادم     حال اينکه اگر همان گـزارش را بـه هو         . بفهمند من چه مي خواهم بگويم     
به سواالتي که اعليحضرت از مـن       . حتما مشکل داشت، براي اين که حاضر الذهن نبود        

وقتي اعليحضرت ايـن برنامـه را دادنـد      . مي کردند جواب مي دادم، هويدا گوش مي داد        
دست هويدا، گفتند اين برنامه دولت است و بايد اجرا بشود، هويدا آنجـا از اعليحـضرت                 

اعليحـضرت خـودش خيلـي    . به عنوان معاون نخست وزير معرفي کنـد تقاضا کرد که مرا  
پرسـيدند بـراي چـه؟ هويـدا گفـت خـوب، احيانـا بـه کـارش کمـک مـي کنـد،                        . قانع نبود 

ولـي در هرصـورت از آن روز مـن سـمت معـاون             . درحالي که کمک خاصي هم نمي کرد      
و آنـرا هـم   نخست وزير را هم دارا شدم که در واقع براي من هم معني خاصي نداشت  

  . خيلي بندرت و فقط درمواقع لزوم ذکر مي کردم
  
  

  يعني هويدا همانجا شما را معرفي کرد؟
  
  

همانجا معرفي کرد، برخالف عرف، براي اينکه من لباس رسمي نداشتم، درحـالي کـه               
آنهائي را که به عنوان مقامات مملکتي معرفي مـي کننـد بايـد لبـاس رسـمي داشـته                    

. ودنــد چــه اشــکالي دارد، حــاال لبــاس رســمي نداشــته باشــد اعليحــضرت فرم. باشــند
يعنـي در عـرض آن     . درهرصورت مـي خـواهم بگـويم خيلـي سـريع ايـن کـار انجـام شـد                  
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جلسه با اعليحضرت سمت من معلوم شـد، وظيفـه مـن روشـن شـد، و رئـوس برنامـه             
  .حاال ديگر من بايد مي رفتم که اين برنامه را اجرا کنم. روشن شد

  
  

ما اين برنامـه را مـي نوشـتيد فرموديـد کـه بـا افـراد مختلـف در                    زماني که ش  
آيــا کــساني بودنــد کــه مشورتــشان . ســازمان هــاي مختلــف مــشورت کرديــد

  باالخص درشکل دهي به اين برنامه موثر بود؟ 
  
  

علتش هـم ايـن بودکـه     . من بارها با او صحبت کردم     ) ٦.(بله، از همه بيشتر رضا نيازمند     
اوال مسئله اي بود که همه نسبت به آن خالي          .  سختي بود  اين نوع مشورت، مشورت   

درثاني من نمي توانستم آن وقت بـا هرکـسي          . الذهن بودند و هيچ ايده قوي نداشتند      
بنـابراين  . بروم بنشينم و همه چيز را بگويم، براي اينکه خودم هم درست نمي دانستم             

زبـان همـديگر را     آن کـساني را مـن انتخـاب مـي کـردم کـه حـداقل                 . خيلي سـخت بـود    
بـا رضـا    . اگر يکي را پيدا مي کردم که زبان مرا نمـي فهميـد، اصـال نمـي شـد                  . بفهميم

نيازمند خيلي سابقه طوالني داشتم و زبان مـرا مـي فهميـد، مـن هـم زبـان او را مـي                       
او . خيلي راحت مي توانستم به او بگويم اين را مـي دانـم، ايـن را نمـي دانـم        . فهميدم

توانست بگويد که اگر اين کار را بکني، اشتباه مي کنـي، آن کـار               هم خيلي راحت مي     
يـا  . کس ديگر آن جور نمي توانست اين حرف را به من بزنـد . را بکني، اشتباه مي کني    

بـه  . بنـابراين کمـک رضـا نيازمنـد از همـه بيـشتر بـود              . مالحظه مي کرد يا نمي دانست     
نوع ايجاد کرده بود، مـي دانـست        عالوه رضا نيازمند خودش چون چندين دستگاه از اين          

آدم چه جوري برود موفق مي شود، کجا ممکن است برايش اشـکال بگيرنـد، بـا دولـت                   
همه اين راه ها را او قبل ازمن رفته بود و براي            . ممکن است چه مسائلي داشته باشد     

من بيشتر همين تجربه سازندگي نيازمند جالب بود، نه خـود مـسئله اتـم، کـه او درآن                   
البته من با کسان ديگـري نيـز صـحبت کـردم و بهـره هـم گـرفتم، ولـي هـيچ                       .  نبود وارد

  . کدامش آن جور اساسي نبود
  
  

پيشنهادي را شما برديد پهلوي اعليحضرت و آقاي هويدا حتي يک کلمـه آنـرا               
هم تغيير نداد، و عين همين پيشنهاد را اعليحـضرت قبـول کرد،امـا دولـت بـاز                  

  ملکت است؟ مي گفت اين برنامه اتمي م
  

بله، به نظر عجيب مي رسد که رئيس دولت يک باره برنامه اي را که بـا ايـن عظمـت و                      
ولي بايد . تازگي بود و نقشي در تدوين آن نداشته است به عنوان برنامه اش قبول کند  

اوال درآن يک ماه که من روي ايـن گـزارش کـار مـي کـردم           . بگويم که تقصير از هويدا بود     
ست ترتيبي بدهد که مسئله درسطح دولت و يا حداقل با خود او مطـرح               هويدا مي توان  

گـوئي ايـن برنامـه    . شود، ولي او اين کار را نکـرد و خـودش هـم عالقـه اي نـشان نـداد                 
عــالوه بــراين مــّدت هــا بــود کــه . درکــشوري ديگــر و يــا بــا دولتــي ديگــر بايــد اجــرا شــود
 بررسي کنند ولي آنها کار خود را        اعليحضرت به دولت دستور داده بود که اين موضوع را         

فقط بعد معلـوم شـد      . نکرده بودند و آمادگي نداشتند که با من کنکاشي داشته باشند          
که وزارت نيرو از يک موسسه امريکائي خواسته بوده است کـه مطالعـات مـورد نظـر را                   

دراين باره بد نيست توضـيح بـدهم        . انجام دهد، ولي قرارشان هيچ وقت قطعيت نيافت       
ه وقتي کار به دست من سپرده شد از آقاي هويدا خواستم که يک جلسه با وزيرنيرو                 ک

اين جلـسه تـشکيل شـد و        . بگذارند و هرچه تاحال کار شده است به من تحويل بدهند          
فقط از چندماه قبل از آن زمان وزارت نيرو با يک        . معلوم شد که کاري انجام نشده است      
)  شـايد هـم کانـادائي، درسـت يـادم نيـست            يـا (موسسه مهندسي مشاور امريکـائي      

مشغول مذاکره بوده انـد کـه ايـن موسـسه برنامـه اتمـي ايـران را مطالعـه و بـه دولـت                         
  .پيشنهادکند
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بعد از چندماه هنوز تکليف آن موسسه روشن نشده بود و معلوم بـود کـه کمـي نگـران                    
ست انـدر کـار   اين نگراني موقعي تشديد شده بود که شنيده بودند که ايران د         . هستند

درهمان روزهـا يـک تلکـس       . ايجاد يک سازمان مستقل براي اداره امور اتمي مي باشد         
باال بلند براي هويدا نخست وزيـر فرسـتاده بودنـد و درآخـر آن بـه دولـت ايـران يـک نـوع                         
. اولتيماتوم داده بودند که درمدت زمان کوتاهي بايد تصميم بگيرد و نظر خود را ابالغ کند

من گفتم آقاي هويدا جواب ايـن       . تلکس را به من داد و گفت جوابش چيست        هويدا اين   
ايشان اصرار کردنـد کـه چـه جـواب خـواهي            . ديگر با من است و به او جواب خواهم داد         

من به آنها خواهم گفت که دولت شاهنـشاهي ايـران           . گفتم جوابش روشن است   . داد
ديگر به آنها احتياجي نداريم و ايـن        از هيچ کس اولتيماتوم قبول نمي کند و به عالوه ما            

  .کار را خودمان خواهيم کرد
  
  

بـه خـاطر داريـد در چـه         . گفتيد اعليحضرت در چند مـورد سـوال هـائي کردنـد           
مــواردي بــود و چــه نــوع ســواالتي کردنــد؟ آيــا تکنيکــي بــود يــا سياســي يــا   

  اجتماعي؟
  
  

 درايـن پيـشنهاد دو    چـون مـن   . بيشتر مربوط به دولت بود و نحوه کنترل و دخالـت دولـت            
سازمان انرژي اتمي البته ارگان عمليـاتي بـود کـه           . ارگان کنترل کننده درنظرگرفته بودم    

بـود و   " کميتـه انـرژي اتمـي     "دوارگان کنترل کننده يکي بـه نـام         . بايد برنامه را اجرا بکند    
شـوراي عـالي انـرژي اتمـي، کـه نخـست وزيـر در               . ديگري شوراي عـالي انـرژي اتمـي       

، با عضويت چند وزير و نيزکساني که برمسائل مملکتي تسلط داشتند و يـا           رأسش بود 
تحصيالتي داشتند که دراين زمينه مـي توانـستند نظراتـي داشـته باشـند درنظرگرفتـه                 

کميتـه انـرژي اتمـي      . اين شـورا يـک شـوراي مـشورتي و در سـطح بـاال بـود                . شده بود 
مان انرژي اتمي، وزيـر دارائـي،       رئيس ساز : برعکس يک کميته اجرائي بود با چهار عضو       

اين کميته نقش کنترل کننده داشـت، يعنـي         . رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير نيرو       
مـي توانـست    . مي توانست برنامه هاي انرژي اتمي را به بحث بگذارد و بررسي بکنـد             

ا مي توانست نحوه اجراي کـار ر      . اعتبارات انرژي اتمي را به بحث بگذارد و بررسي بکند         
تا آنجا که به مسايل مملکتي مربوط مي شد به بررسي بگـذارد و در همـه ايـن زمينـه                     

چون سـه وزيـر دولـت       . همه اختيارات مربوط به دولت را کميته داشت       . ها تصميم بگيرد  
عضو آن بودند، کنترل دولت از طريق اين کميته درسازمان انرژي اتمي اعمال مي شـد،            

ست وزير مي توانست در هرسـازمان دولتـي داشـته    خارج از کنترلي که درهرصورت نخ    
  . باشد

اعليحـضرت گرفتـاري    . سوال بيـشتري کـه اعليحـضرت مـي کردنـد دقيقـا سـر ايـن بـود                  
. فکريشان اين بودکه نکند دولت از يک سوراخي بيايد چوب توي چرخ اين سازمان بکنـد               

ميته چه دخالـت  تمام نگراني اعليحضرت اين بود و بيشتر اين سوال را مي کرد که آن ک    
من خودم برعکس معتقد بودم کـه يـک جـائي يـک نـوع مـسئوليت و        . هائي خواهد کرد  

مسئوليت و پاسخگوئي ازسوي سازمان انـرژي اتمـي درمقابـل           . پاسخگوئي بايد باشد  
کميته انرژي اتمي که اصوال بايد در واقع از سوي دولت کار سازمان را کنترل کند و خود                  

  .  باشدنيز به نوبه خود مسئول
  

پيش از اينکه به شرايط، رهنمون ها و روش هاي سازمان دهي انرژي اتمي              
شـما  . درايران بپـردازيم، ممکـن اسـت شـمه اي دربـاره جـّو آن صـحبت کنيـد                  

خودتان مساله انرژي هسته اي را در رابطه با ديگر منابع انـرژي چگونـه مـي            
  ديديد؟ 

  
تا . در دنيا ) ١٩٧٤و١٩٧٣ (١٣٥٢ -٣هايبله ما بايد سعي بکنيم برگرديم در فضاي سال          

آن وقت دو اتفاق بزرگ افتاده بود، کـه در واقـع دنيـا را از لحـاظ سياسـت انـرژي بـسيج                        



 ١٧

اين دو اتفاق، اوليش تحريم فروش نفـت اعـراب بـود بعـد از جنـگ اسـرائيل و                    . کرده بود 
سـي  اعراب، که يک دفعه غرب را تکان داد و غرب فهميـد کـه يکـي از رشـته هـاي اسا              

زندگي صنعتي غرب دردست کشورهائي قرارگرفته که هر روز ممکن اسـت تـصميمات              
فـوق العـاده شـوک    . بگيرنـد، و آنهـا را درمـضيقه قـرار بدهنـد           ] به نظـر آنهـا    [غيرمنطقي  

بزرگي بود، عاملي بود که درغرب اين ايده را ايجاد کرد که پس غرب بايد ازلحـاظ انـرژي               
ودکفائي نسبي برود و اين قدر وابسته نباشد به ايـن     برنامه ريزي داشته باشد و پي خ      

البته تاثيراتش را بعدا ديديم، که اگر الزم شد من خواهم گفت کـه درايـن                . نوع کشورها 
  . زمينه چه اقداماتي به عمل آمد

تـصميمات در واقـع يـک       . بود بـراي بـاال بـردن قيمـت نفـت          ) ٧(اتفاق دوم تصميمات اوپک   
ان به شما خواهند گفت که نقش اعليحضرت درآن چـه بـوده،    طرفه اوپک، که البته ديگر    

اين تصميمات نه تنها آن احساس قبلي غربـي هـا را            . که آن به اين بحث مربوط نيست      
تشديد کرد، که اين منبع بزرگ انرژي دارد از کنترلشان خـارج مـي شـود، بلکـه درعمـل           

ود مـي توانـست بهـاي       هم آنها را مواجه کرد با چهاربرابر شدن قيمت نفت، که ايـن خـ              
اين وضع تازه از جمله باعث شد که، اگر اشتباه نکنم به            . ساير مواد انرژي زا را باال ببرد      

، يک سازمان خاصـي بـراي برنامـه ريـزي کـل مـسايل انـرژي                 )٨(ابتکار هنري کيسينجر  
» آژانس بين المللي انرژي   «اين سازمان   . تشکيل شود ) کشورهاي صنعتي تحت لواي     

ــ  ايــن ســازمان مــسايل   .( دی.ســی. ای. او٩.ه مقــرش در پــاريس اســت  نــام دارد ک
استراتژيک انرژي را بررسي مي کند و توصيه هائي به کـشورهاي عـضو مـي کنـد کـه                    

خيلي به سرعت درهمان سال ها کشورها شـروع کردنـد بـه             . بسيار ُپراهميت هستند  
ف تفـاوت   اين سياست ها، اگرچه درکـشورهاي مختلـ       . تدوين سياست هاي تازه انرژي    

هاي محسوسي با هم داشتند، ولي اساس آنهـا همگـي کـم کـردن اتکـاء بـه نفـت و                      
استفاده از منابع ديگر انرژي ، يافتن منابع نفت خارج از حيطـه اوپـک و صـرفه جـوئي در                   

سياست انرژي کشورهاي صنعتي در اطراف اين دور مي زد کـه چـه              . مصرف انرژي بود  
شکي نيست مهمتـرين عـاملي   . آنها مناسب استترکيبي از انرژي هاي مختلف براي    

که اجازه مي داد اين سياست پيش برود استفاده از انرژي اتمي بـود، بـراي اينکـه اتـم               
تجربـه هنـوز کـم بـود، ولـي سـاخته و             . تکنولوژيش موجود بود  . يک منبع مهم انرژي بود    

. ژي اتمـي  پرداخته شده بود، و در نتيجه يک دفعه همه کـشورها هجـوم آوردنـد بـه انـر                  
 هزارمگـاوات بـرق اتمـي سـفارش         ٢٥ درامريکاهرسال حـدود   ١٩٧٥و  ١٩٧٤درسال هاي   

  . اين امر با اضطرار و عجله انجام يافت. داده شد، که اصال بي سابقه بود
فرانسه بـه  .  ميزان سفارش ها پائين آمد، که آن داستان ديگري است      ١٩٧٦البته سال   

موفقيـت برنامـه اتمـي اش آن چنـان         . فتسرعت عجيبي پي اتمي کردن تمام برقش ر       
 درصـد ديگـرش بـرق آبـي         ٢٠ درصد برق اتمي اسـت و      ٨٠ تا   ٧٥بود که امروز درفرانسه     

است و تقريبا فرانسه از هيچ نوع انرژي ديگري براي ايجاد برق استفاده نمي کند، مگر                
ن کشورهاي ديگري مثـل ژاپـن پـي ايـ         . براي موارد خاصي که از لحاظ فني ضرورت دارد        

بعضي کشورها مثل انگليس و آلمان کمتر موفـق بودنـد و            . داستان رفتند و موفق بودند    
فضاي دنيا اين بود کـه بـه   . خالصه آن روز ُمد دنيا اين بود. آن دالئل خاص خودش را دارد     

درواقـع جـاي شـک      . هر ترتيبي شده بايد براي ايجاد برق از انرژي اتمي استفاده کننـد            
وز هيچ مملکتي شک نمي کرد، و اگر پي اتم نمي رفت يا قدرتش              آنر. باقي نمانده بود  

درجهان صـنعتي، کـشورهاي     . را نداشت و يا مسايل سياسي جامعه مانع آن مي شد          
ديگري مثل سوئد، سويس، بلژيک، اسپانيا و کانادا بـا شـتاب فـراوان پـي انـرژي اتمـي          

فاده از انـرژي اتمـي      در کشورهاي درحال رشد نيز حرکتي همه جانبه براي اسـت          . رفتند
از جمله برزيل و آرژانتين و هندوستان وکره جنوبي و تايوان و ايـران در صـف               . شروع شد 

 سال از همه موفق تر کره جنـوبي اسـت کـه             ٢٠مقدم جبهه قرار داشتند و امروز بعد از       
درآن موقـع يـک خـوش بينـي، بـه           . نزديک به نيمي از انرژي برق خود را از اتم مي گيرد           

تقريبا غيرمنطقي، نسبت به امکانات اتم بوجود آمده بود، نه تنها امکانـاتي کـه            نظر من   
آدم برق توليد کند، ولي اين احساس که با اتم همه کار مـي شـود کـرد، بـا اتـم همـه                        

ايـن گـرايش آنـروز شـايد خيلـي          . دردي را مي شود دوا کرد، که يک مقداريش مي شد          
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جلـويش را بگيـرد، بـراي اينکـه فـضاي           خوش بينانه بود، ولي کسي هم نمي توانـست          
  . زمان بود

  
  

يعني، وقتي که خود شما نگاه مي کنيد، شما که دراين جّوي که نـسبت بـه                 
آينده اتم اين چنين خوشبينانه مي نگريست حـضور داشـتيد، برداشـت شـما               

  درآن روز احتماال همان برداشتي که امروز داريد، نبود؟ 
  
  
بـراي  . آنروز مسئله يـک نيـاز واقعـي مطـرح بـود      .  بودم آن روز من خيلي خوشبين تر     . نه

يعني مثال در زمينه نفت آن روزها، مـن يـادم هـست، درهمـه     . اينکه انرژي اصال کم بود    
کشورهاي توليدکننده ظرفيت توليد را به سرعت باال مي بردند، از جمله در عربـستان،                

به همان علت هم اوپـک توانـست        . براي اينکه نياز زياد بود    . ايران، کويت، نيجريه و غيره    
يک دفعه قيمت را چهاربرابر بکند، براي اينکه نياز بود بـه انـرژي و عرضـه نفـت هـم ايـن        

منابع نفتي شناخته شده درآن روز روي هم رفته محـدود بـود و بـه نظـر مـي                    . قدر نبود 
بنابراين همه تقريبا نگـران بودنـد و مـي ترسـيدند کـه              . رسيد که دوامي نخواهد داشت    

پس اصال کسي   .  سال ديگر چه مي شود     ٢٠خيلي خوب ده سال ديگر چه مي شود،         
ممکـن بـود درمـورد يـک        . شک نمي کرد که بـاالخره انـرژي اتمـي بايـد بـه نحـوي بيايـد                 

مملکت خاص شک بکنند که آيا نياز به انرژي اتمي دارد و يا قدرت اين کار را دارد يا نـه،           
  . ه جهان خواهد بود هيچ کس شک نمي کردولي دراين که انرژي اتمي انرژي آيند

  
  

اينکه اعليحضرت غالبا مي گفـت کـه نفـت يـک مـاده اصـيل اسـت و بنـابراين                     
نبايست فقط براي سوخت مصرف بشود چه نقشي در ايـن داسـتان داشـته               

  است؟ 
  
  

يعنـي آن وقـت     . به نظرمن اعليحضرت اين حرف را شايد ده سال بيست سال زود زدنـد             
 مطلب را گفتند خيلي کـم بودنـد افـرادي کـه بـه ايـن مـسئله توجـه                     که اعليحضرت اين  

نفـت يـک   . داشتند، و کمتر از آن تعداد افرادي بود که جـرأت گفـتن آن را داشـته باشـند        
ماده ارزنده براي صنايع شيميائي است و حال اينکه اورانيوم جـز بـراي توليـد انـرژي بـه                    

نـرژي نگيريـد، همـين طـور بايـد تـوي          يعني اگـر شـما ازآن ا      . هيچ درد ديگري نمي خورد    
بنــابراين گفتــه اعليحــضرت کــامال . زمــين بگذاريــد بخوابــد، و هــيچ مــصرف ديگــري نــدارد

مي فرمودند که اگر منابع ديگري هست کـه مـي تـوان بـراي توليـد انـرژي            . منطقي بود 
يـک  . مصرف کرد چرا اين نفت را، که به دردهاي ديگر هم مي خورد، مـصرف مـي کنيـد                  

گري هم اعليحضرت خطاب به کشورهاي صنعتي مـي زدنـد و آن ايـن بـود، کـه                  حرف دي 
اگر هم حاال نفت را مي خواهيد بخريد مصرف کنيد، پـس شـما بيائيـد قيمـت جـايگزين                    

يعني اگـراز يـک منبـع انـرژي ديگـر بخواهيـد بـرق               . کردن نفت را به توليدکنندگان بدهيد     
چـرا بـه   . نفت ما را به آن قيمت بخريـد بگيريد برويد حساب کنيد ببينيد چقدر مي شود،     

اين دو مطلب را اعليحضرت رويش اصـرار مـي کردنـد ولـي در آن               . قيمت کمتر مي خريد   
مخصوصا غربي ها که اصال اين . موقع کسي زياد به اين مطالب اساسي توجه نداشت

خود مـا هـم کـه مـي         . اصال گوش باز نمي کردند که بشنوند      . مطلب را نمي پسنديدند   
ولي مـن فکـر مـي       . يم اغلب با کمي ديرباوري و مسخره از کنارش مي گذشتيم          شنيد

شـکي نيـست   . کنم اعليحضرت حرف بسيار جالبي مي زد، که امروز هم مطـرح اسـت          
که منطق اعليحضرت در آن موقع پايه هاي بسيار قوي داشت، ولـي صـالح کـشورهاي                 

ش ها با اين مطالب آشـناتر       امروز ضمن اينکه گو   . غربي دراين نبود که به آن گوش کنند       
هستند ولي توليد سرشـار نفـت بـاز ايـن دومـسئله را کـه هنـوز بـه قـدرت خـود بـاقي                          

  . هستند به بوته فراموشي سپرده است
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ولي يک مطلب ديگر هم هـست کـه بايـد درنظرداشـت و              . اين بود فضاي کلي درآن روز     
ي گـسترش آن خيلـي      آن اين است که انرژي اتمي يک صنعتي است که زمان الزم بـرا             

يعني آن زماني که شما تصميم مي گيريد که اين صنعت بـسيار بغـرنج               . طوالني است 
را در يک کشور ايجاد بکنيد، تا زماني که اين تکنولـوژي مهـار شـود و بـه بـار بنـشيند و                         

 ٣٠ سـال،    ٢٠شما بتوانيد رويش اتکاء بکنيد به عنوان يک عامل مطمئن انرژي دهنـده،              
 ٤٠بنـابراين شـما اگـر فـرض بکنيـد کـه             . رحسب مورد طول مي کـشد      سال ب  ٤٠سال،  

سال ديگر به يک چنين منبع فراوان انرژي احتياج داريـد، نمـي توانيـد بگوئيـد وقتـي کـه                    
. اين کار را بايد بسيار زودتر شروع کنيـد     . احتياج پيدا کرديد اين کار را شروع خواهيد کرد        

 صبر نکردند تا بحران نفت در دنيـا پـيش           به همان علت هم بعضي از کشورهاي اروپائي       
قـبلش رفتنـد، بـا ديـد اينکـه يـک روزي مجبـور مـي           . بيايد و بعد بروند پي اين تکنولـوژي       

آن روزي کـه    . باالخره اين تکنولوژي را آمـاده کردنـد       . شونداز اين تکنولوژي استفاده کنند    
مـي توانـستيم صـبر      مـا ن  . احتياج داشتند تکنولوژي آماده بـود و فـوري پيـاده اش کردنـد             

آن روز ديگـر ديـر   . بکنيم ببينيم اين نياز کي ايجاد مي شود، بعد آن روز فکـرش را بکنـيم     
بنـابراين بـراي ايجـاد يـک تکنولـوژي کـه زمـان تکـاملش طـوالني اسـت شـما                      . مي بـود  

 ٣٠ يـا    ٢٠برنامه ريـزي دقيـق هـم بـراي          .  سال قبل فکر کنيد    ٣٠ سال   ٢٠هميشه بايد   
فقـط يـک اعتقـاد      . ن عوامل ناشناخته درطي زمان زيـاد هـستند        سال عملي نيست چو   

  . راسخ بايد پيدا بکنيد که اين الزم است و پي اش برويد
يک دليل مهم ديگر هم که مرا قانع مي کرد ايـن بـود کـه آن وقـت درآمـد ايـران از نفـت                          
نسبت به هزينه هايش خيلي باال بود و حتي سال هـاي اول برنامـه شـاهد بـوديم کـه            

خـوب از آن طـرف، همـين طـور          . آمد دولت بيش از نياز برنامه هاي عمراني کشور بود         در
که گفتم، زمان تکامل انرژي اتمي خيلي طوالني بود و پيـاده کـردن آن ُپرهزينـه، يعنـي                   
اتم طرح کوچکي نيست که آدم خيلي کوچک شروع کند و طبعا درمقياس وسيع مطرح    

 از کجا مي توانست تامين بشود؟ فقـط از محـل            اين هزينه . است و هزينه زياد هم دارد     
 سال بعد، بـه همـان       ١٠ سال بعد،    ٥درآمد نفت، درآمد نفتي که هيچ اعتباري نبود که          

بنـابراين يکـي از عـواملي کـه مـرا در اجـراي يـک برنامـه           . ترتيب باشد، و ديديم که نبود     
 بـود و مـا مـي        جامع انرژي اتمي تشويق مي کرد اين بود کـه آن روز امکانـاتش فـراهم               

توانستيم از امکانات استفاده بکنيم تا مقدمات پايـه گـزاري و رشـد ايـن صـنعت فـراهم                    
  . بشود، هزينه هاي اصلي را کرده باشيم، و بعد هم ازش بهره برداري بکنيم

يک عامل ديگر هم باز بسيار موثر بود در آهنگ اجـراي برنامـه هـا و آن جنبـه سياسـي                      
ز ثبات سياسي برخوردار بود و چون رشد انرژي اتمي به زمان         درآن موقع ايران ا   . داشت

طوالني نياز دارد تصور مي شد که بايد از فرصتي که هست حداکثر استفاده را کـرد تـا                   
. برنامــه را بــه جــائي برســانيم کــه بتوانــد در شــرايط ديگــري هــم برپــاي خــود بايــستد  

 روز بيم ما ازاين که شرايط نـا         متاسفانه، دراين زمينه، وقايع بعدي نشان دادند که درآن        
ولي نه تنها . ثابت بعدي از لحاظ سياسي برنامه را ممکن است متوقف کند درست بود   

دراين زمينه، بلکه درهيچ زمينه ديگر هم نمي شد درآن زمان با اين فرض کار کنـيم کـه                   
  .روزي همه چيز درهم مي ريزد

  
سوال اّول مربـوط مـي      . نمقبل از اينکه از اين بحث خارج بشويم دو سوال بک          

دوم اينکه آشکارا . شود به رابطه بين تکنولوژي اتمي ، و تکنولوژي هاي ديگر    
تکنولوژي اتمي خطرناک است، به ويژه از جهت اين کـه بـا ويـست، بـا تفالـه                   

اگر ممکن است درباره اين دو موضوع توضيحاتي        . چه مي شود کرد   ) ١٠(ها،
يـده درشـرف تکميـل بـود، راجـع بـه ايـن دو               آيا دراين مرحلـه کـه ايـن ا        . بدهيد

مبحث شما چگونه فکرمي کرديد؟ آيـا ايـن مـسئله را بـا دولـت يـا بـا شـاه در                     
  ميان گذاشتيد؟ 
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ولي چون در همه جاي دنيا   . آن وقت درهمه جاي دنيا مطرح بود      . اين مسئله مطرح بود   
ئله تفالـه هـاي     اين برنامه ها درمرحله ابتدائي بودنـد و تـازه شـروع داسـتان بـود، مـس                 

به اين مفهوم که شما از وقتي که شروع مي کنيـد يـک برنامـه                . اتمي مسئله روز نبود   
انرژي اتمي را اجراء بکنيد تا آن زماني که شما مجبور بشويد تفاله ها را به يـک نحـوي                    

 سال، طول مـي     ٤٠ تا   ٣٠ترتيبي برايش بدهيد يک زمان بسيار طوالني، يعني درحدود          
هم اين است که سيکل سوخت اتمي بنا به ماهيت اين انرژي طوالني             دليل آن   . کشد
بعد هم سوخت اتمي، چون بسيار فشرده و کم حجم است، تفاله هاي آن هم               . است

فقط در  . خيلي کم حجم است و در زمان کوتاه نمي تواند مسئله مشکلي را ايجاد کند              
درآن موقـع   .  مـي کنـد    زمان هاي بسيار طوالني است که راه حل داستان اهميـت پيـدا            

مسئله مطرح بود، ولي براي آينده دور و درکـشورهاي صـنعتي بحـث هـاي زيـاد درايـن                    
احساس کلـي   . امروز هم هنوز بحث ادامه دارد     . مورد بود و راه حل ها هنوز روشن نبود        

دراين زمينه درآن روز اين بود که باالخره يک راه حل قابـل قبـول بـراي ايـن مـسئله پيـدا                    
بنـابراين آن روز مـا      .  و با پيـشرفت تکنولـوژي مـي تـوان مـسئله را حـل کـرد                 خواهد شد 

کــشورهاي غربــي هــم راه حــل درســتي . درحــدي نبــوديم کــه وارد ايــن بحــث بــشويم
ما هيچ چاره نداشتيم جز اينکه اتکاء بکنيم به پيشرفت تکنولوژي، که تا سي              . نداشتند

اين کاري بود که نه تنهـا      .  مي کنيم  سال ديگر باالخره يک راه حل براي اين مسئله پيدا         
يعنـي  . شما انتخـاب ديگـري نداشـتيد      . ما مي کرديم، بلکه همه همين طور مي کردند        

نمي توانستيد صبر بکنيد که اين سـيکل تمـام بـشود، بعـد تجربـه بکننـد، بعـد راه حـل                       
ويست را پيدا بکنند، بعد ببينيم درست اسـت، آن وقـت بگـوئيم حـاال مـا برنامـه انـرژي                      

  . اتمي را شروع مي کنيم
دراينجا الزم است اضافه کنم که درجوامع بغرنجي که در دموکراسي هاي غربـي بـا آن         
سر و کارداريم مسائل تکنولوژي را نمي توان از مسايل اجتماعي و مخصوصا از تحوالت               

اين کافي نيست کـه راه حـل هـاي فنـي، از لحـاظ               . افکارعمومي اين جوامع منفک کرد    
تجربـه نـشان داده اسـت کـه         . ، به نظر دست اندرکاران اين امر درست باشد        تکنولوژيک

تاثير افکار عمومي و فشار اجزاء و عوامل مختلـف يـک جامعـه مـدني برمواضـع تـصميم                    
يعنـي راه حـل نهـائي بـراي        . گيري جامعه نقش تعيين کننده درتحول يک تکنولوژي دارد        

درهرزمان چـه راه حّلـي بـراي افکـار          حّل مسئله تفاله هاي اتمي منوط براين است که          
عمومي قابل قبول است و هيچ ضابطه اي وجود ندارد که خواست هاي افکار عمـومي                

عـالوه بـراين،    . با راه حل هاي مطلوب از لحاظ فني و اقتصادي همخواني داشته باشـد             
بنـابراين اصـال ايـن    . افکار عمومي، تابع شرايط زمان، دسـتخوش تغييـرات شـديد اسـت          

که آيا مي توان مثال سـي سـال ديگـر بـراي ايـن مـسئله يـا آن مـسئله راه حـل                         سوال  
چون پاسخ به آن نيـاز بـه آگـاهي نـسبت بـه عـواملي                . مقبولي پيدا کرد صحيح نيست    

  . دارد که پيشبيني آنها مقدور نيست
  
  

در ارتباط با رابطه بين تکنولوژي اتمي و ساير تکنولوژي ها، با بقيـه سيـستم                
 علمي که پيش قراول حرکـت علمـي در دنيـا بودنـد چـه فکـر                  هاي تکنيکي و  

  مي کرديد؟ 
  
  

خوب، آن چيزي که تجربه نشان داده بود اين بود که کشورهائي که اول در زمـان جنـگ                  
رفتند پـي تکنولـوژي هـسته اي، و از لحـاظ علمـي و فنـي ايـن مـسائل را حـل کردنـد،                 

نـي خيلـي زود توانـستند از آن         يع. خيلي زود به يک پيشرفت صنعتي تازه دست يافتند        
تکنولوژي هائي که براي استفاده از انرژي اتمي ايجاد کرده بودند در بخـش هـاي ديگـر                  

چون انـرژي اتمـي خيلـي صـنايع ديگـر را در برمـي گيـرد، تکنيـک                  . صنعت استفاده کنند  
ــاثير مــي گــذارد   ــا ايجــاد  . هــاي مختلــف را در برمــي گيــرد، و روي همــه شــان ت مــثال ب

دهاي کيفي باالتر که الزمه تکنولوژي هسته اي است، صنايع مکانيک و برق و              استاندار
بنابراين صنايع اتمـي    . الکترونيک و شيميائي و غيره پيشرفت هاي چشمگيري داشتند        
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فــشاري گذاشــت کــه کيفيــت صــنايع بــاالتر بــرود بــراي اينکــه آنهــا بتواننــد خودشــان را  
توان گفت کـه تکنولـوژي اتمـي بـر روي           بيش از همه مي     . درسطح صنايع اتمي بياورند   

بــراي رفــع نيازهــاي ايــن صــنعت . صــنايع الکترونيــک و مخــصوصا کــامپيوتر تــاثير گذاشــت
دستگاه هاي الکترونيکي کامل تر و سريع تر ساخته شد و نيز کامپيوترهـاي ُپرتـوان تـر                  

تـاثير  . ايجاد شد تا بتوان محاسبات بغرنج و طوالني مـورد نيـاز ايـن صـنعت را انجـام داد                   
ديگر تکنولوژي اتمي تحولي است که درشناخت مواد و آلياژهـاي مختلـف ايجـاد شـد و             
باالخره زمينه هاي تازه اي از فعاليت علمي و تکنولوژي مثل شـيمي هـسته اي وطـب          

  . هسته اي و غيره رواج پيداکرد
  
  

مي خواهم به پرسم آيا در ايـران يـک چنـين آگـاهي وجـود داشـت و آيـا ايـن                       
  بود در انتخاب و تاکيد بر انرژي اتمي؟عاملي 

  
  

قبل از همه چيز در ذهن اعليحـضرت ايـن مـسئله بـدين              . بله، اين موضوع مهمي است    
ترتيب مطرح بود که مـي فرمودنـد مـا، بـراي اينکـه بـه مراحـل بـاالي رشـد اقتـصادي و                         
اجتماعي دست پيدا کنـيم، دوعامـل اصـلي را بايـد تـامين کنـيم، يکـي تـامين انـرژي و                       

هـردو ايـن عوامـل پايـه هـاي اصـلي رشـد              . ديگري دستيابي به تکنولوژي هاي مختلف     
بنـابراين هـدف اعليحـضرت درجهـت        . همه جانبه درهمه کشورهاي جهـان مـي باشـند         

گيري اتمي هم بدست آوردن يک منبع انرژي فراوان و هم دستيابي به تکنولوژي هـاي                
يعنـي سـازمان انـرژي      (ي اتمي بـوديم     از لحاظ ما که دست اندرکاران انرژ      . پيشرفته بود 

. مسئله باال بردن سطح تکنولوژي کـشور يـک عامـل مهـم بـه شـمار مـي رفـت                    ) اتمي
مسئله اساسي صنعتي شدن ايران درآن روز اين نبود که چقدر مواد توليد کنيم، چقدر               

مسئله، که کمتر هم به آن توجه مي کردنـد، ايـن بـود کـه بـا چـه                    . تجهيزات توليد کنيم  
آن کسي که موسسه اسـتانداردها را درسـت کـرد در ايـران              . ت اين را توليد بکنيم    کيفي

او فهميده بود که صنايع ما تـا يـک اسـتاندارد کيفـي              . آن روز بسيار فکر درستي داشت     
ولي، خوب،  . نداشته باشند نمي توانند اصال بالغ بشوند، نمي توانند توسعه پيدا بکنند           

هنـوز تجربـه نداشـت، و صـنايع درسـت بـه             . ودموسسه استاندارد موسـسه جـواني بـ       
ولي اتم مي توانست عمـال بـدون اينکـه يـک فـشار قـانوني                . حرفش گوش نمي کردند   

بـراي  . روي صنايع بگذارد، يک فشارصنعتي روي آنها بگذارد که کيفيتـشان را ببرنـد بـاال               
اردهاي اينکه اگرصنايع مي خواستند دراين برنامه مشارکت کنند، مجبـور بودنـد اسـتاند             

عـالوه بـراين، تحقيقـات علمـي مـي          . الزم را رعايت بکنند و اين کيفيت ها را بـاال ببرنـد            
بـراي اينکـه مـا مـي توانـستيم از           . توانست از برنامه هاي اتمي اسـتفاده فـراوان بکنـد          

. کارهائي که در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي و ايـن ور آن ور مـي شـد حمايـت کنـيم                     
. رض کردم اتم در همه زمينه ها دارد نيز ايجاد کـشش مـي کـرد               موارد استعمالي که ع   

مثال درطـب مـشاهده مـي کنـيم         . خود اشعه در زمينه هاي مختلف مصارف زيادي دارد        
که دستگاه هاي مختلف براي عکسبرداري و تـشخيص از خـواص مـواد و اشـعه اتمـي                   

ن اتم روي همه    بنابراي. درکشاورزي همين طور، درصنايع همين طور     . استفاده مي کنند  
ضمن اينکه اين جزء اهداف اصلي سازمان انـرژي اتمـي بـه آن              . اينها تاثير مي گذاشت   

مفهوم نبود، اين آگاهي و ايـن کـشش بـود کـه بلـه ايـن يـک پايـه اي مـي شـود بـراي                        
  . توسعه علمي و فني کشور

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  
  
  
  
  

  تشکيالت و تربيت و تامين کادر
  
  

حــاال شــما مواجــه . نــرژي اتمــي درايــرانبرگــرديم بــه آغــاز کارســازماندهي ا
هستيد با مسئوليت برنامه ريزي انرژي اتمي، مسئله سـازماندهي، مـسئله            

چطـور وارد ايـن جريـان شـديد و          . پيدا کردن افرادي که بايد با شما کـار بکننـد          
  درچه فضائي؟

  
  

خوشبختانه من  .  اولين حرکت اين بود که موجوديت سازمان جامه عمل به خود بپوشد           
بود کـه مـن از صـفر        ) ١١(دراين زمينه تجربه داشتم، براي اينکه اين چهارمين سازماني        

بـه عـالوه در ايجـاد و سـازماندهي وزارت علـوم و آمـوزش عـالي نيـز                    . شروع مي کردم  
بنابراين ياد گرفته بودم که از صفر چه جوري مي شـود            . سهم قابل مالحظه اي داشتم    

مـل يـک هـسته مرکـزي را توانـستم تـشکيل             خيلـي زود عوا   . يک سازمان درسـت کـرد     
هنوز قانون سازمان تصويب نشده بود، يعني سـازمان انـرژي اتمـي هنـوز قانونـا                 . بدهم

ايجاد نشده بود، ولـي بـه مـا در نخـست وزيـري جـائي داده بودنـد کـه محلـي داشـته                         
هرچه پول احتياج داشتيم در اختيـار مـا         . نخست وزير هم واقعا حمايت مي کرد      . باشيم

  . رار مي دادق
  
  

  .... ما يعني شما 
  
  

ما يعني آن چند نفري که من اول جمع کرده بودم که هسته اوليـه سـازمان الزم بـراي                    
. همه مان در نخست وزيري بـوديم      . ده يا دوازده نفر بيشتر نبوديم     . شروع برنامه ها بود   

آن از مجلـس  يعني در زماني که برنامه شما را دولت تصويب کرده بود ولي هنوز قـانون     
  . نگذشته بود، شما چند نفري را جمع کرده بوديد

  
  

  کي ها بودند اينها و با چه نوع تخّصص؟
  
  

اولين کسي که آمد شخصي بود به نام      . اينها چند نفرشان متخصص رشته اتمي بودند      
منتهي وقتي که   . او در شرکت نفت کار مي کرد، ولي تخصصش اتم بود          . قاسم عربيان 
 بود جائي که بتواند در اتم کار کنـد وجـود نداشـت و رفتـه بـود در شـرکت                      به ايران آمده  

او متخـصص  . دوميش احمد ستوده نيا بود که او در کنسرسيوم نفت کار مي کـرد             . نفت
ــه       ــود ب ــه ب ــود رفت ــران آمــده ب ــه اي ــود کــه وقتــي ب بــسيار خــوبي درمهندســي اتمــي ب

 همــه فهميدنــد و همــين قــدر کــه خبــر شــروع برنامــه اتــم منتــشر شــد، . کنــسرسيوم
  . هرکسي هرجا بود آمد و مرا پيدا کرد

  
  

  خود آنها آمدند؟ 
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خود آنها زنگ زدند، آمدنـد، باهاشـان صـحبت          . من آنها را نمي شناختم    . خود آنها آمدند  
بعد يک منشي پيدا کردم که خيلي به من کمـک کـرد چـون از                . کردم و به من پيوستند    

 سـوراخ و سـنبه هـا را هـم خـوب مـي       منشي هاي خـوب نخـست وزيـري بـود و همـه          
بعد يک نفر ديگر را مي شناختم و بـه او اعتمـاد داشـتم و                . او شهره درود بود   . شناخت

او بهمـن حکمـت بـود       . او را راضي کردم که بيايد و کارهاي اداري و مالي ما را اداره کند              
. دبعدهاحکمت خيلـي بـه سـازمان انـرژي اتمـي خـدمت کـر             . که در دانشگاه شيراز بود    

اينها افراد اّوليه بودندکه همه بعدها از ارکان سازمان شدند، مخصوصا احمد ستوده نيـا               
که با تخصص و کارداني و امانتي درخور تحسين به صورت رکن اصلي سـازمان درآمـد و     

از مرکز اتمي دانـشگاه هـم گـاهي دو          . بعد از من هم رياست سازمان به او محول شد         
خيلـي زود  . مي آمدند و کمک هائي بـه مـن مـي کردنـد            سه نفر را قرض مي کردم که        

  . توانستيم يک دفتر و دستگي داشته باشيم و کارمان را شروع کنيم
متن قانون را خـودم     . بعد، اولين حرکت اين بود که قانون تاسيس سازمان تصويب بشود          

ن مـت . تهيه کردم ولي با مراجعـه بـه ايـن و آن و اسـتفاده از قـانون دسـتگاه هـاي ديگـر          
قانون را به آقاي هويدا دادم که دادند به احمدکاشفي، معاون پارلماني شـان، کـه يـک                  

يعني دولت متن قـانون آمـاده شـده را دربـست            . بررسي هم او کرد و تغييري درآن نداد       
درمجلس شوراي ملي اصال تغيير پيدا نکـرد،        . بعد قانون به مجلسين داده شد     . پذيرفت

روزهـاي متـوالي    . دقيـق تـر روي ايـن قـانون کـار کـرد            ولي مجلس سنا خيلي بيـشتر و        
ــد، خيلــي انگــشت      ــانون کنکــاش کردن ــرق مجلــس ســنا روي ايــن ق کميــسيون آب و ب

  . بحث، برو بيا. گذاشتند
  
  

  رئيس اين کميسيون کي بود؟ 
  
  

خيلـي  . خيلي هم کارش را با دقت مي کـرد        . بود) ١٢(رئيس کميسيون محمدسجادي    
که سنا جائي دست گذاشته بود که ان وقـت ديگـر کـار              بد نيست بگويم    . عجيب است 

ســنا در واقــع دســت روي ارتبــاط بــسيار نزديــک ايــن . مــن نبــود کــه جوابــشان را بــدهم
در ايـن زمينـه     . دستگاه با اعليحضرت گذاشته بود و مي گفت اين چه جوري مي شـود             

 مــسئله ايــن بــود کــه. ســوال مــي کردنــد و مــن هــم از لحــاظ قــانوني جــوابي نداشــتم
اعليحضرت تصميم داشتند که اين سازمان زير نظر شخص خودشان انجام وظيفه کند و              
اگر اشتباه نکنم اين امر هم در متن فرمان مربوط به تاسيس سازمان انرژي اتمي آمده                

  .بود و درقانون سازمان هم به نحوي منعکس شده بود
  
  

  يد؟ يعني درحقيقت اين که مسئوليت شما چيست و پاسخگو به کي هست
  
  
گفـتم  . رئيس مجلس سنا مطرح کـردم     ) ١٣(بعد باالخره مشکل را با شريف امامي      . بله

شريف امامي هم رفت    . آقا من اين مشکل را دارم شما ببينيد چطوري حلش مي کنيد           
حـاال اعليحـضرت چـه بـه ايـشان گفتنـد و ايـشان آمدنـد بـه                   . با اعليحضرت صحبت کـرد    

باالخره قانون تصويب شـد     . ي مشکل ما رفع شد    سناتورها چه گفتند من نمي دانم، ول      
تغيير قابل مالحظه اي درآن ندادند و ما توانستيم کارمان را رسما شـروع              . و ابالغ کردند  

يعني ديگر رسما بودجه داشـتيم و مـي توانـستيم اسـتخدام کنـيم، ولـي قـانون                   . کنيم
ي گـرفتيم تـا   تـا مـّدتي براسـاس اسـتخدام قـراردادي افـراد را مـ       . استخدامي نداشتيم 

باالخره مقررات استخدامي خاص سازمان تدوين شد و نيازي هم بـه تـصويب دولـت يـا                  
مجلس نداشت، چـون در قـانون تاسـيس سـازمان انـرژي اتمـي ايـن اختيـار بـه رئـيس                       
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به طور کلي تمام اختيارات اجرائي سازمان انـرژي اتمـي طبـق             . سازمان داده شده بود   
 و چون سازمان انرژي اتمي سازماني مـستقل بـود           قانون در دست رئيس سازمان بود،     

و به دستگاه ديگري وابستگي نداشت و نيزمشمول مقررات دولتي و قـانون محاسـبات             
ــارات ســاير      ــاد و از اختي ــسيار زي ــيس ســازمان ب ــصميمگيري رئ ــدرت ت ــود، ق عمــومي نب

  . مسئوالن سازمان هاي مملکتي به مراتب بيشتر بود
  
  

الزم اسـت بگـويم کـه از يـک لحـاظ شـانس              . مان صحبت شـد   راجع به روزهاي اّول ساز    
همـان روز دوم و     . عجيبي آورديم که چون به همان اول کـار مربـوط اسـت جالـب اسـت                

سوم شروع کار، که هنوز هم در دفتردانشگاه بوعلي سينا نشسته بودم، هنـوز نرفتـه                
ريبـي مـي    بودم نخست وزيري، يک روز آمدند گفتند يک آرژانتيني بـه اسـم عجيـب و غ                

من خوانـدم ديـدم ايـن آرژانتينـي را          . اسم او را نوشته بودند روي کاغذ      . خواهد ترا ببيند  
اين آرژانتيني رئيس سابق کميسيون انرژي اتمي آرژانتـين و دراصـل يـک            . مي شناسم 

در آرژانتـين نيـروي دريـائي بـه طـور سـنّتي             . آدميرال معروف نيروي دريائي آرژانتين بـود      
بود سال » کيهياللت«اين شخص که نامش . علمي و فني را داشتبهترين متخصصين   

. ها رئيس کميسيون انرژي اتمي آرژانتين بود و برنامه هاي آن کشور را راه انداخته بـود                
درآن روز آرژانتينـي    . هاي فرانسه و به آرژانتين مهاجرت کـرده بودنـد         "باسک"اجداد او از    

" کيهياللـت "درآرژانتين روي کار آمد     " پرون"نکه  بعد از اي  . ها در اتم خيلي پيشرفته بودند     
) ١٤(او از کشورش بيرون آمد و به آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي                . را ازکار برکنار کرد   

رفت به عنوان کارشناسي که مي فرستادنش به کشورهاي ديگر، يعنـي کـشورهائي              
ه اعليحـضرت   از قرارمعلوم، وزارت نيـرو، آن وقتـي کـ         . که کارشناس اتمي مي خواستند    

فرمودنــد کــه بايــد برويــد پــي اتــم، از آژانــس بــين المللــي انــرژي اتمــي يــک کارشــناس 
اصال اين داستان عجيبـي اسـت کـه سـه روز بعـد از اينکـه                 . خواسته بود که بيايد ايران    

. مسئوليت اتم به من داده شده بود اين شخص به ايران و بالفاصله به سـراغ مـن آمـد                   
اختيم، درجلسات آژانس بين المللي انرژي اتمي باهم آشـنا          ما يکديگر را خوب مي شن     

از کجـا آمـدي     . گفتم آمدي چکار؟ گفت آمدم کار بکنم      . آمد، سالم و عليک   . شده بوديم 
براي ما کار کني؟ گفت دولت شما يک کارشـناس انـرژي اتمـي بـين المللـي خواسـته                    

  .اين ميدانگفتم اين گوي و . است و من مامور شده ام و حاال درخدمت هستم
او تجربـه اش از همـه       .  يکي ازکادرهاي اصلي مان در روزهـاي اول همـين شـخص بـود             

آدمـي بـود   . بيشتر بود، براي اينکه برنامه انرژي اتمي آرژانتين را ابداع و اجـرا کـرده بـود        
از لحاظ دانش، از لحاظ اخالق، از لحـاظ درسـت بـودن و صـميمي بـودن                  . واقعا طراز اول  
يکي از مهره هاي اساسي کـه دسـتم افتـاد و توانـستم کـار را شـروع       . فوق العاده بود 

او چون سال ها رئيس کميسيون انرژي اتمي آرژانتين بود، همکارانـشان را        . بکنم او بود  
درسـت  . يک عده ديگر از همکاران او را هم از کار برکنار کرده بودنـد             . خوب مي شناخت  

اينهـا را جمـع و   . ه برو ببين اينها کجـا هـستند  من به او گفتم ک. مثل ايران بعد از انقالب    
او پي اين کار رفـت و بـاالخره بعـد از دو سـه مـاه آنهـا را يکـي                      . جورشان بکن بيار اينجا   

 نفـر آرژانتينـي متخـصص درجـه يـک را کـه از مملکتـشان                 ١٠ما درحدود   . يکي جمع کرد  
بـا  . خصص داشتند هرکدام در زمينه هاي مختلف ت     . رانده شده بودند جمع کرديم آورديم     

هرکدامشان و دو سه تا ايراني يک گروه کوچک تشکيل داديم و هرکـدام کـار خودشـان     
آرژانتيني ها خيلي به ما کمک کردند، براي اينکه آنها کاردان بودند و ما            . را شروع کردند  

آنها در واقع خيلي کمک کردند که اين مايه فوري گرفـت            . تازه بايد کار را ياد مي گرفتيم      
. بعد هم آنها خودشان مي گفتند ما آرژانتينـي هـا ايرانـي هـستيم              . انسجام پيدا کرد  و  

اين قدر به ايران دلبستگي پيدا کرده بودند و بـه کارشـان عالقـه نـشان مـي دادنـد کـه             
يک اتمسفر خيلي خوبي ايجاد شـده       . چقدر آدم هاي درجه يکي بودند     . گفتني نيست 

ه سازمان پيوستند و تدريجا تعـداد مـا بعـد از چنـد              دراين مّدت ايراني هاي ديگري ب     . بود
به اين ترتيب يواش يـواش سـازمان نـضج گرفـت و وارد کـار                . ماه به حدود صد نفر رسيد     

  . برنامه ريزي شديم، وارد صحبت هاي جدي شديم
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درهمين زمان، درهمان مـاه هـاي اول، الشـخورها از هرجـا شـروع کردنـد بـه آمـدن بـه                     

مرتب طيـاره   . مختلف فروشنده تجهيزات اتمي به ايران حمله کردند       کمپاني هاي   . ايران
بود که اينها را مي آورد تهران و مرتب هم من بايـد اينهـا را مـي ديـدم، ولـي البتـه بـي                    

من اول بايد خودم ببينم . نتيجه، براي اينکه ما هنوز برنامه مشخص و روشني نداشتيم       
ا بــه خــصوص فــشارعجيب وغريبــي امريکــائي هــ. چــه مــي خــواهم تــا بــه آنهــا بگــويم 

 نفري مي   ٣٠ نفري و    ٢٠همين طور از وستينگهاوس و صنايع ديگرگروه هاي         . گذاشتند
آلمـاني  . من حرفي اصال داشـتم باهاشـان بـزنم        . آمدند، مي نشستند، حرف مي زدند     

آنها هيچ کمکي به ما نمـي کردنـد، بلکـه تمـام     . ها مي آمدند، فرانسوي ها مي آمدند    
نه مي شد آدم بگويد نمي بينيم، نه مي شد باهاشان ديـالوگ             . مي گرفتند وقت ما را    

بنـابراين ايــن  . خاصـي برقـرار بکنــيم، بـراي اينکــه خودمـان درموقعيــت مناسـبي نبــوديم     
البته ازمجمـوع اينهـا بـاز اسـتفاده مـي کـرديم،       . مسئله يک مقداري دست و پا گير بود       

ه چه دارد، چه مي فروشد و چه جـوري          براي اينکه هرکه مي آمد اطالعاتي مي آورد ک        
باالخره يک مقداري استفاده اطالعاتي مي کرديم ولي يک مقداري اتالف           . مي فروشد 

من براي اينکه يک مقداري مسئله را حل بکنم و براي اينکه به مرکز تحقيقات    . وقت بود 
مدنـد از   اتمي دانشگاه تهران هم ميدان داده باشم، از همان اول که اين گروه ها مـي آ                

اطراف و اکناف براي مذاکره تعدادي از استادان دانشگاه تهران را دعوت مـي کـردم کـه                  
اوال براي اينکه من و دو سه تا همکارم تنهـا نباشـيم و يـک    . بيايند توي جلسه بنشينند 

آنهـا  . يک مقداري هم براي اينکه آنهـا يـاد بگيرنـد          . مقداري در واقع صندلي ها را ُپرکنيم      
. بيشتر نياز داشتند براي اينکه در دانشگاه بودند و بـا صـنايع آشـنا نبودنـد                که مخصوصا   

اين کار را در ضمن با اين ديد مي کردم که طبق متن قانوني که تهيـه کـرده بـودم قـرار                       
بود که مرکز تحقيقات اتمي با همه وسايل و تجهيزاتش به سازمان انرژي اتمي منتقـل        

  .شود
  
  

، اسامي استادان دانشگاه تهران که مـي آمدنـد          اساميشان را به خاطر داريد    
  به سازمان انرژي اتمي؟ 

  
  

ميان اينها افشاربکشلو بود، صّرام بـود، روحـاني زاده          . بله، بعضي هايشان يادم هست    
بود، فريور صدري بود چند نفر از اينها را من معموال دعوت مـي کـردم مـي آمدنـد درايـن        

خالصـه مـي    .  بود و براي مـا هـم خـوب بـود           براي آنها خوب  . جلسات شرکت مي کردند   
خواهم بگويم آن اولش در واقع يک کمي بندبازي بود، براي اينکه ما درحدي نبوديم کـه                 

اولش يک مقداري با همين بندبازي ها بايد جلو مي رفتيم           . بتوانيم وارد داستان بشويم   
رج، تعـدادزيادي  از خـا  . يـواش يـواش افـراد تـازه اي آمدنـد          . تا باالخره قانون تـصويب شـد      

بعضي ها از داخل آمدند، از شرکت نفت، از دستگاه هاي صنعتي ديگر به تدريج               . آمدند
به تدريج توانستيم يک کادر اوليه داشته باشيم، به تدريج ضوابط مالي و             . پيداشان شد 

شـايد  . ديگر سازمان مي توانست وارد کار بـشود       . اداري و استخدامي را درست کرديم     
کشيد تا دستگاه به آن حـدي رسـيد کـه ديگـر مـسئولين اصـلي معلـوم                   يک سال طول    

يک سال طول کشيد و بعد از يک سـال ايـن سـازمان              . بودند و وظايف تقسيم شده بود     
  . ديگر کار مي کرد

  
  

  سازمان انرژي اتمي از چه بخش هائي تشکيل شده بود؟ 
  
  

ت ازتعدادي مديريت    معاونت داشت و هرمعاون    ٨درسال هاي آخر، سازمان انرژي اتمي       
چنـد تـا از ايـن معاونـت هـا جنبـه             . تشکيل شده بود که واحدهاي اصلي اجرائي بودنـد        
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بعـضي هـا جنبـه برنامـه ريـزي و نظـارت و پـشتيباني و اداري          . فني يـا اجرائـي داشـت      
  . اسم هايشان را مي خواهيد. داشتند

  
  

  .... بله اسم هايشان را مي خواهم براي اينکه کمک مي کند
  
  
يکـي اينکـه مـن همـه جزئيـات کـار را در              . به دوعّلـت  . وب انجام اين کار مشکل است     خ

مشکل ديگر اين اسـت     . خاطره حاضر ندارم و آنچه که مي گويم حتما کامل نخواهد بود           
چون سازمان ما جوان بـود و بعـد هـم از يـک هـسته کوچـک شـروع کـرد و بـه سـرعت                  

و نيز افرادي که مسئول امور مختلف  گسترش يافت، طبعا تقسيم کار در داخل سازمان         
بودند تغيير مي کردند، تا اين که به تدريج درسال هاي آخر سازمان انرژي اتمي شـکل                 

با اين . مشخص به خودگرفت و مسئوالن اصلي سازمان چهره مشخصي به خودگرفتند  
وصف من سعي مي کنم وضع را درسال هاي آخر توضيح بدهم ولي حتما کمبودهائي               

اولـين معـاون سـازمان اميرهوشـنگ صـفاري بـود کـه معاونـت صـنعتي                  . اشـت خواهد د 
امير هوشنگ صفاري   ). يعني نيروگاه هاي اتمي و سوخت را به عهده داشت         (سازمان  

از مديران با سابقه شرکت گاز و شرکت نفت بود و بـراي مـّدتي بنـا بـه تقاضـاي مـن و                        
او در مـّدت بـيش از يـک سـال           . موافقت دکتر اقبال به سازمان انرژي اتمي منتقـل شـد          

بخش بزرگي از کارهاي سازمان را زير نظر داشت و سپس براي احراز مـسئوليتي تـازه             
چند مـاهي بعـد تـشکيالت تـازه اي در سـازمان ريختـه               . به شرکت نفت باز خوانده شد     
  . شد که به آن اشاره خواهم کرد

شکيالت مجهـزي بـراي     او تـ  . معاونت نيروگاه هاي اتمـي زيـر نظـر احمدسـتوده نيـا بـود              
برنامه ريـزي، بررسـي، مـذاکره، عقـد قـرارداد، نظـارت برکارهـاي اجرائـي، تربيـت کـادر                     

  . دراختيار داشت) نيروي انساني براي بهره برداري از نيروگاه ها(عملياتي نيروگاه ها 
  

معاونت سوخت اتمـي کـه مـسئولش حميـد رفيـع زاده بـود مـسئوليت تـامين سـوخت                     
ايـن بخـش از فعاليـت هـاي سـازمان از ابتـدا تـا                . را بـه عهـده داشـت      اتمي نيروگاه هـا     

موقعي که به معاونت تبديل شد يعني نزديک به سه سـال بـه صـورت مـديريت زيرنظـر               
معاونـت  . قاسم عربيان بود که دراين مـدت خـدمات شايـسته اي بـه سـازمان ارائـه داد            

ين معاونت سه مـديريت     ا. حفاظت و ايمني اتمي زيرنظر علي اصغرنوروزي کار مي کرد         
مديريت ايمني  . داشت که به عّلت ماهيت کارشان خوب است اشاره اي به آنها بشود            

زير نظر محمدحـسن فـرزين، مـديريت تامينـات اتمـي زيـر نظـر مهـدي صـّرام و مـديريت                       
معاونـت آمـوزش کـه برنامـه بـسيار          . حفاظت در برابر اشعه زيـر نظـر حـسن پرنيـان پـور             

ير نظر حـسين ماهبـان بـود کـه قـبال رياسـت دانـشکده پلـي                  وسيعي برعهده داشت ز   
معاونت پشتيباني که مـسئول برنامـه ريـزي و نظـارت            . تکنيک تهران را به عهده داشت     

مالي و ضوابط و مقررات اسـتخدامي و نيـز امـور حقـوقي سـازمان بـود زيـر نظـر بهمـن                        
سـيروس منظـور    معاونت امور بين المللي و روابط عمومي زير نظـر           . حکمت قرار داشت  

معاونت فني که مسئول کارهاي زير بنائي و ساختماني سازمان بود زير نظـر ايـرج              . بود
  . معاونت اداري و مالي را مهدي حجت کاشاني به عهده داشت. فريدي بود

امور تحقيقات که براي سازمان حساسيت زيادي داشت زيرنظر خودم اداره مـي شـد و            
يکي مرکز تحقيقات اتمي    . ز تحقيقات مجهز داشتيم   درآن زمان دو مرک   . معاونت نداشت 

تهران بود که زير نظر مجتبي طاهرزاده کار مـي کـرد و ديگـري مرکـز تحقيقـات و کـاربرد                      
يـک مرکـز تحقيقـات وسـيع هـم      . راديو ايزوتوپ ها که مسئوليتش با علي سـخاوت بـود        

ائي ايجاد آن به    و کارهاي اجر  » مرکز تکنولوژي هسته اي   «برنامه ريزي شده بود به نام       
سرعت پيش مي رفت که هدفش بيشتر متوجـه مـسايل سـوخت اتمـي و پـشتيباني                  

ايـن مرکـز در اصـفهان سـاخته مـي شـد و              . تکنولوژيکي درزمينه توليد انرژي اتمـي بـود       
تعداد مديريت ها زياد بود کـه ذکـر آنهـا سـخن را بـه درازا                 . مسئوليتش با رضا خزانه بود    
  .نم به نقش بعضي از همکارانم اشاره اي بکنممي کشاند ولي الزم مي دا
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دفترحقوقي سازمان که وظيفـه بـسيار حـساس و ُپرحجمـي را داشـت و مهـره اصـلي                    
درمذاکرات با کشورها و موسسات خـارجي بـود زيـر نظـر برديـا خواجـوي کـه متخـصص                     

يکي از متخصصين طـراز اول سـازمان        . بسيار ارزشمندي دراين زمينه بود اداره مي شد       
زمينــه فيزيــک راکتورهــاي اتمــي محمــدعلي اعتمــاد بــود کــه مــسئول برنامــه هــاي  در 

  .محاسبه راکتورهاي اتمي بود
يک بخش مهم ديگر را هم بايد ذکر کـنم و آن مرکـز اطالعـات و مـدارک علمـي بـود کـه                 

خانم سنگ درزمينه اسناد و مـدارک علمـي تخـصص و            . مسئولش خانم آسا سنگ بود    
 نظـام جالـب آمـاده کـرده بـود کـه بـه همـه سـازمان خـدمات           تجربه فراوان داشت و يک    

از جمله ايجاد يک کتابخانه مرکزي بسيار ُپرتوان در زمينه علوم و . مربوط را ارائه مي داد
فنون و نيز يک شبکه کتابخانه هاي کوچکتر و تخصصي تر در هريـک از زمينـه هـاي کـار                     

بـدين ترتيـب بـا پراکنـده        . ده بود سازمان که در محل کار واحدهاي مربوط ترتيب داده ش         
بودن قسمت هاي مختلف سازمان درنقاط مختلف شهر، هرکس مجبور نبود بـراي رفـع               
نيازهـاي خــود بــه کتابخانــه مرکـزي رجــوع کنــد مگراينکــه آن نيـاز از حــد کتابخانــه هــاي    

  . تخصصي و جانبي تجاوز کند
  

  ه بودند؟ برنامه هاي اصلي که شما و همکارانتان طرح و اجرا کرديد چ
  

منتهي براي اينکه نيروگاه بـسازيم      . برنامه ما عمدتا ساختن نيروگاه بود براي توليد برق        
عوامل مخـتلفش يکـي نيـروي انـساني         . و برق توليد کنيم يک سري عوامل الزم است        

يکـي  . است که سازمان بتواند اين سيستم را پياده کرده و مورد بهره برداري قرار دهـد               
لوژي الزم براي نظارت درکار ساختن نيروگاه ها و تامين خـدمات فنـي   دانش فني و تکنو   

. يک مسئله مهم و اساسي تامين سـوخت نيروگـاه هـا بـود             . الزم براي اداره آنها است    
ما بايد تکنولـوژي    . قسمت اعظم تکنولوژي اتمي در تکنولوژي سوخت خالصه مي شود         

. ايشگاهي راه ديگري نداشـت    سوخت را مي گرفتيم و آن جز تحقيق و توسعه وکار آزم           
بعد يک سري عوامل از قبيل ايمني نيروگاه ها و تاسيسات اتمي و مـسايل مربـوط بـه                   

و آن هم باز به تحقيق و بررسي و نيز نيروي انساني آزمـوده و بـا تجربـه           . محيط زيست 
عـالوه  . نياز داشت، مخصوصا اينکه موضوع بيشتر به شرايط کشور ما مربـوط مـي شـد               

، برنامه اي براي توليد راديو ايزوتوپ هاي مختلف داشـتيم و تحقيقـات در مـورد                 براين ها 
راديـو ايزوتـوپ هـا و اشـعه اتمـي کاربردهـاي متنـوعي دارنـد و مـا مرکـزي                      . کاربرد آنهـا  

راديو ايزوتوپ هاي توليد شـده بـين متقاضـيان،      . داشتيم که در اين باره تحقيق مي کرد       
حقيق و توسعه کشاورزي و بعضي صنايع بودند، توزيع         که اغلب بيمارستان ها و مراکز ت      

عالوه براين ها ما يک برنامه وسيع تحقيقاتي داشتيم، که مستقيما با برنامه    . مي شد 
هاي اجرائي سازمان ارتباط نداشت، ولي هم به باال بردن سطح علمي سازمان کمک              

نهـا را بـا عجلـه و    اي. مي کرد و هـم زيربنـائي بـراي برنامـه هـاي آينـده تعبيـه مـي کـرد            
  . فهرست وارگفتم که به طيف فعاليت هاي سازمان اشاره اي شده باشد

  
  کادر از کجا مي آورديد؟

  
  

به طورخالصه مي توان گفت که کادر علمي و فني سازمان انرژي اتمي از چهار مسير                
 در ابتدا و هم چنين به تدريج تعـدادي از افـرادي کـه در زمينـه انـرژي اتمـي                    . تامين شد 

تحصيل و تجربه داشتند و در داخل کشور درسازمان هاي مختلف کار مي کردنـد جـذب                 
گـروه دّوم تعـدادي افـراد بودنـد کـه بـا انتقـال مرکـز اتمـي                   . سازمان انرژي اتمي شـدند    

ايـن افـراد بيـشتر      . دانشگاه تهران به سازمان انرژي اتمي به اين سازمان منتقل شدند          
گــروه ســّوم .  راکتورهــاي اتمــي تخــصص داشــتنددر زمينــه هــاي علمــي و تحقيقــاتي و

ايرانيــاني بودنــد کــه درخــارج بودنــد و در زمينــه هــاي مــورد نظــر مــا تحــصيالت و تجربــه  
آنها به تعداد خيلي زياد به ايران برگـشتند و بـه سـازمان پيوسـتند کـه در بـين        . داشتند
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ارم کـساني   گـروه چهـ   . آنها افراد بسيار با تجربه و با تخصص هاي عـالي وجـود داشـت              
  .بودند که ما خودمان تربيت کرديم يا در داخل کشور و يا درخارج

  
  

  . غير ايراني نداشتيد جز آرژانتيني ها. يعني درواقع کادرشما ايراني بودند
  
  

همه ايراني بودند جز آرژانتيني هـا کـه همـه بـه عنـوان مـشاور درکـادر برنامـه ريـزي و                        
عداد ارژانتيني ها متغير بود، براي اينکه آنها در         ت. مديريت طرح ها به ما کمک مي کردند       

 نفـر   ١٠ يـا    ٩زمان هاي مختلف به سازمان آمدند، ولـي درمجمـوع هـيچ وقـت از حـدود                  
استثنائا در بعضي موارد و بـراي مـّدت محـدودي يکـي دونفـر خـارجي ديگـر                  . تجاوز نکرد 

  . داشتيم که آنها هم هريک در يک زمينه تخصصي کار مي کردند
  
  
ي از ابتدا سازمان انرژي اتمي با ايراني ها شروع کرد به کار و تا آخر هم                 يعن

  . کادر آن ايراني بود، غير از ارژانتيني ها
  
  

. ديگر بـه آنهـا احتيـاج نداشـتيم    . آنها هم رفتند . نه، ديگر آخرش آرژانتيني ها هم نبودند      
ها اين ور و آن ور بوده،       حاال شايد يکي از آرژانتيني      . در اواخر کار ديگر خارجي نداشتيم     

  . نمي دانم
  
  

اگر يکي هم ايـن ور و آن ور بـوده در کـادر مـديريت نبـوده، درکارتخصـصي يـا                      
  تکنيکي خاص بوده؟ 

  
  

يعني آن آرژانتيني ها هم درواقع      . درکادرمديريت هيچ وقت خارجي نبود    . بله فني بودند  
  .مشاور بودند و درکادر مديريت دخالت نداشتند

  
  

   درمضيقه کادر قرار نگرفتيد؟شما عمال
  
  

برنامه به اين بزرگي که از صفر شروع مي شود هميـشه بـه کـادر زيـاد                  . هميشه.  چرا
احتياج دارد و ما خيلي احتياج داشتيم، هم براي تکميـل کـادر موجـود و هـم بـراي بـاال                       

لبّته بردن توان سازمان از طريق جذب افرادي با تخصص بهتر و تجربه بيشترکه اين نياز ا               
  . حدي نداشت و هميشه مطرح بود

  
  

  در سيستم تان بخشي براي انتخاب و جذب افراد بود؟ 
  
  

بخشي به عنوان يک واحد تشکيالتي براي جذب متخصصين وجود نداشت، چون طيـف              
نيازهاي ما خيلي وسيع و متنوع بود و ايجاد يک ارگان مرکزي براي ايـن کـار عملـي بـه                     

باره خيلـي سـعي مـي کـرديم و همـه مـسئوالن سـازمان                ولي دراين   . نظر نمي رسيد  
  . سعي زياد براي جذب افراد متخصص مصروف مي کردند
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هربخش سازمان مسئول تـامين نيـروي انـساني خـودش بـود و مـسئوالن واحـدها                  <>
هميشه در جستجوي افراد متخصص مورد نياز خود بودند و اين کار مـشمول هـيچ نـوع                  

مقـررات اسـتخدامي مـا روشـن بـود و تکليـف مـسئوالن               . دتمرکز و قفل و بند اداري نبو      
خود من هميشه در جستجوي افراد طراز اّول بـودم و وقتـي از ايـن                . واحدها هم معلوم  

به . قبيل افراد گير مي آوردم همه سعي خود را مي کردم که آنها را جذب سازمان کنم              
د که يک ايرانـي در امريکـا        يک روز به من گفتن    . عنوان مثال مي توان مورد زير را ذکر کرد        

جوشـکاري نيروگـاه هـا فـوق العـاده جوشـکاري          . جايزه سال جوشکاري صنعتي را برده     
مـن  . اسـم ايـن شـخص علـي ميـرج بـود           . بغرنجي است و خيلي تکنولوژي مي خواهد      

تلفـنش را پيـدا   . رفتند و بـاالخره پيـدايش کردنـد   . گفتم که اين شخص را برويد پيدا کنيد   
حاال چرا؟ براي اينکه درست همان موقع ما احتياج عجيبـي بـه     . لفن کردم به او ت  . کردند

بــراي اينکــه . آن هــم داســتاني اســت. يــک متخــصص طــراز اّول درجوشــکاري داشــتيم
بنابراين احتياج به . درجوشکاري بعضي از قسمت هاي نيروگاه بوشهر گرفتاري داشتيم   

. م ما به شما احتياج فوري داريـم       به او تلفن کردم و گفت     . يک جوشکار طراز اول داشتيم    
او اصـال تـوي خـط    . از او خواستم که هرچه زودتر به تهران بيايد تا بـا هـم صـحبت کنـيم                 

سال ها در امريکا بود و مديريت اجرائي کارگاه ساختمان يـک نيروگـاه اتمـي               . ايران نبود 
ي فرسـتم   گفتم بليط مـ   . بعد از اصرار زياد باالخره گفت خيلي خوب       . را به عهده داشت   

من ايـن قـدر تـوي گوشـش خوانـدم تـا             . باالخره آمد . بيا دو روز بامن صحبت کن و برگرد       
گفتم برو هر ترتيبـي مـي       . بعد گفت زن و بچه ام را چکار کنم        . راضيش کردم بيايد ايران   

او راجع به حقوق و مزايائي که مـي خواسـت           . دهي تمام هزينه اش به عهده سازمان      
باالترين حقوق سازمان انرژي اتمـي را درتمـام مـدت           . ول کردم نظراتش را گفت و من قب     

مـن البتـه از سـازمان انـرژي اتمـي           . اوگرفت، يعني در حـدود دو برابـر حقـوق خـود مـن             
حقـوق او بـه مراتـب بيـشتر از         . نخست وزيري حقـوق مـرا مـي داد        . حقوق نمي گرفتم  

مد و خانمش را هم کـه     او به ايران آ   . حقوق احمد ستوده نيا که رئيس او بود تعيين شد         
مسئوليت کارگاه ساختمان نيروگاه ها را به او محول کرديم و           . امريکائي بود با خود آورد    

او با دانش و تجربه اي که داشت خيلي به ما کمک کرد و مقدار زيادي ازمسايل مربوط                  
  .بسيار آدم صميمي و همکار شايسته اي بود. به ساختن نيروگاه بوشهر را حل کرد

  
  کاري چرا تا اين حّد اهمّيت داشت؟ جوش

  
  

تاسيسات نيروگاه ها بسيار عظيم بود و به همين عّلت خيلي از اجزاء آن را نمـي شـد                   
داليل فني ديگري هم وجود داشت که بايد اين قطعـات           . يکجا بسازند و به محل بياورند     

ري به بنابراين مي بايست درمحل قطعات کوچکتر با جوشکا  . عظيم درمحل سوار شوند   
دراين مورد بايد توضيح بـدهم      . يکديگر وصل شوند تا قطعه بزرگ مورد نظر ساخته شود         

که مهم ترين و حساس ترين کار جوشـکاري مربـوط بـود بـه سـاختن محفظـه خـارجي                     
نقش اين محفظه اين است که درصورت ايجاد حادثه در راکتـور اتمـي، تمـامي                 . نيروگاه

ديو اکتيو را محفوظ نگه دارد و از رخنه کـردن آنهـا بـه       بخار آب و گازهاي مختلف و مواد را       
ايــن آخــرين اقــدام ايمنــي اســت کــه درمــورد ايــن نــوع  . خــارج از راکتــور جلــوگيري کنــد

منظور از آخرين ايـن اسـت کـه اگـر بـه هـر عّلـت تمهيـدات                   . نيروگاهها اعمال مي شود   
 محفظه نهائي مانع از     ايمني ديگر کارگر نبودند و يا نقش خود را خوب بازي نکردند، اين            

اين شود که مواد راديو اکتيو بـه خـارج سـرايت کنـد و سـالمت افـراد و محـيط را مختـل                         
متر بـود  ) هشتاد (٨٠اين محفظه يک کره کامل بود از فوالد مخصوص که قطر آن        . سازد

قطعات کوچک کره درخارج ساخته مي شـد  .  سانتيمتر ٤و ضخامت ديواره محفظه برابر      
طعات، که تعداد آنها بسيار زياد بود، در محـل، يعنـي در سـاختمان نيروگـاه،                 و بعد اين ق   

)  سانتيمتر ٤(نوع فوالد مصرف شده و ضخامت زياد قطعات         . بهم جوش داده مي شدند    
ولي از همه مهمتر دقّتـي بـود        . موجب مي شد که کار جوشکاري بسيار مشکل باشد        

علت آن هم اين است که اگـر        . شدکه در ساختن محفظه کروي بايد به کار گرفته مي           
. در راکتور حادثه اي ايجاد شود مقدار زيادي آب به بخار با فـشار زيـاد تبـديل مـي شـود             
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براي اين امر بايد شـکل آن کـامال         . اين محفظه کروي بايد بتواند فشار زياد را تحمل کند         
 کـه   کروي باشد و نيزدر هيچ کدام از جوشکاري ها نقطه ضـعفي وجـود نداشـته باشـد                 

يعني بايد اطمينان حاصل مي شد که همه جوشکاري         . درمقابل فشار ايستادگي نکند   
  . ها مي توانند فشار مورد بحث را تحمل کنند و شکافي در محفظه ايجاد نشود

بــراي حــصول بــه ايــن مقــصود مــوازين و اســتانداردهاي بــسيار دقيقــي بــه ايــن عمــل    
ه به دقت مورد بررسي و آزمايش       بعد از هرجوشکاري نتيج   . جوشکاري تحميل مي شد   

قرار مي گرفت و اگر جوشکاري با موازين مورد نظر مطابقت نداشت بايـد آن قـسمت را            
بنابراين ايـن جوشـکاري   . خراب مي کردند و کار از نو با قطعه تازه اي انجام مي پذيرفت       

  .ها بايد به وسيله متخصصين فني انجام مي شد که معيوب از کار درنيايند
وزير از ما خواسته بود که براي ساختن نيروگاه حتي المقدور از نيروي انـساني       نخست  

ايراني استفاده شود وآلماني ها روي اصرار ما تعـدادي جوشـکار ايرانـي را بـه سـرعت                 
متاسـفانه جوشـکارهاي ايرانـي بـه     . تربيت کردند که کارهاي جوشکاري را انجام دهنـد       

مجبور شديم قسمت مهمـي از      . ت انجام دهند  عّلت کمي تجربه نتوانستند کار را درس      
محفظه را خراب کنيم و دومرتبه با استفاده ازجوشکارهاي خـارجي بـسازيم و ايـن امـر                  

دراين زمان علي ميرج که قبال راجـع بـه او صـحبت کـردم بـه                 . مبالغ زيادي به ما ضرر زد     
داشـت و تخـصص   او تعدادي از جوشکارهاي ايراني را که قابليت داشتند نگه      . ايران آمد 

چون او مـديرکارگاه نيروگـاه      . آنها را تکميل کرد و به کار گرفت ولي اين کار جانبي او بود             
  . ها بود و مسئوليت بزرگي داشت

  
  

در برنامه اي که بـا آلمـاني هـا و فرانـسوي هـا بـراي سـاختن نيروگـاه هـا و                        
  مديريت آنها داشتيد، مسئله تربيت کادر فني ايراني چه نقشي داشت؟

  
  

درموقع ساختن نيروگاه ها کار ما نظارت بر اجراي طرح بود و براي اين کار از متخصـصين      
اما براي بهره بـرداري  . ايراني که به تدريج به سازمان مي پيوستند استفاده مي کرديم  

از نيروگاه ها بايد متخصص اين کار را تربيت مي کرديم و براي اين امر هم با آلماني هـا                    
ترتيباتي داده بوديم کـه ايرانـي هـا را بـراي ايـن کـار تربيـت کننـد و ايـن                       و فرانسوي ها    

ما بـراي اداره هـر      . ترتيبات درقراردادهائي که با آنها منعقد شده بود گنجانيده شده بود          
نحوه عمل هم اين بـود کـه مـا از           . نيروگاه به چند صد نفر کادر متخصص احتياج داشتيم        

تعـداد زيـادي انتخـاب      ) يـسانس درعلـوم و مهندسـي      ل(بين جوانان تحصيل کرده ايراني      
مي کرديم و متخصصين کمپاني سازنده نيروگاه آنها را آزمايش مي کردند و از بين آنهـا                 

بعد افراد انتخاب شده را به آلمان يـا فرانـسه مـي    . تعداد مورد نظر را انتخاب مي کردند     
 رسـيده بودتربيـت مـي    فرستاديم و آنها طبق برنامه پيش بيني شده که به تـصويب مـا    

بـدين ترتيـب وقتـي سـاختمان نيروگـاه          . مدت کارآموزي آنها درحدود دوسال بـود      . شدند
  .تمام مي شد کادر الزم براي اداره آن هم آماده شده بود
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  آموزش
   
  

تامين کادر فني براي سازمان نوپائي مانند سازمان انرژي اتمي درکشوري ماننـد ايـران               
مـي خواسـتم خـواهش کـنم        . تا از مسائل عمده رهبري سازمان مي تواند باشـد         طبيع

  .مفّصل تر راجع به برنامه هاي آموزشي سازمان صحبت کنيد
  

اوال مـا بـه تخـّصص هـائی نيـاز           . آموزش یکی از فعاليت های اساسی سـازمان مـا بـود           
ت نمـی   داشتبم که در کشور وجود نداشت، یا اگر داشت از لحاظ کمـی و کيفـی کفایـ                 

در ثانی مجموعه تکنيک های مورد نياز مـا طيـف وسـيعی داشـت کـه جـز بـا یـک                       . کرد
حرکت همه جانبه در زمينه آموزش نمی توانستيم همه تخصص ها را در اختيار داشـته                

برنامه ریزی دقيق هم ميسر نبود، چون نيازهای کوتاه مّدت ودراز مّدت سازمان             . باشيم
اصـوال بـه چهـار نـوع        . نـستيم همـه را پـيش بينـی کنـيم          همه متبلور نبودنـد و نمـی توا       
  : فعاليت آموزشی نياز داشتيم

  
  

ما بـراي اداره و بهـره بـرداري نيروگـاه هـاي             . اول، تربيت کادر عملياتي تاسيسات اتمي     
اتمي نياز به تخصص هائي داشتيم که تعريف آنها معلوم بود، و تعداد موردنيـاز نيزبـراي                 

در قراردادهاي خريد نيروگاه، يک بخش به آموزش کـادر          . ني بود هر نيروگاه قابل پيش بي    
فروشنده هرنيروگاه متعهـد بـود کـه طبـق برنامـه            . بهره برداري نيروگاه اختصاص داشت    

براي اين منظور افراد را . تهيه شده افراد الزم را در زمان هاي معيني براي ما تربيت کند   
 هاي علوم و مهندسي، طبق ضوابطي،       از بين دارندگان يک مدرک دانشگاهي درزمينه      

براسـاس ايـن    . دراين انتخاب فروشنده نيروگاه نيز مشارکت داشـت       . انتخاب مي کرديم  
جـوان تحـصيل کـرده      ) تعـداد آنهـا درسـت بـه خـاطرم نيـست           (برنامه تعداد چند صد نفر      

 ايراني درآلمان و فرانسه تحت آموزش بودند تا درموقعي که نيروگاه ها آماده مي شوند          
  . آموزش و تجربه الزم را براي بهره برداري از آنها داشته باشند

دوم، تربيت مهندس و متخصص درزمينه هاي مختلـف مـورد نيـاز سـازمان بـراي تکميـل                   
درايـن زمينـه افـراد الزم از دارنـدگان مـدارک دانـشگاهي در           . کادر اجرائـي سـازمان بـود      

هـاي تنظـيم شـده در خـارج از         رشته هاي مورد نظر انتخاب مي شـدند و طبـق برنامـه              
  . کشور آموزش مي ديدند

دراين زمينه نيز تعدادي از افراد مستعد و تحصيل کرده را انتخاب و             . سوم، تربيت محّقق  
به خارج مـي فرسـتاديم تـا در مراکـز تحقيقـاتي اتمـي يـا در دانـشگاه هـاي معتبـر بـه                          

. نها از پـيش معـّين شـده بـود       البّته برنامه کار و رشته هاي تحقيقاتي آ       . تحقيق بپردازند 
اين کار، کـه خـود     . چهارم، تربيت تکنيسين در رشته هاي مختلف مورد نياز صنايع اتمي          

براي ايـن امـر آموزشـگاهي       . فعاليت وسيعي بود، درسازمان انرژي اتمي اجرا مي شد        
ايجاد کرده بوديم که بوسيله سازمان اداره مي شد و استادان آن اغلب از خود سازمان        

براي اين آموزش افراد مورد نظر را از بين دارندگان مدرک ديپلم کامـل              . مين مي شدند  تا
اين افـراد در همـه   . دوره آموزش دو يا سه سال بود. متوسطه به باال انتخاب مي کرديم    

مخصوصا درمراکز تحقيقاتي نياز شديدي به تکنيسين آزمايـشگاهي      . جا مورد نياز بودند   
  . مدر رشته هاي مختلف داشتي
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دربرنامه ريزي اين مدرسه و اداره آن در ابتدا مهدي صـرّام نقـش اساسـي را بـه عهـده        
سپس، بعد از ايجاد معاونت آموزشـي، ماهبـان، کـه ايـن معاونـت را بـه عهـده                    . داشت

آموزش هاي خـارج از کـشور درکـشورهاي         . داشت، اداره اين آموزشگاه را زيرنظر گرفت      
يکا، بلژيک، هندوستان و شايد يکي دوجـاي ديگـر انجـام            آلمان، فرانسه، انگلستان، امر   

تعداد افرادي را که آموزش مي ديدند به خاطر نـدارم، چـون خيلـي فعاليـت                 . مي شدند 
. شايد تعداد آنها در اواخر کار به حـدود دوهـزار نفـر مـي رسـيد       . گسترده و متنوعي بود   

ز سازمان حقوق مي گرفتند و      اصوال کليه اين افراد، طبق قراردادي که با آنها داشتيم، ا          
  . کم و کيف اين امر را هم به خاطر ندارم. موظف بودند براي سازمان کار کنند

بــه عّلــت وســعت برنامــه هــاي آموزشــي، و بــراي ايجــاد و نظــم درايــن کــار و پيگيــري و 
ارزيـابي فعاليــت هــا، يــک شــوراي آمــوزش درسـازمان وجــود داشــت کــه رياســت آن بــا   

تقريبا کليه مـسئوالن واحـدها درآن شـرکت داشـتند تـا هـر واحـد             سيروس منظور بود و     
. بتواند نيازهاي خود را در شورا مطرح کند و برنامه هاي الزم را به تصويب شورا برساند                

اين شورا اختيار تام داشت، يعني تصميمات شورا بايد بدون مراجعه به رئـيس سـازمان           
رايــن زمينــه دســتورات صــريح بــه د. و کــسب اجــازه بالفاصــله بــه اجــرا گذاشــته شــوند

  . واحدهاي اداري و پشتيباني سازمان داده بودم
  
  

 قـرار   ١٩٨٠در برنامه شما وقتي که نيروگاه بوشهر، اگر اشتباه نکنم درسـال             
بود کامل بشود، به کار مي افتاد، چند درصد از کساني که نيروگاه را بـه کـار                  

  مي انداختند ايراني مي بودند؟
  
  

  .همه
  
  

  صد شان ايراني بودند؟صد در
  
  

. ولی ما از لحاظ زمان به آن مرحله نرسيدیم. اصل براین بود که صد درصد ایرانی باشند     
البته اگر در موقع عمل به اشکاالتی برمی خـوردیم لزومـا مـی بایـست از کارشناسـان                   

  .خارجی استفاده کنيم
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  تامين سوخت و کنترل تفاله هاي اتمي
  
  
  

بـا ايـن مـساله چگونـه     . دازيم بـه موضـوع تـامين سـوخت نيروگـاه هـا      حاال بپر 
  روبروشديد؟ 

  
  

مسئله تامين سوخت نيروگاه هاي اتمي در واقع مهم ترين و از لحـاظ تکنولـوژي بغـرنج                  
چون مسئله ساختن يک نيروگاه يک بار است ولي مسئله سـوخت آن           . ترين کار ما بود   

.  اتمي عمدتا به سوخت مربوط مي شود       به عالوه دانش و تکنولوژي    . هميشگي است 
مسئله ديگر اين است که چـون تکنولـوژي سـوخت بـا تکنولـوژي سـاختن سـالح هـاي                     

بنابراين مـا بايـد سـعي مـي         . اتمي ارتباط پيدا مي کرد، دسترسي به آن سخت تر بود          
کرديم در زمينه تامين سوخت تا حد ممکن استقالل عمل داشته باشيم و تا حد ممکن        

در هرصورت مديريت سوخت نيروگاه هـا جـز         . لوژي سوخت دسترسي پيدا کنيم    به تکنو 
درزمينه سوخت بايد ترتيباتي مـي      . با اطالع کامل درمورد تکنولوژي سوخت مقدور نبود       

  .داديم که وابستگي شديد نسبت به يک کشور به خصوص نداشته باشيم
  
  

 بعد غني کردن    -بيعياّول داشتن اورانيوم ط   . مسئله سوخت شامل چهار مرحله است     
 - سپس ساختن شبکه هاي سوخت با استفاده از اين اورانيوم غني شده   -اين اورانيوم 

مرحله چهارم هم مربوط مي شود بـه سـوختي کـه از راکتـور اتمـي تخليـه مـي شـود                       
بنابراين اّول پي تـامين اورانيـوم       . که آن خود مراحل مختلفي دارد     ) يعني بعد ازسوختن  (

که بدانيد که درآن موقع جّو بين المللي از لحاظ انرژي اتمي چه بود الزم               براي اين . رفتيم
است بگويم که بعد از چندماه که ما کارمـان را شـروع کـرديم، بـراي اينکـه ببيـنم وضـع                       

، فهرست تمـام توليدکننـدگان بـزرگ اورانيـوم را در دنيـا              .تامين اورانيوم چه جوري است    
شـتيم و از همـه آنهـا خواسـتيم کـه بـه مـا اورانيـوم         تهيه کرديم و به همه اينها نامـه نو       

ايـن  . تمامـشان نوشـتند کـه اورانيـوم نـداريم         . يک نفرشان پاسخ مثبـت نـداد      . بفروشند
نشان مي دهد که تمام گنجايش توليد اورانيوم درآن موقع به کلي و براي چندين سـال        

ا توليدکننـدگان   در آن موقع رسم بـود کـه قراردادهـاي طويـل المـّدت بـ               . خريده شده بود  
اين نشان مي دهد در دنيا يـک        . اورانيوم مي بستند و محصول را پيش خريد مي کردند         

يعنـي اغلـب کـشورهاي صـنعتي همزمـان بـه            . حرکت شديد به طرف اتمي شدن بـود       
روي اين اصل مجبور شديم درمورد نيروگاه هـاي اّولـي           . طرف اورانيوم هجوم برده بودند    

اين نحوه عمل به ما اجازه مي داد که فرصتي داشته باشـيم             . که خريديم درَ ورده کنند    
که با برنامه هاي طويل المـّدت عوامـل الزم را بـراي تـامين سـوخت نيروگـاه هـا تـامين                       

دسترسـي بـه    . هم با آلماني ها و هم بافرانسوي ها بـه ايـن نحـو عمـل کـرديم                 . کنيم
از راه دستيابي به منـابع موجـود        اّول  . اورانيوم براي ما درآن زمان از دو طريق ممکن بود         

  .  دّوم از طريق اکتشاف اورانيوم درايران-يا پتانسيل جهاني 
  
  

درآن زمـــان يـــک معـــدن بـــزرگ اورانيـــوم . بـــراي راه اّول از چنـــد طـــرف حملـــه کـــرديم
که در آن زمان تحت قيمومت افريقاي جنوبي بود و امـروز بـه اسـتقالل     " ناميبيا"درکشور

 که قسمت بزرگي از سهام آن متعلق به يک کمپـاني بـزرگ      رسيده است وجود داشت   
دراين معدن تاسيسات بزرگي    . بود. زی. تی. آر) آریو تينتو زینک  (معدني انگليس به نام     

آن کارخانـه  . براي توليد و تخليص اورانيوم درست شده بود ولي هنوز به کار نيفتاده بـود  
ما بعد از   . رقم توليد را در دنيا داشت     گنجايش توليد زيادي داشت و درآن موقع بزرگترين         



 ٣٤

بخريم و . زی. تی. مذاکرات مفصل موفق شديم بخشي از سهام اين تاسيسات را از آر           
  .بنابراين در توليد آن شريک شديم و مي توانستيم از محصول آن برداشت کنيم

در آن زمـان فعاليـت زیـادی        " اوران گزلـشافت  "از سوی دیگر یک شرکت آلمانی بـه نـام           
رای دستيابی به منابع اورانيوم جهان مبذول می داشت و در چند کشور هم بـه نتـایج          ب

ملموس دست یافته بود و برنامه هـای اکتـشاف اورانيـوم متنـوعی در خيلـی کـشورها                   
ما با این شرکت تمـاس هـای زیـاد داشـتيم و بـاالخره موفـق شـدیم در بخـش                      . داشت

  .مهمی از برنامه های اکتشافی آنها سهيم شویم
خارج از این با فرانـشوی هـا و ایتاليـائی هـا مـشغول مـذاکره بـودیم کـه در کـشورهای                        

که منابع اورانيوم داشتند باهم براي بهره برداري از اين منـابع            " گاُبن"و  " نيجر"افریقائی  
من به هردو ايـن کـشورها سـفر     . اين برنامه با مشکالت زيادي روبرو بود      . شريک شويم 

وري ايـن کـشورها مالقـات و مـذاکره کـردم و امتيـازاتي هـم بـه                   کردم و با رؤسای جمه    
ولي به عللي که از بحث ما خارج است موفق نـشديم ايـن برنامـه هـا را                   . دست آوردم 
از جمله اين داليل مي توان به طور خالصه به نقش منفي فرانسه اشـاره               . راه بيندازيم 

دو کـشور فـوق     ( رخنـه کنـيم      فرانسوي ها ميل نداشتند که ما به ميدان عمل آنها         . کرد
آنها مي خواستند امتياز اکتشاف را خـود از         ). هر دو قبال از مستعمرات فرانسه بوده اند       

و مــا ايــن نحــوه عمــل را قبــول  . ايــن کــشورها بگيرنــد و بعــد مــا را درآن شــرکت دهنــد 
نداشتيم، مخصوصا اين که آنها مي خواستند مديريت اين کار را هم در دست خود نگـه                 

  .ددارن
  
  

اين بود اهم اقداماتي که درخارج براي دسترسي به اورانيوم داشـتيم و روي هـم رفتـه                  
ولي آنچه که در دراز مّدت براي ما اهمّيت داشت مسئله اکتـشاف اورانيـوم               . موفق بود 

چون اگر در ايران اورانيوم پيدا مي کرديم پايه هاي استقالل سيکل            . در داخل کشور بود   
براي اين امر در مرحله اّول يک برنامه . حّد زيادي تامين می کرديم   سوخت خودمان را تا     

. وسيع نقشه برداري هوائي از منابع زيرزميني ايـران تهيـه کـرديم و بـه اجـرا گذاشـتيم                
دراين برنامه کـه اجـراي آن سـه سـال طـول کـشيد مـا بـا پـرواز بـر روي سـطح کـشور                            

اين نقشه برداري البتـه مرحلـه   . کرديماطالعات جالبي درباره منابع زيرزميني ايران پيدا      
چون براي اکتشاف درسطح زمين بايد قبال اطالعاتي در دست باشـد            . اّول اکتشاف بود  

ايـن امـر مخـصوصا درکـشوري بـه          . که درچه محلـي بايـد عمـل اکتـشاف صـورت بگيـرد             
وسعت ايران خيلي مهم بود و به ما اجازه مي داد که فعاليت هاي اکتشافي خود را در          

  . ل هائي متمرکز کنيم که احتمال وجود اورانيوم بيشتر باشدمح
  
  

  شيوه این نقشه برداری هوائی چه بود؟
  
  

يکي راديومتری يعني اندازه گيـري اشـعه        . شيوه اصليش روي دونوع اندازه گيري است      
و ديگري گراوي متري يعنـي انـدازه گيـري تغييـرات            ) که از سطح زمين خارج مي شود      (

ري نشان مي دهد که در کجا مواد راديو اکتيو هست که احتمـاال ممکـن                راديومت. جاذبه
با برداشتن يک نقشه کامـل از سـطح کـشور و بـا مطالعـه آن مـا                   . است اورانيوم باشد  

بقيـه کـار بـا      . مي توانستيم مناطقي را که از لحاظ اکتـشاف جالـب بودنـد تعيـين کنـيم                
  . روش هاي عادي اکتشاف در سطح زمين انجام مي شد

  
  

  چقدر ازسطح ایران را پوشاندید؟ 
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البتـه آن بقيـه را کـه        . در حدود هشتصد هزار کيلومر مربع یعنی نيمی از مساحت ایران          
یکـی منـاطق   . نتوانستيم پرواز بکنيم علـتش ایـن بـود کـه موقـع مختلـف وجـود داشـت              

خيلی کوهستانی بلند بود که فایـده نداشـت و امکـان پریـدنش بـه آن آسـانی موجـود                     
  . یکی هم نواحی مرزی بود که بعدأ به آن اشاره خواهد شد. دنبو
  
  

  در شمال بيشتر؟ 
  
  

درهمه جا ازپرواز درنوار مرزي صرف نظـر کـرديم، بـراي اينکـه مـشکالتي بـا کـشورهاي                
بـا  . مرزهاي ايران با شوروي از حساسيت زيادي برخـوردار بودنـد          . همسايه ايجاد نکنيم  

د داشتيم، و بايد رعايت احتياط را مـي کـرديم از            عراق که گرفتاري هاي سياسي شدي     
تمامي اين برنامه اکتـشاف هـوائي       . مناطق مرزي کشورهاي ديگر هم صرف نظرکرديم      

اين شرکت را رضـا     . که رئيسش رضا نيازمند بود براي ما انجام داد        " يور ايران "را شرکت   
شکيل داده بـود و     نيازمند به پيشنهاد من براي انجام کارهاي مربوط به سوخت اتمي تـ            

بخـش  . طبق قراردادي که با آن داشتيم منحصرا براي سازمان انرژي اتمي کار مي کرد             
بزرگي ازکارهاي مربوط بـه سـوخت مـا را ايـن شـرکت انجـام مـي داد و کمـک بـزرگ و                         

همزمان با اين برنامه، يـک برنامـه اکتـشاف زمينـي         . موثري به پيشرفت کارهاي ما کرد     
برنامه در نقاطي انجام مـي شـد کـه بـه داليـل زمـين شناسـي                  اين  . هم شروع کرديم  

. اين برنامه بيـشتر معطـوف بـه دو منطقـه بـود            . احتمال وجود اورانيوم قابل مالحظه بود     
  . يکي آذربايجان و ديگري نواحي بياباني جنوب شرقي کشور

  
  

  عمال آغاز به کار اکتشاف کردید؟
  
  

درايـن مـّدت درنتيجـه عمليـات       . رديمبله، ما طي سه سال کار اکتشاف زمينـي مـي کـ            
ولي فرصت اين . انجام شده اطمينان پيدا کرده بوديم که در ايران معادن اورانيوم هست    

را نداشتيم که تعيين کنيم ذخـاير اورانيـوم درکجاسـت و بـه چـه ميـزان اسـت و هزينـه                       
اگـر چنـد سـال بيـشتر فرصـت مـي داشـتيم مـي                . استخراج اورانيوم چـه انـدازه اسـت       

  . نستيم به اين سواالت پاسخ بدهيمتوا
. شايد بد نباشد معني غني کردن را روشـن کـنم          . حال برويم بر سرغني کردن اورانيوم     

يعني اورانيوم سنگين تـرين     . است" مندليف"اورانيوم نود و دومين و آخرين عنصر جدول         
 گـرم در سـانتيمتر      ٤/١٩عنصري است که درطبيعت يافت مي شود و وزن مخصوص آن            

) ايزوتـوپ (اورانيوم طبيعي، اگر از جزئيـات بگـذريم، از دو هـسته اورانيـوم               . کعب است م
) ٢٣٨اورانيـوم    (٢٣٨و ديگـري بـه جـرم اتمـي          ) ٢٣٥اورانيـوم    (٢٣٥يکي به جرم اتمـي      

 اسـت و بقيـه از   ٢٣٥درصد اورانيوم طبيعي از نـوع اورانيـوم        ٧/٠فقط  . تشکيل مي شود  
يگر فقـط انـرژي ايجـاد مـي کنـد و چـون نـسبت ايـن                  از سوي د  .  است ٢٣٨نوع اورانيوم   

ايزوتوپ در اورانيوم طبيعي خيلي کم است، اورانيـوم طبيعـي را بـه سـختي مـي تـوان                    
بـه  ) پی دابليو آر  (در نوع راکتوري که مورد نظرماست     . براي سوخت راکتورها مصرف کرد    

ان اسـتفاده   از اورانيوم طبيعي نمـي تـو      ) يعني آب طبيعي  (عّلت به کارگرفتن آب سبک      
 را  ٢٣٥براي سوخت اين راکتورها اورانيـومي الزم اسـت کـه درآن نـسبت اورانيـوم                 . کرد

 ٧/٠ درصد درمقابل اورانيـوم طبيعـي کـه فقـط            ٣مثال به حدود    (مصنوعا باال برده باشند     
  .  را غني کردن می نامند٢٣٥اين باالبردن نسبت اورانيوم ).  دارد٢٣٥درصد اورانيوم 

  
  

گ، امريکائي ها به تکنولوژي غنـي کـردن اورانيـوم کـه بـسيار بغـرنج اسـت                   در زمان جن  
دست يافتند، و بعد از جنگ کارخانـه هـاي بزرگـي بـراي ايـن امـر سـاختند تـا نيازهـاي                        
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سال هـا بعـد فرانـسوي هـا نيـز           . خود را تامين کنند   ) توليد انرژي (نظامي و غير نظامي     
نـي کـردن اورانيـوم بـراي مـصارف نظـامي            اين تکنولوژي را مهار کردند و يـک کارخانـه غ          

شـوروي هـم    ). انـرژي (ساختند و بعد هم يک کارخانه بـزرگ بـراي مـصارف غيرنظـامي               
  . تاسيساتی برای این امر ایجاد کرد که هردو نوع استفاده از آن می شد

شـما بايـد گنـدم      . کارخانه غني کردن اورانيوم از لحاظ نحوه عمل شـبيه آسـياب اسـت             
در واقـع فقـط     . آسياب بدهيد و آسياب اين گندم را بـه آرد تبـديل مـي کنـد               خودتان را به    

درمورد غني کـردن    . شکل آن را تغيير مي دهد و از شما بابت اين خدمت پول مي گيرد              
شما اورانيوم طبيعي خود را به کارخانـه غنـي          . اورانيوم به همين ترتيب عمل مي شود      

توپي اورانيوم شما عوض مي شود و غنـي  کردن مي دهيد و در اين کارخانه ترکيب ايزو        
  . مي شود و در مقابل اين خدمت بايد پول بپردازيد

بعد از بحران نفت درسال هاي اّول دهه هفتاد ميالدي خيلي از کشورهاي صـنعتي بـه              
درآن زمان نه تنها توليـد اورانيـوم کـافي بـه نظـر نمـي                . جانب انرژي اتمي هجوم آوردند    

انه هاي غني کردن اورانيوم هم محدود بـود و فقـط امريکـا و               رسيد، بلکه گنجايش کارخ   
با احساس اين   . تاحد محدودي هم شوروي خدمات غني کردن اورانيوم را مي فروختند          

کمبــود، فرانــسه کــه برنامــه بــسيار وســيعي بــراي اســتفاده از انــرژي اتمــي داشــت و  
 ايجـاد يـک کارخانـه      تکنولوژي الزم را هم در اختيار داشت، يک شرکت بين المللي براي           

دراين شرکت، که اکثريت سـهام آن در اختيـار فرانـسه      . غني کردن اورانيوم تشکيل داد    
کارخانـه  . بـود " اوروديـف "نام ايـن شـرکت      . بود، ايتاليا، اسپانيا و بلژيک نيز سهيم بودند       

ايـن  . مورد نظر بزرگ ترين کارخانه غني کردن اورانيوم درجهان بـود و هنـوز هـم هـست                 
 ١٩٨٠نه که عظمت آن حيرت انگيـز اسـت، طبـق برنامـه سـاخته شـد و از سـال                      کارخا

براي فرانسه و ساير کشورهاي جهان، از جمله ژاپـن، اورانيـوم غنـي شـده توليـد مـي                    
براي نشان دادن عظمت اين کارخانه بد نيست بگويم که مصرف برق آن به قـدري                . کند

 ٩٠٠وگـاه اتمـي، هريـک بـه قـدرت           است که از همان ابتدا مجبور شدند چهـار واحـد نير           
  .مگاوات، درکنار اين کارخانه بسازند تا مصرف برق آن تامين شود

  
  

از همان ابتداي شروع برنامه اتمي ايران، مسئله تـامين خـدمات غنـي کـردن بـراي مـا                    
از امريکـا نمـي توانـستيم بخـريم چـون منـوط بـود بـه امـضاء                   . مشکل بزرگي شـده بـود     

با فرانسه مذاکراتي کرديم، ولـي چـون کارخانـه غنـي کـردن آنهـا                ) ١٥.(قرارداد دوجانبه 
هنوز ساخته نشده بود و مراحل اّوليه را طي مي کـرد، فرانـسوي هـا بـا احتيـاط رفتـار                      

در هرصورت براي دو نيروگاه بوشهر مسئله را همان طور که گفتم از طريـق               . مي کردند 
 ده سـال ايـن نيـاز را تـامين           شرکت آلماني که نيروگاه را مي ساخت حل کرديم کـه تـا            

اين شرکت آلماني بـراي تـامين نيازهـاي ايـران در زمينـه غنـي کـردن بـا شـوروي                      . کند
  . قرارداد بست و خدمات مورد نياز را خريداري کرد

ژاک شيراک که درآن موقـع نخـست وزيـر فرانـسه            "١٩٧٥دراين گيروداربوديم که درسال     
بـه ايـران    ) مخـصوصا در زمينـه انـرژي      (بلند پايه   بود در رأس هياتی از وزيران و مسئوالن         

دراين سفر مذاکرات مفصلي درباره همکاري هاي دو کـشور در زمينـه انـرژي            . سفر کرد 
من که موقع را مناسب ديدم طرحي حضور اعليحضرت ارائـه دادم کـه              . اتمي انجام شد  

ي کـردن   بـراي غنـ   " اوروديـف "ايران فرانسوي ها را راضـي کنـد کـه مـا هـم در کارخانـه                  
ــا ايــن ترتيــب مــا ديگــر از  . اعليحــضرت ايــن نظــر را پذيرفتنــد . اورانيــوم شــريک شــويم  ب

ســرگرداني و در بــدر زدن نجــات پيــدا مــي کــرديم و خــود در توليــد خــدمات غنــي کــردن 
خوشــبختانه ميــزان . مــشارکت مــي داشــتيم و نيازهــاي خودمــان را تــامين مــي کــرديم

و نيروگاه اتمي مجاور آن خيلي زياد بـود و  " روديفاو"سرمايه گذاري براي ايجاد کارخانه      
باالخره بعد از گفتگوهـاي زيـاد اعليحـضرت    . فرانسوي ها براي تامين آن مشکل داشتند      

يعنـي بـراي راضـي کـردن        (موافقت کردند که در برابر سهيم شدن ايران دراين کارخانـه            
سه قـرار دهنـد کـه بـه     مبلغ يک ميليارد دالر بـه صـورت وام دراختيـار فرانـ      ) فرانسوي ها 

بدين ترتيب هم مشکل ما حل مي       . برسد" اوروديف"مصرف سرمايه گذاري در کارخانه      
با ايـن پيـشنهاد، موافقـت فرانـسوي هـا جلـب شـد و                . شد و هم مشکل فرانسوي ها     
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چــون در آن روز پــيش بينــي مــي شــد کــه . مــذاکرات بــر روي جزئيــات امــر شــروع شــد
 زمان کوتـاهي ديگـر پاسـخگوي نيازهـاي کـشورهاي            گنجايش اين کارخانه پس از مّدت     

شرکت کننده و ساير مشتريان آن نخواهد بود، يکي از شرايط اين بـود کـه اگـر درآينـده                    
تصميم به ساختن يک کارخانه ديگر گرفته شود، درآن کارخانه هم ايران از ابتدا شـريک                

صـحنه توليـد خـدمات    ايران بدين وسيله موقعيت خود را بـه طـور درازمـّدت در         . خواهدبود
  .غني کردن تثبيت مي کرد

  
  

روز آخر اقامت شيراک و همراهانش درايران تا حد زيادي مصروف اين مسئله شد، چون               
بايد متني تهيه و امضاء مي شد که دو دولت آن را قبـول داشـته باشـند ونکـات اصـلي                      

سه درآن روشـن    و اعطاي وام از سوي ايران به فرانـ        " اوروديف"درباره مشارکت ايران در     
شـيراک  . تهيه اين متن مشکل تر از آن بود که در ابتدا به نظـر مـي رسـيد                 . شده باشد 

مراجعت خود را به فرانسه چندين ساعت به تاخيرانداخت و آن روز تا حدود نيمـه شـب                  
کـه  ) ١٦(اين مذاکرات ازسوي ايران به وسيله هوشـنگ انـصاري         . مشغول اين کار بوديم   

هويدا نخست وزير هـم حـضور       . د و دارائي بود و من انجام مي شد        درآن موقع وزيراقتصا  
باالخره مـتن   . داشت و او با شيراک تواما مذاکرات را زير نظر داشتند که به نتيجه برسد              

در اينجا الزم مي دانم اضافه کنم که هوشـنگ        . موافقت نامه اي تهيه و به امضاء رسيد       
 داشت و علي رغـم اختالفـات کـوچکي          انصاري دراين مذاکرات نقش بسيار سازنده اي      

که گاهي بين او و من پيش مي آمد، او با نهايت حوصـله و حـسن نيـت سـعي الزم را                       
  .براي گرفتن نتيجه نهائي مبذول مي داشت

  
  

مـدت  . اين موافقت نامه جنبه خيلي کلي داشت و بايد بعدا جزئيات آن پيـاده مـي شـد      
بـود  " اوروديـف " واقع صـاحب سـهم اصـلي    ها با کميسارياي انرژي اتمي فرانسه که در   

. مذاکرات سخت و پيچيده اي داشتيم تا ساختار نهائي مشارکت ايـران را پيـاده کـرديم                
يکـي بـه   . براساس توافق هائي که به آن رسيديم، دو شرکت درفرانسه به ثبت رسـيد     

 درصد سهام متعلق به کميسارياي انرژي اتمي فرانـسه     ٦٠که درآن   " سوفي ديف "نام  
اگر اشتباه نکنم سهام ايران به نام سازماني        .  درصد سهام متعلق به ايران بود      ٤٠ود و ب

بودکه در وزارت اقتصاد و دارائي براي سرمايه گذاري هاي ايـران درخـارج درسـت شـده                  
سازمان سـرمايه  «اين سازمان که نام دقيق آن را به خاطر ندارم ولي چيزي شبيه       . بود

بــود هماهنــگ کننــده و متمرکــز کننــده » هــاي مــاليگــذاري هــاي خــارجي و همکــاري 
سرمايه گزاري هاي خارجي ايران و نيز وام ها و هـم چنـين کمـک هـاي خـارجي ايـران                

مـسئول ايـن سـازمان درآن زمـان جمــشيد اشـرفي بـود کـه سـمت معــاون وزارت         . بـود 
مــا بـا ايــن ســازمان زيـاد کــار داشـتيم و جمــشيد اشــرفي    . اقتـصاد و دارائــي را داشـت  

شه صادقانه با ما همکاري مي کرد و به همين عّلت هيچ وقت کار ما لنگ نمانـد و                   همي
  . دچار وقفه نشد

 درصـد   ٤٠را در دست داشت و چـون        " اوروديف" درصد سهام    ٢٥" سوفي ديف "شرکت  
بطـور غيـر    (سهام ايـن شـرکت متعلـق بـه ايـران بـود، بنـابراين مـا بـه ميـزان ده درصـد                         

 درصـد از توليـد کارخانـه غنـي          ١٠بوديم و حق برداشت     شريک  " اوروديف"در  ) مستقيم
اين ساخت پيچيده علـتش  . به طور مستقيم به ما تعلق گرفت " اوروديف"کردن اورانيوم   

از " اوروديـف "اين بود که فرانسوي ها نمي خواسـتند کـه اکثريـت خـود را در موسـسه                   
، فرانـسه   بـه مـا واگـذار مـي شـد         " اوروديـف " درصـد سـهام      ١٠چون اگـر    . دست بدهند 

از دست مـي داد و ايـن امـر ممکـن بـود باعـث فلـج شـدن                   " اوروديف"اکثريت خود را در     
بايـد توضـيح بـدهم کـه مـا هـم نمـي خواسـتيم کـه فرانـسه             . شـود " اوروديف"کارهاي  

اکثريت خود را از دست بدهد تا مسئوليت ها در اورديـف روشـن باشـد و تـصميمات بـه                     
 درصـد   ١٠ه درسـت کـرده بـوديم در واقـع مـا بـا               آساني گرفته شود و با اين ساختي کـ        

داشتيم چون همدست دارنده اکثريت سهام      " اوروديف"سهام اوروديف نقش مهمي در      
بنابراين، اين ساخت هم به نفـع مـا بـود و هـم بـه نفـع فرانـسه و هـم چـرخش                      . بوديم



 ٣٨

براسـاس ايـن سـاخت مـن عـضو هيئـت            . تضمين مي کـرد   " اوروديف"منظم کارها را در     
و نيـز بـه عنـوان نماينـده ايـن شـرکت عـضو هيـات مـديره                   " سوفي ديف "ه شرکت   مدير

هـم بـودم و درتمـام تـصميم گيـري هـاي ايـن موسـسه مـشارکت و دخالـت                      " اوروديف"
مـن بـا آنهـا    . هيچ وقت با فرانسوي ها مشکل نداشتيم      " اوروديف"در  . مستقيم داشتم 

ت مـرا در برابـر تـصميمي کـه          روابط بسيار دوستانه و نزديک داشتم و آنها هم هـيچ وقـ            
  . مورد موافقت من نباشد قرار ندادند

رقم دقيق ( درصد ٣٠ تا ٢٠کورديف نام داشت که بين "شرکت دومي که تشکيل داديم     
ولـي  . سهام آن به ايران تعلق داشت و بقيه در دست فرانسه بود       ) آن را به خاطر ندارم    

 شدن رونـد اسـتفاده از انـرژي اتمـي           اين شرکت راه به جائي نبرد چون به تدريج با کند          
  . ديگر نيازي به ايجاد يک کارخانه جديد براي غني کردن اورانيوم نبود

  
  
  

  ميله های سوخت و تفاله های اتمی
  
  

البتـه ميلـه لغـت      . سـاختن ميلـه هـاي سـوخت اسـت         " سـيکل سـوخت   "مرحله بعدي   
کـه در   خوبي نيـست و تـصوير درسـتي نمـي دهـد ولـي مـن لغـت ديگـري بـراي آنچـه                         

در هرصـورت وقتـي اورانيـوم    . می گوينـد پيـدا نمـي کـنم    " فيول المنت"انگليسي به آن    
غني شد بايد با يک سري فعل و انفعاالت شيميائي اورانيـوم غنـي شـده را در ترکيـب                
مطلوب براي ساختن ميله سوخت آماده کرد و بعد ميله هاي سوخت را در کارخانه اي                

سوخت را درآينده در ايران بسازيم و اين خود نياز بـه            درنظر داشتيم ميله هاي     . ساخت
درايــن زمينــه هنــوز در مراحــل . ايجــاد يــک کارخانــه داشــت کــه بايــد ســاخته مــي شــد

  . مقّدماتي بوديم و از اخذ تصميم نهائي زياد فاصله داشتيم
سوخت بعد از مّدتي توقف در داخل راکتـور توليـد انـرژي مـي کنـد و بعـد آن را از راکتـور         

رج مي کنند و چون اين سوخت شديدًا راديـو اکتيـو اسـت بايـد مـّدتي بمانـد و راديـو                       خا
تا اينجا در همه کشورها بـه همـين نحـو           . اکتيويته آن به ميزان قابل مالحظه پائين بيايد       

از اين به بعد نحوه عمل درکشورهاي مختلـف بـه تبعيـت             . که گفته شد عمل مي شود     
به طور کّلي مي توان کشورها را دراين . ت استاز سياست هاي کلي هر کشور متفاو  

اّول کشورهائي که ميله هاي سوخت خـارج شـده از           . زمينه به سه دسته تقسيم کرد     
راکتور را به عنوان تفاله اتمي تلقي کرده و سـعي خـود را مـصروف ايـن مـي کننـد کـه                        

: ت کننـد چطور اين تفاله ها را به همـان شـکل يـا بـا تغييراتـي نگاهـداري، دفـن و نظـار                    
. نگاهداري درچندين سال اّول، دفن درمرحله بعدي، و نظارت دقيق درهر دو اين مراحـل            

مسئله نظارت اهمّيت فوق العاده دارد، چون اين ميلـه هـا عـالوه بـر اينکـه راديـو اکتيـو                      
هستند مقداري هم گرمـا توليـد مـي کننـد کـه بايـد بـه نحـوي تخليـه شـود و ايـن امـر                          

سردسته اين کشورها امريکاست که براي اّولين   . اد مي کند  مسايل فني مهمي را ايج    
بار اين نظر را مطرح کرد کـه مـي تـوان از مقـدار مـواد قابـل سـوخت کـه در ميلـه هـاي                    
سوخت خارج شده از راکتور وجود دارد چشم پوشي کـرد و مجموعـه مـواد ميلـه هـاي              

 انتخاب داليـل زيـادي   امريکائي ها براي اين. سوخت را به عنوان تفاله اتمي تلقي نمود       
اين مسئله شاه بيـت سياسـت   . دارند که بحث آن درچهارچوب اين مصاحبه نمي گنجد   

  . اعالم شد) ١٧(تازه اتمي امريکا بود که به وسيله جيمي کارتر
  
  

گروه دّوم کشورهائي هستند که نظرشان براين است کـه بايـد ميلـه هـاي سـوخت را                   
را از بقيـه مـواد جـدا کـرد و           ) م غنـي و پلوتونيـوم     اورانيـو (تجزيه کرد و مواد سـوختي آن        

درايـن صـورت بقيـه مـواد بـاقي          . مجددًا در سيکل سوخت راکتورهاي اتمي بـه کـار بـرد           
مانده يعني مواد غير اتمي که در واقع غالف خارجي سوخت را تشکيل مي دهد و هم   
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 اورانيـوم  يعني مواد راديو اکتيـوي کـه درنتيجـه سـوختن    " خاکستر اتمي"چنين مقداري   
ايـن  . درميله هاي سوخت توليد شده اند، مجموعـا تفالـه اتمـي را تـشکيل مـي دهنـد                  

تفاله که ميزان حجم آن از تفالـه هـاي حالـت اّول يعنـي راه انتخـابي امريکـا بـه مراتـب                        
کمتر است بايـد نگاهـداري و بـاالخره دفـن شـوند و درهرصـورت هميـشه تحـت نظـارت            

ه است که تکنولوژي الزم را در سطح وسـيع صـنعتي      سردسته اين گروه فرانس   . باشند
  . براي تجزيه سوخت در اختيار دارد

  
  

در هرصورت درمورد هردو اين روال ها بايد درنظر داشت کـه مـسئله دفـن نهـائي تفالـه            
گـروه سـّوم   . هاي اتمي بعد از سال هاي دراز و شايد چنـد ده سـال مطـرح مـي شـود                  

 هم ديرتر و يا در مقياس کوچک تر بـه سـوي اتـم               کشورهائي بودند که به عّلت اين که      
روي آورده اند و نيز به عّلت اين که در اين زمينه تجربه الزم بـه حـّد دلخـواه و مطمئنـي                       
وجود ندارد هيچ نوع تـصميمي نگرفتـه انـد و در انتظـار هـستند کـه از تجربـه پيـشروان                       

در هرصورت عجله   . بگيرنددوگروه اول استفاده کرده و با آگاهي بيشتر تصميم نهائي را            
اي هم براي تصميم گيـري وجـود نـدارد، چـون بعـد زمـاني ايـن داسـتان چنـد ده سـال                         

در اينجا بايد اضافه کنم که اين مسئله و روال هاي مختلـف مـورد بحـث تنهـا بـه                     . است
ــا     ســطح پيــشرفت تکنولــوژي هــاي مربــوط و ميــزان هزينــه آن بــستگي نــدارد، بلکــه ت

ايط جغرافيــائي و زمــين شناســي و تــراکم جمعيــت و، از همــه  حــدزيادي نيــز تــابع شــر
هـم چنـين مـسائل اقتـصاد انـرژي و نيـز تلقيـات              . مهمتر، افکار عمومي هرکشور اسـت     

مربوط به خودکفائي هرکشور از لحاظ انرژي، که در مورد بعضي کشورها مثـل فرانـسه                
ترتيـب مـسئله تفالـه      بدين  . و ژاپن اهميت زيادي دارد، در تصميم گيري ها دخالت دارند          

هاي اتمي يکي از بغرنج ترين مسايل انرژي اتمي اسـت کـه ابعـاد مختلـف سياسـي،                   
بدون استثناء همه کشورهائي که برنامـه       . اقتصادي، اجتماعي، استراتژيک و فني دارد     

انرژي اتمي دارند با اين مسئله روبرو هستند و هيچ کدام تا به امروز نتوانـسته انـد راه                   
  . مطمئن و قابل قبولي را عرضه کنندحّل نهائي 

  
  

شما چه فکر مي کرديد راجع به اين موضوع؟ باالخره با چنين مسايلي روبرو              
  . مي شديد

  
  

خوب ما فکر مي کرديم که اين تکنولوژي هنوز به رشد نرسيده و راه حلّ هاي الزم پيدا                  
کلي درانتظـار   بـه طـور   . نشده است و در انتظار بوديم، مثل همه کشورهاي گروه سـّوم           

ديگـر اينکـه    . يکي اينکه ببينيم تحول تکنولوژي به کجا کـشيده مـي شـود            . دوچيز بوديم 
يعنـي  . مي خواستيم با گذشت زمان ببينيم وضع استفاده از انرژي اتمي چه مي شود    

اگـر  . در بيست يا سي سال آينده ميزان استفاده از انرژي اتمي تا چه حـد خواهـد بـود                  
ه از انرژي اتمي با همان شتاب اوليـه ادامـه پيـدا مـي کـرد، يـا                   حرکت به سوي استفاد   

حتي اگر کمي هم کنـد مـي شـد، بعـد از، فـرض کنيـد، گذشـت بيـست سـال، منـابع                         
اورانيوم موجود ديگر کفاف تامين سوخت نيروگاه ها را نمـي داد يـا هزينـه توليـد آن بـه                      

 قابـل سـوخت ميلـه هـاي         بنابراين موضوع اسـتفاده از مـواد      . ميزان زيادي باال مي رفت    
اتمي، که مقدار آن خيلي قابل مالحظه بود، مطرح مي شد و مـا را بـه سـوي راه حـّل                      
دّوم، يعنــــي تجزيــــه ميلــــه هــــاي ســــوخت و بيــــرون آوردن مــــواد قابــــل ســــوخت  

، می کشاند تا بتوانيم از آن مواد مجددا در سـيکل سـوخت نيروگـاه                ) ریپراسسينگ(آن
  ).سيسلينگری(هاي خودمان استفاده کنيم 

 همـان طـور کـه اکنـون         -اّما اگر تب استفاده از نيروي اتمي به تدريج فـروکش مـي کـرد              
 ديگر فشار بر روي منابع اورانيوم موجود در طبيعـت کـم مـي شـد و              -اتفاق افتاده است  

احتماال موجب مي شد که ما از استفاده از مواد سوختي موجود درميله هاي سـوخت                
اگر به تشابهي که بـين سـوخت اتمـي و سـوخت     . نظر کنيم خارج شده از راکتور صرف      
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اگـر چـوب بـه      . که قبال مطرح کردم برگرديم موضوع روشـن تـر مـي شـود             ) چوب(عادي  
اندازه کافي براي سوختن موجود باشد مي توان از استفاده از زغال که در اثر سـوختن                 

 بايـد از  ولي اگر چوب شـما محـدود باشـد   . ناقص چوب تشکيل مي شود صرف نظر کرد  
همان زغال هم استفاده کنيد، چون دراين صورت زغال ارزش اقتصادي پيـدا مـي کنـد و                  

دراينجا الزم است اضافه کنم که اّوال مـا  . ديگر نمي توانيد آنرا همراه خاکستر دور بريزيد 
خيلي وقت درجلو خود داشتيم و تحت فشار زمان نبـوديم، چـون برنامـه را تـازه شـروع                    

از سوي ديگردرکشور   .  سال مطرح مي شد    ٤٠سئله براي ما مثال بعد از     کرده بوديم و م   
ما نقاط بدون جمعيت و بي آب و علف به ميزان بسيار زيادي وجود دارد و اين امـر مـا را                      
در شرايط بسيار بهتري براي دفن زباله هاي اتمي قـرار مـي داد تـا کـشورهائي ماننـد                    

  .فرانسه و آلمان و ژاپن و غيره
  
  

ته اند که بعضی از کشورهای دیگر مثل فرانسه، آلمان، امریکـا یـا    کسانی گف 
اتریش مشغول مذاکره بودند که برخی از تفاله های اتمی شـان را در ایـران،                
در جائی مثل کویر لوت و نقاط مشابه دیگر، ذخيره یا انبار کنند، چنـين چيـزی                 

  بود؟ 
  
  

است که درآن موقع اصـال هنـوز    روشن ترين دليلش هم اين      . نه، آن که اصال مطرح نبود     
نحوه اي براي انبارکردن يا دفن کردن تفاله ها درنظرگرفته نشده بـود کـه ايـن کـار را در                     

بنابراين به آن صـورت     . هنوز اين تکنولوژي درمرحله اولش بود     . ايران بکنند يا درجاي ديگر    
تـوانم مطـرح    ولي يک مورد بود که اتفاقا خوب شد ايـن سـوال را کرديـد ن ب                . مطرح نبود 

اين نيروگاه اتمي سـاخته و آمـاده بهـره          . در اتريش يک نيروگاه اتمي احداث کردند      . کنم
اّما به اين اشکال برخورد کرد که آن وقت در اتريش خيلي مخالفت با بهـره                . برداري شد 

 مي شود و    ٧٨ و   ٧٧اين موضوع مربوط به سالهاي      . برداري از اين نيروگاه زياد شده بود      
اين مخالفت شديد شد کـه دولـت اتـريش مجبـور شـد قبـول بکـن کـه مـد ايـن                    اين قدر   

نيروگاه را به شرطي به کار بياندازد که راه حلي براي تفاله هاي اتمـي آن پـيش بينـي                    
اتريشي ها که مي دانستند که به آساني و درمّدت زمان کوتـاه راه حلـي                . شده باشد 

وي افکـار عمـومي اتـريش را قـانع          وجود نخواهد داشت، سعي براين داشتند که به نحـ         
يادم هست که روزي    . کنند که راه حلي پيدا کرده اند و حرکت هائي دراين زمينه کردند            

او درايــن مــصاحبه . يــک خبرنگــار اتريــشي بــه ايــران آمــد و بــا اعليحــضرت مــصاحبه کــرد
 بعد مسئله تفاله هاي   . سواالتي از اعليحضرت در زمينه انرژي اتمي کرد و پاسخ شنيد          

پاسخ اعليحضرت . اتمي را مطرح کرد که ايران اين مسئله را به چه نحو حل خواهد کرد              
تا آنجا که به خاطر دارم اين بود که روزي که موقع اين کـار رسـيده باشـد، ايـران درايـن                       
زمينــه امتيــازي نــسبت بــه کــشورهاي ديگــر دارد و آن داشــتنَ فــضاهاي وســيع بــدون   

ي دفن ايـن زبالـه هـا پيـدا کنـد و آنهـا را در اعمـاق                   جمعيت است و مي تواند راهي برا      
خبرنگار اتريشي پرسيد که اگر روزي اين راه حل براي ايـران            . بيابان هاي ايران دفن کند    

پيدا شد، آيا ايـران بـه کـشورهاي ديگـر هـم امکـان خواهـد داد کـه از فـضاهاي موجـود                         
درآن موقع  «ارم اين بود که     درايران استفاده کند؟ پاسخ اعليحضرت تا آنجا که به خاطر د          

  »چرا نه؟. خواهيم ديد
  
  

متعاقب اين مصاحبه دريک سفر که من به اتريش رفتم، وزير علـوم اتـريش کـه خـانمي                   
يک مهمـاني نهـار بـراي مـن ترتيـب داد و بعـد از نهـار          ) اسمش را يادم نيست   (فعال بود 

بـه او پاسـخ   . دمسئله تفاله هاي اتمي را با اشـاره بـه مـصاحبه اعليحـضرت مطـرح کـر          
دادم که اين مسئله به آينده مربوط مي شود و مادام کـه خـود مـا بـه راه حلـي دسـت                

چندماه بعد اين خانم به تهران آمد و به حضور اعليحضرت رفـت             . نيافته ايم بايد صبر کرد    
در . اعليحــضرت بــه مــن فرمودنــد پاســخ آنهــا را بــدهم. و مجــددًا مــسئله را مطــرح کــرد
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با اين خانم داشتم به او گفتم که در هرصـورت مـا هنـوز درايـن زمينـه        مذاکراتي که من    
شما از ما مطالعه بيشتري داريد و درثاني مـسئله بـراي            . کاري و مطالعه اي نکرده ايم     

بيائيـد نيروهـاي مطالعـاتي دو       . شما به صورت غيرطبيعي و حـادي مطـرح شـده اسـت            
ر واقع من از اين موقعيت اسـتفاده        د. کشور را روي هم بريزيم و موضوع را مطالعه کنيم         

کردم که اتريشي ها را به اين راه بياوريم که درمطالعات مربـوط بـا مـا همکـاري کننـد و                      
او ايـن نظـر را قبـول کـرد و بعـد يـک کميـسيون مـشترک مطالعـاتي                     . کار ما جلـو بيفتـد     

  مطالعـات مقـدماتي را     -تشکيل داديم که دراين کميسيون متخصصين ايراني و اتريشي        
ايـن  . انجام دهند و يـک گـزارش مبنـي بـر برنامـه بررسـي هـاي عميـق تـر ارائـه دهنـد                        

ولي ديگر فرصـت   . مطالعات درکميسيون شروع شد و جّو همکاري خوبي هم برقرار بود          
اميد اتريشي ها اين بود که از اين طريق . نبود و با رسيدن انقالب موضوع مسکوت ماند  

اميد ما اين بـود کـه بـه         . جستجوي راه حل هستند   به افکارعمومي اتريش بگويند که در     
ولي بـاز   . اين وسيله مطالعات الزم را شروع کنيم و از دانش اتريشي ها استفاده کنيم             

 سـال   ٤٠ يـا    ٣٠هم بايد تاکيد کنم که موضوع مربوط مي شد به زماني که بـا آن هنـوز                  
  . فاصله داشتيم

 براي حمله به دولت مـي شـد ايـن    درماه هاي قبل از انقالب که هر موضوعي بهانه اي 
شايعه مثل همه شايعه هاي دروغ رايج شد کـه ايـران تفالـه هـاي اتمـي اتـريش را در                      

حـال  . بيابان هاي ايران دفن کرده اسـت و حتـي زلزلـه طـبس را از عواقـب آن دانـستند                    
 وقت  اينکه آن نيروگاه يگانه اتريش هنوز به راه نيفتاده بود که تفاله اي ايجاد کند و هيچ                

بعدها، يعني مّدتي بعد از انقالب، رئيس وقـت سـازمان انـرژي اتمـي          . هم به راه نيفتاد   
موضوع را تکذيب کرد و اعالم کرد که آنچه در اطراف دفن تفاله هـاي اتمـي کـشورهاي                   

  .خارجي گفته شده است بي اساس بوده و صحت ندارد
  
  
  

  ایران و تکنولوژی سالح های هسته ای
  
  
  

وضوع سوخت اتمـي، بعـضي از امريکـائي هـا سـوال هـائي در                درارتباط با م  
آيـا ايـران هرگـز جويـاي سـالح          . زمينه اهداف نظامي ايران مطرح کرده بودنـد       

  هاي هسته اي، يا تکنولوژي سالح هاي هسته اي بود؟
  
  

 آمريکائي ها از اولي که برنامه انرژي اتمي ايران شروع شد فوق العاده نگـران بودنـد و        
ــادم هــس   ــن ي ــابقا       م ــه س ــائي ک ــدان امريک ــک حقوق ــا ي ــان ب ــه درســال اول کارم ت ک

عضوکميسيون انرژي اتمي امريکا بوده قراردادي داشتم که او مرتبا آنچه را که در دولت               
امريکا و درکنگره درباره انرژي مورد بحث است براي من جمع آوري کنـد و نيـز خواسـته                   

برنامه انـرژي اتمـي ايـران مـي نويـسند           بودم که بريده همه جرايد امريکا را که راجع به           
از مجموع آنچه کـه در امريکـا نوشـته          . او اينها را مرتب برايم مي فرستاد      . برايم بفرستد 

ايـن  . مي شد برمي آمد که در آمريکا يک نوع نگراني نسبت به برنامه ايـران وجـود دارد       
اده صـلح جويانـه مـي       نگراني مربوط به اين بود که آيا ايران اتم را واقعا فقط براي اسـتف              

خواهــد و يــا احيانــا ايــران درنظــر دارد بعــد از دســت يــابي بــه تکنولــوژي اتمــي، از ايــن   
  .تکنولوژي استفاده نظامي بکند

علـت  . اين نگراني به تدريج فـروکش کـرد بـدون ايـن کـه هـيچ وقـت کـامال از بـين بـرود                        
سـاختن نيروگـاه هـاي     يکي اينکه ايران خيلي زود برنامه       . تخفيف اين نگراني دوچيز بود    

. اتمي را شروع کرد و اين نشان مي داد که توليد انرژي واقعا انگيزه اصلي ايران اسـت                  
از سوي ديگر نوع راکتور انتخابي به وسيله ايران تا حد زيادي شک امريکائي ها را زايل                 
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چون راکتور آب سبک راهي است که از راه تکنولوژي نظامي اتـم فاصـله زيـاد                 . مي کرد 
با وصف اين امريکائي ها نگران اين بودند که ايـران بـا سـوخت خـود چکـار خواهـد                     . ددار
البته منظور سوختي است که بعد از سوختن از راکتور خارج مي شـود کـه همـان                  . کرد

طور که قبال گفتم مقداري پلوتونيوم دارد و اين پلوتونيوم احيانا مي تواند تحت شرايطي             
نها جسته و گريخته به ما مـي گفتنـد کـه شـما رسـما          آ. استفاده نظامي داشته باشد   

. نخواهيـد کـرد   ) ریپراسـيس (اعالم کنيد که سوخت سـوخته شـده را تجزيـه شـيميائي            
جواب من به آنها اين بود که ما دراين زمينه هنوز تصميمي نداريم چون ايـن موضـوع بـه                    

 و ايـن   سال آينـده مربـوط مـي شـود و مـا درآن موقـع تـصميم خـواهيم گرفـت                     ٢٠ يا   ١٥
تصميم تابع شرايط اقتصادي و وضع انرژي دردنيا خواهد بود و نيـز بـه شـرايط سياسـي                   

در واقـع دران موقـع هـيچ تـصميمي          . مربوط به اتـم درآن زمـان بـستگي خواهـد داشـت            
امريکائي ها اصرار داشتند که ما دراين       . چون هنوز خيلي زود بود    . دراين زمينه نداشتيم  

آنها در واقـع مـي خواسـتند سـابقه     . يريم و آن را اعالم کنيمزمينه تصميمي عاجالنه بگ 
اي دراين زمينه ايجاد کنند کـه بـا آن سـاير کـشورها را زيـر فـشار قراردهندکـه همـه از                        

اين هم يکي از پايـه هـاي    . استفاده از پلوتونيوم براي سوخت نيروگاه ها صرف نظرکنند        
  .  نرفتيمدر هرصورت ما زيربار. سياست اتمي جيمي کارتر بود

  
  

من يادم هست يک بار که به هند رفته بودم با خانم گاندي مذاکره داشـتم کـه بعـدش                    
هم يـک مـصاحبه مطبوعـاتي در مقـر نخـست وزيـري ترتيـب داده شـده بـود کـه مـن و                          

درايـن مـصاحبه يـک    . مسئول انرژي اتمي هند درآن به سواالت خبرنگاران پاسـخ داديـم       
رسيد که شايد نزديکي ايران به هند هـدفش اسـتفاده از            روزنامه نگار امريکائي از من پ     

چون هندي ها اين تکنولـوژي را داشـتند         . تکنولوژي جداکردن پلوتونيوم از سوخت است     
 به وقوع پيوست نتيجـه اسـتفاده از ايـن تکنولـوژي             ١٩٧٤و انفجار اتمي آنها که درسال       

کره اي در ايـن زمينـه بـا         من پاسخ دادم که اين مسئله اصًال مطرح نيست و ما مذا           . بود
او سپس گفت که شما مي توانيد بگوئيـد اصـال هـيچ وقـت ايـن              . هندي ها نداشته ايم   

ببينيـد، مـن امـروز مـسئول يـک دسـتگاه دولتـي              : مـن جـواب دادم    . کار را نخواهيد کـرد    
سـال ديگـر ايـران نمـي تـوانم          ١٥من براي   . هستم و براي امروز مي توانم صحبت بکنم       

جازه اش را دارم و نه اصًال اين حرف مفهـومي دارد، چـون هرچـه مـن                 صحبت بکنم، نه ا   
آن چه که من امـروز      .  سال ديگر ايران هرکار که صالحش باشد خواهد کرد         ١٥بگويم باز   

روز بعـد از مراجعـت مـن بـه          . مي توانم بگويم اين است که ما فعال اين برنامه را نـداريم            
بـه او وقـت   .  من مي خواهم شـما را ببيـنم  سفير امريکا زنگ زد که) ١٨(تهران ساليوان 

شنيدم که شما گفتيد کـه ايـران        . آمد و گفت که من خبر مصاحبه شما را گرفتم         . دادم  
به او جواب دادم درست است و من اين کـار را        . ریپراسسنگ را به کلي حذف نمي کند      

ه بـراي   ما فعـال ايـن برنامـه را نـداريم ولـي مـن نمـي تـوانم بگـويم کـ                     . نمي توانم بکنم  
او گفت که ايـن يـک مـسئله سياسـي حـساس             . هميشه از آن صرف نظر خواهيم کرد      

. ما مي خواهيم ايران يک جوري روشـن بگويـد کـه ريپراسـسينگ لزومـي نـدارد                 . است
مسئله براي مـا ايـران   . براي ما مهم است براي اينکه بايد کشورهاي ديگر را مهار کنيم       

 مـن گفـتم شـما مـشکالت خودتـان را برويـد              .نيست، ولي ايـران شـده نمونـه ايـن کـار           
بـه طـور روشـن از    . خودتان حل کنيد و ما نمي توانيم وسيله حل مشکل شـما بـشويم            

  . اين پاسخ من خيلي ناراحت شد ولي مذاکرات ما درهمين حّد خاتمه پيدا کرد
  
  

جالـب ايـن کــه او در روزهـاي بعــد ايـن مـسئله را حــضور اعليحـضرت مطــرح نکـرد چــون        
شايد قـاطع بـودن پاسـخ مـن او را قـانع             . ت دراين مورد بامن صحبتي نفرمودند     اعليحضر

جالــب اســت بگــويم کــه درجلــساتي کــه . کــرده بودکــه در ايــن زمينــه نبايــد اصــرار کنــد
درکميسيون مشترک همکاري هاي اقتصادي با امريکا داشتيم، که رئيس امريکـائي آن             

 يـک برخـورد شـديد باکيـسنجر         کيسنجر و رئيس ايراني آن هوشـنگ انـصاري بـود، مـن            
مـي گفـت کـشورهائي مثـل ايـران و           . کيسنجر آن وقت يک ايـده اي آورده بـود         . داشتم
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پاکستان برنامه انرژي اتمي دارند، ولي آنهـا هريـک نمـي تواننـد جداگانـه پـي مـسايل                    
. سوخت خود بروند، مخصوصًا اداره سـوخت در مرحلـه بعـد از سـوخته شـدن در راکتـور            

. ي شما آن قدر بزرگ نيست که اين امر را از لحاظ اقتـصادي توجيـه کنـد                 چون برنامه ها  
او نظرش اين بود که درچند منطقه دنيا مراکز چند دولتي سيکل سوخت ايجـاد شـود و                  

بــدين ترتيــب او مــي خواســت تــصميم گيــري . کــشورهاي منطقــه درآن ســهيم باشــند
 بياورد تا مسئله توليد     درمورد سيکل سوخت را از حيطه حاکميت مّلي يک کشور بيرون          
ــار يــک کــشور نباشــد   ايــن نظــر کيــسنجر را  . پلوتونيــوم و اســتفاده از آن درحيطــه اختي

همکاران او قبال از سوي دولت امريکا با من مطرح کرده بودنـد و مـن درايـن بـاره خيلـي                   
آنها به من مي گفتند که يک مرکز سوخت مي تواند درخاورميانه باشـد    . فکر کرده بودم  

رهاي ايــن منطقــه توأمــا آن را اداره کننــد و مــي خواســتند ايــران درايــن زمينــه   و کــشو
بـدون شـک   . پيشقدم شود و پاکستان و ساير کـشورهاي منطقـه را بـه ايـن راه بيـاورد         

  . منطقه خاور ميانه براي آنها خيلي اهميت داشت
  
  

  یعنی احيانا این مرکز درخود ایران تشکيل بشود؟
  
  

. يـک دفعـه کيـسينجر وزيرخارجـه امريکـا آمـد تهـران             . شکيل بـشود  بله، احيانا درايران تـ    
مـا نشـستيم   . جلـسه اي داشـتيم در دفتـر هوشـنگ انـصاري         . همکارانش را آورده بـود    

مـن گفـتم آقـاي کيـسينجر شـما          . باهم صحبت کرديم و کيسينجر مسئله را مطرح کرد        
ه ايـن   يکي از بهترين متخصصين علوم سياسـي و ديپلماسـي جهـان هـستيد و مـن بـ                  

اگر جواب مرا مثبت بدهيد من      . من فقط يک سوال دارم    . عنوان با شما صحبت مي کنم     
حرف شما را ممکن است بپذيرم، ولي اگر منفي داديد آنوقت ديگر اين نظر خود را بايـد                 

آيا شـما تـصور يـک       . گفتم خيلي به زبان ساده مي گويم      . گفت آن چيست  . پس بگيريد 
يد بکنيـد کـه ايـران و پاکـستان و هنـد و عـراق و ترکيـه و                    سازمان منطقه اي را مي توان     

ساير کشورهاي عربي درآن عضويت داشته باشند و اين سازمان کـه بايـد بـه نيازهـاي          
اقتصادي منطقه پاسخ دهد، بدون گرفتاري کار خودش را بکند؟ آيا شما مـرا مـي بينيـد                  

ر پريدن کار ديگري داشـته      که با اينها بنشينم و صبح تا عصرجز نز اع و سر و کول يکديگ              
. ايـن چنـين چيـزي عملـي نيـست         . او اندکي فکر کرد و گفت راست مي گوئيد        . باشيم

چطور ممکن است در اين باروت خانه خاورميانه يک سازمان مـشترک فنـي و اقتـصادي           
و بعد رويش را کرد به همکارانش و گفت آيا اعتماد تـاکنون             . به اين حساسي ايجاد کرد    

گفـت پـس    ) چون به آنها گفته بـودم،     . (گفتند بله . براي شما باز کرده بود    اين مشکل را    
اين . چرا گوش نکرديد و پس چرا نيامديد به من بگوئيد، اين حرفش خيلي درست است  

بدين ترتيب موضوع ايجاد مراکـز منطقـه اي سـوخت اتمـي             . چنين چيزي عملي نيست   
  . ه صحبت نکردندپرونده اش بسته شد و ديگر امريکائي ها دراين زمين

  
  

حاال که راجع به مسئله ريپراسسينگ سوخت صـحبت مـي کنـيم کـه مـرتبط                 
مي شـود بـه امکانـات سـاختن تـسليحات هـسته اي، از خـارجي هـا و از آن                      
مطالبي که شما به آنها گفتيد، بگذريم، آيـا در گفتگوهـائي کـه شـما بـا شـاه          

يرمـستقيم،  داشتيد هيچ وقـت مـسئله سـاختن سـالح اتمـي، مـستقيم يـا غ                
مطــرح شــد؟ آيــا ايــران بــه دنبــال ســاختن يــا دســتيابي بــه امکانــات ســاختن 

  تسليحات اتمي بوده است يا نه؟
  
  

وقتـي  .  بله، مسئله مطرح شـد، ولـي بـه ايـن ترتيـب کـه مـسئله را مـن مطـرح کـردم                  
ماموريت انرژي اتمي به من داده شد، بـه آن ترتيبـي کـه مـن قـبال برايتـان گفـتم، يـک                        

اعليحضرت يـک نظـر کلـي داشـتند ولـي تعريـف آن خيلـي        . الب روشن نبود مقداري مط 
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بعـد  . باالخره بعد ازمدتي رفت و آمد يک مقداري حدودش را روشـن کـرديم             . مشکل بود 
براي من اين شک ماند که نکند درمغز اعليحضرت اين کـه مـا مـي رويـم پـي تکنولـوژي          

ن تکنولـوژي مـي شـود بمـب         هسته اي مترادف با اين است که هر روز بخـواهيم بـا ايـ              
و من اين را حاال چطوري مي توانم از مغز اعليحـضرت بيـرون بکـشم کـه           . اتمي ساخت 

چون بيم اين بود که اگر اعليحضرت همچين چيزي توي مغـزش            . ته فکرشان چه هست   
  . بود، من هم بروم مستقيما از ايشان سوال بکنم، به من راستش را نگويند

وسـيله  . وسيله اي مي گشتم که اين موضوع را کـشف بکـنم           بنابراين من بايد پي يک      
اش آسان نبود براي اين که کس ديگري در حريم فکر اعليحضرت دراين زمينه به آن نحو                 

ولي، با وصف ايـن، بـا خـودم گفـتم منطقـا نخـست وزيـر مملکـت اگـر چيـزي                       . وارد نبود 
گفتم من يک سوال . رفتم پهلوي هويدا . هست بايد باالخره از آن اطالعي داشته باشد       

خواهش مي کنم سوالم را يا آره يا نه صريحا جواب بدهيد و جواب کشدار ندهيد،  . دارم
گفتم آيـا پـشت سـر دولـت و اعليحـضرت يـک              . گفت چيست . براي اينکه آن فايده ندارد    

. گفـت تـو چـرا بايـد بـداني         . همچين چيزي هست و اگر صحبتش شده مـن بايـد بـدانم            
سـاخت  . نـوع تکنولـوژي فـرق مـي کنـد         . ع حرکـت فـرق مـي کنـد        گفتم، براي اينکه نـو    

بـاور کـن مـن نمـي        . بعد هويدا گفت نه، واقعا من نمي دانم       . سيستم عوض مي شود   
دراين زمينه تو اگر مـي خـواهي خـودت بايـد بـروي              . دانم در مغز اعليحضرت چه هست     

م، دیـدم   کـرد . بعـد بـاز فکـر     . گفتم خيلـي خـوب    . راهي پيدا بکني از اعليحضرت بپرسي     
اعليحضرت اگر همين طوري سوال بکنم احتماال جواب مـرا نمـي دهنـد، يـا اگـر جـوابي                    

بنـابراين رفـتم پـي برنامـه        . بدهند، من متقاعد نخواهم بود که اين جواب واقعـي اسـت           
طويل المدت تري که اين موضوع را روشن بکنم، که البته برنامه اي که تهيه کـردم هـم              

برنامه اين بود که يـک روز  . م به درد چيزهاي ديگر مي خورداين جواب را مي گرفت و ه     
رفتم حضور اعليحضرت، گفتم قربان من اين صحبت ها را که با شما مي کـنم راجـع بـه                   
کارهائي که بايد بکنيم، اينها همه جنبه خيلي فني و تخصـصي دارد و ايـن بـيم در مـن         

ات تکنولـوژي هـا     هست کـه اعليحـضرت تـصميم هايـشان را بـدون آگـاهي بـه خـصوصي                 
. بنابراين به من اجازه بدهيد که من عوامل اين تکنولوژي را برايتان روشـن بکـنم               . بگيرند

فرمودند کـه يعنـي     . وقتي روشن شد، آن وقت مي توانيم با هم مکالمه داشته باشيم           
عرض کردم هفته اي يک بعد از ظهـر اعليحـضرت بـه مـن بدهيـد، خـارج از برنامـه                     . چي

من مي آيم اين سيستم را برايتان شرح مي دهم که چه هست             . تميکارهاي انرژي ا  
ايـن کـار را     . گفتنـد بـسيار خـوب اسـت       . خيلي خوشحال شـدند   . و داستان اتم چيست   

يک برنامه فشرده تهيه کردم که چگونه عوامل الزم را براي           . من رفتم شروع کردم   . بکن
ز حوصـله ايـشان خـارج    اعليحضرت روشن کـنم، بـدون اينکـه وارد جزئيـاتي بـشوم کـه ا              

برنامه هرجلسه را به . ولي باالخره من اين کار را کردم. خيلی کار حساسي بود . باشد
آن جائي که به فارسي نمي شد، يـا بـه انگليـسي             . زبان عادي مي نوشتم روي کاغذ     

هفته اي يک مرتبه مرتب همه را حضورشان مي گفتم و بعد . يا به فرانسه مي نوشتم   
مي گفـتم قربـان     . افظي مي کردم اين ورقه ها را مي دادم دستشان         هم آخر که خداح   

. خــواهش مــي کــنم در فرصــتي شــب هــا يــک نگــاهي بــه ايــن بکنيــد، تــا دفعــه ديگــر  
اعليحضرت واقعا به قدري جدي، به قدري با ديـسپلين، ايـن برنامـه را ادامـه دادنـد کـه                     

عاتي را کـه بايـد يـک         ماه ايشان مجموع اطال    ٦آخر  .  ماه بيشتر طول نکشيد    ٦مجموعا  
نفر مثل اعليحضرت، که در مقام تصميم گيري نهائي بود، در دسـت داشـته باشـد، بـه                   

دراين برنامه ها هم راجع به انرژي اتمـي بـراي توليـد بـرق و مـصارف ديگـر                    . دست آورد 
خيلي هم  . توضيح دادم و هم درباره استفاده هاي نظامي و ساختن سالح هاي اتمي            

بـه تـدريج موضـوع را بـه         . بعد که اين برنامه تمام شد     . حال شدند خود اعليحضرت خوش  
مثال داليلي که براي انتخاب نوع راکتور بـراي نيروگـاه هـا             . طور غيرمستقيم مطرح کردم   

ارائه دادم و توضيحاتي که دراين زمينه مي دادم روشن مي کرد که اين نـوع راکتـور بـه                    
ردند و انتخـاب مـرا تاييـد مـي کردنـد            درد مصارف نظامي نمي خورد و وقتي قبول مي ک         
در چند مورد طرح مـسئله از سـوي         . معلوم مي شد که حساسيتي دراين زمينه ندارند       

من چنان بود که اعليحضرت را به بحث درباره چنـد انتخـاب مـي کـشاندم و نتيجـه ايـن                      
  . گفتگو به من نشان مي داد که در فکر سالح هاي اتمي نيستند
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اعليحضرت فرمودنـد پـس بنـشين    .  را واضح و روشن مطرح کردمباالخره يک روز مسئله 
حدود دو ساعت نظر و فلسفه خود را درباره امنيت نظامي ايـران بـراي               . تا صحبت کنيم  

من شرح دادند و خطراتي را که از لحاظ نظامي ايران را تهديد مي کرد تشريح فرمودنـد           
ه درايـن سيـستم مـن جـائي بـراي           بعد گفتند ک  . و نحوه روبرو شدن با آنها را هم گفتند        

اتم نمي بينم، براي اينکه اگر تمام کشورهائي کـه در منطقـه مـا را محاصـره کـرده انـد          
بگيريم، افغانستان، پاکستان، شيخ نشين هاي جنوب، عربستان، عـراق، ترکيـه، اينهـا       
 هيچ کدام قدرت نظامي شان به اندازه قدرت نظامي که ايران درست کرده و مرتبا آن را     

بنابراين قدرت نظامي برتر منطقه در دسـت ايـران اسـت و             . تقويت مي کند، نمي شود    
و بعد فرمودند درمقابل شـوروي اگـر        . ما براي اين کشورها نيازي به سالح اتمي نداريم        

يک يا دو تا يا ده بمب اتمي بسازيم، درهرصورت بي فايده است، يعني ما نمي تـوانيم                  
بنابراين داشتن بمب اتمـي جـز ايـن         . از خود دفاع کنيم   درمقابل شوروي با سالح اتمي      

که امروز براي ما مزاحمت توليد کند و فشار روي برنامه غيرنظـامي مـان بگـذارد نتيجـه                   
در منطقـه اگـر ده سـال،     . ولي فرمودند اين وضعي است که امروز وجـود دارد         . اي ندارد 

 يعني ايران احساس کند     پانزده سال، بيست سال ديگر اين تعادل فعلي به هم بخورد،          
 مـسئله اصـال يـک    - البته شوروي به کنـار     -که برتري نظاميش را دارد از دست مي دهد        

سوال کردم چطوري مطـرح مـي شـود؟ فرمودنـد مـن نمـي               . جور ديگر مطرح مي شود    
دانم، شرايط آن روز را نمي دانم، ولي مي خواهم بگويم آنچـه مـن مـي گـويم درقالـب                     

اگر وضع عوض شد، بايد روز از نو روزي از نو، بايـد بنـشينيم               وضع موجود درست است،     
حاال آن روز ممکـن اسـت بمـب اتمـي مطـرح      . صحبت بکنيم ببينيم چه راهي بايد برويم     

بنـابراين فعـال مطـرح      . شود، ممکن است يک چيـز ديگـر مطـرح بـشود، مـن نمـي دانـم                 
  . ي کارم رفتممن خيالم راحت شد و پ. نيست و اين چنين برنامه اي وجود ندارد

  
  

در بين مدیران خود سازمان انرژی اتمی، خود شما و دیگران، یعنی همکـاران          
شما هيچ وقت اپسيون داشتن توانائی اینکه سالح اتمی سـاخته بـشود، یـا               
پایه هایش گذاشته بشود، مطرح شد، یا مطرح بود، یا کـسی فکـر مـی کـرد                  

  این بخشی است از مسئوليت ملی؟ 
  
  

ت اين مسئله براي سازمان انرژي اتمي روشن بود و همـه مـي دانـستند                ببينيد، آن وق  
در واقع موضوع را بسته بوديم      . که برنامه چيست، و ساختن سالح اتمي مطرح نيست        

و هــيچ يــک از همکــاران مــن اگــر در مغــزش هــم چيــزي مــي گذشــت نمــي توانــست   
در مغز من هم خطـور  يا اگر مسئله . مستقيمًا با من مطرح کند و کسي اين کار را نکرد  

بنـابراين بـه آن مفهـوم هـيچ         . مي کرد ممکن نبود با يکي از همکـارانم مطـرحش بکـنم            
براي اينکه درسـت    . ولي مسئله شايد به نحو ديگري مطرح مي شد        . وقت مطرح نشد  

درسـت اسـت کـه ايـن يـک راه دارد و آن              . است که اين تکنولوژي ها با هم تفاوت دارند        
ــر اســت  ولــي درغ. يــک راه دارد ــوژي مــاهيتش فراگي يعنــي مهــارکردن . ايــت امــر تکنول

تکنولوژي هاي متعددي که در برنامه توليد نيروي اتمي به کار مي روند اين قـدرت را در                  
هرصورت ايجاد مي کند که شما با کمي زحمت و با مقداري تحقيق و محاسبه بتوانيـد                 

ّهم و بسيار حـساسي مطـرح       دراينجا يک مسئله م   . راه استفاده نظامي را هم باز کنيد      
يکي از ارکان کار سازمان انرژي اتمي . مي شود که الزم است در مورد آن صحبت شود

يکي اينکه رفتن در ايـن چنـين        . تحقيق و بررسي بود و عّلت اصلي آن هم دو عامل بود           
ماجرائي که در ابتدا در گرفتن و جذب تکنولوژي هاي کـشورهاي خـارجي خالصـه مـي                  

ايـن امـر الزم بـود       .  کرد که ما در زمينه علمي و فني خود را مجهز کنيم            شد ايجاب مي  
که بتوانيم در مراحل اّوليه درک درستي از اين تکنولوژي ها داشته باشـيم، ريـزه کـاري                  

بـه تـدريج کـه در ايـن امـر پـيش             . هاي آنها را بدانيم و با چشم باز از آنها استفاده کنيم           
ا را خودمـان بکنـيم و کـم کـم از بعـضي خـدمات                مي رفتيم مي توانستيم بعـضي کارهـ       

خارجي خود را بي نياز کنيم و باالخره در مراحـل بعـدي بتـوانيم سـهم مّلـي خـود را در                   
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تکنولوژي هـاي مختلـف بـاال بـرده و درآن مـشارکت بيـشتري داشـته باشـيم و بتـوانيم                      
بـراي  . يمنيازهاي وسيع برنامه انرژي اتمي را تا حـد زيـادي در داخـل کـشور تـامين کنـ                   

تامين اين اصل بايد امکانات پژوهشي زيادي فراهم مي شد و کارشناسـان و محققـان                
اين کار باوجود مرکز تحقيقات اتمـي تهـران کـه از دانـشگاه     . زيادي را به کار مي گرفتيم    

عـالوه بـراين مرکـز،      . تهران به سازمان انرژي اتمي منتقل شد خيلي زود شـکل گرفـت            
برد راديو ايزوتوپ ها هم داشتيم که آن هم در تهران بـود و نـوع                يک مرکز تحقيقات و کار    

عالوه براين يک مرکـز تحقيقـات بـزرگ و وسـيعي در             . کارش با مرکز اّولي تفاوت داشت     
مرکـز  «دست طرح ريزي و ساختمان بود کـه بايـد دراصـفهان ايجـاد مـي شـد و نـامش                      

د چند سالي طـول مـي       اصفهان بود، ولي تا آن مرکز ساخته شو       » تکنولوژي هسته اي  
بنابراين به تدريج گروهي از کارشناسان را در تهران دور هـم جمـع کـرده بـوديم                  . کشيد

را تـشکيل دادنـد و      ) مرکز تکنولـوژي هـسته اي اصـفهان       (که هسته اّوليه کادر آن مرکز       
. مقداري امکانات و وسايل در اختيار آنها قرار گرفته بودکه کارهاي اّوليـه را شـروع کننـد                 

ابراين پس از گذشت زمان نسبتا کوتاهي درسـه مجموعـه مختلـف کـار پژوهـشي و                  بن
  .بررسي انجام مي گرفت و کار به سرعت دور برمي داشت و شتاب پيدا مي کرد

ايـن  . و اما عامل دّوم کمي ظريف تر از ايـن اسـت           . تا اينجا به عامل اّول مربوط مي شد       
ن برنامـه وسـيعي تحقيـق را نمـي تـوان و            يکي اينکه دراين چني   . عامل خود دو ُبعد دارد    

بنابراين مـي بايـست،   . نبايد در قالب يک برنامه از پيش تنظيم شده محصور نگه داشت   
ضمن اعمال نظارت و کنترل الزم، به اندازه کافي آزادي عمل بـراي محققـين قائـل مـي                  

  . مشديم تا مانع از رشد علمي آنها نشويم و انگيزه آنها را در تحقيق خفه نکني
از سوي ديگر محققيني که به سازمان مي پيوستند، قسمت اعظم آنهـا از خـارج مـي                  
آمدند و تخصص هاي خودشان را داشتند که در خيلـي مـوارد بـا آن چـه کـه مـا احتيـاج                        

ما اين افراد را جذب مـي کـرديم و امکانـات الزم را در               . فوري داشتيم مطابقت نمي کرد    
اگـر مـي بايـست در رشـته         . يق خـود را شـروع کننـد       اختيارشان قرار مي داديم که تحق     

تحقيق آنها تغييراتي داده شود اين کار را به طـور تـدريجي و بـا موافقـت کامـل محقـق                      
روش اصلي اين کار هـم ايـن بـود کـه بيـشتر از طريـق تـشويق و نـه اجبـار                       . مي کرديم 

بـود کـه   از جمله اين روش ها اولويـت هـائي          . محقق را درجهت ديگري فعال مي کرديم      
براي مسايل مورد احتيـاج سـازمان قائـل مـي شـديم و امکانـات را بيـشتر در آن زمينـه                       

بـدين ترتيـب محققـين      . بسيج مي کرديم و اين خود بالطبع محققين را جـذب مـي کـرد              
خوب را بعد از مّدتي به تدريج در زمينه هائي که بيشتر مورد نياز ما بودنـد بـه کـار مـي            

افت مي خواهـد و مـن خوشـحالم کـه آنهـا کـه مـسئول ايـن                   اين کار خيلي ظر   . گرفتيم
برنامه ها بودند مخصوصا مجتبي طاهر زاده و رضـا خزانـه ايـن روش را بـه خـوبي پيـاده                      

  . مي کردند
بنابراين به اين تصوير مي رسيم که محققـين سـازمان در رشـته هـاي گونـاگون انـرژي                     

 نياز فوري مـا نبـود ولـي هـم     اتمي تحقيق مي کردند که بخشي از آن در آن زمان مورد        
روحيه تحقيق علمي را در سازمان زنده نگاه مي داشت و هم سرمايه اي بـراي آينـده                  

  .بود
  
  

من خود شخصا اعتقادم ايـن بـود کـه در           . حال با اين مقدمه برگرديم بر سر سوال شما        
شتيم برنامه اي به وسعت برنامه سازمان انرژي اتمي، بايد استعداد ها را آزاد مي گذا              

که از لحاظ علمي و تکنولوژي جلو بروند و در زمينه هاي مورد نظرشان به نتايج جـالبي                  
از سـوي   . برسند و اطمينان داشتم که اين مهـم تـرين سـرمايه گـزاري سـازمان اسـت                 

درست اسـت کـه دولـت از مـن          . ديگر به وضع ايران در منطقه و درجهان مي انديشيدم         
 موجود اعليحضرت در فکر تسليحات اتمي نبودند و         فعال انرژي مي خواست و در شرايط      

ولـي زنـدگي مّلـت هـا دريـک          . هيچ کس هم به من ماموريتي درايـن زمينـه نـداده بـود             
ازسوي ديگر توسعه تکنولوژي هـاي مختلـف اتمـي          . خالصه نمي شود  " عکس برداري "

طقـه  هيچ بعيد نبود که روزي شرايط سياسي و نظـامي در من           . به زمان زياد نياز داشت    
تغييرات مهمي پيـدا کنـد و درآن روز ايـران خـود را ناچـار ببينـد کـه بـه تـسليحات اتمـي                      



 ٤٧

درآن صورت مي بايست به ايـن نيـاز کـشور پاسـخ داده مـي شـد و آن                    . دست پيدا کند  
براي اين امر بايد از لحاظ علمي و تکنولوژيکي آمـادگي الزم            . هم در زماني نسبتا کوتاه    

طـراز اّولـي داشـتيم کـه نـسبتا هـم جـوان بودنـد و مـي                   مـا محققـين     . ايجاد مـي شـد    
وظيفه من اين بود که امکانات الزم را براي آنها          . توانستند کارهاي بزرگي را انجام دهند     

  . به وجود آورم و تشويقشان کنم و همين کار را هم مي کردم
  
  

شـاره  مسّلما در مغز خيلي از اين افراد هم همـان منطقـي کـه در بـاال درمـورد خـودم ا                     
يعني خيلي از آنها فکـر مـي کردنـد کـه بايـد آمـادگي علمـي و فنـي                . کردم دور مي زد   

. کشور را باال برد تا اگر روزي به علل سياسي الزم شد پاسخگوي نيازهـاي روز باشـند               
  . ولي هيچ وقت اين مسئله را به طور مستقيم با من مطرح نمي کردند

بت از کاربردهـاي غيـرآن چـه در برنامـه           بـين مـا ايجـاد شـده بـود کـه صـح             " ُکد"يک نوع   
ولـي آنچـه کـه جالـب بـود پيـشنهاداتي اسـت کـه بـراي برنامـه                    . سازمان است نـشود   

من خيلـي راحـت مـي    . تحقيقات خود مي کردند و دستگاه هائي بود که مي خواستند         
به روي خودم نمي آوردم و بـه آنهـا هـم      . فهميدم که چه مي خواهند و چه در سردارند        

بودجــه و .  گفــتم ولـي بـه آنهــا امکـان مـي دادم کــه کارخودشـان را بکننـد      چيـزي نمـي  
هميـشه  . امکانات الزم را در اختيارشان قرار مي دادم و از دور مواظب کارهاي آنها بودم         

در مغزم اين برنامه هاي تحقيقي خاص را کنار هم مي گذاشتم و مي ديدم کـه قطعـه                   
شايد آنها درست ارتباط بـين ايـن   . مي شوندهائي از يک موزائيک بزرگ به تدريج ايجاد        

در هرصـورت بـه     . قطعات را نمي ديدند، شايد هم مي ديدند و به روي خود نمي آوردند             
تدريج که بعضي از قطعات موزائيک شکل مي گرفت، من در مغزم پي قطعات ديگر مي                

ز گشتم تا روزي باز کسي مي آمد و پيشنهادي مي آورد که مربوط مي شد بـه يکـي ا      
  . قطعات ديگر و برنامه او را به راه مي انداختيم

مجتبي طاهر زاده که خود درزمينه اين تحقيقات سابقه ممتـد داشـت و مـسئول مرکـز                  
تحقيقات اتمي تهران بود خيلي خوب اين امر را حس مي کرد و خيلي با ظرافت نقـش                  

ه بي حـال و بـي   او به اين مرکز خيلي خدمت کرد و از يک دستگا        . خود را بازي مي کرد    
برنامه مرکزي ساخت که در سال هـاي آخـر بـا شـتابي قابـل مالحظـه در زمينـه هـاي                       

متخصـصين ايـن مرکـز مقـاالت علمـي متعـددي در             . علمي و تکنولوژي پيش مـي رفـت       
نشريات و سمينارهاي بين المللي ارائه مي دادند و ما احساس مي کرديم که کم کم                

بعد از انقالب، طاهرزاده به امريکا   . ل گرفتن است  پايه هاي علمي ُپرتواني درشرف شک     
متاسـفانه او مـدتي پـيش       . برگشت و کار علمي خود را ادامـه داد و خيلـي موفـق بـود               

او انسان ارزشمندي بود    . من بي اندازه متاسف شدم    . دراثر يک سکته قلبي درگذشت    
 اتمي قابـل    خدمات او به سازمان انرژي    . و با من و همکارانش روابطي صميمانه داشت       

همسر طاهر زاده، خانم حجابي، نيز از همکاران صـميمي او           . تحسين و ستايش است   
  .و من در سازمان انرژي اتمي بود

  
  

با اين ترتيب مي بينيد که سازمان انرژي اتمي که براي خود يک رسـالت طويـل المـّدت               
سـعي  احساس مي کرد از نيازهاي احتمالي آينده غافل نبود ولـي بـه علـل سياسـي           

داشــت کــه ايــن موضــوع از نظــر همگــان و مخــصوصا خبرنگــاران و خبرچينــان داخلــي و   
چون درآن موقـع مـي توانـست بهانـه اي بـه دسـت کـشورهاي                 . خارجي محفوظ بماند  

در هرصورت مـن دو چيـز را جـزء    . خارجي بدهد که ما را تحت فشار سياسي قرار دهند       
قفي بگذارم و جهش تحقيقاتي را يکي اينکه روي تحقيق س   . وظايف خود نمي دانستم   

ديگـر اينکـه بـه عّلـت محافظـه کـاري ايـران را               . به علل سياسي غيـر موجـه خفـه کـنم          
محروم ) منظورم انتخاب دستيابي به سالح هاي اتمي است       (درآينده از داشتن انتخاب     

يعني بگذارم محققين رشـد     . وظيفه ملي من دراين هردو مورد درجهت عکس بود        . کنم
 تکنولوژي هـاي مختلـف دسترسـي پيـدا کننـد و نيـز ايـران هميـشه آمـادگي                     کنند و به  

  . انتخاب راه ديگري را داشته باشد
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  انرژی اتمی و محيط زیست
  

به جز مسئله تفاله ها و احيانا مسائل ايمني ديگر، تاثير نيروگاه ها برمحيط زيـست بـه              
 زيست، يـا افـراد ديگـري        آيا اين مطلب را شما با سازمان محيط       . طور کلي مطرح است   

  که در اين زمينه کار مي کردند، مطرح کرديد يا نه؟ 
  
  

به طور کلي مسئله تاثير تاسيـسات اتمـي بـرمحيط زيـست را مـي تـوان از سـه زاويـه             
ديگـر مـسئله حادثـه در    . يکي وقتي نيروگاه بـه حالـت عـادي کـار مـي کنـد             : مطرح کرد 

همان مسئله تفاله هاي اتمـي اسـت   نيروگاه ها که وضعي غيرعادي است، سّوم هم        
  .که صحبت شد

مسئله نشست مواد رادیـو اکتيـو بـه خـارج و          . وقتی نيروگاه درحالت عادی کار می کنذ      
حـاال در اینجـا مـن وارد مـسائل فنـی          . به محيط زیست مطرح نيست و اتفاق نمی افتذ        

ورد فقط در این مورد یـک موضـوع هـست کـه بایـد مـ               . نمی شوم که چرا این طور است      
توجد قرار گيرد و آن مقدار انرژی است که به صورت گرمـا یعنـی بـه صـورت آب گـرم بـه                        

معمـوال آب محـيط زیـست       . محيط خارج که یا رودخانه است و یا دریـا ریختـه مـی شـود               
باید مواظب بود که بـاال رفـتن درجـه حـرارت آب             . است و در آن موجودات زنده وجود دارد       

چون ممکن اسـت خيلـی از موجـودات         .  زیست آسيب نزند   رودخانه یا دریا به این محيط     
در ایـن زمينـه بـرای       . زنده در آب با درجه حرارت بيشتری نتوانند به زندگی ادامـه دهنـد             

نيروگاه بوشهر مطالعاتی به عمل آمد و نتيجه این بود که ریختن آب گرم نيروگاه به دریا                 
  . ی کنداختاللی در محبط زیست این آب ایجاد نم) خليج فارس( 

. موضوع دّوم احتمال حادثه در نيروگاه است که درمورد بوشهر خيلي مورد توجه ما بـود               
در نيروگاه هاي اتمي که تاکنون درجهان غرب ساخته شده اند به طور کلـي امکـان بـه                   

عالوه براين، موازين ايمني که براي آنها وضع شـده          . وجود آمدن حادثه بسيار کم است     
کتور همه اين نيروگاه ها درمحفظـه اي ضـخيم از فـوالد و بتـون     موجب شده است که را 

اين محفظه به نحوي طراحي مي شود که درصـورت حادثـه درمقابـل          . آرمه محصورگردد 
فــشار آب تبخيــر شــده در محفظــه ايــستادگي کنــد و از نشــست ايــن بخــار وگازهــاي   

  .رح بوددرمورد بوشهر مسئله زلزله هم مط. راديواکتيو به خارج جلوگيري کند
  

يکي از مشکالتي کـه بـراي سـاختن نيروگـاه هـاي اتمـي درايـران وجـود داشـت زلزلـه                   
. خيزي اغلب نقاط ايران بود که انتخـاب مـا را در تعيـين محـل نيروگـاه محـدود مـي کـرد                      

دراين باره بعدا توضـيحاتي خـواهم داد، ولـي درمـورد بوشـهر بايـد بگـويم کـه مطالعـات                      
آلمان و هم درايران انجام داديم و طراحي محفظه خارجي      بسيار زياد و پي گيري هم در      

بدون وارد شدن به جزئيات فني الزم اسـت         . نيروگاه براساس اين مطالعات انجام گرفت     
بگويم که اين محفظه و ساير اجزاء نيروگاه به نحوي طراحـي شـده بـود کـه در صـورتي            

وع بپيوندد، نيروگاه مقاومت    که شديدترين زلزله محتمل در آن منطقه در زير راکتور به وق           
بـدين ترتيـب ضـخامت      . کند و درهم نريزد و آسيبي به محـيط زيـست اطـراف وارد نيايـد               

محفظه نيروگاه هاي بوشهر خيلي بيشتر از ضخامت معمول نيروگـاه هـاي ديگـر بـود و                  
از جمله، محاسبات نشان مي داد که اگر يـک هواپيمـاي          . مقاومت بسيار زيادي داشت   

بر روي گنبد اين نيروگـاه هـا سـقوط کنـد، محفظـه مقاومـت                ) ٧٤٧بوئينگ  " (جمبوجت"
البّته، ساختن ايـن گنبـد مـستحکم بـيش از محفظـه هـاي               . مي کند وخراب نمي شود    
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معمولي نيروگاه ها هزينه بر مي داشت، ولي اين هزينه هم الزم بود و هم به نـسبت                  
  .ون کندهزينه کل مبلغ زيادي نبود که اقتصاد نيروگاه را دگرگ

  
  

چـون جـدار محفظـه دو قـشر         . ساختن اين محفظه از لحاظ فني خـالي از اشـکال نبـود            
بتـون  "يکي قشر داخلي که ازفوالد مخصوص است و ديگري قـشر خـارجي کـه از     . دارد
درمورد ساختن قشر داخلي که بايد با دقتي بسيار زياد سـاخته شـود بـه        . است" آرمه

  . آن قبال اشاره کرده اماشکاالت مربوط به جوشکاري قطعات 
دراينجا چون صحبت از زلزله خيزي اغلب نقاط ايران شد، بايد توضيح دهم که به تـدريج                 
که کارسازمان انرژي اتمي شروع شد، اين احساس در من ايجاد شد که موضوع زلزلـه      

به اين عّلت پي اين رفتم که متخصصين خوب زلزله          . يکي از موانع اصلي کار خواهد بود      
به سازمان جلب کنم و رفته رفته يک گروه بسيار خوب از متخصصين اين امر درسـت                 را  

يکي از اين متخصصين که شايد بهترين زلزله شناسي بود که در ايران داشـتيم               . کرديم
دردانشگاه پهلوي شيراز استاد بود و شبکه اي هم در نقاط مختلف ايـران بـراي ضـبط و      

من مّدتي زحمـت کـشيدم تـا او را بـه            .  او نوروزي بود   نام. مطالعه زلزله فراهم کرده بود    
متخـصص ديگـر محمـد حـسن فـرزين          . سازمان منتقل کردم و او خيلي به ما کمک کـرد          

او هـم بـه سـازمان پيوسـت و بـا کـارداني و صـميميت                 . که در امريکا کار مـي کـرد       . بود
ج دور متخصصين ديگـري هـم از جاهـاي مختلـف بـه تـدري         . بسيار به ما خيلي کمک کرد     

هم گرد آورديم و مطالعات بسياري در زمينه زلزله انجام داديـم و از اطالعـات مربـوط بـه                 
  .زلزله که در دستگاه هاي دولتي ديگر و يا دانشگاه ها وجود داشت استفاده کرديم

به تدريج در زمينه مطالعات مربوط به زلزله خيلي مجّهز شديم و اطالعات بسيار ارزنـده                
چون اين اطالعات درطرح    . ه خيزي نقاط مختلف ايران به دست آورديم       اي نسبت به زلزل   

هاي بزرگ صنعتي به درد سازمان هاي ديگر هم مي خورد، من به همه سازمان هـاي         
  .بزرگ مملکتي نامه نوشتم و گفتم که آنها مي توانند از اين اطالعات استفاده کنند

  
  

لعات آلمانی ها و خود ما گاهی تعبير و         درمورد نيروگاه بوشهر بایدبگویم که عالوه برمطا      
ــرین         ــت ســميناری از بهت ــا در دو ســه نوب ــود و م ــی آســان نب ــای علم ــسير داده ه تف

بنـابراین مطالعـات    . متخصصين جهانی فن در ایران تشکيل دادیـم و از آنهـا نظـر گـرفتيم               
  .فتنيروگاه بوشهر از لحاظ زلزله به بهترین نحو و در باال ترین سطح جهانی انجام گر

  
  

و اّما راجع به دولـت و نقـش آن درمـورد حفاظـت محـيط زيـست و مـسايل ايمنـي بايـد                         
توضيح بدهم که مـسايل ايمنـي نيروگـاه هـا و بـه طـور کلـي تاسيـسات اتمـي در هـر                         
کشوري تابع مقرراتي بايد باشـد کـه بـه تـصويب مراجـع مربـوط رسـيده باشـد و دولـت                       

اشـته باشـد کـه آن ضـوابط و مقـررات اعمـال              ارگاني براي کنترل و نظارت دراين زمينه د       
اين مسئله خيلـي مهـم و در ضـمن خيلـي تخصـصي اسـت و معمـوال بـه دليـل              . شوند

. ماهّيت خاص خود خارج ازحيطه عمل ارگان هاي حفاظت محيط زيـست قرارمـي گيـرد               
درکشورهاي صنعتي درهرکشور يک ارگان خاصي براي اين امر ايجاد کرده اند کـه مـثال                

ايـن  . نـام دارد ) Nuclear Regulatory Commission" (کميسيون نظارت اتمي"ا در امريک
کميسيون درقالب قوانين و ضوابطي که براي اسـتفاده از انـرژي اتمـي در امريکـا وجـود                   
دارد، هم مقررات اجرائي را وضع مي کند و هم عمال نظارت بر اعمال اين مقـررات مـي                   

تفاده از انـرژي اتمـي مقرراتـي وجـود نداشـت و             در کشور ما به علت تازه بودن اس       . کند
ولـي سـازمان انـرژي اتمـي هـم بـدون            . اين وظيفه را سازمان انرژي بايد انجام مي داد        

داشتن تجربـه در زمينـه عملکـرد تاسيـسات اتمـي نمـي توانـست در ابتـدا ايـن چنـين                       
  . مقرراتي را ايجاد کند

باالخره تـصميم گـرفتيم   . نه عمل کنيمبنابراين ما دربرابر اين سوال قرار داشتيم که چگو   
درزمينه تاسيسات بزرگ، مخصوصا نيروگاه ها، در هرمورد ضوابط و مقررات کشوري کـه              



 ٥٠

مثال درمـورد نيروگـاه بوشـهر ضـوابط و          . تکنولوژي را به ما مي داد مالک عمل قرار گيرند         
رانـسه اعمـال    ضوابط و مقررات ف   ) درخوزستان(مقررات آلمان و در مورد نيروگاه دارخوين        

البّته بايد اضافه کنم که اين ضوابط و مقررات تفاوت اساسي با هـم نداشـتند        . مي شد 
سعي ما اين بود که بعد از مّدتي تجربه از لحـاظ مـسايل              . و در اصل بسيار شبيه بودند     

خاصي که اين تکنولوژي مي توانست در ايران ايجاد کند مقررات خودمان را تهيه کنيم و      
بـدين ترتيـب بـا سـازمان حفاظـت محـيط زيـست              . رسانيم و به اجرا بگذاريم    به تصويب ب  

يعني اين سازمان هيچ وقت مدعي ما نشد و از مـا مـثال          . رسما داد و ستدي نداشتيم    
ساير سازمان ها يا مسئوالن دولتي هيچ وقـت         . گزارش نخواست که ما چکار مي کنيم      

 کـه ايـن موضـوع بـه سـازمان           شايد فکر مـي کردنـد     . و درهيچ موردي مدعي ما نشدند     
 ولي مي توان انتظار داشت که دولت        - که همين طور هم بود     -انرژي اتمي مربوط است   

به طور رسمي از سازمان انرژي اتمي بخواهد که در برابر اين مسئله چه موضعي دارد                
و چه اقداماتي کرده است و اطمينان حاصل کند که سازمان انرژي اتمـي ايـن قـسمت                  

اّما دولت هيچ وقـت درايـن       . ود را جّدي گرفته است و از نظردور نکرده است         از وظايف خ  
  . زمينه سوالي از من نکرد

از رياسـت سـازمان حفاظـت      ) ١٩(در اينجا بدنيست اشاره کنم که وقتي اسکندر فيروز          
محيط زيست کنـار رفـت، مـن موقـع را غنيمـت شـمردم و بـا او بـه مـذاکره نشـستم و                          

يل کردم و از او خواستم که به سازمان انرژي اتمـي بـه پيونـدد و                 مسايل را براي او تحل    
در . مسايل مربوط به محيط زيست و ايمني راکتورهاي اتمـي را مـورد مطالعـه قراردهـد      

واقع مي خواستم او ابتدا به عنوان مشاور اين کار را بکند و طرحي براي ايجاد ضوابط و                  
ولـي او کـه از      . ظارت در اين زمينه تهيه کنـد      مقررات مربوط و نيز ساختار ارگان کنترل و ن        

برکنار گذاشتنش بسيار ناراحـت و سـرخورده شـده بـود، درجـواب بـه مـن گفـت کـه بـا               
مـن  . نحوي که او را از کـار برکنـار کـرده انـد اعليحـضرت ايـن امـر را قبـول نخواهنـد کـرد                         

 بـه   و بعـد از گفتگـوئي کـه شـرح آن سـخن را             . مسئله را حضور اعليحضرت مطرح کردم     
. درازا مي کشاند معلوم شد که علي رغم سوء تفاهم ها اعليحضرت مخـالفتي ندارنـد             

او شخـصي   . ولي اسکندر فيروز بعد از مدتي شک و ترديد حاضر نشد ايـن کـار را بکنـد                 
بود که ايران را خوب مي شناخت و در مسايل فني مربوط به محـيط زيـست وارد بـود و                     

بعد ديگر فرصت اين    . ين زمينه کمک خوبي باشد    تجربه کافي داشت و مي توانست درا      
  . که در اين زمينه فکر ديگري بکنم نبود

قبل از پايان اين مطلب الزم است توضيح دهم که درمورد اعمال ضوابط ايمنـي و کنتـرل        
و نظارت بر طرح ساختمان نيروگاه ها، همان طـور کـه قـبال گفـتم، دسـتگاهي خـارج از                     

اشت که کار ما را کنترل کند، ولي بـراي اينکـه اصـول کـار                سازمان انرژي اتمي وجود ند    
رعايت شود و نهايت دقت دراين زمينه بعمل آيد، در داخل سازمان يـک معاونـت ايمنـي                  
اتمي ايجاد کرده بودم که به طور مستقل کار مي کرد و طرح ها را از لحاظ ايمني کامال    

. گـاه ادامـه پيـدا نمـي کـرد         بررسي مي کرد و بدون موافقت آن معاونـت سـاختمان نيرو           
خوب يادم هست، وقتي نوروزي به سـازمان پيوسـت در سـطح مـسئوليت نبـود، ولـي                   
چون بـه تـدريج ديـدم کـه اطالعـات تخصـصي ارزنـده اي دارد و مخـصوصا نکتـه سـنج و                         
اشکال گير است و از کارها انتقاد مي کند او را به سمت معاونت ايمني منصوب کـردم                  

دادم که اين مسايل را زيرنظـر بگيـرد و کنتـرل کنـد و او هـم بـا نهايـت              و به او اختيار تام      
سختگيري عمل مي کرد و وظيفـه کنتـرل را انجـام مـي داد و همـه همکـارانش را هـم                       
دراين زمينه بسيج کرده بود و من اصال دراين کـار دخالـت نمـي کـردم و نقـش مـديريت                      

  . ي کردمخود را با تصميم گيري در زمينه ايمني اتمي مخلوط نم
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  فلسفه مدیریت و سازمان دهی
  
  

همانطور که مي دانيد، سازمان هائي مانند سازمان انـرژي اتمـي کـه داراي               
مقرراتي خارج از مقررات عمومي اداري و استخدامي کشور بودند، هميـشه            
از نظــر مقــررات و مــديريت موردســوال ســازمان عمــومي دولتــي قــرار مــي   

اين بحث خـارج شـويم ممکـن اسـت قـدري راجـع بـه           پيش از اينکه از     . گرفتند
  فلسفه مديريت سازمان و واکنش هاي راجع به آن توضيح دهيد؟

  
اصوال يک کشوري که مي خواهد پي انرژي اتمي برود يک سري عوامل و ارگـان هـا را                   
بايد داشـته باشـد کـه چهـار، پـنج تـا بيـشتر نيـستند و معمـوًال بـه صـورت ارگـان هـاي                     

سياست انـرژي اتمـي بـه طـور کلـي از لحـاظ داخلـي و از                  .  شوند مستقل متجلي مي  
 آمـوزش،   -لحاظ خارجي در دست دولت است، يعنـي دولـت بايـد مثـل هـر زمينـه ديگـر                   

ايـن مـسئله دولـت      .  سياست کلي را در دست خود داشـته باشـد          -صنعت يا بهداشت  
تفاده دوميش اين است که يک جا بايد يک ارگاني مسئول اين بشود کـه آن اسـ                . است

مـثًال در  . خاصي که از انرژي مي خواهند بکنند، حاال هرچه کـه هـست، بـه اجـرا درآيـد           
شـکي نيـست کـه نيروگـاه هـا را بايـد وزارت نيـرو مــي        . ايـران مـسئله نيـرو مطـرح بـود     

حاال نيروگاه عادي مي ساخت با سوخت عادي، نيروگاه اتمـي هـم بايـد مـي                 . ساخت
ه تامين سـوخت و پـشتيباني فنـي تاسيـسات           فعاليت ديگر مربوط مي شود ب     . ساخت

چهارم اينکه بايد يک دستگاهي مي بود     . اتمي که تحقيق و توسعه را نيز دربرمي گيرد        
در . که اين فعاليت ها را از لحاظ ايمني و رعايت ضوابط و مقررات مربوط کنترل مي کـرد                 

توليـدي، يکـي    يکـي کـار     . واقع تفکيک وظائف اتم را مي شود به اين ترتيب خالصه کرد           
کار تامين سوخت، يکي کار تحقيق و توسعه، يکي کار کنترل ايمني تاسيسات، و يکي       

اين در واقع آن چيـزي اسـت کـه درهرجـاي دنيـا اعمـال مـي                . هم سياست کلي است   
برحسب کشور و ابعـاد برنامـه تقـسيم بنـدي هـا کمـي متفـاوت هـستند، ولـي                     . شود

  .اساس کار همان تفکيک وظايف است
  

يران آن روز چـون مـا زمينـه و سـابقه اي نداشـتيم و چـون مـسئله در واقـع از هـيچ                          در ا 
بنابراين الزم بود همه نيروها را جمـع بکنـيم يـک     . شروع شد اين تفکيک اصال ملي نبود      
درآن موقـع تـصميم بـراين قـرار گرفـت کـه همـه               . جا تـا بتـوانيم برنامـه را شـروع بکنـيم           

جمـع بکنـيم کـه خيلـي زود بتوانـد بـه کارهـا سـر و                  امکانات را در سازمان انرژي اتمـي        
صورت بدهد، فعاليت ها را راه بيندازد، آدم ها را تربيت بکند، تکنيک ها را پياده بکند، بـا                   
اين اميد که در مراحـل بعـدي بتـوان بـا رشـد قابليـت هـا و امکانـات، وظـايف را از لحـاظ                   

ن انـرژي اتمـي، همـه ايـن     بنابراين، طبق قـانون تاسـيس سـازما     . سازماني تفکيک کرد  
وظايف به سازمان داده شد و رئيس سازمان از اختيارات بسيار وسيعي برخوردار گرديد              

  . تا بتواند امکانات الزم را براي اجراي برنامه ها بسيج کند
  

بعد از مدتي به تدريج امکانات از لحاظ نيـروي انـساني و             . درابتدا، کار بسيار مشکل بود    
سعه يافت و من تصميم گرفتم تفکيک وظايف را در داخـل سـازمان     دانش هاي مربوط تو   

براي هريک از زمينه هائي که قبال بحث کرديم يک معاونـت ايجـاد کـرديم کـه                  . اجرا کنم 
يکي معاونت نيروگاه هاي اتمـي بـود کـه مـي            . هرکدام مستقال کار خود را انجام دهند      

 کـه مـي بايـست وزارت نيـرو در     ايـن معاونـت در واقـع کـاري را    . بايستي نيروگاه بـسازد   
يک معاونت ديگر معاونت ايمني اتمـي بـود کـه،           . زمينه انرژي اتمي بکند انجام مي داد      

در واقع، بايد يک سازمان مستقل مي بود، ولي حاال در داخل سازمان انرژي اتمي قرار                
يک معاونت سوخت داشتيم که باز او هم بايد کار سوخت را مـي کـرد و مراکـز                   . داشت

اين دو فعاليت اخير هم درکشورهاي      . حقيقاتي داشتيم براي پشتيباني علمي و فني      ت
مـثال درفرانـسه   . بزرگ صنعتي معموال به وسيله يک سازمان مستقل انجام مـي شـود          
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کميسارياي انرژي اتمي و در امريکا کميسيون انرژي اتمي بود کـه ايـن کميـسيون بعـد                  
، بعد هـم  "ERDA)،"Energy Research and Development Agency(تبديل شد به اردا 

کـشورهاي ديگـر   . متمرکـز شـد  " Department of Energy"وظايف مربـوط در وزارت نيـرو  
. تحقيقات معاونت نداشت و به داليلي زير نظرخود من انجام مـي شـد             . هم همين طور  

درواقع تحقيقات از يکسو و تـامين سـوخت از سـوي ديگـر بايـد وظـايف اصـلي سـازمان               
ي اتمي باشد که سازمان ديگر با کـار توليـد نيـرو از يـک طـرف و نظـارت و ايمنـي از          انرژ

درضمن، سازماني مثل سازمان انرژي اتمي معمـوال بايـد          . طرف ديگر کار نداشته باشد    
ايــن . ارگــاني باشــدکه در زمينــه سياســت انــرژي اتمــي توصــيه هــائي بــه دولــت بکنــد

لت باشد، ولي بايد دولت را با توصـيه هـا و            سازمان نمي تواند و نبايد سياست گذار دو       
راهگشائي هائي که مي کند هدايت کند که چه تصميماتي در سـطح کلـي مملکتـي                  

چـون دولـت و     . باز هم اين نقش آخري به عهده سازمان انرژي اتمي افتـاد           . گرفته شود 
نخست وزير دراين زمينه نقش مثبتي نداشتند و در واقع سازمان انرژي اتمي سياست              

بدين ترتيب مي بينيم کـه بـه علـت محـدود بـودن              . گذار دولت در زمينه انرژي اتمي بود      
امکانات، مخصوصا نيروي انساني، وظايفي که در کشورهاي صنعتي به وسيله چهار يا             
پنج ارگان مختلف انجام مي شوند، همه در داخل سازمان انـرژي اتمـي متمرکـز شـده                  

مقابل مسئوليت هاي خطير و گاهي متنـاقض قـرار          بودند و اين امر رئيس سازمان را در         
  .مي داد، چون ماهيت اين فعاليت ها با يکديگر متفاوت مي باشند

  
عامل ديگري که درنحوه مديريت سازمان انرژي اتمي تاثير زياد داشـت، وسـعت برنامـه                

 حاال چرا برنامـه   . ها و نيز سرعت زيادي بود که در اجراي برنامه ها بايد اعمال مي شد              
  .وسيع و چرا سرعت زياد، اين سوال ها مطرح هستند و به موقع به آن خواهيم رسيد

عامل مهم دیگری را هم باید ذکر کنم و آن این بـود کـه نيـروی انـسانی پتانـسيلی کـه              
چون همه کسانی که در     . می توانست در اختيار سازمان قرار گيرد بطور کلی جوان بود          

از سـوی دیگـر آنهـا از افـق          . دند از نـسل جـوان بودنـد       انرژی اتمی تحصيل و کار کرده بو      
های مختلف می آمدند، یعنی در کشورهای مختلف تحصيل یا کار کرده بودند و از لحاظ           

اما . نظام فکری و سليقه در کار یکسان نبودند و این خود احيانا مسائلی ایجاد می کرد               
ایـن جـوان هـا انگيـزه و     همين جوان بودن کادر سازمان دارای ایـن مزیـت بـود کـه همـه       

نيروی فوق العاده ای برای کار کـردن و سـاختن داشـتند و نيـز از عـادات بـد معمـول در                        
دست های آنان آلوده نشده بود و بيشتر ميـل بـه            . دستگاه های بوروکراتيک بری بودند    

بــدین ترتيــب احــساس مــی کــردم کــه بــا . ترقــی و پيــشرفت داشــتند تــا انــدوختن پــول
  .نده این نسل جوان و فرهيخته باشد می توان نتيجه خوبی کرفتمدیریتی که براز

  
مجموع عواملي که در باال ذکـر شـد خيلـي زود مـرا بـرآن داشـت کـه اسـاس مـديريت                        

به محض اينکه تعداد افراد سازمان به جـائي         . سازمان را بر پايه تفويض اختيار قرار دهم       
لـف تـشکيل شـد، بـه        رسيد که گـروه هـاي مشخـصي در سـازمان بـراي کارهـاي مخت               

مسئوالن اين گروه ها اختيار تام دادم که امور مربـوط بـه گـروه خـود و مـسئوليت هـاي                      
بايد گفت که در ابتدا براي همکـارانم کمـي سـخت بـود تـا بـه ايـن                    . مربوط را اداره کنند   

از طرفي من مرتـب درآنهـا حـس اعتمـاد           . نحوه کار خو بگيرند، ولي کم کم عادت کردند        
حتي به خاطر دارم که براي اينکه آنها جرات و جسارت الزم            . لقين مي کردم  به خود را ت   

را براي قبول مسئوليت و تصميم گيري به دست آورند به خيلي از آنها گفتم که تصميم                 
بگيريد و کار را انجام دهيد، اگر نتيجه خوب بود که چه بهتر، اگر گرفتاري پيدا شد مـورد                   

تور انجام آن کـار را بـه شـما مـي دهـم کـه مـسئوليت                  را به من بگوئيد و من خودم دس       
البته من با اين نحوه عمل ريسک       . اشتباهات به خود من برگردد و به آنها ايرادي نباشد         

من بـر روي  . بزرگي مي گرفتم، ولي اين ريسک گرفتن الزمه انجام کارهاي بزرگ است   
 کردم و خوشـبختانه     جوان هاي پرانگيزه کشور و نيروي خالق جامعه آن روز شرط بندي           

واحدهاي مختلف همـه بودجـه خـاص        . نتيجه چند سال کار نشان داد که اشتباه نکردم        
. خودشان را داشتند و حق امضاء با رئيس واحد مربوط بود و به امضاي مـن نيـازي نبـود                   

اصوال هيچ چيز در سازمان منوط به امضاي من نبود و در غيـاب مـن همـه کارهـا انجـام                      
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فهوم اين امر اين نيست که برکارها کنترل نداشتم، ولي اين کنترل به             البته م . مي شد 
  .طرق مختلف اعمال مي شد که مانع از گردش کار نباشد

  
اختيار امضاء که به آنها داده شده بـود در اساسـنامه سـازمان نوشـته شـده                  

  بود یا اینکه شما این اختيارات را تفویض کرده بودید؟
  

اختيارات به رئيس سازمان داده شده بود و به همين علـت            در اساسنامه سازمان کليه     
ايـن رئـيس سـازمان بـود کـه          . هم مسئوليت و پاسخگوئي همه با رئـيس سـازمان بـود           

اختيارات خود را به مسئوالن واحدها تفويض مي کرد، با علم به اين امر که نهايتـا فقـط                   
رسـال، بودجـه    ه. رئيس سازمان است که در مقابل دولت و اعليحضرت مـسئول اسـت            

هرفعاليت و واحد سازمان جداگانه بررسي مي شد و مسئول آن واحـد دفـاع از بودجـه                  
خود را در سازمان برنامه به عهده داشت و بودجه هم درحـساب جداگانـه بـه اسـم آن                    

حّتـي مـوقعي کـه بودجـه     . واحد ريخته مي شد و به امضاء مسئول واحد خرج مي شد         
طرح مي شد مسئوالن اصـلي سـازمان بـه مجلـس            سازمان انرژي اتمي درمجلسين م    

هرواحد يک مدير امورمالي داشت که هزينه . مي رفتند و از بودجه خود دفاع مي کردند   
هــا را انجــام مــي داد و حــساب هــاي هــر واحــد بوســيله حــسابرس هــاي خبــره مــورد  

ار بنابراين هرواحد کامال خودکفا بود و در اغلب موارد محـل کـ            . رسيدگي قرار مي گرفت   
  . واحدها هم از يکديگرجدا بود و هر واحد ساختمان مخصوص خود را داشت

  
  مسئوالن امور مالی و حسابرس ها را چه کسی تعيين می کرد؟ 

  
سازمان انرژی اتمی از لحاظ مالی مستقل بود، یعنی مشمول مقررات دولتـی و دیـوان                

مان بـا رئـيس     مثل سایر مسئوليت ها، مـسئوليت مـالی سـاز         . محاسبات عمومی نبود  
رئيس سازمان مـدیر امورمـالی سـازمان را منـصوب مـی کـرد تـا از سـوی                    . سازمان بود 

رئيس سازمان بر امور مالی سازمان نظـارت کنـد بـرای تـسهيل درگـردش کارهـا طبـق                    
توافق شفاهی که بين رئيس سازمان و وزیردارائی به عمل آمده بود، قرار براین بود که                

ب مـدیر مـالی سـازمان موافقـت وزیـر دارائـی را نـسبت بـه                  رئيس سازمان قبل از انتصا    
بدین ترتيب صالحيت مدیرمالی سازمان مورد تایيد وزیردارائـی    . انتصاب آن شخص بگيرد   

این امر البته برای ما الزام قانونی نذاشـت، ولـی بـرای ایجـاد تفـاهم متقابـل و                    . نيز بود 
این مورد هيچ وقت اختالفی بين      البته در   . تسریع در گردش امور الزم به نظر می رسيد        

  .سازمان انرژی اتمی و وزارت دارائی به وجوذ نيامد
  

مديران مالي گروه هاي مختلف با موافقت رئيس سازمان به وسيله معاون امور اداري و    
کليه هزينـه هـاي سـازمان بـه وسـيله حـسابرسان             . مالي سازمان منصوب مي شدند    

ي شدند حسابرسی می شد و گزارش های        خبره که از سوي رئيس سازمان تعيين م       
چند موسسه حسابرسی بزرگ در اين امـر مـا را           . الزم به رئيس سازمان داده می شد      

همان طور که ديديم عوامل الزم براي اعمال يـک مـديريت غيرمتمرکـز              . کمک مي کردند  
خوشبختانه خيلي زود معلـوم شـد کـه ايـن نحـوه مـديريت               . درسازمان فراهم شده بود   

زم را ايجاد کرده و کارها به سرعت مي چرخند و پيش مـي رونـد و افـراد همـه                تحرک ال 
اّما نقش خود مـن درايـن داسـتان چـه بـود؟ اولـش ايجـاد                 . دراين جهش مشارکت دارند   

مقــررات و ضــوابط اداري و مــالي و اســتخدامي بــود بــه نحــوي کــه امکــان مــديريت غيــر 
ا زحمـات بـسيار و مخـصوصا بـا همکـاري            اين کـار بـ    . متمرکز را به بهترين نحو تامين کند      

کـه بـا صـميميت و        ) ٢٠(موثر سازمان مديريت صنعتي و شخص جمشيد قراچه داغي          
نقـش ديگـر مـن      . صالحيتي قابل ستايش وقت زيادي براي اين کار صرف کرد انجام شد           

برنامه ريزي کارها بـود و هـدف گذاشـتن، کـه ايـن امـر هـم بـا مـشارکت همـه مـديران                      
بـدين ترتيـب معاونـت هـا و واحـدهاي مختلـف هـم مقـررات و                  . م مي شـد   سازمان انجا 

ضوابط را داشتند و هم برنامه شان روشن بود و مـي توانـستند کارهـاي خـود را انجـام                     
غير از اينها، همانطور که در طي اين مصاحبه روشن شد، بيشتر وقت من صرف                . دهند
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ي شـديد داشـت تـا حـد         اين کار چـون جنبـه سياسـي خيلـ         . امور بين المللي مي شد    
ممکن به وسيله خود من انجام مي شد، ولي با گذشت زمان بـه تـدريج معاونـت امـور                    
بين المللي سازمان نيز وارد اين گود شده بود و در خيلي موارد نيـازي بـه مداخلـه مـن                    

  . وجود نداشت
  

اينها که گفتم همه کم و بيش جنبه اداري داشت، ولي نقش اساسي مـن، کـه مهـم                   
 همه آنچه که گفتم بود، روح دادن به بدن سازمان و ايجاد روحيـه در افـراد بـود کـه                      تر از 

مـن بـا همـه همکـارانم، کـه از نزديـک بـا آنهـا در تمـاس                    . سرمايه اصلي سازمان بودند   
سعي مي کـردم روحيـات و       . بودم، يک رابطه دوستي و احترام متقابل ايجاد کرده بودم         

 بين خـود و آنهـا يـک فـضاي دوسـتي و اعتمـاد ايجـاد              انگيزه هريک از آنها را بشناسم و      
اعتقاد من اين بود که اگر سازماني عوامل کارش را درست ترتيب داده باشد نبايد  . کنم

چون کار زياد هـم بيـنش افـراد را محـدود مـي کنـد،                . همکارانش بيش از اندازه کار کنند     
 اسـت بـه زنـدگي       چون براي آنها وقتي بـاقي نمـي مانـد کـه فکـر کننـد، و هـم ممکـن                    

هميـشه در   . خانوادگي آنها يا سالمت آنها آسيب برساند، که آن هم بـسيار بـد اسـت               
مواردي که پيش مي آمد و همسران همکارانم را مي ديدم گوشم تيز بود که راجـع بـه                   

يـک وقـت متوجـه شـدم کـه کـار زيـاد              . زندگيشان چـه مـي گوينـد و چـه گلـه اي دارنـد              
خيلي هـا شـب هـاي هفتـه و نيـز            . ن آسيب زده است   شوهرها به زندگي خانوادگيشا   

پنجشنبه و جمعه کار مي کردند و زياد هم، به اقتضاي کار خـود، در سـفر بودنـد و ايـن                      
کار به جائي رسيد که با صدور يک بخشنامه کـار           . امر همسران آنها را ناراضي مي کرد      

البته در مقررات . ه منخارج ازساعات اداري را ممنوع کردم، مگر در موارد خاص و با اجاز 
سازمان انرژي اتمي هيچ نوع پرداختي براي کـار اضـافي خـارج از سـاعات اداري پـيش                   
بيني نشده بود و همکاران من فقط روي عالقه و فـشار کـار در خـارج از سـاعات اداري                     

البتـه در   . باري با صدور اين بخشنامه تـا حـد زيـادي تـنش فـروکش کـرد                . کار مي کردند  
ان زن هــم داشــتيم، ولــي از ســوي همــسران آنهــا هــيچ وقــت گلــه اي  ســازمان مــدير

  ! نشنيدم
  

تـصميم گيـري هـاي سـازمان        . مسئله ديگرکه خيلي مّهم بود نحوه تـصميم گيـري بـود           
بدين ترتيب که يا کميسيون هائي بـراي        . هميشه به طور دسته جمعي انجام مي شد       

ل مــي شــدند و بعــضي امــور وجــود داشــت کــه بــا شــرکت مــسئوالن ســازمان تــشکي  
تصميماتي را پيشنهاد مي کردند و يا اينکه مورد به مورد مسئوالن مربوط مورد مشورت             
. قرارمي گرفتند و اين تصميمات درجلساتي که مسئوالن حضور داشتند گرفته مي شد            

البتـه بعـضي تـصميم      . اين امر خود مشارکت افراد را در اجراي تصميمات تامين مي کرد           
غلب جنبه سياسي داشتند راسا به وسيله رئيس سازمان گرفته          گيري هاي کلي که ا    

ايـن مـسئله    . مي شد، ولي تا حد مقدور داليل آن براي مـسئوالن تـشريح مـي گرديـد                
تصميم گيري دسته جمعي با مسئله تفويض اختيـار ارتبـاط مـستقيم دارد و ايـن هـردو                   

  .الزم و ملزوم يکديگرند
  

مان انـرژی اتمـی بـه کارمنـدانش         در آن موقع گاهی شنيده می شد که سـاز         
  آیا این درست است؟. حقوق زیاد می دهد

  
البّته سطح حقوق هاي سازمان از دستگاه هاي اداري دولـت بـاالتر             . نه درست نيست  

بود، ولي در مقايسه با سازمان هاي مشابه، مثل شرکت نفت و دانشگاه هـا، حقـوق                 
زمان و مـديران حقـوق هـائي در        درسال هـاي آخـر معـاونين سـا        . هاي سازمان باال نبود   

داشـتند و ايـن حقـوق بـا         ) کمي بيشتر يا کمـي کمتـر      (حدود ماهي بيست هزار تومان      
حقوق استادان دانشگاه در يک سطح بود و از حقوق هاي باالي شرکت نفت پـائين تـر                  

ما بايد به همکارانمان حقوق مکفي مي داديم کـه زندگيـشان مرتـب باشـد، ولـي                  . بود
اعليحـضرت بـه وضـع زنـدگي همکـاران مـن در سـازمان               . ياد مخالف بودم  من با حقوق ز   

انرژي اتمي خيلي توجه داشتند و به من اصرار مي کردند که براي آنهـا زنـدگي خيلـي                   
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خوب تامين کـنم، ولـي مـن مقاومـت مـي کـردم چـون فکـر مـي کـردم روحيـه افـراد در                     
  .سازمان ممکن است منحرف شود
م که امکانات رفاهي، مخصوصا بـراي کـساني کـه در            البته تا حد ممکن سعي مي کرد      

از جمله يک صندوق بزرگ براي وام مسکن        . رده هاي پائين تر قرار داشتند، تامين شود       
تعـداد  . ايجاد کرده بـوديم کـه وام کـافي بـا بهـره کـم در اختيـار کارمنـدان قـرار مـي داد                        

ه خوب درست کـرده     يک باشگا . بسياري از همکاران ما از اين طريق صاحب خانه شدند         
بوديم که کارمندان سازمان اوقات فراغت خود را در آنجا مي گذراندند و اين باشگاه کـه                 

  . نسبتا مجهز بود موجب تقويت روحيه افراد بود
  

دراينجا الزم است کـه يـک مـسئله را هـم مطـرح کـنم و آن ايـن اسـت کـه مـن معتقـد                       
اگـر کارمنـدان    .  به انجـام رسـاند     هستم کارهاي بزرگ را با همکاراني مفلوک نمي توان        

يک سازمان که پول زياد خرج مي کند و طرح هاي بزرگ در دست دارد وضع زندگيـشان                  
درست و مرتب نباشد و به علل مالي درگير گرفتاري هاي مختلف از جمله تـنش هـاي                  
خانوادگي باشند هيچ وقت موفقيت به دست نمـي آيـد، و عـالوه بـراين، فـساد درايـن                    

هر سازمان بزرگي بايد درمقابل فـساد بيمـه شـود و راه تـامين               . نه مي کند  سازمان رخ 
شما چگونه توقع داريـد کـه       . اين بيمه اين است که وضع زندگي کارمندان مختل نباشد         

يک مدير سازمان که قراردادهاي بزرگ را آماده مي کند و پول هاي زياد خـرج مـي کنـد                    
او حـدي مـي گذاريـد کـه قابـل تحمـل             سالم و درستکار بمانـد وقتـي کـه بـراي حقـوق              

من همان طور که گفتم با دادن حقوق و مزايـاي خيلـي زيـاد مخـالف هـستم و                    . نيست
ولـي بايـد مـديران و    . فکر مـي کـنم کـه افـراد را بـه زيـاده طلبـي و تجمـل مـي کـشاند              

متخصصين و همه آنها که چرخ سـازماني مثـل سـازمان انـرژي اتمـي را مـي چرخاننـد                     
اين البتـه   . مرفه باشند تا فساد ايجاد نشود و نتوانند آنها را تطميع بکنند           درحّد معقولي   

براي جلوگيري از فساد عوامل ديگري را نيز بايد         . شرط الزم است و شرط کافي نيست      
  .به کار گرفت که من دراين زمينه سعي بسيار کردم و نتيجه هم خوشبختانه خوب بود

  
مکارانتان ریسک گرفتيد ولـی همکـاران   صحبتی کردید راجع به اینکه درباره ه     

طـی ایـن    . شما به وجه احسن قبول مسئوليت کردند و کارها را انجـام دادنـد             
مدت، هيچ موردی بود که کـسی از جهـت مـالی، یـا ارتباطـات بـا دیگـران، یـا                      

  هزینه کردن پول، یا بستن قرارداد، از جاده راست خارج بشود؟
  
  

اين البته مفهومش اين نيست     . وردي وجود نداشت  تا آنجا که من مي دانم اين چنين م        
من، البته، چون نسبت به ايـن       . که مطلقا هيچ مورد سوء استفاده وجود نداشته است        

مسئله حساسيت زيادي داشتم، خيلي زود مـي توانـستم بفهمـم کـه کـار نادرسـتي                  
وده اگـر بـ   . به نظر من اين نوع موارد درسطح باال وجود نداشته است          . انجام شده است  

دريک مورد، . است، در سطوح پائين سازمان، که از حيطه ديد من خارج بود، بوده است             
فقط، يادم هست که به يکي از مديران حـد وسـط سـازمان نـسبت هـائي مـي دادنـد،                
چون هزينه هاي زيادي به وسيله اين مدير انجام مي شد و به عللي هم مي توانست                 

ورت، يک روز بهمن حکمت نزد من آمـد و گفـت            در هرص . مورد حسادت ديگران قرار گيرد    
که در مورد فالني شايعاتي هست، چه بايد کرد؟ بدون درنگ به او گفتم که خودت يک                 

او بعد از مـدتي برگـشت و گفـت          . بررسي دقيق بکن و نتيجه را هرچه زودتر به من بگو          
دت نتيجه بررسي هاي او نشان مي دهـد کـه ايـن اتهـام دروغ بـوده و ناشـي از حـسا                      

  . داليل خود را گفت و من هم قانع شدم. بعضي افراد بوده است
  

در هر صورت، بعد از انقالب طی سال ها مسئولين بعدی سازمان انـرژی اتمـی پرونـده                  
ها را زیر و رو کردند و باالخره موفق نشدند موردی را پيدا کنند که از لحـاظ مـالی سـوء                      

د از انقالب هـيچ یـک از همکـاران مـن            امر مسلم این است که بع     . استفاده شده باشد  
  .محکوم به سوءاستفاده نشد
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تا آنجا که به خارجي ها مربوط مي شد ما تاجائي که ممکن بود پيچ ها را سفت کـرده   
اّوال هميشه من صريحا به آنها مي گفتم که بايد از هرنوع راه کج رفتن و تطميـع         . بوديم

از . آنهـا را از معاملـه کنـار مـي گـذاريم           کردن صرف نظر کنند چون اگر موردي پيدا شـود           
) اميرعبـاس هويـدا   (سوي ديگر بنا به تقاضاي من و به دستور اعليحضرت، نخست وزير             

به همه سفراي کـشورهاي مـورد نظرمـا گفتـه بـود کـه بـه دولتـشان و بـه موسـسات                        
مختلف کشورشان که با سازمان انـرژي اتمـي طـرف معاملـه بودنـد تاکيـد بکننـد کـه از             

بـه عـالوه آنهـا مـي        .  راه کج رفتن درمورد معامالتشان با سازمان جلوگيري کننـد          هرنوع
مي گرفتيم کـه  )affidavit(دانستند که درموقع عقد هرقرارداداز آنها کتبا شهادتنامه اي   

درآن بايد مي نوشتند که دراين قرارداد هيچ نوع پولي خارج از آنچه که در قـرارداد آمـده                   
  .داخت نشده استاست به کسي يا جائي پر

باز براي محکم کردن پـيچ هـا مـن از همـه همکـارانم خواسـته بـودم کـه درمـورد هديـه                 
. گرفتن از خارجي ها مواظب باشند هديه ارزشش از حد معقول يک تعـارف بـاالتر نـرود                 

ولـي گـاهي   . چون خارجي ها گاهي هديه هائي مي آوردند، مثال يک قلم يا يک کتـاب          
دستور من اين بود که اگر گيرنده هديـه فکـر مـي کنـد کـه                 . دنداين هديه ها با ارزش بو     

ارزشش از حدود صد دالر باالتر است بايد به دفتر من اطالع دهد و نام هديـه دهنـده را                    
اين روال البته بدون اينکه توهيني به همکاران من باشد موجب مي شد که              . هم بگويد 

  . خارجي ها در دادن هديه مواظب باشند
  

اما وسعت کار به حدي بود که نمي شد . ه راجع به سازمان انرژي اتمي بوداين ها هم
بـزرگ کـردن سـازمان،      . انتظار داشت که يک سازمان به تنهائي بتواند از عهده آن برآيد           

اوال اگر سازمان خيلي بزرگ مـي شـد حفـظ          . بيش از اندازه، نه عملي بود و نه مطلوب        
به عالوه در يک سازمان خيلي      . خت تر مي شد   روحيه کار و تعهد کارمندان به تدريج س       

بزرگ طبعا گرايش هاي بوروکراتيک محلي بـراي رشـد پيـدا مـي کننـد و هـيچ اراده اي                     
از سوي ديگر تخصص هـا و تجربـه هـائي درايـران وجـود               . نمي تواند از آن جلوگيري کند     

داخـل  داشت که ما بـه آنهـا نيـاز داشـتيم ولـي بـه آسـاني نمـي توانـستيم آنهـا را در                          
من راجع به اينکه نقش واقعي سازمان چه بايد باشد خيلـي زيـاد              . سازمان جاي دهيم  

  :فکر مي کردم و به اين نتيجه رسيدم که به مصداق شعر زيباي مولوي که مي گويد
  

  آب در کشتي هالک کشتي است 
  ليک دربيرون کشتي ُپشتي است 

  
ه داشته شود و همه کارهائي را که        بايد سازمان درحّد يک سازمان ُپرتوان و ُپرتحرک نگ        

سـازمان انـرژي   . مي توان درخارج از سازمان انجام داد بـه موسـسات ديگـر واگـذار کـرد         
اتمي در واقع مي بايست به صورت عامل تصميم گيري و نظـارت درمـي آمـد و خـدمات             

متاســفانه درايــران . الزم را از طريــق عقــد قــرارداد بــا موســسات ديگــر تــامين مــي کــرد
اتي که بتوانند نيازهاي متنوع سازمان را برآورده کنند خيلي کـم وجـود داشـت،      موسس

ولي افرادي بودند که از نخبگان جامعه بودند و مـي توانـستند ايـن موسـسات را ايجـاد                    
بنابراين مقداري از نيروي من صرف تـشويق ايـن نخبگـان بـراي ايجـاد موسـسات                  . کنند

  . ين کار نتيجه بسيار خوبي گرفته شدمورد نياز مي شد و بايد بگويم که از ا
عالوه بر استفاده اي که به طور مـستمر از دفـاتر حقـوقي و موسـسات حـسابرسي و                    
مهندسين مشاور و نيز از سازمان هـائي نظيـر سـازمان مـديريت صـنعتي مـي کـرديم،            

از بدو  . تعدادي موسسات ايجاد شدند که صرفا براي سازمان انرژي اتمي کارمي کردند           
 اين موسسات قراردادهائي با آنهـا امـضاء مـي شـد کـه براسـاس آن امکانـات                    تاسيس

مالي الزم در اختيارشان قرار داده مي شد که بتوانند نيروي انساني متخصص را جلـب                
  . کنند و پاسخگوي کارسازمان باشند

  
مـسئله سـوخت   . من در اينجا دو سه مورد را ذکر مي کنم بـراي روشـن شـدن مطلـب           

رين و بغرنج ترين مسئله بود و از همـان ابتـدا پـي ايـن بـودم کـه درايـن                      براي من مهم ت   
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سـازمان البتـه کـار خـود را مـي کـرد، ولـي بـا          . زمينه در ايران توانـائي الزم ايجـاد شـود         
امکانات محدودي که داشتيم کارسازمان درحد تحقيق وتوسعه و برنامه ريزي و تـصميم            

بهتـرين  . هاي کوچک اجرائـي محـدود مـي شـد         گيري و نظارت بر اجرا و احيانا انجام کار        
شخصي که مي توانست به ما دراين زمينه کمک کند رضا نيازمند بود که تجربه زيـادي                 

 و نيز شخصي کاردان و توانا بود، و از همه           - شايد بيش از هرکس ديگر     -درصنايع داشت 
که او را مـي  مهم تر از لحاظ اخالقي و درستکاري مورد تاييد و احترام تمام کساني بود           

او درآن زمان مديرعامل مس سرچشمه بود و به سن بازنشـستگي رسـيده              . شناختند
البتـه او   . با او صحبت کردم و او را راضي کردم که در زمينه سوخت به ما کمک کند                . بود

در زمينه سوخت اتمي تخـصص نداشـت، ولـي بـا اطـالع و تجربـه اي کـه داشـت مـي                        
. هده بگيرد و من اطمينان داشتم که موفـق مـي شـود            توانست مديريت اين کار را به ع      

اعليحضرت نيازمند را خيلـي دوسـت داشـت و    . مسئله را حضور اعليحضرت مطرح کردم 
پيـشنهاد مـن مـورد تاييـد اعليحـضرت قـرار گرفـت و اجـازه                 . به او خيلي اعتقـاد داشـت      

نـه  فرمودند که نيازمنـد بازنشـسته شـود و از مـس سرچـشمه اسـتعفا بدهـد و در زمي                    
نيازمنـد شـرکتي تـشکيل داد بـه نـام           . سوخت اتمي به سازمان انرژي اتمي کمک کند       

با اين شرکت قراردادي بستيم و کار خـود        . که زمينه کارش سوخت اتمي بود     " يورايران"
را شــروع کــرد و در مــّدت کمــي افــراد متخــصص را جلــب کــرد و برتوانــائي خــود افــزود و 

  . دادخدمات ارزنده اي به سازمان ارائه 
اگرچـه درسـازمان يـک دفتـر حقـوقي داشـتيم ولـي              . مورد ديگردرزمينه امورحقوقي بود   

حجم کار به قـدري زيـاد و مـسايل بـه قـدري متنـوع بودنـد کـه مجبـور بـوديم بـه ميـزان                  
وسيعي از خارج از سازمان خدمات بگيريم و اين کار را دفاتر حقوقي براي ما انجام مي                  

م از خدمات بسيار ارزنـده سـيروس غنـي و همکـارانش يـاد       از جمله الزم مي دان    . دادند
ولي باز اين هم کافي نبود، مخصوصا که ما ميل داشتيم تخـصص حقـوقي الزم را                 . کنم

کيـوان  . در زمينه انرژي اتمي و مخصوصا موافقت نامه هاي دوجانبه درايران ايجـاد کنـيم              
زديـک مـي شـناختم و    طبري يک متخصص برجسته حقوق بين المللي بود کـه او را از ن           

. هم به تخصص او و هم به روش فکري او و هم به خصوصيات اخالقي او اعتقاد داشتم                 
در ابتدا کمي بيم داشت وارد اين مـاجرا شـود، ولـي بـاالخره               . با او خيلي صحبت کردم    

ايـن دفتـر    . قبول کرد و دفتر مجهزي درست کرد که طبق قرارداد براي مـا کـار مـي کـرد                  
زنــده اي ارائــه داد، مخــصوصا درمــذاکرات بــا کــشورهاي خــارجي در  حقــوقي خــدمات ار

. مورد دیگر پرویز حکمت بـود ). bilateral agreements" (موافقتنامه هاي دوجانبه"زمينه
حکمت یک مهندس بسيار با تجربه و سال ها در سازمان برنامه مسئول بررسـی طـرح                 

بـا او هـم بـه همـين     . ر کشيداو سپس وزیر نيرو شد و پس از چندی کنا     . های فنی بود  
ترتيب صحبت کردم چون به تخصص و خصوصيات اخالقی او اعتقـاد داشـتم بـاالخره بـه                  
توافق رسيدیم که او یک شرکتی برای بررسی محل های مناسب برای احداث نيروگاه              

این کار عملی شـد و او توانـست تخـصص هـای الزم را جلـب                 . های اتمی تشکيل دهد   
این شـرکت نيـز خيلـی موفـق بـود و کارهـای       . برای سازمان کار کندکند و طبق قرارداد  

پرویز حکمت با صداقت و دلسوزی کـم نظيـری بـه مـا خيلـی                . جالبی برای ما انجام داد    
  . کمک کرد

  
منظور من از بسط اين     . موارد ديگري هم بودند که ذکر آنها موجب اطاله کالم مي شود           

يک کشور مي توان صالحيت هاي ارزنده       مطلب اين است که نشان دهم که چگونه در          
اين موسسات  . اي خارج از تشکيالت دولتي، ولي با حمايت و تشويق دولت، ايجاد کرد            

بهترين پشتيبان سازمان بودند و بدون آنها ما هيچ وقت نمي توانـستيم کارهـا را راسـا                  
ايجــاد . بدنيــست اضــافه کــنم کــه نظــر مــن از ايــن هــم دورتــر مــي رفــت . انجــام دهــيم

موسسات خصوصي ُپرتوان در زمينه هاي فني درآينده به ما ايـن امکـان را مـي داد کـه            
بتوانيم در بازارهاي خارجي هم رخنـه کنـيم و در واقـع دانـش و تجربـه اي را کـه در اثـر                         

اگـر موضـوع    . اجراي برنامه انرژي اتمي ايجاد مي شود به کشورهاي ديگـر صـادر کنـيم              
 اتمي مثل آن روزها درجهان مورد نظر بود اين کار عملي            ادامه پيدا مي کرد و اگر انرژي      

  . به نظر مي رسيد
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. در زمينه مديريت دو مطلب مانده که فکـر مـي کـنم توضـيح بيـشتر الزم دارد                  

دومـي  . يکي ضوابطي که طبق آن شما کارمندانتان را اسـتخدام مـي کرديـد            
ه مـي  بودجه، که چگونه تامين مي شد، شـرايطش چـه بـود، و چگونـه هزينـ            

  .شد
  

سازمان انرژي اتمي چون سازمان تـازه و مـستقلي بـود هـيچ نـوع مقرراتـي در اختيـار                      
نداشت؛ نه تنها راجع به استخدام افراد، بلکه راجع به چرخش کار اداري و نحوه کنتـرل                 

ما بايد همه اينهـا را  . کار آن و نيز بودجه و هزينه و نظارت برآن هيچ ضابطه اي نداشتيم          
روشـن بـود کـه تهيـه ضـوابط و مقـررات اداري و               . ديم، که کارمـشکلي بـود     ايجاد مي کر  

مالي مناسب بـراي سـازمان يـک کـار تخصـصي بـود کـه بايـد بـه وسـيله يـک سـازمان              
خوشبختانه درآن موقع سازمان مـديريت صـنعتي بيـنش و           . تخصصي انجام مي پذيرفت   

سـازمان بـودم و بـا       من خود عـضو هيـات مـديره آن          . تخصص الزم را براي اين کار داشت      
از او خـواهش کـردم کـه ايـن          . مدير عاملش جمشيد قراچه داغي خيلي دوست بـوديم        

کار را براي ما بکند و سازمان مديريت صنعتي نيروي بزرگي گذاشت پشت سر اين کـار          
راجــع بــه مقــررات . و بعــد از مــدتي ايــن کــار انجــام و درســازمان بــه اجــرا گــذارده شــد  

ن وقت جمشيد قرچه داغي در ايران در واقع پيشرو يـک ايـده              استخداميش بايد بگويم آ   
اي بود که اساس آن ايده اين بود که مقررات استخدامي بايد زمينه الزم بـراي تحـرک و      

در پيــروي از ايــن نظــر، ســازمان مــديريت صــنعتي . پويــائي يــک ســازمان را فــراهم کنــد
 بررسي اين نظـام، تـصميم       بعد از . چهارچوب يک نظامنامه استخدامي را تهيه کرده بود       

من برآن شد که اين ايده را در سازمان انرژي اتمي پياده کنيم، البته با منطبق کردن آن  
بعد ازمـدتي بررسـي و آزمـايش مقـررات اسـتخدامي            . با خصوصيات و نيازهاي سازمان    

سازمان تهيه شـد و بـه اجـرا گذاشـته شـد و نتيجـه بـسيارخوب بـود و همـه همکـاران                
  .را به خوبي پذيرفتندسازمان آن 

  
يعني خصوصيات هر فـرد درچهـارچوب       . اين مقررات براساس ارزيابي فردي بنا شده بود       

ضوابطي بررسي مي شد و نتيجه ارزيابي به صورت تعدادي امتيـاز درمـي آمـد کـه بـه                    
هـر امتيـاز يـک    . فرد داده مي شد و حقوقش براساس ايـن امتيازهـا تعيـين مـي گرديـد           

. و با ضرب کردن تعداد امتيازهاي يک فرد حقوقش تعيين مي گرديد           ارزش ريالي داشت    
بنابراين هيچ نوع درجه بندي و رتبه و اين نوع عوامل که بيشتر جنبه بوروکراتيـک دارنـد                  
درمقررات ما نبود و به هر فرد تابع آنچه که براي سازمان ارزش داشت حقوق داده مـي           

  . شد
يکـي تحـصيالت،    : ي توانـست امتيـاز بگيـرد      به طورکلي هرفرد از سـه بابـت مختلـف مـ           

 و سـومي    - يعني تجربه کـاري کـه بـراي کـار سـازمان مفيـد باشـد                -ديگري تجربه مفيد  
واضــح اســت کــه مــديران طــراز بــاالي ســازمان بيــشتر   . مــسئوليت و حــساسيت کــار 

  . امتيازهاي خود را بابت مسئوليت و حساسيت کار خود مي گرفتند
 يک کميته امور استخدامي وجود داشت که درآن متخصـصين      براي انجام اين ارزيابي ها    

ايـن کميتـه از لحـاظ تحـصيلي و تجربـه مفيـد              . و کارشناسان فني هم عضويت داشـتند      
امتيازهـاي مربـوط    . بررسي هاي خود را انجام مي داد و به شخص امتيازهائي مي داد            

ي بـود بـه     به مسئوليت و حساسيت کار را من خودم تعيـين مـي کـردم و آن هـم مبتنـ                   
روي هـم رفتـه از ايـن نظـام خيلـي نتيجـه خـوبي                . گزارش هائي که به من مـي دادنـد        

گــرفتيم و فکــر مــي کــنم ســازمان انــرژي اتمــي هــم آزمايــشگاه خــوبي بــراي ســازمان 
درهرصــورت مقــررات اداري و مــالي مــا را هــم ســازمان مــديريت . مــديريت صــنعتي بــود

 اينجا بايد تاکيد کنم که اگر کمک و همکاري          و من در  . صنعتي تهيه کرد و به راه انداخت      
سازمان مديريت صنعتي و نيز توجـه و کوشـش شـخص جمـشيد قراچـه داغـي درايـن                     
زمينه به داد ما نمي رسيد، شـايد سـازمان انـرژي اتمـي هـيچ وقـت نمـي توانـست از             

  . لحاظ مديريت به آن درجه موفقيت برسد
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ي اينکه اين سازمان چون از هيچ شروع     راجع به بودجه مشکل ما خيلي مفصل بود، برا        
بعد، يک دفعه، اين قـدر سـرعت جـذب بودجـه زيـاد شـده بـود کـه                    . شد بودجه نداشت  

چون ما در ابتدا نمـي      . نيازهاي ما هيچ وقت در داخل بودجه، به آن صورت، نمي گنجيد           
اين بنـابراين روال بـر   . توانستيم از يک سال قبل بودجه سال آينده خـود را تخمـين بـزنيم              

شد که بودجه اي براي ما درسازمان برنامه تهيه مـي شـد و کـسري آن از محـل مـاده                      
طبق اين ماده پول اضافي را به ما مي دادند و ما خرج           .  قانون بودجه تامين مي شد     ٦٧

. مي کرديم و در بودجه سال بعد اين را به حساب بودجه سال گذشـته مـي گذاشـتند                  
اينهـا همـه را     . طرح به طرح و برنامه به برنامـه بـود         . البته بودجه يک تکه و دربست نبود      

بودجه هر برنامه و هر واحد به سـازمان برنامـه داده مـي              . به سازمان برنامه مي داديم    
اومي رفت با سازمان برنامه مذاکره مي کرد، بـاال و           . مسئولش هم که معلوم بود    . شد

آنچـه کـه    . عمل مـي کـرد    پائين مي کرد، و بودجه اش را مي گرفت و به امضاء خودش              
براساس بودجه تصويب شده مي گرفتيم، که حسابش روشن بود، وزارت دارائي به مـا        

آنچه که اضافه بر بودجه مصوب نياز داشـتيم بـا سـازمان برنامـه مـذاکراه مـي                   . مي داد 
 به وزارت دارائـي دسـتور پرداخـت مـي دادنـد و مـا مـي                  ٦٧کرديم و آنها براساس ماده      

 اضافه بر بودجه خود مي گرفتيم درسال بعد درقـانون      ٦٧ه ما طبق ماده     آنچه ک . گرفتيم
  . بودجه منظور مي شد و به حساب قطعي گرفته مي شد

در اينجا بايد يک توضيح حضورتان بدهم و آن اين است کـه در تمـام ايـن مـّدت سـازمان                      
عتبـارات  برنامه و مسئوالن آن، مخصوصا مجيدمجيدي رئيس سازمان برنامه و نيز دفتـر ا             

طرح ها که زير نظر محمد تقـي نـورائي اداره مـي شـد نهايـت همکـاري را بـا سـازمان                        
انرژي اتمـي بـه عمـل مـي آوردنـد و تـا آنجـا کـه مقـدوربود تـسهيالت الزم را در اختيـار                           
سازمان ما قرار مي دادند و هيچ وقت با روحيه بوروکراتيک عقـيم کننـده بـا مـسائل مـا                     

  . روبرو نشدند
  

راجـع بـه چـه رقمـي        . بيـشترمربوط بـه حجـم ايـن اعتبـارات اسـت           سوال من   
  صحبت مي کنيم، چه بودجه اي اينجا هست، حدودش چقدر است؟

  
گفتنش خيلي سخت است، براي اينکه به سرعت عوض مي شد و از سالي به سـال               
. ديگر افزايش زيادي داشت و به عالوه بودجه يک پارچه نبود که رقمش درخاطرم باشـد     

  . ا و طرح هاي متنوع داشتيم که هرکدام بودجه خود را داشتندبرنامه ه
  

  خوب، یک رقم کلی می توانيد بگوئيد؟ 
  

فکـر مـی کنـيم در سـال هـای آخـر             . یک رقم کلی وجـود نداشـت      . خيلی مشکل است  
  . چيزی نزدیک سه ميليارد دالر خرج می کردیم
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  نيروگاه ها
  
  

ستم راجع به يکي از کارهاي اصـلي اجرائـي          آقاي دکتر اعتماد، حاال مي خوا     
که سازمان انرژي اتمي انحام مي داد، يعنـي سـاختن نيروگـاه هـاي اتمـي،                 

برنامه ايجاد نيروگاه ها چه بود؟ ميزانش را چگونـه تخمـين مـي              . سؤال بکنم 
زديد؟ چرا درشرائط آن زماِن ايران اين تعداد نيروگاه با اين مقدار مگاوات قرار               

  اد بشود؟بود که ايج
  

آن وقت که اين کار درايران شروع شد، من خيلي خالصه بايد بگـويم، ايـران در يـک فـاز                     
يعنـي رشـد   . رشد سريع صنعتي بود و نيازهاي انرژي کشور به سرعت رشد مـي کـرد      

مصرف برق، حتي مصرف انرژي به طور کلي، درايران يک چيز خارق العـاده و بـي نظيـر                   
درضمن جمعيت هم به سـرعت اضـافه مـي          . خ داده مي شد   بود و به اين نياز بايد پاس      

 سـال بعـد نـه تنهـا جمعيـت مملکـت دوبرابـر يـا                 ٣٠ سال   ٢٠يعني فرض بفرمائيد    . شد
بيشتر مي شد، بلکه نياز سرانه بـه انـرژي، بـه علـت رشـد اقتـصادي و اجتمـاعي، بـه                   

بـزرگ ملـي    بنابراين برآوردن نيازهاي انرژي در ايران يـک مـسئله           . سرعت باال مي رفت   
از طرف ديگر، همين طور که شايد در يک جاي ديگر عرض کردم، پيش بينـي هـاي                  . بود

راجع به نفت آن بود که با آن روندي که پيش مي رفتـيم در سـال هـاي آخـر قـرن ديگـر                         
مقدار قـابلي بـراي صـادرات بـاقي نمـي مانـد و توليـد نفـت بيـشتر بـه پاسـخگوئي بـه                        

ابراين، علي رغم اين که ما نفت داشتيم نبايد فکر          بن. نيازهاي داخلي معطوف مي شد    
 سال ده سال ٥براي اينکه مسئله انرژي تنها در طي        : کنيم که مسئله انرژي نداشتيم    

بنابراين در برنامه ريزي درازمـّدت مـسائل        . مطرح نيست، در طي چند دهه مطرح است       
 سال بعد مي ٣٠ يا ٢٠ به ّحل مسائل   ٧٠انرژي زياد داشتيم و بايد از همان سال هاي          

سياست دولت هم اين بود که در واقع يک ترکيـب تـازه از توليـد انـرژي ايجـاد                    . پرداختيم
بعضي ها که درآن موقع مي شنيدند که ايران رفته پي انرژي اتمي، شـايد فکـر                 . بکنيم

  . مي کردند که ايران مي خواهد تمام انرژي برقش را از اتم بگيرد
 قـرار بـود انـرژي اتمـي کمکـي بکنـد بـراي تـأمين قـسمتي                   .درحالي که ايـن طـور نبـود       

  .ازمصرف انرژي درايران
به طورخالصه در آن پيش بيني هائي که مي شد، همه اش هم خيلي قابـل اطمينـان                  
نبود، براي اينکه اين مسائل قابل پيش بيني نيست، فکر مي کرديم که ايران بايـد يـک                  

بقيـه اش دروهلـه اّول      . رژي اتمي تامين کند    درصد برقش را از ان     ٢٥ تا   ٢٠روزي درحدود   
معطوف به مصرف گاز بود که خيلي مورد توجه بود و قرار بود بخش قابل مالحظـه اي از      

بقيه برق کشور مي بايست تـا حـد مقـدور بـه وسـيله بـرق                 . انرژي کشور را تامين کند    
ود، تـامين   آبي و بخشي از آن نيز به وسيله نفت، که سهم آن در توليد برق درکاهش ب                

داستان اين طور نبود که يک عده بنشينند تعيـين کننـد کـه مـا مـثال دريـک سـال              . شود
در عمـل مـسئله     . چقدر انرژي اتمي مي خواهيم، چقدر انرژي گاز مي خواهيم و غيـره            

در عمل مسئله اين جوري مطرح مي شود که درآن سال تـا             . اين طور مطرح نمي شود    
سازيم، يعني تصميم گيري به برنامه ريزي مربوط نمي         چه حد مي توانيم انرژي اتمي ب      

مخصوصا در يک زمينه تازه اي کـه درآن تجربـه           . شود، به قدرت اجرائي مربوط مي شود      
  . همين طور در باره گاز و در باره آب و نفت. نداشتيم 

  
  . در واقع به سقف توانائي هائي که مي شد ايجاد کرد

  
يعني محدوديت هائي که به مـا اجـازه مـي           . د کرد سقف توانائي که مي شد ايجا     . بله

قبـل از شـروع   . داد تا يک حدي پيش برويم و بيشتر از آن مـشکالت بزرگـي دربرداشـت               
برنامه انرژي اتمي اعليحضرت مسئله بيست و سه هزار مگاوات برق اتمـي را درسـال                

ــد  ٩٠هــاي وســط دهــه   ــرده بودن ــيالدي مطــرح ک ــاوات،   .  م ــست وســه هزارمگ ــن بي اي
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 درصـد قـرار مـي    ٢٥يشبيني رشدساير بخش هاي صنعت برق، ما را درهمان حـدود        باپ
درعمل ما هـيچ وقـت ننشـستيم ايـن را برنامـه ريـزي بکنـيم، بـراي اينکـه آگـاهي                       . داد

. داشتيم که برنامه ريزي در شرايط کار آن روز ما که تجربه اي نداشتيم کـار عبثـي بـود                   
يک تعداد عوامل را نمـي شـناختيم   .  دادتجربه کشورهاي ديگر هم همين را نشان مي      

يک مقدارش مربوط بـه خـارج بـود کـه همـين             . و خيلي ها هم کنترلش دردست ما نبود       
در ابتدا معلوم نبـود کـه واقعـا         . طور که قبال عرض کردم محدوديت هاي مختلف داشتيم        

يگـر ايـن   نقطـه نـامعلوم د  . ما بتوانيم خارجي ها را تا آن حد که مهار کرده بوديم، بکنـيم        
بود که ما چه بايد داشته باشيم که بتوانيم اين برنامه ها را اجرا بکنيم، از لحاظ مـالي،                   

اينها همه محدوديت هائي بود که بـا        . از لحاظ نيروي انساني، از لحاظ زيربناي مملکتي       
حاال اينها محدوديت هائي هـستند کـه در هرکـشور ديگـر مـي               . آنها طبيعتا روبرو بوديم   

  .شدتوانست با
در ايران يک محدوديت اضافي ديگر خيلي زود براي مـا روشـن شـد و آن مـسئله محـل                     

محل مناسـب بـراي نيروگـاه، کـه خيلـي شـرايط             . مناسب براي ايجاد نيروگاه اتمي بود     
ايـن قـدر آزاد نبـوديم کـه هرجـا مـي             . مختلفي دارد، در ايران خيلي کـم پيـدا مـي شـد            

 خودش يک محـدوديت تـازه اي را تـوي کـار آورده              آن هم . خواهيم برويم نيروگاه بگذاريم   
بعد از مدتي صحبت بين خودمان در سازمان و با اعليحضرت به اين نتيجه رسـيديم             . بود

که اصال در اينکار نبايد پي برنامه ريزي باشيم و بايد به صورت پراگماتيک پـيش بـرويم و                   
 هست از لحاظ اجرائي پي ببينيم که تا چه حد مي توانيم اجرا بکنيم، تا چه حد معقول     

. فلسفه کار ما اين بود که برويم ببينـيم چـه چيـز را مـي تـوانيم اجـرا بکنـيم                . اش برويم 
منتها هميشه اين هدف هم در مغز ما بود که باالخره ما بايد يک روزي، فرض بفرمائيد،                 

نـده  اين در نظرما بود، ولي عامل تعيـين کن        .  درصد برق مملکت را تامين بکنيم      ٢٥ تا   ١٥
  . نبود

  
يک عامل ديگر هم هست که در تصميم گيري هاي اوليه ما تاثير زياد داشـت و مـن آن                    

آن چيزي که ما را به اين راه برد که خيلي سريع، حتـي      . عامل را مجبورم اينجا باز بکنم     
سريع تر از آنکه تصور مي شـد، يـا حتـي اعليحـضرت تـصور مـي کردنـد، ايـن کـار را راه                          

اه اتمي بخريم، و شروع کنيم به ساختنش، اين بـود کـه درآن زمـان يـک              بيندازيم، نيروگ 
معلـوم نبـود   . سري شرايط خاص وجود داشت که مـا ايـن کـار را مـي توانـستيم بکنـيم                  

درآن زمـان امکانـات     . چهار سال ديگر يا پنج سال ديگر اين شـرايط وجـود داشـته باشـد               
نفـت را بـه انـرژي اتمـي         مالي مملکت خوب بود و مي توانـست بخـشي از درآمـدهاي              

  . اختصاص بدهد، که شايد بعدها ديگر اين کار عملي نبود
  

يکي ديگر، اعليحضرت در وضعي بودند که اين برنامـه را مـي توانـستند حمايـت بکننـد،                   
معلوم نبود که تـا چنـد سـال بعـد آيـا ايـن حمايـت هـا را مـي توانـستيم                        . پيگيري بکنند 

 اگر آن روز من بـه اعليحـضرت مـي گفـتم ايـن        من خيلي زود حس کردم    . داشته باشيم 
کار مقدماتش وقت زياد الزم دارد، ما بايد اّول برويم آدم تربيت کنيم، بعد شروع کنيم به               
برنامه ريزي کامل و بعد گزارش تهيه کنيم و بعد اين گزارش از اين دسـت بـه آن دسـت             

، سـال   . . .و. . . يم و   بچرخد و بعد با خارجي ها هرکدام بنشينيم و سال ها مذاکره کن            
ها مي گذشت و کاري انجام نمي شد و حمايت اعليحضرت را بـه کلـي از دسـت مـي                   

دولت هم که گرفتار کارهـاي روزمـره خـودش بـود و ايـن برنامـه روي زمـين مـي                      . داديم
اصال اعليحضرت حوصله اين حـرف  . ماند، همان طور که سال ها در وزارت نيرو مانده بود 

 من شکي ندارم که اعليحضرت بعد از يکـي دوسـال از گـزارش گـرفتن و      .ها را نداشتند  
مـن وظيفـه ام آن      . بنابراين من اصال پي آن کـار نـرفتم        . گزارش خواندن خسته مي شد    

روز اين بود که اتم را خيلي زود به عنوان يک عامل باورکردني در ايران بيرون بيـاورم و از      
و مردم ايران قبول کننـد کـه مـي شـود ايـن              اعليحضرت گرفته تا ساير مقامات مملکتي       

تنهـا راهـي کـه وجـود        . براي اين که اولش خيلي ها مي گفتنـد نمـي شـود            . کار را کرد  
داشت که شما حمايت اعليحضرت را هميشه با خودتـان داشـته باشـيد ايـن بـود و راه                    

اعليحضرت بايد مـي ديدنـد کـه ايـن کـار دارد راه مـي افتـد، تـوي           . ديگري وجود نداشت  
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چـون از ايـن کارهـا نفـرت     . گرفتاري اداري نمي افتد، درگير بحث هاي عقيم نمي شـود     
البته اين راه گرفتاري هائي داشت، ريسک هائي داشت که من از آنهـا غافـل                . داشتند
ولي همان طور که قبال عرض کـردم کارهـاي بـزرگ را نمـي تـوان جـز بـا گـرفتن                       . نبودم

ام نـدادن هرکـار الزمـي بـه مراتـب بيـشتر از              به نظر مـن ريـسک انجـ       . ريسک انجام داد  
  .ريسک هائي است که در راه انجام آن کار مي توان قبول کرد

  
ولي شما درمقابل دوسوال بـزرگ قـرار داريـد کـه بايـد بـه آنهـا                  . اينها که گفتيد، درست   

يکي اينکـه   . پاسخ بدهيد، چون اين سوال ها احتماال در مغز خيلي افراد مطرح هستند            
رنظر گرفتن شرايط زمـان از لحـاظ داخلـي و نيـز خـارجي پـي برنامـه اي بـه ايـن                        آيا با د  

بزرگي و با آن سرعت رفتن به صالح بود، و ديگر اينکه تصميم نـسبت بـه ابعـاد و نحـوه                      
اجراي برنامه را در غايت امر چه کسي گرفت و نقش شما دراين زمينه چه بوده اسـت                  

  ؟ 
  

شما دعوت مي کنم که با هم براي چند دقيقه به براي پاسخ دادن به اين سوال من از   
  .  سال پيش برگرديم و ببينيم درآن زمان در کجا ايستاده بوديم٢٢

شرايط آن روز در داخل مملکت چه بود؟ ايران درآن سال ها با سرعتي کـم نظيردرحـال                   
هرسال درحدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه مي شـد و            . رشد و توسعه بود   

ز يــک ميليــون نفــر بــه تعــداد افــراد تحــت پوشــش نظــام آموزشــي اضــافه مــي    بــيش ا
کشور بـه سـرعت صـنعتي مـي شـد و بـا رشـد سـريع طبقـه متوسـط و تحـرک                         .گرديد

چشمگيري که در اين طبقه به چـشم مـي خـورد، نيازهـاي جامعـه بـا سـرعت درحـال                      
. رمي آمد جامعه ما به تدريج به صورت يک جامعه مصرفي د         . رشد بود و متنوع مي شد     

وقتي به تاريح تحّول اقتصادي کشورهاي پيشرفته تـر نگـاه مـي کنـيم، مـي بينـيم کـه                     
در انگلستان دوقـرن پـيش زغـال سـنگ و در            . موتور اصلي اين تحوالت انرژي بوده است      

جاي تاسف اسـت کـه   . امريکاي يک قرن پيش نفت و درکشورهاي ديگر هم همين طور       
به نظر من بين برنامه هاي صـنعتي و زيربنـائي        . برديمما در ايران دير به اين مطلب پي         

هرچه دراين زمينه سـرمايه گـذاري       . کشور نقش انرژي مورد بي توجهي قرار گرفته بود        
شده بود بيشتر متوجه توليد نفت بود تا ايجاد زير بناي مناسـبي بـراي تـامين نيازهـاي                   

ائين بـود و حـال اينکـه گـاز          ميزان سرمايه گذاري درگاز پـ     . انرژي کشور درچند دهه آينده    
از همـه بـدتر     . بهترين و اقتصادي ترين منبع انرژي براي مصارف صنعتي و خانگي اسـت            

بخش برق خيلي عقب بود و آنچه که عمل شده بود، و ظرفيت هائي کـه ايجـاد شـده                    
بـه طـور خالصـه مـا بـرق      . بود، مطلقا پاسخ گوي نيازهاي روز نبود تا چه برسد به آينده         

 توليــد مــي کــرديم و شــبکه هــاي انتقــال و توزيــع درســت و حــسابي هــم   بــسيار کــم
بلکـه مـي گـويم کـه مجمـوع          . من در اينجا از شخص خاصي ايراد نمي گيـرم         . نداشتيم

نظام برنامه ريزي کشورمان دراين زمينـه بيـنش الزم را نداشـته اسـت و سـعي الزم را                    
  . مبذول نداشته است

  
نه تنها در بسياري از دهات برق نداشتيم، حتـي          فراموش نکنيم که درسال هاي آخرما       

مـن بـه    . براي مصرف برق شهرها در تنگنا بـوديم و اغلـب درتهـران خاموشـي داشـتيم                
خاطردارم که دريکي ازجلساتي که در نخست وزيري تشکيل مي شـد و صـفي اصـفيا                 
رياست آنرا داشت بحث فراوان روي اين داستان داشتيم که شهرک غرب کـه دردسـت                

آيـا بـه ايـن      . مان بود برق مي خواست و دولت برق نداشت به اين شهرک بدهـد             ساخت
. ترتيب مي توان جامعه را به سرعت صنعتي کرد و نيازهاي متعـدد اجتمـاعي را بـرآورد                 

آنها که نسبت به هزينه هائي که براي اتم انجام مي شد بانظر انتقـاد آميـز نگـاه مـي                     
هرسـال چـه مقـدار ضـرر کمبـودبرق را مـي             کردند، آيا هيچ وقت حساب کردنـد کـه مـا            

تعــداد بــسياري از کارخانــه هــاي جديــد، چــه در بخــش دولتــي و چــه در بخــش  . داديــم
خصوصي، مجبور بودند برق مورد نياز خود را خودشان توليد کنند و اين خيلي گران تمام 

وقتي برق تهران و يا شهرستان هاي ديگر قطع مـي شـد آسـيب فـراوان بـه                   . مي شد 
  .و اقتصاد کشور وارد مي شدمردم 
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مــن بــه خــاطر دارم کــه در همــان ســال هــا در دوکــشور ديگــر کــه کمبــود بــرق داشــتند 

ايـن دوکـشور هندوسـتان و       . مطالعاتي براي برآورد ضرر کمبود برق بـه عمـل آمـده بـود             
 ٣ تـا    ٢محاسبات نشان مي داد که هريک از اين کشورها درسال بين            . فيلي پين بودند  

شـايد درايـران هـم ضـرر درهمـين      . ر ضرر کمبود برق خود را تحمل مي کردند   ميليارد دال 
البته فرامـوش نکنـيم کـه دو کـشور فـوق از لحـاظ منـابع انـرژي فقيـر                     . حدود بوده است  

يعنـي درمـورد ايـران دچـار آن کمبـود شـدن بـه نظـر مـن           . هستند و ايـران بـسيار غنـي       
  . نشانگر يک خطاي بزرگ برنامه ريزي ملي است

هاي صنعتي پيشرفته درحال حاضر در حدود يک و نيم تا دو کيلو وات قدرت توليـد           کشور
کـه در   ) يعنـي قـدرت کـل توليـد بـرق تقـسيم برتعـداد جمعيـت               (برق براي هر نفر دارند      

ما درسال هاي آخر قبل از انقالب قدرت بـرق        . بيست سال پيش اندکي کمتر از اين بود       
هـدفي کـه اعليحـضرت      . م که بسيار کـم بـود      سرانه اي درحدود دودهم کيلووات داشتي     

 ٢٠ کيلووات بود، که اگر فرض کنيم کـه          ١داشتند و چندين بار هم گفتند رقمي درحدود         
 ٢٠سال الزم بود تا به اين آستانه برسيم، با درنظر گـرفتن رشـد جمعيـت بايـد درمـّدت                     

 سـال  ٢٠يعنـي بايـد مـثال در مـدت        . سال قدرت برق موجود درايـران ده برابـر مـي شـد            
انـرژي اتمـي بـا      .  هزار مکاوات قدرت توليد بـرق ايجـاد مـي کـرديم            ٥٠ تا   ٤٥چيزي نظير   

حرکت سريعي که شروع کرده بوديم، و اگر مشکالتي غيرقابل پيش بيني اتفاق نمـي               
 يعني هفت سال بعد از آغاز برنامـه شـروع بـه توليـد               ١٩٨١افتاد، مي توانست از سال      

بيست سال بعد از شروع برنامـه، شـايد مـي توانـست             ، يعني   ١٩٩٤برق کند و تاسال     
  . هزار مگاوات قدرت ايجاد کند١٢ تا ١٠مجموعا 

از لحاظ مصرف داخلي بزرگترين و جالـب تـرين   . بقيه قدرت مورد نظر از کجا بايد مي آمد      
عالوه براين که ما منابع بسيار عظيم گاز طبيعي داريم، بايـد درنظـر          . منبع انرژي گاز بود   

از . ه اوال مصرف گاز در خيلي مـوارد بـسيار راحـت، تميـز و بـا صـرفه تـر اسـت                      داشت ک 
سوي ديگر گاز طبيعي از لحاظ مـسايل مربـوط بـه محـيط زيـست برسـاير منـابع انـرژي                      

  . برتري دارد
  

 ١٥ تـا  ١٢حال اگردرزمينه گازهم فعاليتي نظير اتم انجام مي شد، شايد مي توانستيم  
نفت و برق آبي هم شايد مـي توانـستند روي هـم             . ن کنيم هزار مگاوات هم از گاز تامي     

بازهم مي بينيم که ). که من دراين رقم شک دارم( هزار مگاوات تامين کنند ١٠در حدود
با همه اين فعاليت ها، که بعضي اشـخاص آنهـا را غيـرالزم مـي دانـستند، مـا بـه حـد                        

کـشورهاي بـسياري    قدرت سرانه يک کيلووات نمي رسيديم و حال اينکه درحال حاضـر             
  . هستند که به اين مرز رسيده يا از آن فراتر رفته اند

بگذاريد من درمقابل سوال شما يک سوال مطرح کنم و آن اين است که آيا در آن زمـان                   
نيمـه  "و هنـوز    " نيمـه صـنعتي   " يـک کـشور    ٢٠٠٠ما هنوز مي خواستيم درآستانه سال       

 مّلي همـه جانبـه مـي تـوانيم خـود را      باشيم و يا فکر مي کرديم که با يک بسيج       " فقير
براي هميشه از عقب ماندگي نجات دهيم و به درجه اي از رشد اقتصادي و اجتمـاعي                 

  برسيم که شايسته ملتي بزرگ درآستانه قرن بيست و يکم باشد؟ 
من براي مّلت ايران سرنوشتي جـز قـدرت و   . من پاسخ اين سوال را در مغزم داده بودم      

و نمي بينم و الزمه آنهـم بيـنش وسـيع داشـتن اسـت، کوشـش                 سربلندي نمي ديدم    
است، سازندگي است و من به سهم کوچک خودم اين رسـالت را قبـول کـرده بـودم و                    
گوش هم بـه مناديـان کـم حافظـه تـرس و واهمـه، نکبـت و بـدبختي و خفـت درمقابـل                         

گرفتـاري آنهـا ايـن اسـت کـه وقتـي کـاري انجـام نمـي          . کشورهاي خارجي نمـي دادم  
ود، ناله سر مي دهند که چرا ما عقب مانده ايم و چون با کتاب و نه با واقعيت سر و  ش

ولي . کار دارند از چپ و از راست دليل مي آورند که ديگران پيشرفت کردند و ما مانديم                
به مجرد اين که کسي همت داشته باشد و بخواهد کار بزرگ و سرنوشت سـاز انجـام                  

قـدرت  "آنهـا چـون     . ن طـور شـد و چـرا آن طـور شـد            دهد، نعـره مـي کـشند کـه چـرا ايـ            
خـود،  " قـدرت تخريـب   "ندارند، ايـن عقـده خـود را بـا تـالش بـراي بـاال بـردن                   " سازندگي

  . تسکين مي دهند
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خواهش مي کنم حوصـله تـان سـر نـرود و فکـر نکنيـد کـه مـن دارم از مطلـب دور مـي                  

د، تفـاوت اصـلي     ببينيـ . نه من درست در دور محوراصلي مطلب صحبت مي کـنم          . شوم
بين بينش وسيع و برخورد بوروکراتيک دراين اسـت کـه درمـورد اّول فقـط مـسائل بـزرگ          

مـن بـا مـسئله اتـم از ديـد يـک             . مطرح مي شـوند و درمـورد دوم فقـط مـسايل کوچـک             
بخـش اعظـم همکـاران مـن        . رسالت ملي روبرو شدم و نه از زاويه يک ماموريت دولتي          

آنهـا احـساس مـي      . فته بودند يک کار اداري نمـي کردنـد        که در واقع اين رسالت را پذير      
حـاال  . کردند که دريک رسالت بزرگ براي يک جهش ملي بـا يکـديگر همپيمـان هـستند                

درمـورد مـن و همکـارانم اتـم بـود           . اصال فرق نمي کند که موضوع اين رسـالت چيـست          
. ي باشـد  ولي مي توانست مثال گاز باشد، و يا نه، بخش ديگري از فعاليت هاي کشور              

خود افراد هـستند کـه      . اين يک حکم اداري نيست که براي افراد وظيفه تعيين مي کند           
مـن يـادم هـست کـه درمقدمـه يکـي از گـزارش        . به خود و وظيفه خود نقش مي دهند      

هاي ساالنه سازمان انرژي اتمي خطاب به همکارانم نوشتم که درست اسـت کـه مـا                 
امر مهم و اساسي ايـن اسـت        . رع مسئله است  در زمينه اتم کار مي کنيم، ولي اين ف        

که ما به طور دسته جمعي دريک تالش ملي درگير هـستيم و بايـد از طريـق امکانـاتي                    
فـردا  . که در اختيار ما هست روز بروز قدرت خدمت کردن به جامعه را در خود بـاال ببـريم              

 به ما اجـازه     اين تعهد و قابليت هاي ما است که       . ممکن است از ما کار ديگري بخواهند      
درواقـع اتـم   . مي دهد وظايف ديگر را بپذيريم و آن را به صورت يک رسالت ملي درآوريـم     

  :جز بهانه اي براي خدمت به جامعه نيست و اين شعر حافظ را آوردم که مي گويد
  
  

  از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است 
  همه اين است وگرنه دل و جان اين همه نيست 

  
  

  ين رسالت درسازمان انرژي اتمي ايجاد شد؟ چطور شد که ا
  

همان طور که قبال گفتم من اين وظيفه را فقط به عنوان يک رسالت قبول کـردم                 . ببينيد
ولـي ايـن    . چون در غير اين صورت به کار خود در دانشگاه بوعلي سينا ادامه مـي دادم               

ازمان القـاء مـي     بايد اين احساس را بـه سـاير مـسئوالن و کارکنـان سـ              . تنها کافي نبود  
يکي تدوين يک برنامه جالب و انگيزاننـده و ديگـري           . الزمه اين امر هم دو چيز بود      . کردم

ايجاد ارتباط عاطفي مبتني بر اعتماد متقابل با مـسئوالن سـازمان و زنـده کـردن حـس                   
بايـد  . وظيفه بايد ملموس و فراگير باشد     . خدمت و ساختن در افراد و نقش دادن به آنها         

بعيـد مـي بيـنم دراطـراف     . بدانند براي چه هدفي کار مي کنند و به کجا مي رونـد    افراد  
وظيفـه  . يک وظيفه بي رنگ و بو و بدون شکل بتوان ايجاد احساس رسالت و تعهد کرد               

بايـد  . بايـد بـه زحمـتش بيـارزد       . بايد انگيزاننـده باشـد    . بايد هيبت و صالبت داشته باشد     
  .ش داشته باشدبايد جنبه چال. افتخار آفرين باشد

  
اگر روز اّول اعليحضرت از من مي خواستند که دفتري درسـت کـنم و بررسـي کـنم کـه                 
چگونه و تا چه اندازه و درچه زماني با چه هزينه اي مي توان از انـرژي اتمـي اسـتفاده                     
کردتا بعد تصميم بگيرندکه چه مي خواهند، و آيا بعد از چند سال بخواهند يـا نخواهنـد،      

خالصه يک چنين وظيفه    . . .  نتوانند، و آيا دولت امکانات خواهد داشت يا نه و            بتوانند يا 
اي به من پيشنهاد مي کردند مـن هـيچ وقـت قبـول نمـي کـردم و بـه کـار سـابقم کـه                           

ولـي  . دانشگاه بوعلي سينا بود و خيلي هم آن کار را دوست داشـتم ادامـه مـي دادم                 
ف کـردن و از ايـن دسـت بـه آن دسـت      چون در نيات اعليحضرت خواندم که پي وقـت تلـ         

کردن نيست و اتم را به عنوان يکـي از محورهـاي مهـم سياسـت انـرژي و نيـز يکـي از                        
عوامل پرتوان تقويت بنيه علمي و فني کشور مي داند و دراين زمينه نيـات بلنـدي دارد                  

ي و يا اگر من وظيفه خود را به نحوي که قبال اشاره کردم نمي ديـدم و علـ                  . قبول کردم 
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رغم ميل اعليحضرت يک دفتر کوچک درست مي کـردم و بـه صـورت بـاري بـه هرجهـت                   
چند نفر را دور خود جمع مي کردم تا بررسي هائي بکنيم تا بعد ببينيم چه مي شـود،                   
دراين صورت سيل افراد قابل و ُپرتوان به سازمان روانه نمي شد و مجبور بودم بـا افـراد                   

اگـر  . ورت چه رسالتي مي توانستم درآنهـا ايجـاد کـنم    تازه در اين ص   . دست دّوم کارکنم  
من خودم به اصطالح گيج مي زدم و نمـي دانـستم چـه بايـد کـرد و بـا محافظـه کـاري                         
بوروکراتيک با مسئله روبرو مي شدم و تسليم نا باوري هاي معمول درجامعه مان مي                

هدف هـاي   . لهب. شدم، چگونه مي توانستم روحيه تحرک و چالش را در افراد زنده کنم            
بلند سازمان انرژي اتمي اولين عامل بسيج تخصص ها و به کارگرفتن آنها درچهـارچوب               

  .يک برنامه ملي بود
  

به نظر من داستان دراينجا از اعتماد بـه خـود شـروع    . و اّما راجع به القاء رسالت و تعهد  
اد بـه  اگر حمل برخودستائي يا غرور بـي منطـق نفرمائيـد، مـن درخـود اعتمـ          . مي شود 

کـه انـسان قـادر اسـت        ) و مـي کـنم    (فکر مي کردم    . نفس عجيبي احساس مي کردم    
همه کاري را انجام دهد مشروط براين که به امکانات خود اعتقاد داشته باشد و آنهـا را             

بايـد آنهـا بـه خـود و         . بسيج کردن همکارانم مّهم بـود     . و اما من مهم نبودم    . به کار گيرد  
پيدا مي کردند، و نيز بايد اطمينان پيدا مي کردند کـه در يـک               قدرت خالقه خود اطمينان     

همه سعي من در اين بود که اين کار انجـام           . کار گروهي ُپرتالش و ُپرثمر درگير هستند      
فلسفه مبنائي اين امر هم اين است که بايد اعتقاد داشت که افـراد ديگـر همـه                  . شود

همـه وطـن پرسـت      .  دادن مي باشد   ُپرتوان هستند، همه امکاناتي دارند که قابل بسط       
همه . هستند و مي خواهند به جامعه خود خدمت کنند، همه درستکار و منزه هستند             

اينها بايد درابتدا فرض اصلي باشد، مگر اينکه روزي درمورد شخصي عکس اين مطلـب               
. در اين صورت آن شخص را بايد مثل علف هرز از باغچـه کنـد و دور انـداخت                  . ثابت شود 

ان به علت اينکه درهر باغچـه ممکـن اسـت چنـد علـف هـرز برويـد از کاشـتن و                       نمي تو 
  .بارورکردن گل صرف نظر کرد

از سـازهاي   . بعد وقتي کار راه افتاد نقش رئـيس بايـد فقـط نقـش رهبـر ارکـستر باشـد                   
يـا  . متفاوت هنرمندان مي توان البته صداهاي مختلف بيرون آورد که دلخراش هم باشد            

اگر هـدف ارکـستري     . وزون و آسماني بيرون آورد که روح پرور باشد        مي توان صداهاي م   
را به نوازد ديگر اين ارکستر نمـي   " گل پري جون  "اين باشد که احيانا روزي بتواند آهنگ        

رهبـر ارکـستر بايـد هـدف را بـاال بگـذارد و       . تواند سمفوني نهـم بتهـوون را تحويـل دهـد         
  . تا بتواند آثار هنري پرارزش را به اجرا درآوردامکانات يک يک افراد ارکستر را باال ببرد 

ابعاد بزرگ برنامه يک مفهوم ديگر هم داشت و آن جهت گيري براي يـک صـنعت اتمـي                   
بـراي ايـن کـه کـشوري بتوانـد درسـطح وسـيعي از نيروگـاه             . تقريبا کامل و مستقل بود    

خت و  اتمي استفاده بکند، بـه يـک تعـداد صـنايع اتمـي جـانبي مربـوط بـه سـيکل سـو                      
مخـصوصا مهـار کـردن مراحـل        . نيزصنايع مکانيک خاص و يـا الکترونيـک و غيـره نيـاز دارد             

مختلف سيکل سوخت اهمّيت بـسيار دارد، چـون ضـامن اسـتقالل آن کـشور در زمينـه                   
اين صنايع جانبي وقتي مفهوم پيدا مـي کننـد کـه برنامـه بـزرگ      . انرژي اتمي مي شود 

  . جاد آن صنايع قابل توجيه از لحاظ اقتصادي نيستباشد وگرنه براي دو سه نيروگاه اي
  
  

حال ايران که دراين زمينه سابقه و تجربه اي نداشت، اگر با برنامه کوچک و بـا سـرعت               
کم شروع مـي کـرد، سـازمان انـرژي اتمـي هـيچ وقـت نمـي توانـست در زمينـه هـاي                         

ائيـد مـا    به عنوان مثـال، اگـر فـرض بفرم        . مختلف فعاليت هاي محسوسي داشته باشد     
يک برنامه براي فقط يکي دو نيروگاه داشتيم، هزينه هائي که براي اکتشاف اورانيـوم و                
يا دست يابي به منابع خارجي اورانيوم و يـا مـشارکت درکارخانـه غنـي کـردن اورانيـوم                    

نـه از لحـاظ اقتـصادي توجيـه      . و غيره مي کرديم همـه بـي معنـي مـي شـد             " اوروديف"
 آنرا دراختيار ما قرار مي داد، چون لزومش را احساس نمـي             داشت و نه دولت اعتبارات    

  . کرد، و نه خارجي ها ما را جدي مي گرفتند



 ٦٦

هدف اعليحضرت و من که دراين زمينه هميشه با هم توافق کامل داشتيم اين بـود کـه           
بعد از دو يا سه دهه ايران داراي صنايع ُپرتوان اتمي باشد و اين جز در قالب يک برنامـه                    

  . جم قابل مالحظه عملي نبودبا ح
  

و اّما آيا اين برنامه انرژي اتمي فقط يک هوس اعليحضرت بـود، کـه بعـضي هـا فکرمـي                    
کنند ايشان از لحاظ پرستيژ و يـا احيانـا بـراي اسـتفاده هـاي نظـامي ايـن برنامـه را راه                        
انداختند، بايد عرض کنم که از لحاظ استفاده هـاي نظـامي و بيـنش اعليحـضرت درايـن                   

اّما آنچه  . بنابراين اين مسئله را کنار مي گذارم      . زمينه، من قبال توضيحات مفصلي دادم     
که بايد گفت اين است که درآن زمان بخش بزرگي از کشورهاي جهان درپـي اسـتفاده                 

کـشورهاي صـنعتي    . از انرژي اتمي بودند و اين نبود که يک باره شاه هوس کرده باشد             
ي کردند تا بخش قابل تـوجهي از نيـروي بـرق خـود را از                با سرعتي زياد خود را مجهز م      

 بـه بعـد تقريبـا    ١٩٧٨باوصف ايـن کـه در امريکـا برنامـه هـاي جديـد از سـال             . اتم بگيرند 
در فرانـسه   .  درصـد بـرق امريکـا از انـرژي اتمـي گرفتـه مـي شـود                 ٢٠متوقف شد امـروز   

روگـاه هـاي اتمـي       ميليـارد دالر در صـنايع اتمـي و ني          ١٠٠درطي دو دهه رقمي بيش از       
آنچه که فرانـسه    . سرمايه گذاري شد و اين رقم فقط مربوط به واحدهاي توليدي است           

در زمينه تحقيق و توسعه و نيز در زمينه اسـتفاده نظـامي خـرج مـي کنـد خـارج از ايـن              
کشورهائي درجهـان  . ژاپن بخش قابل مالحظه اي از برق خود را از اتم مي گيرد          . است

ــا  . يوان نيمــي از نيــروي بــرق خــود را از اتــم بــه دســت مــي آورنــد  ســّوم مثــل کــره و ت
هندوستان و آرژانتين نيز در اين ميدان پيش قدم بوده اند و امروز چين امکانات وسـيعي              

من دراين خالصه وارد بحث     . را بسيج کرده است که بخشي از برق خود را از اتم بگيرد            
گلـستان، شـوروي، بلژيـک سـوئد،        ساير کشورها نشدم وگرنه بايـد راجـع بـه آلمـان، ان            

  .صحبت مي کردم. . . سويس، اسپانيا، کانادا، برزيل، افريقاي جنوبي و 
  

که درست درنيامد به داليلي که عنوان کردن آنها ما را           (درهرصورت همه پيش بيني ها      
درآن موقع براين امر قرار داشـت کـه درآخـر قـرن بيـستم انـرژي                 ) از بحث خارج مي کند    

  .صلي نيروي برق جهان را تامين خواهد کرداتمي بخش ا
ايران ما دراين جهان زندگي مي کرد و انتخاب انرژي اتمي براي تامين بخشي از نيروي                

امروز البته وضـع جهـاني انـرژي بـه کلـي            . برق در ايران کامال طبيعي به نظر مي رسيد        
 وضـع از    بيـست سـال ديگـر     . تغيير کرده است و مسئله ديگر به آن صورت مطرح نيست          

  . چه قرار خواهد بود، نمي دانم
  

. درپايان اين قسمت، چون زياد صحبت کردم، بدنيست به طورخالصـه جمـع بنـدي کـنم                
ابعاد برنامه بزرگ بود براي اينکه کشور به بـرق احتيـاج مبـرم داشـت و آنچـه کـه عمـال                       

نبـود  مقدور بود ساخته شود باز هم پاسخگوي نياز وسيع جامعه درحال رشد سريع ما               
اجراي اين برنامـه امکـان      . و من نمي بينم چرا هدف را پائين تر از آن بايد مي گذاشتيم             

اگر اين سـرعت درکـار      . پذير بود اگر با سرعت انجام مي گرفت وگرنه گرفتار مي شديم           
نبود بسيج امکانـات الزم عملـي نبـود و سـازمان انـرژي اتمـي نمـي توانـست در مـّدت                       

ن ُپرتوان بيرون آيد و از همه مهمتر حمايت اعليحضرت را از            کوتاهي به صورت يک سازما    
  . دست مي داد

  
چه کسي درباره چـوني و چنـدي برنامـه انـرژي اتمـي درايـران تـصميم مـي                    

  گرفت 
  

و اّما راجع به آن قسمت ازسوال شـماکه مربـوط مـي شـود بـه تـصميم گيـري درمـورد                       
ربـوط بـه حجـم برنامـه و ابعـاد           برنامه انرژي اتمـي بايـد بگـويم کـه در اصـل تـصميمات م               

ولي اين را بايـد     . مختلف آن و نحوه اجراي آن را من رأسا گرفته ام و به اجرا گذاشته ام               
اضافه کنم که من کامال از نيات اعليحضرت و نظرات و بينش ايشان دراين زمينـه اطـالع                  

گيرد و  داشتم و مي دانستم که اين تصميمات مورد موافقت و تاييد اعليحضرت قرارمي              
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همانطور که درعمل ديديم همه تصميمات را تاييد        . ايشان پشت اين برنامه مي ايستند     
  . کردند و تا آخر هم از اين برنامه حمايت کردند

بعد از مرحله اّول يعني تصميم گيري هاي کلـي و جهـت گيـري هـائي کـه توسـط مـن                       
سئوالني پيـدا   انجام شد، وقتي وارد اجرا شديم و سـازمان شـکل بـه خـود گرفـت و مـ                   

شدند که کارها را دردست گرفتند، البته ديگر تصميم گيري ها دسته جمعي شد و من                
بعد از بحث و گفتگو و مشاوره بـا همکـارانم تـصميمات را مـي گـرفتم و بـه اعليحـضرت                       

  .گزارش مي کردم
دراينجا الزم است بگويم که اعليحضرت براي کـار سـازمان و بـراي همکـاران مـن قـدر و                     

درتمام مدتي که من افتخار انجام      . زياد قائل بودند و نظر سازمان را قبول داشتند        قيمت  
اين کار را داشتم يک مـورد هـم پـيش نيامـد کـه اعليحـضرت نظـرات مـن يـا سـازمان را                        
نپذيرند و يا دراخذ تصميمي به ما فشار بياورند و هيچ وقت پيش نيامد که همکاران من                 

من چکش متعارف دستگاه هـاي دولتـي را بـر مغـز آنهـا               با انجام کاري موافق نباشند و       
درسازماني که مـستقيما زيـر نظـر        . بکوبم که اين امر اعليحضرت است و بايد اجرا شود         

اعليحضرت اداره مي شد هـيچ وقـت نـه کتبـا و نـه شـفاها مـن همکـارانم را در مقابـل                         
ه در شـان مـن و نـه         اين نه در شان همکـارانم بـود و نـ          . قرارندادم" اوامر مطاع ملوکانه  "

  . شايد درشان اعليحضرت
امروز من، برعکس خيلي ديگر از زعماي قوم که چون درکار خود تعهد واستقالل فکـري                
الزم را نداشته اند همه تقصيرات را به گردن اعليحضرت مـي اندازنـد کـه اوامـري صـادر                    

امـل تمـام   مي فرمودند و ما اجرا مي کرديم، با صراحت تمام مي گويم که مـسئوليت ک             
تصميمات مربوط به انرژي اتمي به شخص من برمي گـردد و هيچوقـت هـيچ تـصميمي                  
به من تحميل نشده است، و بي نهايت خوشـحالم کـه تـصميمات مـن هميـشه مـورد                    

همانطور که قبال هم گفـتم ايـن تـصميمات بـا مـشارکت              . تاييد و حمايت اعليحضرت بود    
گاهي اوقات بعضي از همکاران در      . فتندهمکارانم در سازمان انرژي اتمي شکل مي گر       

بعضي موارد نظرات انتقادي داشتندکه مطرح مي شد و به بحـث گذاشـته مـي شـد و                   
اگر هم مخالفتي دربعضي از آنها باقي مي ماند هيچ وقت بـه طـور جـدي و بـه صـورت                      

  . حال اينکه اين امکان هميشه براي آنها موجود بود. کتبي مطرح نشد
  

مـي گوئيـد کـشور نيـاز بـه          . د، استدالل شما قابل درک است     آقاي دکتر اعتما  
انرژي داشت و بايد در اين راه سرمايه گذاري مي شد و شما هم ايـن کـار را                   

اما، از جانب ديگر، وقتي بـه سـال هـاي قبـل از انقـالب، منظـورم                  . مي کرديد 
يکي دوسال قبل از انقالب است، نگاه مي کنيم مي بينيم که درآمد نفـت بـه                 

اگـر تـورم را هـم درجهـان آن روز و ايـران درنظـر مـي                  (ت پائين آمده بـود      نسب
آيـا فکـر    . و هزينه هاي عمراني دولت هم به سـرعت بـاال مـي رفـت              ) گرفتيم

مي کنيد علي رغم نياز کشور بازهم به اندازه کافي پول باقي مـي مانـد کـه        
اظ بـه ُبـن     دولت سالي چندميليارد دالر صرف انرژي اتمي بکند و آيا از اين لحـ             

بست نمي رسيديد و آيا اين خطر نبود که برنامه هاي شـما بـه عّلـت کمبـود                    
  اعتبارات عمراني ناتمام بماند؟

  
بله سوال جالبي است و من نسبت به اين مسئله از همان روز اّول خيلي فکرکـرده ام                  

ها و پاسخ من امروز همان است که از ابتدا در مغزم بوده است که به آن تصميم گيري                   
من اين برنامه را فقط در بطن يـک اجتمـاع پويـا و متحـول مـي تـوانم                    . منتج شده است  

بنابراين اگر قرار مي بود که اقتـصاد ايـران و رشـد و توسـعه کـشور متوقـف                    . توجيه کنم 
شود و همه ساله همان مقدار پول به صندوق دولت بيايد که مي آمد، معلوم است که                

ولي وضع کـشور در آن روز بـسيار خـوب بـود و مـا يـک                  . به انرژي اتمي احتياج نداشتيم    
رشد سـريع يعنـي ايجـاد ثـروت هرسـال بـه مراتـب               . جامعه درحال رشد سريع داشتيم    

 درصد درسـال  ١٠ تا ٧داشتن يک ضريب رشد درآمد ملي درحدود     . بيشتر از سال پيش   
ري بکنيم اگر نمي توانستيم سرمايه گذا. يعني باال رفتن سطح امکانات سرمايه گذاري   

در يـک جامعـه سـاکن و ايـستا هـيچ      . که ديگر درآمد ملي ما رشدي را نشان نمـي داد    
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بـه جـز دوران کوتـاهي در زمـان          (همانطور که در ايران طـي قـرن هـا           . اتفاقي نمي افتد  
. اتفاقي که بـا سـازندگي و رشـد جامعـه ارتبـاط داشـته باشـد نيفتـاد        ) شاه عباس اّول  

اگـر  . زمين خوابيده بود و ما امکان استفاده از آن را نداشتيم          درتمام آن مّدت نفت ما زير       
بعدها درآمـد نفـت بـه داد مـا رسـيد بـراي آن بـود کـه درصـنعت نفـت مقـادير هنگفتـي                    

.  ميليون بـشکه در روز رسـيد  ٦سرمايه گذاري شد تا ظرفيت توليد نفت ايران به نزديک       
غ هنگفتي سرمايه گـذاري    تازه باز هم همين صنعت نفت درسال هاي آخر هرسال مبال          

مي کرد و نتيجه اين سرمايه گذاري اين بود که ثروت ملـي مـا همـه سـاله زيـادتر مـي         
حاال چرا اين قانون نسبت به اتم صادق نيست؟ چرا بعضي ها فکر مـي کننـد کـه                   . شد

هزينه هاي اتم به دريا ريخته مي شد؟ البته در هرصنعتي ابتـدا بايـد مقـداري سـرمايه               
هرچه تکنولـوژي بـه کـار گرفتـه درآن صـنعت پيچيـده تـر و                 . تا به ثمر بنشيند   گذاري کرد   

صنايع اتمي از ايـن     . پيشرفته تر باشد، زمان الزم براي سرمایه گذاري طوالني تر است          
. بايدسال ها سرمايه گذاري بشود و بعد بهره آن به جامعـه برمـي گـردد               . قبيل هستند 

ت دادهمان سرمايه گذاري هاي کالني بـود کـه          آن چه که صنايع واقتصاد فرانسه را نجا       
امروز فرانسه از تمـام کـشورهاي اروپـا از          . عرض کردم درزمينه انرژي اتمي انجام گرفت      

بـه طـوري کـه نـه تنهـا نيازهـاي            . اين لحاظ جلو است، هم برق فراوان دارد و هـم ارزان           
حظه اي برق به    اقتصاد فرانسه به خوبی تامين مي شود، بلکه درسال مقادير قابل مال           

تنها درآمد صـادرات بـرق فرانـسه درسـال          . همه همسايه هاي فرانسه صادر مي شود      
عـالوه بـراين صـنايع اتمـي فرانـسه هرسـال از طريـق               .  ميليـارد دالر اسـت     ٥/١بيش از   

فروش تجهيزات و سوخت و دانش اتمي ميلياردها دالر صادرات دارد که اين خود برثروت               
   .ملي آن کشور مي افزايد

  
يعني سرمايه گذاری مي کرديم براي توليد و اين خود به           . ما يک کار توليدي مي کرديم     

 اّولـين  ١٩٨١از سـال  . پويائي اقتصاد ما کمک مي کرد و به آن قـدرت بيـشتري مـي داد      
نيروگاه اتمي ما قرار بود برق توليد کند و تا چند سال هرسال يک واحد ديگر مورد بهـره                   

 ميليـون دالر  ٤٠٠ تـا  ٣٥٠هريک از اين واحـدها درسـال درحـدود    . برداري قرار مي گرفت  
 به بعد فعاليت انرژي اتمي ايران ضمن ايـن کـه   ١٩٨١يعني از سال . برق توليد مي کند  

خرج داشت درآمد هم داشت و اين درآمد بـه سـرعت رو بـه تزايـد بـود و اگـر آن برنامـه                      
 ميليـارد دالر بـرق   ٥ چيزي شـبيه  مثال تا امسال ادامه داشت، حاال صنايع اتمي درسال  

  .تحويل اقتصاد کشور مي داد
پس مسئله برسر اين نبود که هرسال دولت هزينـه هـاي اتمـي را بـه پـردازد و چـشم                      

يک سـرمايه   . پولي که دولت به اتم مي داد خمس و ذکات نبود          . داشتي نداشته باشد  
مي شـد و بـالطبع ايـن        گذاري بزرگ بود که به دست فرزندان قابل و عاقل کشور انجام             

سرمايه گذاري به بار مي نشست و باعث باال رفتن ثروت ملي مي شـد تـا بـاز امکـان                     
فراموش نکنيم که کمبود برق هرسـال       . سرمايه گذاري در زمينه هاي ديگر فراهم شود       

اگـر ايـن پـول را       . چند ميليارد دالر به اقتصاد کشور ضرر مي زد يا مانع رشد آن مي شد              
  . مين برق کرده بودند ما به آن بن بست نمي رسيديمقبال صرف تا

  
به طور خالصه بايد عرض کنم که باال رفتن ثروت ملي در اثر سرمايه گذاري هاي اتمـي          
امکانات تازهاي در اختيار جامعه و دولت قرار مي داد که بتوانند به اين سـرمايه گـذاري                  

مي که صنايع اتمـي مـي توانـست         حاال بگذريم از تاثيرات جانبي بسيار مه      . ادامه دهند 
باال رفـتن سـطح علمـي و تکنولوژيـک          . عالوه برتوليد برق بر اقتصاد کشور داشته باشد       

کشور، که انرژي اتمي مي توانست محور اصلي آن باشد، بي شک بـه پويـائي بخـش             
  .هاي ديگر اقتصاد مي افزود و اين خود عاملي براي رشد ثروت ملي بود

ولـي  . وئيـد اينهـا همـه درسـت، ولـي درميـان مـّدت يـا بلندمـّدت                 اّما باز ممکن است بگ    
درکوتاه مّدت دولت مي بايست همه ساله مبـالغ هنگفتـي در اختيـار ايـن برنامـه مـي                    

درپاسخ بايد عرض کنم که مـا فقـط        . گذاشت و اين پول را احتماال ديگر دراختيار نداشت        
براي نيروگاه دارخـوين،    . خريديمنيروگاه بوشهر را که شامل دو واحد بود با پول خودمان            

که آنهم داراي دو واحد بود، چون فروشنده نيروگـاه فرانـسوي هـا بودنـد مـا از فرانـسه                     
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خوشبختانه درآن زمان . براي اين سرمايه گذاري پول قرض کرديم به وعده هاي طوالني  
ابـل  ايران در وضعي قرار داشت که به ما خيلي آسان پول قرض مي دادنـد و از اعتبـار ق                   

برنامه ما اين بود که براي نيروگاه هاي ديگر بخـش بزرگـي             . مالحظه اي برخوردار بوديم   
. از سرمايه گذاري را از منابع خارجي تامين کنيم و اين کـار هـم بـه خـوبي عملـي بـود                      

پس اتم نه تنها بي پول نمي ماند، بلکه عامل مهمي براي رشد اقتصادي و تکنولوژيـک           
من بي انـدازه متاسـف هـستم کـه ايـن برنامـه متوقـف          . تر بود کشور و ايجاد ثروت بيش    

  .ماند
  
  
  

  پيشبرد توليد نيروگاه ها درعمل
  
  

ممکن است توضيح بفرمائيد در مرحله اجرا کارهـا چگونـه پـيش مـي رفتنـد؟                 
نيروگاه ها، بويژه، درچه محل هائي ساخته مي شدند، و پيشرفت برنامه ها             

  چگونه بود؟
  

راي برنامه پيدا کردن محل هـاي مناسـب بـراي ايجـاد نيروگـاه               يکي از مسايل اصلي اج    
به طور خالصه بايد عرض کنم يک نيروگاه اتمي بايـد درمحلـي سـاخته               . هاي اتمي بود  

مي شد که اوال آب به اندازه کافي براي خنک کردن نيروگاه باشد و نيزموقعيت نيروگـاه                 
ا از طريـق دريـا، رودخانـه و يـا           طوري باشد که بتوان تجهيزات بزرگ و سـنگين نيروگـاه ر           

جاده هاي مناسب به نيروگاه رسـاند و نيـز نـوع زمـين انتخـابي از لحـاظ فنـي مناسـب                       
يعنـي  . عامل مهمي که درايران بايد زياد مورد توجه قـرار مـي گرفـت، زلزلـه بـود                 . باشد

يک عامل ديگـرهم   . نيروگاه ها بايد درمحلي ساخته مي شدند که کم زلزله خيز باشند           
يعتا مهم بود و آن نزديکـي نيروگـاه بـه مراکـز مـصرف بـرق بـود، بـدون اينکـه نيروگـاه                    طب

  .درنزديکي مراکز جمعيت ساخته شود
محـل  "يـک برنامـه وسـيع بـراي         . اين شرايط عمده اي بودکه ما بايد رعايت مـي کـرديم           

به منظور تاسيس نيروگاه در دست اجـرا بـود و چندموسـسه مهندسـي مـشاور                 " يابي
بادرنظرگرفتن شرايطي که در باال ذکر شد، خيلـي زود          . مينه براي ماکار ميکردند   دراين ز 

مي توان پي برد که بخش بزرگي از سطح کشور را بايد کنار مي گذاشتيم و ايـن خـود                    
خيلي زود به نتيجه رسـيديم کـه تعـداد محـل هـاي              . در کار ما ايجاد محدوديت مي کرد      

 ١٠ان محدود اسـت و شـايد درغايـت امـر ازحـدود     مناسب براي ايجاد نيروگاه اتمي دراير 
ولي خوب  . البته درهر محل مي توانستيم دو ياچند واحد بسازيم        . محل تجاوز نمي کند   

به طور خيلي خالصه بايـد بگـويم کـه اّولـين            . در اصل اين محدوديتي بودکه درکشور بود      
م دارخـوين و    محل انتخابي بوشهر بود، دومين محـل درکنـار رودکـارون درنقطـه اي بهنـا               

ايـن سـه محلـي بودنـد کـه          . سومين محل درجنوب شـرقي اصـفهان درکنـار زاينـده رود           
درباره آنها تصميم گرفته بـوديم و کـار سـاختن نيروگـاه دربوشـهر و دارخـوين ومطالعـات                    

  .نهائي و اقدامات اجرائي اوليه دراصفهان درجريان بود
  

 ترين محل ها در امتداد خطي       مطالعات نشان مي داد که غير از اين سه محل مناسب          
فرضي قرار داشت که از اصفهان شروع مي شـد و از اراک و زنجـان مـي گذشـت و بـه                 

. در امتداد اين خط مي توانستيم چند محـل داشـته باشـيم            . آذربايجان منتهي مي شد   
بايـد متـذکر شـد کـه ايـن مطالعـات از             . مطالعات بر روي اين محل ها هنوز ادامه داشت        

  .چيده بودند و صرف وقت زيادي را ايجاب مي کردندلحاظ فني پي
اولين نيروگاه اتمي درشبه جزيره بوشهر ساخته شد، که طرح آن به وسـيله موسـسه    

ايـن  . آلمان بود، تهيه شده بود    " زيمنس"که از شرکت های تابعه      » کرافت ورک اونيون  «
بـود از دو    نيروگـاه بوشـهر عبـارت       . موسسه مسئوليت اجراي طرح را بـه عهـده داشـت          
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طبق برنامـه  ). يک ميليون و دويست هزارکيلو وات     ( مگاوات   ١٢٠٠واحد، هريک به قدرت     
 و  ١٩٨٠اي که در قرارداد تنظيم شده بود اولـين واحـد ايـن نيروگـاه بايـد در پايـان سـال                       

 شروع به توليدکنند و به شبکه برق سراسـري متـصل            ١٩٨١دومين واحد در پايان سال      
 خوب پيش رفته بود و ارزيابي مـا ايـن بـود کـه احيانـا بـا چنـد مـاه                    درعمل برنامه . شوند

  . تاخير کار ساختن و به راه انداختن نيروگاه ها به اتمام برسد
  

همزمان با شروع ساختمان اين نيروگاه، وزارت نيرو شروع بـه طراحـي يـک خـط انتقـال                   
وليـد شـده بـه      برق فشارقوي کردکه اين خط هم بايد به موقع آماده مي شـد تـا بـرق ت                 

  . وسيله نيروگاه بوشهر را به شبکه برق سراسري برساند
. از همان ابتداي شروع اين طرح وضع بي آبي منطقـه بوشـهر مـرا تحـت تـاثير قـرار داد                     

همه عوامل نشان مي دادند که اگـر ايـن منطقـه آب داشـته باشـد مـي توانـد بـه يـک                         
حل درسـاحل خلـيج فـارس بـود     منطقه سبز و خّرم و حاصلخيز تبديل شود و چون اين م 

محل مناسبي براي ايجاد تاسيسات صنعتي که يا نياز به واردکردن مواد اّوليه دارند و يا      
  . توليد آنها مي تواند صادر شود بود

به همين عّلت اين فکر در مغز من رشد کرد کـه شـايد بتـوان از انـرژي آب خنـک کننـده                        
. ه کرد و به بـي آبـي ايـن منطقـه پايـان داد              نيروگاه ها براي نمک زدائي آب دريا استفاد       

که طراح نيروگاه بود مطـرح کـردم و از آنهـا            » کرافت ورک اونيون  «نظر خود را با موسسه    
پس از مدتي اين طـرح تهيـه شـد و       . خواستم که موضوع را مطالعه و طرحي تهيه کنند        

 هـر  مورد بررسي ما قرار گرفت و معلـوم شـد بـه قيمـت از دسـت دادن کمـي از قـدرت                   
ازطريـق نمـک    (مي توان مقدار بسيار زيادي آب توليد کـرد          )  مگاوات ٣٠درحدود  (نيروگاه  
بالفاصله طرح سـاختن يـک تاسيـسات بـزرگ بـراي نمـک زدائـي بـه گنجـايش                    ). زدائي

دويست هزار متر مکعب آب در روز تهيه شد و براي ساختن اين طرح يـک مناقـصه بـين                    
قـرارداد تنظـيم و   . ه صنعتي ژاپني برنـده شـد      المللي گذاشتيم که درنتيجه يک موسس     

امضاء شد و کار ساختن کارخانه شروع شد و همزمان با کار ساختن نيروگاه پيش مي                
وقتي اين طرح شروع شد، من به همه وزارت خانه ها و سازمان هـائي کـه مـي                   . رفت

بـه بـي آبـي      باتوجـه   (توانستند با داشتن برق فراوان و ارزان و آب فراوان و نـسبتا ارزان               
طرح هاي توليدي درمنطقه ايجاد کنند نامه نوشتم و از آنها خواسـتم کـه برنامـه                 ) محل

ريزي آينده خود را با علم به ايـن کـه چنـد سـال بعـد منطقـه بوشـهر بـرق و آب فـراوان                          
اگر اين طرح ها اجرا شده بود شبه جزيره بوشـهر و نـواحي              . خواهد داشت تنظيم کنند   

کـشور تبـديل مـي شـد        ) حتي کشاورزي (مراکز صنعتي و توليدي     اطراف آن به يکي از      
  .که مي توانست عامل مهمي براي رشد اقتصاد کشور باشد

  
نيروگــاه دّوم درمحلــي بــه نــام دارخــوين درکنــار رودکــارون و درحــدود صــدکيلومتري         

ايـن نيروگـاه داراي دو واحـد بـود، هريـک بـه              . اهواز ساخته مـي شـد     ) اگراشتباه نکنم (
. فرامـاتوم بــود "طـراح و ســازنده ايـن نيروگــاه موسـسه فرانــسوي    .  مگــاوات٩٠٠قـدرت  

 و واحـد دوم در پايـان سـال          ١٩٨٢برطبق برنامه بايد واحد اّول اين نيروگاه در پايان سال           
  .  مورد بهره برداري قرار گيرند١٩٨٣

  
 و  نيروگاه سّوم، که قرار بـود در اصـفهان باشـد، هنـوز در دسـت مطالعـه و مـذاکره بـود                      

بنـابراين در ايـن مـورد چيـزي نمـي تـوانم             . مشخصات آن به درستي روشن نـشده بـود        
بگويم، جز اينکه به علت کمي آب زاينده رود طرحـي بـا شـرکت سـازنده، کـه قـرار بـود               

آلماني باشد، در دسـت بررسـي داشـتيم کـه نيروگـاه بـه               » کرافت ورک یونيون  «همان  
 تازه نيست، ولي براي قدرت هاي زياد و در          اين تکنيک البته  . جاي آب با هوا خنک شود     

مناطقي که گرماي هوا مي تواند زياد باشد مسائلي ايجاد مـي کـرد کـه بايـد از لحـاظ                     
  . فني بررسي مي شد و راه حل هاي مناسب پيدا مي شد

  
به طور خالصه مي توانم بگويم که علي رغم مشکالت فني، برنامه ساختن نيروگاه ها               

ولـي بـه تـدريج کـه محـل هـاي مناسـب تـر را                .  پيش مـي رفـت     به طرز رضايت بخشي   
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اشغال مي کرديم، از لحاظ محل تازه دچارگرفتـاري مـي شـديم و انجـام کـار و توسـعه                     
از جملـه مـسئله رسـاندن       . شبکه نيروگاه ها مسائل فني تازه اي را ايجـاد مـي کردنـد             

گنجايش جـاده   . تجهيزات عظيم نيروگاه ها به داخل مملکت اشکاالت زيادي دربرداشت         
ها و پل ها، اندازه تونل ها، همه عواملي بود کـه در دسـت بررسـي بودنـد و احيانـا در                       

  .بعضي موارد بايد اصالحاتي در راه ها به عمل مي آمد
. بحث نيروگاه ها بسيار طوالني و جالب است و من به طور خيلي خالصه از آن گذشتم

طول انجامد و نيز اين مطلبي است که        عّلت آن هم اين است که نمي خواهم کالم به           
احمد ستوده نيا، که از اول مسئول آن بوده است، صالحيت بيشتري از من دارد کـه در                  

من فقط تا حّدي که براي آگاهي از برنامـه          . اين باره صحبت کند و داستان را شرح دهد        
  .هاي انرژي اتمي الزم باشد دراينجا گفتم

  
  
  

 اتمي به برنامه انتقال سازمان انرژي
  اصفهان

  
  

آخرين سوال من دراين بخش مربوط به انتقال سازمان انرژي اتمـي از تهـران               
در مطــالبي کــه در ايــن مــصاحبه بــه آن اشــاره کــرده ايــد . بــه اصــفهان اســت

درزمينه هاي گوناگون، به ويژه در رابطه با برنامـه هـاي پژوهـشي سـازمان،             
ي شد که شما قصد داشتيد      درآن زمان شنيده م   . براصفهان تاکيد شده است   

آيـا ايـن    . اصوال مرکز سازمان انرژي اتمي را از تهران به اصـفهان منتقـل کنيـد              
  موضوع صحت دارد؟ 

  
يکي از مشکالت کار ما درتهران اين بود که سـازمان بـا سـرعت زيـاد رشـد مـي کـرد و                        
براي واحدهائي که بزرگ مي شـدند يـا واحـدهاي تـازه اي کـه ايجـاد مـي شـدند بايـد                    

مـا مرتـب در نقـاط مختلـف تهـران سـاختمان جديـد اجـاره و                  . امکانات الزم را ايجاد کنيم    
واحـدهاي سـازمان درنقـاط مختلـف        . تجهيز مي کرديم و باز هم هميشه در تنگنا بوديم         

رفـت و آمـد   . تهران پخش شده بودند و ايـن مـسايل زيـادي را بـراي مـا ايجـاد مـي کـرد         
مـسئله تـامين    . حدها مستلزم صـرف وقـت زيـاد بـود         درتهران مشکل بود و ارتباط بين وا      

  . مسکن براي کارمندان سازمان هم مشکلي بود که هميشه با آن روبرو بوديم
باالخره بـه   . من بارها فکر مي کردم که بايد براي احتراز از اين خفگي چاره اي انديشيد              

. رون ببـريم  اين نتيجه رسيدم که چاره اساسي اين است که سازمان را از تهران بـه بيـ                
اين امر براي ما توليد اشکال نمي کرد، چون نوع کار ما طوري بود که زيـاد بـستگي بـه                     

از سوي ديگر چون قصد داشتيم يک مرکز تحقيقات         . ساير موسسات کشوري نداشتيم   
بزرگ در اصفهان ايجاد کنيم، در هرصـورت دراصـفهان درگيرکارهـاي اجرائـي بـزرگ مـي                  

. راي اجراي طرح مرکز تحقيقات اصفهان بايد ايجاد مي کـرديم          شديم و امکانات الزم را ب     
با بزرگ تر کردن طرح و گنجانيدن طرح جابجائي سازمان به اصفهان ابعاد مسئله بزرگتر               

  . مي شد ولي مسئله تازهاي ايجاد نمي شد
عکس العمل ها همه مثبـت بـود وبـه ايـن            . موضوع را با بعضي از همکارانم مطرح کردم       

م که کارمندان سازمان در مجموع از انتقال سـازمان بـه اصـفهان اسـتقبال                نتيجه رسيد 
چون درآنجا مي توانستند هم از زندگي بهتر و راحت تري برخوردار شوند،             . خواهند کرد 

  . و هم بازدهي بهتري درکار داشته باشند و هم بهتر به خانواده خود برسند
رمورد انتقال سـازمان بـه اصـفهان      بعد ازمطالعه جنبه هاي مختلف مسئله تصميم من د        

درابتدا عکـس العمـل اعليحـضرت       . موضوع را با اعليحضرت درميان گذاشتم     . قطعي شد 
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منفي بود، ولي پس از ارائه داليل و بحث مفصّلي اعليحضرت نظر مرا تاييد کردند و قرار        
  .شد که من پي اين کار بروم

قـبال از اکبـر زاد اسـتاندار اصـفهان          . يک روز با چنـد نفـر از همکـارانم بـه اصـفهان رفتـيم               
. خواسته بودم که نقشه همه زمين هاي اطراف اصفهان را تهيه کند که بررسـي کنـيم                

درآن روز وضع زمين هـاي موجـود را بررسـي کـرديم و مـن متوجـه شـدم کـه در شـرق                         
ايـن زمـين بـزرگ      . اصفهان زمين هاي وسيعي وجود دارد که دست نخورده مانده است          

وسعت جالب بود و هم اينکه کامال مسطح نبود و تپـه هـاي کـوچکي درآن                 هم از لحاظ    
در هرصـورت زمـين را      . وجود داشت که وجود آنها به داليل مختلـف بـراي مـا جالـب بـود                

دراين موقع اکبـر زاد     . پسنديديم و نقشه هاي آن را برداشتيم که با خود به تهران ببريم            
ه اين زمـين بـراي برنامـه مهمـي درنظـر      مرا به گوشه اي برد و سربسته به من گفت ک          

 کـه ايـن زمـين هـا را نبايـد در اختيـار هـيچ                 -! از بـاال   -گرفته شده است و به ما گفته اند       
از او پرسيدم که براي چه طرحي درنظر گرفته شده اسـت؟ او         . موسسه اي قرار دهيم   

وع ايـن   به من گفت که بيش از اين توضيح نمي تواند بدهد و به من توصيه کرد که موض                 
  .زمين را فراموش کنم وگرد آن نگردم

اّول سـعي کـردم ازسـازمان برنامـه     . با اين وصـف نقـشه را برداشـتم و بـه تهـران بـردم             
بـاالخره مـسئله را بـا هويـدا         . باز هـم موفـق نـشدم      . اطالعي درمورد طرح مربوط بگيرم    

 کـه  او هم به محض اينکـه نقـشه زمـين را ديـد بـه مـن گفـت         . نخست وزير مطرح کردم   
دراين زمين قرار است طرحـي اجـرا شـود و قـدرت بزرگـي هـم                 . مسئله را فراموش کن   

پشت اين داستان ايستاده اسـت و اصـال صـالح نيـست کـه مـن درايـن داسـتان درگيـر                
باالخره با اصرار از هويدا اين اطالع را گـرفتم کـه زمـين را بـراي اجـراي يـک طـرح                       . شوم

نظـر گرفتـه انـد و اسـداهللا علـم، وزيـر دربـار،           بزرگ جمبوري بين المللـي پيـشاهنگي در       
طـرح در   . پشت اين طرح ايستاده اسـت و اجـازه آن را هـم از اعليحـضرت گرفتـه اسـت                   

سازمان برنامه به تصويب رسيده و اعتبار آن هم تصويب شده است و کاري نمـي تـوان      
الخره با دو   با. يک نفر هم در نخست وزيري اطالعات راجع به طرح را در اختيار دارد             . کرد

  . سه روز کنکاش اطالعاتي درمورد طرح پيدا کردم
  

در ابتدا، بدون اين که از اطالعم درمورد طرح مربوط صـحبت            . بعد رفتم حضور اعليحضرت   
کنم، گفتم که زمين بسيار مناسبي براي محل سازمان و مرکز تحقيقـات آن پيـدا کـرده                 

 منـاطق را کـامال مـي شـناخت و           ايـشان ايـن   . ام و نقشه را به اعليحضرت نـشان دادم        
بدون شک و ترديد به من فرمودند که بسيار خوب و مناسب است و برو اين زمـين را در                  

وقتي اين را شنيدم، موضوع طـرح جمبـوري پيـشاهنگي را مطـرح کـردم، و             . اختيار بگير 
اعليحــضرت . گفــتم کــه مــي گوينــد ايــن زمــين بــه آن طــرح اختــصاص داده شــده اســت 

اولويت با سازمان انرژي اتمي     .  اين داستان اطالع دارند ولي مهم نيست       فرمودند که از  
من از بـيم اينکـه بـاز بـا دولـت و سـازمان برنامـه          . است و شما برويد و کار خود را بکنيد        

گرفتاري داشته باشم، عرض کردم از قراري که به من گفتـه انـد وزيـر دربـار پـشت ايـن          
دراين جـا اعليحـضرت بـا لبخنـد         . ايجاد کنند طرح است و ممکن است موانعي درکار من         

حاال که اين طور است، من امروز به وزير دربار دستور مي دهم که خودش اوامر                : گفتند
ما را مبني براين که زمين بايد در اختيار سازمان انرژي اتمـي قـرار گيـرد ابـالغ کنـد کـه                       

م، اسـداهللا علـم تلفـن       بعد از اينکه به دفترم بازگـشت      . ديگر شکي در اذهان باقي نماند     
گفـت کـه مـن همـين االن     . پرسيدم چـرا . کرد که فالني تا چه ساعتي در دفتر هستي 

نامه ابالغ اوامر اعليحضرت را امضاء کرده وفوري مي فرستم کـه بـه دسـت خـود شـما                    
يک ساعت بعد، يعني عصر همان روز، فرسـتاده علـم نامـه را آورد و مـن خيـالم               . برسد

خيلي زود زمين را در اختيار بگيـرم و کـار مطالعـات الزم را شـروع                 راحت شد و توانستم     
  . کنيم

  
الزم است توضيح دهم که وسعت اين زمين شايد به اندازه وسعت شهر اصفهان بود و                
الزم بود يک برنامـه ريـزي کامـل بـراي اسـتفاده از زمـين، هـم بـراي تـشکيالت مرکـزي                   
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 هم براي سکونت کارمنـدان سـازمان      سازمان، هم براي مرکز تحقيقات اتمي اصفهان و       
  . انجام شود

که زير نظر نادر اردالن کار  " ماندال"مسئوليت تهيه نقشه جامع اين شهرک به موسسه         
اين کارهـا نـشان از      . کارهاي نادر اردالن را من خوب مي شناختم       . مي کرد سپرده شد   

ي و عوامـل بـارور      يک مغز خالق و با قدرت تصور زياد و نيز اطالع وسيع نـسبت بـه مبـان                 
کار تهيه برنامه جامع با سرعت شروع شد و به مراحـل            . معماري سنتي ايراني داشت   

من به اين طرح خيلي عالقه داشتم و به جنبه هاي اجتماعي و خـدمات               . نهائي رسيد 
به همين علت از سيروس منظور و بهمن . مختلفي که بايد ايجاد مي شد توجه داشتم

. ي طـرح را در مرحلـه تهيـه طـرح جـامع بـه عهـده بگيرنـد               حکمت خواستم که سرپرست   
، کـه از طـرح هـاي        "پرديـسان "سيروس منظور مّدتي با نادر اردالن در تهيه طـرح جـامع             

جالب سازمان حفاظت محيط زيست و از ابتکار هاي ارزشمند اسـکندر فيـروز رئـيس آن             
در . وب مـي شـناخت    سازمان بود، همکاري کرده بود و طرز فکـر و کـار نـادر اردالن را خـ                 

هرصورت همکاري باروري بين سازمان انرژي اتمي و موسسه ماندال برقـرار شـد و مـن                 
اميدوار بودم شهرکي صـنعتي بـسازيم کـه درحـد قالـب      . از نتايج کار خيلي راضي بودم     

قصد اين بود که با مطالعه طـرح        . هاي خشکي که سراغ داشتيم و داريم محدود نشود        
براساس مباني معماري ايراني مجموعـه اي درسـت کنـيم کـه             هاي مهم جهاني و نيز      

  . جاي زيستن و کارکردن به معناي واقعي باشد با همه عوامل اجتماعي و فرهنگي آن
  

انگيـزه ايـن طـرح      . در جوار اين طرح يک طرح کوچک ديگري در دسـت بررسـي داشـتيم              
 بـزرگ در اصـفهان   دراين بود که من و همکاران نزديکم فکر مي کرديم که اگـر ايـن طـرح                

پياده مي شود بايد نه تنها براي آن شهر مـشکالت تـازه اي ايجـاد نکنـد، بلکـه عـاملي                      
  .براي توسعه و ترقي اصفهان شود

دريکي از سفرهاي اصفهان همراه با بعضي از همکارانم از تعدادي خانـه هـاي قـديمي           
اغلـب ايـن   . يماصفهان که قدمت بعضي از آنها به چند صد سال مي رسـيد بازديـد کـرد       

خانه ها که در کوچه هاي شهر قرار داشتند از بهترين آثار معماري دوران گذشته بودنـد           
. و از زيبائي و جنبه هاي بسيار جالب از لحـاظ تقـسيم و ترتيـب فـضاها برخـوردار بودنـد       

متاسفانه اين خانه ها ديگر اغلب صاحب روشن و مسلمي نداشتند و در بين ورثـه کـه       
. دگي نمي کردند گيـر کـرده بودنـد و اغلـب رو بـه خرابـي گذاشـته بودنـد                    در اصفهان زن  

کساني که در اين خانه ها زندگي مي کردند نه به ارزش واقعي آن ها آگاهي داشـتند    
و نه امکان مالي نگهداري و تعمير خانه ها را داشتند، و بيم اين مي رفت که اين خانـه                    

 از عوامـل غنـاي اصـفهان، کـه اغلـب هـم بـه        ها بتدريج از بين بروند، و حال اينکه يکـي  
  .چشم نمي خورد، اين خانه ها هستند

  
درهرصورت، پس از يک مطالعه مقدماتي، طرحي را آغاز کرديم که تعداد چند صد خانـه                
قديمي اصـفهان را بخـريم و بـا همکـاري متخصـصان فـن آنهـا را تعميـر و تـرميم کنـيم و            

، به طـوري کـه مـديران و متخصـصان سـازمان             وسايل زندگي مدرن درآن ها بکار گذاريم      
اين هم موجب دلگرمي آنهـا مـي شـد و هـم زنـدگي کـردن                 . بتوانند درآنها زندگي کنند   

  .آنها دراين خانه ها موجب مي شد که از آنها نگهداري شود
از جملـه مـشغول مطالعـه، بـوديم         . دراصفهان برنامه هاي اجتماعي ديگري نيز داشتيم      

نـگ يـک باشـگاه بـراي کارمنـدان سـازمان درسـت کنـيم کـه درآن             که درکنـار سـّد کوهر     
ــاده باشــد   ــريح و ورزش آم ــدان ســازمان مــي   . وســايل اقامــت و تف ــدين ترتيــب کارمن ب

. توانستند ايام تعطيـل و يـا حتـي تعطـيالت آخـر هفتـه خـود را درآن باشـگاه بـسر برنـد                        
 را در اختيــار برنامــه ديگــري کــه در دســت مطالعــه داشــتيم ايــن بــود کــه امکانــات الزم 

فوتباليست هاي شهر اصفهان قرار دهيم تا يک تـيم ُپرتـوان فوتبـال بـا مربـي متخـصص                   
  . بتواند دراين ورزش موفقيت هائي به دست آورد

درهرصورت همين طور که مي بينيـد قـصد مـا ايـن بـود کـه در شـهر بـزرگ و پـر افتخـار                           
باشيم که از مردم و بافـت     اصفهان جذب شويم و به صورت زائده نامناسب و غريبه اي ن           
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. ما نمـي خواسـتيم سـربار اصـفهاني هـا باشـيم            . شهري اصفهان فاصله داشته باشد    
  . مي خواستيم با آنها زندگي کنيم و دست خالي هم به اصفهان نمي رفتيم

  
. تهيه نقشه هاي اجرائي اين طرح قرار بود به عهده چند دفتر مهندسي سـپرده شـود                

) از جمله در دانشگاه شـيراز     (ايران کارهاي جالبي کرده بود      دفتر مهندسي مدام که در      
دفتـر  . از مّدتي قبل دست اندر کار تهيه نقشه هاي اجرائي مرکـز تحقيقـات اتمـي بـود                 

مهندسي عافا نيز عهده دار تهيـه طـرح هـاي اجرائـي يـک قـسمت از سـاختمان هـاي            
ار بـود از عزيـز      براي تهيه نقشه هاي اجرائـي سـاختمان هـاي اداري قـر            . مسکوني بود 

بـا  . فرمانفرمائيان استفاده کنـيم، ولـي ايـن کـار در حـد مـذاکرات مقـدماتي بـاقي مانـد               
پيشرفت طرح مجبور مي شديم از تعداد ديگري از دفاتر مهندسي نيـز اسـتفاده کنـيم،                 

  .ولي ديگر به آنجا نرسيديم
  

ق طرح هاي بـزرگ     درپايان بايد تاکيد کنم که من معتقد بودم که بايد ثروت کشور از طري             
تعـداد زيـادي از موسـسات مختلـف کـه در تهـران جـا                . در سراسر کشور تقـسيم شـود      

داشتند، مي توانستند به آساني به نقاط مختلف کـشور منتقـل شـوند، و هرکـدام بـه                   
مناسبت نيازها يا مقتضيات خود درجائي مستقر شوند، و به رشد و توسعه آن منطقـه                

اصفهان تقريبا درمرکز کشور قرار     . ي ما امري طبيعي بود    انتخاب اصفهان برا  . کمک کنند 
ازسـوي  . داشت و از همه مرزهاي کشور دور بود، و اين تاحـدي بـه مـا امنيـت مـي داد         

ديگر اصفهان شهر بزرگ و ُپرتواني بـود و بخـوبي مـي توانـست نيازهـاي مختلـف مـا را                      
  .برآورده کند
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  بخش دوم
  
  
  

 انرژي اتمي ايران در رابطه با دولت سازمان
  وعوامل ذينفوذ دولتي و غيردولتي

  
  

  سازمان انرژي اتمي و دولت
  

 آقاي اعتماد، اکنـون مـي خـواهم از شـما راجـع بـه ارتبـاط متقابـل سـازمان                     
 سياسـي کـه درآن زنـدگي مـي          - اقتـصادي  -انرژي اتمي و محـيط اجتمـاعي      

خگوئي سازمان بـه دولـت؛ رابطـه        کرديد سؤال کنم؛ بويژه درباره مسئله پاس      
شما با دولتمردان ديگر؛ و احيانًا فشارهاي سياسي يـا اقتـصادي کـه طبيعتـًا      
به هر دستگاهي که بودجه قابل مالحظه اي دارد و خرج مـي کنـد وارد مـي                  

  . از مورد پاسخگوئي شروع کنيم. شود
  

 کـار سـازمان     من هميشه معتقد بودم که دولت بايد بـه نحـوي راهـي پيـدا کنـد کـه بـر                    
ايـن فرهنـگ پاسـخگوئي را مـن مـي خواسـتم ايجـاد         . انرژي اتمي نظارت داشته باشد    

کميته انرژي اتمي هم چنددفعه کـه تـشکيل         . بکنم، که متاسفانه تا آخرش ايجاد نشد      
. يا به تعارف مي گذشـت و يـا سـوال هـاي بـي مـورد        . شد جنبه بسيار ظاهري داشت    

رسـيد کـه سـازمان انـرژي اتمـي را کنتـرل بکنـد يـا                 هيچ وقت آن کميته به اين مرحلـه ن        
و در زمـان نخـست      ) ٢١(فقـط بعـد از سـقوط دولـت آموزگـار          . برنامه اش را بررسي کنـد     

وزيري شريف امامي، که من استعفا دادم و احمد ستوده نيا به رياست سازمان انـرژي                
ن به من گفته شـد کـه درکميتـه هـاي بعـدي آقايـا      . اتمي منصوب شد، وضع عوض شد   

آن . آمدند و نشستند و شروع کردند به ايراد گرفتن که چرا اين جور شد يا آن جـور شـد     
آن وقت در مملکت همه کس بـراي همـه کـس ايـراد              . وقت ديگر ايراد مفهومي نداشت    

ولي آن روزي که من بـودم، کـه احتيـاج داشـتم آقايـان دسـت بگذارنـد روي              . مي گرفت 
د، هيچ اين فشار روي مـن نبـود و هـيچ وقـت هـم            برنامه ها و مرا تحت فشار قرار بدهن       

اصال نه کمکي درسطح اسـتراتژي و       . هيچ چوبي توي چرخ سازمان انرژي اتمي نکردند       
بنـابراين آن بيمـي کـه در اول         . برنامه ريزي کردند نه مشکل تراشي درست و حـسابي         

 خـاص   اصـال دولـت هـيچ وقـت نـه تنهـا از اختيـارات              . اعليحضرت داشتند مورد پيدا نکـرد     
خــودش اســتفاده نکــرد کــه ســازمان انــرژي اتمــي را کنتــرل کنــد، بلکــه حتــي خــارج از  
مکانيسم دولتي هم اين کار را نکرد که مثال آقايان وزراء يـک روز بگوينـد اصـال مـا دولـت           
نيستيم، آقا بيا اينجا و به ما، افرادي که درکارهاي مملکتي وارد هستيم و نظـر داريـم،                  

. چکار مي کنيد و به اين ترتيب با من يـک گفتگـو داشـته باشـند                دوستانه شرح بده که     
نخست وزير هم تا آخر به من نگفت که آقا چکار مـي کنـي، يـک روز صـبح تـا عـصر بيـا                          

من به قدري از اين لحاظ  . پيش من ببينم که اصًال در سازمان انرژي اتمي چه مي گذرد           
 يک روز به نظـرم رسـيدخودم   درخالء قرار گرفته بودم و احساس بي وزني مي کردم که 

مّدعي خودم بشوم؛ امکاني فراهم کنم که مـسائل را بـشکافيم و آنهـا را بـدون درگيـر                    
بودن با مسائل روزمره بررسي کنيم که چکار مي کنيم و بـه کجـا مـي رويـم و تـاثيرات                      
مختلف اين برنامه در جامعه از لحاظ اقتصادي، از لحاظ اجتماعي، از لحاظ علم، از لحاظ                

وسيله اي که باالخره به عقلم رسيد اين بـود       . تکنولوژي، از لحاظ محيط زيست چيست     
که يک عده از افرادي که خودشان تکنيسين ايـن کـار نيـستند، يعنـي حرفـه شـان اتـم         
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نيست، ولي شعور و معرفت الزم را براي اين نوع بررسي ها دارند، دور هم جمـع کـنم                   
  . و اين وظيفه را به آنها محول کنم

  
خوشبختانه در شاخه معاونتي که سيروس منظور مسئولش بود يک سـري از ايـن آدم                

اينها اغلبـشان جـوان     . ها وجود داشتند که در زمينه هاي مختلف در آنجا کار مي کردند            
بودند، تحصيلکرده بودند، و يک مقداري هم انتقاد کننده، نه از سازمان ولي بطـور کلـي         

من ديـدم اينهـا درسـت آن مشخـصاتي را دارنـد کـه               . وراز جامعه و از نظام حاکم برکش      
اينها را خواستم، يک جلسه تشکيل دادم و نظرم را به آنها گفـتم، برنامـه                . الزم هست 

ام اين بود که يک بررسي خيلي وسـيع در تمـام تاسيـسات انـرژي اتمـي و هـدفگيري                     
 سفيد چاپ کـنم و      هاي اين برنامه بکنيم، با اين ديد که من اين مطالعه را بصورت کتاب             

در اختيار همه قرار بدهم؛ نـه بـصورت گـزارش دولتـي کـه فقـط چنـد نفـر بخواننـد بلکـه                    
فکر مي کردم که بعد مردم بـاالخره        . بصورتي که هرکس بتواند در کتابفروشي ها بخرد       

  . به نحوي توي گود مي آيند که ببينند اين دستگاه برايشان چکار مي کند
  

مـن بخـشنامه کـردم    .  کار را زير نظر سيروس منظور انجام دهند        آنها قبول کردند که اين    
به تمام واحدها که هرنوع اطالعي اينها مي خواهند دراختيارشان قرار بدهند کـه اينهـا                

بعد هم گفتم هرچند وقت يـک دفعـه خـود مـن هـم درجلـسه                 . بتوانند کارشان را بکنند   
روع شـد، رفتنـد و آمدنـد،        کـار شـ   . حرف هايتان را درحـضور مـن بزنيـد        . شرکت مي کنم  

هي زمان گذشت ما ديديم چيزي از اين برنامه         . اطالع يک مقداري گرفتند، پس و پيش      
روي سيروس منظور فشار گذاشتم که بـاالخره ايـن کـار را بايـد انجـام                . عايد نمي شود  

کـم کـم خودشـان    ) يک نفرشان خـانم بـود     (بعد معلوم شد که آقايان و خانم ها         . بدهند
يعني آمادگي مغزي و جسارت الزم را نداشتند که وارد يک همچين داسـتان              . پس زدند 

بزرگي بشوند و بيايند بنشينند عقل هايشان را بگذارند روي هم، بررسي بکنند ببيننـد               
دلـشان مـي خواسـت نـق بزننـد و نـه نـق درسـت و                  . اين داستان گرفتاريش کجاسـت    

چون من صادقانه .  ناراحت کرد  اين موضوع خيلي مرا   . حسابي، نقي که فقط اذيت بکند     
. قصد داشتم مسئله از هر لحاظ بررسي شـود و نتيجـه را بـه ملـت ايـران اطـالع دهـم                      

علت هم اين بود که من به ماهيت اين برنامه و به نحوه اجراي آن اعتقاد قـوي داشـتم                    
و به عالوه ميل داشتم که هموطنانم درزباني که براي آنها مفهوم داشته باشـد مـاجرا                 

  .  درک کنندرا
  
  
  

  رابطه با دولت
  

در زمان نخست وزيري اميرعباس هويدا يعني نـه زمـاني کـه هويـدا نخـست                 
وزير بود و نه زماني که آموزگـار هـيچ کـس از سـوي دولـت از شـما سـوالي                      

  نکرد، با شما کنکاشي نداشت؟ 
  

. ي کنـيم  آن داستان ديگري است، که بعدًا مطـرح مـ         . حاال، زمان آموزگار را بگذاريم کنار     
ولي درپاسخ شما بايد بگويم که نه در زمان هويدا و نه در زمـان آموزگـار دولـت بـه مـن                       
کمک فکري نکرد و با من گفتگو نداشت و حال اينکـه مـن طالـب ايـن گفتگـو بـودم و در                        

  . مواردي اين موضوع را ثابت کردم
  

ر سـه مـورد نخـست    تا آنجا که به خاطر دارم در زمان هويدا د. از زمان هويدا شروع کنم 
نوبت اّول درجلسه اي بود که از مؤسسات        . وزير و دولت مسائلي را با من مطرح کردند        

درآن جلسه که با حـضور آقـاي        . بزرگ دولتي دعوت شده بود درجلسه اي شرکت کنند        
هويدا و چند وزير تشکيل شد از ما خواستند که ترتيبي بدهيم که کارهـاي طـرح هـاي                   
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اني ها انجام شود و از اسـتخدام خـارجي هـا در سـطح کارهـاي                 عمراني به وسيله اير   
من فورًا اين نظر دولت را به مقاطعه کاران سازمان          . ساختماني و نظائر آن اجتناب شود     

طرح اصـلي در دسـت اجـرا طـرح نيروگـاه اتمـي بوشـهر بـود کـه بـه                      (که خارجي بودند    
م دراين زمينه همکـاري     آنها ه . ابالغ کردم ) وسيله يک موسسه آلماني انجام مي شد      

تعدادي تکنيسين ايرانـي    ) يا ازمليت هاي ديگر   (کردند و به جاي تکنيسين هاي آلماني        
ولـي  . در زمينه هاي مختلف به سرعت تربيت کردند و به تدريج آنها را به کار گماشـتند                

بعد براي اين کار تاوان بزرگي داديم، چون آنها نتوانستند رعايت همه جنبـه هـاي فنـي                  
 بکنند و قسمت اعظم آنچه به دست آنها انجام شده بود بـا مـوازين فنـي مـورد نظـر                      را

مطابقت نمي کرد و مجبور شديم قسمتي از آن کارها را خراب کنيم و مجـددا بوسـيله                  
  .متخصصين خارجي بسازيم

  
 مورد دّوم درموقعي بود که دولت از لحاظ مالي درمضيقه بـود و مـي خواسـت در طـرح                    

نخست وزير مسئله را با من مطرح کرد و من صميمانه           . رفه جوئي کند  هاي عمراني ص  
به ايشان گفتم که دراين مورد همه نوع همکاري را با سازمان برنامه خواهم کرد، و اگر                 
قرار شود برنامه ها را کنـدتر انجـام دهـيم و يـا راه هـائي بـراي پـائين آوردن هزينـه هـا                          

ايـن زمينـه مـي تـوانم راهگـشائي هـاي الزم را              درنظر بگيريم، کامًال مطيع هستم و در        
قرار شد در يک جلسه شوراي اقتصاد شرکت کنم و درحضور اعليحضرت مـسئله              . بکنم

درآن جلسه اعتبارات سازمان هاي ديگر مطرح شـد و تـصميماتي گرفتنـد،              . مطرح شود 
نامـه  ولي درمورد سازمان انرژي اتمي اعليحضرت زيربار نرفتند و صـريحا فرمودنـد کـه بر               

دراينجـا  . هاي انرژي اتمي همـان اسـت کـه هـست و کـسي نبايـد بـه آن دسـت بزنـد                      
بدنيست که بقيه داستان را هم بگويم و آن ايـن اسـت کـه وقتـي جلـسه تمـام شـد و                       
همه صف کشيده بوديم براي خداحافظي، اعليحضرت بـا همـه دسـت دادنـد و مـوقعي            

. د دونفـري بـه اطـاق ديگـري رفتـيم     بعـ . که به من رسيدند به من فرمودند که با من بيـا  
اعليحضرت در را بستند و به من گفتند که مواظب باشم که دولت به برنامه هاي اتمي                 

فرمودنـد ايـن بـه تـو مربـوط نمـي         . عرض کردم که دولت مشکل مـالي دارد       . دست نزند 
عرض کردم خوب به مـن مربـوط نمـي شـود، امـا بـه                . تو بايد کارت را انجام دهي     . شود

فرمودند به من هم مربوط نمـي شـود، مـن کـه وزيـر دارائـي       .  مربوط مي شود شما که 
دولت بايد پول برنامه هاي اولويت دار مملکت را بدهد، و از همه مهمتـر برنامـه            . نيستم

مـن در ايـن گفتگـو     . هاي مربوط بـه انـرژي اسـت کـه انـرژي اتمـي درصـدر آن قـرار دارد                   
هـاي اعتبـاراتي دولـت شـک دارنـد،      احساس کردم کـه اعليحـضرت نـسبت بـه اولويـت       

مخصوصًا در زمينه انرژي که فکر مي کردند دولت به اندازه کافي درايـن زمينـه کوشـش       
البّتـه مـن هـم بـه ايـشان حـق مـي دادم، نـه از آن روکـه خـودم مـسئول                         . نکرده است 

قسمتي از اين برنامه بودم، بلکه از اين لحاظ که يک جامعه که به سوي صنعتي شدن                 
 و ادعا مي کند که وسائل رفاه مردم را تـامين کنـد بـيش از همـه چيـز و شـايد         مي رود 

ما درآن روزها برق خيلي کم داشتيم و        . پيش از همه چيز بايد مسئله انرژي را حل کند         
حتي درتهـران بـه     . در زمينه توليد و توزيع برق به اندازه کافي سرمايه گذاري نشده بود            

وضـع شـهرهاي کوچـک و       . ت بـرق نمـي دادنـد      بعضي از شهرک هـاي تـازه سـاز درسـ          
هيچ جامعه مدرني نمي تواند بدون داشتن برق فـراوان          . روستاها هم که بسيار بد بود     

خاموشـي  . رشد کند و به جلو برود و ما در اين زمينـه تـا آخـرين روزهـا کوتـاهي کـرديم              
س ضد هاي برق تهران شايد يکي از عواملي بود که زندگي مردم را مختل کرد و احسا               

  . دولتي را در مردم ايجاد و يا تشديد نمود
  

به خاطردارم که دريک زمستان سخت يکي از نيروگاه هاي تهران از کار افتاد و در تهران              
اعليحــضرت خيلــي عــصباني شــده بودنــد و دولــت را مــورد . خاموشــي ازديــاد پيــدا کــرد

 نيـرو را هـم بـه        هويـدا سراسـيمه مـرا خواسـت و گفـت وزارت           . مواخذه قرار داده بودنـد    
من در پاسخ گفتم که قبول نمي کنم، چون شما سال هـا بخـش بـرق را                  . عهده بگيرم 

مردم برق  . مورد توجه قرار نداده ايد و حاال مي خواهيد کاسه و کوزه را سرمن بشکنيد              
مي خواهند و من هم در عرض چند روز و چند هفتـه نخـواهم توانـست بـرق بـه انـدازه               
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عالوه اعتبارات وزارت نيرو کافي نيست و اين وزارتخانه مـسئوليتي           به  . کافي توليد کنم  
  . بزرگ دارد با امکانات کم

  
يک روز اميرعباس هويدا تلفن زد و از من . مورد سّوم بيشتر به شوخي شباهت داشت 
وقتي بـه دفترايـشان رفـتم ديـدم دونفـر           . خواست ناهار را با او در نخست وزيري بخورم        

، وزيـر مـشاور و    ٢٢نگ انصاري وزيردارائي، و عبدالمجيد مجيدي     هوش: ديگر هم هستند  
وقتي برسر ميز ناهـار رفتـيم، مـن منتظـر بـودم کـه آقـاي هويـدا                  . رئيس سازمان برنامه  

بعـد از صـرف     . ولـي ناهـار صـرف شـد و صـحبتي پـيش نيامـد              . مطلب خود را مطرح کند    
 خـوب ايـن اعتمـاد       :قهوه، هويـدا کـه وضـوحًا ناراحـت بـود خطـاب بـه دو وزيـر خودگفـت                   

معلوم شد که موضوع برسر اعتبارات سازمان       . اينجاست، چرا حرف هايتان را نمي زنيد      
من با دقت بسيار گوش مـي کـردم و اميـدوار بـودم کـه مـسئله بـه                    . انرژي اتمي است  

مجري يک برنامه بودم و حدود و       . چون مّدعي دولت نبودم   . صورت اساسي مطرح شود   
انتظـار مـن ايـن بـود کـه          . هرصورت بايد تحت کنترل دولت مي بود      ثغور آن برنامه هم در      

دولت به من بگويد که اولويت برنامه هاي مختلف انرژي درکـشور چگونـه اسـت، درايـن                  
ميان نقـش انـرژي اتمـي چـه بايـد باشـد و حـد اعتبـاراتي کـه دولـت مـي توانـد بـه آن                             

نـصاري شـروع    صـحبت را هوشـنگ ا     . تخصيص بدهد چيست، تا تکليف من معلوم شـود        
  .هويدا هم گاهي به ميخ مي زد و گاهي به نعل. کرد و تا آخر طرف من او بود

  
 متاسفانه بعد از مّدتي صحبت معلـوم شـد کـه اصـال مـسئله بـر سـر ايـن نيـست کـه               
برنامه هاي انرژي اتمي چيست و چگونـه مـي تـوان احيانـا هزينـه هـاي ايـن برنامـه را                       

بود که مـثال منـشي مـن چقـدر حقـوق مـي گيـرد و                 بلکه صحبت بر سر اين      . تقليل داد 
تحصيالتش چيست و يا فالن مسئول اداري سازمان انرژي اتمي حقوقش زيـاد اسـت و    

  . از اين قبيل مسائل
  

پاسخ من به طورخالصه اين بود که من مسئول يک سري طرح هـاي بـسيار تخصـصي                  
و هـدف مـن اجـراي       براي انجام اين طرح ها هزينه هاي کالن انجام مي شود،            . هستم

اگر براي اين منظور بايد بـه متخصـصين يـا کارمنـدان     . صحيح و منطقي اين طرح هاست    
درهمـان زمـان در     . زبده سـازمان حقـوق مکفـي بـدهم، ترديـد بـه خـود راه نمـي دهـم                   

سازمان انرژي اتمي شايد بيش از سي نفر به مراتب بيشتر از رئـيس سـازمان حقـوق                  
از جمله بـاالترين حقـوق سـازمان    . صًال اشکالي نمي ديدم   مي گرفتند و من دراين امر ا      

ولي او يکـي  . را مسلمًا کسي مي گرفت که تحصيالت آکادميک آن چناني هم نداشت   
اين جوان همان طورکه قبال شـرح       . از متخصصين طراز اّول جوشکاري فني در امريکا بود        

 بـا خـانواده خـود       دادم، علي ميرج نام داشـت و در امريکـا کـار بـسيار مهمـي داشـت و                  
مـن او را بـا توجـه بـه مـسائل بغرنجـي کـه درمـورد جوشـکاري           . درآنجا زندگي مي کرد   

تاسيسات نيروگاه اتمي داشتيم راضي کردم که به ايران بـاز گـردد و خيلـي خوشـحال                  
شدم وقتي او پذيرفت و با عالقه به ايران آمد و در مـّدت کوتـاهي بـه وضـع جوشـکاري                      

سرو سامان داد و بـه همـين عّلـت مـورد احتـرام همـه بـود و بـه                     وکارهاي فني نيروگاه    
جالب اين که رؤساي او هيچ وقـت ناراحـت نـشدند کـه              . سازمان خدمات ارزنده اي کرد    

درسازماني که هدف اصلي درست انجام دادن       . چرا او از آنها حقوق بيشتري مي گيرد       
نهـا هـم کـه از متخصـصين     اّما درمـورد آ  . کار است اصوال اين نوع حرف ها پيش نمي آيد         

نبودند، و به گفتـه آقايـان وزراء حقـوق زيـاد مـي گرفتنـد، توضـيح دادم کـه ايـن افـراد از                          
شايــستگي اســتثنائي برخوردارنــد و تمــام نيــروي خــود را بــراي پيــشبرد کــار ســازمان   

  .متمرکزکرده اند
  

کـه چـه     آيا دليل اينکه اين وزراء و ديگراني که در دولت بودند هرگز دربـاره اين              
مي کنيد و چرا اين کارها را مي کنيد سوال نکردند اين بود که فکر مي کردند              
که شاه اعتقاد زيادي به اين برنامه دارد و پشت اين برنامـه ايـستاده اسـت؟                 

  .... يعني دليلش 
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اعليحضرت اين قدر محکم پشت اين برنامه ايـستاده بودنـد و ايـن       . حتما دليلش اين بود   

 را تعقيب مي کردند که شايد ديگران فکـر مـي کردنـد کـه راهـي بـراي           قدر از نزديک آن   
من نظرم اين است که حتما جائي براي دولـت  . آنها وجود ندارد که وارد اين بحث شوند   

مخصوصا اينکه من مايل بودم و حاضـر بـودم همـه            . بود که بتواند وارد بحث مطلب شود      
حضرت هم هـيچ وقـت سـوء اسـتفاده          مسايل را با دولت بحث کنم، و از پشتيباني اعلي         

  . نکردم
  

هيچ وقت هـيچ کـس حرفـي زد کـه شـما بـه علـت آن حـرف بـه اعليحـضرت                        
  گزارشي بدهيد که اعليحضرت آن حرف را نفي بکند؟

  
  . مطلقا

  
   يعني اصال مسئله هيچ وقت پيش نيامد؟

  
کـار   مطلقا هيچ وقت پيش نيامد که من بـروم بـه اعليحـضرت بگـويم مـثال فـالن وزيـر در          

اگر هم پـيش مـي آمـد، مـن نمـي            . سازمان کارشکني مي کند و فالن کار را نمي کند         
رفتم به اعليحضرت بگويم، براي اينکه فکر مي کردم اين مسئله اي است که مـن بايـد                  

باالخره مـا يـک سـازماني بـوديم کـه درايـران زنـدگي مـي کـرديم و بـه همـه                        . حل کنم 
بـا وزارت خانـه هـا       .  اقـسام باهاشـان کـار داشـتيم        انواع و . وزارتخانه ها احتياج داشتيم   

اشکاالت مختلف پيش مي آمـد کـه مـن يـک مـوردش را نبـردم پهلـوي اعليحـضرت کـه                       
هـيچ وقـت نمـي گفـتم، بـراي          . بگويم فالن کار را نکردند، آن جوري که ما گفتيم نـشده           

مـي  اينکه فکر مي کردم اين مسئله خودم است و خودم بايد بروم حل کنم، و حل هم                  
اگـر ايـن نبـود مـسايل        . کردم، براي اينکه آنها مي دانستند پشت من اعليحضرت است         

آنها مي دانستند که اگر از اين اسلحه اي کـه در دسـت مـن             . من مطلقا حل نمي شد    
هست استفاده نمي کنم، يک روزي اگر خيلي زير فشار قرار گيرم ممکن است بـروم و            

  .استفاده بکنم
  

ي که شما مطرح مي کنيد فوق العاده مهم است، کـه چـرا سـاير                 بنابراين آن مسئله ا   
مسئوالن مملکتي نسبت به يـک برنامـه بـه ايـن بزرگـي و بـا ايـن اهميـت توجـه نمـي                

من فکر مي کنم که يـک نـوع بـاري بـه هرجهتـي درفـضاي اداري آنـروز مملکـت                      . کردند
» . مـي داننـد چکـار مـي کننـد          اعليحضرت خودشان «مستقر شده بود به اين ترتيب که        

اين را حاال آدم بگذارد اعتقاد به نقش فرماندهي اعليحضرت، بگذارد به عنوان بهانـه اي             
که هرکسي به استناد به آن از مسئوليت مملکتيش گريزکند، بگذارد به حـساب اينکـه                
جرأت نداشتند؟ خوب يک مقداري هم جرأت مي خواست مقابله با يـک چنـين مـسئله                 

خيلي معذرت مي خواهم، مقابله بـا يکـي کـه کـارش را مـي شناسـد، و مـي                     . بزرگي
مـي  . داند، و مقابله با کسي که اعليحضرت پشتش است، آنوقـت خيلـي مـشکل بـود                

خواهم بگويم کسي که مي خواست به اين جنگ بيايـد بايـد خيلـي از خـود مايـه مـي                      
 خيلي آسان بود که     براي من . مخصوصا اينکه کاري بود که آنها نمي شناختند       . گذاشت

تنها کسي که گاهي اوقات با هم سرشاخ مي شديم هوشـنگ انـصاري              . بپيچانمشان
با او . بود، آنهم نه اينکه بگويد سازمانتان چرا اين کار را مي کند، چرا آن کار را نمي کند                 

برسر مسائل مالي و سرمايه گذاري گاهي تنش داشـتيم، ولـي بـه برنامـه هـا ارتبـاط                    
تنش ها برسر ميزان اعتبارات يا سرمايه گذاري ها نبود، بلکه اغلب زائيده             اين  . نداشت

هوشـنگ انـصاري سـعي داشـت کـه اختيـارات            . اختالف سليقه درمورد نحوه عمل بـود      
ولي چون من حيطه اختيارات دولـت را محتـرم مـي شـمردم،              . وزارت دارائي لوث نشود   

و هـم هميـشه سـعي بـراين         هيچ وقت با هوشنگ انصاري کـار بـه اخـتالف نکـشيد و ا              
  .داشت که کارهاي مامعوق نماند
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رابطه با دولت در زمان نخست وزيري 
  جمشيد آموزگار

  
   رابطه شما با دولت در دوران نخست وزيري دکتر آموزگار چطور بود؟ 

  
ــر مملکــت عــوض شــد و      در رابطــه بادولــت آموزگــار عــرض کــنم کــه چــون نخــست وزي

ودش را دارد، روش خـودش را دارد، بـالطبع مـي            هرنخست وزيري به اصطالح سـبک خـ       
شد تصور کرد که رابطه سازمان انرژي اتمي هم با دولت ممکن است احيانا دستخوش     

ولي با جمشيد آموزگار يک سابقه ديگري بـود و آنـرا مـن بايـد تعريـف                  . نوساناتي بشود 
  .کنم چون روابط آموزگار با من در واقع از اينجا شروع مي شود

  
يامي که من به تناوب به وين مي رفتم براي کار آژانس بين المللي انرژي اتمي،               درآن ا 

خيلي وقت ها مصادف مي شد با آمدن آموزگار به وين براي کار اوپک و گاهي آنجـا بـه                    
خالصه فرصـتي بـود   . هم برمي خورديم و با هم صحبت مي کرديم يا شام مي خورديم       

درآن مـواقعي کـه صـحبت       . بتواند صـحبت کنـد    که آدم، خارج از گرفتاري هاي مملکتي،        
دلـيلش هـم    . مي کرديم مقدار زيادي رد و بدل فکري مي کرديم راجع به انرژي درايـران              

هردومـان مـسئله    . هم آموزگار دراين داستان دست انـدرکار بـود و هـم مـن             . روشن بود 
ا آموزگـار  يادم هست که درآن زمان، در اثر آن حرف هائي که بـ . انرژي برايمان جالب بود   

مي زديم، درواقع به يک تصويري رسيده بوديم که درايـران سياسـت انـرژي مـا درسـت                   
درحـالي  . يعني تمرکز نداشت و کار دستگاه هاي مختلف با هم هماهنگ نبـود            . نيست

که انرژي بزرگترين بخش فعاليت مملکتي ما بود، و يـک بخـش بـا ايـن اهميـت را نمـي                
مرکز، نه از لحاظ تصميم گيري نه از لحاظ اجراء، عمـل            شد بدون برنامه ريزي دقيق و مت      

. آموزگار دراين زمينه خودش مسائل خودش را داشت، فکرهاي خـودش را داشـت             . کرد
من هم به عنوان کسي که به آن مسائل، نـه بـه عنـوان کـسي کـه از ديـد مـسئوليت               

درايـن  نگاه کند، چون مسئوليت من دراين بخش محدود بود، ولي به عنوان کـسي کـه                 
دراثر اينصحبت ها معلوم شـد کـه       . بخش نظرهائي دارد، از ديد خودم صحبت مي کردم        

با هم موافق هستيم که وضع برنامه ريزي و اجراء برنامـه انـرژي درايـران نـاجور و نـاهم                 
. اين چيزي بودکه درآن وقت ما به آن رسـيديم         . آهنگ است و بايد يک فکري برايش کرد       

  . به هماهنگي و همخواني فعاليت ها دربخش انرژيبيشترمسئله مربوط مي شد
  

داستانش به .  اعليحضرت به من يک ماموريت دادند که بروم به امريکا ١٩٧٧ درتابستان  
طور خالصه اين بود، که بعد از سرکارآمدن کارتر، يکي مسئله انـرژي اتمـي بـود کـه بـا                     

سائل مربوط به نفـت     امريکا هميشه گرفتاري داشتيم و در بن بست بوديم، يکي هم م           
. و گاز بود که بين دوکشور مطرح بـود و اخـتالف نظرهـائي بـود کـه بايـد حـل مـي شـد                         

بنابراين قرار شـد    . اعليحضرت به من فرمودند که تو برو و مسايل را مجددا بررسي کنيد            
در رأس هياتي از نفـت و گـاز و انـرژي اتمـي بـروم امريکـا و بـا آنهـا مـذاکره کـنم ببيـنم                             

درواقع هدف بيشتر پيدا کردن مسائل بود، تا بعـد بتـوان بـراي آنهـا                . هستمسائل چه   
  .چاره جوئي کرد

  
هويدا گفت .  قبل از رفتن به سفر يک روزعصر رفتم به خانه هويدا با او خداحافظي کنم              

مگـر  . پرسـيدم چـرا؟ مـن در هرصـورت زود برمـي گـردم             . اکبر هرجا مي روي زود برگـرد      
فرداي آن روز طياره گـرفتم رفـتم        . يگر هيچ چيز نپرسيدم   من د . خبري هست؟ گفت بله   

همان روز آموزگار نصف شب زنگ زد و مرا از خواب بيدار            . اين روز پنجشنبه بود   . به لندن 
به ايشان گفتم برگردم براي چه؟ گفت قـرار شـده کـه             . کرد و گفت فردا به تهران برگرد      

گفت قرار شـد    . اموريت داده اند  اعليحضرت م . گفتم من دارم مي روم ماموريت     . برگردي
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شـما بچـه عنـوان مـي        . گفتم آنکه به من ماموريـت داده بايـد بگويـد برگـرد            . که برگردي 
گفـتم،  . آموزگار گفت من با اعليحضرت صحبت کردم قرار شـد کـه برگـردي             . گوئيد برگرد 

خيلي خوب، خبري هست؟ گفت بله و به طور سربسته به من گفت کـه دولـت عـوض                   
  .مي شود

  
. نـصف شـب رسـيدم تهـران       . ردا صبح، اول وقت، رفتم فرودگاه طياره گرفتم برگـشتم          ف

آموزگار به من گفت يادت هست آن وقت راجـع          . صبح شنبه اول وقت رفتم خانه آموزگار      
گفـتم  . حاال وقت اجراي آن نظرات شده     . به انرژي صحبت مي کرديم و نظراتي داشتيم       

شدم، هويدا استعفا داده، و حاال مـن مـي          چطور شده؟ گفت من مامور تشکيل کابينه        
خواهم به اين کار رسيدگي بکنم، و به من پيشنهاد کرد درکابينه او وزارت نيرو را عهده                 

حاال آن داليـل چيـست،      . من، به دالئلي، اصوال نمي خواستم اين کار را بکنم         . دار شوم 
ولـي  .  بـود  بنـابراين از اول پاسـخ مـن منفـي         . ممکن است اگر فرصت شد صحبت بکنم      

براي ادامه بحث گفتم سابق هم وزير نيرو داشتيم و او مشکالت بخش انـرژي را بـه آن           
وزير نيرو در واقع وزيـر آب و بـرق          . مفهومي که با شما صحبت مي کرديم حل نکرده بود         

. بود، آن هم تازه قسمتي از برق، چون برق اتمي را داده بودند به سازمان انرژي اتمي                
منظورم اين است که همانطور که با هم        . ت نه، من آن جوري نمي گويم      بعد آموزگار گف  

صحبت مي کرديم باشد، يعني هماهنگ کردن اينها بـا هـم، درواقـع يـک کاسـه کـردن                    
آن مـسئله جالـب     . گفـتم، خـوب آن مـسئله ديگـري اسـت          . اينها از لحاظ تصميم گيـري     

ايد بـشود و يکـي بايـد        همينطور که قبال صحبت کرديم، به نظرم همين کار هم ب          . است
انشاءاهللا مبـارک   . بيايد اين کار را بکند، اگر شما اين کار را بکنيد، بسيار کارخوبي است             

گفـتم، خيلـي خـوب، آخـر مـن نمـي            . گفت من مي خواهم تو ايـن کـار را بکنـي           . است
مثال شرکت نفت خودش يـک دسـتگاه   . خواهم وزير نيرو بشوم، و مشکالت کار را گفتم  

وزارت نيـرو يـک دسـتگاهي اسـت کـار خـودش را              .  يک مقـدار کـار دارد      عظيمي است و  
و . گـاز هـم همـين طـور    . انرژي اتمي يک دستگاهي است که کـار خـودش را دارد          . دارد

اينهـا  . اينها موسسات بزرگي هستند که هرکدام يک رئـيس گـردن کلفـت مـي خواهـد                
. تيـار مـي خواهـد     همه را بردن توي يـک کاسـه، البتـه نـه اينکـه نمـي شـود، منتهـا اخ                    

البته يـک نفـر مـي توانـدبر همـه اينهـا نظـارت داشـته باشـد و                    . مسئله اختيارات است  
يـک  . فعاليت ها را هماهنگ بکند، ولي بايد اختيارات او وسيع باشد تا از عهده کار برآيد               

  . مقدار زيادي راجع به اين صحبت کرديم
نون وزارت نيرو را عوض بکنـد و يـک          آنچه آموزگار درآخر پيشنهاد کرد اين بود که دولت قا         

وزارت نيروئي با آن چنان اختياراتي تشکيل شود کـه همـه اينهـا در حيطـه اختيـارات آن          
از لحـاظ   . چون درحال حاضر شرکت نفت به وزارت نيرو اصال ارتباط پيدا نمي کـرد             . باشد

شـرکت  . يچدولتي يک ارتباط آبکي با وزارت دارائي پيدا مي کرد، ولي بـا وزارت نيـرو هـ                 
او . انــرژي اتمــي هــم کــه مــستقل بــود و کــارخودش را مــي کــرد. گــاز هــم همــين طــور

پيشنهاد مي کرد که وزارت نيرو همه اينها را زير چتر خود داشته باشد تـا دولـت بتوانـد                    
براي بخش انرژي برنامه هماهنگي داشته باشد و نظارت کامل بر اجراء اين برنامـه هـا                 

قانون مي خواست، يعني بايد قـانون وزارت نيـرو و موسـسات             اينها همه   . داشته باشد 
بعـد گفـتم خـوب اينهـا بايـد بـا       . مورد نظـر مـورد تجديـد نظـر اساسـي قـرار مـي گرفـت               

. حاال من اينها را که مي گفتم نسبت بـه خـودم نمـي گفـتم               . اعليحضرت صحبت بشود  
الزم باشـد،   آموزگـار گفـت اگـر       . اينها را بـه عنـوان يـک راه حـل کلـي مطـرح مـي کـردم                  

درهرصورت بايد قـانون را عـوض بکنـيم، بـا اعليحـضرت هـم صـحبت بکنـيم، اعليحـضرت                     
در اينجا مـن گفـتم آقـاي آموزگـار معـذرت مـي خـواهم، مـن               . مخالفتي نخواهند داشت  

گفتم براي اينکه دولت ايران درايـن زمينـه خيلـي           ! گفت چرا . نمي توانم وزير نيرو بشوم    
نظرم اين است که دولت درمورد اين بخش خيلي کوتاهي          همين امروز هم    . قصور کرده 

درکـشوري کـه ايـن همـه گـاز دارد،           . مردم برق مي خواهند، انرژي مـي خواهنـد        . کرده
. اينها يک چيزهاي اوليه است که بايد درجامعه تامين کرد         . هنوز گاز به کسي نداده اند     

ي گوئيـد مـن     خوب شما يک وضعي درست کرده ايد که قابـل تحمـل نيـست و حـاال مـ                  
يـک سـال و     . ايـن کـه دو روزه و پـنج روزه نمـي شـود             . بيايم ايـن وضـع را درسـت بکـنم         
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ولي درايـن مـدت درمقابـل توقـع مـردم قـرار       . دوسال هم من اين کار را نمي توانم بکنم      
من اين ميراث را نمي     . شما مي خواهيد يک دفعه همه را بيندازيد گردن من         . مي گيرم 

ه من اينجا بايد اقرار بکنم، همه اينها بهانه بود، براي اينکه من بـه               البت. توانم قبول بکنم  
هويـدا قـبال دوبـار بـه مـن      . مخصوصا درکابينه آموزگـار . دالئلي نمي خواستم وزير بشوم 

داليل اين امر به نقش من در سـازمان         . پيشنهاد وزارت کرده بود، که هر بار قبول نکردم        
ين سوء تفاهم پيش بيايد که مـن سـازمان انـرژي            نبايد ا . انرژي اتمي مربوط نمي شود    

دلـيلش ايـن بـود کـه     . دريـک جملـه مـي تـوانم بگـويم         . اتمي را نمي خواستم رها کـنم      
شانس موفقيت درآن موقع با آن شرايط و با آن دولـت بـراي خـودم نمـي ديـدم، خيلـي                      

  . راحت 
  

 تـو بايـد قبـول       انـد و   وقتي آموزگار اصرار کرد وگفـت در هرصـورت اعليحـضرت امرفرمـوده            
کني، گفتم يا دقيقا آنچه که اعليحضرت امر فرمودند کلمـه بـه کلمـه بـه مـن بگوئيـد يـا             

يکـي از ايـن     . اينکه خودم مي روم شرفياب مي شوم مي پرسم اوامرشان چه هـست            
وقتي اين را گفتم آموزگار گفت خيلي خوب، پس آنچه که اعليحـضرت گفتنـد مـي           . دوتا

اگـر  . عليحضرت گفتند درمورد اعتمـاد بايـد از خـودش بپرسـيد           گويم، و آن اين است که ا      
خودش صالح دانست و قبول کرد که اين راه حل خوبي است، قبول مي کنم، اگر گفت                 

اگـر اعليحـضرت    . گفتم خوب اين را چـرا اول نگفتيـد        . نه ولش کنيد، او حتما داليلي دارد      
يـک مقـداري    . ي ناراحت شـد   آموزگار خيل . دراختيار من گذاشته اند، من قبول نمي کنم       

پس کي بشود؟ چه جـوري بـشود؟ مـن نظراتـي داشـتم همـه را بهـشان                  . صحبت کرد 
چـون قـرار بـود روز       . خداحافظي کردم و گفتم پس بروم پي ماموريتم به آن برسم          . دادم

اعضاء هيئت هم رفته بودنـد و  .  بعد ازظهر در واشنگتن جلسه داشته باشيم  ٣دوشنبه  
گفـت نـه، در هرصـورت يکـشنبه کابينـه      .  بروم آنجا به آنها به پيوندم     قرار بود که من هم    

اعليحضرت در رامسر تـشريف داشـتند بايـد مـي رفتـيم آنجـا کابينـه                 . معرفي مي شود  
. درهرصورت من چون معاون نخست وزيـر بـودم بايـد حـضور مـي داشـتم                . معرفي شود 

اريس رفتم و خود را بـه       يکشنبه رفتيم، کابينه معرفي شد، و من صبح روز دوشنبه به پ           
 مذاکرات را در واشـنگتن شـروع        ٣ واشنگتن رساندم و سرساعت      -پرواز کنکورد پاريس    

تقـي  . البته آموزگار از اين موضوع ناراحـت شـد        . اين شروع کار من با آموزگار بود      . کرديم
 شد وزير نيرو، که آدم بسيار خوبي بود، ولي نمي دانم تاچه حـد در آن زمـان                   ٢٣توکلي
  .  توانست وزارت نيرو را زنده بکندمي

  
درمالقات هاي شما با آقاي آموزگار دروين، آيا ادغام احتمالي سازمان هائي            
که با نيرو سر و کار داشتند در يک وزارتخانه مسئله اي بود که خود او مطـرح                  
کرد با شما، و آيا درهمان زمان صحبت ها مربـوط شـد بـه اينکـه احيانـا شـما                     

  يد؟ وزير نيرو بشو
  

همان طور که قبال گفتم، دراين زمينه به خصوص با آموزگار قبل از اينکه مـامور تـشکيل                  
يعني اصل ايده قبال بين او و من مطـرح شـد، ولـي از               . کابينه بشود صحبت کرده بوديم    

بعـد کـه او مـامور تـشکيل         . نظر کلي براي کشور، نه اينکه چه کـسي ايـن کـار را بکنـد               
ر طبيعي به فکرش رسيده بود که از من بخواهد اين مسئوليت            کابينه شد، شايد به طو    

يک دليل ديگر هم حتما براي او مهـم بـوده   . را بگيرم، چون در واقع با او هم عقيده بودم    
يعنـي اگـر کـسي مـي        . است و آن اين است که اين کار بسيار بزرگ و بـا اهميـت بـود                

ح تـصميم گيـري هـاي       توانست بخش انرژي کـشور را درسـطح برنامـه ريـزي و در سـط               
چــون هــم مجمــوع ايــن بخــش بــراي . اساســي هماهنــگ کنــد، کــار بزرگــي کــرده بــود

کشورجنبه حياتي داشت و هم قدرت سـازمان هـاي مربـوط و درجـه استقاللـشان بـه                   
با اين ترتيب کسي مي توانست احتماال       . حدي بود که انجام اين امر خيلي مشکل بود        

ئل انرژي را خوب بشناسد و، از آن مهـم تـر،            شانس موفقيت داشته باشد که هم مسا      
درهرصورت با توجه به اين تلقيات، آموزگار درآن زمان         . هم مورد اعتماد اعليحضرت باشد    

  . فکر مي کرد که من مي توانم اين کار را انجام دهم و به من پيشنهاد کرد
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مسئله ايـن نبـود کـه شـما بـه آموزگـار             : علت اينکه سوال مي کنم اين است      

وئيد اگر اين چهار تا سازمان را با هم ادغـام کنيـد مـن قبـول مـي کـنم، بـه                       بگ
  . عنوان شرط

  
براي اينکه آموزگار اين پيشنهاد را به من کرد و من قبـول نکـردم و داليلـم را                   . نخير، نبود 

. اصـال اصـل داسـتان بـراي مـن اشـکال داشـت             . هم بعدا حضور اعليحضرت مطرح کردم     
مـسئله ايجـاد همـاهنگي      . ثاني مسئله ادغام سازمان ها نبود     در  . يعني رفتن درکابينه  

من اگر با آموزگار صحبت اين کار را مي کردم، فـارغ از اينکـه            . بود در سطح سياست ها    
حتي آن روز هم فکر مي کردم خوب، من که قبـول      . من اين کار را بکنم يا کس ديگر بود        

البته اشـکال ايـن کـار ايـن بـود        .  کار نمي کنم، باالخره يکي ديگر را بايد بگذارند سر اين         
بـه همـين علـت هـم        . که پيدا کردن کسي که بتواند اين کار را بکند بسيار مشکل بـود             

يـک ترکيـب خاصـي از    . تقي توکلي نمي توانست اين کـار را بکنـد    . آموزگار صرفنظر کرد  
چ ولـي مـن هـي     . آدم مي خواست تا بتواند اين کار را انجام بدهد و چون نشد ولش کرد              

حاال اگر واقعا از من مي خواهيد، صـميمانه بگـويم، اگـر             . وقت به عنوان شرط نگذاشتم    
. مي خواستم شرط بگذارم با نخست وزير نمي گذاشتم، با اعليحـضرت مـي گذاشـتم               

مي دانستم نخست وزير بدون پشتيباني  . چون سررشته اين کار دست اعليحضرت بود      
بنابراين من شرطي نداشـتم     .  رخنه کند  اعليحضرت ممکن نيست دراين سيستم بتواند     

براي من اين مسئله جنبه کلي داشـت و آنـرا بـراي مملکـت الزم مـي                  . با آموزگار بکنم  
  . دانستم، ولي نه اينکه خودم اين کار را بکنم

  
  . حاال راجع به روابطتان با دکتر آموزگار در دوران نخست وزيري او صحبت کنيد

  
داشتيم، جز اينکه آموزگار اصـوال سـبک کـارش بـا سـبک      با آموزگار مسئله خاصي اول ن    

آموزگار بيشترمقيد ضوابط اداري بـود تـا مقيـدعمق          . کار هويدا به طور کلي فرق داشت      
البتـه در شـرايط     . درهرصورت رابطه او بـا مـن ديگـر کـامال اداري بـود             . ارتباطات بين افراد  

 سـواالت عجيبـوغريبي     منتهي او گاهي يک دفعه يـک      . عادي کاري هم با هم نداشتيم     
. مثال فالن چيز در سازمان شما شنيدم اين جوري مي گذرد، چيزهاي کوچک            . مي کرد 

مـثال فـرض بفرمائيـد      . بعضي وقـت هـا مـي ديـدم درقيـد چيزهـاي کوچـک اداري اسـت                 
يـک دفعـه آموزگـار يقـه مـرا چـسبيد کـه              . اتومبيل هاي سازمان يا حقوق هاي سازمان      

مـن گفـتم شـايد زيـاد اسـت، ولـي شـما              . زيـاد اسـت   حقوق هاي سازمان شما شايد      
بعـد گفـت کـه خيلـي خـوب          . ترازويتان کجاست بسنجيم که اين زياد است يا کم است         

درسـازمان امـور اداري و      ) ٢٤(درآن موقـع امـين عـاليمرد        . من مي گـويم بررسـي کننـد       
ي وقتـ . آموزگار به امين عاليمرد گفت که يک مقايـسه اي بکنـد           . استخدامي کشور بود  

بعد از مدتي گزارش عاليمرد حاضرشد، دکترآموزگار مرا صدا کرد، رفتم پهلـوي آموزگـار،               
و ديدم که چند نوع دستگاه را مقايسه کرده انـد، کـه ايـن دسـتگاه هـا يکـيش شـرکت              

ولـي تـوي اينهـا    . شيرپاستوريزه تهران بود، بعد يکي دو دستگاه ديگر بود، يـادم نيـست      
بـه طـور    .  که همطراز سازمان انرژي اتمي باشد، نبود       شرکت نفت نبود، دستگاه هائي    

مسلم اگر مي خواستند يک همچين مقايسه اي بکنند بايد سازمان انرژي اتمـي را بـا                 
شرکت نفت مقايسه مي کردند نه با شير پاستوريزه تهران که اصال ربطي ندارد به اين                

 فکر مي کرد و اين ديد   اين نشان مي دهد که آموزگار چقدر دراين زمينه اداري         . داستان
کلي را نداشت که اتم با شيرپاستوريزه فرق دارد، که اين سازمان يـک وظيفـه بزرگـي                   

بعـد  . دارد، وظيفه نا متعارفي دارد درمملکت، مثل ساير دستگاه هاي مملکتي نيـست            
هم کارهائي که مي کند اين قدر هزينه دارد براي مملکت و اين قـدر گرفتـاري دارد کـه                    

  .اگر نکند همه آنها بي خود مصرف مي شود. ان بايد درست کار کنداين سازم
 يک مدتي گذشت باز آموزگار دخالت هائي خيلي به صورت جسته و گريخته مي کرد،               

اينهـا  . و يک مقداري هم سعي مي کرد مرا يک جـائي گيـر بينـدازد، کنـار ديـوار بگـذارد                    
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 خـود آموزگـار مـدت نخـست         همه البته در زمان کوتـاهي انجـام مـي شـد، بـراي اينکـه               
  . وزيريش آنقدر زياد نبود

  
  

شرکت کروپ و کارخانه آب شيرين کن 
  بوشهر

  
 به يک مورد ديگر مي توانم به عنوان مثال اشاره کنم و آن خريدکارخانه آب شيرين کن                 

وقتي ترتيـب قـرارداد بـا ژاپـوني هـا کـه             . براي بوشهر بود، که قبًال به آن اشاره کرده ام         
 برنده شدند داده مي شد، کروپ در آلمـان، کـه پيـشنهاد فـروش آب شـيرين                   درمناقصه

آن وقـت کـروپ     . کن به ما داده بود و قبول نشده بود، خيلي از اين مسئله ناراحـت بـود                
که همه زعماي قوم او را مـي شـناختند،          " بايتس"رئيس بسيار مقتدري داشت به نام       

مربوط به کارخانه آب شيرين کن را مي        درآن مدتي که ما مذاکرات      . از جمله اعليحضرت  
چـون بـا او کـاري    . را نديـده بـودم  " بايتس "کرديم با همه اينها درتماس بوديم، ولي من      

ولي مـن موضـوع را      . طرح کارخانه آب شيرين کن هم در دست ستوده نيا بود          . نداشتم
  .از طريق ستوده نيا تعقيب مي کردم

  
دراين سفر او به    . اسبتي مرا دعوت کرد به آلمان      يک وقتي وزير اقتصاد آلمان به يک من       

من گفت که شما ايراداتي که به اين کارخانه داريد، براي اينکه تکنولوژيش آمـاده نبـود،                 
 ميليـون   ٦٠ولي دولت آلمان تـصويب کـرده کـه مبلـغ            . مشکالتي داشت، درست است   

، بـا توجـه بـه ايـن     شما حاال. مارک دراختيار کروپ بگذارد که آن اشکاالت را برطرف بکند 
مـن هـم بـه ايـشان گفـتم خيلـي خـوب، ايـن                . امر، بيائيد مسئله را از نو بررسي کنيـد        

از آن سفر، يادم نيست دو سه جـاي         . مسئله قابل بررسي است، و بررسي مي کنيم       
درپاويون دولت در فرودگاه گفتنـد      . خالصه، يک روز صبح زود رسيدم به تهران       . ديگر رفتم 

سابقه بايتس  ". بايتس"گفتم کيست؟ گفتند آقاي     . هد شما را ببيند   يک آقائي مي خوا   
اين بود که درآن مدتي که ما مذاکره مي کرديم او چند دفعه خواسته بود که بيايـد مـرا                    

دلـيلش ايـن بـود کـه مـي دانـستم او مـي خواهـد                 . ببيند و من بهش وقت نـداده بـودم        
وقتي او موفق نشده بود . زاتي بگيردمسئله را از زمينه فني و تجارتي خارج کند و امتيا 

از من وقت مالقات بگيرد، از جانب آلماني ها يا از جاي ديگر برنامه سفر مرا بـه دسـت                    
آورده بود، و اطالع پيدا کرده بود که فالن روز صـبح زود بـه فرودگـاه تهـران مـي رسـم و                        

مـن ديـدم آمـده    . بينـد ترتيبي داده بود که به ايران بيايد و به پـاويون دولـت بيايـد و مـرا ب           
او خواست راجع به مطالب     . خالصه يک مقداري صحبت کرديم    . است، دادم چاي آوردند   

از سـفر   . من گفتم ببينيد، من االن پشت ميزکـارم نيـستم         . آب شيرين کن صحبت بکند    
حاضر نيستم مطلقا راجع به کار سازمان در اينجا صحبت کنم و معذرت مـي               . رسيده ام 
گفتم يک وقـت ديگـر شـايد، حـاال ببيـنم       . خوب، پس يک وقت ديگر    گفت خيلي   . خواهم

کروپ درايران  . از آنجا رفتم دفترم   . چه مي شود، در واقع يک کمي دست بسرش کردم         
ظهر آن روز منشي آمد گفت نماينده کروپ آمده مي خواهد شما را     . نمايندهاي داشت 

.  برگشت گفت يـک نامـه آورده       رفت و . گفتم من االن با نماينده کروپ کاري ندارم       . ببيند
. گفته بود نه، به من گفته اند نامه را به دست اعتماد بـدهم             . گفتم خوب نامه را بگيريد    

در واقـع  . اسـت " بـايتس "نامه را آورد و بـاز کـردم ديـدم نامـه از     . گفتم خيلي خوب بيايد  
 ايـن امتيـاز را      اين قـرارداد بـه کـروپ      . متن نامه اين بود که ايران با کروپ يک قرارداد دارد          

مي دهد که در مورد طرح هاي صنعتي کـه ايـران اجـرا مـي کنـد و از کـشورهاي خـارج         
  .وسايل و تکنولوژي وارد مي کند ايران بايد در شرايط مساوي به کروپ ارجحيت بدهد

  
  .  براي اينکه روشن بشويم، ايران در کروپ سرمايه گذاري کرده بود
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اد و ستدي که منجر به خريد سهام کروپ شده بود           و آن د  . ايران در کروپ سهم داشت    
موضوع يک قرارداد بود بين دولت ايران و کروپ، که او ادعا مي کـرد کـه آن قـرارداد يـک                      

مـن  . حق اولويتي براي کروپ در زمينه مـسائل مربـوط بـه حيطـه عمـل آنهـا مـي دهـد                     
متن نامـه   . متازه اگر هم مي بود من رعايت نمي کرد        . مطمئن بودم که اين طور نيست     

تهديد مي کرد که اگر ما در اين طرح به کروپ اولويت نـدهيم،              . يک کمي تهديد آميز بود    
خيلـي ناراحـت    . مـن ايـن نامـه را خوانـدم        . او مي تواند از مواد آن قرارداد استفاده بکنـد         

گفـتم دو انتخـاب بـه       . نامه را بستم و گذاشتم توي پاکت و دادم به دست طـرف            . شدم
يا اينکه نامه را همين طور که بـستم و در پاکـت گذاشـتم برمـي داريـد                  . شما مي دهم  

يا اينکه تـو نامـه را مـي    . من مثل اينکه نامه را نديده ام آنرا فراموش مي کنم       . مي بريد 
. آن وقت ديگر شما بايد عواقب بعدي ايـن کـار را قبـول بکنيـد    . گذاري روي ميز مي روي    

او يک ذره فکر کـرد      . هرکدام را مي خواهيد   حاال  . يک ريسکي است که شما مي گيريد      
گفتم تو  ". بايتس"گفت پس اجازه بدهيد من تلفن بکنم به آقاي          . ديد بدجائي گير کرده   

بـراي آقـاي بـايتس      . تلفن اينجا بـراي کـار مـن اسـت         . حق نداري از دفتر من تلفن کني      
. را برداشت و برد   بعد باالخره مقداري فکر کرد، نامه       . اجازه ندادم که تلفن بکند    . نيست

البتـه يکـي از     . من البته اين واقعه را فراموش کردم و موضوع براي مـن تمـام شـده بـود                 
داليلي که نامه مرا يک کمي عصباني کرده بود اين بود که زيـر نامـه نوشـته شـده بـود        

شما فکر کنيد اصل نامه را به من فرسـتاده    . کپي به آقاي جمشيد آموزگار نخست وزير      
اين امر مرا ناراحت    . رستاده براي نخست وزير، که اصال اين کار غلطي است         و کپي را ف   

براي اينکه نشان مي داد او از آنکه کپي نامه را به آموزگار فرستاده مي خواهد به  . کرد
  .من بگويد که او هم در جريان است و بدين ترتيب روي من فشار بگذارد

  
گفـتم  . چه شد" بايتس" خوب، اين نامه  چند روزبعد که حضور اعليحضرت بودم فرمودند   

مگر به تو نامه ننوشته؟ عـرض کـردم درسـازمان           " بايتس"قربان کدام نامه؟ فرمودند که      
اعليحضرت يک کمي ناراحت شـدند، گفتنـد        . انرژي اتمي اين چنين نامه اي وجود ندارد       

م چطـور ممکـن اسـت ؟ گفـت        . من اين نامه را ديده ام     . چطور مي شود يک چنين چيزي     
وجود ندارد، اطمينان مي دهم کـه در سـازمان انـرژي اتمـي يـک چنـين نامـه اي وجـود             

گفتند پس مثـل اينکـه يکـي بـه مـن دروغ مـي               . اعليحضرت خيلي ناراحت شدند   . ندارد
هم آموزگار درسـت مـي گويـد،        . کسي دروغ نمي گويد   . گفتم نه، ناراحت نشويد   . گويد

ت مي گويم، چون نامه را نپذيرفتـه ام         چون کپي نامه دردست او است، و هم من درس         
بعد اعليحـضرت فرمودنـد خـوب، حـاال چـرا، ايـن             . و مجبورکردم که نامه را بردارند و ببرند       

بچه مناسبت . گفتم اين مرد اصال حق ندارد درکار ما دخالت کند   . مرد مگر چه مي گويد    
امـه را رد کـردم،      در ضمن اين را هم بگويم که بعـد از اينکـه ن            . درکار من دخالت مي کند    

چـون رضـا امـين از مفـاد ايـن           . زنـگ زدم  ) ٢٥(براي اينکه مطمئن بـشوم، بـه رضـا امـين          
پرسيدم در قرارداد اين چنين ارجحيتي به کروپ داده شـده           . قرارداد اطالع کامل داشت   

بـه اعليحـضرت عـرض      . خيالـت راحـت باشـد     . است؟ گفت نه، چنين چيزي وجـود نـدارد        
خالصـه ايـن مـسئله تمـام     . من با رضـا امـين چـک کـردم    . اردکردم چنين چيزي وجود ند  

ولي براي من معلوم شد که آموزگـار ايـن نامـه را بـرده پهلـوي اعليحـضرت نـشان           . شد
حاال به اعليحضرت چه گفتـه، حتمـا يـک چيـزي گفتـه بـود کـه اعليحـضرت از مـن                       . داده

هـم  " بـايتس "شـد و    باالخره قرارداد آب شيرين کن با ژاپني ها امضاء          . توضيح خواستند 
  . نتوانست ما را بترساند

  
. درهمان زمان ها يک روزي از نخست وزيري يک نامه آمد بـراي مـن، يـک بـسته بـزرگ                    

يک کسي را مامورکرده بودکه نامه . آموزگار آن وقت در نخست وزيري يک روالي داشت 
 هائي که از نخست وزيري صادر مي شود، اگر درعرض سه هفتـه جـوابش نيامـد، پـي           

باز کرديم ديديم يک مؤسـسه اي کـه ادعـا مـي کنـد سـازنده                 . اين نامه آمد  . گيري کند 
نيروگاه اتمي است طي نامه اي به نخست وزيـر پيـشنهاد کـرده اسـت کـه ايـران يـک                      

نخست وزير هم پيـشنهاد آنهـا را فرسـتاده بـود بـه سـازمان                . نيروگاه اتمي از آنها بخرد    
 اين موسسه را من مي شـناختم و خـوب هـم             البته. انرژي اتمي و جواب مي خواست     
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چون يکي از مسئوالن اصلي آن با من درسويس همکـار بـود و خيلـي بـا       . مي شناختم 
مسئوالن ديگر موسـسه را هـم ديـده بـودم و بـا آنهـا صـحبت کـرده                    . هم دوست بوديم  

 طرح اين نيروگاه را هم به خوبي مي شناختم، چون بارها در آن مورد يا مقالـه در                 . بودم
  .نشريات تخصصي خوانده بودم يا اينکه برايم درآن باره توضيحات داده بودند

  
 Brown و اما اين موسسه چه بود؟ ايـن مؤسـسه اتحـادي بـود بـين کارخانـه معـروف        

Boveri  درســويس وآلمــان و يــک کمپــاني امريکــائي بــه نــام Babcock and Willcox 
(B.&W .(. ســاختن نيروگــاه هــاي اتمــي تجربــه اگــر چــه ايــن کمپــاني دّوم در امريکــا در

داشت و طرح هاي زيادي را اجرا کرده بود، ولي اين براي اولين بار بود کـه بـا همکـاري                     
Brown Boveriيعني اين.  طرح خودش را ارائه مي کرد"joint venture "  ايجاد شده بـود

روبـرو  امـا ايـن حرکـت بـا موفقيـت           . که طرح تازه اي براي نيروگاه هاي اتمي ارائه دهـد          
چون آنها موقعي طرح تازه را ارائـه دادنـد کـه فـشار بـازار در زمينـه نيروگـاه هـاي                  . نشد

مخـصوصا  . يعني ديگـر خريـدارکم بـود و فروشـنده زيـاد           . اتمي به تدريج از بين مي رفت      
اينکه فروشنده هاي ديگر که از قبـل در بـازار بودنـد طـرح خـود را درچنـد محـل سـاخته                        

 دراين صورت کسي ديگر حاصر نبود بـه ايـن مؤسـسه، کـه تـازه                 .بودند و تجربه داشتند   
طرح خود را ارائه مي داد و هيچ نيروگاهي از ايـن نـوع نـساخته بـود، نيروگـاه سـفارش              

  .دهد
  

 مسئوالن اين موسسه بارها با من درايـن مـورد مـذاکره داشـتند و مـي خواسـتند مـرا                   
ن هر بار آنها را متقاعد مي کردم متقاعد کنند که يک نيروگاه به آنها سفارش دهيم و م          

آنهـا  . که اين کار عملي نيست، و داليل زيادي هم داشتم که آنها اغلـب مـي پذيرفتنـد                 
وقتي از من مايوس شدند، تصميم گرفتند از درپشت وارد خانه شوند و براي اين کاربـه                 

  .آموزگار نخست وزير متوسل شدند
  

مـن  .  بود که مطالعه کنيم و پاسـخ بـدهيم          درهرصورت آموزگار طرح را براي ما فرستاده      
در دسـت   ) بوشـهر و دارخـوين    (بايد يادآوري کنم که درآن موقع چهار واحد دردو نيروگـاه            

عالوه براين مذاکراتي با زيمنس در آلمان در جريان بـود بـراي ايجـاد يـک                 . ساختمان بود 
 دراين صورت ما    .مذاکرات هم دراين زمينه خوب پيش مي رفت       . نيروگاه ديگر در اصفهان   

بنـابراين بـراي مـن مـسئله اصـال          . اصال برنامه اي براي خريد يک نيروگاه ديگر نداشـتيم         
بعد از سـه هفتـه آن مـامور پيگيـري آقـاي آموزگـار جـواب نامـه اش را مـي                       . مطرح نبود 

چون براي پاسخ دادن به آن نامـه بايـد مقـداري            . خواست و من هم پاسخي نمي دادم      
تـا بـاالخره    . ت صرف مي شد که من لزومي بـراي آن نمـي ديـدم             مطالعه مي شد و وق    

خود آموزگار به من چند دفعه تلفن کرد و هربار بـه او شـفاها توضـيح دادم کـه ايـن کـار                        
خريدن يک نيروگاه اتمي نياز به چند سـال مطالعـه و برنامـه ريـزي دارد،       . عملي نيست 

عـالوه  . ساخته نـشده اسـت    آن هم نيروگاهي که طرح آن تازه است و در جاي ديگري             
  .براين، ما در آن موقع مشکلي نداشتيم که بخواهيم با خريد اين نيروگاه حل کنيم

  
 درهرصورت، يک روز من حضور اعليحضرت بودم، اعليحضرت فرمودند آموزگار مـي گويـد              
که اين وظائف سازمان انرژي اتمي را بايد مجددًا رسـيدگي بکنـيم و کـار نيروگـاه هـا را                     

ــا   .  بکنــيم و بــدهيم بــه وزارت نيــرو تفکيــک ــار درايــن زمينــه قــبًال ب مــن خــودم چنــدين ب
آنها . اعليحضرت صحبت کرده بودم که وظيفه ساختن نيروگاه از وظايف وزارت نيرو است   

. همان طور که نيروگاه نفتي و گازي و آبي مي سازند بايد نيروگـاه اتمـي هـم بـسازند                   
نجـام مـي دهـد دلـيلش ايـن اسـت کـه وزارت نيـرو                 اگر سازمان انرژي اتمي اين کار را ا       

تخصص اين کار را ندارد، ولي به تدريج که امکانات ما از لحاظ فني زيـاد مـي شـود بايـد                   
يک روز وظايف نيروگاه هاي اتمي هم به وزارت نيرو داده شود تا هم آنها وظايف خود را                  

د ساختن نيروگاه اتمي    بهتر انجام دهند و هم سازمان انرژي اتمي، که کار اصليش نباي           
ولي در پاسخ صحبت هاي من اعليحـضرت هميـشه          . باشد و وظايف وسيع ديگري دارد     

. بعــدا خــواهيم ديــد. مــي فرمودنــد کــه ايــن درســت اســت ولــي حــاال مــوقعش نيــست
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بنابراين، حاال که خود اعليحضرت مسئله را مطـرح کردنـد، مـن اسـتقبال کـردم و گفـتم                    
ودند چطور مي شود اين کار را کرد؟ يک کمي نگران بودنـد           فرم. خوب بايد اين کار بشود    

گفتم، نه قربان، اصًال مشکلي     . نکند مشکالتي ايجاد شود و گرفتاري هائي ايجاد شود        
فقط شرطش ايـن اسـت کـه معاونـت نيروگـاه            . درکار نيست، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد     

بـد و احمـد سـتوده نيـا کـه       هاي اتمي سازمان انرژي اتمي عينا به وزارت نيرو انتقـال يا           
. مسئول اين کار است بشود معاون وزارت نيرو و زير نظر وزير نيرو کارش را ادامـه بدهـد                  

هرموقع هرگرفتـاري   . او همانجا که نشسته کارش را بکند، الزم نيست که جابجا بشود           
من تعهد مي کنم همه سازمان انرژي اتمـي از          . داشته باشد، ما برايش حل مي کنيم      

ــد و او را تنهــا نگــذارد او پــش ــانع شــدند و   . تيباني کن بعــد از گفتگوهــائي اعليحــضرت ق
  .خيالشان راحت شد

  
 بعد که از حضور اعليحضرت آمدم، با ستوده نيا صحبت کـردم، گفـتم يـک چنـين چيـزي               

چـون مـسئله    . من خودم از اين پيش آمد خيلي خوشحال بـودم         . هست، بايد آماده بود   
. اي بود که بايد در قالب منطقي سازماني آن حل مي شـد            نيروگاه هاي اتمي مسئله     

در هرصــورت، وقتــي ايــن نيروگــاه هــا تکميــل مــي شــدند بايــد از آنهــا در قالــب شــبکه  
بايـد لزومـا    . مملکتي برق بهره برداري مي شد و اين شبکه را وزارت نيرو اداره مي کرد              

ت، تـا بتوانـد مجمـوع      وزارت نيرو مسئوليت نيروگاه هاي اتمي را هم به عهده مـي گرفـ             
از . شبکه را طبق برنامه هاي خود اداره کند، که ايـن خـود کـار بـسيار مـشکلي اسـت                    

سوي ديگر سازمان انرژي اتمي وظايف ديگـري داشـت کـه قـبال توضـيح داده ام و بايـد                     
بـا ايـن تغييـر سـاخت، سـازمان          . بيشتر نيروي خود را صرف انجـام آن وظـايف مـي کـرد             

. آن شـبيه سـازمان هـاي مـشابه درکـشورهاي ديگـر مـي شـد                انرژي اتمـي و وظـايف       
درمجلس شامي که به مناسبت چهارمين سال تاسيس سازمان انرژي اتمي تـشکيل             
داديم و همه مسئوالن سازمان انرژي اتمي حاضـر بودنـد، مـن طـي سـخناني از همـه                    

بـه  همکارانم در سازمان انرژي اتمي خواستم که در اين تغييـرات کـوچکترين لطمـه اي                 
  . ماهيت کار وارد نشود و همگي با احمد ستوده نيا همکاري کنند

  
يعني احمـد سـتوده     . برنامه همان طور که حضور اعليحضرت پيشنهاد کردم عملي شد         

نيا به معاونت وزارت نيرو منصوب شد و از لحاظ سازماني از سازمان انرژي اتمي منفک                
اگر بگويم که تغييرات تقريبًا درهمـين      خيلي تعجب خواهيد کرد     . و به وزارت نيرو پيوست    

در همـان  . چون ستوده نيا و گروه همکارانش تغيير وضـعي ندادنـد          . حّد خالصه مي شد   
جائي که قبال کار مي کردند به کـار خـود ادامـه دادنـد و هزينـه هـاي آنهـا هـم هنـوز از                           

و نيـز   آنهـا از همـه تـسهيالت        . بودجه و اعتبارات سازمان انرژي اتمي پرداخت مي شـد         
همکــاري هــاي واحــدهاي مختلــف ســازمان، از جملــه دفترحقــوقي کــه بــراي آنهــا زيــاد 

درعمل تغييري اتفاق نيفتاده بود جز اينکه سـتوده         . اهميت داشت، استفاده مي کردند    
نيا به جاي اينکه زيرنظر رئيس سازمان انرژي اتمي کارکند، زير نظر وزير نيرو قرار گرفتـه      

  . بود
  

انجام درست و منطقي ايـن انتقـال نيـاز          . لت کار خودرا عجوالنه کرده بود     دراين زمينه دو  
به قانون داشت که هم آن قسمت از سازمان انرژي اتمي کـه بـه نيروگـاه هـاي اتمـي                     

ولـي درعـوض، ايـن      . مربوط مي شد و هم اعتبارات مربوطه به وزارت نيرو منتقـل شـود             
 که درعمل موجب شد که تغييـري در         انتقال با يک تصويب نامه هيات وزيران انجام شد،        

در هرصورت، کمي بعد از سقوط کابينه       . داستان ايجاد نشود، جز انتقال خود ستوده نيا       
آموزگار و تشکيل کابينه شريف امـامي، مـن از رياسـت سـازمان اسـتعفا دادم و احمـد                    
ستوده نيا به رياست سـازمان انـرژي اتمـي منـصوب شـد و موضـوع همچنـان در ابهـام                      

  . ماند تا انقالبباقي
  

 مدتي از انتصاب ستوده نيا به معاونت وزارت نيرو نگذشته بود که يک روز او سراسيمه                
به او گفتـه بودنـد کـه بايـد يـک            . خيلي ناراحت بود  . به دفتر من آمد و گفت مشکل دارد       
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اين همان نيروگاهي است که قبال گفتم . قولنامه براي خريد يک نيروگاه اتمي تهيه کند   
ستوده نيا دراين زمينه . آموزگار طرح آنرا براي من فرستاده بود و پاسخ مي خواستکه 

يعنـي عقيـده داشـت کـه ايـن عمـل نـه لزومـي دارد، نـه           . کامال مثل من فکر مـي کـرد       
احتياجي به آن داريم، و نه اينکه اصال به صالح ايران است کـه وارد ايـن مـاجرا بـشود و                

ولـي او ايـن     .  نشده و مورد تجربه قرار نگرفته اسـت        طرحي را بپذيرد که تاکنون ساخته     
چـون بـه او تکليـف شـده بـود و خـودش هـم درسـت نمـي                    . بار در مضيقه گير کرده بود     

مـن فکـر کـردم کـه او      . از مـن نظـر خواسـت      . دانست که چه عکس العملي نشان دهد      
ي مخصوصا اينکه مي دانستم که رئيسش، يعن. نبايد در ابتدا با رئيسش سرشاخ شود

تقي توکلي وزير نيرو، هم درايـن زمينـه اصـال نظـري نـدارد و او هـم احتمـاال زيـر فـشار                         
به ستوده نيا توصيه کردم که در اين زمينـه محتاطانـه عمـل کنـد و بـه                   . قرارگرفته است 

راهش را هم به او پيشنهاد کردم، که متن يـک قولنامـه             . نحوي زيرکانه خطر را دفع کند     
يرو تحت شرايطي آمادگي خود را اعالم مي دارد که يک نيروگـاه  را تهيه کند که وزارت ن     

اتمي از آن موسسه مربوط بخرد، منتهي اين شرايط را بايد طـوري نوشـت، و در لفافـه                   
زبان حقوقي گذاشت، که اصل داستان مفهـوم خاصـي نداشـته باشـد و تعهـدي بـراي                 

در هرصورت قبول کـرد و      .  بود او هم قبال به اين راه حل فکر کرده        . دولت ايران ايجاد نکند   
اين متن اصال جـز بـازي بـا لغـات و     . را تهيه کرديم) letter of intent(با هم متن قولنامه 

از سوي ديگر   . کلمات چيز ديگري را در برنداشت و هيچ حقي به طرف معامله نمي داد             
. ضاء شـد در هرصورت ستوده نيا متن قولنامه را بـرد و امـ  . قولنامه دولت را راضي ميکرد   

بـدين ترتيـب اولـين کـار        . حاال ديگر نمي دانم قولنامه راخودش امـضاء کـرد يـا وزيـر نيـرو               
گــوئي درآن موقــع حــساس تمــام . ســتوده نيــا در وزارت نيــرو مــسئله ايــن قولنامــه بــود
در هرصورت اين مسئله بعد بـزرگ       . مسايل مملکتي درگرو انجام اين کار قرار گرفته بود        

  .يعني به اطالع علياحضرت رسيده بود. نمي دانمحاال چطوري، من . شد
  

  يعني مسئله خريد نيروگاه؟ 
  

نمي دانم، چـه کـساني، کجـا، چـه جـوري، بـه علياحـضرت                . بله، واقعا تعجب مي کنم    
در ضمن به جاهاي ديگر هم رسيده بود، براي اينکه اين مرا به ياد حادثه   . رسانده بودند 

در يـک جلـسه اي کـه        . مي شـود   ) ٢٦(ان نراقي ديگري مي اندازد و آن مربوط به احس       
درگاجره بود، اگر اشتباه نکنم براي بررسـي برنامـه شـشم عمرانـي، در طـي يکـي دو             

احـسان  . روزي که آنجا بوديم، يک بار بـا احـسان نراقـي و رضـا قطبـي قـدم مـي زديـم                      
نراقي مي گفت از جاهـائي شـنيده ام کـه يـک فـشارهائي بـه سـازمان انـرژي اتمـي                       

يـک کـساني منـافعي      . راي اينکه کارهائي دراين جهت بکند، درآن جهـت بکنـد          هست ب 
او از من پرسـيد آيـا ايـن درسـت اسـت يـا       . دارند که کارها به نحو دلخواه آنها انجام يابد    

تاثيردر برنامـه گذاشـته يـا نگذاشـته؟ درهرصـورت مـن يـادم هـست جـوابش را               . نيست
درتمـام ايـن مـدت انـواع و         . هـست گفـتم بلـه، فـشار کـه هميـشه           . خيلي روشن دادم  

اقسام فشارها روي من بوده، ولي بودن فشار دليل اين نمي شود که فشار موثر بوده                
ولـي آنچـه کـه مـن مـي تـوانم       . خوب فشار بوده، در هرجامعه اي فشار هـست        . است

بگويم اين اسـت کـه تـا آنجاکـه بـه سـازمان انـرژي اتمـي مربـوط مـي شـود، فـشارها                          
اين جوابي بود کـه مـن       . ند وهيچ تاثيري روي روال کار نداشته اند       هميشه عقيم شده ا   
در ضمن يادم هست آن روزگله مند هم بودم از اينکه چرا فشار             . به احسان نراقي دادم   

روي من مي آورند، ولي هـيچ وقـت بهـش نگفـتم ايـن فـشاري کـه مـي آوردنـد باعـث                         
  .تغييراتي درماهيت طرح ها مي شود

  
راي اين است که بعدها احسان نراقي درکتابي که چند سـال پـيش               اگر اين را گفتم، ب    

در يـک جـائي بـه       ") از کاخ شاه تـا زنـدان اويـن        "نام کتابش هست    (در پاريس چاپ کرد     
او مي نويسد . همين مالقات و همين گفتگو اشاره کرده و آن را جور ديگري آورده است         

جملـه مربـوط درکتـاب      . استيک جاي طرح هاي ما در اثر اين فشارها اشکالي داشته            
احسان نراقي، زيرکانه، به نحوي تهيه شده که خواننده احساس مي کنـد کـه درطـرح                 
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و نيز باز روال جملـه هـا        . ها اشکالي بوده است، بدون اينکه بفهمد اين اشکال چيست         
  . طوري است که از آن استنباط مي شود که من هم وجود اين اشکال را قبول کرده ام

  
  کمي دقيق تر مطلب را بازگو کنيد؟ممکن است 

  
 درکتاب، احسان نراقي ادعا مي کند که اين مطلب را به اعليحضرت گفته است، يعني     

جملـه، کـه دراصـل بـه     . اين صحبتي بوده، که به ادعاي خودش، با اعليحضرت مي کنـد  
زبان فرانسه نوشته شده، اصال مفهوم درستي ندارد، براي متخـصص امـر بـي مفهـوم                 

( يک روز در پاريس نراقي هوشنگ وزيـري         . ولي خواننده را به اشتباه مي اندازد      است،  
را واسطه قرار داد که با من مالقات کند و من قبول کردم مشروط براينکه هوشـنگ       ) ٢٧

تو که نوشته اي يک جاي اين طـرح هـا           : درحضور وزيري از او پرسيدم    . وزيري هم باشد  
حـاال توضـيح بـده کـه اشـکال چـه بـوده              . ميـدم اشکال داشته، من درست جمله را نفه      

به او گفتم پـس تـو مطلـب را عوضـي            . است؟ هرچه سعي کرد نتوانست توضيح بدهد      
همـان روز قـول     . نوشته اي، دانسته يا ندانسته، و اين درخواننده القاء شبهه مـي کنـد             

داد در چاپ هاي بعدي، و در ترجمه هائي که به زبان هاي ديگـر مـي شـود، مطلـب را                      
در هرصورت، احسان نراقي حضور اعليحضرت مـي گويـد کـه ايـن              . اصالح بکند، که نکرد   

او نوشته است که به اعليحـضرت مـي گويـد اعتمـاد آدمـي               . جوري بوده در اثر فشارها    
بود که هم دراين زمينه تخصص داشت، هم اينکه آدم درستي بود، اين يکي را چرا زيـر                  

طش از نوشته نراقي اين مي شود که يک عيبـي           خواننده استنبا . فشار قرار مي دادند   
يک جائي بوده و اين عيب را به من تحميل کرده اند، و من کـه کـارم را مـي شناسـم و      

اين نتيجـه   . آدم درستي هم هستم، زير فشار مجبور شدم از مسير خودم خارج بشوم            
 کـه   رضا قطبـي  . اي بود که از آن نوشته نراقي گرفته مي شد، که البته درست نيست             

درآنجا بود شاهد است و بعد هم هوشنگ وزيري شاهد است کـه جلـوي خـودش مـن                   
به او گفتم که اين که تو مي گـوئي چـه هـست؟ اصـال خـودش نمـي دانـست مفهـوم                        

  . اين مطلب را آوردم براي اينکه داستان روشن شود. حرفش چيست
  

رد اشاره اي بـه علياحـضرت کرديـد کـه اطالعـاتي در مـورد طـرح نيروگـاه مـو                    
شـما چگونـه از ايـن موضـوع         . مخالفت شما به ايشان هم رسيده بوده اسـت        

  مطلع شديد؟ 
  

يــک روز کــه مــن در همــان اواخــر نخــست وزيــري آموزگــار بــراي دادن گزارشــي حــضور   
اعليحضرت به نوشهر رفته بودم، مامور تشريفات دربار به من گفت قبـل از اينکـه حـضور        

بعـد مـرا بـرد حـضور        . خواهنـد تـرا ببيننـد     اعليحضرت شـرفياب بـشوي علياحـضرت مـي          
علياحـضرت خيلـي ناراحـت     . صـحبت کـرديم   . علياحضرت کـه در بيـرون سـاختمان بودنـد         

به من فرمودند که فشارهائي بـه تـو آمـده؟ عـرض کـردم      . بودند، واقعا ناراحت و آشفته  
 جـواب دادم . فرمودنـد آيـا درکـارت تـاثير گذاشـته     . هميشه بوده، حاال بيـشتر شـده   . بله

همه اين فـشارها هـيچ تـاثير روي مـن و روي کـار مـن نگذاشـته،                   . خيالتان راحت باشد  
ولي قسمتي از دستگاه که از دو سه ماه پيش از دسـت مـن خـارج شـده، آن را ديگـر                       

بعد که اصرار کردند و من احـساس کـردم کـه اطالعـاتي دارنـد داسـتان                  . من نمي دانم  
گفتند اين را من پي گيري . خيلي ناراحت شدند. نيروگاه اتمي و قولنامه را توضيح دادم      

من اصـال   . بعد من مرخص شدم رفتم حضور اعليحضرت        . چرا اين جوري شده   . مي کنم 
دراين زمينه و درباره آنچه که با علياحضرت صحبت شـده بـود چيـزي حـضور اعليحـضرت                  

  . نگفتم
  

  فکر مي کنيد که اعليحضرت از اين قولنامه آگاه بود؟
  

چون دراين صورت حتما بـا     . استنباط من اين است که درابتدا اطالع نداشت       .  نمي دانم 
، شـايد   )١٣٥٧(بعـدها، يعنـي مـثال در اواخـر تابـستان آن سـال               . من صحبت مي کردند   
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موضــوع را مــي دانــستند، چــون تاحــد زيــادي درايــن بــاره بگومگــو شــده بــود و از جملــه 
  .علياحضرت همان طور که گفتم از آن اطالع داشتند

  
  
  

  روياروئي با عوامل ذينفع و ذينفوذ
  

به نظر من مي آيد که وقتي سازماني مثل سازمان انرژي اتمـي ايجـاد مـي                 
شود، با بودجه هنگفتي که دارد و هزينه اي که مي کند، و آزادي عملـي کـه        
دراين هزينه کردن دارد، به خاطر دالئل مختلف، از آن جمله ُبعد تکنيکي کار و               

چـه کمپـاني    - اين تکنيک، گروه هائي که منافع مالي دارنـد         انحصار آگاهي به  
هــائي کــه مــي خواهنــد توليداتــشان را بفروشــند، يــا نيروگــاه بــسازند، چــه   

 همه خواسـتار ايـن هـستند کـه در فرآينـد داد و               -کساني که واسطه هستند   
در ايران،  . اين هم طبيعي اسبت   . ستدي که وجود دارد به نحوي تاثير بگذارند       

ا، در بنگالدش، در هرکجـاي دنيـا کـه چنـين برنامـه اي وجـود داشـته                   در امريک 
. باشد، گروه هاي مختلف منافعي دارند و مـي خواهنـد از آن اسـتفاده بکننـد                

و اگـر چنـين فـشارهائي بـود         . تجربه شـما درايـران در ايـن زمينـه چطـور بـود             
  سازمان در قبال اين فشارها چگونه واکنش نشان مي داد؟

  
شما گفتيد، به طورطبيعي آدم مـي توانـست انتظـار داشـته باشـد کـه                  همان طور که    

برنامه انرژي اتمي از همان اول مورد توجه کساني باشد که فکر مي کردند مي تواننـد                 
يادم هست، در همان يکي دو روز اولي که تازه فرمـان            . از اين ممرکسب منافعي بکنند    

 انـرژي اتمـي نـشده بـودم، يـک           انرژي اتمي صادر شده بود و هنوز من رئـيس سـازمان           
 االن هم زنده است، در امريکاسـت، آدم مطلعـي بـود، درجامعـه سـمت                 -دوستي دارم 

 يک شـب آمـد خانـه مـا و     -مهمي نداشت، ولي به دالئلي جامعه را خوب مي شناخت 
صحبت او اين بود که فالني، من آن جور که ترا مي . در يک اطاق تنها با من صحبت کرد

گفت براي اينکه نمي گذارند تو      . گفتم چرا قبول نکنم   . ن کار را قبول نکن    شناسم، بيا اي  
انـواع و اقـسام فـشارها       . کارت را بکني و من مي دانم دراين مملکت فـشار مـي آورنـد              

هست، انواع و اقسام کارشکني ها، و نخواهند گذاشت توکـارت را بکنـي، و بعـد هـم،        
 بعد از مدتي مجبور مي شوي کـه         به اصطالح، آبرويت مي رود، شکست مي خوري، و        

من البته توصيه دوستم را قبول نکردم به دالئل روشن و واضح، ولي اگـر         . دست برداري 
اين داستان را گفتم، براي اين بـود کـه نـشان دهـم کـه طبيعـي اسـت کـه وقتـي يـک                          
همچين برنامه بزرگي شروع مي شود، در هرکـشور و جامعـه اي کـه باشـد يـک عـده                     

طبيعي است يک عده سـعي مـي کننـد بـراي اسـتفاده يـا                . يز مي کنند  برايش دندان ت  
بنـابراين اخطـار آن دوسـت مـن بـه           . سوء استفاده به هرترتيبي هست وارد گود بشوند       

و اينکه من حرف او را گوش نکردم، براي ايـن           . من مي گفت که اين فشارها خواهد بود       
در واقع فکر مي کـنم او  . ادبود که فکر مي کردم اين فشارها را مي شود جلويش ايست      

  .وقايع بعدي به من و خوش بيني من حق داد. بدبين تر از من بود درآن قضيه
  

 وقتي من کارم را شروع کردم، فشارها شروع شد از نقاط مختلف، بـه طـرق مختلـف،                  
همـه را   . هر روز، ولي، خوب، وظيفه من اين بود که در مقابل فشارها ايستادگي بکـنم              

ان گفت، چون وقت زيادي مي برد، ولي بعضي هايش را کـه احيانـا کمـي                 البته نمي تو  
  . جالب تر است مي توانم بگويم
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  مورد ارتشبد فردوست
  

در يــک موقــع فــشار گذاشــته بــود، بــراي اينکــه يکــي از اعــضاء ) ٢٨(تيمــسار فردوســت
فاميلش يـک موسـسه مقاطعـه کـاري داشـت و او آمـده بـود شـرکتش را بـه سـازمان                        

بررسـي سـازمان نـشان مـي داد کـه آن            . کـرده بـود کـه از سـازمان کـار بگيـرد            معرفي  
برحسب اتفاق، يکي از بـستگان نزديـک        . شرکت حائز شرايط نيست که از ما کار بگيرد        

آمـد،  . او آدم درسـتي بـود     . فردوست هم درسازمان کار مي کـرد و کـار مهمـي داشـت             
 ايـن داسـتان بـراي شـما         گفت، فالني مـن مـي دانـم، چـون درجريـان واردم مـي دانـم                

من هـم گفـتم خيلـي خـوب، درهرصـورت مـا             . مواظب باشيد . گرفتاري توليد خواهد کرد   
. باالخره ما به آنها کاري نـداديم      . اينها صالحيتشان تائيد نشده   . نمي توانيم کاري بکنيم   

ولي اين داستان درمواقع مختلف و انواع مختلف گردنگير ما شد و با فردوست گرفتـاري                
  . مختلف داشتيمهاي 

  
چگونـه؟ يعنـي چـوب الي    . مي گوئيد اين مسئله براي شماگرفتاري توليدکرد     

  چرخ سازمان مي گذاشت؟
  

 اگر اين درمورد يک دستگاه ديگر مملکتي بود، من مي توانم حـدس بـزنم گرفتاريـشان                 
براي اينکه يک دستگاه عـادي مملکتـي آن حمـايتي را کـه مـن از                 . خيلي زياد مي شد   

رت داشتم نداشت و بالطبع فردوست خيلـي امکـان بيـشتري مـي داشـت کـه                  اعليحض
فردوست مي دانست که روي من آن نوع فشار را نمـي            . روي آن دستگاه فشار بگذارد    

مـثال يکـي از همکـاران مـا         . بنابراين از طرق خيلي ظريف تر عمل مي کـرد         . تواند بگذارد 
حـاال چطـوري، مـن نمـي        . ط داشـت  که دکتر فيزيک بود و اهل قم بود با فردوست ارتبـا           

از سفر که برگشتم، در فرودگاه به من گفتنـد تـوي    . يک دفعه من رفته بودم سفر     . دانم
اعليحـضرت  . روزنامه ها نوشته اند که آن همکار من مورد تفقـد اعليحـضرت قـرار گرفتـه                

من پرسيدم داستان چيست؟ معلوم شد که اين شـخص          . فرموده اند به او خانه بدهند     
دکتر . امه نوشته حضور اعليحضرت، از طريق فردوست، که من در اتم کار مي کنم             يک ن 

من که اين همه به مملکت خدمت مي کنم، درتهران خانه ندارم و سازمان        . اتم هستم 
بنابراين، من هر روز از قم مي     . انرژي اتمي امکاني برايم تهيه نکرده که خانه دار بشوم         

خـوب  . ي اتمي کار مي کـنم وشـب بـه قـم برمـي گـردم               آيم به تهران و در سازمان انرژ      
شکي نيست يک چنين چيزي اعليحضرت را ناراحت مي کند، که چـرا بايـد ايـن جـوري                   

يعنـي چـه؟ چـرا    : من چون در تهران نبودم اعليحضرت به فردوست فرموده بودنـد         . باشد
ت در  به ارتش بگوئيـد هرچـه زودتـر امکانـا         . يکي که خدمت مي کند خانه نداشته باشد       

  . اختيارش قرار بدهد
  

  به ارتش؟ 
  

گفته بودند فعال يک چيزي در اختيارش قرار بدهند تـا           . بله، ارتش امکانات فراوان داشت    
او . ارتش هم فوري يک کاروان بهش داده بود در يک نقطه شمال تهـران             . فکر خانه بکند  

ده بود، که، مثال، بـه      خبر اين داستان را هم به روزنامه ها دا        . رفته بود آنجا نشسته بود    
مـسئول  . من فوري احساس کردم که اينجا تحريکاتي درجريـان اسـت          . من آسيب بزنند  

او . گفتم پرونـده ايـن شـخص را ببـين کـه اصـال چـه هـست                 . امور اداريمان را صدا کردم    
گفت، آقاي دکتر، کاروان بهش دادند، ولي حاال آمـده يقـه مـا را چـسبيده يـک اتومبيـل                     

حـدس مـن شـديدتر شـد کـه دسـت هـائي درکـار                . راهش دور است  مي خواهد، چون    
فکر کردم اگر اجازه بـدهم ايـن نـوع تحريکـات            . هستند که براي من مزاحمت توليد کنند      

همانجا به آن مسئول اداري گفتم تا امروز عصر . رشد پيدا بکند گرفتاري توليد مي شود   
؟ ايـن را روزنامـه هـا        چطـور مـي شـود     . گفت نمي شـود   . اين شخص را بايد بيرون کنيد     

االن مـي روي    . گفتم تو کارت نباشـد    . نوشته اند که او مورد تفقد اعليحضرت قرار گرفته        
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صدايش مي کني، حساب و کتابش را تمام تسويه مـي کنـي، عـصر چـک بهـش مـي                     
خالصه اين . او هم رفت و اين کار را کرد      . فردا نبايد بيايد سازمان   . دهي، تمام مي شود   

  . کرديمشخص را بيرون 
  

او رفـت دو مرتبـه نامـه نوشـت بـه            . من مي دانستم اين داستان ادامه خواهـد داشـت         
فردوست که ببرد پهلوي اعليحضرت، مشعر براينکه اين اتم شناس را از سازمان بيـرون               

يکي از آن تيمسارهاي دور و      . چند روز بعد ديدم از دفتر فردوست تلفن مي کنند         . کردند
. مي خواهم بيايم شما را ببينم ،از طرف تيمـسار فردوسـت           برش بود که مي گفت من       

. ايـن تيمـسار آمـد     . گفتم راجع به چيست؟ گفت اوامري است من بايد بيايم ابالغ بکنم           
: نوشته بود . يک جمله رويش ماشين شده بود     . يک ورقه کاغذ کوچک درآورد به من داد       

که کاغذ نه تاريخ داشـت و نـه   اين ت » .امرفرمودند اعتماد به چه جرأتي اين کار را کرده        «
تکـه کاغـذ را دادم دسـتش، گفـتم          . معلـوم نبـود چـه کـسي آنـرا نوشـته اسـت             . امضاء

گفت جوابش چيـست؟ گفـتم مـن اصـال هـيچ چيـز از آن جملـه                  . تيمسار خيلي ممنونم  
گفتم اين کاغذ را همـين طـور ببـر بـده بـه              . اين که مدرک نيست   . جواب ندارد . نفهميدم

  .ن اصال اوامري که اين جوري ابالغ بشود قبول ندارمم. تيمسار فردوست
  

بعد از چند روز    .  فردوست به اعليحضرت گفته بود که اعتماد اين امريه را رد کرده است            
اعليحضرت فرمودند، راستي داستان اين پسره چيست؟ گفتم کدام         . من شرفياب بودم  

سـت اسـت کـه بيـرونش        آيا در . داستان؟ فرمودند داستان اين کسي که بيرونش کرديد       
گفـتم مـن مـسئول آن       . فرمودنـد چـرا بيـرونش کـردي       . گفتم بلـه بيـرونش کـردم      . کرديد

بفرمائيـد  . يـک کارمنـدي کـه مـرا اذيـت مـي کنـد، بيـرونش مـي کـنم             . سازمان هـستم  
. فرمودند هيچ جايش اشکال نـدارد، ولـي ايـن بيچـاره خانـه نـدارد               . کجايش اشکال دارد  

او . من به او حقوق مـي دهـم       . من که خانه ساز نيستم    . گفتم به من چه مربوط است     
اگر حقوقش را ببرد مثال هرشب کازينو خرج کند معلوم اسـت کـه بـراي خانـه اش پـول                     

من کـه مـامور پـشت سـرش نمـي تـوانم بگـذارم کـه او پـولش را چـه             . باقي نمي ماند  
 ايـراد   تـازه همـه بـه مـن       . پس همکاران ديگر من چه جوري خانه دارنـد        . جوري خرج کند  

بعـد فرمودنـد،    . من چکارش بکـنم   . مي گيرند که شما به اينها اضافي حقوق مي دهيد         
خيلي خوب، حاال چرا بيرونش کردي؟ گفتم براي اينکه از خانه شـروع کـرده، بعـد آمـده              

مـن نمـي   . اينکه نمي شـود . اتومبيل بهش بدهي، زن مي خواهد  . اتومبيل مي خواهد  
گفتند، خيلي خوب، قبول دارم، اوامر ما را چـرا          .  بدوم توانم صبح تا عصر پشت سر اينها      

گفـتم شـما از فردوسـت بخواهيـد         . فرمودند بلـه  . برگرداندي؟ گفتم مگر اوامري داشتيد    
نحـوه ابـالغ اوامـر بايـد        . که نشان دهد که اوامر اعليحضرت را چگونه ابـالغ کـرده اسـت             

ين جـوري، زيـرش نـه       فرمودند منظورت چيست؟ گفتم يک کاغذي آورده ا       . درست باشد 
. هرکسي مي تواند يک جمله بنويسد به عنـوان اوامـر اعليحـضرت            . امضاء دارد نه تاريخ   

حاال من دسترسي دارم، حضور اعليحضرت مي آيم، حـرفم          . اين که مملکت نمي شود    
را مي زنم، ولي آن بيچاره اي که در دستگاهي نشـسته کـه دسـتش بـه شـما نمـي                      

 ناراحت شدند، فرمودنـد ايـن جـوري ابـالغ مـي کنـد؟               رسد چکارکند؟ اعليحضرت خيلي   
من آن را رد کردم براي . از تيمسار فردوست بپرسيد چه جوري ابالغ مي کند. گفتم بله

گفـتم  . اعليحضرت فرمودند حق داشتي که رد کـردي . اينکه از لحاظ من بدون اعتبار بود     
ين شـخص در هرصـورت او   درمورد ا. پس بفرمائيد اوامر اعليحضرت را درست ابالغ بکنند       

اگـر او شـش دفعــه ديگـر هــم بـه تيمــسار     . را بيـرون کـرده ام و راه ديگــري وجـود نــدارد   
من کسي که در سازمانم اخالل      . فردوست نامه بنويسد، موضع من عوض نخواهد شد       

اعليحضرت فرمودند، خيلي خوب، همـه اينهـا را قبـول           . مي کند نمي توانم نگهش دارم     
يک جا کـار بـرايش پيـدا کـن کـه بـرود              .  خودت يک فکري بحالش بکن     دارم، ولي حاال بيا   

تـا آن جـائي کـه بـه سـازمان مربـوط نمـي               . گفتم اين امر شما به چـشم      . راضي بشود 
رفـتم يـک جـائي بـرايش در         . شود، شخصا مـي روم يـک جـائي بـرايش پيـدا مـي کـنم                

 کـه اگـر مـن    حاال منظورم اين اسـت  . دستگاهي ديگر پيدا کردم و اين موضوع تمام شد        
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دسترسي بـه اعليحـضرت نداشـتم و اگـر اتکـاء بـه حمايـت اعليحـضرت نداشـتم، اصـال               
  .فردوست پدر اين دستگاه را در مي آورد

  
دراصـفهان مـا طرحـي      .  اين داستان گذشت، ولي فردوست به نحو ديگري شـروع کـرد           

 باز شخـصي بـه فردوسـت نامـه      . داشتيم و يک مرکز تحقيقات در اصفهان مي ساختيم        
مثال گفتند يکي از مـسئوالن يـک   . نوشت که در طرح اصفهان سوءاستفاده هائي شده     

ايـن داسـتان    . کولر برده خانه اش، يک جاده عوضي کشيده اند، چيزهائي از ايـن قبيـل              
براي سازمان توليد مزاحمت کرد و کار به دادگستري رسـيد و پرونـده اي تـشکيل شـد                   

وست به علت اينکه بـه فاميـل مقاطعـه کـارش کـار          البته فرد . که تا امروز هم وجود دارد     
نداده بوديم از سازمان ناراضي بود، ولي من معتقد نيستم که عداوتي که فردوست بـا                

بعـدها ديـدم کـه فردوسـت        . سازمان انرژي اتمي داشت درهمان حد خالصه مـي شـد          
مـن بعيـد نمـي بيـنم تخطئـه سـازمان       . نقش وسيعتري درتحوالت اوضـاع ايـران داشـته        

  .نرژي اتمي از جمله وسايلي بود که براي تخطئه رژيم به کار گرفته مي شدا
  
  

  قانون کار کردن خر و خوردن يابو
  

خيلــي از متنفــذين، بعــد از اينکــه مــدتي دور و برســازمان انــرژي اتمــي مــي چرخيدنــد  
ومــايوس مــي شــدند، شــروع مــي کردنــد از کارهــاي ســازمان انتقادکننــد بــراي اينکــه   

  .ضرت را نسبت به سازمان خدشه دار کننداطمينان اعليح
  

 من يک بار رفتم حضور اعليحضرت، فرمودند، خوب، اين که فـالن کـس مـي گويـد، چـه                    
گفـتم چـه مـي گويـد؟ فرمودنـد،          ). حاال اسم آن شخص را فراموش کـرده ام        (مي گويد   

ن کـار  و فـال . مي گويد اگر فالن قسمت نيروگاه ها را از کره جنوبي مي آوردند، بهتر بود 
جلوي اين کـار را يـک دفعـه بايـد           . آنجا من ديگر ناراحت شدم    . را اگر مي کردند بهتر بود     

گفتم جـوابش را اعليحـضرت    . ديگر واقعا آن روز به اعليحضرت جسارت کردم       . مي گرفتم 
گفـتم جـواب ايـن سـوال را         . چرا نفرموديد؟ فرمودنـد جـوابش را بايـد تـو بـدهي نـه مـن                

فرمودند جوابش چيست؟ گفتم آن قـانون ننوشـته اي          . دهنداعليحضرت مي توانستند ب   
نـه تنهـا درايـران، بلکـه در همـه کـشورهاي دنيـا حـاکم               . است که درايران حـاکم اسـت      

. اين قانون را اعليحضرت خوب مي شناسيد و آن به تخصص مـن ارتبـاطي نـدارد                . است
عه اي يـک عـده     در هرجام » خوردن يابو / کار کردن خر  «فرمودند آن قانون چيست؟ گفتم      

آن خر بايد   . اين قانون خوب شناخته شده است     . بايد کار بکنند يک عده هم بايد بخورند       
آنچه که اغلب فراموش مي شود اين است کـه ايـن            . کارش را بکند، يابو هم بايد بخورد      

شرطش اين است که يابو که مـي خـورد بـا نحـوه کـار کـردن خـر                    . قانون يک شرط دارد   
اشد و خر هم که کار مي کند نبايد ايراد بگيـرد کـه يـابو چـرا ايـن طـور          نبايد کار داشته ب   

بنده تا حاال آمده ام به      . اگر اين شرط فراموش شود اين نظام برهم مي ريزد         . مي خورد 
شما بگويم آن آقا چه نوع گردن بند الماس گردن خـانمش انداختـه، کوتـاه اسـت، بلنـد                    

حـاال  . آن يـابو بايـد بخـورد      . ط نمـي شـود    است، رنگش خوب است يا نه، آن به من مربو         
ولي او هم حق ندارد بگويد اين خـر چگونـه بايـد     . چگونه مي خورد به من مربوط نيست      

اعليحـضرت  . گفـتم جـواب آن شـخص فقـط همـين اسـت            . به او مربـوط نيـست     . کار کند 
اينها را البته من بـه عنـوان نمونـه ذکـر مـي              . خيلي خنديدند و گفتند درست مي گوئي      

  .  وگرنه تعداد موارد زياد استکنم
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  تحّصن درنخست وزيري
  

اوايل کار بود کـه از جـائي        . يک مورد ديگر هم حاال به ذهنم رسيد و آن هم جالب است            
روي من فشار گذاشتند و با اصـرار زيـاد از مـن خواسـتند کـه بعـضي از صـاحبان صـنايع          

. دند که من نمي خواستم ببينم     اينها کساني بو  . خارجي را بپذيرم و با آنها صحبت کنم       
درآن موقـع   . وقتي فـشار زيـاد شـد، ديـدم ايـن فـشار را بايـد بـاالخره يـک کـارش بکـنم                       

يک روز صبح زنـگ زدم بـه هويـدا نخـست            . تشريف داشتند " سنموريتس"اعليحضرت در 
وزير گفتم که شما لطف بفرمائيد دستور بدهيد ناهار حاضـر کننـد، مـن ناهـار خـدمتتان                   

گفـتم، اجـازه بدهيـد، امـروز مـي خـواهم          . تو براي من تصميم مي گيـري      گفت  . هستم
خودتان اگر گرفتاري داريد مي خواهيـد جـائي برويـد           . تصميم بگيرم، ولي در مورد خودم     

گفـتم  . گفـت چـرا   . اختيار با شماست، ولي من امروز ناهار درنخست وزيري خواهم بود          
گفتم ناهار کـه هـيچ، امـر        . هويداسوار شدم رفتم پهلوي     . مي آيم دليلش را مي گويم     

مـن مهمانتـان هـستم و از اينجـا          . بفرمائيد تختخواب و رختخواب براي شب تهيـه بکننـد         
گفت چرا؟ چه شده؟ گفتم روي من فشار است و تا اين فشار            . هم بيرون نخواهم رفت   

اعليحــضرت تــشريف . برنداشــته نــشود، ممکــن نيــست از نخــست وزيــري خــارج شــوم 
گفت کـي فـشار مـي آورد؟        . ست وزير هستيد، بايد چاره درد مرا بکنيد       ندارند، شما نخ  

شـما دولـت داريـد، دسـتگاه        . گفتم اين وظيفه مـن نيـست کـه بـه شـما اطـالع بـدهم                
ولـي مـن تـا ايـن فـشار برداشـته       . اطالعاتي داريد، هرچه مي خواهيـد از آنهـا بپرسـيد      

. ينجـا هـم بيـرون نمـي روم    نه تنها کـار نمـي کـنم، بلکـه اصـال از ا             . نشود کار نمي کنم   
گفـتم همـين االن اعليحـضرت هرجـا هـستند بـه             . هويدا گفت من چکار مي توانم بکنم      

هويـدا بـاالخره    . ايشان اطالع بدهيـد اعتمـاد آمـده اينجـا و متحـصن اسـت و اصـرار دارد                  
غفاري را که در دفترش بود صدا کرد، گفت ببين اعتماد هرچه مي گويد، بنويس، حضور                

بعـد ناهـار را     . من حرفم را زدم و به اعليحـضرت تلکـس کردنـد           . لکس بکنيم اعليحضرت ت 
حاال جـواب مـي    . هويدا گفت نهارت را خوردي، پس برو دفترت، گفتم نمي روم          . خورديم
مـن رفـتم    .  بعداز ظهر جواب را مي گيـرم       ٦باالخره او قول داد و گفت تا ساعت         . خواهم
. برگـشتم . فت بيا اعليحـضرت جـواب دادنـد   گ.  بعداز ظهر هويدا زنگ زد    ٦ساعت  . دفترم

اعليحضرت خيلي صريح بـه هويـدا دسـتور داده بودنـد بايـد هرجـا فـشار هـست فـوري                      
و به هويدا دستور داده بودند تمام سـفراي کـشورهائي را کـه مـا بـا                  . جلويش را بگيريد  

ه اتـم   آنها کار داريم بخواهد و به آنها بگويد اعليحضرت خيلي نگران هستند کـه در زمينـ                
هيچ فردي، خارجي يا ايراني، درکارها دخالت نکند و سعي نکند که به نحوي اسـتفاده   

طـي روزهـاي بعـد هويـدا دسـتور اعليحـضرت را عملـي کـرد و سـفراي                    . غيرموجه بکند 
کشورهاي خـارجي را خواسـت و بـه آنهـا موضـوع را تـذکر داد کـه هـيچ ايرانـي و هـيچ                        

تم از دري که خارج از روال عـادي سـازمان انـرژي      فرنگي به هيچ عنوان نبايد درموضوع ا      
اتمي است وارد شود و تهديد کرده بود که اگر عکس اين مشاهده شود داد و سـتد بـا                 

بدين ترتيب موضوع براي خارجي ها روشن شـد         . آن کشور درمورد اتم قطع خواهد شد      
درضـمن  . دو حتما سفراي دولت ها صنايع آن کشورها را هم از اين داستان مطلع کردنـ               

ايراني ها هم متوجه شدند که در زمينه انرژي اتمـي نمـي تواننـد پـي اسـتفاده هـاي                      
غيرموجه باشند و من به اين طريق خيلي راحـت شـدم و بـا اطمينـاني کـه نـسبت بـه                  
حمايت اعليحضرت از خود پيدا کردم، با خيال راحت تر و انگيزه بيشتر به کار خـود ادامـه      

  .دادم
  

رض کردم به خوبي نشان مي دهد که در زمينه رفع فشارها و حفـظ               اين داستان که ع   
استقالل تصميم گيري تاکتيک اصلي اين است که شـخص مـسئول اصـال از همـان اول            

و اّال جاذبه اجتماعي که قدرت و پول به افراد مي دهد موجب مـي شـود کـه           . تن ندهد 
 بايـد در اولـين قـدم تکليـف          .آنها فکر کنند مي توانند از موقعيت خود سوء استفاده کنند          

منظورم ايـن اسـت اگـر مـسئول دسـتگاهي در شـروع تمـاس هـاي             . آنها را روشن کرد   
مـثال اگـر   . غيرعادي عکس العمل شديد نشان ندهد، بعد ديگر ممکن اسـت ديـر باشـد       
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چون . يک فرد قدرتمندي از من براي مهماني دعوت مي کرد، هيچوقت قبول نمي کردم
با شما در دوستي بـاز مـي کننـد و بعـد بـه               . جا شروع مي شود   داستان هميشه از اين   

تدريج شما را درگيـر مـي کننـد و يـک وقـت ممکـن اسـت احـساس کنيـد کـه ديگـر راه                           
بايد از همان ابتدا از آلوده شدن پرهيز کـرد و بايـد ايـن               . برگشت نداريد و آلوده شده ايد     

البته داستان تحصن من    . تصوير را طوري درست کرد که همه حساب خودشان را بکنند          
در نخست وزيري که چند ساعت هم بيشترطول نکشيد فقط براي تصوير درست کردن               

بدين ترتيب از اعليحضرت گرفته تا هويدا و ديگران اين پيـام را مـي گرفتنـد کـه مـن                     . بود
دراين کار شوخي نـدارم و بـا چنـگ و دنـدان از آلـوده شـدن و از دسـت دادن اسـتقالل                          

  .د احتراز مي کنمتصميم گيري خو
  

همانطور که در جاي ديگـري هـم گفـتم، درتمـام            .  ساختن اين تصوير خيلي مهم است     
مدت مسئوليت من درسازمان انـرژي اتمـي حتـي بـراي نمونـه يـک بـار هـم نـشد کـه                        

حتـي از گـستاخي هـاي مـن هـم ناراحـت             . اعليحضرت تصميمي را به من تحميل کنند      
خست وزير بود، حتي يـک بـار هـم از مـن چيـزي               درتمام مدتي که هويدا ن    . نمي شدند 

مـثال حتـي يـک دفعـه هويـدا      . نخواست که با ضوابط اخالقي من تعـارض داشـته باشـد          
نخواست که فالن کس را درسازمان استخدام کنم و يا به فالن کس پستي يا سـمتي                 

صـفي اصـفيا، همانطورکـه مـي        . واقعا هويدا هيچ وقت درکـار مـن دخالـت نکـرد           . بدهم
، در دولت نفوذ و احترام فوق العاده اي داشت و مي دانـست کـه مـن تـا چـه حـد        دانيد

او هميـشه بـراي مـن پـشتيبان         . نسبت بـه او احتـرام قائـل هـستم و بـه او ارادت دارم               
  . خوبي بود و خيلي از مسايل مرا حل مي کرد، ولي هيچوقت او از من چيزي نخواست

  
بط اداري با هيچ يک از بزرگـان و زعمـاي           اصوال من سعي مي کردم خارج از چارچوب روا        

چون اين روابط مي توانست براي من دست و پـا           . کشور روابط خصوصي نداشته باشم    
من اصال از مخلـوط شـدن بـا قـشر بـاالي جامعـه احتـراز داشـتم و بـه حفـظ                        . گير باشد 

چون اعتقاد دارم کـه انجـام       . استقالل فکر و عمل خود بيش از هرچيز اهميت مي دادم          
  .ارهاي بزرگ فقط برپايه استقالل فکري و قدرت تصميم گيري امکان پذير استک
  
  

  شاه و سازمان انرژي اتمي
  

 اما، آشکارا، اين فشار مي آمد، از سوي يک کشور يـا کمپـاني خـارجي و يـا از سـوي                      
از مطالبي کـه گفتيـد آيـا مـي تـوانيم            . يک نيروي نسبتا توانا تر داخلي، مانند فردوست       

يريم که با توجه به رابطه شما با اعليحضرت و نيز اوامري که در اين زمينه شاه    نتيجه بگ 
صــادر کــرده بــود، درنهايــت همــه آنهــائي کــه مــي خواســتند روي شــما تــاثير بگذارنــد،  

  اين صحيح است؟ . بايستي از کانال شاه اين تأثير را بگذارند
  

 هاي جانبي را بريـده      اعليحضرت از يک سو و من از يک سو تمام خط          . همين طور است  
بــوديم و کــسي نمــي توانــست بــا يــک حرکــت جــانبي وارد داســتان شــود، و اگــر مــي 
خواست فشار بگذارد يا روي بنده بايد فشار بگـذارد يـا اينکـه از طريـق اعليحـضرت وارد                    

يعني کساني بودنـد کـه خيلـي نزديـک بـه            . دراين زمينه هم خيلي تجربه کردند     . بشود
 رفتنــد حــضور اعليحــضرت و پيــشنهاد مــي کردنــد مــثال فــالن  اعليحــضرت بودنــد و مــي

خيلـي بـا هـم دوسـت        . دانشمند و متخصص يـا رئـيس فـالن کمپـاني را مـي شناسـم               
آمده گفتـه کـه   . خوش نيت و خوش قلب است. هستيم، بسيار به ايران عالقمند است   

امـر  خوبـست   . ايران صالحش اين است که مـثال ايـن دسـتگاه را بخـرد و بـه کـار انـدازد                    
مي توانم بگويم چندين بـار از افـراد بـسيار           . بفرمائيد اعتماد او را ببيند که چه مي گويد        

درچنـد  . نزديک اعليحضرت دراين زمينه ها به همـين ترتيـب کـه گفـتم وارد شـده بودنـد                  
موردش اعليحضرت به من فرمودند يک همچين چيزي من شنيدم، يـک همچـين چيـزي          
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ي خـورد؟ ايـن شـخص کـي اسـت؟ مـي شناسـي؟               گفتند، اين سيستم اصال بـدرد مـ       
اصوال مـن بـه اعليحـضرت عـرض         . گزارش حضورشان مي دادم و موضوع را رّد مي کردم         

کرده بودم که من اگر الزم باشد خودم افراد را هرجاي دنيا باشند مي خواهم و بـا آنهـا                    
 آن يکي صحبت مي کنم، ولي کس ديگري نبايد براي من قبا بدوزد که اين را ببينم يا با             

خيلـي وقـت هـا اعليحـضرت جوابـشان بـه آن افـراد        . انتخاب بـا مـن اسـت   . ناهار بخورم 
اعليحضرت به آنها مي فرمودند که      . طوري بوده که آن افراد مجددا مي آمدند سراغ من         

. يعنـي آن راه را مـي بريدنـد       . درآن زمينه من هـيچ نـوع دسـتور بـه اعتمـاد نخـواهم داد               
وقتي برمي گـشتند سـراغ مـن، ديگـر بـراي مـن              . د سراغ من  بنابراين آنها برمي گشتن   

خيلي راحت بود که تکليف آنها را روشن کنم، براي اين که آنها ديگر مـي دانـستند کـه                    
درايــن مــورد آن وقــت خيلــي راحــت مــي توانــستم  . اعليحــضرت دخالــت نخواهنــد کــرد

د لزومـًا از    يک عده هم فشاري که مي گذاشتن      . جوابشان را بدهم و از سر ردشان کنم       
از طريق اين بود که مرا مرعـوب بکننـد و بترسـانند از              . طريق مراجعه به اعليحضرت نبود    

اينکه اگر با آنها راه نيايم، آنها آن چنان قدرتي دارند که مي توانند يک جا کار مـرا خـراب        
قـدرت نمـائي مـي کردنـد، بـراي      . يک گروه از آدم ها اين جوري رفتار مـي کردنـد        . بکنند
آنهـا ايـن اشـتباه      . که اين قدرت مرا مرعوب بکند، بدون اينکه کار به اعليحضرت برسد           اين

چــون بــه . را مــي کردنــد کــه فکــر مــي کردنــد کــه در واقــع قــدرتي بيــشتر از مــن دارنــد 
اشتباهشان ايـن بـود کـه درايـن زمينـه خـاص آنهـا قـدرتي                 . اعليحضرت نزديکتر هستند  

  . ر باز کنمنداشتند و همه شان را من توانستم از س
  

من اطمينان دارم که اگر دراين کار اعليحضرت صد درصد به مـن اعتمـاد نداشـتند و اگـر                    
معتقد نبودند که سازمان کارش را باصالحيت وامانت انجام مي دهد ما با گرفتاري هاي 

ولي خوشبختانه من موفق شده بودم هم اطمينان اعليحضرت     . زيادي روبرو مي شديم   
اينکه يک نوع گفتگوي بـسيار بـاز و بـدون پـرده پوشـي و صـريح بـين        را جلب کنم و هم     

اعليحضرت و من برقرار شده بود که من حرف هايم را تماما مي توانستم به اعليحضرت    
بگــويم، بــدون اينکــه بــيم داشــته باشــم از ايــن کــه اعليحــضرت ايــن گفتــه هــا را حمــل  

هم حرف هايشان را با من      از سوي ديگر اعليحضرت     . برجسارت يا ياغي گري من بکنند     
مي زدند و آنچه را که مورد نظرشان بود واضح و روشن با من مطـرح مـي کردنـد و ايـن                       

مي توانم بگويم که گفتگوي مـا از حـد   . گفتگو بسيار جالب و براي من بسيار مغتنم بود     
اين گفتگو به حيطـه    . گفتگوي رسمي گذشته بود و به مرحله بسيار جالبي رسيده بود          

هربـار مـن حـضور اعليحـضرت بـودم، قبـل از             . زمان انرژي اتمي محدود نمي شد     کار سا 
هربـار در   . اينکه به کارهاي مربوط به اتم برسيم، مدتي بحث بر سر مـوارد مختلـف بـود                

من سفر زياد مي رفـتم و هربـار مـشاهدات خـود را در زمينـه هـاي مختلـف                     . يک زمينه 
ربار مي پرسيدند کجا رفته اي وچـه        خود اعليحضرت ه  . براي اعليحضرت شرح مي دادم    

  .ديده اي
  

خيلي وقت ها راجع    .  اعليحضرت عالقه عجيبي داشتند که بدانند در دنيا چه مي گذرد          
به مسايل سياست خارجي ايران صحبت مي کـرديم و خيلـي وقـت هـا هـم راجـع بـه                      

 اتفاق مي افتاد. مسايل داخلي، مخصوصا طرح هاي بزرگ مملکتي و وضع دانشگاه ها   
که مسئله اي مورد نظر اعليحضرت بود که به کار من هم مربوط نمي شد، ولي از مـن                   
نظر مي خواستند و يا مي فرمودنـد يـک مطالعـه اي درايـن زمينـه بکـن و نتيجـه اش را           

من واردجزئيات اين گفتگوها، که براي من بسيار جالب بودنـد، نمـي شـوم،               . اطالع بده 
ولي غرضـم از ذکـر ايـن مطلـب          . مربوط نمي شود  چون به موضوع سازمان انرژي اتمي       

ايــن بــود کــه عامــل اصــلي اينکــه کــسي نتوانــست از برنامــه هــاي انــرژي اتمــي ســوء 
استفاده کند، حالت اطمينان و گفتگوي صريح و پرحاصلي بود که بين اعليحضرت و مـن                

 درتمـام   من با قاطعيت مي توانم بگـويم کـه        . برقرار شده بود و تا آخر هم ادامه پيدا کرد         
اين مدت هيچ موردي پيش نيامد که اعليحضرت دستوري به مـن بدهنـد کـه مـن بـا آن                     

يعني تصميم گيري در زمينه انرژي اتمي هيچ وقـت دسـتخوش            . مخالفت داشته باشم  



 ٩٧

تصميمات احتماال نسنجيده و بـدون مقدمـه اعليحـضرت نـشد و ايـن امـر ضـامن اصـلي              
  . غيرموجه بودچرخش درست کار و خنثي کردن هرنوع فشار 

  
  

  فساد در شرکت هاي خارجي
  

الزم است  .  اما درمورد شرايط مترتب بر قراردادهاي با کشورها و کمپاني هاي خارجي           
توضيح دهم که ما در قراردادهـاي بـزرگ بـا صـنايع خـارجي روالـي داشـتيم کـه قبـل از                        

کند و بـه مـا      امضاء هر قرارداد از طرف قرارداد مي خواستيم که يک شهادت نامه امضاء              
بدهد که درآن طرف قرارداد بايد شهادت مي داد که براي عقد قـرارداد هـيچ نـوع پـولي                    
خارج از مسير و روال قرارداد به هيچ کس در هـيچ کـشوري نپرداختـه اسـت و در طـي                      

اگر عکس اين ثابت مي شد، ما حق        . اجراي قرار داد هم اين اصل را رعايت خواهد کرد         
اين نحـوه عمـل، البّتـه، تـا ّحـد زيـادي مـانع از اسـتفاده هـاي                    . مفسخ قرارداد را داشتي   

چون . غيرموجه مي شد، ولي تجربه نشان داد که حّتي اين سختگيري هم کافي نبود             
معلــوم شــد کــه اگــر از ســوي ايــران وســواس عجيبــي بــراي جلــوگيري از هرنــوع ســوء 

 آن بودند کـه مـا       استفاده به عمل مي آمد، متاسفانه طرف هاي خارجي ما فاسد تر از            
  . دو موردي که به آن اشاره خواهم کرد مويد اين موضوع است. فکر مي کرديم

  
، کــه در واقــع بــازوي .K.W.Uدرمــورد نيروگــاه بوشــهر، قــرارداد آن بــا موســسه آلمــاني  

اين موسسه بعدا در زيمـنس ادغـام شـد و امـروز ديگـر بـه                 (نيروگاه سازي زيمنس بود     
ما موفق شده بوديم با مسئوالن زيمنس روابط   .  امضاء شد  ،)صورت مستقل وجود ندارد   

خوبي ايجاد کنيم و به آنها فهمانده بوديم که بايـد کارشـان را جـّدي بگيرنـد و از هرنـوع                      
درطـي مـّدتي کـه نيروگـاه بوشـهر در دسـت سـاختمان بـود،                 . بيراهه رفتن پرهيز کننـد    

عطيل شد، کار به خوبي پـيش       يعني تا موقعي که به عّلت انقالب کار ساختن نيروگاه ت          
مي رفت و مشکلي نداشتيم و کسي هم هيچ نوع دخالتي بـراي اشـکال تراشـيدن و                  

 معـاون کـل     Haunschildسه سال بعد از انقالب، من روزي درآلمـان بـا            . کارشکني نکرد 
اين شخص که به عّلت سمت خـود درآلمـان در           . وزارت تکنولوژي آلمان مالقاتي داشتم    

رات و نيز ساختن نيروگاه بوشهر وارد بـود و نقـش اساسـي در جنبـه                 همه مراحل مذاک  
هاي اين طرح که به دولت آلمان مربوط مي شد بازي مي کرد، تمام جزئيات کار را مي                  

  : او دراين مالقات به من مطالبي گفت که خالصه آن اين است. شناخت
  
 آن خجالـت مـي      من امروز مي خواهم يک مطلبي را براي شما فاش کنم که خودم از             «

کشم، ولي، با توجه به روابط دوستانه و آکنده از اطميناني کـه بـا هـم داشـتيم، نمـي               
شما نهايت سعي را کرديد کـه در طـرح          . توانم بيش از اين موضوع را از شما پنهان کنم         

نيروگاه بوشهر هيچ نوع استفاده غيرموجه نشود، و دليلي هم وجود نداشت که غير از               
تا آخر رعايت اين اصل را نکرد و پول هـائي           . K.W.Uمتاسفانه موسسه   ولي  . اين باشد 

البته اين پرداخت به طرح نيروگاه آسيبي نرساند و تـاثيري           . پرداخت که قابل توجيه نبود    
  .در چرخش کار نداشت، ولي دوراز اصول درستکاري بود

  
ران با افراد متنفذ او دراي . ما در ایران در سال های پيش سفيری داشتيم به نام ليلينفلد           

وقتـی  . آشنا وگاهي دوست بود و مهره هاي کليدي جامعه ايران را خوب مي شـناخت              
او در پايان ماموريتش به آلمان برگشت، درآلمان به عنوان متخصص مسائل ايران تلقـي               

ليليتفلـد بـه مـسئوالن      .  K.W.Uمّدت هـا بعـد از امـضاء قـرارداد نيروگـاه بوشـهر،                 . شد
 که درست است که تاکنون اشکالي درکار نيروگاه بوشهر نبوده اسـت و          اخطار مي کرد  

کار طبق برنامه پيش مـي رود، اّمـا شـما بايـد توجـه داشـته باشـيد کـه در ايـران افـراد                      
متنفذي هستند که مي توانند چوب توي چرخ شما بکنند و اختالالتي در پيشرفت طرح       

. اخير زياد در اجراي طرح را موجب شوند       ايجاد کنند و براي شما هزينه اضافي و احيانا ت         
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آنها اگرچه قدرت دخالت درعقد قرار داد را ندارند، ولي قدرت تخريبي زيادي دارند و مي                
بعد از اين مقدمه چيني، ليلينفلـد بـه  کمپـانی پيـشنهاد مـي                . توانند مزاحمتان بشوند  

سطه مـي شـود بـين       و او به اصطالح وا    . کند که  با مقداري هزينه از خود رفع خطر کند          
و کمپانی آلمانی  و پولي از اين شرکت مـي گيـرد و بـه                " متنفذ"يک ايراني به اصطالح     

حاال خود ليلينفلد از اين پـول سـهمي داشـته اسـت، يـا نـه معلـوم                 . مصرف مي رساند  
تن در مي دهد، از بيم اينکه نکند انجـام پـروژه بـا              " شانتاژ"در هرصورت  به اين      . نيست

اسم آن شـخص    "  هانشيلد"البته  » و شود که موجب ضرر مالي  بشود       مشکالتي روبر 
از قرار معلوم در موارد ديگر نيز بـه ايـن نـوع حيلـه               . متنفذ را برد و من او را مي شناسم        
  . هاي شرم آور دست زده بوده است

  
به من زد و از اين موضوع هم خيلي         " هانشيلد"خوب ، اين ها حرف هائي بود که آقاي          

شما غربي ها خود از همه فاسد تـر         :من خيلي ناراحت شدم و به اوگفتم        . ودناراحت ب 
هستيد، عجيب تر اينکه براي شستن گناهان خود شرقي ها را مرتبـا در رسـانه هـاي                  

اين داستان نشان مي دهد کـه وقتـي در     . همگاني خود به فاسد بودن متهم مي کنيد       
 شود که خودتان مـي دانيـد، شـما          يک کشور مثل ايران، کاري به اين تميزي انجام مي         

. من شکي ندارم که ليلينفلـد افـسانه سـاخته اسـت           . خودتان نادرست عمل مي کنيد    
شريک هاي ايراني او هم افسانه ساخته اند، چون در ايران کسي قدرت اخالل در کـار                 

از همـه بـدتر     . نيروگاه هاي اتمي يا طـرح هـاي ديگـر سـازمان انـرژي اتمـي را نداشـت                  
به اين افسانه تن در داده است و شهادت نامه خود را ناديده گرفته         "  او-و-کا"موسسه  

درهر صورت از اطالع ناخوشايندي که به من        . حاال که ديگر مسئله مطرح نيست     . است
  . داديد متشکرم

  
مورد ديگر مربوط مي شد به نيروگاه اتمي دارخوين کـه فرانـسوي هـا سـاختن آنـرا بـه                     

نکـه مـذاکرات بـراي عقـد قـرارداد ايـن نيروگـاه، بعـد از بـيش از                 بعـد از اي   . عهده داشـتند  
دوسال گفتگو و نشست و برخاست، پايان پذيرفت، و وقتي قـرارداد بـراي امـضاء آمـاده                  

، سـازنده   )Framatome" (فرامـاتم "شده بود، يـک روز شخـصي کـه از طـرف موسـسه               
ه من تلفن کرد که من      نيروگاه، مسئوليت انجام مذاکرات را به عهده داشت، از پاريس ب          

به او گفـتم هرچـه زودتـر بـه        . خيلي فوري الزم است با شما مطالبي را در ميان بگذارم          
او گفـت کـه   . او آمد و به من موضوعي را گفت که خيلي ناراحت کننده بـود      . تهران بيايد 

شما از ما قسم نامه مي خواهيد که به هيچ عنوان از محل اين قرارداد به کسي پولي        
حاال که موقع امضاء قرارداد شده من بايـد بـه شـما      . از عرف کار داده نشده است     خارج  

داستان از اين قرار اسـت کـه        . اطالع بدهم که ما متاسفانه در برزخ بدي قرار گرفته ايم          
ــه خواســت   ــا ب ــه يکــي از   " ژيــسکاردستن"بن ــول ب رئــيس جمهــور فرانــسه، مقــداري پ

البتـه  . ان مشاور در روابط عمومي داده ايـم       بازماندگان خاندان سلطنتي فرانسه به عنو     
اين پول با سازمان انرژي اتمي ايران ارتباط پيدا نمي کند و در قرارداد و ميزان آن تاثيري                  
ندارد و ما آنـرا از بودجـه خودمـان پرداخـت کـرده ايـم، ولـي بهانـه ايـن پرداخـت قـرارداد                          

اسـت کـه بـه طرقـي پـول          بعد توضيح داد که در فرانـسه رسـم          . نيروگاه دارخوين است  
هائي در اختيار وارثان پادشاهي فرانسه قـرار داده شـود تـا بـه طـرز آبرومنـدي بتواننـد                     

  .زندگي کنند
  

مـن آن شـخص را مـي        .  من اسم شخصي را که پول گرفته پرسيدم و او به مـن گفـت              
به طرف فرانسوي گفتم    . شناختم و مي دانستم که اعليحضرت هم او را مي شناسند          

بايد مسئله را حضور اعليحضرت گزارش کنم و        . ورد من نمي توانم تصميم بگيرم     دراين م 
بعد مطلب را حضور اعليحـضرت      . شما بايد صبر کنيد تا من نتيجه را به شما اطالع دهم           

بعد ازگفتگو، باالخره اعليحضرت فرمودند اگر پرداخت اين پول صد درصد بـه             . مطرح کردم 
تباط پيدا نمي کند مانعي ندارد و مـا ايـن مـورد را بـه                گردن فرانسوي ها است و با ما ار       

من اين پاسخ را به طرف فرانـسوي دادم         . عنوان نقض شهادت نامه تلقي نخواهيم کرد      
  . و بعد از چند روز قرارداد امضاء شد
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ما در ايران توانستيم جلو هـر نـوع         . اين دو مورد نشان مي دهند که گرفتاري درکجا بود         

ولـي فـساد    . تکاري را بگيريم و بـه هـر زحمتـي بـود موفـق شـديم               تخلف از مسير درس   
غربي ها، هم درمـورد آلمـاني هـا و هـم درمـورد فرانـسوي هـا، باعـث شـد کـه سـوء                          

. البته به هزينه آلماني ها و فرانسوي ها       . استفاده هائي از اين مسير به وقوع پيوست       
رکينـي و طغيـان     سازمان انرژي اتمـي درايـن دو مـورد ضـرري متحمـل نـشد، جـز دل چ                  

عجـب اينجاسـت کـه درهمـان زمـان رسـانه            . روحي در برابر فساد در کشورهاي غربي      
. هاي همگاني آنها مرتبا به ايران حمله مي کردند که گويا در فـساد غوطـه مـي خـورد                   

دريغا که گروه کثيري از ايراني ها، مخصوصا آنها که خود را مطلع و صاحب دانش و قلـم        
در بعضي موارد مسئوليت هاي کشوري داشتند، باور کردنـد کـه    مي دانستند، يا حتي     

جامعــه مــا بــه کلــي فاســد اســت و ريــشه گرفتــاري هــا فــساد اســت و حــال اينکــه      
  . اگرگرفتاري هائي داشتيم، که واقعا داشتيم، ريشه اش درجاي ديگري بود

  
 کـه   و آن اين است   . در زمينه فشارها بدنيست که به يک جنبه ديگرش هم اشاره بکنم           

در ابتـدا ايـن هـا       . کمپاني هاي فروشنده گاه مستقيما سعي در تطميع ما مـي کردنـد            
فکر مي کردند همان طور کـه در خيلـي از کـشورها             . فرمول ما را درست نمي دانستند     

. معمول است، با دادن وعده و تطميع مي توانند تصميمات را به نفع خود منحـرف کننـد                 
کانـادا آنوقـت يـک نـوع        . براي ما مطـرح بـود کانـادا بـود         در ابتداي کار، اولين کشوري که       

. نيروگاه مي ساخت که کوچک بـود و فکـر مـي کـرديم ممکـن اسـت بـه درد مـا بخـورد                  
مـدتي بـا کانـادائي هـا صـحبت      . رئيس انرژي اتمي کانادا آدمـي بـود معـروف و ُپرقـدرت        

يـن، کـه    يک دفعه درو  . کرديم، ولي من مستقيما با شخص فوق الذکر تماسي نداشتم         
. بهعلتي هردومان در وين بوديم، او مرا دعوت کرد به اطاقش که بـا هـم صـحبت بکنـيم                   

حـاال وقتـي دعـوت کـرد، مـن کمـي شـک کـردم کـه چـرا در                . من رفتم آنجا و نشستيم    
هتلش دعوت کرده است، ولي، خوب، گفتم حاال يک جاي خلوتي مي خواهـد صـحبت                

يکدفعـه او بـدون انتظـار مـن صـريحا گفـت             . رفتم آنجا يک مقداري صحبت کـرديم        . کنيم
خيلي خوب، باالخره وقتي اين قرارداد بـه امـضاء برسـد، البتـه شـما کميـسيون خـوبي            

گفـتم نـه، ايـن ديگـر        . خواهيد داشت، و گفت ما حاضريم تا ده درصد کميسيون بـدهيم           
مـن يـک کمـي      . خيلي زياد است، معلـوم اسـت کـه شـما مـي خواهيـد دغلـي بکنيـد                  

مـن  . گفت نه، نه، دغلي نمـي کنـيم، رايـج اسـت و همـه مـي کننـد                  . مدستش انداخت 
گفتم اين حرف ها چيست؟ اين اصال توهين است، هم بـه مـن   . يکدفعه عصباني شدم  

. بلند شدم بدون خداحافظي درب را محکـم زدم از اطـاقش بيـرون رفـتم               . و هم به ايران   
ن بدانند کـه بـا مـا نمـي تواننـد        البته اين کار را به اين ترتيب کردم که هم او و هم ديگرا             

  . همان رفتاري را بکنند که با ديگران مي کنند
  

مـي خواسـت بـا مـا تمـاس          ) Bechtel" (بکتل"در يک مورد ديگر يادم هست که کمپاني       
همـان روزهـاي اولـي کـه     . خيلي معروف است و کارهاي بزرگ مـي کنـد    " بکتل. "بگيرد

قـاي رئـيس بکتـل مـي گويـد مـن در             من مسئول اين کار شده بودم منشي آمد گفـت آ          
مـن  . را ببينـيم  ) يعنـي مـن   (هتل هيلتون هستم با همکـارانم، و مـي خـواهيم فالنـي،              

شما بي خود آمديد به تهران، و در هرصورت حـاال           . گفتم من نمي خواهم شما را ببينم      
خالصـه چهـار    . حاال تابستان گرما بود   . گفت مي مانيم تا وقت پيدا کنيد      . من وقت ندارم  

 روز کـه اينهـا را در        ٥ يـا    ٤در عـرض ايـن      . نج روز همين طور درهتل ماندند و زنـگ زدنـد          پ
ازجملـه  . هتل هيلتون نگهداشته بودم، اين آقايـان موفـق شـدند زعمـاي قـوم را ببيننـد                 

هويدا و علم و يکي دو نفر ديگر به من تلفـن کردنـد کـه چـرا ايـن        . هويدا و علم را ديدند    
 حاال که او اينجاست چه اشکالي دارد کـه او را ببينـي؟              .شخص را نمي خواهي ببيني    

من به آنها مي گفتم من با خارجي ها از اول کار بايد طوري رفتار کـنم کـه سررشـته و                      
به ابتکار خودش به تهـران آمـده و         ) رئيس بکتل ( اين شخص   . ابتکار در دست من باشد    

فهمندکه آنها نمي تواننـد     براي من مهم اين است که اين آقايان ب        . به من مربوط نيست   
من بايد تعيين کنم که آنها چـه وقـت بايـد            . هروقت خواستند بيايند و با من مذاکره کنند       
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روز آخـر، طـرف از هتـل        . در هرصورت با همه فشارها، من ايـن شـخص را نديـدم            . بيايند
هيلتون به منشي من زنگ زد وگفت پس اجازه بدهيد من تلفني يـک کلمـه بـا اعتمـاد                    

گفت آيـا مـن نمـي تـوانم شـما را            . گفتم خيلي خوب تلفني يک کلمه بگو      . نمصحبت ک 
اگر مي خواهيد شما را بپذيرم، شرطش       . ببينم؟ گفتم شما معلوم نيست کي هستيد      

اين است که برگردي در مقر کار خودت و از دفترت به من زنگ بزنـي و از مـن بخـواهي                      
بيچاره گفت خيلي خوب و برگشت . تکه وقت تعيين کنم که به تهران بيائي براي مالقا       

گفت فالني االن آمدم اينجا، کـي بيـايم تـرا ببيـنم؟         . از آنجا زنگ زد   . به سانفرانسيسکو 
منتها وقتي که آمد مرا ديد، ديگر مثل        . گفتم حاال اين شد حرف    . فوري بهش وقت دادم   

بعـد هـم مـا بـا        حرفش را زد و رفت و       . او فهميده بود که با کي سر و کار دارد         . روباه بود 
  .آنها کاري نداشتيم

  
   
  

  واکنش هاي شاه
  

آيا دراين مدت هيچ وقـت خـود شـخص          .  حاال يک سوال آخردراين زمينه بکنم     
اعليحضرت از شما چيزي خواست که فکر بکنيد مغاير با آن مبـاني و اصـولي                

  است که براساس آن شما شروع کرديد به کار؟
  

ت چيزي کـه فکـر بکـنم ايـن خواسـت اعليحـضرت              يعني هيچ وق  .  نه، من يادم نمي آيد    
در دو سـه مـورد      . ممکن است احيانا مرتبط باشد با نفع شخص يا گروهي پـيش نيامـد             

افرادي از بخش خصوصي مطالبي را به عرض اعليحضرت رسانده بودند کـه موسـسات               
 آنها قدرت اين را دارد که درکارهاي سازمان انرژي اتمي مشارکت کند و خواسته بودنـد               

اگـر  . در هر مورد موضوع مورد بررسي سازمان قرار مي گرفت        . که به آنها کار داده شود     
اين موسسات صالحيت هائي داشتند کارهائي در حـد آن صـالحيت بـه آنهـا داده مـي                   
. شد و اگرنه موضوع را حضور اعليحضرت مطرح مي کـردم و ايـشان اصـرار نمـي کردنـد                   

ودند که جنبـه مملکتـي داشـت، ولـي بـه      بعضي وقت ها اعليحضرت چيزهائي مي فرم 
علت اينکه از نظر فني درست نبود بـا آن مخالفـت مـي کـردم و اعليحـضرت هـم اصـرار                       

مثال يک دفعه در همان اوائـل کـار در شـوراي اقتـصاد اعليحـضرت راجـع بـه             . نمي کردند 
از جملـه،  . بندرعباس صحبت فرموده بودند کـه چـه کارهـائي بايـد در بنـدرعباس بـشود        

اين را شوراي اقتصاد به . وده بودند که يک نيروگاه اتمي بايد در بندرعباس ايجاد کرد  فرم
رفـتم حـضور اعليحـضرت، عـرض کـردم منظورتـان از اينکـه آنجـا نيروگـاه                   . من ابـالغ کـرد    

. گفـتم احتياجتـان را بفرمائيـد چـه هـست          . بگذاريم چيست ؟ فرمودند که احتياج داريـم       
ستم رفع بکنم، آنوقت راجع به نيروگـاه در بنـدرعباس صـحبت    بنده اگر احتياجتان را نتوان  

فرمودند عـالوه براينکـه آن منطقـه بـرق مـي خواهـد، يـک خـط آهـن جنـوب مـي                  . کنيم
گفتم، خيلي خوب، پس بفرمائيد نياز بـه بـرق داريـم و    . خواهيم بکشيم که برقي باشد   

 بگذارم آنرا من بايـد تعيـين   ولي اينکه بفرمائيد اين نيروگاه را کجا     . بنده بايد برق برسانم   
حاال راجـع بـه بنـدرعباس مـن مـي روم و             . کنم، نه من، بلکه افراد فني بايد تعيين کنند        

مـن  . بررسي مي کنم که آيا در بندرعباس مـي شـود يـا نمـي شـود نيروگـاه گذاشـت                    
 مـاه تـا     ٦عـرض کـردم     . فرمودنـد چقـدر طـول مـي کـشد         . خودم هنوز نظر خاصي ندارم    

  . نکه بررسي عميق مي خواهديکسال، براي اي
  

نتيجـه مطالعـه را، کـه بـا نقـشه و غيـره       . ما رفتيم بررسي کرديم گزارش را تهيه کرديم 
حجم زيادي را تشکيل مي داد، يک روز من برداشتم بردم حضور اعليحضرت و گذاشـتم                

ه گفتم يا فرصت مي فرمائيد اينها را مطالعه بفرمائيد يا در يک جمله نظـر بنـد                . روي ميز 
گفـتم در بنـدرعباس نيروگـاه اتمـي       . فرمودند آن يک جمله چيست    . را قبول مي فرمائيد   
البتـه توضـيح دادم     . اعليحضرت قبول فرمودند و موضوع منتفي شد      . نمي شود گذاشت  
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که آن نيازهائي که اعليحضرت فکر مي کنند، الزم نيـست از نيروگـاه بنـدرعباس تغذيـه                  
  . ه بشودبشود، از جاي ديگر مي تواند تغذي

  
از طرق مختلـف بـود از داخـل بـو، از            . حاال اگر بخواهيم نتيجه بگيریم، فشارهميشه بود      

من یک دنيا باید سپاسگزار اعليحضرت باشم کـه آن چنـان مـرا حمایـت مـی                  . خارج بود 
کردند،آن چنان مرا حفظ می کردند، که آن حرف دوستم که روز اول گفـت بيرونـت مـی                   

کارها انجام شـد و  . تا آخرش ایستادگی کردم  . د، اتفاق نيفتاد  کنند، بی آبرویت می کنن    
این نشان می دهد افسانه هائی که مـی سـاختند کـه در              . خيلی خوب هم انجام شد    

البته فشار . این محيط نمی شود کار کرد، و توطئه ها در کار خواهد بود، درست نيست         
قامت یـک فـرد هــم   اّمـا قــدرت اسـت  . و توطئـه هميـشه مـی توانـد وجــود داشـته باشـد      

  . بسيارزیاد است، به طوری که بتوان فشارها و توطئه ها را خنثی کرد
  
  
  
  

رابطه با کشورها، سازمان ها و رهبران 
  خارجي قراردادهاي دوجانبه

  
  
  

اتم، همانطورکه در توضيح سازماندهي و برنامـه ريـزي مطـرح گرديـد، جنبـه                
ه، بـويژه از ديـد بـين        خواهش مـي کـنم درايـن بـار        . سياسي بسيار قوي دارد   

  .المللي، توضيحاتي بفرمائيد
  
  

ازجمله مشکالت کار ما اين بود که انرژي اتمي يک جنبه سياسي بسيار قـوي داشـت              
که بايد بطور کامل درنظر گرفته مي شد و با دقت و آينده نگري کامل مطرح و حل مـي                    

 ابتـدا مـصرف     اتـم در  . ايـن مـسئله زائيـده ماهيـت دوگانـه تکنولـوژي اتمـي اسـت               . شد
نظامي داشت و اين تکنولوژي در ابتدا براي ساختن سالحهاي اتمي توسعه پيدا کرد و              

  . به کار گرفته شد و سپس موضوع استفاده از انرژي اتمي براي توليد نيرو مطرح شد
کشورهائي که بر تکنولوژي اتمي دست يافته بودند، که تعدادشان هم بـسيارکم بـود،               

رفته بودند که وقتي تجهيزات و مواد و تکنولوژي هسته اي را به             اين سياست را پيش گ    
کشور ديگر منتقل مي کنند، کشور گيرنده تکنولـوژي از آن بـراي سـاختن سـالح هـاي                   

براي انجام اين هدف هم رسـم بـود کـه داد و سـتدهاي اتمـي بـا            . اتمي استفاده نکند  
ــه آن را موافقتنامــ      ــه، ک ــک موافقتنام ــب ي ــد درقال ــشور باي ــه هرک  bilateral(ه دوجانب

agreement (           داسـتان را هـم امريکـا     . مي نامند، عمل شود تا ضوابط کـار معلـوم باشـد
بـراي اينکـه بعـد از جنـگ جهـاني دّوم، اگـر از انگلـستان و تـا حـدي هـم                        . باب کرده بود  

امريکا هم براي اينکه بتوانـد      ) ٢٩.(فرانسه بگذريم، تکنولوژي اتمي در انحصار امريکا بود       
تــرل روي داســتان داشــته باشــد قراردادهــاي دوجانبــه را ُمــد کــرد و تعــداد زيــادي از   کن

بعد کشورهاي ديگر، کـه حـاال خـود بـه           . کشورها اين نوع موافقتنامه ها را امضاء کردند       
بنـابراين مـا    . صورت صادرکننده تکنولوژي اتمي درآمده بودند، همين روال را دنبال کردنـد           

ابط اتمي داشته باشيم بايد با آن کشور يک موافقتنامـه           با هرکشوري مي خواستيم رو    
ما با امريکا يک موافقت نامه دوجانبه داشـتيم کـه سـال هـا               . دوجانبه امضاء مي کرديم   

ايـن موافقتنامـه، کـه حيطـه اش     . قبل از تشکيل سازمان انرژي اتمي امـضاء شـده بـود      
ور تحقيقـاتي خريـد و در   محدود بود، وقتي مطرح شده بود کـه ايـران از امريکـا يـک راکتـ               

ايـن موافقتنامـه حـاال ديگـر بـراي مـا کـافي نبـود، چـون                  . دانشگاه تهران به کار انـداخت     
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حاال ديگر بايد مـي رفتـيم بـا آمريکـا يـک             . موضوع نيروگاه هاي اتمي را در برنمي گرفت       
نـد  اما در همان اوايل کار، اولين انفجـار اتمـي ه  . موافقتنامه دوجانبه ديگري امضاء کنيم  

 به وقوع پيوست و اين امر باعث شد کـه امريکـا فرمـول موافقتنامـه                 ١٩٧٤در بهار سال    
  .هاي خود را تغيير دهد و شرابط آن را سخت تر کند

تا طي چهار سال به تناوب در تهران و واشنگتن با امريکا مذاکره داشـتيم تـا بـاالخره در              
ر شـد کـه منـافع مـا را تـامين       پس از روزها مذاکره در تهران متنـي حاضـ       ١٩٧٨تابستان  
اين مذاکرات از طرف ايران به وسيله سيروس منظور و کيوان طبري انجام شد      . مي کرد 

و آنها توانستند امريکائي ها را مجبور کنند از شرايط غيرمنطقي خود صرف نظـر کننـد و               
ايـن مـتن در سـطح کارشناسـان دوطـرف          . موافقتنامه متعادل و منـصفانه اي را بپذيرنـد        

  . اراف شد ولي ديگر فرصتي نبود که در سطح سياسي تصويب و امضاء شودپ
  
  

وقتـي مـذاکرات را     . فرانسه فـوق العـاده آسـان      . با فرانسه و آلمان خيلي زود عمل شد       
براي عقد موافقت نامه شروع کرديم، يادم هست، هرچه مي گفتـيم مـي گفتنـد آن را                  

يعنـي فرانـسه تعهـد مـي کـرد هـر        . ي بود آن قرارداد يک چيز خارق العاده ا      . قبول داريم 
البّتــه بــه عّلــت . نــوع تکنولــوژي را بــه مــا بدهــد، بــه جــز تکنولــوژي ســالح هــاي اتمــي 

فشارهاي بين المللي، و نيز به عّلت حاد شدن مسائل مربوط به عدم گسترش سـالح       
هاي اتمي و تغييراتي که درسياست کشورهاي دارنده تکنولوژي اتمي ايجاد شد، ايـن          

رداد درعمــل آن طــور کــه مــا مــي خواســتيم پيــاده نــشد، ولــي چهــارچوبي بــود کــه قــرا
براســاس آن توانــستيم داد و ســتدهاي اتمــي را بــا فرانــسه در ســطح وســيعي برقــرار 

با آلماني ها مذاکره مقداري طول کشيد چون هرچه زمـان مـي گذشـت شـرايط                 . کنيم
 صـورت بـاالخره موفـق       در هر . کشورهاي داراي تکنولوژي هسته اي سخت تر مي شد        

  . شديم موافقتنامه اي را که دلخواه ما بود با آلمان امضاء کنيم
  
  

با هندوستان موافقت نامه اي را امضاء کرده بوديم که بيشتر در جهت مبـادالت علمـي                 
من در سفري   . با استراليا نيز مذاکرات طوالني داشتيم     . و فني و تربيت کادر علمي بود      

 وزير استراليا و مسئوالن دولتي آن کشور صـريحًا تـذکر دادم کـه               به استراليا به نخست   
ياران هيچ نوع شرط غيرمتعادل و غيرمنطقي را نخواهد پذيرفت و اداره سيکل سـوخت               
هسته اي ما بايد تحت همان شرايطي انجام پذيرد کـه در کـشورهاي داراي تکنولـوژي                 

شيد تـا بـاالخره در روزهـاي        مذاکرات با استراليا بسيار طول ک     . هسته اي معمول است   
 پس از چند روز مذاکره در تهران متن موافقت نامـه اي کـه نظـرات و                  ١٩٧٨آخر تابستان   

ايــن مــذاکرات را هــم . منــافع مــا را تــامين مــي کــرد در ســطح کارشناســي پــاراف شــد
جالـب ايـن کـه اسـتراليائي هـا فقـط            . سيروس منظور و کيوان طبري به نتيجه رساندند       

 از پاراف موافقت نامـه بـين ايـران و امريکـا از موضـع خـود عـدول کردنـد و             چند هفته بعد  
کامال روشـن بـود کـه آن هـا از جريـان توافـق ايـران و امريکـا آگـاه                      . نظرات ما را پذيرفتند   

استراليا يکي از توليد کنندگان بزرگ اورانيوم بـود و مـا مـي خواسـتيم احتمـاال از                   . بودند
البته بايد توضيح بدهم    . اين که در معادن آن ها شريک شويم       استراليا اورانيوم بخريم يا     

که ما همزمان هم با موسسات صنعتي يا معدني کشورها مـذکره مـي کـرديم و هـم؛                   
نتايجي که با موسسات صنعتي و معدني بدست مي آمـد بـه تنهـائي قابـل                 . دولت ها 

انبـه بـين ايـران و       اجرا نبودند و اجراي آن ها منوط مي شد به امضاء موافقت نامـه دو ج               
در واقع موافقت نامه هاي دو جانبه کليد اصلي همکاري          . دولت مربوط به آن موسسات    

  . هاي ايران با کشورهاي ديگر بودند
  
  

قبل از اينکه وارد بحـث ديگـري بـشويم، در گفتگوهـائي کـه بـا ايـن کـشورها                    
ــا از وزارت  . داشــتيد از طــرف ايــران شــما شــرکت مــي کرديــد   ديگــر کــي؟ آي

ورخارجه يا وزارت دارائي کسي شرکت مي کرد؟ يا فقـط شـخص شـما از                ام
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سازمان انرژي اتمي،از جنبه هاي سياسي و هم سـايرجنبه هـا، هرچـه کـه                
  بود، شرکت مي کرديد؟

  
  

نه تنها در قانون سازمان انرژي اتمي اختيارات وسيعي به اين سازمان داده شـده بـود،                 
ايـن موافقـت   .  آزادي عمـل کامـل برخـوردار بـود       بلکه درعمل نيز سازمان انرژي اتمـي از       

نامه ها را ما مذاکره مي کرديم و بـه شـکل نهـائي تهيـه مـي کـرديم و بـه دولـت مـي                       
داديم و بعد وزير امورخارجه آنـرا امـضاء مـي کـرد و در مـواردي کـه الزم بـود بـه تـصويب                          

. ات نبـود  ولي درطي مذاکرات نماينده وزارت خارجه در ايـن مـذاکر          . مجلسين مي رسيد  
فقط متن نهائي را به وزارت امورخارجـه مـي فرسـتاديم تـا دفتـر حقـوقي آن وزارت اگـر                      

يعني وزارت خارجه هيچ نـوع ايـرادي از         . ايرادي دارد بگويد، که اين مورد هم پيش نيامد        
يکـي ايـن    . اين وضع دو دليل داشت    . موافقت نامه هاي تهيه شده به وسيله ما نگرفت        

مسايل بين المللي مورد نظر ما آشنائي کامل نداشـت و ديگـر ايـن               که وزارت خارجه با     
که ما يک تشکيالت حقوقي ُپرتوان ايجاد کرده بوديم که موافقت نامـه هـا را بـا آگـاهي                    

بنابراين متون تهيـه شـده      . کامل از جريانات بين المللي و نيز قوانين ايران تهيه مي کرد           
يـک رده موافقـت نامـه هـا يـا           .  مـي گرفـت    هميشه مورد موافقت وزارت امورخارجه قرار     

قراردادهــائي هــم بودنــد کــه صــرفًا بــين ســازمان انــرژي اتمــي و ارگــان هــاي دولتــي     
  . کشورهاي ديگر امضاء مي شد

  
  

مـي کرديـد،   ) negotiate(از آن طرف چطور؟ مثال اگر شما با فرانسه مـذاکره          
  ؟ طرف فرانسه هم کساني از سازمان انرژي اتمي آن کشور بودند

  
  

طرف فرانسه درمورد موافقتنامه دوجانبه وزارت امورخارجه بـود، ولـي ارگانهـاي دولتـي               
ــرژي اتمــي فرانــسه، درآن     ــوژي و کميــسارياي ان فرانــسه، يعنــي وزارت صــنايع و تکنول

درمورد . ولي موافقت نامه نهائي را وزراي خارجه دوکشور امضاء کردند         . شرکت داشتند 
رخارجه، گاهي با وزارت صـنايع و تکنولـوژي و اغلـب هـم بـا        فرانسه، گاهي با وزارت امو    

  . کميسارياي انرژي اتمي روبرو بوديم
  
  

وقتي که شما اين گفتگوهـا را مـي کرديـد هـيچ کـسي بـه نماينـدگي وزارت            
  خارجه کنار شما نمي نشست؟

  
  

ابدا، اصال هميشه قراردادها و موافقت نامه هـا را سـازمان انـرژي اتمـي رأسـا مـذاکره                    
ــ ــه وزارت خارجــه مــي داد     م ــضاء حاضــر مــي شــد ب ــراي ام ــي ب ــرد، وقت ــورد . ي ک درم

قراردادهائي که مربوط به گرفتن يا دادن وام و يا سرمايه گذاري درکشورهاي خارج مي               
شد، موضوع با همکاري نزديک با وزارت اقتصاد و دارائي انجام مي شـد و در ايـن مـورد                    

  .مهم با آنها هيچ وقت عدم همخواني نداشتي
  
  

  دراين گفتگوها هميشه خود شما حضور داشتيد، يا اينکه ازسازمانتان بودند؟ 
  
  

بعدا تـيم مـا بـه قـدري قـوي شـده بـود کـه در                  . اولش خودم بودم با بعضي از همکارانم      
معاونـت امـور بـين المللـي و روابـط           . اغلب مذاکرات لزومي نداشت که من حاضر باشم       

ره مي شد به تدريج به ارگان اصـلي مـذاکرات           عمومي که به وسيله سيروس منظورادا     
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درآمد و با تسّلط کافي و بـا همکـاري دفتـر حقـوقي و               ) دولت ها (با کشورهاي خارجي    
دفتـر حقـوقي سـازمان زيـر نظـر          . مشاورين حقوقي سازمان مذاکرات را انجـام مـي داد         

مـان  برديا خواجوي اداره مي شد که يک متخصص طراز اّول امـور حقـوقي بـود کـه در آل                   
بعـد از  . موفقيت زيادي داشت و کار و زندگي خود را رها کرد و بـه سـازمان مـا پيوسـت               

انقالب هم به آلمان برگشت و امروز يکي از متخصصين حقوقي سرشناس آلمان است              
حقوقدان ديگري که خيلي به ما کمـک کـرد و           . و کارهاي بسيار بزرگ را انجام مي دهد       

مذاکره مي کرد کيـوان طبـري بـود کـه بـه پيـشنهاد و                موافقت هاي دوجانبه را اغلب او       
اصرار من يک موسسه حقوقي مجّهز و ُپرقابليـت بـراي کارهـاي سـازمان انـرژي اتمـي                   

  .ايجاد کرده بود و منشاء خدمات بسيار ارزنده اي به سازمان شد
  
  

  اينها کارهاي حقوقي را مي کردند، آياآگاهي هاي فني هم داشتند؟ 
  
  

کدامشان دفتر و دستک داشتند و متخصصيني داشتند که کمکـشان           اينها خودشان هر  
البته مسايل فني را نمي دانستند، ولي درآن زمينه تـشخيص و تـصميم بـا                . مي کردند 

مسئوالن واحدهاي فني سازمان بود و همه موافقت نامه ها و قراردادها با مـشارکت و     
 هـم درايـن داسـتان       نقـش خـود مـن     . هدايت مسئوالن فني و اجرائي تهيه مي شـدند        

بسيار زياد بود، چون مربوط مي شد به تصميم گيري هـاي اصـلي کـه اغلـب عـالوه بـر               
بـه طورخالصـه بايـد تـصريح کـنم کـه            . جنبه فني و مالي جنبـه سياسـي هـم داشـتند           

قراردادها و موافقتنامه ها، که تعداد آنها در سطح سياسي، فنـي و مـالي بـسيار زيـاد                   
داشت به وسيله وزارت امورخارجه امضاء مي شد، درمـوارد   بود، آنچه ماهيت سياسي     

خاصي که مسايل مربوط به دادن وام و يـا گـرفتن وام در ارتبـاط بـا کـشورهاي خـارجي                  
بود، و نيز مسايل مربوط به سرمايه گذاري درکشورهاي خارجي، قراردادها با همکـاري              

آن وزارت خانه يا سـازمان      وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و برحسب مورد به وسيله            
يا توأما امضاء مي شد، و در ساير موارد هم قراردادها به وسيله سـازمان انـرژي اتمـي                   

ولي تهيه متن اين موافقت نامه ها و قراردادها بوسيله سـازمان انجـام   . امضاء مي شد  
  .مي شد

  
  
  

  شيوه و ضوابط انتخاب تکنولوژي
  
  

درايـن زمينـه بـه چـه نحـو          . وبرو بوديد شما در ابتدا با تکنولوژي هاي مختلف ر       
  عمل کرديد؟ 

  
  

اهميـت انتخـاب تکنولـوژي     . در اّول کار يکـي از مـسايل حـساس انتخـاب تکنولـوژي بـود               
يـک چيـزي نبـود کـه بتـوانيم بـه            . دراين بود که ما را براي مدت طوالني متعهد مي کـرد           

ي دقـت بکنـيم،     مـا مجبـور بـوديم در انتخـاب تکنولـوژي خيلـ            . سادگي آنرا عـوض بکنـيم     
آن کـشوري کـه     . مخصوصا که تکنولوژي مـال مـا نبـود و کليـدش در دسـت ديگـران بـود                  

. مـا آن تجربـه را نداشـتيم       . تکنولوژي را ايجاد مي کند تجربـه اش خيلـي بيـشتر اسـت             
بنابراين مدتي طول کشيد تا با تشکيل جلسات گونـاگون و سـمينارها و بررسـي هـاي                  

اين انتخاب در واقـع روي تجربـه سـاير کـشورها            . خاب کرديم مداوم تکنولوژي بهينه را انت    
به اين نتيجه رسيديم که آن چيزي که اکثريت کشورهاي دنيا انتخـاب کـرده               . انجام شد 

 pressurized waterاند، لزوما درست تـر اسـت و آن تکنولـوژي آب سـبک تحـت فـشار       
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reactor ( (  یاPWR            همه جاي دنيا هست و      بود که نوعي است که االن از آن بيشتر در
يـک تکنولـوژي را گـرفتيم کـه از همـه معمـول تـر                . خوشبختانه ما آن روز اشتباه نکـرديم      

مـثال انگلـستان    . وقتي که اين تصميم را گرفتيم، يک سري کشورهاحذف شدند         . است
انگلـستان  . حذف شد، کانادا حذف شـد، بـراي اينکـه کانـادا تکنولـوژي آب سـنگين دارد                 

مانـد امريکـا، فرانـسه، آلمـان،        . اشت کـه حـاال آنـرا رهـا کـرده اسـت            تکنولوژي ديگري د  
همـين  . احيانًا ژاپن، ولي ژاپن درآن حدي نبود کـه بتوانـدنيروگاه اتمـي صـادرکند              . همين

  .سه تا کشور ماندند
در اينجا شايد الزم باشد توضيح دهم که راکتورهائي که براي توليد نيـرو بـه کـار گرفتـه                    

و تکنولوژي که درآنها به کار گرفتـه مـي شـود و نـوع سـوخت                 مي شوند برحسب مواد     
ازجمله راکتورهاي آب سبک که آن نيز دو نوع دارد،          . آنها به چندگروه تقسيم مي شوند     

ــشار   ــا) boiling water reactor( وآب جوشــان PWRآب تحــت ف ــن  BWRي  ســوخت اي
يـک  . ه اسـت  غني شـد  )  درصد ٣درحدود  (راکتورها اورانيومي است که تا حد محدودي        

نوع راکتور ديگر که مخصوصا درکانادا به کار گرفته شـده اسـت بـا آب سـنگين کـار مـي                      
کند و سوخت آن اورانيوم طبيعي است يـا احيانـا اورانيـوم غنـي شـده ولـي بـه ميـزان                       

نوعي راکتور هم بويژه در انگلستان ساخته شد کـه بـا گرافيـت و گازکربنيـک               . بسيارکم
  .کار مي کند

  
  

ط شما از بررسي تکنولوژي مناسب براي کاري که مي کرديد بـه ايـن               آیا رواب 
سه کشور برخورديد، يا آن سه کشور از نظر سياسي، يا از نظربين المللـي،               
داراي موضعي مناسب بودند براي اينکه تکنولوژي آنها را شما انتخاب بکنيـد،             

  ؟. . .و يا ارتباط متقابلي بود بين اين دو
  
  

 ضوابط فني بود، ولـي برحـسب اتفـاق سـه کـشوري کـه تکنولـوژي                  نه، انتخاب ما روي   
مورد نظـر مـا را داشـتند سـه کـشوري بودنـد کـه بـا ايـران روابـط گـسترده سياسـي و                           

مثال فرض کنيـد، اگـر انتخـاب فنـي مـا روي يـک تکنولـوژي قـرار مـي                     . اقتصادي داشتند 
از اين سه   . فتيمگرفت که در شوروي بود، البته به اين آساني به سراغ شوروي نمي ر             

کشور آمريکا هـم در عمـل حـذف شـد، چـون همـان طـور کـه گفـتم بـا امريکـا در مـورد                            
ماند فرانسه و آلمان، و بالطبع، با حـذف شـدن           . موافقت نامه دو جانبه اختالف داشتيم     

با فرانـسه و آلمـان، خيلـي زود وارد مـذاکره            . امريکا، اين دو کشورشدند طرف اصلي ما      
با اولـين کـشوري کـه بـه نتيجـه رسـيديم             . سريع پيشرفت کرديم  جدي شديم و خيلي     

قرارشد که آلمـاني هـا در بوشـهر نيروگـاهي شـامل دو              . براي خريدن نيروگاه آلمان بود    
 ١٩٨٠اولين واحد اين نيروگاه درپايان سـال        .  مگاوات بسازند  ١٢٠٠واحد هريک به قدرت     

وقتـي کـه اوضـاع مملکـت بهـم          تـا آن    . ١٩٨١بايد تمام مي شد و ديگري در پايان سال          
نخورده بود اين تاريخ ها رعايت شده بود، يعني طرح عقب نبود، و در حدود همان زمـان                  

بنـابراين بـا آلمـاني هـا هـيچ مـشکل خاصـي پيـدا                . ها تکميـل و تحويـل داده مـي شـد          
  . نکرديم
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  :رابطه با فرانسه
  

  شاه و ژيسکاردستن
  
  

ضمن اينکه برنامه ما بـا فرانـسه خيلـي وسـيع            . يمبا فرانسوي ها بيشتر مشکل داشت     
تر بود و غير از نيروگاه موارد ديگري را نيز در برمي گرفـت، مـذاکرات خيلـي خـوب پـيش              

. اشکال فرانسه دراين بود که يک مقـدار زيـادي فـشار سياسـي مـي گذاشـتند                 . نرفت
فـشار  يعني خيلي وقت ها مي خواستند بحث هاي فنـي، علمـي، اقتـصادي مـا را بـا                    

آلماني ها که هيچ فشار سياسي نمي گذاشتند و فقط          . سياسي تحت تاثيرقرار دهند   
با قدرت تکنولوژي خود و با اتخاذ صحيح روش مذاکره با ما برخورد مي کردند خيلـي زود                  

فرانسوي ها که از لحـاظ تکنولـوژي قـوي بودنـد و از آلمـاني هـا هـم              . به نتيجه رسيدند  
، چـون   )طيف تکنولوژي آنها خيلي وسيع تـر بـود        (کمک کنند   بيشتر مي توانستند به ما      

فشار سياسي را وارد داستان مي کردنـد و گـاهي بيراهـه مـي رفتنـد، نتوانـستند زود                    
  . نتيجه بگيرند و دوسال بعد از آلماني ها قرارداد اصلي را درباره نيروگاه ها با ما بستند

  
  

  چه فشار سياسي وارد مي کردند؟ 
  

بازديـدهاي  . ان و فرانـسه روابـط بـسيار وسـيع و نزديکـي بـا هـم داشـتند         درآن موقع اير  
مختلف و متعدد مسئوالن دوکشور از يکديگرموقعيتي ايجاد مي کـرد کـه فرانـسوي هـا                 
سعي کنند برايران فشار بياورند که قرارداد نيروگـاه هـاي اتمـي را هرچـه زودتـر امـضاء                    

. ن انرژي اتمي البته زيربار نمـي رفـت        کند، ولي چون اساس کار هنوز آماده نبود سازما        
از . همين اتکاء فرانسوي ها به فـشار سياسـي باعـث مـي شـد کـه کـار عقـب بيافتـد                 

جمله، وقتي رئيس جمهور فرانسه، آقاي ژيسکاردستن، براي بازديد رسـمي بـه ايـران               
آمد به اعليحضرت طوري وانمود کرده بود که به علل سياسي الزم اسـت درايـن بازديـد        

در هرصورت، چون قرار داد حاضر نبـود    . امضاء قرارداد نيروگاه هاي اتمي اعالم شود      خبر  
و نمي توانست در مدت دو سه روز بازديد آماده شود، من با ايـن امـر مخالفـت کـردم و                      
اعليحــضرت را قــانع کــردم کــه فــشار ژيــسکاردستن را نپــذيرد و حــضورا هــم بــه آقــاي    

اده امضاء قرارداد نيستيم و باالخره موفق شدم        ژيسکاردستن توضيح دادم که چرا ما آم      
البته در زمينه قراردادهاي بزرگ هميشه دولت ها به نحوي دخالـت  . جلو فشار را بگيرم  

آلمـاني مـي کنـد،      . مي کنند، يا از صنايع خود حمايت مي کنند، حاال به انواع و اقـسام              
خاصـي بـراي ايـن      منتهي هرکدامـشان يـک راه       . امريکائي مي کند، فرانسوي مي کند     

فرانسوي ها بيشتر عادتشان اين است که همکاري هـاي اقتـصادي را در داخـل                . دارند
وقتـي ژيـسکاردستن    . کادرسياسي قرار بدهند و از طريق سياسي امتيازهائي بگيرنـد         

اعليحـضرت ژيـسکاردستن را     . به رياست جمهوري انتخاب شد، درست اول کـار مـا بـود            
ماني که وزير امور دارائي در فرانـسه بـود او را خـوب مـي                قبال مي شناختند، يعني از ز     

درواقـع اعليحـضرت از     . او بارها به ايران آمده بود و به اعليحـضرت نزديـک بـود             . شناختند
من يادم هست، يـک روز، بعـد از انتخـاب        . انتخاب ژيسکاردستن خيلي خوشحال شدند    

اعليحضرت خيلي  . شدن ژيسکاردستن به رياست جمهوري فرانسه، من شرفياب بودم        
خوشحال بودند و فرمودند ژيسکاردستن امروز جواب تبريک ما را داده و گفته آن دعوتي               
که از اعليحضرت براي بازديد رسمي از فرانسه شده بوده بجاي خودش بـاقي اسـت و                 

معلوم شد که قبال، در زمان پمپيدو، . خواسته است هرچه زودتر تاريخش را تعيين کنيم   
. دعــوت کــرده بودنــد کــه يــک بازديــد رســمي از فرانــسه داشــته باشــند  از اعليحــضرت 

اعليحضرت به من فرمودند هرچه زودتر بايد اين سفر را انجام بدهيم و موضوع اصلي ما                
. برو فکرهايت را بکن راجـع بـه اتـم چـه مـي خـواهي و چـه مـي گـوئي                      . هم اتم است  
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ليحضرت و ژيسکاردستن مطرح    بنابراين اتم از اول در يک کادر دوستي و نزديکي بين اع           
  .آن سفرحدود دو سه ماه بعد انجام شد. شد

  
  

، يعني چند ماه بعد از اينکه مسئوليت انرژي اتمي بـه مـن واگـذار شـده                  ٧٤درتابستان  
. بود، اعليحضرت تشريف بردند به اين سفر رسمي و من هم در اين سفر همـراه بـودم                 

ــه در برن     ــد ک ــرده بودن ــه ک ــار عالق ــضرت اظه ــصل از    اعليح ــد مف ــک بازدي ــشان ي ــه اي ام
. ، کــه درنزديکــي پــاريس اســت، منظورشــود    )Saclay(مرکزتحقيقــات اتمــي ســکله   

ژيسکاردستن گفته بود اعليحضرت که آنجا تشريف مي برند خودم هم مـي آيـم، بـراي                 
روز بازديد هم با خنده از اعليحضرت تشکر کرد کـه           . اينکه خودم هنوز سکله را نديده ام      

مده و او را به مرکـز تحقيقـات اتمـي سـکله بـرده انـد کـه او تـاکنون از آنجـا             به فرانسه آ  
اتفاق جالب اينکه من دوره مهندسـي اتمـي خـود را درسـکله              . بازديد نکرده بوده است   

سکله بزرگترين مرکـز تحقيقـات اتمـي فرانـسه          . گذرانده ام و آنجا را خوب مي شناختم       
آنجـا  . هزار نفر درآنجا کار مي کردنـد      بود که شهرت جهاني داشت و زماني حدود سي          

که رفتيم اعليحضرت خيلي خوشحال بودند، بـراي اينکـه همـه چيـز را برايـشان توضـيح              
حـاال  . مي دادند، چون رئيس جمهورشـان آنجـا بـود و او هـم توضـيحاتي مـي خواسـت                   

 بگذريم که يکي از اتفاقات جالبي که افتاد اين بود که در چند مورد اعليحضرت سؤاالتي              
کردند که کسي که توضيح مـي داد جـواب صـحيح نداشـت و جـواب اعليحـضرت را مـن                      

يکدفعه ژيسکاردستن برگـشت و مـن پـشت اعليحـضرت           . دادم و توضيحات الزم را دادم     
او گفت چطور مي شود که اين جواب ها را شما مي دهيد و حال اينکه اينها بايد                  . بودم

ش هم اين بود که آن کسي که توضيحات         علت. بدهند و از اين موضوع متعجب شده بود       
توضيح دهنده رئيس کميسارياي انـرژي اتمـي        . مي داد، لزوما آدم متخصص آن کار نبود       

او حضور ذهني که من درآن موارد داشتم نداشـت، ولـي آن اتفـاق خـوبي           . فرانسه بود 
اين قدر خوشـحال شـده بودنـد کـه چنـد دفعـه         . اعليحضرت خيلي خوشحال شدند   . بود

مي فرمودند شما آن روز آبروي ما را در نزد رئيس جمهـور فرانـسه               . ا به من گفتند   اين ر 
  .خريديد

  
  

اين بازديد زمينه اين شد که ايـن دونفـر، اعليحـضرت و ژيـسکاردستن، روي اتـم بـا هـم         
براي اينکه . اين موضوع يک مقداري کار ما را خراب کرد. خيلي کار بکنند و نزديک باشند  

بنـابراين،  . ي کردند چون اين رابطه هست، پس کارشان جور اسـت          فرانسوي ها فکر م   
در ابتدا، تالش الزم را روي تهيه مقدمات عقد قراردادها انجام نمي دادنـد بـه ايـن اميـد                    

مـا هـم اصـًال هـيچ گـوش بـه اينکـه              . که بتواننـد قـرارداد راحتـي را بـه مـا تحميـل کننـد               
ان را مــي کــرديم و آنهــا بــا  مــا کــار خودمــ. ژيــسکاردستن چــه مــي گويــد نمــي داديــم 
  .اعليحضرت حرف هاي خودشان را مي زدند

اين اتمسفر بود تا وقتي که ژيسکاردستن در يک سفر رسمي به ايران آمد و چنـد نفـر                   
او درنظــر داشــت کــه در عــرض دو ســه روز اقامــت درايــران   . از وزيــرانش را همــراه آورد

ند که يک مدرکي، ولو اينکه قرارداد       مذاکرات بر سر نيروگاه هاي اتمي را به جائي برسا         
از قرار معلوم اين مسئله براي او از لحاظ بيالن سـفرش         . نهائي هم نباشد، امضاء شود    

به نظـر مـي     . به ايران خيلي اهميت داشت و مي خواست دست ُپر به فرانسه برگردد            
گـري  رسد که در اّولين مذاکره با اعليحضرت، که دونفري مذاکره داشته اند و شخص دي              

نبوده است، ژيسکاردستن در زمينه امضاء قرارداد نيروگاه ها موافقـت اعليحـضرت را تـا                
بعــد از ايــن مالقــات ژيــسکاردستن در مهمــاني هويــدا . حــدي جلــب کــرده بــوده اســت

بعد از ناهار هويدا ژيسکاردستن     . دراين مهماني من هم بودم    . نخست وزير شرکت کرد   
برد و وزيران همراه او و وزيران ايراني حاضر و مـن را             را براي صرف قهوه به اطاق ديگري        

  . هم به آن اطاق خواند
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  وزيراني را که مرتبط با کار شما بودند، يا همه را؟ 
  
  

همه وزيران فرانـسوي حاضـر درتهـران بـراي صـرف قهـوه بـه آن اطـاق آمدنـد،                     . نه لزوما 
وزيران ايراني هوشنگ انصاري    از  . ازجمله وزيردارائي، وزيرصنايع و تکنولوژي، وزيرخارجه     

درموقـع صـرف قهـوه    . و مجيد مجيدي و دو سه وزير ديگر بودند که اآلن بـه خـاطر نـدارم               
هويدا رويش را کرد به من و به زبان فرانسه گفت که امروز اعليحضرت و ژيـسکاردستن                 
با هم مذاکره خصوصي داشتند و يکي از تصميماتشان ايـن بـود کـه در ايـن مـدتي کـه                      

ــرارداد نيروگــاه هــاي اتمــي کــه از فرانــسه    ژيــسکا ــران هــستند مــسائل ق ردستن دراي
خريداري خواهد شد حل شود که در بيانيه رسمي، کـه در پايـان مالقـات صـادر خواهـد        

 ٤٨بعـد هويـدا از مـن خواسـت ايـن کـار را در عـرض                  . شد، خبر امضاء قرارداد درج گـردد      
لـب را اعليحـضرت بـه هويـدا گفتـه           مسلما ايـن مط   . ساعت که در اختيار داشتيم بکنيم     

بودند، چـون هويـدا درجلـسه صـبح اعليحـضرت و ژيـسکاردستن شـرکت نداشـت و بـه                     
مـن چـون مـي    . عالوه هويدا هيچ وقت شخصا اين چنين موضع محکمي را نمي گرفـت         

دانستم که اين طرح اصال آماده نيست، از لحـاظ فنـي آمـاده نيـست، از لحـاظ حقـوقي                     
 سـاعت تمـام هـم    ٤٨مالي آماده نيست، گفتم آقاي هويـدا مـن      آماده نيست، از لحاظ     

 ٤٨حاضرم بنـشينم ايـن      . وزيران فرانسوي هم هستند   . خودم و همکارانم را مي گذارم     
ولي فکر نفرمائيد کـه     . امر مي فرمائيد به چشم    . ساعت را کار بکنم، آن اشکالي ندارد      

  . ح ها حاضر خواهند شد ساعت معجزهاي اتفاق خواهد افتاد و اين طر٤٨درعرض اين 
  
  

  به فرانسه مي گوئيد؟ 
  
  

. بعد يک دفعه يک حالت عجيب و غريبي بـه مـن دسـت داد              . بله، به فرانسه مي گويم    
فکر کردم مثل يک گربه مرا کنار ديـوار گذاشـته انـد و اگـر مـن واکـنش شـديدي نـشان                        

ما دارم،  گفتم آقاي هويدا با اجازه شـما يـک عـرض بـه شـ              . ندهم کار خراب خواهد شد    
عرض من با شما ايـن اسـت کـه چـون آقايـان           . يک عرض هم حضور آقاي ژيسکاردستن     

. گوش مي کنند من بايد درست موضـوع را روشـن کـنم تـا تکليـف همـه روشـن بـشود                      
عرض من اين است که، آقاي هويدا، بنده که در خدمت شما نشـسته ام دو کـاله سـر          

گفـتم دو تـا     . گفت کـاله چيـست    . يدشما با کدام کاله داريد صحبت مي کن       . من هست 
ايـن  . يکي اينکه من مسئول سياست انرژي اتمي مملکت هستم        . کاله سرمن هست  

مـن مـسئول ايـن      . نيروگـاه جزئـي از ايـن داسـتان اسـت          . به نيروگاه اصـًال ارتبـاط نـدارد       
هستم که مملکت ايران را از لحاظ انرژي اتمـي تجهيـز بکـنم و زيربنـاي علمـي و فنـي                       

من بايـد امکانـات الزم را       . ر اين زمينه ايجاد کنم و منافع ملي ايران را حفظ کنم           الزم را د  
براي آينده فراهم بکنم به نحوي که استفاده از ايـن انـرژي نـه تنهـا هـيچ وقـت ايـران را                  

ايـن  . گرفتار نکند، بلکه مفيد به جامعه باشد و پاسخگو در مقابـل مـردم و دولـت باشـم         
بـرق  . فه دومي هم دارم و آن اينست که نيروگـاه بـسازم  يک وظي. وظيفه اول من است 

يکـي جنبـه سياسـي و اسـتراتژيک دارد و           . اين دوتـا بـه کلـي تفـاوت دارد         . بهتان بدهم 
حاال شما با کدام کاله صحبت مي فرمائيد، بگوئيد که مـن            . ديگري جنبه فني و اجرائي    

. ي خـوب، بـه چـشم      اگر با کاله نيروگاهي صحبت مي کنيد، خيل       . تکليفم روشن بشود  
ولي آن يکي . ازمسئول اين طرح خواهم خواست که در اين مّدت مذاکرات را انجام دهد   

کالهم هنوز سرم هست و آن کاله دراين مّدت بيکار نخواهد نشست و شـرايط خـود را                  
مـن يکـي از     . ولي آقاي ژيسکاردستن من بـا شـما يـک عـرض دارم            . تحميل خواهد کرد  

ر مکتـب شـما بـزرگ شـده ام و از فرانـسه ايـن تکنولـوژي را            افتخاراتم ايـن اسـت کـه د       
حتي آن وقت هم که در سوئيس بودم بيشتر به جانب فرانـسه نگـاه مـي                 . يادگرفته ام 

من از جواني شاهد بودم که شما چه طور با سرسختي و با فشار و بـا فعاليـت                   . کردم
  .تمام نيروهاي علمي مملکت تان را بسيج کرديد
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يکائي ها به شما زور مي گفتند، به شما تکنولوژي نمي دادنـد، شـما               در زماني که امر   
را تحقير مي کردند، کامپيوتر نمي دادند، همه را خودتان مي دانيد و من هم شاهدش                 

الحمـداهللا  . بودم و اينها را مي دانم، شما رفتيد ساختيد، تکنولوژي خود را تکميل کرديد             
يران و مي خواهيد تکنولوژي خودتان را به مـا          امروز در موقعيتي هستيدکه مي آئيد به ا       

آقــاي ژيــسکاردستن، اگــر مــن خطــا بکــنم، اگــر مــن وظيفــه ام را طبــق آن    . بفروشــيد
ضوابطي که خودتان انجام داديد انجام ندهم، اولين کسي که بايد مرا تـوبيخ کنـد خـود                  

تحويـل  براي اينکه در آن صورت من نمونه بدي از مکتب فرانسه به شـما               . شما هستيد 
بـه مملکـتم کـه      . نه، من اين خيانت را نه به شما خواهم کرد نه به مملکـتم             . مي دهم 

به شما هم اين خيانت را نخواهم کرد که بگويند يـک نفـر در   . مسّلم است نخواهم کرد   
مکتب فرانسه تربيت شده وظيفه خـود را آن طـور کـه بايـد درک نکـرد و ايـستادگي بـه                       

مقابل شما وا نخواهم داد و شما اولين کسي هـستيد کـه             بدانيد که من در     . خرج نداد 
اين را من آن چنان پروراندم که اصال سـکوت برقـرار شـد و هويـدا                 . خوشحال بايد باشيد  

بعد گفتم، حاال اينها را که گفتم دليل نمي شود که حاضر به مذاکره              . ديگر چيزي نگفت  
ــستم ــشود      . ني ــن ب ــا روش ــحبت م ــادر ص ــه ک ــتم ک ــا را گف ــاال. اينه ــد آقــاي  ح  بفرمائي

ژيسکاردستن، درخدمت شما هستم، بفرمائيد کـي بنـشينيم بـا وزيـران شـما مـذاکره                 
ولي من يک وجب از آن چيزي که وجدانم حکم مي کند ممکـن نيـست پـا فراتـر              . بکنيم
ژيسکاردستن گفت نه خيلي ممنـونم کـه اينهـا را           . ممکن نيست يکجا وا بدهم    . بگذارم
. مـا هـم غرضـي نـداريم       . ت که شخصي مثل تو تربيت کرديم      براي ما افتخار اس   . گفتيد

من ترتيب اين کار را مي . من گفتم به چشم. فقط عجله داريم که اين کار روشن بشود
فوري تلفن کردم به دفترم همکارانم را بسيج کردم که مسئولين فرانسوي برونـد          . دهم

  .به سازمان و بنشينند و صحبت کنند
  

ندشدم و فوري تلفن کردم به رئيس تشريفات دربار که هرمز           وقتي جلسه تمام شد، بل    
. گفتم اعليحضرت هرجا هستند مـن االن مـي آيـم آنجـا شـرفياب شـوم                . بود) ٣٠(قريب

. گفت حاال، بعد ازظهر تابستان؟ گفتم هرچه هست، برو حضورشان بگو االن بايد بيـايم              
رفـت و  . هم قدم مي زنـيم  گفتم برو بگو مي آيم توي باغ با  . گفت در باغ قدم مي زنند     

در کـاخ سـعدآباد     . مـن فـوري سـوار اتومبيـل شـدم رفـتم           . آمد، گفت فرمودند فوري بيـا     
اعليحضرت ناراحت شدند، گفتنـد چـه خبـر         . رفتم رسيدم . توي باغ قدم مي زدند    . بودند

مـن بـا هويـدا حـرفم را زدم، بـا            . است، چه شده؟ گفتم قربان هيچ امري اتفاق نيفتاده        
. آمدم با شما هم حرفم را بزنم تا تکليفم روشن بشود          . ن هم حرفم را زدم    ژيسکاردست

اعليحضرت گفتنـد خـوب، اشـکالش       . گفتند چه شده؟ گفتم هويدا يک چنين حرفي زده        
اشـکاالتش را مـن االن      . چيست؟ مگر اشکالي داريد؟ گفتم بلـه، خيلـي اشـکال داريـم            

ست که در ده دقيقه يا يـک ربـع   نمي توانم به شما عرض کنم، براي اينکه يک چيزي ني      
ولي آمـدم بـه اعليحـضرت بگـويم کـه           . من به شما بگويم که اين طرح چرا آماده نيست         

يک انتخابش اين است که بنده را بفرستيد خانه و معافم  . شما دو انتخاب بيشتر نداريد    
 مـن مـي روم    . خوب اين اختيار با اعليحضرت است     . اين سمت را از من بگيريد     . بفرمائيد
بفرمائيد يکي ديگر بيايد    . ولي هميشه در خدمت اعليحضرت و مملکت هستم       . به خانه 

گفـتم دومـيش ايـن      . فرمودنـد دومـيش چيـست     . اينجا بنشيند، و قـرارداد را امـضاء کنـد         
گفتند سرت را چرا    . است که امر بفرمائيد که يکي بيايد اينجا سر من را لب باغچه بزند             

 که من رئيس انرژي اتمي ايران هستم و سـر بربـدن دارم              گفتم براي اينکه مادام   . بزنند
يک دفعه اعليحـضرت تغييـر لحـن دادنـد و فرمودنـد کـه ايـن حـرف                   . تسليم نخواهم شد  

گفـتم قربـان اگـر اطمينـان نداشـتم ايـن            . هائي که تو ميزني مطمئنـي، اطمينـان داري        
هـستم  مـن مطمـئن     . جسارت را نمي کردم به اين محکمي با اعليحضرت صحبت کـنم           

اين طرح آماده نيست، هنوز آبکي است، يک مقدارش از لحاظ فني بايد چک بـشود، از                 
 ساعته  ٤٨من  . لحاظ مالي چک بشود، از لحاظ حقوقي چک بشود، هزار گرفتاري دارد           

اتفاقـا  . خالصـه يـک مقـداري اعليحـضرت صـحبت کردنـد           . چگونه مي توانم امضاء بـدهم     
ديدند من خيلي شـديد ناراحـت       .  شوخي کردند  خيلي هم آن روز به من لطف فرمودند،       

هرجـور کـه مـي      . بـرو کـارت را بکـن      . بعد فرمودند که هيچي، من حرفي نـدارم       . هستم



 ١١٠

مـن فـشاري   . بـرو کـارت را بکـن      . اصال فراموش کن که هويدا چـه گفتـه اسـت          . خواهي
  .مي گوئي آماده نيست، امضاء نکن. ندارم بگذارم

ي فرانسوي ها فکر مي کردند از طريق فشار روي          اين اتفاق نشان مي داد که چه جور       
اعليحضرت با روابطي که بين اين دو رهبر و بين دوکشور وجود داشت مي توانند نتيجه                

بعد ما رفتيم بـه طريـق       . بعد براي همه روشن شدکه اين طرز کارعملي نيست        . بگيرند
يادم نيست، ولي   مثال شايد يک سال بعد از آن، درست         . عادي مذاکرات را انجام داديم    

مدت بسيار زيادي طول کشيد تا اينها پخته شد، درست شد، قرارداد به امـضاء رسـيد،                 
  . کار آنها راه افتاد

بعد از اين که قرارداد امضاء شد، يک روز رفتم حضور اعليحضرت و گفتم اعليحضرت مـن                 
گفتند چيـست؟ گفـتم مـي خـواهم ببيـنم           . مي خواستم يک سوال از اعليحضرت بکنم      

مي ارزد براي مبلغي برابر دو سه ميليارد فرانـک يـک نفـر يـک روز خـاطر اعليحـضرت را                      
آزرده بکند، مي ارزد يا نمي ارزد؟ فرمودند، مگر تو ايـن قـدر از ايـن قـرارداد کـم کـردي؟                       

بگــذريم کــه پايــه هــاي قــرارداد  . مــدرکش هــست. گفــتم بلــه، بيائيــد رســيدگي کنيــد 
گفتنـد بـارک اهللا،     .  و حقـوقي هـم درسـت نبـود         پيشنهادي فرانسوي ها از لحـاظ فنـي       

واقعا هم به اعليحـضرت     . معلوم است که مي ارزد، مي ارزد که يک ماه مرا اذيت بکني            
نشان دادم که اگر من گستاخي مي کـنم يـک علـت واقعـي دارد و آن چيـزي کـه مـي            
گويم مي دانم که چه مي گويم و همين مسئله باعث شد که اطمينان اعليحـضرت بـه                

  .ديگر فهميدند که من با چنگ و دندان از منافع ايران دفاع مي کنم. ن چند برابر شدم
اين مثالي بود که چه جوري کشور فرانسه ازطريق روابط سياسي مي خواست فـشار              

آلماني ها ايـن کـار را ايـن جـوري نمـي       . بگذارد که اين قرارداد را زودتر به نتيجه برساند        
امريکائي .  مي کردند، خيلي ظريف تر و خيلي فشار کمتر         کردند، با يک راه هاي ديگري     

امريکائي ها عالوه بر فشار سياسي عواملي داشـتند کـه           . ها يک جور ديگر مي کردند     
  . آن عوامل را به جان اعليحضرت مي انداختند تا کارشان درست شود

  
 خـودم   دراينجا الزم مي دانم يک مطلب را روشن کنم، و آن اين است که اگر صـحبت از                 

. کردم براي اين بود که درآن صحنه ها بازيگر از سـوي سـازمان انـرژي اتمـي مـن بـودم                     
ولي، دراصل، اين سازمان بود که به من امکـان مـي داد نقـش خـود را ايـن گونـه بـازي                  

اگر در پشت سرمن همکاران صـادق و درسـتکار و ُپرتـواني نداشـتم، هرگـز نمـي                   . کنم
گي کنم و هرگز حرف مـن دررو مثبـت و جـالبي نمـي     توانستم درمقابل فشارها ايستاد 

در واقـع مـن بـه       . همکارانم به من اطمينان داشتند و از من حمايت مـي کردنـد            . داشت
جاي اينکه منبع قدرتم را درجاي ديگري جستجو کنم و با عوامل متنفذ و با قـدرت داد و                   

الهام مـي گرفتنـد     آنها هم از من     . ستد داشته باشم، بر روي همکارانم تکيه مي کردم        
آنها مي دانستند که مـن هـيچ وقـت هـيچ امـري را            . و هم الهام بخش اصلي من بودند      

. که خارج از عرف کار حرفه اي و منافع ايران و سازمان باشد به آنها تحميـل نمـي کـنم                    
روي اين اصل با صميميت و پشتکار و درستي قابل ستايشي در پيـشبرد امورسـازمان                

به عنوان مثال، درمـوردي     . سير اين همکاري بي شائيه مي کردند      مي کوشيدند و مرا ا    
که در باال بحـث بـود، بايـد بگـويم کـه ايـن مـن نبـودم کـه توانـستم از فرانـسوي هـا آن                          

عامل اصلي دراين داستان همکارم احمد ستوده نيا و همکـاران او در             . امتيازات را بگيرم  
ا لياقــت و صــالحيت تمــام بــا معاونــت نيروگــاه هــاي اتمــي بودنــد، کــه طــي دوســال بــ 

فرانسوي ها مذاکره کردند تا باالخره به من اين امکان را دادند که در حضور اعليحـضرت                 
اعتبـار و افتخـار ايـن داسـتان         . بتوانم بگويم کـه چـه امتيـازاتي از فرانـسوي هـا گـرفتيم              

ند بيشتر به احمد ستوده نيا و همکاران او برمي گردد که مثل کوه درپشت من ايـستاد                
  .و به کارسازمان انرژي اتمي اعتبار و مقبوليت دادند

  
  
  
  
  



 ١١١

ومساله انتقال تکنولوژي " اورِوديف"
  هسته اي

  
  

. گفتگـو داشـتيم   " اوروديف"دربخش يکم راجع به مشارکت ايران در مؤسسه         
  . آيا در اين مورد مشکلي وجود نداشت

  
  

ارها به خوبي پيش مي     ، در داخل اين موسسه مشکلي نداشتيم و ک        "اوروديف"درباره  
مربـوط مـي شـد بـا وزارت امورخارجـه           " اوروديـف "ولي بـر سـر موضـوعي کـه بـه            . رفت

شرکت چند کشور در طرحي به اين عظمت و بـا ايـن             . فرانسه مشکالت بزرگ داشتيم   
بـراي ّحـل ايـن مـسايل وزارت         . حساسيت طبيعتًامسايل بسيار بغرنجي ايجاد مي کـرد       

قت نامه چند جانبه اي را تهيه کرد و بين کـشورهائي کـه              امورخارجه فرانسه طرح مواف   
. بـه بحـث گذاشـت     ) ايتاليا، اسپانيا، بلژيک، ايران و فرانسه     (شريک بودند   " اوروديف"در  

اين طرح کليه مسايل سياسي، تکنولوژيک، مالي و حقوقي مربوط به اين مـشارکت را               
 بخـش اعظـم مـواد ايـن         بعـد از اينکـه    . در بر مي گرفـت و خيلـي وسـيع و طـوالني بـود              

موافقت نامه مورد موافقت قرار گرفت، مـن از جانـب ايـران مطلبـي را مطـرح کـردم کـه                      
هرسـال چنـدبار   . پاسخ به آن آسان نبـود و موجـب شـد کـه مـذاکرات بـه نتيجـه نرسـد              
مـسئله اي کـه     . تشکيل جلسه مي داديم و در پي راه حل مي گـشتيم، بـدون نتيجـه               

عليـه آنچـه کـه درآن زمـان، پـس از تحـوالت مختلـف امـور                  من مطرح کردم طغياني بـود       
نظام منع گسترش سالح هاي «مربوط به جلوگيري از اشاعه سالح هاي اتمي، به نام 

ناميده مي شـد درمـورد ايـن    ) . non- proliferation regime) (the nuclear (31» اتمي
. ره صـحبت شـود    نظام گفتني بسيار است و بعدا اگـر فرصـت بـود الزم اسـت درايـن بـا                  

دراينجا به طور خالصه بايد عرض کنم که اين نظام عبارت از مجموع تـضييقاتي بـود کـه                   
. کشورهاي داراي سالح اتمي به رهبـري امريکـا برسـاير کـشورها تحميـل مـي کردنـد                  

فلسفه اين کشورها ايـن بـود کـه کـشورهائي کـه داراي سـالح اتمـي نيـستند و مـي                       
و و ساير مصارف غيرنظامي اسـتفاده کننـد بايـد محـدوديت     خواهند از اتم براي توليد نير   

ــوژي هــاي        ــا را تکنول ــه آنه ــوژي هــائي ک ــه تکنول ــه ب ــست ک ــه اهــم آن اين هــائي را ک
شــکي نيــست کــه ايــن . مــي نامنــد دســت نيابنــد) sensitive technologies(حــساس

ت بـه  محدوديت ها کشورهائي مانند ايران را از لحاظ اقتصادي در شرايط نـابرابري نـسب     
در واقع کشورهاي داراي اين تکنولـوژي       . کشورهاي دارنده آن تکنولوژي ها قرار مي داد       

ها شرايط را طوري تعيين کرده بودند که از اشاعه سـالح هـاي اتمـي جلـوگيري کننـد،                    
. اقتصادي آن را کشورهاي فاقد سالح هاي اتمي بايـد مـي پرداختنـد             ) cost(ولي تاوان   

اي کشورهاي دارنده سالح اتمي، موضـع ايـران ايـن بـود کـه            در قبال اين جبهه گيري ه     
 - کـه داشـت    -اگر هزينه اي بايد داشته باشـد      » نظام عدم گسترش سالح هاي اتمي     «

اين هزينه را لزومًا بايد کشورهاي دارنده تکنولوژي نظامي بپردازند، چـون مـي خواهنـد                
 بـود، بـه ايـن معنـي کـه          "اکادميـک "اين موضع البته يک موضع      . امتياز خود را حفظ کنند    

درعمـل مـا   . عدم توازن قدرت آن چنان بود که اين حرف ما را کسي حاضـر نبـود بـشنود           
دراين موضع تخفيفي قائل مي شديم و مي گفتـيم کـه حـداقل هزينـه مـورد نظـر بـين                      

تازه اين هم به صورت رسـمي عملـي نبـود و آنهـا زيـر بـار نمـي                    . دوطرف تقسيم شود  
يگر چاره اي نداشتيم جز اينکه از اين موضع خود فقط به عنـوان يـک                بنابراين ما د  . رفتند

استفاده کنيم، يعني سعي کنيم ) bargaining position" ( چانه زدن"موضعگيري براي 
  . درخارج از محور اين درگيري امتيازاتي از نوع ديگر به دست آوريم
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رح مي شد، کشوردهنده    معموال مسئله انتقال تکنولوژي و مواد اتمي بين دوکشور مط         
درموردي که ما با آن روبرو بوديم براي اولين بار نه تنها مسئله بين چند               . و کشورگيرنده 

ايـن  . کشور مطرح بود، بلکه مسئله کشور دهنده و کشورگيرنده هم ديگـر مطـرح نبـود               
در واقـع دهنـده     . بحث بر سر يک شرکت صنعتي بود که در فرانسه به ثبت رسيده بـود              

ي و گيرنده تکنولوژي رسمًا يک کشور، يعني فرانسه، بود، ولي درعمل مـسئله       تکنولوژ
مطالعــات . بغــرنج تــر از ايــن بــود و ايــن وضــع بــراي اّولــين بــار در جهــان پــيش آمــده بــود 

بــه وســيله يــک موســسه دولتــي " اوروديــف"تکنولــوژيکي الزم بــراي ســاختن کارخانــه 
مي آن کـشور بـود انجـام مـي شـد و             فرانسه که ازموسسات تابع کميسارياي انرژي ات      

دربـين  ). يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم     (مي پرداخت   " اوروديف"هزينه آن را شرکت     
سهم داشتند، فرانسه داراي سالح هسته اي بـود و مـي            " اوروديف"کشورهائي که در  

براســاس ضــوابط رژيــم عــدم (توانــست از ايــن توســعه وســيع تکنولــوژي اســتفاده کنــد 
، حــال اينکــه ســاير کــشورهاي شــريک نمــي توانــستند )هــاي اتمــيگــسترش ســالح 

، مـسئله طـوري     "اوروديف"درمورد اين مثال به خصوص، يعني موسسه        . استفاده کنند 
مـسئله اي کـه مـن       . مطرح مي شد که مچ کشورهاي دارنده تکنولـوژي بـاز مـي شـد              

که بـه طـور     مطرح کردم، و عرض کردم به صورت طغياني بود عليه وضع موجود، اين بود               
طبيعي در يکي از مواد طرح موافقت نامه چند جانبه آمده بود که کشورهائي که سالح            

تعبيـه  " اوروديـف "اتمي ندارند نمي توانند به تکنولوژي خاصي که براي ساختن کارخانه        
من موضع ايران را به اين نحـو مطـرح مـي کـردم              . شده است دسترسي داشته باشند    

هــدات ســهام داران يــک شــرکت کــه جنبــه بازرگــاني دارد در کــه حقــوق و امتيــازات و تع
اساسنامه شرکت تعيين شده است و درآنجا تفاوتي بين سهام چه متعلق به فرانسه              

رژيـم  «حال اگر به داليل بين المللي و بـراي رعايـت            . باشند يا کشوري ديگر وجود ندارد     
ي نبايـد از ايـن      کشورهاي فاقد تکنولوژي اتمي نظـام     » عدم گسترش سالح هاي اتمي    

تکنولوژي استفاده کنند، اين امـري اسـت کـه آنـرا مـي پـذيريم، ولـي بـراي اينکـه بـين                        
شرکاء شرکت تبعيض اقتصادي غير قابل توجيهي وجود نداشته باشـد، الزم اسـت کـه                
فرانسه هم تعهد کند که نه از تکنولوژي تعبيه شده براي ايـن کارخانـه اسـتفاده کنـد و                  

البته فرانسوي ها   . اين کارخانه بدست مي آيد استفاده نظامي بکند       نه از موادي که از      
از اين مسئله خيلي ناراحت بودند و خارج از جلسات وزارت خارجه، که گاهي مـذاکرات                
درآن با لحن بسيار تندي انجـام مـي گرفـت، بـامن مـذاکرات مفـصل داشـتند کـه بـراي                       

از همان ابتـدا مـي دانـستم کـه     از سوي ديگر من به خوبي      . موضوع راه حلي پيدا کنند    
پذيرفتن نظرات من به وسيله فرانسوي ها امري غير ممکن بود، چـون بـا پـذيرفتن ايـن                   

کشورهاي دارنده سالح اتمي درهم شکـسته مـي شـد و سـاختي کـه                " ُدگم"نظرات  
پرداختـه بودنـد   » رژيـم عـدم گـسترش سـالح هـاي اتمـي       «بعد ازسال ها زحمت بـراي       

ائي من از پيش کشيدن اين بحث چند نکته بود کـه بـه آنهـا                هدف نه . درهم مي ريخت  
  :اشاره مي کنم

  
  

اوال، به طور کلي درهرمورد که فرصت دست مي داد سعي ما براين بود کـه دسـت بـر                    
بگـذاريم و نـشان دهـيم    » رژيم عدم گسترش سالح هـاي اتمـي   «روي ماهيت يکجانبه    

 ايجـاد مـي کنـد و بـه روابـط بـين              که اين ماهيت يکجانبه در روابـط بـين المللـي اخـتالل            
  .المللي منصفانه و بارور در زمينه انرژي اتمي لطمه مي زند

  
  

ثانيا، باتوجه به مقاومتي که دربرابر امريکائي ها در زمينه موافقت نامه دوجانبـه نـشان                
، عدم سخت گيري دربرابر فرانـسه، کـه حـاال ديگـر طـرف اصـلي مـا در        )٣٢(مي داديم   

ي بود، مي توانست تعبيرهاي نابجائي را در اذهان و مخـصوصًادر ذهـن              زمينه انرژي اتم  
امريکائي ها القاء کند و ما بايد نشان مي داديم که درباره موارد مشابه طرف ما هرکـه                  
ــداوم      باشــد بــه يــک نحــو عمــل مــي کنــيم و درموضــع گيــري هــاي مــا يکپــارچگي و ت

)consistency (وجود دارد .  



 ١١٣

  
  

 که در قبال چـشم پوشـي از تقاضـاي خـود امتيـازات ديگـري از                  ثالثا، سعي من اين بود    
فرانسوي ها بگيرم، هم درساير مواد اين موافقت نامه چند جانبه و هم درخارج از کـادر                 

  ).يعني درساير داد و ستدها و در روابط پيچيده اي که با آنها داشتيم(اين موافقت نامه 
نـشان دهـم   ) تاليا، اسپانيا و بلژيک اي(و باالخره مي خواستم به سايرشرکاي موسسه        

که اگر چه ما درنحوه شريک شدنمان دراين شرکت با فرانسه همکاسه هستيم، ولـي        
اين هم کاسه بودن مانع از اين نمـي شـود کـه رأي و نظـر مـستقل خودمـان را اعمـال                        

  . کنيم و از منافع همه شرکاء در مقابل فرانسه دفاع کنيم
  
  

 ســال رفــت و آمــد وکــشمکش و گفتگــو موفــق شــدم  درهرصــورت بعــد از نزديــک ســه 
. امتيازاتي از فرانسوي ها بگيرم و به تدريج متن تقريبا نهائي موافقـت نامـه آمـاده شـد       

يعني تا آنجا که به خاطر دارم تا موقعي که مـن        . ولي ديگر نمي دانم بر سر آن چه آمد        
ون مـتن آن مـي   چـ . مسئول سازمان انرژي اتمي بودم موافقت نامـه امـضاء نـشده بـود       

بايست درايران براي بررسي وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت امورخارجه فرستاده              
. مي شد و اين خود مقداري زمان مي گرفت و من ديگر به خاطرم نيست که چـه شـد                   

ولـي  . مطمئنا موافقت نامه امضاء شده اسـت، چـون بـدون آن کارهـا معـوق مـي مانـد                   
الزم است اضـافه کـنم کـه موقعيـت محکـم و             . ي، نمي دانم  درچه زماني و به چه ترتيب     

موجب شده بود که ايران در کشمکش هـاي بـين           " اوروديف"مستقل ايران در موسسه     
و فرانــسوي هــا، کــه ميــزان آن کــم هــم نبــود، نقــش " اوروديــف"شــريک هــاي اروپــائي 

شـت و   مخـصوصا ايتاليـا بـا فرانـسوي هـا مـشکالت زيـادي دا              . ميانجي و داور پيـدا کنـد      
از مــن مــي خواســتندکه بــين آنهــا و فرانــسويان نقــش  " اوروديــف"نماينــدگان ايتاليــا در

ميانجي داشته باشم و من با هر دو طرف مذاکره مي کردم و مسئله را به نحـوي حـل                    
بايد اضافه کنم که فرانسوي هـا هـم از ايـن موضـوع ناراحـت نبودنـد، چـون                    . مي کرديم 

  . کارها مي دادنقش ايران نرمش بيشتري به چرخش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٤

  خواست هاي امريکا و واکنش شاه
  
  
  

  گفتيد امريکائي ها کساني را به جان اعليحضرت مي انداختند؟ مثل کي؟ 
  
  

البتـه نمـي    . مثل بعضي از کساني که در دولت بودند يا بـه نحـوي صـاحب نفـوذ بودنـد                  
حتمـا آنهـا هـم      . ريکـا دفـاع مـي کردنـد       گويم اينها از عوامل امريکا بودند، يـا از منـافع ام           

. داليلي از لحاظ منافع ملي براي رفتار خود داشتند که با طرز فکـر مـن منافـات داشـت                   
مثًال ايران يک کميسيون مشترک     . اينها کساني بودند که گفتگو داشتند با امريکائي ها        

ميـسيون  هربار اين ک  . همکاري هاي اقتصادي با امريکا داشت که من هم عضو آن بودم           
تشکيلميــشد صــورت جلــسه اي تهيــه مــي شــد کــه درآن آمــده بــود کــه در قالــب ايــن  

 نيروگاه اتمي خواهد خريد، حال اينکه ما چنـين برنامـه اي             ٨همکاري ها ايران از امريکا      
در هر صورت موافقت نامه دوجانبه براي همکـاري ايـران و امريکـا هنـوز آمـاده       . نداشتيم

.  عـضو کميـسيون بـودم ايـن موضـوع را تاييـد نکـرده بـودم                 نشده بود و بـاالخره مـن کـه        
وقتـي جلـسات کميـسيون      . رؤساي کميسيون خودشان مي نشستند و مـي نوشـتند         

  .تشکيل مي شد اين مطلب را به بحث نمي گذاشتند
  
  

  رياست اين کميسيون ها با کي بود؟ 
  
  

ايـن  . ينجر بـود رياستش از طرف ايران با هوشنگ انصاري و از طرف امريکا با هنري کيس       
 تـا نيروگـاه از      ٨مگـر ايـران يکدفعـه       . نشان مي دهد که يک فشار عجيب و غريبـي بـود           

.  تا خيلي زياد است    ٨آخر  . امريکا می تواند بخرد؟ ازآمريکا يکيش را نمي توانست بخرد         
ايـن فـشار    . اين باالخره توي اسناد روابط دو کشور مـي آمـد          . خوب اين را مي گذاشتند    

مرتب نماينـده   . بعد سناتورها مي آمدند اعليحضرت را مي ديدند       . بودسياسي عجيبي   
فـشار مـي گذاشـتند کـه اگـر ايـن            . رئيس جمهور امريکا مي آمد اعليحضرت را مي ديد        

. برنامه قرار است عملي شود پس موافقت نامه دوجانبه هم بايد آمـاده و امـضاء شـود                 
نحو بارز و بدون پرده پوشي فـشار       امريکائي ها با اطميناني که به خودشان داشتند به          

آنها فکر مي کردند که ما بطور عادي بايد حـرف هـاي آنهـا را گـوش کنـيم و      . مي آوردند 
. درفشارشان لحني آمرانه وجود داشت و همين امر باعث طغيان من مي شد            . بپذيريم

البته اگر من برصورت جلسه هاي آن کميسيون همکـاري اعتـراض نمـي کـردم علـتش                  
 کـه مـي دانـستم نـه انـصاري و نـه کيـسينجر بـه ايـن موضـوع تـسلط ندارنـد و                           اين بود 

درثـاني،  . هرکدام بيشتر براي ايجاد اتمسفر و هدف هاي سياسي اين کار را مي کنند             
آن صورت جلـسه هـا بـراي مـن تکليفـي            . از خودم مطمئن بودم که زير بار نخواهم رفت        

به عنوان يک بازي سياسي تلقي مـي        اعليحضرت هم اين امر را حتمًا       . ايجاد نمي کرد  
  . کردند و آن را جّدي نمي گرفتند

  
  

  در ارتباط با اين فشارها اعليحضرت چگونه با شما رفتار مي کردند؟ 
  
  

  . هميشه پشتيباني مي کردند



 ١١٥

  
  

  موارد خاصي هست که مطرح کنيد؟ 
  
  

يک روز چنـد نفـر     بله، مثال يکي ازموارد اين بود که جرالد فورد رئيس جمهور وقت امريکا              
از نمايندگان سرشناس کنگره امريکا را فرستاد پهلوي اعليحضرت با يـک نامـه کـه درآن                 
از اعليحضرت خواسته بود که هرچه زودتر کاري بکننـد کـه موافقـت نامـه دوجانبـه بـين                    
امريکا و ايران امضاء بشود و داد و ستدهاي اتمي برقرار بشود و ايران از امريکـا نيروگـاه              

 بعد از آنکه اعليحضرت نمايندگان کنگره امريکا را ديدنـد و آنهـا رفتنـد، اعليحـضرت                  .بخرد
گفتند جوابش  . خواندم. مرا خواستند و نامه جرالد فورد را به من دادند و فرمودند بخوان            

ما با اينها مشکل داريم، تا مشکل حل نشود         . گفتم اصال جوابش منفي است    . چيست
مـن رفـتم جـوابي را کـه مـي           .  و جواب نامه را تهيه کـن       فرمودند پس برو  . راهي نيست 

رفـتم ايـن نامـه را دادم بـه همـايون بهـادري کـه                . خواستم بدهم به انگليـسي نوشـتم      
شما متن انگليسي مـرا     . گفتم آقا من اينها را مي خواهم بگويم       . معاون وزارت دربار بود   

او فـوري   . بکنيـد از لحاظ سبک و عـرف مکاتبـات اعليحـضرت بـا سـران کـشورها تنظـيم                   
من بردم حضور اعليحضرت و في المجلس       . نشست و نامه را درست کرد و ماشين کرد        

جواب تهيه شده درقـالبي مودبانـه و دوسـتانه ايـن بـود کـه مـا مـشکالت                    . امضاء کردند 
تا اينها انجام نشود و عوامل الزم تامين نشود همکاري نمي توانيم باهم داشـته   . داريم
بـراي مـا    . براي مـا امريکـا مملکـت بزرگـي اسـت          . يم همکاري بکنيم  خيلي مايل . باشيم

ولي همکـاري بـين دوکـشور درايـن زمينـه حيـاتي و              ... امريکا خيلي مهم است، و اينها     
بغرنج بايد بـر روي مـوازين درسـت باشـد و مـا سـعي خـواهيم کـرد کـه بـراين اسـاس                          

  . موافقتنامه را تهيه کنيم
  
  

  مخاطب اين نامه کي بود؟ 
  
  
و ايـن  . اصال اعليحضرت يک کلمه با من چانـه نزدنـد و نامـه را امـضاء کردنـد              . الد فورد جر

يعني بـه مـن اجـازه مـي داد کـه نـه تنهـا درمقابـل                  . حمايت اعليحضرت خيلي مهم بود    
نشانه بارز حمايت اعليحضرت از من      . امريکا، بلکه در مقابل همه محکم ايستادگي کنم       

. ه با امريکا هيچ وقت آماده نـشد تـا بـه امـضاء برسـد       اين است که موافقت نامه دوجانب     
دليلش هم بطور خالصه اين بود که امريکا دراين موافقت نامه شـرايطي مـي گذاشـت                 

  . که براي ما قابل قبول نبود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٦

نقش رژيم منع گسترش سالح هاي 
  هسته اي

  
  

  چه شرايطي ؟ 
  
  

ايـن  . اي در زمينه انرژي اتمي پيشگرفت     آمريکا، بعد از انفجار اتمي هند، سياست تازه         
سياســت جديــد کــم کــم شــکل گرفــت ونهايتــا بــه صــورت يــک قــانون درآمدکــه درســال 

ــام  . درکنگــره تــصويب شــد ١٩٧٨ جــوزف "آرشــيتکت اصــلي آن قــانون شخــصي بودبــه ن
 The Nuclear Non- Proliferation Act"اين قانون. اودرهاروارد بود) . Joseph Nye"(ناي

of 1978دراينجـا الزم مـي   . جلـسات طـوالني داشـتيم   " جـوزف نـاي  "ما با . ميده شد نا
بعـد از پايـان جنـگ    . دانم مقدمتًا توضيحي بدهم که چرا نقش امريکا اين قـدر مهـم بـود       

دّوم جهــاني و آگــاهي کــشورهاي مختلــف از وجــود تکنولــوژي اتمــي، ايــن بــاور در دنيــا 
 و اغلب کشورها، هريـک بـه فراخـور          مستقر شد که انرژي آينده دنيا انرژي اتمي است        

درهريـک از ايـن کـشورها ارگـاني بـراي           . حال و اوضـاعش، پـي ايـن داسـتان را گرفتنـد            
چـون درآن موقـع ايـن تکنولـوژي در          . تحقيق و توسعه در زمينه انـرژي اتمـي ايجـاد شـد            

 البتـه انگلـستان هـم چـون درزمـان جنـگ بـا امريکـا                 -دنياي غرب در انحـصار امريکـا بـود        
 همه کشورها سـعي کردنـد   -ري داشت تا حّدي به اين تکنولوژي دست يافته بود         همکا

آمريکـا  . که به نحوي عوامل اين تکنولوژي را از امريکا بگيرند و درکشور خـود پيـاده کننـد                 
درآن موقع تنها کشوري بود که سالح اتمي داشت و اين نظـر در امريکـا رشـد کـرد کـه                      

بعد از چند سال    . ن سالح اتمي دردست آنها بماند     بايد به هرترتيبي شده انحصار داشت     
شوروي به تکنولوژي سالح اتمـي دسـت يافـت و انحـصار امريکـا شکـسته شـد، ولـي                     

بعـد از چنـد سـال انگلـستان و بعـد            . امريکائي ها همچنـان برتـري خـود را حفـظ کردنـد            
  .ردفرانسه و بعد چين به اين تکنولوژي دست يافتند و صورت مسئله درجهان تغيير ک

  
  

درطي اين زمـان تکنولـوژي انـرژي اتمـي بـراي توليـد نيـرو در امريکـا و بـا فاصـله کمـي                          
درانگلستان و فرانسه رشد کرد و اّولين نيروگاه هاي اتمـي درايـن سـه کـشور سـاخته          

بـدين معنـي کـه      . همزمان، تکنولوژي نظامي در امريکا تحـولي شـديد پيـدا کـرد            . شدند
اي اتمي نبود، بلکـه امريکـا يـک برنامـه وسـيع بـراي        ديگر مسئله تنها ساختن سالح ه     

ساختن زيردريائي هاي اتمي، يعني زيردريائي هائي که با نيروي اتمي کار مـي کننـد،          
امتياز اتم براي زيردريائي دراين است که مسئله سوختگيري هاي پي درپـي             . اجرا کرد 

يع و اسـتقالل عمـل   را حذف مي کند و بنابراين به زيردريائي ها حيطه عمل بسيار وسـ         
  .خيلي زياد مي دهد

  
اگر اين مسئله را ذکر کردم براي اين اسـت کـه ايـن موضـوع درتحـول تکنولـوژي گـرفتن                    

وقتي صنايع امريکا پـي تکنولـوژي توليـدبرق از اتـم            . برق از اتم نقشي حياتي بازي کرد      
واند پايـه   رفتند، متوجه شدند که تکنولوژي آماده شده براي زيردريائي هاي اتمي مي ت            

موتور زيردريائي هاي اتمي يک راکتـور اتمـي اسـت           . اي بسيار قوي براي اين امر باشد      
 واورانيـوم غنـي   - يعنـي آب عـادي  -که به داليلي که ازبحث ماخـارج اسـت از آب سـبک         

بدين ترتيب تکنولوژي راکتورهاي آب سـبک و        . شده براي ساختن آن استفاده مي کنند      
. آمـاده شـد  ) pressurized water reactor(تحـت فـشار  مخصوصا راکتورهـاي آب سـبک   

صنايع آمريکا، که به اين تکنولوژي دست يافته بودند، آن را بعدا به تدريج تکميل کردند و                 
بـدين ترتيـب تمـام برنامـه توليـد بـرق            . براي توليد برق از اين تکنولوژي اسـتفاده کردنـد         
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ريختـه شـد و تـا امـروز ادامـه           ) بکراکتور آب سـ   (اتمي در آمريکا براساس اين تکنولوژي       
  ). درصد٣درحدو(سوخت اين راکتورها اورانيوم غني شده است . دارد

  
 هـم سـاختن سـالح اتمـي و هـم سـاختن زيـر                -آمريکا براي توسعه صنايع نظامي خود     

 احتياج به تاسيسات عظيمـي بـراي غنـي کـردن اورانيـوم داشـت و ايـن                   -دريائي اتمي 
س تکنولوژي که در زمان جنگ براي سـاختن بمـب اتمـي      تاسيسات را خيلي زود براسا    

ايجاد شده بود فراهم ساخت و بدين ترتيب تنها کشوري بود کـه مـي توانـست مقـادير             
بسيار زيادي اورانيوم غني شده توليـد کنـد و ايـن هـم در ابتـدا تـا سـال هـا در انحـصار                          

  .آمريکا بود
 سبک در اروپا وجود نداشت و هم        هم تکنولوژي راکتورهاي آب   . دراروپا وضع متفاوت بود   

بنــابراين . امکــان توليــد اورانيــوم غنــي شــده بــراي ســوخت ايــن راکتورهــا دراروپــا نبــود  
انگلستان و فرانسه به دنبال يـک تکنولـوژي ديگـر رفتنـد کـه درآن بجـاي اورانيـوم غنـي                      
شده از اورانيوم طبيعي استفاده مي کردند و به جاي آب سـبک، گرافيـت و گازکربنيـک            
به کـار مـي بردنـد و بـدين ترتيـب تکنولـوژي راکتورهـاي گرافيـت و گـاز درايـن دو کـشور                  

بعـد از چندسـال     . توسعه يافت و براي ساختن نيروگاه هـاي اتمـي بـه کـار گرفتـه شـد                 
فرانسه دريافت که ايـن تکنولـوژي بـه داليـل مختلـف نمـي توانـد از سـطح بهـره دهـي                        

ظ اقتـصادي هـم قابـل رقابـت بـا تکنولـوژي             تکنولوژي آب سبک برخـوردار باشـد و از لحـا          
 گـاز در    -فرانسوي ها، پس از اينکه چندين نيروگـاه از نـوع گرافيـت            . آمريکائي ها نيست  

 پــي ١٩٦٠فرانــسه بــه کــار انداختنــد، برنامــه خــود را عــوض کردنــد و از نيمــه دّوم دهــه 
ــوع    ــوژي آب ســبک از ن ــا دراخ   PWRتکنول ــوژي در آمريک ــن تکنول ــون اي ــد، و چ ــار  رفتن تي

، يـک   )Framatome(بـود کمپـاني فرانـسوي فرامـاتوم         ) Westinghouse(وستينگهاوس  
بـا  . با آن موسسه امضاء کرد که آن تکنولوژي را درفرانسه پياده کنـد            ) ليسانس(قرارداد  

پيــشرفتي کــه فرانــسه در زمينــه اتمــي داشــت، فرامــاتوم خيلــي زود بــراين تکنولــوژي  
اختن نيروگاه هاي اتمـي ايجـاد کـرد و بـه قـرارداد              مسلط شد و صنعت ُپرتواني براي س      

کمپاني فراماتوم مسّلما امروز ُپرتجربه تـرين سـازنده نيروگـاه           . وستينگهاوس خاتمه داد  
 واحد نيروگاه اتمي درفرانسه و کشورهاي ديگـر         ٧٠اتمي در دنيا است و تاکنون بيش از       

  .ري کار مي کنندساخته و به کار انداخته است، که همگي بدون هيچ نوع گرفتا
  
  

براي تهيه سوخت اين نيروگاه ها فرانسه در ابتدا مجبور بود که اورانيـوم غنـي شـده را                   
درآن زمان فرانسه تاسيساتي براي غنـي کـردن اورانيـوم داشـت، ولـي               . از آمريکا بخرد  

اين تاسيسات جنبه نظامي داشت و گنجايش آن درحـدي بـود کـه نيازهـاي نظـامي را                   
ستگي به آمريکا در زمينه سوخت اتمي براي فرانسه، کـه هـدف نهـائي               واب. تامين کند 

اش استقالل و خودکفائي در زمينه انرژي بود، ناراحت کننده بود و فرانسوي ها تصميم               
گرفتند که تاسيسات بسيار عظيمي براي غني کردن اورانيوم براي مصارف غيرنظـامي             

ه تدريج برنامـه هـائي در زمينـه انـرژي         درآن زمان کشورهاي ديگر اروپا هم ب      . ايجاد کنند 
اتمي اجرا مي کردند و در فکر توسعه آن بودند و آنها هم به اورانيوم غني شده احتياج                  

تحـت لـواي فرانـسه و بـا      ) Eurodif" (ُاروديف"بنابراين يک کمپاني بزرگ به نام       . داشتند
د و بالفاصـله کـار   شرکت ايتاليا و اسپانيا و بلژيک براي غني کردن اورانيـوم تـشکيل شـ       

کمـي بعـد،    . ساختمان تاسيسات کارخانه غني کردن اورانيـوم در فرانـسه شـروع شـد             
ايـن کارخانـه عظـيم تـرين و         . ايران هم به اين گروه پيوست که شـرح آن را قـبال داده ام              

  . ُپرتوان ترين کارخانه غني کردن اورانيوم درجهان بود و هنوز هم هست
فت فرانسه درزمينه سـاختن نيروگـاه هـاي اتمـي از نـوع            ناگفته نماند که سرعت پيشر    

آب سبک تا حد زيادي زائيده اين امر بود که فرانسه نيز ماننـد آمريکـا يـک برنامـه کامـل                    
براي ساختن زيردريائي هاي اتمـي اجـرا مـي کـرد کـه تکنولـوژي آن تمامـا در فرانـسه                      

زيردريـائي هـاي اتمـي      با زيربناي تحقيقاتي و فنـي کـه بـراي سـاختن             . ايجاد شده بود  
ايجاد شده بود، فرانسه توانست خيلي زود برتکنولوژي مـشابه نيروگـاه هـاي اتمـي از                 

  . نوع آب سبک مسلط شود
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انگلستان، که بعد از جنگ موقعيت خوبي داشت، به علت عدم تحرک و بينش الزم بـه                 
ئي از نـوع    همان طور که گفته شد، دراين کـشور نيروگـاه هـا           . تدريج از قافله عقب ماند    

 گاز ساخته شد که هنوز هم کار مي کنند، ولي بعد به تدريج معلـوم شـد کـه                    -گرافيت
بـه تـدريج    . اين تکنولوژي امکانات الزم رابـراي تحـول بـه سـوي بهـره دهـي بـاالتر نـدارد                   

انگليسي ها نيز، ولي خيلي دير، به اين نتيجه رسيدند که بايد پي تکنولوژي آب سبک                
 بود که مذاکراتي بين ايران و انگلستان شروع شد که شرح آنرا بعدا              بروند و دراين موقع   

  . خواهم داد
کانادا نيز که در زمان جنگ مشارکت کوچکي در فعاليت هاي اتمي داشت نيـروي خـود                 
را صرف ايجاد تکنولوژي راکتورهاي آب سنگين کرد، و بنابراين، بعد از جنگ، توسعه ايـن       

ن نيروگاه از نوع آب سنگين سـاخت و بـه کـار انـداخت کـه         تکنولوژي را ادامه داد و چندي     
اين نـوع راکتـور را کانـادائي هـا بـه بعـضي کـشورهاي ديگـر، از              . هنوز هم کار مي کنند    

جمله هندوستان و پاکستان، صادر کردند، که اين امر پايـه اي بـراي توسـعه تکنولـوژي                   
  .اتمي مخصوصا در هندوستان شد

اين دو کشور، کـه بـه عّلـت مغلـوب شـدن             .  جالب است  وضع دوکشور آلمان و ژاپن هم     
درجنگ دّوم جهاني تا مدتي از فعاليت هاي اتمي محروم بودند، به تدريج برنامه هـائي               
تحت لواي امريکا شروع کردند، و چون هر دو کشور پايه صـنعتي و فنـي قـوي داشـتند                    

 اتمـي ُپرتـواني را      خيلي زود توانستند با بهـره گيـري از تجربيـات صـنعتي امريکـا صـنايع                
بنابراين هردو اين کشورها تکنولـوژي راکتورهـاي آب سـبک را            . درکشورشان ايجاد کنند  

آلمـان کـه   . گرفتند و امروز همه نيروگاه هاي اتمي اين دوکـشور از همـين نـوع هـستند         
قدرت علمي و صنعتي بيتشري از ژاپـن آن روز داشـت زودتـر موفـق شـد و آلمـاني هـا                     

آلماني هـا، کـه     .  هاي پرتوان و تکامل يافته اي بسازند و به کار اندازند           توانستند نيروگاه 
در بازار بين المللي به عّلت قدرت صنايع خود و نيز کيفيت باالي توليداتشان از مقبوليت               

خاصي برخوردار بودند، توانـستند در بـازار بـين المللـي رخنـه کننـد و نيروگـاه                   "پرستيژ"و
ا هيچ وقـت نتوانـستند بـه بازارهـاي بـين المللـي درايـن                ولي ژاپني ه  . هائي صادرکنند 

کشورهاي ديگري که از همـان ابتـدا برنامـه هـاي اتمـي داشـتند و                 . زمينه راه پيدا کنند   
درکـشورهاي  . موفقيت هائي بدست آوردند، عبارتند از سوئد، سويس، بلژيک، اسـپانيا          

ل، افريقـاي جنـوبي و      درحال رشد هم هندوستان، کـره جنـوبي، تـايوان، آرژانتـين، برزيـ             
ايران پي برنامه هاي اتمي رفتنـد، ولـي امـروز موفـق تـر از همـه کـره جنـوبي و تـايوان                      

درکشورهاي آرژانتين، برزيل، افريقاي جنوبي و ايـران        . هستند و تاحّدي هم هندوستان    
  . به علت عدم ثبات سياسي موفقيت هائي بدست نيامد

هـم بـراي گـرفتن      .  به آمريکا احتياج داشـتند     همان طور که ديديم همه کشورها در ابتدا       
آمريکا که با ايـن وضـع   . تکنولوژي و هم براي گرفتن تجهيزات نيروگاه ها و سوخت اتمي         

روبرو شده بود از همان ابتدا شرايطي براي همکاري خود با کشورهاي ديگر گذاشـت و     
آن را امـضاء    يک فرمول موافقت نامه دوجانبه درست کردکه همه کشورها مجبور بودنـد             

فرمـول ايـن موافقـت نامـه هـا، کـه            . کنند تا بتوانند با امريکـا داد و سـتد داشـته باشـند             
معموال متاثر از قوانين آمريکا و سياست هاي آمريکا بود، برحسب تغييراتـي کـه در ايـن                 

آمريکـا نگـران ايـن بـود کـه          . قوانين يا درسياست آمريکا ايجاد مي شد تغيير مـي يافـت           
ر از طريق روابط اتمي خود با آمريکـا بـه تکنولـوژي سـاختن سـالح هـاي                   کشورهاي ديگ 

اتمي راه پيدا کنند و شـرايطي هـم کـه در موافقـت نامـه گنجانـده مـي شـد تـابع ايـن                          
البته طبيعي است، که عـالوه برموضـوع جلـوگيري از اشـاعه سـالح هـاي                 . نگراني بود 

غيرمــستقيم اســتفاده اتمــي، امريکــا ســعي مــي کــرد از تحميــل ايــن شــرايط بــه طــور 
اين نوع موافقت نامه دو جانبه بعـدا بـه صـورت عـرف معمـول روابـط                  . اقتصادي هم بکند  

هسته اي بين کشورها درآمد و همه کشورهاي صادرکننده تکنولـوژي و مـواد اتمـي بـا               
کشورطرف خود امضاء اين موافقت نامه ها را شـرط الزم بـراي هرنـوع دادوسـتد اتمـي                   

  .مي دانستند
ريج که بعضي از کـشورها بـه تکنولـوژي سـاختن سـالح هـاي اتمـي دسـت مـي                      به تد 

وقتي که در اوايـل     . يافتند، نگراني آمريکا بيشتر مي شد و شرايط را سخت تر مي کرد            
 اّولين انفجار اتمي هندوستان انجام گرفت، عکس العمل شديدي درامريکـا            ١٩٧٤سال  
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در ابتـدا، کـشورهاي     . را سخت تر کـرد    ايجاد شد و دولت امريکا فرمول موافقت نامه ها          
دريافت کننده تکنولوژي فرمول موافقت نامه هاي امريکا را به آساني مي پذيرفتند، زيرا              

تعـداد زيـادي از کـشورها بـا آمريکـا موافقتنامـه امـضاء               . خيلي زياد دست و پا گيـر نبـود        
ان، يوگـسالوي و  يک گروه کشورهاي ديگر، که ديرتر وارد گود شدند، از جمله اير       . کردند

تعدادي کشورهاي ديگـر، وقتـي امـضاء موافقـت نامـه برايـشان مطـرح شـد کـه آمريکـا                      
ولي چون درآن موقـع در آمريکـا قـانون          . فرمول موافقت نامه را بسيار سخت تر کرده بود        

همــان قــانون عــدم گــسترش ســالح هــاي اتمــي ســال (تــازه اي در دســت تــدوين بــود 
١٩٧٨)The Nuclear Non- Proliferation Act of78 (       کـه ايـن فرمـول تـازه هنـوز تجربـي

بود، و امريکائي ها فرمول نهائي براي اين موافقت نامـه هـا نداشـتند، در مذاکراتـشان                  
  .بسيار محتاط بودند

  
  

  ايران در برابر امريکا
  
  

برحسب اتفاق وقتي برنامه هاي اتمي ايران مطرح شد وضع در امريکا به نحوي بود که      
کشورهاي ديگري هم بودند که قـصد امـضاء موافقـت نامـه بـا               . تشريح کردم پيش ازاين   

ــد     ــار کنن ــه رفت ــد کــه چگون مقاومــت . امريکــا را داشــتند، ولــي آنهــا هــم ســردرگم بودن
سرسختانه ايـران درايـن زمينـه و نـرفتن زيربـار شـرايط نـاگواري کـه آمريکـائي هـا مـي                        

بـدين ترتيـب    . يـر بـار نرونـد     خواستند تحميل کنند، موجب شد که کشورهاي ديگر هم ز         
ايران به طور اتفاقي بـازيگر اصـلي صـحنه شـد و در موضـع مقـدم جبهـه مخالفـت قـرار                        

کشورهاي ديگر موضوع مذاکرات ما را با آمريکائي ها از نزديک تعقيب مي کردند      . گرفت
بنـابراين، موضـوع مـذاکرات ايـران و         . و همه ما را دراين ايـستادگي تـشويق مـي کردنـد            

 يـک جنبـه بـين المللـي بـه خـود گرفـت و حتـي کـشورهاي صـنعتي بـزرگ مثـل                 امريکا
. البّته نه براي خودشـان    . فرانسه و آلمان نظر خود را به اين موضوع معطوف کرده بودند           

ولي موضوع براي آنها از دو لحاظ       . چون آنها ديگر جزء کشورهاي صادرکننده اتمي بودند       
دشان درموافقت نامه هائي که بـا کـشورهاي         يکي اينکه ببينند خو   . اهميت زياد داشت  

ديگـر اينکـه چـون آمريکـا        . ديگر امضاء مي کنند تا چه حد مي توانند سخت گيـري کننـد             
  .رقيب تجارتي آنها بود، درگير شدن آمريکا با اين نوع مسايل به نفع آنها تمام مي شد

ايران را به نحوي آمريکا که مي ديديد ايران راه را بر آنها سد کرده است سعي مي کرد    
اين سعي در دو زمينـه      . راضي کند که دست از مقاومت بردارد و موافقت نامه را بپذيرد           

يکي از طريق فشار سياسـي، کـه قـبال بـه آن اشـاره شـد، و ديگـر از                     . اعمال مي شد  
بايـد متـذکر    . طريق مذاکره با ما براي تعيين حد شرايط که به صـورت قابـل قبـول درآينـد                 

د شرايط مستقيما روي متن قانوني که در آمريکـا بـراي عـدم گـسترش                شوم که اين ح   
درطــي مــذاکرات طــوالني بــا . ســالح اتمــي دردســت مطالعــه بــود تــاثير مــي گذاشــت 

آمريکائي ها باالخره ما موفق شديم به آنها بفهمانيم که شرايط آنها بسيار غيرمنطقي              
چند مورد مجبور شدند تخفيف     هستند و کشورهاي ديگر نمي توانند آنها را بپذيرند و در          

امريکـا فراتـر    ) قوه مجريـه  (البّته بايد بگويم که مذاکرات ما گاهي از حيطه دولت           . بدهند
من بارها با نمايندگان کنگره     . مي رفت و به نمايندگان کنگره، مخصوصا سنا، مي رسيد         

. که قانون عدم گسترش سالح هاي اتمي را در دسـت مطالعـه داشـتند مـذاکره کـردم                  
يادم هـست کـه يـک    . باالخره نظرات ما در متن نهائي قانون در بعضي موارد منظور شد    

مـاده  "وقت يک سـناتور آمريکـائي بـه مـن گفـت کـه بعـضي از مـواد ايـن قـانون را بايـد                           
  .ناميد، چون آنها درنتيجه مذاکرات با شما تدوين شده اند" اعتماد

  
  

دقيقـًا چـه بـود و چـه         من هنوز متوجـه نـشده ام کـه مـشکل شـما بـا آمريکـا                  
  شرايطي آنها داشتند که قبولش براي شما ممکن نبود؟ 
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براي اينکه پاسخ من به اين سوال روشن باشد، الزم است که خيلي خالصه و به طـور        
  .شماتيک توضيحاتي در مورد سوخت اتمي بدهم

وقتــي مقــداري ســوخت تــازه را کــه معمــوال عبــارت اســت از اورانيــوم کــم غنــي شــده  
در داخل راکتور اتمي قرار مي دهند و نيروگاه را به کار مي اندازنـد و                )  درصد ٣دود  درح(

بعـد از مـّدتي   . از آن انرژي به صورت برق مي گيرند، طبعا سوخت اتمي تحليل مي رود          
وقتـي سـوخت را از   . سوخت را بايد از راکتور خارج کـرد و سـوخت تـازه وارد راکتـور کـرد         

 اين نيست که آن سوخت ديگر خاصيت سـوختي نـدارد و        راکتور خارج مي کنند، علتش    
. اين امر به علل فني خاص انجـام مـي شـود           . همه مواد سوختي آن از بين رفته است       

يعني، به علل فني، قبل از اينکـه مـواد سـوختي تمـام شـود بايـد سـوخت را از راکتـور                       
، بـاز درآن هـا      وقتي ميله هاي سوخت تحليل رفته از راکتور خارج مي شوند          . بيرون آورد 

از جمله مقداري اورانيوم غني شده      . مقدار زيادي مواد سوختي قابل مصرف وجود دارد       
مقـداري هـم   . درآن هـست ) در اثر سوختن درجه غناي اورانيوم مقداري پائين مي آيـد       (

در داخل سوخت، درنتيجـه، فعـل و انفعـاالت       . پلوتونيوم، که آن هم سوخت اتمي است      
 ايـن پلوتونيـوم احتمـاال مـي توانـد تحـت شـرايطي درسـاختن                 .اتمي ايجاد شده اسـت    
بقيه هم مقداري مـواد راديواکتيـو اسـت کـه آنـرا مـي تـوان بـه                   . سالح اتمي به کار رود    

وقتـي  . اين داستان به سوختن ناقص چـوب بـي شـباهت نيـست        . خاکستر تشبيه کرد  
آتـش را خـاموش   شما مقدار زيادي چوب را آتش بزنيد و بسوزانيد و بعـد از مـّدت کمـي      

بعـد  . اّول مقـداري چـوب کـه نـسوخته اسـت          . کنيد، براي شما سه چيز باقي مي ماند       
مقــداري زغــال خواهيــد داشــت کــه خــود نــوعي ســوخت اســت، و بعــد هــم مقــداري   

  . خاکستر
از لحاظ اقتصاد نيروگاه، که در قيمت تمام شده کيلووات ساعت برق توليد شده خالصه               

 قابـل مالحظـه اي اورانيـوم غنـي شـده و پلوتونيـوم در                مي شود، مسئله وجـود مقـدار      
تـا چـه حـد اهمّيـت دارد، ايـن مربـوط بـه ايـن                 . سوخت اتمي مصرف شده اهمّيـت دارد      

اگـر وضـع    . است که شما درچه زمان و درچـه شـرايطي مـسئله را بررسـي مـي کنيـد                  
 منابع انرژي قابل دسترس طوري باشد که احساس کمبود بشود، اين موضـوع اهمّيـت              

زياد دارد، چون وقتي کمبود منابع انرژي هست قيمت اين مواد باال مي رود و آن مقـدار                  
ســوخت کــه در ســوخت اتمــي مــصرف شــده بــاقي مانــده اســت ارزش زيــادي دارد و   

اگـر احـساس عمـومي بـراين        . دراقتصاد انرژي اتمي نقش نسبتًا مهمي بازي مي کنـد         
 نيـستند، ايـن سـوخت بـاقي مانـده           باشد که منابع انـرژي در هرصـورت آن قـدر محـدود            

درآن موقـع کـه مـسئله       . اهميتي ندارد و مي توان از ارزش اقتصادي آن صرف نظـر کـرد             
انرژي اتمي درايران مطرح بود ما درحالت اّول قرارداشتيم، يعني مسئله استفاده مجدد    
از سوخت مصرف نشده در راکتورهـاي اتمـي اهمّيـت داشـت و همـه کـشورها سـعي              

يعنـي در دهـه آخـر قـرن         (درشـرايط امـروز     . که از آن سـوخت اسـتفاده کننـد        مي کردند   
  . ما درحالت دّوم قرار داريم و کمبود منابع انرژي فعال مطرح نيست) بيستم

حال اگر برگرديم به سوال شما، بايد بگويم که بخش اساسـي مـشکالت مـا بـا امريکـا                    
ده از سـوخت هـاي مـصرف        درمورد موافقتنامـه دوجانبـه بيـشتر بـه ايـن موضـوع اسـتفا              

آمريکائي ها مي گفتند که اگـر شـما سـوخت را از مـا               . نشده در راکتور مربوط مي شد     
مي خريد، بعـد از اينکـه آن سـوخت در راکتـور کـار کـرد و مقـداري از آن تحليـل رفـت، و               
وقتي بقيه آن از نيروگاه خارج مي شود، بقيه عملياتي که با آن سوخت مي شود بايـد      

مـثال نمـي    . يعني ما ديگر بر سرنوشت آن سوخت حـاکم نبـوديم          . آنها باشد با موافقت   
نمـي توانـستيم بـدون      . توانستيم آن را بدون موافقت امريکا به کشور ديگري بفروشـيم          

به عالوه حتي اگر سوخت را هـم از         . موافقت امريکا مواد سوختي آن را از آن جدا کنيم         
 مي کرديم، اگر اين سـوخت در يـک نيروگـاه            امريکا نمي خريديم و از منبعي ديگر تامين       

. ساخت آمريکا مصرف مي شد، باز همان شرايطي که عرض کردم برآن حاکم مي شد              
در واقع کشورهاي دارنده تکنولوژي هسته اي بدين ترتيب مي خواستند حاکميت خـود              

بهانه ظاهري ايـن امـر      . را بر برنامه سوخت اتمي کشورهاي دريافت کننده تحميل کنند         
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جلوگيري از اشاعه سالح هاي اتمي بود، ولي ما شواهد متعددي داشتيم که نـشانگر   
اين بودند که آنها دراين زمينه مقاصد سياسي و اقتصادي خود را ناديـده نمـي گيرنـد و                   

ما مي دانستيم کـه در  . اين مسئله را وسيله اي براي تامين اين مقاصد قرار مي دهند      
ود که بر سرنوشت سوخت اتمـي خـود حاکميـت کامـل             شرايط آن روز براي ما ميسر نب      

ولـي درمـورد امريکـا    . داشته باشيم و بدون هيچ قيد و بندي درمـورد آن تـصميم بگيـريم            
عجله اي نداشتيم ، چون نيازهاي ما از طريق کشورهاي اروپائي تامين مي شـد و نيـز    

بط ما با امريکـا     مي دانستيم که متن موافقت نامه دوجانبه هرچه باشد در غايت امر روا            
مشکل خواهد بود چون ارگـان هـاي مختلـف آمريکـا هميـشه در ايـن زمينـه همخـواني                     

  . نداشتند و يک پارچه نبودند
  
  
  

  ايران و انگليس
  
  

آقاي دکتر اعتماد، من مي خواهم بعدا راجع به برداشت شـما و دولـت ايـران           
امـا  . کـنم از شرايط بين المللـي انتقـال تکنولـوژي هـسته اي از شـما سـوال                  

پيش از آن، براي اينکه ارتباطات متقابل ايران روشن ترشود، شايد بـد نباشـد               
اجــازه بدهيــد از . دربــاره ســاير کــشورها مختــصرا گفتگــوئي داشــته باشــيم  

  . انگلستان شروع کنيم
  
  

همان طور که گفتم، تکنولوژي هسته اي انگلستان بـر پايـه سيتـسمي بودکـه بـه درد                   
بـه  . د معلـوم شـدکه خـود انگلـستان نيـز درصـدد تغييـر آن اسـت                کار ما نمي خورد و بع     

همين دليل موردي در روابط ما پيش آمد که بسيار جالب است و کمتر کسي هم از آن                  
 (Benn" تـوني بـن  " وزير انرژي انگلستان کسي بـود بـه نـام    ١٩٧٧درسال . اطالع دارد

(Tony           او يـک   . پ اين حزب بـود     که از رهبران مشهور حزب کارگر انگلستان و در جناح چ
. مشاور علمي داشت که سياست هاي دراز مّدت انرژي انگلستان را تـدوين مـي کـرد                

 UK Atomic Energy(با من دوست بود چون معاون رئيس ارگان انرژي اتمي انگلـستان 
Authority ( او دانشمندي طراز اّول بود و در انگليس احترام فوق العاده بـرايش             . هم بود
  . قائل بودند

  
  

  اسمش يادتان است؟
  

او گاهي بـه ايـران   . بعدها لقب لرد گرفت. بود) Walter Marshall(اسمش والترمارشال 
. مي آمد و يکديگر را مي ديديم و من هم وقتي به انگلستان مي رفتم او را مـي ديـدم                    

يک روزي آمد گفت ما به اين نتيجه رسيديم که تکنولوژي که داريم به درد نمي خـورد و                
 بايد آن را عوض بکنيم و برويم پي همان تکنولـوژي کـه شـما پـي اش رفتيـد، يعنـي                       ما

، و ما بررسي هايمان را شروع کرده ايم که اّولين نيروگاه اتمي ازنـوع               )PWR(تکنولوژي  
PWR   مــا بـا انگلــستان نمـي توانــستيم داد وسـتد اتمــي    .  را تـا ده سـال ديگــر بـسازيم

ولـي حـاال ديـدم صـحنه دارد         . وژي ديگـري داشـتند    داشته باشيم براي آنکـه آنهـا تکنولـ        
انگلستان هم از نظر     . PWRعوض مي شود و اينها دارند مي آيند توي ميدان تکنولوژی            

. يعني تکنولوژي خيلـي داشـتند، منتهـا بـي راهـه رفتـه بودنـد               . اتمي قدرت مهمي بود   
زد کـه از  من يـک دفعـه بـه سـرم        . ولي توان علمي و فني آنها آن وقت خيلي خوب بود          

دليـل آن هـم ايـن بـود کـه مـن از وضـع موجـود انـدکي بـيم                      . اين موقعيت استفاده کنم   
داشــتم، بــيم مــن ايــن بــود کــه مــا درســت اســت بــا فرانــسه و آلمــان روابــط وســيعي  
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برقرارکرده ايم و کارهايمان خيلي هم خوب پـيش مـي رفـت، ولـي در هرصـورت ميـدان                    
که ممکن است با امريکا به نتيجه نرسـيم         احساس مي کردم    . مانوور ما کمي تنگ بود    

از طرف  . و نمي خواستم فقط درحيطه روابط با دو کشور فرانسه و آلمان محصور شويم             
ديگر آلمان و فرانسه روز به روز به هم نزديک مي شدند و مي ترسـيدم کـه آنهـا روزي                     

ک روز ايـن    روز به روز من به اين نتيجه مـي رسـيدم کـه اگـر يـ                . ما را درمضيقه قراردهند   
دوکــشور توافــق هــائي درمــورد نحــوه دادن تکنولــوژي اتمــي بــه ايــران بــا هــم بکننــد و   

سعي من هميشه اين بود که يک راهـي         . تضييقاتي ايجاد کنند به ما ضرر خواهد خورد       
باز بکنم که اينها امکان اين مانور را نداشته باشند، هميشه از اين مي ترسـيدم، بـراي                  

کار را مي کردند ما مجبور مي شديم بيـافتيم تـوي دامـن آمريکـائي       اين که اگر آنها اين      
امريکـا هـم مرتـب فرانـسه و آلمـان را زيـر فـشار مـي                . هيچ چاره ديگـري نداشـتيم     . ها

در هرصـورت، وقتـي والتـر       . گذاشت که در داد و سـتد بـا ايـران احتيـاط بيـشتري بکننـد                
ي دارد باز مي شود و بايد از مارشال آن صحبت را با من کرد، احساس کردم که پنجره ا

  .آن استفاده کرد
  
  

  اين چه سالي است؟ 
  
  

بعد او به انگلستان برگشت و بعد از دو سه روز فکر به او تلفـن                .  بود ٧٧اين اوائل سال    
گفتم يـک   . کردم که مي خواهم فوري او را ببينم و قرار گذاشتيم و من به ديدن او رفتم                

بـه او   . مفـصل بـا هـم صـحبت کـرديم         . من با تو کـار دارم     روز صبح تا عصرت را آزاد بگذار        
گفتم شما مي خواهيد پي يک تکنولوژي ديگر برويـد، کـه همـان اسـت کـه مـا انتخـاب                      

. چون رقيبان شما براين تکنولوژي تسلط دارنـد       . ولي شما اشکاالت زياد داريد    . کرده ايم 
گاه بـا تکنولـوژي قـديمتان       براي اينکه يک تعداد نيرو    . به عالوه بازارداخلي تان تنگ است     
اضـافه قـدرتي کـه      . آنها را که نمي توانيد بريزيد دور      . ساخته ايد که روي دستتان مانده     

شما مي توانيد کم کم تـوي شـبکه وارد بکنيـد ايـن قـدر زيـاد نيـست کـه توسـعه يـک                          
ز شما چـون ا . بازار خارجي را امريکا و فرانسه و آلمان گرفته اند        . تکنولوژي را توجيه کند   

داليل مفصلي برايش . آنها عقبتريد نمي توانيد به اين زودي به اين بازار دست پيدا کنيد
آوردم که ثابت کنم که انگليس تنها اين کار را خيلي به سختي مي تواند بکند و موفـق                   
بشود، و حال اينکه اگر اين کار را بيايد با ايران بکند و يـک همکـاري وسـيع و نزديـک بـه               

انگلـيس و ايـران اوال دو   .  ايجاد کنيم، شانس موفقيـت زيـاد اسـت   joint ventureصورت 
بعد تازه با تقـسيم کـردن       . بازار است، خودش يک وسعت بيشتري به اين کار مي دهد          

کار بين انگليس و ايران ما مي توانيم روي بازارهاي ديگر برويم، از جمله در کشورهائي                
بـراي اينکـه خيلـي نـرمش        . هاي عربـي  مثل هنـد و پاکـستان، يـا احيانـًا بعـضي کـشور             

اشـکال انگليـسي هـا ايـن بـود کـه بعـضي جاهـا اصـال نمـي                    . بيشتري ايجاد مي کنـد    
گفتم منظورم اين است کـه شـما اصـال          . گفت منظورت چيست  . توانستند راه پيدا کنند   

. بيائيد از اول باما بنشينيد با هم بررسي کنيم ببينـيم بـا هـم چکـار مـي تـوانيم بکنـيم                      
بايـد بـروم مـستقيم بـه نخـست وزيـر بگـويم،              . وب من بايد بروم به دولتم بگويم      گفت خ 

چون تونيبن، که وزيـر انـرژي اسـت، ممکـن اسـت بـه علـل سياسـي تمـايلي نداشـته                    
کلهـان روي   . کـه نخـست وزيـر انگلـستان بـود         ) Callaghan(رفـت پهلـوي کلهـان       . باشد

کامال محرمانه بماند، تـا مقـدمات       موافق نشان داده بود، ولي گفته بود اين موضوع بايد           
او گفته بود که بايد امتحان شود که آيا ايران حاضر است به طور جّدي               . کار فراهم شود  
" لرد آلدينگ تون  "براي بررسي اين امر هم يکي از دوستان نزديک خود         . پي اين کار برود   

)Lord Aldington (بررسـي کنـد  رامامورکرد که به ايران سفر کند و به نحوي موضوع را  .
. بـامن صـحبت کردنـد   . لرد آلدينگ تـون همـراه دو يـا سـه نفرآمدنـد اعليحـضرت راديدنـد                

باالخره متقاعد شدند که بله يک چنين حرفي مطـرح اسـت و مـي               . نخستوزير را ديدند  
خيلــي زود داســتان ســرگرفت و مــن هــم البتــه قــبًال موضــوع را بــه  . شــود پيــاش رفــت

 روز حضورشان گفتم من ايـن چنـين فکـري بـه سـرم               يک. اعليحضرت گزارش کرده بودم   
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. اصال صدايش را درنياور   . فرمودند فکر خيلي خوبي کردي و به هيچ کس نگو         . زده است 
  .برو کارت را بکن

  
  

يعني شما قبل از اينکه با شاه صحبت کنيد با مارشال صـحبت کـرده بوديـد و                  
  ايشان آمدند به ايران؟ 

  
  

ت کردم و او رفت و با نخست وزيرش صحبت کرد، هنـوز             من وقتي با والتر مارشال صحب     
ولي وقتي نشان تمايلي در انگلستان ظـاهر شـد و معلـوم             . اعليحضرت اطالع نداشتند  

شد که نخست وزيـر انگلـستان مـي خواهـد گروهـي را بفرسـتد کـه در واقـع يـک نـوع                     
 مـرا   استمزاج باشد، مسئله را با اعليحضرت درميان گذاشتم، که اعليحـضرت هـم نظـر              

مـا  . آنها هم يک گروه براي اين کـار درسـت کردنـد           . يک گروه درست کرديم   . تاييد کردند 
روزها نشستيم با هم بحـث کـرديم، بـراي اينکـه ايـن              . جلسات بسيار طوالني داشتيم   

طرح بسيار بغرنج بود و مسائل سياسي و فني و مالي و حقـوقي فراوانـي را دربرمـي                   
  . گرفت

  
  

  ني دراين تيم ها بودند؟يادتان مي آيد چه کسا
  
  

بله، در گروه ما رضا نيازمند، احمد ستوده نيا، سيروس منظـور، محمـد حـسن فـرزين و                   
  .حميد رفيع زاده شرکت داشتند

  
  

   ؟ از درون سازمان بود هم از بيرونیعني هم
  
  

در . از بيرون رضا نيازمند بود کـه بـه او اطمينـان داشـتم             . هم از درون بود و هم از بيرون         
ثاني، او، به صورتي که توضيح دادم، براي سازمان انرژي اتمي کار مي کرد و از نزديـک               

يک نفـر ديگـر هـم از بيـرون بـود، سـيروس انـصاري، کـه نـه                    . مسايل ما را مي شناخت    
  . هميشه ولي گاهي که الزم مي شد درجلسات ما شرکت مي کرد

  
  

  ؟ . . .قوم و خويش 
  
  

سيروس انصاري آن وقت بـه عنـوان مـشاور در اختيـار             . بله او برادر هوشنگ انصاري بود     
دولـت بـا او قـراردادي داشـت کـه درکارهـائي کـه دولـت ايـران از لحـاظ           . دولت ايران بود 

و او کمـک خيلـي خـوبي هـم بـود،      . سرمايه گذاري هاي خارجي دارد از او کمک بگيـرد        
 را خـوب مـي   براي اينکه مسائل حقوقي، صنعتي و مالي را خوب مي شناخت، قرارداد     

من از اوخـواهش    . توانست مذاکره بکند، گرفتاري ها را خوب مي ديد و خيلي زيرک بود            
کردم که بيايد براي اينکه در مواردي او خيلي خوب مي توانـست مـسايل را روي کاغـذ                   

عـالوه بـر    .  نفر بوديم و گروه آنها هم درهمـين حـد بـود            ٦ يا   ٥گروه ما در مجموع     . بياورد
اين جلسات  .  مسئوالن باال رتبه صنايع اتمي انگلستان در اين گروه بودند          والتر مارشال، 

حاال برنامه چه بود؟ من به اينها مـي گفـتم بيـائيم اصـال يـک                 . را به طورمتوالي داشتيم   
ما داريم از آلمان نيروگاه مي خريم، از        . صنعتي را به صورت مشترک از صفر ايجاد بکنيم        

آنها هم فروشنده هـستند و ايـن بـراي مـا            . مي خريم فرانسه نيروگاه مي خريم، خوب      
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ولـي مـا دراينجـا مـي        . که برنامه وسيعي داريم کافي نيـست و رضـايت بخـش نيـست             
درست است کـه شـما بيـشتر تکنولـوژي داريـد،       . خواهيم از اول با شما شريک بشويم      

 ايـن   شرط اصـليش  . برويم توي يک گود   . ولي ما هم به تدريج ياد گرفته و ياد مي گيريم          
 Fifty(يعنـي  .  سهم مساوي داشته باشيمJoint) (ventureاست که در اين همکاري 

Fifty (                 باشد، در تمام زمينه ها، يعني هيچ دولتي روي آن يکـي تفـوق نداشـته باشـد .
هـر تـشکيالتي کـه مـي خـواهيم      . شرط دومش اين بود که کارها را بايد تقسيم بکنـيم  

. ند نصفش بايد از ايران باشـد و نـصفش از انگلـيس            درست بکنيم که اين طرح را اداره ک       
اشکال کار ما اين بود که تکنولوژي آنها را نداشتيم، دانش اتمي آنهـا را نداشـتيم، آنهـا                   
هم آن تکنولوژي بـه خـصوص را نداشـتند، ولـي دانـش اتمـي و تکنولـوژي هـاي الزم را                       

مقتـدري داشـتند کـه مـا        بعـد صـنايع     . داشتند که خيلي زود تکنولوژي تازه را مهار کنند        
بـراي  . مشکل آنها چه بود؟ مشکل آنها اين بود که امکان ماليش را نداشـتند             . نداشتيم

درآن موقـع انگلـستان وضـع       . ما سرمايه گذاري دراين زمينه آسان تـر بـود تـا انگلـستان             
مشکل ديگر انگلستان اين بود کـه بـازار داخلـي شـان خيلـي               . ماليش خيلي خراب بود   

 اين بازار به تنهائي يک سرمايه گذاري بزرگ را براي توسعه تکنولوژي تـازه              محدود بود و  
اين که گفتم براي ما سرمايه گذاري آسان تر از انگلستان بود بـه ايـن                . توجيه نمي کرد  

مفهوم است که، در هرصورت، ما به علت تاخيري که داشتيم براي اجراي همان برنامه         
ه ميزان زياد بايد سرمايه گذاري مي کـرديم و ايـن            هائي که تاکنون شروع کرده بوديم ب      

  .تاواني بود که براي عقب بودنمان بايد مي داديم
  

يعني در واقـع انگلـيس تکنولـوژي وارد ايـن جريـان مـي کـرد، ايـران امکانـات                     
  . مالي، و شما در اين تکنولوژي شريک و سهيم مي شديد

  
ودمان، يک عامـل مهـم وارد داسـتان         البته ما، عالوه بر سرمايه گذاري، به سهم خ        . بله

نحـوه  . اين طرح يک مقدار زيادي پـيش رفـت        . مي کرديم و آن هم بازار داخلي ايران بود        
قرار براين شد کـه انگلـستان و ايـران          . تشکيالت صنعتي و نيز زمينه فعاليت روشن شد       

هردو به طور مساوي صاحب و مـشتري ايـن صـنعت جديـد باشـند، يعنـي يـک نيروگـاه                  
بخـش هـاي مختلـف ايـن        . ستان بخرد و يکي ايران، بعد هم همين طور ادامـه يابـد            انگل

  . صنعت توليدي هم قرار شد بين انگلستان و ايران تقسيم شود
بعد از روي کار آمدن کابينه آموزگار و شروع گرفتـاري هـاي داخلـي ايـران ديگـر مـا زيـاد                       

شـده بـود و اتفاقـا در        چـون فـضاي کـار کمکـم عـوض           . مايل به ادامـه ايـن طـرح نبـوديم         
انگلستان هم مشکالتي به وجود آمد که آنها هم در اثر گرفتاري هاي خودشان نسبت               

بـا هـم    . درهرصورت اولويت اين امر در دو کشور از بين رفـت          . به اين موضوع سرد شدند    
توافق کرديم که فعال دست نگهداريم تا ببينيم بعد چه مي شود، کـه بعـد هـم موضـوع           

  .منتفي شد
  
  آيا وضع سياسي ايران مشکل شد؟ . ن درست نفهميدم چرا اين انجام نشدم
  

. وضـع مـالي مملکـت هـم بـه خـوبي گذشـته نبـود           . وضع سياسي ايـران مـشکل شـد       
آن وقـت مـن آن اطمينـان و دلگرمـي کـه قـبًال        . ابرهاي تيره اي در افق پديدار مـي شـد         

انگلـستان هـم گرفتـار     . انگليسي ها هم اين را حس مـي کردنـد         . داشتم ديگر نداشتم  
موضوع تغيير تکنولوژي درانگلستان با مقاومـت       . دولت کلهان هر روز ضعيفتر ميشد     . بود

شديد منابع مختلف، و حتي تا حدي هم صاحبان صنايع، روبرو شد و انگليسي ها هـم                 
بنابراين دوطرف  . متوجه شدند که اين امر به اين آساني و با اين سرعت عملي نيست             

 که فعال طرح مسکوت بماند تا بعد در شرايط بهتري شايد بتوان آنرا دوباره               توافق کرديم 
بايد تصريح کنم که اختالفي پيش نيامد که منجر به مـسکوت گذاشـتن طـرح                . زنده کرد 

منتهــي جـّو سياســي درهـر دو کــشور بــه سـرعت خــراب مـي شــد و ديگــر آن     . بـشود 
يط اخذ هر تصميمي تقريبا غير      دراين شرا . اطمينان قبلي نسبت به آينده وجود نداشت      
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مخصوصًا اينکه مسئله مورد نظر آينده هر دوکـشور را در زمينـه انـرژي بـراي                 . ممکن بود 
  . ده ها سال تحت تأثير شديد قرار مي داد

  
  

ولي کي ابتدا ايـن مـسئله را پـيش آورد، پيـشنهاد کـرد کـه يـک خـرده کوتـاه                       
  بيائيد؟ 

  
  

اولويت قبلي وجود نداشت تناوب جلسات کـم شـد و           در ابتدا به عّلت اينکه      . هيچ کدام 
انگليـسي هـا هـم بـه        . ما که گرفتاري هايمان معلوم بـود      . کمتر دور هم مي نشستيم    

تـوني بـن وزيـر    . علل مختلف بر سرطرح عوض کردن تکنولـوژي خودشـان گرفتـار شـدند          
 گذاشـته   انرژي انگلستان هم عامل ترمزکننده اي بود چون در ابتدا از اين داسـتان کنـار               

شده بود، و بعد هم او نظـرات خاصـي داشـت کـه درآن مـوارد از حمايـت نخـست وزيـر                        
خالصه انگليسي ها با هم کـشمکش داشـتند و ايـن طـرح تـا                . انگلستان برخوردار نبود  

  . حدي تحت تأثير اين وضع رها شد
  
  

آيـا رابطـه شـما بـا کـشورهاي          . شما اشاره اي بـه کـشورهاي عربـي کرديـد          
   آمريکا، در رابطه ايران با کشورهاي عربي تاثير مي گذاشت؟غربي، بويژه

  
  

درطول مّدتي که ما با آمريکائي ها مذاکره مي کرديم، بعضي کشورهائي که آنهـا هـم                 
مسئله موافقت نامه دوجانبه با آمريکا را در پيش داشـتند و يـا بـراي آينـده پـيش بينـي                

آنهـا مـي خواسـتند      .  مـي داديـم    مي کردند به سراغ ما مـي آمدنـد و مـذاکراتي انجـام             
بدانند که مذاکرات ما با آمريکائي ها چقدر پيشرفت کرده و بـه کجـا رسـيده اسـت و از                     
طرفي هم اغلب پشتيباني خـود را نـسبت بـه موضـع مـا اعـالم مـي کردنـد و مـا را در                          

از جملــه ايــن کــشورها مــي تــوان از . ايــستادگي در مقابــل آمريکــا تــشويق مــي کردنــد
ام برد که درآن زمان طرح ساختن نيروگـاه هـاي اتمـي در دسـت داشـت و                   يوگسالوي ن 

از سوي ديگر برنامه ايران کم کـم اجـرا          . براي خريد نيروگاه با آمريکا مشغول مذاکره بود       
در . مي شد و قيافه جّدي به خود گرفته بود و به تدريج اعتبار بين المللي پيدا مي کـِرد     

ک کشور نسبتًا پيـشرو در زمينـه انـرژي اتمـي در بـين               واقع در آن زمان ايران به صورت ي       
اين امر خـود گروهـي از کـشورها را متوجـه مـا      . کشورهاي گيرنده تکنولوژي درآمده بود    

  . از جمله چين، پاکستان، ترکيه و بعضي کشورهاي عربي. مي کرد
  
  

 International Atomic(کـشورهاي عربـي درجـوار آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي         
Energy Agency (   يک گروه تشکيل داده بودند که مسائل انرژي اتمي را تعقيـب کنـد و

اين گروه در کنفـرانس عمـومي آژانـس،       . گزارش هائي براي کشورهاي عربي تهيه کند      
وقتـي مـن بـراي      . که سالي يـک بـار جلـسه تـشکيل مـي داد، فعاليـت زيـادي داشـت                  

ي يـا بـراي جلـسات شـوراي         اجالس کنفرانس عمومي آژانس بـين المللـي انـرژي اتمـ           
آژانس بـه ويـن مـي رفـتم اغلـب بـا ايـن گـروه جلـساتي          ) board of governors(حکام 
آنها به من مي گفتند که ايران در امر انرژي اتمي جلـو افتـاده اسـت و در ايـن                     . داشتيم

زمينه برنامه هاي وسيعي دارد و تجربياتي اندوخته است و خوبست اين تجربيـات را در        
کشورهاي ديگر مخصوصا کشورهاي عربي قرار دهد، و حاضر بودند دراين زمينـه             اختيار  

خيلـي از آنهـا     . همکاري وسيعي با ايران داشته باشند، و رهبري ايران را قبول داشـتند            
از من دعوت کردند که به کشورشان سفر کنم و دراين بازديـد زمينـه همکـاري را ايجـاد                    

  .کنم
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  کدام کشورها؟

  
  

در هرصـورت، بايـد     . ي، مصر، مراکش و بعضي کشورهاي خلـيج فـارس         عربستان سعود 
بگويم که هربار در مورد کشورهاي عربي با اعليحضرت صحبت کردم، استقبال نکردند و       

و هردفعه هم که از من براي سفر به آن کـشورها دعـوت مـي                . عالقه اي نشان ندادند   
تش نيـست يـا اصـال الزم        کردند و به اعليحضرت عرض مي کردم، مي فرمودند حـاال وقـ            

ولي من خودم با آنها     . بدين ترتيب همکاري ايران باکشورهاي عربي مطرح نبود       . نيست
در وين تماس هاي دوستانه داشتم و آنها را تا حـّد الزم در جريـان پيـشرفت کارهايمـان         

در مورد سياست اعليحضرت درمورد همکاري با اعراب الزم است اضـافه            . قرار مي دادم  
 مـسائل خاورميانـه و مخـصوصا روابـط ايـران بـا اعـراب درآن زمـان بـه انـدازه اي                        کنم که 

پيچيده و درهم بود که اعليحضرت از اين که اتم هـم وارد آن مـسايل بغـرنج بـشود بـيم                      
ولـي  . داشتند و نمي خواسـتند کـه مـا هـم گرفتـار مـسايل سياسـي منطقـه بـشويم                    

مثال ما با برزيل، که     .  و تاييد مي کردند    درايجاد رابطه با کشورهاي ديگر ايرادي نداشتند      
درآن موقع برنامه مفصلي را شروع کرده بود، خيلي روابط نزديک داشتيم و من دوبار بـا                 

تعقيب برنامه برزيل   . همکارانم به اين کشور رفتيم و با برنامه آنها از نزديک آشنا شديم            
بـه  . اهمّيـت زيـاد داشـت     براي ما به دالئلي که ذکر آن از حد اين مصاحبه خـارج اسـت                

عالوه ما آن روزها عقب اورانيوم مي گـشتيم و قرائنـي وجـود داشـت کـه برزيـل منـابع                      
  . با کشورهائي مانند آرژانتين و مکزيک تماس هائي داشتيم. اورانيوم دارد

  
  

  آسياي شرقي چه؟
  
  

با کشورهاي آسياي جنوب شرقي ارتباطي نداشتيم ولي بـا چـين داشـتيم کـه بـه آن                   
  .هيم رسيدخوا

  
  
  

  ايران و پاکستان
  
  

  پاکستان چه؟ 
  

يکي از دالئلي کـه بـا پاکـستان زيـاد رابطـه داشـتيم ايـن بـود کـه                     . پاکستان خيلي زياد  
در ايـن سـازمان ايـران و پاکـستان و ترکيـه      . بـود .)R. C. D. (دي. سي. پاکستان جزء آر

له انـرژي اتمـي     مطرح بود که يکي مـسئ     . دي  . سي.مطالب مختلفي در آر   . عضو بودند 
هرسال ما در . سالي يکبار اجالسي داشتيم با شرکت مسئوالن اتمي سه کشور . بود

. يکي از کشورها جلسه دو سـه روزه داشـتيم، يـا در ترکيـه يـا در ايـران يـا درپاکـستان                       
دراين جلسات از برنامه هاي کشورها آگاهي پيدا مي کرديم و زمينه هـائي هـم بـراي                  

بنـابراين خيلـي بـه هـم نزديـک          . ل اطالعات درست کرده بوديم    همکاري و مخصوصا تباد   
شده بوديم، بدون اينکه اين نزديکي به يک همکاري در داخل چهـارچوب معينـي تبـديل                 

، "منير احمدخان "آن وقت کميسيون انرژي اتمي پاکستان رئيسي داشت به نام           . شود
علي بوتـو نخـست وزيـر       منيـر احمـد خـان را ذوالفقـار        . که مرد بـسيار دانـا و فعـالي بـود          
. او با بوتو خيلي نزديک بود و خيلي هم قدرت داشـت           . پاکستان بر سر کار گذاشته بود     

يعني به احتمال قوي به او از اول گفته بودند    . وظيفه او از اّول با وظيفه من فرق داشت        
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که ساختن سالح اتمي هم در برنامه کار او هست، يا مي توانـد باشـد، يـا ايـن کـه در                 
  .ورت آن را نفي نکرده بودندهرص

  
  

  آيا خود او اين مطلب را گفت؟
  
  

او نگفت که از اّول به او گفته بودند، ولي در صحبت هائي که بـا هـم داشـتيم بـه طـور                        
مسير برنامه هـاي آنهـا   . ضمني مي گفت که بايد به تکنولوژي هاي مربوط دست يافت     

يـر احمـدخان سـالي چنـد بـار          من با من  . هم نشان مي داد که پي اين داستان هستند        
مذاکره مفصل داشتم و هر بار به اين مطلب برمـي گـشت کـه پاکـستان و ايـران هـردو             

و از  ) يعني تکنولوژي نظامي را کنار نگذارنـد      (بايد همه نوع تکنولوژي اتمي را مهار کنند         
او هــم مـي خواســت بــا ايــران  . مـا مــي خواســت کـه بــا هــم همکــاري داشـته باشــيم   

سيع اتمي داشته باشد و هم از ايران مي خواسـت يـک سـري برنامـه     همکاري هاي و  
هاي تحقيقاتي ُپرهزينه را شروع کند بـراي توسـعه تکنولـوژي هـاي مختلـف کـه احيانـا          

من با او روابط نزديکي برقرار کردم و در را بـاز گذاشـته              . درصنايع نظامي مصرف داشتند   
باهم همدرد بوديم، ولي نوع وظايفمان    در واقع هردو ما     . بودم که او حرف هايش را بزند      

ما هردو معتقد بوديم که مـا شـرقي هـا بـاالخره بايـد حـساب کـار                   . باهم تفاوت داشت  
بنابراين اطمينانش  . غربي ها چرا به ما زور مي گويند       . خودمان را بکنيم و با هم باشيم      

بط نزديکي ما با پاکستان خيلي روا. را جلب کرده بودم و حرف هايش را مي آمد مي زد     
عالوه بـراين، مرتـب   . چندين دفعه او آمد ايران . چندين دفعه من رفتم پاکستان    . داشتيم

خيلـي خـوب مـي دانـستم کـه چکـار دارنـد مـي                . در مجامع بين المللي او را مي ديدم       
  . کنند

در اينجا الزم است بگويم که ما هميشه نگران برنامه هـاي اتمـي کـشورهاي مجـاور و                   
. عي مي کرديم درمـورد ايـن برنامـه هـا اطـالع کـافي داشـته باشـيم                 نزديک بوديم و س   

پاکـستان هـم کـشور بزرگـي بـود، هـم            . مسئله پاکستان بويژه مسئله حـساسي بـود       
عالوه بر اينها ما با پاکستان ريـشه هـا و           . همسايه ما بود، و هم کشوري مسلمان بود       

 ايران توقـع داشـتند و       بنابراين پاکستاني ها خيلي از    . عاليق فرهنگي مشترک داشتيم   
. من درمورد پاکستان بارها با اعليحضرت گفتگـو داشـتم  . اين را هم به وضوح مي گفتند    

ميل داشـتند در زمينـه اتـم، کـه     . پاکستاني ها ايران را متحد طبيعي خود مي دانستند   
براي آنها مـسئله اساسـي بـود، بـا ايـران روابـط نزديـک و طـرح هـاي مـشترک داشـته             

ي ديگر، روابط ايران با هند، که هميشه با پاکستان مناقشات سياسي و             از سو . باشند
نظامي داشت، از اهميت و اولويت خاصي برخوردار بود، که ذکر داليل آن از حيطـه ايـن                  

اعليحـضرت حاضـر نبودنـد    . مصاحبه خارج است و عالوه براين به اتم مربـوط نمـي شـود     
. و هند ايجاد شده بود بـه مخـاطره بيفتـد   موازنه سياسي که در روابط ايران با پاکستان      

شـکي نيـست کـه هرنـوع        . از سوي ديگر پاکستان از ثبات سياسي الزم برخوردار نبـود          
همکاري اتمي بين ايران و پاکستان در هندوستان عکس العمل شديد ايجاد مي کرد و               

نـوع  بنـابراين درآن موقـع امکـان هـيچ          . به مناسبات دوستانه ايران با هند لطمه مـي زد         
همکاري نزديک بين ايران و پاکستان درزمينه اتم وجود نداشت و ما مجبور بوديم درحـّد                

مـا بـا پاکـستان هـيچ     . روابط دوستانه و مبتني برحسن تفاهم با پاکستان قناعت کنـيم       
  .نوع همکاري ملموسي نداشتيم

  
  

  ايران و عراق
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ابطه اي نداشـتيم، ولـي      کشور مجاور ديگر عراق بود که با آنها اصال به علل سياسي ر            
مـن از فرانـسوي هـا خواسـته بـودم کـه بايـد               . دراين مورد به طريق ديگري عمل کرديم      

اطالعات مربوط به همکاري آنها با عراق را در اختيار ما بگذارند و از سـفير فرانـسه هـم             
خواسته بودم که اين موضوع را در وزارت خارجه فرانسه به طور رسمي منعکس کنـد و                 

او درايـن زمينـه نقـش مثبتـي         . اشد که اطالعات به موقع به دسـت مـا برسـد           مواظب ب 
بازي کرد و به دولت خود فهماند که اين مـسئله خيلـي جـدي اسـت و بايـد بگـويم کـه                        

بنـابراين عـراق و     . فرانسوي ها روي هم رفته دراين زمينه به انتظـارات مـا پاسـخ دادنـد               
ن زمينه فعاليت داشتند، نسبت به برنامه       پاکستان، که دو تا همسايه ما بودند که در اي         

  . هاشان اطالعات کافي داشتم
  
  

  ايران و هند
  
  

بـراي  . هند البته يک طرف بسيار خوبي مي توانـست بـراي مـا باشـد         . و اما هندوستان  
اينکه هند در زمينه انرژي اتمي خيلي کار کرده بود، خيلي پيشرفت کـرده بـود، خيلـي                  

 تاسيسات درست کرده بود، بدون اين که نتيجه زيـادي در            آدم تربيت کرده بود، و خيلي     
يعنـي تکنولـوژي خيلـي زيـاد، دانـش خيلـي زيـاد، ولـي                . زمينه توليد انرژي گرفته باشد    

درهرصـورت مـا مـي توانـستيم از تجربـه آنهـا، از دانـش آنهـا و                   . نتيجه نهائي بسيار کم   
م بــراي تربيــت تخصصــشان اســتفاده بکنــيم، هــم بــراي بررســي هــاي تکنولوژيــک و هــ

مخصوصًا هندمي توانست خيلي کارشناس براي ما تربيت کند، کـه عـده اي              . متخصص
  . هم به هند براي کارآموزي فرستاديم

  
  

  کارآموز فرستاديد آنجا تربيت بشوند؟
  
  

مـا بـا هندوسـتان      . بله، کارآموز درسطح باال، کـه درمراکـز تحقيقاتيـشان تربيـت بـشوند             
ن با رئيس کميسيون انرژي اتميشان، که درهنـد خيلـي آدم            رابطه نزديکي داشتيم و م    

. ُپرقدرتي بود و مستقيم هم زيرنظر نخست وزيـر هنـد بـود، رابطـه خيلـي زيـاد داشـتم                    
دربعـضي از سـفرهايم بـه هنـد     . چندين بار به هند سفر کردم و او هم به ايران مي آمد  

  . با اينديرا گاندي مالقات داشتم
  
  

 شما با پاکستاني ها اشکال ايجاد نمي کرد؟ يعني پاکـستاني    رابطه با هندي ها براي    
ها مي دانستند که شما با هندي ها و هندي ها هم مي دانستند شما با پاکـستانی                  

  ها رابطه داريد، ولي هردو با شما در ارتباط بودند؟
  
  

بله، هردو خيلي خوب مي دانستند که مـا بـا ديگـري روابـط نزديـک داريـم و ايـن امـر را               
  .چون هيچ کدام درموضعي نبودند که بتوانند ديگري را حذف کنند. ول داشتندقب
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  ايران و ژاپن
  
  

آنهـا مـرا بـه ژاپـن     . ژاپن هم براي ما اهميت داشـت و بـا آنهـا مـذاکرات زيـادي داشـتيم               
دعوت کردند و من با هياتي از همکارانم به ژاپن رفتـيم و از تاسيـسات مهـم آن کـشور                     

ــرديم و   ــد ک ــذاکراتي داشــتيم   بازدي ــن م ــت و صــنايع ژاپ ــا دول ــن هــيچ وقــت   . ب ــي ژاپ ول
خودشـان هـم    . درموقعيتي نبود که بتواند به ما نيروگاه يا تاسيسات ديگـر اتمـي بدهـد              

بنـابراين  . ولي آنها مي خواستند يک جاي پائي در برنامه داشـته باشـند            . مي دانستند 
ون اينکه لزوما بـه داد و سـتد   ما مي رفتيم، ژاپني ها مي آمدند، صحبت مي کرديم، بد        

البته يک جا به نتيجه رسيد که در آن زمينه ژاپني ها خيلي جلو         . ملموسي تبديل شود  
ما يک برنامه مهم در زمينه شيرين کردن آب دريـا داشـتيم کـه در بوشـهر انجـام                    . بودند

مقدمتا بايد بگويم که در نيروگاه هاي اتمـي درحـدود يـک سـوم انـرژي توليـد                   . مي شد 
شده به برق تبديل مي شود و دو سوم آن به صورت انرژي حرارتي بـه دور ريختـه مـي                     

ما برنامه اي تهيه کرده بوديم که از اين انـرژي کـه هـدر مـي رفـت بـراي شـيرين                 . شود
براي ايـن  . کردن آب دريا استفاده کنيم، که اين کار براي اولين بار در دنيا انجام مي شد     

فت و معلوم شد که، با تغيير کمي در توربين بخـار نيروگـاه،              کارمقداري مطالعه انجام گر   
 که درواقـع زيمـنس باشـد،    K.W.Uطرح را شرکت سازنده نيروگاه بوشهر  . عملي است 

. تهيه کرد و ما ساختن تجهيزات شيرين کننده آب را به مناقصه بـين المللـي گذاشـتيم                 
ولـي  .  هـا شـرکت کردنـد      دراين مناقصه آلماني ها، انگليسي ها، فرانسوي ها و ژاپني         

ژاپني ها هم تکنيک بهتري داشتند و هم قيمتشان بهتر بود و هم در مجمـوع تجربـه و                    
اين کارخانه آب شيرين کـن      . باالخره ژاپني ها مناقصه را بردند     . سابقه بيشتري داشتند  

ايـن آب قـرار بـود درشـبه         . قرار بود روزي دويست هزار مترمکعب آب شـيرين توليـد کنـد            
وشهر و حتي خارج از آن براي مصارف شهري و صـنعتي و حتـي کـشاورزي بـه                   جزيره ب 

ما به همه دستگاه هاي دولتي مربوط گفته بـوديم کـه پـس از تکميـل                 . کار گرفته شود  
نيروگاه و تجهيزات آب شيرين کن مي توانيم آب و برق فراوان در اختيار آنها قرار دهيم و                  

بعـداز مـذاکره و     . را با توجه به اين امر آمـاده کننـد         آنها مي توانند برنامه هاي آينده خود        
  .امضاء قرارداد، طرح ساختن آب شيرين کن ها شروع شد و به خوبي پيش مي رفت

  
  
  

  ايران و چين
  

از همان ابتدا چيني ها خيلي با ما . کشور مهم ديگري که با آن رابطه داشتيم چين بود      
. ه رسمًا از ما دعوت کردند که بـرويم چـين          گرم گرفتند و به سراغ ما مي آمدند تا باالخر         

از رضا نيازمنـد هـم دعـوت        . من همراه يک گروه از همکارانم به چين رفتيم        . قبول کرديم 
پذيرائي چيني ها بسيار مفصل و گرم و صميمانه بود و درآنجـا             . کردم که همراه ما بيايد    

  . ديممذاکراتي که بيشتر درباره روابط بين ايران و چين بود انجام دا
  
  

  درچين شما با چه کساني مالقات کرديد؟ 
  
  

 Hu Yao(با مقامات مختلف، از جمله بـا معـاون دبيرکـل حـزب کمونيـست هويـاو بانـگ        
Bang (    که ضيافت شامي هم براي ما ترتيب داد و خيلي برجنبه دوستانه روابط ايـران و

  . او چند سال بعد دبيرکل حزب کمونيست شد. چين تأکيد کرد
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   سالي است؟درچه
  
  

با مسئوالن بلند پايه چين، مخصوصا با مسئول انرژي اتمي شـان،            . ١٩٧٧دراوائل سال   
برنامــه بازديــد از شــهرهاي مختلــف هــم جنبــه فنــي داشــت و هــم   . مالقــات داشــتيم

دراين بازديدها بعضي از آزمايشگاه ها و مراکز تحقيقاتي و تاسيسات اتمـي             . توريستي
انرژي اتمي چين يک مسئول داشت که کار انرژي اتمي را مي            تشکيالت  . آنها را ديديم  

کرد، و يک مسئول ديگر هم بود، مثل سايه او، که از سوي حزب بود و به وضوح معلـوم              
يـک  . او همه جا بـا مـا همـراه بـود          . يعني طرف ما اوست   . بود که کار ما دست او است      

او تحصيالت  . همراه بود دانشمند اتمي هم که معلوم بود متخصص ارشد آنهاست با ما            
دانـشمند معـروف فرانـسوي در       " ژوليوکوري"خود را در فرانسه انجام داده بود و شاگرد          

او به زبان فرانسه با ما صحبت مي کرد و عجيب اينکه خيلي زود معلـوم                . زمينه اتم بود  
بدين ترتيب که وقتي ازمرکزي بازديد مي       . شد که با دستگاه متبوعش همخواني ندارد      

يم او يواشکي مرا مي کشيد کنار و به فرانسه، پچ پـچ، درگوشـم مـي گفـت آنچـه           کرد
که به شما توضيح دادنـد درسـت نيـست و آن طـور نيـست و ايـن طـور اسـت و از آنهـا                           

  .انتقاد مي کرد
در اين سفر يک ترن مخصوص دراختيار ما گذاشته بودند که گـاهي بـا آن از شـهري بـه                  

تعـداد نـسبتا چـشمگيري از       . ا هواپيمـا مـي رفتـيم      گاهي هـم بـ    . شهر ديگر مي رفتيم   
. چيني ها با ما همراه بودند، به عنوان مترجم، مهماندار، عـضو تـشکيالت انـرژي اتمـي          

يـک شـب درتـرن مـسئول حزبـي تـشکيالت انـرژي              . متخصص از همه نوع بين آنهـا بـود        
 مـي  اتمي، که مسلما حيطه مسئوليتش وسيع تر از انرژي اتمي بود، به من گفت کـه        

مـا بـه يـک      . خواهد خصوصي با من صحبت کند و يـک متـرجم فارسـي بـا خـود داشـت                  
اگــر اشــتباه نکــنم، از همکــاران مــن  . قــسمت از قطــار رفتــيم و بــه صــحبت نشــستيم 

او راجع به روابط ايران و چين مي گفت کـه مـا             . سيروس منظور هم در اين مذاکرات بود      
لب آمد و سوال کردم چرا، خيلي خـوب، مـا           مطلب به نظر من جا    . بايد با هم کنار بيائيم    

دوست هستيم، ملت چين يک ملت بزرگ است، همه اينها درست، ولي چرا روابـط بـا                 
. ايران اين همه براي چين اهمّيت دارد؟ او يک تصويري به من داد که خيلـي جالـب بـود                   

، مي گفت که درسـمت غـرب      . گفت ايران و چين، براي اينکه انتخاب ديگري وجود ندارد         
و اين پيمان جبهه غربي شـوروي را کـه          . پيمان اتالنتيک تا مرز ايران را شامل مي شود        

در سمت شمال، که قسمت اعظم مرز چين بـا          . دشمن اصلي چين است مي پوشاند     
درجنـوب آسـيا مـا بـا هنـد      . شوروي است، چيني ها مي تواننـد شـوروي را مهـار کننـد             

النتيک پاکستان و افغانستان و ايران وجـود       بين چين و پيمان ات    . گرفتاري سياسي داريم  
. مي ماند پاکـستان و ايـران      . افغانستان که وضع نا ثابتي دارد و قابل اتکاء نيست         . دارند

پاکستان هم به علت عدم ثبات سياسي و تشنج هاي داخلي درآن مـوقعيتي نيـست                
 زيـاد داريـم،     ما با پاکستان مي رويم و مي آئـيم و ارتبـاط           . که بتوان روي آن حساب کرد     

ايـران در مـرز     . ولي پاکستان براي ما کمکي نيـست و قـدرتي هـم درآنجـا نخواهـد بـود                 
تنهـا  . شوروي بين شرق و غرب مهـره اي اساسـي در مهـارکردن شـوروي مـي باشـد                  

مملکتي که سر بزنگاه نشسته و قدرتي است و مي تواند قـدرت بزرگتـري هـم بـشود          
اگــر ايــن دريچــه ايــران را بتــوانيم بــراي چــين عــالوه بــراين، مــي گفــت مــا . ايــران اســت

اگـر ايـران بـا مـا        . نگهداريم، ايران مي تواند دريچه خوبي براي ما بـا دنيـاي غـرب باشـد               
گفـت بـه ايـن علـت مـا حاضـريم بـا ايـران                . نباشد، به کلي از سوي غرب قفل هـستيم        

حضرت و دولت او از من خواست که اين موضوع را به اعلي  . هرجور که بخواهد کنار بيائيم    
  . ايران بگويم

 ساعت طول کشيد و درمورد مسائل بين المللي خيلي بحث           ٤اين مذاکره شايد حدود     
درآن زمان چين گرفتاري هاي سياسي زيـاد داشـت و مخـصوصا بـا همـسايگان                 . کرديم
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اصلي خود، يعني شوروي و هند، نزاع داشت، و ايران در غرب آسيا بـه صـورت قـدرتي                   
  . اين آنها خيلي روي ايران حساب مي کردنددرمي آمد، بنابر

  
  

  مذاکرات شما قبل از رفتن شاهدخت اشرف به چين بود يا بعداز آن؟
  
  

چون واالحضرت اشرف يکي از اولـين کـساني بودنـد کـه از ايـران بـه                  . حتما بعدش بوده  
ايشان نظر چيني هـا را      . درمراجعت، من همه را با اعليحضرت صحبت کردم       . چين رفتند 

بعد از مراجعت ما به تهران سفيرچين       . يد کردند، ولي نگفتند که موضع ايران چيست       تاي
گفـت بـه   . تشکر کردم از پذيرائيشان، که خيلي خـوب بـود     . آمد. خواست بيايد مرا ببيند   

گفـت دولـت چـين      . من ماموريت داده اند که بيايم يک مسئله اي را با شما مطرح کـنم              
هاي انرژي خود نيروگاه اتمي بسازد و چون ما خودمان        تصميم گرفته که براي تامين نياز     

هـيچ چـاره    . تکنولوژي الزم را نداريم، بايد از همان هائي که شما خريديد ما هم بخـريم              
تقاضاي دولت چـين ايـن اسـت        . ولي ما نمي دانيم که اصال چکار بايد بکنيم        . اي نداريم 

  . که شما به ما کمک کنيد راه و چاه را پيدا بکنيم
  
  
  يني ها که در زمينه بمب اتم پيشرفت هائي داشتند؟ چ
  
  

  . چيني ها تکنولوژي ساختن سالح هاي اتمي را به دست آورده بودند
  
  

خودشــان نمــي توانــستند نيروگــاه درســت کننــد، بــا وجــودي کــه بمــب مــي   
  توانستند بسازند؟

  
  

رفا بـه   سـاختن سـالح هـاي اتمـي صـ         . نه، براي اينکه اين دو مقوله از هم جدا هستند         
ايجـاد ايـن تکنولـوژي عـالوه بـر داشـتن پتانـسيل              . ايجاد تکنولوژي الزم مربوط مي شود     

يکـي وجـود بودجـه کـافي و ديگـري           . علمي و فني الزم مـستلزم دوعامـل ديگـر اسـت           
معموال در يک کشور بزرگ آرتش هـم اعتبـارات کـافي در             . قدرت سازماندهي و مديريت   

بنابراين يک کشور مثل چين مـي توانـد         . و مديريت اختيار دارد و هم قدرت سازماندهي       
با استفاده کامل از پتانسيل علمي و فني کشور پي تکنولوژي سالح هاي اتمـي بـرود                 

به عالوه فراموش نکنيم که در ابتداي کار شوروي دراين          . و بعد از چند سال موفق شود      
 بـه سـالح     بدون اين کمک هـا مـسلما دسـتيابي چـين          . زمينه خيلي به چين کمک کرد     

اصوال درصنايع نظـامي اولويـت اصـلي در امـر           . اتمي چندين سال ديرتر عملي مي شد      
دست يابي به سالح يا تجهيزات متمرکز مي شود و ريزه کاري هاي مربوط بـه رانـدمان                
و بازده اقتصادي و مقبوليت اجتماعي و مـسايل محـيط زيـستي و غيـره در مرحلـه اّول                    

ينکه استفاده از اتم براي توليد برق، جنبه هـاي مختلفـي            حال ا . وزن بسيار کمي دارند   
همـان طـور کـه ديـديم، يـک برنامـه       . را در برمي گيرد، که تکنولوژي يکي از آن ها است  

انرژي اتمي مسايل بغرنج سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي، حقـوقي، محـيط زيـستي،                
ک کشور را   ايمني، هماهنگي با سياست هاي انرژي و استراتژي هاي علمي و فني ي            

اين عوامـل اغلـب بـاهم از لحـاظ تـاثير در يـک               . دربرمي گيرد، که حّل آنها ساده نيست      
مثال تامين ضوابط محيط زيستي و ايمنـي يـک نيروگـاه اتمـي در               . برنامه متضاد هستند  

فقـط بـا مطالعـات عميـق بهينـه سـازي            . جهت عکس بازدهي اقتصادي تأثير مي گذارد      
ايـن تفـاوت    .  مي توان به راه حل معقولي دسـت يافـت          است که ) optimization(است  

بين يک برنامه نظامي و يک برنامه انرژي اتمي تفاوت بزرگي است که اغلب از نظر دور                 
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چيني ها به تکنولوژي مربوط به سـاختن سـالح اتمـي دسـت يافتـه بودنـد،                  . مي شود 
انـستند از کجـا     ولي شروع يک برنامه انرژي اتمي براي آنها بسيار مشکل بود و نمي د             

  .آنها دراين زمينه هيچ نوع تجربه اي نداشتند. و به چه نحوي بايد شروع کنند
به سفير چين گفتم خيلي خوب، ما حرفي نداريم، به شـما کمـک مـي کنـيم، منتهـي                    

بعد رفت و چند روز ديگـر آمـد، گفـت           . چه کمکي مي خواهيد؟ گفت بايد بروم و بپرسم        
گفتم ما يک همچين    . ردادتان با فرانسه را به ما بدهيد      ما مي خواهيم که شما متن قرا      

من نه تنهـا آن را بـه شـما نمـي تـوانم بـدهم،                . ممکن نيست . کاري نمي توانيم بکنيم   
گفت چيني ها خيلـي اميـدوار هـستند         . بلکه به هيچ کشور ديگر هم نمي توانم بدهم        

گفـتم مـن آن را نمـي        . که اين قرارداد را مطالعه کنند و بعد بيائيم با شما صحبت کنـيم             
بعـد  . برايتان خواهم گفت  . توانم بدهم، ولي شما بيائيد از ما بپرسيد که چکار کرده ايم           

رفتند و آمدند و گفتند خيلي خوب، اگر ما خواستيم بـرويم از فرانـسه يـا آلمـان نيروگـاه                     
اتمي بخريم، شـما حاضـريد کـه بـه مـا کمـک کنيـد؟ گفـتم بلـه، هروقـت خواسـتيد مـا                    

بعد ديگر اين همکاري به جـائي       .  که درحدي که مي توانيم به شما نظر بدهيم         حاضريم
  . نرسيد

  
  

  به دليل اينکه خورد به انقالب؟ 
  
  
اتفاقًا داستان چين جالب بود براي اينکه آنها نيازهائي در زمينه شناخت تکنولـوژي              . بله

. ا راهنمائي کنـيم   غربي و سازندگان نيروگاه در غرب داشتند که ما مي توانستيم آنها ر            
از جملـه مـا يـک دسـتگاه         . البته با چين همکاري هـاي فنـي و تحقيقـاتي نيـز داشـتيم              

ساخته بوديم که در مواقع زلزله مي توانست افرادي را کـه زيـر سـاختمان هـاي خـراب          
وقتــي درچــين زلزلــه بزرگــي آمــد، متخــصص بــا دســتگاه . شــده گيرکــرده انــد پيــدا کنــد
  .مک کرديمفرستاديم و خيلي بهشان ک

  
  
  
  

  ايران و شوروي
  
  

کشور ديگري که مهم بود شوروي بود، ولي مـا اصـال برنامـه اي بـا آنهـا درنظـر نگرفتـه                       
گفـتم  . بوديم، تا يک روز سفير شوروي آمد، مرا ديد و گفت شما چرا نمي آئيد شوروي               

گفت تو همـه جـا مـي روي، چـرا بـه             . من بايد دليلي داشته باشم که بروم به شوروي        
من گفتم که به من مربوط نيست، تو برو به اعليحضرت بگـو، هرچـه     . روي نمي آئي  شو

منظورم از اين حرف اين بود که وقتي سفير شوروي درايـن زمينـه بـا                . فرمودند مي کنم  
و ايــن مهــم بــود کــه او . اعليحــضرت صــحبت مــي کنــد، حتمــا پاســخي خواهــد شــنيد 

رفـت بـه اعليحـضرت    . الع بدهـد مستقيما پاسخ اعليحضرت را بـشنود و بـه دولـتش اطـ            
گفـتم مـن کـاري      . اعليحضرت مرا صدا کردند، فرمودند تو چرا نمـي روي شـوروي           . گفت

گفتم . فرمودند، خوب حاال ضرر ندارد، به تو فشار مي آورند، برو          . ندارم که بروم شوروي   
گفتنـد شـرط چـه مـي     . چشم، ولي اجازه بفرمائيد که من با سفيرشـان شـرط بگـذارم          

گفتم شرط مي خواهم بگذارم که آن چيزهائي را که من مي خواهم،             . ذاريخواهي بگ 
بـرو  . فرمودند خيلي خـوب . به ما نشان بدهند، و نه آن چيزهائي را که آنها مي خواهند      

بعد سـفير شـوروي را ديـدم و گفـتم بـراي بازديـد از شـوروي آمـادگي              . با او شرط بگذار   
 بايد قبال تهيه بکنيد، به من بدهيد، من دارم، ولي شرطش اين است که برنامه سفر را

آن هم ترتيبش اين است که من يـک فهرسـت           . وقتي که برنامه سفر را ديدم، مي آيم       
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چـون  . از جاهائي که مي خواهم ببينم به شما مي دهم، و من بايد اين جاهـا را ببيـنم          
  .عازم مسکو بود، بعد از سفرش به مسکو آمد و گفت موافقيم

مـا يـک هيئتـي درسـت کـرديم و آمـاده شـديم کـه بـرويم            . خره راه افتـاد   اين برنامه بـاال   
حاال از ده روز قبل از موعد سفر، سفير شوروي مي گفت اين برنامـه امـشب                 . شوروي

باالخره من عصباني شـدم و گفـتم مـن نمـي آيـم تـا برنامـه        . مي رسد، فردا مي رسد    
بـه فرودگـاه مـسکو      باالخره سـفير آمـد و گفـت مـن قـول مـي دهـم وقتـي کـه                     . نباشد

در فرودگاه مسکو، ضمن پذيرائي مفصل، برنامه       . رسيديد، آنجا برنامه را به شما بدهند      
مخـصوصا يـک    . برنامه را نگاه کـردم ديـدم همـه چيـز را قـاطي کـرده انـد                 . را به ما دادند   

نيرنگ زده بودند، و آن اين بود که عالوه برجاهائي که مورد نظر من بـود، چنـدين بازديـد            
ر هم گذاشته بودنـد، کـه درآن کـشور پهنـاور از ايـن همـه نقـاط بازديـدکردن بـسيار                       ديگ

باالخره برنامه شروع شد و با عجله و با سرعتي زياد از تاسيسات و مراکز               . مشکل بود 
تحقيقاتي مختلف بازديد کرديم، ولي خيلي زود احساس کـرديم کـه خـستگي وکمبـود          

 مخصوصا بد غـذا خـوردن مـا را از پـا در مـي                خواب و ناراحتي هاي ناشي از بي موقع و        
" اوکـراين "اّول با ترن رفتيم به لنينگراد و به مسکو برگشتيم و بعد با ترن رفتيم بـه   . آورد

  . و به مسکو برگشتيم
  

  بعد با ترن به اوکراين؟ . يعني شما از مسکو با ترن رفتيد به لينگراد
  

، اگر با ترن سـفرکنيد يـا بـا هواپيمـا،       در شوروي . بله و اين خود خيلي خسته کننده بود       
بايد هميشه به مسکو برگرديد و بعد به جاي ديگـري برويـد و ايـن خـود بـسيار ناراحـت                      

بعــد از ســه چهــار روز چنــد نفــر از همکــارانم احــساس خــستگي شــديد و  . کننــده بــود
. بدين ترتيب نمـي توانـستيم از بازديـدها درسـت اسـتفاده کنـيم              . ناراحتي معده کردند  

او . کبار که به مسکو برگشتيم وزيربازرگاني شوروي يک ضيافت ناهـار ترتيـب داده بـود     ي
او بلنـد شـد     . آن وقت من جوانتر بودم و موي سفيد نداشتم        . کمي موهايش سفيد بود   

بعد من بلند شدم، گفتم که من فقط مي خواهم به شـما بگـويم آقـاي وزيـر          . نطق کرد 
گفت چرا؟ گفـتم بـراي اينکـه ايـن          . د نشده چرا موي شما سفيد شده و موي من سفي        

زندگي که شما براي من اين چندروزه درست کرده ايد، شما هم حتمـا همـين زنـدگي                  
ايـن چـه زنـدگي      . را داريد، و جاي تعجب نيست که موي سر شما سـفيد شـده اسـت               

اين قـدر خـسته و درمانـده مـي     . است براي ما درست کرده ايد؟ اين طرز بازديد نيست  
برنامـه را بياوريـد     . گفـت مگـر چطـور شـده       .  از بازديد چيـزي درک نمـي کنـيم         شويم که 

گفتم من ديگر به ايـن بازديـدها نمـي روم و خـواهش مـي                . ببينيم چرا اين جوري شده    
بـه اردالن   . اردالن سـفير ايـران هـم همانجـا بـود          . کنم ما را از بقيه برنامه معـذور بداريـد         

تا عـصر امـشب مـا برمـي         . شت ما را بدهيد   گفتم من االن خواهش مي کنم ترتيب برگ       
همـين  . باالخره آن آقاي وزير معذرت خواست و گفت برنامه را عـوض مـي کنـيم               . گرديم

کار را هم کرد و مقداري از بازديدهاي کم اهميت را که مورد نظر ما نبـود حـذف کـرد، و                      
کـرديم و روي    بعد به برنامه ادامه داديم و خيلي استفاده         . شد يک برنامه نسبتا معقول    

  . هم رفته خوش گذشت
ــد . در شــوروي مــن هــيچ مــذاکره اي در زمينــه همکــاري هــاي اتمــي نکــردم    ــه بازدي ب

موضوع آن هم اين بود کـه       . جز در يک مورد که آن هم به نتيجه نرسيد         . محدودش کردم 
ما يک برنامه براي اکتشاف اورانيوم داشتيم که سطح ايران را با هواپيما و هلـي کـوپتر                  

اين هواپيماها دستگاه هائي داشتند که تغييرات مغناطيسي و تشعـشع را            . واز کنيم پر
در سطح زمين اندازه گيري مي کردند و از روي آن ما به آنچه در زيرزمين است پي مي    

در اين پروازها خطـر ايـن بـود کـه اگـر خلبانـان نزديـک مـرز برونـد، نتواننـد مـرز را                          . برديم
مـا بـه روس هـا گفتـه بـوديم کـه ايـن پروازهـا جنبـه          .  مـرز تشخيص بدهند و برونـد آنـور     

. نظامي ندارند، و اگر هواپيمائي از مرز گذشت آنها نبايـد شـّدت عمـل بـه خـرج بدهنـد                    
آنها مي گفتند به ما مربوط نيست، ما هـرکس بيايـد مـي زنـيم و تعهـدي نمـي تـوانيم                       

ايـن  .  از اينجا شروع کنيم    اين را ما آنجا به مذاکره گذاشتيم و گفتيم همکاري را          . بدهيم
. اگر توانستيم حلش کنـيم، آن وقـت بـه بقيـه اش مـي رسـيم                . يکي را بيائيد حل کنيد    
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ما مـي خـواهيم تـوي مملکـت خودمـان بـه پـريم،               . خوب شما به ما گرانتي نمي دهيد      
آنها گفتند ما يک دستور کلي به نظاميان داده ايـم  . ولي خلبان ممکن است زيادي برود     

گفتيم پـس اگـر مـي خواهيـد نـشان           .  توانيم بگوئيم اين هست، آن نيست      و ديگر نمي  
 کيلومتر ما از آن ١٥. بدهيد که با ايراني ها همکاري مي کنيد، بيائيد يک کار ديگر بکنيد    

کيلـومتر کـه بـا    ١٠٠٠ کيلـومتر روي حـدود   ١٥ور مي گذاريم کنار، نمي پـريم، ولـي ايـن     
يل مي دهد کـه حيـف اسـت اطـالع در            شما مرز مشترک داريم سطح وسيعي را تشک       

 کيلـومتر هـم از آنـور مـرز، يعنـي      ١٥شـما بيائيـد   . باره اين سطح وسـيع از دسـت بـرود       
 ٣٠ کيلومتر اين ور مرز مي شـود يـک نـوار بـه عـرض      ١٥درداخل شوروي، بگذاريد که با      

 و   کيلومتري همين برنامه را اجرا بکنيم، ولي بـا همکـاري شـما،             ٣٠دراين نوار   . کيلومتر
ولـي ايـن پيـشنهاد را هـم قبـول           . بعد اطالعات را هردو طرف مورد استفاده قرار بدهنـد         

  . نکردند و مذاکرات درهمين جا خاتمه يافت
براي آگاهي نسبت به نحوه عمـل روس هـا بـد نيـست يکـي از صـحنه هـاي بازديـد را                        

ونـه از   روس ها در قزاقستان، در شمال شرقي درياي خزر، يک نيروگـاه نم            . تشريح کنم 
ســاخته بودنــد کــه جنبــه تجربــي داشــت و بــه اصــطالح " fast breeder reactor"نــوع 

"prototype "در آن زمان فرانـسوي هـا و بـا مقـداري فاصـله روس هـا پيـشرو ايـن                     . بود
من بازديـد ازايـن نيروگـاه را        . تکنولوژي بودند، که اميدهاي زيادي براي آينده در برداشت        

وقتـي بـه آنجـا رفتـيم و از نيروگـاه            .  برنامه گنجانيده شده بود    هم تقاضا کرده بودم و در     
بازديد کرديم، توضيحات زيادي در زمينه نيروگاه به ما دادند و رئيس آن نيروگاه هـم، کـه                  
. يک متخصص روسي بود، با ما بود، ولي توضيحات را مسئوالن ديگر نيروگاه مي دادنـد               

يحاتي کـه مـي دهنـد درخيلـي مـوارد           به تدريج بر من و همکارانم روشن شـد کـه توضـ            
مـا در چنـد مـورد موضـوع را بـه آنهـا تـذکر داديـم و            . صحيح نيست و گمراه کننده اسـت      

گفتيم که اين مشخصاتي که شما مي گوئيد با حساب هائي که ما مي کنـيم جـور در                  
او . بــاالخره در مقابــل اعتراضــات مــا رئــيس نيروگــاه مجبــور بــه مداخلــه شــد. نمــي آيــد
 به يک کابين تلفن که در همان سالن بود رفت و مـّدتي درآن کـابين صـحبت                   سراسيمه

وقتي برگشت با حالتي عصباني به همکاران خود اعتراض کـرد کـه شـما کـار      . مي کرد 
خود را بلد نيستيد و اطالعات درستي ارائه نکرديـد و حـاال مـن خـودم توضـيحات الزم را             

رد اعتراض ما بود پرداخت و به ما حـق داد           بعد شروع کرد و به نکاتي که مو       . خواهم داد 
اين بار آنچه که مي گفت درست به نظـر مـي            . و اطالعات درستي در اختيار ما قرار داد       

  .رسيد و سر و ته حرف هايش با هم همخواني داشتند
اين واقعه نشان مي دهد که روس ها در ابتدا فکـر مـي کردنـد کـه بـا گروهـي از افـراد                     

ع کافي نسبت به تکنولوژي هـسته اي ندارنـد و فکـر مـي کردنـد                 روبرو هستند که اطال   
بعد که متوجه شدند که در اين زمينـه         . که به اصطالح مي توانند سر ما را شيره بمالند         

تلفن رئيس . به اشتباه رفته اند، صحنه را عوض کردند و توضيحات درست و کافي دادند     
ه اسـت کـه از آنهـا کـسب تکليـف            نيروگاه هم به احتمال قوي به مسئوالن ما فوق بـود          

  . کند
  

روس ها چه مـي خواسـتند ازشـما؟ فکـر مـي کنيـد فقـط مـي خواسـتند بـه            
  طريقي آشنا بشوند؟

  
  

خودشان هم نمـي دانـستند مـا    . فکر مي کنم هدف آنها اين بود که خارج از گود نمانند      
در مي خواستند که بـا مـا        . چه مي خواهيم و نمي دانستند خودشان چه مي خواهند         

  . ارتباط باشند و از جزئيات برنامه ما سر دربياورند
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موضع ايران در قبال رژيم منع گسترش 
  سالح هاي هسته اي

  
  

اکنون برگرديم به جنبـه کليتـر توسـعه و انتقـال تکنولـوژي هـسته اي درچـارچوب نظـام                     
ز يکـسو  بويژه نقش امريکا که ا. هسته اي جهاني، و مسائل ايران در ارتباط با اين نظام      

روابط نزديکي با ايران داشت، و از سوي ديگـر نيـروي برتـر، و احتمـاال کنتـرل کننـده، در                      
همچنين، اگر اشتباه نکـنم، در همـين زمينـه          . رژيم هسته اي درسطح بين المللي بود      

يک کنفرانس بين المللي درباره آينده صنعت و تکنولوژي هسته اي درايـران برقـرار شـد          
لطفا راجع به اين    . مي ايران در برگزاري آن نقش اساسي ايفاء کرد        که سازمان انرژي ات   

من به خـصوص عالقمنـدم کـه ديـد شـما و ايـران را درايـن                  . مسائل توضيحاتي بفرمائيد  
  . زمان از نقش آمريکا و غرب در رژيم عدم گسترش سالح هاي هسته اي بدانم

آمريکـا مـذاکره داشـتيم،    همان طور که صحبت بود، ما از يک طرف به صورت دوجانبه بـا   
موازي با آن در دنيا اتفاقاتي مي افتـاد کـه تـاثير مـي گذاشـتند                 . که شرحش گفته شد   

وضـع سياسـي   . روي مذاکرات ما و روي روالي که ما براي پيش بردن مذاکرات داشـتيم   
که درجهان پيدا شده بود، و مـا را در يـک موقعيـت خاصـي قـرار مـي داد، ايـن بـود کـه                           

، بعد از اينکه به سالح اتمي و از طرف ديگر تکنولوژي هسته اي بـراي    کشورهاي اتمي 
استفاده هاي صلح آميز دست پيـدا کردنـد، درگيـر ايـن داسـتان شـدند کـه وقتـي ايـن                       
تکنولوژي را پخش مي کنند و براي استفاده هاي صـلح آميـز بـه کـشورهاي ديگـر مـي                     

ننـد کـه بـه سـالح اتمـي هـم            دهند، ممکن است آن قابليت را در اين کشورها ايجاد بک          
حاال چرا اين موضوع اين قدر مهم بود و چرا کـشورهاي ديگـر نبايـد بـه               . دست پيدا کنند  

ولـي، در هـر صـورت، انتخـاب      . سالح اتمـي دسـت پيـدا بکننـد، داسـتان ديگـري اسـت              
کشورهاي هسته اي درجه اول آن بـود کـه انحـصار آن تکنولـوژي را دردسـت خودشـان                    

 اين کار حرکت اولي که کردند، که حرکت مهمي بود، عقـد قـرارداد               براي. داشته باشند 
  مي گويند، يعني. N.P.Tعدم گسترش سالح هاي اتمي بود، که بطور خالصه به آن 

)Treaty on the Non- Proliferation of Nuclear Weapons(   يابـه طورخالصـه تـرNon - 
Proliferation Treaty .    و انگلـستان کـه بانيـان آن بودنـد     اين قـرارداد را آمريکـا، شـوروي

 درمسکو امضاء کردند و بعد هم از کشورهاي دنيـا دعـوت کردنـد کـه ايـن               ١٩٦٨درسال  
بيـشتر  . تعدادي از کشورهاي دنيا خيلي زود به اين قـرارداد پيوسـتند           . قرارداد را بپذيرند  

تـه  آنهائي که پيوستند يا کشورهاي اروپائي بودنـد کـه در يـک کـادر سياسـي قـرار گرف                   
بودند که داشتن سالح هاي هـسته اي برايـشان بـه علـل سياسـي مقـدور نبـود و يـا                       
کشورهاي دنياي سوم بودند که درآن موقع اصال مـسئله انـرژي اتمـي برايـشان مطـرح            

ايران يکي از کشورهائي بود که خيلي زود به آن قرارداد پيوسـت و        . نبود، از جمله ايران   
تعداد زيادي از کشورهاي جهان سّوم آن موافقتنامـه         . آنرا امضاء کرد و به تصويب رساند      

دراصل آن قرارداد را درست نکرده بودند براي کشورهائي مثـل ايـران يـا               . را امضاء کردند  
آن قـرارداد را درسـت   . کشورهاي جهان سوم که درآن زمان درخـط انـرژي اتمـي نبودنـد      

هــستند، و بــه يــک " آســتانه"کــرده بودنــد بــراي آنهــائي کــه بــه اصــطالح مــي گوينــد در
تکنولوژي هائي دست پيدا کرده اند، و يا اين که قدرت اقتصادي و تکنولوژي مملکتشان               
اين قدر هست که مي توانند بعـد از چنـد سـال کوشـش بـه ايـن تکنولـوژي هـا دسـت            

  . يابند
را بگيرنـد  ) threshold countries(هدف بيشتراين بودکه جلـوي کـشورهاي آسـتانه اي    

هـيچ کـدام از ايـن       . ل برزيل ، مثل آرژانتين، مثـل پاکـستان، مثـل اسـرائيل            مثل هند، مث  
بنـابراين کـشورهاي آسـتانه اي اغلـب از          . کشورها در آن موقع به اين قرارداد نپيوستند       

ولـي  . کادر اين قرارداد بيرون ماندنـد وکـشورهائي کـه پيوسـتند زيـاد اهميـت نداشـتند                 
ان کنتـرل کننـده اش در واقـع آژانـس بـين المللـي               ارگـ . راه افتاد . N.P.Tباالخره مکانيزم   

در ايـن  . انرژي اتمي است که از سازمان هـاي وابـسته بـه سـازمان ملـل متحـد اسـت           
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وجـود دارد کـه   ) تامينـات هـسته اي   (Nuclear Safeguardآژانـس يـک واحـدي بـه نـام      
مسئوليتش اين است که بـر فعاليـت اتمـي همـه کـشورها نظـارت داشـته باشـد تـا از                

اين نظارت و کنترل در ابتدا مربوط مي شد به مقـررات            . ر صلح جويانه خارج نشوند    مسي
  . تعميم پيدا کرد. N.P.Tقراردادهاي دوجانبه، ولي بعد به کنترل مقررات 

براي اينکه کشورهائي که يک امتيـاز  . درنوع خود در جهان بي سابقه بود     . N.P.Tقرارداد
ردنـد از طريـق يـک قـرارداد بـين المللـي ايـن               تکنولوژيک به دست آورده بودند، سـعي ک       

. را براي خودشـان هميـشه محفـوظ نگهدارنـد         ) انحصار داشتن سالح هسته اي    (امتياز  
اين کشورها واضح و روشن گفتند اين امتياز بايد در دست مـا باشـد و ديگـران نداشـته                    

بـود کـه    داد و ستدش اين     . ولي با اين همه يک داد و ستدي دراين داستان بود          . باشند
کشورهاي غير اتمي تعهد کردند که از دست يـابي بـه سـالح اتمـي صـرف نظـر کننـد،           
درعوض کشورهاي اتمي دو وعده دادند، که در قرارداد هست ولي هيچ ضامن اجرائي              

وعده اول اين است که با هم براي خلع سالح اتمي مذاکره کرده و سـالح هـاي                   . ندارد
اين بود که وقتي که کشوري آمـد قبـول کـرد کـه بمـب      وعده ديگر   . اتمي را از بين ببرند    

اتمي نخواهد سـاخت، و بـه آن راه نخواهـد رفـت، آن وقـت مـا درب را بـاز مـي کنـيم و                           
تکنولوژي اتمي غيرنظامي را در اختيار آن کـشور قـرار مـي دهـيم و درايـن زمينـه ديگـر                      

ا امـضاء   گروهي از کـشورهاي جهـان سـوم، يـا کمتـر صـنعتي، آنـر               . شرطي نبايد باشد  
کردند، به اميد اينکه اگر از يک چيز صرفنظر مي کننـد، چيـز ديگـري بـه دستـشان مـي                      

بعــد هــم مکــانيزمش راه افتــاد و آژانــس بينــالمللي انــرژي اتمــي نيروهــاي خــود را . آيــد
مرتـب بـه    . مجهزکرد براي نظـارت برتمـام دسـتگاه هـا و فعاليـت هـاي اتمـي کـشورها                  

  .ش مي آوردند و اين امر ادامه داردکشورها بازرس مي فرستاد و گزار
  

پيوسـتند، نـه آنهـائي کـه نپيوسـته          . N.P.Tاين درمورد کشورهائي بود که به       
  بودند؟ 

  
البته کـشورهائي کـه عـضو       . پيوسته اند . N.P.Tاين براي کشورهائي است که به       . بله

N.P.T .       ها اگـر   به اين مفهوم که اين کشور     . نيستند از اين داستان به کلي جدا نيستند
با کشورهاي خارج هيچ دادوستد اتمي نداشته باشند از نظام نظارت آژانـس هـم مـي                 
توانند به دور بمانند، ولي اين عمال غير ممکن است و هرکـشوري لزومـا بـا کـشورهاي                

به محض اينکه کشوري قصد داد وستد با کشورهاي ديگـر داشـته             . ديگر سر و کار دارد    
 براسـاس موافقـت نامـه دو جانبـه شـرايطي       -باشـد هـم ن  . N.P.Tحتي اگر عـضو     -باشد

براي کنترل فعاليت ها و دستگاه ها و موادي که مربـوط بـه داد و سـتد مـورد نظـر مـي                        
يعني کشور صادرکننده اين شرايط را بر او تحميل مي کند و            . شود بر او تحميل ميشود    

 تفاوت اصلي بين    .کنترل اين امر هم به آژانس بين المللي انرژي اتمي واگذار مي گردد            
را امـضاء کـرده انـد ايـن اسـت کـه اينهـا فقـط آن                  . N.P.Tاين کشورها و کشورهائي که      

مقدار از تجهيزات و مواد و فعاليت هاي خود را تحت نظارت آژانـس قـرار مـي دهنـد کـه                      
. N.P.Tمشمول موافقت نامه دوجانبه با يک کشور خارجي است، ولي کشورهاي عضو           

جهيزات و فعاليـت هـاي اتمـي خـود را زيـر کنتـرل آژانـس قـرار                   موظف هستند که تمام ت    
  .دهند

  
  

آيا اين نظامي که شرح داديد به نظر شـما کـشورهاي داراي سـالح اتمـي را                  
  راضي مي کرد و ديگر کشمکشي درميان نبود؟

  
  
آمريکا مخصوصا زياد راضي نبود و حتي اين نظام غير متوازن را کافي نمـي دانـست             . نه

سال مانور سياسي و اقدامات متعدد موفق شد ماهّيت نظـام موجـود را              و در طي چند     
البته در طي اين چند سال سياست آمريکا هم دستخوش تغييـرات            . به کلي تغيير دهد   

همـان طـور    . شديدي بود و به تدريج به سوي سخت گيري بيشتر سوق پيدا مـي کـرد               
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 گيرند و مّدت زمان     که مي دانيد در آمريکا به خصوص سياست ها يک شبه شکل نمي            
مخـصوصا اينکـه   . زياد و بگو مگوي بسيار مي خواهد تـا کمکـم سياسـتي شـکل بگيـرد               

دراين زمينه آمريکا فعال مايشاء نبود و بايد کشورهاي ديگر اتمـي را بـا خـود بـه سـوي                     
  . سياست تازه مي کشاند و آن کشورها هم خيلي زود وانمي دادند

  
  

ي بود و چرا سـعي در تغييـر ماهيـت نظـامي             آمريکا به نظر شما از چه ناراض      
  داشت که خود از پايه گذاران آن بود؟

  
  

البتـه ايـن يـک      . ريشه نگراني ها و گرفتاري هاي آمريکا را عوامل زير تشکيل مي دادند            
طي سال ها سياسـت آمريکـا       . عکس برداري دريک زمان به خصوصي نمي تواند باشد        

کرد، ولي در مجموع عوامل زير را مي توان به          هم درداخل و هم درخارج تحول پيدا مي         
  . عنوان عوامل تعيين کننده درسياست امريکا ذکر کرد

  
  
ايـن  .  استفاده از انرژي اتمي در داخل آمريکا به تـدريج بـا مـوانعي برخـورد مـي کـرد                    -١

موانع که بحث درماهّيت آنها ما را از مسئله دور مي کند موجب شد که در آمريکا ديگـر                   
از سـال  (تازه اي براي نصب نيروگاه هـاي اتمـي بـه صـنايع اتمـي داده نـشود                سفارش  
و صنايع اتمي آمريکا ديناميسم و زمينه گسترش و تحـول خـود را تـا حـّد                  )  به بعد  ١٩٧٧

اين امر و مشکالت بزرگي که در آمريکا براي صنايع اتمي پيش آمد             . زيادي از دست داد   
تفاده از انرژي اتمي درآمريکا تا اين حـد مـسئله   اين احساس را به وجود آورد که اگر اس 

بنـابراين صـادر کـردن    . ايجاد مي کنـد، پـس در سـاير نقـاط نيـز همـين طـور خواهـد بـود                 
تکنولوژي اتمي آمريکا آينده درخشاني درپيش ندارد کـه موجـب شـود دولـت آمريکـا در                  

تفاده در واقـع هرچـه دورنمـاي اسـ        . ارتباط با کشورهاي خـارجي نـرمش بـه خـرج دهـد            
وسيع از انرژي اتمي در آمريکـا تيـره تـر مـي شـد، موضـع گيـري سياسـتمداران امريکـا              
. نسبت به روابطشان با کشورهاي ديگر در زمينه اتمي بيشتر بـه سـختي مـي گرائيـد        

فراموش نکنيم که در امريکا فشارهائي که موسسات بزرگ صنعتي و تجاري به کنگـره               
 موثر درتصميمگيري ها در روابط اقتصادي آمريکا بـا          و دولت وارد مي کنند يکي از عوامل       

در زمينه انرژي اتمي صـنايع امريکـا ديگـر در وضـعي نبودنـد کـه                 . کشورهاي ديگر است  
اگـر بـازار جهـاني انـرژي     . بتوانند درتصميمات دولت امريکا بـه نحـو مـوثري تـاثير بگذارنـد             

ولـي  . يش مـي گرفـت    اتمي آينده خوبي داشت، آمريکا شايد سياست متفاوتي را درپـ          
وقتي احساس شد که درجهان ديگر بازار شکوفائي براي تکنولوژي اتمي به طورکلي و              
تکنولوژي اتمي آمريکا به طور اخص وجود ندارد، وزن بهره گيري اقتـصادي بـسيار پـائين                 

در واقع وضع در آمريکا بعـد از گذشـت دو           . آمد و مالحظات ديگر وزن بيشتري پيدا کردند       
  .ي دگرگون شددهه به کل

 در آمريکا نظر براين بود که انـرژي اتمـي منبـع انـرژي بزرگـي بـراي آينـده                     ١٩٥٠در دهه   
است و پيشبيني مي شد که جهان سريعًا به سوي کاربرد ايـن انـرژي حرکـت خواهـد                   

چون درآن زمان انحصار اين تکنولوژي تقريبا دراختيار امريکا بـود، بـه نظرمـي رسـيد          . کرد
ردست داشتن اين تکنولوژي مي تواند بازارهاي جهان را تـا حـد زيـادي در             که آمريکا با د   

، کـه بـه وسـيله    )Atom for Peace" (اتـم بـراي صـلح   "سياسـت  . اختيـار داشـته باشـد   
آيزنهاور اعالم شد، زمينه اي بود براي اين که آمريکا بتواند تکنولوژي و دانش خود را بـه                  

از اين سياست آمريکا خيلي زياد استقبال       کشورهاي ديگر صادرکند و اين کشورها هم        
کردند و تا چند سال تصور همه براين بود که آمريکا درايـن زمينـه سياسـت بـاز و نرمـي                      
خواهد داشت و همه کشورها مي توانند از تکنولوژي اتمي براي مـصارف صـلح جويانـه                 

  . استفاده کنند
خوردگي هـا و گرفتـاري      به داليلي که عرض کردم وضع براين منـوال بـاقي نمانـد و سـر               

هاي داخلي آمريکا در زمينه استفاده از انرژي اتمـي و مـشکالت اقتـصادي و سياسـي                 
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که در اين زمينـه بـروز کـرد و نيـز تـسلط يـافتن بعـضي از کـشورهاي صـنعتي از جملـه                          
فرانسه و آلمان به تکنولوژي انرژي اتمـي و راه يـافتن ايـن کـشورها بـه بـازار جهـاني و                       

امريکـا  " اتم براي صـلح "ها با آمريکا دراين زمينه موجب شد که سياست       رقابت شديد آن  
  . با ناکامي روبرو شود و آمريکا به تدريج دست و بال خود را جمع کند

از اين به بعد سياست آمريکا بيشتر معطوف اين بـود کـه عرصـه را برکـشورهاي رقيـب                    
  .  داردخود نيز تنگ کند و آنها را از صدور تکنولوژي هسته اي باز

  
  
 عامل ديگري که بايد به آن اشاره شود نارضايتي بود که درکنگره امريکا شروع شـد،            -٢

و به تدريج اشاعه پيدا کرد، درباره کنترل فعاليت هاي اتمي کـشورهاي دريافـت کننـده                 
همان طور که قبال توضيح دادم، طبق فرمول معمول موافقت نامه هاي            . تکنولوژي اتمي 
، نظـارت برفعاليـت هـاي       )منع گسترش سالح هاي اتمـي     . (N.P.Tرارداددوجانبه و نيز ق   

درکنگـره امريکـا ايـراد مـي        . اتمي کشورها به عهده آژانس بين المللي انرژي اتمي بود         
. گرفتند که اين از لحاظ آمريکا صحيح نيست وحتي با قانون اساسـي آمريکـا تـضاد دارد                 

. مـي باشـد  ) transfer of sovereignty" (انتقال حق حاکميت"چون اين درواقع يک نوع 
يعني اگر دولتـي طبـق موافقـت نامـه دوجانبـه در قبـال آمريکـا تعهـدي دارد، بايـد حـق                        
. نظارت و کنترل هم با آمريکا باشد، نه با يک منبعي کـه تحـت حاکميـت آمريکـا نيـست       
 مخصوصا اين که نمايندگان کنگره براساس گزارش هائي که برايشان تهيه شده بـود در    

قاطعيت آژانس بين المللي انرژي اتمي و درموثر بودن روش هاي آژانس براي نظـارت و                
  . کنترل شک داشتند و آنها را وافي به مقصود نمي دانستند

من دراين زمينه بارها با اعضاء کنگره امريکا بحث و گفتگو داشتم و به خـوبي از برخـورد              
بين المللي انرژي اتمـي بـا ديـد شـک و            آنها نسبت به آژانس     . آنها با مسئله آگاه بودم    

شبهه نگاه مي کردند و دراين زمينه به طور مرتب دولت آمريکا را تحت فـشار قـرار مـي        
  .دادند

  
 نشان داد که يک کشور غيرصنعتي نيـز مـي   ١٩٧٤ انفجار اتمي هندوستان در سال  -٣

تمـي دسـت    تواند با بسيج نيروهاي علمي و تکنولوژيک خود به تکنولوژي سالح هـاي ا             
در زمينـه   ) يادرحـال صـنعتي شـدن     (درهمان زمان بعـضي کـشورهاي غيرصـنعتي         . يابد

تکنولوژي اتمي فعاليت هائي داشتند و آمريکا از ايـن بـيم داشـت کـه آن کـشورها نيـز                     
همان طور که در جاي ديگري      . بتوانند به تدريج به تکنولوژي نظامي اتم دست پيدا کنند         

مي که در هند انجام شـد، آمريکـا شـروع بـه سـخت گيـري                 عرض کردم بعد از انفجار ات     
  . هاي تازه اي کرد و در فرمول موافقت نامه هاي دوجانبه تغييراتي اساسي ايجاد نمود

  
  

چين هم، که يک کشور غيرصنعتي بود، سال هـا پـيش از هنـد بـه تکنولـوژي                   
اد پس چرا انفجار اتمي هند تا اين حد ايج        . هسته اي نظامي دست يافته بود     

  نگراني کرد؟
  

چين قبل از عقـد قراردادمنـع گـسترش سـالح           . مورد چين با مورد هند کامال تفاوت دارد       
اّولين انفجار اتمي چين درسال     . هاي اتمي به تکنولوژي نظامي اتمي راه پيدا کرده بود         

بنابراين طبق قرارداد منع گسترش سـالح هـاي اتمـي چـين يکـي از                .  انجام شد  ١٩٦٤
چين در ابتداي   . که مي توانست به توسعه سالح هاي اتمي ادامه دهد         پنج کشور بود    

امر در مقياس بسيار وسيع از شوروي کمک مـي گرفـت و شـوروي هـم در ابتـدا همـه                      
تکنولوژي هاي هسته اي را در اختيار چين قرار مي داد، از جمله تکنولـوژي هـسته اي                  

اورانيـوم را بـه چـين    شوروي حتي تجهيزات حساس يـک کارخانـه غنـي کـردن            . نظامي
داد، ولي قبل از اينکه ايـن کارخانـه نـصب شـود و شـروع بـه کـار کنـد روابـط سياسـي                          

يک باره  ) اگرحافظه ام درست ياري کند درزمان خروشچف      (دوکشور تيره شد و شوروي      
چيني ها، که ديگر به رموز کار آشـنا شـده بودنـد،             . روابط هسته اي را با چين قطع کرد       
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بنابراين چين در ابتداي کـار بـا کمـک شـوروي توانـست بـه                . ادامه دادند خودشان کار را    
به عالوه چين از لحـاظ ژئوپليتيـک جـاي بـسيار          . تکنولوژي هسته اي نظامي دست يابد     

از جمله بايد متذکر    . مهمي را اشغال مي کند که اين کشور را از هند متمايز مي سازد             
انگلستان و فرانسه عـضو دائمـي شـوراي         و  ) آن روز (بود که چين مثل آمريکا و شوروي        

  . امنيت است
حال اگر برگرديم به بحث سياست آمريکا مي خـواهم نتيجـه بگيـرم کـه بـه عللـي کـه                      

بـدين مفهـوم کـه      . گفتم سياست آمريکا تغيير کرد و اين تغييـر يـک تغييـر مـاهيتي بـود                
از آن استفاده سابق بحث بر سر اين بود که کشور دريافت کننده تجهيزات و مواد اتمي 

نظامي نکند و حاال موضع آمريکا براين قرار گرفته بود که اصال از اشـاعه تکنولـوژي بايـد                   
جلوگيري کرد تا درنتيجه کشوري نتواند با سرهم کردن تکنولوژي هاي مختلف اتمي به              

ايــن تغييــر ماهّيــت سياســت آمريکــا، کــه در زمــان رياســت  . ســالح اتمــي دســت يابــد
ر شکل گرفـت، موجـب شـد کـه نظـام تـازه اي بـراي جلـوگيري از                    جمهوري جيمي کارت  

  . اشاعه سالح هاي اتمي ايجاد شود
.) N.P.Rبـه اختـصار  "(The Non- Proliferation Regime" اين نظام جديد که ازآن بـا نـام   

یــاد مــي کننــد، ناشــي از يــک موافقــت نامــه يــا قــرارداد بــين المللــي نبــود و دوماهيــت 
 اين کـه يـک جانبـه بـود، يعنـي درايجـاد آن فقـط کـشورهاي             يکي. مشمئزکننده داشت 

ديگـر اينکـه    . پيشرفته صـنعتي دسـت داشـتند و سـاير کـشورها درآن دسـت نداشـتند                
  . ضوابط آن در پشت پرده و به صورت محرمانه تعيين مي شد

درايـن  . شـروع شـد   )  به بعد  ١٩٧٥از  (اين داستان با گردهم آئي هاي محرمانه در لندن          
 ها وزراي خارجه چند کشور صـنعتي پيـشرفته، از جملـه امريکـا، شـوروي،                 گردهم آئي 

انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن، شرکت داشتند و بعد از مذاکرات محرمانـه قرارهـائي               
با هم گذاشتند که در زمينه محدود کردن انتقال تکنولـوژي و مـواد و تجهيـزات اتمـي بـا                     

ازکـشورهاي صـنعتي    ) ) clubيب يک کلـوب   بدين ترت . هم همکاري نزديک داشته باشند    
پيشرفته براي کنترل دادو ستدهاي اتمي ايجاد شد که آن را به علت اينکه جلسات آن                

براي اولين بار يک نوع . ناميدند) London Club" (کلوب لندن"در لندن تشکيل مي شد، 
 "club diplomacy" و تا امـروز  بر روابط بين المللي در زمينه انرژي هسته اي حاکم شد

يک فهرست بزرگ از تجهيـزات و مـواد         " کلوب لندن "به تدريج تحت لواي     . هم ادامه دارد  
اتمي که نبايد از کشوري به کشورهاي ديگرمنتقل شود تهيـه شـد و ايـن فهرسـت بـه       

  . تدريج طوالني تر شد
  
  

لحـاظ  من اين ماجرا را نسبتا مفصل شرح دادم براي اينکه فضاي موجود درآن زمان را از                 
مـسلما ايـن فـضاي تـازه     . روابط بين المللي و انتقال تکنولـوژي هـسته اي روشـن کـنم             

برنامه انرژي اتمي ايران را نيز تحت تـاثير قـرار مـي داد ولـي آنچـه کـه مّهـم بـود جنبـه                          
سياسي اين رژيم تازه بود که براي ايران قابل قبول نبود و ما از همان ابتـدا و بـا شـّدت                      

  . کرديمتمام با آن مخالفت
وزيرخارجه وقت امريکا، يک بـار پـس از   ) Cyrus Vance" (سايرس َونس"برحسب اتفاق 

استنباط من اين است کـه عـالوه بـر          . يکي ازگردهم آئي هاي کلوب لندن به تهران آمد        
امور ديگر يکي از دالئلي که او به تهران آمده بود اين بود که مي خواسـت از انعکاسـي       

رايران داشته است مطلع شود و مخـصوصا اعليحـضرت را قـانع             که تشکيل کلوب لندن د    
. کند که تشکيل کلوب لندن ضروري بوده است و از ايران بخواهد که با آن مخالفت نکند                

اين حدس من وقتي تشديد پيدا کرد که در روز ورود ايشان بـه تهـران، سـفير آمريکـا از                     
.  ترتيب داده است شـرکت کـنم       من دعوت کرد که در ناهاري که براي وزيرخارجه آمريکا         
ولي اين بار فکر کردم که بايد با        . اصوال من اين نوع دعوت ها را به آساني نمي پذيرفتم          

وقتي به سفارت آمريکا رفتم متوجه شدم که تعداد ميهمانـان از            . اين مسئله روبرو شد   
 اسـت   به اين نتيجه رسيدم که وزيرخارجه آمريکا قـصد داشـته          . چند نفر تجاوز نمي کند    

درهرصـورت بـا او در   . قبل از مذاکره با اعليحضرت از عکـس العمـل مـن اطـالع پيـدا کنـد             
گوشــه اي نشــستيم و مــن سرصــحبت را بــاز کــردم و از او صــريحا خواســتم کــه مــرا از 
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او گفت که البتـه مـذاکرات محرمانـه بـوده           . مذاکراتي که در لندن داشته اند باخبر سازد       
 را فاش سازد، جز اين کـه بگويـد کـه هـدف ايـن مـذاکرات         است و او نمي تواند مفاد آن      

محکم کاري تازه اي براي جلوگيري از اشاعه سالح هاي هسته اي است و ايران نبايد                
من به طور صريح به او گفتم به نظرما کشورهاي صـنعتي            . از اين موضوع ناراضي باشد    

يم داد کـه در تـدوين   مرتکب اشتباه بزرگي شده اند و ما هيچ وقت تن به نظامي نخواه          
آن دست نداشته باشيم و مخصوصا با هرنوع سازش محرمانه بين کشورهاي صـنعتي               

  .مبارزه خواهيم کرد
بايد اضافه کنم که چون موضوع تازه بود مـن هنـوز فرصـت ايـن را پيـدا نکـرده بـودم کـه                         
موضوع را مفصال حضور اعليحضرت مطرح کنم، ولي مطمئن بودم که واکـنش مـن مـورد                 

ييد اعليحضرت است، و مي دانستم که حتـي ايـشان هـم بـه همـين ترتيـب بـا وزيـر                       تأ
بعـدها مـن مـسئله را حـضور اعليحـضرت مطـرح        . امورخارجه آمريکا صحبت خواهند کـرد     

کردم و نظر خود را گفتم و اعليحضرت نظر مرا تاييـد کردنـد و فرمودنـد کـه درايـن زمينـه                       
  . شارکشورهاي صنعتي تنگ تر نشودبايد خيلي باهوش باشيم که هر روز حلقه ف

الزم است بگويم که مديران سـازمان انـرژي اتمـي هـم بـا مـن درايـن داسـتان همـصدا                       
. آنها از اين بيم داشتند که تضييقات تازه برنامه هاي ما را تحت فـشار قـرار دهـد                  . بودند

مان آنها هم طبعا با نظام جديد مخالف بودند و به تدريج فـضاي مقاومـت در داخـل سـاز                   
از سوي ديگر در طي روابطي که من و همکارانم بـا مـسئوالن اتمـي      . شکل مي گرفت  

کشورهاي ديگر، مخصوصا کشورهاي دريافت کننده تکنولوژي اتمي، داشتيم احـساس           
مي کرديم که وضع جديد در کشورهاي ديگر هم توليد ناراحتي کرده است و زمينه يـک    

ايران، به عللي که قبال تـشريح       . ده است نوع مقابله با سياست کشورهاي صنعتي آما      
کرده ام، درصف مقـدم کـشورهاي دريافـت کننـده تکنولـوژي هـسته اي قـرار داشـت و                     
موضع هائي که ما گرفته بوديم اعتبار زيادي براي ما دربين اين کشورها به وجـود آورده                 

هميـت  بـراي آنهـا خيلـي ا      .) N.P.R(جديـد " رژيـم "بود و موضع گيري ايـران در قبـال ايـن            
  .داشت

جديد تنها "رژيم"جالب است که کشورهاي دريافت کننده تکنولوژي در زمينه مخالفت با     
جامعــه علمــي و تکنولــوژي دنيــاي غــرب يعنــي کارشناســان و متخصــصان        . نبودنــد

کشورهاي صنعتي پيشرفته هم اغلب با برقـراري تـضييقات يـک طرفـه و بـدون ضـابطه                   
يا موثر نمي دانستند و يا فکر مي کردند درکـار آنهـا             موافق نبودند، چون اين تضييقات را       

آنها بدون اين که هدف هاي اصـلي جلـوگيري از           . تاثيرات عقيم کننده اي خواهد داشت     
اشاعه سالح هاي اتمي را مورد شک قرار دهند با خيلـي از روش هـائي کـه از سـوي                     

کردنـد کـه ايـن      دولت ها، مخصوصًا آمريکا، اعمال مي شد مخالف بودند، چون فکر مـي              
  . روش ها موانعي براي پيشرفت علم و تکنولوژي مي باشند

  
  
  

کنفرانس انتقال تکنولوژي هسته اي 
  تخت جمشيد

  
  

از همان ابتداي اين تحوالت، با علم به اينکه مسئله انتقـال تکنولـوژي هـسته اي بـراي               
 American Nuclear" (جامعـه هـسته اي آمريکـا   "ايران جنبه حياتي دارد، مداکراتي بـا  

Society (  ــا ــا "و ســپس ب ــسته اي اروپ ــه ه و ) ( European Nuclear Society" جامع
 بـراي بررسـي مـسئله    Japan Atomic Society) Energy" (جامعـه انـرژي اتمـي ژاپـن    "

انتقال تکنولوژي هسته اي داشتيم ودرنتيجه اين مذاکرات قرار شد يـک کنفـرانس بـين                
جامعه فوق الذکر هم درتشکيل آن با مـا مـشارکت           المللي درايران تشکيل شود و سه       

اين کنفرانس که کنفرانس    . کنفرانس باشند " Co-sponsor"داشته باشند و به اصطالح      
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) Conference on the Transfer of Nuclear Technology(انتقال تکنولـوژي هـسته اي   
بـدون شـک   .  به مدت يک هفته در تخت جمشيد برگزار گرديد     ١٩٧٧ناميده شد درآوريل    

برگزاري کنفرانس در اين زمينه به وسيله سازمان انرژي اتمي يک عمل سياسـي بـي                
نبايد فراموش کرد که گرچه موضوع فّني به نظـر مـي رسـد، ولـي در اصـل                   . سابقه بود 

مقـدمات برنامـه ريـزي و       . بحث سياسـي اسـت، آن هـم در ّجـو بـين المللـي آن روزهـا                 
ول کــشيد و در ايــن مــّدت سياســت آمريکــا  برگــزاري کنفــرانس بــيش از يــک ســال طــ  

بازدرجهــت ايجــاد محــدوديت هــاي جديــد تحــول پيــدا مــي کــرد و جنبــه سياســي ايــن   
  .کنفرانس را تقويت مي کرد

  :اين کنفرانس بيش از حّد تصور ما موفق بود به داليلي که عرض مي کنم
تخصصين طـراز    نفر از مسئوالن برنامه هاي انرژي اتمي، ديپلمات ها، م          ٥٠٠ بيش از    -١

 ٢٣٠ کـشور درايـن کنفـرانس شـرکت کردنـد و حـدود               ٤١اّول و استادان دانشگاه هـا از        
آژانـس بـين المللـي      . درکنفرانس خوانده شد يا بـه کنفـرانس داده شـد          ) paper(مقاله  

انرژي اتمي دراين کنفرانس مشارکت زيادي داشت و تعداد زيادي از مسئوالن آژانس از             
آنچـه کـه بـه      . يس شـوراي حکـام آژانـس درآن شـرک تداشـتند           جمله مـديرکل و نيـز رئـ       

کنفرانس وزن فوق العاده اي داد حضور تعداد قابل مالحظه اي از بزرگترين و معروفتـرين                
دانشمندان اتمي جهان در کنفرانس بود که هرکدام نقش رهبري قابـل مالحظـه اي در                

ه اي از افـراد کليـدي و        از سوي ديگر، حـضور عـد      . توسعه علوم و فنون اتمي داشته اند      
کـشورهاي مختلـف، و روبروئـي آنهـا بـا دانـشمندان و       ) policy makers(تصميم گيرنده 

  . کارشناسان اتمي، اين کنفرانس را از ساير کنفرانس هاي اتمي متمايز کرد
  
  
 نقش عمده اي که سازمان انرژي اتمي دراين کنفرانس بـازي کـرد موجـب تحـسين                  -٢

دراين کنفرانس شايد بـيش از بيـست سـخنراني در همـه         . رديدتمام شرکت کنندگان گ   
زمينه هـا بـه وسـيله همکـاران مـن درسـازمان انـرژي اتمـي ارائـه شـد، کـه ايـن خـود                           

ايـن  . مشارکت با ارزشي بود و حاکي از پتانسيل علمي و فني موجود در سـازمان بـود          
  . ايجاد کردامر اعتبار خاصي براي همکاران من درسازمان در نزد شرکت کنندگان

از سوي ديگر تشکيالتي که ما براي اجراي کنفرانس ايجاد کرده بوديم بسيار خوب کـار                
کرد و کنفرانس از هر لحاظ به خوبي انجام شد و هـيچ نـوع مـسئله ناراحـت کننـده اي                      

ما از تسهيالتي که در     . محل تشکيل کنفرانس هم جالي خاصي به آن داد        . پيش نيامد 
 بود اسـتفاده کـرديم و کنفـرانس و جلـسات مختلـف آن يـا در                  تخت جمشيد ايجاد شده   

اداره اين کنفرانس به طرز آبرومندانه درتخت       . تخت جمشيد و يا درشيراز برگزارمي شد      
جمشيد و شيراز کارساده اي نبود و اقدامات مختلفي انجام داده بـوديم کـه اشـکاالتي           

ه براي اينکه شـرکت کننـدگان       از جمله بد نيست ذکر کنم ک      . براي مهمانان ايجاد نشود   
که از کشورهاي مختلف، مخصوصا اروپا و امريکا مي آمدند، در فرودگـاه مهرآبـاد گرفتـار                 

) Iran Air(پيچ و خم هاي تعويض هواپيمـا و غيـره نـشوند بـا شـرکت هواپيمـائي همـا        
ه ترتيبي داده بوديم که در روزهاي قبل از تشکيل کنفرانس پروازهاي مستقيم از اروپا ب              

شــيراز ترتيــب دهنــد و بــدين ترتيــب توانــستيم بخــش عمــده اي از شــرکت کننــدگان را  
از جمله تمهيدات ديگر اين بود که بـراي جلـوگيري از اينکـه              . مستقيما به شيراز بياوريم   

شرکت کنندگان با خوردن غذاهاي نا مناسـب و احيانـًا نـا سـالم و کهنـه گرفتـاري پيـدا                      
ن را دربست به عهده گرفته بوديم و همـه روزه غـذاي            نکنند، تغذيه همه شرکت کنندگا    

به شرکت کنندگان داده مي شـد و بـدين ترتيـب درتمـام              ) اغلب غذاي ايراني  (مناسب  
مّدت کنفرانس از ايجاد هرنوع ناراحتي بـراي مهمانـان جلـوگيري کـرديم و همـه خيلـي                   

ــد  ــين شــيراز و ت  . راضــي و خوشــحال بودن خــت درموردحمــل و نقــل شــرکت کننــدگان ب
جمشيد و نيز حفاظت مهمانان و محل هاي کنفرانس نيز اقداماتي شده بـود کـه هـيچ                  

دراينجا الزم است توضيح دهم که سازمان انرژي اتمي متحمل          . نوع دردسري بروز نکرد   
هزينه اي جز هزينه هاي عمومي و نيـز هزينـه شـرکت افـراد خـود درکنفـرانس نـشد و                    

 غذا و نيز هزينه شـرکت درکنفـرانس بـه عهـده             پرداخت هزينه هاي رفت و آمد و هتل و        
  .شرکت کنندگان بود که قبل از شروع کنفرانس پرداخت کردند
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رياست کنفرانس با من بود، ولي زحمت اصلي کنفرانس را همکاران من کـشيدند، کـه                
در راس آنها بايد از مجتبي طاهرزاده که رياسـت کميتـه اجرائـي کنفـرانس را داشـت و                    

هردو آنهـا در نقـش خـود کـامال          . ئيس کميته فني و برنامه بود نام برد       مهدي صّرام که ر   
گـروه بزرگـي از همکـارانم در ايـن امـر            . موفق و مايه افتخار سازمان انرژي اتمـي بودنـد         

مشارکت موثر و مثبت داشتند و موفقيت اين کنفـرانس زائيـده زحمـات و کـارداني آنهـا                   
  .بود

او از ايــن . اس هويــدا نخــست وزيــر وقــت بکــنمدراينجــا الزم مــي دانــم يــادي از اميرعبــ
کنفرانس حمايت بي دريغ کرد وخـود درآن شـرکت کـرد و در روز اّول سـخنراني جـالبي                    

عالوه براين، درمّدتي که در تخت جمشيد بود با تعـداد زيـادي از شـرکت کننـدگان                  . کرد
فت يک شب هم در چادرهاي تخت جمـشيد ضـيا         . صحبت کرد و از نظرات آنان آگاه شد       

آنچه که دراين زمينه مرا     . بزرگي به افتخار شرکت کنندگان برپا کرد که بسيار جالب بود          
متعجب کرد اين بود که او به راحتي با گروه هاي مختلف شرکت کنندگان همزبـان مـي        
شد و آنها را دور خود جمع مي کـرد و بـا آنـان از هـردري صـحبت مـي کـرد و ايـن خـود                             

  . صوير جالبي از نخست وزير ايران در اذهان ايجاد کردانعکاس بسيارخوبي داشت و ت
  
  
ــا      -٣ ــوري آمريک ــيس جمه ــارتر رئ ــارکنفرانس، جيمــي ک ــل از شــروع ک ــدود ده روز قب  ح

درايـن سياسـت تـصميماتي از       . سياست تازه آمريکا را در زمينه انرژي اتمي اعالم کـرد          
يکا را به طـرز بـي       لحاظ داخلي گرفته شده بود که بسيار مهم بود و سياست اتمي آمر            

اين تغييرات برسياسـت خـارجي آمريکـا درايـن زمينـه نيزتـاثير              . سابقه اي تغيير مي داد    
چون اين کنفرانس بالفاصـله بعـد از اعـالم سياسـت جديـد آمريکـا                . شديد مي گذاشت  

تــشکيل شــد، ايــن سياســت بــه صــورت مهــم تــرين موضــوع بحــث کنفــرانس درآمــد و   
  . فتگوهاي خارج از کنفرانس مورد بررسي قرار گرفتدرجلسات کنفرانس و بيشتر در گ

دولت آمريکا دراين کنفرانس مشارکت وسيعي داشت و تعـدادي از مـسئوالن طـراز اول     
جيمـي کـارتر کـه از اهميـت سياسـي ايـن             . سياست اتمي آمريکا درآن شـرکت کردنـد       

ب بـه   کنفرانس آگاه شده بود، در يک اقـدام بـي سـابقه درايـن نـوع مـوارد پيـامي خطـا                     
اعليحــضرت فرســتاد و ضــمن اشــاره بــه اهميــت کنفــرانس بــراي کنفــرانس و شــرکت    

  .کنندگان آرزوي موفقيت کرد
  
 همان طور که ما انتظار داشتيم، در مجموع، مذاکرات کنفرانس جرياني پيدا کرد کـه                -٤

به طـور صـريح و روشـن درجهـت خـالف سياسـت آمريکـا مبنـي برجلـوگيري از اشـاعه                       
جالـب ايـن کـه اغلـب        .  بـود  - و نه جلوگيري از اشاعه سالح اتمي       -ايتکنولوژي هسته   

  . متخصصين آمريکائي حاضر درکنفرانس سياست جديد امريکا را مورد انتقاد قرار دادند
کشورهاي دريافت کننـده تکنولـوژي هـسته اي نيـز طبيعتـا مخالفـت شـديد خـود را بـا                      

س جنبه دولتي و اجرائي نداشـت       البته اين کنفران  . سياست جديد آمريکا اعالم داشتند    
و نمي توانست منشاء تصميم گيري هائي باشد، ولي نـشان داد کـه سياسـت جديـد                  
آمريکا درجهت عقيم کردن فعاليت ها و برنامه هاي اتمي است و بنابراين شـانس ايـن                 

  . که مقبوليت جهاني پيدا کند نخواهد داشت
ــان کنفــرانس رؤســاي   ــا  "،"جامعــه هــسته اي آمريکــا "درپاي و " جامعــه هــسته اي اروپ

بيانيـه اي صـادرکردند کـه درآن سياسـت جديـد آمريکـا مـورد                " جامعه انرژي اتمي ژاپن   "
  .انتقاد شديد قرار گرفت

  
 موفقيت ايـن کنفـرانس و لـزوم ادامـه بررسـي مـسايل مربـوط بـه انتقـال تکنولـوژي                       -٥

ن کنفـرانس   هسته اي موجب شد که کميته اجرائي تصميم گرفت چهارسال بعد دّومـي            
البته اين کنفرانس دوم به علـت انقـالب درايـران تـشکيل             . مجددًا در ايران تشکيل شود    

ــشد و در  ــرس "ن ــوس آي ــان    " بوئن ــه درآن زم ــن ک ــشکيل شــد و از م ــين ت پايتخــت آرژانت
درفرانسه زندگي مي کردم دعوت شد که به عنوان اّولين رئيس کنفـرانس و بـه عنـوان       

کنفرانس سـّوم هـم در مادريـد تـشکيل          .  امر انجام شد   ميهمان درآن شرکت کنم و اين     
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شد، ولي ديگر به علت فروکش کردن فعاليت هاي اتمي درجهان انگيزه اي براي ادامه               
  .کار آن وجود نداشت

  
  

اين کنفرانس باعث شد که يک روحيه مقاومت درکـشورهاي گيرنـده تکنولـوژي هـسته                
مـن  . ناميده شـد ) The Spirit of Persepolis" (روحيه تخت جمشيد"اي ايجاد شود که 

سال ها بعد از آن کنفرانس در سمينارها يا جلساتي شرکت داشته ام که سخنراناني               
بنـابراين تخـت جمـشيد درتـاريخ        . اشـاره کـرده انـد     " روحيه تخت جمشيد  "مستقيما به   

  .روابط بين المللي درزمينه انرژي اتمي فصلي را به خود اختصاص داد
 شوم که تمام آنچه که من دراين مصاحبه گفتـه ام از حافظـه اسـت و                  بد نيست ياد آور   

درايـن مـورد يـک      . من هيچ نوع نوشته و مدرکي در اختيار ندارم که به آنها مراجعه کـنم              
پـس ازکنفـرانس    . استثناء وجـود دارد و آن هـم همـين کنفـرانس تخـت جمـشيد اسـت                 

لـد، مجموعـا در بـيش از        سخنراني ها و نتايجي که از کنفـرانس گرفتـه شـد درچهـار ج              
دوهزارصفحه، به چاپ رسيد که درکتابخانه ها و مراکز علمي کشورهاي خارج موجود و              

متن سخنراني اينجانب در جلسه افتتاحيه کنفرانس بـه خـوبي       . در دسترس مي باشد   
موضوع اصلي و هدف کنفرانس را تشريح مي کند و نشان مي دهد که در جـّو موجـود                   

يک داستان کوچک را هم بد نيست بگويم، چـون   . ان چه بوده است   درآن زمان موضع اير   
درزمان کنفرانس، هر روز    . از لحاظ مطالعه روان شناسي اجتماعي آن زمان مفهوم دارد         

عصر کنفرانس هاي مطبوعاتي برقرار مي شد و شرکت کنندگان در بحث هـاي روز بـه                  
 در بعـضي از ايـن     مـن . سوآالت فرستاده هاي رسـانه هـاي گروهـي پاسـخ مـي دادنـد              

يک روز يادم نيـست در مقابـل چـه سـوال     . کنفرانس هاي مطبوعاتي شرکت مي کردم  
فراموش نکنيد که سياست انرژي اتمـي ايـران در تهـران    «يک خبرنگار خارجي گفتم که    

بعد از کنفرانس که به تهـران برگـشتم برادربـزرگم کـه بـرمن سـمت                 . »تعيين مي شود  
من بوده است، با عجله به ديدار من آمد و با لحـن آمرانـه          پدري دارد و هميشه غمخوار      

و حاکي از نگراني زياد به من گفت که در روزنامه خوانده ام که تـو چنـين حرفـي را زده                      
او به من گفت با اين حرف ها خودت را بـا خطـري بـزرگ روبـرو                 . گفتم درست است  . اي

عات گفت، چـون کـشورهاي      اين نوع حرف هاي درشت را نبايد در برابر مطبو         . مي کني 
  . مقتدر خارجي حتما آن را هضم نخواهند کرد

  
  
  

  آثار سياسي کنفرانس تخت جمشيد
  
  

اين کنفرانس از نقطه نظر سياسي چه عواقبي داشت، مخـصوصا در ارتبـاط      
بين ايران و امريکا و آيا اين کنفرانس به نوعي مذاکرات ديگري کـه مـستقيما                

  جاميد؟ از اين کنفرانس برمي خاست ان
  
  

همان طور که قبال عرض کردم بايد متذکر بود کـه ايـن کنفـرانس يـک حادثـه غيرمترقبـه            
کنفـرانس را بايـد درچهـارچوب چنـد         . نبود که يکباره ظهور کند و بعد هم خـاموش شـود           

 چـه دريافـت   -سال تحول سياسي از سوي امريکا و عکس العمل هاي کشورهاي ديگر        
ــوژي هــسته اي و چــه   ــده تکنول ــوژي هــسته اي  کنن ــرارداد-صــادرکننده تکنول ولــي .  ق

  .کنفرانس البته يک نقطه عطف دراين تحوالت بود
  : نتيجه ملموس کنفرانس را مي توان به طريق زير خالصه کرد
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 ايجاديک هوشياري تازه دربين کشورهاي گيرنده تکنولوژي هسته اي درموردماهّيـت           -١
گ، مخصوصا آمريکـا، و تـضييقاتي کـه         سياسي و غيرمنصفانه فشارهاي کشورهاي بزر     

  .اين کشورها ايجاد مي کردند
  
 براي اولين بارجامعه علمي جهان صنعتي و بازهم مخصوصا آمريکا تقريبـا بـه شـکل                 -٢

متفقي دراين کنفرانس نظر داد کـه مـسئله جلـوگيري از گـسترش سـالح هـاي اتمـي                    
م دراين زمينه بايـد فقـط   ماهيتا يک مسئله سياسي است و نه تکنولوژيک و هرنوع اقدا       

اين امر اهميت   . از طريق سياسي انجام پذيرد و نه از طريق ايجاد تضييقات تکنولوژيکي           
ــادي داشــت و نــشان داد کــه جامعــه علمــي آن روز    منظــورم متخصــصان طــراز اّول  -زي

 با سياست هاي امريکا و همدستان غربي آن دراين زمينـه            -تکنولوژي هسته اي است   
  . مخالف بودند

درمورد روابط ايـران و امريکـا تـاثير کنفـرانس ايـن بـود کـه موقعيـت ايـران تقويـت شـد و                          
مخصوصا اعليحضرت احساس کردند که سياستي که تاکنون تعقيب شـده موجـه بـوده               
ــا        ــشارهاي آمريک ــر ف ــه مقاومــت دربراب ــست و زمين ــا ني ــران تنه ــه اي ــز اينک اســت، و ني

عالوه براين اعليحضرت از نقـش      . استدرکشورهاي گيرنده تکنولوژي مستحکمتر شده      
رهبــري ايــران در ايــن زمينــه بــسيارخوشحال بودنــد و فکــر مــي کردنــد کــه ايــن امــر بــه 

بايد به خـاطر داشـته باشـيم کـه     . سياست خارجي ايران استحکام تازه اي مي بخشد       
درآن زمان اعليحضرت سياست تازه اي را در اقيانوس هند تعقيب مـي کردنـد و آن هـم                   

به طورخالصه براين اصل قرار داشت که اقيانوس هند بايد از زيـر نفـوذ قـدرت                 اساسش  
براي اعمـال ايـن   . هاي جهاني بيرون آيد و ديگر صحنه اي براي قدرت نمائي آنها نباشد      

سياست مذاکراتي با کشورهاي قدرتمند حاشيه اقيـانوس هنـد درجريـان بـود و زمينـه                 
. هاي حاشيه اقيانوس هند فراهم شده بـود       مناسبي براي ايجاد يک نوع اتحاديه کشور      

بدين ترتيب که در چند نوبت حامل پيام . من خود گاهي دراين زمينه نقش بازي کرده ام
هــاي محرمانــه از ســوي اعليحــضرت بــراي نخــست وزيــران هنــد و اســتراليا و آفريقــاي  
جنوبي، که نقـش کليـدي دراقيـانوس هنـد داشـتند، بـودم و پاسـخ هـاي آنهـا را بـراي                        

باتوجه بـه ايـن زمينـه سياسـي و بـا توجـه بـه اينکـه دوکـشور مهـم                      . اعليحضرت آوردم 
حاشيه اقيانوس هند، يعني هندوستان و پاکستان، از جملـه کـشورهائي بودنـد کـه از                 
لحاظ اتمي با آمريکا کشمکش داشتند، به خوبي مي توان ديد کـه موفقيـت کنفـرانس                 

مي موقعيت تازه اي براي ايران ايجاد کرد        تخت جمشيد و تحکيم نقش ايران در زمينه ات        
دراقيانوس هنـد را اسـتحکام بخـشد و درايـن زمينـه مـدعي       " ابرقدرتزدائي"تا سياست  

  . يک نوع نقش رهبري باشد
  
  

يعنـي موضـع ايـران همـان بـود کـه            . و اّما درباره مذاکرات ما با آمريکا تغييري ايجاد نشد         
بنـابراين  .  آمريکا بيشتر آشتي ناپذير شده بود      بود، ولي در اثر سياست تازه کارتر موضع       

ولي آنچه مهم   . فاصله ميان موضع دوطرف زيادتر و شانس رسيدن به توافق کم تر شد            
بايد بگـويم کـه اعليحـضرت نـسبت بـه ايـن             . بود تأثير کنفرانس در روحيه اعليحضرت بود      

ت کننـدگان   درمّدت کنفرانس من چنـد نفـر از شـرک         . کنفرانس عالقه شديدي نشان داد    
نامدار، از جمله مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي، را با هواپيما بـه تهـران آوردم و                  

دراين مالقات ها اعليحضرت به طور مفصل درباره پيـشرفت         . با اعليحضرت مالقات کردند   
کنفرانس و نيز مسايل بين المللي انرژي اتمي بـا مهمانـان خـود مـذاکره مـي کردنـد و                     

بعد از کنفرانس هـم سـه جامعـه اتمـي     . خوشحال به نظر مي رسيدند  هميشه خيلي   
امريکا و اروپا و ژاپن يک لوحه سپاس بسيار زيبا درست کردنـد و بـه اعليحـضرت تقـديم                    
ــران بــراي برگــزاري کنفــرانس و از اعليحــضرت بــراي حمايــت از کنفــرانس     کردنــد و از اي

ي از نقـش مـن تهيـه کـرده بودنـد      آنها يک لوحه سپاس نيز براي قدردان  . قدرداني کردند 
اين عوامل موجب شد که اعليحضرت با استحکام بيشتري با آمريکائي           .که به من دادند   

ها روبرو مي شد و اين بار احساس مي کرد که ايـران تنهـا نيـست و کـشورهاي ديگـر                      



 ١٤٥

گيرنده تکنولوژي هسته اي با ايران هستند وحتي اين امـر يـک نـوع مـسئوليت و تعهـد            
  . اي ايران ايجاد کرده بودجديد بر

  
  

موضعي که ايران دراين زمينه گرفته بود، که مفهومش مخالفت با غـرب و يـا                
فــرار از غــرب نبــود، احتمــاال يــک درگيــري انتقــاد آميــز و درعــين حــال فعــال و  

  نظر شما چيست؟. سازنده مي توانست باشد
  
  
و سياست اعليحـضرت    ما هيچ وقت با غرب سرنزاع نداشتيم        . درست مي فرمائيد  . بله

بـه نظـر مـن فلـسفه سياسـت خـارجي اعليحـضرت              . اين نبود که با غرب مخالفت کنـد       
البّته الزمه ايـن کـار، و       . يعني درگيري انتقاد آميز و سازنده     . همان است که شما گفتيد    

" موقعيـت داد و سـتدي     "براي اينکه اين سياست درعمل مفهـوم پيـدا کنـد، ايجـاد يـک                
)bargaining position (در دست دارد کـه بـا   " اتوهائي"به اين مفهوم که اگر غرب . بود

دردسـت داشـته    " اتوهـائي "آن ها از منافع خود دفاع مي کند، ايران هـم مـي بايـست                
" داد و ستد  "باشد که بتواند در ارتباط با غرب از منافع خود دفاع کند و به اين ترتيب يک                  

ز الزمه ايـن موقعيـت ايـن بـود کـه ايـران در               و با . منطقي، منصفانه و سازنده ايجاد شود     
منطقه موضع ُپرتواني داشـته باشـد و بـا ايفـاي نقـش سـازنده، و تـا حـّدي رهبـري در                        
منطقه، بتواند درمقابل قدرت هاي غرب و نيز شوروي وزني داشته باشد و بـه حـساب                 

  .گرفته شود
  
  

کـه مـن احـساس کـردم     تـا آنجـا   ). و داريـم (متاسفانه ما در بد منطقه اي قرار داشـتيم   
درکـشورهاي عربـي و     " سـرمايه گـذاري سياسـي     "اعليحضرت تمايل زيادي نسبت بـه       

اتکاء سياسي به آنها نداشت و اصوال از درگيري زياد درمسايل کشورهاي عربي احتراز              
. مي کرد، مگر درمورد شيخ نشين هاي جنوب خليج فارس که آن جنبه ديگـري داشـت                

مـن تقريبـا    . نطقه اي براي اعليحضرت بسيار مشکل بـود       بنابراين اجراي يک سياست م    
اطمينان دارم که سياست پايان دادن به تسلط غربي ها در اقيانوس هند از تنـگ بـودن                  
. و نامساعد بودن عرصه سياسي درآنچـه کـه خاورميانـه مـي نامنـد ناشـي مـي شـد                    

ر نمـي   يعني چون در منطقه مشکالت فراوان وجود داشت، که ّحـل آنهـا آسـان بـه نظـ                  
رسيد، يک نوع سياست ديگر منطقه اي براي ايران نزديک شدن به کشورهاي حاشيه              

دراين مورد مـن بـا اعليحـضرت گفتگوهـاي زيـاد داشـته ام و مطمـئن                  . اقيانوس هند بود  
هستم که موضوع براي اعليحضرت مخالفت منفي با غرب نبـود، بلکـه ايـن يـک حرکـت               

  .  با قدرت بيشتر مسائلش را با غرب حل کندسازنده بود تا به منطقه امکان دهد که
  
  

المللي انـرژي    پرسش آخرم در اين زمينه مربوط به نقش ايران در آژانس بين           
  آيا نقش ايران در اين سازمان همواره نقشي مهم بوده است ؟ . اتمي است

  
  

رنامه چون ايران در ابتدا ب    . در ابتدا، يعني قبل از تشکيل سازمان انرژي اتمي، نه چندان          
فعاليت ايران دراين زمينه    . اي در زمينه انرژي اتمي به آن مفهوم که بعدًا ديديم نداشت           

با اين ترتيـب همـه سـاله در         . محدود به آموزش و نيز مقداري تحقيق درسطح پائين بود         
هيـات نماينـدگي ايـران    ) General Conference(موقع تـشکيل مجمـع عمـومي آژانـس     

از سوي ديگر سـفير ايـران در ويـن، کـه مقـر آژانـس                . ددرجلسات مجمع شرکت مي کر    
بين المللي انرژي اتمي است، نماينده دائمي ايـران در آژانـس بـود و وزارت امورخارجـه                  
امور مربوط به اين آژانس را مثل ساير سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد اداره          

 عنـوان عـضو کميـسيون       من سال ها قبل از تاسيس سازمان انرژي اتمي، به         . مي کرد 
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انرژي اتمي ايران، که آن وقت هـا در وزارت اقتـصاد بـود، و بعـدا بـه عنـوان رئـيس دفتـر                         
انرژي اتمي سازمان برنامه همه ساله عضو هيات نماينـدگي ايـران در مجمـع عمـومي                 

درآن موقع، طي چند سال، سفير ايران       . آژانس بودم و در جلسات آن شرکت مي کردم        
بــود و ســمت نماينــده دائمــي ايــران در آژانــس را نيــز  ) ٣٣(الن افــشاردر ويــن اميــر اصــ

امير اصالن افشار، مردي بلندنظر و قابل و باکفايت و          . با او روابط خوبي داشتيم    . داشت
او در اتريش اعتبار خاصي براي خود کسب        . در ضمن متواضع و بسيار خوش برخورد بود       

يـک  .  هم به همين ترتيب پرسـتيژ زيـاد داشـت          او در آژانس  . کرده بود و مورد احترام بود     
سال ايران برحسب قاعده تقسيم منطقه اي به عضويت شوراي حکام آژانـس درآمـد و                

او . خوشبختانه درآن سال اميراصالن افشار به رياست شوراي حکام آژانس انتخاب شد           
رو و  دراين سمت با نهايت جديت و صـالحيت وظـايف خـود را انجـام داد و بـراي ايـران آبـ                      

مـن هـيچ وقـت قامـت بلنـد و راسـت و قيافـه خنـدان و                   . اعتبار قابل توجهي کسب کرد    
چون صـالحيت و رفتـار      . اطمينان بخش او را در آژانس و در شوراي حکام از ياد نمي برم             

شايسته او درکار ونيز برخورد خوش او با نمايندگان کشورهاي مختلف و مديران آژانـس               
  . مايه افتخاربراي من نمونه خوبي بود و 

  
  

موقعي که قانون سازمان انرژي اتمي را تدوين مي کردم، موضوع رابطه بـا آژانـس بـين                  
المللي انرژي اتمي را درنظر داشـتم و بـراي اينکـه ايـن موضـوع را از حالـت تـشريفاتي                
خارج کنم و بتوانم مستقيما کارهاي مربوط بـه آژانـس را اداره کـنم در يـک مـاده قـانون                      

متن آن درست يادم نيست ولي مفاد آن اين بود، که وظيفه ارتباط بـا آژانـس                 آوردم، که   
بين المللي انرژي اتمي، کـه قـبال بـا وزارت امورخارجـه بـود، بـه سـازمان انـرژي اتمـي                       
تفويض مي شود و نماينده دائمي ايران در آژانس را رئيس سازمان انرژي اتمـي تعيـين                 

يـين نماينـده دائمـي ايـران در آژانـس مطـرح          بعد از تشکيل سازمان مسئله تع     . مي کند 
که درآن موقع وزيرخارجه بود، به من تلفن کـرد          ) ٣٤(يک روز عباسعلي خلعتبري،     . شد

چـون مـن از مـسئله اظهـار بـي           . را روشـن کـنم     ) ٣٥(که باالخره تکليف پروفـسور رضـا      
دائمي اطالعي کردم او به من گفت که قرار شده است پروفسور رضا به عنوان نماينده       

باز هم مـن از ايـن قـرار اظهـار بـي         . ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تعيين شود        
اطالعي کردم و گفتم شما مي دانيد که اگر قـرار باشـد نماينـده اي در آژانـس داشـته                     

  .باشيم انتخاب او با من است و من دراين زمينه هنوز تصميمي نگرفته ام
و از اعليحضرت خواستم اجازه بدهند که سـفير ايـران   روز بعد به حضور اعليحضرت رفتم      

فرمودنـد مگـر سـفير مـا     . در وين نقش نماينده دائمي ايران درآژانس را بـه عهـده بگيـرد     
عرض کردم که کار را در هرصورت سـازمان انـرژي اتمـي بايـد               . مي تواند اين کار را بکند     

ارد و وظيفـه اش ارتبـاط بـا    بکند و نماينده اي که بايد دائما در وين باشد نقـش فنـي نـد              
حال اگر من بخواهم نماينده اي از ايران بفرستم و دفتر و دستک بـراي او                . آژانس است 

اعليحـضرت باپيـشنهاد    . درست کنم هزينه بسيار دارد و نتيجه اي هـم نخواهـد داشـت             
، کـه درآن موقـع سـفير ايـران در           )٣٦(من موافقت کردند و بالفاصـله از مـصطفي نامـدار          

بود، خواهش کردم که اين وظيفه جديد را که از سوي سازمان انـرژي اتمـي بـه                  اتريش  
نامدار را قبال در اتـريش ديـده بـودم و بـه نحـوه کـار او آگـاهي               . او محول مي شد بپذيرد    

او يکي از سفيران موفق ايران بود و با احاطه اي که به زبان آلمـاني داشـت، و                   . داشتم
او را  . يش در آن کشور موقعيت خوبي کسب کرده بود        نيز با آشنائي کامل نسبت به اتر      

همه مي شناختند و به همه جا راه داشت و روابط بسيار نزديکي با زمامـداران اتـريش                  
  . ايجاد کرده بود

همان طور که انتظار مي رفت، مصطفي نامدار از پيشنهاد من اسـتقبال کـرد و مـا او را                    
. نس بين المللـي انـرژي اتمـي معرفـي کـرديم           فورا به عنوان نماينده دائمي ايران در آژا       

بايد بگويم که در طي چند سال کـه ايـن همکـاري ادامـه پيـدا کـرد مـصطفي نامـدار بـا                         
نهايت صميميت و عالقه و صالحيت همه کارهـا را انجـام مـي داد، و مخـصوصا درمـوارد               
لزوم و در سفرهاي مکرري که خـود مـن يـا همکـارانم بـه ويـن داشـتيم همـه امکانـات                        

همکاري مثبت نامدار موجب شـد کـه کـار مـا            . سفارت ايران را در اختيار ما قرار مي داد        
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با آژانس بر روي روال درست و مطلوبي قرار گيرد و ما هميـشه در همـه فعاليـت هـاي                     
  .آژانس حضور داشته باشيم

از اين پس رياست هيات نمايندگي ايران در مجمـع عمـومي آژانـس را خـودم بـه عهـده             
همه ساله فعاالنه شرکت مي کـرديم و بـيش از پـيش در مـذاکرات و تـصميم                   داشتم و   

عالوه بـراين، مـّدت دوسـال مـن بـه عـضويت شـوراي حکـام                 . گيري ها مداخله داشتيم   
اين شورا  . آژانس انتخاب شدم و دراين مّدت درتمام جلسات شورا مرتبا شرکت داشتم           

و ) امنيـت سـازمان ملـل متحـد       مـرادف شـوراي     (در واقع ارگان تصميم گيري آژانس بـود         
  .بدين ترتيب ايران نقش فعالي در تصميم گيري هاي آژانس ايفا مي کرد

  
  

يکي بودجه عـادي آژانـس کـه بـه          . آژانس بين المللي انرژي اتمي دونوع بودجه داشت       
مصرف گرداندن سـازمان آژانـس مـي رسـيد و از محـل حـق عـضويت کـشورهاي عـضو                      

کـه بـه مـصرف کمـک بـه توسـعه انـرژي        "  هاي فّنيکمک"ديگر بودجه . تامين مي شد  
کـشورهاي عـضو    " کمک هاي داوطلبانـه   "اتمي درکشورهاي عضو مي رسيد و از محل         

يعني تعدادي از کشورهاي عضو همـه سـاله مبلغـي بـه عنـوان کمـک       . تامين مي شد 
داوطلبانه در اختيار آژانس قرار مـي دادنـد کـه بـا آن پـول وسـايل و کارشـناس و بـورس                       

.  کارآموزي و تحقيقاتي در اختيـار کـشورهاي عـضو کـه نيـاز دارنـد قـرار داده شـود                     هاي
وقتي من کار را به دست گرفتم احساس کردم که بودجه کمک هاي فّني آژانس کافي 
نيست و آژانس نمي تواند با ايـن بودجـه نيازهـاي کـشورهاي درحـال توسـعه را تـامين                

  . ع نا مساعد پايان بخشيدفکر کردم که بايد به نحوي به اين وض. کند
بنابراين، در اولين فرصت، در مجمع عمومي آژانس طي سـخنراني مـستندي بـه وضـع                 
موجود اعتراض کردم و به همه کشورهائي که امکان داشتند پيشنهاد کردم کـه ميـزان              
کمک هاي داوطلبانه خود را به آژانس باال ببرنـد تـا آژانـس بتوانـد وظـايف خـود را انجـام                       

من در نطقـم  .  دالر در سال بود    ٧٠٠٠ آن موقع ميزان کمک داوطلبانه ايران برابر         در. دهد
اعالم کردم که ايران بالفاصله کمک داوطلبانه خود را تا صد هـزار دالر بـاال مـي بـرد کـه                      

ايــن ســخنراني تــاثير بــسيار خــوبي داشــت و تعــدادي از . افــزايش فــوق العــاده اي بــود
ه خود را به طور فاحش افزايش دادند و وضـع آژانـس   کشورها ميزان کمک هاي داوطلبان    

خيلي بهتر شد و مديرکل آژانس و رئيس شوراي حکام از ايران به گرمـي تـشکر کردنـد         
  . که دراين زمينه پيشقدم شده است

، هم کشورهاي صنعتي و هم کـشورهاي جهـان سـّوم متفقـا در مجمـع                 ١٩٧٧درسال  
. رياسـت مجمـع عمـومي انتخـاب کردنـد         عمومي آژانس من را براي مّدت يک سـال بـه            

درآن سال دامنه فعاليت هاي ايران درآژانس به مراتب وسيع تر شد و من نقش فعـالي                 
اين امر نيز به سهم خود جاي مشخصي براي ايران در آژانس            . درکارهاي آژانس داشتم  

  .بين المللي انرژي اتمي باز کرد
  
  

 خـاطرم مـي آيـد در يـک          درمورد همين آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي بـه             
زماني صحبت از اين بود که شما را به عنوان رئيس آژانس بين المللي انرژي               

  اين جريانش چه بود؟ . اتمي انتخاب بکنند
  
  

همين طور که قبال عرض کردم من درآژانس موقعيت ممتازي پيدا کرده بودم و همـه بـه                  
  . طرز فکر و نحوه کار من آگاهي پيدا کرده بودند

ل آژانس براي مّدت چهارسال انتخاب مي شود و تجديد انتخـاب مـديرکل بالمـانع                مديرک
درآن موقع مديرکل آژانس يک نفر سوئدي بود که سال ها اين سـمت را داشـت                 . است

که . نام داشت) Sigvard Eklund" (سيگوارد اکلوند" اين شخص . و سنش هم زياد بود
ده داشت خدمات بزرگي به اين آژانس       طي مّدت طوالني که مسئوليت آژانس را به عه        

عـالوه بـراين    . ولي او ديگر سنش باال بود و مـسئله جانـشيني او مطـرح بـود               . کرده بود 
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اغلب کشورها ميل داشتند که به کارهاي آژانس سر و صورت تـازه اي بدهنـد و تحـرک                   
بنــابراين، يــک سلــسله مــذاکرات بــين کــشورهاي مختلــف،  . تــازه اي درآن ايجــاد کننــد

وصا کشورهاي صنعتي و بعضي از کشورهاي مهـم در حـال توسـعه، جريـان پيـدا                  مخص
اين موضـوع را    . کرد و آنها با هم توافق کردند که من را براي رياست آژانس انتخاب کنند              

البته براي من غيرمترقبه نبود، چون همه جـا در آژانـس زمزمـه              . با من درميان گذاشتند   
هم بود و اغلب با اين ديد به من نگـاه مـي کردنـد و    بود که مديرکل آينده آژانس من خوا     

وقتي موضوع با من مطرح شـد، بـه آنهـا    . درگفتارشان اشاره هائي به اين امر مي شد       
گفتم که تصميم دراين باره در اختيـار مـن نيـست و آنهـا بايـد مـسئله را بـا اعليحـضرت                        

م را هــم بعــد هــم موضــوع را حــضور اعليحــضرت عــرض کــردم و نظــر خــود . مطــرح کننــد
گفتم من هنوز جوان هستم و نيروي زيادي دارم و مـي تـوانم              . حضورشان تشريح کردم  

مگر اينکه خـود    . به کشورم خدمت کنم و عالقه اي به اين که اين سمت را بگيرم ندارم              
درآن صـورت ايـن     . اعليحضرت تشخيص دهند که وجـود مـن در راس آژانـس الزم اسـت                

اعليحـضرت فرمودنـد کـه همـين        . قبول خـواهم کـرد    سمت را به عنوان يک وظيفه ملي        
اگر اشتباه نکـنم، سـفير فرانـسه موضـوع را از سـوي              . طور که مي گوئي صحيح است     

کشورهاي ديگر با اعليحضرت مطرح مي کند و پاسخ مي شنود که او درکشور خـودش                
  .مفيد تر است و اين سمت را قبول نخواهد کرد

ه شد، تصميم گرفتنـد کـه شـخص تـازه اي را انتخـاب               بعد از اين که به آنها جواب رد داد        
بعـد هـم بـه مـن     . را براي چهارسال در مقام خـود ابقـا کردنـد    " سيگوارد اکلوند "نکنند و   

گفته شد که اين کار را به اين دليل کرده اند که شايد تا چهارسال ديگر من بتـوانم ايـن            
يس مجمـع عمـومي     جالب است اضافه کنم که درآن سـال مـن رئـ           . سمت را قبول کنم   

 و مراسم قسم خوردن او بـه        Eklundآژانس بودم و انجام راي گيري براي انتخاب مجدد          
. آيا سرنوشت آن مرد و من بـه نحـوي بـا هـم پيونـد خـورده بـود                   . وسيله من انجام شد   

  . وقايع بعدي نشان داد که اين طور نبود
  
  

يـران را تـرک کـردم و در        البته بعد ديگر شکل داستان عـوض شـد و بعـد از انقـالب مـن ا                 
بايــد اضــافه کــنم کــه در مــوقعي کــه مــّدت چهارســال مــديرکلي . فرانــسه مقــيم شــدم

بـه پايـان نزديـک مـي شـد و مـن در فرانـسه بـودم بـازهم بعـضي از                       " سيگوارد اکلونـد  "
بـا مـن تمـاس      . کشورها دراين انديشه بودند که مرا بـه مـديرکلي آژانـس انتخـاب کننـد               

فتم که براي ايـن امـر الزم اسـت کـه مـن مليـت کـشور ديگـري را                     من به آنها گ   . گرفتند
انتخاب کنم و اين کار را ممکن است روي اجبار بـراي ادامـه زنـدگي انجـام دهـم، ولـي                      
حاضر نيستم اين کار را به طـور مـصنوعي انجـام دهـم کـه سـمت مـديرکلي آژانـس را                       

  .داستان به اين ترتيب خاتمه پيدا کرد. بدست آورم
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  پی نویس ها
  
  
صفي اصفياء فارغ التحـصيل مدرسـه پلـي تکنيـک و مدرسـه معـدن پـاريس و اسـتاد                     .١

معدن در دانشگاه تهران، و از صاحب منصبان برجـسته دولـت در دوران پـيش از انقـالب                   
ابتهاج، زماني که مديرعامل سازمان برنامه شد، مـسئوليت طـرح هـا را بـه اصـفيا                  . بود

او همچنين مـدت هـا بـه        . پس معاون و رئيس سازمان برنامه شد      اصفيا س . تفويض کرد 
ــر مــشاور در امــور اقتــصادي خــدمت کــرد و در بــسياري از زمينــه هــا حــالل     عنــوان وزي

  .مشکالت دولت بود
  
 تـا   ١٩٦٢علينقي عاليخـاني، دارنـده دکتـراي دولتـي اقتـصاد از دانـشگاه پـاريس، از                  . ٢

بـسياري از برنامـه هـاي       . انـشگاه تهـران بـود      رئـيس د   ٧١ تـا    ٦٩ وزير اقتـصاد و از       ١٩٦٩
  .اقتصادي دولت در ارتباط با بخش خصوصي در زمان وزارت عاليخاني شکل گرفت

  
 -رضا قطبي، استاد رياضي دانشگاه آريامهر، پايه گذار و اولين رئـيس سـازمان راديـو               . ٣

ــار، و از خويــشان شــهبانو فــرح و نزديکــان خــ     ــران، مــديرکل درب ــون ملــي اي انواده تلويزي
  . سلطنتي بود

  
درسـال هـاي    . نصرت اهللا معينيان مدارج اداري را از سازمان راديوي ايران شروع کـرد            . ٤

 رئـيس دفتـر مخـصوص       ١٩٦٧بعد ابتدا وزير راه و سپس وزيـر اطالعـات شـد، و از سـال                 
  . شاهنشاهي شد

  
نفـت  اميرعباس هويدا خدمات دولتي را در وزارت خارجه آغاز کرد، سـپس درشـرکت             . ٥

، در کابينه حسنعلي منـصور، بـه   ١٩٦٤عضو هيئت مديره و مسئول اموراداري و درسال    
، پـس از تـرور منـصور، نخـست وزيـر ايـران              ١٩٦٥او در ژانويه    . وزارت دارائي منصوب شد   

در دوران انقـالب    .  سال، نخـست وزيـر بـود       ٥/١٢، به مدت    ١٩٩٧هويدا تا تابستان    . شد
يش از انقـالب زنـداني شـد و پـس از انقـالب بـه دسـت                  پـ . تصميم گرفت درايـران بمانـد     
  .حکومت اسالمي کشته شد

  
رضا نيازمند، متخصص امور معدن و مديريت صنعتي، سال ها در مقامـات مختلـف در                . ٦

او يکـي از بنيـانگزاران مـديريت صـنعتي          . صنايع دولتي و غير دولتي درايران خدمت کـرد        
نيازمند از سال .  گسترش صنايع درايران بود  درايران و سال ها رئيس سازمان نوسازي و       

.  مديرعامل مس سرچشمه بود و پس از آن به بخش خصوصي پيوسـت             ١٩٧٥ تا   ١٩٧٢
کتاب رضـا شـاه، از تولـد تـا سـلطنت، چـاپ بنيـاد                . نيازمند نويسنده اي زبردست است    

  . مطالعات ايران، از اوست
  
 The Organization(ده نفت ، کوتاه شده سازمان کشورهاي صادر کنن)OPEC(اوپک . ٧

Of Petroleum Exporting Countries (    بـا مـشارکت پـنج    ١٩٠٦اسـت کـه در سـپتامبر 
کشور، از جمله ايران، عربستان سعودي، ونزوئال، کويت و عـراق تاسـيس شـد و بـراي                  

تعـداد اعـضاي اوپـک از زمـان         . مدتي نقشي حساس در روابط نفتـي جهـاني ايفـا کـرد            
  . رسيده است١٣ه و اينک به تأسيس افزايش يافت

  
، متخــّصص علــوم سياســي و اســتاد دانــشگاه )Henry Kissinger(هنــري کيــسنجر. ٨

هاروارد، در زمان رياست جمهـوري ريچاردنيکـسون مـشاور رئـيس جمهـوري درمـسائل                
  .امنيت ملي و سپس در دوره رياست جمهوري جرالد فورد وزير خارجه امريکا شد

  



 ١٥٠

٩ .OECDي و توســعه اقتــصادي، کوتــاه شــده  ، ســازمان همکــار)Organization for 
Economic Cooperation and Development (است.  

  
،سوخت هسته اي است کـه  "spent fuel"اتمي، يا سوخت مصرف شده " تفاله. " ١٠

در رآکتورهاي اتمي مصرف شده و پس از مصرف، به دالئل مختلف آن را از رآکتور خـارج                  
دراين مصاحبه دکتر اعتمـاد مفـصالً راجـع         . ديدًا راديوآکتيو هستند  اين مواد ش  . مي کنند 

  .به تفاله ها و مساله ضبط آنها بحث مي کند
  
سه سازمان ديگر عبارتند از دفتر انرژي اتمي سازمان برنامه، موسسه تحقيقات و             . ١١

ضــمنا اعتمــاد در . برنامــه ريــزي علمــي و آموزشــي، و دانــشگاه بــوعلي ســينا همــدان 
و شکل دهي به وزارت علوم و آموزش عالي از ابتـدا مـشارکت داشـته و خـود        تاسيس  

  .اولين معاون علمي و تحقيقاتي آن وزارت بود
  
 بـه   ١٣٠٦درسـال   . محمد سجادي از سياستمداران و صاحب منـصبان قـديمي بـود           . ١٢

درکابينـه هـاي مختلـف تـصدي چنـد وزارت، از جملـه وزارت               . وزارت ِدادگستري پيوست    
از تهـران چنـد دوره بـه مجلـس سـنا            . موزش، اقتصاد و دارائي را به عهـده داشـت         راه، آ 

  .در چند دوره معاون مجلس سنا بود. انتخاب و در دوره هفتم انتصاب شد
  
مهندس جعفر شريف امامي، رئيس مجلس سنا، چند بار وزير و دوبار نخست وزيـر               . ١٣
 اطـاق صـنايع و معـادن،        ازجمله مـشاغلش نيابـت رياسـت بنيـاد پهلـوي، رياسـت            . شد

رئيس هيئت مديره بانک توسعه صنايع و معادن، و نيز اسـتادي اعظـم لـژ فراماسـونري                  
) ١٩٧٨ (١٣٥٧دوره دوم نخــست وزيــري شــريف امــامي، پــائيز  . راه مــي تــوان نــام بــرد

  .مصادف با شتاب گيري جنبش انقالبي در ايران شد
  
ر ارتبـاط بـا سـازمان ملـل متحـد            د ١٩٥٧آژانس بـين المللـي انـرژي اتمـي درسـال            . ١٤

دراين مصاحبه اعتماد راجع به سازمان و سياست ها و نقـش آژانـس بـه                . تاسيس شد 
  .تفصيل بحث مي کند

  
 ، ازنــــــــــوع قراردادهــــــــــائي bilateral agreementقرارداددوجانبــــــــــه، . ١٥

ــارًا    ــوژي اجبـ ــشورهاي داراي تکنولـ ــسته اي باکـ ــشورهايخواستارتکنولوژي هـ استکهکـ
) Nuclear Non Proliferation Regime(رژيم منع گسترش سالح هاي اتمـي درچارچوب 

، و يا خارج از آن، مـي بندنـد و درآن تـضييقاتي از نظـر انتقـال و کنتـرل تکنولـوژي وجـود                          
  .در طي اين مصاحبه به تفصيل درباره آن گفتگو شده است. دارد

  
 چنــدي بازرگــاني هوشــنگ انــصاري ابتــدا بــه عنــوان وابــسته مطبوعــاتي و پــس از . ١٦

طي دهه ماقبل انقالب چند بار به وزارت و سـفارت           . درسفارت ايران در ژاپن خدمت کرد     
درسال آخر رهبر جناح سازنده حزب رستاخيز و رئيس هيئت مديره و مـديرعامل              . رسيد

  .شرکت ملي نفت ايران بود
  
 نـامزد  ١٩٧٦از سـوي حـزب دمـوکرات امريکـا درسـال      ) Jimmy Carter(جيمي کارتر. ١٧

 تـا ژانويـه   ١٩٧٧رياست جمهوري شـد، در نـوامبر همـان سـال انتخـاب شـد و از ژانويـه                    
کارتر و همکارانش براي جلـوگيري از دوقطبـي شـدن           .  رئيس جمهوري امريکا بود    ١٩٨١

طـرح  «نظام جهاني هسته اي و ارضاء نيازمندي هاي سياست امريکا برنامه اي به نام               
 International Nuclear Fuel» خت هـسته اي بـين المللـي ارزش يـابي سـيکل سـو     

Cycle Evaluation Program (INFCEP (بــه اصــرار ١٩٧٧در مــاه مــه . را ارائــه کردنــد 
  .تبديل شد) INFCE(فرانسوي ها واژه پروگرام حذف و درنتيجه مخفف طرح به 

  



 ١٥١

امريکـا   سـفير  ١٩٧٩ تا آوريـل  ١٩٧٧از ماه ژوئن ) William Sullivan(ويليام ساليوان . ١٨
ساليوان عضو رسمي وزارت خارجه امريکا بود و پيش از ماموريـت بـه ايـران                . درايران بود 

او . در سمت هاي مختلف، از جمله سفير آمريکا در الئوس و فيليپين، خدمت کـرده بـود        
  . شرح داده استMission to Iranوقايع دوران ماموريتش در ايران را در کتابي به نام 

  
وز پــس از اتمــام تحــصيالت در آمريکــا و بازگــشت بــه ايــران همــواره بــا اســکندر فيــر. ١٩

او بـراي  . سازمان ها و کانون هاي مربوط به شکار و حفـظ محـيط زيـست در ارتبـاط بـود                  
 ١٩٧٥مدتي معاون وزارت منابع طبيعي و معاون وزارت کشاورزي بود و سـپس درسـال                

  .ب شدبه معاونت نخست وزير و رئيس سازمان محيط زيست منصو
  
جمشيد قراچه داغي فارغ التحصيل مهندسي سيستم ها از دانشگاه کاليفرنيا در            . ٢٠

 بـه کـار و تـدريس مـشغول          IBMاو پيش از بازگشت به ايران در موسسه         . برکلي است 
 مـديرعامل سـازمان مـديريت       ١٩٦٨درايران در دانشگاه تدريس مي کـرد و درسـال           . بود

  .صنعتي شد
  
صيل در امريکا و اخذ دکتراي هيدروليک از دانشگاه کرنل بـه ايـران   آموزگار پس از تح . ٢١

ــشاورزي،        ــر ک ــر راه، وزي ــوان وزي ــه عن ــه ب ــاال از جمل ــا درمناصــب ب بازگــشت و ســال ه
وزيردارائي، وزيرکشور، رئيس هيات اجرائي حزب رستاخيز، دبيرکل حـزب رسـتاخيز و از              

آموزگـار هـم چنـين      . دمت کرد  به عنوان نخست وزير خ     ١٩٧٨ تا تابستان    ١٩٧٧تابستان  
  .چندين سال نماينده ايران در اوپک بود

  
عبدالمجيدمجيدي پس از پايان تحصيالت در فرانـسه و بازگـشت بـه ايـران در بانـک                  . ٢٢

. توسعه صنعتي آغاز به کار کرد و سپس در زمان ابتهاج به سازمان برنامه منتقـل شـد                 
بودجـه شـد و درسـال هـاي بعـد بـه              معاون نخست وزير و رئيس دفتـر         ١٩٦٦او درسال   

 به رياست سازمان برنامه و بودجه       ١٩٧٢وزارت توليدات کشاورزي، وزارت کار و در سال         
  .منصوب گرديد

  
تقي توکلي، فارغ التحصيل مهندسي مکانيک از امريکا، ابتدا در کارخانه تـوکلي در              . ٢٣

شاغل او مـي    از جملـه مـ    . تبريز مشغول به کار شد و سپس به بخش دولتـي پيوسـت            
تــوان از مــديريت ماشــين ســازي تبريــز، معاونــت ســازمان گــسترش و نوســازي صــنايع، 

  .او در کابينه جمشيد آموزگار وزيرنيرو بود. مديريت عامل مس سرچشمه کرمان نام برد
  
امين عاليمرد سال ها استاد علوم اداري و سپس رئيس دانشکده علـوم اقتـصادي      . ٢٤

، در زمان وزارت کشور جمـشيد       ١٩٧٤او درسال   . يران بود و سياسي در دانشگاه ملي ا     
 دبيرکــل ســازمان امــور ١٩٧٥آموزگــار، معــاون پارلمــاني وزارت کــشور و ســپس درســال 

  .اداري و استخدامي کشور شد
  
محمد رضا امين پـس از دريافـت دکتـراي فيزيـک از دانـشگاه کاليفرنيـا در برکلـي و                     . ٢٥

هاي گوناگون علمي و صنعتي در بخـش خـصوصي          بازگشت به ايران سال ها در زمينه        
از جمله مشاغل او مي توان از استادي دانشگاه اصـفهان،           . و بخش دولتي خدمت کرد    

معاونت بانک توسعه صنايع و معادن، رئـيس دانـشگاه آريـامهر، مـديرعامل صـنايع ملـي         
 معـادن   امين در دوران نخست وزيـري جمـشيدآموزگار وزيـر صـنايع و            . فوالد ايران نام برد   

  .بود
  
احسان نراقـي پـس از اخـذ درجـه دکتـراي جامعـه شناسـي از دانـشگاه سـوربون                     . ٢٦

از زمــره . درپــاريس بــه ايــران بازگــشت و در دانــشگاه تهــران بــه تــدريس مــشغول شــد  
مشاغل او مي تـوان از رياسـت موسـسه علـوم اجتمـاعي دانـشگاه تهـران، مـشاورت                    

سه تحقيقـات و برنامـه ريـزي علمـي و           اجتماعي شوراي عالي اقتصاد، و رياست مؤس      



 ١٥٢

پس از آزادي چندي درايـران      . نراقي پس از انقالب مدتي در زندان بود       . آموزشي نام برد  
» از کـاخ شـاه تـا زنـدان اويـن          « در آنجـا کتـابي بـه نـام          . ماند و سپس به فرانسه رفـت      

 نوشت که درآن از گفتگوهايش بـا شـاه و شـهبانو و نيـز بـا عوامـل جمهـوری اسـالمی                      
  .سخن می گوید

  
هوشنگ وزيري، روزنامه نگار و مترجم، با چند سازمان مطبوعاتي درايران همکاري            . ٢٧

پـس از   . آخرين شغل مطبوعاتي او درايـران سـردبيرخبري روزنامـه آينـدگان بـود             . داشت
انقالب وزيري به فرانسه رفت و درآنجا باسمت سردبير هفته نامه کيهان لندن مـشغول      

  .به کار شد
  
او بعنـوان رئـيس     . ارتشبد حسين فردوست همکالسي و دوست قديمي شاه بـود         . ٢٨

 با سـمت رئـيس      ١٩٧٣دفتر ويژه نظامي شاه، معاون سازمان امنيت، و سپس از سال            
فعاليـت هـاي    . سازمان بازرسي شاهنشاهي نقشي عمده درسياست ايران ايفا کـرد         

فردوسـت  . از ابهـام قـرار دارنـد   او درسال هاي آخر انقالب و پس از آن هنوز در هالـه اي   
، بوسيله جمهوري اسـالمي     "اعترافات"چندي پس از انقالب، پس از اداي يک سلسله          

  .اعدام شد
  
ايران در نخستين سال هاي دهه هفتاد اين سـده بـه جرگـه کـشورهائي پيوسـت                  . ٢٩

 درايـن زمـان صـنعت اتمـي از چنـد مرحلـه            . که به دنبال توليد برق از انرژي اتمي بودنـد         
بـه  . تحول گذشته بود، که مهمترين آن توليد بمب اتمـي و اسـتفاده از آن در جنـگ بـود                   

جهــت قــدرت تخريبــي فــوق العــاده اتــم، در هرمرحلــه از تحــول صــنايع اتمــي، شــرايط و 
. ضوابطي براي کنترل آن ايجاد شد که در طي زمان مداومًا پيچيده تر و گسترده شـدند                

ل و فزاينده بوجود آوردند بـر همـه کـشورهائي کـه         نظامي که اين شرايط و ضوابط متحو      
خواستار دستيابي به انرژي اتمي بودند تأثير گذاشت، اگرچه تأثير پذيري اين کشورها،             

تحـول  . بنا به سابقه تسليحاتي و توانائي هاي اقتـصادي و تکنيکـي آنهـا، متفـاوت بـود                 
 بـه ايـن سـو،    نظام جهاني تکنولوژي هسته اي، دسـت کـم از آغـاز جنـگ جهـاني دوم              
البتـه از نظـر     . بيش از همه متاثر از سياسـتگزاري در ايـاالت متحـده امريکـا بـوده اسـت                 

آلبــرت . تـاريخي فيزيـک دانـان آلمـاني پـيش از ديگـران بـه مطالعـه جـدي اتـم پرداختنـد           
را ) relativity( اين سده، نظريه معروف نـسبيت  ٢٠در دهه) Albert Einstein(اينشتاين 

مطـرح کـرد کـه اشـاره بـه      )  سـرعت نـور  c جـرم، m انـرژي،  ٢E =mc (Eدرقالب فورمول 
درسـال  . انرژي خارقالعاده محبوس در رابطه متقابل نوترون و پروتون در هـسته اتـم دارد       

، يک سال پيش از آغازجنگ جهاني دوم، دوشيميدان آلماني به نام هاي آتوهـان               ١٩٣٨
)Otto Hahn ( و فريتس استراسمان)Fritz Strassmann ( ويژگي هاي شکافتن اورانيوم

درهمان زمان، وزارت جنگ آلمان دست به اجراي پروژه محرمانه اي بـه             . را کشف کردند  
کـه در آن چنـد دانـشمند        " جامعـه اورانيـوم   "منظور ساختن بمب اتمي زد با نام مستعار       

 ٢٠باقدرت يافتن حزب نازي درآلمان در اواخر دهـه          . برجسته آلماني پژوهش مي کردند    
 تعــداد قابــل مالحظــه اي از   ٣٠ ســپس در دســت گــرفتن حکومــت در اوايــل دهــه      و

دانشمندان آلمـان، بـويژه دانـشمندان کليمـي، از آلمـان بـه کـشورهاي ديگـر مهـاجرت                    
، پـس از اينکـه آلمـان        ١٩٣٩ بـه امريکـا رفـت و درسـال           ١٩٣٣اينشتاين در سـال     . کردند

ين روزولـت رئـيس جمهـوري وقـت     لهستان را اشغال کرد، در نامه اي خطـاب بـه فـرانکل       
امريکا راجع به برنامه هاي اتمي آلمان، پيشرفت هـائي کـه درايـن زمينـه شـده، و نيـز                     

اّما اين هشدار نتيجه ملموسي نداشت، تا اينکـه دوسـال       . قدرت بالقوه اتم هشدار داد    
  و اعالن جنـگ ١٩٤١ دسامبر ٧در) Pearl Harbor(بعد، پس از حمله ژاپن به پرل هاربور 

امريکا به ژاپن، آلمان به امريکا اعالن جنگ داد و درنتيجه موضـوع پـژوهش دربـاره اتـم و      
پـس از پايـان جنـگ، معلـوم         . ساختن بمب اتمي در امريکا باشدت بيشتري دنبـال شـد          

شد که آلماني ها در زمينـه سـاختن بمـب اتمـي هيچگـاه موفقيـت عمـده اي بدسـت                      
امريکـا در طـرح محرمانـه اي بـه نـام پـروژه           مسئوليت سـاختن بمـب اتمـي در         . نياوردند

بسياري از کـساني کهـدر پـروژه مانهاتـان     . متمرکز شد) Manhattan Project(مانهاتان 



 ١٥٣

 رئيس پروژه، دلمشغول Robert Oppenheimerشرکت داشتند، از جمله رابرت اپنهايمر 
رهبـري جيمـز   بعضي از آنها ، به . اثرات ناخواسته سالح هاي اتمي درآينده جهان بودند      

) Henry Stimson(، گزارشي محرمانـه بـه هنـري استيمـسون     ) )James Franckفرانک
وزير جنگ وقـت امريکـا نوشـتند و از او خواسـتند کـه اوال از بمـب اتمـي در جبهـه ژاپـن                          
استفاده نکند و ثانيا پروژه مانهاتان را به آگاهي جهانيان، بـويژه اتحادجمـاهير شـوروي،                

 وسيله از آغاز مسابقه تسليحاتي اتمي پس از پايان جنگ جلـوگيري             برساند، تا به اين   
 .Harry S(ايـن گـروه البتـه توفيـق نيافتنـد و چنانکـه مـي دانـيم هـاري تـرومن           . شـود 

Truman (           درمـاه اوت  . رئيس جمهوري وقت امريکا تصميم گرفـت از بمـب اسـتفاده کنـد
دو بمـب اتمـي بـر روي دو شـهر           ، امريکا که تازه از جنگ در اروپـا آزاد شـده بـود،               ١٩٤٥

بمب هيروشيما از اورانيوم غنـي شـده و بمـب           . ژاپن، هيروشيما و ناکازاکي، پرتاب کرد     
در . ژاپـن پـس از انفجـار ناکـازاکي تـسليم شـد            . ناکازاکي از پلوتونيوم ساخته شده بود     

 هنـوز   باره اين که آيا براي تسليم شدن ژاپن به استفاده از اين بمب ها نياز بـود يـا نـه،                    
در طـي سـال هـاي پـس از جنـگ      . درتمام جهان، از جملـه در آمريکـا، بحـث ادامـه دارد            

جهاني دوم مسابقه تسليحاتي، بـويژه در زمينـه دسـت يـابي بـه سـالح هـاي اتمـي،                     
.  منفجـر کـرد    ١٩٤٩شوروي نخـستين بمـب اتمـي خـود را در سـال              . مرتبًا شدت گرفت  

، پـيش از ايـن کـه    )Tube Alloy(نـوان  انگلـستان، کـه پـروژه بمـب سـازي خـود را زيـر ع       
 به پروژه مانهاتـان بپيوندنـد، آغـاز کـرده بـود، اولـين         ١٩٤٢دانشمندان انگليسي درسال    

در نـوامبر همـان سـال آمريکـا آزمـايش           .  آزمـايش کـرد    ١٩٥٢بمب اتمي خود را در اکتبر       
، ١٩٥٣ اوت   ١٢يـک سـال بعـد، در        . اولين بمب هيدروژني خود را بـا موفقيـت انجـام داد           

 ١٩٦٠سپس فرانسه درسـال هـاي       . شوروي اولين بمب هيدروژني خود را منفجر نمود       
 به ترتيب به سالح هاي اتمـي و هيـدروژني   ١٩٦٧ و ١٩٦٤ و چين درسال هاي  ١٩٦٨و  

همانطور که دراين مصاحبه آمده، رژيم منع گسترش سالح هـاي هـسته             . دست يافتند 
لمللـي دوقطبـي پـس از جنـگ و الزامـات      اي از يک سو نتيجه ويژگي هـاي نظـام بـين ا         

از سوي ديگر،   . حفظ برتري نسبي و يا تساوي قدرت هسته اي ميان شرق و غرب بود             
هردوقطب خواستار محدود نگاه داشـتن توانـائي سـاختن و اسـتفاده عملـي از سـالح                  

کشورهائي نظيرايران آشـکارا متـاثر از جـو حـاکم بـراين             . هاي هسته اي درجهان بودند    
  .هاني بودندرژيم ج

  
ــاگون        . ٣٠ ــاي گون ــود و در ســمت ه ــه ب ــصبان وزارت خارج ــاحب من ــب از ص ــز قري هرم

او ســال هــا رئــيس . ديپلماتيـک، از جملــه ســفير ايــران در ژاپــن و اسـپانيا، خــدمت کــرد  
  .تشريفات دربار شاهنشاهي بود

  
نظام منع گسترش سالح هاي هسته اي مبتني اسـت بـر قـرارداد منـع گـسترش                  . ٣١

 Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weaponsي هـسته اي،  سـالح هـا  
(NPT (     ١٧٠ رسميت يافـت و اکنـون بـيش از    ١٩٧٠ مارس   ٥قرارداد چند جانبه اي که در 

هم نظام و هم قرارداد دراين بخش به تفـصيل بحـث شـده              . کشور آن را امضاء کرده اند     
  .اند
  
  . روابط با آمريکارجوع شود به بخش سوم اين مصاحبه، بخش. ٣٢
  
امير اصالن افشار از صاحب منصبان برجـسته وزارت خارجـه بـود و در سـمت هـاي                   . ٣٣

او در دوره هـاي     . گوناگون، از جمله سفير ايران در اطريش، امريکا، و آلمان، خدمت کـرد            
درسال آخر نطام سـلطنت مـشروطه       .  مجلس شوراي ملي نماينده مراغه بود      ٢٠ و   ١٩

  .ات دربار شاهنشاهي را به عهده داشتسمت رياست تشريف
  
عباسـعلي خلعتبـري، از صــاحب منـصبان ارشــد وزارت خارجـه، پــس از طـي مــدارج      .٣٤

 معـاون و سـپس قـائم        ١٣٤٩ تـا    ١٣٤١ دبيرکل سنتو شـد و از        ١٣٣٩سازماني، درسال   
  . وزير امورخارجه بود١٣٥٧ تا ١٣٥٠مقام وزارت خارجه و از 
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گشت به ايران براي مـدت کوتـاهي رئـيس دانـشگاه تهـران              فضل اهللا رضا پس از باز     . ٣٥

شد و سپس به ترتيب به نمايندگي ايران در يونسکو و سفارت ايـران در کانـادا منـصوب                   
مطفي نامدار از صاحب منصبان وزارت خارجه و از کارشناسان به نـام پروتکـل               . ٣٦. شد

فير ايــران در  بــه ســمت ســ١٩٧٣پــس از طــي مــدارج اداري درســال . بــين المللــي بــود
  . اطريش برگزيده شد
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  )١(ضميمه 
  

  بيوگرافي کوتاه اکبراعتماد اکبر
  

پدرش .  هجري شمسي در تهران درخانواده اي سنتي متوّلد شد         ١٣٠٩اعتماد درسال   
نـد  چ. تاجر موفقي بود و سال ها رياسـت اطـاق بازرگـاني همـدان را بـه عهـده داشـت                  

شرکت بازرگاني و خدماتي تاسيس کرد، از جملـه شـرکت بـرق همـدان کـه نخـستين                   
پـدر بـه   . توربين آبي توليد برق همدان را در کوه هاي الوند تعبيه کـرد و بـه کـار انـداخت              

ازويژگي هايش حمايـت از اقليـت هـاي مـذهبي،           . کارهاي اجتماعي نيز عالقه مند بود     
ه به علت اينکه استر و مردخاي درهمدان مدفونند         بويژه اقليت بزرگ کليمي شهر بود ک      

  . از دير زمان، نسل بعد از نسل، در همدان زيسته اند
  
  

خواهران اعتماد بـه  . فرزند داشتند که اعتماد هشتمين آنها بود) ٩(پدر ومادر اعتماد نه   
 علت سنتي بودن شهر و خانواده تحصيالت چنداني نکردند، اما از سه برادر اعتمـاد، دو     

برادر آموزش متوسطه را به پايان رساندند و برادر سوم دکتراي دامپزشـکي گرفـت و در             
  . دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران به رتبه استادي رسيد

  
  

اعتماد دوره آموزش ابتدائي و سيکل اول متوسطه را در همدان در مدرسه پهلـوي، کـه    
 به تهران رفت و از دبيرستان البـرز         پس از آن،  . از مدارس نوبنياد رضا شاهي بود، گذراند      

سپس براي تحصيالت عالي به سـوئيس رفـت و درسـال     . در رشته رياضي ديپلم گرفت    
 از دانشکده پلي تکنيک دانشگاه لوزان در رشته مهندسـي بـرق موفـق بـه اخـذ                   ١٩٥٧

درهمان سال از سوئيس به فرانـسه رفـت و در رشـته مهندسـي               . درجه ليسانس شد  
نـام نويـسي    )Saclay( ملي علوم و تکنولوژي هـسته اي َسـکله           هسته اي درموسسه  

پس از گرفتن فوق ليسانس و گذراندن يک دوره کارآموزي، بـراي ادامـه تحـصيل در        . کرد
 در رشـته فيزيـک      ١٩٦٣رشته فيزيک هسته اي به دانشگاه لـوزان بازگـشت و درسـال              
  .راکتورهاي هسته اي موفق به دريافت دکترا با جايزه ويژه شد

  
  

 اعتماد درطـي سـال هـاي تحـصيل در شـرکت هـا و سـازمان هـاي گونـاگون، ازجملـه                       
و موسسه فـدرال پـژوهش راکتورهـا درسـويس، در     Boveri) (Brownشرکت براون بوري

 بـه  ١٩٦٣زمينه هاي فيزيـک و فيزيـک هـسته اي بـه کـار و مطالعـه پرداخـت و درسـال              
وي . منـصوب شـد  ) Reactor Shielding Group(رياسـت گـروه پـژوهش حفاظـت راکتـور     

به ايران بازگشت و درسازمان برنامه با عنوان مشاور فنـي طـرح             ) ١٩٦٥ (١٣٤٤درسال  
سال بعد، اعتماد دفتر انرژي اتمي سـازمان برنامـه          . پژوهش هاي راکتور استخدام شد    

  .  دراين مقام خدمت کرد١٣٤٦را بنيان نهاد و خود به مديريت آن منصوب شد و تاسال 
  
  

انقـالب  " وزارت علوم و آموزش عالي تاسيس شد کـه رسـالت آن اجـراي                ١٣٤٦درسال  
يکي از وظايف عمده وزارت علوم پيشبرد پژوهش و برنامه ريزي علمـي             . بود" آموزشي

و آموزشي درايران بود که سـاختار سـازماني آن قـرار شـد درموسـسه اي وابـسته بـه                     
مجيـد رهنمـا، نخـستين وزيـر        . وزارت علوم اما با استقالل درونـي کـافي متجّلـي شـود            

علوم و آمـوزش عـالي، بـه اعتمـاد پيـشنهاد کـرد کـه در سـازمان دهـي و هـدايت ايـن                          
اعتماد مسئوليت تأسيس اين سازمان را بـه عهـده گرفـت و             . موسسه به او ياري دهد    

 بــه ســمت اولــين رئــيس موســسه تحقيقــات و برنامــه ريــزي علمــي و    ١٣٤٧درســال 



 ١٥٦

در فرانـسه بـود،     ) CNRS(رکـز ملـي پـژوهش هـاي علمـي           آموزشي، که بديل ايراني م    
  .منصوب شد

  
  

 اعتماد، در دوران تصّدي رياست موسسه تحقيقات و برنامه ريـزي علمـي و آموزشـي،         
همواره همکارانش را بـه نوانديـشي تـشويق مـي کـرد و خـود نيـز مـدام درجـستجوي                      

اي ايـن جـستجو     يکي از دسـت آوردهـ     . برداشت هائي تازه در زمينه هاي آموزشي بود       
دانـشگاه  .  رئيسش بـود   ١٣٥٣ تا   ١٣٥١دانشگاه بوعلي سينا است که اعتماد باني و از        

بوعلي سينا محمل انديشه اي بود بديع از رابطه ميان فرد، جامعه، آموزش و علم، کـه                 
نه تنها آموزش را با نيازمندي هاي محيط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيوند مي داد،               

اعتماد در مصاحبه مـي     . زيکي نيز با بافت ساختماني شهر درآميخته بود       بلکه از نظر في   
گويد به دانشگاه بوعلي و نظريه اي که پايگاه ذهني آن اسـت اعتقـاد و عالقـه بـسيار                    

 به او پيشنهاد    ١٣٥٣با اين همه، وقتي درسال      . داشت و بريدن از آن برايش آسان نبود       
تمي درايران دراندازد، از يک سـو عظمـت   شد که طرحي نو براي دست يابي به انرژي ا         

راهـي کـه در همـان       . مطلب و از سوي ديگر چالش ايده نو، او را به راهي ديگر کـشاند              
  .حال در راستاي آموزش دانشگاهي و تجربيات حرفه اي و پژوهشي او بود

درايـن  .  به رياست سازمان انـرژي اتمـي ايـران منـصوب شـد             ١٣٥٣ اکبر اعتماد درسال    
اعتماد آن را ايجاد کرد و تا چند ماه پيش از انقـالب             . ن سازماني وجود نداشت   زمان چني 
  . رياست و رهبري آن را به عهده داشت١٣٥٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٧

  )٢(ضميمه 
  
  

  )NPT(قرارداد منع گسترش سالح هاي هسته اي
   خالصه مواد اصلي

  
  
   
  
  

ي شـوند از تحويـل سـالح هـسته      کشورهاي داراي سالح هسته اي متعهـد مـ         -١ماده
اي، يا ابزار انفجاري هسته اي و يا وسايل توليد اين گونه سالح و ابزار بـه کـشورهائي                   

  .که فاقد اين گونه سالح و ابزار هستند خودداري کنند
 کشورهاي فاقد سالح و ابزار انفجاري هـسته اي متعهـد سـالح و ابـزار دريافـت             -٢ماده
  . نکنند
قد سالح هسته اي تقّبل مي کنند که به مقـررات ايمنـي هـسته                کشورهاي فا  -٣ماده

اي که از سـوي آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي وضـع و اعمـال مـي شـود، از جملـه               
مقررات مربوط به بازديد از فعاليت هاي هسته اي و نيـز کنتـرل همـه مـواد هـسته اي،                     

  .گردن نهند
 هسته اي به کـار مـي رود ممـانعتي     درمورد انتقال موادي که براي توليد انرژي     -٤ ماده

کشورهاي امـضاءکننده ايـن قـرارداد مـي تواننـد از انـرژي هـسته اي بـراي                   . وجود ندارد 
  .مقاصدصلح جويانه استفاده کنند و دراين راه کمک و پشتيباني دريافت دارند

کـه از سـوي     » انفجارهـاي هـسته اي صـلح جويانـه        « نتايج سودمند متـّصور بـر        -٥ ماده
داراي سالح هسته اي انجام مـي گيـرد، بـي هـيچ تبعـيض در اختيـار همـه                    کشورهاي  

  .کشورها قرار خواهد گرفت
 کــشورهاي امــضاءکننده قــرارداد، بــويژه کــشورهاي داراي ســالح هــسته اي،  -٦ مــاده

و نيـز   » خاتمـه دادن بـه سـابقه تـسليحاتي هـسته اي           «متعّهد مي شوند که درجهـت       
  .گام بردارندخلع سالح هسته اي در مقياس جهاني 

منطقـه آزاد از  « گروه بنـدي هـاي منطقـه اي مـي تواننـد هريـک قلمـرو خـود را            -٧ ماده
  .اعالم کنند» سالح هسته اي

 هريک از کشورهاي امضاءکننده اين قرارداد حق دارد متمم هـائي بـراي الحـاق            -٨ ماده
نـسي از همـه   به تقاضاي يک سوم از امضاءکنندگان، کنفرا  . به اين قرارداد پيشنهاد کند    

مـتّمم هنگـامي    . امضاءکنندگان بـراي بررسـي مـتمم پيـشنهادي تـشکيل خواهـد شـد              
تصويب مي شود که اکثريت دولت هاي عضو قرارداد، به شرطي که همـه دولـت هـاي                  

در اکثريت باشـند، آن     ) امريکا، انگليس، چين، روسيه، فرانسه    (داراي سالح هسته اي     
 سـال،   ٢٥ي اين قـرارداد هـر پـنج سـال، تـا مـدت               کنفرانس هاي بازنگر  . را تصويب کنند  

  . تشکيل خواهندشد
 ١٩٦٧ کشور داراي سالح هسته اي کـشوري اسـت کـه تـا قبـل از يکـم ژانويـه                      -٩ماده

  .نوعي ابزار هسته اي را ساخته و منفجر کرده باشد
 هریک از کشورهای امضاءکننده قرارداد می تواند، هنگامی که تشخيص دهد            -١٠ماده  
 با منافع عاليه اش تضاد پيدا کرده است، بادادن سه ماه مهلت، از قرارداد کنـاره                 قرارداد

 تشکيل خواهد شد مشخص خواهـد کـرد کـه           ١٩٩٥کنفرانسی که در سال     . گيری کند 
  . این قرارداد برای یک دورۀ نا محدود، و یا برای چند دورۀ محذوذ، ادامه خواهد یافت
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