چرا مقامات امريكايي
پيغام خود را براي رئيس
دولت ايران نفرستادند؟
به هر حال ايشان از نظر
سطح سياسي در جايگاه
باالتري قرار دارند و
پيش فرض هم اين است
كه ميتوانستند نقش
تأثيرگذارتري ايفا كنند؟
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تصميمگي�ري كنن�د ،چ�ه رون�دي ب�راي
تصميمگيري طي ميشد؟
مواقعي پيش ميآمد كه با ايران تماس ميگرفتيم .يكي
از مسئوليتهاي سنگين آقاي حسين فريدون همين مسأله
بود .به ايش��ان ميگفتيم شما از رئيس جمهوري بپرسيد ما
اي��ن كار را انجام دهي��م يا نه .مث ً
ال به خاط��ر دارم كه درباره
فردو بحث تعداد ماشين مطرح شد .به آقاي فريدون گفتيم
از تهران بپرس��يد چه تعدادي مد نظر اس��ت .درباره مسائلي
اينچنيني مشورت ميكرديم .از آنجايي كه من از ابتداي كار
پرونده هستهاي حضور داش��تم مسائل فني را ميشناختم؛
ابع��اد سياس��ي آن و مواض��ع و چارچوبه��اي كش��ور را
ميدانستم .لذا ميتوانستم تصميم بگيرم .ببينيد كارشناس
نميتواند تصميم بگيرد .كارشناسان در حال چالش مستمر
با يكديگر بودند و هيچ وقت نميتوانس��تند تصميم نهايي را
بگيرند كه اين هم طبيعي است.
درباره حضور ش�ما در مذاكرات هستهاي
دو ديدگاه مطرح اس�ت؛ يك دي�دگاه معتقد
اس�ت كه مذاكرات از نظر سياسي حل و فصل
ش�ده بود و حضور ش�ما براي حل مسائل فني
باقيمان�ده ضرورت پيدا كرد و ن�گاه ديگر بر
اين باور است كه به بنبست رسيدن مذاكرات
در مس�ائل فن�ي ني�از به مش�اركت ش�ما در
مذاكرات را ضروري كرد؛ خب چه شد كه شما
به مذاكرات ملحق شديد؟
بنده ت��ا بهمن ماه س��ال گذش��ته در مذاك��رات حضور
نداش��تم .يك روز در يكي از جلس��ات ش��وراي هستهاي كه
آق��اي ظريف هم بعد از بازگش��ت از كنفرانس مونيخ در اين
جلس��ه حضور داشتند ،اعالم شد كه ايران و كشورهاي عضو
 5+1در مس��ائل فني به بنبس��ت كامل رس��يدهاند .زيرا تا
مس��ائل فني حل نشود ،مسائل حقوقي و سياسي هم به تبع
آن حل نميشود.
يعني گره اصلي ،فني بود؟
بل��ه؛ بايد مس��ائل فني را ح��ل ميكرديم ت��ا ببينيم چه
راهكارهايي براي مسائل سياسي پيدا ميشود.
خ�ب ،اگر گرههاي اصلي در مذاكرات فني
بود ،چرا ش�ما ديرهنگام ب�ه مذاكرات ملحق
شديد؟
اينجانب پس از اوج گرفتن اين مس��ائل ورود پيدا كردم.
اواخر بهمن ماه بود كهبنده را براي حضور در شورا خواستند.
آقاي دكتر ظريف گزارشي را ارائه دادند و گفتند كارها پيش
نم��يرود .آقاي دكت��ر الريجاني گفتند آقاي صالحي ش��ما
خودتان بايد برويد .چون پاس��خ مثبت ن��دادم دوباره آقاي
دكتر الريجاني و دوس��تان خيلي اص��رار كردند كه من بايد
بروم .فكر ك��ردم اگر بخواهم بيش از اين مخالفت كنم تصور
ميكنن��د از س��ر خودخواهي يا عدم همكاري اس��ت .گفتم
اجازه دهيد فكر كنم؛  48س��اعت مانده بود تا اجالس بعدي
و فرصت زيادي براي فكر كردن نبود؛ ايام فاطميه هم بود؛ با
دوستانم در سازمان مشورت كردم كه چكار كنم؟ گرهاي كه
باعث شده بود مذاكرات به بنبست برسد درباره نطنز بود كه
رهبر معظم انقالب مخالفت كرده بودند .من بايد پيشنهادي
كه روي ميز بود و منجر به بنبس��ت رس��يدن مذاكره ش��ده
بود را كنار ميگذاش��تم و طرح ت��ازهاي را ارائه ميكردم اما
به ق��ول خارجيها مأموريت غير ممكني بود .گفتم به س��ه
ش��رط حاضرم بروم؛ يكي اينكه همتاي امريكايي من هم به
مذاكرات بپيوندد.
پس پيوس�تن مونيز در واقع پيشنهاد شما
بود؟
بله؛ شرط ديگر اين بود كه اگر خواسته اولي محقق نشد،
از س��ازمان انرژي اتمي استعفا دهم و به عنوان مشاور علمي
آقاي ظريف در مذاكرات حاضر ش��وم؛ شرط سوم هم اينكه
كارشناس��ان امريكايي به ايران بيايند و با من صحبت كنند.
گفتم م��ن به عنوان مع��اون رئيس جمه��وري وارد بحث با
كارشناس��ان آنها نخواهم شد .زيرا از لحاظ پروتكل برداشت
بدي بهوجود ميآمد و ميگفتند ايران به هر شرايطي تن داده
اس��ت .اين مسأله به سود كش��ور نبود اما حاضر بودم استعفا
بده��م و نه به عنوان معاون رئيس جمه��وري بلكه به عنوان
مش��اور علمي وزير خارجه بروم .آقاي الريجاني گفت حرف
ايشان درست اس��ت .روز بعد آقاي فريدون ما را خواستند و
ما به دفتر ايشان رفتيم .ايش��ان از من پرسيدند اين همتاي
ش��ما كيست؟ گفتم ( )Department of Energyآقاي
فري��دون هم زنگ زد به آقاي عراقچي گفت به خانم ش��رمن
بگويي��د صالحي به مذاكرات ميآيد مش��روط به اينكه وزير
انرژي امريكا هم به جمع مذاكرهكنندگان اضافه شود .آقاي
عراقچي و خانم ش��رمن حلقه ارتباط اي��ران و امريكا بودند.
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اگر مذاكره با حضور
طرف امريكايي انجام
نميشد ،واقعيت
آن است كه به نتيجه
نميرسيديم .هيچ
كشوري حاضر نبود
 16روز وزير خارجهاش
و تمام كارشناسان و
وزير انرژياش بنشيند
با ما مذاكره كنند

آقاي عراقچي در اين تماس به آقاي فريدون ميگويد در اين
فرصت كوتاه بعيد اس��ت وزير انرژي شان را اعزام كنند .من
هم مكالمه را ميش��نيدم .خالصه ،آقاي فريدون خواستند و
آقاي عراقچي هم با شرمن تماس گرفتند و بعد ازچند ساعت
خبر رسيد كه آنها از پيشنهاد ايران استقبال كردهاند.
واقع ًا ،به فاصله چند س�اعت پاس�خ مثبت
دادند؟
بل��ه؛ خيلي طول نكش��يد؛ غ��روب بود م��ن پيش آقاي
فري��دون رفتم ،فرداي همان روز جواب دادند .چون اختالف
ساعت هم داشتيم.
تلق�ي عمومي اي�ن بود كه چ�ون مونيز به
جمع مذاكرهكنندگان پيوست ،شما هم به تيم
ايراني اضافه شديد؟
باعث آمدن آقاي مونيز بنده بودم .به هرحال ،اوايل اسفند
ماه رفتيم و الحمدهلل كار با مونيز پيش رفت.
با مونيز همكالس هم بوديد؟
مونيز مرا بيش��تر ميش��ناخت تا من موني��ز را؛ من آقاي
مونيز را از دور در اجالس س��االنه آژان��س بينالمللي انرژي
اتمي ديده بودم .زماني كه در  MITدانش��جوي دكترا بودم
ايشان تازه به عنوان هيأت علمي پذيرفته شده بود .ايشان 5
سال از من بزرگتر است.
واحد درسي با ايشان گذرانديد؟
خي��ر .اما علتي كه ايش��ان مرا ميش��ناخت اي��ن بود كه
اس��تاد راهنماي من در دوره دكتري ،نزديكترين دوس��ت
آقاي مونيز و دس��ت راست ايشان در حوزههاي علمي است.
و هنوز ه��م مجري خيل��ي از طرحهاي علم��ي آقاي مونيز
اس��ت .تعدادي از همكالس��يهاي من ،االن از كارشناسان
آقاي مونيز هس��تند .يكي از آنها آق��اي مجير كاظمي بودند
كه فلسطيني االصل هستند .ايشان چندي پيش دارفاني را
وداع گفتند .دو س��ال از من جلوتر بود اما ما در دانشگاه با هم
رفيق بوديم .ايش��ان پس از فارغالتحصيلي ،رئيس دانشگاه
هس��تهاي MITو آدم برجستهاي شد و خيلي از طرحها را با
آقاي مونيز انجام ميداد.
نخستين برخورد مونيز با شما چطور بود؟
چ��ون ش��ناخت قبل��ي داش��تند احس��اس ميكردند
سالهاس��ت با ما آشناس��ت و برخ��ورد بس��يار خوبي بود.
نخستين برخورد ،برخورد جمعي بود.
وقت�ي خبر آم�دن مونيز را ش�نيديد ،چه
احساسي داشتيد؟
خيلي خوش��حال ش��دم؛خيالم راحت ش��د گفتم اعتبار
جمهوري اس�لامي س��ر جاي��ش ميماند يك مق��ام ايراني
با كارشناس��ان امريكايي ح��رف نميزند بلكه ب��ا يك مقام
بلندپاي��ه امريكايي مذاكره ميكند .اين خيلي مهم بود .دوم
اينكه پيش خود گفتم او ميتواند تصميم بگيرد .كارشناس
كه نميتواند تصميم بگيرد .نشس��ت جمعي داشتيم خيلي
جالب بود .كارشناس��ان امريكايي هم كساني بودند كه خلع

سالح را با اتحاد جماهير شوروي پيگيري كرده بودند.
گفتم پيش��نهادي كه ش��ما داديد را به اين داليل قبول
نداري��م .يكي از متخصصين امريكاي��ي گفت ما پيش فرض
محاسبه ش��ما را قبول نداريم .گفتم پيش فرض محاسبه را
شما بدهيد ما با همان پيش فرض شما محاسبه كنيم .گفت
ما نميتوانيم بدهيم .به آنها گفتم كه ش��ما پيش فرض ما را
قبول نداريد ،پس پيش فرض خود را توضيح دهيد ميگوييد
نميتوانيم چون موجب انتقال فناوري است .اگر محاسبات
را نش��ان دهيم شما از رمز و رموز كار ما آگاه ميشويد .گفتم
خب ،ميفرماييد االن ما آمدهايم اينجا چه كار كنيم؟ جلسه
مقداري با سكون روبهرو شد .بعد فكر كردم و به نظرم رسيد
كه نكتهاي را بگويم .گفتم آقاي مونيز من از طرف كش��ورم
با اختيار كامل آمده ام ،هر امضايي بكنم مورد قبول كش��ورم
است آيا ش��ما هم با اختيار كامل آمده ايد؟يا به هر نتيجهاي
برس��يم ش��ما بايد مرتب از مقامات ديگر كش��ورها سؤال و
كسب تكليف كنيد؟ گفت نه اختيار كامل دارم.
اختيار كامل داشتيد؟
بله؛ در مباحث علمي ،كف مطالبات و اينها را ميدانستم
چيس��ت .گفتم آقاي مونيز پيشنهادي به ايران داديد و ايران
آن را رد ميكن��د .م��ن ميخواهم كه يك س��ؤال بكنم .اگر
اين سؤال را پاس��خ دهيد من با پيشنهاد شما مشكلي ندارم.
بع��د ادامه دادم ك��ه يك جاي دنيا را به من نش��ان دهيد كه
به ش��يوهاي كه ش��ما از ما خواسته ايد غني س��از ي كنيم،
غنيسازي ميكند .اگر توانس��تيد حتي يك نمونه بياوريد،
من همان موقع امضا ميكنم تا دومين كش��وري باش��يم كه
به اين ش��يوه غنيس��ازي ميكند ...نگاهي كرد و گفت ختم
جلس��ه را اعالم و با هم صحبت كنيم .س��پس براي دو س��ه
ساعت ،نخستين نشس��ت يك به يك را با هم برگزار كرديم.
آنجا گفت آقاي صالحي وقتي به م��ن گفتند بيا ،آقاي اوباما
م��را خواس��ت و صحبتهايي با م��ن كرد من ه��م االن در
خدمت ش��ما هستم ،صحبتي كه كرديد را قبول دارم ،شيوه
پيشنهادي ما ،مشكالت اجرايي و عملياتي دارد.
گفتم قبول داريد؟ پس اين پيش��نهاد را كنار ميگذاريم.
سرانجام درباره اين موضوع هم تفاهم كرديم.
گفتم بحث را از اول ش��روع ميكنيم .بايد كتاب خاطرات
اين چالش ديپلماتيك منتشر شود تا همگان دريابند چطور
به شش هزار سانتريفيوژ رسيديم .داستان شيريني دارد.
پ�س ش�يرينترين لحظه مذاك�رات تان،
نتيج�ه اي�ن هم�اوردي ب�ا مونيز ب�ود .خب،
سختترين و تلخترين لحظات كدام بود؟
تلخترين لحظه ،جلس��هاي بود در لوزان .نشست آخر بود
كه اگر اش��تباه نكنم ت��ا صبح طول كش��يد .آنجا من خيلي
ناراحت ش��دم .موضوع ،بحث تحقيق و توس��عه بود .به يك
جمعبندي رس��يديم و من گفتم آقاي مونيز جمعبندي ما
اين است؟ اطمينان داشته باشم؟
مگر جمع بنديها مكتوب نميشد؟
ب��ا آق��اي موني��ز در آن نشس��ت ب��ه جم��عبنديهايي
ميرس��يديم ،ايشان براي مش��ورت ميرفت و بازمي گشت
و ميگف��ت آقاي صالح��ي ،اروپاييها نظرات��ي دارند .گفتم
قرار نيس��ت ما دوب��ار مذاكره كنيم يك بار با ش��ما يك بار با
اروپاييها .از اول قرار بود با ش��ما مذاكره كنيم ،كاري نداريم
اروپاييه��ا ميپذيرند يا نه .س��ه بار اين اتف��اق افتاد ،توافق
ميكرديم ،اما پس از توافق ،تشكيك ميكردند.
موضع اروپاييها واحد بود؟
ش��ما ميدانيد كه ما در نشس��تهاي درون گروهي آنها
حض��ور نداش��تيم .بار آخر گفت��م آقاي مونيز من از دس��ت
ش��ما شاكي هس��تم با همه احترامي كه براي شما قائلم اين
ش��يوه مذاكره نيست؛ شيوه توافق مرسوم و معقول اينگونه
نيست .پس��نديده نيست شما هر بار برويد ،بياييد و نكاتي را
ك��ه درباره آنها توافق كرده ايم ،زير س��ؤال ببريد و دوباره به
موضوع مذاكره تبديل كنيد .با اين شيوه به جايي نميرسيم.
آموختهاي��م بايد آن قدر قوي ش��ويم كه هي��چ كس مقابل
ما احس��اس نكند دس��ت برتر دارد؛ اگر به اي��ران برگردم به
جوانان مان ميگويم برويد و قوي شويد ،قويتر از االن ،علم
و فناوري را آنقدر ارتقا دهيد تا هيچ كس نتواند به خود اجازه
دهد كه مقابل ش��ما احساس كند دس��ت برتر را دارد .آقاي
مونيز هم عذرخواهي كرد و مسأله حل شد.
چگونه حل شد؟
نامهاي نوش��تم و ايشان پاس��خي دادند در اين گيرو دار
مسأله به نفع ما حل شد.
روي مي�ز آوردن موض�وع توافقه�ا براي
بحث دوباره ،ديگر تكرار نشد؟
نه .گفتم اين گونه نميش��ود مذاكره كرد .پش��ت پردهها
داس��تان زياد است؛واقعاً اين را در س��خنرانيها گفتم طرف

