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«جعبه سياه» مذاكره محرمانه
ايران و امريكا
صالحی :رهبری فرمودند بامذاکره با امریکا برای اتمام حجت کار مخالفتی ندارم
به شرطی که فقط هستهای باشد و در جلسات اول به جمعبندی برسد
مريم ساالري
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كارنام�هاي پر بار دارد؛ از نمايندگي دائمي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي و مش�اور
وزير امور خارجه در مسائل بينالملل دولت اصالحات گرفته تا معاونت رئيس جمهوري و رياست
س�ازمان انرژي اتمي ايران و وزير امور خارجه دولت احمدينژاد .از س�ال  84تا  88هم از طرف
س�ازمان كنفرانس اسالمي ،معاونت اين س�ازمان را برعهده داشته و در جده عربستان مستقر
بوده است .در دولت روحاني نيز به سمت معاونت رئيس جمهوري و رياست سازمان انرژي اتمي
ايران منصوب ش�د .اس�تمرار حضور او در مناصب مهم سه دولت با ديدگاههاي متفاوت و گاهي
متضاد ،بيانگر اعتماد نظام به اين ش�خصيت و مواضع غير جناحي اوس�ت .س�كانداري وزارت
خارجه طي س�الهاي  89تا  92كه ديپلماس�ي ايران تحت شديدترين فش�ارهاي جهاني قرار
گرفت و س�پس انتصاب او به رياس�ت س�ازمان انرژي اتمي در كابينه يازدهم و سرانجام اضافه
ش�دن او به تيم هس�تهاي ايران به عنوان كارش�ناس فني تيم مذاكره كننده ،موجب ش�ده تا
توگو با «ايران»،
كوله باري از تجربه و حرفهاي ناگفته داش�ته باش�د .علي اكبر صالحي در گف 
«جعبه سياه» بخشي از تاريخ ايران را گشود :مذاكرات محرمانه ايران و امريكا كه سال  90آغاز
شد و با برگزاري چندين نشس�ت ديپلماتهاي دو كشور تا پيش از انتخابات رياست جمهوري
س�ال  92ادامه داشت .وزير خارجه آن زمان ايران ،محتواي پيام ارسالي امريكا از كانال عمان،
واكنش اوليه خود به اين پيام ،انتقال خواسته واشنگتن به رهبر معظم انقالب ،چند شرط ايشان
براي آغاز مشروط مذاكرات و ناهمراهي برخي مقامات مسئول در اعزام ديپلماتهاي ايران به
عمان ،بحثهاي اوليه مذاكرهكنندگان و افت و خيز مذاكرات و ...را ش�رح داد .ناگفتههاي او از
مذاكرات فني هس�تهاي ،جدل هايش با وزير انرژي امريكا ،مناسبات شخصياش با «مونيز» از
ديگر سخنان ناشنيده رئيس سازمان انرژي اتمي است .صالحي ،هنوز غبار خستگي مذاكرات
فش�رده تواف�ق «وين» را از ت�ن نزدوده بود و رف�ت و آمدهاي مكرر مقامات به دفترش ،از س�ر
شلوغياش حكايت داشت اما با دقت و حوصله پاسخگوي سؤاالتمان شد.
سهشنبه  13مرداد 1394

در دول�ت يازده�م مقام�ات بلندپاي�ه
ديپلماتيك اي�ران و امريكا بارها در چارچوب
مذاكرات هس�تهاي به صورت دوجانبه ديدار
كردن�د .اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه جرقههاي
اولي�ه ديدارهاي دوجانبه ك�ه البته به صورت
محرمانه انجام ميش�د ،اواخر دولت دهم زده
شد .ش�ما آن هنگام مسئوليت وزارت خارجه
را عهدهدار بوديد و پيشتر در اش�ارهاي گذرا
خبر داده بوديد كه مذاكره با امريكا سال 1390
آغاز شد .لطف ًا درباره چرايي و چگونگي تمايل
به مذاكره دو كش�وري كه  33سال قطع رابطه
ديپلماتيك داشتند توضيح دهيد.
اينجانب از زماني كه پرونده س��اختگي هس��تهاي ايجاد
ش��د ،در جريان همه جزئي��ات اين چالش قرار داش��تم و به
عنوان كسي كه قب ً
ال مس��ئوليت نمايندگي ايران در سازمان
بينالمللي انرژي اتمي را عهده دار بود ،بر موضوع هس��تهاي
متمركز شده و به عنوان نمونه با رسانههاي بينالمللي زيادي
درباره اين موضوع مصاحبه داش��ته يا مقاله نوشتم؛ بعدها كه
به س��ازمان انرژي اتمي و پس از آن به وزارت خارجه رفتم با
توجه به س��وابق كاري متوجه ش��دم ظاهراً كشورهاي عضو
گ��روه  5+1با ش��يوهاي كه در پيش گرفتهان��د ،خيلي دنبال
دستيابي به نتيجه نيستند .هربار كه تيم مذاكرهكننده ايران
در مذاك��رات حضور مييافت ،طرف مقابل ،موانع جديدي را
براي ايران ايجاد ميكرد و به جاي برطرف ش��دن موانع ،يك
«مذاك��ره براي مذاكره» ديگر ،به فهرس��ت مطول مذاكرات
قبلي ،اضافه و كار مذاكرهكنندگان ما سختتر ميشد.
البته طرف مقابل مدعي بود كه ايران خيلي
در مذاك�ره ج�دي نيس�ت و جليل�ي را متهم
ميكردن�د كه به ج�اي مذاكره هس�تهاي ،در
نشستها مس�ائل غير مرتبط و شعاري مطرح
ميكند...
خير .بنده در جريان بودم كه ايران جدي بود .آقاي جليلي
خودسرانه كار نميكرد؛ كميتههاي متعددي در شوراي عالي
امنيت ملي وجود داش��ت .نمايندگان نهادها و سازمانهاي
مختلف از جمله س��ازمان انرژي اتمي و وزارت خارجه در اين
كميتهها حضور داش��تند و موضوعات را مورد بررس��ي قرار
ميدادند .آقاي دكتر جليلي در اين چارچوب كار ميكرد.
پ�س معتقدي�د اراده الزم ب�راي انج�ام و
پيشبرد مذاكره در تيم ايراني وجود داشت؟
بله .اي��ران به دنبال رس��يدن به نتيجه بود ام��ا در همان
برهه به اين نتيجه رس��يدم كه مذاكره همزمان با گروه 5+1
مش��كل اس��ت ،زيرا اين گروه تحت رياست يك كشور واحد،
مذاكره نميكرد .خانم اش��تون به عن��وان نماينده «اتحاديه
اروپ��ا» حضور داش��ت ،اما س��ه كش��ور مذاكرهكننده عضو
«اتحاديه اروپا» ش��امل انگليس ،فرانس��ه و آلمان)EU3( ،
خود را مجموعه جدايي از گروه ( )E3متشكل از امريكا ،چين
و روسيه ميدانستند.
با توصيف ش�ما به نظر ميرس�د مذاكره با
 ،5+1دش�وارتر از مذاكره با «تروئيكا» ش�ده
بود؟
بله ،مذاكرات هس��تهاي نخس��تين بار در دوره مسئوليت
جناب آقاي دكتر روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت
ملي با سه كشور عضو اتحاديه اروپا (انگليس ،فرانسه و آلمان)
آغاز ش��د و بعدها سه كشور ديگر امريكا ،چين و روسيه هم به
آن پيوستند .يعني مذاكرات در قالب ( )E3( + )EU3دنبال
ش��د كه هيچ كشوري ،رياست آنها را بر عهده نداشت و معلوم
نبود چه كس��ي بايد مذاكرات را از جانب آنها مديريت كند .به
همين دليل ،قرار شد شخصيتي مثل خانم اشتون يا قبل از آن
آقاي س��والنا ،مديريت مذاكره از جانب آنان راعهده دار شود
اما عم ً
ال ش��اهد بوديم باز همان مشكالت س��ابق ادامه يافته
اس��ت به عنوان مثال ،وقتي خانم اش��تون در فرايند مذاكره
درص��دد انعطاف و كوتاه آمدن درباره يك موضوع برمي آمد،
كافي بود يك كش��ور مخالفت كند؛ در چنين موقعيتي قضيه
پيچيده ميشد .در واقع ،هر دفعه ،بنا به اراده و منويات كشور
ها از يك جلسه تا جلس��ه بعدي به جاي اينكه موانع گذشته
رفع شود ،موانع ديگر هم ايجاد ميشد.
يعن�ي در فاصل�ه برگزاري دو نشس�ت ،نه
تنها جمعبندي حاصل نميشد بلكه مطالبات
جديد هم افزوده ميشد؟
بله ،برداشت اينجانب اينگونه بود .به همين دليل به نتيجه
رسيدم كه ادامه مذاكره به آن شيوه ،سرانجامي نخواهد داشت؛
اگرچه مذاكرهكنندگان ايراني در چارچوبي كه نتيجه مفاهمه
تعداد زيادي از نهادهاي تصميم س��از نظ��ام بود ،واقعاً زحمت
ميكشيدند اما در عمل ،مذاكرات بينتيجه ميماند.

