تيم مذاكرهكننده هم جمعبندي اي مشابه
شما داشتند؟
در واق��ع فرصت��ي براي بح��ث و گفتوگ��و پيرامون اين
موضوع با آقاي جليلي ايجاد نش��د .ايش��ان باالخره به عنوان
مس��ئول مذاكره ناگزير بودند با كش��ورهاي عضو گروه 5+1
پي��ش بروند؛ آن موق��ع ،راهكار جايگزين ديگري پيش��نهاد
نشده بود .همان زمان اين فكر در ذهن بنده ايجاد شد كه بايد
ش��يوه ديگري بيابيم .در همين زمان (بين  1390و )1389
كهبنده مس��ئوليت وزارت خارجه را عهده دار ش��دم ،معاون
وقت وزارتخانه ،آقاي قشقاوي براي پيگيري وضعيت ايرانيان
زنداني در خارج از كش��ور ب��ه عمان رفته بود .زي��را از عمان
خواس��ته بوديم در ارتباط با آزادي ايرانياني كه در انگليس يا
امريكا زنداني بودند ،مساعدت نمايند.
چرا عمان به عنوان ميانجي انتخاب ش�ده
بود؟
ما رابطه بس��يار خوبي با عمان داريم .حض��رت آقا ،اخيراً
فرمودند يكي از مس��ئوالن محترم منطقه ك��ه البته منظور
ايش��ان پادشاه عمان بود .اين كشور مورد احترام طرف غربي
هم هس��ت مواردي از ميانجيگري مي��ان امريكا و ايران را نيز
قب ً
ال انجام داده بود مانند قضيه كوهنوردان امريكايي بازداشت
ش��ده در ايران و نيز موضوع آزادي تعدادي از زندانيان ايراني
در بريتانيا و امريكا كه عمان در حل و فصل آن موضوع ،نقش
مهمي ايفا كرد.
بح�ث ورود عمان به مذاكره ايران و امريكا
در آن مقطع چگونه شكل گرفت؟
نخس��ت بايد به اين مسأله اش��اره كنم كه عمان سياست
منطقي و معقولي را در منطقه دنبال ميكند؛ سياس��تي كه
مبتني بر احساس��ات نيس��ت .به همين دليل ،ما ب��ا آنها در
تم��اس بوديم و آنها هم به ما كم��ك ميكردند .زمان حضور
آقاي قش��قاوي در عمان ،يكي از مديران اين كش��ور نامهاي
به ايش��ان دادند كه در آن ،يكي از مديران عماني اعالم كرده
بود كه امريكاييها آماده هس��تند مذاكراتي با ايران داش��ته
باش��ند و خيلي عالقهمندند كه چالش تهران و واشنگتن حل
ش��ود؛ ما هم در اين ميان آمادهايم تا به تس��هيل فرآيند امور
كمك كنيم .به نظر ميرس��د كه فرصت خوبي فراهم ش��ده
است .آن موقع هنوز انتخابات امريكا شروع نشده بود اما اوباما
تبليغات انتخاباتي خود را آغاز كرده بود تا براي بار دوم راهي
كاخ سفيد ش��ود .بحث پيام عمانيها مربوط به زماني بود كه
رقابتهاي انتخاباتي امريكا آغاز شده بود اما تا فرارسيدن روز
برگ��زاري انتخابات مدتي باقيمانده بود .البته اينجانب در آن
برهه زماني ،خيلي اين نامه را جدي نگرفتم.
چرا جدي نگرفتيد؟ چون نامه از سوي يك
مدير مياني عماني ارسال شده بود؟
بله ،اين نكته ذهن مرا به خود مشغول كرد كه نامه ارسالي
دستنويس است؛ آن هنگام ما آن مدير را نميشناختيم؛ مدتي
بعد آقاي س��وري  -كه مدير كشتيراني يكي از شركتهاي ما
بود -به خاطر پيگيري مس��ائل مرتبط با حوزه كشتيراني به
عمان سفر كرد تا با مقامات عماني صحبت كند.
چند ماه بعد از نامه ارسالي اوليه بود؟
در حدود يك يا دو ماه از ارسال نامه اول گذشته بود ايشان
نزد بن��ده آمد .گفت «آقاي صالحي! م��ن رفته بودم عمان تا
راجع به مس��ائل كش��تيراني صحبت كنم؛ يكي از مسئوالن
عماني خواس��تهاي داش��ت مبني بر اينك��ه امريكاييها اين
آمادگي را دارند با ايران وارد مذاكره محرمانه دو جانبه راجع
به پرونده هس��تهاي شوند ».مش��خص بود كه به شكلگيري
اين مذاكرات عالقهمندند.
مس�ئول عماني كه آقاي س�وري از او نقل
قول كرد ،دقيق ًا چه سمتي داشت؟
شخصي به نام «اسماعيل» بود كه زماني به عنوان مشاور
پادش��اه عمان نيز منصوب ش��ده ب��ود؛ االن ه��م در وزارت
خارج��ه عم��ان فعاليت ميكند .ب��ه هرح��ال ،رابطه خوبي
با امريكاييها داش��ت و مورد اعتماد مقام��ات عماني بود .به
آقاي س��وري گفت��م كه«ما مطمئ��ن نيس��تيم امريكاييها
چقدر جدي هس��تند ولي من يادداشتي ميدهم؛ بگو ما اين
مطالبات را داريم؛ دفعه بعدي كه به عمان رفتيد ،يادداش��ت
را به همراه داش��ته باش��يد ».اينجانب چهار مورد مشخص را
در يك صفحه نوش��تم .يكي از موارد ،به رس��ميت شناختن
حق غنيسازي بود .بنده در اين انديشه بودم اگر امريكاييها
در طرح اين پيش��نهادها صادق هس��تند بايد با پذيرش اين
چهار خواس��ته ما موافقت كنند .آقاي سوري اين نامه كوتاه
را بهواس��طه داد و تأكيد كرد كه اين موارد فهرست مطالبات
ايران اس��ت .اگ��ر امريكاييها دنبال حل مس��أله هس��تند،
بسم اهلل؛ اين گوي و اين ميدان ،وگرنه ،پيگيري پيشنهادهاي
كاخ سفيد به ايران ،بيفايده و غيرقابل توجيه است.

من به دوستان عماني
تأكيد كردم كه «اين
خواسته را رسمي مطرح
كنيد»؛ آنها نيز اقدام
كردند و بنده هم نامه
رسمي دريافتي را به
مسئوالن نظام رساندم و
پس از آن براي تشريح
روند طي شده به محضر
رهبر معظم انقالب
شرفياب شدم

س�ه خواس�ته ديگر مرتبط ب�ا چالشهاي
منطقهاي بود؟
همه خواس��تههاي مطرح شده در نامه ،مربوط به چالش
هس��تهاي ب��ود .مواردي كه هميش��ه در گير آنه��ا بوديم از
قبيل بسته ش��دن پرونده هس��تهاي ،به رسميت شناختن
حق غنيس��ازي و حل و فصل موضوع فعاليتهاي پيشين
ايران تحت عنوان «پ��يام دي» .امريكاييها بعد از دريافت
اين نامه گفتن��د «ما با جديت تمام آمادگي داريم و براحتي
ميتوانيم مس��ائل مورد اشاره ايران را مورد حل و فصل قرار
دهيم».
طرف امريكايي با چه كسي در ارتباط بود؟
آنه��ا با مقامات عماني از جمله ش��خصيت م��ورد نظر در
ساختار حكومت در اين كشور در ارتباط بودند .ايشان با وزير
خارج��ه امريكا دوس��ت بود؛ آقاي كري آن زم��ان هنوز وزير
خارجه نبود؛ بلكه به عنوان رئيس كميته روابط خارجي سنا
فعاليت ميكرد .به هر حال؛ پس از اينكه پيام و پاس��خ مثبت
امريكاييها را دريافت كردم؛ به اين جمعبندي رس��يدم كه
امكان اقدامهاي بيش��تر در اين زمينه فراهم است .بنابراين،
از عمانيها خواهش كرديم نامهاي رسمي براي ايران ارسال
كنند تا نامه رس��مي آنان را به اطالع مسئوالن كشور برسانم.
ارزيابي بنده اين بود كه فرصت خوبي فراهم شده و ميتوانيم
از اين فرصت ،بهرهبرداري كنيم.
تا اين مرحله با كسي مشورت نكرديد؟ فقط
از اختيارات خودتان استفاده كرده بوديد؟
بله .به مقامات عماني پيام دادم كه نامه را رسمي بنويسند
تا مس��ئوالن ما بدانند موضوع جدي اس��ت؛ زيرا پيش از اين
ماجرا ،همه بحثها به صورت «ش��فاهي» رد و بدل شده بود.
من به دوستان عماني تأكيد كردم كه «اين خواسته را رسمي
مطرح كني��د»؛ آنها نيز اقدام كردند و بنده هم نامه رس��مي
دريافتي را به مسئوالن نظام رساندم و پس از آن براي تشريح
روند طي شده به محضر رهبر معظم انقالب شرفياب شدم.

نامه دريافتي را به رئيس دولت هم داديد؟
خبر دريافت چني��ن نامهاي را به اطالع مس��ئوالن نظام
رساندم .پيرو نامه ،خدمت رهبر معظم انقالب رسيدم و به اين
نكته اش��اره كردم كه«به نظر نميرسد مذاكره ايران با گروه
 5+1به اهداف مورد نظر نظام منتهي ش��ود ،اگر اجازه بدهيد
راه دوم را پيگيري كنيم ».س��پس آمادگي رس��مي عمان را
براي ميانجيگري خدمت ايشان اعالم كردم.
نامه دريافتي توسط كدام مقام عماني امضا
شده بود؟
پادشاه عمان امضا كرده بودند .خدمت رهبر معظم انقالب
گفتم «با توجه به اينكه سوابق همكاري واقعاً مثبتي با عمان
داريم و اين كش��ور همواره سعي كرده ،در حد توان ،همكاري
خوبي با ما داشته باشد و برخي از موارد را هم تاكنون براي ما
حل كرده  -مثل آزادي ايرانيان بازداش��تي در خارج از كشور
 اگ��ر اجازه دهيد اين موضوع را نيز با دوس��تان عماني پيشببريم ».مباحث زيادي در اين زمينه مطرح شد .رهبر معظم
انقالب نكاتي را مورد اش��اره قرار دادند كه ش��امل اين موارد
بود «نميتوانيم به امريكاييها اعتماد كنيم؛ با توجه به خلف
وعدهاي كه ميكنند ،تجربه بدي از آنها داريم .آنها هيچ وقت
پايبند به عهد و پيمان نبودند».
اينجانب در ادامه عرض كردم «اگر اجازه دهيد براي اتمام
حجت در اين زمينه اقدام كنيم ،به هر حال چيزي را از دست
نميدهيم يا به نتيجه ميرس��يم يا نميرسيم .اين مذاكرات،
محرمانه هم خواهد بود و س��عي ميكنيم آنها سوءاس��تفاده
نكنند ».حضرت آقا در نهايت فرمودند كه براي اتمام حجت،
امر درس��تي اس��ت با اين كار مخالفتي ندارم ،اما چند شرط
دارم .اول؛ مذاكره فقط در ارتباط با مس��أله هس��تهاي باشد
يعن��ي در خصوص مس��أله روابط دوجانبه هي��چ مذاكرهاي
انجام نشود .دوم؛ هشيار باشيد تا مانند گفتوگو با  5+1بازي
«مذاكره براي مذاكره» نش��ود و در همان يكي دو جلسه اول
بتواني��د به يك جمعبندي برس��يد ».به هرح��ال ،رهبري با
كليت انجام مذاكره موافقت كردند .بعد فرمودند برويد و كار را
پيش ببريد .آن موقع در كشور ما مقداري اختالف نظر وجود
داشت .هر يك از دوس��تان نظر خاص خودش را داشت ،اين
اختالف نظرها باعث ش��د با مشكل مواجه شويم .در حقيقت
رهبر معظم انقالب ،تنها حامي ما بودند؛ اما ما نميخواستيم
ايش��ان را در كاره��ا و امور اجرايي جزئ��ي درگير و مزاحمت
ايجاد كنيم .وقتي بنده اجازه مذاكره را از رهبر معظم انقالب
دريافت ك��ردم ،به طرف عماني اعالم كردم آماده مذاكرهايم.
امريكاييها هم اصرار داش��تند مذاكره محرمانه باشد سپس
ت�لاش براي ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط داخلي را
آغاز كرديم اما چون نظرات متفاوتي مطرح بود ،براي پيشبرد
موضوع با مشكل مواجه شديم.
ش�وراي امنيت ملي ه�م در اين مذاكرات
نقش داشت؟
نه ،من اج��ازه پيگيري اين مذاكرات را داش��تم اما بايد با
س��اير نهادها هماهنگ ميكردم كه همين نكته ،باعث ايجاد
مشكالتي ش��ده بود .سرانجام با كس��ب اجازه از رهبر معظم
انقالب ،هش��ت ماه بعد از اينكه هماهنگيه��اي الزم با دبير
ش��وراي عالي امنيت ملي انجام ش��د ،نخس��تين نشس��ت با
امريكاييها برگزار شد .از طرف ما آقاي خاجي ،معاون اروپا و
امريكاي وزارت خارجه به همراه چند نفر از مديران كل ،براي
مذاكره به عمان اعزام شدند .امريكاييها در نخستين جلسه
متعجب ش��ده و گفته بودند كه «ما اص ً
ال باور نميكنيم ،اين
اتفاق افتاده اس��ت؛ فكر كرديم عمان ش��وخي كرده؛ ما براي
صحبت با شما ،اص ً
ال ،آمادگي نداريم!»
هيأت امريكايي در چه سطحي اعزام شده
بودند؟
ويليام برن��ز ،معاون وزي��ر خارجه امريكا آم��ده بود .آنها
گفتن��د «ما فقط آمدهاي��م ببينيم ايران واقع��اً آماده مذاكره
است؟» نماينده ما نيز پاسخ الزم را به آنها داده بود و سرانجام
صحبتهايي پيرامون موضوع مطرح ميش��ود؛ نتيجه اوليه
حاصل و زمينه براي هماهنگيهاي بعدي آماده ميشود.
امريكاييه�ا چگون�ه مطمئ�ن ش�دند
ديپلماته�اي ايراني اعزام ش�ده؛ از اختيار
الزم و كافي برخوردارند؟
در آن بره��ه زماني اي��ران و امريكا مجاز نبودند س��ر ميز
مذاكره با يكديگر بنشينند .همين كه ايران ديپلماتي در سطح
معاون وزي��ر خارجه را براي مذاكره اع��زام كرده بود ،گوياي
جدي بودن ايران براي مذاكره ب��ود؛ امريكاييها هم متوجه
جدي بودن قضيه ش��ده بودند .در اين جلسه آقاي خاجي به
امريكاييها فشار ميآورد تا نقشه راهي براي ادامه مذاكرات
تعيين ش��ود و در نهايت صحبت درباره نقش��ه راه مذاكره به
جلس��ه دوم موكول ميشود .در جلس��ه دوم آقاي خاجي به
سهشنبه  13مرداد 1394

در دولت يازدهم
مقامات بلندپايه
ديپلماتيك ايران و
امريكا بارها در چارچوب
مذاكرات هستهاي به
صورت دوجانبه ديدار
كردند .اين در حالي
است كه جرقههاي اوليه
ديدارهاي دوجانبه كه
البته به صورت محرمانه
انجام ميشد ،اواخر
دولت دهم زده شد .شما
آن هنگام مسئوليت
وزارت خارجه را
عهدهدار بوديد و پيشتر
در اشارهاي گذرا خبر
داده بوديد كه مذاكره با
امريكا سال  1390آغاز
شد .لطف ًا درباره چرايي
و چگونگي تمايل به
مذاكره دو كشوري كه
 33سال قطع رابطه
ديپلماتيك داشتند
توضيح دهيد.
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