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طرف امريكايي هشدار ميدهد كه «ما براي مذاكره طوالني
مدت نيامده ايم .اگر ش��ما جدي هستيد بايد غنيسازي ما را
به رسميت بشناسيد در غير اين صورت نميتوانيم با هم وارد
مذاكره شويم .اما اگر غنيس��ازي را به رسميت بشناسيد ،ما
هم جدي هس��تيم و آمادهايم نگرانيهاي هستهاي شما را در
چارچوب مقررات بينالمللي حل و فصل كنيم».
پشتوانه طرح اين مطالبه ،چه نهادي بود؟
وزارت ام��ور خارج��ه زي��را رهب��ر معظ��م انق�لاب در
رهنمودهاي��ي كه بهبنده ارائه فرمودند بر اين مس��أله تأكيد
داشتند كه «مطالبات مهم مثل به رسميت شناخته شدن حق
غنيسازي را همان ابتدا بگيريد ».ما اين مسأله را مالك قرار
داديم .با خود گفتيم اگر حق غنيس��ازي ايران را به رسميت
نشناس��ند و به آخر موكول كنند ،مش��خص ميشود كه عزم
شان جدي نيست و مذاكره به هيچ جا نخواهد رسيد.
وقت�ي جمعبندي جلس�ه اول ب�ه مقامات
كشورمان ارائه شد مقامات منتقد مذاكره چه
موضعي داشتند؟
ميگفتند كه اين مذاك��رات فايدهاي ندارد و امريكاييها
در پيگيري اين فرايند و به رسميت شناختن حق ايران جدي
نيستند.
اشاره داشتيد اين مذاكرات در اواخر دوره
اول رياس�ت جمهوري اوباما كليد خورد .اين
مسأله شما را مردد نكرد كه ممكن است رقيب
اوبام�ا رئيس جمهوري ش�ود و بازنگري اوباما
در قبال ايران را كنار بگذارد و كاخ س�فيد به
همان خصومت نامنعطف پيشين بازگردد؟
خير برعك��س ،در آن زمان رقابت اوبام��ا و رامني خيلي
نزديك بود .گاهي در نظرسنجيها حتي رامني باالتر از اوباما
قرار ميگرفت .امريكاييها درصدد بودند با س��رعت هر چه
تمامتر در ش��رايط خيلي خوب مذاك��ره را پيش ببرند .واقعاً
مج��ال خوبي براي مذاكره به وجود آم��ده بود .اين در حالي
بود كه من در داخل كشور براي فرستادن نمايندگان مان به
عمان دچار مش��كل شده بودم زيرا نميتوانستم بدون ايجاد
بعض��ي هماهنگيها در ميان نهادهاي مختلف اقدامي انجام
ده��م .باالخره در داخل كش��ور دوباره آنق��در موانعي ايجاد
ش��د كه روز انتخابات امريكا فرا رس��يد و تيم اعزامي امريكا
براي مذاكره گفتند به دليل انتخابات امريكا ،ادامه مذاكرات
را چن��د ماه عقب بيندازي��م تا ببينيم نتيج��ه انتخابات چه
ميش��ود .به اين ترتيب ،ما آن فرصت را هم از دس��ت داديم.
البته در وقفهاي كه ايجاد ش��د ما از طريق ميانجي ،اطالعات
مختلف��ي با امريكاييها ردو بدل ميكرديم كه اس��ناد تمام
اي��ن مكاتب��ات در وزارت خارج��ه وج��ود دارد .البت��ه نامه
نگاري رس��مي نميكرديم ،بلكه تب��ادل اطالعات به صورت
غير رس��مي ( )non-paperانجام ميشد .ميانجي عماني
پس از س��فر به ايران و گفتوگو ب��ا ما ميرفت با امريكاييها
صحب��ت ميكرد و موضع آنان را به م��ا منتقل ميكرد .پس
سهشنبه  13مرداد 1394

وقتي بنده اجازه مذاكره
را از رهبر معظم انقالب
دريافت كردم ،به طرف
عماني اعالم كردم آماده
مذاكرهايم .امريكاييها
هم اصرار داشتند مذاكره
محرمانه باشد سپس تالش
براي ايجاد هماهنگي ميان
نهادهاي مرتبط داخلي
را آغاز كرديم اما چون
نظرات متفاوتي مطرح
بود ،براي پيشبرد موضوع
با مشكل مواجه شديم

ارتباط قطع نش��ده ب��ود اما امكان مذاكره مس��تقيم و رو در
روي طرفين با يكديگر وجود نداشت.
برداش�ت من درس�ت اس�ت كه معتقديد
آن وقف�ه انتخابات�ي در مذاك�رات ،باع�ث
فرصتسوزي براي ايران شد؟
بله يك فرصت سوزي واقعي ،زيرا امريكاييها در آن برهه،
واقعاً آمادگي واگذاري امتيازات خوبي به ايران داشتند .البته
ميگويم شايد تقدير الهي باعث شد روند اينگونه پيش برود
و همي��ن اتف��اق كه افتاد ،ب��ه نفع ما بوده اس��ت .به هر حال،
چند ماهي گذش��ت و انتخابات امريكا با پيروزي مجدد اوباما
تمام ش��د .بنده در اين انديش��ه بودم كه برخالف دفعه اول،
زمان را ب��راي انجام هماهنگيها از دس��ت ندهم .بنابراين با
پش��توانه رهبر معظم انقالب و بر اس��اس تصميم ش��خصي،
نمايندگانمان را براي مذاكره ب��ا امريكاييها به عمان اعزام
كردم.
دي�دار مجددي ب�ا رهبري درب�اره روند و
محتواي مذاكرات نداشتيد؟
خي��ر ،البته در اين ميانه با رهبر معظم انقالب نامه نگاري
كردم و به اس��تحضار معظم له رس��اندم كه چه مش��كالتي
وجود دارد ،ايش��ان فرمودند سعي كنيد مسائل را حل كنيد.
ايشان هميشه حمايت ميكردند ،اما ميگفتند در چارچوبي
حركت كني��د كه ب��ا هماهنگيهاي الزم باش��د .در چنين
ش��رايطي آقاي خاجي را براي برگزاري جلس��ه دوم (اواخر
سال  )91به عمان فرس��تاديم كه نشست خيلي خوبي شد.
طرفين دو سه روز در عمان ماندند و نتيجه آن شد كه پادشاه
عمان نامهاي براي آقاي دكتر احمدينژاد نوش��ت مبني بر

اينكه نماينده امريكا اعالم كرده حق غنيس��ازي ايران را به
رسميت ميشناسند .سلطان قابوس متن همين نامه را براي
رئيس جمهوري امريكا هم ارسال كرد.
هنگام��ي كه اين نام��ه در اختيار آق��اي احمدينژاد قرار
گرف��ت ،برخي دوس��تان اظهار نظر كردند ك��ه اين اقدامات
به سرانجامي نخواهد رس��يد؛ امريكاييها پايبند به تعهدات
نيس��تند .ما ت��ا اين مرحله پي��ش رفتيم .نامهاي از س��لطان
عم��ان درياف��ت كردهايم ك��ه امريكاييها متعهد ش��دهاند
حق غنيس��ازي ايران را به رس��ميت ميشناسند .ما خود را
آماده ميكردي��م تا براي اجراي نقش��ه راه و تعيين جزئيات
تعهدات متقابل وارد جلس��ه س��وم با امريكاييها شويم .اين
فعل و انفعاالت ،مربوط به زماني بود كه كش��ورمان در آستانه
انتخابات رياست جمهوري قرار گرفته بود .در همين هنگام،
از دفت��ر رهب��ر معظم انقالب ب��ه ما اطالع دادند كه حس��ب
صالحديد معظم له ،ديگر مذاك��ره را متوقف كنيد؛ بگذاريد
بعد از تعيي��ن تكليف انتخاب��ات ،دولت بع��دي مذاكرات را
پيگيري كند.
واكنش امريكاييها به اين تعويق چه بود؟
امريكاييها پذيرفتند ،به هر حال ،ما هم تعويق مذاكرات
ب��ه دليل برگزاري انتخابات امريكا را پذيرفته بوديم .باالخره،
انتخاب��ات ايران هم با پي��روزي آقاي دكت��ر روحاني خاتمه
يافت .فاصله زماني اي ميان انتخاب ايش��ان تا تنفيذ رياست
جمهوري وجود داش��ت .آق��اي دكتر روحان��ي ،كميتههاي
مختلف سياس��ي ،اجتماعي و ...تش��كيل دادند .آقاي ظريف
و آق��اي زماني نيا ه��م در اين كميتهها حضور داش��تند .آن
هنگام آقاي عراقچي به عن��وان معاون وزارت امور خارجه به
همراه آقاي جليلي در مذاكره با گروه  5+1حضور داشت .من
آق��اي عراقچي را به عنوان رابط و نماينده وزارت امور خارجه
با كميتههاي تش��كيل ش��ده مرتبط توس��ط آقاي روحاني،
تعيين كردم تا دوس��تان دولت يازدهم را در جريان مذاكرات
هس��تهاي ايران و گ��روه  5+1قرار دهد .آق��اي خاجي را هم
مأمور گزارش دهي – همراه با مس��تندات و مدارك -درباره
مذاكرات محرمان��ه ايران و امريكا كردم .خ��ودم هم نامهاي
براي آقاي دكتر روحاني نوش��تم و خدمت ايشان هم رفتم و
گفت��م كه ما چنين مذاكراتي را با امري��كا انجام داديم و االن
هم بنا به توصيه رهب��ر معظم انقالب اين مذاكرات را متوقف
كرديم تا حضرتعالي اين مس��ير را ادامه دهيد .آقاي روحاني
وقتي در جري��ان جزئيات اين مذاكرات قرار گرفتند ،موضوع
برايش��ان باور پذير نبود .به ايش��ان گفتم كه حضرتعالي بعد
از اينكه تنفيذ انجام ش��د ،اين مسأله را سرعت دهيد .خداي
نكرده آن را رها نكنيد تا مانند گذش��ته ،حدود هش��ت ماه را
به عنوان فاصله تش��كيل دو جلس��ه از دس��ت ندهيم .پس از
انتخابات و در دولت تدبير و اميد ،شرايط كشور متحول شده
بود .رئيس جمهوري ،وزير خارجه و نهاد شوراي عالي امنيت
مل��ي همه هماهنگ ،همفكر و همدل بودن��د .بنابراين ،روند
مذاكرات شتاب گرفت و دوره تازهاي براي حل و فصل پرونده
هستهاي آغاز شد.
چرا مقامات امريكاي�ي پيغام خود را براي
رئي�س دولت ايران نفرس�تادند؟ ب�ه هر حال
ايشان از نظر سطح سياسي در جايگاه باالتري
ق�رار دارن�د و پيش ف�رض هم اين اس�ت كه
ميتوانستند نقش تأثيرگذارتري ايفا كنند؟
آنها ترجيح دادند از طريق كانال خارجي (واس��طه) وارد
مذاكره با ايران ش��وند .در آن زمان ارتب��اط خوبي هم ميان
وزي��ران خارجه اي��ران و عمان برقرار بود كه باعث ش��د اين
كشور پيامآور امريكاييها براي شروع مذاكره با ايران باشد.
فقط نگاه مثبت عمان به وزارت خارجه بود
كه باعث شد از اين كانال وارد شوند؟
وزارت امورخارج��ه در دس��ترسترين كانال ايراني براي
مقامات عماني بود.
به فش�ارهاي زيادي كه در آن دوره به شما
وارد شد اشاره داش�تيد .با توجه به آن فضا و
مخالفتهايي كه گفتيد ،انگيزه اصلي ش�ما از
پيگيري جدي اين قضيه چه بود؟
اين مورد ،س��ؤال همه دوستان نيز هست .بنده از ابتداي
پرونده هستهاي كه از حدود  12سال پيش شروع شده است،
حضور داش��تهام و ميدانستم كه اين چالش چگونه آغاز شد
و چه مش��كالت و مس��ائلي آفريد .در بخشهاي مختلف از
جمله در س��ازمان انرژي اتمي ،وزارت ام��ور خارجه ،وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و همچنين در مأموريتهاي خارج
از كش��ور ،مسئوليت داش��تم .ش��رايط مردم را ميديدم كه
بيدلي��ل در يك تنگنا و فش��اري قرار گرفت��ه بودند كه غير
ضروري بود .بنده در اين انديشه بودم كه در چنين شرايطي
مأموريت وزير امورخارجه چيست؟ مأموريتش اين است كه

