دش��منان ايران را دور بكند ،دوستانش را زياد كند ،دشمنان
را به دوست تبديل كند تا آنجا كه ميتواند سعي كند شرايط
بينالملل��ي كش��ورش را به گون��هاي فراهم كن��د كه مردم
دسترس��ي بهتري به جوامع و ارتباطات بينالمللي داش��ته
باش��ند .ما به سهم خود ميخواستيم دفع شر كنيم و بتوانيم
اين پرونده را به هر وسيلهاي حل و فصل كنيم.
در واق�ع احس�اس مس�ئوليت مل�ي و
ش�غليتان به مصلحت س�نجي فردي چربش
پيدا كرد...
بل��ه؛ و گرنه هيچ كس حاضر نبود تحت اين فش��ارها كار
را ادامه دهد .موضوع مذاكره با امريكا بحث بس��يار حساسي
بود .كار با وجود اين اختالف نظرها خيلي سختتر هم شده
بود ولي من ت��ا آخرين لحظه آن را رها نكردم .الحمدهلل االن
هم خوش��حالم و ميت��وان گفت بخش عمده راه طي ش��ده
است و ما به مقصد رس��يديم .مردم خوشحال اند ،آرامش بر
فضاي ذهني افكار عمومي حاكم اس��ت ،يكي دو سال طول
ميكش��د تا آثار توافق بر زندگي مردم مش��اهده ش��ود ولي
همين كه مردم احس��اس خوش��حالي و آرامش ميكنند و
احساس ميكنند يك پرونده بزرگ حل شده براي ما خيلي
ارزشمند است؛ يعني يك مانع رواني رفع شده است .رفع اين
مانع رواني خيلي مهم است.
درنخس�تين مالقات ش�ما با آقاي روحاني
بع�د از انتص�اب ايش�ان ب�ه عن�وان رئي�س
جمهوري چه مسائلي مطرح شد؟
وقتي خدمت آقاي دكترروحاني رسيدم گزارش مكتوب
و ش��فاهي درباره مذاكرات را با انتخاب چند سند به صورت
مكتوب به ايش��ان ارائه دادم .نحوه مذاكرات انجام شده را نيز
ش��رح دادم و گفت��م كه رهبر معظم انق�لاب فرمودند از اين
به بعد حضرتعالي عهده دار اين مس��ئوليت باش��يد و كار در
زمان اس��تقرار وزير جديد امور خارجه در وزارتخانه هرطور
ك��ه مصلحت ميدانيد پيش رود .ايش��ان در ابت��دا خيلي با
تعجب برخورد كردند؛ برايش��ان باور نكردن��ي بود؛ به آقاي
دكترروحاني توصيه كردم كه اين مذاكرات را جدي بگيريد و
به آن سرعت دهيد كه واقعاً هم ايشان همين كار را كردند.
ب�ه نظر ميرس�د كه دي�دگاه ت�ان درباره
مذاكرات هستهاي با نگاه روحاني درخصوص
نحوه پيگي�ري مذاك�رات همجنس ب�ود .در
هم�ان جلس�ه ،رئيس جمه�وري پيش�نهاد
جدي�دي در رابطه با هم�كاري با دولت جديد
به شما دادند؟
در آن جلس��ه كه نه؛ اما جلس��ه بعد من را خواستند و سه
مس��ئوليت را پيش��نهاد دادند و اولويت دادند ك��ه بپذيرم.
م��ن عالقهاي به پذيرش مس��ئوليت نداش��تم .اگر حمل بر
خ��ود س��تايي نباش��د ،باي��د بگويم ك��ه هيچ وق��ت دنبال
مس��ئوليت نب��ودم و اين لطف خدا بوده اس��ت ك��ه از بنده
خواس��تهاند پذيراي مسئوليت باش��م؛ حال چه زمان آقاي
دكت��ر احمدينژاد ،چه زمان آقاي خاتم��ي ،چه زمان آقاي
هاش��مي و چه زمان رياس��ت جمهوري رهبر معظم انقالب.
يعني من از ابتداي انقالب تا به امروز يك مس��ئوليتي داشتم
و هيچ گاه بدون مس��ئوليت نب��ودم .هيچ وقت هم من دنبال
اينكه خودم را براي مسئوليتي عرضه كنم نبودم.
س�ه پيش�نهاد آقاي روحاني به ش�ما چه
بود؟
در دولت نهم مقدماتي فراهم ش��ده ب��ود تا من به عنوان
دبير كل اپك گازي در قطر به اين كش��ور بروم كه االن آقاي
دكتر عادلي عهده دار اين مسئوليت است؛ يك پيشنهاد هم
از يك كش��ور عربي منطقه خليج فارس داش��تم تا به عنوان
مش��اور رئيس آن كشور ،مسئوليت س��اخت يك مجموعه
علمي در آن كشور را به دست گيرم.
اين كشور ،امارات بود؟
حاال ديگر اسم آن را نميگويم؛ مقامات اين كشور گفتند
ميخواهي��م يك مجموع��ه علمي فراهم كنيم ش��ما بياييد
مسئوليت آن را با اختيار تام به عهده بگيريد .من از آقاي دكتر
روحاني اجازه خواستم كه مس��ئوليتي را در دولت ايشان به
من واگذار نكنند؛ ديگر خس��ته شده بودم .پيشنهادات آقاي
دكتر روحاني مربوط به س��ازمان انرژي اتمي و وزارت علوم
بود و سومي هم ادامه خدمت در جايگاه ديگري بود.
اولويتبن�دي به چه صورت بود؟ميتوانيد
بگوييد رياست س�ازمان انرژي اتمي اولويت
چندم بود؟
سازمان انرژي اتمي اولويت سوم ،وزارت علوم اولويت دوم
و اولوي��ت اول يك مورد ديگر .من گفتم «آقاي دكتر اولويت
اول اص ً
ال در حوزه تخصص من نيست؛ نه اينكه بخواهم شانه
خالي كنم .نميتوانم عهده دار كاري كه بلد نيستم شوم».

مونيز مرا بيشتر
ميشناخت تا من مونيز
را؛ من آقاي مونيز را از
دور در اجالس ساالنه
آژانس بينالمللي
انرژي اتمي ديده بودم.
زماني كه در MIT
دانشجوي دكترا بودم
ايشان تازه به عنوان
هيأت علمي پذيرفته
شده بود .ايشان  5سال
از من بزرگتر است.

هرچه ايش��ان محب��ت كرد و اصرار كرد گفت��م من واقعاً
ش��رمنده ام .پيش��نهاد وزارت علوم ه��م از آن جهت بهبنده
داده ش��د كه دو بار در سمت معاون وزير علوم  -يك بار اوايل
انقالب و يك بار بعد از جنگ -تجربهخوبي كسب كرده بودم
كه به بيش��ترين تغييرات س��ازنده در اين وزارتخانه منتهي
شده بود .درباره اين پيشنهاد نيز به آقاي دكتر روحاني گفتم
كه ديگر براي وزارت علوم ش��خصيت مناسبي نيستم و بهتر
است فرد ديگري را برگزيند .نهايتاً تقدير اين گونه بود كه به
سازمان انرژي اتمي بيايم.
شناخت قبلي ش�ما از روحاني و ظريف در
چه سطحي بود؟
زماني كه س��ال  2002ماجراي پرونده هس��تهاي ايران
شروع شد و جناب آقاي دكتر روحاني به عنوان دبير شوراي
عالي امنيت ملي مس��ئوليت مذاكرات هس��تهاي را به عهده
گرفت ،من نماينده ايران در آژانس بودم و در مذاكرات حضور
داشتم .بعد هم وقتي سه كش��ور اروپايي فرانسه ،انگليس و
آلمان ( )EU3براي مذاكره به ايران آمدند جناب آقاي دكتر
ظريف هم در اين مذاكرات حضور داش��ت لذا از آن زمان در
حال تماس مستمر و دائم با يكديگر هستيم.
آي�ا در آن دورهاي ك�ه روحاني و ظريف به
تعبيري حاش�يه نشين ش�دند ،ارتباط شما با
آنان ادامه داشت؟
بله ،در وزارت خارجه ك��ه بوديم از آقاي ظريف خواهش
كرديم برگردند اما خودش��ان را بازنشس��ت كرده بودند و در
دانش��گاه وزارت امور خارجه به طور جدي مشغول تدريس
بودند؛ ايش��ان در پاسخ به خواس��ته ما براي بازگشتشان به
عرص��ه گفتند من بازنشس��ت ش��ده ام .جناب آق��اي دكتر
روحاني را هم زماني كه وزارت خارجه بودم در ش��وراي عالي
امنيت ملي مالقات ميكردم و در ارتباط بوديم.
موضعگيري امريكاييها در نشس�تهاي
اولي�هاي كه در دول�ت يازدهم مي�ان ايران و
گروه  5+1برگزار شد ،چگونه بود؟
بع��د از آغاز به كار دولت يازدهم ك��ه همزمان با دور دوم
رياس��ت جمهوري اوباما بود ،مذاك��رات جديد ميان ايران و
گ��روه  5+1كليد خ��ورد .اين بار در امري��كا آقاي كري ديگر
س��ناتور نب��ود بلكه به عن��وان وزير امور خارجه اين كش��ور
منصوب ش��ده بود .ك��ري پيش از آن هم به عنوان س��ناتور
از جانب اوباما به عنوان مس��ئول پيگيري پرونده هس��تهاي
گماشته ش��ده بود كه بعدها به مقام وزارت خارجه ميرسد.
پيش از آن ،رابط عماني كه رابطه نزديكي با كري داش��ت به
ما ميگفت كه كري بزودي وزير خارجه ميش��ود .در زماني
كه مذاكرات محرمانه با امريكاييها در عمان جريان داشت،
شرايط براي گرفتن امتياز از امريكا ،مساعدتر بود .بعدها كه
دولت يازدهم و دولت امريكا مستقر شدند و آقاي كري وزير

امور خارجه ش��د امريكاييه��ا از موضع محكم تري صحبت
ميكردند .ديگر به آن صورت شوق و اشتياقي براي پيگيري
مذاكره نداش��تند .مواضع آنها س��ختتر ش��ده بود و آستانه
مطالباتش��ان باالتر رفته بود اما در س��مت ايران هم شرايط
متحول ش��ده بود و هيأت مذاكره كنندهاي بس��يار حرفهاي
مس��ئوليت مذاكره با كش��ورهاي  5+1را برعهده گرفته بود.
نكت��ه مثبت ديگ��ر آن بود كه جناب آق��اي دكتر روحاني بر
پرونده اش��راف داش��تند .حدود و ثغور پرونده را ميدانست
و در نتيج��ه ميتوانس��ت اس��تراتژي خوبي براي پيش��برد
پرونده هس��تهاي طراحي كند .آق��اي روحاني در عين حال
مس��ئوليت همه امور را هم پذيرفت .ممكن اس��ت خيليها
عقب نش��يني كنن��د و بگويند چرا خ��ود را در معرض خطر
قرار بدهم اما مسئوليتپذيري آقاي دكتر روحاني خيلي باال
بود .اما بعضيها كه از جنبه سياسي نگاه ميكنند ميگويند
خطرپذيري ايش��ان باال بود و ريسك زيادي را به جان خريد.
زيرا اگر نتيجه نميگرفت به گونهاي و اگر بهترين نتايج را هم
ميگرفت باز ب��ه گونهاي ديگر آماج انتقادات قرار ميگرفت.
به هر حال ايشان پذيرفت كه عهدهدار اين مسئوليت باشد و
الحمدهلل خداوند هم كمك كرد و ايشان سربلند بيرون آمد.
آيا ايش�ان سخناني هم داش�تند كه مايه
قوت قلب شما در برابر منتقدان باشد؟
انتق��ادات از دو حالت خارج نيس��ت؛ يكس��ري انتقادات
صادقانه و خالصانه در جهت بهتر ش��دن كار مطرح ميشود
كه با طي��ب خاطر مورد پذي��رش قرار ميگي��رد .اما برخي
انتقادات در واقع بيانكننده موضع سياس��ي و خواستههاي
شخصي است كه طي آن مواردي مطرح ميشود كه موجب
ايجاد نگراني در افكار عمومي ميشود ،گويي كه كار خالفي
در تفاهم هستهاي اتفاق افتاده است .در صورتي كه اينطور
نيس��ت و برخي حتي از نظر علمي مسائل نادرستي را مطرح
ميكنند ،براي اينكه افكار عمومي فرصت اين را ندارد كه به
جزئيات فني و علمي بپردازد .اگر كسي يك عنوان دانشمند
براي خود قائل باش��د ،آن وقت براحت��ي هر مطلبي را تحت
عنوان نقد ب��راي افكار عمومي مط��رح ميكند .االن هم كه
سيل دانشمند هس��تهاي راه افتاده اس��ت .اين دانشمندان
هس��تهاي بياين��د بگويند مقاالتش��ان كجا اس��ت؟ چند
فارغالتحصيل آنان ،االن عهده دار مس��ئوليتهاي سنگين
در سازمان انرژي اتمي هس��تند؟ چه ابداعي داشتهاند؟ اين
دس��ته از افراد با اطالعات نادرس��ت ،نتايج كام ً
ال اش��تباهي
درباره مس��ائل و برنامههاي هس��تهاي كش��ور به مردم ارائه
ميدهند .مثل معروفي اس��ت ك��ه ميگويد «برخورداري از
عل��م و دانش ناقص و عدم تس��لط كافي بر عل��م مورد ادعا،
خطرناكتر از جهل و بيعلمي اس��ت» زيرا كسي كه جاهل
اس��ت چيزي نميداند اما كسي كه نصف علم را دارد ناگهان
خطاهاي��ي ميكند چ��ون فكر ميكند ميدان��د و در نتيجه
حرفهاي��ي ميزند كه همه چي��ز را به ه��م ميريزد .آقاي
روحاني در جريان مذاكرات هس��تهاي بر سر رعايت خطوط
قرمز خيلي حساس بودند .خودشان اخيراً گفتند كه چند بار
ب��ه مذاكرهكنندگان گفتم ميز را ترك كنيد .ايش��ان يك بار
در مورد آس��تانه خط قرمزهاي رهبري به تيم مذاكرهكننده
گفتن��د كه اين مطالبات را به دس��ت ميآوري��د در غير اين
صورت اص ً
ال كل توافق را نميخواهيم.
مي توانيد بگوييد چه مواردي؟
بل��ه چن��د مورد ب��ود .برخ��ي تص��ور ميكنند ك��ه تيم
مذاكرهكننده درباره مسائل هستهاي شخصاً تصميمگيري
ميكند در حالي كه اينطور نيس��ت .در اين باره با نهادهاي
مختلف و مرتبط با اين موضوع مشورت انجام ميشود؛ رهبر
معظم انق�لاب در جريان كليات و جزئي��ات قرار ميگيرند؛
آقاي دكت��ر روحاني درباره جزئيات بح��ث ميكند و به اين
ترتيب حدود و اختيارات تيم مذاكرهكننده مشخص ميشود
و در مرحله بعد تيم مذاكرهكننده س��عي ميكند به گونهاي
عمل كند كه نسبت به آن چارچوبي كه تعيين شده حداكثر
امتيازات را به دس��ت آورد .كف را تعيين ميكنند ،اما به اين
معني نيست كه ش��ما برويد و به حداقل اكتفا كنيد .حاال در
مواقع��ي از زمانهاي مذاكره موضوعاتي طرح ميش��ود كه
پيشبيني نشده اس��ت و اينجا تجربه آقاي ظريف به عنوان
يك ديپلمات بسيار با سابقه به كار ميآيد .آقاي دكتر ظريف
با توج��ه به س��وابق ديپلماتيك خود ،هم به مس��ائل روابط
بينالملل بخوبي اشراف دارد و هم در جريان جزئيات پرونده
هس��تهاي از ابتدا تا به امروز بوده اس��ت .لذا وقتي در جريان
مذاكره با پيش��نهادات غير قابل پيشبيني روي ميز رو به رو
ميشود ،آنقدر اشراف دارد كه در حيطه كاري خودش بتواند
به جمعبندي مطلوب مورد نظر ايران برسد.
خ�ب ،اگ�ر موضوع�ي مطرح ميش�د كه
تي�م مذاكرهكننده به تنهايي نميتوانس�تند
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
در رابطه با حضور شما
در مذاكرات هستهاي دو
ديدگاه مطرح است؛ يك
ديدگاه معتقد است كه
مذاكرات از نظر سياسي
حل و فصل شده بود و
حضور شما براي حل
مسائل فني باقيمانده
ضرورت پيدا كرد و نگاه
ديگر بر اين باور است
كه به بنبست رسيدن
مذاكرات در مسائل فني
نياز به مشاركت شما در
مذاكرات را ضروري كرد؛
خب چه شد كه شما به
مذاكرات ملحق شديد؟
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