مقابل با لشكري از متخصصان و كارشناسان ميآمد نه فقط
امريكا ،بلكه اروپا ،چين و روس��يه هم بودند .اما دراين ميان
مذاكرهكنندگان جمهوري اس�لامي اي��ران با عزت و اقتدار،
افتخار آفريدند.
در آغ�از بح�ث گفتي�د ب�ه عن�وان وزير
خارجه ،احس�اس كرديد گي�ر مذاكرات اين
اس�ت كه طرف مقاب�ل موضع واح�دي ندارد
و بايد ب�ا امريكا صحبت كرد .بع�د از مدتي با
س�مت رئيس س�ازمان ان�رژي اتمي ب�ه تيم
مذاكره ملحق شديد و از نزديك روند حاكم بر
مذاكرات را لمس كرديد .برداشت ذهني اوليه
تان با واقعيت چقدر انطباق داش�ت؟ آيا طرف
مذاكره ش�دن با امري�كا ،مش�كالت را كمتر
كرده بود يا نه؟
اگر مذاك��ره با حضور ط��رف امريكايي انجام نميش��د،
واقعيت آن اس��ت كه به نتيجه نميرس��يديم .هيچ كشوري
حاض��ر نب��ود  16روز وزير خارجهاش و تمام كارشناس��ان و
وزير انرژياش بنش��يند با ما مذاكره كنند؛ كدام يك از ديگر
كش��ورهاي درگير در اين موضوع حاضر بودند اين قدر وقت
و انرژي بگذارند؟
ميت�وان اي�ن نتيج�ه را گرفت علاوه بر
تغيير دول�ت ،تغيير تاكتي�ك مذاكره يكي از
كليدهاي گش�ودن قفل گفتوگو و رسيدن به
توافق نهايي بود؟
بدون ترديد همين گونه اس��ت .اگر «مس��ير دوم» تعبيه
نشده بود ،معلوم نبود آقاي ظريف چگونه ميخواست با 5+1
مذاك��ره كند؟ مگر امكانپذير بود؟ ه��ر يك از وزراي خارجه
حاضر در مذاكره با ذوق و س��ليقه خودش موضع ميگرفت و
كار قفل شده بود« .مسير اول» س��ر جايش بود؛ آقاي دكتر
روحاني به مسير دوم اعتقاد داشت؛ نه فقط اعتقاد بلكه عم ً
ال
ثابت ش��د اگر اين مسير دوم نبود ،سالها بايد با بقيه مذاكره
ميكرديم و جلو نميرفيتم.
بع�د از مذاك�رات ل�وزان ظاه�راً تي�م
مذاكرهكننده كش�ورمان به اين نتيجه رسيد
كه طوالني ش�دن مذاكره و تمديد آن عم ً
ال به
نفع ايران نيس�ت به نظر ميرسيد امريكا هم
خواهان اين بود كه هر چه س�ريعتر مذاكره را
به پايان برساند ...آيا دو طرف عزم كرده بودند
در همين دور به مذاكرات خاتمه دهند؟
خير؛ طرف ايراني خ��ودش را مقيد به زمان نكرده بود .تا
آخري��ن لحظه هم خودمان را مقيد به زم��ان نكرديم .يعني
زمان را به عنوان يك عامل در نظر نگرفتيم .اهداف خودمان
را به عنوان عامل اصلي در نظر داش��تيم .اما آن لحظات آخر،
ش��رايط خيلي خوب جلو رفت .درست در  48ساعت آخر در
وين كه س��د شكسته شد ديگر كس��ي نتوانست جلوي روند
موفقي��ت را بگيرد .طرف مقابل ديد كه ايران جدي اس��ت و
روي اصولش ايستاده است .مقيد به زمان هم نيست و به روند
امور تسلط دارد .در نهايت شاهد بوديم كه اين رويكرد ايران
نتيجه بخش بود و توافق خوبي حاصل ش��د كه آغازگر فصل
تازهاي از مناسبات ايران با جهان خواهد بود.
خاط�رهاي از همت�اي امريكاي�ي خود در
مذاك�رات داري�د؟ ش�نيديم آق�اي مونيز به
مناسبت تولد نوه تان هديهاي به شما دادند.
اگر بخواهيد دقيق بگويم اول بن��ده به آقاي مونيز هديه
دادم .نخس��تين بار مقداري عس��ل خوب به همراه آجيل را
به آق��اي موني��ز دادم .از طرف ديگر نوه من  12اس��فند ماه
ب��ه دنيا آمد يعني زماني كه من در مذاكرات حضور داش��تم.
صب��ح كه براي ادام��ه مذاكرات رفتيم ،نميدانم چه كس��ي
به امريكاييها اط�لاع داده بود .تبريك گفتند و پرس��يدند
اس��م اين نوزاد چيس��ت؟ گفتم س��ارا .يكي از اعضاي هيأت
امريكايي گفت اسم دختر من هم سارا است .جلسه بعد آقاي
مونيز لباس كوچك بچگانه با يك عروس��ك كه آرم دانشگاه
« »MITرا داش��ت به من داد و گفت طوري تربيتش كن كه
وارد دانشگاه « »MITشود .گفتم انشاءاهلل .خب ميدانيد
 MITيكي از دانش��گاههاي خوب امريكا اس��ت يعني جزو
دانش��گاههاي برتر اين كش��ور اس��ت و ورود به اين دانشگاه
خيلي مش��كل و براي خارجيها عم ً
ال خيلي س��خت است،
مخصوص��اً اگر بخواه��ي بورس هم بگيري ي��ك كار عجيب
و غريب اس��ت زيرا بسيار پرهزينه اس��ت .آن زمان  43سال
پيش كه من در اين دانش��گاه دانش��جوي دكترا بودم (سال
 )1972ش��هريه  5000دالر بود (اكنون اين ش��هريه ساالنه
 60تا  70هزار دالر اس��ت) ك��ه آن موقع هم پول زيادي بود.
البته م��ن از طريق كار روي يك ط��رح زير نظر ()ERDA
امريكا بورسيه دانشگاه « »MITشدم.

ايران هستهاي در خدمت جهان
بدون سالح هستهاي
بهروز کمالوندي
سخنگوي سازمان انرژي اتمي

هم��واره در طول تاري��خ اگرچه پيش��رفتهاي علمي و
صنعتي و برخ��ورداري از تکنولوژيه��اي جديد باعث رفاه
بيشتر ابناء بشر گرديده الکن دسترسي جريانات ضد بشري
به تواناييها و قابليتهاي تکنولوژيک همين پيشرفتها دامنه
وسعت و شدت خشونتهاي غيرانساني و در نتيجه خطرات
ناشي از کاربرد آن را به زيان بشريت افزايش داده است.
هيچکدام از دستاوردهاي تکنولوژيک در تمام دورههاي
تاريخ بش��ر آثار و نتيج��ه دوگانه مذکور ب��ه عمق و اهميت
اختراع��ي همچون دانش ش��کافت و گداخت هس��تهاي را
نداشته اس��ت .بالفعل کردن انرژي بالقوه نهفته در ذات اين
ذره کوچ��ک و چنانچه اين انرژي بالقوه مديريت ش��ده رها
ش��ود در حوزههاي مختلف به رفاه و آسايش بشريت کمک
کرده در عين حال کاربرد ضد بش��ري آن نيز ميتواند صدها
هزار انسان بلکه نسلها و ملتهايي را در خطر نابودي کامل
و انق��راض قرار دهد .ام��روزه عالوه بر تولي��د صدها ميليارد
کيلووات س��اعت انرژي الکتريکي ،در حوزههاي ديگر چون
پزش��کي اعم از راديوداروهاي تش��خيصي و درماني ،محيط
زيست و غيره ناشي از اين ذره به مصداق شعر هاتف اصفهاني
«دل هر ذره را که بشکافي آفتابيش در ميان بيني» ميتواند
جهاني را روش��ن کند و البت��ه اگر همين انس��ان اراده کند
ميتواند بسوزاند يا ويران و نابود کند.
قدرت تخريبي سالحهاي هستهاي موجود براي چندبار
ناب��ودي کل کره زمين کفايت مينمايد و البته همين قدرت
چنانچه اراده انس��ان بر آن قرار گيرد ک��ه از قدرت بالقوه آن
استفاده نمايد ميتواند جهان او را بهنحو ديگري ،آنگونه که
سعادت او ايجاب مينمايد دگرگون نمايد.
هنگاميکه شبح جنگ هستهاي در نتيجه پايان نظام دو
قطبي بعد از فروپاشي شوروي کنار رفت ،امريکا با قراردادي
 20س��اله بخش مهم��ي از انبارهاي س�لاحهاي روس��يه را
خريداري کرده و تحت نظر کشور فروشنده در قالب سياست
« »Megaton to meagawattي��ا (تبدي��ل مگاتنها به
مگاواته��ا) دهه��ا هزار م��گاوات از برق موردني��از خود را از
محل س��وخت حاصله از تبديل کالهکهاي اتمي به سوخت
نيروگاههاي اتمي توليد کرد .اين قرارداد در س��ال  2013به
پايان رسيد لکن چنانچه روش و مکانيسم الزامآور بينالمللي
براي محو سالحهاي هستهاي با استفاده از همين روش ايجاد
گردد عالوه ب��ر اينکه جهاني امن تر خواهيم داش��ت تا دهها
سال کشورهايي که مصارف عمده برق دارند ميتوانند سهم
مهمي از تأمين خود را بر اين منابع متمرکز نمايند.
سال  1968کشورهاي جهان با امضاي معاهده عدم تکثير
سالحهاي هستهاي ( )NTPگام بزرگي براي رفع نگرانيهاي
بينالمللي ناشي از توس��عه و گسترش سالحهاي هستهاي و
همزمان ايجاد زمينه الزم جهت برخورداري کشورهاي جهان
از نعمت انرژي هس��تهاي برداشتند .هرچند بعد از حدود نيم
قرن مشخص شده اس��ت که کش��ورهاي قدرتمند حاضر به
اج��راي تعهدات خود و کنار گذاردن اين س�لاح ضدبش��ري
نيستند لکن از آنجاييکه با شتاب گرفتن روند جهاني شدن،
ارزشهاي بش��ري بيش از پيش در حال تبديل به ارزشهاي
مش��ترک جهاني است قطعاً سالهاي آينده سالهاي سختي
براي توجيه نگهداري سالحهاي کشتارجمعي از جمله سالح
هستهاي براي کش��ورهاي دارنده سالح هستهاي خواهد بود.

جمهوري اس�لامي ايران همواره در مخالفت با توليد ،انباشت
و بهکارگيري س�لاح کش��تار جمعي از جمله سالح هستهاي
پرچمدار ب��وده و بهترين گواه آن فت��واي تاريخي – مذهبي
مقام معظم رهبري در حرمت اين س�لاح ضد بش��ري است.
رهب��ر معظم انقالب در اجالس غيرمتعهده��ا در تهران نيز با
شعار و سياس��ت «انرژي هستهاي براي همه ،سالح هستهاي
براي هيچکس» آنچه را که ايران اس�لامي ب��راي خود و دنيا
ميپس��ندد را بهطور صريح ،قاطعان��ه و گويا مطرح کردند .ما
معتقديم که جهاني ش��دن اين ش��عار و تحق��ق آن متضمن
س��عادت آينده بش��ريت خواهد ب��ود و با توجه ب��ه عظمت و
اهميت آثار آن طرح ترويج اين سياس��ت در س��طح جهاني را
وظيفه ملي ،ديني و بش��ري خود ميدانيم .خوشبختانه امروز
جمهوري اس�لامي ايران با پيگيري سياستهاي خردمندانه
و ديپلماس��ي هوشمندانه بويژه در طول تالشهاي ارزشمند،
منس��جم و متراکم دو سال گذش��ته جايگاه وااليي در سطح
جهان��ي يافته اس��ت .حصول اين نتيجه ارزش��مند در صحنه
سياس��ت جهاني همزمان با حفظ حق��وق ملت بزرگ ايران و
صيانت از دس��تاوردهاي متخصصين و دانشمندان کشورمان
در صنعت هستهاي بويژه ميراث ش��هداي گرانقدر هستهاي
صورت گرفته اس��ت .اي��ن نتيجه ارزش��مند حاصل مقاومت
حماس��ي ملت بزرگ ايران ،هدايت استراتژيک و ديني رهبر
معظم و مديريت عالمانه و شجاعانه رياست محترم جمهوري،
درايت مس��ئول محترم ديپلماسي کش��ور و همراهي رياست
محت��رم س��ازمان ان��رژي اتمي ايران اس��ت و باي��د از جانب
ملتهاي مس��تقل جهان و نس��لهاي آينده ايران قدر دانسته
ش��ود .جمهوري اسالمي ايران توانس��ته است با تحميل اراده
خود بر کش��ورهاي قدرتمند ضمن تضمين حقوق هستهاي
کشور از جمله حق مهم غنيسازي که ادامه توسعه و بالندگي
توأم با نش��اط اي��ن صنعت را بهگونهاي مطمئ��ن ايجاد کرده
است و در کنار حذف فشارهاي ظالمانه تحريمي فضاي جديد
براي توس��عه همکاريها و در نتيجه ارتقاي س��طح علمي –
تکنولوژيک اين صنعت در ابعاد مختلف پزش��کي ،کشاورزي،
محيط زيست را در کنار امکان توسعه فناوري مرتبط با چرخه
سوخت بويژه توليد سوخت راکتورهاي تحقيقاتي و قدرت را
براي خود فراهم کرده است.
نگاه دقيق بر متون برجام و ضمایم آن بويژه توس��ط اهل
ف��ن گوياي عظم��ت تالشهاي صورت گرفت��ه تيم مذاکره
کننده کش��ورمان اس��ت که به تنهايي در ح��دود  22ماه از
حقوق کش��ور در مقابل قدرتهاي عمده جهاني دفاع کرد.
شهادت انساني وارسته با سابقه  44ساله در صنعت هستهاي
در مقابل نمايندگان ملت و قبول مس��ئوليتهاي ش��رعي،
اخالقي ،عرفي و حرفهاي نتايج فني مذاکرات بهترين دليل
و س��ند براي اثبات مبارزه و مذاکرههای افتخارآميز در يک
برهه حساس از تاريخ ايران اس�لامي است .او نيکو گفت که
اگر امروز مسئوالن کشور ميتوانند به افقهاي دور بنگرند به
اين دليل است که بر شانه مسئوالن قبلي ايستادهاند و يقيناً
مسئوالن و نسلهاي آينده تاريخ هنگامي که به گذشته خود
و امروز ايران بنگرند احس��اس غ��رور و افتخار خواهند کرد و
بر نسلهاي پيش خود و رهبران و مسئوالن بهوجود آورنده
نق��اط عطف تاريخ خود افتخار خواهند ک��رد .آنگونه که ما
امروز به گذشته خود مينگريم و به آن افتخار ميکنيم.
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