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ناگفت ه های علی اکبر صالحی ازمذاکرات عمان

ظریف محتویات کالسورش را منتشر کند

«میگفتنــد فاتحه صنعت هســتهای
خوانده شــده ،اما امروز میگویند فوراً
غنی سازی  ۲۰درصدی را آغاز کنید»؛
علــی اکبــر صالحــی ،رئیــس ســازمان
انــرژی اتمــی امــروز در گفــت و گویی با
ســایت «انتخــاب» بــه توضیــح درباره
مســائل متعــددی پرداخــت؛ از طــرح
گالیههایی از منتقدان برجام و انتقاد از
قانون جدید هستهای گرفته تا خاطراتی
کمتــر گفتــه شــده از مذاکــرات عمــان
در دولــت دهــم .او در ایــن مصاحبــه
توضیــح میدهد که صنعت هســتهای
کشــور بر خالف آنچه که تبلیغ میشود
نــه تنها تعطیل نشــده بلکــه فعالتر از
گذشته اســت .معاون رئیس جمهوری
بــا دفــاع مجــدد از برجــام ،نبــود آن را
زمینهســاز اجماع دوبــاره جهانی علیه
ایران دانســته اســت .او در بخشی دیگر
از این مصاحبه داستان جنجال برانگیز
و محرمانــ ه کانال دوم مذاکره با آمریکا
در دولــت احمــدی نــژاد و اســتنکاف
رئیــس دولــت دهــم از دســتور رهبــری
برای هماهنگی این کانال را شــرح داده
و از محمــد جــواد ظریــف میخواهــد،
تمامــی اســناد آن مذاکــرات را منتشــر
کنــد تا «ملت بدانند در آن ســالها چه
گذشت؛ هم آموزنده است و هم تاریخ
به قضاوت خواهد نشست»
بخــش اصلــی ســخنان رئیس ســازمان
انــرژی اتمی در ایــن مصاحبه امــا ناظر
به بحثهای هســتهای بــود .او به عنوان
منتقد قانــون اخیر مجلس در خصوص
مسائل هستهای ظاهر شد و این قانون را
جهت اجرا شدن «نامتجانس» توصیف
کرد .دلیل او برای این توصیف هم عدم
هماهنگــی و نبود زمینههــای اجرای آن
است .او با اشاره به الزام این قانون برای
انجام اقدامــات فنی در حوزه هســتهای
گفــت« :دوســتان میگفتنــد فاتحــه
صنعت هسته ای خوانده شده اما امروز
مــی گویند فوراً غنی ســازی  20درصدی
را آغــاز کنید ».معــاون رئیس جمهوری

افــزوده اســت« :اگــر صنعــت هســتهای
نابــود شــده و فاتحــهاش را خواندهانــد،
پس چــه میگویند همان آنــی که قانون
مجلس ابالغ شد ،اجرایش کنید؛ خودرو
هم بخواهید روشــن کنید به این سرعت
نمیشود».
نقش شهید فخری زاده در برجام چه
بود؟
صالحی همچنین درباره نقش شــهید
فخــریزاده در مذاکــرات برجــام هــم

گفتــه اســت« :شــهید فخــری زاده در
مذاکرات برجام حضور نداشت ،اما با
ایشان مشورت میشد ».او با رد ادعای
جاسوسی بازرسان سازمان بینالمللی
انــرژی اتمی هــم گفته اســت« :با این
روشها (اخراج بازرسان هستهای) که
نمیشود کشــورداری و حکمرانی کرد
کــه همه چیز را قطع کنیــم .معزول از
دنیا کنیم .درهیچ کنوانسیونی نباشیم.
در هیچ قراردادی نباشــیم .دور کشــور

انتقاد از قانون جدید هستهای
صالحــی همچنیــن الزامات یاد شــده در این قانــون را همان موارد
«گام پنجم» خوانده اما گفته است« :تعجب میکنم شورای نگهبان
چگونــه این قانون مجلس را تصویب کرده اســت؛ میگویند هزارتا
سانتریفیوژ آی آر  6بسازید ،اما نگفته اند پولش را کی میدهد؟ اگر
از منابع داخلی باید تأمین شود اینها یا نمیدانند منابع داخلی ما
چــه قدر اســت یا نمیداننــد ارزش هر ســانتریفیوژ آی آر  6چه قدر
است! لذا این یک نقص در قانون است ».او درباره این ابهام مالی
همچنین توضیح داده است« :ازعده ای در دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی پرسیدهاند گفتهاند ظاهرا این تأمین میشود .خب این
طور که نمی شــود قانونگذاری کرد ،بــه اعتبار صحبت یک نفر ».او
همچنین گفته است« :بعید می دانم در این چند ماهه باقی مانده
پرونده هسته ای به دبیرخانه شورای امنیت ملی برود».

را ببندیم .خفه میشــویم این جوری.
هر کنوانســیونی ،هر معاهده و قرارداد
بیــن المللــی بخشــی از حاکمیــت
شــما را محــدود میکنــد این یــک امر
طبیعی است اما در ازای آن امتیازاتی
بــرای شــما قائــل میشــود ».معــاون
رئیــس جمهوری در بخــش دیگری از
ســخنانش بــه توضیــح دربــاره برجام
و پیشــینه مذاکــرات آن پرداخــت .او
بــا تاکید بــر اینکــه «اگر برجــام به هم
بخورد ما قطعاً با اجماع جهانی روبه
رو میشــویم» ،گفت« :نام کشورهایی
را میتوانــم ببرم که دوســتی نزدیکتر
از آنهــا نداشــتیم ،امــا میگفتنــد
نمیتوانیــم بــا شــما همــکاری کنیــم.
بنابرایــن اگر برجام نباشــد و ما دوباره
به شــورای امنیت بــاز گردیــم فاجعه
می شود .آن وقت می خواهیم چه کار
کنیم؟»
چرا مذاکرات عمان طول کشید؟
او در این زمینه توضیح داد« :آقا دستور
فرمــوده بودنــد مذاکرات بــا آمریکا در
مســقط و مذاکرات  5+1باید هماهنگ
جلــو رود؛ گفتــه بودنــد رئیــس جمهور
متولــی هــر دو مســیر باشــد ،امــا آقای
احمدی نــژاد اســتنکاف کردنــد .وقتی
نظــر حضــرت آقــا را بــه ایشــان گفتم،
گفتنــد آمادگی چنیــن کاری را ندارم».
علــی اکبــر صالحــی در ایــن بخــش از
سخنانش از وزیر امور خارجه خواست:
«اگــر امکان دارد یک کالســور بزرگ که
مربوط به مذاکرات محرمانه در عمان
اســت را منتشــر کنند .االن هم که دیگر
بحــث ســری نیســت چــون مکشــوف
شــده اســت .عیناً حتــی دستنوشــتهها
هم وجــود دارد .خیلــی ارزش تاریخی
دارد بــرای نســلهای آینده کــه بدانند
حقیقــت امــر چــه بــوده اســت .دلــم
میخواهــد آقــای دکتر ظریــف این کار
را بکند که برای نســلهای آینده بماند
وگرنه ممکن اســت خدای ناکرده اینها
یکدفعه یکجوری محو شود».

