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ایران در خاطرات هیالری کلینتون

 
پادشاه عمان استعدادی ذاتی برای انجام کارهای بزرگ دارد

مـا دور میز مجلل ناهار،در کاخ سـلطان عمان که توسـط خـود او طراحی شـده بود نشسـته بودیم.کاخ 
سلطان در مسـقط،نزدیک به راس شـبه جزیره ی عربسـتان واقع شـده است.سـلطان قابوس لباسی بلند 
و گشـاد پوشـیده بود،خنجری تشـریفاتی بـر روی کمربند خـود و عمامـه ای رنگین بر سـر خود داشـته 
و در حالـی کـه لبخند بـر لبانـش بـود بـاال را نـگاه می کرد.بخشـی از بالکـن باالی سـر مـا با تصویـری از 
ارکسـتر پادشـاهی عمان پوشـانده شـده بود.این  خصوصیات،ویژگی های رهبری باهوش و مهربان اسـت 
که بـرای رابطه ی خود بـا آمریـکا ارزش قائل بـوده و قدرت مطلق خـود در چهـار دهه ی اخیر را یک سـره 

بـرای مدرن سـازی کشـور عمان بـه کار برده اسـت.

آنچه کـه سـلطان در ایـن جلسـه به مـن گفـت دراماتیـک تـر از خـود جلسـه بـود.۲۱ ژانویـه ۲۰۱۱ 
بود و تنها چنـد روز تـا تغییـر ژئوپولتیک منطقـه ی خاورمیانه توسـط بهـار عربی باقـی مانـده بود.من از 
یمن،همسـایه ی آشـفته ی عمان به این کشـور آمده بودم و قصد داشـتم پـس از آن بـه کنفرانس منطقه 
ای قطـر رفتـه و به سـران عـرب هشـدار دهم کـه اگر دسـت بـه تغییـرات اقتصـادی و سیاسـی نزنند در 
باتـاق فروخواهنـد رفت.امـا سـلطان آن روز بـر روی موضوع ایـران تمرکـز کرده بود.بن بسـت ناشـی از 
برنامه ی غیرمشـروع هسـته ای ایـران در حـال پیچیده تر شـدن بـود و بـه تهدیدی فـوری بـرای امنیت 

منطقـه ای و جهانـی تبدیل شـده بود.

از سـال ۲۰۰۹ دولت اوباما اسـتراتژی دو مسـیره یعنی فشـار همراه با مذاکره را در قبال ایـران برگزیده 
اما مذاکـرات ایـران و ۵+۱ بـه هیچ نتیجـه ای نرسـیده بود.احتمـال درگیری نظامـی که  احتماال شـامل 
حمله ی اسـرائیل به تاسیسـات اتمـی ایران هم می شـد )ماننـد آنچه در سـال ۲۰۰۷ بـا سـوریه و نیز در 

۱۹۸۱ بـا عراق انجـام داده بـود( در حـال افزایش بود.

سـلطان بـه مـا گفـت که”مـن مـی توانـم کمـک کنـم”.او یکـی از معـدود رهبرانـی اسـت کـه از 
سـوی همـه )کشـورها( بـه عنـوان میانجـی صـادق و درسـتکار مـورد قبـول اسـت و روابـط نزدیکـی با 
واشنگتن، کشـورهای خلیـج و تهـران دارد.او پیشـنهاد داد گفـت و گوهای مسـتقیم و محرمانـه ای میان 
آمریـکا و ایران بـرای حـل موضوع هسـته ای بـه میزبانی این کشـور برگـزار شود.تاشـهای پیـش از این 
برای بـه تفاهم رسـیدن با رژیـم لفاظ ایـران شکسـت خورده بـود اما سـلطان گمـان می کرد کـه ممکن 

اسـت او شـانس این را داشـته باشـد تـا توافـق و خـروج از ایـن بن بسـت را تسـهیل کند.
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لزوم محرمانـه بودن ایـن گفـت و گو ها بـه این دلیـل بود کـه تندروهـای دو طـرف نتواننـد پیش از 
رسـیدن بـه توافـق جلـوی آن را بگیرند.مـن به پیگیـری ایـن پیشنهادمشـتاق بـودم؟ از یک سـو هیچ 
دلیلی وجود نداشـت کـه بتـوان با آن بـه ایرانیـان اعتمـاد کـرد و همه اسـتدالل مـی کردند کـه ایران 
از هر فرصتـی بـرای تاخیـر)در تحریـم و فشـار( و پـرت کـردن حـواس دیگـران)از برنامه اتمـی خود(

اسـتفاده می کند.مذاکـرات جدید می توانسـت باعث شـود کـه ایران بـرای نزدیـک تر شـدن به هدف 
خود یعنی بمب هسـته ای)کـه اسرائیل،همسـایگان ایران و جهـان را تهدید مـی کند( زمـان بخرد.هر 
مشـوقی که ما به عنـوان بخشـی از این مذاکـرات به ایـران پیشـنهاد می دادیم می توانسـت تاشـهای 
چند سـاله برای سـاختن اجمـاع جهانـی به منظور فشـار بـر رژیـم تهـران و تحریم هـای سـخت را به 
عقب بازگردانـد.از سـوی دیگر اما پیشـنهاد سـلطان بهترین شـانس بـرای جلوگیـری از درگیـری و یا 
مسـلح شـدن ایران به سـاح هسـته ای بود.شکسـت ما در حل دیپلماتیک موضوع می توانسـت اتحاد 
جهانـی را که بـرای وضـع و اجـرای تحریم هـا علیه ایـران سـاخته بودیـم از بین ببرد.بـا توجه بـه تمام 
اتفاقاتی کـه تاکنـون افتاده اسـت باور آن سـخت اسـت کـه ایـران یکـی از متحـدان آمریـکا در جنگ 
سـرد بود.شـاه ایران پادشـاهی خـود را مرهـون کودتـای سـال ۱۹۵۳ علیـه دولتی بـود که بـه صورت 
دموکراتیـک انتخـاب شـده و گمـان مـی رفـت کـه بـا کمونیسـم سـمپاتی دارد. کودتایی که  توسـط 
دولت آیزنهاور پشـتیبانی شـد.این کودتا،بخشـی از جنگ سـرد بـود که بسـیاری از ایرانیـان هم چنان 

)نقش(آمریـکا )در آن( را فرامـوش نکـرده اند.

دولـت مـا بیـش از بیسـت و پنـج سـال از روابطـی بسـیار نزدیک بـا ایـران بهـره می بـرد تـا این که 
پادشـاه ایـران توسـط انقابـی مردمی سـرنگون شـد.بنیادگرایان شـیعه کـه توسـط آیـت اهلل روح اهلل 
خمینی رهبـری می شـدند بافاصله قـدرت را در دسـت گرفتنـد و اسـام تئوکراتیک خـود را بر مردم 
تحمیـل کردند.حاکمـان جدیـد ایـران به شـدت بـا آمریـکا مخالـف بودنـد و ما را شـیطان بـزرگ می 
نامید.نوامبـر ۱۹۷۹ تندروهـای ایـران به سـفارت آمریـکا در ایـران حمله کـرده، آن را تصـرف کردند و 
۵۲ آمریکایـی را ۴۴۴ روز گروگان گرفتند.ایـن حادثه نقض فاحـش قوانین بین المللـی و نیر تجربه ای 
وحشـتناک برای کشـور ما بود.بـه یاد مـی آورم کـه اخبار شـبانگاهی هر شـب تعـداد روزهای سـپری 
شـده از گروگانگیری را بـه نمایش مـی گذاشـت.اتفاقی که به بحـران تبدیل شـده بود و هیچ نشـانه ای 
از خاتمـه آن وجـود نداشـت.ماجرا وقتـی تاسـف بارتر شـد کـه عملیـات آزادسـازی گروگانهـا توسـط 
ارتش آمریـکا با سـقوط هلیکوپتـر و هواپیمـای انتقـال دهنـده در بیابـان و کشـته شـدن ۸ خدمه آن 

خاتمـه یافت.
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ادعای آمریکا پیرامون انقالب ایران و سپاه پاسداران
کلینتـون ادعا می کنـد که پـس از وقواع انقالب اسـالمی ایـران، این کشـور به سـمت حمایت از 
تروریسـم دولتی می رود و در این راه از سـپاه پاسـداران و حزب اهلل لبنان اسـتفاده مـی کند.انفجار 
الخبر یکی از وقایعی اسـت کـه وی در خاطرات خود به آن اشـاره می کنـد.۲۵ ژوئـن ۱۹۹۶ به پایگاه 
الخبر در شـرق عربسـتان حمله شـده و در نتیجه این حملـه ۱۹ نظامـی آمریکایی کشـته و ۴۰۰ تن 
دیگـر مجروح مـی شوند.عربسـتان تـا دوسـال از انتقال شـواهد پیرامـون ایـن واقعه بـه آمریکا، 
خودداری مـی کن امـا سـرانجام مدارکی را بـه آمریـکا تحویل مـی دهد کـه در آنها ادعای دسـت 
دشـتن سـپاه پاسـداران ایران مطرح شده بود.سـال ۲۰۱۰ بخشـی از اسـناد بسـیار محرمانه دولت 
کلینتون انتشـار می یابد. این اسـناد نشـان می دهـد که کلینتـون در تابسـتان ۱۹۹۹ طـی پیامی 
کتبی بـه محمد خاتمی همتـای ایرانی خود سـپاه پاسـداران ایران را مسـئول انفجارهـای الخبر در 
عربسـتان سـعودی دانسـته و خواسـتار اسـترداد متهمین این حادثه بوده است. بر اسـاس مدارک 
آرشـیو امنیت ملی بیـل کلینتون پس از “قطعی شـدن” مسـئولیت ایـران در اندیشـه حمله تالفی 
جویانـه به این کشـور بـوده، اما چون بـه تازگـی محمد خاتمـی بعنوان یـک چهره اصـالح طلب به 
قدرت رسـیده بـوده، از این اقـدام صرفنظـر می کنـد و در عـوض پیامی از طریق سـلطان نشـین 

عمان به او ارسـال مـی کند.

انقاب ایـران منجر به چند دهه تروریسـت دولتی شد.سـپاه پاسـداران اسـامی و حزب اهلل کـه بازوی 
نیابتـی ایـران اسـت حمـات مختلفـی را در خاورمیانـه و جهـان انجـام داده اند.از جملـه جنایـات آن ها 
انفجـار سـفارت آمریکا در بیـروت کـه در آوریـل ۱۹۸۳ اتفـاق افتـاد و ۶۳ نفر کـه ۱۷ نفرشـان آمریکایی 
بودندکشـته شـدند،حمله به سـربازخانه دریایی آمریکا در اکتبر ۱۹۸۳ کـه ۲۴۱ آمریکایی در آن کشـته 
شـدند و نیز بمب گذاری بـرج الخبر در عربسـتان که ۱۷ پرسـنل نیـروی هوایی را کشـت و هـزاران نفر را 

مجـروح کرد،می شـود.

ایران هـم چنین یهودیـان و اسـرائیلی هـا را نیـز مـورد هـدف قـرار داده اسـت.انفجار مرکـز فرهنگی 
اسـرائیل در بوینس آیرس آرژانتین که سـال ۱۹۹۴ اتفاق افتـاد و ۸۵نفر را کشـت و هزاران نفـر را زخمی 
کـرد از این نوع حمـات اسـت.وزارت خارجه ایـاالت متحـده آمریـکا متداوما ایـران را فعـال ترین حامی 
تروریسـت دولتی دانسـته و مسـتندا،ارتباط این کشـور با انفجارها،آدم ربایـی ها،هواپیماربایی هـا و انواع 
دیگری از تروریسـم را نشـان داده اسـت.راکت های ایران،سـاح های خـودکار و خمپاره های این کشـور 
برای کشـتن سـربازان آمریکایی،شـرکای آمریکا و نیز شـهروندان،در عراق و افغانستان اسـتفاده می شد.

با توجـه بـه ایـن سابقه،چشـم انـداز ایـران مجهـز بـه سـاح هسـته ای تهدیـد امنیتـی جـدی برای 
اسرائیل،همسـایگان ایران در خلیـج، و با توسـعه ی قابلیت هسـته ای، برای جهان محسـوب میشـد.این 
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دلیـل، علت تصویب شـش قطعنامه توسـط شـورای امنیـت از سـال ۲۰۰۶ بود کـه از ایران می خواسـت 
برنامه اتمـی نظامـی خـود را متوقـف و بـه معاهـده ی منع گسـترش هسـته ای عمـل کند.ایـران مانند 
بیـش از ۱۸۰ کشـور دیگر ایـن معاهـده را امضـا کـرده اسـت.معاهده ای کـه حق اسـتفاده صلـح آمیز از 
انـرژی هسـته ای را به کشـور ها می دهـد و بایسـتی در عوض دارندگان سـاح هسـته ای به سـمت خلع 
سـاح بروند و کشـور های فاقد هسـته ای نیز به سـمت دسـتیابی به این سـاح نروند.اجازه به ایران برای 
دسـتیابی به سـاح اتمی می توانسـت ابتدا در خاورمیانه و توسـط کشـورهای سـنی رقیب ایـران و پس 
از آن در تمـام جهان، سـیلی از کشـورها را بـه این سـمت ببرد.ما می دانسـتیم که ایـران علی رغم فشـار 
و محکومیـت جامعـه جهانی،سـالهابرای توسـعه ی فنـاوری ها و مـواد مـورد نیاز بمـب اتم تـاش کرده 
اسـت.اوایل سـال ۲۰۰۳ این کشـور تقریبا ۱۰۰ سـانتریفیوژ برای غنـی سـازی اورانیوم)یکـی از راههای 
مورد نیاز برای سـاخت سـوخت بمب اتم که دیگـر راه آن پلوتونیـم بـود(در اختیار داشت.سـانتریفیوژها 
با سـرعت بسـیار زیادی مـی چرخنـد و اورانیـوم را تـا درجـه ی باالیی کـه برای سـاخت بمب نیاز اسـت 
غنی سـازی می کنند.این فرآیند)سـاخت سـوخت مـورد نیاز بمـب( فرآیندی مشـکل و دقیق اسـت که 
نیازمند هـزاران سـانتریفیوژ اسـت.طی شـش سـال پـس از آن،در سـایه ی انشـقاق در جامعـه جهانی و 
نیـز خـودداری ایـران از دادن اطاعـات و اجـازه ی دسترسـی بـه آژانس،این کشـور مداما برنامـه ی خود 
را توسـعه داد.هنگامی کـه اوباما به ریاسـت جمهوری رسـید ایران تقریبا ۵ هزار سـانتریفیوژ داشـت.علی 
رغم ادعای رهبر ایـران مبنی بر این کـه هدف ایـران از برنامه هسـته ای اهداف صلح آمیز علمی،پرشـکی 
و نیز تجاری است،دانشـمندان ایـن کشـور،در مکان هایی که در اعماق کوه ها سـاخته شـده بـود اورانیوم 
را در درجه ها و انـدازه های مختلف،بـه طور محرمانه غنی سـازی مـی کردند.امری که هـر آدم معقولی را 

بـه انگیزه هـای این کشـور مشـکوک مـی کرد.

برای مـدت کوتاهـی در اواخر دهـه ۱۹۹۰ این امیـد وجود داشـت که ایران مسـیر دیگـری را برگزیند.
سـال ۱۹۹۷ فردی نسـبتا میانـه رو به عنـوان رئیس جمهـور انتخـاب شـد.محمد خاتمی کسـی بود که 
در مصاحبـه ی تلویزیونـی بـا رسـانه ای آمریکایـی گفت مـی خواهـد دیوار بـی اعتمـادی میان ایـران و 
آمریـکا را فروبریزد.دولـت آمریکا پـس از حادثـه ی الخبـر ماحظات قابـل درکی داشـت اما بـا این حال 
بیـل کلینتـون محتاطانـه، گام هـای متقابلی)دربرابر  ایران( برداشـت. مـی توان بـه اشـاره ی کلینتون به 
ایران در پیـام ویدئویی عیـد فطر اشـاره کرد:”امیـدورام بـه زودی در حالی که یـک بار دیگـر روابط خوبی 
بـا ایـران داریم ایـن روز)عیـد( را ببینیـم.” دولـت کلینتـون برای شـروع گفـت و گو بـا ایران پالـس های 
 دیپلماتیـک متعددی بـرای این کشـور ارسـال کـرد.از جملـه آن ها مـی توان بـه نامه ای اشـاره کـرد که 
توسـط دوسـت مشـترک ما یعنی عمان ارسـال شـد.وزیر خارجـه وقت آمریـکا آلبرایـت بـا عذرخواهی 
رسـمی از نقش آمریکا در کودتای ۱۹۵۳ و برداشـتن تحریم هایی مشـخص شـاخه زیتـون هایی علنی تر 
برای ایـران فرسـتاد.اما ایـران هیچ گاه این مسـیر را تمامـا ادامه نداد و بخشـی از این مسـاله هـم به خاطر 
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جلوگیـری تندروهـا از اقدام توسـط خاتمـی بود.حمـات ۱۱ سـپتامبر آمریکا و امبـد های بوجـود آمده 
پـس از آن بـرای همـکاری ایـران با آمریـکا در افغنسـتان کـه دارای مـرز گسـترده ای بـا ایران اسـت می 
توانسـت خاتمی را در پیش بـرد همکاری یـاری کند امـا سـخنرانی ۲۰۰۲ بـوش کـه در آن ایران،عراق و 
کره شـمالی را محورهای شـرارت خواند هرگونه امید بـه گفت و گـو دو کشـور در آن زمـان را از میان برد.

گفت و گو به جای بی اعتنایی
پیـش از روی کار آمـدن دولـت محمـود احمـدی نـژاد و در دولـت خاتمـی، مذاکراتـی پیرامون 
برنامه هسـته ای، بیـن ایران و سـه کشـور اروپایی فرانسـه، آلمـان و انگلیـس در حال انجـام بود.
ایـن مذاکرات از سـال ۸۲ آغاز شـد و تـا روی کار آمـدن دولت نهم ادامـه داشت.حسـن روحانی که 
رئیس تیـم مذاکـره کننده ایـران بـود بعدهـا در کتاب خاطـرات خـود ضمن انتشـار نامه خـود به 
البرادعی، به زیاده خواهی های سـه کشـور نسـبت بـه ایـران اعتراض کـرده و هم چنیـن بیان می 
کند که با دسـتور رهبـر انقالب تعلیـق داوطلبانـه ایران نیـز در همین زمان شکسـته می شـود.در 
این دو سـال آمریکا بـه مذاکره با ایـران نپیوسـته و راهبردی جنـگ طلبانـه در برابر این کشـور را 
در پیش مـی گیرد.با این حـال هنگامی کـه هیالری کلینتـون بـه وزارت خارجه منصوب می شـود 
ضمن اعتراض تلویحی نسـبت بـه دوره بـوش اولیـن و مهم تریـن کار خـود در زمینه هسـته ای را 
توجه به دیپلماسـی و نیـز چانه زنی بـرای توقـف برنامه هسـته ای نظامـی ادعایی ایـران اعالم می 

. کند

آن زمـان اروپـا گفت و گـو بـا ایـران در زمینه هسـته ای را رهبـری می کـرد اما ایـن گفـت و گوها پس 
از جایگزینـی احمـدی نـژاد )انـکار کننده هولوکاسـت و کسـی کـه مداما نسـبت بـه غـرب بدگویی می 
کـرد و اسـرائیل را تهدید بـه از میان بـردن می کرد( بـه جای خاتمـی در سـال ۲۰۰۵ متوقف شـد.من در 
مدت زمانی که نماینـده ی نیویورک بـودم طرفدار فشـار بر ایـران و بازوهـای نیابتـی اش بودم.هم چنین 
به وضـع تحریم هـا علیه ایـران و نیـز تروریسـت شـناختن سـپاه پاسـداران بـه رای دادم.همان طـور که 
بارها گفتـه ام مانمـی توانیم،مـا نباید به ایـران اجـازه دهیم کـه بمب اتمی بسـازد و یـا به آن دسـت پیدا 
کند.بـدون اجمـاع گسـترده جهانی،تحریم هـای یک جانبـه آمریکا تننهـا می توانسـت به میـزان کمی 
از رفتـار ایـران جلوگیری کنـد.در یکـی از شـماره های سـال ۲۰۰۷ نشـریه ی فـارن افرز نوشـتم:”دولت 
بوش از گفـت و گو با ایـران بر سـر برنامه هسـته ای این کشـور امتناع کـرد و از ایـن طریق ترجیـح داد به 
جای تغییـر رفتار نادرسـت ایـران آن را نادیـده بگیرد.”هم چنین نوشـتم که:”اگـر ایران به تعهـدات خود 
عمل نکنـد آن گاه جامعه بیـن المللی باید همـه گزینه هایـش را روی میز نـگاه دارد.” با مشـخص نکردن 
دقیق گزینه هـا، یکـی از آن ها می توانسـت حملـه ی نظامی خوانده شـود اما مـن تاکیدکردم کـه اولین 

انتخاب دیپلماسـی اسـت.
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با این همـه اگـر آمریـکا در اوج جنـگ سـرد و در حالـی که هـزاران موشـک شـوروری شـهرهای ما را 
نشـانه گرفتـه بود توانسـت بـا این کشـور مذاکـره کند مـا نیـز نبایـد از مذاکـره با دیگـر دشـمنان،مانند 
ایران در شـرایط مناسـب بترسـیم.این مسـاله نکته ای ظریف برای توازن قـوا )افزایش احتمـال حمله ی 
نظامی در حالی که مشـغول دیپلماسـی هسـتیم( و در عین حال کاری سـخت اسـت. سیاسـت خارجی 
تاثیر گذار همیشـه چمـاق و هویـج را با هم اسـتفاده کـرده اسـت و ایجاد تـوازن میـان این دو بیـش تر از 
آن کـه یک علم باشـد هنـر اسـت.در گرماگـرم مرحلـه ی مقدماتـی انتخابات ریاسـت جمهـوری ۲۰۰۸ 
مـن در مناظـره ای بـه سـخنان اوبامـا که گفتـه بـود “تمایـل دارد بـدون هیـچ پیش شـرطی بـا رهبران 
ایران،سـوریه،ونزوئا،کوبا و کـره شـمالی در سـال اول ریاسـت جمهوری خود دیـدار کند” خـرده گرفتم.

من به او گفتـم با این کشـورها مذاکره کنـد اما بـه آنها قول ماقـات عالی رتبـه ی این چنینـی ندهد مگر 
این که ما نیـز در عـوض چیزی از آنهـا بگیریـم.در مقابل، سـتاد انتخاباتـی وی مرا بـه ادامـه ی روند بوش 
و امتناع از گفـت و گو با دشـمنانمان متهم کـرد. مـن هم چنین زمانی کـه به رهبـران ایران هشـدار دادم 
در صورتـی که به اسـرائیل جلوی چشـمان من حملـه ی هسـته ای کنند ایـاالت متحده تافـی می کند 
و ما می توانیم آنهـا را به کلی محو کنیـم باعث ایجاد دردسـری دیگر در آوریل ۲۰۰۸ شـدم.این سـخنان 
توجه تهـران را جلب کـرد و ایـران اعتـراض رسـمی اش را تقدیم سـازمان ملـل کرد.هنگامی کـه اوباما از 
من خواسـت تا به عنوان وزیر مشـغول به کار شـوم، گفـت و گوهای خـود بـرای یافتن راهـی تاثیرگذارتر 
نسـبت به ایـران را شـروع کردم.گرچه هـدف ما درسـت و بـی پـرده )جلوگیـری ایـران از دسـت یابی به 
سـاح( بود اما راه رسـیدن به آن مسـاله ی دیگری بود.اوایل سـال ۲۰۰۹ مشـخص شـد کـه )تاثیر(ایران 
در منطقـه ی خاورمیانـه در حال رشـد اسـت.مداخله آمریکا باعث شـده بود که دشـمن درجه یـک ایران 
یعنی صـدام از میـان بـرود و در عوض دولتی شـیعه بر سـر کار بیاید کـه به خواسـت ایران نزدیک تـر بود.

قدرت و پرسـتیژ آمریکا در منطقه پاییـن بود.نبرد حزب اهلل با اسـرائیل بن بسـتی خونین در لبنان)سـال 
۲۰۰۶( به وجـود آورده بـود و حماس نیـز پـس از دو هفته مداخلـه ی اسـرائیل در سـال ۲۰۰۹، قاطعانه 
کنتـرل غـزه را در دسـت داشت.پادشـاهی هـای خلیج،همـراه بـا هـراس در حـال نظـاره ی گسـترش 
نفـوذ ایـران در منطقه،توسـعه نیـروی نظامی ایـن کشـور و نیـز تهدیدهایش برای تسـلط بـر منطقه ی 

اسـتراتژیک تنگه ی هرمـز بودند.

در داخـل رژیم )دولت( مسـتحکم و غیـر قابـل تغییربـود و از افزایش قیمت نفـت بهره مـی برد.رئیس 
جمهـور احمـدی نـژاد ماننـد طاووسـی جنگجـو در صحنـه ی جهانی قـدم مـی زد.امـا قـدرت اصلی در 
دسـتان رهبر عالـی ایـران آیـت اهلل خامنـه ای بود کـه سـال ۱۹۸۹ جانشـین خمینـی شـد و نفرتش از 
آمریکا را هیچ گاه مخفی نکرد.سـازمان تندروی سـپاه پاسـداران بـا ابزارهایی چون هلدینـگ های بزرگ 
اقتصادی این چنین قـدرت متراکم و بزرگـی را در ایران بوجـود آورده اسـت، به گونه ای که این کشـور در 



9

ایران در خاطرات هیالری کلینتون

حال حرکت به سـمت دیکتاتـوری نظامی با پوشـش رهبری مذهبی است.اشـاره بـه آن نکته در سـفر به 
خلیج باعث ایجاد مشـکاتی شـد.در حالـی که با این چشـم انـداز دشـوار رو بـه رو بودیم همـراه با رئیس 
جمهور هم چنـان بر پیگیـری دو روش فشـار و مذاکـره در برابر رهبـران  ایران بـا قرار دادن یـک گزینه ی 
شـفاف)پیش روی آن هـا( تاکید مـی کردیم:اگر آنهـا به تعهدات خود نسـبت بـه معاهده)منع گسـترش 
سـاح های هسـته ای( عمل کننـد و نگرانی هـای جامعه بیـن المللی را رفـع کننـد آن گاه مـی توانند از 
منافع بهبـود رابطـه بـا جهـان سـودببرند.اگر از ایـن کار امتناع کننـد آنگاه بـا انـزوای بیش تـر،و یا حتی 
عواقب دردنـاک تـری مواجه خواهنـد شـد.یکی از اولین کارهـای اوبامـا ارسـال دو نامه محرمانـه به آیت 
اهلل خامنـه ای و پیشـنهاد گشـایش دیپلماتیک جدیدی بـه وی بـود.او هم چنیـن پیامی ویدئویـی برای 
مـردم ایـران فرسـتاد.مانند تاش های یـک دهه پیـش شـوهرم ایـن پالس هـای دیپلماتیک بـا دیواری 
سـنگی در تهـران مواجه شـد.هیچ کـدام از مـا در ایـن خیال به سـر نمـی بردیم کـه ایـران به دلیـل این 
که اوباما مـی خواهد بـا این کشـور گفت و گـو کند به سـادگی رفتـار خـود را تغییر مـی دهد، امـا عقیده 
داشـتیم که ایـن رفتار)تاش برای گشـایش دیپلماتیـک( در صورتی کـه ایـران آن را پس بزند مـی تواند 
دسـت ما را در سـخت تر کردن تحریم هـا بازتـر کند.جهان باید مـی دید که ایران سرسـختی مـی کند و 

این مسـاله، تمایل آنها بـرای افزایش فشـار بـر ایـران را افزایش مـی داد.

اولیـن زمینـه ی احتمالی مشـترک بـرای همـکاری، افغانسـتان بـود. به هـر حـال در سـال ۲۰۰۱ در 
روزهـای آغازین جنـگ گفـت و گوهایـی پیرامـون باثبات سـازی کشـور و نیز ریشـه کن کـردن تجارت 
مواد مخدر وجود داشـت.از آن زمان تا کنون ایران در افغانسـتان نقش سـازنده ای نداشـته است.سـازمان 
ملل تصمیم داشـت اواخر مـارس ۲۰۰۹ کنفرانس بـزرگ بین المللـی افغانسـتان را در الهه برگـزار کند 
و  من بایـد تصمیم می گرفتـم که آیـا از تصمیم سـازمان ملل بـرای دعوت ایران پشـتیبانی کنـم یا خیر.

پس از مشـورت با هم پیمانان ناتو مـن، آن کنفرانس را اجاسـی بزرگ بـا حضور همه ی طرفهـای دارای 
منافع و ریسـک در افغانسـتان دانسـتم و همین توضیح راه را برای ایران گشـود.اگر آن ها حضـور پیدا می 
کردند،اولیـن رویارویی مسـتقیم ما اتفاق می افتاد.ایران سـرانجام درسـطح معـاون وزیر خارجـه در الهه 
حضـور یافـت و سـخنرانی وی دارای برخـی ایده هـای مثبت هـم بود.من مسـتقیما بـا نماینـده  ی ایران 
صحبت نکردم امـا جک سـالیوان را بـرای مذاکـره به منظـور افزایـش همکاری هـای مسـتقیم پیرامون 
افغانسـتان نزد او فرسـتادم.جک،هم چنین نامه ای به او داد که درخواسـت آزادسـازی سـه زندانـی در آن 
مطرح شـده بود.رابرت لوینسـون مامور سـابق اف بی آی.یک فـرد تحصیل کرده بـه نام اشـا مومنی و یک 
روزنامه نـگار آمریکایی)دارای نـژاد ایرانی-ژاپنی( بـه نام رکسـانا صابری.ژانویه ۲۰۰۹، تنهـا چند روز پس 
از این کـه وزیر خارجه شـدم رکسـانا صابری در تهران دسـتگیر شـد و به جاسوسـی متهم گشـت.پس از 
اعتصاب غـذای وی و نیـز فشـارهایی که آمریـکا و دیگـر کشـورها آوردند رکسـانا در مـاه می آزاد شـد.او 
بافاصله پـس از آزادی نزد مـن امـد و روند سـخت بازجویی خـود را توضیح داد.لوینسـون کمـاکان نگاه 



انتخاب دشوار

10

داشـته شـده است.اشـا مومنی که آزاد اما ممنوع الخروج بود سـرانجام در آگوسـت ۲۰۰۹ اجازه یافت که 
بـه آمریـکا بازگردد.

در همـان کنفرانس ریچـارد هالبـروک مکالمـه ای کوتـاه با دیپلمـات ایرانـی داشـت.گرچه دیپلمات 
ایرانـی بعدها ایـن مسـاله را تکذیـب کرد.

انتخابات پر تنش ۸۸ 
پس از برگـزاری انتخابات سـال ۱۳۸۸ ایران، اعتراضـات دنباله دار دو نفر از کاندیداهای شکسـت 
خورده موجب شـورش و هـرج و مرج در کشـور شـد.کیلینتون این اعتراضـات را، شـورش طالبان 
دموکراسـی علیه حکومتی مـی داند که دموکراسـی را بـرای مردم خـود فراهم نکرده اسـت.دولت 
آمریکا پس از ایـن اعتراضـات تلویحا و نیز صریحـا حمایـت خـود از آن را اعالم کـرده و همان طور 
که وزیر خارجه سـابق آمریـکا در این خاطـرات بیان می کند دسـتور بـه تاخیر در تعطیلی شـبکه 
اجتماعـی توییتر مـی دهد.پـس از این تحوالت، کشـف و افشـای تاسیاسـت فردو توسـط آمریکا 
موضع سـخت روسـیه نسـبت به تحریم ایران را نرم کـرده و الوروف در کنفرانسـی خبـری از لزوم 
تحریم های شـدیدتر بـر ایران سـخن می گویـد.در ایـن میان کشـور چین همـواره با احتیـاط در 
مسـیر تحریم ایران قدم برداشـته تا هـم رضایت ایـران و هـم رضایت آمریـکا را تا حـدودی جلب 

. ید نما

نیمـه دوم سـال ۲۰۰۹ تحوالت غیـر قابـل انتظـاری رخ داد کـه فضای بیـن المللـی پیرامون ایـران را 
کاما دگرگـون کرد.اولین رخـداد انتخابات ژوئـن ایـران بود.احمدی نژاد به عنـوان پیـروز انتخابات اعام 
شـد. انتخاباتی که طبق همـه ی محاسـبات و گـزارش ها اگـر نگوییـم کامـا متقلبانه،کاما خدشـه دار 
انجـام شـد.جمعیت زیـادی در خیابان هـای تهـران و نیـز کل کشـور بـرای اعتراض بـه انتخابـات جمع 
شـدند.لحظات حیرت آوری بود.طبقه ی متوسـط ایران بـه دنبال دموکراسـی ای بودند که پـس از انقاب 
۱۹۷۹ به آنهـا وعده داده شـده بـود، اما هیـچ گاه اجرایی نشـد.معترضان قدرتمند شـده و بـه نام جنبش 
سـبز شـناخته شـدند.در نمایشـی بی سـابقه از مخالفت، میلیون ها معتـرض بـه خیابان ریختـه و حتی 
برخی شـعار سـقوط رژیم را سـر می دادند.نیروهای امنیتی با خشـونتی خونین پاسـخ انها را دادند.پاسخ 
تظاهرات سـکوت معترضان دسـنگیری های گسـترده و حمله بـا باتوم بود.مخالفان سیاسـی دسـتگیر و 
موردبدرفتاری قـرار می گرفتند.هـم چنین تعدادی از مردم کشـته شـدند.مردم سراسـر جهـان با دیدن 
ویدئویـی از کشـته شـدن یک دختـر جـوان در خیابـان جـا خوردند.خشـونت هـا شـوکه کننده بـود اما 
رژیم به سـرکوب خـود در یک رکـورد بی سـابقه از نقض حقوق بشـر ادامـه مـی داد.در دولت اوباما برسـر 
ایـن بحث مـی کردیم کـه چگونـه به ایـن تحـوالت پاسـخ دهیم.مـن اعـام کـردم ما تحـوالت ایـران را 
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پیگیـری مـی کنیـم و ماننـد بقیـه ی جهـان منتظر مـی مانیـم و تماشـا می کنیـم که مـردم ایـران چه 
تصمیمی خواهنـد گرفـت.در حالی کـه تظاهـرات به شـدت در حال گسـترش بـود  هنوز مجـازات های 
سـنگین علیه مـردم اعمال نمی شـد.من اعـام کردم کـه امیـدوارم نتیجـه ی این تظاهـرات، احتـرام به 
اراده  و خواسـته ی واقعی ملـت باشـد.رابطان ما در ایران از ما می خواسـتند تا حد ممکن سـاکت باشـیم.

آنها نگـران ایـن بودند که اگـر آمریکا آشـکارا از تظاهـر کنندگان حمایـت کند و یا آشـکارا خـود را درگیر 
ایـن ماجرا کند، بـه رژیم اجـازه مـی دهد که ایـن اعتراضـات را یک توطئـه ی خارجـی بنامد.بسـیاری از 
تحلیلگـران اطاعانـی و متخصصـان ایـران این مسـاله را قبـول داشـتند.با این حـال هنوز وسوسـه های 
قـوی وجود داشـت که اسـتقامت کنیـم و حمایـت خـود از مـردم ایـران و مخالفت بـا روش های سـخت 

گیرانه ی رژیـم را اعـام کنیم.

به نظر می رسـید این راه شـیوه ای مناسـب و متناسـب با ارزش هـای دموکراتیـک آمریکا باشـد.اوباما 
پـس از شـنیدن همـه دالیل با بـی میلـی اعام کـرد کـه آمریکا بـدون ایـن کـه خـود را در میانـه ی این 
بحران بیفکنـد باید نقش مشـوق بـرای مردم داشـته باشـد.این تاکتیـک، تاکتیکی دشـوار بـود و با آنچه 
برخی تحلیلگـران توصیه می کردند تشـابهی نداشـت چـرا کـه در آن زمان اوبامـا بیش از آن کـه بخواهد 
در مقابل رژیم بایسـتد می خواسـت با آن مذاکـره کند.ایـن کار، تنهـا انجـام آن کاری بود که مـا در مورد 
تظاهرات و دموکراسـی درسـت می دانسـتیم نه بیش تر.در پشـت صحنه همکاران مـن در وزارت خارجه 
پیوسـته با فعاالن در ایران رابطه داشـتند و بـا مداخله ای فـوری توییتر را از تعطیل شـدن بـرای تغییرات 
منـع کردند.تعطیلی که باعـث می شـد معترضان از ابـزاری کلیدی بـرای ارتبـاط محروم شـوند.وقتی به 
گذشـته نگاه می کنم مطمئن نیسـتم که سیاسـت خویشـتن دارانه ما)و عدم دخالت بیـش تر(گزینه ای 
درسـت بوده اسـت.این سیاسـت مانع از آن نشـد که رژیم ظالمانه جنبش سـبز را در هم نکوبد.مسـاله ای 
کـه دیـدن آن زجـر اور بود.احتمـاال پیـام هـای شـدیدتر از سـوی آمریـکا باعث نمی شـد عواقـب قضیه 
تفاوت کند و شـاید به آنها سـرعت نیز می بخشـید.من تاسـف می خورم کـه چرا محکم تر سـخن نگفتم 
و دیگـران را نیز به ایـن امر ترغیـب نکردم.پـس از برخوردهـای رخ داده در ایـران مقرر کردم تا تاشـها در 
جهت فراهم کـردن امکانـات و فنـاوری برای فعاالن دموکراسـی بـه منظور رهایی از سانسـور و سـرکوب 
حکومت افزایش یابـد .در طول سـالهای کوتـاه پـس از آن دهها میلیـون دالر در ایـن راه سـرمایه گذاری 

کردیم و صـد ها نفـر از فعاالن در سراسـر جهـان را آمـوزش دادیم.

ماه سـپتامبر حادثه ای شـگفت آور سـر زد.بیش از یک سـال سـروییس هـای اطاعاتی غربـی مکانی 
در کوههـای قم را زیـر نظر داشـتند که بـه عقیـده آنها تاسیسـاتی مخفی بـرای غنـی سـازی بود.پس از 
افتضاح اطاعاتی که در زمینه سـاح های کشـتار جمعی عراق توسـط سـرویس هـای اطاعاتی صورت 
گرفته بـود قابـل درک بـود که در ایـن مـورد احتیاط آمیـز عمل کننـد اما این روند، بسـیار دردسـر سـاز 
بود.تنهـا چنـد ماه بـه تکمیل این مـکان باقـی مانده بـود و اگـر ایـران آن را بـه پایان می رسـاند بـه دلیل 
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موقعیـت مکانـی خـاص آن قابلیت ایـران بـری سـاخت بمـب را افزایش مـی داد.وقتـی ایرانی هـا مطلع 
شـدند که از فریـب کاری آنها خبـر داریم بـرای عمومی کردن این تاسیسـات دسـت پیـش را گرفتند.۲۱ 
سـپتامبر ۲۰۰۹ در نامه ای محرمانـه به آژانـس اعام کردند پـروژه ای آزمایشـگاهی در نزدیکـی قم )که 
پیـش از آن زمان هرگـز اشـاره ای به این مکان نشـده بـود( وجـود دارد.ما تصمیـم گرفتیم کـه حقیقت را 

آن گونه کـه می خواسـتیم فـاش کنیم.
 

آن هفتـه رهبـران جهـان برای نشسـت عمومـی سـازمان ملـل در نیویـورک جمع مـی شـدند.ما می 
دانسـتیم فاش کـردن ایـن راز می توانـد بلوایـی ایجاد کنـد و امید داشـتیم کـه بـا اسـتفاده از آن بهره ی 
خود را ببریم.اوباما رئیس نشسـت شـورای امنیت پیرامون امنیت هسـته ای و شش کشـور در آستانه دور 

جدیـدی از مذاکرات هسـته ای بـا ایـران بودند.

ما باید با دقـت این مسـاله را با هم پیمان های فرانسـوی و انگلیسـی خود مطـرح می کردیم تـا بتوانیم 
دسـت باال را در برابر ایران داشـته باشـیم و مخصوصا چین و روسـیه را برای بـاور این موضـوع آماده کنیم.

اگـر ایـن کار بـا مهـارت  انجام مـی شـد مـی توانسـتیم کفـه ی تـرازوی دیپلماتیـک را علیه ایـران به 
حرکـت دربیاوریـم و  هم چنیـن مـا را بـرای وضـع تحریـم هـای سـخت تـر یـاری مـی کرد.

در محل اقامت اوبامـا در هتل والدورف-آسـتوریا جمع شـده یودیم تـا در این باره طرحـی بریزیم.یکی 
از گزینه هـا این بود کـه اوباما اطاعات مربوط به تاسیسـات قـم را در شـورای امنیت سـازمان ملل بگوید.

این گرینه ذهن ها را به گذشـته مـی بـرد و دو موضوع تقابل آدلی استیونسـون سـفیر امریکا در سـازمان 
ملل و همتای روسـی اش در بحران موشـکی کوبا و نیز نطـق بدنام کالین پاول درباره سـاح های کشـتار 
جمعی عـراق می انداخت.ما نمی خواسـتیم هیـچ یک از ایـن دو تکرار شـوند.ما هم چنین می خواسـتیم 
که با هـم پیمانان خـود کاما هماهنـگ باشـیم و آژانس،چین و روسـیه را نیز پیش از افشـای تاسیسـات 
از این موضـوع آگاه سـازیم.بنابراین مسـیری جز شـورای امنیت سـازمان ملـل را در پیـش گرفتیم.بعداز 
ظهر ۲۳ سـپتامبر جیم جونز مشـاور امنیت ملـی اوباما و مـن در هتل والـدورف مـدودوف رئیس جمهور 
روسـیه،الوروف وزیرخارحـه و سـرگی پریخودکـو مشـاور امنیـت ملـی وی را ماقـات کـرده و شـواهد 
پیرامون تاسیسـات قـم را بـه آنهـا ارائه کردیـم.در اولیـن ماقاتـی کـه دو رئیس جمهـور در لنـدن با هم 
داشـتند مدودوف تصدیق کـرده بود که روسـیه برنامه هسـته ای ایران را دسـت کـم گرفته بود امـا با این 
حـال اطاعات جدیـد رئیس جمهـور را شـوکه کـرد.در چهار سـالی که وزیـر خارجه بـودم فقـط یک بار 
دیدم کـه الوروف پوالدین این چنین سراسـیمه و دچـار لکنت زبـان شـود.پس از آن الوروف رسـانه ها را 
با گفتـن جماتی پیرامـون تحریم های سـخت تر علیـه ایران)که پیـش از آن از وی هرگز نشـنیده شـده 
بود(شـگفت زده کـرد.او گفت:تحریـم ها به نـدرت منجر بـه نتایج سـازنده می شـوند اما در برخـی موارد 
اجتناب ناپذیـر هسـتند.خبرنگاران هیات کاخ سـفید  را در مـورد این که چـرا این تغییر شـگفت در لحن 
روسـیه افتاده اسـت سـوال باران کردند امـا ما هنوز آماده افشـای تاسیسـات قـم نبودیم.مقرر شـد که دو 
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روز بعـد و در گردهمایی جـی ۲۰ در پترزبـورگ جایی که بسـیاری از رهبران جهـان از نیویـورک به آنجا 
سـفر خواهند کـرد خبر اعام شـود.

هنگامی کـه موعـد فرارسـید رئیـس جمهـور اوبامـا در حالـی کـه در کنـار نیکـوال سـارکوزی رئیس 
جمهور فرانسـه و گوردن براون نخسـت وزیر انگلیس قرار داشـت گفت:اندازه و پیکربندی این تاسیسـات 
با یک برنامـه ی صلـح آمیز متناسـب نمـی باشـد.ایران قواعـدی که همه کشـورها بایـد رعایـت کنند را 
شکسـته اسـت.حوادث به سـرعت در حـال گـذار بودند.نمایندگان شـش کشـور با هیـات ایرانـی در ژنو 
ماقات کردند.مـن برنز را بـرای نمایندگی آمریـکا و ماقـات خصوصی با هیـات ایرانی به آنجا فرسـتادم. 
ایـران تحت فشـار جهانی پذیرفت تـا بازرس هـای آژانـس از تاسـیات محرمانه نزدیـک قم بازدیـد کنند.

مبحث دیگـر مـورد مذاکـره در ژنـو راکتور تهـران بـود کـه در دهـه ۱۹۶۰ از طـرف آمریـکا بـرای تولید 
ایزوتوپ های پزشـکی بـه منظور تشـخیص و درمان بیمـاری ها به ایـران داده شـده بود.زمسـتان ۲۰۰۹ 
ایران اعام کـرد که میله های سـوختی مورد نیـاز راکتور بـرای تهیـه ایزوتوپ در حـال اتمام اسـت.ایران 
علی رغم انجام غنی سـازی در سـطح پایین،غنی سـازی سـطح باالی مـورد نیاز برای میله های سـوختی 
را در اختیـار نداشـت و از آژانس خواسـت تا بـه منظـور تهیـه آن از بازارهای جهانـی به این کشـور کمک 
کند.ایـن درخواسـت توجه متخصـص هسـته ای آمریـکا اینهـورن را به خـود جلب کـرد.او همـان زمان 

تاش برای رسـیدن بـه برنامـه ای سـازنده برای حـل چندین مشـکل بـا ایـران را آغاز کـرده بود.

)سـوال ما این بود(:آیـا ایران همه یـا حداقل درصد زیـادی از ذخایـر اورانیوم خـود را در برابـر میله های 
سـوختی مورد نیاز بـرای راکتـور کـه در عین حـال نمـی توانند بـرای سـاخت بمب مـورد اسـتفاده قرار 

گیرند را به خـارج از کشـور خواهد فرسـتاد؟

ایـن کار در حالی کـه برنامـه نظامی آنهـا را بـرای ماهها و یـا حتی بیـش از یک سـال به عقب مـی راند 
نیازهای قانونی و مشـروع آنهـا را برطـرف می کرد.اگر ایرانی هـا این مسـاله را قبول می کردنـد آن گاه می 
توانسـتیم تا با هم بر روی توافقی جامـع کار کنیم کـه در آن همه ی نگرانـی ها پیرامون برنامه هسـته ای 

ایـران حل می شـد.

اگر این پیشـنهاد را رد مـی کردنـد آن گاه جاه طلبـی های واقعـی آن ها فاش می شـد.در آگوسـت من 
ایده را بـا الوروف در میان گذاشـتم و اسـتدالل کردم کـه انتقال اورانیـوم با غنـای پایین از ایـران به خارج 
از این کشـور تنش در منطقـه را کاهـش می دهد.مـن امیدوار بـودم که اگـر آمریکا و روسـیه با هـم برای 
نشـان دادن اتحـاد میـان خود همـکاری مـی کردنـد ایران مجبـور بـه پاسـخ)به این مسـاله( می شـد.او 
موافقـت کـرد و گفت:”مـا باید به طـور جدی بـه این درخواسـت فکـر کنیم،مـا اجماال آمـاده ایـم در این 
مورد با شـما همـکاری کنیـم.” اکنـون در ژنو فرصت بـود که ایـن پیشـنهاد را بـرای ایرانیان بـر روی میز 
بگذاریم و واکنـش آنهـا را ببینیم.هنگامـی که در فرجـه ی نهـار بودند برنز بـه جلیلی پیشـنهاد می دهد 
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مذاکـرات جداگانـه ای با وی داشـته باشـند.هنگامی کـه جلیلـی موافقت می کنـد برنز رئوس پیشـنهاد 
مذکور را بـه وی مـی دهد.جلیلی می دانسـت که با جامعـه جهانی متحد و پیشـنهادی عادالنه،مسـتدل 
و غیرقابـل ردی رو به روسـت.او گزینـه ای جز قبـول آن نداشـت.اینهورن و معـاون جلیلی به طـور جزئی 
بـر روی متـن مذاکـره کردند.ایرانـی ها بـا یک شـرط همـه آن را قبـول کردند.شـرط آن هـا این بـود که 
هیچ یک از پیشـنهادات تـا زمانی که به تهـران نرفته انـد و آن را با مقام ارشـد خـود در میان نگذاشـته اند 
عمومـی نشـود.هنگامی که مـاه بعد  در مقـر آژانـس در ویـن مذاکره کننـده ها گرد هـم آمدنـد ایرانی ها 
لحن خـود را تغییـر داده بودند.مباحث جلیلـی در تهران خوب پیـش نرفتـه بود.تندروهـای درون دولت 

علیه ایـن توافـق بودند.

ایرانی ها اکنـون می گفتنـد که می خواهنـد مقـداری کمـی از اورانیـوم را تحویل بدهنـد و هم چنین 
مـی خواهند به جـای آن کـه آنها را بـه خارج از کشـور بفرسـتند در نقطـه ای دوردسـت در ایـران ذخیره 
کننـد که هـر دو پیشـنهاد غیرقابـل قبـول بود.ایـن وضعیت طـرح ما بـرای منـع ایـران از داشـتن مقدار 
اورانیوم مـورد نیاز بـرای بمب اتـم را به کلی با شکسـت مواجه مـی کرد.آژانس از آنها خواسـت تـا با توافق 
اصلی موافقـت کنند امـا موفقیـت آمیز نبود.نشسـت ویـن با شکسـت به پایـان رسـید و توافق از دسـت 

رفـت.

همان طور کـه اوبامـا در تبلیغـات انتخاباتی خـود وعـده داده بود ما تـاش کردیم کـه با ایـران مذاکره 
کنیـم.او بـه این نتیجـه رسـید که اکنـون زمـان آن اسـت کـه فشـار را بـر ایـران بیش تـر و گزینـه های 
سـخت تری را پیـش روی رهبـران ایـران بگذاریم.برای رسـیدن به نتایـج واقعـی در این مـورد باید دیگر 

کشـورهای جهان نیـز به مـا می پیوسـتند.

سـوزان رایس سـفیر ما در سـازمان ملل جمع کردن رای برای قطعنامه ای قـوی علیه ایران در شـورای 
امنیت سـازمان ملل را بسـیار سـخت خواند.مشـابه این جملـه را از وزیـر خارجه چیـن در ژانویـه ۲۰۱۰ 
شـنیدم که گفت:مـا نبایـد گمـان کنیـم کـه االن زمـان بحث بـر سـر تحریم جدیـد علیـه ایران اسـت.

اگربحث تحریـم ها محور قرار گیـرد ادامه مذاکـرات برای مدتی قابل توجه سـخت خواهد بود.بله،روسـیه 
و چیـن موافق بودنـد که نبایـد به ایـران اجـازه داد بمب اتم بسـازد یـا در اختیار داشـته باشـد امـا تمایل 
نداشـتند کار زیـادی بـرای این مسـاله انجـام دهند.با این حـال من عقیـده داشـتم با حمایتی که پشـت 
سـر خود داشـتیم ارزشـش را داشـت تا تاش کنیم بر این مخالفـان پیروز شـویم و تحریم هـای جدیدی 
در شـورای امنیت وضـع کنیم. تمام بهـار ۲۰۱۰ ما به شـدت مشـغول جمـع آوری آرا بودیـم.در حالی که 
توجه ها بـه اعضـای دائم شـورای امنیـت به دلیل حـق وتویـی که داشـتند جلب بـود ۱۰ صندلـی دیگر 
در شـورا وجود داشـت که اعضـای آن چرخشـی بودنـد و بـرای دو سـال توسـط مجمع عمومـی انتخاب 
می شـدند.برای تصویـب قطعنامه عـاوه بـر عـدم وتـو بایـد ۹ رای از ایـن ۱۵ رای داده می شـد و همین 
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امر کشـورهای کوچکی مانند لبنـان و اوگاندا کـه عضو غیردائـم بودند را مهم می سـاخت.همین مسـاله 
دلیل آن بود کـه من چهار سـال از وقتـم را صرف کشـورهایی مانند توگو کـردم که در حالـت عادی نقش 

زیـادی در روابط بیـن الملل نداشـتند اما مـی دانسـتم رای آنهـا در مواقع حیاتـی مورد نیاز اسـت.

جمـع کـردن ۹ رای از ۱۵ کشـور سرسـخت شـورای امنیـت نیـاز بـه مهـارت خاص خـود داشـت.در 
یکـی از چندین جلسـه ی اسـتراتژیکی که مـن در این مـدت با میلیبنـد وزیرخارجـه انگلیس داشـتم او 
به نکتـه ای اشـاره کرد کـه بـرای متقاعد کـردن چین بـه وتو نکـردن قطعنامـه کافـی نبود.ما بـرای این 
که کشـورهایی که هنـوز تصمیـم نگرفتـه بودنـد را راضـی کنیم بـه تکیه گاهـی مطمئـن نیـاز داریم.او 
گفت:”در شـمارش ما تکیه بر بعضی کشـورها دارای ریسـک اسـت و این خطر وجود دارد که کشـورهایی 
چـون نیجریه،برزیل،اوگانـدا و ترکیه رای ممتنـع دهند.” من اما شـمارش خود را داشـتم و بـر این عقیده 
بودم کـه اوگانـدا و نیجریـه را از دسـت نخواهیـم داد.امـا برزیل و ترکیـه داسـتان دیگری داشـتند.دیوید 
گفت این سـوال هم چنان مطرح اسـت کـه اگر چیـن رای ممتنع دهد روسـیه بـه این قطعنامـه رای می 

دهد)یـا خیر؟(.مـن پاسـخ دادم کـه ایـن کار را می کنـد اما به شـرط ضعیـف تر شـدن قطعنامه.

اواسـط آوریل برای دیـدار با رئیـس جمهـور اوگاندا یوری موسـونی بـه این کشـور رفتم.احمـدی نژاد 
فـردای آن روز بـه منظـور انجـام بخشـی از اقدامـات طراحی شـده علیه تحریـم به آنجا سـفر مـی کرد و 

بسـیار مهم بود کـه ابتدا مـن بـرای اطمینـان از توافق بـا او، آن جا باشـم.

من سـال ۱۹۷۷ بـرای اولیـن بـار بـا او ماقـات کـرده بـودم و از آن زمان همـراه با شـوهرم رابطـه مان 
را بـا او حفظ کـرده بودیـم فلذا این مسـاله مـی توانسـت به من کمـک کند. بـه او گفتـم که اوبامـا تاش 
کرد تا بـا ایـران مذاکـره کنـد و جامعه بیـن المللـی پیشـنهادهای سـازنده ای بـه ایـران داد.ایـران همه 
درخواسـت هـا را رد کرد،جامعـه بیـن المللـی را تحریک کـرد و بـه غنی سـازی اورانیـوم در سـطوح باال 
ادامـه داد.من هم چنیـن هشـدار دادم که اگر دیپلماسـی شکسـت بخورد،نتیجـه آن می توانـد حمله ی 
نظامی باشد،مسـاله ای که هیچ کس نمی خواهـد آن را ببیند.”ما مـی خواهیم با همکاری شـما قدرتمند 
تریـن پیـام را بـه ایـران بدهیـم و ثابت کنیـم که هـم چنـان ایـران فرصـت دارد تـا رفتـار خـود را تغییر 
دهد.”موسـونی فرد محتاطی بود.او گفـت: من دو نکتـه را با احمدی نـژاد در میان خواهم گذاشـت.اول:ما 
از حق همه کشـورها برای دسترسـی بـه انرژی هسـته ای به منظـور تامین بـرق و موارد دیگر پشـتیبانی 
مـی کنیـم و دوم:ما همگی بـا ازدیاد سـاح هـای اتمی مخالفیـم. این نکاتی اسـت کـه من در سـخنرانی 
خود در  دسـت نویـس ضیافـت با احمـدی نـژاد خواهـم گفت.مـن او را تشـویق مـی کنم کـه اگـر واقعا 
چیزی بـرای پنهان کـردن ندارند درها را به روی بازرسـی هـا باز بگذارند.مـن بر این نکته تاکیـد کردم:اگر 
از متخصصانـی که داری بخواهی که گزارش های آژانس را بررسـی کنند،بسـیار بعید اسـت که مشـکوک 
نشـوی.او پاسـخ داد:من با تو موافقم.او گفت:”اگر ایران سـاح هسـته ای داشـته باشـد بدین معنی اسـت 



انتخاب دشوار

16

که عربسـتان ومصر نیز این سـاح را می خواهند.این موضوع مسـتقیما بـر روی ما تاثیر خواهد گذاشـت 
و مـا این را نمـی خواهیم. مـن گفت و گویـی صریح بـا رئیس جمهـور خواهم داشت.”دسـت آخـر اوگاندا 

به وضع تحریـم هـا رای داد.

همان طور کـه میلیبند گفـت رای چین یـک رای کلیـدی بود.اگـر چین نظر خـود را تغییـر می داد 
احتماال بقیه ی اعضای شـورا نیز  بـه راحتی می پذیرفتند.سـوزان رایش و تیـم او در نیویـورک در حال 
رایزنی بـا هیئت هـای دیگر دربـاره ی لحـن قطعنامـه بودند.چین و روسـیه هـم چنان تاش داشـتند 
تـا قطعنامـه ی ضعیـف تـری از کار دربیاید.مـا پیـش از ایـن امتیازاتـی داده بودیـم و نمـی خواسـتیم  
قطعنامـه ی بی اثـر دیگری تصویـب شـود.آوریل رئیس جمهـور اوبامـا رهبران جهـان را بـرای اجاس 
امنیت هسـته ای به واشـنگتن دعـوت کـرد.او از این فرصت برای سـخن گفتـن با رئیـس جمهور چین 

درباره ی ایـران اسـتفاده کرد.

دو رئیس جمهـور در اتاق کناری سـالن اصلـی همایش راه مـی رفتند و مـن به سـخنان آن ها گوش 
مـی دادم.چیـن روابـط تجـاری گسـترده ای با تهـران داشـت و بـرای توسـعه ی سـریع صنعتـی خود 
بـه نفـت ایـران وابسـته بود.رئیس جمهـور چیـن پذیرفـت که ایـران نبایسـتی به سـاح اتمی دسـت 
یابد امـا او بـا هرگونـه اقدامی که بـه نظـرش زیـادی مهاجمانه به نظـر می رسـید مخالفت مـی کرد.در 
پایـان دو رئیس جمهـور توافـق کردند کـه از اقداماتی اساسـی علیـه ایران پشـتیبانی کنند. بـدون این 
که مشـخص کننـد اقدامات اساسـی دقیقا بـه چه معناسـت.اندکی پـس از آن مـن با صـدر اعظم چین 
ماقـات کردم.چین هم چنـان با عناصر مهـم قطعنامه،مخصوصـا اقدامـات معنی داری کـه در حوزه ی 
بانکـی و مالی مرتبط بـا برنامه ی غیر مشـروع ایـران وجود داشـت مخالفت مـی کرد.من بـه صدراعظم 
گفتم:”بایـد بگویـم در حالـی کـه امیدهـا بیـش تـر شـده بود،پاسـخ چین هـم چنـان ضعیف تـر از آن 
اسـت که پس از گفـت و گوهای اوبامـا و رئیس جمهـور چین انتظـار داشـتیم.اگر می خواهیم ریسـک 
درگیـری در منطقه را کاهـش دهیم و فرصت مناسـب برای توافق سیاسـی بـه وجود آوریم باید سـریع 
و متحـد، از طریـق قطعنامـه ای معنـادار اقدامـی انجـام دهیم.فقـدان اتحـاد جهانـی و راه حـل جهانی 
منافع چین کـه به دنبـال محافظت از آنها اسـت را تضعیـف مـی کند.منافعی چون حفظ ثبـات منطقه 
خاورمیانه،ثبـات قیمت نفـت و حفاظـت از بازیابی اقتصـاد جهانی.ما مـی خواهیم اقداماتـی که کنترل 
انها از دسـت ما خـارج اسـت پیـش نیایـد.” او تاکید کرد کـه بسـیار ناراضی ولـی همچنان خـوش بین 
اسـت.در آن لحظه من نیز همـان حس را داشـتم.ما گفـت و گوهایمان با چین و روسـیه را ادامـه دادیم.

شـکاف ها در حال کم شـدن بود و احسـاس می شـد بـه توافقی که سـخت تریـن تحریم هـای تاریخ را 
وضـع خواهـد کـرد نزدیک شـده ایم.
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کنفرانس بی نتیجه تهران 
در حالی کـه آمریـکا در تالش بـرای راضی کردن اعضـای شـورای امنیت برای تصویـب قطعنامه 
ای جدید بود سـه کشـور ایـران، برزیـل و ترکیـه در تهران بـه توافقی سـه جانبه رسـیدند که طی 
آن ایـران اورانیوم غنـی شـده را از ترکیه دریافـت می کرد.ایـن توافق بـا نارضایتی آمریـکا مواجه 
شـد.کلینتون این توافـق را تالش تهران بـرای تاخیـر در روند تحریم ها از یک سـو و از سـوی دیگر 
تالش ترکیـه و برزیل بـرای اثرگذاری در امـور جهانی مـی داند.در نهایـت این توافق نامـه به نتیجه 
نمی رسـد و آمریـکا نیز بـا راضی نمـودن چین، موفـق به تصویـب قطعنامـه ۱۹۲۹ شـورای امنیت 

می شـود.

امـا ۱۷ مـی ۲۰۱۰ همان زمـان کـه اهدافمـان در حـال تحقـق بـود در کنفرانسـی فاتحانـه در تهران 
روسـای جمهـور ایران،ترکیـه و برزیـل اعـام کردنـد کـه بـرای سـواپ اورانیوم بـا غنـای پاییـن در برابر 
میله هـای سـوختی مـورد نیاز ایـران بـرای راکتـور تهـران بـه توافـق رسـیده اند.قـرارداد صـوری آنها به 
قـراردای که اکتبـر گذشـته ایـران آن را رد کرد شـباهت داشـت.اما در حقیقت بسـیار ناقص بود.قـرارداد 
این نکتـه را در نظر نگرفته بـود که ایـران برای ماهها پـس از قـرارداد قبلی به غنی سـازی اورانیوم دسـت 
زده اسـت و انتقال همـان مقـدار اورانیـوم ذخایری زیـاد بـه آن کشـور خواهـد داد.برخاف توافـق اکتبر 
ایرانیـان مالکیت اورانیوم فرسـتاده شـده را در اختیار دارنـد و این حق را دارنـد که هر وقـت بخواهند آن را 

برگرداننـد.

مشـکل سـاز ترین مسـاله این بود که ایران به ادعای خود در بـاره ی حق غنی سـازی در سـطوح باالتر 
ادامـه مـی داد و چیـزی در ایـن توافق نبود کـه نشـان دهـد آن را متوقـف خواهد کـرد و یا حداقل نشـان 
دهد کـه ایـران دربـاره ی این مسـاله با شـش کشـور و یـا آژانس بحـث خواهد کـرد.در مـدت کوتـاه این 
توافق نامـه می توانسـت نیاز ایـران به میله هـای سـوختی را حل کند امـا برای رفـع نگرانی هـای جهانی 
پیرامون برنامه ی غیر مشـروع سـاح اتمی بسـیار ناچیز بود.مـن مطمئن بودم کـه ایـن کار ایرانیان برای 
بر هـم زدن تاش هـای ما بـه منظور وضـع تحریم هـا در سـازمان ملل اسـت و ایـن فرصت خوبـی بود تا 

موفق شـود.

از زمان بـه هم خـوردن توافق اکتبـر ۲۰۰۹ ترکیـه و برزیل مدام بـرای برقـراری دوباره آن سـروصدا به 
پا مـی کردند.این دو کشـور کشـورهای غیردائم شـورای امنیت بوده و اشـتیاق داشـتند کـه تاثیرگذاری 
خود در صحنه ی جهانـی را افزایش دهند.این دو کشـور بهترین مثال بـرای قدرت هـای در حال ظهوری 
هسـتند که رشـد پرشـتاب اقتصادی،جاه طلبی های آنها برای تاثیرگـذاری در منطقه و جهـان را افزایش 
داده اسـت.هم چنیـن رهبرانی بـا اعتماد به نفـس به نـام سـیلوا و اردوغان  که گمـان می کننـد میتوانند 

تاریـخ را آن گونه که مـی خواهند تغییـر دهند.
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به میانجی گـری بـرای حل مسـاله ی ایران چشـم دوخته بودند و بسـیار سـخت بـود که بتـوان آنها 
را از ایـن کار منصـرف کرد.حتی اگـر امیـد کمی)برای حل بحـران ایران توسـط آنهـا( و یا حتـی نتایج 
غیر سـازنده ای )ناشـی از اقـدام آنها(وجـود داشـت.آمریکا و دیگـر اعضای دائم سـازمان ملل واکنشـی 
احتیـاط آمیز به تاشـهای برزیـل و ترکیه نشـان دادند.پیـش از ایـن، فریب کاری هـای زیـادی از ایران 
دیـده و اکنـون نیز نگـران ایـن بودیـم که ایـران از حسـن نیـت و اهـداف خـوب برزیـل و ترکیـه برای 
محافظـت از برنامـه هسـته ای خـود و شکسـتن اجمـاع جهانـی علیـه این کشـور بهـره بـرداری کند.

نگرانـی مـا وقتی بیـش تر شـد کـه فهمیدیـم ایـران قصـدی بـرای توقـف برنامـه ی غنی سـازی خود 
نـدارد و اورانیوم خـود را نیـز در محموله هـای کوچک)و نه یـک محموله ی بـزرگ( انتقـال خواهد داد.

معنـی ایـن مسـاله آن بود کـه ایـران همیشـه میـزان اورانیـوم مـورد نیاز بـرای سـاخت بمـب را در 
اختیـار خواهد داشـت. اوایـل مـارس ۲۰۱۰ سـیلوا را در برازیلیـا دیدم.مـن بـه او توضیـح دادم که این 
قـرارداد چه عواقـب بدی خواهدداشـت و تـاش کردم تـا او را منصـرف کنم،امـا او قانع نشد.سـیلوا این 
دیدگاه مـن که ایـران صرفا مـی خواهـد زمـان بخـرد را رد کرد.درهـای مذاکره باز اسـت و مـا هیچ گاه 
آن را نبسـته ایم.مـن ایـن سـخنان را به طـور عمومـی پـس از آن دیـدار گفتم.مـا نمی خواهیم کسـی 
حتی از فاصلـه ای دور نیـز به طـرف ایـران بـرود و از اوجانبـداری کند.ما می بینیـم که ایران به سـمت 
چیـن و ترکیـه و برزیل مـی دود و بـرای دورمانـدن از تحریم هـای بین المللـی به هرکسـی یک چیزی 

مـی گوید.

اوباما پـس از آن طـی نامه ای به سـیلوا بـر نگرانی های مـا تاکید کـرد: ایـران اسـتراتژی را دنبال می 
کند کـه بـدون هیچ گونـه عملـی بـرای سـاختن اعتمـاد و اطمینـان دو طرفـه تظاهـر به انعطـاف می 
کنـد.او پیامی مشـابه ایـن نامه را نیـز به اردوغـان نوشـت.ایران بـا ادامـه دادن غنـی سـازی اورانیوم به 
اسـتدالل مـا در این بـاره اعتبـار بخشـید.به نظر مـی رسـید تنها هـدف آن ها تخریـب ماشـین تحریم 
سـازمان ملل بود.هنگامـی که رئیـس جمهور برزیـل مشـغول بازدیـد از ایران بـود من به وزیـر خارجه 
وی سلسـو آموریم گفتـم که ایـن عمل ایرانی هـا را عملـی اسـتادانه)برای خریـدن وقت( بدانـد اما وی 
با اعتماد بـه نفس کامـل عقیده داشـت که مـی توانندموفـق شـوند.نهایتا از روی خشـم و تعجـب به او 

گفتم:اکنـون باید ایـن روند متوقـف شـود،اکنون،زمان حسـاب پس دادن اسـت.

وزیر خارجـه برزیل ایـن گونه اسـتدالل کـرد که ممکن اسـت بـرای ایـران توافق بـا ترکیـه و برزیل 
آسـان تر از توافق بـا آمریـکا باشـد.من در گرفتـن نتیجه مثبـت از این دیـدار شـک داشـتم.نگران این 
بودم کـه ایـن اتفاق)توافق سـه جانبـه( در زمانی حسـاس اتفاق می افتـد چرا که مـا به توافق بـا چین و 

روسـیه درباره متـن تحریم هـا جدیـدی که قـرار بود وضـع شـود نزدیک شـده بودیم.
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نه مسـکو و نه پکن اشـتیاقی بـه روند امـور نداشـتند و من احسـاس کـردم اگـر آن ها موقعیتـی برای 
دادن فرصت بیش تـری به ایران بدسـت بیاورند، در یک چشـم به هـم زدن ایـن کار را انجـام خواهند داد. 
فوری تریـن نگرانی مـن نیز زمانی حاصل شـد کـه در اخبار دیـدم لـوال داسـیلوا، اردوغان و احمـدی نژاد 
به توافق رسـیده اند.”آموریـم” این مسـأله را در یک کنفرانـس خبری تأیید کردو هیچ شـک و شـبهه ای 
باقی نمانـد. “این برنامه مسـیری بـرای گفت و گـو و کنار گذاشـتن هر سـطحی از تحریم هاسـت.” وقتی 
که بعـد از آن بـا یک دیگـر صحبـت کردیـم، وزارت امـور خارجـه برزیـل و ترکیه هـر دو تـاش کردند تا 
شایسـتگی و فاتحانه بودن ایـن توافق را به من نشـان دهند. آن ها بر اسـاس ۱۸ سـاعت مذاکرات سـخت 
گزارش دادنـد و تاش کردنـد تا مـن را خاطر جمع کننـد که به موفقیت رسـیده انـد. من فکر مـی کردم 
آن هـا از این کـه پیـروزی مقتدارنه شـان با شـک مـا مواجه خواهـد شـد، متعجب می شـوند. امـا من در 
قبـال ایران منتظـر عمل بـودم، نه حـرف. من بـه آموریم گفتـم: “ما یـک اصطاح داریـم و آن، این اسـت 
که تنهـا زمانی می تـوان از طعم فرنی خبردار شـد کـه آن را بخوریم”. آموریم در پاسـخ گفـت: من موافقم 
که چشـیدن طعم فرنی کلید موفقیت اسـت، اما بایـد زمانی هم بـرای در آوردن قاشـق از فرنـی و خوردن 
آن باشـد. در این جا بـود که پاسـخ دادم: ایـن فرنی)مهلت داده شـده به ایران( بیش از یک سـال اسـت که 

وجـود دارد.

در زمان حاضـر فوری ترین مسـأله ایـن بود کـه بتوانیم بـا یک دیگر قطـع نامه تحریـم هـا را در مقابل 
این بازی شـطرنج قـرار دهیـم. ما توافقـی بر سـر اصول با چیـن و روسـیه داشـتیم، که من تاش داشـتم 
در سـریع ترین زمان ممکن پـس از کنفرانس خبری در تهـران آن را اعام کنـم. اما تا رای هـا در نیویورک 
جمع نمـی شـد روی هیچ چیز نمی شـد حسـاب کـرد. هنگامی کـه پکـن محتاطانـه از معاملـه برزیل – 
ترکیه اسـتقبال کرد، من می توانسـتم بسـتر آغاز یک تغییر را احسـاس کنـم. خوشـبختانه برنامه ریزی 
کرده بودم چنـد روز بعد بـرای مذاکرات سـطح عالی بـا رهبر چین عازم این کشـور بشـوم. ایـران در کنار 
کره شـمالی و دریـای جنوبی چین در دسـتور جلسـه قـرار داشـت. در طـول یک ناهـار طوالنی مـدت با 
دای بینگـو در دیایوتـای ِگسـتهاوس ما در مـورد موضـوع صحبت کردیـم. مـن در مـورد اعتراضاتمان به 
طرح پیشـنهادی برزیل – ترکیه سـخن گفتیـم و به دای یـادآوری کـردم که ایران سـابقه طوالنـی ای در 
رفتـار دوگانه – شـامل اغفـال مـا در قـم – دارد. من اشـاره کـردم که هـم اکنون زمـان برطرف کـردن هر 
گونه مشـکل در متن قطـع نامه تحریـم هاسـت. مثـل همیشـه دای متفکرانـه و در عین حال بـا صابت 
بود؛ با نگاهـی بر تاریخ)گذشـته( و انتهای کار. چیـن از این که کشـورها تنها در موارد فاحـش مجازات می 
شـود، از جامعه بین المللـی ناراحت بـود و به طـور قطع نمی خواسـت که هیچ یـک منافع تجـاری اش به 
وسـیله تحریم ها در خطـر بیفتد. در مـورد ایـن حالت از اکـراه نیز تنهـا یک سـال قبل دقیقا یـک تجربه 
مشـابه در مورد تحمیل تحریم های سـخت تر بـر کره شـمالی داشـتیم. و اکنون بـرای دومین بـار از آنها 
می خواسـتیم خود را کنار بکشـند و اعتراض نکننـد. من بـه دای یادآوری کـردم که اصلـی ترین منفعت 
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چیـن در خاورمیانه ثبـات و پایداری اسـت که جریان مـداوم نفـت را تضمین می کـرد. اگر فشـار ما برای 
تحریم های سـازمان ملل شکسـت می خـورد، احتمـال مقابله نظامـی در ادامه وجود داشـت. این مسـأله 
می توانسـت قیمت نفـت را افزایـش شـدیددهد و اقتصاد جهانـی را دچـار ویرانی کنـد. در مقابـل نیز اگر 
چین گره هـای تجاری خـود با ایـران را کاهش مـی داد، مـی توانسـتیم چین را کمـک کنیم تا بـه منابع 
انـرژی دیگری دسـت یابـد. در آخر نیـز بی پـرده  به ذای گفتـم که این مسـأله برای ما بسـیار مهم اسـت. 
اگر می خواهیـم روابط سـازنده و متعاونانـه ای)همان طور کـه رئیس جمهور اوبامـا و هو تعهد کـرده اند( 
داشـته باشـیم، ، احتیاج داریـم تا در شـورای امنیـت چین با مـا هـم رأی باشـد. در نتیجـه صحبت های 
عصر، احسـاس کردم که دوبـاره امور را به مسـیر اصلی خـود بازگرداندم. من ایـن احساسـات را در گفت و 
گوهای چنـد روز آتی با رئیـس جمهور هو و نخسـت وزیـر ون محکم کاری کردم. راندن مسـیر به سـمت 

تحریم هـای جدید مـی توانسـت ادامه پیـدا کند.

 بعد از دیـدارم در پکن اعـام کردم که مـا از همکاری به دسـت آمده خوشـحال و راضی هسـتیم. ما در 
گروه ۵+۱ بـه اجماع رسـیده ایم. تنها چیـزی که باقـی مانده بود بحث بر سـر مـوارد جزئی بود . “بخشـی 
از جامعـه بیـن الملل عقیـده دارند توافـق نامـه ای که میان ایـران، برزیـل و ترکیـه هفته پیـش در تهران 
امضا شـد، تنها به ایـن خاطر بـود که شـورای امنیـت در آسـتانه انتشـار علنی متـن قطعنامـه ای بود که 
هفته ها بـر سـر آن کار کرده بـود. این کار تاشـی آشـکار بـرای جلوگیـری از اقدام شـورای امنیـت بود.” 
اخـذ رأی در نیویـورک بـرای نهم مـاه جون تنظیم شـده بـود. سـوزان و تیـم او هم چنـان با چین بر سـر 
لیسـت نهایی کارخانه هـا و بانک هـای ایرانی بـرای تحریم گفت و گـو می کردنـد، و ما مترصـد آن بودیم 
که فشـار نهایی  برای گرفتن تعداد رأی بیـش تری از اعضای غیـر دائم شـورای امنیت را فراهـم آوریم. در 
کم ترین حالـت این انتظار را داشـتیم که در صورت عـدم رأی منفـی، از رأی دادن خـودداری کنند. ضمنا 
باید نشسـت سـازمان کشـورهای آمریکایـی را در لیمای پـرو برگزار مـی کردم. سـفیر چیـن در امریکا – 
ژانگ یسـوی – نیز برای شـرکت در این نشسـت در شـهر حضور داشـت، و مـن نیـز او را بـرای صرف یک 

نوشـیدنی به هتل دعوت کـردم. امیـدوارم بودم کـه بتوانیم لیسـت تحریم هـا را برای نهایـی کنیم.

 وقتی ژانـگ به هتـل رسـید، مـن او را بـه گوشـه ای آرام در بـار دعوت کـردم که مـی توانسـتیم با هم 
صحبت کنیم. مـن پیـش از آن بـا اعضـای کنفرانـس خبـری وزارت خارجه دیـدار داشـتم و بسـیاری از 
خبرنـگاران هم چنـان در بـار مانـده بودنـد . آن هـا در این بـاره کـه مذاکـرات زیر نظـر آن ها به درسـتی 
پیش می رود یـا نه دو به شـک بودنـد. در یک لحظه یکـی از خبرنـگاران پرشـور نیویورک تایمـز – مارک 
الندلـر- نزد مـا آمد. او گفت: چه کسـی گفته اسـت که دیپلماسـی نمـی تواند مؤثـر باشـد و در عین حال 
مایه سـرگرمی نیز باشـد؟! مـن خندیـدم و ایـن گفتـه را پذیرفتـم. ژانگ نیـز مؤدبانـه از این درخواسـت 
متابعـت کـرد. و در آن جـا، در کنار یـک نوشـیدنی پرویی، مـا به یک فهـم مشـترک از اسـامی تحریم ها 
دسـت یافتیم. شـورای امنیت سـازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را بـا رأی ۱۲ به ۲ تصویب کـرد. این قطعنامه 
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سـخت ترین تحریـم های طـول تاریـخ را بر ایـران تحمیـل می کـرد، کـه در آن سـپاه پاسـدارن انقاب، 
فـروش تسـلیحاتی و تراکنش هـای مالی رو مـورد هـدف قـرار داده بود. تنهـا ترکیـه و برزیل که هنـوز از 
شکسـت مانور دیپلماتیک خود ناراحـت بودند رأی منفـی دادند. لبنان نیز پـس از درخواسـت دقیقه نود 
من، معاون رئیس جمهـور بایـدن، و ری الهود وزیر حمـل و نقل که یـک امریکایی – لبنانی برجسـته بود 
از رأی دادن امتنـاع کرد. من سـاعت هـا قبـل ،از  کلمبیا بـا رئیس جمهور لبنان میشـل سـلیمان تماس 
گرفته بـودم و بـه او اصـرار کـردم که بر اسـاس الزامـات سیاسـی کشـور خـود، رای منفی ندهـد. من می 
دانسـتم که او تصمیمـات دشـواری را هدایت مـی کنـد، و از عـدم رأی دادن هم احسـاس رضایـت کردم. 
قطعنامه از حالـت عالی خـود دور بود – چـرا که اجمـاع با روسـیه و چین نیازمنـد مصالحه بـود- ولی من 
به آن چه که رسـیده بودیـم افتخار می کـردم. در طول ریاسـت جمهـوری بوش، ایـران باعث شـده بود تا 
قدرت هـای بـزرگ در مقابل یک دیگـر بازی کننـد و به خاطـر رفتار ناشایسـت خود جلـوی تحریم های 

جدی بیـن المللـی را گرفت. 

دولت اوبامـا این رونـد را تغییـر داد. با وجـود پیروزی مـا، هنوز می دانسـتم که این تـازه اول کار اسـت. 
قطـع نامه سـازمان ملل بـاب جدیـدی را بـرای تحریم هـای یک جانبه سـخت تر توسـط ایـاالت متحده 
و سـایر کشـورها گشـود. در طول این پروژه مـا با رهبـران کنگره همـکاری کـرده بودیم، و خیلـی زود نیز 
کنگـره قانونـی را تصویب کرد که می شـد توسـط آن ضربه های سـخت تـری به اقتصـاد ایـران وارد کرد. 
من هم چنین بـا همتایـان اروپایی خـود در مـورد گام های جدیـدی که می تواننـد بردارنـد صحبت می 
کردم. حتـی هنگامی که فشـارها نیـز مهیـا گردید، مـا پیشـنهاد مذاکـره را نیـز روی میز گذاشـتیم. در 
دسـامبر ۲۰۱۰ بـرای شـرکت در یـک کنفرانس بـا موضـوع امنیت خلیج فـارس بـه بحرین سـفر کردم. 
از قبل انتظار مـی رفت کـه هیأتی از دیپلمـات هـای ایرانی نیز بـرای شـرکت در کنفرانس حضـور یابند. 
با وجود این کـه تماس کوتاهـی در دیـدار قبلی ریچـارد هالبروک و جـک سـولیوان انجام گرفته بـود، اما 
من هنوز تـا آن زمـان با یک همتـای ایرانـی چهره به چهره نشـده بـودم. تصمیم گرفتـم تـا از این فرصت 
برای اباغ پیام خود اسـتفاده کنم. در سـخنرانی ام در مراسـم ناهار مجلـل، میان صحبتم وقفـه ای ایجاد 
کردم و گفتـم: در این جا مـی خواهم به طور مسـتقیم هیـأت نمایندگی دولـت جمهوری اسـامی ایران 

در این کنفرانـس را مـورد خطاب قـرار دهم.

وزیر امـور خارجه ایـران منوچهر متکـی تنها چند صندلـی آن طرف تر نشسـته بود.مـن گفتم:”حدود 
دو سـال پیـش، رئیس جمهـور اوبامـا پیشـنهادی صادقانه بـرای گفـت و گو را بـه دولت شـما ارائـه کرد. 
ما هنـوز بر این پیشـنهاد پـای بندیم. شـما حق اسـتفاده صلـح آمیـز از برنامـه هسـته ای را داریـد. اما به 
واسـطه این حق، یـک مسـؤولیت عاقانـه جدید شـکل می گیـرد: شـما از معاهـده ان پـی تی کـه آن را 
امضا کـرده اید پیـروی مـی کنیـد، و باید بـه طـور کامـل نگرانی دنیـا در مـورد فعالیـت های هسـته ای 
خود را از بیـن ببرید. ما به شـما اصرار مـی کنیم کـه از این فرصت اسـتفاده کنیـد – برای مـردم خودتان، 
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بـرای منافـع خودتان، و بـرای امنیت مشـترک مـا.” بعـد از آن کـه ناهار تمـام شـد و همه در حال دسـت 
دادن با یـک دیگر بودنـد، متکی را مـورد خطاب قـرار دادم و گفتم: سـام آقای وزیـر! او به فارسـی چیزی 
زیر لـب زمزمه کـرد و دور شـد. چند دقیقه بعد، در مسـیر رسـیدن بـه خیابان اصلـی دوباره بـه یک دیگر 
رسـیدیم. من مجـددا سـامی دوسـتانه بـه او کـردم و او مجـددا از ایـن که پاسـخ بدهـد امتناع کـرد. به 
خودم خندیـدم. رئیـس جمهـور اوبامـا در اولیـن سـخنان مراسـم افتتاحیه خـود گفته بـود که بـا ایران 
و سـایر کشـورهای مطـروذ مـی توانیم دسـت خـود را بـه سویشـان دراز کنیـم به شـرطی کـه آن ها هم 
مشتشـان را شـل کننـد. متکی بـه خوبی نشـان داد کـه چقدر دسـت یابـی به ایـن گفته رئیـس جمهور 
سـخت اسـت. اما اگر بخواهیم منصفانه بـه ماجرا نـگاه کنیم، ما توانسـته بودیـم کمپینـی را در دنیا برای 
تحمیـل تحریم هـای فلـج کننده بـر کشـور متکی فراهـم آوریـم. مذاکـره و فشـار. چمـاق و هویـج. این 

طبیعت دیپلماسـی بـود، و ما یـک بـازی طوالنـی را انجام مـی دادیم.

از آزاد سازی گروگان های آمریکایی تا مذاکرات محرمانه
جـوالی ۲۰۰۹ سـه آمریکایی در خـاک ایران بازداشـت می شـوند و ایران نیـز در ابتـدا از مالقات 
سـفیر سـوئیس با این زندانی هـا جلوگیـری می نماید.سـارا شـورد کـه یکی از این سـه فـرد بود 
سـرانجام در سـپتامبر ۲۰۱۰ آزاد شـد.هیالری کلینتون دز این قسـمت از خاطرات خود به آغاز گفت 
و گوهای ایـران و آمریکا در مسـقط اشـاره می کتد.جک سـالیوان بـه نمایندگی از کشـور آمریکا با 
ایران مذاکـره می کرده اسـت.با ایـن حال، در حیـن مذاکره نیـز، آمریکا تـالش خود بـرای افزایش 
فشـارهای بین المللی بـه ایـران را پیگیری مـی کرد.دسـامبر ۲۰۱۱ اتحادیـه اروپا دسـت به تحریم 
نفـت ایـران زدند.این مسـیر، بخشـی از اسـتراتژی دو مسـیره ای بـود که آمریـکا در قبـال ایران 

اتخاذ کـرده بود و فشـار در کنـار دیپلماسـی را پیگیری مـی کرد.

این پشـت صحنه آن چیزی بود کـه ژانویه ۲۰۱۱ پادشـاه عمان بـه من پیشـنهاد داد تادر مـورد آن  به 
صـورت پنهانی و صورت مسـتقیم بـا ایران گفـت و گو کنیـم. مذاکـرات از طریـق ۵+۱ متوقف شـده بود. 
میانجیگری هـای کشـورهای ثالث هم شکسـت خـورده بـود. دوبـاره و دوبـاره ایـران ثابت کـرده بود که 
غیرقابـل اعتماد و سرسـخت اسـت. با وجـود همه ایـن ها، هنـوز می شـد فکر کرد کـه پادشـاه عمان می 
توانـد این پیام را بـه ایران منتقـل کنـد. در نهایت، او ایـن کار را بـا تحرک در مـورد کوهنـوردان امریکایی 
زندانی شـده انجـام داد. در جـوالی ۲۰۰۹، سـه امریکایی جوان توسـط نیروهـای امنیتی ایـران در حالی 
کـه در مرزهای کوه هـا در منطقـه ای میان شـمال عـراق و ایران مشـغول به کوهنـوردی بودند، بـه اتهام 
جاسوسـی دسـتگیر شـده بودند. جوشـوا فّتال، شـین باور و سـارا شـورد در میـان کردهای شـمال عراق 
زندگـی و کار مـی کردنـد، و از همیـن رو هیـچ دلیلی بـرای مظنون شـدن بـه آن ها بـه عنوان جاسـوس 
وجود نداشـت. بـرای واشـنگتن غیرممکـن بود کـه بفهمـد دقیقا چـه اتفاقی افتـاده اسـت و آیا این سـه 
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نفر از مرزهـا منحرف شـده اند یا نـه. اما ایـن حادثـه ربـودن دو ژورنالیسـت امریکایی نزدیـک مرزهای 
چین و کره شـمالی کـه تنهـا چند مـاه پیش اتفـاق افتـاده بـود را دوباره بـه خاطـر آورد و یک مشـکل 
فـوری بر مـا تحمیل کـرد. هماننـد کـره شـمالی، در ایـران نیز مـا هیـچ روابـط دیپلماتیک و سـفارتی 
برای رسـیدگی به مشـکات نداریـم. ما مجبـور بودیم که بـر روی  سـوئیس به عنـوان حافـظ منافع ما 
در ایران حسـاب بـاز کنیم. امـا ایـران در ابتدا با دسترسـی کنسـولی دیپلمـات های سـوئیس مخالفت 
کرد، به ایـن معنـا که علـی رغـم الزامی کـه تحـت کنوانسـیون وین داشـت هیچ کـس اجـازه ماقات 
بـا امریکایی های بازداشـت شـده را نـدارد. مـن درخواسـتی علنی بـرای آزادی کوهنـوردان کـردم، در 
طول مـاه های بعـد از آن بـه طور مـداوم و مکـرر به آن اشـاره کـردم، و مثل همیشـه از سـوئیس جهت 
ارسـال پیام خصوصی ما طلب کمـک کردم.مـا در ارتباط نزدیـک با خانـواده های ناراحـت کوهنوردان 
بودیـم، و در نوامبر، آن هـا را به دفتـر خـود در وزارت امور خارجـه دعوت کـردم تا یک دیگـر را ماقات 
کنیم.ماه هـا طول کشـید تا سـفیر سـوئیس در تهـران بتواند بـرای دیدن سـه زندانـی امریکایـی وارد 
زنـدان بدنام و رسـوای اویـن شـود. آن ها مـاه ها بدون رسـیدگی رسـمی بـه پرونـده و یا دسترسـی به 
یک وکیل قانونـی در زندان نگه داشـته شـده بودنـد. دقیقا بعـد از روز مادر، بـا کمک سـوئیس، مادران 
کوهنوردان برای سـفر بـه ایران ویـزا دریافـت کردند. مـن آن ها را دوبـاره قبـل از ترک امریـکا ماقات 
کـردم و دعـای خـود را بدرقه راهشـان تـا تهران کـردم. بـه آن هـا اجازه داده شـد کـه تجدیـد دیداری 
اشـک بار با فرزندان خود داشـته باشـند، امـا اجـازه برگرداندن فرزنـدان به کشورشـان داده نشـد. همه 

این صحنه هـا توسـط ایران بـه عنوان یـک تبلیغـات فریـب کارانه مـورد اسـتفاده قـرار گرفت.

در طـول ایـن کار سـخت و دشـوار، تاش مـی کـردم تـا از هـر کانالی بـرای متقاعـد سـاختن ایران 
جهـت آزادی کوهنوردان اسـتفاده کنم. از جک سـولیوان خواسـتم تـا این پـروژه را برعهده بگیـرد. در 
تابسـتان ۲۰۱۰ جک را بـه کنفرانسـی در کابِل افغانسـتان فرسـتادم تـا پیامی را بـه وزیر امـور خارجه 
ایـران در مـورد کوهنـوردان برسـاند، دقیقـا همـان کاری را کـه یک سـال پیـش در الهـه  برای سـایر 
امریکایـی های بازداشـت شـده انجـام داده بودیم. امـا ارتباط کلیـدی در عمان شـکل گرفته بـود. یکی 
از مشـاوران ارشـد پادشـاه عمان بـه دنیـس راس – مشـاور ارشـد رئیس جمهـور اوبامـا در حـوزه ایران 
– نزدیـک شـد و پیشـنهاد میانجیگـری را بـه او داد. عمانـی ها در عمـل هم مثل حـرف هایشـان عالی 
بودنـد. در سـپتامبر ۲۰۱۰ سـارا شـورد در ازای ضمانـت آزاد شـد. زمانـی کـه او ایـران را ترک کـرد، با 
پادشـاه عمان تمـاس گرفتم تـا از او تشـکر کنـم و ببینم کـه در مـورد دو کوهنـورد دیگر چه مـی توان 
کرد )ممکن بـود کـه آزادی آن ها یک سـال دیگـر وقت ببـرد.( پادشـاه به من گفـت: ما همیشـه آماده 
ایم تـا آن چه را کـه صحیح اسـت بـرای کمـک انجام دهیـم. تعابیـر او در جلسـه ی مشـترک مـان در 

ژانویـه ۲۰۱۱ همچنـان در ذهنم اسـت.
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آزاد کـردن کوهنـوردان زندانـی در مقایسـه با تسـهیل گفت و گوهـای حسـاس در مورد آینـده برنامه 
هسـته ای ایران کاما متفـاوت تر بـود، ولی پادشـاه عمان نشـان داده بـود که مـی تواند به نتیجه برسـد. 
از همیـن رو به دقـت به طرح پیشـنهادی او بـرای یک کانـال جدید متکـی به خـود بـرای آزادی زندانیان 
گـوش دادم، و به ایـن نکته اشـاره کردم کـه آیا می توانیـم مطمئن باشـیم که طـرف ایرانی بـرای مذاکره 
کـردن در یـک راه درسـت متقاعد می شـود یا خیـر. زمـان زیـادی را در فرآینـد ۵+۱ صرف کردیـم، تنها 
برای ایـن که موافقـت نامه ای کـه در تهران رد شـده بـود را بررسـی کنیم. پادشـاه عمان هیـچ قولی نمی 
توانسـت بدهد ولـی می خواسـت تاشـش را بکنـد. من کامـا موافـق بودم کـه اگـر در این مسـیر پیش 
برویـم، نهایت محرمانـه بـودن را بایـد رعایت کنیـم. ما دیگـر نمی خواسـتیم یک سـیرک با ژسـت های 
مختلف بـرای خبرگزاری ها و فشـار در برگشـت به کشـورمان داشـته باشـیم. حتـی در بهترین شـرایط 
هم این یک شـانس بسـیار کم برای موفقیت بـود اما ارزش امتحـان کردن را داشـت. من به پادشـاه عمان 
گفتم کـه با رئیس جمهـور اوبامـا و همکارانم در واشـنگتن صحبت مـی کنم اما بایـد فکر کـردن در مورد 
چگونگی بالفعل کـردن این نقشـه را شـروع کنیـم. در ماه هـای آینـده، محتاطانـه پیش رفتیـم. نگرانی 
های واقعـی ای در مـورد این که با چه کسـی بایـد صحبت کنیـم و انگیزه هـای آن ها چه چیز بوده اسـت 

وجود داشـت.

 رئیس جمهـور اوباما بسـیار هوشـیار و محتـاط و در عین حـال عاقه مند بـود. یک بـار رئیس جمهور 
خودش بـا پادشـاه عمـان تماس گرفـت تا امـکان برقـراری کانـال دیپلماتیـک برای حـل این مشـکل را 
جویا شـود. ما حلقـه ی مطلعیـن)ز ایـن موضـوع(را کوچـک کردیـم. بیل برنـز، جـک و مـن در یک تیم 
فشـرده در کاخ سـفید که شـامل تـام دانیلـون مشـاور امنیـت ملـی وقت،معـاون او دنیـس نـک دوناف، 
دنیس راس قبل از عزیمـت او در نوامبـر ۲۰۱۱، و پونت تالوار مدیر ارشـد اداره ی عراق،ایران و کشـورهای 
خلیج می شـد. عمانـی ها پیـام هـای مختلفی را بـه ما ارسـال مـی کردند کـه گفـت و گوهـا چگونه می 
تواند شـکل بگیـرد و یا چـه نمایندگانـی می توانند ارسـال شـوند. کار بسـیار سـختی بود که یـک جواب 
مسـتقیم از ایران حتی در مورد سـاده ترین سـؤال ها بشـنویم و ایـن برای مـا تعجب آمیز نبـود. هنگامی 
که آژانـس هـای اطاعاتـی و اجرایی قانـون امریـکا توطئه ایـران برای به قتل رسـاندن سـفیر عربسـتان 
در واشـنگتن را کشـف کـرد اعتماد مـا در مورد پیشـرفت قضیـه ضربه دید. یـک فـرد ایرانی در فـرودگاه 
نیویورک دسـتگیر شـد و اقـرار کرد کـه یک برنامـه از قبـل طراحـی  شـده از روی فیلـم هایـی نظیر ۲۴ 
یا هوم لنـد را در نظر داشـته اسـت. ایـن برنامه شـامل تاش بـرای اسـتخدام یـک کارتل مکزیکـی مواد 
مخدر برای بمب گـذاری در رسـتورانی بود که سـفیر در آن غذا میخورد. خوشـبختانه مشـخص شـد که 
عامـل مکزیکی خبررسـان سـازمان مبـارزه با مـواد مخدر امریـکا بود. مـا مدارکی داشـتیم کـه ثابت می 
کرد توطئـه ای با حمایت و هدایت مقامات رسـمی ارشـد ایـران در کار اسـت. اندکی بعد، فرمانـده نیروی 
دریایـی ایـران با اخطـار به ایـن کـه در هر زمـان کـه بخواهد تنگـه هرمـز را خواهـد بسـت)امری که می 
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توانسـت بیش تر منابـع تأمین نفـت دنیـا را مسـدود کند(بازارهای جهانـی را مرعـوب کرد.

تصمیم گرفتم کـه در اکتبر ۲۰۱۱ به مسـقط بازگـردم و دومین دیـدار خود با پادشـاه عمان را داشـته 
باشـم. او هم چنان عقیده داشـت که روند مذاکـرات در حال پیش روی اسـت و پیشـنهاد داد مـا یک تیم 
را پیـش از مذاکرات بـه عمان بفرسـتیم تا مسـائل لجسـتیکی را به طـور مجزا مورد بررسـی قـرار دهیم، 
چرا که جا بـه جایی پیـام ها مسـیر خوبـی را طی نمـی کـرد. از آن جا کـه ایرانیـان در حرف خـود جدی 
بودند و پادشـاه می توانسـت این اعتمـاد را به ما بدهـد که با رهبـر ایران صحبـت می کند، مـن پذیرفتم. 
هم چنیـن به پادشـاه عمـان اصرار کـردم که اخطـاری سـخت و محکـم پیرامون تنگـه هرمز بـه ایرانیان 
برسـاند. بعد از گفت و گوی مـا، چیدمـان پنهانی را بـرای فرسـتادن جک و پونیـت به همراه تیمـی برای 
آغاز مذاکـرات و گفت و گوهـا آغاز کردیم. سـناتور جـان کری با یکـی از نزدیـکان پادشـاه عمان صحبت 
کرد و مـا را از آن چه شـنید بـا خبر کرد. برای نخسـتین دیدار حسـاس بـا ایرانی هـا، جک بـا تجربه ترین 
دیپلمـات وزارت خارجـه بـرای ایـن مذاکـره نبـود، امـا بسـیار خردمند بـود به طـور کامـل بـه او اعتماد 

داشتم.

حضور او می توانسـت این پیـام قدرتمند را ارسـال کند که من شـخصا در ایـن فرآیند سـرمایه گذاری 
کـرده ام. در اوائـل جـوالی ۲۰۱۲، جک مخفیانه و بدون سـر و صدا سـفرمان بـه پاریس را ترک کـرده و با 
یک پـرواز شـخصی به مسـقط رفت. مقصـد سـفر او تـا آن اندازه سـّری بـود که دیگـر اعضای تیم سـفرم 
–  همکارانی کـه که بـا او در همه جا اعـم از خانه و بیـرون منزل حضور داشـتند – فکـر می کردنـد او برای 
کاری مثل یک مشـکل فـوری خانوادگـی پاریس را تـرک کـرده و نگـران او بودند. بـه طرز فـوق العاده ای 
آن ها مأموریـت واقعی جک را تـا حدود تقریبـا بیش از یک سـال بعد که در یـک کنفرانس خبـری به آن 

اشاره شـد، نفهمیدند.

یک روز جـک و پونیت کـه در عمان بودنـد، بـر روی یک مبل راحتـی در خانـه خالی سـفارت خوابیده 
بودند.تیـم مذاکراتـی ایـران به همـراه یـک سـری از مطالبـات و پیش شـرط هایی آمـده بودنـد که هیچ 
کـدام آن ها قابـل پذیـرش نبـود. ایرانی هـا آن جـا بودنـد و تـا حدودی)تنهـا( از جانب خودشـان حضور 
داشـتند، اما به شـکلی واضـح ترسـو بودند که شـاید منعکـس کننده رهبـری دوگانه و تقسـیم شـده در 
تهران بود.جک ایـن گونه گـزارش داد که ایرانی هـا هنوز بـرای مذاکره جدی آماده نیسـتند. مـا به توافق 
رسـیده ایم که کانـال ها را بـاز بگذاریـم و ببینیم کـه آیا وضعیت پیشـرفت می کند یـا خیر.در طـول این 
زمـان، حتی بـا وجوداین کـه ما ایـن جـاده پنهانـی مذاکـرات را تعقیب مـی کردیم،در پـی ایـن بودیم تا 
فشـار بین المللی بر رژیـم ایـران را افزایش دهیـم و با جـاه طلبی هـای آن ها مقابلـه به مثـل کنیم. یکی 
از اولویـت های مـا این بود کـه حضور نظامـی خـود در خلیج را گسـترش دهیـم و منابع جدیـد نظامی را 
در طـول منطقه بـرای خاطر جمـع کردن شـریک های خـود و بازداشـتن ایرانیان بـه کار گیریـم. در یک 
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همـکاری نزدیـک و پایدار بـا اسـرائیل بودیـم و گام هـای بـی سـابقه ای را در جهـت محافظـت از برتری 
نظامی آن هـا در مقابل حریفـان احتمالی برداشـتیم.

من از آنـدرو شـاپیرو  همـکار قدیمی مـن در سـنا و هـم چنیـن مشـاور فعلـی وزارت امـور خارجه در 
مسـائل سیاسـی- نظامی  خواسـتم تا ایـن اطمینـان را حاصل کند که اسـرائیل توسـط پیشـرفته ترین 
سیسـتم هـای سـاحی نظیـر Joint Strike Fighter ۳۵-F مجهـز شـده باشـد. مـا با اسـرائیلی هـا کار می 
کردیـم تا یک شـبکه دفاعی چنـد الیه هوایـی ایجـاد کـرده و آن را گسـترش دهیم.شـبکه ای دفاعی که 
شـامل نسـخه های قدرتمند شـده موشـک های پاتریوت )کـه اولین بـار در جنـگ ۱۹۹۱ خلیـج فارس 
از آن اسـتفاده شـد(، یک رادار هشـدار دهنـده پیـش از وقوع خطـر، آتش بار هـای ضد راکت کـه به گنبد 
آهنین موسـوم بود، و سـایر سیسـتم ها بـرای محافظت در مقابل موشـک های بالسـتیک که معـروف به 
دیوید اسـلینگ و موشـک حائل Arrow-۳ بودند، می شـد. در اواخر ۲۰۱۲ و در طول سـتیز بـا حماس در 

غزه، گنبـد آهنیـن در حفاظـت از خانه هـا و اجتماعات اسـرائیلی مؤثـر واقع شـده بود.

من هم چنین سـاعت هـای زیـادی را بـا نخسـت وزیـر اسـرائیل بنیامیـن نتانیاهو بر سـر گفـت و گو 
در مـورد اسـتراتژی دو مسـیره خـود و تـاش بـرای قانع کـردن او بـه این کـه تحریم هـا جـواب خواهد 
داد صرف کـردم. مـا موافق بودیـم که یک تهدیـد جدی نظامـی مهم اسـت – و از همیـن رو بود کـه من و 
رئیس جمهـور اوباما بارهـا گفتیم که همـه گزینه هـا روی میز اسـت – اما مـا در این بـاره که تا چـه اندازه 
باید در میان عموم مـردم خبرها را مخابـره کرد دیـدگاه های متفاوتی داشـتیم. من بـه نتانیاهو گفتم که 
رئیـس جمهـور اوباما وقتـی گفت که اجـازه نمـی دهد ایـران به بمب هسـته ای دسـت یابـد و هم چنین 
این که  سیاسـت محدود سـازی سیاسـت امریـکا نیسـت، در حرف خـود جدی اسـت. سیاسـت محدود 
سـازی شـاید بتواند در مورد شـوروی نتیجه دهـد ولی با توجـه به ارتبـاط ایران بـا تروریسـم و هم چنین 
به خطر انداختـن منطقه،ایـران مجهز به سـاح هسـته ای، دیگر قابـل قبول و یا محدود سـازی نیسـت. 

بنابراین همـه گزینه ها بـه طـور واقعی از جملـه حمله نظامـی روی میـز بود.

به اضافـه کار ما با اسـرائیلی هـا، دولت اوبامـا حضور هوایـی و دریایی خـود در خلیج فارس را گسـترش 
داد و روابط  مـا را با پادشـاهی های خلیـج که ایـران را با زنـگ خطری جدی می پنداشـتند تعمیـق کرد. 
من با شـورای همکاری خلیج در مورد مسـأله حسـاس گفت و گوهای امنیـت تعامل داشـتم، و مانورهای 
مشـترک نظامی با اعضای شـورا را نیز برگزار مـی کردیم. اطمینـان خاطـر دادن به ترکیه بـرای تصاحب 
یک سیسـتم بـزرگ راداری نیز مـا را کمـک کرد تـا با سـاخت یک سـامانه موشـکی جدید هـم پیمانان 

خود در اروپـا رااز حملـه احتمالی ایـران در امان نگـه داریم.

هنگامـی کـه مـا سـامانه هـای دفاعـی خـود را بـه راه انداختیـم، مـورد ایـن اتهـام قـرار گرفتیـم که 
فشـارهایی را بر ایران برای تغییر محاسـبات رهبـری ایران انجـام می دهیـم. دولت اوباما و کنگره توسـط 
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امـور قانونـی و اجرایی، بـا یک دیگر بـرای وضـع تحریم های سـخت تری بـر ایـران همکاری مـی کردند. 
تحریم هایـی که همـه آن ها برپایـه ی اقدامـات شـورای امنیـت در تابسـتان ۲۰۱۰ بـود. هدف ما فشـار 
مالی بیـش تر بـر رهبـران ایـران بود کـه شـامل معامـات رو به رشـد نظامی ایـن کشـور هم می شـد.در 
نتیجه ی ایـن روند چـاره ای جز بازگشـت بـه مذاکـرات بـا گزینه های جـدی نداشـتند.در ادامه نیـز باید 
بـه سـمت )تحریم(صنعـت نفـت، بانک هـا و برنامـه هـای تسـلیحاتی ایـران نیز مـی رفتیم. هـم چنین 
باید شـرکت های بیمه، خطـوط کشـتیرانی، بازرگانـان انـرژی، مؤسسـات مالی و تعـداد زیاد دیگـری از 
بازیگران)اقتصـادی و…( را برای گسسـتن ایران از تجارت جهانی فهرسـت مـی کردیم. بیـش از همه، در 
پی آن بـودم تا مشـتریان اصلـی نفت ایـران را مطمئن سـازم کـه منابع انـرژی آن هـا منتوع خواهد شـد 
و برای همین کـم تر از تهـران خریـد کنند. هر کـدام از کشـورها که موافقـت می کردنـد، بر خزانـه ایران 
یک ضربـه محکم دیگـر وارد مـی آمد. خـون حیاتی ایـران نفت آن بـود. ایـران سـومین صادرکننده نفت 
خام جهان بـود و این مسـاله، بیـش از پیش نیاز بـه ارز خارجـی را بـرای ایران ایجـاد می کـرد. بنابراین ما 
هر کار ممکـن را که می توانسـتیم برای سـخت تر کـردن تجارت ایـران به خصـوص در مورد نفـت انجام 

دهیـم، انجـام دادیم.

در این تاش اروپایـی ها همکاران مهـم و حیاتـی ای بودند، و هنگامی کـه همه ۲۷ عضـو اتحادیه اروپا 
توافق کردند کـه نفت ایرانـی تحریم شـود، کاری بـزرگ رخ داد. بـاب اینهورن متخصصی کـه کمک کرد 
تا در اکتبـر ۲۰۰۹ طرح مبادلـه راکتورهای تحقیقاتی تهران )سـواپ( ارائه شـود و هم چنیـن معاون وزیر 
خزانـه داری، دیوید کوهن، بـه دنبال این بودنـد که خاقانه تریـن و مؤثرتریـن راه ها برای اجـرای تحریم 
های مـا را بررسـی کننـد. فریز کـردن دارایـی های بانـک هـای ایرانی ایـن امکان را از کشـتی هـای نفت 
کش ایرانی گرفت کـه بتوانند در بازارهـای جهانی بیمـه را خریداری کننـد و هم چنین دسترسـی آن ها 

به شـبکه های مالـی جهانی را نیـز قطع کرد.ایـن وضعیت،یـک حالت بی نظیـر بود.

بر اسـاس قانـون جدیدی که رئیـس جمهـور اوبامـا در دسـامبر ۲۰۱۱ آن را امضا کرد، سـایر کشـورها 
باید هر ۶ مـاه اثبـات می کردنـد که مصـرف نفـت ایرانـی را به طـور قابـل ماحظـه ای کاهـش داده اند؛ 
در غیـر این صـورت بـا تحریـم مواجـه می شـدند. بـرای عملـی کـردن ایـن قانـون، مـن بـه اداره جدید 
منابـع انرژی  کـه ریاسـت آن را کارلـوس پاسـکوال بر عهده داشـت رفتـم. هر جایـی که ایـران تاش می 
کرد نفـت خـود را به فـروش برسـاند، تیم مـا نیز آن جـا بـود و تأمین کننـدگان جایگزیـن را به کشـورها 
پیشـنهاد داده و ریسـک هـای مالـی تراکنـش مالی بـا یک کشـور مظـرود را خاطر نشـان می سـاختیم. 
مشـتریان اصلی ایران بـا انتخاب های سـختی که نتایج اقتصـادی با اهمیتی داشـتند مواجه شـده بودند. 
خوشـبختانه بسـیاری از آن هـا رهبـری عاقانـه خـود را بـا پذیرش فرصـت هایی بـرای متنوع سـاختن 
سـهام های انرژی خود بـه نمایش گذاشـتند. ما بـه همین انـدازه در کشـورهایی چـون آنگـوال، نیجریه، 
سـودان جنوبی و خلیـج فارس فعـال بودیـم و رقبـای ایران را تشـویق مـی کردیم تا مقـدار بیش تـری از 
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نفت خـود را بـرای تـوان بـازار و جلوگیری از آسـیب رسـیدن به قیمـت نفت به فـروش برسـانند. صنعت 
نفت عظیم عراق نیـز از دیرباز بـه عنـوان گرانبهاترین اولویـت امریکا به اثبات رسـیده بود. امـا بیش ترین 
منابع جدیـد نفت از حیـات خلوت ما مـی آمـد. از آن جایی که تولیـد گاز و نفـت داخلی امریکا به واسـطه 
تکنولوژی هـای جدید و تحقیقـات به شـکل قابل توجهـی افزایـش یافـت و واردات انرژی مـا نیز کاهش 
یافت. این مسـأله فشـار را از دوش بازار جهانـی برداشـت و کار را برای محروم کـردن ایران راحـت تر کرد؛ 
زیرا سـایر کشـورها می توانسـتند روی منابع پیشـین امریکا که دیگر به آن ها نیازی نداشـت حسـاب باز 

. کنند

بـزرگ ترین مصـرف کنندگان نفـت ایـران و سرسـخت ترین کشـورهایی که بایـد متقاعد می شـدند 
تا از نفت ایران دسـت بکشـند در آسـیا بودند. چیـن و هند بـرای نیازهـای روزافزون خـود، به نفـت ایران 
وابسـته بودند. اقتصاد پیشـرفته کره جنوبـی و ژاپن نیز مقـدار زیادی بـه نفت وارداتی وابسـته بـود. ژاپن 
به دلیـل خطرناک بودن تاسیاسـت هسـته ای فوکوشـیما و در نتیجـه ی توقف برنامه  هسـته ای با فشـار 
بیش تر ی ناشـی از تحریـم مواجه شـد. با این وجـود، ژاپنـی ها متعهد شـدند که مصـرف نفـت ایرانی را 
به شـکل قابل توجهی کاهـش دهند کـه یک تعهـد با شـهامت بـرای ژاپن بـود. در مقابـل، هنـد در ابتدا 
درخواسـت غرب بـرای کاهش وابسـتگی خود بـه نفـت ایـران را نپذیرفـت. در گفت و گوهـای خصوصی 
ما با رهبران هنـد آن ها پذیرفتنـد که صلـح در خاورمیانـه دارای امنیت اسـت و  پذیرفتند کـه ۶ میلیون 
هندی کـه در خلیج زندگـی و کار مـی کنند  ممکن اسـت در مقابـل بی ثباتی هـای سیاسـی و اقتصادی 
آسـیب پذیر باشـد. در عین حال اقتصـاد رو به پیشـرفت هنـد نیازمنـد منابع یکنواخـت انرژی بـود و آن 
ها معتقـد بودند کـه نیازهـای انرژی شـان آن قدر باالسـت کـه هیـچ راه مداومی جز نفـت ایران بـرای آن 
ها باقـی نمی مانـد. از طـرف دیگر هند کـه در طول جنگ سـرد جنبـش عدم تعهـد را رهبری مـی کرد و 
هنوز خودمختاری اسـتراتژیک خـود را می سـتاید، از این متنفر بـود که به او گفته شـود که چـه کاری را 
باید انجـام دهد. هـر چه بیـش تر بـه آن ها اصـرار مـی کردیم کـه مسـیر را تغییر دهنـد، بیش تر بـر این 

تأکید مـی کردند کـه راه خـود را مـی روند.

در مـی ۲۰۱۲ بـه دهلی نـو رفتم تا شـخصا بـه این موضـوع رسـیدگی کنم. مـن به این مسـأله اشـاره 
کردم کـه ایجاد یـک جبهه متحد بیـن المللـی، راه حـل دیپلماتیک بـرای این بن بسـت و و از بیـن بردن 
تعـارض های نظامـی بهتریـن راه بـرای متقاعد سـاختن ایـران برای بازگشـت به میـز مذاکره اسـت. من 
منافع منابـع متنوع انـرژی را مطـرح کـردم و در مورد جایگزیـن های بالقـوه ایـران در بازار سـخن گفتم. 
من هم چنین بـه هندی هـا اطمینان خاطـر دادم کـه اگر گام هـای مؤثـری بردارند، مـا می توانیـم برای 
دنیا روشـن کنیـم که ایـن تصمیم آن هـا بوده اسـت ولی آن هـا تصمیـم گرفتند تـا ایـن روش را انتخاب 
کنند.هنگامی که من و وزیـر امور خارجـه اس. ام. کریشـنا برای صحبت کردن با رسـانه ها خارج شـدیم، 
در مـورد موضوع ایـران مورد پرسـش قـرار گرفتیم. من به کریشـنا گفتـم که او اول پاسـخ دهد. کریشـنا 
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گفت: بـه خاطـر مطالبـات روزافزون مـا برای مـا طبیعی اسـت که منابـع وارداتـی نفـت و گاز را بـا هدف 
تأمین امنیـت انـرژی متنـوع سـازیم. از آن جایـی که شـما یک سـؤال معیـن در مـورد ایران پرسـیدید، 
ایـران به عنـوان یکـی از منابـع مهم نفتـی ما باقـی می مانـد، اگر چـه همه مـی دانند که سـهم ایـران در 
واردات مـا روبـه کاهش اسـت. نهایتـا این مسـأله ایـن تصمیـم را منعکس مـی کند کـه پاالیشـگاه ها بر 
اسـاس ماحظات بازرگانـی، اقتصادی و تکنیکی سـاخته می شـوند. این صحبـت ها برای مـن کافی بود. 
به کریشـنا قـول دادم کـه کارلـوس و تیـم متخصصـان او را برای سـرعت بخشـیدن به تصمیمـات کاما 
غیرمرتبـط با ایـران بـه دهلی خواهـم فرسـتاد. در پایـان تاش هـای ما در مـورد مشـتریان اصلـی ایران 
حتی در مـورد بی میـل تریـن آن ها بـه این ختم شـد که با کاهـش خرید نفـت از ایـران موافقـت کردند. 
نتیجه فـوق العاده بـود. تـورم در ایران بـه بیـش از ۴۰ درصد رسـید و ارزش پـول رایج ملی به شـکل قابل 
توجهی کاش یافت. صـادرات نفت در اوائل سـال ۲۰۱۲ از ۲٫۵ میلیون بشـکه نفت خـام در روز به تقریبا ۱ 

میلیـون کاهش یافت کـه در نتیجـه موجب کاهـش بیـش از ۸۰ دالر میلیـارد بود.

کشـتی های نفتکش ایرانـی بدون وجـود هیچ بـازاری بـرای حرکـت و هم چنیـن هیچ سـرمایه گذار 
خارجـی یا شـرکت بیمـه ای از حرکـت متوقـف شـدند، و جت هـای ایرانـی در پرتـاب کننده هـای خود 
بدون وجود هیـچ قطعه جایگزیـن موجود زنـگ زدند. شـرکت های بـزرگ چندملیتی نظیر شـل، تویوتا 
و بانـک داچ از ایـران رفتنـد. حتـی احمـدی نـژاد که مـدت طوالنـی ای سـعی در این داشـت کـه بگوید 
تحریم هـا هیچ اثری بر کشـور نداشـته اسـت، در مورد شـرایط سـخت اقتصادی شـروع به شـکایت کرد.

سـال ها من از تحریـم های فلـج کننده سـخن می گفتـم و حـاال این مسـاله تبدیـل به واقعیت شـده 
بـود. نتانیاهـو به مـن گفـت آن قـدر از این عبـارت لذت مـی برد کـه گویـا خـودش آن را بـرای اولیـن بار 
اسـتعمال کرده اسـت. من بـه ائتافـی کـه شـکل داده بودیـم و تأثیرگـذاری تـاش هایمان افتخـار می 
کـردم، اما هیچ لذتـی از زندگی سـخت ایرانی ها کـه به خاطر انتخـاب رهبـران ایرانی برای مبـارزه طلبی 
با جامعه بیـن الملل انجام مـی پذیرفت نمـی بردم. مـا همه تاش هـای خـود را کردیم تـا تضمین کنیم 
که تحریم هـا باعـث محرومیـت ایرانی هـا از غـذا، دارو و سـایر نیازهای انسـانی نمی شـود. من بـه دنبال 
فرصت هایی بـودم تا تأکیـد کنم که نزاع مـا با دولت ایران اسـت و نـه بـا شـهروندان آن و در یک مصاحبه 
تلویزیونـی به فارسـی در صدای امریـکا و در برنامـه پارازیت کـه معادل برنامه دیلی شـو در امریکاسـت به 
این مسـأله اشـاره کردم. مـردم ایـران شایسـته آینده بهتر هسـتند امـا این مهـم ممکن نیسـت مگر این 
که رهبران آن ها مسـیر خـود را عوض کننـد. با وجـود همه این مسـائل، ایران هـم چنان معاند و جسـور 
ماند. ایـران بـه مرتبط شـدن با طـرح هـای تروریسـتی جدید در سراسـر دنیـا، بلغارسـتان، گرجسـتان 
و تایلنـد ادامـه داد. تهـران تـاش می کـرد تـا دولـت هـای همسـایه را ضعیـف نمایـد و ناآرامی هـا را از 
بحرین بـه یمـن و دورتـر از آن بکشـاند. ایـران پـول و سـاح را به سـوریه و بـرای حمایت از بشـار اسـد و 
سـخت گیری هـای وحشـیانه او علیه مردم سـوریه سـرازیر کرد. سـرانجام نیـز ایـران در قالـب نیروهای 
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سـپاه پاسـداران و نیروهای جنگـی حـزب اهلل برای تقویت اسـد تـاش کرد. هـم چنین ایـران در تخطی 
آشـکاری نسـبت به قطعنامه شـورای امنیت پیشـرفت برنامه هسـته ای خود را ادامـه داد و از مذاکرات با 

صداقـت بـا ۵+۱ خـودداری کرد.

انتخابات سال ۱۳۹۲ و انتخاب روحانی
هیـالری کلینتـون در دوره دوم اوبامـا بـرای وزارت خارجه انتخاب نشـد بـا این حال بیـل برنز و 
جک سـالیوان مـارس ۲۰۱۳ به عمـان برمـی گردند تـا ببینند فرصـت جدید مذاکـره با ایـران چه 
نتایجـی را به دنبـال خواهـد داشـت.کلینتون در این بخـش از خاطرات خـود به مناظرات ریاسـت 
جمهـوری و اعتراض بـه رویکـرد جلیلی در مسـاله هسـته ای اشـاره می کنـد.او بیان مـی کند که 
پـس از انتخـاب روحانی کانـال عمان بـرای مذاکـره دوباره بـه راه افتـاد و این بـار آمریکا بـا جواب 
مثبتـی از سـوی تهـران روبـه رو شـد.کلینتون بـه رویکرد خـود در اجمـاع سـازی علیه ایـران با 
اسـتفاده از دیپلماسـی اشـاره می کنـد و البتـه تاکید می کنـد حتـی اگـر ایـران و ۵+۱ بتوانند به 
توافق هسـته ای برسـند، ایران هـم چنان بـه دلیل اعمـال خود خطـری بـرای آمریـکا و متحدان 

این کشـور محسـوب می شـود.

در مجامع عمومـی رئیس جمهـور اوباما و من تاکیـد می کردیم که پنجـره ی دیپلماسـی همچنان باز 
اسـت اما شـرایط همیشـه این گونه نخواهـد مانـد . در جلسـات خصوصی مـا همچنـان امیدوار بـودم که 
کانال عمانی مـا در نهایت منجـر به پیشـرفت گردد. هرچـه بر میزان فشـار مـا و از هم پاشـیدگی اقتصاد 
ایران افـزوده می شـد ، تعداد مشـوق هایی کـه تهران مـی بایسـت در ازای آن هـا)در رفتار خـود( تجدید 
نظـر کند نیـز افزایش مـی یافت.ایـن دقیقـا اتفاقی بـود کـه در انتهـای سـال ۲۰۱۲ در حـال وقـوع بود ؛ 
زمانی که زمانی بـه پایان کار مـن در وزارت امور خارجـه باقی نمانده بـود . اقتصاد ایـران ، موقعیت منطقه 
ای ، و وجهـه بین المللی اش همگی در وضعی اسـف بـار بودند. دور دوم ریاسـت جمهـوری رئیس جمهور 
احمدی نژاد یـک فاجعه بـود  و جایـگاه سیاسـی او در ایـران فروریخته بود.همیـن طور رابطـه ی نزدیک 
پیشـین وی با رهبرعالی، سـایر محافظه کاران قدرت منـد و روحانیونی که اهـرم های واقعی قـدرت را در 
ایران در دسـت دارند نیز از بیـن رفته بود . در همیـن حال ، عمانی ها پـس از مکالمات طوالنـی و محرمانه 
با ایران اشـاره کردنـد که ایرانـی ها باالخـره در حال آماده شـدن بـرای حرکتـی رو به جلو هسـتند. آن ها 
می خواسـتند معاون وزیـر امور خارجه شـان بـا معاون مـن ، بیل برنزدر مسـقط دیـدار کند . مـا موافقت 

. کردیم 

مـارس ۲۰۱۳ ، چنـد هفتـه پـس از اینکـه کارم در وزارت امـور خارجـه بـه اتمام رسـید ، بیـل و جک 
به عمـان بازگشـتند تـا ببیند ایـن که ایـن فرصـت جدید چـه نتایجـی به دنبـال خواهد داشـت. پاسـخ 
همچنـان ناامیدکننـده بود. ظاهـرا ایرانـی هـا در کشـمکش بودند که چـه بکننـد . برخی عناصـر دولت 
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به وضـوح عاقه منـد به مذاکـرات جـدی بودند ، امـا سـایر نیروهـای قدرتمند مانـع انجام مذاکـرات می 
شـدند. یک بار دیگر تیم مـا با این تصـور به خانه برگشـت که هنـوز زمان مناسـب برای دسـتیابی به یک 
موفقیت چشـمگیر نرسـیده اسـت. در بهار آن سـال، ایـران در حال آماده شـدن بـرای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـرای انتخـاب جایگزیـن احمدی نـژاد بـود. بـاورش مشـکل بـود کـه چهارسـال از زمانی که 
اعتراضـات گسـترده پـس از انتخابات پیشـین خیابـان های تهـران را فـرا گرفته بود گذشـته اسـت . زیرا 
رژیم بـا بی رحمـی نیروهای سیاسـی مخالـف خـود را از صحنـه خارج کـرده و معترضـان را تحت فشـار 
گذاشـت. با در نظـر گرفتن ایـن موضوع مقامـات ایرانـی تمامـی کاندیداهای رقابـت ۲۰۱۳ را دسـتچین 
کرده و هرکسـی که به انـدازه کافی محافظـه کار یا وفـادار نبـود را رد صاحیـت کردند. آن هـا حتی مانع 
کاندیداتوری علی اکبر هاشـمی رفسـنجانی شـدند که یکی از رهبران انقـاب ۱۹۷۹ ، از رؤسـای جمهور 
پیشـین ، و یک روحانی بانفوذ بـود زیرا در حـال حاضر او را بعنوان چالشـی بـرای نظام می دیدند. هشـت 
کاندیدایـی که مـورد تاییـد قـرار گرفتند همگـی روابـط نزدیکی بـا رهبـری داشـته و از نظر رژیـم دارای 
اعتبارات محکمی بودنـد. بطور خاصـه ، نیروهایی کـه در ایران بودند می خواسـتند در امـن ترین حالت 

ممکـن بـازی کنند.

سـعید جلیلی ، مذاکـره کننـده متعصـب هسـته ای کشـور ، به عنـوان گزینـه مرّجـح آیـت اهلل دیده 
مـی شـد و بنابرایـن بطـور مفـروض پیشـتاز بـود. او مبـارزات انتخاباتـی خـود را بـا دادن شـعارهایی بی 
محتـوا در مـورد “توسـعه اسـامی” به پیـش مـی بـرد و اشـاره ی خاصی بـه اقتصاد شکسـت خـورده یا 
سیاسـت خارجی مصیبـت بـار ایـران نمـی کـرد. در میان مـردم بنظـر می رسـید کـه تمایـل و هیجان 
اندکی بـرای شـرکت در انتخابات وجود داشـت ، کـه این خـود هدف رژیـم بود. امـا احسـاس ناامیدی به 
آسـانی قابل لمس بود . رسـانه هـای غربـی از یـک گاراژدار چهل سـاله سـاکن اطـراف قم )شـهری که از 
تأسیسـات هسـته ای مخفی آن در سـال ۲۰۰۹ رونمایی شـد( کـه از اوضاع اقتصـادی گله منـد بود نقل 
قول مـی کردند : “من عاشـق اسـام هسـتم ، اما چطـور می توانیـم تـورم ۱۰۰ درصـدی را مهـار کنیم ؟ 
من به هرکسـی که برنامه ی خوبی داشـته باشـد رأی مـی دهم اما تـا اینجا کاندیـدی را ندیدم کـه برنامه 

روشـنی برای آینده داشـته باشـد.”

سـپس ، در آخرین روزهای پیـش از انتخابـات ژوئـن ، اتفاقی جالـب توجه به وقـوع پیوسـت . در میان 
انتخابـاِت به دقـت هماهنـگ شـده ی رژیـم ، این سـرخوردگی ها بـه نمایـش عمومـی راه پیـدا کردند ، 
و تناقضات و شکسـت های سیاسـت هـای رژیـم ناگهـان در مقابل تمام کشـور در حـال زیرسـوال رفتن 
بـود. در یک مناظـره ی داغ کـه در رسـانه ملی پخش می شـد رقبـای جلیلـی او را به دلیل سـوءمدیریت 
سیاسـت هسـته ای کشـور و تأثیـرات وحشـتناکی که بـر اقتصاد داشـته اسـت به شـدت مـورد مواخذه 
قرار دادند. علـی اکبر والیتـی ، یکـی از وزرای امـور خارجه سـابق که از تندروان محسـوب می شـد گفت 
: “محافظـه کار بودن به معنـی نامنعطف و یـک دنده بودن نیسـت” . محسـن رضایی ، یـک فرمانده عالی 
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مقام سـابق در سـپاه گفت : ” نمی شـود که ما انتظار داشـته باشـیم همه چیز به مـا بدهند و مـا در مقابل 
هیچ ندهیم.” سـپس با زیرسـؤال بردن شـعار مقاومـت در برابر جهـان اضافه کـرد : ” آیا منظور شـما این 
اسـت که ما بایـد مقاومت کنیـم و مـردم را گرسـنه نگـه داریـم ؟” . جلیلی سـعی کـرد که از کارشـکنی 
هایـش در آخرین مذاکـرات ۵+۱ با اسـتناد به گفتـه رهبری دفـاع کند : “آن هـا می خواسـتند دّر بگیرند 
و درقبالـش آبنبات بدهنـد.” اما ایـن حرف مانـع حمات نشـد. حسـن روحانی ، که خـود سـابقاً مذاکره 
کننده ارشـد هسـته ای بود و به دلیل صحبـت از “تعامات سـازنده بـا جهان” بعنـوان معتـدل ترین فرد 
در رقابـت محسـوب مـی شـد جلیلـی را بدلیـل اینکـه اجـازه داد ایـران در شـورای امنیت سـازمان ملل 
تحریم شـود مـورد حملـه قـرار داد و گفـت : “تمام مشـکات مـا از اینجا نشـأت می گیـرد ، خوب اسـت 
سـانتریفیوژها بچرخند ، امـا درصورتی که زندگـی مردم هـم بچرخد.” ایرانـی هایی که در خانه هایشـان 
در حال تماشـای این بحث هـا بودند احتمـاال در بهت بسـر می بردنـد. آن ها پیـش از این به نـدرت اجازه 

داشـتند که شـاهد چنین مناظره ای باشـند.

در روز انتخابـات ، در ژوئـن ۲۰۱۳ ، ایرانیان در کمـال تعجب بطور گسـترده ای حضور یافتنـد و با رأی 
قاطع روحانـی را انتخاب کردنـد. این بار تاشـی برای تغییر نتایج یا دسـت بـردن در انتخابات نشـده بود. 
مـردم در خیابان ها گـرد آمدند و شـعار “زنده باد اصاحات” سـر دادند. روحانی در آگوسـت بطور رسـمی 
شـروع به کار کـرد و فوراٌ شـروع به ابـراز اظهارات آشـتی جویانـه درقبال جامعـه جهانی نمـود و حتی روز 
راش هاشـاناه ، سـال نوی یهودیـان ، را از طریـق توییتر تبریـک گفت. حاال مـن دیگر یک شـهروند عادی 
بودم ، امـا تمام ایـن وقایع را بـا عاقه زیـاد و البته میـزان معقولی بدبینـی دنبال مـی کرم . رهبـری ایران 
همچنان قـدرت واقعی بـود ، علـی الخصوص در زمینه ی سیاسـت هسـته و سیاسـت خارجـی. او بود که 
اجازه به انتخـاب روحانـی داده بـود و تا بـه اینجـا در حال تحمـل صحبت هـا در مورد جهتگیـری جدید 
بـود و حتی بـی سـروصدا از رییس جمهـور جدیـد در مقابل حمـات تندروهـای بی قـرار دفـاع می کرد 
، کـه همـه این هـا ممکـن بود بـه ایـن معنـی باشـد کـه او فهمیـده که سیاسـت هـای رژیـم تا چـه حد 
غیرقابل تحمل شـده بودنـد. اما هنـوز هیچ دلیلی وجود نداشـت کـه باور کرد کـه او تصمیم گرفته اسـت 
بطور اساسـی مسـیر خود یـا هریـک از مسـائل محـوری را در ضدیـت ایـران در برابـر منطقه و اکثـر دنیا 

تغییـر دهد.

امـا پشـت پـرده ، بعـد از انتخـاب روحانـی ، کانال عمانـی دوبـاره بـه تکاپو افتـاده بـود. سـلطان اولین 
رهبـر خارجی بود کـه روحانـی را در تهران ماقـات کرد. رئیس جمهـور اوباما نامـه ای دیگر نوشـت و این 
بار پاسـخی مثبـت دریافـت کـرد . در مسـقط ، بیل و جـک ، کـه در آن زمـان مشـاور امنیت ملـی معاون 
رئیس جمهـور بایدن شـده بودنـد به ماقـات های خـود بـا مقامـات ایرانی کـه باالخره قـادر بـه مذاکره 
در باالترین سـطوح شـده بودند ادامـه دادند. بـرای محافظت از وجهـه شـکننده روحانی در ایـران ، حفظ 
رازداری بطـور جـدی و محرمانه بـودن بیش از هـر زمان دیگـری اهمیت یافته بود. بطور نسـبتا سـریعی 
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چهارچـوب های یـک توافقنامه اولیـه در حال شـکل گیری بـود. ایران پیشـرفت هایش در برنامه هسـته 
ای را متوقف کـرده و برای شـش مـاه اجازه ی بازرسـی هـای جدیـد خواهـد داد و در مقابل تحریـم ها به 
میزان نسـبتا کمی کاهش مـی یابند. ایـن توافـق نامه پنجـره ای را بـرای مد نظـر قـراردادن نگرانی های 
جامعه جهانی و حل تمامی مسـائل موجود بـاز می کند. از طـرف وزارت امـور خارجه برای امورسیاسـی ، 
وندی شـرمن یک مذاکره کننـده مجرب و اولیـن زنی که این منصـب را احراز نمـوده ، به مذاکـرات عمان 

پیوسـت تا به چکـش کاری جزییـات توافقنامه کمـک کند.

تیـم هـا همچنیـن در مـورد احتمـال ماقـات تاریخـی رودرروی رئیـس جمهـور اوبامـا و روحانی در 
نیویـورک در زمـان حضورشـان در مجمـع عمومی سـازمان ملل کـه اواخر سـپتامبر بـود بحـث کردند. 
با ایـن حـال در آخریـن دقایـق ، ایرانی ها نتوانسـتند ماقـات را بـه انجام برسـانند ، نشـانه ای کـه بیانگر 
اختافـات و سـوءظن هایی اسـت کـه همچنـان در رژیـم وجـود دارد. اما بـا این همـه دو رییـس جمهور 
با هـم تلفنـی در حالی کـه لیموزیـن روحانـی در حـال انتقـال وی به فـرودگاه بـرای رفتـن به ایـران بود 
صحبـت کردنـد  . ایـن اولیـن مکالمـه در ایـن سـطح پـس از ۱۹۷۹ بود. جانشـین مـن ، کـری ، بـا وزیر 
امـور خارجـه جدید ایـران ، جـواد ظریـف ، دیـدار کـرد و دولت مشـغول بـه توضیـح پیشـرفت هایی که 
در مذاکـرات محرمانه بدسـت آمـده بـود به هـم پیمانانمان شـد. نخسـت وزیـر اسـراییل ، نتانیاهـو ، در 

سـخنرانی خـود در سـازمان ملـل هشـدار داد کـه روحانی “گرگـی اسـت در لبـاس میش.”

در اکتبر ، کانـال محرمانه عمان شـروع بـه ادغام بـا مقامات رسـمی ۵+۱ در پروسـه ژنو کرد کـه در آن 
وندی شـرمن از جانـب ایاالت متحـده حضور داشـت. بیـل و جک نیز شـرکت کـرده بودند امـا تمهیدات 
گسـترده ای اندیشـیده شـده بود که آن ها از چشم رسـانه ها دور نگه داشـته شـوند . این تمهیدات شامل 
اقامت آن ها در یک هتـل جداگانـه و ورود و خروجشـان از بخش خدمات بـود.در نوامبر ، وزیر کـری دوبار 
به ژنو سـفر کرد به ایـن امید کـه بتوانـد مذاکرات را به سـمت رسـیدن بـه نقطه پایان سـوق دهـد. هنوز 

نگرانی های عمـده ای وجود داشـت کـه باید بـروی آن ها کار می شـد :

آیا ایران غنـی سـازی اورانیوم خـود را بطور کامل متوقـف خواهد کـرد ، یا می تـوان اجازه داد کـه آن را 
در سـطحی بسـیار پایین تر از سـطح مورد نیاز بـرای بمب ادامـه دهد ؟ بـرای روحانی حفظ حتی سـطح 
پایینی از غنی سـازی پوشـش حمایتی سیاسـی مهمی را فراهم مـی کرد. اما اسـرائیلی هـا و دیگران فکر 
می کردنـد که چنین تسـامحی  پیـش زمینه ای خطرنـاک خواهد بود. سـپس این سـوال مطـرح بود که 
چـه میـزان از تحریم ها بایـد کاهش یابـد . باز هـم برخـی مخالف هرگونـه امتیاز دهـی بودند مگـر اینکه 
ایران گام هایی غیرقابل بازگشـت و قابـل تایید در جهـت توقف برنامه هسـته ای بردارد. بـی بی )بنیامین 
نتانیاهو( با تمسـخر اعام کـرد کـه ۵+۱ در حال آماده سـازی “توافق قرن” اسـت تـا آن را در یک سـینی 

نقـره ای تحویل ایـران دهد.
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کری و وندی با پشـتیبانی رئیس جمهـور اوباما به تاش خـود ادامه دادند و ، در کنار سـایر شـرکایمان 
، موفق شـدند تا یـک توافـق نامـه را تنظیم کننـد. ایـران موافقت کـرد کـه ذخیـره اورانیوم غنی شـده با 
غلظت بـاالی خـود را از بیـن ببـرد و غنی سـازی را تنهـا در سـطح ۵ درصـد ادامه دهـد )بسـیار پایین تر 
از میزان مـورد نیـاز برای سـاخت سـاح( ؛ هـزاران سـانتریفیوژ را خامـوش نگـه دارد ، که شـامل تمامی 
سـانتریفیوژهای نسـل جدید می شـود ؛ اجازه ی بازرسـی هـای سـرزده بدهـد ؛ و از کار روی تأسیسـات 
جدید خـودداری کند کـه این شـامل رآکتـور پلوتونیم نیـز می شـود. در مقابـل جامعه جهانـی چندین 
میلیارد دالر ، عمدتا از دارایی های پیشـتر مسـدود شـده ایـران ، را در جهـت کاهش تحریم هـا در اختیار 
ایران بگـذارد . در کاخ سـفید رئیـس جمهـور اوباما توافـق نامـه را “اولین گام مهـم در جهت یـک راه حل 
جامع” خوانـد و آن را ثمره ی سـال های فشـار و دیپلماسـی صبورانه دانسـت.وقتی در سـال ۲۰۰۹ ما به 
وزارت امور خارجـه آمدیم ، جامعه جهانی چند شـقه بود ، دیپلماسـی متوقف شـده بـود ، و ایرانیان بطور 
پیوسـته در حال حرکت بسمت ساح هسـته ای بودند. اسـتراتژی دوسـویه مذاکره و فشـار این روندها را 
معکوس کرد ، دنیـا را متحد کـرد ، و نهایتا ایرانیـان را وادار کرد که بـه میز مذاکره بازگردنـد. من همچنان 
بدبین بـودم کـه ایرانـی هـا توافـق نامـه ی نهایـی جامعـی را بپذیرنـد ؛ در طـول این سـال ها مـن بارها 
ناظر نقش بـر آب شـدن امیدهای واهی بسـیاری بـودم و ایـن موضوع مانع خوشـبینی مـن بـود . اما این 
امیدبخش تریـن تغییر و تحـول در طـول این مـدت طوالنی بـود  و می ارزید بررسـی کرد کـه چه چیزی 
مـی توانـد از طریـق آن بدسـت آید. بـا وجـود اینکه پنج سـال زمـان بـرای رسـیدن به ایـن توافـق اولیه 
صرف شـد ، سـخت ترین بخش کار همچنیـن در پیش رو بـود . تمام مسـائل سـختی که رابطـه ی ایران 
را با جامعه جهانـی تیره کرده اسـت همچنان حل نشـده باقـی مانده انـد.  حتی اگر مسـاله هسـته ای در 
نهایت با یـک توافق قابل اجـراء بطور رضایت بخـش حل و فصل شـود ، حمایت ایـران از تروریسـم و رفتار 
خصمانـه اش در منطقه می توانـد بعنوان تهدیدی بـرای امنیت ملی ایـاالت متحده آمریـکا و متحدانمان 

باقـی بماند.

هرچه پیـش می رویـم ، رهبران ایـران – بـه خصوص رهبـر عالی ایـران – با انتخـاب هایی واقعـی برای 
آینـده روبرو می شـوند . در زمان انقـاب ایـران در سـال ۱۹۷۹ ، اقتصاد ایـران تقریبا ۴۰ درصـد بزرگتر از 
ترکیه بود ؛ در سـال ۲۰۱۴ این موضوع معکوس شـده اسـت . آیا برنامه هسـته ای کشـور ارزش به گدایی 
کشـاندن یک تمدن درخشـان و فقیر سـاختن مردم سـرافرازش را دارد ؟ اگر ایران فردا یک سـاح هسته 
ای داشـته باشـد ، آیا مـی توانـد حتی یک شـغل جدید بـرای کشـوری که میلیـون ها جـوان بیـکار دارد 
ایجـاد کنـد ؟ آیا مـی تواند یـک ایرانی بیشـتر را به دانشـگاه بفرسـتد یـا جاده هـا و بنـادری که هنـوز در 
اثر جنـگ با عـراق تخریب شـده اند را بازسـازی کنـد ؟ وقتـی ایرانی ها بـه خـارج از مرزهایشـان نگاه می 

کنند ترجیـح می دهنـد کـه در آینده شـبیه به کره شـمالی باشـند یا کـره جنوبی ؟





پـس از برگـزاری انتخابـات سـال ۱۳۸۸ ایـران، اعتراضـات دنبالـه دار دو نفـر 
از کاندیداهـای شکسـت خـورده موجـب شـورش و هـرج و مـرج در کشـور 
شـد.کیلینتون ایـن اعتراضـات را، شـورش طالبان دموکراسـی علیـه حکومتی 
می داند کـه دموکراسـی را برای مـردم خـود فراهم نکـرده اسـت.دولت آمریکا 
پـس از این اعتراضـات تلویحـا و نیـز صریحا حمایـت خـود از آن را اعـام کرده 
و همـان طـور کـه وزیر خارجـه سـابق آمریـکا در ایـن خاطـرات بیان مـی کند 
دسـتور بـه تاخیـر در تعطیلـی شـبکه اجتماعـی توییتـر مـی دهد.پـس از این 
تحوالت، کشف و افشـای تاسیاسـت فردو توسـط آمریکا موضع سـخت روسیه 
نسـبت بـه تحریـم ایـران را نـرم کـرده و الوروف در کنفرانسـی خبـری از لزوم 
تحریـم هـای شـدیدتر بـر ایـران سـخن مـی گویـد.در این میـان کشـور چین 
همواره بـا احتیاط در مسـیر تحریـم ایران قدم برداشـته تـا هم رضایـت ایران و 

هم رضایـت آمریـکا را تـا حـدودی جلـب نماید.

بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه ای ها برسانید! 
همچنین می توانید فایل جزوات را از پایگاه اینرتنتی قرارگاه شهید باقری 

)q-b.ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.


