کش��ور عم ً
ال با تحمیل تحریمهای ظالمانه غرب با مش��کل روبهرو
شد .مش��کالت نقل و انتقال پول که ناش��ی از تحریم بانک مرکزی
ب��ود و تحریم بیمه به گونهای بود که ام��کان فروش نفت و تحصیل
درآمدهای کشور را با مش��کل جدی روبهرو ساخت .هرچند رئيس
جمهوري وقت ب��از هم وقعی به این تحریمها ننه��اد و ويژگيهاي
سياست تهاجمي وي باعث شد تا مناقشه هستهاي همچنان بر قوت
خود باقي بماند.
روايت وارونه تاريخ مذاكره هستهاي
سياستهاي هستهاي دولتهاي نهم و دهم در حالي پي گرفته
ميشد كه افکار عمومی خبری از اتفاقات سیاسی در مذاكرات چند
ساله سعيد جليلي ،مذاكره كننده وقت دوران احمدينژاد نداشت.
محتوي��ات  2-3صفحه کاغذ با قید «محرمانه بودن» تنها اطالعاتي
بود ك��ه پس از هر بار مذاكرات طوالني جليل��ي و يارانش در اختيار
رسانهها قرار ميگرفت و گوياي آن بود كه مذاکرات هستهای تا پایان
دولت دهم به نوعی یک خط قرمز محس��وب ميش��ود که طرح هر
مبحثی پیرامون آن میتوانس��ت تبعات وسیعی در پی داشته باشد.
چه آنكه س��الها سکوت درباره پرونده هستهای -که البته در دولت
اخیر در س��ایه انتقادات از دولت و تیم مذاکرهکننده شکسته شده-
کار را به جایی رساند که مناظرهها و بحثهاي مختلف هستهاي كه
در دوره روحاني به منظور نقد عملكرد دولتها در اجراي استراتژي
هستهاي انجام ميشود ،بیش از آنکه حاوی اطالعات درست باشد،
ش��امل مجموعهای از ادعاها و اطالعات گمراه کننده باشد و انواع و
اقس��ام تناقضهای عجیب و پس و پیش ک��ردن غریب تاریخ را رقم
بزند و بارها به روايت وارونه تاریخ مذاکرات هس��تهای منجر ش��ود.
ماجرای تحریف و دس��تکاری در خبرهای هس��تهای كه بش��دت
گريبان تیم مذاکره کنندگان را گرفته در حالي اس��ت كه سالهای
گذش��ته ،صحنه مذاکرات هستهای منطقه ممنوعه برای گروههای
سیاس��ی بود .تيم هستهای سابق ،مذاکره خود با گروه  5+1را همراه
یک سلس��له ضوابط آمرانه در حوزه اطالعرسانی و مطبوعات پیش
میبرد .در آن مقطع کس��ی امکان چون و چرا درباره نتیجه و عواقب
سیاستهای هس��تهای حاکم را نداش��ت و فضای خبری در حوزه
دیپلماسی هستهای ،مشمول فیلترینگ بود.
طيف بندي نامزدها
اين فضاي بسته در جريان مناظره نامزدهاي انتخاباتي شكست.
درسومينوآخرينمناظرهايكهميانكانديداهايانتخاباترياست

جمهوري برگزار شد علي اكبر واليتي ،از جمله نامزدهاي انتخابات
به ش��کلی بیس��ابقه از نگفتههای پرونده هستهای حرف زد و گفت
مقامات كش��ور در مواردی به راهحلی برای حل مناقش��ه هستهای
نزدیک شدند ،اما «کارشکنیها در داخل» مانع از به نتیجه رسیدن
کار ش��د .اين در حالي بود كه پي��ش از آن ايران تقریباً همواره طرف
غربی را مقصر اصلی بینتیجه ماندن مذاکرات هس��تهای ميخواند.
مش��اور رهبر معظم انقالب در ای��ن مناظره همچنین به طور صریح
توانایی سعید جلیلی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماينده ايران
در مذاكرات را زیر سؤال برد و او را به فرصتسوزی در مذاکرات آلماتی
متهمکرد .در جريان همين مناظره بود كه والیتی خطاب به جلیلی
گفت« :بحث دیپلماسی ،کالس فلسفه نیست که شما بروید آنجا و
بعد بگویید منطق ما قوی بود و آنها محکوم شدند ».همچنين والیتی
از دعوت شدن توس��ط نفر دوم فرانسه صحبت کرد و اینکه او بعد از
گفتوگو با این فرد و رئیس جمهوري فرانسه به حل بحران هستهای
ایران نزدیک شده بود اما کارشکنیهایی مانع نتیجهگیری شده بود.
سعید جلیلی هم كه مكرراًواليتي را به تعريف وارونه اطالعات متهم
ميكرد ،با تمس��خر گفت كه «این دیپلمات یک کارشناس ساده در
الیزه است و دعوت شدن از سوی او افتخاری ندارد ».دیپلمات مورد
نظر طرفين ،ژان داوید لویت ،مشاور و نماینده ویژه نيكوال ساركوزي،
رئيس جمهوري وقت فرانس��ه بود .لویت در دورهای ریاست شورای
امنیت سازمان ملل متحد را نیز برعهده داشت.
اين مجادله كالمي ميان دو مقام بلند پايه سياسي براي نخستين
بار اختالف نظرهاي داخلي را درباره نحوه پيشبرد مذاكرات هستهاي
و مناسبات خارجي دولت احمدينژاد آشكار كرد و مردم ايران ،برای
نخستين بار انتقادهای تندی را از نحوه اداره برنامه هستهاي كشور
از زبان مقامات و چهرههاي بلندپايه سياس��ي شنیدند .هجمههايي
که به جليلي از س��وي قريب به اكثريت كانديداهاي حاضر از جمله
علي اكبر واليتي ،حسن روحاني ،محمدباقر قاليباف ،محسن رضايي
و محم��د غرضي در مناظره وارد ش��د و صراحت این نقدها که وی را
مس��ئول ناکامیها در بحث هس��تهای و تقابل ایران با جهان خارج
معرفی میکرد ،نش��ان از آن داشت که طرز فکر جلیلی تا چه اندازه
در ميان چهرهها و مقامات مختلف سياسي از طيفهاي اصالحطلب
گرفته تا ميانهرو و اصولگرا ،طرز فکری ش��عاری به حس��اب ميآمد.
آنچه همه بر آن اتفاق نظر داش��تند ،فش��ار تحریمها بر کشور و لزوم
رفع آنها ب��ود .حتی غالمعلی حدادعادل ک��ه در ميان كانديداهاي
حاضر مواضع نزديكتري به جليلي داشت ،در ابتدای صحبتهايش
گفت «اولویت سیاس��ت خارجی کشور حل مسأله تحریمهاست».
موضوعاتي كه درخصوص هستهاي براي نخستين بار مطرح شد در
دل خود يادآور اين نكته بود كه سياس��تهاي تهاجمي دولت نهم و
دهم تا چه اندازه به تنگتر شدن حلقه تحريمها انجاميد و معيشت
مردم را در تنگنا قرار داد.
راهكار روحاني
اگرچه وجه مش��ترك در موضعگيري اغلب نامزدها ،مخالفت با
مشي مذاكراتي جليلي بود اما دفاع آنها از برنامههاي مورد نظرشان
نشان داد كه به استثناي حسن روحاني ،هیچ یک راه حل مشخصی
برای حل این مش��کل پیچیده و  10س��اله ندارند .پيش از آن كشور
طي سالهاي گذشته دو رویه متفاوت در مواجهه با پرونده هستهاي
در پیش گرفته بود که نماینده هر دو این رویهها (حس��ن روحانی با
سیاس��ت تنشزدایی و اعتمادآفرینی) و سعید جلیلی (با سیاست
تهاجمی ) در ای��ن انتخابات حضور داش��تند .در كوران رقابتهاي
انتخابات��ي ،تأكيد روحاني بر ضرورت تغيي��ر همراه با تدبير عرصه و
تصريح جليلي ب��راي حفظ وضع موجود ب��ود .مواضعي كه موجب
ش��كلگيري دوقطبي كالن س��ازش و مقاومت ش��د .پي��ش از آن
ديپلماس��ي ايران ،به دنبال گريز پرونده هستهاي از شوراي امنيت
و ايجاد كانال گفتوگو با غرب بود .تالش��ي ك��ه در دولت خاتمي با
توجه بيش��تر به «اتحاديه اروپا» و در دولت احمدينژاد با تمركز بر
«قدرتهاي شرق» از جمله روسيه و چين همراه بود اما روحاني اين
پيام را به درس��تي دريافت كه مذاكره با امريكا براي پايان بخشيدن

به مناقش��ه هس��تهاي ،بايد در دس��تور كار قرار گي��رد .روحاني در
پاس��خ به كنايهاي كه حدادعادل درباره تأكيد روحاني در تبليغات
انتخاباتياش بر مذاكره مستقيم با امريكا مطرح كرده بود ،گفت« :در
جريان تبليغ انتخاباتي س��ؤال این بود آیا مذاکره با امریکا راحتتر
است یا اروپا؟ من گفتم امریکا .چون کدخدای اروپاست».
پيامدهاي تلخ تندروی و مقابلهجویی دولت پیش��ین و مطالبه
مردم در انتخابات  24خرداد که رفراندوم هستهای نام گرفت دست
به دس��ت هم داد تا تهران در قضیه هس��تهای راه جدید را برگزیند.
پ��س از انتخاب روحاني ،بازس��ازی سیاس��ت خارجی به پش��توانه
رأي  18ميليون��ي در دس��تور كار وي ق��رار گرفت و اي��ران با وزیر
خارجهای سیاستشناس و حقوقدان که غرب را بخوبی میشناخت
و ميدانس��ت که چگونه در صف آن ش��کاف ان��دازد ،به ميز مذاكره
بازگش��ت .روحاني با تغيير استراتژي مذاكره از يك رويكرد امنيتي
به يك پرون��ده فني و از گفتوگوهاي غيرمس��تقيم به رايزنيهاي
مستقيم با امريكا به عنوان طرف اصلي در مناقشه هستهاي با ايران،
توانس��ت مذاکره را به جایگاه اصلی خود بازگردان��د .به اين ترتيب
پرونده هس��تهای که در داخل ای��ران در دوره طوالنی نماد اختالف
و دوگانگی بود ،این بار به عامل انس��جام و وحدت تبدیل شد .تفاهم
هستهای اوليه ايران و كش��ورهاي طرف مذاكره در ژنو به باور اغلب
ناظران پیروزی جبهه صلح و اعتدال در پهنه بینالمللی بود.
نقـد
اتفاقي كه همزمان با آغاز گفتوگوهاي هستهاي در دوره روحاني
به حاشيهاي مهمتر از متن تبديل شد ،صفآرايي مخالفان و موافقان
مذاك��ره بود .اگرچه ضرورت نقادي یکی از نكات مهمي بود که رئيس
دولت يازدهم از زمان تصدی این سمت بر آن تأكيد داشت ،اما گشايش
فضاي نقد و نق��ادي در دوره جديد ،مهياي فرصت��ي براي طيفها و
جريانهايي شد كه با نگاهي جناحي به سنجش دستاوردهاي دولت
در عرصههاي مختلف بويژه پرونده هس��تهاي پرداختند .در آش��فته
ب��ازار نقد و مخالفت با دولت كه چاش��ني سياس��ي كاري را با خود به
همراه داشت ،وزارت امور خارجه و رئيس دستگاه ديپلماسي در سيبل
هجمه مخالفان قرار گرفت و در حالي كه در دولت گذش��ته ،دستگاه
ديپلماسي از اصحاب رسانه میخواست با انتشار اخباری از رسانههای
خارجی نس��بت به بیثمر بودن مذاکرات هس��تهای با ایران ،اقدام به
س��یاهنمایی نکنند و با خودداري از انتشار این گونه اخبار که به گفته
آنها پیگرد قانونی هم داش��ت ،پش��ت تیم مذاکره کننده را در فضای
داخلی کشور خالی نکنند ،بازار تحلیلها و تفسیرهای وارونه بویژه در
محفل تندروها عليه تيم ديپلماس��ي روحاني رواج يافت .جریانهاي
تندرو تالش كردند با این تصویر ساختگي دوباره توجه افكار عمومي
را به سیاس��تهای هشت سال گذشته جلب کنند و مدعی آن شدند
که در آس��تین خویش راه حلهایی برای پرونده هستهای دارند .اين
گروهها و جناحهای مخالف دولت روحانی هجمهای آشکار و گسترده
به میدان مذاکرات هس��تهای آغاز كردند .اتفاق��ي كه ناظر به نگراني
آنها از ق��درت چانهزنی رئيس دولت يازده��م در عرصه بینالمللی و
پتانس��یل تنشزدایی ناشی میشود با اين نتيجهگيري که اگر دولت
یازدهم این مرحله س��خت را با موفقیت پش��ت س��ر بگ��ذارد ،آنگاه
احتمال قدرتیابی مخالفان به امری برگش��تناپذیر تبدیل میشود.
تندروها كه از ابزارها و امکانهایی برای پمپاژ و ایجاد هیاهو برخوردار
هس��تند ،به طور همهجانبه تالش كردند تا مشروعیت مجریان را به
چالش بکشند.
با وج��ود اين تالشه��اي بازدارنده ،سیاس��ت دول��ت در قبال
منتق��دان ،اس��تقبال و در قبال مخالف��ان بهانهجو ،ایس��تادگی بر
سیاس��تهای معقول و منطقی بوده اس��ت .چه آنكه تجربه دوران
س��خت تحریم روشن کرد که موفقیت سیاست خارجی هیچگاه در
انجام رفتارهای ضربتی و رواني یا انتشار بیانیهها و نطقهای آتشین
نیست بلکه عرصه بینالمللی قواعد بازی خاص خودش را دارد که هر
دولتی برای دستیابی به منافع ملت و کشور ،ناگزیر از شناخت دقیق
سیاست بینالملل و لحاظ واقعیتهای موجود در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریهای خود است.
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