کننده هس��تهاي در محل سفارت سابق امريکا تجمع کردند و سنگ
بناي انتقاد از روند مذاکره هستهاي با قدرتهاي بزرگ را گذاشتند و
انتقادهاي خيلي تندي هم مطرح کردند.

عکسها :امیر حسام زرافشان /ایران

تابوشکنی
اطالعرسانیهستهای

زيباكالم :تا بهار 92کسی نمیتوانست سؤال هستهای بپرسد
يك�ي از اين اتفاقات نوظه�ور كه همزمان با كليد خ�وردن مذاكرات هس�تهاي در دولت يازدهم
س�ر برآورد ،تغيير سياست اطالعرس�اني دولت درباره روند گفتوگوهاي هستهاي بود .در حالي كه
س�الها پيش افكار عمومي اطالع چنداني از جزئيات گفتوگوهاي هستهاي در دوره دولتهاي نهم
و دهم نداشت و تنها به كليگويي مقامات وقت براساس بستههاي محرمانه اكتفا ميشد -اتفاقي كه
انتش�ار روايتهاي ضد و نقيض از واقعيت پشت پرده را دامن ميزد -دولت يازدهم تاريخ مستندي
از مذاكرات هس�تهاي را بازگو ك�رد و مردم را از روند وقايع و اتفاقاتي كه بر س�ر ميز مذاكره صورت
ميگرفت ،آگاه كرد تا به اين ترتيب افكار عمومي در ايستگاه آخر توافق وين آگاهانه و با دست يافتن
به جزئياتي كه پيش از آن جزو منطقه ممنوعه دولتهاي نهم و دهم محس�وب ميشد ،دستاوردهاي
كشور در مذاكرات هس�تهاي را به قضاوت بنشيند .صادق زيباكالم ،استاد دانشگاه در اين خصوص
ميگويد« ،موضوع هس�تهای در دولت آقاي روحاني برای نخس�تین بار از حالت تابوگونه خود خارج
ش�د و افراد و صاحبنظران توانس�تند درباره آن اظهار نظر کنند و جزئيات آن را به چالش بکشند».
اين استاد دانشگاه با اشاره به بسته بودن فضاي اطالعرساني درباره مذاكرات هستهاي به داليل اين
موضوع اشاره و تصريح ميكند ،احمدينژاد بخوبي واقف بود اگر بحث درباره مذاكرات هستهای در
محافل خبری و سیاسی باز شود ،خیلی از موضوعات و سياستهاي دولتش زیر تیغ تیز منتقدان قرار
میگيرد .مشروح گفتوگو با زيباكالم که پیش از توافق وین انجام شده بود را در ادامه میخوانید.
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پي�ش از برگ�زاري انتخابات رياس�ت جمهوري
س�ال  1392مذاکرات هس�تهاي دولت نه�م و دهم
اطالعرساني نميشد و فقط خبرهاي کلي در اختيار
رس�انهها و افکار عمومي قرار ميگرف�ت و در واقع،
نوعي سياس�ت س�کوت حاکم ب�ود اما در آس�تانه
انتخابات رياس�ت جمهوري  92و برگزاري مناظرات
سياسي ميان نامزدها ،انتقادهاي زيادي به مذاکرات
هستهاي در دوران سعيد جليلي مطرح شد که حاوي
برخي اطالع�ات و خبرهايي نيز بود ک�ه براي اولين
ب�ار به اطلاع مردم ميرس�يد .بفرماييد سياس�ت
اطالعرساني درباره مذاکرات هستهاي طي سالهاي
پيش از دولت يازدهم را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
مذاکرات هس��تهاي و جزئيات مربوط به آن تا بهار  92به صورت
يک «تابو» در آمده بود و امکان آن وجود نداشت که از طريق رسانهها
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و رس��انه ملي بحث و تبادل نظري درب��اره نحوه پيگيري مذاکرات و
ميزان پيش��رفت آن صورت گيرد .در واقع؛ هيچ کس نميتوانس��ت
اص ً
ال راجع به موضوع هستهاي سؤالي بپرسد.
چه عواملي در شکلگيري چنين فضاي بستهاي
دخيل بود؟
رس��انهها و محاف��ل خبري مج��از نبودن��د دي��دگاه مخالفان و
تحليلگران را در خصوص مذاکراتي که تحت هدايت س��عيد جليلي
در حال پيگيري بود ،منتش��ر کنند .در واقع ،براساس مصوبه شوراي
عالي امنيت ملي ،رسانهها نميتوانستند مذاکرات هستهاي و مواضع
تيم مذاک��ره کننده را نقد کنند ،مگر آنکه اين تحليلها در چارچوب
سياس��تهاي تبييني و کلي مورد تأييد مذاکره کنندگان باشد .بعد
از تواف��ق اوليه ايران و گ��روه  5+1در ژنو (آذر  )92و بازگش��ت دکتر
ظري��ف به ايران براي اولين بار مخالفان منتس��ب به جبهه پايداري–
مش��هور به دلواپس��ان -با هدف اعتراض به دستاوردهاي تيم مذاکره

اهداف تبديل اطالعرس�اني هستهاي به «تابو»
چه بود؟
مرور تجربه تاريخي ايران ،نش��ان ميدهد ،هر گاه سياستهاي
اعمال ش��ده در حوزههاي مهم تصميمگيري؛ همان سياس��ت هايي
بوده که از س��وي مس��ئوالن اعالم ش��ده و هيچ کس هم مجاز به نقد
آنه��ا نبوده؛ خروجي خوبي به دس��ت نيامده و ام��ا و اگرهاي زيادي
درباره مفيد يا بهنگام بودن اين تصميمها مطرح شده است .متأسفانه،
اطالعرس��اني درباره مذاکرات هستهاي در دوره دولت نهم و دهم نيز
مشمول همين تجربيات ناخوشايند بود .در آن دوره ،فقط ديدگاههاي
رسمي درباره مذاکرات هس��تهاي منتشر و اطالعاتي درباره جزئيات
مذاک��ره به بي��رون درز نميکرد .مذاکرات هس��تهاي از اوايل س��ال
 1385مش��ترکاً توس��ط آقايان جليلي و الريجاني پيگيري ميشد تا
اينک��ه آقاي الريجان��ي و احمدينژاد دچار اختالف ش��دند و جليلي
پس از آن عهدهدار امور ش��د .وي حدود شش سال مسئوليت پرونده
هس��تهاي را بر عهده داش��ت اما کوچکترين پيشرفتي در مذاکرات
حاصل نش��د .در اين مدت ،موضوعاتي سواي چالش هستهاي توسط
مذاکره کنندگان ايران مطرح ميش��د که اساس��اً نميتوانس��ت در
گرهگش��ايي از موضوع هستهاي مفيد باشد .بنابراين ،طي دوره شش
س��ال مذاکراتي که جليلي مسئول تيم ايراني بود ،زمان زيادي صرف
بحث درباره مذاکره هستهاي نشد .به همين دليل ،نتايج مذاکره شش
س��اله جليلي ،از نظر خروجي مثبت ،قابل مقايس��ه با دستاوردهاي
چند ماه مذاکره ظريف نيس��ت و تيم مذاک��ره دولت يازدهم ،کارنامه
بهتري برجاي گذاش��ته اس��ت .يک علت اين واقعيت آن است که در
دوره آقاي روحاني طرفهاي مذاکره منحصراً درباره مسأله هستهاي
توگو کردند و توانس��تند در مدت کوتاهي به پيشرفتهاي قابل
گف 
توجهي دس��ت يابند .ضمن آنکه براي نخستين بار موضوع هستهاي
از حال��ت تابوگونه خود خارج ش��د و افراد و صاحبنظران توانس��تند
درباره آن اظهار نظر کنند و جزئيات آن را به چالش بکش��ند .مهم هم
نيس��ت که چه کسي نخستين بار س��نگ بناي نقد از موضوع مذاکره
هس��تهاي را گذاشت .اما نکته مهم آن است که مخالفان و جريانهاي
تن��درو از جمله پايداريها که حمالت خ��ود را همزمان با توافق اوليه
ايران و گ��روه  5+1در ژنو آغاز کردند ،متوجه نبودند ش��اخهاي را در
آذر م��اه س��ال  92ميبرند که خودش��ان روي آن نشس��تهاند .يعني
همانط��ور که باب انتقاد از سياس��تهاي هس��تهاي دولت روحاني
باز ش��د ،خب سياس��تهاي تيم قبلي مذاک��رات در دوره جليلي که
س��الها وقت را صرف مذاک��ره بيحاصل کرده بود هم ميتوانس��ت
مورد انتقاد قرار گيرد.
اش�اره کرديد که در دوره آقاي جليلي مذاکرات
پيشرفت و دس�تاورد قابل توجهي نداشت؛ بنابراين
خبري نبوده که ضرورت انتش�ار داش�ته باشد .اگر
چنين اس�ت؛ اصرار براي بس�ته نگاه داشتن فضاي
اطالعرساني از چه انگيزهاي بر ميخاست؟
احمدينژاد چارهاي نداشت جز اينکه موضوع مذاکرات هستهاي
را بس��ته و محرمانه نگه دارد چرا که در غير اين صورت نميتوانس��ت
از آن براي رس��يدن به اهداف خود اس��تفاده کن��د و براحتي اقدامات
خودسرانه خود را توجيه کند .همين سياست محرمانه نگاه داشتن و
امنيتي کردن پرونده هس��تهاي باعث شد تا وي براحتي برخي افراد و
ش��خصيتها را متهم به خيانت کند .بسته بودن فضاي اطالعرساني
باعث ميشد تا کسي نتواند صحت و سقم ادعاهاي وي را بررسي کند.
احمدينژاد بخوبي واقف بود اگر بحث درباره مذاکرات هس��تهاي در
محافل خبري و سياس��ي باز ش��ود خيلي از موضوعات و انتقادات زير
تيغ تيز منتقدان قرار ميگيرد .بنابراين چارهاي جز بسته نگه داشتن
فضاي خبررس��اني درباره مذاکرات نداش��ت .مناقشه هستهاي ايران
و جهان از اواخر دوره رياس��ت جمهوري آقاي خاتمي (سال )1382
آغاز ش��د .آقاي خاتمي س��عي نکرد حل و فصل اين چالش را ابزاري
براي رس��يدن به منافع سياس��ي خود کند اما عکس اين موضوع در
دوره احمدينژاد اتفاق افتاد .رئيس دولت نهم و دهم با سوءاستفاده از
اين موضوع تالش کرد از مس��أله هستهاي براي نيل به اهداف ،منافع
سياسي و جناحي خود استفاده کند و اين يکي از بدترين لطماتي بود
که وي به پيگيري روند مذاکرات هستهاي وارد کرد.
اهداف و منافع مورد نظر احمدينژاد در مذاکره
هستهاي شامل چه مواردي بود؟
احمدينژاد مصداقي از مکتب فکري« پوپوليسم» بود .او در سال
 84مس��أله هستهاي را به طور کامل به يک ايدئولوژي و ابزار مبارزه با
غرب تبديل کرد و زير لواي مذاکره هستهاي ،شعار «مديريت جهان»
س��ر داد .احمدين��ژاد در آن موقع دقيقاً نميدانس��ت بعدها چالش
هستهاي چه مشکالتي را براي کشور به وجود خواهد آورد .همزمان،
او دول��ت قبلي را به خيانت در موضوع مذاکره هس��تهاي متهم کرد و
وعدهها و ش��عارهاي آرماني به مردم داد .به عنوان مثال ،احمدينژاد
در همان س��الهاي اوليه رياست جمهوري اش طي يک سخنراني در
پاکدشت ورامين (سال  )84با انتقاد از رويه مذاکراتي تيم قبلي اعالم
کرد که  250رشته و صنعت در نتيجه گسترش برنامههاي هستهاي
ايجاد ميش��ود .در آن موقع مهمترين انگيزه اش از طرح ش��عارها و
وعدههاي اين چنيني آن بود که مخالفان خود از جمله اصالح طلبان،

