فقها :نه واجب اس��ت نه حرام ».ظريف ،به داليل متعدد اعتقاد داش��ت و
دارد كه «ما از تعامل مس��تقيم كمتر ضرر ميبينيم ،چون واس��طهها چه
دولتي و چه شخصي نه صداقت دارند و نه مسائل ما را بدرستي ميفهمند
و نه پيامها را درس��ت منتقل ميكنند ،انباش��ت برخوردهاي منفي حل
نش��ده از كودتاي  28مرداد تا النه جاسوسي و از حمايت امريكا از عراق تا
موضوع هستهاي ،برداشتهاي اش��تباه ،سوءتفاهمات ناشي از تعامالت
غيرمس��تقيم ،مهمترين عوامل بياعتمادي و تقابل است ،روابط ايران و
امريكا نيازمند يك پارادايم جديد اس��ت ،طرفين خواستهها ،نگرانيها و
ديدگاههاي خود از طرف ديگر را مش��خص كنند؛ اين اقدام قبل از اينكه
دوجانبه باشد يك اقدام داخلي است هر يك از طرفها بايد در محيطهاي
تصميمگيري خود مثل شوراي امنيت ملي يا نهاد رهبري ،تصوير روشني
كه از مشكالت با طرف مقابل دارند و راه حلهاي آن ايجاد كنند».
برپايه همين اعتقاد ،تجربه نخس��ت ظري��ف در مذاكره و همكاري با
امريكاييه��ا در خصوص موضوع آزادي گروگانهاي امريكايي در لبنان
ش��كل گرفت .ظريف در اين ايام به س��فارت ايران در دمشق ميرفت تا با
نماينده ويژه دبيركل س��ازمان ملل همكاري كن��د .ايران به وعدهاش وفا
كرد« :هش��ت گروگان امريكايي در لبنان آزاد ش��دند ».هر چند از امريكا
خبر رسيد« :گفتند به داليل انتخاباتي نميتوانند قولشان را تحت عنوان
اينكه [مشاركت ايران براي آزادي گروگان ها] حسن نيت به دنبال خواهد
داشت ،عملي كنند ».اين جمله را آقاي بوش در يك سخنراني بيان كرده
بود.دومين برخورد مس��تقيم ظريف با امريكاييها سال  1371رخ داد .او
رئيس كميته حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل شده بود و درباره تدوين
اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي بين اروپا و امريكا اختالف نظر جدي
وجود داش��ت و ظريف ميانجيگر بود« :روزي سفير امريكا به من گفت كه
اگر در واش��نگتن بدانند س��فير ايران بين ما و نزديكترين متحدانمان
ميانجيگري ميكند ،فكر ميكنم خودكشي كنند».
اين تجربهها سبب ش��د در پايان مأموريتش در سازمان ملل متحد و
بازگشت به ايران هم همچنان ظريف كانال نخست ارتباط با امريكاييها
باشد ،ولو در نوشتن نامه« :يكي از كارهاي بنده در دوره معاونتام اين بود
كه پيامهايي كه از طريق س��فارت سوئيس براي امريكاييها ميداديم را
مينوشتم ».لحن اين نامهها به امريكا دوستانه نبود بلكه واكنشهاي تند
و تيز بود به انبوه اتهاماتي كه در آن سالها متوجه ايران بود ،از انفجار الخبر
و آميا تا حادثه ميكونوس.
از فرش به عرش
ظريف همزم��ان با آغاز به كار دولت دوم س��يدمحمد خاتمي به دليل
شايس��تگيهايش در تاري��خ  ۱۴م��رداد  ۱۳۸۱به عنوان س��فير ايران در
سازمان ملل متحد برگزيده شد و با روي كار آمدن دولت اصولگراي محمود
احمدينژاد ۳ ،مرداد  ۱۳۸۶و نزديك به دوس��ال براي ماندن در اين سمت
تحمل ش��د .هر چند در همان سال نخس��ت محمود احمدينژاد تصميم
داش��ت او را از سمت سفير ايران در سازمان ملل بركنار كند .اما اعتماد ويژه
رهبر معظم انقالب به ظريف در س��ال 84مان��ع از بركناري او از نمايندگي
ايران در س��ازمان ملل متحد توسط احمدينژاد ميشود« :مشخص بود با
يك ديد بس��يار منفي به افرادي كه در پرونده هستهاي مسئوليت داشتند،
نگاه ميكنند ...تمايل داش��تند بنده را قبل از ديگر س��فرا بركنار كنند ،اما
ظاهراًمورد توافق رهبري قرار نگرفت ...قبل از اينكه ايشان به بركنار كردن
بنده اقدام كنند ،درخواس��ت كرده بودم كه من را از ادامه كار معاف كنند و
اين درخواس��ت را [از طريق دفتر رهب��ري] خدمت رهبري مطرح كردم...
اين درخواست مورد موافقت ايش��ان قرار نگرفت ».با وجود تأكيد رهبري
بر ادامه مس��ئوليتش فقط در نيويورك حضور داش��ت و كاري به او محول
نميشد حتي در مورد قطعنامههايي كه در شوراي امنيت تصويب شد .نامه
احمدين��ژاد به بوش را هم حتي از يك خبرن��گار امريكايي گرفت« .به هر
ترتيب بنده از نظر روحي دو سال بسيار پرفشار را گذراندم».
در اي��ن ش��رايط او ب��راي خود ي��ك مأموري��ت ويژه طراح��ي كرد.
تبيي��ن برنام��ه صلحآمي��ز هس��تهاي اي��ران در مجام��ع تخصص��ي و
دانش��گاهي امريكايي« .دهها س��اعت در هفته با متخصص��ان اين حوزه
[هستهاي]جلسهداشتم،صحبتميكردمودرجاهايمختلفسخنراني
ميكردم .حتي رئيس دانش��كده مطالعات بينالمللي دانشگاه كلمبيا به
شوخي به من گفت كه مگر تو ميخواهي در انتخابات امريكا شركت كني
كه اين قدر همه جا سخنراني ميكني؟ ...براي دفاع از سياستهاي ايران
و دفاع از اينكه ايران بايد غنيس��ازي كند ،س��خنراني كردم .هدف اصلي
بنده در اين پنج س��ال ،جلوگيري از امنيتي شدن فضا در مورد ايران بود...
كسي نيز با آن مخالفتي نداشت ،حتي وزير محترم امور خارجه [منوچهر
متكي] من را تشويق كرد و امكاناتي نيز در اختيار ما گذاشت تا بتوانيم در
نيويورك تايمز آگهي بزنيم و كارهاي ديگري انجام دهيم».
پس از بركناري ،ظريف به تهران بازگش��ت و گوشه نشيني و دوري
از مجامع عمومي و س��خنرانيها و مصاحبهها را برگزيد .مدتي تدريس
در دانش��گاه و پرورش ديپلماتهاي آينده را برعهده گرفت و مدتي هم
معاون عبداهلل جاس��بي شد در دانشگاه آزاد .مرداد  89با وجود مخالفت
واليتي ،متكي او را مجبور كرد كه حكم بازنشس��تگياش را امضا كند تا
گنجينه دستگاه ديپلماس��ي از دري گرانبها محروم شود .اما اين پايان
دوران ديپلمات متفاوت نبود .سياست صبر و سكوت او همانند سياست
صبر و سكوت مردم ايران در  24خرداد سال  92به ثمر نشست و تابستان
همين س��ال ،او دوباره به خانهاش بازگش��ت ،اين ب��ار در مقام وزير امور
خارجه براي ثبت ش��دن نامش درتاريخ ايران به عنوان «متفاوتترين
ديپلمات» كس��ي كه گاه با ميرزا تقي خ��ان اميركبير و محمد مصدق
مقايسه ميش��ود و گاه با احمد قوام السلطنه و محمدعلي فروعي .اما نه
اميركبير و مصدق است و نه قوام و فروغي .او خودِ ،خودش است و بديلي
ندارد؛ محمد جواد ظريف است.

خیلی دور
خیلی نزدیک
مايكل گوردون
تحليلگر ارشد نيويورك تايمز

هرچند ،هدف هر مذاکرهای ،س��ازش و برد طرفین
اس��ت اما باید پذیرفت که در پایان مذاکرات هستهای،
بيش��ترين برد نصیب ایران ش��د و توافق نهایی ،حاوی
امتيازهای قابل توجهي براي اين كشور بوده است .دليل
ای��ن جمعبندی را بای��د در جزئیات دنب��ال کرد .با این
معیار ،تهران بس��یاری از زیرساختهای هستهای خود
را حفظ خواهد ک��رد .عالوه بر ای��ن ،همچنين اعضای
 5+1پذيرفتند كه فعاليتهاي غنيس��ازي ايران ادامه
داشته باشد .این در حالی است که تا مدتی پیش ،تصور
موفقیت ایران در دستیابی به این امتیازات اساسی ،دور
از ذهن تلقي ميشد.
سوای این موارد ،پیشبینی شده تا ایران از همکاري
بینالمللی هس��تهای بهرهمند شود که این همکاریها
از جمله شامل س��رمايهگذاريهاي مشترک علمي در
حوزههاي تحقيقاتي خواهد بود .تهران همچنین موفق
شد تمامي تحريمهاي تأثیرگذار مالي و اقتصادي علیه
خود را حذف کند .مزیت دیگر مذاکرات برای ایران این
اس��ت که توافق به دس��ت آمده ،دریچه تازهای فراروی
دیپلماس��ی ایران خواهد گش��ود و ته��ران را از انزوای
جهانی خارج خواهد کرد.
اراده مقامهای ايراني براي به ثمر رس��يدن مذاكره
و پايبن��دي آن��ان به تعهدات��ي كه قراراس��ت طي 10
س��ال اجرايي ش��ود ،فرصت خوبي را فراهم ميكند تا
اعتماد متزلزل ش��ده جهان به ايران ،بار ديگر در عرصه
بينالمللي ترمیم و بازسازی شود.
اين توافق همچنین ميتواند زمینهساز حل بسياري
از چالشهای منطقهای ایران و امريكا باشد .در برههای
ک��ه خاورميان��ه و نقاط مختلفي از جهان با خش��ونت و
ناآرامي دس��ت به گریبان هس��تند ،حل و فصل بحران
مهم هس��تهای ،اقدامی تاريخي اس��ت که در پرتو آن،
تهران میتواند به جایگاه تازهاي در منطقه دست یابد و
این موضوع به نفع سایر کشورهای منطقه هم خواهد بود
زیرا غلبه بر بس��ياري از چالشها و بحرانهاي ريشهدار
منطق��ه ،ب��دون نقشآفرين��ي
ايران دش��وار به نظر میرسد .اين
واقعی��ت ،از جمل��ه نکاتی اس��ت
که واش��نگتن در فراسوی توافق
هس��تهاي ،هدفگ��ذاری ک��رده
بود .اکنون ،دو كش��ور ميتوانند
با اعتم��اد متقابلی ك��ه در نتيجه
پايبن��دي طرفی��ن ب��ه اج��راي
تواف��ق تقویت ميش��ود ،بتدريج
وارد فاز گفتوگو پیرامون س��ایر
چالشها ش��وند .بحران سياسي
س��وريه ،چالش «داعش» و ...در
زمره مس��ائلی اس��ت که ميتواند
موضوع مذاکره تهران -واشنگتن
ق��رار گیرد .در این گونه چالشها،
امريكا نیازمند بهره گرفتن از همه
ظرفيتهاي منطقهاي است و در
ای��ن چارچوب ،نگاه وی��ژهای نیز
به ت��وان بالقوه اي��ران دارد .البته
مقامهای ايراني ثابت كردهاند كه
حاضر نیس��تند در موضع حمایت
از «بشار اسد» عقبنشيني كنند
و این در حالی اس��ت ک��ه بعضی از كش��ورهاي غربي،
هنوز دنبال تغيير رژيم س��وریه و حذف «اسد» هستند.
تف��اوت مواض��ع ایران و امری��کا درباره اس��رائيل هم از
جمله اختالفهایی اس��ت که به نظر نمیرسد دو کشور
پیرامون آن به نقطه مشترکی برسند.
در ای��ن می��ان ،اس��رائيل ک��ه رواب��ط تنگاتنگی با
امری��کا دارد ،همچنان نگران نزديكي بيش��تر تهران به
قدرته��اي جهاني باق��ي خواهد مان��د .مخالفتهاي
گس��ترده كش��ورهاي عربي حوزه خليج ف��ارس با اين
توافق نیز از دیگر موانعی است که دیپلماسی منطقهای
ایران را به چالشی جدی خواهد کشید .با این چشمانداز
از آینده ،مش��خص ميش��ود که مرحله پساتوافق برای

ایران ،مهمتر از دوره تالش برای توافق خواهد بود .نباید
فرام��وش کرد که در ف��راز و فرود مذاكرات هس��تهاي،
هيچ يك از کش��ورهای منطقه و اسرائیل به بازي گرفته
نش��دند .با وجود چنين مخاطراتی؛ اگ��ر ایران و امریکا
در آزمون توافق هس��تهاي موفق ش��وند ،همكاري آنان
سرمنش��أ فصل تازهاي از تحوالت منطق��ه خواهد بود.
البته باید از خوشبینی مف��رط درباره نزديكي تهران-
واشنگتن خودداری کرد.
نگاه واقعبینانه ،کارشناس��ان را ب��ه این جمعبندی
ميرس��اند که اين توافق ،بالق��وه ميتواند گام اول براي
همكاري منطقهای طرفین باشد اما این گونه نیست که
مشكالت اساسی دو کشور به طور «ناگهانی» و در کوتاه
مدت حل شود.
ارزیابی جامع توافق هس��تهاي ممکن نیس��ت مگر
آنکه یادآوری کنیم س��وای دس��تاوردهای هس��تهای
ایران ،امريكا هم امتیازات عمدهای کسب کرد .از جمله
اینکه سيستم راستيآزمايي مؤثري بر روند برنامههاي
هستهاي ايران برقرار ش��د .هرچند ،تعیین دوره زمانی
 10س��اله در توافق ،زماني ناكاف��ي براي نظارت بر روند
برنامههاي هس��تهاي ايران محسوب ميشود .منتقدان
نگرانن��د که آیا ایران به این بخ��ش از توافق که طی 10
سال آینده نباید تجهیزات هس��تهای خود را گسترش
دهد ،پایبن��د خواهد مان��د يا نه؟ همچني��ن برچيدن
يكباره نظ��ام تحريمها پيش از اج��راي كامل توافق به
معناي كوتاه ش��دن دست كش��ورهاي غربي از ابزاري
است كه ميتوانستند از طريق آن ضمانت مؤثري برای
اجراي توافق داشته باشند.
به هر حال ،دستاوردهای توافق نهايي برای امريكا در
حدی نیس��ت كه اوباما را از آسیب طوفان تند مخالفان
داخلي در ام��ان نگهدارد .بويژه كه درخواس��ت امریکا
ب��رای رأی کنگره پی��ش از قطعنامه ش��ورای امنیت با
مخالف��ت از جانب ایران و حت��ی نزدیکترین متحدین
اروپایی واشنگتن روبهرو شد .اکنون ،اوباما و همراهانش

روزهاي سختي را برای دفاع از رويكرد سازش با ايران در
پي��ش دارند .اگر ايران به تعهداتش پايبند بماند ،امريكا
هم ناگزیر به اج��راي تعهداتش خواهد ب��ود .قطعنامه
ش��وراي امنيت هم به عنوان ضمانت اجرايي اين توافق
پیشبینی شده تا هيچ یک از طرفین تعهد نتواند طرف
مقابل توافق را به بازي بگيرد.
كنگ��ره امريكا مجبور اس��ت اين تواف��ق را تصويب
كند زی��را آنها از اجماع الزم ب��راي جلوگيري از اجراي
اي��ن توافق برخ��وردار نيس��تند .حتي اگر ی��ک نامزد
جمهوريخ��واه جایگزی��ن اوباما در کاخ س��فید ش��ود،
چارهای نخواهد داشت جز آنکه عمل به تعهد ایران را با
انجام متقابل کاخ سفید پاسخ دهد.
سهشنبه  13مرداد 1394
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