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دوسال از روزي که حس��ن روحاني براي اداي مراسم تحليف در مجلس شوراي اسالمي حاضر شد،
ميگذرد .ما در روزهايي از اين مراسم خاطره انگيز ياد ميکنيم که شوراي امنيت رأي به لغو تحريم هايي
داده اس��ت که تا چندي پيش تصور آن در ذهن خوشبين ترين ذهنها نيز محال مينمود .لغو تحريمها
حاصل پروس��ه س��نگين و طاقت فرس��ايي بود که تدبير دولت و کفايت تيم مذاکره کننده هستهاي به
حصول آن منتهي شد تا يکي از مهم ترين وعدههاي دولت دکتر روحاني را جامه عمل بپوشاند .اگرچه
تقارن لغو تحريمها (27تيرماه )94با سالگرد پذيرش قطعنامه 27( 598تيرماه )66امري اتفاقي است اما
اين امر اتفاقي نيست که در نظر آوريم آن مصوبه در زمان خود و حتي هم اکنون نيز منتقداني دارد ،حال
آنکه از هيچ چشم و قلم منصفي اين واقعيت پوشيده نيست که جايگاه و نفوذ برتر منطقهاي کنوني ايران
و دستاوردهاي فعلی حاصل پذيرش قطعنامهاي بود که در زمان تصويب و در نگاه برخي ،عقب نشيني
و انفعال تلقي ميش��د اما زمان نشان داد که پذيرش آن در سالهاي بعد دستاوردهايي را محقق ساخت
که در جريان س��الهاي دفاع مقدس نيز دستيابي بدان امري محال مينمود .ملت ما و حتي بسياري از
آنان که اين روزها درمقام انکار واقعيتهاي ديروز ميکوش��ند بخوبي ميدانند که اگر در سالهاي دفاع
مقدس ،رس��يدن به دروازههاي بصره مس��تلزم هزينهها و جد و جهد ف��راوان بود و درنهايت نيز ممکن
نميش��د اکنون اما پيون��د نزديک و همدالنه ايران با دولت و ملت عراق که ضمن برانگيختن حس��ادت
رقباي منطقهاي به توسعه نفوذ معنوي جمهوري اسالمي انجاميده است ،مبناي روشني را براي قضاوت
دراختيارمان ميگذارد .دولت حس��ن روحاني که همراهي مش��فقانه رهبري انقالب و حمايت مردم را
در جريان مذاکرات هس��تهاي همراه داشته است در دوسال اول عمر خود يکي از مهمترين چالشهاي
نظام در  12س��ال اخير را با موفقيت پشت سر گذاش��ته و طبيعي است که اين امر نه تنها براي مخالفان
نظام جمهوري اس�لامي در س��طح جهان که براي آن دسته از منتقدان داخلي که در منازعات سياسي،
از مرزهاي انصاف نيز ميگذرند ،قابل تحمل نباش��د .اين مسأله آنگاه اهميت مييابد که به خاطر داشته
باش��يم؛ توافق هستهاي پروسهاي گام به گام اس��ت و با وجود عبور آن از گلوگاههاي اصلي ،مراحل مهم
ديگ��ري را پيش رو دارد ،بنابراين چندان دور از ذهن نيس��ت که برخ��ي مخالفان به همين دليل ،از هم
اکنون خود را براي هجمه هايي به مراتب س��نگين تر عليه دولت آماده کرده باشند .اين راست است که
هم و غم دولت کنوني را معطوف خود س��اخته بود و اين امر
اهميت پرونده هس��تهاي بخش اعظمي از ّ
پويايي بخش هايي ازعرصههاي داخلي تحت اختيار دولت را تحتالش��عاع خود قرار داده بود .اکنون اما
با کليد خوردن حل چالش هس��تهاي و حرکت چرخهاي اقتصاد و معيش��ت مردم زمان آن فرا رس��يده
است که دستاوردهاي توافق هستهاي پس از عبور از سدي که در معبر روابط بينالملل مانع جدي حل
مشکالت بود با تدبير وارد مجراها و شعبي شود که به حوزه سياست داخلي دولت سرريز ميشود .نگاهي
به کليدواژههاي مخالفان دولت نش��ان ميدهد که اين دسته هرچند تالش ميکنند توافق هستهاي را
نوعي عقب نشيني قلمداد و دستاوردهاي بزرگ آن را انکار کنند اما با آگاهي از تأثير مثبت اين موفقيت
ب��ر افکارعمومي تالش ميکنند نش��ان دهند که اين دولت نقش چنداني در پيش��برد امور ندارد .با اين
نگاه ،شايد افزايش عرض اندامهاي خياباني عليه تصميمهاي قانوني نهادهاي دولتي از منظر زيرسؤال
بردن مرجعيت دولت در اجرا و عمل يا حتي صيانت از مصوبات آن قابل فهم باش��د .گام نخس��ت دولت
براي مقابله با اين ش��يوه ،قاطعيت در اجرا ،دفاع از مصوبات و نش��ان دادن قاطعيتي همسان با قاطعيت
تيم مذاکره کننده هس��تهاي است؛ قاطعيتي که اين بار بايد در برابر گروههاي خودسري باشد که تالش
ميکنند اينگونه نش��ان دهند که محل اخذ مجوزهاي معطوف به فعاليتهاي فرهنگي يا سياس��ي و
اجتماعي نه در نهادهاي دولتي که در تجمعات غيرقانوني خياباني است .دولت حسن روحاني که تجربه
موفق مذاکرات هس��تهاي را دارد ،ميتواند اين مهم را نه از طريق عدول از خط اعتدال که با حفظ مسير
اعتدال و از طريق توافق با خط اعتدال در جريان رقيب و توجه ويژه به حامياني محقق سازد که در دوسال
اخير و در پرتو تمرکز بر سياس��ت خارجي آنچنان که بايد مورد توجه قرار نگرفتهاند .نکته مهم ديگر آن
اس��ت که در نظر داشته باش��يم بخش عمده فسادهاي اقتصادي که در فضاي تحريم امکان رشد يافت و
در چرخه اقتصاد اختالل ايجاد کرد اکنون نيز با استفاده از فضايي بهدور از شفافيت و کنترل اين امکان
را خواهد داش��ت تا پول و سرمايهاي را که پس از لغو تحريمها وارد کشور ميشود به سمت وسويي ببرد
که پول و سرمايه حاصل از فروش نفت با قيمت باال در دولت گذشته فراهم آورد و به جاي رشد و توسعه
ب��ه افزايش نقدينگي و رکود تورمي! انجاميد تا از اين طري��ق بدبيني به کارآمدي دولت ،اثربخش بودن
توافق هس��تهاي زير سؤال برود .بنابراين گام مهم داخلي دولت پس از توافق ،ايجاد شفافيت و نظارت بر
اين محافل است و از اين منظر تصورت تثبيت دستاوردهاي توافق هستهاي بدون بوميسازي تجارب و
هدايت اثرات آن در سطح داخل تا حد زيادي غير ممکن مينمايد.

توافق هس��تهاي وين ميان ايران و گروه  5+1دقيقاً دويس��ت س��ال بعد از کنگره معروف وين
بهدس��ت آمد که پس از س��الها جنگ ،صلح را در سال  1815ميالدي براي اروپا به ارمغان آورد.
چهره درخشان اين کنفرانس کسي نبود جز چارلز موريس دو تاليران ،نماينده فرانسه ،کشوري
که ب��ه علت بلند پروازيهاي ناپلئون مس��بب اصلي جن��گ بود و نهايتاً در نب��رد واترلو مغلوب
ش��ده بود .ذکاوت و کارداني تاليران باعث ش��د او نه تنها فرانس��ه را از جايگاه متهم خارج کند،
بلک��ه مرزهاي پيش از جنگ اين کش��ور را محفوظ بدارد و بازنده جن��گ را وارد اتحاد چهارگانه
کش��ورهاي بزرگ اروپايي  -که حافظ نظم نوين منطقه بودند – کند .وارونه کردن معادالتي که
ميتوانست به از دس��ت رفتن امنيت ملي و عزت فرانسه منجر شود ،دستاورد ديپلماسي اي بود
که تاليران در وين بهکار بست.
آنچه ايران در مذاکرات هس��تهاي با ش��ش قدرت بزرگ جهان بهدست آورده ،دست کمي از
آن دس��تاورد نیست .مقايس��ه شرايط امروز با پنج س��ال پيش ،گواه اين واقعيت است .پنج سال
پيش ايران به درجهاي از انزواي بينالمللي رس��يد و چهره اش به قدري مخدوش ش��ده بود که
باوجود آمادگي براي امضا يک توافقنامه با ترکيه و برزيل ،نتوانست جلوي صدور قطعنامه 1929
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل را بگيرد .اين قطعنامه که ششمين قطعنامه عليه ايران بود ،عالوه
بر نوع و گس��تره محدوديت هايي که بر ايران وضع نمود ،به علت ادبيات آن نيز در تاريخ سازمان
ملل منحصر به فرد اس��ت ،بهعنوان مث��ال ،بند  9اين قطعنامه که محدودي��ت هايي را بر برنامه
موشکي ايران وضع کرده ،در پرهيز کشورها از فروش چنين فناوري به ايران از واژه « »Shallيا
«ميبايست» استفاده نموده که در طيف ادبيات شوراي امنيت ،جزو تند ترين واژگان بهحساب
ميآي��د ،حتي در قطعنامه  660که عم ً
ال زمينه حمله به عراق پس از اش��غال کويت توس��ط آن
کش��ور را فراهم کرد ،چنين ادبياتي بهکار برده نشده بود .اما جو رواني که در آن زمان عليه ايران
در فضاي بينالمللي ايجاد ش��ده بود اجازه داد چنين قطعنامهاي تصويب ش��ود .لحن قطعنامه
 1929بقدري تهاجمي بود که نويس��ندگان آن مجبور ش��دند بندي را در مقدمه آن اضافه کنند
که تصريح ميکند «هيچ امري در اين قطعنامه ،کش��ورها را به اقداماتي فراتر از حوزه آن ،شامل
تهديد يا توسل به زور وادار نميسازد».
پنج س��ال بعد از اين قطعنامه و  69س��ال بع��د از آنکه ايران به عنوان اولين کش��وري که در
زمان غائله آذربايجان به ش��کايتش عليه اتحاد جماهير شوروي در شوراي امنيت رسيدگي شد،
نمايندگان ايران توانس��تند رکورد جديدي در تاريخ س��ازمان ملل ثبت کنند؛ ايران نخس��تين
کشوري اس��ت که با مذاکره از تحريمهاي ذيل فصل هفت منش��ور سازمان ملل خارج ميشود.
روي��دادي که ت��ا بهحال تنها از طري��ق جنگ و تغيي��رات حاکميتي رخ داده بود ،اي��ن بار از راه
ديپلماسي صورت گرفت.
الزم به يادآوري اس��ت که خواس��ته اصلي قطعنامههاي ش��وراي امنيت تعليق غنيسازي تا
بازسازي اعتماد بود و علت الوجود آنها قطعنامههاي شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي اتمي.
هنر ديپلماسي ايراني در اين بود که اعضاي دائم شورا را به سمتي راند که خواسته اول را بهدست
فراموش��ي بس��پارند و واقعيت دوم را ناديده بگيرند .البته طبيعي اس��ت روند اعتمادسازي بين
ايران و آژانس يک روند چند س��اله خواهد بود و طي اين زمان برخي محدوديتهاي اشاعهاي بر
جاي خود باقي خواهند ماند .اما اين محدوديتها مخل دسترس��ي ايران به فناوري روز هستهاي
نخواهند ش��د و در يک بازه زماني منطقي حذف ميگردن��د .وقتي در طول مذاکرات نهايتاً 5+1
لغو تحريمهاي س��ازمان ملل را پذيرفت ،اعضای آن به دنبال راهي بودند که با توجه به بنبس��ت
سياس��ي ناش��ي از اختالفات غرب و روسيه ،بازگش��ت آنها به سادگي ممکن باش��د .اما مذاکره
کنندگان ايراني تنها فرآيندي پيچيده را پذيرفتند که بر اس��اس نظر کميس��يون مشترک بين
ايران و  5+1خواهد بود و امکان اعمال سليقه سياسي را توسط يک کشور محدود ميکند.
مه��م تر از اين جزئيات فن��ي آنکه اين قطعنامه تحفهاي نبود ک��ه قدرتهاي بزرگ صرفاً در
ازاي امتيازهاي هس��تهاي به ايران داده باشند ،بلکه مذاکره کنندگان ايراني شانه به شانه همان
کش��ورهايي که قطعنامهها را وضع کردند ،در نگارش کلمه به کلمه قطعنامه جديدي که ش��ش
قطعنامه قبلي را فس��خ ميکند ،مشارکت جدي و مؤثر داش��تند .اين درجه از پختگي در روابط
بينالملل نش��ان دهنده پتانسيل بالقوه ايران در ايفاي نقشي مهم در سازمانهاي بينالمللي در
جهت بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه آشوب زده خاورميانه است .توافق هستهاي و عملکرد
مسئوالنه دو طرف در چند ماه پيش رو ميتواند راهگشاي چنين آيندهاي باشد.

دو «تیر»
تاریخی
فاطمه هاشمي
فعال سیاسی

ب��ه ثمر نشس��تن مذاكرات هس��تهاي همزمان ب��ا دومين
سالگرد انتخابات و روي كارآمدن دولت روحاني ،برگ ديگري
از تدبير و عقالنيت در طول  35س��ال جمهوري اس�لامي ايران
است كه نش��ان از جوانه زدن ش��كوفهاي ديگر از درخت پربار
كشورمان است .اين درخت پربار در مراحل مختلف در معرض
توفانهاي ش��ديد از ناحيه جاهالن ،نااهالن و دشمنان انقالب
ق��رار گرفت ،اما چون ريش��ه در م��ردم داش��ت ،در مقابل اين
هجمهها ايس��تادگي و پايداري كرد و بارها در صحنه بينالملل
درخشيد.
سياس��ت خارجي و رواب��ط بينالملل هر كش��ور منوط به
سياست داخلي آن كشور است و كشور ايران جدا از اين معادله
نيست.
مفهوم اين جمله و واژه آن اس��ت كه هر رفتار سياس��ي در
داخل ،اثرگذار در روابط بينالملل و سياست خارجي آن كشور
خواهد بود.

دو رويداد مهم و مشابه در تيرماه  67و تيرماه  94نشاندهنده
و تأیيدكننده اين مطلب است.
اگر به يادداش��ته باشيم يا به گذش��ته رجوع كنيم ،پذيرش
قطعنام��ه  598يكي از مهمتري��ن و اثرگذارترين تصميمها در
سياس��ت داخلي جمهوي اس�لامي ايران بود كه منش��أ اثر آن
در سياس��ت خارجي ايران بروز كرد .اين حركت ،موجب ش��د
انقالب اس�لامي ايران چهره ماندگار خود را به دنيا نشان دهد
و ن��گاه و عملكرد جهانيان به اي��ران تغيير كند و ايران به عنوان
قدرت منطقه مطرح ش��ود و مورد توجه ق��رار گيرد و عقالنيت
خ��ود را به دنيا نش��ان دهد و در مقابل ،رفتارهاي كش��ور عراق
باعث گردي��د تا جايي ك��ه حاميان عراق در ط��ول جنگ ،آن
كشور را به عنوان شروع كننده جنگ معرفي كرده و درخواست
غرام��ت را براي ايران م��ورد توجه قرار دهن��د و مهمتر از اين،
پس از پذيرش قطعنامه دولت س��ازندگي ب��ا مديريت آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني در سطح ملي ،منطقهاي و جهاني اقدامات

گس��تردهاي انجام گرفت و ايران را از ركود اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي و انزواي سياس��ي و بينالمللي خارج ساخت و اميد را
در دل مردم ايران زنده كرد.
توافق هستهاي هم در سال 94و در تيرماه همانند قطعنامه
 598بارديگر به جهانيان نش��ان داد جمهوري اس�لامي ايران
نسبت به مس��ائل داخلي و بينالمللي واقع بينانه عمل ميكند
و به دنبال ايجاد صلح جهاني اس��ت ،گرچه فشارهاي زيادي بر
دول��ت وارد آمد و ادامه دارد و ميتوان اي��ن توافق را «پيروزي
خرد بربيخردي» نام نهاد.
ح��ال دولت تدبير و امي��د بايد از اين موقعي��ت پيش آمده
همانند دولت س��ازندگي ،بهترين بهره را برده و در ش��كوفايي
كش��ور اقدامات اساس��ي را انجام دهد .در اين ش��رايط اسفبار
منطقه ميتواند كليد راهحل آن باشد.
اي��ن دو اتف��اق مه��م در تاريخ جمه��وري اس�لامي ايران
نشاندهنده آن است كه هرگاه عقالنيت و واقعبيني در كنار هم
قرار گرفت روند درس��ت و صحيحي را به كشور و جهان معرفي
كرد و هرگاه از اين دو عامل دور شديم و در قالب شعارهاي پوچ
و توخالي قرار گرفتيم ،نه تنها به مردم و كشور خود ظلم كرده،
بلكه موجب شديم چهره نامطلوبي از اسالم و حكومت اسالمي
ارائ��ه كنيم .اين مس��ئوليت بزرگي در مقابل خ��دا و خلق خدا
خواهد بود .يادمان نرود كه وظيفه دولتها ايجاد آرامش و ثبات
براي مردم كشور است.
سهشنبه  13مرداد 1394
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