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«هرآنچه موجب وفاق ش��ود به ع��دل ،انصاف و تعامل
شرافتمندانه تعلق دارد( ».اسپينوزا)
اين قلم كمتر خواسته است مستقيماً به سراغ امر حي و
حاضر سياسي برود؛ پس حرفي اگر براي زدن داشته است
با ورزيدن دس��تمايه تاريخي زده اس��ت ،و هر از گاهي نيز
در آنجا كه تاريخ و ادبيات از هم گزينشناپذير ميش��وند.
اما لحظاتي پيش ميآيد ،در هر عمري چند بار ،نه بيش��تر
از ش��مار انگشتان يك دس��ت – هرچند هم كه چون عمر
م��ا ايرانيان در اين س��الها پُرماجرا باش��د – كه قلمي كه
مس��تقيم به دل موضوع نرود به يكي از خصلتهاي خود،
معاصر بودن ،پشت كرده است .توافق هستهاي يكي از آن
پيشآمدها است كه در آن حدت معاصريت چنان توفنده
است ،چنان بالقوه تاريخساز ،كه قلمي كه از الك احتياط
خود به در نيايد معلوم نيس��ت كه زنده اس��ت يا مرده .در
چنين لحظاتي همه چيز شفاف به نظر ميرسد .پس اجازه
دهيد اين قلم آشكارا و به نام اين لحظه سخن بگويد.
و پي��ش از هرچيز اجازه دهيد تا اين قلم – كه از انقالب
تاكنون لحظهاي به زير خط نوميدي س��قوط نكرده است،
و تمام مدت اس��طرالب به دس��ت ارتفاع آفت��اب اميد را
ان��دازه گرفته اس��ت – در همان آغاز ،حسابش��دهترين
اندازهگيري خود را از اين لحظه تاريخي اعالم كند :امروز،
درست در اينجا ،آفتاب اميد از تمامي ساليان اخير رفيعتر
و درخش��انتر ميتابد .زيرا درس��ت در اين لحظه اس��ت
كه باري ديگر در ايران و سراس��ر جه��ان ،هر آنچه نامش
پيش��رفتگي ،فرهيختگي ،انساندوستي ،حقيقتجويي،
عقلگراي��ي ،و فرزانگ��ي اس��ت از توافق به دس��ت آمده
ميان ايران و ش��ش قدرت بزرگ ش��ادمان اس��ت .نگاهي
به موضعگيريها در سراس��ر جهان اين را بخوبي نش��ان
ميدهد :انديشمندان و نيروهاي دموكرات در تمام جهان
از اين توافق اس��تقبال ميكنند؛ كساني كه منافعشان در
خطر اس��ت ،و كس��اني كه خصومتي كور چشمانش��ان را
بس��ته اس��ت ،بر آن «اگر و مگر» مياندازند .اكنون اوضاع
به اين نحو س��اده ش��ده اس��ت :از منظر تاريخ جهان اين
تواف��ق امروز محك بودن يا نبودن در راس��تاي تاريخ و در
سمت خيرخواهي براي بش��ر است .همينجا بگويم وقت
براي اگر و مگرهاي حقيقي باقي اس��ت ،و راه باقيمانده از
راه آمده درازتر است.
اين اندازهگيري براي آنكه درس��ت باشد نميتواند يك
س��نجش صرفاً سياسي باشد .درس��ت در چنين جاهايي
اس��ت كه سياس��ت ،به عنوان يك بازي بس��ته ،بايد حد
خويش را بشناس��د؛ نشناس��د به خطا ميرود ،و به خطر.
ش��ر بر خالف آنچه باور انديشه كالس��يك بود – الن بَديو
ميگويد – فقدان «حقيقت» نيس��ت ،بلكه آزمندي يك
حقيقت اس��ت ،انحصارطلب��ي و تامخواه��ي آن .هركه با
تاريخ آش��نا باش��د ميداند كه در اساس ش��ر هرگز به نام
خود ش��رارت نميكند .هيچ كس��ي در تاريخ نميانديشد
و نميگوي��د كه آمدهام تا با ش��ر جه��ان را دگرگون كنم.
تاريخ هميشه زير لواي آزمندي خير و حقيقت به شرارت
كشيده ميش��ود .يك حقيقت به خود ،به مثابه حقيقت،
خيانت ميكن��د وقتي جاي نفس كش��يدن براي حقايق
ديگر نميگذارد .دريغا كه انس��ان بايد تا قرن بيستم صبر
ميك��رد تا يك حقيق��ت ،در نام خاص اس��تالين ،به ترور
دولتي تبديل ش��ود ت��ا دريابد كه ش��ر زيادهخواهي يك
حقيقت است ،و نه فقدان آن .آن آزمندي تا سالها چهره
هر حقيقتي را س��ياه خواهد س��اخت؛ و هيچ دلسوزياي
براي نسلهايي كه آرمانهايشان در گوالگهاي شوروي
به زمهرير س��يبري سپرده شد تس�لابخش نخواهد بود.
مس��تثني نيست .انديشه
حقيقت سياس��ي از اين قاعده
ٰ
سياس��ي ،آن هنگام كه به «سياسيانديشي» فروبكاهد،
يعن��ي هنگامي كه جايي ب��راي حقيقتي بيرون از خويش
بجا نگذارد ،ناگزير مرز خير را به س��مت ش��ر درمينوردد.
اين نيس��ت كه حقيقتي در سياس��ت نيس��ت – بيشك
سياس��ت يكي از س��احتهاي اصلي بروز حقيقت است –
بلكه اين است كه حقيقت در بيرون از سياست نيز جريان
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دارد ،و عقل سياس��ي اگر بخواهد به خود وفادار باشد بايد
اين حقيقت را (حقيقت نس��بت ميان حقيقتها را) جداً و
صميمانه به رسميت بشناسد.
ام��روز كه ملتي ،براس��تي كه جهاني ،ب��ه خاطر توافق
هستهاي ميان ايران و شش قدرت جهاني نفس آسودهتري
ميكش��ند؛ امروز ك��ه پس از س��الها و ماهه��ا «نيايش
باران نش��اط» ،خن��دهاي ،اين بار از هر زمان س��ترگتر و
راس��تينتر ،ورزش خياباني خنديدن را احيا كرده است،
برخورد سياستزده به شادماني مردم به خودي خود عبور
از مرز شر نيس��ت ،اما حكايت از آسيبپذيري حقيقت در
نوعي انديشهگري سياسي ميكند .آن حس وطنياي كه
مردم را غرق ش��عف كرده اس��ت ،تنها يك شعف سياسي،
به معناي محدود آن نيس��ت .ش��عفي نيز نيست براي يك
پيروزي نمادي��ن ،گرچه واقعي ،مث ً
ال در واليبال يا فوتبال.
بلكه اين شعف به خاطر حسي است كه ملتي به خود دارد.
شمار روزهايي كه ملتي خود را در تجميعي آگاهانه تجربه
ميكند اندك است .ش��عف مردم ما از اين قرار داد ،شعف
تجربه ملتي اس��ت از خودش ،از نسبتش با جهان .جنس
چنين ش��عفي از جنس انبساط انقالبي است ،حتي گرچه
به عن��وان كنش صورت انقالبي نداش��ته باش��د .عليرغم
غرولن��د مخالفان ،در اين م��ورد بخصوص ،ملت خود را نه
به عنوان محكوم ،بلكه ب��ه مثابه صاحبكار تجربه ميكند.
تجربه سوژگاني مردم ،به گواهي شعارها و عكسهايشان،
كافي اس��ت تا ب��ه دورترين ناظران جهان نش��ان دهد كه
مردم اين توافق را به مثابه لحظهاي در مس��ير شهروندي
خويش تجرب��ه ميكنند ،لحظهاي ك��ه در آن ملتي خود
سرنوش��ت خود را به مثابه امري از جن��س تاريخ به پيش
ميران��د .نگاه كني��د! جنس اين لحظه از اميد اس��ت ،و از
انتظار .امروز ميتواند س��رآغاز بيرون آمدن ملت از نوعي
نژندي شهروندي باشد كه بر آن تحميل شده بود.
اين اصرار من بر فرونكاس��تن اين رخداد به سياس��ت،
اما ،نه به معناي نفي سياس��ت اس��ت ،و نه به اين خاطر كه
فكر ميكنم توافق هس��تهاي يك دستاورد واقعي سياسي
نيس��ت .برعكس ،من متن  ۱۵۹صفحهاي انگليسي توافق
را خواندم ،و به عنوان كسي كه در اين زمينه اندك دانشي
دارد بر اين نظرم كه اين توافقي است خوب؛ حتي خوبتر از
آنچه گمانش را ميبردم .من هم سخنراني رئيس جمهوري
اوباما را سراس��ر دي��دم و هم س��خنراني رئيس جمهوري
روحاني را ،و به عنوان كسي كه درس «تبليغات سياسي»
ميده��د بايد اذعان كنم كه كس��ر از ش��رايط و اقتضائات
كالم سياس��ي و بيان ديپلماتيك س��خنان آقاي روحاني
خيرخواهانهتر و عاليمنشانهتر از سخنان آقاي اوباما بود؛
و بازهم با همان كس��ر ،تصويري كه رئيس جمهوري ايران
از توافقنامه به دس��ت داد تصويري بود در اساس درست.
ترديدي در اين نيس��ت حقي كه به داليلي كه اينجا مجال
ورود به آن نيست ممكن بود براي ديرگاهي براي ايران به
رسميت شناخته نش��ود با جهتگيري درست و كوشش و
كارداني تيم مذاكرهكننده به رسميت شناخته شده است.
بازهها و شرايطي كه براي اين شناسايي اعمال شده است،
دلچس��ب نيس��ت ،اما منصفانه ايران خود خويشتن را در
اوضاع��ي قرار داده ب��ود كه به كمتر از اين ش��رايط بيرون
آمدن پيروزمندانه از آن ميسر نميبود.
پ��س م��ردم ح��ق دارن��د از دكت��ر ظري��ف و تيماش
سپاس��گزاري كنند .اين مردان در رخ��دادي كمنظير در
تاري��خ ديپلماس��ي ،يك كش��ور در يك بازي سياس��ي با
ش��ش قدرت بزرگ ،هوش��مندانه ،در عاليترين س��طح
حرف��هاي ،بازي كردند و ش��رافتمندانه از مي��دان بيرون
آمدند .اين رخداد عظيم و كمس��ابقه ،مطمئنم تا سالها
در كالسه��اي درس تاري��خ رواب��ط بينالمل��ل و تاريخ
ديپلماسي ،و گمان ميكنم در كالهاي درس تاريخ حقوق
بينالملل ،موضوعي مورد بحث خواهد بود .پس بيآنكه
تس��ليم آن نگرش مبتذل بشويم كه تاريخ را به نوعي غرور
و سرشكس��تگي پيشپاافت��اده فروميكاه��د ،ميتوانيم
بگويي��م امروز حق هر ايراني اس��ت كه در اين مورد به اين

دولت و اي��ن تيم مباه��ات كند .ملت اي��ران ،چنانچه در
رقابتها مرسوم اس��ت ،همچنين پاكدلي و سخاوتمندي
خوي��ش را به خود و ب��ه جهانيان نش��ان ميدهد وقتي از
حريف��ان ايران در اين مذاكرات ،بوي��ژه آقاي اوباما و آقاي
كري قدرشناس��ي ميكند .امروز جهان به سبب كوشش
ايش��ان گامي از جنگ دورتر شده است .ما از منظر بشري
كه نهايتاً امضاگر هر منظر درس��تي اس��ت ،به اين بانوان
و آقايان در اين مورد به چش��م احت��رام مينگريم .اما اگر
يك چيز را نبينيم كه مردم در شادمانيش��ان نشان دادند
ميبينند ،و ش��ايد به خاطر اقتضائات سياسي به صراحت،
اما گم��ان ميبرم نه به تلويح ،از س��خنراني آقاي روحاني
غايب بود ،س��پاس عميق ملت ما اس��ت نسبت به كساني
كه  12س��ال پيش كار را به تيمي س��پردند و به مشياي
كه با اين توافق به پيروزي رس��يد .ملت ما نشان دادند كه
ميدانند در فاصله اميركبير تا مصدق تا ظريف جاي بيش
از يك تصوير خالي است.
گفتم كه اين توافق خوبي اس��ت ،در حالي كه ميش��د
نباشد ،يا اص ً
ال نباشد .ميخواهم اعترافي بكنم ،بخصوص
پيش��اروي «دلواپس��ان» عزيز .عزيزان! م��ن هم دلواپس
بودم ،و در تمامي اين مدت دلواپس��يهاي شما را با ُحسن
نيت و با چشم و گوش باز ميخواندم و ميديدم .باور كنيد
دلواپس��ي خوابس��تيز مرا .با خبري و شايعهاي تشويش
به جانم ميافتاد .عبارت اندوهب��ار و خواريآور «معاهده
تركمانچ��اي» بارها ،از ظلمانيترين ظلم��ات ناخودآگاه
برميجهي��د و مثل نيش��تري ب��ه مغز اس��تخوانم ميزد.
اما ،عزيزان ش��ما را به نام انص��اف مخاطب قرار ميدهم و
ميپرس��م آيا اص ً
ال ميشد ،امكان داش��ت ،دلواپس نبود؟
آيا كس��ي بود كه ايران را دوس��ت بدارد و دلواپس نباشد؟
آيا كس��ي بود كه تاريخ روابط ايران با قدرتهاي بزرگ در
س��دههايي كه ايران از اقتدار افتاده بود را بداند و دلواپس
نباش��د؟ آيا صاحبنظري بود كه به نقشه تقسيم قدرت ،و
رقابت ميان منافع ،در جهان بنگرد و دلواپس نباش��د؟ آيا
كس��ي بود ،كه چند كلمه از مكت��ب واقعگرايي در روابط
بينالملل خوانده باش��د و دلواپس فشاري كه بر ايران بود
نباش��د؟ آيا خيرخواهي در تمامي جهان پيدا ميش��د كه
خواه��ان يك توافق خوب باش��د – چون تنه��ا يك توافق
خوب ميتوانس��ت ايران ،منطقه و جه��ان را از خطر دور
كند – اما دلواپس نباشد؟ من گمان نميكنم آقاي ظريف
يا آقاي روحاني هم در لحظههايي دلواپس نبوده باش��ند؟
مگر ميش��ود در اين كارزار ك��ه منافع يك ملت تاريخي و
آبروي تاريخي مذاكرهكنندگان در آن دخيل بود شب كه
رسيد سر دلواپس بر بالش نگذاشت؟ عزيزان باور كنيد ما
همه دلواپس بوديم.
ام��ا اكنون به ش��ادي م��ردم ن��گاه كني��د .آدم نبايد
روانش��ناس باش��د تا از برق چشمانش��ان بدان��د كه اين
ش��ادي كس��اني اس��ت كه بر يك دلواپس��ي جانكاه غلبه
كردهاند؛ شعف پهلواناني كه با تكيه بر اميد و آرمانخواهي
دلواپسيشان را تا لحظه برزخي ميان خواب و بيداري رام
و مطيع و پنهان نگه ميداشتند .خدا ميداند دكتر ظريف
و تيماش در آن روزها و س��اعتها در اتاقهاي مذاكره چه
طوفاني از دلواپس��ي را پش��ت طمأنينه و لبخندهايشان
پنهان ميكردهاند .عزيزان! دلواپسي براي ايران در انحصار
هيچكس نيست .عزيزان ،ما همه دلواپس بوديم .اما اكنون
از آن دلواپس��ي درآمدهايم ،بيآنكه دلواپس��يهاي ملي
ديگري نداشته باشيم.
برگرديم به توافق .واژه كليدي در اينجا «توافق» است.
اين ي��ك «توافق» خوب اس��ت ،و نه هرچي��ز خوب يا بد
ديگري ،مث ً
ال يك پيمان همهجانبه ،يا يك اعالم موضع ،يا
يك قهر .توافق نه با بيانيهخواندن يكي است و نه با تحميل.
توافق آنجا اس��ت كه دو خواس��ت متخالف با هم دس��ت
ميدهند .توافق «دس��ت دادن» دو دستي است كه بديل
ديگرشان مشت شدن و بر هم كوفتن است .توافق درست
همانجا اس��ت كه مناسبات مبتني بر زور ،آنچنان كه هابز
ميگوي��د «جنگ هرك��س عليه هركس» ،به مناس��بات
سياسي عبور ميكنند .سياست نام «نظم مدني»اي است
كه تصوير متقابلش «نظم طبيعي» اس��ت ،شهر در مقابل
جنگل .توافق جوهر سياس��ت است ،و در هر كشوري ،و در
جهان ،سياست به مثابه يك مقوله و يك عرصه فقط تا آنجا
هست كه از درون مس��يري به نام قرارداد يا توافق بگذرد.
سياست همه جا و هميشه نيست .حكومتهايي هستند و
روزگاراني كه سياست در آنها به سمت صفر ميل ميكند،

