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ظهور یک «چرخش گفتمانی»
خانيكي :مذاکره هستهای نشان داد
حتی مسائل پيچيده با گفتوگو قابل حل است
محمد صادقی
برخ�ي باور دارند كه ظهور يك چرخش گفتماني در رفع اختالف ميان ايران و گروه  5+1بس�يار مؤثر بوده
و در حقيقت ما با يك «چرخش گفتماني» مواجه هس�تيم كه كمت�ر مجالي براي افراطگرايان و جنگطلبان
ميگش�ايد .هادي خانيكي (مديرعامل مؤسس�ه بينالمللي گفتوگوي فرهنگها و تمدنها) كه نگاه بسيار
خوش�بينانهاي ب�ه مذاكرات وي�ن دارد در گفتوگويي كه با وي داش�تم از آثار و نتايج اين مذاكرات س�خن
ميگويد .خانيكي در تحليل خويش ،به موضوعهايي همچون هنر ديپلماسي و نتايج حاصل از باورداشتن به
«گفتوگو» پرداخته و درك وضعيت پساتحريم را در ايجاد ظرفيتسازي براي توسعه كشور مهم ميشمارد.
به باور او ،وقتي ما توانس�تهايم مسائل جدي و كالن كشور را در سطح بينالمللي از طريق گفتوگو و مذاكره
حل و رفع كنيم ،تهديدات و مخاطرات را كاهش دهيم ،وارد تصميمگيريهاي عقالني ش�ويم و ...اكنون چرا
نتوانيم همين تجربه را در عرصه داخلي به كار اندازيم؟ آنچه پيش رو داريد گزارشي است از گفتوگويي كه
با هادي خانيكي انجام دادهام.
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«بازي با هم» به جاي «بازي در برابر هم»
ب��ه نظر من ،آث��ار و نتايج تواف��ق وين و به فرجام رس��يدن
مذاكرات هس��تهاي را ميتوان در دو س��طح بررسي كرد .يكي
در سطح حل مسائل عاجل ما ،اعم از مسائل اقتصادي ،سياسي
و منطق��هاي و همينط��ور در روابط بينالمل��ل ،و يكي هم در
س��طح باالتري كه برميگردد به ورود به يك عرصه جديد ،كه
ميش��ود آن را چه در س��طح ملي و چه در س��طح جهاني ،يك
«چرخ��ش گفتماني» ناميد .و آن كارآمدش��دن و فايدهمندي
ِ
مقولههايي اس��ت مثل «گفتوگو» و «مذاك��ره» ،كه از آثار و
نتايج رويكردهاي گفتوگويي به مس��ائل و مشكالت است .در
سطح اول ،كه بيشتر هم ميبينيم كه توافق وين ،چه در عرصه
داخلي و چه در عرصه جهاني در اين س��طح مورد بررس��ي قرار
گرفته ،از اين موضوع استقبال ش��ده كه توافقنامه وين نه تنها
سايه تهديدهايي را از كشور دور كرده بلكه توانسته فرصتهايي
را هم خلق و ايجاد بكند .يعن��ي فرصتهاي ملي و بينالمللي،
مثل آنچه دربارهاش بحث ش��ده كه براي بازگش��ت بخش��ي از
سرمايه ما در خارج امكاني به وجود آمده ،براي رونق اقتصادي
م��ا فرصتي پيش آمده ،براي س��رمايهگذاري خارجي در ايران
امكاني فراهم شده و حتي گشايش فضاهاي سياسي و فرهنگي
را ه��م در س��طح داخلي ميت��وان پيشبيني ك��رد .اگر دقيق
بنگريم و رصد بكنيم ،در اين مدت كوتاهي كه از توافق گذشته
است ،به صورت آشكاري ميبينيم كه منزلت بينالمللي ايران
و ايراني افزايش پيدا كرده اس��ت و نقش ايران به عنوان قدرتي
بزرگ و تأثيرگذار در منطقه پذيرفته ش��ده و آنچه تا مدتي قبل
جزو تابوها بوده يا جزو مفاهيم ممنوع ش��مرده ميشده ،مانند
ايران هستهاي ،پذيرفته شده اس��ت .اكنون كه براي نخستين
بار و با س��رعت ،ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متح��د ،تمامي
قطعنامههاي��ي كه مبتني ب��ود بر تهديد و تحري��م ايران را لغو
ميكند ،اينها نتايج و آثار قابل مش��اهده در كوتاه مدت است اما
ميتوان موارد ديگري را هم افزود .اساساً وقتي سايه جنگ كنار
ميرود ،يعني هزينههاي س��ربار در اجتماع ،در علم ،در اقتصاد
و ...كم ميش��ود و هم آن بخش مادي و ملموس و هم آن بخش
غيرمادي كه در حوزههاي ديگر مانند سرمايههاي اجتماعي يا
امي��د اجتماعي وجود دارد ،قوت ميگيرد .س��ايه جنگ هزينه
سهشنبه  13مرداد 1394

ريسك را باال ميبَ َرد و وقتي سايه جنگ برداشته شود ،مناسبات
شكل تازهاي مييابد .به نظر من ،اينها كه آثار و نتايج بزرگي هم
هست بايد ذيل يك دستاورد بزرگتري ديده شود .آن دستاورد
بزرگ به نظر م��ن ،پيروزي منطق گفتوگ��و و مذاكره و ورود
ب��ه يك چرخش گفتمان��ي ( )Paradigm shiftاس��ت .اگر
وراي اي��ن بحثها به موضوع بنگري��م ،يعني از روزي كه توافق
اعالم ش��د و آقاي دكتر ظريف و خانم موگريني ،آن سخنان را
بيان كردند تا تمامي توضيحات��ي كه طرفين گفتوگو به زبان
آوردند ،آنچه طرفين در دفاع از آن اش��تراكنظر داشتند ،دفاع
از اص��ل گفتوگو بود و عبور از ي��ك پارادايمي كه آن پارادايم،
ميخواست بر اساس تحريم و محدوديت ،خواستههاي خودش
را پي��ش ببرد و اين طرف ،يعني طرف ايراني ،توانس��ت در اين
مسير ،منطق ،توانايي و هنر گفتوگوي خودش را نمايان سازد.
من بدون اينكه خواسته باش��م صرفاً از منظر سياسي و تعصب
ايراني با مسأله برخورد كنم ،بايد بگويم كه در اين  22ماهي كه
مذاكره جريان داشت ويژگيهاي گروهي كه توانسته بود نشان
بدهد كه گفتوگو و مذاكره چه معنايي دارد ،بخوبي ديده شد،
آنها پش��ت درهاي بس��ته اين گفتوگوها را دنبال نميكردند
و در يك س��پهر سياس��ي ،گفتوگو را در قالب مذاكره نش��ان
ميدادن��د و انصافاً بايد به پديدهاي مانن��د آقاي دكتر ظريف و
همراهانش و قدرت و توان بااليي كه از خود نشان دادند بيش از
اينها توجه ش��ود .همچنين بايد اين سؤال را هم در ذهن داشته
باش��يم كه اين توان باال از كجا آمد؟ بايد در نظر داشت كه وزير
امور خارجه ما ،اساس��اً اهل گفتوگو اس��ت و به گفتوگو باور
عميق��ي دارد و در دانش��ي كه آموخته ،قواع��د گفتوگو را هم
ميداند و ميشناس��د .من با ش��ناختي كه از آقاي دكتر ظريف
دارم ،توجه به اين نكتهها را در شناخت بهتر از او مؤثر ميدانم،
او فردي متعهد اس��ت و تس��لط او به حوزه روابط بينالملل در
حد بسيار بااليي است .با حقوق بينالملل آشنايي دارد و اگر به
دانشجويان او مراجعه كنيد ،يا اگر به همكالسيهايش مراجعه
كنيد ،ميبينيد كه در زمينه علمي فرد موفق و پرتالش��ي بوده
است .ميدانيد كه ،آقاي دكتر ظريف در گروه ويژه گفتوگوي
تمدنها در س��ازمان ملل هم حضور مؤثري داش��ته و آنجا هم
موفق عم��ل كرده و ظرفيتهاي موضوع��ي مانند گفتوگوي

تمدنها را بخوبي ميشناس��د .از س��ويي اعتقاد او به گفتوگو
و تس��لط او به گفتوگو و آش��نايي او با فن مذاكره ،چش��مگير
اس��ت و مهمتر اينكه او داراي اخالق و س��لوك گفتوگو است.
كسي بود كه بيش��ترين ايستادگيها را داشت ،اما لبخند هم از
لب او دور نشد .چنين كس��ي ،هراس و واهمه ندارد كه در برابر
رقباي قدرتمند خود بنش��يند .باالخره يك طرف ايران است و
طرف ديگر ،قدرتهاي ب��زرگ جهاني يعني  5+1ولي وقتي او
و همكاران��ش روبهروي رقبايي قدرتمند قرار ميگيرند ،به قول
مع��روف كمنميآورند بلكه قوي عمل ميكنند .در اين منطق،
وقتي مذاكرات را دنبال ميكنيم ،به طور مشخص ميبينيم كه
به دنبال خفهكردن حريف نيس��تند ،به دنبال به زبانآوردن او
هس��تند و در چنين فضايي ،پيروزي خود را به معناي شكست
رقيب خود نميپندارند .دكتر ظريف تأكيد داش��ت كه مذاكره
يعني بده بس��تان ،يعني چيزي ميده��ي و چيزي ميگيري.
مهم اين اس��ت كه مذاكره بر اساس نفع مشترك صورت پذيرد.
گفتوگو خلق معناي مشترك است و من فكر ميكنم در اينجا،
اين موقعيت در معناي خلق معناي مشترك است .خوشبختانه،
هم در ايران و هم در جهان ،صدايي كه بعد از مذاكرات بلند شده
اين اس��ت كه ميتوان پيچيدهترين و دشوارترين مسائل را هم
از طري��ق مذاكره و گفتوگ��و حل كرد .به نظر م��ن ،مذاكره و
گفتوگ��و ،به مثابه روش ،ما را وارد مرحله جديدي كرده كه در
اين مرحله به اصطالح ،بازي با هم را توانس��ته به جاي بازي در
برابر هم بنش��اند .به اين معنا يك طرف مسأله اين بود كه زبان
تهديد ،زبان ناكارآمدي اس��ت .با ايراني با زبان تهديد نميتوان
س��خن گفت ،وقتي زبان تهديد جاي خ��ود را به انتقال معنا ،به
ايجاد فهم مشترك و ...ميدهد ،ما اين را به وضوح ميبينيم كه
از ادبيات سياس��ي ميتوان اين اس��تنباط را داشت كه  5+1به
ايران اعتماد كردهاند .اما اين اعتمادكردن ،مباني قديم را ندارد،
يعني اين نيس��ت كه ايرانيان ترسيده و كوتاه آمدهاند ،بلكه اين
است كه ايران در پي ساخت بمب نيست.
زبان گفتوگو
در تح��والت منطق��ه به وضوح ديده ميش��ود كه جايي كه
از تفكر داعش��ي مصون مانده ،ايران است .به هر حال خواستم
اين را بگويم كه اين يعني واردش��دن به عرصهاي جديد ،يعني
ايران ضعيف خيلي نميتوان��د در تثبيت صلح در منطقه مؤثر
باش��د .ايران قوي ميتواند در ايجاد صلح در منطقه تأثير خود
را بگذارد .اين يعني اينكه ديگر ش��ايد راهحلهاي گذشته و از
جنس مداخلههايي كه در افغانس��تان يا عراق صورت پذيرفت،
كارس��از نباش��د .غربيها طالبان و صدام را ساقط كردند اما آن
مداخالت ،پايگاه خش��ونت را برنچيد .اين راهها خيلي به صلح
نينجاميده و موجي از خش��ونتها را هم پديد آورده است .اين
منطق جواب نداده و شكس��ت خورده اس��ت ام��ا اكنون معلوم
ميش��ود كه گامهاي به جلو براي ايران و براي جهان برداش��ته
ش��ده ،آن هم بر اس��اس اصالت گفتوگو .اين ب��راي منطقه و
جهان بسيار سودمند است و واقعيت دارد اگر بگوييم پذيرفتن
منط��ق گفتوگو و مؤثرش��دن مذاكره به عن��وان فن و دانش،
دس��تاورد بزرگي است .ويژگي تيم مذاكرهكننده ما اين بود كه
در عين متكيب��ودن بر اصولي كه از آن كوت��اه نيامدند ،اين را
ه��م بلد بودند كه چگونه بايد مذاكره را پيش��برد و بر پديدهاي
مثل ديپلماس��ي در روابط بينالملل تسلط داشتند ،قواعد كار
ديپلماس��ي را ميش��ناختند و ميدانس��تند كه بر طبق قواعد
ديپلماسي ميتوان به نتيجه رسيد .كسي كه ميخواهد غريبه
نباش��د بايد زبان جامعهاي كه در آن زندگي ميكند را بداند و از
آن آگاهي داشته باشد .معناي روابط ميان فرهنگي همين است
يعني به اصطالح ،ارزشها و هنجارهاي متناس��ب با آن جامعه
را بايد ش��ناخت و نس��بت به آن آگاهي پيدا كرد .در جهاني كه
ما در آن بس��ر ميبريم ،ميدان ديپلماس��ي ،ميدان كوچكتري
نسبت به ميدان جنگ نيس��ت .كار ديپلماتها بسيار دشوارتر
اس��ت .قصد ندارم اين دو را به هم شبيه بدانم ،اما كار كسي كه
در پي پيش��برد صلح است از كار كسي كه در جنگ آماده است،
قطعاً دشوارتر است.
اخالق گفتوگو
از ي��اد نبريم كه س��ه س��طح را نباي��د از هم تفكي��ك كنيم.
يكي داش��تن نگرش و ديدگاه گفتوگويي اس��ت كه منطقي به
اسم مذاكره را پس��نديده ميبيند .دوم ،داش��تن اخالق و منش
گفتوگوي��ي و س��وم ،دانش (هنر و فن) .در س��طح اول ،اساس��اً
بايد قواعد گفتوگو را محترم بش��ماريم و قبول داش��ته باش��يم
كه فرضاً اگر طرف مقابل ،س��وءظن داشت ،بايد آن را رفع كنيم.
پس بايد براي او هم حقوقي قائل باش��يم اما نهايتاً بايد به اصول و
حقوق مش��تركي برسيم يعني همان طور كه گفتم ،قصد نداشته
باش��يم طرف را به زور به همان راهي كه خود ميرويم بكش��انيم
ي��ا بخواهيم كه همان طور كه ما ميانديش��يم ،او هم همان طور
بينديشد .در سطح دوم ،وفاداربودن به رفتار و اخالق گفتوگويي
ق��رار ميگيرد يعني نميت��وان گفتوگو را بدون ب��اور به اصول
گفتوگو پي��ش برد .گفتوگو با گرفتن ژس��ت گفتوگو محقق
نميشود .اخالق گفتوگو يعني اينكه خود را ملتزم بدانيم به يك
سري تعهدات .اينجا شهروندان ايراني و همين طور روشنفكران
ايراني بايد وظيفه خود را نس��بت به مس��ئوالن و سياستگذاران

