بدانن��د .من الزم ميدانم كه در بررس��ي مذاكرات ،در كنار دكتر
ظري��ف و همكارانش ،بر نقش آقاي دكتر صالحي هم تأكيد كنم.
كار ب��زرگ او را هم بايد ببينيم در غير اين صورت ،در رصدكردن
نتيج��ه كار ارزيابي ناقصي صورت خواه��د پذيرفت .من وقتي به
آقاي دكتر صالحي ن��گاه ميكنم ،او را يك متخصص و يك مدير
اجرايي ميبينم كه با توجه به س��وابقي ك��ه دارد و حضورش در
دول��ت قبل ،از منظ��ر منافع ملي به موض��وع مينگرد و از موضع
همس��خني وارد ميش��ود زيرا تعهد اخالق��ي دارد .همين طور
نقش رئيس جمهوري كه ميگويد م��ن عهد كردهام كه اولويتم
حل مس��أله هس��تهاي باش��د و به اين اعتبار كار خود را وفاي به
عهد در دولت��ش ميبيند .رئيس جمه��وري در برابر وعدههايي
ك��ه در انتخابات داده اس��ت با دقت عمل ميكن��د و اين هم بايد
در نظر گرفته ش��ود .س��طح س��وم ،برخورداري از دانش و توان و
فن مذاكره اس��ت .باالخره ورود ب��ه پيچيدهترين و طوالنيترين
مذاك��رات دهههاي اخير و توانايي اس��تفاده از فرصتهايي كه با
توجه به افكار عمومي فراهم ميش��ود و فرصتهايي كه رسانهها
به وجود ميآورند هم جاي بحث و بررسي دارد .از بالكن استفاده
ميش��ود ،از فيسبوك استفاده ميش��ود ،از اينستاگرام استفاده
ميش��ود ،از ظرفيته��ا در بخش اجراي��ي و در بخش آكادميك
اس��تفاده ميش��ود و ...باالخره هر كدام از مذاكرهكنندهها در كار
خ��ود تخصص الزم را دارند و اس��تفاده از همه اي��ن ظرفيتها و
همه اين فرصتها همان طور كه گفتم ميتواند يك تواناييهاي
جديدي را به وجود آورد و نشان بدهد كه ميدان مذاكره بر سپهر
عظيمي به نام گفتوگو متكي اس��ت ك��ه هم به تخصص و هم به
تجربه نيازمند اس��ت .مقصودم اين است كه ورود به اين پارادايم
جديد ،نه تنها مطلوب بوده بلكه ممكن هم هست.
چرخش گفتماني ،فراتر از عرصه سياست
وقت��ي از چرخش گفتماني صحبت ميكنيم هم دايره بحث
بزرگتر از حوزه سياست است و هم آن فرآيندها و سازوكارهايي
كه ش��كل ميگيرد بزرگتر از دولتها اس��ت .تح��ول بزرگتري
رخ ميده��د كه اث��رش را در سياس��ت جهاني ميگ��ذارد .من
تفاوت ميان دولتهاي ب��وش و اوباما را ناديده نميگيرم ،حتماً
تفاوتهايي ميان دول��ت اوباما و محافظهكاران��ي كه در دولت
بوش حضور داش��تند وجود دارد ام��ا رويدادهاي بزرگتري هم
هس��ت كه نبايد از نظر ما دور بمانند .مث ً
ال به حاشيه رفتن افراط
و افراطيگري .امروز جايگاه اس��رائيل با جايگاه  10س��ال قبل
آن در افكار عمومي جه��ان و حتي افكار عمومي در امريكا يكي
نيست .زيرا منطق اس��رائيل منطق جنگ است و منطق جنگ،
چنان رو به افول است كه تالش البي اسرائيليها براي اثرگذاري
ب��ر كنگره و س��ناي امري��كا در موضوع توافق با اي��ران ،با وجود
تبليغ��ات فراواني كه انجام داده و ميدهند ،نتيجهاي نداش��ته
اس��ت .جان كري در كنگره امريكا با صراحت ميگويد كه با نظر
نتانياهو مخالف اس��ت و آن را رد ميكن��د .وقتي از آرايشهاي
جديد منطقه س��خن گفته ميش��ود كه در آن دشمنان ديروز
مانند اس��رائيل و بخشهاي��ي از دولتهاي عرب��ي در كنار هم
ق��رار ميگيرند (آن هم از موض��ع افراطي) باي��د دقت كرد كه
اين هندسه جديد بر اس��اس چه ساخته شده است؟ به نظر من
هندسه جديد بر اساس گفتمان گريز از جنگ ساخته ميشود.

هنر سياست اين است
كه تغييرات را در عرصه
اجتماع و اقتصاد درك
كرده و خود را با آن
سازگار كند .در بررسي
آثار و نتايج توافق وين،
كام ً
ال چنين تغييري
ديده ميشود و دفاع از
اين تغيير را در ادبيات
هر دو سوي مذاكره
ميبينيم ،چه در ايران و
چه در امريكا ،در برابر
مخالفان اين توافق ،اين
منطق ديده ميشود

جايي ك��ه وزير خارجه امري��كا اعالم ميكند ك��ه چون در 22
سالگي وارد جنگي شده و خاطره تلخي از آن دارد ديگر دوست
ندارد كه جنگ ديگري را شاهد باشد ،اين مشوق اوست تا منطق
مذاك��ره را در چارچوب تازهاي پيگيري كن��د .اين حاكي از آن
است كه به جاي منطق جنگ ،منطق صلح جاي خود را گشوده
است .به جاي منطق تهديد ،منطق ديپلماسي داراي وزن شده
اس��ت .وقتي ما وارد پارادايم جديدي ميشويم ،دولتها هم اگر
اي��ن چارچوب جديد را بفهمند موفقتر عم��ل خواهند كرد .بر
اين اساس ،دولت اوباما كه با منطق گفتوگو همسويي دارد ،در
واقع به مسأله زمانه خودش واقفتر است تا دولت بوش كه گمان
ميك��رد با تهديد ميتواند به نتيجه برس��د .ببينيد ،از آن جمله
معروفي كه در ادبيات سياس��ي شنيده شد كه گفته بودند ريشه
ايراني را بايد خشكاند! تا اين منطقي كه در دولت اوباما اينگونه
بيان ميش��ود را مقايس��ه كنيد و در نظر بگيريد ،اين يعني يك
چرخش گفتمان��ي .در اين چرخش گفتماني ،نميش��ود همه
چي��ز را به عرصه سياس��ت و عملكرد بازيگران سياس��ي تقليل
داد ،ما در جهاني زندگي ميكنيم و به س��ر ميبريم كه با مفهوم
جهانيش��دن شناخته ميش��ود و اين جهان با گفتوگو سامان
ميپذيرد .به تعبيري همس��ايگي در جه��ان چندفرهنگي رخ
داده اس��ت آن هم با گس��ترش ارتباطات ،جهانيش��دن و رشد
گونههاي مختلف��ي از جنبشهاي اجتماعي و وسيعترش��دن
سطوح مشاركت و به طور اساسي ،تعدد نقشآفرينان اقتصادي،
سياسي و فرهنگي كه در كنار همديگر به تعبيري گشودهشدن
عرصهه��اي مختلف ب��ه روي يكديگر و ش��كلگرفتن و رش��د
س��اختارها و نهادهاي گفتوگويي بيش��تر شده است .جهان به
گفتوگو و گش��ودگي مي��ل دارد و مقوله گفتوگ��و مقبوليت
زي��ادي نزد جهانيان يافته اس��ت .اگر زمان��ي از مفهوم مذاكره،
نوعي كوتاهآمدن و سازش��كاري برداشت ميشد و امري ناپسند
به حس��اب ميآمد ،االن اين طور برداشت نميشود .االن نوعي
داد و س��تد و بده بس��تان به حس��اب ميآيد كه نه تنها ناپسند
نيست بلكه سودمند و عقالني هم هست .وقتي پذيرفته ميشود
ك��ه در جهان تنوع و تف��اوت وج��ود دارد و مختصات فرهنگي
متمايزي را شاهد هستيم ،منطق گفتوگو و احترام به ديگري،
چارهساز و كارساز ميشود .در اين وضعيت ارزشگذاري فرهنگي
و سياسي هم تحول مييابد ،منطق ستيزه جاي خود را به منطق
ديپلماس��ي و مذاكره ميدهد كه نتيجه چارچوبي اس��ت كه با
همزيس��تي ،ارتباط و تفاهم ش��كل ميگيرد .هنر سياست اين
اس��ت كه تغييرات را در عرصه اجتماع و اقتص��اد درك كرده و
خود را با آن سازگار كند .در بررسي آثار و نتايج توافق وين ،كام ً
ال
چنين تغييري ديده ميشود و دفاع از اين تغيير را در ادبيات هر
دو س��وي مذاكره ميبينيم ،چه در ايران و چه در امريكا ،در برابر
مخالفان اين توافق ،اين منطق ديده ميشود .طرفين ،يعني هر
دو دولت به زبان سياست و به طور مرتب بر اين نكته تأكيد دارند
كه از طريق اين توافق ميتوان بهتر به منافعي كه در نظر دارند،
دس��ت يابند .همه درك كردهاند كه آن منطق گذشته ،منطقي
كه از جنگ و خش��ونت دفاع ميكرد ،ج��واب نميدهد .به نظر
من باي��د از تجربه اين گفتوگو و مذاك��ره درسهاي بزرگتري
گرفت ،كه مس��ائل س��خت و پيچيده كه به نظ��ر غيرقابل حل
ميآيند را ميتوان حل كرد .فرضاً اگر ما دو س��ال قبل به فرجام
مذاكرات نگاه ميكرديم ،سايه شوم جنگ و تهديد را ميديديم.
ساده به نظر نميرسيد كه اين تحريمها و تهديدها برچيده شود
چون در همس��ايگي م��ا ،در عراق ،حتي پس از س��قوط دولت،
آثار آن تحريمها و فش��ار ناش��ي از قطعنامهها مشاهده شد ...اما
چرا در كمتر از دو س��ال چش��مانداز اين مسأله تغيير كرد؟ بايد
بپذيريم كه از درون منطق مذاك��ره و گفتوگو ،نتايجي بيرون
ميآيد كه در ابتدا هيچكس متصور نيست! همان طور كه رئيس
جمهوري هم اش��اره داشت ،ما بايد وضعيت پساتحريم و جهان
بعد از توافق را در س��طح ملي و جهان��ي درك كنيم .همان طور
كه شرايط پساتحريم در اقتصاد با شرايط تحريم متفاوت است،
شرايط پساگفتوگو و پسامذاكره هم با شرايط پيشاگفتوگو و
پيش��امذاكره متفاوت است .در شرايط گفتوگويي ،طبيعتاً هم
براي حل مس��ائل داخلي ،هم براي حل مسائل منطقهاي و هم
براي حل مسائل جهاني راهحلهايي وجود دارد پس الزم است
به راهحلهايي بينديشيم كه قب ً
ال حتي تصوري از آنها نداشتيم.
به نظر من ،ش��رايط بع��د از اين توافق ،هم در عرصه سياس��ت،
ه��م در عرص��ه فرهنگ ،ه��م در عرصه اقتصاد و ه��م در عرصه
اجتماع ،تغيير خواهد كرد .مس��أله مهم ،منافع ملي اس��ت ،كه
بايد با همفكري ،همزباني و همدلي در س��طح ملي ،بيشتر به آن
انديشيد .اين حرف درستي است كه وقتي ما توانستهايم مسائل
جدي و كالن كش��ور 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 ...همي��ن تجربه را در
عرصه داخلي هم ميتوانيم به كار بيندازيم و اختالفات سياسي،
اجتماع��ي ،اقتص��ادي و فرهنگي را رفع كني��م و كاهش دهيم.
البت��ه همين تجربه را ميتوانيم در س��طح منطقه و در س��طح
جهان هم ب��ه كار اندازيم .به نظر من ،بايد ب��ا جديت به معجزه
گفتوگو و كارآمدي مذاكره به عنوان منطقي جديد و روش��ي
جديد ،بها بدهيم.

اجتناب از
مطلق نگري
رسول منتجبنيا
قائم مقام حزب اعتماد ملی

تحق��ق توافق بين اي��ران و  ،5+1موفقيتي بزرگ
ب��راي جمهوري اس�لامي ،بوي��ژه براي مل��ت ايران
اس��ت و بايد اين موفقي��ت را به مل��ت و دولت ايران
تبريک گفت .باوجود هم��ه مزيت هايي که ميتوان
براي توافق هستهاي برشمرد ،همه ميدانند که اين
توافق ،به طور کامل براي ايران مطلوب نبوده است .از
ابتدا نيز اين گونه مطرح ميشد که اين مذاکره برد-
برد خواهد بود و يک طرفي بازنده و طرف ديگر برنده
نخواه��د بود .از اي��ن رو ،براي حص��ول توافق ،هر دو
طرف از موضع خوي��ش کوتاه آمدند تا اين مذاکرات
به نتيجه برسد.
هنر تيم مذاکره کننده ايراني اين بود که توانست
با مج��وز رهبر معظم انقالب ،از خود انعطاف نش��ان
بدهد .به اين ترتيب ،اگر ف��رد يا جريان هايي مطلق
نگري کنند و براس��اس اين مطل��ق نگري ،بخواهند
نس��بت به اين توافق انتقاداتي را مطرح کنند ،ضمن
تأکيد بر اي��ن نکته که انتقاد آزاد اس��ت ،بايد به اين
موضوع توجه داش��ت که خود مذاکره کنندگان هم
معتقد نيس��تند اين تواف��ق  100درصد و به صورت
هم��ه جانبه ،مطلوب اس��ت .آنان ه��م معتقدند اين
توافقي خوب و البته توافقي ممکن و ش��دني است و
دو طرف ،يعني ايران و  5+1چارهاي جز پذيرش اين
توافق ،که در برگيرنده ب��رد – برد ،بدون باخت هيچ
يک از طرفين باشند ،چاره ديگري نداشتند.
واقعيت اين است که در سالهاي گذشته شرايطي
بر ما تحميل شد که رهبر معظم انقالب ،قبل از همه،
ب��ر اين نکته تأکيد کردند که ما بايد نرمش قهرمانانه
داشته باش��يم .نرمش قهرمانانه بعد از موضع محکم
و استکبارس��تيزانه م��ردم و رهبري ،معن��ا و مفهوم
خاصي داش��ته و دارد .به تعبير ديگر ،سياس��تهاي
تند و خش��ن دولت گذش��ته ،بويژه گفتم��ان به کار
رفته در آن دولت که جهان را عليه ايران بس��يج کرد،
خس��ارات زي��ادي را بر ما تحميل ک��رد .اگر امروز ما
تاوان��ي را ميپردازيم ،به دلي��ل تندرويهاي دولت
گذش��ته اس��ت و اگر آن تندرويها نبود ،شرايط ما
بهت��ر بود و به اينجا نميرس��يديم .نکته بعدي اينکه
ممکن اس��ت بعضيها تالش کنند انتظارات مردم را
بعد از اين توافق ب��اال ببرند و به گونهاي وانمود کنند
که دولت بعد از اين توافق ،بايد تمام مشکالت را يکي
پس از ديگري و بس��رعت حل کند .در اين ش��رايط،
دولت ،نخبگان و مردم بايد مراقب باشند که رسيدن
به توافق بينالمللي ،تنها بخش��ي از مش��کالت ما را
حل خواهد کرد و ما هنوز در ابتداي راه هستيم .بايد
به خاطر داشت که کش��ور ما داراي مشکالت زيادي
است که بتدريج بايد حل شود و يک توافق ،به تنهايي
قادر به حل همه آنها نخواهد بود.
در نگاه��ي ديگ��ر ،به نظ��ر ميرس��د محبوبيت
دولت بع��د از اين توافق افزايش پي��دا خواهد کرد و
در مجم��وع بر اقتدار دولت افزوده ميش��ود .در اين
ش��رايط ،از دولت و ش��خص رئيس جمهوري انتظار
م��يرود با اقتدار بيش��تر بر موض��ع قانوني و مردمي
خويش پافش��اري کن��د و از حق��وق اجتماعي ملت
دفاع کند .براي نمونه ،با پش��توانه رهبري و مردم ،در
مقابل قانون شکني ها ،خش��ونت طلبيها و افراطي
گريها ايس��تادگي کند؛ افراد يا جريانهايي که اگر
بتوانند ،اجازه برداش��تن حتي يک ق��دم مثبت را به
دولت نميدهند.
در آخ��ر بايد گف��ت هم��گان انتظ��ار دارند بعد
از حل موضوع هس��ته اي ،دولت به مس��ائل داخلي
همچون سياس��ت داخلي ،حقوق مردم ،مطبوعات،
احزاب و نيز مسائل اقتصادي و معيشتي مردم توجه
بيش��تري مبذول دارد .مس��لماً در دو سال گذشته،
بخ��ش زيادي از انرژي دول��ت و آقاي روحاني صرف
قضيه هس��تهاي ش��ده اس��ت و به موازات آن نوعي
خأل در رس��يدگي به اين امور به وجود آمده اس��ت.
انتظار اس��ت که دولت از اين به بعد اين خأل را جبران
کند و گامهاي اساس��ي براي ح��ل معضالت روزمره
مردم بردارد.
سهشنبه  13مرداد 1394
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