اینبار؛ فرصت نسوخت
مجلسي :ایران و امریکا براي نخستين بار به جاي
فرصتسوزي از فرصت پیش آمده ،سود دو جانبه بردند

به باور فريدون مجلس�ي ،مردم در انتخابات گذش�ته به روش جديد و منطقي که در مذاکرات وين ديده شد رأي داده و
خواستار حل مسأله بنا بر روشهاي مسالمتآميز و صلحجويانه بودند .مجلسي يکي از کارشناساني است که در اين سالها
مقاالت و گفتوگوهاي مفصلي درباره پرونده هس�تهاي ايران و مذاکرات داشته و تحليلهاي دقيق او همواره مورد توجه
بوده اس�ت .در گفتوگويي که پيش رو داريد ،وي با اش�اره به وضع نامطلوبي که در منطقه وجود دارد بر حرکت در مس�ير
عقالنيت و بهرهبرداري از شرايط پس از توافق تأکيد دارد.
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توگو» به
ب�ه نظر جنابعال�ي« ،مذاک�ره» و «گف 
لح�اظ نظري چ�ه تفاوتهاي�ي دارن�د و در جهان
سياس�ت ،اين تفاوتها چگونه تعريف ميش�وند؟
آيا به طور کلي ميتوان چنين پنداش�ت که ،جهان
توگ�و» و حل مس�المتآميز
ام�روز پذيراي «گف 
مسائل در مناسبات جهاني است و براي پيشگيري
ي�ا مقابله ب�ا «برخورد»ه�اي احتمالي ک�ه برخي
سياستپيشگان ،از آن سخن گفته بودند (و يا هنوز
سخن ميگويند) فاصله گرفته است؟
ب��ه نظر من ،معن��اي ادبي و لغوي مذاک��ره و گفتوگو مترادف
اس��ت .مذاکره مصدر باب مفاعله اس��ت که در عربي به فعل معناي
دوجانبه ميدهد .مانند مقابله ،مش��اجره ،مکالمه و نظایر آن .اما در
عمل آنها را براي مفاهيمي قدري متفاوت به کار ميبريم که باز هم
نميتوان براي آن ارزش کليش��هاي سياس��ي قائل شد .با اين حال
هرچند مذاکره نيز ميان دو نفر واقع ميش��ود اما شايد رنگ اطالع
دادن و اطالع گرفتن ،مش��ورت کردن و مش��ورت گرفتن ،آگاهي
توگو شايد قدري
دادن و آگاهي گرفتن در آن بيش��تر اس��ت ،و گف 
جديتر و براي رسيدن به هدفي و دستيابي به توافقي و چانه زني و
جديتر از مذاکره باشد و محدوديت دوجانبه را هم ندارد .با اين حال
ترجيح ميدهم بيش��تر به معناي مترادف نزديک شويم .گفتوگو
در جهان سياس��ت ابزار اصلي و محور حرفهاي ست که ديپلماسي
نام دارد .هميش��ه هم بوده اس��ت .منتها توقع اين اس��ت که هرچه
ادعاي مدنيت و عقالنيت بيشتر ميشود بشر از جنگ دورتر شود و
به راه حل مس��المتآميز روي آورد که چيزي جز گفتوگو نيست.
در روابط سياسي ميان کش��ورها پيوسته تضاد منافع و بعضاً تضاد
حقوق پيش ميآيد .دولتها براي حل و فصل اين گونه مس��ائل دو
ابزار در اختيار دارند :ابزار نظامي که عادتاً دستش بر قبضه شمشير
است و گالويز ميشود .و ابزار ديپلماتيک که پيشه است پيش بردن
راه حلهاي مس��المتآميز و پيشگيري از آسيبهاي جاني و مالي
ناشي از جنگ است.
اينکه جهان امروز راه حلهاي مسالمتآميز را ترجيح ميدهد،
دس��ت کم در بيان و ادعا همين طور است .اما بايد توجه داشت که
امروزه ابزارهاي نظامي چنان مخرب و وحش��ت آفرين شدهاند که
دس��ت کم ما ايرانيان مزه نوع ش��يميايي آن را ،آن هم در نيمه دوم
قرن بيستم ،از سوي نيروهاي صدام و همدستان عربش چشيده ايم.
از سويي همين مخرب بودن عاملي بازدارنده است ،هرچند همواره
چنين نيست .اسلحه شيميايي و ابزار توليد آن از سوي پرادعا ترين
کش��ورهاي صنعتي و پيشرفته غربي در اختيار صدام قرار گرفت ،و
براي نمونه فرانس��ه ،شايد براي نخستين بار در تاريخ ،هواپيماهاي
س��وپر اتاندارد و موش��کهاي اگزوس��ه همراه با خلبان به صورت
اجاره در اختيار صدام ق��رار داد و بارها اهداف صنعتي ايران را مورد
حمله قرار داد .هم اکنون دولت عربستان با يک نيروي هوايي قوي
و اجاره خلبان ،کش��ور بيدفاع يمن را همچون رزمايش��ي بيخطر
زير بمباران طوالني قرار داده اس��ت ،و البد چون پول دارد حق هم
دارد! و برادران فقير يمني را ميکش��د و تن به مذاکره هم نميدهد.
البته عربس��تان نمونه مناسبي به عنوان کش��وري امروزي نيست.
حکومتي س��ربرآورده از قرون وس��طي منتها مجهز به  F16است.
ب��ا همه اينها بايد پذيرفت که جهان مدعي مدنيت امروزي پذيراي
سهشنبه  13مرداد 1394

گفتوگو و حل مسالمتآميز مناقشات بينالمللي است .در منشور
ملل متحد نيز به صراحت ذکر ش��ده و راههاي سياس��ي و قضايي و
ميانجيگرانه آن نيز تعريف و ابزارها و نهادهايي هم براي آن تعريف
شده است .ش��وراي امنيت تنها نهاد مقتدر ملل متحد است که در
آن حتي توس��ل به زور و جنگ نيز به عنوان راه حل نهايي ذکر شده
اس��ت ،با اين حال پيش از جنگ ب��ه مذاکره و تصميمهاي ديگري
از جمله تحريم اش��اره ميکند .جالب است که در تاريخ ملل متحد
کمتر کشوري کارش به کالنتري سازمان ملل و ديوان دادگستري
و شوراي امنيت کشيده اس��ت .نخستين بار در مسأله آذربايجان و
قواي اشغالگر ش��وروي ،بعد در قضيه ملي شدن نفت هم در دادگاه
الهه و هم در ش��وراي امنيت ،بع��د در قضيه گروگانگيري ،و بعد در
قضيه جن��گ صدام منجر به قطعنامه  548و نيز متجاوز دانس��تن
عراق ،و نهايتاً بر س��ر مسائل هستهاي منجر به صدور قطعنامههاي
مسلسل تحريمي مشهور به کاغذپارهها و نهايتاً عقل گرايي متقابل
و رجوع به مذاکراتي که دور جدي آن  22ماه طول کش��يد و منجر
به توافقنامه ژنو ،و قطعنامه اخير ش��وراي امنيت ش��د ،که ميتوان
آن را نمونه موفقي از توس��ل به ابزارهاي مسالمتآميز در مناقشات
بينالملليدانست.
اين چرخش و تغيي�ر چگونه پديد آمده؟ يعني
چه عواملي مؤثر بوده و هست؟
منطق جنگ شکس��ت خورده اس��ت .در ايران هم ،مردم با رأي
خود ،صلح را انتخاب کردند .اين در زماني و در حالي است که برخي
کش��ورهاي منطقه مثل عربستان و حتي ترکيه ،تازه به فکر منطق
جنگ افتادهاند! چه به صورت مس��تقيم و چه ب��ه صورت نيابتي و
توس��ط عواملي که به طور مش��خص آنها را پرورانده و به جان مردم
منطقهانداختهاند .در برابر منطق صلح مقاومتي هم وجود دارد .اين
مقاومت چه در تندروان در امري��کا و چه در برخي تندروان داخلي
و خصوصاً برخي کش��ورهاي يادشده ديده ميشود .به نظر ميرسد
م��ردم ترکيه ه��م در انتخابات جدي��د ،نظر خ��ود را در مخالفت با
جنگگرايي اعالم کردند .در سوريه و عراق و افغانستان و پاکستان
و در يمن هم وضعيت آش��فته اس��ت .در يمن که مس��تقيماً ارتش
عربس��تان نه فقط با نيروي مخالف خ��ودش ،بلکه با ملت يمن هم
در حالت جنگ مس��تقيم قرار دارد .وقتي گ��روه  5+1پاي مذاکره
مينشيند يعني که چرخشي صورت گرفته است.
ارزيابي جنابعالي از به نتيجه رسيدن مذاکرات
ايران و  5+1چيس�ت؟ و مهمتري�ن عوامل نظري و
عملي که موجب شد طرفين مذاکره در پيمودن اين
مسير و حل اختالفات مصمم تر شوند چه بود؟
نظر ش��خصي من که به هر حال تجارب��ي ديپلماتيک را هم در
گذشته داش��ته ام ،هيأت نمايندگي ايران که در واقع نقش متهم را
ايفا ميکرد ،در برابر هيأتي متشکل از برجسته ترين ديپلماتهاي
مقتدرترين کش��ورهاي جهان به بهترين وجه توانست نقش خود
را ن��ه فقط در دفاع از منافع ملي ،بلکه در پيش��گيري از مخاطراتي
که از س��وي محافل مقتدر داخل��ي امريکا ،پول عربس��تان و اراده
تخريبي اس��رائیل نيز آن را تهديد ميکرد به طور خس��تگي ناپذير
ايفا کند .ميدانيد که ديپلمات به تعارف داراي اختيارات تامه است.
خصوصاً در جهان کنوني که ارتباطات رنگ اتصال دائمي و فوري و
به اصطالح آنالين يافته اس��ت ،از سويي تحت فشار ادعاهايي است

که هر لحظه مطرح ميش��ود و بايد پاسخگو باشد ،و از سويي تحت
فش��ار عصبي و عملي مقامات و مسئوالن در داخل کشور است که
بيرون گود نشس��تهاند و توقعات بيحساب دارند و ديپلمات بايد با
بندبازي که هر لحظه بيم س��قوط آن ميرود در مکاني پوش��يده و
دور از دس��ترس تش��ويق کنندگان و در تقابل با تيمهاي کارکشته
وظيفه اش را انجام دهد .به نتيجه رسيدن در مذاکره محدود يعني
توگوي دوجانبه هزارگونه مس��أله و بيم و تضاد وجود دارد،
در گف 
توگويي چند جانبه که ميان اعضاي تيم مقابل
تا چه رس��د به گف 
نيز وحدت نظر و منافع مش��ترک وجود نداش��ته باشد .ارزيابي من
از دس��تيابي به نتيجه بسيار مثبت است .حتي فکر ميکنم که تيم
مذاکره تا مرز تحملپذيري طرفهاي مذاکره ،يا الاقل برخي از آنها،
پي��ش رفت و چانه زد .گويي اين تي��م فراتر از تجربه ديپلماتيک ،از
پيش زمينههاي بازاري نيز برخوردار بوده باشد! تيم ايران در آستانه
هر دور مذاکره نه فقط از سوي ستيزهگران خارجي بلکه از درون نيز
با امواجي دلسرد کننده مواجه ميشد.
در به نتيجه رس��يدن مذاکرات ايران با  5+1نبايد نقش مناسب
بودن زمان را فراموش کرد .ترديدي نيست که تحريمها بر اقتصاد و
اشتغال در ايران فشار ميآورد و مردم را از شيوههاي بحران آفرين و
التهابي دولت پيشين دلزده کرده بود .از سوي ديگر کشورهاي غربي
نيز با بحرانهاي اقتصادي روبهرو بودهاند که نميتوانس��تند از بازار
ايران و روابط سنتي آن به سود رقباي آسيايي دل برکنند و آن زيان
را به خاطر ديگران يعني به دلخواه اس��رائيل و فش��ار امريکا تحمل
کنن��د .امريکا نيز مانند ديگر متحدان غربي اش از گس��تاخيهاي
عناصري برخاسته از درون دوستان خاورميانهاي مانند عربستان و
توطئههاي تروريستهاي القاعده و سپس داعش و ساير گروههاي
سلفي با مراس��م نفرتانگيز سربريدن اتباع غربي به تنگ آمده بود
و به دولتهاي دوس��ت س��نتي در منطقه که اغلب ب��ا آرمانهاي
درست و غلط ملتهايشان در تضاد هستند ،و زمان را براي برقراري
توگ��و با ايراني که نظ��ام آن ثلث قرن تجرب��ه آموخته و دوران
گف 
التهاب و جوش��ش را پش��ت سر گذاشته اس��ت مناسب تشخيص
دادند .در چنين ش��رايطي بود که به ميانجيگريه��ا و ارتباطات با
واسطه خصوصاً به نقش دلگرم کننده دولت عمان پاسخ مثبت داده
ش��د ،و شايد براي نخستين بار به جاي فرصت سوزي از اين فرصت
پديد آمده دو جانبه اس��تفاده شد .تش��ديد بحرانهاي منطقهاي و
گسترش جنگ داخلي در س��وريه و عراق و ليبي و حتي در ترکيه،
تشديد بحران و کودتا و درگيريهاي متعاقب آن در مصر ،که گاهي
ترکشهاي آن به درون اروپا و امريکا نيز اصابت کرده است ،دو طرف
را در پيمودن اي��ن راه طوالني و جايگزين کردن تفاهم و نيل به راه
حلي بينابين به جاي افزودن بر دامنه جنگ و ويراني مصمم تر کرد.
و تا اين مرحله در دور ک��ردن خطر درگيري و رفع برخي نگرانيها
يا بهانه آن به نتيجه رسيده است .مراحل بعدي نياز به اراده قوي تر
براي بهره مندي از آثار اين توافق دارد.
به نظر جنابعالي ،به نتيجه رسيدن اين مذاکرات
چه پيامدهايي ب�راي ايران خواهد داش�ت؟ و چه
سرفصلهاي جديدي را در مناسبات ايران با جهان
خواهد گشود؟
زمان الزم اس��ت ت��ا تدريجاً گره هايي که دس��ت و پاي اقتصاد
ايران را بس��ته است گشوده ش��ود .ايرانيان ميتوانند با فداکاري به
تولي��د داخلي بيفزايند ،اما صنعت داخل��ي چه آنچه متکي به نفت
و گاز و صنايع زير دس��تي اس��ت و چه در صنايعي مانند س��يمان و
چيني و سراميک ،نياز به بازار صادراتي دارند .وقتي پنجره بانکها و
کشتيراني بسته و تحريمهاي ديگر مانع در راه صادرات ايجاد کند،
وقت��ي دورزدن تحريمهاي مواد وارداتي و حم��ل در چند مرحله،
هزينههاي مواد اوليه و ثانويه وارداتي را بين بيست تا سي درصد باال
ببرد ،چگونه توليد کننده داخلي متکي به بازار بينالمللي ميتواند
به کار خود ادامه دهد .گش��وده شدن مجدد حسابهاي سوييفت
و ارتباط بانکي و رفع تحريمها بازارهاي صادراتي را خواهد گش��ود
و ارزان��ي مواد اوليه و افزايش توليد قابلي��ت رقابت ايران را افزايش
خواهد داد .موضوعات ديگري که ارتباط زنجيرهاي خواهد داشت
توس��عه منطقي ارتباطات اقتصادي با همسايگان است که فواصل
کوتاه تري دارند .همس��ايگاني مانند عراق و افغانستان و همچنین
کشور سوریه دچار اغتشاش هستند .منابع مشترک ترکيه و ايران
حکم ميکند که به همکاريهاي مش��ترک نه فقط براي توس��عه
بازرگان��ي دو جانبه بلک��ه در ايجاد آرامش و صلح در همس��ايگان
مشترک بيفزايند و همه طرفها مانند کشورهاي همسايه از منافع
آن بهرهمند ش��وند .کشورهاي غربي ،امريکا ،اروپا ،همچنين ژاپن،
از مرغوبيتها و مزيتهاي فني بااليي برخوردار هستند که توسعه
رابطه آزادانه با آنها موجب بهبود توليد ملي خواهد ش��د .در شرايط
متع��ارف ،پس از اين تفاهم نوبت رفع موانع ورود ايران به س��ازمان
تجارت جهاني ميرس��د که اکنون اغلب کش��ورهاي آفريقايي نيز
با اقتصادهاي بس��يار ضعيف تر از ايران عضو آن هس��تند .براي اين
کار بايد تجربه جديد ديپلماتيک ايران در ساير نهادهاي دولتي نيز
تعميم داده شود و آن کاربرد زبان و ادبيات بر مبناي احترام متقابل
است .سياست با دشنام و تهديد کارش پيش نميرود .اگر در همين
مذاکرات در جايي عرصه بر رئيس ديپلماسي ايران چنان تنگ شد
ک��ه فرياد زد ايران��ي را تهديد نکنيد ،بايد بدانيم ک��ه ديگران نيز از
دش��نام و تهديد خوش ش��ان نميآيد و براي بهرهمندي از تعامل،
نيازي به دوستي نيست ،بلکه نبايد دشمني کرد.

