نه قوام و فروغي .او خودِ ،خودش اس�ت
و بديلي ندارد؛ محمد جواد ظريف اس�ت
مجتبي فتحي
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 گاه با ميرزا تقي خان اميركبير و محمد مصدق مقايسه ميشود وگاه با احمد قوام السلطنه و محمدعلي فروعي .اما نه اميركبير و مصدق
است و نه قوام و فروغي .او خودِ ،خودش است و بديلي ندارد .محمد جواد
ظريف است .متفاوتترين ديپلمات تاريخ ايران .ديپلماتي كه برخالف
اسالفش به غير از يقه پيراهن ،نه شمرده ،شمرده حرف ميزند و نه عصا
قورت داده است .در منظر عمومي لبخندهاي ريز بر لب ندارد و درمقابل
دوربينها به زور جلوي خن��دهاش را نميگيرد؛ خندهايي كه مختص
خودش اس��ت .ابايي هم ندارد كه در نشستها و مذاكرات رسمي براي
تلطيف فضا ،اين گونه بخندد؛ با صداي بلند و از ته دل.
كام ً
ال امروزي اس��ت و اهل فن��اوري .همين عالقهاش هم س��بب
ميش��ود كه تلفن همراهاش هميش��ه از بهروزترين «فبلت»هاي بازار
باش��د .ش��ايد به دليل نيازش به حضور فعال در شبكههاي اجتماعي.
ظري��ف را كه بيترديد ميتوان وزير نخس��تينها نامي��د و نامش را در
صدر فهرستهاي متفاوت قرارداد كه اقدامهايي پيش از سايرين انجام
داده است ،نخستين وزير كابينه يازدهم بود كه فعاالنه وارد شبكههاي
اجتماعي شد و راه را براي ورود ساير وزيران هم باز كرد.
نزديك ب��ه 940هزار دنبالكنندهاش در فيس بوك و بيش از 311
هزار دنبالكنندهاش در توئيتر ،بدون هيچ واس��طهاي با او در ارتباطند
و گاه نقدش ميكنند و گاه تحس��ين و گاه دلنوش��ته هايشان را با يك
دولتم��رد مردمي به اش��تراك ميگذارند .اين ارتباط يك س��ويه هم
نيس��ت در برخي مواق��ع كامنتها (نظرات) و توئيتها ،با پاس��خهاي
حس��اب ،فيس بوك و توئيتر كه اكنون مزين به تيك
صاحب صفحه و
ِ
آبي ( ،verifiedتأييد ش��ده) است همراه ميشود .همه اينها در كنار
هم س��بب ش��ده تا تصوير ذهني مردم ايران از يك «ديپلمات» و از آن
باالت��ر« ،وزير امور خارجه» به طور كلي تغيير كن��د .اين ويژگيها در
كنار تخصص ،تبحر ،تعه��د و توانمنديهايش در قامت يك ديپلمات
و در مق��ام وزير امور خارجه او را به ش��اخصترين وزي��ر خارجه تاريخ
ايران تبديل كرده و س��بب ش��ده تا او همچنان ،همچون گذشته مورد
تحسين و تأييد دوست و دشمن باشد .آنچنان كه سالهاي دور ،هنري
كيسينجر ،مشاور اسبق امنيت ملي اياالت متحده امريكا ،او را «دشمن
قابل احت��رام» خطاب كرده ب��ود .به تازگي ،جان ك��ري ،وزير خارجه
اياالت متحده امريكا ،در پايان مذاكرات هستهاي ايران و  5+1كه منتج
به توافق تاريخي هس��تهاي( 23تيرماه –  14جوالي) ش��د ،ظريف را
«مذاكرهكنندهاي سخت ،ميهندوست و مورد احترام» دانست.
از تولد تا تولد
محمد جواد ظريف خوانس��اري در  17دي  1338در تهران متولد
ش��ده و تربيتي مذهبي يافته و در مدرس��ه علوي درس خوانده است.
مدرس��هاي ديني كه سياس��تمداران زيادي تحوي��ل نظام جمهوري
اسالمي داده است .سخنوري و سخنراني را در همين مدرسه مشق كرد
و در سال  1352با وجود آنكه سن و سال كمتري نسبت بقيه داشت ،به
نمايندگي از دانشآموزان مدرس��ه علوي براي گراميداشت استاد رضا
روزبه ،از پايهگذاران و مدرسان اين مدرسه به سخنراني پرداخت.
ظريف 5 ،س��اله بود كه به همراه خانواده به عتبات عاليات مش��رف
ش��د و نخستين س��فر خارجي خود را تجربه كرد .اما تجربه سفري كه
سهشنبه  13مرداد 1394
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ديپلمات متفاوت

در تابس��تان  13سالگياش داشت چيزي ديگر بود؛ اقامت سه ماهه در
تعطيالت تابستاني پس از اتمام مدرسه در لندن به منظور ديدار با مادر
كه به همراه برادرش براي عمل جراحي به مدت هفت ماه در اين ش��هر
بس��تري شده بود .لندن شهري بود كه خانواده بويژه پدر ،عالقه داشت
كه به دليل كوتاهي مسافت براي ادامه تحصيل او به اين شهر مهاجرت
كند .البته بيش��تر براي دور ش��دن از عواقب فعاليتهاي سياس��ي آن
دوران؛  -بويژه آنكه پدر «تا زمان فوت از مخالفان انقالبيون و جمهوري
اس�لامي بود» -اما ظريف انتخاب ديگري داشت و با اصرار خودش و در
نهاي��ت موافقت خانواده ،در هفده س��الگي و قبل از گرفتن ديپلم براي
ادامه تحصيل راهي سانفرانسيسكو امريكا شد تا دوران اقامت طوالني
او در اين كشور يعني تا  47سالگي آغاز شود.
سپتامبر  1978در رش��ته رايانه وارد دانشگاه سانفرانسيسكو شد؛
رش��تهاي كه چندان عالقهاي به آن نداشت و بعد از يك ترم فكر تغيير
رش��ته به ذهنش خطور ك��رد .بويژه آنكه آن دوران مصادف ش��ده بود
با انقالب اس�لامي و ورودش به انجمن اس�لامي دانشجويان در امريكا
و كان��ادا در حوزه بركل��ي .جايي كه افرادي همچون محمد هاش��مي،
جوادالريجاني ،مرحوم نوربخش و حسين شيخ االسالم حضور داشتند.
نشس��ت و برخاس��تها با اعضاي انجمن بويژه شيخ االسالم هم سبب
ش��د كه عزمش ب��راي عملي كردن فكري كه به ذهن��ش درباره تغيير
رشته خطور كرده بود جزم شود .شيخ االسالم به او گفته بود كه «همه
ميتوانند ي��ك متخصص رايانه ش��وند ،اما هر كس��ي نميتواند براي
جمهوري اس�لامي يك سياستمدار خوب باش��د».بنابر اين توصيهها
تغيير رشته و در نتيجه تغيير مسير زندگي او رقم خورد.
ورود به عرصه ديپلماسي
انقالب كه ميش��ود ،ملي گراها دولت موقت را در دست ميگيرند،
ابراهيم ي��زدي ،وزير امورخارج��ه وقت بيتوجه ب��ه ايرانيهاي مقيم
امريكا ،علي خرم را از تهران براي سركنسولی ايران در سانفرانسيسكو
ميفرستد؛ انتخابي كه به مذاق اعضاي انجمن اسالمي خوش نميآيد و
تنشي كوتاه رخ ميدهد ولي طرفين معامله ميكنند .خرم ،عضو انجمن
اس�لامي بركلي ميشود ،در مقابل ،مقرر ميش��ود «سه نفر از انجمن
بركل��ي به عنوان نماينده و به صورت افتخاري در كنس��ولگري حضور
داشتهباشندتابهاينترتيباطمينانحاصلشودكهكنسولگريازخط
انقالب خارج نميش��ود ».ظريف يكي از اين سه نفر بود و اين نخستين
تجربه حضورش در يك نهاد ديپلماتيك بود .پس از مسأله گروگانگيري
در تهران و تسخير سفارت ،مس��ئول و كارمندان كنسولگري ايران در
سانفرانسيسكو اخراج ميشوند .ظريف از علي خرم وكالت انجام كارها
را ميگيرد و عم ً
ال مس��ئول كنسولگري ميشود .البته تا وقتي كه براي
ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در رشته مطالعات بينالمللي
به دانشگاه دنور در كلرادو نرفته بود.
ديداري با سعيد رجايي خراساني ،دومين سفير جمهوري اسالمي
ايران در س��ازمان ملل متحد (پس از ،جمال ش��ميراني (سرپرس��ت)،
منص��ور فرهنگ ۱۳۵۸ - 1359به منظور رفع اختالفات ميان انجمن
اسالمي دانشجويان و وزارت خارجه در جريان سفري كوتاه به نيويورك،
زمينه آشنايي با رجايي را فراهم و باب حضور او در دفتر نمايندگي ايران
در سازمان ملل به عنوان كارمند محلي را باز ميكند.
اين اتفاق بهواسطه تسلط قابل توجه ظريف به زبان انگليسي امكان

پذير ميشود؛ تسلطي كه منجر ش��د علي اكبر واليتي ،وزير وقت امور
خارجه كه در سال  1361براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل
متحد به نيويورك رفت��ه بود به او اين اجازه را بدهد تا «عالوه بر كميته
 24و كميته چهار مجمع عمومي كه ختم اس��تعمار ناميده ميشد در
كميته س��وم بحث حقوق بش��ر را دنبال ميكرد» شركت كند .او حتي
مس��ئوليت كميته س��وم را بر عهده گرفت و س��يروس ناصري و سعيد
امامي او را در اين كميته همراه ميكردند .در سالهاي طوالني حضور
ظريف در سازمان ملل ،با سمتهايي همچون مشاور سياسي ،رايزني و
كارداري نمايندگي ايران در سازمان ملل ،او موفق ميشود اعتماد يك
چه��ره را بيش از ديگران به خود جلب كند«علي اكبر واليتي ».ظريف
اعتماد واليتي را چنان ب��ر ميانگيزد كه وقتي كارمند محلي اي بيش
نبوده و «سمت رسمي و حقوقش از تمام كارمندان نمايندگي از جمله
راننده آن كمتر است» توسط رجايي به عنوان كاردار نمايندگي انتخاب
ميش��ود ،واليت��ي هم موافقت ميكن��د .ظريف ي��اران صميمي اش،
«سيروس ناصري و باقر اسدي» را نيز در همين دوران پيدا ميكند.
چهرههاي��ي كه هس��ته اوليه يك گ��روه فعال را تش��كيل دادند،
گروهي ك��ه بعدها در دوران حضور ظريف در معاونت بينالملل وزارت
امورخارجه ايران منتقدانشان به آنها لقب «گروه نيويوركي ها» دادند.
چهرههايي چون كمال خرازي ،صادق خرازي و حس��ين موس��ويان از
سرشناسهاي اين گروه ساختگي به شمار ميروند.
مأموريت ويژه
در كارنامه ظريف س��ه دهه حضور در كان��ون مجامع بينالمللي و
چالشها و بحرانهاي حاد و مزمن جهاني همچون مسائل خلع سالح،
كنترلتسليحاتكشتارجمعي،افغانستان،لبنان،حقوقبشر،تحوالت
داخلي امريكا و آثار ١١سپتامبر بر ائتالف قدرتها و مناقشات به چشم
ميخ��ورد .اما يكي از حضورها بيش از س��ايرين( ،به غي��ر از مذاكرات
هس��ته اي) كارنامه او را درخشانتر كرد؛ حضور در مذاكرات قطعنامه
 .٥٩٨قطعنامه  598و مذاكرات پيرامون آن را بيترديد ميتوان يكي از
مهمترين مأموريتهاي ظريف دانست.
قطعنام��ه  598از قطعنامههاي ش��وراي امنيت اس��ت كه س��ال
 ،1366براي پاياندادن به جنگ ايران و عراق صادر شد .اين قطعنامه،
هش��تمين قطعنامهاي بود كه شوراي امنيت س��ازمان ملل از ابتداي
تجاوز رژيم بعثي عراق به جمهوري اسالمي ايران ،صادر كرده بود .همه
قطعنامههاي قبلي ،به داليلي از س��وي ايران رد شده بود اما در ابتداي
صدور قطعنامه  598از سوي جمهوري اسالمي اعالم شد كه ايران جاي
بحث و مذاكره در اين قطعنامه ميبيند و آن را نه رد كرد و نه قبول.
ظريف هم ميگويد« :بر خالف ساير قطعنامهها كه فوراً رد ميشد،
 598را ن��ه پذيرفتي��م و ن��ه رد كرديم .پس از مدتي آق��اي دكتر جواد
الريجاني ،مس��ئوليت مذاك��رات را به عهده گرفتند .روش ايش��ان در
مذاكرات ،روشي تأخيري بود».
ظري��ف ،آن زمان به عنوان نفر دوم هي��أت نمايندگي دائم ايران در
سازمان ملل ،بيشترين مذاكرات را در اين مورد انجام داده بود و به دليل
تس��لطي كه به زبان انگليسي نسبت به س��ايران در تيم مذاكرهكننده
داشت با مسئوليت نوشتن بندهايي كه خواسته ايران براي گنجاندن در
قطعنامه بود نقش ويژهاي داشت.
در آن برهه ،امريكاييها پيشنويس قطعنامه دومي را آماده كردند
تا ب��ه اين بهانه كه اي��ران قطعنامه پايان جنگ را اج��را نميكند ،يك
رشته اقدامات تحريمي گسترده مشابه آنچه بعدها در قطعنامهها عليه
ع��راق آمد ،بر ايران تحميل كنند .تيم مذاكرهكننده ايران با مش��ورت
ته��ران و تأييد امام(ره) تصميم گرفت موضع خ��ود را درباره قطعنامه
به اين مضم��ون اعالم كند كه پذي��رش طرح اجراي��ي دبيركل ،مثل
پذيرش قطعنامه اس��ت« .طرح اجرايي دبي��ركل» در واقع همان آغاز
بهكار كميته تعيين متجاوز همزمان با آتشبس بود كه ايران براس��اس
آن به خواس��تههاي خود ميرس��يد .نگارش نامهاي به اين مضمون ب ه
ظريف س��پرده ش��ده كه در آن مقطع ،تنها ديپلمات مسلط به زبان در
نمايندگي ايران در سازمان ملل بود .ظريف ساعتها بهدنبال كلمهاي
ميگ��ردد كه در عين حال كه مفهوم «پذيرش» را داش��ته باش��د ،اما
معني حقوقي پذيرش قطعنامه  598را نداشته باشد نهايتاً «تانتامونت»
( )tantamountدر معناي (به مثابه) به ذهن او ميرسد.
فرداي آن روز اعضاي س��ازمان ملل با انتش��ار اي��ن نامه با وضعيت
غيرقابل پيشبيني روبهرو ميش��وند و امريكاييها اعالم ميكنند اين
نامه ،كار نمايندگي تهران در سازمان ملل است و موضع تهران نيست.
اين نامه در اسناد وزارت خارجه به «تانتامونت لتر» مشهور است و اوج
ظرافت ديپلماسي ظريف را به نمايش گذاشت .با وجود سوابق گسترده
ظريف در دستگاه ديپلماسي ايران اما تا سالها چهره چندان شناخته
شدهاي به حساب نميآمد .شايد بتوان گفت نقطه پرتاب جواد ظريف
به افكار عمومي ايران اجالس س��ران كشورهاي اسالمي در سال  76در
تهران بود .ظريف س��خنگوي اجالس بود .در روزهاي برگزاري اجالس
با ظاهري متفاوت با امروز و با چش��ماني خس��ته در برابر دوربينهاي
تلويزيوني قرار ميگرفت و گزارش ميداد .پس از آن بود كه مردم ايران
با او آشنا شدند .چند س��ال بعد ظريف «نماينده دائم ايران در سازمان
ملل» شد ،نمايندهاي مورد احترام امريكايي ها.
مذاكره با امريكايي ها
در كارنامه ظريف يك نخس��تين ديگر هم ثبت ش��ده اس��ت و آن
مذاكره با امريكاييها است .ظريف از نخستين مقامات رسمي جمهوري
اسالمي ايران بود كه در مقاطع مختلف با امريكاييها وارد مذاكره شد.
او معتقد اس��ت كه «رابطه با امريكا يا هر كش��ور ديگري «ابزار» است
و بايد در جهت منافع ملي به كار گرفته ش��ود؛ رابط��ه با امريكا به قول

