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عکس:ابوالفضل نسائی/ایران

از بدعهدیهای واشنگتن تا <آدرس غلط> دلواپسان

ظریف :امریکا میتوانست با اجرای صادقانه برجام ،زمینه تعامل در دیگر حوزهها را فراهم کند

در دوران رقابتهــای تنگاتنــگ ریاســت جمهــوری امریــکا
پیشبینیاغلبکارشناســاناینبودکههیالریکلینتونپیروز
انتخابــاتخواهدبــود.شــمادرموضعگیریهایرســمیتأکید
کردیــداینانتخابات،مســألهداخلــیامریکاییهاســتوایران
صرفاًنظارهگــراینرقابتمیمانــدوموضعخاصــیدربارهدو
نامزدندارد.امانقلقولیغیررســمیازشــماشــنیدهایممبنیبر
اینکهدرجلسهایباکارشناسانوزارتخانهپیشبینیکردهبودید
ممکناستاتفاقغافلگیرکنندهایدرانتخاباتایاالتمتحده
رخدهــدوتحلیلهاییحاکیازقطعیبودنریاســتجمهوری
کلینتون،محلتردیداست.آیااینشنیدهراتأییدمیکنید؟
مجموعــهکارشناســانحــوزهامریــکاکــههمــهدارایســوابقخوبو
امریکاشــناسهســتند؛ازحدودســهمــاهقبــلازانتخاباتامریــکابهاین
نتیجــهرســیدهبودندکهُبردخانــمکلینتونقطعیاســت.بنابراینتمام
مطالبی که نوشــته میشــد بــا این نــگاه بود که پــس از ریاســت جمهوری
خانم کلینتون چه باید کرد؟ چند نفر از دوســتان خیلــی خوبمان در این
بــاره تحلیلهــای مفصلی هم نوشــتند .باید ایــن واقعیت را هــم در نظر
گرفــت که اوالًخانــم کلینتون حدود 2میلیــون از آقای ترامپ بیشــتر رأی
آورد و در ســه ایالــت بــا مجموع 70هــزار رأی کمتــر باخت .یعنــی اگر70
هــزاررأیازایندومیلیونرأیبیشــترخانمکلینتونبهجایکالیفرنیا،در
آنســهایالت،کهاکثراوقاتطرفدارحــزبدموکراتبودهاندواصطالحاً

دیــواردموکراتیکنامیدهمیشــد،بــهصندوقهاریختهشــدهبود،خانم
کلینتون رئیس جمهوری میشــد .در سیستم انتخاباتی امریکا که نتیجه
آرا بر اســاس ایالت هاســت ،فرقی نمیکند شــما کالیفرنیا یــا نیویورک را
بــا 5هــزاررأیببریــدیا 2میلیــونرأی،اینهــاایالتهایدموکــراتاندلذا
نمیخواهــمبگویمکهکارشناســانمااشــتباهمیکردند؛امــامنبهدلیل
شناختیکهازساختارامریکاداشتموباتوجهبهآشناییباگرایشمردماین
کشــوراحســاسمیکردمترامپازشــانسخوبیبرایپیروزیبرخوردار
اســت زیرا اســتنباطم این بود که ترامپ روی نقطههایی دست میگذارد
کهبرایگروههایاجتماعیعصبانیازسیاستهایامریکاجذابوبسیار
مهم است .ایالتهای مرکزی امریکا از دو موضوع ضربه خورده اند؛ یکی
«جهانیشــدن»ودیگــریبرتریصنایعمبتنیبرفناوریهایپیشــرفته
بر صنایع ســنتی .به همیــن دلیل ایالتهــای مرکزی امریــکا ایالتهایی
هستندباخیابانهایخرابوکارخانههایاغلبغیرفعالیانیمهفعال.
بر اســاس این دو عامل حس من این بود که ترامپ دقیقاًروی این بخش
کلیدی از حساســیت جمعیت عصبانی دســت گذاشته اســت .بنابر این
دوســهماهقبلازانتخاباتبهدوســتانگفتمکهازشماتقاضامیکنماین
طور با قطعیت نگویید کلینتون رئیس جمهوری بعدی امریکا اســت .دو
ســه هفته به انتخابات مانده هم باز در جلســه دیگری مجدداًاز دوســتان
تقاضا کردم وزارت خارجهایها تحلیل حاکی از پیروزی خانم کلینتون به
طترارزیابیکنند.
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ورود «دونالــد ترامــپ» بــه کاخ ســفید ،بیشــک یکــی
از اتفاقــات تأثیرگــذار در مناســبات بینالملــل بــه شــمار
مهراوه خوارزمی
میآیــد ،پدیــده ناشــناختهای کــه شــیوه تصمیمگیــری
خبرنگار
خلقالساعهاش سبب نگرانی مقامات بسیاری از کشورها
بویژه در منطقه غرب آســیا شــده اســت .همچنان که اظهاراتش علیه «برجام» ســبب شــد برخی کارشناســان درباره احتمال در
دســتانداز افتادن اجــرای برجام گمانهزنی کنند .وزیــر امور خارجه ایران اما برخالف بســیاری از همتایانــش از نتیجه انتخابات
ریاســت جمهوری امریکا شــگفتزده نشده است؛ مطمئن و قاطع ســخن میگوید و اثری از نگرانی در ســخنانش هویدا نیست.
با محمدجــواد ظریف درباره موضوعــات مختلف از پیشبینی رویکرد و نقشــه راه دولــت جدید امریکا و احتمال متعادل شــدن
تصمیمات ترامپ در آینده تا ریشــه بدعهدیهای امریکا و برداشت جریانهای سیاســی داخل ایران از این بدعهدیها گفتوگو
کردیم .دیپلماســی عمومی و حضور در شبکههای مجازی نیز از دیگر ســؤاالت ما از ظریف بود که با پاسخ جالب او مواجه شد ،وزیر
امور خارجهای که به طور منظم ایمیلهای دریافتیاش را  5تا  7صبح مرور میکند و پاســخ میدهد ،برای نوشــتن توئیتی دقیق و
اثرگذار ساعتها و شاید روزها مداقه میکند.

موضعشماتردیددرپیروزیکلینتونبودیامطمئنبودیدترامپ
رئیسجمهوریمیشود؟
مــن در اینکه خانــم کلینتون رقابــت رامیبرد ،تردید جدی داشــتم.
حتیدرنشستیکهشبقبلازانتخاباتریاستجمهوریامریکابایکی
ازدوستان«محورمقاومت»دربیروتداشتمایننقطهنظررابیانکردم.
حدود یک ماه قبل از آن هم در نشستی که با وزیر خارجه مکزیک داشتم
به او گفتم اینقدرمحکم روی خانم کلینتون سرمایهگذاری نکن،معلوم
نیست که ایشــان بتواند برنده انتخابات شــود .این در حالی بود که ایشان
حتــیبهامریکامیرفتوبهنفعکلینتونتبلیغاتمیکرد.برآوردماین
بودکهشــانسترامپخیلیبیشــترازچیزیاســتکهتصورمیشود.اما
متأسفانهبرخیهمکارانخیلیخوبونزدیکمنشبانتخاباترفتند
تلویزیون و خیلی با قاطعیت گفتند کلینتون بر ترامپ غلبه خواهد کرد ؛
معلومشــدنهتنهاحرفمنرابهعنوان«وزیر»بلکهبهعنوانکارشناس
همقبولندارند(.خنده)
البتــهمــنمعتقدمکارشــناسبایدنظــرشرابگویــدواجــازهندارم
کارشناسرادرارائهتحلیلمحدودکنم.
درحــالحاضردودیدگاهمختلــفدربارهدولــتترامپوجود
دارد.گروهیمعتقدندشــخصترامپ«نقشــهراه»مشــخصی
درحوزهدیپلماســینداردوبهجایتکیهبر«برنامهریزی»برپایه
«برنامهروزی»عملمیکند.نگاهدیگر،تأکیددارد،آنچهترامپ
انجاممیدهــدمتکیبر«نقشــهراه»و«برنامــه»ازپیشتعیین
شــدهایاســتکهشــایدهنوزبرایافکارعمومیوکارشناســان
چندانشــناختهشــدهنباشــد.شــماباکدامیکازایندودیدگاه
موافقهستید؟
بهنظرمننشانههاییازهردوهست.گروهیازاطرافیانترامپ،برنامه
کامالً مشــخص اســام ســتیزانه و تا حدودی با گرایشهــای برتریجویی
نژادی دارند که این برنامه شــامل ضدیت با مهاجرین ،مسلمانان و حتی
یهودیها و امریکاییهای غیراروپایی تبار میشود .نهایت خط مشی آنان
هم مشــخص اســت .اما اینکه آیا ترامپ نیز با همین برنامه پیش میرود
یــانــه؟بهمرورمشــخصخواهدشــد.نقشرئیــسجمهــوریدرامریکا،
قابل توجه اســت .بنابرایــن باید صبر کنیم و ببینیم حرکــت ترامپ به چه
ســمتوسوییمیرود .او االن درمراحل اولیهکار است.واقعیت دیگرهم
این اســت که در تــوازن قدرت ایاالت متحده ،بســیاری از مواقع ســاختارها
وواقعیتهــایبیرونیخــودراتحمیلمیکنند.الزاماًاینطورنیســتکه
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