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 نايرا تحريک به جنگ عليه
  ن ايرا به جانبداری از تھاجم نظامی بهالماندولت  کستراتيژيحمايت مرکز 

  

  Politische Studien 481, Hanns-Seidel-Stiftung: مأخد 

از  " برای نگھبانی از منافع اين کشور تحت شرايط ويژهدمی باي المان –) گزارش اختصاصی(تھران / واشنگتن/ برلين

که مھم ترين مرکز  است (BAKS) الماناين خواست آکادمی سياست امنيتی . "به ايران حمايت نمايد ضربه زدن نظامی

 ۀآمده است اين می تواند الزم BAKS ز موضع گيری ھای اخيرکه در يکی ا به طوری. ک اين کشور استستراتيژي

 سخن مزبور اين است که ۀپيش زمين. در خاورميانه باشد یئ جنگ افزار ھسته ۀ به جلوگيری از توسعالمانتمايالت 

آن  تباط با به کار اندازند تا در ارًی با ايران را مجددائ بايدن توافق ھسته ۀدولت آيند برلين اميدوار است با ھمکاری

 موفقيت نيست که آيا اين کار البته روشن.  خويش مجبور گردداکتیرجانبه از برنامه ھای  تھران به چشم پوشی يک

 غنی سازی اورانيوم را به -ی خودئقتل يک کارشناس ھسته   به جھت اعتراض به–تازگی تھران ب: آميز خواھد بود
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 درگيری، زورآزمائی بر سر حاکميت بر خاورميانه است که نيروھای اين ۀپشت صحن .بيش از مرز مقرر افزوده است

  .می کوشند جلوی ايران را بگيرند و از مخالفش عربستان سعودی حمايت می نمايند غربی

  

  جخلي دعوا بر سر حاکميت بر

منيتی که در يک موضعگيری آکادمی سياست ا نزديک، به طوری ِاين زورآزمائی سرسختانه در خاورميانه و ۀھست

علت آن اين است که ھر ] ١.[عربستان سعودی و ايران بر سر قدرت سياسی در منطقه است  آمده، درگيری ميانالمان

ساختار صنعتی پايه  ی، ايران نه تنھا دارایئ منطقه ۀطرف، مدعی حاکميت بر خليج فارس بوده، اما در مقايس دو

عالوه بر آن ايران از سياست . آموزش غنی است ھم به لحاظايست، بلکه دارای ملتی است که ھم به لحاط جمعيت و 

که رقيب سنتی اين کشور، عراق، در سال  خاطر اينه يکی ب. برده است  گذشته بھرهۀخشونت آميز غرب در دو دھ

دارای  قدرت سياسی حذف گشت، بلکه اکثريت جمعيت اين کشور شيعه بوده و لذا ايران در بغداد  نه فقط به لحاظ٢٠٠٣

ھم به مسکو و ھم به ايران  االسد اين کشور راراکه غرب در سوريه با کوشش سرنگونی بش ديگر اين.  استنفوذ

وثی، از زمانی که در حداده است و در يمن نيز شبه نظاميان  نزديک نموده و به شبه نظاميان طرفدار ايران پر و بال

 ۀتھران از سياست شکست خورد. ديک تر گشتندآغاز به جنگ نمود، دائم به ايران نز  عربستان عليه آنھا٢٠١۵

  .دشمنانش بھره می برد

  یئھسته  آرشيتکت ھای قرارداد

  :گونه قابل تشخيص است آکنون در سياست دول غرب و متحدين آنھا تحولی دو

 برداشت را ايجاد می نمايد که از سياست فشار حداکثری که دولت  جو بايدن اينمريکاااز يکسو رئيس جمھور آتی 

آنتونی  ،مريکاا آتی ۀوزير امور خارج. صرفنظر می کند و خواھان توافق جديد با ايران است ترامپ دنبال می نمود

نقض آن را از جانب رئيس جمھور  ی با ايران معروف استئعنوان يکی از آرشيتکت ھای توافق ھسته ه بلينکن، که ب

 تماس ھای ٢٠٠٨ُنونی سازمان سيا، ويليام برنز، در سال رئيس ک . بارھا به شدت مورد انتقاد قرار داده استمريکاا

وجود ه نظر ب  تماس ھای مکالماتی برای ايجاد کانال ھای تبادل٢٠١٣تھران ايجاد نموده بود و از  محرمانه ای را با

 ۀر نوشت  بنا ب]٢.[ملی را بر عھده می گيرد  البته در ھمکاری با جک سوليوان که در آينده رياست شورای امنيت–آورد 

BAKS  ايران در اين بين در  زيرا.  را فعال نخواھد ساخت٢٠١۵ی ئبديھی است که دولت بايدن تمامی توافق ھسته

ايران، ھم توانسته است .  تقويت نمايدمريکاا سال ھای گذشته توانسته است موقعيت خويش را علی رغم تحريم ھای

 –توانسته است روابط خويش را با شبه نظاميان در چندين کشور منطقه برد و ھم  ی خود را موفقانه به پيشاکتراقدامات 

عقب نشينی از اين پيشرفت ھا  لذا در معامالت آتی می بايد ايران را به.  نيز تقويت نمايد- گرفته تا لبنان و يمن از عراق

  .وادار نمود

  

  ناتحاد عليه تھرا

. حد گردندديگر مت ماه ھای گذشته موفق گشتند بيش از پيش با يک ی ايران در ھفته ھا وئاز سوی ديگر مخلفان منطقه 

بحرين، کويت   عربی، قطر،ۀ که اتحاد ميان عربستان سعودی با امارات متحدجشورای ھماھنگی خلي بدين ترتيب نه تنھا

 مشترک ابوظبی دوباره دارای توان عمل  قطر از جانب رياض وۀو عمان است با اعالم اخير پايان دادن به محاصر

 عربی و نيز بحرين از سوی ديگر ۀ و امارات متحد اسرائيل از يک سو به ويژه عادی سازی ارتباط ميان. گشته است

اسرائيل را  عربستان سعودی البته ھنوز ارتباط خويش با. ای در خاورميانه عليه ايران گشته است موجب ايجاد جبھه
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که گيدو شتاينبرگ،  به طوری] ٣.[است مدتھاست بدان سو در حرکتًرسما عادی نساخته است، اما به طور غير رسمی 

ارزيابی می نمايد، برای  (SWP) امور خاورميانه در بنياد علم و سياست و نيز کارشناس BAKS مؤلف موضعگيری

 مبرزاده در نو نرال محسن فخریجخليج، اسرائيل بدين دليل جالب است که با عملياتی نظير قتل ھدفمند  کشورھای

آماده بوده و در موقعيتی است که تمام " که ی ايران بود نشان داده استئھسته  ۀ که عامل کليدی در برنام٢٠٢٠

  ]۴.[ی به کار گيردئمجھز گشتن ايرن به تسليحات ھسته  امکانات خود را برای جلوگيری از

  

  ی زمانۀآخرين پنجر

ی ئتی جو بايدن بيشتر بر اين تأکيد دارد که قرارداد ھسته انتخابا  ھيکو ماس از زمان پيروزیالمان ۀوزير امور خارج

 ۀآخرين پنجر"  اند که اکنون ايجاد گشتهئیفرصت ھا"مبر ماس در ماه دسۀبه گفت. حالت عادی در آيد  بهًبا ايران مجددا

خته است؛ ضعيف ساه قتل فخری زاده امکان مزبور را است ک بديھی] ۵.[" از دست داددنباي "زمانی است و آن را

 شھروندانش در عمل بدون تالفی شکار گردند، آغاز نمود به غنی سازی اورانيوم در که تھران در عکس العمل به اين

 قرارداد ۀکه توافق جديد در زمين عالوه بر آن ايران نمی تواند بر اين فرض بنا کند] ۶.[ درصد٢٠تأسيسات خود، تا به 

 ۀکه به مزاق برند در صورتی BAKS به قضاوت. تش خواھد دامچنان دوام ھمريکاا ٢٠٢۴ی پس از انتخابات ئھسته 

باز ھم  "به ھمين جھت. بشکند مپ سرخود تواند تعھد مربوطه را ھمانند ترانتخابات مزبور آن قرارداد خوش نيايد، می

  .موارد ديگری قانع ساخت خواھد گشت که تھران را برای پذيرش" مشکل تر

  

   المانمنافع 

 ی بیئ قرارداد ھسته ۀ در مذاکرات احتمالی در زميندتأکيد می نمايد که برلين باي نه فقط بر اين BAKS قعيتدر اين مو

برای گزينش ھای " رود که خود را  ھمچين انتظار میالمانبلکه از دولت ] ٨.["از دولت بايدن حمايت نمايد"تأمل 

ِراھکار  "ددراين صورت می باي.  "مدتی حاصل نگردد آماده سازدّحل کوتاه  ّاحتمالی نيز که در آنھا ھيچ راه حلی يا راه
ش و ا با متحدين اروپائی مريکاا است که ءِدرازمدت برای ممانعت ايران اتخاذ گردد که فقط در صورتی قابل اجرا

 ِصادرات اسلحه به ممالک "برای اين ھمکاری اما. " بپردازندطرفدار غرب به ھمکاری نزديک ۀکشورھای منطق

تازگی تسليحاتی را ب توقف اين صادرات. ضروری است"  عربیۀمانند عربستان سعودی و امارات متحد ِدارای اشکال

منافع محوری " BAKS مورد، مطابق موضعگيری به جز اين] ٩.[کارشناسان بنياد علم و سياست الزم دانسته اند

ضروری  ۀنتيج. ی جلوگيری گرددئ ھسته ۀميانه به اسلحشود که از مسلح گشتن کشورھای خاور بايد در اين ديده" المان

 و اسرائيل به ايران حمايت مريکاااحتمالی نظامی  ۀدر نھايت اين باشد که از ضرب"می تواند" تعريف منافع "اين

چھارمين کشوری خواھد بود که عرض کمتر از دو دھه، غرب، يا از طريق جنگ  در اين صورت ايران] ١٠.["گردد

  .منھدم می سازد) سوريه(يا با تحريکات نظامی ) اليبي عراق و(
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