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  وي توافق با ايران در ژنۀدر پشت صحن
 

توافق بر .  سال انتظار آن را می کشيد١٠ جھانیۀست آمد که جامعده توافقی ب» شش«در مذاکرات ايران با گروه 

مبنای پيشنھاد دو سال قبل والديمير پوتين حاصل شد که با انتخاب روحانی به رياست جمھوری ايران دوباره مطرح 

ه  که بارزيابی اھميت توافق حاصله. مذاکرات گرديددور بعدی  و اروپا برای امريکاشد و مورد پذيرش نمايندگان 

ناميدند و »  قرنۀمعاھد«، دشوار است، اما آمادگی طرفين برای سازش را هعنوان يک توافق تاريخی رده بندی شد

روند آتی . آن را گام مھمی برای ايجاد امنيت در جھان، مقدم بر ھمه، در خاورميانه و نزديک حساب می کنند

  . اند توافقات کردهۀحوادث را منوط به ھمکاری ايران در فاصل

ئی و امريکاچشم می خورد، و احتمال ھمکاری ديپلوماتھای ه در بھار سال جاری کمتر شواھدی از توافق با ايران ب

اما بعد از انتخاب رئيس جمھور جديد ايران .  اين سند توافقی با شک و ترديد ھمراه بودۀايرانی بر روی طرح اولي

 خامنه ای، دولت جديد ايران بالفاصله مشی عادی سازی روابط با  تأئيد آيت هللاۀ سال جاری و در سايجوندر ماه 

، با احساس نگرانی »شش«روسيه از مساعی ايران حمايت کرد، اروپائيھای عضو گروه .  را در پيش گرفتامريکا

ی ئ ايران داشتند، مخالفان منطقه - امريکااز منافع اقتصادی خود، نگاه حسادت آميز به چشم انداز بھبودی روابط 

نه فقط .  تھديد مستقيم امنيت خود تلقی می کردندۀمثابه تھران نيز مشی جديد رئيس جمھور ايران، روحانی را ب

 مبنی بر عدم ممانعت از ايران و شروع مذاکره با امريکاعربستان سعودی، حتی اسرائيل ھم سياست رئيس جمھور 

ک  سياسی بارۀ، بيشتر به ارادامريکا ۀمخالفت جدی کنگررغم  له علیأاين مس. دت مورد انتقاد قرار دادشه آن را ب

  .اوباما بستگی داشت

  

  آيا اوباما با کنگره به توافق خواھد رسيد؟

اين توافق، «: او طی سخنان خود در کاخ سفيد تصريح کرد. بارک اوباما يکی از اولين حاميان توافق حاصله بود

ی ايران ئ ھسته ۀ در جھت امضای توافق جامع پيرامون برنام بود، کهیبسيار مھمدر عين حال، فقط گام اول و 

 عبارت امريکا ۀھدف اياالت متحد. ترديدی نيست، که واشنگتن اين بار تصميم به پيشرفت گرفته است. »برداشته شد

 اول عبارت بود از عقد قرارداد شش ماھه، ۀمرحل. ی ايرانئاست از برخورد دو مرحله ای به تحقيقات ھسته 

 ۀمتوقف ساختن توسع« در امور امنيت ملی، سوزان رايس تأکيد می کند، امريکاطور که معاون رئيس جمھور ھمان
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راه ھای  «ۀئيھا، بايد زمينامريکا ۀعقيده  شش ماھه، بۀوقف. »شکل اساسیه تعويق آن ب«ايران و » یئ ھسته ۀبرنام

احتمال می رود . ، آماده کند» برطرف سازد را کامالً  بين المللیۀنگرانيھای جامع«را که بتواند » حل جامع بلند مدت

تحريمھا کما فی السابق بحث . باشد» محدود، موقتی و قابل بازگشت«لغو تحريمھا عليه ايران تا حصول اين توافق، 

 فشارھای اقتصادی بی سابقه به اين ۀئی، رھبری ايران در سايامريکااز ديدگاه مقامات . اصلی کاخ سفيد خواھد بود

بر اين اساس، دولت اوباما سعی می کند سناتورھا را به تعويق . ی مصمم ھستندئکشور، برای عقد قرارداد ھسته 

 آزادسازی دارائيھا به ۀتحريمھای تازه عليه ايران متقاعد سازد و به اعضای کنگره اطمينان می دھد، اجرای وعد

 کرد، که آنھم در مقايسه با خسارات وارده به ايران در  عايد اقتصاد ايران نخواھددالر ميليارد ١٠تھران، بيش از 

در عين حال، پيش بينی می شود دولت اوباما . اثر تحريمھا، رقم قابل مالحظه ای برای جبران آنھا تشکيل نمی دھد

  .برخی تحريمھا را با ھدف تقويت انعطاف پذيری دولت جديد ايران، بدون تصميم کنگره تضعيف نمايد

 تصويب تحريمھای تازه ۀاکثريت سناتورھا از تسريع پروس. دور زدن کنگره قابل درک استتالشھا برای 

 ۀ جدی پيرامون برنامۀتحريمھای سنگين رھبری ايران را به مذاکر: منطق آنھا بسيار ساده است. طرفداری می کنند

آنھا . ر اين مذاکرات تقويت می کند را دامريکای وادار ساخته، بنابر اين، تشديد فشارھا بر ايران فقط مواضع ئھسته 

 نخواھد داشت و خواستار اتخاذ تدابير شديدتر عليه امريکامعتقدند اين توافق موقتی با ايران ھيچ پيامد مثبت برای 

  .تھران ھستند

اق  با ايران را بيھوده می داند، انطبامريکا کنونی ۀئی با موضع دولت اسرائيل، که مذاکرامريکاموضع قانونگذاران 

اما روند مبارزه برای جلب  با تعويق تحريمھای تازه موافقت کرده اند، امريکا ھر دو مجلس اگر چه فعالً . دارد

 راجع به توافق با امريکا ۀنظرسنجی ھا در جامع.  عليه ايران را البی يھودی باخته استامريکاافکار عمومی 

ی، از تضعيف تحريمھا ئ ھسته ألۀنعطاف تھران در مسئيھا باتوجه به اامريکاد ص در۶۵ايران نشان می دھد، که 

  .کنند عليه ايران جانبداری می

  

   می جويد؟امريکاآيا اسرائيل متحدان جديدی برای جايگزينی 

 جھتگيری شده بود، امريکاسمت ه که سياست خارجی اسرائيل سالھای زيادی يک سويه و فقط ب صرفنظر از اين

 چوب الی چرخ آماده گوھا و به تبع آن، اعالم اولتيماتوم به تھران، علناً  و  گفتاسرائيل ضمن تالش برای قطع اين

ی امتناع واشنگتن امعنه  ب با تھران عمالً امريکاچشم انداز بھبودی روابط . سازی توافق موقت با ايران می گذاشت

. ر رژيم حاکم ايران استيي، انصراف از طرح تغئی نھاۀاز کوششھا برای وادار ساختن تھران به تسليم و در نتيج

 اسرائيل، آويگدور ليبرمان، با توجه به تيره شدن روابط با واشنگتن، زمان يافتن متحدان ۀبه باور وزير خارج

آيا اين تالشھا می . ، فرارسيده است»بر اساس نگرش جديد به اوضاع«مند به ھمکاری با تل آويو ه جديدی که عالق

  جھت سياست کلی اسرائيل باشد؟ر ييمفھوم تغه تواند ب

 رئيس ديپلوماسی اسرائيل واشنگتن را فعالً . در حال حاضر شواھد کمی دال بر واقعيت چنين سناريوئی وجود دارد

ی اين کشور مورد انتقاد قرار می ئ ھسته ۀ و ايران بر سر برنامامريکاخاطر حصول توافق بين ه خاطر آمادگی به ب

ئی خود، چاک ھيگل، بدون توجه به امريکاموشه يعالون نيز ھنگام ديدار با ھمتای وزير دفاع اسرائيل، . دھد

ات ويژه بين اين دو مناسب.  ھمکاری نظامی را مورد تأکيد قرار دادۀ ايران، چشم انداز توسعۀاختالف نظرات در بار

دھند، احتمال تجديدنظر در يد قرار نمی دول تأمين امنيت در دو کشور را مقامات اسرائيل مورد ترؤوزارتخانه مس

 ۀ در منطقامريکاھر چند در شرايط کاھش نفوذ . شود  نزديک پيش بينی نمیۀ در آيندامريکااتحاد نظامی اسرائيل و 

. خاورميانه و عدم قاطعيت دولت اوباما، ممکن است گفتمان غيردوستانه در مناسبات بين دو کشور تقويت شود
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گوش می رسد، اما مشکل است که اختالف نظرات موجب تحوالت جدی ه صدای سرزنشھا از ھر دو پايتخت ب

 آخرين دور مذاکرات با ايران ۀ، در آستانمثالً . فقط سخن از مانورھای تاکتيکی طرفين می تواند در ميان باشد. بشود

ای متقاعد منظور تحريک کاخ سفيد، تالشھای ناموفقی بره و، نخست وزير اسرائيل، بنيامين ناتانياھو، بيدر ژن

  .عمل آورده کردن رئيس جمھور پوتين به امتناع از توافق با تھران ب

  

   در منطقه است؟امريکاآيا روسيه مدعی ايفای نقش 

عنوان متحد ه  بامريکا اين عقيده تقويت می شود، که امکانات امريکا در ميان متحدان عرب انه فقط اسرائيل، حت

 در عراق و افغانستان در کشورھای امريکاپس از شکست برنامه ھای . ده استقابل اطمينان در منطقه به پايان رسي

وجود آمده ه  خاورميانه بۀ داير بر پيش بينی روند حوادث منطقامريکاحقی در مورد توانائيھای ه منطقه ترديدھای ب

 امريکاروابط ھم اکنون روشن نيست، که اوضاع مصر در چه سمتی پيش خواھد رفت، در رابطه با بھبودی . است

با ايران، معلوم نيست منطقه در انتظار کدام تحوالت است، عربستان سعودی چگونه رفتار خواھد کرد، ترکيه از 

افغانستان «توان از تبديل سوريه به   نقش درجه دوم به خود راضی خواھد بود و، مھمتر از ھمه، چگونه میۀاحال

شود، اما در کشورھای خاورميانه ای   جھات مشاھده میۀ در ھم عمالً امريکاتضعيف نفوذ ... ممانعت کرد» عربی

در چنين شرايطی، . ناتوان از دفاع از منافع خود، خالء مناسبات متحدانه با بزرگترين قدرت جھانی مشھود است

 ۀمثابه مند به تجديد نظر در مناسبات خود با روسيه ھستند، که اغلب به  خاورميانه عالقۀسران کشورھای منطق

  . واشنگتن ارزيابی می شودۀژيک يکطرفيجايگزين جھتگيری سترات

ديدار اخير وزرای روسيه از قاھره را بسياری از .  خاورميانه ايفاء نمايدۀتواند نقش مھمی در منطق روسيه می

 اگر روسيه، که دارای مناسبات بسيار، واقعاً .  عطف بازگشت آن به منطقه ارزيابی می کنندۀکارشناسان، نقط

 محتمل است که اين، آغاز دوران تازه در  ھمکاری با مصر تالش کند، کامالً ۀنزديک با تھران است، به توسع

عنوان مثال، در عراق، نخست وزير، ه ب.  در حال حاضر اين تمايل مشھود است.روابط مسکو و خاورميانه باشد

عمل ه يدن کرده باشد، دو ديدار از مسکو بکه حتی يک بار از واشنگتن د نوری المالکی در سال گذشته بدون اين

. گو می باشد و  جديت طرفين گفتۀ فنی متمرکز شده بودند، که نشاندھند- گوھا، روی ھمکاری نظامی و گفت. آورد

در .  را در منطقه در تنگنا قرار دھد، وجود نداردامريکاخواھد  با اين وجود، ھيچ دليلی در تأئيد اين که روسيه می

برجستگی . ان از تمايل کرملين برای تبديل شدن به يک شريک برابر حقوق با کاخ سفيد صحبت کردتو عوض، می

بر اين مبنا، روسيه در جھت عادی سازی . ی مشاھده کردئتوان در نوع برخورد به مسائل منطقه  اين ايده را می

 اشاره به اينبنا بر اين، . می کندی ايران کوشش ئ ھسته ۀ، از جمله، برای حل مشکل برنامامريکاروابط ايران و 

 اتفاقاً .  و ايران بی اطالع بوده، چيزی بيش از وھم و خيال نيستامريکاگوھای مقدماتی  و که گويا کرملين از گفت

ی ايران، که نه تنھا برای ھمتايان مشخص است و در طول چند سال ئموضع اصولی مسکو در حل مشکل ھسته 

 امريکا، از جمله »گروه شش« اعضای ۀ راه از سوی ھمۀمثابه نقشه ده، بلکه، بر و تحول نشييگذشته دچار تغ

  .پذيرفته شد

 جزء جدائی ناپذير حق ۀمثابه رسميت شناختن حق ايران برای غنی سازی اورانيوم به رويکرد روسيه بر مبنای ب

 اتمی ايران ۀی بر برنامشرط نظارت الزامی بين الملله ی بئ منع گسترش تسليحات ھسته ۀمسلم آن طبق معاھد

 تحريمھا عليه ايران جانبداری ۀاگر چنين توافقی حاصل شود، در اين صورت، روسيه از لغو کامل ھم. استوار است

الزم به ذکر است، که وجود تحريمھای سازمان ملل متحد مانع عضويت ايران در سازمان ھمکاری . خواھد کرد

خروج ايران از انزوای بين المللی باعث گسترش نفوذ تھران در . شود ی آسيای ميانه مۀشانگھای و ثبات در منطق
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 خاورميانه خواھد شد و خود آن برای روسيه که دارای روابط ھمکاری محکم با ايران است، بسيار سودمند ۀمنطق

 ھمواره  اقتصادی و بازرگانیۀروسيه به اين دليل ھم با تحريمھا عليه ايران مخالف است، که محاصر. خواھد بود

 نظامی ھم تا کنون از روی ميز ۀکمک گزينه می ايران بو اتۀعناصر تدارک جنگ بوده اند، و امکان بستن پروند

  . و اسرائيل برداشته نشده استامريکا

 

http://www.fondsk.ru/news/2013/11/25/za-kulisami-soglashenija-s-iranom-v-zheneve-

24196.html 
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