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ديپلماسي

انرژي اتمي ايران ،اسلحه اي براي مذاكره جمعي

نوشته برنارد هوركد
ترجمه شروين احمدي

با از سرگيري مذاكرات هسته اي ايران ،رئيس جمهور جديد جمهوري اسﻼمي خطوطي
براي دستيابي به توافقي را ترسيم كرده است كه در عين حفظ حاكميت كشور ،ايران را قادر
سازد تا با چالش هاي منطقه اي و داخلي مواجه شود.

ايران و اتحاديه اروپا ) +٣فرانسه ،بريتانيا ،آلمان ،روسيه ،چين و اياﻻت متحده آمريكا( قرار است در ٢٩
نوامبر  ٢٠٢١مذاكرات خود را در وين براي دستيابي به يك توافق جديد در مورد برنامه هسته اي ايران
از سر بگيرند .اما بديهي است كه ديگر نميتوانيم به توافق  ١٤ژوئيه ) ٢٠١٥برنامه جامع اقدام مشترك،
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برجام( بازگرديم كه دونالد ترامپ در  ٨مي  ٢٠١٨آنرا پاره كرده بود .در واقع وضعيت در ايران زير
فشار تحريمها ،پس از روي كار آمدن ابراهيم رئيسي ،تغيير كرده است  .رئيسجمهوري كه در عين حال
محافظهكار» ،انقﻼبي« و عملگرا است .در منطقه نيز ،توازن قوا ديگر مانند دوران جنگ عراق و ايران
) (١٩٨٨-١٩٨٠نيست كه راهاندازي مجدد برنامه هستهاي و سپس غنيسازي اورانيوم در سطح بسيار
باﻻ را توجيه ميكرد .در اين شرايط و در مواجهه با حضور چشمگير چين در صحنه جهاني ،برنامه
هستهاي ايران چه كاربردي دارد ؟ نماد قدرت ناسيوناليستي ؟ يك ميراث دست و پا گير ؟ يك اهرم
فشار در صورت نياز ؟ ابزاري در خدمت يك جاه طلبي ايدئولوژيك ؟

بين مقاومت و عمل گرائي

امضاي توافقنامه ) ٢٠١٥برجام( پس از ماهها مذاكره ،اميدواري به عاديسازي روابط ايران و آمريكا را
ايجاد كرده بود و در را به روي كاهش تشنجهاي منطقهاي و توسعه اقتصادي اي به نفع طبقه متوسط
جديد ايران باز ميكرد .دونالد ترامپ با خارج شدن از توافق و تحميل محاصره اقتصادي حداكثري عليه
ايران» ،اصﻼحطلبان« و تكنوكراتها و عملگرايان دولت حسن روحاني را كه گويا به اشتباه به
آمريكاييها اعتماد كرده بودند بي اعتبار و اميد به تغيير سياسي در تهران را خفه كرد .طبق نظرسنجي
منتشر شده توسط دانشگاه مريلند) (١تنها  ٥.٢٠درصد از مردم ايران در سال  ٢٠٢١به رئيس جمهور
سابق نظر مساعد داشتند ،در حالي كه اين رقم در سال  ٢٠١٦پس از امضاي برجام ١.٨٣ ،درصد بود.
بحران اقتصادي در كنار بنبست سياسي و عوارض ويرانگر همهگيري كوويد ، ١٩-توضيح دهنده
دلسردي عميق ايرانيان و عدم شركت آنها در انتخابات رياستجمهوري ژوئن  ٢٠٢١است  ،كه بيشترين
درصد در تاريخ انتخابات جمهوري اسﻼمي ) ٥٢درصد( بود .بدين ترتيب بزرگراهي براي محافظه كاران
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و آنهائي باز شد كه دلتنگ شعارهاي ضدآمريكايي خصمانه با برجام هستند و به پيروي از رهبر ،علي
خامنه اي ،از اقتصاد و سياست »مقاومت« حمايت مي كنند.

نيروهاي روحاني و محافظهكار اكنون در قدرت  ،واقعبين هستند و ميدانند براي آنكه بحران اقتصادي،
بعﻼوه بحران هستهاي موجب بيثباتي نظام اسﻼمي نشود و استقﻼل ملي و امنيت كشور را تهديد نكند،
مصالحه ﻻزم است .تﻼش براي لغو تحريم هاي آمريكا و در نتيجه مذاكره  ،اكنون ديگر توسط دولت
ابراهيم رئيسي پذيرفته شده است .دولتي كه اغلب تكنوكرات ها و محافظه كاران نزديك به سپاه
پاسداران را گرد هم آورده است .اين رويكرد عمل گرايانه با اكثريت قريب به اتفاق مردمي كه به شدت
به استقﻼل ملي دلبسته هستند ،همخواني دارد .بنابراين مسئله براي ايران ايجاد توازن قوايي پيچيده و
راديكال در مقابل اياﻻت متحده و ساير امضاكنندگان برجام است تا ضمانتهايي جدي براي لغو تحريمها
و گشايش نسبت به دنياي خارج به دست آورد.

اهرم اصلي فشار براي ايران البته غني سازي اورانيوم است .ايران در واكنش به تحريمهاي آمريكا از
محدوديتهاي مجاز برجام در نطنز و فردو ،فراتر رفته است .اين تهديد براي دستيابي به غني سازي اي
با درجه نظامي توسط دولت جديد افزايش يافته و به طور گسترده اي تبليغ مي شود.تهران اعﻼم كرده
است كه چند ده كيلوگرم اورانيوم تا  ٦٠درصد غني شده در اختيار دارد.

روابط با آژانس بينالمللي انرژي اتمي ) (IAEAكه به نظارت بر برنامه هستهاي ايران ادامه ميدهد،
دشوار شده است و رافائل گروسي ،مدير آن فقط در آخرين لحظه در  ٢٢نوامبر  ، ٢٠٢١درست قبل از
جلسه شوراي حكام آژانس در مورد ايران به تهران دعوت شد .حتي اگر تهران بر پايبندي خود به
معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي و فتواي منع توليد سﻼح اتمي تاكيد مي كند ،اين شوق براي
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توليد اورانيوم بسيار غني شده در جهت تمايل جناح هاي تندرو و برخي از پاسداران انقﻼب است .آنها
تسليحات هسته اي را تضميني مؤثر براي عدم تهاجم خارجي و استقﻼل مي دانند .همچنين  ٨٥درصد
ايرانيان برنامه هسته اي  -غيرنظامي  -كشورشان را كه نماد قدرت و غرور ملي است ،تاييد مي كنند
)نظرسنجي مريلند(.

ايجاد اجماعي داخلي

چندين ماه ﻻزم بود تا دولت جديد ايران به اجماعي داخلي و داوري رهبر در مورد پيش نويس توافقنامه
تهيه شده در ژوئن  ٢٠٢١در وين دست يابد .پيش نويسي كه حاصل مذاكرات دشواري بودكه با انريكه
مورا ،نماينده اتحاديه اروپا ) (EUانجام شد .ايران اگرچه نميخواست مستقيماً با آمريكاييها صحبت كند،
اما اين امر مانع رابرت مالي ،مذاكرهكننده آمريكايي ،در انجام فعاليتهاي ديپلماتيك شديد نشد  .او
پيش از اين در مذاكرات سال  ٢٠١٥نقشي محوري داشت .تهران با مخالفت با »شيطان بزرگ« موضع
سختي را مطابق با سياست »مقاومت« رهبر اتخاذ كرد ،بدون اينكه تا خطر يك گسست پيش رود .اين
موضعگيريهاي ديپلماتيك و اظهارات تند دو طرف ،بخشي از نمايش قدرت اوليه براي ازسرگيري
مذاكرات به رهبري علي باقري كني و تحت كنترل حسين اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه ايران بود.

»توافقنامههاي راهبردي« بلندمدتي كه با روسيه و بهويژه چين امضا و به طور وسيع در رسانه ها پخش
شد ،قطعاً اگرچه بازتاب يك واقعيت آشكار ژئوپليتيكي است ،اما مهمتر از آن ،يك اهرم جديد براي
فشار بر واشنگتن از سوي تهران است كه مي كوشد نشان دهد كه ايرانيهايي كه مدتهاست كه از
تحريمهاي آمريكا رنج ميبرند .به خوبي مي توانند ابزارهاي توسعه خود را در جاي ديگري بيابند.
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بنابراين ،دولت رئيسي چندين كارت براي »فروش« برنامه هستهاي خود به قيمت باﻻ دارد كه در
صورت امتناع آمريكا از دادن تضمينهاي مشخص براي لغو نامحدود همه تحريمها ،مي تواند از آنها
استفاده كند .روشن است كه ايران نميخواهد به اين سمت برود و اظهارات عاقﻼنه زيادي براي تاييد اين
امر بيان كرده است كه در صورت پايبندي ساير كشورها به تعهدات خود عمل خواهد كرد .آيا حاميان
»مقاومت« اكنون متقاعد شده اند كه بايد از زير بار سياسي برنامه هسته اي خﻼص شوند ؟ به نوبه خود،
اياﻻت متحده در شرائطي از برخي دارايي هاي ايران رفع انسداد كرد كه رابرت مالي مشغول بازديد از
تمام پايتخت هاي منطقه ،از جمله تل آويو بود تا از هرگونه سوء تفاهم در مورد »حمايت« اياﻻت متحده
از ايران جلوگيري كند.

اولويت با منطقه و قلمرو ملي

از زمان آغاز به كار در اوت  ، ٢٠٢١ابراهيم رئيسي به تمام استانهاي كشور سفر كرده است تا در مورد
مسائل توسعه ،بحران آب ،مسكن ،حملونقل ،مدارس يا فساد با مردم گفتوگو كند و ظاهراً مديريت
سياست خارجي و موضوع هستهاي را به دفتر رهبري واگذار كرده است .براي رهبر جمهوري كه فردي
بيشتر سياسي است تا مذهبي  ،مسائل ايدئولوژيك مانند صدور انقﻼب» ،محور مقاومت« در برابر
اسرائيل ،رقابت با عربستان آن اولويت مطلقي را ندارند كه حفظ جمهوري اسﻼمي و به طور دقيق تر،
جايگاه روحانيت در دستگاه دولتي دارد .بويژه از آنرو كه مسئله جانشيني وي )او  ٨٢ساله است( به طور
علني مطرح شده است.
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براي رئيسجمهور جديد ،تقويت كنترل برتمامي قلمرو ملي بسيار گسترده و متنوع  ،و همه اقشار جمعيتي
كه در پنج دهه گذشته عميقاً دگرگون شدهاند ،داراي اهميت درجه اول است .نمايندگان منتخب و
مقامات محلي اكنون نقش اساسي دارند و سركوب به تنهايي نمي تواند جمعيت را كنترل كند .اكثريت
ايرانيان ) ٦٣درصد طبق اعﻼم دانشگاه مريلند( در واقع سوءمديريت را بيش از تحريم هاي آمريكا ،
عامل اصلي ركود اقتصادي مي دانند .بنابراين اولويت به سياست داخلي داده شده است :آينده جمهوري
اسﻼمي در خطر است و اگر چه خطر يك كودتا وجود ندارد ،اما مي تواند هويت روحاني خود را از دست
بدهد.
ابراهيم رئيسي در اين حوزه داراي شبكهاي از شخصيت هاي با نفوذ مذهبي است.او قبﻼ مدير بنياد
آستان قدس رضوي بوده كه مديريت حرم امام رضا در مشهد را در اختيار دارد .اين بنياد كه قدمت آن
به دوره صفويه ) (١٧٣٦-١٥٠١برميگردد ،قديميترين ،معتبرترين و ثروتمندترين بنياد ايران است.
رئيسي مانند رهبر اهل مشهد است .او مدافع اسﻼمي سنتي ،محافظهكار ،نزديك به مردم عادي وكمتر
»روشنفكرانه« در مقايسه با قم است و اين اسﻼم در دوراني مورد حمايت است كه اسﻼم سياسي خميني
براي دوام يافتن نياز به تطبيق خود دارد.

اين بازگشت به خويش ناسيوناليستي  -مشترك در بسياري از كشورهاي ديگر  -به معناي كنار گذاشتن
دستاوردهاي سياسي منطقه اي نيست كه عليه اسرائيل ،عليه داعش ) (OISيا عليه عربستان سعودي با
»جنگ هاي نيابتي« در عراق ،سوريه يا يمن بدست آمده است  .سرمايه نفوذ منطقه اي ،تجارب نظامي و
سياسي ،شبكه هاي شخصي و اطﻼعاتي ،اقدامات مخفيانه و يا شبكه هاي مالي ،با جديت بيشتري در
جهت دفاع از منافع ملي ايران بكار گرفته شده و با سرمايه گذاري در آنها ،تثبيت و تطبيق داده مي
شوند .تهران عليرغم موفقيت هاي خود محدوديت هاي ظرفيت اش براي عمل كردن در جهان اسﻼم را
تجربه كرده است .اين سياست ناسيوناليستي جديد مي تواند تقويت كننده جايگاه تشيع  -مذهبي ملي  -و
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روحانيت در دفاع از منافع و توسعه ملت ايران باشد .ارتباطي بين اسﻼم شيعه و دفاع ملي ،همانند
وحدت ملي تجربه شده در آغاز جنگ عراق و ايران ).(١٩٨٨-١٩٨٠

اين اولويت دادن به قلمرو ملي به دﻻيل اقتصادي نيز ضروري است .بحران هسته اي روابط تجاري با
اروپا و آمريكا را تقريباً به هيچ كاهش داده است و فضايي را براي چين ) ٢٣درصد صادرات ايران(،
كشورهاي آسيايي و به ويژه كشورهاي همسايه مانند عراق ) ٢٢درصد( ،تركيه ،عمان ،افغانستان يا
امارات متحده عربي ) (%١٥بوجود آورده .اين يك واقعيت كامﻼً جديد در تاريخ ايران است .اقتصاد
»مقاومتي« اكنون نياز به كشورهاي غربي را از بين برده و آنها ديگر غيرقابل جايگزيني نيستند ،حتي اگر
بحران اقتصادي كنوني نشانگر آن است كه اين وضعيت نميتواند پايدار باشد .اين فضاي ژئوپليتيكي كه
منتج از هويت انقﻼبي ايران و بحران پايان ناپذير هستهاي است ،جايگاه جديدي به  ٨٥ميليون ايراني اي
مي دهدكه پويايي داخلي آنها را ميشناسيم .كشور نيز با تجربه سخت اسﻼم سياسي  ،درگيريهاي داخلي
و خارجي و مقابله با قدرت هاي بزرگ و پانزده كشور مرزي خود كه تقريباً همگي صحنه درگيري هاي
مسلحانه بوده اند ،جايگاهي جديد يافته است.

در چارچوب خروج آمريكا از منطقه و حضور همزمان اسرائيل در اطراف ايران ،به طور رسمي )امارات،
بحرين ،آذربايجان ،تركيه( يا بيشتر مخفيانه )كردستان عراق( ،يك تحليل عملگرايانه از موازنه قوا اكنون
اولويت را بيشتر به امنيت مرزها مي دهد تا اقدامات نظامي در لبنان يا يمن .البته پروژه »كريدور«ي به
مديترانه از بين نرفته است ،اما شايد به آن بيش از حد توسط كساني بها داده مي شود كه تحليل هاي
خود را بر اساس مذهب و »هﻼل شيعي« از تهران تا بيروت با گذر بغداد و دمشق قرار داده اند.

orient XXI.
نشريه اينترنتي درباره سياست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،ديپلوماسي

نوامبر

٢٠٢١

نياز به جنگ افزارهاي متعارف

به نظر مي رسد كه اولويت ايران اكنون خليج فارس است ،اگرچه اين »مديترانه« ايراني هنوز ارتباط
ضعيفي با پرجمعيت ترين مناطق كشور دارد .اين اولويت استراتژيك به ويژه به دﻻيل زير توضيح داده
مي شود:
 وجود ميادين نفتي و به ويژه گازي )پارس جنوبي  /گنبد شمالي( كه با قطر مشترك است.


نبود ساير مسيرهاي صادراتي به چين و آسيا عليرغم تﻼش براي توسعه بنادر در درياي عمان
در شرق تنگه هرمز )جاسك ،چابهار(.

 جايگاه اقتصادي ،مالي و فرهنگي تصاحب شده توسط دبي كه آنرا به نوعي »پايتخت ايران« در
اين مناطق تبديل كرده و دور زدن تحريم ها و حفاظت از سرمايه هاي بدست آمده از فعاليت
هاي غيرقانوني را ممكن ساخته است .
عﻼوه بر خليج فارس ،ساير مسائل امنيتي با اهميت باﻻ  ،مربوط به قاچاق مواد مخدر توليد شده در
پاكستان و افغانستان ،مسئله كردها و به قدرت رسيدن طالبان است.

بنابراين مي توان از خود سوال كرد كه سﻼح اتمي براي مقابله با اين درگيري هاي مرزي يا منطقه اي به
چه كار مي آيد ؟ از سوي ديگر ،ايران نياز آشكاري به سﻼح هاي متعارف دارد كه توسط يك صنعت
تسليحاتي داخلي اگرچه موفق ،قابل تامين نيست .جمهوري اسﻼمي بايد در بازار بينالمللي )روسيه ،چين،
اروپا يا حتي آمريكا( توپ ،بمبافكن ،هليكوپتر ،كشتي ،تانك ،ترابري نيرو و رادار بيابد ...زرادخانهاش در
مقايسه با پادشاهي هاي عرب واقعاً قديمي و از نظر تعداد و كيفيت ناكافي است .مذاكراتي كه در حال باز
شدن است ميتواند تحريم تسليحاتي بينالمللي اي را لغو كند كه ايران دههها با آن درگير بوده است.
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توانايي قابل توجه ايران در توسعه موشكهاي ميانبرد دقيق و قابل اعتماد ،پهپادها و قابليتهاي تهاجمي
سايبري به جمهوري اسﻼمي اگرچه يك توان بازدارندگي واقعي ميدهد ،اما نميتواند پاسخگوي نيازهاي
دفاعي  ٨٧٣١كيلومتر مرز زميني و دريايي اين كشور باشد .برنامه هستهاي ايران اكنون به نظر ميرسد
كه فراتر از مسئله غرور ملي و بازدارندگي تهديد نظامي ،يك ابزار چانهزني براي دستيابي به لغو پايدار
تحريمهاي اقتصادي و باز كردن امكان دستيابي به سﻼحهاي متعارف مدرن باشد .چنين سياست
ناسيوناليستي  ،مستقل از رژيم سياسي مستقر در تهران ،مطمئناً از حمايت مردم برخوردار خواهد شد .در
صورتي كه اياﻻت متحده اين خواسته هاي اقتصادي و تسليحاتي را رد كند ،ايران مي تواند خود را محق
بداند كه برنامه هسته اي اش را كه تنها بحث مهم در مذاكرات است ،دنبال كند تا طرف ممتاز قدرت
هاي بزرگ باقي بماند.

براساس اين فرضيه ،ايران ميتواند كنترلهاي سختگيرانه آژانس بينالمللي انرژي اتمي را بپذيرد ،در
حالي كه موقعيت خود بمثابه يك كشور در آستانه قدرت هستهاي را حفظ مي كند .كشوري كه قادر به
توليد اورانيوم با درجه نظامي در كوتاهمدت همچون يك سﻼح و يك توانائي است .اين موضع به ايران
امكان مي دهد تا هزينه سياسي و اقتصادي تبديل شدن به يك قدرت هسته اي نظامي بودن را نپردازد و
در عين حال ابزار فشار معتبري در اختيار داشته باشد .اما آيا اين راه حل قبﻼً توسط دولت رئيسي كنار
گذاشته نشده است ؟ او تصميم به مذاكره گرفته و به همين دليل نميتواند در رفع سريع تحريمها كه
براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي ضروري است  ،شكست بخورد و نتواند ايران را همچون يك قدرت
منطقهاي قابل اعتماد كه قادر به تضمين امنيت خود و كشورهاي همسايه است ،معرفي كند .مذاكرات
احتماﻻً طوﻻني همراه با پيشرفتها و بنبستهاي متوالي خواهد بود ،زيرا چهار دهه تقابل را نميتوان با
يك توافق حل كرد .اين امر در مورد عادي سازي روابط با عربستان سعودي نيز صدق مي كند كه همراه
با اسرائيل و اياﻻت متحده در خط مقدم مخالفت با برجام بوده است.
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دو ژاندارم براي يك خليج

ريچارد نيكسون در سال  ١٩٧٣امنيت خليج فارس و نفت آن را به ايران و عربستان سپرد و برنامه
تسليحاتي بي سابقه اي را براي اين دو »ژاندارم خليج« به راه انداخت .ايران شاه با توجه به تاريخ و
وسعت اش ،به سرعت خود را به عنوان يگانه ژاندارم تثبيت كرده بود ،قبل از آنكه انقﻼب اسﻼمي و
سپس جنگ عراق و ايران ،عربستان و پادشاهي هاي نفتي را به طرف هاي اصلي اقتصادي و نظامي
كشورهاي غربي تبديل كند .بنابراين ،جمهوري اسﻼمي و پادشاهي سعودي ،نه به دليل تفاوتهاي قومي يا
مذهبي كه غالباً برآنها تكيه مي شود  ،بلكه به دليل مدل سياسي و جاه طلبيهايشان براي كنترل منطقه،
از لبنان تا يمن با گذر از طالبان ،القاعده يا داعش در تضاد قرار دارند .از سال  ٢٠١١حتي روابط
ديپلماتيك تهران با رياض قطع شده است ،اما امروز ثبات جمهوري اسﻼمي مستلزم همزيستي مسالمت
آميز با سلطنت سعودي است.

اين درگيري با حمله موشكي به پاﻻيشگاههاي بقيق و خريص عربستان در  ١٤سپتامبر  ٢٠١٩به مرحله
تعيينكننده رسيد .ارتش عربستان عليرغم ابزارهاي پيشرفتهاي كه در اختيار داشت،نتوانست با اين
حمﻼت مقابله كند و به ويژه آمريكاي دونالد ترامپ جلوي انتقامجويي را گرفت و به صراحت اعﻼم كرد
كه از متحد خود در حمله به ايران حمايت نخواهند كرد .بنابراين ،بدون داشتن سﻼح اتمي ،ايران توانست
واقعيت توازن قوا بين دو قدرت رقيب و پيامدهاي عيني خروج آمريكا از منطقهاي كه ديگر نفت آن را
نميخرند ،برجسته كند.
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مذاكرات بين دو كشور با كمك عراق به سرعت از سر گرفته شد تا روابط بدون تﻼش فوري براي حل
و فصل بسياري از درگيري هاي جاري بين دو كشور ،عادي سازي شود .يكي از موضوعات اصلي ،عدم
تقارن بين زرادخانه موشكي و سﻼح هاي متعارف عربستان و پادشاهي هاي نفتي است كه ارتشي كوچك
دارند و در مقابل ايران داراي نيروهاي مسلح بزرگ و با تجربه اما ضعيف است .ايران اگرچه قادر به
پيروزي در يك جنگ دفاعي نامتقارن در خاك خود است ،اما از نظر استراتژيك فاقديك بازدارندگي
هسته اي معتبر است و براي برنامه هسته اي خود  ،متحمل پيامدهاي نظامي ،سياسي و اقتصادي مي
شود.

بنابراين ،آيا ايران بايد هر چه سريعتر از زير بار برنامه هستهاي خود خﻼص شود و به جنگهاي خارجي
نيابتي اي پايان دهد كه به رقابتهايي دامن ميزنند كه ديگر در اولويت نيستند ؟

توازن مجدد قوا بين دو سوي خليج فارس به راحتي ايجاد مي شود ،بنابراين منافع مشترك بزرگي در
تضمين امنيت صادرات هيدروكربن بدون حضور خارجي ،تجارت يا حفاظت از محيط زيست در اين
درياي تقريبا بسته و كم عمق ،وجود دارد .از زماني كه امارات اولين نيروگاه هسته اي خود را در سال
 ٢٠٢١راه اندازي كرد ،اين امر به ويژه در مورد ايمني هسته اي صادق است .يك سياست مشترك در
صورت وقوع حادثه در نيروگاه هاي بوشهر و براكه ،راه را براي همكاري غيرنظامي هسته اي باز مي كند.
همانطور كه پس از خروج انگليسي ها در سال  ١٩٧١اتفاق افتاد ،خروج آمريكايي ها مي تواند موجب
يك پيمان امنيتي منطقه اي بين كشورهاي حاشيه خليج فارس شود كه ايران و عربستان درآن رضايت
به غرور ملي خود را بيابند .به شرط آن كه تهران از ادعاهاي هسته اي خود كه براي همسايگانش
غيرقابل قبول است ،دست بردارد.
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با بازگشت به ميز مذاكره ،ايران و اياﻻت متحده هرگونه خطر فوري درگيري مسلحانه را دور ميكنند،
حتي اگر در اين محيط بيش از حد مسلح كه در آن احساسات تند به دليل جنگهاي متعدد تشديد شده
اند ،حادثه يا تحريكي همچنان امكانپذير باشد .تنها اسرائيل در نشست منامه تاييد كرد كه خود را ملزم
به توافق احتمالي نميداند و به مخالفت با ايران به هر وسيله اي ادامه خواهد داد .اين احتمال وجود دارد
كه توافق نهايي بﻼفاصله در وين حاصل نشود و به سوي توافقي محدود با راه حل هاي موقت برويم .اما
مهمتر از همه ،اكنون اجماعي است كه براي ايجاد ثبات در منطقه ،پس از انقﻼب ايران ،بهار عربي و
فجايع داعش بوجود آمده .اين اجماع تقويت كننده اقتدار دولت هاي موجود ،عمل گرايي و ملي گرايي
آنها در ارتباط با اسﻼم عامه  ،اما به دور از خواسته هاي مردم است .در اين دوره خروج آمريكا و ظهور
چين در منطقه ،اتحاديه اروپا و به ويژه فرانسه همچنان نقش واسطه گري خود را ايفا مي كنند و
اميدوارند از بازگشت ايران به دنياي اقتصاد منتفع شوند ،اما فروش تانك هاي لوكلر)،(Leclerc
هواپيماهاي جنگنده رافال) (Rafaleو موشك هاي اگزوست ) (Exocetبه تهران در آينده اي نزديك
بعيد بنظر مي رسد ...
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