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 توقف مذاکرات يا بستن قرارداد
  

  گزارش ويژه/  برلين- واشنگتن-  تھران

 اين ۀی و وزير خارجالمانبنا بر خواست مقامات . ی با ايران استئبرلين مصرانه خواھان پايان دادن به مذاکرات ھسته 

 ۀمبر به انجام موفقيت آميزی رسيده باشند و ادام نو٢۴ تا پايان مھلت مقرر در  مزبور می بايد حتماً مذاکراتکشور

نموده و از برلين موفق گشته است در چارچوب مذاکرات مزبور موقعيت خوبی را کسب .  زيانبار استمذاکراتتعويق 

 مزبور در مذاکراتاحتمالی ۀ نتيج. دست آورده  سياست جھانی بۀاين طريق موقعيت بھتری را برای خويش در عرص

می باشد که در گذشته در مبارزه با اتحاد » تحول از راه نزديکی«شکل جديدی از ھمکاری با ايران و شبيه مدل 

 در جنگ - اينگونه ھمکاری در گذشته موفقيت آميز بوده استروندھای آزمايشی برای . کار رفته جماھير شوروی ب

 ئی برای شبه نظاميانی که به راھنمائی در نقش نيروی ھواامريکائیکه طی آن بمب افکن ھای » دولت اسالمی«عليه 

 .اينگونه ھمکاری ھا می باشدۀ ، بارک اوباما خواھان توسعامريکارئيس جمھور .  بود،ايران عمل می کنند

  

  

  مخالفت يا تعقويق

 مزبور که با ھدف محدود نمودن شديد مذاکرات. ی با ايران اصرار داردئبرلين نسبت به پايان دادن به مذاکرات ھسته 

مبر به تعويق انداخته شد و  نو٢۴خر تابستان پايان يابند تا ود تا آ قرار بءی ايران بوده است و در ابتدائ ھسته ۀبرنام

نربرت ، المان مجلس ۀ گذشته رئيس کميسيون امور خارجۀاما در ھفت. که باز ھم به تأخير افتد وجود دارد احتمال اين

 از به پايان رسيدن پيش« اروپا خواھان اين گشتند که ۀ تن ديگر از افراد برجسته در سياست خارج۶به ھمراه روتگن 
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زيرا به نظر آنھا تعويق مجدد آن فقط به سود کسانی خواھد بود که خواھان . »مھلت مقرر قرارداد گسترده ای بسته شود

 از پايان دادن به  نيز شخصاً المان ۀآنگاه وزير امور خارج]. ١[جلوگيری از توافق ديپلماتيک با ايران می باشند 

اکنون ديگر زمان انجام اقدام و «: مبر گفت نو١١ در فرانک والتر اشتاين ماير.  حمايت نمود تا پايان اين ھفتهمذاکرات

  .و اين فرصت به اين زودی ھا و تا دو سال ديگر تکرار شدنی نيست. »يا قطع مذاکرات رسيده است

  

  به لحاظ فنی عملی است

سرگشاده نوشته اند در واقع مدت ھاست  ۀ و ھمفکران او در سياست خارجی اروپا در يک نامروتگنبه طوری که 

 ۀبرنامۀ اين پيشنھادات می توانند به يک قرارداد در زمين. پيشنھاداتی که به لحاظ فنی عملی می باشند مطرح گشته اند

رشد تکنولوژی ۀ حق آن کشور در زمينه ی ايران تبديل گردند، قراردادی که در آن منافع ايران و تقاضاھای بئھسته 

مزبور به فکر خطور می کنند قابل برطرف شدن ۀ توسعۀ و شبھاتی که در زمين] ٢. [ر نظر گرفته شده باشدمربوطه د

 توافقی است که سه شنبه گذشته ميان تھران و مسکو حاصل گشته ی ظاھراً ئبخشی از اين مذاکرات ھسته . می باشند

ی و در بعد دراز مدت شش ئنيروگاه ھسته بر اساس اين توافق قرار است شرکت ھای روسی در گام نخست دو . است

 سوخت آنھا را نيز به روسيه خواھند ۀسوخت الزمه را روسيه تأمين خواھد ساخت و تفال. نيروگاه در ايران ايجاد نمايند

  .ل خواھد گشتو کنتر(IAEA)ی ئتمامی فرايند مزبور از جانب آژانس بين المللی ھسته . برد

  

  موفقيت برای ديپلماسی المان

ی توانسته است موقعيت خويش را در سياست جھانی تثبيت نمايد به کوشش ئ که در چارچوب مذاکرات ھسته الماندولت 

که در نقش ششمين عضو  دولت مزبور عالوه بر اين. ھای خويش برای به موفقيت رساندن اين مذاکرات می افزايد

ی برجسته ايست از جانب اتحاديه المان که ديپلمات ھلگا اشميدشورای امنيت در اين مذاکرات حضور دارد، با خانم 

 .اروپا در مذاکرات مزبور دخيل است

 

دستگاه ھای ديگری ] ٣.[ول رابطه با ايران می باشدؤ اروپا مسۀ است که از جانب اتحاديکاترين اشتون معاون اشميد 

 در ُکربِر بنياد ھامبورگی ٢٠١۴ جوناز جمله در .  نيز فعاليت قابل توجھی در اين زمينه دارندالماندر سياست خارجی 

 نيز شرکت داشتند، فعال المان دولتی ۀ ايران، مأموران عاليرتبۀفرايند کنفرانسی که در آن عالوه بر وزير خارج

 (DGAP)ی سياست خارجی المان ۀ که عضو جامعبھروز عبدالوندبه ارزيابی يکی از کارشناسان امور ايران، ] ۴.[بود

فرايند «. » مؤثر بوده استامريکا مانند کاتاليزاتوری در مذاکرات ميان ايران و المان اروپا و ۀديپلماسی اتحادي«: است 

  ]۵.[ و اروپا می باشندالمان موقتی که تا کنون به امضاء رسيده اند، حاصل عملکرد ديپلماسی ديالوگ و قراردادھای

  

  تحول از راه نزديکی
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نقش مؤثر برلين در معامالت مزبور بدين دليل نيز حائز اھميت است که در حال حاضر بر روی تجديد ساخت گسترده 

 عدم موفقيت در کوشش برای به زانو در آوردن ايران توسط دليل آن نيز.  می شودبحثغرب ۀ ای در سياست خاورميان

تحريم ھای اقتصادی و نيز از طريق جنگ عليه مھم ترين متحدين اين کشور يعنی حکومت اسد در سوريه و حزب هللا 

رد آلترناتيو در مقابل آن سال ھاست که راھکاری شبيه مدل تحول از راه نزديکی موۀ عنوان گزنيه ب. لبنان می باشد

 که يکی از مديران سابق بنياد علم و سياست می باشد در سال کريستف برترامدر اين زمينه از جمله ] ۶.[بحث است

  : گفته بود٢٠٠٨

بايد مدل موفقيت آميز تحول از راه نزديکی را که در گذشته «و »  شويممذاکرهما بايد با ايران به ميزان وسيعی وارد  «

وی سياست تحول از راه نزديکی ۀ به گفت] ٧. [»کار برده است به ياد آوريمه ناکتری بغرب در قبال حريف بسيار خطر

مستقيم بلکه از راه ھمکاری ۀ در مقابل اتحاد جماھير شوروی با اين ھدف اتخاذ کشت که بر شوروی نه از طريق حمل

  .ھای اقتصادی پيروز گرديم که راھکار مزبور موفقيت آمير بود

  

  مشترکۀ جبھ

نگ عليه  در ج–ای آزمايشی برای اينگونه ھمکاری ھای نزديک با ايران مدت ھاست صورت می گيرند روند ھ

 ايران عمل می نمودند، ئیت گذشته ناظران، شاھد آن بودند که شبه نظاميانی که به راھنماگسدر ماه ا. »دولت اسالمی«

 مورد حمايت امريکائی ھوا توسط بمب افکن ھای به ھنگامی که آنھا را از شھر أمرلی واقع در عراق فراری دادند، از

 ۀاشا می کند، شواھدی که نشان دھندحدر حالی که واشنگتن ھر گونه ھمکاری نظامی با تھران را . قرار گرفتند

 بارک اوبامابه تازگی نامه ای از جانب رئيس جمھور، .  فزونی می يابند،ھماھنگی دستکم غير مستقيم فی مابين بوده اند

گشته » دولت اسالمی« خواھان گسترش ھمکاری عليه اوباماکه   انتشار يافت حاکی از اينخامنه ایبر انقالب، به رھ

 ۀطوری که در شماره ب. ی ضروری استئاما برای عملی شدن اين ھمکاری به امضاء رسيدن قرارداد ھسته . است

دولت " قادر به پيروزی بر ئی به تنھایامريکائآتش سالح ھای «:  سياست خارجی آمده استامريکائیۀ اخير مجل

اين دستکم در راستای ]  ٨. [و واشنگتن چه بخواھد و چه نخواھد می بايد با ايران ھمکاری کند» .نيست" اسالمی

 و کاريست که برای   خود را با دمشق ھماھنگ می سازدئیھماھنگی غير رسمی با ايران است که واشنگتن حمالت ھوا

 به سوريه امريکانا گفته نماند که راھکار تحول از راه نزديکی برای حمالت بعدی . فايده دارد» یدولت اسالم«جنک با 

  .يا ايران مانعی نخواھد بود

  

]٢[, ]١ [ Javier Solana, Carl Bildt, Emma Bonino, Jean-Marie Guéhenno, Ana Palacio, Norbert 

Röttgen, Robert Cooper: Eine so gute Gelegenheit kommt nie wieder. www.tagesspiegel.de 

10.11.2014. 

]٣ [ S. dazu Der wichtigste Staat in der EU. 

]۴ [ S. dazu Gesprächskreis in Teheran. 

]۵ [ Anne Allmeling: Deutschland spielt Schlüsselrolle bei Atomverhandlungen mit Iran. 
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