اسم البرنامج :ما وراء الخبر.
عنوان الحلقة :هل تتقارب واشنطن وطهران؟
مقدم الحلقة :محمد كريشان.
ضيوف الحلقة:
 غسان شبانة/رئيس قسم العالقات الدولية بجامعة ماريماونت األميركية. آدم أيرلي/متحدث السابق باسم الخارجية األميركية. حسين رويواران /باحث في الشؤون اإليرانية.تاريخ الحلقة.7102/9/72 :
المحاور:
 مرونة إيرانية وحذر أميركي كيري والملفات المتعددة مع إيران مشاركة إيرانية متوقعة في جنيف 2 -انزعاج خليجي من الحوار األميركي اإليراني

محمد كريشان :السالم عليكم ،سادت حالة من التفاؤل الحذر األوساط األميركية
واإليرانية بعد لقاء نيويورك بين وزيري خارجية البلدين فهناك من اعتبره خطوة نحو
تقارب منتظر وهناك آخرون قللوا من قدرته على تجاوز خالفات امتدت ثالثة عقود.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :هل يمكن اعتبار التحركات الدبلوماسية
الحالية تقاربا ً بين إيران والواليات المتحدة؟ وتأثير الحركة الدبلوماسية الحالية على
القضايا العالقة بين إيران والغرب السيما سوريا والملف النووي؟
لقاء جون كيري ومحمد جواد ظريف هو األعلى مستوى بين واشنطن وطهران منذ
سنوات لذلك يرى المتفائلون ما جرى اختراقا كبيراً سيؤدي لتقارب بين البلدين لكن
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اللقاء لم ينتج عنه ما يوحي بتغيرات جوهرية في المواقف لهذا يرى المتشائمون أن رفع
سقف التوقعات ال محل له حالياً .الملف النووي اإليراني هو العقبة الرئيسية بين طهران
والغرب لكن هذا ال يمنع وجود قضايا أخرى ملحة مختلف عليها أهمها سوريا واألمن
في الخليج.
مسجل]
[تقرير
ّ
مريم أوباييش :هل بدأ الجليد يذوب أخيراً بين واشنطن وطهران؟ ألول مرة منذ نحو
ثالثة عقود يعقد لقاء أميركي إيراني بهذا المستوى ،لم يكن حدثا ً عاديا ً أن يصافح جون
كيري نظيره جواد ظريف وأيضا ً أن يجلسا جنبا ً إلى جنب حول طاولة محادثات في
نيويورك ،محادثات بين إيران ومجموعات  0+5على هامش أعمال الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،خرج الجميع من القاعة بتصريحات متفائلة وحذرة في آن واحد.
[شريط مسجل]
جون كيري/وزير الخارجية األميركي :اجتماع واحد وتغيير في اللهجة لقي ترحيبا ً ال
يجيب على تلك األسئلة المطروحة هناك عمل كثير يتعين القيام به.
مريم أوباييش :أما هدف وزير الخارجية اإليراني الجديد فهو التأكيد على سلمية
البرنامج النووي لبالده وفتح صفحة جديدة وعد بها الرئيس حسن روحاني ،فبعد عشر
سنوات من المفاوضات الماراثونية هناك رغبة في تبديد شكوك الغرب عبر خطوات
خالل عام.
[شريط مسجل]
محمد جواد ظريف/وزير الخارجية اإليراني :أجرينا محادثات بناءة ،كنت أعتقد أنني
طموح جداً إلى حد السذاجة ولكنني رأيت أن بعض الزمالء كانوا أكثر طموحا ً مني
ويريدون تحقيق ذلك بسرعة حتى نستطيع المضي قدماً.
مريم أوباييش :حدد تاريخ الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر المقبل موعداً
لجولة أخرى من المحادثات بين مجموعة  0+5وإيران في جنيف .في نيويورك بعث
الرئيس حسن روحاني أكثر من رسالة تحمل تغيراً في لهجة ومنهج سلفه محمود أحمدي
نجاد ،التغيير ال يعني استعداد طهران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم وال االستمرار في
برنامجها الذي تصر على أنه ألغراض سلمية ،قد تقتنع واشنطن وعواصم غربية
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بسياسة روح اني المنفتحة إلى حد ما وفي حدود معينة ولكن هل ستقف إسرائيل مكتوفة
األيدي أمام هذا التحول؟ وهل ستقبل طهران التخلي عن حقها في امتالك التكنولوجيا
النووية بينما ال يضغط على تل أبيب بنفس القدر لحثها على التخلي عن ترسانتها النووية
في قلب الشرق األوسط؟ ال شك أن روحاني ال يشبه أحمدي نجاد ولكن ليس إال درجة
تجعل المستحيل ممكناً ،سياسة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية دائما ً وريثة نظام معقد ذو
تأثير واسع في الداخل والمنطقة برمتها.
[نهاية التقرير]
محمد كريشان :معنا في هذه الحلقة هنا في األستوديو الدكتور غسان شبانة رئيس قسم
العالقات الدولية بجامعة ماريماونت األميركية ،من طهران حسين رويواران الباحث في
الشؤون اإليرانية ،ومن نيويورك آدم أيرلي المتحدث السابق باسم الخارجية األميركية.
أهالً بضيوفنا جميعاً ،لو بدأنا بنيويورك والسفير آدم أيرلي :هل يمكن الحديث عن
صفحة جديدة اآلن بين واشنطن وطهران؟
آدم أيرلي :نعم ،نعم وأعتقد أننا نستطيع أن نقول ذلك ،فما حدث أمس بشكل واضح كان
أمراً كبيراً ومهما ً بحيث أن هذه أول مرة منذ ثالثين عاما ً يقوم وزير خارجية أميركي
بلقاء مع وزير خارجية إيراني ،ولكني ال أعتقد أننا يجب أن نتحمس أكثر ما ينبغي لهذا
األمر أو نتفاءل جداً في الموضوع ،هذا لقاء مهم ولكن ما ينبغي أن نقوم به هو أن نفصل
الشكل عن المحتوى ،فالشكل هو اجتماع دبلوماسيين أما الفحوى فهو ما ناقشاه وهل
استطاعوا التوصل التفاق حول ذلك؟ هذا أمر يجب أن ننتظر لنعرف جوابه ،واألمر
المهم في لقاء أمس هو أن الوزير كيري بنفسه عبر عن بعض الحذر في كالمه إذ قال
إن ما سمعته من كالم مهم ولكن علينا أن ننتظر لنرى هل أن الكلمات الجيدة سيتبعها
عمل ملموس ،وبالتالي فإن ما سمعناه من المدراء السياسيين لمجموعة  0+5بأنهم
سيلتقون ولكي نسمع تفاصيل طريقة احتواء أو إنهاء برنامج إيران النووي إذا ما وافقت
إيران على القيام بتعاون مثمر وحقيقي مع المجتمع الدولي للتأكد من أن برنامجها
النووي ال يستخدم ألغراض عسكرية .آنذاك أعتقد بإمكاننا الحديث عن صفحة جديدة في
العالقات ولكن اآلن أقول ما زال سابق ألوانه مثل هذا الكالم.
مرونة إيرانية وحذر أميركي
محمد كريشان :إذا كان ما زال الكثير لينجز سيد حسين رويواران في طهران هل تعتقد
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بأن األمر أصالً ما كان لينطلق لوال وجود رئيس إيراني جديد؟
حسين رويواران :بسم هللا الرحمن الرحيم ،يعني ال شك أن وجود السيد روحاني
وانتخابه وطرح مقاربة في السياسة الخارجية مقاربة جديدة في السياسة الخارجية ،يعني
كل هذا أتصور هو األساس لهذه االنطالقة الجديدة في العالقات بين إيران وبين أميركا،
أهم ميزة في االنتخابات الرئاسية اإليرانية األخيرة التي أنتخب فيها السيد روحاني هي
أنها كانت على أساس برامج سياسية وليست على أساس شخوص ،السيد روحاني أعلن
برنامجه منذ البداية أنه يريد أن يترك سياسة التقابل التي اتبعها سلفه يريد أن يتبع سياسة
تعامل ،هو يحترم اآلخر ،يحترم هواجس اآلخر حتى وإن لم تكن مشروعة ،يحاول إقناع
اآلخر بأن ال يتعامل بسلبية مع إيران ،كل هذا الكالم دار في االنتخابات وبعد االنتخابات
أعلن السيد روحاني أنه يريد أن يترجم كل هذه إلى سياسة إيرانية جديدة مع الغرب ومع
كل دول المنطقة والعالم ،من هنا أتصور أن هذه األرضية الجديدة هي التي أوجدت
انطالقة جديدة في المباحثات بين إيران والمجموعة الغربية حول الملف النووي
اإليراني.
محمد كريشان :دكتور شبانة هل تعتقد إلى جانب ما تفضل به ضيفانا في نيويورك
وطهران من حسابات كل بلد ،هل تعتقد أن األساس ربما أن كال البلدين تعبا من مواجهة
مفتوحة ال أفق لها ،ال طهران استطاعت أن تقهر الشيطان األكبر في العالم ،وال أميركا
استطاعت أن تقضي على ما تعتبره عدوا في المنطقة أو على األقل بلد مثير للقلق؟
غسان شبانة :نعم ،أعتقد أن هذه القراءة هي قراءة صحيحة ،الفجوة ما بين الواليات
المتحدة األميركية وما ترجوه من إيران واإلقليم بشكل عام والفجوة ما بين ما ترجوه
إيران في اإلقليم وبشكل عام هي كبيرة جداً ،إيران تريد من الواليات المتحدة األميركية
أن ترفع عنها العقوبات االقتصادية ،أن تعيدها إلى المرحلة األولى أو إلى المراحل
القديمة بأن تصدر النفط كيفما تشاء ،تريد للعملة اإليرانية أن ترجع وتعود وتتعافى ،تريد
أيضا ً للمشروع النووي اإليراني أن يبقى بمعايير إيرانية وليس بمعايير دولية ،هذه
الفجوة الكبيرة أعتقد أن الواليات المتحدة األميركية في هذه اللحظة ال تستطيع أن تعطي
إيران كل ما تريد في هذه الفترة ،الواليات المتحدة األميركية حينما تتحرك باتجاه إيران
خطوة واحدة هي أيضا ً مقابلة من اإلقليم الذي تعيش فيه إيران أي بمعنى الشرق األوسط
وكل دول الشرق األوسط تقول للواليات المتحدة األميركية بأن عليك أن تكوني حذرة
جداً في كيفية الحركة التي تتحركين بها ،ألنك أنت الواليات المتحدة األميركية تقريبا 8
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آالف ميل تبعدين عن إيران ،نحن جيران هذا البلد ونعي ما هو الهدف الحقيقي من مثل
هذه السياسات ،إذا ما قرأنا في واشنطن بوست ما كتبه روحاني ،روحاني هذه كتابته
وليست كتابتي قال بأنه يريد أن يساعد الواليات المتحدة األميركية في سوريا وفي
البحرين ،أي بمعنى إيران توازن بين ما يجري في البحرين وما يجري في سوريا ،يريد
بأن يكون طرفا ً إيجابيا ً في مشاكل إقليمية كثيرة ال أعتقد بأن الواليات المتحدة األميركية
في هذه اللحظة تريد إليران بأن تكون شريكا إقليميا فعليا في كل المواقف وفي كل
المجاالت ،ولكن الواليات المتحدة األميركية تريد إليران أن تسحب نفسها وتنأى بنفسها
من معظم الملفات التي أقحمت نفسها فيها ،ملف حماس ،ملف حزب هللا ،ملف سوريا،
ملف العراق ،الملف النووي ،إذا ما فعلت ذلك إيران في هذه الفترة أعتقد بأن الواليات
المتحدة األميركية سوف تبدأ بالنظر إلى إيران على أنها طرف إيجابي في اإلقليم وفي
المنطقة ،وللحظة التي سوف يتحقق فيها ذلك ال أعتقد بأن الواليات المتحدة األميركية
سوف تهرع إلى أن تسلم أو تستسلم إليران على أي حال.
كيري والملفات المتعددة مع إيران
محمد كريشان :ولكن هي لم تهرع سيد آدم أيرلي ولكن هل ما يجري اآلن من بداية
صفحة جديدة ربما تكون السياسة األميركية هي األكثر حرصا ً عليه ألننا عندما نرى
السيد كيري كيف يعالج الملف السوري ،كيف يعالج المفاوضات بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،هو نفسه اآلن يتوجه لمحاولة تليين العالقات مع طهران.
آدم أيرلي :كال ،كال ال أعتقد ذلك ،وأعتقد أن هناك نقطتين أشار إليهما السيد حسن
والدكتور غسان أيضا ً أود أن أؤكد عليها في جوابي على سؤالك :أوالً الجميع يتحدث
عن الشخصيات شخصية الرئيس روحاني شخصية جون كيري ولكن األمر ال يتعلق
بالشخصيات بل يتعلق بالسياسات ،وأن الشخصيات قد تتغير ،روحاني جاذبيه أكثر من
سابقه ،أكثر ودية من أحمدي نجاد ،ولكن السؤال هو :هل تغيرت سياساته؟ والدكتور
غسان قال دعنا نكون حذرين هنا وأنا أتفق معه تماما ً إنه من المهم جداً أن نتذكر أوالً أن
الرئيس روحاني ليس القائد األعلى إليران ،ذلك الدور هو لعلي خامنئي كونه المرشد
األعلى ،وبناء على الدستور اإليراني وبناء على والية الحكيم أؤكد لكم أن الرئيس
روحاني ال يقوم بأي شيء دون تخويل من المرشد األعلى ،وهذا ينطبق على ما قام به
في نيويورك وأيضا ً سينطبق على المفاوضات في البرنامج النووي وأيضا ً سينطبق على
أي أتفاق في المستقبل ،وبالتالي األمر ال يتعلق بالشخصيات بل بالسياسات وبالمؤسسات
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التي تحكم إيران ،النقطة األخيرة وكما قال الدكتور غسان كل شيء في الشرق األوسط
مرتبط بعضه ببعض ال يمكن أن نعزل بلدا وقضية ما عن األخرى أو اآلخر ،وبالتالي ال
نستطيع الحديث عن مناقشات ومفاوضات حول الملف النووي بمعزل عن ما يحصل في
سوريا وعما يحصل في العراق وفي األراضي الفلسطينية وفي مصر ،ألن إيران هي
القوة الكبرى في المنطقة بعدد سكانها ،باقتصادها ،تاريخها وثقافتها ،وستؤدي دوراً في
المنطقة وأعتقد أن ما ينبغي أن نقوم به في الواليات المتحدة ومن هم شركاء معنا هو أن
نكون حذرين وأن نتذكر أن ما تلعبه إيران في كل المناطق هل هو دور إيجابي أم سلبي؟
أنا كنت السفير األميركي في البحرين منذ عام  7112إلى  7100وضيفك تحدث عن
البحرين وأشار إليها وأستطيع أن أقول لكم اآلن أنه دون أي شك أو أي صفة من
الصفات أستطيع القول أن الدور الذي تقوم به إيران في البحرين هو دور سلبي ،الدور
الذي يقومون به في الخليج ال ينظر إليه من قبل الكثيرين في الخليج على أنه تصرف
دولة ودية أو مسالمة ،وبالتالي دعونا أن ال نتحمس وأن ال ننجرف حول األعمال الرائعة
أو الموقف الذي شاهدناه في نيويورك قبل خمسة أيام من قبل روحاني ،ذلك أن خمسة
أيام من الزمن ال تلغي عقودا من السلوك السيئ وأن التهديدات واالعتداءات التي
حصلت كلها ال تلغيها خمسة أيام من الكالم.
كل هذه المالحظات والتحفظات الخاصة بإيران سنحملها إلى
محمد كريشان :على ٍ
ضيفنا في طهران مباشرة بعد الفاصل حيث سنتطرق إلى أي مدى العالقة بين إيران
والغرب خاصة في ملفات سوريا واألمن في الخليج يمكن أن تتأثر بشكل أو بآخر لهذه
العالقات الجديدة ربما بين طهران وواشنطن ،لنا عودة نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
محمد كريشان :أهال بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها
مستقبل العالقات األميركية اإليرانية في ضوء لقاء كيري و ظريف ،سيد حسين
رويواران في طهران :كل هذه المآخذ التي تحدث عنها سيد آدم أيرلي بالطبع لم يقع
تبديدها إلى حد اآلن ،كيف يمكن ربما الشروع في عالقات نوعا ما جديدة تستطيع فيها
إيران أن تحد من هذه المخاوف فيما يتعلق بهذه الملفات؟
حسين رويواران :يعني أتصور أن من غير المطروح أن تلتزم إيران بما تطلبه أميركا
والعكس صحيح انه أميركا تلتزم أيضا بما تطالب به إيران يعني إيران اآلن هي..
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محمد كريشان :لألسف الشديد ،آه تفضل.
حسين رويواران :هناك مساحات مشتركة يعني تطرح مسألة التعاون بينهما ،أميركا
تريد أن تغادر أفغانستان ،أمن الخليج ،المسألة السورية ،والكثير من الملفات اإلقليمية
األخرى ،كل هذه يمكن أن تكون يعني المساحات المشتركة هي نقطة االنطالق للتفاهم
بين هذين الطرفين ،هذا ال يعني أن يكون الطرفان متطابقان بالكامل ،ألن الرؤية بين
البلدين مختلفة ،ولكن أتصور المساحة المشتركة اآلن هي كبيرة لدرجة تسمح بالتعاون
والتفاهم فيما بينهما خدمة لمصلحة البلدين ومصلحة المنطقة.
محمد كريشان :ولكن هذه المساحات المشتركة سيد رويوران هل ربما تعني أن طهران
مستعدة لترضية واشنطن من جيب غيرها أكثر مما ستحاول أن ترضيها في ملفها
النووي.
حسين رويواران :ال أتصور أن إيران يعني تحاول من خالل الدفاع عن مصالحها
ومصالح دول المنطقة أن تتعامل مع الغرب ،يعني في الملف النووي اإليراني أعلن
السيد روحاني والسيد ظريف وزير الخارجية أيضا أنها تحاول إقناع الطرف اآلخر
برفع هواجسه والقبول بالضمانات التي تؤكد سلمية البرنامج النووي اإليراني ،هذا
يعني أن إيران تريد أن تعطي ضمانات منها وليس من دول المنطقة ،ولكن في الملفات
اإلقليمية نعم هناك امن إقليمي وامن وطني تتداخل فيه ..يعني تخلق معادلة معقدة،
هنالك تختلف المسألة بين إيران وأميركا..
مشاركة إيرانية متوقعة في جنيف 2
محمد كريشان :في هذه الحالة دكتور شبانة يعني مثال الملف السوري كانت واشنطن
لديها فيتو على حضور طهران لجنيف  2اآلن ربما األجواء تسمح بأن ال تمانع ال أحد
يتحدث في هذا الموضوع على كل حد اآلن..
غسان شبانة :نعم ،ال أعتقد بأن األجواء تسمح لهذه الدرجة ،لماذا؟ ألنه إذا ما نظرنا
إلى الطاقم الذي أعده الرئيس روحاني ليمثله ،يعني في الخارج جواد ظريف هو إنسان
ممتاز جدا بالنسبة للعالقات الدولية كوزير خارجية وهو يتكلم عدة لغات أجنبية ولكن
في الداخل علي شمخاني ،علي شمخاني هو إلى اليمين من خامنئي وهو رئيس األمن
القومي اإليراني في هذه اللحظة ،لذلك يعني روحاني يتكلم إلى الغرب بلسان ظريف
ويتكلم إلى اإليرانيين بلسان شمخاني ،شمخاني معروف عنه انه أحد المتشددين أو أحد
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أكثر المتشددين بالنسبة للقضايا اإلقليمية .هذا من ناحية ،من ناحية ثانية يعني لواء
القدس والحرس الثوري هم الذين يديرون الملف السوري وال اعتقد بأن روحاني
يستطيع أو بإمكانه أن يقرب أو يقترب من مثل هكذا ملف ،لذلك أنا ال اعتقد بأن أيدي
روحاني طائلة بالنسبة لهذه المواضيع لذلك اعتقد بأن الفجوة كبيرة جدا ما بين ما تريده
الواليات المتحدة األميركية في الملف السوري وما يريده روحاني في هذه اللحظة..
محمد كريشان :لكن الملف السوري دكتور ال يعني بالضرورة أن طهران مستعدة
للتخلي عن بشار األسد لكنها مستعدة ربما أن تثبت لواشنطن أنها قادرة على الضغط
على بشار األسد لقبول أشياء قد تكون مؤلمة..
غسان شبانة :روحاني بما انه اعترف بأن هناك استعماال للكيماوي بدأ بلغة جديدة جدا
عن نظيره احمدي نجاد ولكن في نفس الوقت هل يستطيع روحاني أن يطلب من قوات
القدس ومن الحرس الثوري أن يسحب الجيش اإليراني أو المليشيات اإليرانية التي
تقاتل إلى جانب األسد داخل سوريا؟ هذا سؤال مهم ،هل يستطيع أيضا إقناع حزب هللا
باالنسحاب أيضا من سوريا؟ هذا شيء أيضا مهم ،هل يستطيع أن يقنع حزب هللا
العراقي االنسحاب من سوريا؟ هذا أيضا شيء مهم جدا ،لذلك يعني كل هذه الملفات
هي في يد لواء القدس والحرس الثوري اإليراني ،ما يمكن لروحاني أن يفعله في هذه
الملفات التي تعتبر شائكة جدا بالنسبة للملف السوري ،هل باستطاعته أن يفعل كل ما
يريده الغرب من إيران؟ يعني ال احد يقول له فيتو على األسد أو صوتوا لألسد ،هذا
يعني شيء لروحاني الحق فيه ولكن إدخال ميليشيا ودعم ميليشيا أخرى لتتدخل في
الشأن السوري ،اعتقد أن هذا السؤال يجب اإلجابة عليه بصورة ايجابية وليس سلبية.
انزعاج خليجي من الحوار األميركي اإليراني
محمد كريشان :هناك أيضا العبون إقليميون سفير آدم أيرلي ،حليفكم إسرائيل وحليفكم
اآلخر دول الخليج بالتأكيد دول الخليج العربية لن تنظر بارتياح لهذه األجواء الجديدة
وبداية غزل ربما بين واشنطن وطهران ،كيف ستتعاطى واشنطن مع ذلك؟
آدم أيرلي :اعتقد أن واشنطن ينبغي أن تكون واضحة في موقفها والرئيس يجب أن
يكون واضحا جدا وقد كتبنا عن ذلك في الصحف األميركية ،الرئيس أوباما أوضح
موقف الواليات المتحدة ومع من تقف الواليات المتحدة ،اعتقد انه من المفهوم أن
شركائنا في دول مجلس تعاون الخليج يشعرون بقلق من هذه التطورات وطبعا واضح
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أنهم قلقون بأن الواليات المتحدة ..أن قوة التزام الواليات المتحدة إزائهم قد تضعف
نتيجة هذا التطور الجديد أو هذا التسخين الظاهري في العالقات مع طهران ،واعتقد أن
الرئيس أوباما وإدارته يجب أن يكونوا حذرين في التوضيح بشكل ال شك فيه ،الن
أميركا تفق بجانب أصدقائها في مجلس الدول الخليج وتدافع عن أصدقائها في دول
مجلس التعاون الخليجي وان أي شيء تقوم به الواليات المتحدة لن يكون على حساب
عالقاتنا اإلستراتيجية وشركائنا االستراتيجيين في دول مجلس التعاون الخليجي ،ألنه
بصراحة إذا أردنا أن نراهن من هو الفائز لو كان سباق خيل مثال أو سباق هجن
وأردنا أن نراهن على الحصان الذي سيكون في المركز األول وسيبقى معك خالل
الفترة كلها فهم دول مجلس التعاون الخليجي ،ال تراهن على الحصان الجميل الذي قد
يكون أجمل من غيره ويركض بشكل جميل لكن يجب أن تضعوا كل مراهناتكم
وأموالكم على الحصان الذي سيحقق الفوز ويبقى معك في كل السباقات وهذا يعني ذلك
مجلس دول التعاون الخليجي ،وبالتالي على إدارة أوباما أن تطمئن حلفائها بأننا معهم
وأن أي شيء نقوم به لن يعرض للخطر عالقاتنا والتزاماتنا..
محمد كريشان :ولكن هل يمكن أيضا لطهران أن تطمئن غيرها إذا سألنا سيد حسين
رويواران في نهاية هذه الحلقة هل يمكن لطهران أن تكون بين قوسين أكثر جدية في
الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالسالح النووي خالل بضعة أشهر كما تم الحديث من
قبل سيد ظريف والرئيس روحاني؟
حسين رويواران :يعني أوال في حل أزمة الملف النووي اإليراني هناك اختالف في
وجهات النظر هناك تراكم  53عاما من السلبية بين البلدين ،البعض يرى انه يمكن
تحديد إطارا زمنيا وبعد ذلك تعريف ما يجب أن يقوم به الطرفان أو أن تكون هناك
خطوة بخطوة وهذا يمكن أن تأخذ فترة زمنية اكبر ولكن أتصور أن إيران اآلن تراهن
على مسألتين :أوال الحوار مع الغرب مسألة والحوار اإلقليمي أيضا مطروح كأولوية
أولى للسيد روحاني والحوار مع المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة ستكون
ضمن أولويات السيد روحاني ،من هنا أتصور أن إيران ال تريد أن تتعامل مع الغرب
على حساب المنطقة بل تريد أن يعني تقلل من الفوارق والتقابالت القائمة على
المستوى اإلقليمي والدولي..
محمد كريشان :شكرا جزيال لك سيد حسين رويواران الباحث في الشؤون اإليرانية من
طهران ،شكرا أيضا لضيفنا من نيويورك السفير آدم أيرلي المتحدث السابق باسم
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الخارجية األميركية من واشنطن عفوا من نيويورك ليس من واشنطن ،وشكرا أيضا
لضيفنا هنا في األستوديو الدكتور غسان شبانة رئيس قسم العالقات الدولية بجامعة
ماريماونت األميركية ،دمتم في رعاية هللا وإلى اللقاء.
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