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IB
Διάλογος

ΗΠΑ-Ιράν
Σε

μία περίοδο διαρκών εντάσεων
στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών
Ιράν ο αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το
ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών του
με τον ιρανό ομόλογό του Χασάν Ρουχα
νί Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
ο οποίος επενδύει στον διάλογο
ώστε να παραμείνει ζωντανή η συμφωνία
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
έχει αναφέρει δημοσίως πως δεν
να πραγματοποιηθεί συνάντηση
αποκλείεται

Τραμπ Ρουχανί

Μπορεί να

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν

ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

γίνει

λόγος για αλλαγή
της αμερικανικής
πολιτικής έναντι του
Ιράν Δεν υπάρχουν
τέτοιες ενδείξεις Το
θέμα ωστόσο χρειά
ζεται στενή παρακο
λούθηση ενόψει της

δημοσίευσης του
σχεδίου ειρήνευσης για τη Μέση
Ανατολή και της ομιλίας του Τραμπ στη
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
Εξελίξεις δεν αναμένονται μέχρι τις
εκλογές της 17nç Σεπτεμβρίου
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζα
μιν Νετανιάχου πάντως κάθε άλλο παρά
βλέπει δημοσίως με καλό μάτι το διάλογο
με την Τεχεράνη
Αυτή τη στιγμή μία πιθανή εξήγηση
της διπλωματικής επιλογής του Τραμπ
να μιλήσει για πιθανότητα διαλόγου αν
απλώς δεν το έκανε από αβρότητα προς
τον Μακρόν ο οποίος προσκάλεσε τον
ιρανό υπουργό Εξωτερικών στη σύνοδο
των G7 στη Γαλλία είναι η επιθυμία
του να βάλει ο ίδιος την προσωπική του
σφραγίδα στις εξελίξεις όπως συμβαίνει
με την περίπτωση της Βορείου Κορέας
Θέλει δηλαδή πιθανώς να δημιουργήσει
ελπίδα στην ιρανική κυβέρνηση και να
της στείλει το μήνυμα πως αν βελτιώσει
τη διεθνή της συμπεριφορά θα ακολουθήσουν
διαπραγματεύσεις Για την ώρα
ο Ρουχανί απορρίπτει το ενδεχόμενο
καλώντας πρώτα τις Ηνωμένες
Πολιτείες να άρουν αυτές τις κυρώσεις
εναντίον της χώρας του
αμερικανικού

ισραηλινές

συζητήσεων

διπλωματικό παιχνίδι που έχει
ξεκινήσει ίσως καλλιεργήσει ένα
διαφορετικό κλίμα τις επόμενες
βδομάδες Το Ιράν άλλωστε βρίσκεται
ήδη υπό μεγάλη οικονομική πίεση Ο
Σεπτέμβριος θα είναι μήνας καθοριστικός
όχι μόνο για τις αμερικανοϊρανικές
σχέσεις αλλά και για τη Μέση Ανατολή
γενικότερα
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