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WASHINGTON — Kesepakatan yang 
dicapai Iran dengan Amerika 
Serikat, Rusia, Cina, Inggris, 
Prancis, dan Jerman pada 14 Juli 
lalu menutup perundingan panjang 
untuk mengakhiri sengketa soal 
nuklir Iran. Negara Barat menuding 
Iran mengembangkan senjata 
nuklir, tapi Teheran mengatakan 
itu untuk tujuan damai.

Kesepakatan yang dicapai 
di Wina itu mensyaratkan 
Iran menghentikan ambisinya 
membangun nuklir, dengan 
imbalan pencabutan sanksi PBB, 
Uni Eropa, dan Amerika Serikat 
yang menghantam ekonomi 
Republik Islam itu secara serius. 
Pencabutan sanksi akan membuat 
Iran bisa mengakses dana segar 
sekitar US$ 100 miliar.

Setelah pertemuan di Wina, 
tugas Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat John Kerry, juru 
runding AS dalam pembahasan 
nuklir Iran, belum bisa dikatakan 
selesai. “Medan perang” berikutnya 

adalah bagaimana memenangkan 
dukungan dari Kongres AS dan 
menenangkan negara sekutunya di 
Timur Tengah.

Kesepakatan nuklir itu harus 
disetujui Iran dan Kongres AS. 
Parlemen Iran menunggu sampai 
80 hari sebelum melakukan voting 
soal itu. Mereka kini membentuk 
komisi khusus untuk membahasnya. 
Menurut analis yang dikutip New 
York Times, kemarin, penundaan 
itu sepertinya untuk mengetahui 
sikap Kongres AS terlebih dulu.

Kongres AS memiliki waktu 
dua bulan untuk mengkaji 
kesepakatan yang dilakukan 
pemerintahan Barack Obama itu 
sebelum memutuskan menerima 
atau menolak. Obama berjanji 
akan menggunakan hak veto jika 
Kongres menolak. Jika itu terjadi, 
Senat dan DPR AS memerlukan 
dukungan dua pertiga suara untuk 
mematahkan veto tersebut. 

Untuk menenangkan koleganya 
di Timur Tengah, John Kerry akan 
datang dalam pertemuan Negara 
Kerja Sama Teluk di Doha, Ibu 
Kota Qatar. “Saya akan melakukan 
perjalanan ke Doha dalam 

beberapa minggu untuk bertemu 
dengan seluruhnya (Negara Dewan 
Kerja Sama Teluk),” kata Kerry 
dalam wawancara dengan surat 
kabar Arab, al-Sharq al-Awsat, 
yang terbit kemarin. Negara Dewan 
Kerja Sama Teluk terdiri atas Arab 
Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, 
Kuwait, Oman, dan Qatar.

Di Timur Tengah, Israel 
secara terus terang menentang 
kesepakatan itu dan mendesak 
Kongres AS menolaknya. Sekutu 
AS lainnya, yaitu Arab Saudi, 
yang diperintah oleh penguasa 
muslim yang Sunni, curiga 
bahwa kesepakatan itu hanya 
akan menguntungkan Teheran 
yang selama ini ditudingnya 
mengobarkan konflik sektarian 
di kawasan ini melalui perang di 
Yaman, Irak, dan Suriah.

Di dalam negeri, tugas Kerry 
juga tak ringan. Ia ditugaskan oleh 
Barak Obama, bersama Menteri 
Energi Ernest Moniz dan Menteri 
Keuangan Jack Lew, untuk 
membela kesepakatan nuklir itu 
dalam dengar pendapat di Kongres 
AS, hari ini.  Obama juga mengirim 
Menteri Pertahanan Ashton Carter 
ke Israel dan negara Timur Tengah 
lainnya untuk menenangkan para 
sekutunya  itu.

Partai Republik, yang menguasai 
mayoritas di Senat, selama ini 
menjadi pengkritik vokal dari 
kesepakatan itu, dan menyebut 
hasil perundingan Wina lemah dan 
tidak memberikan jaminan kuat 
bahwa Iran tidak akan membangun 
senjata nuklir secara diam-
diam. Penentang lainnya adalah 
organisasi lobi Yahudi, American 
Israel Public Affairs Committee 
(AIPAC). AIPAC dan sejumlah 
organisasi lainnya mengalokasikan 
dana iklan US$ 20-40 juta untuk 
kampanye menolak kesepakatan 
itu.  GLOBEANDMAIL.COM | USATODAY.COM | NEW YORK 
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REAKSI ATAS KESEPAKATAN NUKLIR IRAN

Pemerintah Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB 
ditambah Jerman mencapai kata sepakat soal negosiasi nuklir 

Teheran. Sanksi ekonomi terhadap Iran juga akan dicabut sebagai 
pertukaran dengan pembatasan jangka panjang atas 

program nuklir Iran.
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GEDUNG PUTIH

Presiden Barack 
Obama: Diplomasi 
adalah solusi yang 
lebih disukai untuk 

mencegah ambisi nuklir Iran.

UNI EROPA

Jerman, Prancis, 
dan Inggris sudah 
membentuk Aliansi 
Bisnis Eropa-Iran 

untuk memulai perdagangan 
dengan Iran. Jerman telah 
mengirimkan delegasi bisnis ke 
Teheran. Sejak 2013, ekspor 
Jerman ke Iran jatuh dari 4,7 
miliar menjadi 2,1 miliar euro

PBB

Dewan Keamanan 
dengan suara 
bulat mendukung 
kesepakatan nuklir 
itu.

RUSIA

Presiden Vladimir 
Putin: Mengambil 
keuntungan dari 
kesepakatan itu. 
Rusia adalah pemasok utama 
senjata Iran. Moskow akan 
segera melanjutkan penjualan 
sistem rudal permukaan-ke-udara 
S-300 ke Teheran.

KONGRES AS

Memiliki 60 hari untuk 
memutuskan apakah akan 
menyetujui atau menolak 
kesepakatan itu. Para hawkish 
di kubu Republik mendesak agar 
kesepakatan itu dibatalkan.

ISRAEL

Benjamin Netanyahu: 
Perdana Menteri telah 
meminta Kongres AS 

untuk menolak kesepakatan itu.
Israel tidak mengesampingkan 
adanya kemungkinan aksi militer 
sepihak terhadap fasilitas nuklir 
Iran.

NEGARA TELUK

Tidak diikutkannya 
Dewan Kerja Sama 
Negara Teluk dalam 
pembicaraan rahasia 
itu membuat banyak anggota 
Dewan ini tidak nyaman.

PEMIMPIN TERTINGGI IRAN

Pemimpin tertinggi Iran 
Ayatollah Ali Khamenei 
memuji slogan 
publik “Kematian 

untuk Israel, kematian untuk 
AS” menyusul pengumuman 
kesepakatan nuklir. Pengawal 
Revolusi Iran menentang keras 
kesepakatan itu.

Menteri Pertahanan AS Ash Carter (kiri) bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz di Istana Al-Salam, Jeddah, kemarin.  
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Obama juga mengutus Menteri Pertahanan ke 
Timur Tengah untuk menenangkan sekutunya.


