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 Political سياسی

  
   سھراب شباھنگ :برگردان از

  ٢٠١٧  می٠٢

  در بارۀ ستراتيژی امريکا دو سند
   در مقابله با رژيم جمھوری اسالمی 

٢  

  مھار کردن تھران 

  پيشنھادی به دولت جديد امريکا در زمينۀ اتخاذ سياست مقابله با ايران

  )٢٠١٧ چ مار٢٨ –مؤسسۀ واشينگتن در بارۀ سياست خاور نزديک (

 مايکل سينگ

را نگاه خواھد داشت يا آن را به دور خواھد انداخت؟ ] با ايران[ی ئ موافقت نامۀ ھسته ترمپآيا رئيس جمھور 

لمللی مھم ھرچند اين جنبۀ کليدی سياست او در مورد ايران ممکن است برای سياست گذاران و کسب و کار بين ا

 اشتباه خواھد بود که خود را صرفاً بر يک جنبۀ تاکتيکی متمرکز ترمپترين جنبه را تشکيل دھد، اما برای دولت 

باشد يا تحميل تحريم ھای جديد يا مذاکره با ) برجام(کند، خواه اين جنبه سرنوشت برنامۀ جامع برای اقدام مشترک 

  .رھبران ايران

 برای رسيدن به ستراتيژیت جديد اين است که نخست اھداف اياالت متحده را تعريف و مسير محتاطانه تر برای دول

ن شوند و در مقابل يياين روندھا بايد بر اساس منافع اياالت متحده در خاورميانه و فراتر از آن تب.  کندتعيينآنھا را 

رابطه با ايران سه ھدف اھميت ويژه در . موضوعات بی شماری که اياالت متحده با آنھا برخورد دارد تعديل گردند

  :ای دارند

 يا پيشرفت مھم در توانائی برای اين –ی ئبازداشتن ايران از به دست آوردن يا توسعۀ سالح ھای ھسته  -١

  .یئ و بازداری از اشاعۀ تکنولوژی سالح ھای ھسته –کار 

ی اش خواه از ئف متحدان منطقه  با منافع اياالت متحده و تضعيتقابلمقابله با تالش ھای ايران در زمينۀ  -٢

 ھای او در مقابل کشتی دشواریطريق نيروھای شبه نظامی نيابتی، حمايت از گروه ھای تروريستی و يا 

 .یئرانی در آبراه ھای منطقه 

 .جلوگيری ايران از ايجاد يا حمايت حمالت تروريستی يا حمالت سايبری در سطح جھانی -٣
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 قوی تر است، در ٢٠٠٩ايران اکنون از . رو خواھد شده  موانع بزرگی روب در تعقيب اين اھداف باترمپدولت 

از بسياری از تحريم ھای بين المللی . منطقۀ شرقی مديترانه، عراق، يمن و جاھای ديگر اعمال قدرت و نفوذ می کند

 است و در صورتی ش می گرديد رھا شدهليتيکو مانع بلندپروازی ھای ژئوپ بر اقتصاد او سنگينی می کرد وکه قبالً 

 امريکای ئکه اياالت متحده بخواھد برجام را فسخ و تحريم ھا را از نو تحميل کند متحدان خارج از خاورميانه 

 ضعيف ٢٠٠٩ی اياالت متحده نسبت به سال ئائتالف ھای خاورميانه . حمايت کمتری از اين اقدامات خواھند کرد

ک ستراتيژي در منطقه و بخشی به علت متارکۀ نسبی تعھد و جدائی ات و اختالالت شديدتغييرترند بخشی به خاطر 

 . ی اشئ از شرکای خاورميانه امريکا

ايران ] مھار[ بازدارندگی ستراتيژیکه بتواند اھدافش را به رغم اين موانع به پيش ببرد بايد  اياالت متحده برای اين

الت متحده ا منافع اينبرد فراخواندنوری اسالمی از به  يعنی دفاع مھيبی که باعث دلسرد شدن جمھ–را به کار گيرد 

در اجرای چنين . و متحدانش گردد برپا سازد و در صورت تخطی ايران ھزينه ھای سنگينی بر او اعمال کند

ی برای حمايت از تشديد فشار بر ايران و ئی واشينگتن بايد اولويتی برای کسب حمايت بين المللی و منطقه ستراتيژي

  .جبھۀ متحدی در مقابل او قايل شودارائۀ 

  :  بازدارندگی ايران بايد سه رکن داشته باشدستراتيژی

جای رھا کردن برجام و يا تعھد يک جانبه نسبت به آن تعھد ه اياالت متحده بايد ب.  و ارتقای برجامءاجرا -١

  .ھمۀ متحدان به اجرای آن و اصالح معايبش را تضمين کند

اياالت متحده ھمراه با متحدانش بايد تالش ھای ايران برای گسترش . ی ايرانئنطقه مقابله با فعاليت ھای م  -٢

تأکيد خاصی .  ايجاد می کند به عقب براندامريکا يا منافع امريکاقدرتش را ھرجا که تھديدی برای متحدان 

رميانه و فراتر بايد بر سوريه، عراق، يمن و بر مقابله با شبکۀ نيروھای نيابتی مورد حمايت ايران در خاو

 .از آن صورت گيرد

 اياالت متحده بايد به متحدانش در ايجاد نھادھای امنيتی و .ی اياالت متحدهئتقويت اتحادھای منطقه  -٣

 ھا و براندازی سياسی را راکتنيروھائی کمک کند که متناسب با تھديدھای واقعی ايران که تروريسم، 

ايد دوجانبه باشند بلکه بايد به ائتالف ھای منسجم چند جانبه ای اين کمک ھا نه تنھا ب. دربر می گيرد باشند

 امنيت خليج بين اعضای شورای ھمکاری خليج شکل گرفت مذاکرۀکه در زمان جورج بوش به صورت 

اياالت متحده ھمچنين بايد . فزايند و مراکش را ھم به اين ائتالف بيدوباره جان ببخشند و اردن، مصر

د با اسرائيل را توان ببخشد و به دنبال ھمکاری عميق تر بين اعراب و اسرائيل ک خوستراتيژيھمکاری 

مذاکره با ايران در صورت لزوم بايد ادامه يابد . در موضوع ايران، تروريسم، و ديگر موضوعات باشد

 ی ما صورت گيرد و با تماس با مردم ايران تکميلئاما بايد ھرجا که ممکن است به ھمراه شرکای منطقه 

 .شود

 .متن کامل اين نوشته در زير می آيد يک رشته سياست ھای مشخص دربارۀ ھر رکن پيشنھاد می کند

  

  مھار تھران

  مقدمه
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 به اين پرسش می پردازد که آيا برجام نسبت به ايران غالباً ] امريکا[بحث و گمانه زنی در بارۀ سياست دولت جديد 

بايد حفظ گردد يا به ) لمانا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين به عالوۀ اامريک يعنی ۵+١ی بين ايران و ئتوافق ھسته (

. اما طرح چنين پرسشی به منظور پی ريزی يک سياست جديد در بارۀ ايران، نادرست است. دور انداخته شود

 ٨طی مدت : ی جاودانه کردن اشتباه دولت اوباماستا، به معن]نگھداری يا کنار نھادن برجام[شروع از اين مقدمه 

ی نگاه کرده است؛ اکنون بايد به عکس، مسألۀ ئسال اياالت متحده به سياست در بارۀ ايران از عدسِی مذاکرات ھسته 

ی ايران تنھا يا در درجۀ اول به خاطر ئبرنامۀ ھسته . ی را از عدسِی سياستی وسيع تر در بارۀ ايران نگاه کندئھسته 

ی نيست که اين چنين نگران کننده است بلکه به خاطر تھديدات ئاعۀ ھسته منفعت عمومی اياالت متحده در عدم اش

در منطقه است، که ) ١(ايران سردستۀ دولت ھای تجديد نظر طلب . وسيع تری است که ايران به وجود می آورد

 سياست ھای ھرچند.  دھدتغييری را به نفع خود به زيان اياالت متحده و متحدان او ئتصميم دارد تعادل قدرت منطقه 

روست اما با قطعيت می توان گفت که مھم ترين ه  در خاور ميانه با آن روبامريکاايران تنھا مسأله ای نيستند که 

تالش ھای ايران در زمينۀ گسيل نيرو باعث ثبات : مسأله اند و به طور مادی در بسياری مسايل ديگر سھم دارند

النی کرده و موجب افزايش خشم و رنجش عرب ھای سنی و برآمد زدائی در لبنان شده، جنگ داخلی سوريه را طو

  .  گروه ھای جھادی مانند داعش گرديده است

که رھبری ايران   يعنی تضمين اين– بازدارندگی را دنبال کند ستراتيژیدر پاسخ به اين وضعيت، اياالت متحده بايد 

با اين . ی را بفھمدئود با نظم غالب بين المللی و منطقه  و فوايد انطباق خامريکا منافع زير سؤال بردنھزينه ھای به 

ھرچند ايران نشان داده که بازيگری : ھمه واشينگتن بايد بپذيرد که تھران دشمنی است که مھار کردنش دشوار است

 خردورز است و ھزينه ھا و منافع را می سنجد و مسيری را برمی گزيند که تصور می کند برای منافع رژيم بھترين

 نوعی پيشداوری نيست بلکه ستونی ايدئولوژيک است که به سادگی از آن جدا ئی بودنش صرفاً امريکاباشد، اما ضد

به اين خاطر است که روابط بھتر با اياالت متحده برای ايران کششی ندارد ھرچند به نظر می رسد که . نخواھد شد

بط با واشينگتن در پرتو منافع ديگر ايران درگير بحث مقامات رسمی رژيم به شدت در بارۀ چگونگی ادارۀ بھتر روا

ايران طی ھزاران سال يکی از متنفذ ترين : ی ھوسی تازه و زودگذر نيستئتمايل ايران برای سلطۀ منطقه . اند

. کشورھای منطقه بوده است و مناقشات آن با ديگر امپراتوری ھای قديمی منطقه به پيش از ظھور اسالم می رسد

در ] يا رھبری[ احتماال داشتن نقشی کليدی – انقالبی يا دموکراتيک، طرفدار يا ضد غرب – در ايران ھر رژيمی

 با تقابلئی و بلندپروازی ھژمونيک است که امريکااين آميزۀ رويزيونيسم ضد . منطقه را ھدف خود قرار می دھد

  .ايران را اين چنين دشوار می سازد

  :پيشرفت در زمينۀ سه ھدف بزرگ زير را دنبال کند بازدارندگی ايران بايد ستراتيژی

ی و جلوگيری از پيشرفت او در توانائی ھای ئ جلوگيری ايران از ساختن يا خريد سالح ھسته .یئمسألۀ ھسته  -١

که ايران ديگر دولت ھا يا  افزون بر اين بايد از اين). توليد سوخت، تسليح و تحويل(ی ئسالح ھای ھسته 

  .ی سھيم کند باز داشته شودئتی را در تکنولوژی ھسته بازيگرھای غير دول

 با منافع اياالت متحده در خاورميانه و تقابلمقابله و به شکست رساندن تالش ھای ايران در . یئمسألۀ منطقه  -٢

 .آسيای جنوبی و مرکزی و تالش ھايش برای از ميان بردن متحدان اياالت متحده در اين مناطق

ايران از برپا کردن حمالت تروريستی يا سايبری به اياالت متحده يا منافع او، جلوگيری . مسألۀ جھانی -٣

 منافع اياالت نبردفرا خواندنی که به دنبال به ولتيجلوگيری از پشتيبانی ايران از دولت ھا يا بازيگران غيرد

 .متحده اند
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ی آن و اَعمال مشخصی که دولت ی برای دست يابی به اھداف ياد شده، موانع پيش روستراتيژيپاراگراف ھای زير

  جديد برای پيشبرد آن بايد انجام دھد مطرح می کنند 

 

 پس زمينه

ک اوباما می توان گفت اين است که موضوعی مورد پيشين بارکمترين چيزی که در بارۀ ميراث رئيس جمھور 

االت متحده و ايران را جزو تحسين کنندگان او نه تنھا برجام بلکه برقراری مذاکرات مستمر بين اي. اختالف است

اما ھنگامی که .  مخالفی دارندسرزنش کنندگان او نظر کامالً . باالترين کاميابی ھای سياست خارجی او می دانند

.  زمام امور را در دست گرفت ديدگاه ھا در مورد ايران اين چنين قطبی نبودند٢٠٠٩رئيس جمھور اوباما در سال 

ی ئ پيگيرانه برنامۀ ھسته امريکا ھمگانی برخوردار بودند و مردم  از پشتيبانی تقريباً قوانين مربوط به تحريم ايران

خود اوباما رويکرِد تحريم ھای يکجانبه و بين المللی، تھديد با . ايران را ھمچون تھديدی بزرگ رده بندی می کردند

مھور قبلی جورج دبليو بوش تکامل  را که توسط رئيس ج۵+١نيروی نظامی ھمراه با ديپلوماسی چندجانبه از طريق 

اما اوباما تالش پرتوانی در جھت افزودن مذاکرات مستقيم دوجانبه با ايران به . يافته بود، تا حد زيادی ادامه داد

 نيز وارد مذاکرات دوجانبه با ايران شده بودند اما تماس مستقيم امريکادولت ھای قبلی ( قبلی به عمل آورد ستراتيژی

). ی را به تعليق غنی سازی اورانيوم و بازفرآوری پلوتونيوم از جانب ايران مشروط می کردندئسته در موضوع ھ

 در مورد به زير سؤال بردن امريکابه موضع رسمی ] مذاکرۀ غير مشروط دوجانبه با ايران[اين کار اوباما 

  .مشروعيت رژيم ايران پايان داد

 موجود در نظر گرفته شده ستراتيژی با قصد پشتيبانی از ءھرچند ممکن است در ابتدا] جديد[اين نقاط عزيمت 

 ايران تا حد زيادی جانشين چارچوب مذاکرات –مذاکرات مستقيم اياالت متحده . باشند، بعداً بر آن تفوق پيدا کردند

. د پائين تر از خواست ھای ديرپای بين المللی از ايران بود گرديد و توافقی که بعداً از اين تماس ھا به دست آم۵+١

ی بلکه ھمچنين به منظور بازکردن فصلی در نزديکی بين ئدر ھمان حال مذاکرات نه تنھا برای حل بحران ھسته 

ھای  در برابر تالش تقابلدر طول اين مسير اياالت متحده تا حد زيادی از . اياالت متحده و ايران ھم به راه افتاد

ايران در زمينۀ گسترش قدرت در خاورميانه و جاھای ديگر خودداری کرد و حتی به متحدان سنتی خود اصرار 

ک بسيار متفاوتی نسبت به ستراتيژي با چشم انداز ترمپدر نتيجه دولت . کنند» تقسيم«نمود که منطقه را با تھران 

برنامۀ ھسته . آشکارترين تفاوت، خوِد برجام است. روسته  داشت، روب٢٠٠٩چشم اندازی که دولت اوباما در سال 

ايران ھنوز به .  بزرگ تر است حتی اگر توسعۀ سريع آن تا حد زيادی متوقف شده باشد٢٠٠٩ی ايران اکنون از ئ

 اولی صريحاً در برجام مجاز دانسته –ی ادامه می دھد راکتتحقيق و توسعه در زمينۀ سانتريفوژ و پيشبرد برنامۀ 

ايران تا حد زيادی به موافقت نامه پای بند مانده است ھرچند . ومی به طور کلی از آن حذف گرديده استشده و د

کاھش قابل مالحظۀ گزارش ھای آژانس بين المللی انرژی اتمی در بارۀ فعاليت ھای ھسته ای ايران و معافيت ھای 

، به –رای حل و فصل مناقشات به وجود آمده  ارگانی که توسط برجام ب–اعطا شده به ايران توسط کميسيون مشترک 

اياالت . بايد با احتياط تلقی شوند] در بارۀ رعايت الزامات برجام از سوی ايران[ اند که چنين داوری ھائی ااين معن

 بخشی با ھدف کسب امتياز اضافی از واشينگتن،  نيز به رغم شکايت ھای ايران، که احتماالً ۵+١متحده و اعضای 

 منظور منحرف کردن سرزنش ھا به خاطر مسايل دائمی اقتصاد ايران اظھار می شود و بخشی صرفاً بخشی به 

واقعيت اين است که ھرچند . منعکس کنندۀ بيان مبھم برجام  است، سھم خود را از موافقت نامه دريافت کرده اند
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اين کشور منافع اقتصادی بزرگی از ادغام مجدد اقتصادی ايران در اقتصاد جھانی مسير ھمواری نپيموده است، اما 

  . برجام به دست آورده که با مرور زمان بيشتر می شود

 حزب هللا، که کنترول. ی ايران طی ھشت سال گذشته بی وقفه رشد کرده استئدر ھمان حال فعاليت ھای منطقه 

 آميزه ای –می ايران و نواب او سپاه پاسداران انقالب اسال. نايب ايران است، و متحدانش بر لبنان تحکيم يافته است

 مسلماً –از نيروھای حزب هللا، شبه نظاميان سوری و جنگجويان شيعی که از عراق، پاکستان و افغانستان آمده اند 

نيروھای شبه نظامِی زير رھبری يا متحد ايران در عراق نقش برجسته . قوی ترين نيروی زمينی در سوريه ھستند

نيروھای نظامی ] بی ميالنه[د رسمی دولت عراق و پذيرش نادلخواه ئيده داشته اند و تأای در نبرد با داعش برعھ

 مشخصی به عمل آورده ستراتيژی تغيير، ايران ]سوريه و عراق[در ھر دو جا . اياالت متحده را به دست آورده اند

به پذيرش علنی و بيان ) ٢(» انکار ظاھراً قابل قبول«گذار از نيروی شورشی به نيروی ضد شورش، از : است

ع جنازۀ کشته شدگان شبه نظامی شيعی ييافتخار آميز و تبليغاتی در پشتيبانی از حزب هللا و ديگران، پخش جزئيات تش

  .و سپاه پاسداران و از آن باالتر تأمين مالی تبليغات و ديدارھای قاسم سليمانی فرمانده نيروھای قدس سپاه پاسداران

ی يمن که مورد پشتيبانی ايران ھستند حکومت آن کشور را که از نظر بين المللی به رسميت در جای ديگر، حوثی ھا

شناخته شده است سرنگون کرده و نيروھای عربستان سعودی و امارات متحد عربی را به بی حرکتی کشانده اند و به 

 بنا به گزارش ھا حمايت ايران از .رانی بين المللی باب المندب ھستندکنترول آبراه کشتينظر می رسد که به دنبال 

معلوم شده که سپاه پاسداران در تحريک و تداوم . طالبان در افغانستان به صورت دراماتيکی گسترش يافته است

  .خشونت ضد حکومتی در بحرين نقش داشته است

ن ايران و متحدان به نظر می رسد که پيوندھای بي. ی آن نيست که ايران در ھمه جا موفق بوده استااينھا به معن

ظھور داعش منافع ايران را در سوريه و عراق .  به وخامت گرائيد٢٠١١فلسطينی او در آغاز قيام ھای عربی سال 

دخالت روسيه در سوريه برکتی دو پھلو برای ايران بوده، از يک سو اين دخالت باعث حفظ . به خطر انداخته است

برای [ را در مديترانۀ شرقی گسترش می دھد، از سوی ديگر اين خطر رژيم اسد شده که تھران از کانال او قدرتش

افزايش تعرض ايران ھمراه با پس کشيدن . وجود دارد که در منازعات سوريه به شريک کھتر تبديل گردد] ايران

  .اياالت متحده باعث وحدت و عمل مشترک شورای ھمکاری خليج شده که البته نتايج آن چند پھلو است

بين المللی برجام باعث تفرقه ھای درونی مشابه آنچه در واشينگتن وجود دارد در ميان متحدان اياالت در عرصۀ 

رو ه در اروپا اين موافقت نامه به عنوان موفقيتی فوق العاده با استقبال مشابه چپ و راست روب. متحده نشده است

امتيازھائی به ايران در جريان مذاکرات بدون اطالع شد، حتی دولت فرانسه، که در بارۀ آمادگی دولت اوباما به دادن 

متحدان اروپائی اياالت متحده در احساس .  وارد مشاجره شده بود، از برجام استقبال کردامريکادولت ھای دوست، با 

  از ايران دارد سھيم نيستند؛ در اروپا تقريباً ھيچ تمايلی برای کنار نھادن برجام و دادن پاسخامريکاخطری که 

اين عدم تمايل در شرايطی است که اروپا با توجه به نزديکی . ی ايران وجود نداردئھماھنگ به فعاليت ھای منطقه 

 ھای ايران و نتايج جنبی منازعات سوريه که توسط قدرت ايران طوالنی شده است، بيش از اياالت متحده در راکت

 ايران ھمچون يک متحد، ھم در خاورميانه و ھم در روسيه و چين به نوبۀ خود به. معرض خطر ايران قرار دارد

  . سه در اين آرزو که نقش بين المللی اياالت متحده کاھش يابد سھيم اند عرصۀ بين المللی نگاه می کنند زيرا ھر

رؤسای جمھور بوش و .  با آن روبروستترمپاتی است که دولت تغييراين يکی از مشخص ترين و آشکارترين 

ک عمومی با اروپا و حتی با روسيه ستراتيژيبه ھنگام به دست گرفتن زمام امور از نوعی ھمگرائی اوباما، ھر دو 

ی و نيز ئاين ھمگرائی به خاطر اولويتی بود که ھريک از اينان برای عدم اشاعۀ ھسته . و چين برخوردار بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ن کشورھا تا حد زيادی با اھداف اياالت از آنجا که اي. جلوگيری از برخورد بين اياالت متحده و ايران قايل بودند

مثالً بر سر ( و تاکتيک ھا فائق آيند ستراتيژیمتحده توافق داشتند، می توانستند بعداً بر مناقشات مربوط به 

ست يعنی وره  با وضعيت مخالفی روبترمپدولت ). اعتراضات اروپا در زمينۀ تحريم ھای خارج از سرزمينی

ی ايران ندارند و مشتاق تعميق ئ و اين دولت ھا که توجه چندانی به بدرفتاری غيرھسته ک بين اوستراتيژيواگرائی 

  . روابط بازرگانی و ديگر روابط با تھران ھستند

 اسرائيل، ترکيه و نيز کشورھای عرب سنی –متحدان اياالت متحده . البته در خاورميانه وضعيت بسيار متفاوت است

 با وجود اين، اکنون ھيچ يک از آنھا با توجه به نگرانی ھايشان در اين باره که گزينۀ . اشتياقی برای برجام نداشتند–

 بدتر خواھد –ی ايران و خواه برخورد نظامی بين اياالت متحده وايران ئ خواه بازگشت فعاليت ھای ھسته –جانشين 

ن آنچه را که از نظر ايشان جسارت اما ھمگی می خواھند که اياالت متحده و ديگرا. بود، خواھان فسخ برجام نيستند

بين . فزايندۀ ايران در منطقه است به عقب برانند و ھيچ کدام باور ندارند که برجام بايد مانعی برای چنين پاسخی باشد

ی ايران کيفيت و توانائی ھای الزم را دارد ئاين متحدان تنھا اسرائيل نشان داده است که در مقابل فعاليت ھای منطقه 

 در مقابل تھران در لبنان، سوريه و عراق نشان نداده اند و ايران توانسته در تقابلیی، ئر قدرت ھای منطقه  ديگ–

برخی از . که به طور مستقيم مورد تالفی جوئی قرار گيرد  کند بی آنأيمن و بحرين به نحو مؤثری نقشی مخرب ايف

، پيوند ھای اقتصادی ]یئمتحدان غير خاورميانه [يگر اين دولت ھا، درست مانند متحدان اياالت متحده در جاھای د

که )  با دوبی و روابط انرژی با ترکيهبحریمانند حمل و نقل (نيرومند پساتحريمی با ايران برقرار خواھند کرد 

  .باعث تضعيف ھرگونه اقدام جبری به ضد ايران توسط واشينگتن خواھد شد

  : االت متحده در مقابل ايران بايد بر موانع زير غلبه کند جديد ايستراتيژیدر نتيجۀ اين تحوالت، ھر 

  موضوعات مربوط به برجام-١

  ،اگر اياالت متحده بدون نقض فاحش برجام از سوی ايران از اين موافقت نامه خود را کنار بکشد

واشينگتن به لحاظ ديپلوماتيک منزوی خواھد شد و در امر گردآوردن متحدان حول برخورد جايگزين، 

  .دچار مشکل بزرگی خواھد گرديد

  ی ايران را حل و ئالت متحده در بارۀ برنامۀ ھسته ا که تنھا بخشی از نگرانی ھای اي– پذيرش برجام

 به معنی رھا –ی ايران در مقابل منافع اياالت متحده را ناديده گرفت ئ ھای غير ھسته سؤالفصل کرد و 

ن صادرات نفت ايران يا جلوگيری ايران از استفاده از کردن مؤثرترين ابزارھای تحريم مانند سد کرد

 . سيستم مالی بين المللی است

  ی او به ھمکاری با اياالت متحده در ئحتی اگر اياالت متحده به برجام پای بند بماند متحدان غير خاورميانه

 .خواھند دادی و جھانی ايران تمايلی نشان نئی منطقه ئتالش برای مقابله با فعاليت ھای غيرھسته 

 درآورند، به ايران امکان می دھد نيروھای ء برجام، اگر ھمۀ طرف ھا به آن پای بند بمانند و به اجرا 

 سال و ٥ تحريم ھای سازمان ملل روی اين دو مورد به ترتيب ظرف –ی خود را رشد دھد راکتمتعارف و 

بين المللی ايران نيز رشد خواھند کرد و  سال به پايان خواھد رسيد، اقتصاد ايران و پيوندھای بازرگانی ٨

 .ک ايران و فرسايش اھرم ھای اياالت متحده خواھند شدستراتيژيمجموع اينھا باعث بھبود وضعيت 

ھمراه با گسترش جای پای نظامی روسيه در منطقه به طور کلی ،  افزايش پيوند نظامی روسيه و چين با ايران-٢

  . و کاھش اعتبار گزينۀ نظامی به ضد ايران خواھد گرديدباعث کاھش آزادی عمل اياالت متحده
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    . سال گذشته٨ی طی ئک و شايد عملياتی اياالت متحده با متحدان منطقه ستراتيژي خراب شدن پيوندھای -٣

  ادامه دارد

 


