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1. مقدمه تحلیلی

نیمه سوم دی ماه، دولت ایاالت متحده آمریکا برای دومین بار ضمن عدم تائید پایبندی 

ایران به برجام، تعلیق تحریم های هسته ای را تمدید کرد. هم زمان با این اقدام، کاخ سفید طی 

بیانیه ای از قول رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که بازیگران کلیدی اروپا )انگلستان، فرانسه و 

آلمان(  تا موعد بعدی تصمیم گیری دولت این کشور در مورد تمدید تحریم های هسته ای )22 

اردیبهشت 1397( وقت دارند تا اقدامات الزم برای رفع اشکاالت موردنظر آمریکا در توافق 

هسته ای را انجام دهند. در غیر این صورت آمریکا با عدم تمدید تحریم های هسته ای از برجام 

خارج خواهد شد. همچنین در بیانیه مذکور، از اروپایی ها خواسته شد تا چهار تغییر اساسی در 

جهت رفع اشکاالت توافق هسته ای با ایران ایجاد شود1؛ 1. از ایران خواسته شود تا اجازه دهد 

بازرسی های فوری از هر مرکزی که بازرسان بین المللی درخواست می کنند صورت پذیرد، 2. 

از اینکه ایران »هیچ گاه« به بمب اتمی دسترسی پیدا نخواهد کرد اطمینان حاصل شود، 3. تاریخ 

انقضایی برای تعهدات برجامی ایران وجود نداشته باشد و 4. بین فعالیت های هسته ای و ساخت 

موشک های دوربرد ارتباط برقرار شود. بسیاری از این اقدام آمریکا تحت عنوان »ضرب االجل 

120 روزه آمریکا برای اروپایی ها« نام بردند.

اینکه بعد از پایان مهلت مقرر شده توسط دولت آمریکا )22 اردیبهشت( برای تحقق 

خواسته های مطرح شده، سایر بازیگران توافق هسته ای به شمول ایران، روسیه، چین، انگلستان، 

فرانسه و آلمان چه رفتاری را از خود نشان می دهند، احتماالً موجب ائتالف های جدیدی خواهد 

برجام«، »عدم تغییر  »تغییر  متغیر  قبال چهار  در  هسته ای  توافق  بازیگران  رفتار  اساس  بر  شد. 

برجام«، »مذاکره و توافق موشکی« و »عدم مذاکره و توافق موشکی«، مجموعًا هفت حالت 

احتمال دارد اتفاق بیافتد که نتیجه هر یک ائتالف های جدیدی از بازیگران را حول دو محور کلی 

»فعالیت های هسته ای« و »برنامه توسعه توان دفاعی موشکی ایران« ایجاد کند.2   
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حالت اول  با این فرض بنا می شود که ایران از موضع خود مبنی بر تغییرناپذیری برجام 

کوتاه آمده و با سایر بازیگران مذاکراتی را برای ایجاد تغییراتی در آن و گنجاندن بحث توان 

دفاعی موشکی و سیاست های منطقه ای، انجام دهد. در این حالت ائتالف 1+5 به شکل کنونی 

باقی مانده و توافق[های] جدیدی در موضوعات هسته ای، موشکی و سیاست های منطقه ای ایران 

حاصل خواهد شد. 

حالت دوم برای زمانی متصور است که بعد از پایان ضرب االجل 120 روزه دولت آمریکا 

در اردیبهشت ماه آینده، نه ایران، نه چین و روسیه و نه بازیگران کلیدی اروپایی راضی به تغییر 

در برجام و انعقاد توافق موشکی نشوند. در این حالت نتیجه منطقی این است که با توجه به بیانیه 

22دی کاخ سفید، آمریکا از برجام خارج و تحریم های یک جانبه هسته ای این کشور علیه ایران 

دوباره فعال شوند. 

حالت سوم ناظر بر زمانی است که با سررسید 22 اردیبهشت، ایران، روسیه و چین تغییر 

در برجام و مذاکره بر سر توان دفاعی موشکی ایران را نپذیرند اما در مقابل، اروپایی ها همراه و 

هم سو با آمریکا خواهان تغییر در برجام و حصول توافق محدودساز توان دفاعی موشکی ایران 

شوند. نتیجه این سناریو، شکل گیری جبهه »روسیه، چین و ایران« در مقابل »اروپا و آمریکا« 

جهت تغییر در مفاد توافق هسته ای است. 

حالت چهارم زمانی است که علی رغم تأکید ایران بر تغییرناپذیری برجام و مخالفت با 

مذاکره موشکی، روسیه و چین به همراه بازیگران کلیدی اروپایی، هم سو با آمریکا سیاست تغییر 

برجام را اتخاذ کرده و خواهان اصالح توافق هسته ای و حصول توافق محدودساز توان دفاعی 

موشکی ایران باشند. نتیجه این سناریو، حفظ ائتالف 1+5 موجود و آغاز مجدد فشارهای بین المللی 
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بر ایران جهت اصالح برجام و آغاز مذاکره موشکی خواهد بود. 

و  برجام  تغییرناپذیری  بر موضع  ایران روسیه و چین  اوالً  اینکه  با فرض  پنجم  حالت 

مخالفت با مذاکره موشکی تأکید کنند، ثانیًا سه بازیگر کلیدی اروپایی در عین مخالفت با تغییر 

توافق هسته ای پیشنهاد فشار بر ایران باهدف آغاز مذاکره موشکی و حصول توافق محدودساز را 

به آمریکا بدهند و ثالثًا آمریکا نیز این پیشنهاد را بپذیرد، اتفاق می افتد. در این حالت جبهه ای 

متشکل از »اروپا و آمریکا« در مقابل »ایران، روسیه و چین« شکل خواهد گرفت. نقطه اشتراک 

این دو جبهه عدم تغییر در برجام و نقطه افتراق آن ها مذاکره و توافق محدودساز توان دفاعی 

موشکی ایران است. 

حالت ششم  بسته به شرایطی است که در آن سه بازیگر کلیدی اروپایی با همراهی روسیه 

و چین، پیشنهاد عدم تغییر در برجام درازای شروع فشار بر ایران باهدف آغاز مذاکره موشکی و 

حصول توافق محدودساز را به آمریکا بدهند و با موافقت دولت ترامپ روبرو شوند. در این حالت 

با تأکید ایران بر موضع خود مبنی بر تغییرناپذیری برجام و مخالفت با مذاکره موشکی، جبهه 

1+5 فعلی حفظ شده و مجدداً مکانیسم های بین المللی برای تحمیل مذاکره و توافق محدودساز توان 

دفاعی و موشکی ایران به کار خواهند افتاد. 

حالت هفتم به عنوان آخرین حالت ناظر بر وضعیتی است که با تأکید ایران بر تغییرناپذیری 

برجام و علی رغم ارائه پیشنهاد همکاری، جهت اجبار ایران برای آغاز مذاکره موشکی از طرف 

اروپایی ها درازای عدم تغییر برجام، آمریکا این پیشنهاد را نپذیرفته و بر موضع خود جهت تغییر 

در برجام پافشاری کند. در این حالت بعد از پایان ضرب االجل 120 روزه، محتمل است آمریکا 

از برجام خارج شده و تحریم های یک جانبه هسته ای و غیرهسته ای ازجمله موشکی بازگشته و 
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برشدت آن ها افزوده شود.
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هفت حالت پیش گفته، مجموعه روندهایی است که نتایج آن ها بعد از موعد مقررشده 

اشکال  ظهور  و  هسته ای  توافق  بازیگران  فعلی  ائتالف  سقوط  موجب  می تواند  اردیبهشت،   22

ائتالف بین آن ها شود. سؤال اصلی و مهم این است که محتمل ترین حالت، کدام  دیگری از 

است؟ روش اولیه برای پاسخ به سؤال مذکور این است که مواضع و مطلوبیت های تک تک 

بازیگران استخراج شده، و رفتار آن ها تحلیل شود. اما نه تنها اطالعات کافی از مطلوبیت های واقعی 

همه بازیگران 1+5 در دست نیست، بلکه بعضًا مانند چین، مواضع روشنی نیز از آن ها به ویژه در 

مورد بحث توان دفاعی موشکی ایران اعالم نشده است. ازاین رو برای پاسخ به سؤال مطرح شده، 

مناسب ترین روش تعیین مطلوبیت ایاالت متحده آمریکا و تحلیل رفتار سایر بازیگران بر اساس 

واکنش بروز یافته از آن ها است. 

2. گزینه مطلوب و ممکن برای ایاالت متحده آمریکا کدام است؟

در جلسه ای که کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین به روش »گروه متمرکز« برگزار 

کرده اند، خواسته های مطلوب و ممکن ایاالت متحده آمریکا در مورد موضوعات مرتبط با ایران در 

11 مورد احصا شده است. به هر یک از موضوعات بر اساس میزان »مطلوبیت« و »امکان«، در 

دو نوبت امتیازی از 1 تا 10 نسبت داده شده است. در فرایند اختصاص امتیاز توسط کارشناسان، 

مالحظاتی ازجمله؛ »مواضع جمهوری اسالمی ایران«، »همراهی سایر بازیگران به ویژه اروپایی ها« 

و »امکان اجماع سازی بین المللی حول هر موضوع« در نظر گرفته شده است. مجموع امتیازات هر 

موضوع، گزینه یا گزینه های مطلوب و ممکن )بر اساس واقعیات و مالحظات صحنه بین المللی( 

برای ایاالت متحده را شناسایی می کند. خالصه نتایج این جلسه به صورت زیر است.
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تحلیل نتایج جلسه نشان می دهد به ترتیب سه موضوع؛ »مقابله با توان و اشاعه ی موشکی 

ایران«، »ایجاد ارتباط بین موشک های بلند برد با فعالیت های هسته ای« و »از بین بردن تاریخ 

انقضای برجام و دائمی کردن تعهدات ایران« موضوعات مطلوب ایاالت متحده آمریکا هستند. 

همچنین تحلیل امتیازاتی که برای میزان احتمال گزینه ها اختصاص داده شده است، نشان می دهد 

و  برجام  انقضای  تاریخ  بردن  بین  »از  ایران«،  موشکی  اشاعه ی  و  توان  با  »مقابله  ترتیب؛  به 

دائمی کردن تعهدات ایران« و »ایجاد ارتباط بین موشک های بلند برد با فعالیت های هسته ای« 

محتمل ترین گزینه ها با توجه به امکان تحقق آن ها است.

هرچند میانگین امتیازات هر یک از این سه موضوع بسیار نزدیک به هم هستند، اما نتیجه 

مهمی که می توان گرفت این است که »مقابله با توان و اشاعه ی موشکی ایران« باالترین مطلوب 

دولت آمریکا است. این بدان معنی است که اگر مقابله با توان دفاعی موشکی ایران گزینه مطلوب 

ایاالت متحده آمریکا باشد، طبیعتًا این کشور باید حاضر باشد برای تحقق آن دست به »معامله« با 

سایر بازیگران به ویژه اروپایی ها بزند. چیزی که نشانه هایی برای آن مشاهده می شود. در تحلیل 

اتفاقًا گزینه  میزان احتمال وقوع یا امکان موضوعات، مشاهده می شود گزینه مطلوب آمریکا 

محتمل و ممکن نیز است. یعنی در صورت صحت تحلیل انجام شده، می باید نشانه هایی حداقل در 

مورد همراهی و همکاری بازیگران کلیدی اروپایی  برای فشار بر ایران جهت محدودسازی اشاعه 

و توان دفاعی موشکی آن باشیم.
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3. مقابلــه بــا تــوان و اشــاعه ی موشــکی ایــران؛ چــرا »مطلــوب«، چــرا 
»ممکــن«؟

در این مرحله سؤالی که در چارچوب سؤال اصلی مطرح می شود این است که گزینه 

»مقابله با توان و اشاعه موشکی ایران« چرا مطلوب ترین و محتمل ترین گزینه برای ایاالت متحده 

آمریکا است؟ 

مطلوبیت تمرکز بر توان و اشاعه موشکی ایران

تمایل  از  آمریکا  ایاالت متحده  برای  ایران  موشکی  اشاعه  و  توان  بر  تمرکز  مطلوبیت 

کلی این کشور برای محدودسازی ایران و محروم سازی آن از تمام مؤلفه هایی است که می تواند 

محرک نقش ایران به عنوان یک بازیگر فعال و اثرگذار منطقه ای باشد. ازنظر آمریکایی ها سیاست 

خارجی که جمهوری اسالمی در چارچوب آن اقدام می کند، موجب بی ثبات سازی منطقه می شود.3 

در این رابطه توسعه توان دفاعی موشکی از سوی ایران و ارتقاء آن از اهمیت برجسته ای برای 

آمریکایی ها برخوردار است.4 پس درنتیجه باید با تمام توان با آن مقابله شود. از طرفی دیگر 

آمریکایی ها می دانند که »مذاکره مجدد« و »تغییر برجام« به دلیل مخالفت مشترک سه شریک 

اروپایی و دو رقیب آسیایی شان )چین و روسیه( عملی نیست. همچنین مقامات ایاالت متحده 

به خوبی اطالع دارند که سازوکارهای نظارتی برجام به گونه ای است که بازرسی هایی در سطحی 

فراتر از نظام پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شمول پروتکل الحاقی بر فعالیت های هسته ای 
ایران اعمال می کند5 و دوربین های نظارتی آژانس بعد از برجام 90درصد افزایش داشته اند.6
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 با این وصف چرا آمریکایی ها همچنان بحث اخذ تضمین های بیشتر از ایران در مورد 

فعالیت های هسته ای را مطرح می کنند؟ پاسخ خوش بینانه این است که آمریکایی ها نگران اند ایران 

به دنبال ساخت سالح هسته ای باشد و از این طریق صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را به خطر 

اندازد! اما این پاسخ خوش بینانه، صحیح نیست. جامعه اطالعاتی ایاالت متحده در گزارش اخیر خود 

)فوریه 2018( به صراحت توافق هسته ای را موجب افزایش شفافیت در فعالیت های هسته ای و 

بهبود دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته ای ایران دانسته است.7 لذا نمی توان 

پذیرفت که نگرانی واقعی آمریکا، فعالیت های هسته ای "احتمالی" غیرصلح آمیز ایران باشد. 

پاسخ واقع بینانه این است که آمریکا برجام را گروگان گرفته است.8 فعالیت های هسته ای 

اولین نقطه تمرکز فشار آمریکا بر ایران است که نمی خواهد به هیچ وجه آن را از دست بدهد، 

مسئله موشکی و بحث حمایت ایران از محور مقاومت اسالمی منطقه، دیگر نقاط برجسته ای هستند 

که آمریکا روی آن ها حساب ویژه ای باز کرده است. ایاالت متحده تخاصم خود با ایران را در 

جبهه های متعدد تعریف کرده است و حفظ تنوع این جبهه ها برای آمریکا مهم است. در اصل 

آمریکا تالش می کند تا با حفظ تنوع جبهه های تخاصم علیه ایران، زمینه را برای فشار در یک 

جبهه و امتیاز گیری در جبهه ای دیگر فراهم کند. به این اعتبار محاسبات آمریکایی ها این گونه 

انجام شده است که با فشار بر ایران در مورد برجام بتوانند بر سر توان دفاعی موشکی معامله کرده 

و امتیاز گیری کند.

امکان تحقق عملی تمرکز بر توان و اشاعه موشکی ایران

از طرفی دیگر مقابله با توان و اشاعه ی موشکی ایران گزینه ممکن آمریکایی ها نیز به 

شمار می آید. حداقل نسبت به تغییر در برجام، بحث موشکی بیشتر موردعالقه شرکای اروپایی 

ایاالت متحده است. اواخر سال گذشته میالدی بود که زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان به صورت 
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جدی و صریح لزوم مذاکره با تهران در راستای محدودیت برنامه موشکی این کشور را مطرح 

کرد.9 وزیر خارجه انگلستان هم در چارچوب حفظ برجام و فشار بر سر برنامه موشکی ایران، 

اعالم کرد حمایت از توافق هسته ای به معنی نادیده گرفتن برنامه موشکی ایران نخواهد بود.10 این 

موضع اروپایی ها ضمن سفر اخیر وزیر خارجه فرانسه به ایران به صورت صریح تر و شفاف تری 

اعالم شد. »ژان ایو لودریان« پیش از سفر به تهران در بیانیه ای نسبت به برنامه موشکی ایران و 

آنچه دخالت های تهران در امور منطقه نامید، ابراز نگرانی کرده بود.11 

مانند  را   5+1 بازیگران  همه  خود  ممکن  و  مطلوب  گزینه  تحقق  در  آمریکایی ها  اما 

اروپایی ها، با خود همراه نمی بینند. روس ها در موضعی هم راستا با ایران، بحث دفاعی موشکی این 

کشور را یک موضوع غیرقابل مذاکره می دانند.12 چینی ها موضع صریحی را در این مورد نداشته اند. 

اما در گزارش اختصاصی که سه سال پیش وزارت دفاع این کشور منتشر کرد، تالش جدی 

ایران برای ساخت و ارتقاء موشک های خود را به دنبال جنگ ایران و عراق، استفاده این کشور 

از موشک های بالستیک و درخواست کمک ایران از جامعه بین المللی معرفی کرده است.13 این 

روایت چینی ها از موشک های ایران، قرابت شایانی با روایت مقامات ایرانی در مورد منطق تولید 

موشک و ارتقاء فناوری ساخت آن دارد.14 نتیجه اینکه هرچند آمریکایی ها حمایت همه اعضای 

1+5 را برای فشار بر سر برنامه موشکی ایران در اختیار ندارند، ولی حمایت اروپایی ها تحقق 

گزینه مطلوب نظرشان را ممکن می کند و می توانند حداقل یک ائتالف نسبی بین المللی برای فشار 

بر ایران به دلیل برنامه موشکی تشکیل دهند.
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4. جمع بندی 

برجام، فعالیت های هسته ای ایران را محدود و قابل کنترل کرده است. این واقعیت توافق 

هسته ای است که هم اروپایی ها و هم آمریکایی ها به آن واقف هستند. اما مسئله اصلی برای 

ایاالت متحده توان دفاعی موشکی ایران است. این مسئله برای آمریکا آن قدر مهم است که حاضر 

شده است برجام را برای مجاب کردن ایران به گروگان بگیرد و تهدید کند که از آن خارج 

می شود. به عبارتی دقیق تر اگر ایران محدودیت موشک های خود را بپذیرد، توافق هسته ای ازنظر 

آمریکا دیگر بدترین توافق نخواهد بود. بررسی تاریخی مواضع  آمریکایی ها و اروپایی ها نیز این 

واقعیت را نشان می دهد. مواضع رفت و برگشتی مقامات اروپایی و آمریکایی نشان می دهد که 

چگونه نقطه مشترک تمرکز بر محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران  تکوین پیداکرده است. 

اولین واکنش  تعیین ضرب االجل 120 روزه توسط آمریکایی ها در 22 دی ماه،  از  بعد 

اروپایی ها 23 دی ماه در قالب یک بیانیه بیرون آمد که می گفت: »برجام دنیا را امن تر کرده 

اعالم کردند که حاضر  و  دادند  را  پاسخ آمریکایی ها  تلویحًا  اروپایی ها  این موضع  با  است«. 

نیستند به همین راحتی برجام را زیر پایشان بگذارند. 10 بهمن ماه، نیکی هیلی سفیر و نماینده دائم 

ایاالت متحده در سازمان ملل متحد و یکی از مقامات محوری این کشور برای محدودسازی توان 

دفاعی موشکی ایران،  اعالم کرد که اگر اروپایی علیه برنامه موشکی ایران اقدام کنند، در برجام 

می مانیم. این اظهارنظر، تقویت کننده این ایده که برجام گروگان آمریکایی ها است، محسوب 

می شود. بعدازاین سخن نیکی هیلی در 11 و 19 و 25 بهمن ماه به ترتیب مقامات آلمان، انگلستان و 

فرانسه طی اظهارنظرهایی مستقیم و غیرمستقیم جداگانه خواهان فشار بر ایران جهت محدودسازی 

توان دفاعی موشکی این کشور شدند. نهایتًا 29 بهمن ماه خبرگزاری رویترز نامه محرمانه ای را 

افشا کرد که در آن دولت ایاالت متحده آمریکا خطاب به سفرای اروپایی مقیم این کشور گفته 
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بود »اگر تعهد دهید که علیه برنامه موشکی ایران اقدام می کنید، در برجام می مانیم.15 این نامه 

به وضوح عدول از موضع اولیه آمریکا را نشان می دهد که خواهان تغییر در برجام بود. اگر این 

نامه و محتوای آن صادق باشد، اینکه گزینه مطلوب آمریکا تمرکز بر محدودسازی توان دفاعی 

موشکی ایران و اشاعه آن است را اثبات می کند.
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اقدام علیه توان دفاعی  برای  اروپایی ها  این جمع بندی که در صورت تعهد  به  با توجه 

موشکی ایران، آمریکا به برجام متعهد می ماند،  می توان به سؤالی که در صدر مطلب مطرح شد 

پاسخ داد. وقوع کدام یک از حاالت هفت گانه ذکرشده، محتمل است؟

در پاسخ باید گفت با توجه به گزینه مطلوب و ممکن آمریکا و موضع اروپایی ها، وقوع 

یکی از حاالت پنجم یا ششم که در مقدمه تحلیلی مطلب بیان شد، محتمل است. نقطه مشترک این 

حاالت وجود بلوک اروپا- آمریکا برای فشار جهت محدودسازی و حذف توان دفاعی موشکی 

ایران است. تفاوت آن ها نیز در موضوع همراهی یا عدم همراهی روسیه و چین با این بلوک است.

وقوع یکی از این دو حالت، دو نتیجه متفاوت را در پی خواهد داشت:

1. اگر علی رغم موضع ایران مبنی بر غیر قبال مذاکره و محدودیت بودن توان دفاعی 

موشکی و همنوایی اروپا و آمریکا در فشار بر ایران، روسیه و چین با بلوک متشکل از آمریکا-

اروپا همکاری نکنند، نتیجه این خواهد بود که بلوک ایران، روسیه و چین در مقابل اروپا- آمریکا 

شکل خواهد گرفت. در این صورت حفظ و تعهد به برجام نقطه اشتراک بازیگران و توان دفاعی 

موشکی ایران محل نزاع و کشمکش خواهد بود. هرچند به دلیل سیاست محافظه کارانه چین، نقش 

این کشور چندان پررنگ نخواهد بود. همچنین در این حالت اعمال یک سری تحریم های جدید 

به بهانه برنامه موشکی ایران توسط اروپا و آمریکا بسیار محتمل است.

2. درصورتی که ایران بر موضع غیرقابل مذاکره و محدودیت بودن توان دفاعی و موشکی 

بر  فشار  برای  به همراه کردن روسیه و چین  موفق  اروپا و آمریکا  مقابل   در  تأکید کند و 

ایران شوند در حقیقت گروه 1+5 این بار حول محور توان دفاعی موشکی ایران متحد شده و 

مکانیسم های بین المللی را برای فشار بر ایران فعال خواهند کرد. بازگشت تحریم های شورای 

امنیت در کنار تحریم های یک و چندجانبه اروپا و آمریکا از اصلی ترین تبعات این حالت است.
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5. نتیجه گیری

همان گونه که تشریح شد، بررسی ها نشان می دهند نقطه اشتراک اروپا و آمریکا را فشار 

بر ایران در جهت محدودسازی برنامه موشکی، تشکیل می دهد. همچنین بر هم زدن برجام نقطه 

افتراق جدی بین آن ها نیست و آمریکایی ها بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم این پیام را 

شود،  اجماع  موشکی اش  توان  محدودسازی  برای  ایران  بر  فشار  روی  اگر  که  منتقل کرده اند 

تعهد حقوقی شان را نسبت به برجام حفظ خواهند کرد. لذا می توان وجود بلوک اروپا-آمریکا را 

تشکیل شده و وقوع یکی از حاالت پنج یا شش را محتمل فرض کرد. لذا با پایان ضرب االجل 120 

روزه آمریکا تشکیل یکی از دو جبهه »اروپا- آمریکا« یا »اروپا-آمریکا+روسیه و چین« )5+1( 

باهدف مقابله با توان دفاعی موشکی ایران متصور است. تشکیل هر یک از دو جبهه مقدمه ای برای 

آغاز فشار بر ایران در قالب تحریم و تهدید و تکرار الگوی برجام است.

هرچند همراهی اروپایی ها با آمریکا برای فشار بر ایران ناخوشایند است، اما ناخوشایندتر 

پیوستن روسیه و چین به این بلوک است که می تواند مکانیسم های بین المللی مانند تحریم های 

شورای امنیت را علیه ایران فعال کند. ازاین رو می طلبد تا تمرکز دیپلماسی ایران بر ممانعت از 

اجماع 1+5 برای فشار مجدد بر ایران و دور ماندن روسیه و چین از بلوک اروپا-آمریکا باشد. 

اینکه دیپلماسی رسمی و عمومی ایران چه سمت و سویی باید داشته باشد، موضوعی است که 

می تواند موضوع مطالب پژوهشی آتی قرار گیرد.
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