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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

  چرا آمريكا به توافق با ايران نياز دارد؟ 

و [شود زيرا ايران روز به روز قدرتمندتر مي /طوالني شدن مذاكرات، به نفع ايران است: آمريكايي لگريتحل
  اندازد را به تأخير مي قدرتمندتر يرانيا با مواجههفقط اين توافق، ]/ تر آمريكا ضعيف

  كيهانو  ايرنا: منبع

  07/03/1394: تاريخ

ـ ا روزافـزون  قدرت شيافزا و شرفتيپ به اشاره با انهيخاورم مسائل لگريتحل 'لريم ديويد آرون' ، رنايا گزارش به  چيهـ  نكـه يا انيـ ب بـا  راني
 خواهـد  امضـاء  رانيا با را يا توافقنامه ممكن شكل هر به كايامر كه داشت اذعان بود، نخواهد كايآمر يبرا يخوب توافق رانيا با يا توافقنامه

  .كرد

و  ،بـوده  كـا يآمر دمـوكرات  و خـواه  يجمهـور  خارجه امور يوزرا مشاور دهه دو به كينزدكه  انهيخاورم مسائل لگريتحل 'لريم ديويد آرون'
 خبـر  برنامـه  در حضـور  بـا  - خـرداد  7- پنجشـنبه  روزاست،  )جهان برتر شكدهياند 10 جزء(»واشنگتن رسنت لسونيو« فكر اتاق معاوناكنون 

ـ ا با توافق به يابيدست ضرورت« و ليتحل و هيتجز به كايآمر 'يس يب ان' يونيزيتلو شبكه يصبحگاه  سـوال  بـه  پاسـخ  درو  پرداخـت  »راني
  :، گفترانيا با قتواف به كايآمر يابيدست لزوم علت مورد در برنامه يمجر

 رانيا با توافق است نيا قتيحق كه كرد قبول ديبا اما م،يهست رانيا با توافق به يابيدست به مجبور ما ميبگو خواهم ينم، 
 .ديرس خواهد امضا به ،ريتأخ هفته چند با اي مقرر خيتار در ،بد اي خوب

 ياحتمال نهيگز. شد خواهد شناخته مقصر مورد نيا در كايمرآ ، جامع توافق رفتنينپذ درصورت ،اوباما باراك موضع گرفتن درنظر با 
 .باشد رانيا قبال در كايآمر يجمهور سيرئ مدنظر واقعاً نهيگز نيا ستين مشخص كه است جنگ ، گريد نيگزيجا

 و داد اهـد خو شيافـزا  يريچشمگ صورت به را خود يا هسته يها تيفعال يقو احتمال به رانيا توافق، به افتنين دست صورت در 
 . بود نخواهد انتظار از دور زين يا هسته حاتيتسل يريگيپ احتمال

 بـا  كـا يآمر توافقـات،  از پس دهه كيزيـرا   .بود نخواهد كايآمر يبرا آل دهيا يا نهيگز زين رانيا با توافق به يابيدست يحت 
ـ  از بـانفوذتر  و ها ميتحر شدن برداشته يپ در ثروتمندتر و قدرتمندتر يرانيا  منطقـه  يكشـورها  در شيپ

 گسـترش  و حفـظ  را خود يا هسته يها ييتوانا زين زمان آن در كشور نيا كرد فراموش دينبا كه نيا ضمن .بود خواهد مواجه
 . كند دنبال را يا هسته سالح ديتول ييتوانا تواند يم كند، اراده كه لحظه هر طيشرا آن در و است داده

 مواجهه تنها توافق نيا و بود نخواهد كايآمر يبرا يخوب توافق ،يا توافقنامه چيه جود،مو يها ينيب شيپ و طيشرا به توجه با 
 خواهـد  ريتـأخ  بـه  را مـن ي و هيسور عراق، در يشتريب نفوذ بيضر با و حاضر حال از قدرتمندتر يرانيا با

  .انداخت

 يابيدست رانيا درقبال معقوالنه نهيگز تنها اظرح درحال كه دهيرس جهينت نيا به ها، نهيگز يتمام يبررس در كايآمر يجمهور سيير 
  .است توافق به

  


