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  تنگه هرمز در کانون رويارويی ايران و آمريکا

  )مصرمرکز مطالعات استراتژيک االهرام  (سرلشگر بازنشسته حسام سويلم : نويسنده 

  ميرکريمي: مترجم 

 

  :مترجم  مقدمه

در زمانی که سخن از سناريوهای نظامی عليه ايران در برخی از محافل جهان مطرح می شود ، تحليلگران با 

وارد شدن به دآوری قضيه نفت، به اين نکته متذکر می شوند که اين ماده ارزشمند مانعی در برابر آمريکا برای يا

اين ماده صادرات زيرا ايران با حاکميت بر تنگه هرمز، اين قدرت را دارد که  .است ي ديگر در منطقهجنگعرصه 

اين بدين  نفت توليدی خاورميانه از اين تنگه می گذرد وچراکه بيش از نيمی از  .کندبا مشکل جدي مواجه ارزشمند را 
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س بايد از پ .ر جهاني را پرنوسان تر خواهد کردادر بازنفت پر نوسان قيمت  اي تنگه چنينمعنی است که بسته شدن 

  .امی به ايران شودظنفت به عنوان وسيله ای ياد کرد که ممکن است مانع از هجوم ن

نويسنده عرب، حسام سويلم،  از نوشته اي است) رمز در کانون رويارويی ايران و آمريکاتنگه ه(تحليل زير با عنوان 

نويسنده در اين مقاله تالش کرده است چنين  .منتشر شده استکه در پايگاه اينترنتي مرکز مطالعات استراتژيک االهرام 

 باالي اين تنگه،اهميت بسيار به  عملي شدن تهديد ايران مبني بر مسدود کردن تنگه هرمز باتوجهالقاء کند که 

است، به بازنشسته افسر عاليرتبه خود يک وي با توجه به اينکه  .داشتخواهد منطقه در پي تمامي براي را مشکالتي 

در نتيجه بيش از آنکه به اهميت تنگه هرمز از نظر اقتصادي بپردازد به اهميت . تحليل خود هويتي نظامي داده است

و با اشاره اي گذرا به نقش آن در اقتصاد جهان بارديگر به بيان پيامدهاي توجه کرده است يکي آن از نظر ژئوپلت

کز مطالعاتي ادر هرحال اين تحليل مي تواند نوع نگاه برخي از مر. نظامي مسدود شدن تنگه هرمز روي آورده است

 ترآشکار، و غرب در پرونده هسته اي ايرانمناسبات به را منطقه و همچنين رويکرد برخي از تحليلگران منطقه اي 

  . کند

  

  اهميت استراتژيک تنگه هرمز 

موقعيت ژئواستراتژيکي خاورميانه سبب شد اين منطقه از جهان از دير باز اهميت فوق العاده اي داشته باشد، 

ريق دريای پل اتصال آسيای مرکزی به آسيای غربی است و از ط ،خاورميانه از طريق دريای عمان و اقيانوس هند

مرز  و آن وجود اقيانوس بي حد اين اهميت افزوده است و امروزه عامل ديگري بر .سرخ به آفريقا متصل می شود

ويژگي ديگري ويژگيها بايد به اين  .دوشمي ميليارد بشکه برآورد  730ذخايري که  .استاز جهان نفتي در اين منطقه 

تنگه اي که دِر ورود نفتهاي صادراتي به کشورهاي  .ميانه استدر خاوروجود تنگه هرمز نيز افزوده شود و آن 

ميليون بشکه نفت  17بيش از روزانه محل انتقال اين تنگه  .به شمار مي آيدژه کشورهاي  صنعتي    مصرف کننده به وي

  .به بازار جهاني است

را به هم ربط و درياي عمان ) فارس ( خليج زيرا اين تنگه  .نيز تنگه هرمز اهميت به سزايي دارد ياز نظر ژئوپلتيک

دو دريايي که در  .صل مي کندمتبدين سبب در فهرست کانالهاي مهمي است که دو درياي آزاد را به هم  .مي دهد

از نظر حقوقي در رديف تنگه هاي بين المللي هرمز در نتيجه تنگه  .حاشيه آنها کشورهاي عربي و ايران قرار دارند

  .است
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درصد نفت جهان از اين تنگه عبور مي  40بيش از يعني اين  .نفتکش از تنگه هرمز مي گذرند 30تا  20روزانه 

  .کند

در فاصله بين ساحل شمالی و تنگه هرمز بين ايران در شمال و شمال غربي و عمان در جنوب قرار گرفته است، 

است و چند جزيره صخره ای  جنوبی ، جزيره های بزرگ و کوچکی وجود دارد که هفت جزيره آن متعلق به ايران

  .تحت حاکميت دولت عمان است

پايگاه نيروي دريايي در بندرعباس، از ناحيه جنوب غربي از طريق از طريق از جانب شمال، نيروهاي نظامي ايران، 

کامال زير نظر ها  اين تنگه اشراف دارند و به نوعي حرکت کشتي جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک، بر

  .استآنان 

حمل ونقلهاي مسئوالن ايراني بارها تهديد کردند که اين تنگه را به روي  ،در زمان جنگ هشت ساله عراق با ايران

 در چنين  .سبب شده بود، براي مدت زماني مبحث جنگ نفتکشها مطرح شود هااين تهديد .بين المللي مي بندند

با در همان دوران تهديدات اين  .ور کنندز اين تنگه عبابا حمايت آمريکا مجبور بودند شرايطي نفتکشهاي کويتي 

و به شمار مي آيد واکنشهاي تندي مواجه شده بود چرا که اين تنگه از شريانهاي امدادهاي نفتي به کشورهاي صنعتي 

واکنشها زماني بود که هاشمي رفسنجاني رسما اعالم اين اوج  .اهميت آن به سادگي ميسر نيستچشم پوشي کردن از 

  .هيم بستاکرد، ايران نيازي به اين تنگه ندارد و اگر شرايط پيچيده شود اين تنگه را خو

امروز و با پيش کشيده شدن بحث داغ پرونده هسته اي ايران به همراه مشکالت آمريکا در عراق، صدور دو قطعنامه 

نهادن ايران به نمه و احتمال گردن تحريم عليه ايران در شوراي امنيت و فراهم آمدن زمينه براي صدور سومين قطعنا

هجوم اما اين  .خواهد آوردبدست را براي هجوم به ايران الزم بهانه آمريکا شرط توقف غني سازي اورانيوم، 

ت سادر دست ايران زيرا اين تنگه اهرم مناسبي  .مبحث تنگه هرمز را در محافل مختلف مطرح خواهد کردبارديگر، 

  .سياسي، نفتي و استراتژيکي به کار آيدکه مي تواند در مانورهاي 

  

  ان براي کنترل تنگه هرمز طرح اير

بر تنگه هرمز و بستن زودهنگام آن در کامل ط از طرح ايران براي تسلگزارش سرويسهاي اطالعاتي غرب در 

يج اين طرح با توجه به اينکه ايران در ساحل شرقي خل .سخن به ميان آمده است صورت بروز جنگ با آمريکا

اين کشور زيرا  .در اختيار دارد امري شدني است... پايگاه مختلف از جمله بنادر، لنگرگاهها، جزاير و  700) فارس(

به مواد انفجاري و همچنين ي تندرو مي تواند درصورت بروز جنگ، با استقرار موشک در اين مناطق يا تجهيز قايقها
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ايران براي عملي کردن نقشه خود وسايل مورد نياز را نيز در  .دخواسته خود را عملي ساز ها،مين گذاري در آبراه

  .اختيار دارد

  

  دستاوردهاي ايران در زمينه تسليحات نيروي دريايي 

ليحات در مانورهاي اخير سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش ايران دستاوردهاي نيروهاي مسلح ايراني در بخش تس

اجرا شد نوعي زيردريايي کوچک اما  2006که در مارس  1انور رسول اعظم در م .دريايي به نمايش گذاشته شد

يکي ديگر از دستاوردهاي  .دارد يیتوسعه يافته، به نمايش گذاشته شد که  قدرت بااليي در نقل انتقال نيروهاي کوماندو

ر در ثانيه اهدافي چون مت 100نمايش موشک دريا به درياي پيشرفته اي بود که قادر است با سرعت  ،قابل ذکر ايران

سرعت هرنوع کشتي جنگي بيشتر از  رر برابااين سرعت چه .کشتيهاي جنگي و زيردريايي ها را هدف قرار دهد

است ضمن آنکه اين موشک قابل رديابي نيست ، نمايش موشکهاي ساحل به دريا و نوعي هواپيماي آبي غير قابل 

موشکهاي  ،اين مانور ضمن آنکه  .ايران بود که اخيرا به نمايش درآمداز فناوريهاي ديگر تسليحاتي  ،رويت با رادار

و درياي عمان را در زمره اهداف ) فارس(که به سادگي قادر است، تمامي کشورهاي خليج را معرفي کرد پيشرفته اي 

  .خود قرار دهد

  

  طرح آمريکا براي تسلط بر تنگه هرمز 

و تنها در پي زمان  کامل کرده است براي هجوم به ايرانرا دگي خود گزارشهاي اطالعاتي نشان مي دهد آمريکا آما

يا اوايل  2007زماني که گفته مي شود قبل از پايان دوران رياست جمهوري بوش يعني اواخر سال  .مناسب است

 اين فرصت بدين خاطر است که مي خواهند در سايه تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران و امکان پاسخ .است 2008

هجومي که براساس فصل . را بدست آورندتوجيه مناسبي براي آغاز هجوم ، ندادن ايران به خواسته هاي بين المللي

  .به اجرا در خواهد آمدهفتم منشور ملل متحد 

شناور از  35آمريکا از زماني خود را براي هجوم به ايران آماده کرد که دو گروه از ناوهاي هواپيمابر خود را با 

تا به واحدها و تجهيزات نظامي ديگر اين کشور در و هواپيمابر ايزنهاور و استينس را به منطقه گسيل داشت جمله نا

فروند جنگنده ديگر آمريکا از  50 .فروند رساند 150منطقه را به  رميزان جنگنده هاي خود دآمريکا  .منطقه بپيوندند

و انتظار ) کشورهاي عربي و ترکيه مستقر هستند( طقه در پايگاههاي آمريکايي در مننيز  16 -و اف 15-جمله اف

که از پايگاههاي داخل خاک آمريکا،  52 -، بي 2-، بي 1-بيفروند جنگنده ديگر از نوع  40مي رود به اين آمار 
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در همين حال منابع آمريکايي  .اضافه شود انگليس و پايگاه ديه گو گارسيا در اقيانوس هند به پرواز در خواهند آمد

) شبح(  117قطر براي توسعه پايگاه نظامي العديد در خاک قطر که در آن جنگنده هاي اف  فاش ساختند که آمريکا و

  .مستقر هستند به توافق رسيدند

اين  .اک نيز کمک بگيردهم افروند موشک پيشرفته ت 200يکا از آمر ،انتظار مي رود در صورت آغاز جنگ

ضمن آنکه براي شليک برخي از  .ستقر در آبهاي خليج فارس شليک مي شوندموشکها از ناوهاي جنگي آمريکايي م

  .استفاده خواهد شد  52-انواع موشکها،  از بمب افکنهاي بي

از مينهايي  پاک سازي آبها ماموريت آن ژه اي را وارد آبهاي خليج فارس کرد که  آمريکا اخيرا زير دريايي هاي وي

  .رکت کشتيها قرار دهددر مسير حممکن است ايران است که 

ممکن است با هدف ممانعت از بسته  .مي توان تعبيراتي ديگري نيز داشتآمريکا  تجهيزاتِي اين لشگر کشِيالبته از 

هنگام ايران به منافع آمريکا درمنطقه  مي تواند در چارچوب مقابله با هجوم احتمالي زوديا شدن تنگه هرمز باشد 

بعيد به ، هجومي در صورت اطمينان ايران از تصميم آمريکا براي هجوم به اين کشور ناحتمال وقوع چنيزيرا  .باشد

  .نظر نمي رسد

بلکه برخي  .صورت هجوم به ايران دانست ربا اين اوصاف نمي توان، تاسيسات هسته اي ايران را تنها هدف آمريکا د

ي دريايي ارتش، پايگاههايي که در خود ايران چون پايگاههاي نظامي سپاه پاسداران، پايگاههااز اهداف نظامي 

در   3موشکهاي بالستيک شهاب  محل استقرارجاي داده اند به ويژه ... تجهيزاتي چون موشک، قايقهاي نظامي و

در  .انتقامجويانه ايران را کاهش دهد اتچراکه هجوم به اين پايگاهها مي تواند ضرب .صدر اهداف آمريکا خواهد بود

حقيقت تاسيسات هسته اي ايران تهديد اصلي آمريکا در صورت بروز جنگ نيست بلکه پايگاههاي نظامي ايران تهديد 

  .جنگ خواهد بودروشن شدن شعله هاي اول در زمان 

براي پايگاهها و منافع غرب در  يتهديد بزرگمختلف، در پايگاههاي   3آمريکا مي داند که استقرارموشکهاي شهاب 

ضمن آنکه نيروهاي سپاه پاسداران نيز در زماني  .بود انه و همچنين تهديدي بزرگ براي اسراييل خواهديه خاورممنطق

که فرصت کافي براي ورود به عرصه رويارويي با آمريکا در خاک عراق را بيابند منافع آمريکا و انگليس را به 

ه ايران با استفاده از تجهيزاتي چون قايقهاي پيشرفته و شديد خواهد شد کتزماني تهديدها اين  .شدت تهديد خواهندکرد

زمان  ردر نتيجه اولويت آمريکا د .گير کند در آبهاي خليج فارس و درياي عمان زمينرا نفتکشها  ،تندروي نظامي

  .آغاز هجوم به ايران مراکز و تاسيسات نظامي خواهد بود
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پايگاههاي استقرارموشک هاي  2 -و بي 1-افکنهاي بي  هرچيز بمب زقبل ا ،انتظار مي رود در صورت آغاز هجوم

براي ايجاد شکاف در سامانه  117 -پس از آن جنگنده هاي اف .شهاب و همچنين پايگاههاي سپاه را هدف قراردهند

وارد  تحويل گرفت که اخيرا ايران از روسيه 1 -تور ام  دفاع هوايي ايران به ويژه در بخش موشکهاي زمين به هواي 

همچنين هجوم هوايي براي سرکوبي نيروهاي دريايي و زميني در پايگاه دريايي بندرعباس و نيروهاي  .ل شوندعم

مستقر در جزاير جنوبي ايران چون ابوموسي و تنب بزرگ وکوچک که بر تنگه هرمز اشراف دارند نيز از اهداف 

طرف نيروهاي آمريکايي  زاشغال تنگه هرمز ا موفقيت آميز بودن اين عملياتهاي به معني .اوليه آمريکا خواهد بود

  .است

البته  .را در پي خواهد داشت )فارس(ر پاک سازي گذرگاه آبي هرمز و جزاير خليج ااستقرار آمريکا در اين تنگه، ک

  .روز به طول انجامد 3تا  2ظار اين است که کار تسلط بر تنگه هرمز تان

خاک ايران و پايگاههاي  به پايگاههاي نظامي در داخلدن دامنه تهاجم تر شگسترده ، استقرار آمريکا در تنگه هرمز

هجوم به تاسيسات هسته اي از جمله تاسيسات فرآوري اورانيوم دراما  .داشتهمراه خواهد را به موشکي اين کشور 

و راکتورهاي آب سنگين همچنين و  سيسات غني سازي اورانيوم و ساخت سانتريفيوژها در نطنزااصفهان و ت

به کارگيري  .زمين نفوذ مي کننددر متر  30هايي خواهد بود که تا عمق  جداسازي پلوتونيم اراک با استفاده از بمب

به کار ) تن مواد منفجره1000معادل ( با قدرت يک کيلو تن  69 -، بي109 -، جي ال يو 28 -هاي جي بي يو بمب

ابودي کامل تاسيسات هسته اي ايران و هر آنچه در آن است به معني ناستفاده از چنين بمب هايي  .گرفته خواهد شد

  .خواهد بود

اين ماموريت با  .به ايران است طرح هجوم آمريکافعاليت جاسوسان آمريکايي در داخل خاک ايران نيز مرحله ديگر 

براي جنگنده داخل خاک ايران به اجرا گذاشته مي شود تا هجوم به اين پايگاهها در هدف شناسايي برخي از اهداف 

اني نيز مي تواند يکي از ابعاد ديگر اين رربودن برخي از شخصيتهاي اي ترور و .شودترهاي آمريکايي آسان 

ماموريت باشد، ضمن آنکه اين اقدام مي تواند نظام تهران را با مشکلي ديگر در داخل يعني با جبهه اي داخلي روبرو 

مثال يکي از  .روهاي ايراني عليه ايران در دستور کار آمريکا استبراي گشودن جبهه داخلي به کارگيري ني .سازد

  .است) منافقين(بهره گيري از نيروهاي سازمان مجاهدين خلق  گزينه هاي آمريکا در اين زمينه،

بهاي منطقه اي، در هم شکستن کشتيهاي جنگي آمريکا با هدف آ راما يکي از گزينه هاي ايران براي مقابله با آمريکا د

در جهان در پي خواهد را تبليغاتي شکننده عليه آمريکا  عملي شدن اين نقشه،ق کردن نيروهاي آمريکايي است که غر

پيامدهاي ناگواري  بر آمريکاست و چنين تبليغاتي مالي و جاني سنگينوارد آمدن  زيان زيرا اين اقدام به معني   .داشت
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م ناو آمريکايي در پرل هاربور در آغاز جنگ جهاني دوم است،که انهدا اين اقدام يادآور .براي آمريکا خواهد داشت

 .شهرهاي ناکازاکي و هيروشيما را با بمب هسته اي مورد هدف قراردهد سبب شد آمريکا با ژاپن وارد جنگ شود و

مهم  بسيار و مناطق مراکزعليه خاص، سالحهاي هسته اي برخي به استفاده از  براي اعاده حيثيت،در نتيجه آمريکا 

  .سران نظام ايران روي خواهد آورد در ايران چون محل اختفا و استقرار

  

  :فاجعه جهاني

به بار خواهد ي براي دنيا تصميم ايران به بستن تنگه هرمز در صورت آغاز هجوم نظامي به اين کشور فاجعه اقتصاد

سبب مي شود برخي باشد، ن تنگه هرمز مسدود کرد نمايي ايران براي پاسخ دادن به آمريکا اگر از راه  قدرت .آورد

 دامن گير کشورهاي کوچک و ،زيرا پيامد بسته شدن تنگه هرمزاز کشورهاي ديگر نيز وارد اتئالفي با آمريکا شوند، 

دهه هشتاد قرن گذشته که ناشي از جنگ اجتماعي شرايطي مشابه با بحران  ،بارديگر در جهان بزرگ خواهد شد و

  . د خواهد آمددوم جهاني بود به وجو

ايران با هدف مقابله با هجوم آمريکا و شکستن هيبت آمريکا در  مسلح هاي نظامي اخير نيروهاي  عملي شدن تمرين

وادارد که اين اتفاق به عليه ايران انچه گفته شد آمريکا را به استفاده از بمب اتم نممکن است چ) فارس(آبهاي خليج 

زيانهايي که حتي تا پنجاه سال بعد  .ملت ايران استفراوان براي هاي مادي و جاني معني پايان عمر نظام ايران و زيان

داشت و  براي منطقه به همراه خواهدرا ضمن آنکه چنين جنگي، آلودگي گسترده هسته اي  .نيز قابل جبران نخواهد بود

  .داد عذاب خواهدبراي سالهاي طوالني ساکنان منطقه را زيست محيطي اي هآلودگي اينگونه آثار مخرب 

  

  آثار بسته شدن تنگه هرمز  اهشي کموجود براراه حل هاي 

  .آمريکا مدتهاست سياست افزايش هرچه بيشتر ذخاير نفتي خود را پيگيري مي کند -

همين  بر آمريکا سياست جايگزين کردن نفت مناطق ديگر به جاي نفت خليج فارس را پيگيري مي کند و  -

زر، شمال اروپا ،آمريکاي التين و روسيه را به اکتشاف و توليد بيشتر نفت اساس کشورهاي حوزه درياي خ

 .تشويق مي کند

درصد نفت مورد نياز  15کنگره آمريکا پيشاپيش قانوني تصويب کرده بود که براساس آن واردات بيش از  -

 .داخلي از يک منبع ممنوع شده است
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يج فارس به خاطر شرايط حاکم بر منطقه، کشورهاي عربي از جمله شش کشور عضو شوراي همکاري خل  -

عمر برخي از اين  .در سالهاي دور براي مقابله با برخي از دشواريهاي قابل پيش بيني توافق کرده بودند

 .ان وآمريکا نداردرچندان ارتباطي به رويارويي ايدر نتيجه  .مي رسدبيش از دو دهه توافقنامه ها به 

توافق کرده بودند که  ،در سالهاي دور )فارس(اي همکاري خليج وزراي حمل ونقل کشورهاي عضو شور

محموله ها چون محموله هاي نفتي از گذرگاههاي موجود در اين  در شرايط اضطراري، عبور  برخي از

 .شوندتنگه هرمز و باب المندب و در حقيقت اين گذرگاهها در شرايط حاد جايگزين بالمانع باشد کشورها 

دارد مي تواند با افزايش توليد و صادرات آن از طريق  اختيار ربه ثروت نفتي اي  که دعربستان با توجه   -

 5/5توليد عربستان در حال حاضر  .ش دهدرا کاهبازار نفت جهان بخشي از مشکالت  ،خط لوله هاي نفت

قرار ور اين کشميليون بشکه درروز است و لوله هاي نفتي موجود در خليج فارس نيز چندان مورد استفاده 

ميليون بشکه در  6/1خط لوله اي که از عراق آغاز و از عربستان مي گذرد و قدرت انتقال ( د، ننمي گير

ضمن آنکه خط لوله نفتي  .روز را داراست از زمان اشغال کويت بدست صدام تاکنون بالاستفاده مانده است

اين خط لوله  .حل مديترانه مي رسدديگري نيز از عراق آغاز و به شمال غربي ترکيه و از آنجا به سوا

 .)ميليون بشکه در روز را داراست 2/1قال تقدرت ان

عربستان و امارات مي توانند در طرحي مشترک خط لوله جديدي را از شبه جزيره مسندم عمان به درياي   -

 .عمان بکشند

ه هرمز، اين طرحها وحتي اما با وجود اين گزينه ها، همچنان اعتقاد براين است که در صورت بسته شدن تنگ

ميليون بشکه نفت در روز را برطرف  18صادرات د نياز بازار جهاني به قطع ننمي توان ،ديگر  طرحهاي جايگزين

  .دنکن

  

  خالصه 

درصد نفت مورد نياز  40ارزش نفت در اقتصاد جهان به ويژه براي کشورهاي صنعتي و ذکر اين نکته که بيش از 

اگر تنگه هرمز مسدود شود ، آثاراقتصادي  ، ترديدمي کند گوياي اين واقعيت است که بي  جهان از تنگه هرمز عبور

در اين راه حتي طرحهاي جايگزين نيز قادر  .جهان، بسيار گسترده خواهد بود منطقه وتمامي  و اجتماعي آن بر

بازار جهان به نياز پاسخگوي  قادر نخواهند بود،زيرا طرحهاي جايگزين  .دند بود حجم اين آثار را کاهش دهننخواه
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نفت صادرات مسدود شدن اين تنگه اين حجم انبوه و رد تنگه هرمز مي گذ زد که انميليون بشکه نفتي باش 18روزانه 

  .خواهد کردمتوقف  به غرب را

به ويژه براي کشورهايي که داراي مخازن نفتي قابل ذکر نيستند يک فاجعه اقتصادي بزرگ به  بسته شدن تنگه هرمز،

  .مي آيدار شم

آن بر  بارآثار زيانانتظار مي رود و حتي خواهد گرفت اگر تنگه هرمز بسته شود آثار منفي آن گريبان ايران را نيز 

تاسيسات نفتي ايران نيز تاسيساتي  تکيه اقتصاد ايران بر نفت است و .باشدايران بيش از زيان بر کشورهاي عربي 

را  کاهش مي دهد و اين به معني به قهقرا رفتن کشور گذاري در بخش نفت اين سرمايه  ،اين اقدام ايران .فرسوده است

ضمن آنکه گاز ايران نيز نمي تواند جايگزين مناسبي  .صنعتي است که نقش اول در اقتصاد کشور را بازي مي کند

هرمز به معني  ضمن آنکه بستن تنگه .است دنيادرصد گاز  3زيرا ايران تنها صادر کننده  .براي صنعت نفت باشد

در نتيجه انتظار . آغاز هجوم آمريکا به تاسيسات گازي و نفتي ايران است و اين امر فاجعه اي براي ايران خواهد بود

اوضاع  .بايد در پي حل مشکل با آمريکا از راههاي مسالمت آميز باشد ،ايران براي جلوگيري از اين فاجعهمي رود 

، حل اوج تنش و سپس عقب نشيني تدريجي است  به سياست ايران که حرکت تا با توجه اما بسيار پيچيده شده است

  .شدني استمشکل از راههاي مسالمت آميز همچنان 

  

 


