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در تااااری  8مااااه ماااه  2018تراماااا باااا ح اااا هاااالم کالداآاااه ااااا م ااارد آمریکاااا از برآاماااه جاااامم ا ااا ام
مشااکر «برجااام» خااارج مااد شاااد تااا ایااراه آکااآاا بااه اا ب ااکه ا د ااا یاباا و هااالم و امتیااا را بااه
خطاار بیتاا ازدا تراماااا اااا م ااارد تحریمهااا

اارکد را االیاااه ایااراه ااماااا خاا اا اارد ،تحاااریا ااا د اااه

در تااااری اااابشه آ اشاااکه تاااا ایاااراه مهداااار باااه اشااا یااا تاا ااا «اادالآاااه» باااا آمریکاااا تااارددا تراماااا برجاااام
را «باااا تریا تاا اااا » ارزیااااابد اااارده بااااادا اتاااار از ی ااااارد ااااا ترامااااا ب اااا ریا ،پاااااره اااارده تاا شتامااااه
اااا بیااااآ ر آه ا اااا اااه آمریکاااا باااه
برجاااام از اااا آمریکاااا ربطاااد باااه ایاااراه اتماااد آااا ارد بالکاااه از یااا
مااااراه م یماآاااااآ در متطشااااه ،دی اااار آشاااا اااا رط متطشااااه ا را باااارا ایااااراه ا ااااز آی ااااکت و از ااااا
دی ر بیاآ ر تا ی آمریکا بر ژماآد خاد ،بر ر دا خاد چیا ،رو یه و اتحادیه اروپا ا اا
ایااااراه ،تر یااااه ،ارب ااااکاه ااااراد و ا اااارا یز در را ااااکا جاااااه کالدااااد ااااا ام ریایی ااااکد خاااااد ،خاا اااااه
ای ااا آشاا اا رط متطشااه ا باارا خاااد ااکت ا تر یااه بااه یحااار جمریکااد ،ا کظاااد و آمااامد د ااا مااد
از ایاااراه آااا ارد و یااا برتااار آ ااادا باااه ایاااراه دارد و آه اااا ایاااا ا اااا اااه از حمایاااا م اااکشیا ااار
برخاااردار ا اااا ایدکااه ایااا م ااهاله در ااایها اخیاار ااا رآاا شاا ه ا اااا ارب ااکاه ااراد شااار دی اار
ماااا اد تاآ ااااکر متطشااااه ا ا ااااا ،ارب ااااکاه ااااراد تااااااه جمریکااااد ،هااااترکد ،ا کظاااااد و یااااا حکااااد
ا اااا
آماااامد اباااز مشای اااه باااا ایاااراه را آااا اردا تکیاااه ارب اااکاه اااراد بااار پاااا آ اااا و هاااترا مااا
(درآمااا حاهاااز از زوار مکاااه اااه مکااار از درآمااا آ اااا آی اااا ا ا ااارا یز آاااه باااه یحاااار جمریکاااد و آاااه باااه
یحااااار ا کظاااااد ابااااز مشای ااااه بااااا دی ااااراه آی ااااا ،امااااا بااااه یحااااار آمااااامد – امتیکااااد برتاااار بااااه دی اااار
ااااکه ا
تاآ اااکر ا ماااا اد اااا رط متطشااااه ا دارد و تتهااااا اااا رتد در متطشاااه ا ااااا ااااه بااااه اااا حها
م الم ا اا[]1
م را ااااد در باااایا بااااارحواز
وا ریااااا ایااااا ا ااااا براااا از رو ااااار آماااا ه بااااارحواز ا اااا مد یاااا
دمکااراط باارا محاا ود اارده ایااراه در ای ااا آشاا اا رط متطشااه ا باجاااد آماا ه بااادا ایااراه م تاااه باار
متاااا م ام ریایی اااکد خااااد و ای اااا آشااا ااا رط متطشاااه ا پاااا ماااد شااارد و مایاااز آدااااد تحاااا شاااار تتدیهااااط
اااا ام ریایی اااکد و جتااا رواآاااد،
تاآ اااکر ا بااا رو از ما ااام خااااد اتااااه بیایااا ا پاااز از اااایها تااات
ااار اآهاااام تاآ اااکر ا روز  13اااروردیا  1394باااه یااا ت اااا ا اااکه ا د اااا یا کتااا ا بااار کدااا برجاااام
محااا ودیا اااا جااا بااار برآاماااه اااکه ا ایاااراه تحمیاااز شااا و در مشاباااز آه برشاااد از تحاااریا اااا اااه
مربااااک باااه م اااهاله اااکه ا بااااد ،باااه شاااکز مرحالاااه ا ی اااا شااا ا ماااا مااااه ما ااام اااما ته یاااه و تحالیاااز
اااکه ا بااه م هااام پاا یرق ااا رط متطشااه ا باارا ایاااراه
شاارایا اااا م ااردیا «برجاااام» یااا ماااه تاا اا
از ا رتها جهاآد بادا[]2
در اااایها اخیااار ماااا شاااا پیشااارو پاپایی اااا و پاااز رو آهاییدرایی اااا در را ااار ااار خاااا د باااادیا،
ااااا در اااارمایه دار مک روپااااز ،ااااا در اااارمایه دار پیراماااااآدا پیشاااارو پاپایی ااااا در آمریکااااا خاااااد را
باااا پیاااروز تراماااا ،در بریکاآیاااا باااا خاااروج بریکاآیاااا از اتحادیاااه اروپاااا ،در راآ اااه باااا پیشااارو جدهاااه مالاااد،
در آیماااااه بااااا پیشاااارو «آیکرآاااااتیا باااارا آیماااااه» و ااا آشاااااه داده ا اااااا ژماااااآد یا ااااد و ا کظاااااد
ااارمایه مالااا د دییاااز اهاااالد پیشااارو پاپایی اااا در اااطم جهااااآد ا ااااا پااای رو پاپایی اااا بیااااآ ر اشااا
آشاایتد کدشااه ااارتر از ما ریااا دالااد خاااد در ااطم جهاااآد آیاا ا اااا پاای رو پاپایی ااا آااه تتهااا خاااد
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را با ااااب در اشااا آشااایتد کدشاااه اااارتر از ایاااا کدشااااتد خااااد آشااااه می ااا  ،بالکاااه مداااارزه کدشااااتد آیااا
ر روز ت ا رد تر مد شادا[]3
باااا رو اااار آمااا ه تراماااا تماآاااه زآاااد در رابطاااه باااا احکماااا برخاااارد آماااامد بااایا ایاااراه و آمریکاااا بااااال
اارمایه آی ااکت بالکااه
تر کااه ا اااا ایااا ی ا وا ریااا ا ااا ااه آااه ترامااا و آااه ویااد شیااه آمایت ا ه مکرااار
آمایتااا تاه شااارایا خاهاااد از ااارمایه اااکت ا راااا را باااارحواز ا ااا مد برااااکر متاااا م خااااد ،برخاااارد
آمااامد باایا ایااراه و آمریکااا را بااه ه ا ب خاااد آمی اآاا و اارد میکت ا جالااا ایااا ااار تر کااه شااادا در چتاایا
ااااا خاااااد را از دو اااا ار
را ااااکا د ا ااااا ااااه تاآ ااااکر ا ایراآااااد راااا ظاااا آ ارآاااا باااارد ماشاااا
یالاااامکر ا ااا ای د تااا ا ایدکاااه متاااا م و آیرو اااا آمریکاااا د در متطشاااه م تااااه در محااا وده بااارد ماشاااکها
ایراآد کت ا
دوآایاااا ترامااااا مرااااایا محاااا ودیا زرادخاآااااه

ااااکه ا آمریکااااا باااااد یاااا ا براااا از اآکراااااب

برتااااااه ر اااایز

جمهارآمریکااااا اااااا م اااارد ااااه آمریکااااا بایاااا زرادخاآااااه ااااکها خاااااد را بااااه کااااار اماااا ه تشایااااا تاااا و
ت اااکرق ب ااا و در ایاااا را اااکا در تااااییکر خااااد آاشااااع تاااا ماااا رد اااه جهااااه در مشایاااه اااکها ااار
اشز بیای  ،ایاالط مکح ه بای تااآاید کها خاد را به کار ام ه تشایا ت و ت کرق ب "]4[ .
پااااتیا آیااا در آمااار مشاااابه ارهاااار داشاااا اااه زرادخاآاااه اااکها رو ااایه آاااه تتهاااا بایااا تشایاااا شااااد بالکاااه
ااا ماشاااکد ب رآااا ا رو ااایه و آمریکاااا آااااد درهااا
اااکه ا بایااا بکااآتااا از ی اااکا د اااا
ماشاااکها
اااکه ا
ااا
زرادخاآاااه اااکه ا جهااااه را در اخکیاااار دارآااا و ااار یااا از آآهاااا بااای از اااا ااا ار
دارآاا ا بادجااه آمااامد آمریکااا باای

از مهمااا

یتاااه ااا آمااامد راآ ااه ،بریکاآیااا ،آیماااه ،ایکاییااا ،چااایا،

رو اااایه ،ارب ااااکاه ااااراد و تاااا باااااده ا اااااا []5
رد ر ی ا
باالتریا می اه از زماه جت

یتااااه ااااا آمااااامد جهاااااه در ااااا  201۷باااااه

اخیااارا آکاآیاااا ا کاااد شاااا تالای یااااآد اااه در را اااکا تحاااا تاااانیر ااارار داده ا کاااار اماااامد بااارا خاااروج
اااکه ا
احکمااااید آمریکاااا از برجاااام بااااد ،ااااا م ااارد اااه تاآ اااکر ا ایراآاااد در کااار تهیاااه ااا حها
بادآاااا و ایااااا رویااااا را م تاااااه دارآاااا و جهاااااه هااااالم کالاااا آدایاااا اجااااازه د اااا بااااارحواز ا اااا مد بااااه
اااکه ا د اااا یابااا ا ایاااا در حااااید ا اااا اااه ،ا ااارا یز تتهاااا شاااار ا اااا در خاورمیاآاااه اااه
تکتایااااح
اااکه ا را ام اااان آکااارده ا اااا و از پتهااااه اااا داااز باااا مااا آمریکاااا
متشاااار متااام ت اااکرق ااا حها
و راآ اااه در آیروتااااه اتماااد دیماآاااا جتااا ا ااا ار اااکه ا تاییااا ااارده ا ااااا[ ]6ا ااارا یز رتااا برااااکر
اااد ماااارد تحاااریا یاااا تتدیاااه ااارار آ ر کاااه ا ااااا ترااا اد بمااا اااا
اااکه ا از کااار
تاییااا ااا حها
اتمااد ا اارا یز در ایااه ا از ابهااام ا اااا امااا باار ا اااس تماآااه زآااد ااا ا اارا یز باایا  100تااا  400جتاا
ا اااا ار ااااکه ا داردا ایااااا جتاااا ا ار ااااا از کریاااا ماشااااکها بای ااااکی  ،زیردریااااا د و یااااا از کریاااا
ااکت ا اااییا پاااو وزیاار خارجااه پیشاایا آمریکااا ارهااار داشااکه باااد
بماا ا کااا ااا پیشاار که ابااز پرتااا
اااکه ا ا ااارا یز رو ایاااراه مکمر ااا شااا ه ا ااااا اخیااارا میکاااه
اااا
ااا
اااه در تهاااراه می اآتااا اااه
اماااار خاااارجد مهالاااز آمایتااا تاه آمریکاااا یااا کااارب پیشاااتهاد دو حااا  ،دمکاااراط و جمهاریراااااه تحاااا
اتاااااه کااارب ما اااام باااه « ااااآاه م اااا امتیکاااد پیشااار که آمریکاااا باااه ا ااارا یز» را تظاااای اااردا کاااد
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ایاااا کااارب مکهاااا آمریکاااا باااه ا ااارا یز اااه میالیاااارد و اااد هااا میالیااااه دالر در اااا بااارا پااات
آیت ه خاا

اااا

بادا

اااا اخیااار بااایا ایاااراه و ا ااارا یز ایاااا ا اااا اااه ایاااراه ا ااارا یز را از کریااا
روایاااا ر ااامد مااا یا از تااات
ااااریه ماااارد حمالاااه ااارار داد و ا ااارا یز در د اااا از خااااد باااه مشابالاااه برخاا اااا و ماا ااام ایراآیااااه
خاااا
را در ااااریه در اااا ابیااا ا برااااکر شااارایا ح ااااس اااه آ دیااا باااه زمااااه تا یااا و یاااا باااروه ر اااا آمریکاااا
از برجاااام بااااد ،ایاااراه آماااد خاا اااا برخاااارد بااایا ایاااراه و ا ااارا یز پااای بیایااا ا اماااا ا ااارا یز در پاااد
چتااایا تحریکاااد بااااد تاااا وا ااات ایاااراه را براآ یااا د و زمیتاااه بااارا پااا یرق خاااروج آمریکاااا آ ااااه تااار شاااادا
در چتااایا زمیتاااه ا ا ااارا یز در بی اااا اااروردیا  13۷9باااا ماشاااکها خااااد پای ااااه تاااد 4-را در ااااریه
اااارار داد ااااه متهااار بااااه اآهاااا ام اااااماآه پیشااار که پ ا تاااا ااااااید ایاااراه شاااا و شاااامار از آیرو ااااا
ااا
ایراآاااد آیااا شاااکه شااا آ ا در ااااااط اوییاااه  20اردیدهشاااا  13۷9ارتااا ا ااارا یز ااااا م ااارد اااه ااا اه
ااارده اااه تا اااا ی اااکا د اااااد «تتدااا
اااا جاااااله شااالی
ااا س ایاااراه حااا ود  20را اااا باااه اااا بالتااا
آ تاااایا» آآهااااا را ره تیاااار و متهاااا م اااارده و اااایش تال اااااط و مهروحااااد آ اشااااکه ا اااااا باااا آدا آه ارتاااا
ا اااارا یز اااااا م اااارد شاااا ی تریا ااااربه را بااااه ماا اااام ایااااراه در اااااریه وارد اااارده ا اااااا شااااار ا
اروپاااا د آیااا ایاااراه را ماااارد اآکشااااد ااارار دادآااا ا راااا را آیایاااار تاااایم آیااا باااه چتااایا تماآاااه زآاااد اااا د
ر ااای ه ا ااااا ایاااراه اااما محکاااام ااارده حمااا ط ا ااارا یز باااه ااااریه ،را اااا پرا تاااد تا اااا ااا اه ااا س
ایاااراه را «بهاآاااه ا خاد ااااخکه و باااد پایاااه و ا ااااس» ا ااارا یز آامیااا ا ااااریه ااااا م ااارد در پا ااا باااه
ااااریه باااا حمااا ط را کاااد پا ااا داده ا اااا اااه در مشاباااز ارتااا ا ااارا یز
بمدااااراه شاااهر ایدراااو ،ارتااا
اااکه ا باااا
ااارار داده ا ااااا بااا آدا خاااروج آمریکاااا از تاا ااا
ااااریه ااا
ا ااا ا د را در داخاااز خاااا
ایاااراه و تتهاااا ااااااتد برااا از بازتشاااا آکاآیاااا ا از رو ااایه ،ا ااارا یز شااارایا را م کاااتا شااامرده و حمااا ط
ت ااااکرده ا را در اااااریه اآهااااام دادا تماآااااه زآااااد ااااا د در جریاااااه ا ااااا ااااه باااا آدا اااا ر آکاآیااااا ا بااااه
رو ااایه و دیااا ارق باااا پااااتیا ،ا ااارا یز و رو ااایه باااه آاااااد ت اااا ا ر ااای ه اآااا اااه رو ااایه امالیااااط آماااامد
ا اااارا یز را در اااااریه محاااا ود آکتاااا ا تایااااا در حماااا ط اخیاااار آیاااا ا اااارا یز پیشاااااپی رو اااایه را مطالاااام
رده بادا
راااا را رو ااایه ماااد خاا ااا آاااااد تااااازه و ترااااد را در رواباااا خااااد باااا ایاااراه و ا ااارا یز ح ااا تااا ا
آتاااا د از حمااا ط ا ااارا یز و اااا م تااا ق بااارا جالااااتیر از آه ،شاااده اااا د را باجااااد آورده ا ااااا اماااا
یکاااد از م اااا ز ح ااااس ایاااا ا اااا اااه ااارار بااااد رو ااایه پ ا تااا ااااا د پیشااار که اس 300-را باااه ااااریه
ب ااا ا پ ا تااا اااااید اس 300-م مااااه مدتااآااا  100ااا را در آ اااماه ردیاااابد تااا ا اماااا بااا آدا دیااا ار
آکاآیاااا ا از رو ااایه ،والدیمیااار ااااحیا ،مشااااور آماااامد پااااتیا ارهاااار داشاااا اااه رو ااایه در حاااا تههیااا
اااااا اس 300-آی ااااا و ماااا ا ره ا آیاااا بااااارا تحایااااز بااااایشاه آه وجاااااد آااااا اردا
اااااریه بااااه ماشاااا
ا را یز یکد از مرای اه ر را روق اس 300-به اریه ا اا
باااا آدا پیااااروز دمکرا ااااد باااار اااارمایه دار دویکااااد ،آمریکااااا دی اااار ااااادر آداااااد م اااااه دوراه جتاااا
ااارد ژمااااآد خااااد را ااماااا تااا ا یااا ا آمریکاااا در را اااکا ح ااا ژمااااآد خااااد در آماااا آاااایا جهااااآد و
ت اااریا ر داااا خااااد ،جت هاااا بایکااااه ،ا اآ اااکاه ،ااااراخ و یاااره را باااراه اآااا اخاا خاااروج آمریکاااا از
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برجااااام و بحااااراه
را ااکا ح اا

ااااکه ا شااااده ج یااااره ااااره آیاااا در ایااااا را ااااکا ا اااااا خااااروج آمریکااااا از برجااااام در

ژماااآد آمریکااا ا ااا ااه بیشااکر آیاا بااه آه اشاااره شاا  ،تا یاا مهاا د و یااادآور آمریکااا باار

ژمااااآد خااااد باااه ر داااا خااااد اتحادیاااه اروپاااا ،چااایا و رو ااایها در چتااایا زمیتاااه ا اااد ا اااا اااه باااارحواز
اتحادیااه اروپااا ،چاایا و رو اایه باارا ح اا ما ریااا و متااا م خاااد در آمااا آااایا اااا م ردآاا ااه باار کداا
آحاآاااز بااایا ایمالالاااد آماااارط بااار راییکهاااا اتماااد ،ایاااراه باااه ترهااا اط خااااد اماااز ااارده ،یااا ا آآهاااا م تااااه در
برجاااام ماااد ماآتااا ا تاریراااا بریکاآیاااا ،میشاااه ماا ااا
تار اتحادیه اروپا و در مشابز یا ا آمریکا ای کادا

یا اااکها آمریکاااا بااااده ا اااا ویاااد بااارا اویااایا باااار در

ااکه ا بااا ایااراه ،ته یاا اارد ،اتاار ایااراه برآامااه ااکه ا خاااد
دوآایاا ترامااا پااز از خااروج از تاا اا
را در اااطم دالاااد یرتاااد داااز از تاا شااااط برجاااام از ااار ب یااارد ااا ااا شااا ی در اآکماااارق خاا ااا بااااد و
ارهااار داشاااع اتاار چتاایا تتاا بااا ااا اا ب اایار جاا روباارو خاا تاا شاا ا ترامااا م تاایا تا یاا اارد
تتااا باااا تتدیهااااط ااارا آمریکاااا مااجاااه خاا تااا شااا ا
اتااار شااار کها بااایا ایمالالاااد ایاااا تحریمهاااا را آشااا
شااار کها خاااارجد اااه در ایاااراه در حاااا حا ااار راییاااا دارآااا بااار کدااا تحریمهاااا آمریکاااا اااه تاااا شااا
مااااه رهاااا دارآااا ایاااراه را تااار تتااا  ،در یااار ایتظاااارط باااه باااازار آمریکاااا د کر اااد آراا تااا داشاااا
و تتدیاااه خاا تااا شااا ا وزارط بازرتااااآد آمریکاااا حااا ود دو اااا پااای یااا شااار ا مراااابراتد چیتاااد باااه آاااام
«زد تاااد ا » را باااه خااااکر آشااا تحریا اااا ایاااراه و اااره شاااماید تتدیاااه اااردا اخیااارا جریماااه  1.3میالیاااارد
دالر شااار ا چیتاااد بااارا آشااا تحریا اااا ایاااراه طراااد شااا ا ایاااا شااار ا بایااا یهاااا مااا یره خااااد را
ااااااد تاااا و یاااا تااااروه از ماااااماراه آمریکااااا د باااارا بازر ااااد دا ااااا در ایااااا شاااار ا ح ااااار داشااااکه
باشت ا[]۷
وا ریاااا ایاااا ا اااا اااه باااا پیشااارو پاپایی اااا در اااطم جهااااآد ،تراماااا باااه ماااراه مکحااا یا خااااد در متطشاااه
ا ااارا یز ،ارب اااکاه اااراد مراااایا ااطاااا آشااا ااا رط متطشاااه ا بااارا ایاااراه بادآااا ا ژمااااآد آمریکاااا
یا ااااا و م یماآاااااه آمریکااااا برظاااااو ارب ااااکاه ااااراد
در دوراه اوبامااااا در خاورمیاآااااه ب اااایار ااااا
از ایاااا م اااهاله آارا اااد بادآااا ا تراماااا در را اااکا تشایاااا ژمااااآد آمریکاااا و جالااا ر اااایا م یماآااااه
متطشاااه ا خااااد برظااااو ارب اااکاه اااراد و ا ااارا یز باااادا در چتااایا زمیتاااه ا اااد ا اااا اااه تراماااا 24
اردیدهشااااا ماااااه 139۷در تااااا یکر آیااااا اهااااالد خاااااد را در رابطااااه بااااا خااااروج از برجااااام اااااا م اااارد و
آاشاع
آه ااا در تاا ق بادآاا تااا بااا اار و اایاله ممکااا باار تمااام خاورمیاآااه ااالطه پیاا ا تتاا ا ا تاااه ،چتاایا چیاا
ات اخ آراا ا کاد ا[]8
اآکرااا
اااد
باااااد،
بکااآتاااا

جاااه بایکاااه بااه مشاااور امتیااا مالااد ر اایز جمهااار آمریکااا ااد ااه ماا اا حمالااه بااه اااراخ باااد،
اااکه ا باااا ایاااراه بااااد ،اااد اااه مااا ا م برخاااارد آماااامد باااا ایاااراه
اااه مراااایا ااار ااارا تاا ااا
ااااد ااااه روابااااا آ دیکااااد بااااا مها اااا یا خالاااا دارد ،در را ااااکا تکمیااااز یا ااااکم اراآد ا ااااا ااااه
یا ااااا ااااا ترامااااا را پاااای بدرآاااا ا جاااااه بایکاااااه پاااای از ایتکااااه مشاااااور امتیااااا مالااااد ر اااایز
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جمهاااار آمریکاااا بشااااد ،مرکشااا بااااد آمریکاااا رحیاااا ایاااراه را داااز از ایتکاااه تایااا  40اااای د اق را بدیتااا ،
بای براآ ازد ،ی ا کد مشایها در روزآامه وا ا کریا حورآا آاشکه بادع
ا اااا مد ایااااراه را پاااای

یا ااااا آمریکااااا بایاااا بااااه تاآااااها باشاااا ااااه اآشاااا
 40ای داق تمام ت ]9[".

از ر اااای ه بااااه ااااای رد

اروپااا د ااا آ ااراه خااروج آمریکااا از برجااام بادآاا ی ا ا بااه ماایا متا اادا ر دااراه ااه ا رط اهااالد اروپااا
بریکاآیااااا ،راآ ااااه و آیماااااه اااارد ردآاااا ترامااااا را مکشاااااا تتاااا ااااه در برجااااام بماآاااا ا باااااریز جاآ اااااه
وزیااار امارخارجاااه بریکاآیاااا باااه م ااااط تراماااا ر ااااا مکاااروه باااه دیااا ار تراماااا ر اااا ،مر اااز باااا تراماااا
دیااا ار اااردا تراماااا ر داااراه اروپاااا د را تحشیااار ااارد و متاااا م ام ریایی اااکد خااااد را باااه پااای باااردا برااا از
خاااروج آمریکاااا از برجاااام ،دی ااار شاااار ا ام اااا تتااا برجاااام یرتاااد بریکاآیاااا ،راآ اااه ،آیمااااه ،چااایا و
ااار االجاااز  60روزه
رو اایه ااااا م ردآاا اااه آآهااا م تااااه بااه برجاااام مکرهاا خاا تااا بااادا ایاااراه یاا
بااارا اروپاااا تریااایا ااارد و خاا ااااه ت ااامیا اااا الزم از کااار اتحادیاااه اروپاااا در را اااکا تاااامیا متاااا م
ایاااراه و جداااراه آاشاااد از خ اااارط خاااروج آمریکاااا از برجاااام شااا ا ایاااراه ااااا م ااارد بااارا آهااااط برجاااام
از یش ت شد روت ار آراا ردا
ویااااد شیااااه بااااارحواز ا اااا مد در جریاااااه اآکراباااااط ریا ااااا جمهااااار آمریکااااا در ااااا  2016اااااا م
تااا  ،ماااا آه را آتااا مااادزآیا ا
اااردع ماااا برجاااام را آشااا آماااد تیا یکاااا اتااار کااار مشابز[آمریکاااا] آشااا
آمریکااا برجااام را پااااره اارد بااا ایاااا وجاااد ،وا ااات ویااد شیااه باااارحواز ا اا مد مکراااد تااار از آآااد بااااد
اااه اااد ااااا م ااارده باااادا او در رابطاااه باااا اداماااه برجاااام بااا وه آمریکاااا و باااا شاااار ا اروپاااا د ااااا م
ردع
اتاااار مدخاا یاااا  ،اااارارداد ب اریاااا  ،ت اااامیا امالااااد ب یااااریا ،واال ایا ااااا مااااه ماااااه ااااار آمریکااااا را
خاا تااا اااردا اتااار تااآ اااکی ت ااامیا ب یریااا اااه خااا ا ایدکاااه ماااا بریااا مااادداآاا اتااار آکااآ اااکی ت ااامیا
طرد ب یری  ،دی ر آمدشاد برجام را ادامه داد ا[]10
ااا ریکا مااااتریتد م اااها یا اااا خاااارجد اتحادیاااه اروپاااا در دیااا ار خااااد باااا وزیااار خارجاااه ایاااراه بکااااری
 15ماااه  2018باااه امکااااه ح ااا برجاااام اباااراز خااااق بیتاااد ااارد اماااا ااا ریکا مااااتریتد ا ااا ود ،االیااار ا
خاا ااا و تاا ق جااا اتحادیااه اروپاااا باارا ح اا برجاااام ،اتحادیااه اروپاااا آمااد تااآاا اااماآا ااا حشاااا د
و ا کظاااد در ایاااا زمیتاااه ب ااا ا رریاااا وزیااار اماااار خارجاااه ایاااراه باااه اآظااارا بر اااد از شااار ا اااا
اروپاااا د از مکاااار باااا ایاااراه برااا از خاااروج آمریکاااا از برجاااام اشااااره ااارده و ارهاااار داشاااا ایتهاااا باااا
ترهااا اط اتحادیاااه اروپاااا باااه اجااارا برجاااام مراااااآد آااا اردا اشااااره رریاااا باااه شااار کها تاتاااا  ،زیماااتز،
آییااااآز ،ام اس اااد و یاااره ا ااا ا اااه باااه دییاااز آ راآاااد از تحریمهاااا آمریکاااا اااادر باااه اداماااه مکاااار باااا
ایااراه آی ااکت ا اتاار چااه اتحادیااه اروپااا بااه مرای ااا بااا آمریکااا برخاا ااکه ا ااا امااا شاار کها باا رو براااکر
متاااا م شااااه در آمریکاااا ری ااا تتدیاااه از اااا آمریکاااا را آراا تااا اااردا شااار کها بااا رو طراااا اویااایا
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ااا رط ا کظااااد دآیاااا (آمریکاااا را در مشای اااه باااا ا کظااااد اچااا
خاا ت

ایاااراه ،اویاااد را تااارجیم داده و اآکراااا

ردا

شااار ا تاتاااا راآ اااه از تا اااره ااااز  11پاااارس جتاااابد ایاااراه اااه بااارا تا اااره هاااترا آ اااا ایاااراه مهاااا
ا ااا براااکر تحااریا ااا ج ی ا آمریکااا تااار مااد شاا ا اااا اهااالد ایااا ا ااا آیااا شاار ا چیتااد « ااد اه
پاااد اااد» جاااای یا تاتاااا راآ اااه خاا ااا شااا یاااا آاااه وزیااار آ اااا ایاااراه زآ تاااه ااااا م ااارد اتااار شااار ا
تاتاااا از راییاااا در تا اااره ااااز  11پاااارس جتاااابد تاااار بااارود شااار ا « اااد اه پاااد اااد» جاااای یا آه
مااااد شاااااد و ااااهام تاتااااا را در اخکیااااار مااااد تیاااارد و در هااااارط خااااروج شاااار ا چیتااااد ،شاااار ا پکاااارو
پااااارس ایااااراه بااااا د مااااد ماآاااا ا در زمیتااااه وارداط آ ااااا ،دویااااا چاااایا و پاالیشاااا اه ااااا چاااایا ارهااااار
امیاااا وار ردآاااا ااااه بکااآتاااا وارداط آ ااااا را از ایااااراه ادامااااه د تاااا امااااا از داده ت اااامیا در ایااااا زمیتااااه
خااااددار ردآااا ا چااایا ب رتکاااریا مشاااکر آ اااا ایاااراه ا اااا و یااا چهاااارم اااز آ اااا هاااادراتد ایاااراه را
میرردا
آاوتاااااه اااااا د ایااااراه براااااکر تحریمهااااا شااااار ا ربااااد ب اااایار ر اااااده ا ااااا و براااا زیاااااد از
ااپیما اااا برااااکر آدااااد یااااازم یااا د زمااایا تیااار شااا ه اآااا ا ایاااا م اااهاله باااااو شااا ه اااااآم ااااا د در ایاااراه
ا اااا ای پیاااا ا تاااا ا براااا از تاا اااا برجااااام ایااااراه اااارارداد خریاااا باااای از  200ااپیمااااا م ااااا ربر از
بایتاااا و ایرباااااس را ام ااااا ااااردا اخیاااارا ا ااااکیاه متاااااچیا وزیاااار دارا ااااد آمریکااااا ارهااااار اااارد آمریکااااا
مهاااااز ااااروق ااپیما ااااا م ااااا ربر با یتاااا و ایرباااااس بااااه ایااااراه را ی ااااا خاا اااا ااااردا طراااااتد از
ااپیما اااا م اااا ربر ایربااااس ااااخا آمریکاااا ا اااا و باااه مااایا االاااا جااا و تحاااریا اااا آمریکاااا ااارار
مد تیردا
در شاااارایطد ااااه آمریکااااا ظاااا اامااااا شاااا ی تریا تحریمهااااا االیااااه ایااااراه را دارد ،بااااا تاجااااه بااااه اااارمایه
پیرامااااآد ایاااراه ،برجاااام بااا وه آمریکاااا در بهکاااریا شااارایا میکااآااا باااه اااروق آ اااا و برشاااد از مداااادالط
ا کظااااد باااا اتحادیاااه اروپاااا ،چااایا و رو ااایه خ هاااه شااااد و متهااار باااه ااارمایه تااا ار جااا خاااارجد در
هااااتایم و ا کظاااااد ایااااراه آراا اااا شاااا ا مشااااک ط مدااااادالط باااااآکد و تهااااار بااااا باآکهااااا مهااااا دآیااااا یاااا
مر ااز مهااا خاا اا بااادا دااز از خااروج ترامااا از برجااام ،باآکهااا باا رو براااکر جریمااه ااا احکماااید
را د آدادآ با ایراه ار تت ا
ایاااراه در تشاباااز باااا یا اااا آمریکاااا و امکااااه ا اااک اده از ما ریاااا اتحادیاااه اروپاااا مطااارب ااارده ا اااا تمایاااز
دارد از ارز یاااارو باااه جاااا دالر در مراااام ط ایاااراه و اروپاااا ا اااک اده شاااادا ر ااایز اااازماه اآااارح اتماااد
ایاااراه در ایاااا زمیتاااه ت ااااع یااااط اروپااااید در رابطاااه باااا باااه اااارتیر یاااارو در تراااام ط میااااه ایاااراه و
اروپااااا ااااا م اااااا دادهاآاااا و پیشااااتهاداتد ارا ااااه شاااا ه ،تامهااااا اوییااااه آیاااا در ایااااا زمیتااااه برداشااااکه شاااا ه
ا اا []11
جاااااه بایکاااااه مشاااااور امتیااااا مالااااد ترامااااا کااااد مظاااااحده ا بااااا شاااادکه ااااد اه اه از احکمااااا تحااااریا
شاار کها اروپاااا د کاار مرامالاااه بااا ایاااراه اشااااره ااردا آیمااااه و راآ ااه دو ا کظااااد باا رو اتحادیاااه اروپاااا
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ااااکت ااااه پااااز از تاا اااا برجااااام راییااااا خاااااد را در کرحهااااا ا کظاااااد ایااااراه ا اااا ای
آ اااراه شااارایا ج یااا
ا اا ایدکه تظار ی

اااکت ا برااا از پایااااه جتااا
جت

تهار

آیمااااه دی ااار آیمااااه دوراه جتااا

دادآاااا و االه

ااارد ایاااا ب رتکاااریا رویاااارو د بااایا اروپاااا و آمریکاااا

اتحادیه اروپا با آمریکا وا م ترایاآه آی اا
ااارد آی ااااا آیمااااه ماااد خاا ااا آشااا

یااا

ااا رط بااا رو ام ریایی اااکد را

مهااا دا در جهااااه و برظااااو اروپاااا ای اااا تااا ا آیمااااه برااااکر متاااا م خااااد مراااایا یشکر شاااد آمریکاااا باااه
ااااراخ و یک ااار دی ااار از جت هاااا آمریکاااا باااادا آیمااااه می اآااا تشایاااا ما ریاااا آیمااااه و اروپاااا در تتاااا
بااااا متااااا م ام ریایی ااااکد آمریکااااا ا اااااا آیرو ااااا آمااااامد آیماااااآد از ییکااااااآد تااااا ا اآ اااااه ،از ماااااید تاااااااا
ح ااااار دارآاااا و مر ااااز ااااا داده بادجااااه آمااااامد آیماااااه را ا اااا ای د اااا ا در چتاااایا شاااارایطد ا ااااا ااااه
آآ مر ز ه رااما آیماه مد تای ع
اروپااا دی اار آمااد تااآاا باار رو حمایااا آمریکااا در اار شاارایطد ح ااا باااز تاا و بایاا بااا درس تاار کا
از ایاااا م اااهاله ،خااااد رآاشاااک را در د اااا تیردااااروپاااا بایااا
چای اهالد ما در آیت ه ا ا]12[ .
آیماااه تاااز در مااا ریکد آی ااا ااه بکااآاا آمریکااا را بااه چااای

رآاشاااا خااااد را باااه د اااا تیااارد و ایاااا

بکشاا  ،یاا ا احکیاااک را راایااا مااد تاا ا در

اظهرررت اا رررتا تتکیررر کررر کررر رررت د رررد ا رررت
چتااایا زمیتاااه ا اااد ا اااا اااه آآهااا مر اااز علیررر
رررره اتررررتات تیرررر اهایررررا د یررررتته د ن دا رررر د ترررردی
یرررر ت هتی ا دپررررت د کا یرررررت ررررت
اقیت دس ا لس ا ف اادش ک یت ا ا دپت د کا یرت ا ت چتلش د د تت ا".
اتاار چااه آیماااه ااا ا کظاااد و ماتااار ا کظاااد اروپااا ا ااا بااا ایااا حااا راآ ااه آشااکارتر از آیماااه باار
جااااه کالداااد اااا ام ریایی اااکد خااااد و آشااا خااااد برتاااااه یااا ااا رط جهااااآد تا یااا ااارده ا ااااا در را اااکا
چتااایا ااا د ا اااا اااه راآ اااه آشااا ا ا اااد در اروپاااا مکحااا م اااکشز از آمریکاااا ای اااا ااارده ا ااااا ایاااا
اااا ام ریایی اااکد آشااااه داده ا ااااا
ااارد خااااد را باااه اشاااکا مک ااااوط در تااات
م اااهاله پاااز از پایااااه جتااا
در چتاایا زمیتااه ا ااد ا ااا ااه مااا روه ر اایز جمهااار راآ ااه تظااریم اارد ااه اروپااا بایاا باار رآاشاااا
خاد حا ا شادع
اتااار ب ااا یریا اااه دی ااار ااا رط اااا بااا رو از جمالاااه مکحااا اه و دو اااکاه ماااا در ااارا تاااریا بر اااه اااا
تاااری بااه خاااد اجااازه د ت ا ااه باارا مااا ،دی الما ااد مااا و امتیااا مااا تظاامیا تیاار تت ا  ،و مااا را بااه ورکااه
ب تریا خطر ا بکشاآت  ،درایا هارط ما دی ر حا ا[بر رآاشا خاد] آی کیا]13[ .
وزیاار ا کظااااد راآ ااه بروآاااا یااامر آشاااکارتر از ماااا روه باار جااااه کالدااد اااا ام ریایی ااکد راآ اااه برتاااااه
یاا اا رط جهاااآد تا یاا ااردا او کااد مظاااحده ا بااا تالای یاااه « ااد آیاااز» راآ ااه بااا اشاااره بااه ااااآیا
 1996اتحادیاااه اروپاااا اااه باااه اتحادیاااه اروپاااا اجاااازه محا ماااا از شااار ا اااا اروپاااا د در هاااارط تحاااریا
احکماید امریکا می  ،اشاره رد و ز ا ودع
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آیا مدخاا یا به آمریکا اجازه د یا ه پالیز ا کظاد جهاه باش پا

آه ا ا ا[]14

تاریراااا بریکاآیاااا دآدایاااه رو یا اااکها آمریکاااا بااااده ا ااااا اماااا اخیااار آار اااایکد خااااد را از خاااروج آمریکاااا
از برجاااام ااااا م ااارد و در اااایا حاااا بریکاآیاااا تا یااا ااارد تااا ق ماااد تااا برجاااام م تااااه ح ااا شاااادا در
ایاااا رابطاااه بااااریز جاآ ااااه وزیااار خارجاااه بریکاآیاااا آیااا در وا ااات باااه ااماااا تحریمهاااا االیاااه ایاااراه از
ا آمریکا ارهار داشا ه بای از متا م ا کظاد و تهار با ایراه ح ارا شادا
اتحادیاااه اروپاااا در رابطاااه باااا اآکشاااا ااا ارط آمریکاااا از تاااز آویاااا باااه اورشاااالیا ما ااام واحااا آ اشااااا اتااار
چاااه ا کااار شاااار ا اهاااالد اتحادیاااه اروپاااا مراااایا ایاااا اآکشاااا بادآااا و مرکشااا بادآااا روآااا هاااالم را از بااایا
میداارد ،بااا ایااا حااا چهااار شااار ا ااا اتحادیااه اروپااا یرتااد اتااری  ،مهار ااکاه ،چاا و روماااآد تظاامیا
آمااار در اتحادیاااه اروپاااا و اروپاااا یااار
دارآااا ااا ارط اااا خااااد را باااه اورشاااالیا اآکشاااا د تااا ا اخاااک
مکح ا بااه آ اام آمریکااا و بااه اارر اتحادیااه اروپااا ا اااا اتحادیااه اروپااا ایااا بااار در رابطااه بااا خااروج آمریکااا
از برجاااام ،ااارد ااارد یااا هااا ا راااا ر شااااد و وحااا ط خااااد را ح ااا تااا ا اتحادیاااه اروپاااا کاااد آش اااکد
بکااااری  26اردیدهشاااا  139۷در هاااا یه پایکراااا بال ار اااکاه یااا باااار دی ااار باااه ایاااراه اکمیتااااه داد ،اتااار
اااکها خاااااد را بااار آمااااد ترداآااا 28 .ا ااااا
ایاااراه باااه برجااااام پایدتااا بماآاااا  ،اتحادیاااه اروپااااا تحریا اااا
اتحادیه اروپا کد بیاآیه مشکر اا م ردآ ع
اااکها برشاااد ا ا اااد از تاا ااا ا ااااا اتحادیاااه اروپاااا بااار پایدتااا
ر ااام تحریا اااا
ادامه ایا روآ تا ی میکت ".

خااااد بااارا ت ااامیا

اتحادیاااه اروپاااا اااه مراااایا تحریمهاااا آمریکاااا ا اااا ااااا م ااارده ا اااا اااه از متاااا م شااار کها اروپاااا د در
مشابااااز تحریمهااااا آمریکااااا ح ارااااا خاا اااا ااااردا اتحادیااااه اروپااااا از  28اردیدهشااااا  139۷روآاااا حشااااا د
بااارا اجااارا مشااارراط بازدارآااا ه در برابااار تحاااریا اااا آمریکاااا االیاااه ایاااراه را آ ااااز اااردا مشااارراط بااااز
دارآاا ه اتحادیااه اروپاااا بااه م هااام ایاااا ا ااا اااه اتحادیااه اروپااا میکااآااا ماااآم آه شاااد اااه شاار کها اروپاااا د
تحریمهاااا آمریکاااا را اجااارا تتااا و یاااا دادتا هاااا آمریکاااا شااار ا اااا اروپاااا د را برااااکر ااار پی اااد از
شاااار
تحریمهاااا جریماااه تتااا ا ایاااا ااااآاه م تااایا شااار کها اروپاااا د را باااه تدریاااا از تحریمهاااا یااا
نایاااو متااام میکتااا ا اتااار شااار کد اروپاااا د برااااکر تحریمهاااا آمریکاااا دچاااار خ اااارط و یاااا جریماااه شااا  ،باااا
مشااارراط بازدارآااا ه ،اتحادیاااه اروپاااا ماااد تااآااا راماااا چتااایا خ اااارط یاااا جریماااه را باااا مظاااادره دارا اااد
آهاد ااااا آمریکااااا د ب ااااردازدا زمیتااااه تاااااریرد مشاااارراط بازدارآاااا ه بااااه ااااا  1996برمی ااااردد ااااه در آه
زمااااه شاااار ا اروپاااا د در مشاباااز تحریمهاااا آمریکاااا االیاااه اباااا تظاااای ردآااا اااه باااا تشاااکیز اتحادیاااه
اروپاااا برشاااد از مشااارراط آه شااا ا در اااا  1996آمریکاااا درهااا مهاااازاط شااار کها اروپاااا د بااااد اااه باااا
اباااا مرامالاااه میکردآااا  ،اروپاااا باااا ته یااا باااه تحریمهاااا مکشاباااز ،آمریکاااا را وادار باااه اشااا آشااایتد اااردا حاه
الاد یاآکر ،ر یز م یاه اروپا ب آدا آش ا راه اتحادیه اروپا در ها یه اا م ردع
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ماااا روآااا مشااارراط بازدارآااا ه را ،اااه باااه دآداااا ختکاااد ااارده آناااار ااارا ااارزمیتد تحریمهاااا آمریکاااا بااار
اتحادیااه اروپااا ا ااا آ اااز مااد تاایاا مااا بایاا ایااا ااار را بکتاایا و ایااا ااار را از 30ع 10هاادم ااردا اآهااام
مدد یاا []15
وزیااار خارجاااه باااارحواز ا ااا مد کاااد شاااکایکد باااه دبیااار اااز الآاااه دزداه ( اااازماه مالاااز خاااروج آمریکاااا
طرتاماااه  2231اااازماه مالاااز مکحااا خااآااا و تا یااا ااارد آمریکاااا در حااااید از برجاااام
از برجاااام را آشااا
خاااارج شااا ه اااه ایاااراه باااه تماااام ترهااا ات اماااز ااارده ا ااااا او خاا اااا اااازماه مالاااز آمریکاااا را م اااها
ر کار « یر م هاالآه و مرر » الم اد ت ا
باااه تااا ارق آیایاااار تاااایم [ ،]16تراماااا اخیااارا باااا ار اااا دو آاماااه محرماآاااه باااه م یماآااااه اااار خااااد
یا ااد و ااها ماااید بیشااکر در ا اا اماط تشااابالد بااا ایااراه
در خاورمیاآااه بااه آآاااه شااار مااد آورد ااه آشاا
ااا
ای اااا تتااا ا در ایاااا آاماااه اااا تراماااا ارهاااار میااا ارد اااه ر داااراه ارباااد م اااهاییا بیشاااکر در ا اااک
ایراآاااد آمریکاااا باااه اهااا ه ب یرآااا ا آمریکاااا در ایاااا آاماااه اااا برظااااو باااه یتاااه ا کظااااد تشاباااز ااا
ایراآااد اشاااره مااد تاا ااه آمریکااا ااا تریالیاااه دالر در خاورمیاآااه یتااه هاار اارده ا اااا ویااد شیااه
باااارحواز ا ااا مد برااا از خاااروج تراماااا از برجاااام ،آاماااه او تراماااا را االتاااد ااارد تاااا باااه ایاااا کریااا
ر داااراه شاااار ا ارباااد را تحشیااار تااا ا در آاماااه م تااایا آکااااط مهماااد در بااااره ایتکاااه ایاااراه باااا چاااه
ا اماتد از ا آمریکا روبرو خاا ش  ،وجاد داردا
اار اآهاااام مایاا

پام هاااا وزیاار اماااار خارجااه آمریکاااا ،شاارایا آمریکاااا را باارا یااا

تاا اا «اادالآاااه» باااا

آمریکاااا کاااد یااا درخاا اااا شاااامز  12بتااا مطااارب اااردا او پااا یرق  12بتااا را شااارک بهدااااد رواباااا باااا
ایاااراه و ی اااا تحاااریا اااا ااااا م اااردا تتهاااا  3بتااا از  12بتااا در رابطاااه باااا م اااهاله اااکه ا ایاااراه ا اااا و 9
بتااا دی ااار در رابطاااه باااا جااااه کالداااد اااا ام ریایی اااکد ایاااراه در رابطاااه باااا ادااااا ااا رط متطشاااه ا ا ااااا
او ته یااا ااارد اتااار ایاااراه آآهاااا را آ ااا یرد باااا شااا ی تریا تحاااریا اااا تااااری مااجاااه خاا ااا شااا ا کتااا تااااری
ایاااا ا اااا اااه آمریکاااا خااااد ااایش از  12بتااا مطااارب شااا ه را راایاااا آماااد تااا ا وا ریاااا اآکاااار آاپااا یر ایاااا
ا اااا ااااه یاااا تاآ ااااکر باااا رو ،یااا را اااا ه باااا رو (آمریکااااا بااااه یااا تاآ ااااکر اچاااا  ،بااااه یاااا
را ه اچ (ایراه مد تای  ،اجازه تاآ کر و را آد آ ارد!
مایاااا پام هااااا وزیاااار خارجااااه آمریکااااا باااار مکااااار آمریکااااا بااااا ارب ااااکاه ااااراد و دی اااار شااااار ا
متطشاااه بااارا مهاااار جااااه کالداااد اااا باااارحواز ا ااا مد باااه اداااارط بهکااار  9شااارک از  12شااارک مطااارب
ش ه از ا آمریکا تا ی رد و ارهار داشاع
ایاااااا مکاااااار در مشابالاااااه باااااا ایاااااراه آ ااااااز مدشاااااادا ایاااااراه را ااااار متطشاااااه را بدندااااااط مد تااااا  ،از
میالیشاااا ا آیاااابکد و تاااروه اااا تروری اااکد حمایاااا مد تااا  ،دال تاااامیا و ار اااا ا اااالحه باااه حاند اااا
یمااااا ا ااااا ،در راییا ااااا مراااار ااااایدر درتیاااار ا ااااا و از رحیااااا جتایککااااار ا اااا در اااااریه آیاااا
حمایا مد ت ا []1۷
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اااااا ا ا ااااد ااااه مطاااارب میشاااااد چاااارا

ااااد جمهااااار چاااا

را براااااکر تاییاااا و آزمااااای

(آاااااد ااا ب شااایمیا د در اااا  201۷ماااارد بازخاا اااا ااارار آااا اد چااارا

آاوی ااااا

اااد ارب اااکاه اااراد را

براااکر یشااکر شااد بااه یمااا ااه متهاار بااه شااکه ش ا ه ا اراه زه و ب ااه ش ا ه ا ااا تحااریا آمااد ت ا چاارا
اااا جاااااله را اشااا ا ااارده و ااامیمه خاااا خااااد ااارده ا اااا تتدیاااه آماااد
اااد ا ااارا یز را اااه بالتااا
اااکه ا ا ااارا یز ،رو ااایه ،آمریکاااا وااا اااد را تتدیاااه آمیکتااا
تااا چااارا اااد در رابطاااه باااا ااا حها
چاااارا ااااد ارب ااااکاه ااااراد را براااااکر ایتکااااه آر ااااا وزیاااار یدتاااااه ( اااار حریاااار را در ااپیمااااا
بازداشاااا و مهداااار باااه خااآااا ه بیاآیاااه ا اااکر ان االیااار ا میاااز خااااد ماااد تااا  ،دخایاااا در دی ااار شاااار ا
الماا اد آماااد تاا و مهاااازاط آمااد تااا چاارا
و د ها چرا دی را

اااد خاا اااه خالااام اا ب

اااکه ا رو اایه و آمریکاااا آی اااا

تاآ اااکر ا ایراآاااد ااااا م ااارده اآااا برآاماااه ماشاااکد آآهاااا یااا برآاماااه د اااااد ا اااا و آاااه تهااااجمد و
تحاااا ااایش شااارایطد اباااز مااا ا ره آی ااااا در رابطاااه باااا ح اااار ایاااراه در شاااار ا متطشاااه آیااا ااااا م
ردآااا اااه ح اااار آآهاااا باااه خاا اااکه دویاااا اااا ااااآاآد شاااار ا متطشاااه ا اااا و مکاااز آمریکاااا بظاااارط
مکهاوزاآاااه وارد آه شاااار ا آشااا ه اآاااا ا ایاااراه ارهاااار داشااااکه ،تتهاااا در رابطاااه باااا یمااااا حا ااار ا اااا بااااا
ارو پا یااااه ت ک اااا تااا ا طراااا ایاااراه تااا ق خاا ااا ااارد بربریکاااد اااه در یماااا در جریااااه ا اااا را باااه یااا
تحاااا ر دااار ارب اااکاه اااراد تدااا یز تااا ا وا ریاااا ایاااا ا اااا حاااازه آ اااا
ی ااار خاا اااا االیاااه ا اااک
ایاااراه در  15اااا ت شاااکه ب ااایار ت اااکرق یا کاااه ا ااااا آمریکاااا باااه شاااکز یااار م اااکشیا آشااا ا ا اااد در
ت ااکرق آ ااا ایااراه باااز اارده ا اااا زماااآد اااراخ دشااما خاااآد ایااراه باااد ،االه بااه حااازه آ ااا ایااراه
تداا یز شاا ه ا اااا ایااراه تااا ماارز ارب ااکاه از کریاا یمااا آ ااا اارده ا اااا در اااریه و یدتاااه آ ااا خاااد
را ت کرق داده ا اا
ایااااراه حکااااد میراا اااا در تشااااکیز ابیتااااه اااااراخ آشاااا ای ااااا تاااا ا در جریاااااه اآکراباااااط اخیاااار در اااااراخ،
تحاااا ر دااار مشکااا هااا ر(روحاآد شااایره متکشااا ایاااراه  54ر اااد پاریمااااه را آظااای خااااد
ا اااک
اااردا او یااا پاپایی اااا شااایره ااا آمریکاااا د ا اااا اااه حا میاااا و ا اااکش ااااراخ را ااار یاحاااه برآاماااه
خااااد ااارار داده ا ااااا جریااااه اااکم باااه ر دااار ااااد ااااامر باااا ااا  4۷ر اااد مشاااام دوم را احاااراز
اارده ا ااا و آیرو ااا تحااا ر داار حیاا ر اداااد (آر ااا وزیاار رالااد بااا اا  42ر ااد مشااام ااام
را احااراز ااارده ا اااا مشکااا ا هاا ر اتااار چااه از مرای ااااه ح ااار آمریکاااا در اااراخ ا اااا ،امااا متکشااا رحیاااا
ااا و ااد اااا م اارده باااد ااه تمااایالد بااه تشااکیز دویااا ااک ااد بااا آیرو ااا تحااا حمایااا
ایااراه آیاا
ایااراه آاا اردا ا ااا ااالیماآد ( رماآاا ه اا اه اا س ااه ما اا ایربیرااد وزیاار اااب امتیااا مالااد اااراخ او را
رطمتااا تریا مااارد در ااااراخ» تاهااایا ااارده ا اااا [ ]18اخیااارا باااه ب ااا اد ااا ر ااارده بااااد
«بااا وه شااا
تاااا باااا آمایتااا تاه مرکالاااا مااا ا ره و ت ک اااا تااا تاااا ابیتاااه ا در ااااراخ ااا رط را ب اااا ب یااارد اااه ماااارد
پ یرق بارحواز ا مد باش ا
ابا ااد باارا ارب ااکاه تداا یز
حاااند ااا یمااا و م ااهاله ماشاا پراآااد آآهااا بااه ااا ارب ااکاه بااه یاا
شااا ه ا ااااا اااد بااااور بااار ایاااا بااااد اااه ماشاااکها خریااا ار شااا ه دویاااا یماااا از شاااارو ااااب و اااره
اااا ترااا اد آه ماشاااکها محااا ود بااااد و از اااا دی ااار
شاااماید ب اااا آیرو اااا حااااند ا کااااده ا ااااا از یااا
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چتاااا مرحالااااه ا باااااده ماشااااکها پرتااااا شاااا ه ب ااااا ارب ااااکاه ،اآهاااا ام ماشااااکها تا ااااا اااااماآه پ ا تاااا
اااااید پااااتریاط را ااارا تااار ماااد تااا ا یااا ا ایاااا تماآاااه زآاااد

اااا اااه ایاااراه تکتایااااح ماشاااکها را در

اخکیااار حاااند ااا اارار می اا ا اتاار چااه ا کاار ایااا ماشااکها تا ااا پ ا تاا

ااااید پاااتریاط متهاا م مااد شاااآ

ااارار داده
ویاااد چتااا یا باااار پ ا کااا ااااا د ما ااا آشااا ه آآهاااا را متهااا م تااا اااه  2آماآاااه مهاااا آه ،ااا
ااارار داده رودتااااه بااایا ایمالالاااد
ااااز شااا و م تااایا ااا
تا ی ااااط آ کاااد آرامکاااا اااه ماجااا آتااا
ریاد ه ماج ب که ش ه آه ش  ،باده اآ ا
وا ریااا ایااا ا ااا ااه بحااراه ااکه ا شااده ج یااره ااره یااا خطاار ااره شااماید ا ااا رم ا ا ااا باار جت ا
ژمااااااآد بااااار متطشاااااه ،بااااایا آمریکاااااا و چااااایاا چااااایا در را اااااکا متاااااا م
ا کظااااااد و برظااااااو جتااااا
شاااار
ام ریایی اااکد خااااد باااه ااار شاااماید آیااااز دارد اماااا در را اااکا متاااا م چااایا اااره شاااماید بایااا یااا
ااریا ا کظاااد -آمااامد باشاا ا وجاااد ااره شااماید ماااآم از آه مااد شاااد ااه آیرو ااا آمریکااا د در ماارز
چااایا م اااکشر شااااآ ا برااااکر ایاااا م اااهاله چااایا مراااایا یشاااکر شاااد آمریکاااا باااه آ دیااا مرز اااا خااااد و
برا حماله به ره شماید ا ا .
تراماااا و ااایا جاآااا اوه ااارار بااااد  22خااارداد  139۷در ااات اپار دیااا ار تتااا تاااا باااه بحاااراه اااکه ا
در شاااده ج یاااره اااره پایااااه داده شااااد و هاااالم در شاااده ج یاااره اااره بر ااارار شاااادا اااره شاااماید آیااا بااارا
آشااااه داده ح اااا آیاااا خااااد زآااا اآیاه آمریکاااا د را آزاد ااارد و مهاااا تااار از آه آزمایشااا اه اااکه ا ایاااا
شااااار را بااااا ح ااااار خدرآ اااااراه جهاااااآد متهاااا م ااااردا در ایااااا زمیتااااه اااااآاه تاااا اراه جمهااااار خااااااه
ت اااره آاماااه ا باااه میکاااه آاباااز در آاااروح آاشاااکت و ر اااما تراماااا را آاااام د جاااای ه هاااالم آاباااز ردآااا ا
ر ااایز جمهاااار اااره جتاااابد آیااا برااااکر تااا ق تراماااا در را اااکا هاااالم در شاااده ج یاااره اااره ،تراماااا را
شای اااکه تشااا یر داآ اااا و ارهاااار داشاااا بایااا جاااای ه هاااالم باااه او ااطاااا شاااادا مشااااور امتیاااا مالاااد آمریکاااا و
م تاایا مراااوه ر ااایز جمهااار آمریکاااا در کااه ااا اخیااار از ماا ییداااد باارا خالاام ااا ب ااره شاااماید
هااحدا اارده بادآاا و اآکمااار داشااکت ااره شااماید آیاا بااه ایااا شاایاه خالاام اا ب ااکه ا شاااد و در تااار
آه ماااآار آمااامد مشااکر آمریکااا و ااره جتااابد ماج ا خشااا ااره شااماید شاا ا ترامااا دیاا ار خاااد بااا اایا
جاآااا اوه در دوم خاااارداد را ی ااااا اااردا ترامااااا دییااااز ی اااا دیاااا ار را خشااااا اااراواه و خظاااااما آشااااکار
اااره شاااماید باااا آمریکاااا مطااارب ااارده ا ااااا اااره شاااماید اااا اااما اباااراز تا اااا از ی اااا دیااا ار ،اباااراز
امی وار رده ه ایا دی ار اآهام شادا تراما در آامه اق به یا جاآ اوه آاشکهع
شاااما راجااام باااه تاااااه

اااکها خااااد هاااحدا ردهایااا  ،آآ اااه ماااا داریاااا چتااااه بااا رو و رتمتااا ا اااا اااه

ما داا مد تا ما یش و ا از آه ا ک اده آکتیاا []19
یاااااط دپالماتیاااا آمریکااااا د در آاحیااااه ماااارز باااایا دو ااااره بااااا یهکااااد از ااااره
در روز ااااا ت شااااکه یاااا
شااماید دیاا ار و در باااره آش ااا احکماااید ترامااا بااا اایا اوآاا جاااه ماا ا ره اارده ا اااا چاایا آیاا شاارایا
را متا اا مااد بیتاا تااا ژماااآد خاااد را باار متطشااه ت ااکرق د اا ا اخیاارا وزارط د ااا چاایا کااد بیاآیااه ا
ارهااار داشااکه ا ااا ااه بماا ا کااا ااا دور باارد ایااا شااار کااد یاا ماااآار آمااامد آزمایشااد ااه شااامز
حمااا شااادیه ااااز شااا ه باااه ماا ااام ر اااد بااااده در را اااکا تشایاااا تااآاااا د اااا ارتااا در المااارو خااااد
12

در رودتااااه ج یااا آماااامد در دریاااا جتاااابد چااایا ااارود آمااا ه اآااا ا چااایا مااا اد مایکیاااا بااار برااا
ا ز دریاااا جتاااابد چااایا ا اااا و در اااایها ت شاااکه چتااا یا ج یاااره مظاااتااد آیااا

و ااایرد

ااااخکه ا اااا ،چیااا

اااه

با مرای ا آمریکا روبرو باده ا اا
وا ریااا ایااا ا ااا ااه برجااام آکااآ ااکه باااد متااا م ایااراه را بااه حاا ااا د تااامیا تاا ا چاارا ااه براا
از شاااار کها آمریکااااا د ،اروپااااا د و حاپتااااد ااااراس داشااااکت در ایااااراه اااارمایه تاااا ار
مشااک تد را برایشاااه باجاااد بیاااوردا در داخاااز ایااراه آیاا اهااا ترایاااه االیااار ا تا یاا

زیاااد

تتاااا ااااه براااا ا
اامتد ویااد شیاااه

بااه برجااام خاشاادیا آدادآاا ا تاآ ااکر ا ایراآااد اااا م اارده اآاا اتاار متااا م آآهااا در برجااام تااامیا آشاااد از
ایاااا تاا ااا خاااارج خاا تااا شااا و برآاماااه اااکه ا خااااد را بااا وه محااا ودیا پااای خاا تااا باااردا ارب اااکاه
ااراد ااا اااا م اارده ا ااا اتاار ایااراه بااه اارار اا ب ااکه باارود ،ارب ااکاه آیاا باا آدا د ااکیابد بااه
ت الیحاط اتمد خاا بادا
وا ریاااا ایاااا ا اااا اااه یااا جتااا پتهااااآد بااایا تاآ اااکر ا در جریااااه ا ااااا آمریکاااا باااه ماااراه ارب اااکاه
ااااراد و دی اااار آهاد ااااا اااارمایه دار یاااا جتاااا رواآااااد و ا کظاااااد باااارا بااااه زاآااااا در آورده
ا کظااااد ایاااراه شااارو ااارده اآااا و در ایاااا م اااهاله آیااا تاااا حااا ود ما ااا بااااده اآااا ا مر ااا ط اااارمایه
پیرامااااآد ،آاااا امتاااد یا اااد ،ته یااا اط آمریکاااا-ارب ااااکاه و یاااره باااااو شااا ه کاااد چتااا مااااه اخیاااار
حااا ا ز  30درهااا ارزق خااااد را از د اااا ب ااا ا باااه اداااارط بهکااار ااا رط خریااا کدشاااه اااارتر  30درهااا
پیااا ا ااارده ا ااااا راااا را تااا ق اااا باااارحواز ا ااا مد بااارا جالااااتیر از اااشاک آزاد ارزق
اااا
بد ای ه باده ا اا
ایااا بااار اارار ا ااا کدشااه ااارتر ایااراه بهااا جاااه کالدااد ااا تاآ ااکر ا ایراآااد و آمریکااا د را ب اا ،
ایااا بااار اارار ا ااا کدشااه ااارتر ایااراه بااا محاهااره ا کظاااد از خااارج و اار ا از داخااز باارا ح اا
ی یکااد خاااد تشاا تاا ا ایااا بااار اارار ا ااا اار ااکااراد کدشااه ااارتر ایااراه تحااا بهاآااه ته یاا خااارجد
ااار ا شاااادا ایاااا باااار ااارار ا اااا اااطم مریشاااا کدشاااه اااارتر ایاااراه باااه بهاآاااه ته یااا آمریکاااا ماااارد
ترااارد ااارار تیاااردا بهاااا تحریمهاااا آمریکاااا را در وحالاااه او آاااه باااارحواز ایاااراه بالکاااه کدشاااه اااارتر
ایااااراه خاا اااا پرداخاااااا ایااااا بااااار اااارار ا ااااا کدشااااه ااااارتر آمریکااااا بااااه ایاااا ایاح آا یاآایی ااااکد «او
آمریکاااا» م ااامام شااااد تاااا باااارحواز آمریکاااا اااادر باااه مهاااار اتااااه مااا ط بحاااراه ااارمایه دار آمریکاااا
شاااد و ااا اا بحااراه را بااه اارمایه دار مکروپااز و یااا ر دااا متکشااز تاا ا مااه ایتهااا بااه ایااا خاااکر ات اااخ
مد ا ک ه کدشه ارتر برتااه ی کدشه جهاآد از ایا کدشاتد خاد اش آشیتد مد ت ا
تشابااااز تاآ ااااکر ا باااا رو و اچاااا و جتاااا ا روزیهااااا آآهااااا ریشااااه در آمااااام واروآاااا اااارمایه دار
داردا در اظااار اآحطااااک ااارمایه دار  ،اظااار ام ریایی اااا ،اظااار بحاااراه و جتااا  ،ر اباااا تاآ اااکر ا
باارا ت ااریا ماا ی ر ا اااا باا ارحواز بااا تکااه تکااه اارده کدشااه مااا و محظااار اارده مااا در مرز ااا
مالاااد و ااا ز تر یااا ماااا ،تاااا پشاااا ااار باااارحواز خااااد باااه هاااا شاااایا ،تحاااا اتاااااه او آمریکاااا ،او
ایاااراه ،او راآ اااه ،او رو ااایه ،او چااایا ،او ااا اااادر باااه اداماااه حا میاااا خااااد بااار ماااا شااا ه ا ااااا ماااا
داااز از ایتکاااه ایاااا مالاااد داشاااکه باشااایا ،یکاااد ویژتاااد ا ا اااد داریاااا اااه در را ااار ایاااا اااره خاااا د،
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ماااا در بربریاااا ااارمایه دار ا اااا و آه ایاااا اااه باااه کدشاااه اااارتر ترالااا داریاااا و ویژتاااد

ماااا ا اااککمار شااا ه و تاییااا ارزق ا اااا ه بااارا اآداشاااا ااارمایه ا ااااا ماااا باااه اردو ا اااککمار شااا ه تااااه
ترالاا داریاااا ،مااا خااااا ر و باارادر

اااکیا ،چاااه در تهااراه باشااایا ،چااه در آیایاااار  ،چااه در اورشاااالیا باشااایا،

چه در یت ها دشما ما ،بارحواز در خاآه ما اا
تتهاااا تشااا ی مداااارزه کدشااااتد ماااد تااآااا بهدااااد در شااارایا زآااا تد ماااا باجااااد آورد و باااا ت اااکرق مداااارزه
کدشااااتد باااه دی ااار شاااار ا ،آماااام ااارمایه دار را باااه چاااای بطالدااا ا تتهاااا کدشاااه اااارتر اااادر ا اااا آیتااا ه
ماآی ااکد باارا ب یاار شاای ه آکدااا اارمایه
ا ارا ااه د اا ا تتهااا بااا پیشاارو کدشاا ااارتر ب ااا اآشاا
اااااا ام ریایی اااااکد و جت هاااااا آاشاااااد از آه و م تااااایا جهااااااآد اااااارر از
دار  ،جهااااااآد بااااا ور از تااااات
اااا حها اتمااااد بااااه ارم اااااه خاا اااا آوردا جهاااااآد باااا ور از کدشااااه و بردتااااد ماااا د  ،جهاااااآد شای ااااک
اآ اآدا

زنده باد مبارزه طبقاتی از تهران تا اورشلیم ،از لندن تا نیویورک!
صدای انترناسیونالیستی
 6خرداد 139۷
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ا ام ریایی کد بیا ایراه و تاآ
] برا اک بیشکر در ایا مارد به ج و «تت1[
ورایا اآکرآا یاآایی کد» از ه ا اآکرآا یاآایی کد مراجره شادا
ا و تاا شاط ام ریایی کد ما م و ا ـ اآکرآا یاآایی کد» از
] برا اک بیشکر در ایا مارد به ج و « تت2[
ه ا اآکرآا یاآایی کد مراجره شادا
] برا اک بیشکر در ایا مارد به مشایه «بحراه در ما رمایه – در حاشیه پیشرو پاپایی ا و پیروز3[
تراما» از ه ا اآکرآا یاآایی کد مراجره شادا
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/811977223326625792]4[
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures ]5[
که ا ا را یز به م ار و مشا اط ارشتاس اب ا را یز
] برا اک بیشکر در رابطه با جت ا ار ا6[
 مراجره شادا1986  ا کدر5 مت رج در روزآام اآ تایم روز
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/23/business/trump-allegedly-played-looks-]۷[
fine-zte-1-3-billion-instead-leveling-sanctions-favor-xi#.Wwpp_e6FOUk
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/995758467645353985]8[
http://iranprimer.usip.org/blog/2018/mar/22/john-bolton-iran]9[
http://www.bbc.com/persian/iran-44050500]10[
http://fa.euronews.com/2018/05/19/iran-says-eu-has-promised-to-keep-nuclear-deal-]11[
-despite-us-exit
http://thehill.com/homenews/administration/387067-merkel-europe-cant-count-on-us-to-]12[
protect-us-anymore
http://www.elysee.fr/declarations/article/speech-by-m-emmanuel-macron-president-of- ]13[
/the-republic-on-receiving-the-charlemagne-prize
https://www.cp24.com/world/france-s-finance-minister-says-europe-isn-t-u-s-vassal-]14[
should-trade-with-iran-1.3925185
http://www.dw.com/en/eu-to-reactivate-blocking-statute-against-us-sanctions-on-iran-]15[
for-european-firms/a-43826992
https://www.nytimes.com/2018/05/10/us/politics/trump-arab-allies-iran.html ]16[
https://ir.voanews.com/a/us-pompeo-iran/4401909.html]1۷[
https://www.theguardian.com/world/2011/jul/28/qassem-suleimani-iran-iraq-]18[
influence
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/trump-kim-]19[
/letter/561131
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