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 همقدم

، سناا  مریکانا حی نه  ن      2017در پانزدهم ژوئن   

توسط  میت  رومبط خارجه مک  رجلن  در خونو    

 مقنیمرا  »هنا  جیکنی یلین  هنکن   ن        وضع تحنیکم 

شود رم با  خومنیه ره  مکیمن در راطق  « اایه ثبا  به

مکن  حنیپ پن  م      م ثیکت قاحع بن  تونوکر رسنانی    

تووکر در رجل  نماکایگان و مرضا  رئی  جمهور، 

   م  ده ب  قانون ربیل خومهی شی  با یااکت ب  مکاا  

توسنط مکنا     ریالد  ب  مکن  سنو، مکنیمن بارهنا      80

هم در  ریان  ناناره و تینلیحاته و      مریکاا  رتحیه

 ماکنت  »  هنک        مقتواد  بومسط    ریا هم در 

شیه، رنورد تحنیکم قنیمر گی تن       خومنیه « م  تیورکیم

شود  ن  در  نال  اضنی     مک  پیسش رطیپ ره مست،

شونی و نیبت  ها  جیکی با چ  هی ه وضع ره تحیکم

چگونن    -«بیجنام »-  مقیمم رشنتی    هنها با توم قاار 

 مست؟

 تبیین موضوع

ها  جیکی  اگیه یلی  مکیمن بنا   مبطور  له حیپ تحیک

م  مریکانا بنیم     رحورکت روضنو  مسنتیمت   راطقن    

مک  « تهیکیها  رتقارن و نارتقارن»رقابل  با هنک     

 شور در خاورریان  و شمال م یکقا یلی  راا ع مریکاا و 

شننود، تااننیم و در  مش خومنننیه رننه رتحننیمن  لیننی 

ه مکن   رحورهنا  ملنل  دستور  ار قیمر گی تن  مسنت    

م  بی رحورها   کی رتمی نز خومهنی    مستیمت   راطق 

 بود:

تعیننی  مهننیمت  وتنناه و بلایرننی  مریکاننا،     1

ها و مبزمرها  رقابل  با تهیکیم  مکنیمن م  جملن     بینار 

تومنی هیت رقابل  با مقنیمرا    شااساکه  شور     ره

   مکیمن قیمر بگیید   ثبا   اایه به

نیسننت  م  هننا و فی یننت ه شااسنناکه قابلیننت  2

ثبنا     شورهاکه    قادرنی در رقابل  بنا مقنیمرا  بنه   

  اایه مکیمن در راطق  با مریکاا هماار  نماکای 

نییوها  رتعارت مکیمن مر کابه دقیق م  قابلیت   3

م   هنا    مک  قابلیت ها  مک   شور بیم  توسع  بینار  و

 ریاننن  دسنننتیابه، توسنننع  و مسنننتقیمر  جملننن  در 

هننا  رننیتبط بننا   قابلیننتهننا  باتیننتی ،   روشنن 

هننا   ننیو ، هومپیماهننا  بننیون سینشننی  و  روشنن 

 تجهیزم  تهاجمه درکاکه 
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مر کننابه دقیننق م  سننط  تننومن تیننلیحا       4

شیمیاکه و بیوتوژکاه مکیمن و بینار  مکیمن بیم  مرتقنا   

 ها  مک  قابلیت

هنا    مر کابه دقیق م  سط  و  یفیت  عاتینت   5

دمران   عاتینت و   م  نارتقنارن مکنیمن م  جملن      راطق 

ریزمن قابلیت یملیاته نییوها  سپاه، نییو  قنی  و  

نیز ساجش ریزمن تومناکه مکیمن بنیم  منجنام یملینا     

 ساکبی  

هنا  رناته،    مر کابه نو  و ریزمن دقیق  من    6

مهلل،  ما ، شنب    هرو شه و تجیتیاه مکیمن ب   زب

هنا در   نااریان شیع  ییمق، دوتنت بشنار مسنی،  نوثه    

 گیم در سط  راطق   ها  م یمط ی گیوهکم  و ساک

شااسنناکه دمرانن  و مهننیمت مکننیمن در  ریانن     7

  1گیی  م  تبلیغا  در سط  راطق  بهیه

،  اتنیل  تحیکمه جیکی مریکانا  هیت ملله حیپ

قیر  سناختار  مکنیمن، میمنال رحنیودکت بنی تنومن       

نااره رتعارت مک   شور و رتعاقر هن رحیودسنا    

مر  جمهنور  مسنالره م    گی  و مثیگذ    اش  یط 

سا   مکیمن  ها  روثی با   حیکق هیت قیمر دمدن مهیم

حیپ تحیکمه جیکی   ن  در سناا    در راطق  مست  

مریکاا یلی  جمهور  مسالره مکیمن ب  تووکر رسنییه  

 باشی: شارل س  رحور مساسه ره

 تحیکم لااکع روش  باتیتی  مکیمن 

     تحیکم سپاه پاسیمرمن بن  رثابن  مهنیم ملنله 

گننی  مکننیمن در راطقنن  و رتعاقننر هن، تحننیکم   نناش

 تجار  تیلیحا  رتعارت مکیمن

 تحیکم بومسط  نقض  قوق بشی 

                                                           
1  115th Congress,1st Session, Https:// Www. 
Senate. Gov/ Legislative/ Lis/ Roll_ Call_ Lists/ 
Vote_ Menu_115_1.Htm.2017. 

 اننی م  حیکننق مکجنناد   مکنن  حننیپ تننالش رننه  

ها  راته، جلوگیی  م  منتقال رنومد موتین  و    رحیودکت

ها  نوک ، رنانع م  توسنع  و مرتقنا       ااور نیز منتقال 

مکیمن بن  بهانن   ماکنت م     ها  د ایه رتعارت  قابلیت

 شود   سا   در راطق  ثبا  بهتیورکیم و 

 
 در  اگنیه  حنیپ   ارینان مکن   بحث و مستی ل ملله 

 (و روسنی  )ربتاه بی مک  مست    م  راای هنها مکنیمن  

تماکله ب  هماار  با مریکاا جهنت بیقنیمر  لنل  و    »

تذم ب   یم هنها حیپ جیکنی    2در راطق  نیمرنی« ثبا 

م  و  سننننت بنننن  مقننننیمرا   ییهیننننت  وم اشننننه

                                                           
2   https:// www. scott. senate. gov/ press- release/ 
senator- scott- supports-stronger-sanctions-against-

iran-russia, 15 Jun 2017. 

 محور اول

 تحیکم حیکق م  مکیمن باتیتی  روش  بینار  رحیودسا  •
 ساخت، با نویه ب     خارجه و دمخله نهادها  و م یمد

 روشاها  م  مستفاده کا و منتقال توسع ،  مل، دستیسه،
 همکای  تحیکمها مک   هیتای درگیی مکیمن باتیتی 
 منتقال، درلید    شود ره نهادهاکه و م یمد تماره شارل

 بینار  در مستفاده رورد رومد تاری  راته، تاری  کا هماار 
 ساکی و ریتبط ها   ااور  منتقال باتیتی ، روش 
 روش  بینار  با ریتبط نهادها  و م یمد با ها  ماکت
    شود ره مکیمن باتیتی 

 محور دوم

 ها  گیوه تیلی  و هرو ش  ماکت، بهان  ب  سپاه تحیکم•
 رحیودکت کایی  میمال هن په در و راطق  در تیورکیته

 مک   مکیمن رتعارت تیلیحا  تجار  بیمبی در تا ه ها 
  یوش، در    شود ره م یمد   لی  شارل رحیودکت

 باتگیدها  و هومپیما تان ، منتقال و تعمیی قطع ، تاری 
 روشاه، ها  ساران  و روش  جاگه، ها   شته جاگه،

 مکیمن با با   اتیبی با تیلیحا  و  رهه خودروها 
   اای ره هماار 

 محور سوم

 تووکر م  پ  رو  90 بشی؛  قوق نقض بومسط  تحیکم•
 مرمئ  ب  مقیمم باکی خارج  مرور و مر  جیکی، تحیکمه حیپ

 شارل مکیمن در هاه مد  و بشی  قوق ناقضان م  تییته
 بیم  تالش نقض،  ب  مقیمم نحو هی ب     م یمد  تماره
 و شومهی با همیمه  اایره نقض بیم  توحئ  کا نقض

 مریکاا جمهور رئی  مسا ، مک  بی  نماکی  اگیه ب  ریمر 
  دمرمکه و مرومل تماره تومنیره مقتواد ، مختیارم  مسا  بی

     نماکی رییود رم دمرنی قیمر تییت مک  در    م یمد 

http://www.senate/
http://www.senate/
http://www.senate/
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ب  رعااکه دکگی باکنی     مکیمن در راطق    اایه ثبا  به

هنا بن  رحیودسنا   لنیتن بینارن           مریکااکه گفت

م  بیایه نخومهای  ید و تالش دمرنی تا رجنیدم   هیت 

م  حیکننق با گشننت بنن   ضننا  پننیش م  بیجننام و بننا  

مم بنن  م ، مقننی گیننی  م  تجیبنن  توم ننق هیننت   بهننیه

رحیودسا   قیر  د ایه رتعارت مکیمن نموده و کن   

بار دکگی مکیمن رم در شیمکط ناگزکی، ب  رعارلن  بنی سنی    

 مش سوق دهای  م  مهیمت و راا ع راطق 

  رئنی  جمهنور مریکانا  ن       ب  ومقع، مک  گفت 

، «3 انی  م  یمل نمنه  مکیمن رطابق روپ توم ق هیت »

تعهیم  رضایف بنی  ک  بحث منحیم ه بیم  بار  یدن 

  بیجنام  ست    حنیت مکیمننه در توم قاارن    هن چیز 

سا   بیم  با گشنت    ریا  رتعهی ب  مجیم  هن شیه و

در  ها مست  ب  شیمکط پیش م  بیجام م  سو  مریکااکه

چایک  راه گذشت ، رقارا  مرشی دوتت مریکاا ریمم م  

در راطقن  لنحبت   «  اایه مکنیمن  ثبا  ر تارها  به»

و ب  نویه با ریتبط دمنینت  مکن  ر تارهنا بنا      نیم  یده

، درلننید  ارشننااه و تحمیننل «روپ بیجننام»نقننض 

 شننارها  رضننایف بننی جمهننور  مسننالره مکننیمن     

منی  یالوه بنی دوناتنی تیمرنس، سنفیی مریکانا در       بیهریه

سا ران رلل نیز ضم  رعی ه مکیمن بن  یانومن یارنل    

انی  ن      ثباته در راطق ، ب  مک  ناتن  مشناره رنه    به

م ، سناکی   م  با تمی ز بی تهیکیم  هیت  توم ق هیت »

باابیمک  حیپ   « 4تهیکیم  مکیمن رم نادکیه گی ت  مست

تنومن بن     تحیکم جیکی  اگیه مریکاا یلی  مکیمن رم رنه 

 جهنت   ه ا  ک  رونی تا ه توسط دوتت مریکانا   رثاب 

بنا توجن  بن  تجیبن       -با گشت ب   ضا  پیشنابیجام  

                                                           
3  http:// www.bbc.com/persian/iran-39662266,20 

Apr 2017. 

4  https://www.radiofarda.com/a/o2-eh-haley-on-

iran/28443033.html, 21 Apr 2017. 

ب  رااور مکجناد تغیینی در ر تارهنا      -م   توم ق هیت

  قیمر دمدمر کابه رورد م  مکیمن  راطق 

 گیری نتیجه

شی، توجن  بن  نانا   کنی      با یااکت ب  هنک     گفت 

 باشی:  اکز مهمیت ره

م ، مکننیمن در قبننال  در جیکننان رننذم یم  هیننت 

م ،  ها  ریتبط با روضو  هینت   شین تحیکم  بیدمشت 

تحنت  » ن    رم پذکی ت و رتعهی شیی  تعهیمته کای

هیچ شنیمکطه در پنه جینتجو، توسنع  و کنا  ینر       

 تغو ب  راجی بیجام      نخومهی بودم   ها  هیت  سالپ

 رلنل  سنا ران  مراینت  شنورم   ها  تحیکم هم  جارع

 ریتبط رله و چایجانب  ها  تحیکم همکای  و رتحی

 بنیم   رم مقنیمراته  و شنود  رنه  مکیمن م  هیت  بینار  با

 رم مننیژ   و رناته  تاری   ااور ، تجار ، ب  دستیسه

 « 5شود ره شارل

هنا در قبنال    ها  گذشت  مریکاناکه  تجیب  تحیکم

دهنی  ن     م  جمهور  مسالره نشان رنه  بینار  هیت 

   ها پیش م  هنان  بنی کن   نو ه     مک  دست  م  تحیکم

تاثییگننذمر  -در مکاجننا بینارنن  متمننه مکننیمن -رشننخ 

 اانی   تنه  یمتنی م      مکیمن رم رتاثی رهباشای، مقتواد 

تی میم م   ها  گیتیده ها حیفه م   ریا  هن، مک  تحیکم

هور ، نانناره و  مقتونناد ، سیاسننه، یلمننه و  نن    

   منی و رحیود ب  کن   ریان    تیلیحاته رم در بیگی ت 

رانای  در گذشت ، دمران  مثیگنذمر     رشخ  باقه نمه

هناکه   بخنش   ته م  بوده مست    مک  تحیکمها بگون 

نایی دمرو، رومد  نذمکه و  شناور   نینز تحنت تناثیی      

م  قنیمر گی تانی و دچنار     ها  هیت  پیاریها  تحیکم

هنا  جیکنی در    باابیمک   ار ید تحنیکم مختالل شینی  

                                                           
5  WWW.MFA.GOV.IR/UPLOADS/150726-JCPOA-

PERSIAN-FINAL-11_56083.PDF. 

https://www.radiofarda.com/a/o2-eh-haley-on-iran/28443033.html
https://www.radiofarda.com/a/o2-eh-haley-on-iran/28443033.html
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تومننی  یمتنی    ره نهاکت ب  سمته پیش خومهی ر ت   

هنا رم نینز تحنت     ها  تعیی  شیه، ساکی بخش م   و ه

قنیمر دمده و رومننع جنی  بنی سنی تعارنل       تاثیی خنود  

اته جهنانه بنا   ها و روسیا  بزرگ پنوته و رن   شی ت

 مکیمن مکجاد نماکی 

هننا در توم قاارنن   مریکانناکهناتنن  بعننی  مکاانن ، 

  مکننیمن بننیم  دستیسننه بنن    بیجننام، مراننان بنناتقوه

مننی،  نال در    هنا   ییرتعنارت رم م  بنی  بنیده     سالپ

هیچن   سا   درحیو شیمکط جیکی، م  ک  سو درلید

ها  د ایه رتعنارت جمهنور  مسنالره     قابلیت بیشتی

م  ربادر  بن    منی و م  سو  دکگی بطور گیتیده بیهریه

 اای   ته  یمتی م  مک ،  تیلی  رقبا  راطق  مکیمن ره

 ماکت خود رم م  نییوهاکه    در دمخل مکیمن ساختار 

مکاهنا همن      اانی   قیر  رم ب  چاتش باشی میالم رنه 

هنا   م  مسنت  ن  مریکاناکه    نشانگی ه ا  ک  رونی تنا ه 

با گشت ب  شنیمکط  سا   و کا  بیهنای تا م  حیکق شبی 

و بنیم  ناگزکیسنا   مکنیمن     ریان  رم   ،پیش م  بیجنام 

راتج ب  تغیینی   ضاکه    ب   یم هنها در نهاکت مکجاد 

  هورنی  یمهم، ر تار مکیمن و مرضا  توم قاار  بیجام شی

روپ »م  مکنیمن بنا    ت     ر تارهنا  راطقن   تذم مک  گف

در ضیکت قیمر دمرد لی ا تالش بنیم  میمنال   « بیجام

 شار و تعهیمته  یمتی م  بیجام بن  جمهنور  مسنالره    

  قنیر  و  ناهش    مست و هی ه جز  یساکش مبزمرها

م  مک   شور نیمرد  حیپ تحیکمنه   ها  راطق  فی یت

م  سنو      تنا ه ر تنار  شیو  ک  روننین  ،جیکی  اگیه

جمهور  مسالره مکیمن خومهی بود و  بیمبی ومشاگت  در

یا  رایرج در هن رحیود نخومهی شی و  لی ا ب  روضو

هاکه  ن  بیجنام در     یلت گیی  م  مکیمن رم بیم  بهیه

هنا  جنی     دهی، با رومنع و چناتش  قیمر رههن مختیار 

 رومج  خومهی ساخت 


