
سیاسِت ترامپ؛ 
تحریم و تجارت
               نگار  شیوا
دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات آمریکا

ــم  ــپ حک ــد ترام ــی دونال ــن روزهای ــش در چنی ــال پی ــک س حــدود ی
ــکا  ــاالت متحــده آمری خــروج از برجــام را امضــا نمــود و پــس از آن ای
رســما از برجــام خــارج شــد. برجــام تنهــا قــرارداد بیــن المللــی نبــود 
کــه ترامــپ تصمیــم بــه پــاره کــردن گرفــت. از دیگــر اقــدام هــای ایــن 
رئیــس جمهــور ناسیونالیســت خــروج از پیمــان پاریس و پیمــان تجاری 
اقیانــوس آرام، شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد، و تهدیــد بــه 

خــروج از ســازمان تجــارت جهانــی و ناتــو اســت.
ــکار نیســت، صعــود  ــل ان ــران قاب ــر اقتصــاد ای تاثیــر تصمیــم ترامــپ ب
ــال  ــر از س ــخت ت ــا س ــا قطع ــی ه ــرای ایران ــی را ب ــت دالر زندگ قیم
هــای پیــش کــرده اســت. ولــی بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تصمیــم 
ــا  ــکا ب ــن آمری ــاران دیری ــوده. همــکاری نکــردن ی ــه ب شمشــیری دولب
ترامــپ بــرای مذاکــره ی دوبــاره بــا ایــران، و حتــی تــاش آن هــا بــرای 
انتقــال پــول بــه ایــران بــدون دخالــت ایــاالت متحــده همــه نشــان از 
ــش  ــا دارد. افزای ــر دنی ــوان رهب ــه عن ــن کشــور ب ــری در نقــش ای تغیی
ــه  ــده ب ــای آین ــه ه ــد در ده ــا میتوان ــی ه ــت کریپتوکارنس محبوبی
ــر سیســتم هــای انتقــال پــول دنیــا پایــان دهــد.  ــی آمریــکا ب حکمران
آمریکایــی هایــی کــه همیشــه بــا وجــود اختافــات داخلــی بســیار در 
ــد از انتخــاب  ــد، از بع ــار میکردن ــه سیاســت خارجــی متحــد رفت زمین
ترامــپ دیگــر نتوانســتند آشــفتگی هــای سیاســی موجــود در سیســتم 

خــود را پنهــان کننــد. هیچکــس نمیتوانــد صــدای خنــده هــای رهبران 
دنیــا بــه جمــات ترامــپ در ســازمان ملــل، یــا خشــم جهانیــان از جــدا 
ــرد.  ــاد بب ــک را از ی ــرز آمریکا-مکزی ــن در م ــودکان از والدی کــردن ک

بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم آمریکایــی هــا شــروع بــه اســتفاده از 
ابــزار تحریــم بــرای اصــاح رفتــار کشــور هــا کردنــد. مردمــان خیلــی از 
کشــور هــا از بــازی هــای سیاســی واشــنتگن ضربــات جبــران ناپذیــری 
خــورده انــد. آمریکایــی کــه خــود هــزاران ســاح هســته ای انبــار کرده، 
بــه طــور ســلیقه ای کشــور هــای دیگــر را از داشــتن ایــن ســاح هــا 
ــا هــدف پیشــگیری ازحملــه منــع میکنــد. از دیگــر اهــداف  حتــی ب
ــا  ــت و ب ــتی در دنیاس ــام کاپیتالیس ــج نظ ــده تروی ــاالت متح ای
ــا درصــدد هســتند کاپیتالیســم  تحریــم کشــورهایی مثــل کوب
ــد.  ــق اقتصــادی معرفــی کنن ــوان تنهــا سیســتم موف ــه عن را ب
بــا آنکــه تحقیــق هــای بیشــماری توســط اندیشــمندان در بــاب 
کــم اثــر بــودن تحریــم هــا منتشــر شــده اســت، آمریــکا همچنــان 

بــر ایــن روش پافشــاری میکنــد. 
از دیگــر بهانــه هــای آمریــکا بــرای تحریــم کشــور هــا میتــوان بــه 
نقــض حقــوق بشــر اشــاره کــرد. ایــن هــدف   در ظاهــر واال و شــریف 
وقتــی بــا دقــت دیگــری بررســی میشــود، همیشــه بــه منافــع آمریــکا 
برمیگــردد. اگــر هــدف آمریــکا واقعــا دفــاع از حقــوق بشــر بــود و نــه 
دسترســی بــه منابــع نفتــی و جلوگیــری از ترویــج کمونیســم، چــرا از 
دیکتاتــور هایــی همچــون مباســوگو، ادریــس دبــی، حســین حبــری و 

موبوتــو ســال هــا حمایــت کــرده و میکنــد؟
ــده  ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــپ ب ــاب ترام ــاید انتخ ش
ــای  ــه ه ــکا در ده ــق آمری ــری مطل ــان رهب ــرای پای ــازی ب ــد آغ بتوان
آینــده باشــد. آمــار نشــان میدهــد جنــگ تجــاری آمریــکا 
ــرر  ــه ض ــدت ب ــد م ــد در بلن ــن میتوان ــا چی ب
تجــارت آمریکایــی هــا باشــد و چیــن ایــن جنــگ 
تجــاری را توفیقــی اجبــاری میبینــد کــه میتواند 
باعــث اســتقال ایــن کشــور از تکنولــوژی آمریکا 
شــود. اینترنــت باعــث شــده مــردم جهــان اخبــار 
را از منابــع مختلــف بشــوند و ســلطه آمریــکا بــر 
روی رســانه هــای دنیــا رو بــه افــول اســت. ایــن 
ــا در  ــض ه ــه تناق ــردم را ب ــه م ــا توج ــانه ه رس
ــن کشــور جلــب کــرده اســت و باعــث  ــار ای رفت

ــی شــده اســت.   ــده اســتثناگرایی آمریکای ــه چالــش کشــیدن ای ب
در مقالــه پیــش رو تاریخچــه ای کوتــاه از تحریــم در عرصــه سیاســت 
بیــن الملــل ارایــه شــده و پــس از آن تاثیــر میلیــاردر هــای آمریکایــی 
بــر خــروج ترامــپ از برجــام  بــه صــورت اجمالــی بررســی شــده اســت. 

تاریخچه ای از روند تکاملی تحریم ها

400 ســال پیــش از میــاد مســیح، زمانــی کــه یونانــی هــا مــردم مــگارا 
را از ورود بــه بــازار آتــن منــع کردنــد، اولیــن تحریــم یادشــده در تاریــخ 
اســت. پــس از آن در قــرن نوزدهــم نــوع جدیــدی از تحریــم در عرصــه 
ــه  ــی ک ــال 1827، هنگام ــد. در س ــاده ش ــت نه ــان بدع ــی جه سیاس
یونانیــان در پــی اســتقال یافتــن از دولــت عثمانــی )ترکیــه امــروزی( 
ــان  ــه ســواحل یون ــی، روســی و فرانســوی ب ــای بریتانیای ــد. نیروه بودن
اعــزام شــدند تــا از تســلط نیروهــای تــرک و مصــری جلوگیــری کننــد. 
ــاد میکننــد.  ــه عنــوان محاصــره مســالمت آمیــز ی چیــزی کــه از آن ب
ــه در آن دوران  ــود ک ــم ب ــه ای از تحری ــز گون ــالمت آمی ــره مس محاص
ــادر مهــم  ــد کشــور، بن ــا چن ــک ی ــن صــورت کــه ی ــه ای ــود. ب ــج ب رای
ــتیهای  ــرور کش ــور و م ــد و از عب ــره میکردن ــدف را محاص ــور ه کش
ــور  ــد. محاصــره مذک ــری میکردن ــادر آن کشــور جلوگی ــه بن تجــاری ب

<<< 2 >>>



در ابتــدا مســالمت آمیــز بــود، امــا پــس از آن کــه یکــی از کشــتی هــا 
شــروع بــه شــلیک میکنــد، نبــرد خونبــار آغــاز میشــود و در طــی زمــان 

چهــار ســاعت، هفــت هــزار نیــرو کشــته میشــوند.
کشــور هــای قدرتمنــد اســلحه ای کــم هزینــه بــرای مقابلــه بــا ســایر 
کشــور هــا پیــدا کــرده بودنــد. از ســال 1821 تــا آغــاز جنــگ جهانــی 
ــر آن توســط  ــه اکث ــاد ک ــاق افت ــز اتف اول، 21 محاصــره مســالمت آمی
کشــور هــای قدرتمنــد اروپایــی علیــه کشــور هــای کوچکتــر اروپایــی، 
ــرار شــده  ــی و آســیا برق ــکای جنوب ــر آمری ــف ت ــا کشــور هــای ضعی ی

بــود.
بعــد از جنــگ جهانــی اول و بــا تشــکیل جامعــه ملــل )یــا مجمــع اتفــاق 
ــاده 6 اساســنامه خــود میتوانســت  ــر اســاس م ــن ســازمان ب ــل(، ای مل
ــرای رفــع اختافــات  کشــور هایــی را کــه از روش هــای صلــح آمیــز ب
ــرار دهــد. جامعــه ملــل جمعــا  ــم ق ــد را مــورد تحری اســتفاده نمیکردن
چهــار بــار از ایــن مــاده اســتفاده کــرد، مشــهور تریــن تحریــم جامعــه 

ملــل در ســال 1935-36 رخ داد، زمانــی کــه ایتالیــا اتیوپــی را مــورد 
حملــه قــرار داد، جامعــه ملــل و بریتانیــا، ایتالیــا را تحریــم کردنــد کــه 
بــه دلیــل همــراه نشــدن ســایر کشــورها، ایــن تحریــم شکســت خــورد. 
ــازمان  ــن س ــل، ای ــازمان مل ــکیل س ــی دوم و تش ــگ جهان ــد از جن بع
اجــازه تحریــم و در مــواردی حملــه نظامــی بــه کشــور هــا را در مــاده 
ــه  ــن قطعنام ــود و همچنی ــور خ ــای 4،39،41، 42، 43، و 46 منش ه
ــح(  ــرای صل ــاد ب ــه اتح ــل )قطعنام ــازمان مل ــی س ــع عموم 377 مجم

ــای داد. ج
ــار از  ــج ب ــط پن ــل فق ــازمان مل ــای 1946 و 1990، س ــال ه ــن س بی
ــی در دهــه  ــم کشــور هــا اســتفاده کــرد، ول ــرای تحری ــدرت خــود ب ق
هــای اخیــر فعاالنــه تــر کشــور هایــی کــه از نظــرش برهــم زننــده نظــم 

ــد.  ــم میکن ــی هســتند را تحری جهان

آمریکا و سیاست تحریم

ــر وزارت  ــت نظ ــی )OFAC( ، تح ــای خارج ــرمایه ه ــرل س ــر کنت دفت
خزانــه داری آمریــکا، مســئول اعمــال تحریــم علیــه دولــت هــا، ســازمان 
ــال 1950 در  ــن اداره در س ــت. ای ــی اس ــر آمریکای ــخاص غی ــا، و اش ه
طــول ریاســت جمهــوری هــری ترومــن ایجــاد شــد تــا جلــوی دخالــت 
ــا  ــکا ب ــط آمری ــر اســاس رواب چیــن در جنــگ کــره را بگیــرد. اوفــک ب
ــه امنیــت  ــد هــا ب ــات تروریســتی و دیگــر تهدی دیگــر کشــورها، اقدام

ملــی ایــاالت متحــده تحریــم وضــع میکنــد.
تحریــم هــای اوفــک بــه دو بخــش کلــی تقســیم میشــوند: تحریــم هــای 

جامــع و تحریــم هــای هدفمند. 
ــم از صــادرات،  ــات اع ــی معام ــان تمام ــی پای ــه معن ــع ب ــم جام تحری
ــه تجــارت  ــوژی و هرگون ــی، انتقــال تکنول واردات، نقــل و انتقــاالت مال

ــت. ــدف اس ــور ه ــی و کش ــهروندان آمریکای ــن ش بی
تحریــم هــای هدفمنــد افــراد، شــرکت هــا و یــا اعمــال خاصــی را مــورد 
تحریــم قــرار میدهــد. بــه عنــوان مثــال، یــک تحریــم هدفمنــد میتوانــد 

ــر  ــک کشــور دیگ ــکا و ی ــن آمری ــاس بی ــارت الم ــی قطــع تج ــه معن ب
باشــد. یــا میتوانــد آمریکایــی هــا را از تجــارت بــا افــراد خاصــی بــازدارد 
ــت  ــت نکنــد، آن هــا میتواننــد حمای ــکا از حکومتــی حمای و اگــر آمری

کننــدگان از آن حکومــت را تحریــم کننــد. 
عــاوه بــر وضــع تحریــم، اوفــک مســئولیت اجــرای آن را هــم برعهــده 
ــم  ــت از تحری ــا معافی ــه بعضــی کشــور ه ــد ب ــن  میتوان دارد و همچنی
بدهــد. یــک مثــال معافیــت هنــد از ممنوعیــت خریــد نفــت ایــران در 

چنــد مــاه اخیــر اســت. 
ــود کــه رســما وارد صحنــه بیــن  ــکا بعــد از جنــگ جهانــی دوم ب آمری
ــاش  ــده ت ــاالت متح ــگ، ای ــد از جن ــای بع ــه ه ــد. در ده ــی ش الملل
ــه هــر نحــوی کــه شــده  ــا از ترویــج ایــده هــای کمونیســتی ب کــرد ت
ــوی  ــم جل ــا تحری ــوارد ب ــی م ــور در بعض ــن کش ــد. ای ــری کن جلوگی
ــق  ــا از طری ــت ه ــی وق ــت و بعض ــا را میگرف ــت ه ــرفت کمونیس پیش
ــه  ــبت ب ــی نس ــکار عموم ــت اف ــام و ضدی ــگ ویتن ــد از جن ــگ. بع جن
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جنــگ، آمریــکا بیشــتر عاقــه منــد بــه اســتفاده از ابــزار تحریــم شــده 
تــا ســایر کشــور هــا رفتــار دلخــواه ایــن حکومــت از خــود نشــان دهنــد. 
ــر را  ــا همدیگ ــور ه ــار کش ــای 1970 و 1998، 117 ب ــال ه ــن س بی
تحریــم تجــاری کردنــد و بیــش از دو ســوم ایــن دفعــات ایــاالت متحــده 
آمریــکا یــا خــود مســئول آن تحریــم هــا بــوده و یــا دیگــر کشــور هــا را 

در تحریــم اقتصــادی یــک کشــور همراهــی کــرده اســت.
بــر اســاس اطاعــات درج شــده در وبــگاه وزارت خزانــه داری آمریــکا، در 
حــال حاضــر کشــور هــا و مناطــق زیــر مــورد تحریــم هــای اقتصــادی 

ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه انــد: 
زیمبــاوه، روســیه، ایــران، کــره شــمالی، ونزوئــا، کوبــا، لبنــان، ســوریه، 
بــاروس، حــوزه بالــکان، نیکاراگوئــه، یمــن، ســودان، ســومالی، اریتــره، 
ســودان جنوبــی، کنگــو، شــبه جزیــره کریمــه، عــراق، میانمــار، لیبــی، 

جمهــوری آفریقــای مرکــزی، و بورونــدی.
ــاال هســتند و بــه  تحریــم هــای اصلــی آمریــکا متوجــه کشــور هــای ب
علــت چنــد شــاخگی و پیچیــده بــودن ایــن تحریــم هــا نمــی تــوان کل 
افــراد ســازمان هــا و کشــور هایــی کــه تحریــم شــده انــد را یــک جــا 
جمــع کــرد. آمریــکا بــه شــش دلیــل اصلــی تحریــم علیــه کشــور هــا 

وضــع میکنــد، 
اقدامات تروریستی و تامین مالی تروریست ها  .1

قاچاق مواد مخدر  .2
نقض حقوق بشر  .3

گسترش جنگ افزار های هسته ای  .4
نقض قرارداد های بین المللی   .5

پولشویی  .6
 Specially Designated( در لیســت فهرســت هویــت های تحریمــی آمریــکا
Nationals and Blocked Persons( اســامی 6200 فــرد و شــرکت تحریمــی 

دارد. قرار 

تغییــر سیاســت آمریــکا در قبــال برجــام: نگاهــی به اســرائیلی 
هــای تاثیرگــذار بــر دولــت ترامپ

نتیجــه تحقیقــی توســط موسســه اقتصــاد بیــن الملــل در ســال 1997 
نشــان میدهــد تحریــم هــای یــک جانبــه از ســوی ایــاالت متحــده فقــط 
ــق  ــور را محق ــن کش ــی ای ــت خارج ــداف سیاس ــع اه ــد مواق 13 درص
میکنــد و بیــن 15 تــا  19میلیــارد دالر در صــادرات بــه آمریــکا ضــرر 
ــا نظــام ســرمایه داری کــه  ــکا ب ــد. وقتــی از کشــوری ماننــد آمری میزن
هدفــش صرفــا ســودآوری بیشــتر اســت و تنهــا خــط قرمــز بــه خطــر 
ــرف  ــاید ص ــم، ش ــرف میزنی ــت ح ــرمایه داری اس ــتم س ــادن سیس افت
چنیــن وقــت و هزینــه ای بــرای ایــران و خــروج از توافقــی کــه ســالها 
بــرای موفقیــت آن تــاش کردنــد عجیــب بــه نظــر برســد. بــرای درک 
بهتــر ایــن موضــوع الزم اســت فعــل و انفعــاالت سیاســی داخــل آمریــکا 

بررســی دقیــق تــری شــود.
هنــگام بحــث راجــع بــه تحریــم هــای ایــاالت متحــده و ایــن حجــم از 
بــازی هــای رســانه ای بــرای همــراه کــردن افــکار عمومــی بــا سیاســت 
ــرد.  ــکار ک ــرائیل را ان ــگ اس ــش پررن ــوان نق ــی، نمیت ــد ایران ــای ض ه
ــد،  ــرف اول را میزن ــرمایه ح ــول و س ــکا پ ــه در آمری ــت ک ــکار اس آش
ــرای خــروج  ــت ترامــپ و انگیــزه اش ب ــرای درک سیاســت دول پــس ب
از برجــام بهتــر اســت نگاهــی بــه حمایــت کننــدگان مالــی او در طــول 

ــم.  ــات 2016 بیندازی انتخاب
ســه نفــر از افــراد اصلــی کــه بــه کمپیــن دونالــد ترامپ پــول اهــدا کرده 
ــارد مارکــوس و پــال ســینگر، از طرفــداران  انــد، شــلدون ادلســون، برن
ــای  ــر دو از اعض ــوس ه ــون و مارک ــتند. ادلس ــرائیل هس ــخت اس سرس
هیئــت مدیــره البــی Republican Jewish Coalition هســتند، گروهــی کــه 
هدفــش برقــرار کــردن ارتبــاط بیشــتر بیــن آمریکایــی هــای یهــودی و 
جمهــوری خواهــان و از مخالفــان سرســخت برجــام اســت. بــا توجــه بــه 
سیاســت هــای اخیــر رئیــس جمهــور آمریــکا در رابطــه بــا اســرائیل و 
فلســطین میتــوان نتیجــه گرفــت ایــن دو فــرد ســود زیــادی از ســرمایه 

گــذاری روی دونالــد ترامــپ بــه دســت آورده انــد. 
شــلدون ادلســون از بزرگتریــن میلیاردرهــای امریــکا در طــول انتخابات، 
بزرگتریــن طرفــدار جمهــوری خواهــان و دونالــد ترامــپ بــود و همــراه 
بــا همســرش 35 میلیــون دالر بــه کمپیــن هــای تبلیغاتــی  ترامــپ اهدا 
 Congressional کردنــد. آن هــا همچنیــن 20 میلیــون دالر بــه ســوپرپک



Leadership Fund  )کمیتــه اقــدام 

سیاســی کــه بــه نفــع نامــزد هــای 
ــدگان  ــه نماین ــوری خــواه خان جمه
 35 و  میدهــد(  انجــام  تبلیغــات 
 Senate ــوپرپک ــه س ــون دالر ب میلی
Leadership Fund  )همــان کمیتــه 

بــرای نامــزدان ســنا( کمــک کردند. 
ترامــپ در اولیــن ســخنرانی اش در 
ــکاری  ــزوم هم ــل از ل ــازمان مل س
ای  مذاکــره  بــرای  هــا  اروپایــی 
دوبــاره بــا ایــران ســخن گفــت. 
بــر اســاس گــزارش پولوتیکــو، ایــن 
ــه  ــون ب جمــات توســط جــان بولت

ــود.  ــده ب ــه ش وی گفت
ــاور  ــون مش ــه اکن ــون ک ــان بولت ج
امنیــت ملــی ایــاالت متحده هســت 
از الس وگاس بــا ترامــپ تمــاس 
گرفتــه بــود. بولتــون بــه الس وگاس 
ــات  ــا ادلســون را ماق ــود ت ــه ب رفت
ــث  ــی باع ــاس تلفن ــن تم ــد و ای کن

ــش  ــخنرانی از پی ــه س ــام را ب ــه برج ــع ب ــدش راج ــپ تهدی ــد ترام ش
نوشــته شــده اش اضافــه کنــد. یکــی از نامــزد هــای ریاســت جمهــوری 
ســال 2012، نیــوت گینگریــچ، میگویــد دغدغــه اصلــی ادلســون 
ــه  ــت ک ــانده اس ــی رس ــه جای ــی را ب ــون تندروی ــت. ادلس ــرائیل اس اس
حــرف از اســتفاده از بمــب هســته ای علیــه ایــران میزنــد. یــک هفتــه 
ــود،  ــارج ش ــام خ ــد از برج ــرد میخواه ــام ک ــپ اع ــه ترام ــد از اینک بع
ادلســون بــه پنــج نفــر از نماینــدگان جمهــوری خــواه ضــد برجــام بــرای 

ــرد.  ــدا ک ــول اه ــره پ ــته کنگ ــال گذش ــان دوره ای س ــات می انتخاب
ــه  ــی ک ــه ســوپرپک های ــی را ب ــه بیشــترین کمــک مال ــی ک ــر دوم نف
ــارد مارکــوس اســت،  ــد کــرد برن ــرای ترامــپ بودن مســئول تبلیغــات ب
ــوس  ــو. مارک ــوم دیپ ــرکت ه ــل ش ــر عام ــاردر و مدی ــن میلی کارآفری
هفــت میلیــون دالر بــه ســوپرپک هــای طرفــدار ترامــپ کمــک کــرد، 
ــه ســوپرپک Congressional Leadership Fund  و دو  پانصــد هــزار دالر ب
میلیــون دالر بــه Senate Leadership Fund . مارکــوس در ســال 2015 در 
ــا شــیطان دانســته  ــا شــبکه فاکــس برجــام را معاملــه ب مصاحبــه ای ب

بــود. 
ــاع از  ــاد دف ــخت بنی ــداران سرس ــردو از طرف ــوس ه ــون و مارک ادلس
دموکراســی ) Foundation for Defense of Democracies( هســتند. یکــی 
ــران  ــور ای ــه کار کش ــکده نومحافظ ــن اندیش ــی ای ــای اصل ــز ه از تمرک
ــران و اســرائیل شــدت  ــن ای ــا بی ــه تنــش ه اســت. در ســال 2011 ک
گرفتــه بــود ادلســون 1.5 میلیــون دالر و مارکــوس 10.7 میلیــون دالر 

ــد.  ــه  FDD  کمــک کردن ب
نفــر ســوم، پــال ســینگر میلیــارد کــه او هــم در ســال 2011 مبلــغ 3.6 
میلیــون دالر بــه FDD  اهــدا کــرد. ســینگر تــا بعــد از انتخــاب شــدن 
ترامــپ بــرای ریاســت جمهــوری بــه او کمکــی نکــرد ولــی بــرای جشــن 

ادای ســوگند او 1 میلیــون دالر کمــک کــرد. 
روی هــم رفتــه ایــن ســه نفــر بیــش از چهــل میلیــون دالر بــه تبلیغــات 
بــه نفــع دونالــد ترامــپ کمــک کــرده انــد. ایــن ســه نفــر منبــع %44 
ــد و  ــدگان ش ــه نماین ــای خان ــاب اعض ــرف انتخ ــه ص ــد ک ــی بودن پول
مســئول 47% مبلغــی بودنــد کــه صــرف انتخــاب نمایندگانــی در ســنا 

شــد.
ــی  ــای آمریکای ــاردر ه ــن میلی ــذاری ای ــرمایه گ ــد س ــر میرس ــه نظ ب
ــدف  ــه ه ــوده اســت و اســرائیل ب دوســتدار اســرائیل نتیجــه بخــش ب

خــود کــه منــزوی کــردن بیشــتر و بیشــتر ایــران اســت رســیده باشــد. 
ــا در  ــود کــه مرتب ــرادی ب ــی یکــی از اف ــی ســندرز ســناتور آمریکای برن
کمپیــن انتخاباتــی خــود از اهــدای پــول میلیــاردر هــا بــه نامــزد هــای 
ــد  ــده ای میتوانن ــرد ع ــا میک ــرد و ادع ــد میک ــوری نق ــت جمه ریاس
سیاســتمردان را بــه ایــن طریــق بخرنــد. دو ســال از ریاســت جمهــوری 
دونالــد ترامــپ گذشــته اســت و او کــم کــم دارد تمــام خواســته هــای 
ــام  ــتی اع ــپ در تروریس ــر ترام ــدام اخی ــد. اق ــرا میکن ــو را اج نتانیاه
ــه  ــرای جام ــپ ب ــتقیقا از ترام ــو مس ــد نتانیاه ــث ش ــپاه باع ــردن س ک

ــد.  ــه یکــی دیگــر از خواســته هایــش تشــکر کن عمــل پوشــاندن ب
یکــی از انتقــاد هــای اساســی به سیســتم حکومتــی آمریکا همین اســت 
کــه از رئیــس جمهــور گرفتــه تــا نماینــدگان ســنا و خانــه نماینــدگان 
ــه آن هــا اهــدا شــده اســت سیاســت خــود را  ــر اســاس پولــی کــه ب ب
میچیننــد. نماینــدگان خــود اذعــان دارنــد کــه 70 درصــد وقــت خود در 
دفتــر را صــرف تمــاس بــا اهداکننــدگان پــول در ایالــت خــود میکننــد 
و از آن هــا درخواســت میکننــد کــه بــه کمپیــن آن هــا کمــک کننــد. 
ــت خــود  ــدار ایال ــراد پول ــر خــاف خواســته اف ــن نماینــدگان ب اگــر ای
قوانیــن تصویــب کننــد، در دور بعــدی انتخابــات از رقبــای آنــان 
پشــتیبانی میشــود و ایــن افــراد خیلــی راحــت از صحنــه کنــار گذاشــته 

مــی شــوند. 
دالیــل خــروج ترامــپ از برجــام را نمیتــوان صرفــا بــه خواســته حمایــت 
ــبت  ــب نس ــی عجی ــپ نفرت ــود ترام ــل داد. خ ــی او تقلی ــدگان مال کنن
ــت  ــاله ریاس ــت س ــا در دوره هش ــاراک اوبام ــه ب ــی ک ــر موفقیت ــه ه ب
جمهــوری خــود داشــته اســت دارد و یکــی از اهدافــش ایــن اســت کــه 
آثــار مدیریــت اوبامــا را از بیــن ببــرد. چــه چیــزی بهتــر از بزرگتریــن 
ــا در سیاســت خارجــه اش؟ ترامــپ حاضــر شــد تنــش  موفقیــت اوبام
بــا دوســتان دیرینــه اروپایــی را بــه جــان بخــرد ولــی از برجــام خــارج 

شــود.
قطعــا عوامــل دیگــری هــم درتصمیــم ترامــپ دخیــل بــوده انــد و الزم 
اســت از جنبــه هــای دیگــر نیــز ایــن موضــوع بررســی شــود. بایــد صبــر 
کــرد و دیــد کــه آیــا آمریکایــی هــا دوبــاره دونالــد ترامــپ را به ریاســت 
جمهــوری برمــی گزیننــد یــا ایرانیــان میتواننــد بــا دو ســال صبــر تــا 
ــاره از فوایــد قــرارداد بیــن المللــی برجــام بهــره  انتخابــات بعــدی  دوب

ببرنــد.  
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