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 تعاليبسمه 

  مقدمه 

كرار تبا هدف جلوگيري از هاي بين المللي را گيري سازمانوقوع دو جنگ جهاني خانمانسوز در قرن بيستم اهميت شكل

سازمان. براي رسيدن به این هدف؛ برجسته كرد جنگي مشابه سازمان ملل فراگير بين المللي هاي ایجاد  تحد ماز جمله 

اد ایج اتالش كرد باكثري مریكا نيز با هدف بهره برداري حدرسههيد. دولت  اي راهگشهها در این راب ه به ن ر مياندیشههه

صه بخود  البته م لوبِ ساختاري نوین و س يتيامنبُعد لذا در  گام بردارد.، المللنيدر عر ص سيناتو را تا ه كرد و در عر

وند تا ر نینهاد و ا انيرا بن يو سپس سازمان تجارت جهان پول يالمللنيصندوق ب ،يمانند بانک جهان یينهادها ياقتصاد

 ت.یافتداوم چندي پيش 

و در راستاي ده قرار داهدف مورد المللي را هاي بينتوجه به تبعات تصميمات خود، سازمانترامپ بياما چندي است كه 

صر كارنامه بين المللي ترامپ در دوربه اجرا در ميرا اقدامات خود  “انزواگرایي” سي مخت ست جمهوري ه ورد. برر اش ریا

يس رئ هايهاي مهم بين المللي از بارزترین ویژگياعتنایي به سهههازمانتعهدگریزي و بيگویاي این واقعيت اسهههت كه ؛ 

     .جمهوري كنوني  مریكا است

اعتنا به افكار عمومي و جامعه جهاني از سههازمان علمي، فرهنگي و  موزشههي بي، دولت ترامپ چندي پيشدر این راسههتا 

افزون بر  ن، خروج  مریكا از پيمان تجاري  خارج شهد. ملل متحدملل متحد )یونسهكو  و همننين شهوراي حقوق بشهر 

س شراكت فرا سازمان ملل، قرارداد تجارت  زاد  مریكاي پي.)تي. کيفيپا پي ، توافقنامه اقليمي پاریس، پيمان مهاجرتي 

  1كند.شمالي )نفتا  و برنامه جامع اقدام مشترك )برجام  از عمق مسئوليت گریزي ترامپ حكایت مي

هاي حقوق در قبال نهاديرا ترامپ  تعهدگریزرفتارهاي تالش دارد  ،كه با شههيوه اسههنادي انجام شههده پژوهش پيش رو

 نماید. تبيينمختصر طور به المللبين

 

 آمریکا( ییگراکجانبهیسابقه ا) اتحاد یا انزوا ؛ دو رویکرد مختلف در هیئت حاکمه آمریک 

صل كای مر يخارج استيدر س ه وجود دارد ب یي الملل گرا نيب) “جمع گرایي” و “یيانزواگرا”ي و متضاد یعني دو سنت ا

سيكه م يطور ستيتوان  شور را  نیا يخارج ا صلِ ك شمكش بحا  الملل نيب) جمع گرایيو  یيانزواگرا يهاسنت نيك

 يواحدها ریبا سهها ي امو ن يفرهنگ ،ياقتصههاد ک،يپلماتیبر  ن اسههت كه مراودات د یيدانسههت. سههنت انزواگرا یي گرا

و  داتیتهد ک،يژئوپلت طیشهههرا ،يداخل يازهايمثل ن یيارهايمعشهههک عوامل و بي را به حداقل كاهش دهد. ياسهههيسههه

شارها ساختار ن ام ب يخارج يف سنيو بافت و  ستيالملل در اتخاذ  ستند یيانزواگرا ا سوابق مؤثر ه . انزواگرایي داراي 

ست. یكي از اولين و قدیميطوالني و متعددي در دوره شنگتگرایي به جهاي انزواترین نمونههاي مختلف  مریكا  نورج وا

 با كای مر ينسبت به ائتالف دائم 1۷۹۶ در سال كای مر يجمهور سيرئ نياول نگتنواشجورج . براین اساس مربوط است

 يمدع ي. وكرد فيتوص المللنيدر عرصه ب یياستثنا يرا كشور كایتفكر،  مر نیهشدار داد و  براساس ا گرید يكشورها

در  توانيرا م یيگراجانبهکی نیباشههد. اوج انمود داشههته  يخارج اسههتيدر تمام وجوه سهه دیبا یياسههتثناگرا نیا شههد
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سال  «مونروئه نیدكتر» شاره  يغرب مكرهيو اروپا در ن كای مر اتيو ن كردهایبر تفاوت رو 1۸23مشاهده كرد. مونروئه در  ا

 .دانديم مكرهين نیرا قدرت مسلط بر ا كایو  مر كنديم

 “نگیهارد” 1۹22سههال  دردر ادامه این انزواگرایي ، نوبت به اقدامات  مریكا در زمينه اقتصههاد رسههيد. بر این اسههاس 

اقتصاد جهان را به  ،يگمركعوارض  يناگهان شیو افزا رانهيسختگ يهااستيبا اتخاذ س كای مر خواهيجمهور جمهورِسيرئ

 ن در واقع به  یينها امديو بدهكار شدن اروپا بود و پ يمال يسقوط بازارها ميتصم نیا امديپ نيكشاند. اول يرانی ستانه و

صاد و ب يجهان بحران کیشكل  شان داد. هارد يهايكارياقت سترده خود را ن سال  نگیگ سپتامبر  ضا 1۹22در   يبا ام

به  يورود يكاالها يبرا يقانون عوارض گمرك نیكرد، ا اجرایي را  ن «كامبرمک – يفوردن»موسهههوم به  يگمرك قانون

 .داديم شیافزا بيعج يرا به صورت كای مر

ضاي  شته نبوده بلكه ف صر به گذ صوص تنها منح ست در حقيقت باید گفت اختالف ن ر در این خ اما این تمام ماجرا ني

نوین و  مان اد در ایجدوم  يپس از جنگ جهانكه  كای مرسياسي اخير  مریكا نيز هنوز ميراث دار این اختالف ن ر است. 

صه بم لوب خود در ع سترده المللنير صوص  يدوگانگ کی ريدرگبه بعد ميالدي  ۹0 دهه ازاي كرد تالش گ در این خ

  شد.

 يرتبماند ضههرو يالمللنيبا هدف  ن كه قدرت برتر ب كایمعتقد اسههت  مركند اما دیدگاه اول كه انزواگرایي را انتخاب مي

شد. يالمللنيتعهدات و مقررات ب بندیندارد چندان پا سخن  با ست اگر  مر دگاهید نیابه دیگر   ريرگخود را د كایمعتقد ا

 يارقبهاي خود شههده و در نتيجه تضههعيف و عقب افتادن از ناچار به هزینه كرد سههرمایهكند  يالمللنيقواعد و مقررات ب

سا دگاهید نیذا ارا در پي دارد. لخود  ست از   يكرد كه برتر يرودنباله یيتا جا دیبا يالمللنيب يو نهادها هازمانمعتقد ا

 در ليدل نيداشتند و به هم يدگاهید نيچن شهيهم خواهانیمواجه نكند. جمهور تیرا با محدود كایقدرت  مر شیو افزا

 يالمللنيب يهانو سازما هامیرژاز  يارياز بس كایدر دوره ترامپ،  مر نيدوره  جورج بوش پدر و جورج بوش پسر و همنن

  خارج شد.

 نهیخود را حفظ كند كه هز يبرتر توانديم يزمان  مریكامعتقد اسهههت كند كه با انزواگرایي مخالفت ميدوم  دگاهیداما 

مفهوم كه  نی. بدشههودمحقق مي يالمللنيب يها و نهادهااز سههازمان تيتبع هیدر سهها نهیهز نیكند و ا تپرداخ يكمتر

سازمان كای مر يوقت ست كه تمام شوديم يوارد  سازمان،  مر يهاتیمامور يرا برا هانهیهز يبه  ن معنا پرداخت  كای ن 

ها و از سهههازمان تيتبع دگاه،ید نیبه اعتقاد ا يطرف از مشهههاركت خواهند داشهههت. زيها ندولت گریدبلكه نخواهد كرد 

شود و د كایكه قدرت  مر شوديباعث م يالمللنيب ينهادها شروع و مقبول  شور احترام بگذارند.  نیبه قدرت ا گرانیم ك

مورد  دگاهید نیا برخوردار باشد. تيو مقبول تيهمواره از مشروع كای مر يهااستيس شوديمسئله سبب م نیا نيهمنن

 1حزب دموكرات است. تیحما

 

 

 

 

                                                           
 ۹۸/ 0۸/  12  يرانیا يپلماسید 1



 

4 

 

 

 

 یالمللنیاز نهادها و تعهدات ب کایگام به گام آمر خروج 

 

  هاآناعتبار کردن  یبهای بین المللی به منزله روج واشنگتن از سازمانخ (الف

 يی ن توسط نهادها ياسيو س يدوم است كه دو وجه اقتصاد يحاصل اتفاقات پس از جنگ جهان يكنون المللنين ام ب

صل طراح شورا متحد سازمان ملل ،نهادها نیاز مهمتر يكی .شوديم يبود راهبر روزيدول پ يكه حا ست كه   تيامن يا

البته این  ند.راز  ن ندا تيجز تبع يعموم كشورها راه بایكه تقر كنديم يباز راها ابزار قدرت نی، نقش مهمتر ن سازمان

شنگتن به بهانه شده وا ستفاده كند.واقعيت باعث  سوءا ساختار  سازمانبا  كای مر هاي مختلف از این  ن هاي بيخروج از 

 يهاماناعتبار كردن كامل نهادها و سههازيدر حال ب ،خود يالمللنيب ژيو پرسههت تيثيبردن ح الؤرسههیعالوه بر زالمللي 

در نتيجه باید گفت: مخالفت ترامپ با نهادهاي بين المللي به معناي مخالفت با نهادهاي بين المللي  اسهههت. يالمللنيب

شوراي امنيت و  ژانس بين المللي انرژي اتمي و  سؤهمنون  صل وفای به عهدزیر  ست.  ال بردن ا  «وفاي به عهد»ا

ضمانت اجراي تردید بي سي براي  سا صلي ا ستا ساس تنها اگر دولتي پس  ؛قراردادها و معاهدات دو یا چندجانبه ا برا

كند، ق عا و شههده  قرارداد یادلغو مد ن ر و اصههول حاكم بر فضههاي بين الملل اقدام به  معاهدهتوجه به بي خود ومنافع 

 1.كشدرا به چالش مي ن ام بين الملليو در نتيجه اعتبار ه دادگسترش را اعتمادي در فضاي بين المللي حتما بي

 

 های بین المللیهای رفتاری واشنگتن در قبال سازماننمونه (ب
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  کیفیشراکت فراپاس یتجار مانیپ خروج از (1

 مانيپ کی  Trans-Pacific Partnership(  TPP: يسي)انگل کيفيساپ-شراكت ترنس ای رام  انوسياق يتجار مانيپ

وكلند ادر  201۶ هیفور 4اسههت كه در  نيجز چه رام ب انوسياق هيكشههور حاشهه 12 نيب يگذارو مقررات يگذارهیسههرما

-ينو ور شیكار، افزا يو نگهدار جادیاز ا تیحما ،يرشههد اقتصههادافزایش شههد.  یيسههال مذاكره نها ۷بعد از  لندیوزين

ستاندارد زندگ يوربهره ، در حكومت تيشفاف يطرف قرارداد، ارتقا يكاهش فقر در كشورها ،يو رقابت، باالبردن س ح ا

يس ئرباراك اوباما از جمله اهداف این پيمان چند جانبه اعالم شهههده اسهههت.  سهههتیز طيكار و حفظ مح يروين شیافزا

به  ،با امضاي  ن است مریكا دولت  يتجار يهااز اهداف برنامه يكی TPP ياجراجمهوري سابق  مریكا با تاكيد بر اینكه 

 با صههدور فرمان اجرایي از  ن خارج شههد.   ۹5بهمن  4)  201۷ژانویه  23پيمان یادشههده پيوسههت اما دونالد ترامپ در 

. میمسئله گفتگو كرد نیراجع ا يادیمدت زمان ز»، گفت: پيمان نیو خروج از ا یيدستور اجرا نیا يترامپ پس از امضا

 1«خواهد بود. یيكای مربه سود كارگران  ،يكشور 12 مانيپ نیخروج از ا

  سیپار ییوهوانامه آبخروج از توافق( 2

سههازمان  نامهمانيچارچوب پ لیذ شههود،يشههناخته م زين سیپار ماني ، كه با نام پ Accord de Paris ) سیتوافق پار

متن . اسههت يو امور مال يسههازگار ،ياگلخانه ي  در راب ه با كاسههتن از انتشههار گازهاUNFCCC) مياقل رييملل در تغ

مذاكره و  سیسازمان ملل متحد در پار 2015 مياقل رييكشور در كنفرانس تغ 1۹5 ندگانینما ياز سو نامه یادشدهتوافق

بود و از وجود خوانده  يشوخ کیرا  سیپار یيهوا و  ب مانيكه پ ترامپاما  شد. بیتصو 2015دسامبر  12با اجماع در 

 يجهان ائتالف نیبه خروج از ا ميتصههم   ۹۶رداد خ 11) 201۷اول ژوئن  خیدر تار تایهابود، نكرده  ي ن ابراز ناخرسههند

شت كه برا انيگرفت و ب شورش، خروج از م كایدر محاف ت از  مر اشفهيوظ ياجرا يدا را اعالم  سیپار عاهدهو مردم ك

ت دانس كایكشور و مردم  مر نیاقتصاد ا انیرا به ز يليفس يهادر كاهش استفاده از سوخت كایشركت  مر يو 2.كنديم

سمي از  ۹۶مرداد  13 مریكا در نهایت در تاریخ  كرد.را  غاز خواهد  دیمعاهده جد کی يكرد مذاكره براو اظهار به طور ر

 این پيمان خارج شد.

 برجامخروج  (3

شترك  سر Joint Comprehensive Plan of Action: يسيبرجام )به انگل ایبرنامه جامع اقدام م   توافق جامع بر 

ماه  20  پس از 2015 هيژوئ 14) 13۹4 ريت 23در  اتحادیه اروپا بود كه و  رانیاجمهوري اسهههالمي  يابرنامه هسهههته

شامل چ 5+1و گروه  رانیا نيب، در نهایت در وین اتریش مذاكره س ن،ي) سه، رو ستان،  مر ه،يفران و  لمان  منعقد  كایانگل

با صدور فرماني رسما  وياز به قدرت رسيدن ترامپ در كاخ سفيد،  پس یعني حدود یكسال ۹۷ بهشتیارد 1۸در  شد.

 3المللي چند جانبه خارج شد.از این توافق بين

 حقوق بشر سازمان ملل متحد  یشوراخروج از ( 4

حقوق بشر سازمان ملل  ي  از شورا ۹۷خرداد 30، در خرداد سال گذشته ) ي صریحو پس از انتقادات شيپ يچند كای مر

شد. ن سازمان ملل متحد، پ كایوقت  مر ندهینما ،يليه يكيخارج  سخنان نیاز اعالم خروج از ا شيدر   يمدع يشورا در 
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حقوق بشر  يبارها به شورا كایكرده بود كه  مر حیتصر يلي. ه«كنديمتناسب با نام خود عمل نم»شورا  نیشده بود كه ا

حقوق بشر سازمان ملل  ياز شورا نيهمنن يبه وجود  ورد. و يراتييفرصت را داد تا در خود تغ نیسازمان ملل متحد ا

ستهيپ هاي يريسوگ»متحد به علت  سرائ هيخود عل و صو «ليا شاره به ت ازمان س نیاپنج ق عنامه  بیانتقاد كرده و با ا

سرائ هيعل سال م ليا شورا نیاز ا يالديدر همان  شر با عنوا ياقدام   يتسيونيصه میبا رژ «انیپا يخصومت ب»ن حقوق ب

 1كرده بود. ادی

    یجهان تجارت سازمان از به خروج  دیتهد (5

ست كه در سازمان را به يجهان تجارت سازمانهنوز از  ترامپست ا شده ولي این   كای مربا  رمنصفانهيغ يتعامالت خارج ن

 سازمان نیاز اواشنگتن  د،كننایجاد  رييتغ شكرد كه اگر در رفتار و عملكرد دیرا تهد يجهان تجارت سازمانو كرد متهم 

شت يتیيشد. ترامپ در توخارج خواهد  شده يجهان تجارت سازمان“ نو سته  شك س ور  نیكه ثروتمندتر يدر حال ت،ا

شورها ست نیزدن ا جهان به خاطر دور يك صاد به تعامالت يابيسازمان و د سعه معرفحال  خاص، خود را در ياقت  يتو

شتیدر  نيهمنن ي. و”كننديم ح اصال يبرا يجهان تجارت دستور داد تا در سازمان كای مر يتجار ندهیبه نما ژهیو ياددا

سههوء  يجهان تجارتسههازمان  يایو از مزا خواننديتوسههعه م حال در يكه خود را كشههورها يوتمندثر يعنوان كشههورها

ستفاده م شتر اقدام كند. ترامپ  كنند،يا  4 – 201۹ يجوال2۶ خی)از تار ندهیروز   ۹0 چناننه ظرفه بود كرد دیتهدپي

 هاي وي را عملي نكند از این سازمان خارج خواهد شد.خواسته يجهان تجارت  سازمان ۹۸مرداد 

 نفتا مانیخروج از پ (6

ست گر،ید يدر اقدام ۹۷در  ذرماه  كای مر يجمهور سيرئ ش شركت در ن شورها يپس از  سران ك    20G) 20گروه ي با 

شنگتن را از ني رژانت تختیكه در پا شد، خروج وا اعالم ا ر)نفتا   موسوم به «يشمال یيكایتجارت  زاد  مر مانيپ»برگزار 

سانه يخبر در حال نیا كرد. شور  مر انيم دیجد يشد كه روز قبل از  ن توافق يار ضا  کیكانادا و مكز كا،یسه ك به ام

و « تو هينپنا كهیانر»  كه ترامپ، USMCA« )كانادا - کیمكز -كایمتحده  مر االتیا مانيپ»با عنوان  يبود؛ توافق دهيرس

ست» سا« ترودو نيجا شور يجمهور يرو  يدر ابتداترامپ كردند.  يدواريتوافق نوپا ابراز ام نیبودن ا بخشبه ثمر سه ك

من قه  زاد تجارت  مانيفسهههخ نفتا )پ ایمذاكره مجدد هایش را اقدامات و برنامه نیترياز اصهههل يكیكار  مدنش  يرو

 2بود. اعالم كرده  يشماليكای مر

 بردانیم یاهسته یهامنع موشک مانیپیا INF خروج آمریکا از پیمان تسلیحاتی (7

 نگتن،در واش مانيپ نیا گردد. مریكا و اتحاد جماهير شوروي بر مي مذاكرات بين و 1۹۸۷سابقه این پيمان به سال  

ورباچف گ ليخائيم يشورو رياتحاد جماه ستيكل حزب كمون ريو دب گانیرونالد ر كای مروقت  جمهورسيرئ ني. بي.سيد

ها تا فاصله پرتاب  ن يو متعارف و سكوها ياهسته يهاهمه موشک مانيپ. به موجب این امضا شد 1۹۸۷دسامبر  ۸در 

 كای مر جمهورسيدونالد ترامپ رئ اما. امحا شد  برداني)م لومتريك 5500تا  1000برد  و )كوتاه لومتريك 1000تا  500

مذكور خارج خواهد شد.  مانياز پ كای،  مرهيتوسط روس مانيپ نینقض مكرر ا لياعالم كرد كه به دل 201۸اكتبر  21در 

 3خارج شد. مانيپ نیاز ا يبه طور رسم  مریكا نيز ۹۷بهمن  12مصادف با  201۹ هیفور 1در 
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 یالمللنیترامپ در قبال محاکم ب کردیرو 

همواره مانع مداخله  یيكایمقامات  مراسهههت كه  واقعيتبيانگر این   مریكا يخارج اسهههتيسههه خنهیبه تار گذرا  ينگاه

س يالملل نيب يهاسازمان ستيدر  شده يخارج ا شته نيزترامپ اند. خود  سال گذ سه  شتگانبه مانند  در  همين  گذ

شاید تندتر به اجرا در مي س ورد. وي رویكرد را البته  ست كه اتخاذ  ستيمعتقد ا موجب  يو خارج يمتناقض داخل يهاا

نابراین ب به چالش بكشند. يالملل نيدر محاكم برا  كایتا منافع  مربه خود داده ت را ئجر نیا گرید يكشورها شود كهمي

 ق ع بودجه  نها است. ایمحاكم و  نیاز ا كایخروج  مر يندیفر  نيتنها راه مقابله با چن يون ر از 

سال  يالملل نيمستقر در الهه از جمله محاكم ب “يفريك يالملل نيب وانید” ست كه در  س 2002ا شخاص  سيتا شد تا ا

 مریكا محاكمه كند.  يجنگ اتیو جنا تیبشر هيعل تیجنا ،يهمنون نسل كش يالملل نيب مئارتكاب جرا يرا برا يقيحق

نامه رم  را هنوز به سدادگاه )موسوم به اسا نیا اسنامهاس يلیهستند كه به دال هایيرژیماز جمله رژیم اشغالگر قدس و 

صو سانده بیت سال نر ستان يكی 201۷اند. در ماه نوامبر  ستار تحق وانید يهااز داد صوص جنا قيخوا  يجنگ اتیدر خ

سط ارتش  مر هيعل ستان تو شدگان در جنگ افغان شت  ضات  201۸ هيدر ماه ژوئ نيشد. همنن كایبازدا سه تن از ق و 

 بيسو اقشار   انيبه نفع قربان يتیحما يها تيو فعال ياطالعات عموم ستميس کیدستور دادند كه در اسرع وقت  وانید

ش نيدر فلس  دهید سرائ نيب يهايرياز درگ ي)نا شغالگر قو  اما در مقابل  مریكا شود. جادی  انيو فلس  ليا  دسرژیم ا

ه ب وانید يدگيال برده و رسؤس ریدر خصوص موارد فوق را ز يفريك يالمللنيب وانید تيصالح 201۸سپتامبر سال  در

  ند.اعالم كردقابل قبول ريرا غ ایقضا نیا

ین دیوان ا يدگيسر است. متحد ركن قضایي سازمان مللكه  “يدادگستر يالملل نيب وانید”نمونه دیگر مربوط است به 

شكا صوص ا رياخ تیبه چند  س  رانی)درخ ضد دولت  مریكا،  نيو فل شدتند دولت ترامپ را  يهاواكنش بر   .موجب 

شدن حدود دو م وانیدر نزد ددولت  مریكا  هيعل رانیا تیشكا صوص بلوكه   يبانک مركز يهایيدالر از دارا ارديليدر خ

 به علت  مریكادر خصوص نقض معاهده مودت توسط  201۸ هيدر ماه ژوئ رانیا تیشكا همننين و 201۶در سال  رانیا

 نيب وانیسههرسههختانه در مقابل د يريكه دولت ترامپ را به موضههع گمواردي بودند  رانیا هيعل شههتريب يهامیاعمال تحر

  داشته است.وا يدادگستر يالملل

ه ك سههتين يشههك ،يالملل نيمحاكم ب نیدر خصههوص كاركرد مهمتر یيكایمقامات  مر يهالدر ن ر گرفتن اسههتدال با

و  يمللال نيب مئبه جرا يدگيدر رسههه يدادگسهههتر يالملل نيب وانیو د يالملل نيب يفريك وانید تياعتراض به صهههالح

 نيگسن يهامیبه اعمال تحر دیتهد دیترد يكشورهاست. اما ب تياز اصل حاكم يدر مقام دفاع نماد يالمللنياختالفات ب

صل اختالفات ب ریمغا ،خاص يدر موارد  مریكا تيمحكوم ليصرفا به دل ،محاكم فوق هيعل صل حل و ف از  يالملل نيبا ا

   1.الملل استنيبر طبق اصهول عهدالت و حقوق ب زيطرق مسالمت  م

 

 

   کالم آخر 

اقدامات .دارد  هاي بين الملليخروج از پيمانوي به اصرار جمهوري ترامپ حكایت از نتيجه بررسي دوره نخست ریاست 

ستيس نهيدر زم كای مر يجمهور سيرئوي در مقام  صه ب يادیز يهاتنش جادیباعث ا يخارج ا شده  يالملل نيدر عر
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 ردكیترامپ، رو يزمامدار يهامشخصه نیاز مهمتر يكی ندارد. يالملل نيب نیبه مواز يترامپ اساسا اعتقاد و تعهد است.

ه نسهبت ب يو يزیتعهدگرو به دیگر سهخن  يالمللنيو ب يامن قه يهامانيها ، توافق ها و پدر قبال سهازمان يو يمنف

اما  .ترامپ صورت گرفته است ياز سو "كاینخست  مر"شعار  شبرديدر قالب پ كجانبهیاقدامات  نیا الملل است.نين ام ب

 .است «اصل رفای به عهد»همانا تضعيف ن ام بين الملل و به طور مشخص ترامپ نتيجه مستقيم این نوع رفتار 

و اصهههوال فعاالن این حزب نسهههبت به نهادهاي بين بودن وي دارد هر چند این رفتار به نوعي ریشهههه در جمهوري خواه 

سندند ولي به ن ر ميانزواگرایي را مي ،المللي و ن ام بين الملل شخص ترامپ پ سد  ين هاي بدر زمينه خروج از پيمانر

منع  هايخروج  مریكا از پيمان افزایدميها نگرانيبر ميزان نكته مهم كه  .المللي گوي سههبقت را از دیگران ربوده باشههد

با  يلالمل نيب تيتزلزل در ن ام امن جادیا نهيدر زم يادامه روند كنوناسههت. در حقيقت باید گفت  گسههترش تسههليحات

سل يهامانيال بردن پؤس ریخروج و ز سو حاتيكنترل ت سل ياز  سترش ت شنگتن نه فقط باعث گ بق ممنوعه ط حاتيوا

را در  يهانج تيمنخواهد شد، بلكه ثبات و ا يالمللنيدر س ح ب يدیجد يحاتيبروز مسابقه تسل جهيها و در نتمانيپ نیا

  قرار خواهد داد. يمعرض مخاطره جد

به ن ر  المللي كارنامه سهههياهي داردخواهان به خصهههوص دونالد ترامپ در نقض قوانين و مقرارت بينهر چند جمهوري 

سد مي شي وجود ندارد. كه ميان دو حزب دمكرات و جمهورير  ننه خواه در نقض قوانين بين المللي چندان تفاوت فاح

صلي  مریكاست این شعار و  مورد توافق است  يالمللنيب يبه نهادها كای مر يابزار نگاهو پذیرش هر دو جریان سياسي ا

 !باشد ممکنکه هر جا  ییگراجانبهچندو  باشد الزمکه هرجا  ییگراجانبهکی كه؛


