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 در سطح جهان کایامر یهایشکن مانیپ
 

است. این کشور پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که به عنوان شکنی ریکارد جهانی قایم کردهامریکا در پیمان
 چه:شکنی آغاز شد. چناناش به پیمانبرتر در موقف جهانی ظهور کرد. از همان روزهای نخست دیپلوماسیقدرت

« طال»توافق نمود که « بروتون وودز»نگ جهانی دوم، امریکا در کنفرانس م و در پایان ج1944در سال  •
ریچارد نیکسون  1971اما در سال «. دالر تعیین کرد 35یک انس طال را به ارزش »باشد؛ یعنی یی دالر میپشتیبانه

 شود. داد و ستد می ی طال،رئیس جمهور وقت، این پیمان را زیرپا گذاشت. از آن زمان تاکنون دالر بدون پشتیبانه
سیاسی، -های اقتصادیدر گرماگرِم جنگ سرد، امریکا در برابر اتحاد جماهیر شوروی با همکاری •

اش را از دولت وقت چین اعالم نمود. اما پس از سقوط شوروی، امریکا برخالِف پیمان با چین، از تایوان و پشتیبانی
های گمرکی، جنگ بزرگ درصد تعرفه 20د ترامپ با تعیین دونال 2018هند حمایت کرد. عالوه بر آن، در سال 

 اقتصادی را علیه چین به راه انداخت. 
جورج بوش رئیس جمهور امریکا توافق کرده بود که  2007تعهدشکنی امریکا با کوریای شمالی. در سال  •

خواهد کرد. باوجود  های هستوی، امریکا در مقابل به کوریای شمالی مواد نفتی کمکدر صورت تعطیلی نیروگاه
های اقتصادی را بر ی هستوی، امریکا با کوریا همکاری نکرد، بلکه تاکنون شدیدترین تحریمتعطیلی برنامه

 است. یانگ وضع نمودهپوینگ
پس از حمله بر عراق و افغانستان، فشارهای امریکا بر معمر قذافی رهبر اسبق لیبیا به هدف خلع سالح  •

اش را در برابر ییبر مبنای خواست غرب، معمر قذافی برنامه هسته 2003که در سال ا اینهستوی بیشتر گردید، ت
های اقتصادی و امنیتی از جانب امریکا، تعطیل نمود. اما دولت امریکا باجود اعتراضات گسترده مردم، همکاری

با ناتو، علیه قذافی دست به امریکا یکجا  2011گاه به وعده خود وفا نکرد، تا جایی که در اعتراضات سال هیچ
حمالت نظامی و سرنگونی قذافی زدند. از آن زمان تاکنون رقابت میان کشورهای اروپایی و امریکا در لیبیا هزاران 

 گیرد. قربانی می
تعهدشکنی امریکا در برابر صدام حسین رئیس جمهور عراق. امریکا باجود توافق صدام مبنی بر حضور  •

ی کیمیاوی، به آن های کشندهدر عراق و نیز موجودیت شواهد کافی مبنی بر عدم داشتن سالحبازرسان سازمان ملل 
کشور حمله نظامی کرد. از زمان حمله امریکا به بعد کشتار و قتل در عراق چنان جریان دارد که حتا منطقه را فرا 

 است. گرفته
 2016این پیمان در سال («. TPPیفیک)تجارت آزاد موسوم به پیمان ترانس پاس»خروج امریکا از پیمان  •

سال مذاکره و گفتگو، به امضا رسید. اما دونالد ترامپ پس از رسیدن به  7کشور دیگر پس از  11میان امریکا و 
 قدرت فوراً از آن خارج گردید. 

در  2017خروج امریکا از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد)یونسکو(. دونالد ترامپ در سال  •
عنوان نمود، از سازمان یونسکو خارج گردید. در جهان معروف است « داری ضد یهودجانب»عتراض به آنچه که ا

چه ی ابزاری استوار است. چنانالمللی بر مبنای استفادهاش از نهادهای بینکه امریکا همواره چه با حضور و یا خروج
از اتحاد « یونسکو»داری ایدیولوژیک ی جانببهانهو در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن، به  1984در سال 

داری ی جانببار به بهانهم دوباره به آن پیوست، و اما این2002شوروی، از این سازمان خارج گردید. بعد در سال 
 از تجاوز دولت یهود بر مردم فلسطین، از این سازمان خارج گردید. « یونسکو»
« شورای حقوق بشر»( با انتقاد تند از 2018ملل، سال گذشته) سفیر امریکا در سازمان« نیکی هیلی» •

سازمان ملل مبنی بر انتقاد این سازمان بر تجاوز و کشتار مردم غزه توسط دولت یهود، از این سازمان خارج گردید. 
خالف خواست  ترین رفتارالمللی همواره در اختیار امریکا و غرب قرارداشته، اما زمانی که اندکیهرچند نهادهای بین
 دهد. شود و یا آن را مورد تحریم قرار میگردد با انتقاد و هشدار از آن یا خارج میامریکا مطرح می
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گان ترین تولید کنندهخروج امریکا از پیمان تغییرات اقلیمی پاریس. امریکا در حالی که خود از بزرگ •
کشور جهان پیمان اقلیمی  140بارک اوباما با بیش از یی است، و نیز قبالً در زمان ریاست جمهوری گازهای گلخانه

 سره از پیمان تغییراتی اقلیمی خارج گردید. پاریس را امضا کرده بود. اما پس از به قدرت رسیدن ترامپ یک
دونالد ترامپ رئیس  2018با ایران خارج شد. در سال « برجام»امریکا از پیمان منع سالح هستوی یا  •

 10است. این حالی است که پیمان برجام پس از نمود که از توافقنامه هستوی با ایران خارج شده جمهور امریکا اعالم
 سال تالِش دیپلوماتیک و با تاییدی و ضمانت شورای امنیت سازمان ملل، به امضا رسیده بود. 

ر قلمرو افغانستان در افغانستان، امریکا با وجود امضای پیمان استراتیژیک و پیمان امنیتی، پاکستان بارها ب •
باردمان های روسی از خاک تاجکستان بر قلمرو افغانستان بماست، و در چند مورد جنگندهحمالت راکتی نموده

ها تنها چند نمونه از است. اینالعملی از خود نشان ندادهاند، اما امریکا باجود امضای پیمان امنیتی هیچ نوع عکسکرده
 ادی و نظامی امریکا در سطح جهان هستند که از آن یادآور شدیم. های سیاسی، اقتصشکنیپیمان

نمایند، با توجه به این، چه تضمینی وجود دارد که طالبان در صورت توافق احتمالی با امریکا، آنچه را که توافق می
ن خارج نمود، چه که امریکا پس از توافق با طالبان تمام نیروهایش را از افغانستاپابرجا باقی ماند. فرض بر این

ها بهانه وارد خاک افغانستان نشود؟ هرچند برنامه چنین نیست، زیرا تضمینی وجود دارد که امریکا بار دیگر به ده
 اند. یی امریکایی تاکنون بارها بر حضورشان در افغانستان تاکید کردهمقامات بلند پایه

چه که با تعقل و برمبنای احکام شرعی عمل نماید. چنان حزب و گروه اسالمی آن است های مسلمان،گییکی از ویژه
یی شود. بنابرین با توجه به گذشتهی پیامبر اسالم است که مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمیمفهومی از گفته

عقد پیمان بار امریکا با طالبان صادق باشد؟ آنچه که ی امریکا، چه تضمینی وجود دارد که اینهای گستردهشکنیپیمان
 با امریکا جز ذلت، شکسِت غیرت مسلمان و گروه اسالمی و سرانجام انتحار سیاسی چیزی دیگر را در پی ندارد. 
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