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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ١٢
  
 

  ترمپۀکارنام

  

 پذير آسيب رقابت در را خواھان جمھوری مھاجرت، ميزان افزايش ھمچنين و واردات و صادرات بين شکاف افزايش
  .است کرده

 سفيد کاخ به امريکا جمھور رئيس ،»ترمپ دونالد «که سالی دو مدت در: نوشت مطلبی در پائيس ال ئیاسپانيا ۀروزنام 

  .آورد ارمغان به کشورش برای را مناسبی ۀنتيج تا نشده سبب او ھای لفاظی است، کرده پيدا راه

 اياالت به مھاجرت ألۀمس آن از بعد و خارجی تجارت اول: دارد قرار امريکا جمھور رئيس برابر در اصلی مورد دو

  .امريکا ۀمتحد

 که تجاری کسری. گفت می سخن ھا آن از نيز رسيدنش قدرت به از پيش  حتی ترمپ که اند بوده مواردی دو، اين

  .است داشته را ميزان باالترين گذشته ۀدھ در که رسيده سطحی به ٢٠١٨ سال در شده، مواجه آن با امريکا
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 گذشته سال ١٢ در را ميزان باالترين بروریف در کردند، عبور سيکومک اب مرز از که افرادی تعداد ديگر، ئیسو از

  .است کرده ثبت

 اين از بتواند تا بود کشورش خاک به مھاجران ورود از جلوگيری ،ترمپ ۀوعد ترين اصلی که است حالی در اين

  .کند حل را مردم مالی مشکالت و بيکاری بحران طريق

 ميان را عميق شکاف نتوانست کرد می وارد اش اقتصادی شرکای از که ئیھاکاال بر ترمپ که گمرکی ھای تعرفه

 امريکا جمھور رئيس نظر مد که طور آن» امريکا اول «سياست ترتيب بدين بپوشاند؛ کشور اين صادرات و واردات

  .نرفت پيش بود،

  .کند عمل نتوانست ازدارندهب عاملی عنوان به ھم سيکومک با مرزی ديوار ساخت برای وی ھای تالش ديگر، ئیسو از

 و نگرفته شکل امريکا برای اقتصادی رشد که است آن از حاکی ھا گزارش که دھد می رخ زمانی موارد اين ۀھم

  .شود مواجه بدھی افزايش با پيش از بيش کشور اين دولت تا است شده موجب ترمپ مالياتی ھای سياست

 در او. گيرد می قرار آينده انتخابات در ترمپ راه سر بر مانع يک نوانع به سياسی نظر نقطه از که ندا مواردی ھا اين

  .ھستند اميدوار جايگاھش تصاحب به پيش از بيش ھا دموکرات که است گرفته قرار وضعيتی

 را امور که است سال دو ترمپ که داده رخ حالی در خارجی، تجارت و مھاجرت جبھه دو ھر در وی مفروض شکست

  .باشد داشته ھمراه به ترمپ برای را سختی بسيار واکنش تواند می ناي دارد، دست در

 ۀاتحادي و کانادا چين، برابر در محافظتی ژیيسترات که کرد اعالم» ترمپ دونالد «٢٠١٦ سال انتخاباتی ھای رقابت در

  .دھد کاھش ھا آن با را تجاری کسری مناسبی طور به تواند می اروپا

  .»است ساده ھا آن در پيروزی و ھستند خوبی موارد اقتصادی ھای جنگ«: گفت ترئيتو در پيامی در ٢٠١٦ چمار وی

 وارد امريکا آنچه ميان تعادل عدم. ند ادور بسيار شعارھا از واقعی زندگی دھند می نشان شد منتشر ديروز که اطالعاتی

  .ستا يافته افزايش ٢٠١٨ سال در دالر ميليارد ٦٢١ ميزان به کند، می صادر آنچه و

 از آنچه با مقايسه در آمار اين است؛ داشته رشد درصد ٢٣ ديگر سالی در و درصد نيم و ١٢ سال يک در کسری

  .است شده انجام بود، مانده ارث به» اوباما کبار«

 حالی در موارد اين ۀھم. کرد پيدا دست رکورد يک به ٢٠٠٨ سال به نسبت و ٢٠١٨ سال در امريکا در تجاری کسری

 لوازم يا خودروسازی ھای کارخانه برای اصلی توليدات - چين از کاال واردات بر گمرکی ھای تعرفه که است داده رخ

  .شد ءاجرا و تصويب گذشته سال در فوالد يا آلومينيوم مانند خانگی

 ٢٠١٨ سال در دالر ميليارد ٤١٩ حدود در چيزی بازرگانی مبادالت در چين با تجاری کسری که دھند می نشان آمارھا

  .است داشته افزايش درصد ١١ يعنی اين است؛ بوده

 ١٥ که شده برآورد دالر ميليون ٥٢٠ و ميليارد ٨١ حدود در کشور اين با تعادل عدم دارد؛ قرار سيکومک آن از پس

  .است داشته ساليانه رشد درصد

 ميليون ٢٥٠ و ميليارد ٦٨ يزانم به ئیاروپا کشور اين با امريکا و بوده صادق نيز لمانا با تجارت در موضوع اين

  .است کرده ثبت را تجاری کسری دالر

 کسری افزايش درصد ١٢ ميزان به ،دالر ميليون ٣٠٠ و ميليارد ١٦٩ حدود در نيز اروپا اتحاديه کشورھای ديگر با

  .است کرده تجربه را ٢٠١٧ سال به نسبت
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 ھايش وعده است نتوانسته وی و شده تمام گران رمپت برای بيجينگ با تجاری جنگ انداختن راه به که است واضح پر

 ديگر، کشورھای از کاال واردات بر گمرکی ھای تعرفه ثيراتأت برابر در کشور اين داخل در. کند عملی را

  .شد تر جدی فعاليتشان اخير ھای ماه در که است گرفته شکل دولت عليه ئیھا اعتراض

 برابر در ترمپ اقدامات بر پاسخی عنوان به و ھا تعرفه ھمين ۀواسط به ھم امريکا از صادرات که است حالی در اين

  .است شده ھزينه متحمل  کشاورزی بخش ھمه از بيش بخش اين در است؛ گرفته قرار ثيرأت تحت کشورھا، ديگر

 مردم به که ئیھا وعده ترين اصلی از يکی کرد، می شرکت ٢٠١٦ سال انتخاباتی ھای رقابت در ترمپ که زمانی

  .بود اش اقتصادی شرکای با کشور اين تجاری کسری بردن بين از بود، داده امريکا

 تحت سيکومک و کانادا يعنی اش، جنوبی و شمالی ھای ھمسايه با را مھمی قراردادھای از يکی منظور اين برای او

 نظر اعالم موردش در سیبرر از پس تا گرفته قرار کنگره نزد اکنون آن ئینھا نويس پيش که داد قرار مجدد بررسی

  .شود

 رشد تا شد سبب است، گذاشته جای بر محافظتی سياست اين که بدی نتايج گويند می اقتصادی مسائل کارشناسان

  .شود مواجه خطر با امريکا اقتصادی

 ودش می بينی پيش ھم امسال برای و داشته رشد درصد دھم ٩ مميز ٢ ميزان به تنھا ٢٠١٨ سال در کشور اين اقتصاد

  .باشد درصد دھم ٣ مميز ٢ فقط ميزان اين که

  .برساند درصد ٤ به را امريکا اقتصادی رشد ريتم که بود داده قول ترمپ

. است ئیباال اھميت دارای ھم وری بھره ديگر ئیسو از اما. است حياتی امريکا اقتصادی رشد و ئیشکوفا برای تجارت

  .آيد می بازی به شود، می پيرتر روز ھر که ای جامعه برای مھاجرت، ۀپديد اينجا در

 کنند کاری اند نتوانسته ترمپ تھديدھای که دھند می نشان است، کرده اعالم زمينه اين در دولت که ئیھا گزارش آخرين

 ميزان اين. نکنند عبور قانونی غير صورت به کشور اين مرزھای از ،بروریف ماه در خارجی، ھزار ٧٦ از بيش که

  .است ميزان باالترين اخير سال ١٢ در خود، مشابه دتم با مقايسه در

 است نتوانسته ترمپ ھای لفاظی که آن اول: شود می استنباط چيز دو است، کرده منتشر دولت که ارقامی و آمار اين از

 به دخواھ می مرزھا در سيال جمعيت اين اعالم با ترمپ که، آن دوم يابد؛ کاھش امريکا داخل به مھاجرت که کند کاری

  .کند توجيه را امريکا مرز به نسبت را ھشدارھايش نوعی

   پارس امروز–استادولی  محمد: مترجم

 

 

 

  


