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  ٢٠١٩ اپريل ١٠

  
  

  سفيد  در مدت دو سال حضورش در کاخترمپ  تصميمات جنجالی

  
  

در اين مدت تصميماتی را گرفته که   دو سال است که در کاخ سفيد حضور دارد وامريکارئيس جمھور » ترمپدونالد «

  . بين الملل بدل شده استۀھا و عرص  در رسانهبه جنجال

 در مدت دو سال حضورش در کاخ سفيد، تصميماتی امريکارئيس جمھور  :خبرگزاری تله سور در تارنمای خود نوشت

  .را گرفته است که برخی از آن ھا با اشتباھات بسيار ھمراه و بسيار جنجالی بود

  . بين الملل به ھمراه داشته استۀ و نيز در عرصامريکا ۀاين تصميمات نتايج منفی را برای جامع

داشته اند، عجيب به نظر نمی رسد، اما بسياری از آن ھا  سياست ھای او برای کسانی که چشم به وعده ھای انتخاباتی

  .در مجامع بين المللی رد شده اند
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 شکلی که در تاريخ بی سابقه به ، بسته شدن بخشی از دولتيکوسجنگ اقتصادی با چين، ساخت ديوار مرزی با مک

اين اتفاقات به اندازه ای بزرگ و   ماه گذشته انجام داده است؛١٢ در مدت ترمپبوده، تنھا بخشی از اقداماتی است که 

  .مھم بوده است که حتی صحبت از استيضاح رئيس جمھور در کنگره نيز مطرح می شود

وضوع را نيز اضافه کنيم که او به راحتی دروغ می گويد و در  بايد اين مترمپبه موارد بحث برانگيز سياست ھای 

  .دنيای خود بازی می کند

  .در ادامه به برخی از موارد جنجالی در مورد او می پردازيم

   و بسته شدن دولتيکوسساخت ديوار مرزی با مک. ١

، که رقمی يکوسن کشور با مک ديوار مرزی ايۀ را بسته نگه داشته است تا بودجامريکادولت فدرال  »ترمپ  دونالد«

 اين بودجه موافقت نمی کند و به با اين حال کنگره . مين گرددأبينی شده است، تر پيشلا ميليون د٧٠٠ ميليارد و ٥معادل 

  . مايل است، ساخته شود٢٣٤اجازه نمی دھد اين ديوار که به طول 

 ھزار مھاجر غير قانونی و استقرار ١١تگيری مين امنيت مرزھا و دسأ نيز پولی برای تنوریجعالوه بر اين، ماه 

  . مرزی ھزينه شدۀنيروھای امنيتی بيشتر در منطق

ی مرکزی، آن ھا را امريکان اسخنرانی نژاد پرستانه اش عليه مھاجر  درامريکااين در حالی است که رئيس جمھور 

  . خواندامريکام و جنايت ھا در اي جرۀ ھمیسر منشا

ی مرکزی با پای پياده و به منظور يافتن زندگی بھتر به امريکابسياری از کشورھای فقير بر سال گذشته، مردم واز اکت

زمانی که به مرز رسيدند، به آن ھا حمله شد و برخی از آن ھا  اما با اين حال  حرکت کرده اند؛امريکاسمت مرزھای 

  .را کشتند

  یئچند جانبه گرا  در مقابلترمپ. ٢

ن المللی از جمله قرار داد  را از قرارداد ھای مھم بيامريکار مسند قدرت به سر می برد،  از زمانی که دترمپدونالد 

ترانس (ی و ھمچنين قرار داد تجارت با آسيا ئل تغييرات آب و ھواوی با ايران، قرار داد پاريس برای کنترئھسته 

  .خارج کرده است) پاسفيک

 اقدام ۀدر ھر دوی اين موارد بھان. ملل متحد نيز خارج شدوق بشر  از يونسکو و شورای حقترمپی ديگر دولت از سو

  . حمايت از اسرائيل بودترمپ

» ملل متحد برای حمايت از پناھجويان فلسطينیآژانس « مشارکت اقتصادی در امريکادراين زمينه حتی دولت 

  .را نيز رد کرد )آنروا(

  جنگ اقتصادی با چين. ٣

 با افزايش امريکا.  با سياست ھای اقتصادی اش، جنگی تجاری را با چين آغاز کردامريکا ۀاالت متحدرئيس جمھور اي

  .تعرفه ھای گمرکی و تحريم برخی از توليدات چين، سبب شد تا دو کشور وارد سطح جديدی از روابط تجاری شوند

آتش جنگ اقتصادی آن  ل کرد و بدين ترتيب به مثهی نيز در پاسخ به اقدامات واشنگتن، سعی در مقابلئاين کشور آسيا

  .ھا شعله ورتر شد

به عنوان مثال شرکت .  زيادی را از بابت تجارت با اين دو کشور متحمل شدندۀنتيجه آن شد که شرکت ھای غربی صدم

ضرر ی اپل، کارخانه ھای توليد خودرو، توليدات لوکس و شرکت ھای مالی از جمله مواردی بودند که بسيار ئامريکا

  . بودترمپ سياست ھای اقتصادی ۀاين ھا تنھا بخش کوچکی از نتيج. کردند
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عکس باز ھم  هبا اين ھمه به راه انداختن اين جنگ عليه چين، کمکی به کاھش تعادل تجاری اين دو کشور نداشت و ب

لسه جيان اين جنگ  سال جاری، رھبران دو کشور قرار است در جلسه ای در مورد پانوریج ٣١ و ٣٠. افزايش يافت

  . را برگزار کنندای

  اصالحات مالی. ٤

 در کنگره به مانند امروز مشکل زيادی نداشت، توانست ماليات ھای کشور ترمپکه   گذشته، با توجه به آننوریجدر 

  . سال گذشته بی سابقه بوده است٣٠را به ميزان قابل توجھی کاھش دھد؛ اين ميزان در 

اما اين کاھش ماليات   ھم به شمار می رفت،امريکای رئيس جمھور در مجلس نمايندگان  پيروزۀاين موضوع به مثاب

 درصد کمتر از پيش ماليات می ١٤ شد؛ آن ھا با قانون جديد امريکاتنھا به نفع برخی شرکت ھا و خانواده ھای ثروتمند 

  .پردازند

پزشکی کارمندان ت لزوم، اقدامی برای بيمه ھای ی ديگر در قوانين جديد اجازه داده شد تا کارفرمايان در صوراز سو

 اجازه داد تا شرکت ھا در منطقه ای از حيات وحش قطب شمال اکتشافات و ترمپی ديگر از سو. خود نکنند

ملل متحد به اين کشور ھشدار دھد، با اقدامات پيش رو بيش از پيش اين مسائل سبب شد تا . ی را انجام دھندئاستخراجھا

  . گسترش فقر افزوده می شودبر

  آسيب به محيط زيست. ٥

 پاريس عليه تغييرات اقليمی به زودی نتايج خود ۀ مبنی بر خروج از معاھدامريکا، رئيس جمھور ترمپتصميم دونالد 

  :را بر جای گذاشت

اين ميزان . ه است دھم درصد افزايش يافت٤ مميز ٣ چيزی معادل امريکا ميزان انتشار گازھای کربن در ٢٠١٨در سال 

  . سال برای اين کشور ثبت شده است٨ آن چيزی است که در مدت ۀبرابر با ھم

 حتی يک سری از امريکاکه تاثيرات منفی اين اقدام نيز بر ھمه مشخص شده است، اما رئيس جمھور  علی رغم آن

بنابراين، . ی شود، حذف کردقواعد الزم را که خودروسازھا موظف به رعايت آن بودند تا از آلودگی ھوا جلوگير

ی توليد کنند که آلودگی کمتری داشته باشد، يا به عبارتی ئکارخانه ھای خودرو سازی ديگر موظف نيستند خودروھا

اين موضوع حتی شامل اتوبوس ھا و خودروھای برقی و . بيشتر از اين که سوخت مصرف کنند، ھوا را آلوده کنند

  .ھيبريدی نيز می شود

در واقع اومی گويد، اين داستان . ی اعتقادی نداردئ بار در توييتر نوشته است به تغييرات آب و ھوا١٠٠از  بيش ترمپ

  . را در بازار تخريب کندامريکا »رقبای«را چين باب کرده است تا 

   تله سور–

  

  


