افزايش حمله
به پناهجويان
در آلمان

بخش ديپلماتيک :طي هفته هاي اخير اخبار نگران کننده اي در
خصوص وضعيت پناهجويان در اروپا منتشر مي شود .بر اساس اطالعات
وزارت کشور آلمان در سه ماهه سوم سال  2017در مجموع  425حمله
به پناهندگان در خارج از محل اقامتشان در آلمان ثبت شده است که
تعداد آن بيشتر از سه ماهه اول با  318حمله و سه ماهه دوم اين سال با
 324حمله بوده است.
بر اين اساس ،به طور ميانگين هر روز بيش از  4حمله به پناهندگان در آلمان
ثبت شده است .اين روزنامه آلماني اين آمارها را با استناد به پاسخ وزارت

ديپلماتيك

کشور آلمان به يک درخواست پارلماني حزب چپ اين کشور منتشر کرده
است .به اين ترتيب اين آمارها نشان مي دهد که خشونت عليه پناهندگان
بعد از کاهش در يک دوره مجددا افزايش پيدا کرده است.
بر اساس اين گزارش ،در مجموع در  1067حمله به پناهندگان در نه ماهه
ابتدايي سال جاري ميالدي حدود  230نفر مجروح شده اند .در تمام سال
 2016بيش از  2500حمله به پناهندگان در خارج از محل اقامتشان ثبت
شده بود.حزب چپ آلمان حزب افراطي جايگزيني براي آلمان را مسئول
افزايش مجدد حمالت عليه پناهندگان ارزيابي مي کند.

نگاه ديپلماتيك »

تاملي بر منازعه اقتصادي
واشنگتن و پکن

»

»
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در قاره سبز چه مي گذرد؟

صدر اعظم ناتوان در مقابل اروپاي بر هم ريخته
دکتر حنيف غفاري
تحليلگر مسائل اروپا
شکست آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در تشکيل دولت
ائتالفي در آلمان ،به سوژه خبري و تحليلي بسياري از
رسانه هاي غربي تبديل شده است .پس از شکست مرکل
و حزب دموکرات مسيحي در تشکيل دولت ائتالفي با
احزاب سوسيال مسيحي ،سبز و دموکراتهاي ليبرال،
صدر اعظم آلمان دست ياري به سوي حزب سنتي و رقيب
خود يعني سوسيال دموکرات دراز کرده است .اگرچه تا
هفته گذشته برخي رسانه هاي آلماني با خوشبيني نسبت
به احتمال تشکيل دولت ائتالفي ميان ائتالف احزاب
مسيحي و سوسيال دموکراتها مي نگريستند ،اما اظهارات
اخير زيگمار گابريل وزير امور خارجه فعلي آلمان و يکي
از سران حزب سوسيال دموکرات بسياري از اميدها در
اين خصوص را نقش بر آب ساخته است .زيگمار گابريل
پيش شرط اصلي ائتالف با ائتالف احزاب مسيحي را تغيير
سياستهاي مرکل در قبال منطقه يورو و اتحاديه اروپا
دانسته است! بدون شک ،تحقق اين پيش شرط اساسا با
توجه به روحيات مرکل و اصول حزب دموکرات مسيحي
امکانپذير نيست .در چنين شرايطي براي تشکيل دولت
ائتالفي تنها يک راه باقي مي ماند و آن عقب نشيني
سوسيال دموکراتها از شروط سخت خود مي باشد .در
اين صورت نيز طرفداران حزب سوسيال دموکرات از
سران خود نااميد شده و آنها را در خصوص امتيازدهي
اقتصادي وسياسي به مرکل متهم خواهند کرد.الزم به ذکر
است که پس از شکست سنگين حزب سوسيال دموکرات
در انتخابات سراسري امسال در آلمان ،سران اين حزب
تصميم گرفتند به حضور در دولت ائتالفي خاتمه داده
و در قالب اصلي ترين حزب مخالف دولت ،به تقابل با
مرکل بپردازند .با اين حال شکست صدر اعظم آلمان
در شکل دهي ائتالف موسوم به "جامائيکا" ،بار ديگر
سران حزب سوسيال دموکرات را بر آن داشته است تا
در خصوص تشکيل دولت ائتالفي فکر کنند .در خصوص
آنچه در آلمان و اروپا مي گذرد نکاتي وجود دارد که
نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت :
نخست اينکه حتي اگر دولت ائتالفي ميان ائتالف
احزاب مسيحي و حزب سوسيال دموکرات شکل گيرد،
مرکل بخش اعظم قدرت خود را طي  4سال آتي از
دست خواهد داد .کمترين شبهه اي وجود ندارد که
سوسيال دموکراتها در صورت حضور در دولت ائتالفي
امتيازاتي از مرکل خواهند گرفت .اين در حالياست
که اختالفات دو حزب سنتي آلمان بر سر موضوعاتي
مانند سياستگذاري اقتصادي در منطقه يورو  ،تعيين
مناسبات درون آتالنتيکي با اعضاي ناتو و نحوه مقابله
با بحران پناهجويان به قوت خود باقي خواهد ماند .در
جريان رقابتهاي انتخابات سراسري امسال در آلمان،
مارتين شولتز و مرکل به عنوان دو نامزد احزاب پست
صدر اعظمي آلمان ،به تخريب يکديگر پرداخته و نهايت
تالش خود را جهت حذف سياسي يکديگر به کار گرفتند.
در چنين شرايطي تشکيل دوباره دولت ائتالفي در آلمان
ميان ائتالف احزاب مسيحي و سوسيال دموکراتها براي
بسياري از شهروندان آلماني مطلوبيت ندارد.
نکته دوم ،به کاهش قدرت مانور مرکل در معادالت سياسي
و اجرايي آلمان و اروپا باز مي گردد .اگرچه مرکل بار
ديگر به عنوان صدر اعظم آلمان در راس هرم قدرت در
اين کشور قرار خواهد گرفت ،اما قدرت تاثيرگذاري وي

»

در معادالت اجتماعي و سياسي برلين کاهش شديدي
خواهد يافت .طي سالهاي  2013تا  2017ميالدي و
در پي تشکيل دولت ائتالفي ميان دموکرات مسيحيها و
سوسيال دموکراتها ،قدرت مرکل نسبت به ادوار نخست و
دوم صدر اعظمي خود کاهش يافت .همين مسئله باعث
شد تا برخي هم حزبي هاي مرکل از وي بخواهند تا براي
مرتبه چهارم براي صدر اعظمي آلمان کانديدا نشود .با

»

خود را از دست بدهد .حتي در چنين شرايطي ممکن
است امانوئل ماکرون رئيس جمهور جوان فرانسه سعي
کند جايگاه مرکل را به عنوان قوي ترين سياستمدار
اروپا تصاحب کند.
نکته سوم اينکه افول جايگاه سياسي هر دو حزب دموکرات
مسيحي و سوسيال دموکرات در آلمان از يک سو و رشد
تصاعدي آراي حزب "جايگزيني براي آلمان " که جرياني

مرکل هم اکنون به صدر اعظمي ناتوان تبديل شده است .بدون شک ،اين صدر اعظم
ناتوان قدرت مواجهه با معضالت مزمن و دامنه داري مانند بح ران اقتصادي ،بح ران مهاجرت،
بح رانهاي امنيتي و  ....را در اروپاي واحد نخواهد داشت

اين حال مرکل در نهايت تصميم گرفت به صحنه بيايد
و با رقباي خود براي احزاب اين پست رقابت کند .اگرچه
محصول اين رقابت در ظاهر پيروزي مرکل بوده است ،اما
ترکيب آراي انتخابات نشان مي دهد که مرکل از صدر
اعظمي قوي به سياستمداري ضعيف در برلين تبديل
شده است .بدون شک اين مسئله بر روي قدرت مانور
مرکل در اتحاديه اروپا و منطقه يورو نيز تاثير گذار خواهد
بود .بسياري از بحرانهاي منطقه يورو و اتحاديه اروپا
در حالي ادامه دارند که هرگونه مواجهه با آنها ،نيازمند
وجود قدرتي متمرکز و يک مدير سياسي و اقتصادي
قوي مي باشد .مرکل هم اکنون از اين قدرت عمال بي
بهره است .همين مسئله سبب شده است تا اتحاديه
اروپا در سخت ترين شرايط ممکن اصلي ترين هدايتگر

ضد اسالم و ضد مهاجرت ( وابسته به جريان راست افراطي
) محسوب مي شود ،نشان مي دهد که احزاب سنتي
جايگاه قبلي خود را در اروپاي واحد از دست دادهاند.
هم اکنون احزاب وابسته به جريان راست افراطي با
رويکردي ناسيوناليستي و ضد اروپايي توانستهاند گوي
سبقت را از احزاب طرفدار اروپاي واحد و منطقه يورو
بربايند .بنابراين ،اروپا به سمت احياي ناسيوناليسم و
بازگشت به فضاي قبل از تشکيل اروپاي واحد و منطقه
يورو پيش مي رود .بديهي است که سياستمداران جريان
راست ميانه و سوسياليست در اروپا مقصر اصلي ايجاد
وضعيت فعلي در قاره سبز محسوب مي شوند .حتي
اين امکان وجود دارد که در انتخابات سراسري آينده
در آلمان که در سال  2021ميالدي برگزاري خواهد

شد ،حزب جايگزيني براي آلمان بتواند با کسب اکثريت
آرا ،به نخستين و تاثيرگذار ترين حزب در اين کشور
تبديل شود.رشد همزمان جريانهاي راست افراطي و
ملي گرا در اروپا نشان مي دهد که رويکرد جمعي سران
اروپايي نتوانسته است موجبات رضايت و اقناع شهروندان
کشورهاي مختلف اين مجموعه را فراهم آورد.
در نهايت اينکه مرکل هم اکنون به صدر اعظمي ناتوان
تبديل شده است .بدون شک ،اين صدر اعظم ناتوان قدرت
مواجهه با معضالت مزمن و دامنه داري مانند بحران
اقتصادي ،بحران مهاجرت ،بحرانهاي امنيتي و  ....را
در اروپاي واحد نخواهد داشت .از سوي ديگر ،با تشديد
بحرانهاي جاري در اروپا از يک سو و اقبال شهروندان
اروپايي به احزاب وابسته به جريان راست افراطي و
مليگرا از سوي ديگر ،احتمال احياي ناسيوناليسم در
اروپا افزايش يافته است.در اين صورت ،ديگر نمي توان
از وجود اروپاي واحد و متعاقبا منطقه يورو در آينده اي
نزديک سخن به ميان آورد .بي دليل نيست که بسياري
از تحليلگران و صاحب نظران مسائل امنيتي و سياسي
در اروپا معتقدند که روزهاي سخت اروپا در پيش است.
حتي بسياري از اين تحليلگران معتقدند که عبور اروپاي
واحد از اين دوران سخت به راحتي امکانپذير نيست و
در چنين شرايطي مي توان به گزينه ها و احتماالتي
مانند فروپاشي اتحاديه اروپا و منطقه يورو و از بين
رفتن بسياري از قراردادها و مناسبات ترسيم شده در
اين مجموعه فکر کرد.....

اختالفات دنباله دار در واشنگتن

چرا تيلرسون از ترامپ ناراضي است؟
حسين ياري
طي روزهاي اخير برخي رسانه هاي
آمريکايي از برکناري رکس تيلرسون
وزير امور خارجه اياالت متحده در
آيندهاي نزديک خبر دادند.حتي اين
رسانهها از "مايک پمپئو" رئيس سازمان
سيا به عنوان گزينه جايگزين تيلرسون
نام برده اند .با اين حال دونالد ترامپ
رئيسجمهور آمريکا ضمن تکذيب اين
خبر ،اين اقدام را محصول شايعه سازي
رسانه ها خوانده است .از سوي ديگر،
سارا سندرز ،سخنگوي کاخ سفيد نيز
در اين باره گفت :هيچ اعالمي در
اين مرحله وجود ندارد و تيلرسون
در راس وزارت خارجه به کارش ادامه
ميدهد و دولت به طور کامل بر به
پايان رساندن موفق سال اول دولت
ترامپ تمرکز دارد.
با همه اين اوصاف ،بسياري از تحليلگران
مسائل آمريکا نسبت به وجود اختالفات
شديد ميان وزارت امور خارجه اين کشور
و کاخ سفيد اذعان دارند. .آنچه امروز در
داخل دولت آمريکا رخ ميدهد ،جدال و
کشمکشي تمام عيار است که بعضا خود
را در نوع موضع گيري مقامات اين کشور
نشان ميدهد .واقعيت امر اين است که

»

رکس تيلرسون وزير امور خارجه آمريکا
به شدت از افرادي مانند ترامپ ،نيکي
هيلي و کوشنر( داماد ترامپ) به علت
دخالت در امور وزارت امور خارجه اين
کشور عصباني است.
اين موضوع حتي خود را در کشمکشهاي
موجود در آمريکا بر سر توافق هستهاي
با ايران نيز نشان داده است .ترامپ
عمال تيلرسون را از تيم بررسي کننده
برجام در آمريکا کنار گذاشته است و
نيکي هيلي ،نماينده اياالت متحده در
سازمان ملل را جايگزين وي ساخته است.
نيکي هيلي ،هم اکنون به اصليترين و
تاثيرگذار ترين فرد در آمريکا ( در حوزه
مربوط به برجام ) تبديل شده است.
بدون شک ،اين موضوع نوعي شکست
حيثيتي براي تيلرسون محسوب مي
شود .در حالي که وزير امور خارجه
آمريکا با عدم تاييد برجام از سوي
ترامپ موافق نبود ،اما رئيس جمهور
آمريکا هشدارها و توصيه هاي تيلرسون
را در اين خصوص ناديده انگاشت و در
نهايت ،نيکي هيلي را طرف مشورت خود
قرار داد! حدود دو ماه قبل نيز رسانه
هاي آمريکايي از برکناري يا استعفاي
اجباري تيلرسون از مسند وزارت امور

خارجه و جايگزيني نيکي هيلي خبر
داده بودند.
يکي ديگر از اختالفات شديد تيلرسون
و ترامپ ،به دخالت کوشنر داماد يهودي
رئيس جمهور اياالت متحده درمنطقه
غرب آسيا باز مي گردد .کوشنر رايزنيها و
البي گري هاي زيادي با برخي کشورهاي
عربي حامي تروريسم و در راس آنها
عربستان سعودي داشته و دارد .اين
رايزني ها در حالي صورت مي گيرد
که رکس تيلرسون به عنوان وزير امور
خارجه اياالت متحده از محتويات آنها
به صورت دقيق آگاه نيست .به عبارت
بهتر ،بسياري از تحرکات کوشنر ،در
قالب اختيارات مستقيم و بي واسطهاي
صورت مي گيرد که ترامپ به داماد
خود داده است.
مروري بر گزارش اخير بلومبرگ
نشان مي دهد که نارضايتي تيلرسون
از اقدامات يکجانبه کوشنر به نقطه
اوج خود رسيده است .بلومبرگ در اين
خصوص مينويسد" :رکس تيلرسون،
وزير خارجه اياالت متحده همچنان
نگران ارتباطات محرمانه جراد کوشنر،
داماد يهودي رئيس جمهور اين کشور با
مقامات سعودي است که مخل تحقق

صلح خاورميانه است.وزير خارجه آمريکا
همچنان اين نوع ارتباطات غيررسمي
کوشنر را موجب هدايت منطقه خاورميانه
به سوي هرج و مرجي مي داند که شايد
کنترل آن براحتي امکان پذير نباشد،.
اگرچه مقامات کاخ سفيد ادعاي وزارت
خارجه آمريکا مبني بر انجام مذاکرات
خارج از سيستم اين وزارتخانه ،از سوي
کوشنر با رهبران عربي به ويژه با محمد بن
سلمان ،شاهزاده سعودي را رد مي کند،

اما تيلرسون اطمينان دارد که ديدارهاي
مشاور عالي يهودي دونالد ترامپ ،منطقه
را به آشوب ميکشاند".
مطابق آنچه از گزارش اخير بلومبرگ
و ديگر گزارشهاي منتشر شده در
خصوص نسبت کاخ سفيد و وزارت
امور خارجه اياالت متحده بر مي آيد،
تيلرسون عمال به وزير امور خارجه اي
بي اختيار و بدون بهره گيري از قدرت
الزم در دستگاه ديپلماسي و سياست

(قسمت اول)
بخش ديپلماتيک
تصميم دولت ترامپ مبني بر آغاز تحقيقات در خصوص
تاثيرات خسارت بار اقدامات تجاري چين بر اقتصاد آمريکا،
منجر به واکنش شديد نسل جديد کمونيسهاي پکن شده
است .ديگر بر همگان محرز است که دونالد ترامپ و همراهانش
در کاخ سفيد سياست اقتصادي "درهاي باز" فرزندان مائو را
به چالش کشيده اند .آنچه در اين مجال بيش از هر موضوع
ديگري جلب نظر مي کند،اصرار رئيس جمهور آمريکا بر
سياستهاي حمايت گرايانه اقتصادي و مقاومت پکن در برابر
اين سياست است .به عبارت بهتر ،واشنگتن و پکن در دوران
رياست جمهوري دونالد ترامپ وارد منازعه اقتصادي تمام
عياري با يکديگر خواهند شد .آنچه تا کنون رخ داده است،
صرفا مقدمات چنين منازعه اي را تشکيل مي دهد.....
در بيانيه اخير وزارت بازرگاني چين عليه سياستهاي حمايت
گرايانه دولت ترامپ آمده است " :طرف آمريکايي اصول سازمان
تجارت جهاني را ناديده گرفته و بر اساس قوانين داخلي خود
درباره چين تحقيقاتي را آغاز کرده است .اين اقدامي غيرمسئوالنه
است .اتهامات وارد شده به چين جانبدارانه اند .طرف چيني
نارضايتي خود را با اين اقدام يک جانبه و حمايتگرايانه اعالم
ميکند ".در خصوص اين بيانيه مالحظات و نکاتي وجود دارد
که نمي توان آنها را در توصيف و تشريح منازعه اقتصادي اخير
ميان اياالت متحده آمريکا و چين ناديده انگاشت :نخست
اينکه عدول اياالت متحده آمريکا از "قوانين چند جانبه تجاري
" در نظام بين الملل و اصرار آن بر "حمايت گرايي يکجانبه
اقتصادي"،معلولنگاهخاصحاکمبرکاخسفيداست.يکجانبهگرايي
اقتصادي و تاسي بر سياستهاي حمايت گرايانه ،دو شاخصه
اصلي رويکرد اقتصادي دولت دونالد ترامچ در حوزه تجارت
جهاني و اقتصاد بين الملل را تشکيل مي دهد .بديهي است
که ترامپ نه تنها در مقابل اتهام چيني ها در خصوص حمايت
گرايي يکجانبه موضع نخواهد گرفت ،بلکه آن را به مثابه نقشه
راه اقتصادي دولت خود از سال  2016تا  2020ميالدي ( و
شايد  2020تا  2024ميالدي) قلمداد مي کند .فراتر از آن،
ترامپ به خوبي مي داند که اگر بتواند حمايت گرايي يکجانبه
مدنظر خود را در طي هشت سال احتمالي حضور خود در کاخ
سفيد نهادينه سازد ،ديگر دولتهاي آمريکا کار بسيار سختي
جهت بر هم زدن اين ساختار نامنظم( ولي هوشمند) پيش
رو خواهند داشت .بنابراين" ،اتهام حمايت گرايي" مقوله اي
نيست که بتواند ترامپ را وادار به عقب نشيني از سياستهاي
اقتصادي خود در قبال پکن و ديگر بازيگران اقتصادي قدرتمند
نظام بين الملل سازد .نکته دوم اينکه ترامپ منازعه اقتصادي
جديد خود با پکن را با تکيه بر نقض احتمالي قوانين مالکيت
معنوي و ديگر مسائل مربوط به فناوري آغاز کرده است .ترامپ
به جاي دستکاري نرخ ارز ،ايجاد موانع اداري و بوروکراتيک،
وضع قوانين ضد دامپينگ،اختصاص يارانههاي مستقيم به
شرکتهاي داخلي آمريکا،تعيين سهميه هاي وارداتي و از
همه مهم تر ،وضع تعرفه هاي گمرکي" ،نقطه آشکارساز"
تقابل اقتصادي خود با پکن را بر روي کم هزينه ترين مولفه
ممکن ،يعني تکيه بر مقوله مالکيت معنوي ( ازجمله تکيه
بر نظامهاي پيچيده ملي ثبت اختراع ) متمرکز ساخته است.
صورت اين مسئله تا حدودي پيچيده است .واقعيت امر اين
است که رئيس جمهور آمريکا قصد دارد از واژگاني مانند
مالکيت معنوي و مشتقات آن در حوزه اختراع و تجارت،به
عنوان لفافه اي براي اعمال سياستهاي حمايت گرايانه در
سطح ملي استفاده کند .ترامپ جهت تکميل اين روند ،در
آينده اي نزديک قوانين بوروکراتيک اداري را نيز در تقابل
با واردات کاالهاي چيني تقويت خواهد کرد.به عبارت بهتر،
هدف کوتاه مدت ترامپ ،ايجاد موانع بوروکراتيک در مسير
واردات کاالهاي چيني مي باشد .با اين حال ترامپ ديگر
مولفه هاي حمايت گرايي (مواردي که به آنها اشاره شد) را
نيز در قبال پکن تقويت خواهد کرد .نکته سوم ،به وضع
تعرفه هاي گمرکي عليه کاالهاي چيني باز مي گردد .دولت
دونالد ترامپ در اين حوزه نيز افزايش تعرفه هاي تجاري بر
روي برخي کاالهاي وارداتي از چين را در دستور کار قرار
داده است .در يکي از تازه ترين موارد ،کميسيون تجارت بين
المللي آمريکا تيميم گرفته است از اين پس تعرفه بر روي
ماشين لباسشوييهاي وارداتي از چين افزايش يابد.
اين کميسيون در راستاي تقويت توليد داخلي در آمريکا ،
تصميم گرفته است به شرکتهاي توليدي و صادر کننده
ماشين لباسشويي ،يارانههاي صنعتي اعطا کند تا آنها کاالهاي
خود را با قيمتي پايين تر روانه بازار کنند .آنچه مسلم است
اينکه ترامپ در حال وضع تعرفههاي تنبيهي بر روي واردات
برخي کاالهاي چيني است .اين روند در آينده نيز ادامه خواهد
داشت .به عنوان مثال ،تعرفه تنبيهي بر روي واردات ماشين
لباسشويي از چين ،حدود  32تا  52درصد است.ارزش صادرات
ماشينهاي لباسشويي از چين به اياالت متحده آمريکا  ،تنها
در سال  2015ميالدي رقمي معادل يک ميليارد و صد ميليون
دالر بوده است .اين به معناي زمينگير شدن صادر کنندگان
ماشين لباسشويي چيني به اياالت متحده آمريکا خواهد بود.
البته هنوز مشخص نيست که اعطاي يارانه هاي صنعتي به
کارخانجات و توليدکنندگان داخلي در آمريکا بتواند منجر
به کاهش قيمت اين کاال و از آن مهم تر ،افزايش کيفيت
آن شود .اساسا انتقادي که به حمايت گرايي وارد مي شود،
همين موضوع است.
بر اين اساس ايجاد موانع گمرکي و وضع تعرفه هاي تنبيهي
براي ورود کاالها مي تواند در بلند مدت به زيان مصرف
کنندگان و حتي دولت باشد .چنين صنايعي به علت عدم
رقابت با کاالهاي مصرفي وارداتي ،عمال انگيزه اي جهت افزايش
کيفيت کاالي توليدي خود ندارند و رقابت شکل گرفته در
بازار داخلي نيز معموال رقابتي پويا نيست .بديهي است که
مقوالتي مانند "تحقيقات" ،مشتري مداري " و  ....نيز در اين
معادله محل چنداني از اعراب نخواهد داشت .اين قاعده در
خصوص وضع تعرفه هاي تنبيهي براي کاالهاي چيني نيز
صادق است .نکته چهارم ،به تاثير اعمال سياستهاي حمايت
گرايانه يکجانبه ،بر تراز تجاري هر دو کشور آمريکا و چين باز
مي گردد .هم اکنون از دو کشوري سخن مي گويم که ارزش
مبادالت تجاري آنها در سال به بيش از  600ميليارد دالر
مي رسد .در چنين شرايطي تقابل تجاري واشنگتن و پکن
و کاهش حجم صادرات هر دو کشور به يکديگر ،بر روي تراز
تجاري هر دوي آنها تاثير خواهد گذاشت.اصلي ترين دغدغه
دونالد ترامپ ،افزايش ميزان صادرات اياالت متحده آمريکا
(نسبت به واردات اين کشور) است.

خارجي آمريکا تبديل شده است .از اين
رو علي رغم تکذيبهاي صورت گرفته
از سوي ترامپ در خصوص استعفاي
تيلرسون ،اين امکان همچنان وجود
دارد که وزير امور خارجه اياالت متحده
در نهايت ناچار به استعفا يا برکناري
از سمت خود شود .بدون شک در اين
صورت ،شاهد تقابل جدي تري ميان
جمهوريخواهان و رئيس جمهور اياالت
متحده آمريکا خواهيم بود.

