چراغ سبز مرکل
به کاخ اليزه

بخش ديپلماتيک" :بحران اقتصادي" کماکان دغدغه اي پررنگ در
اروپا محسوب مي شود .دغدغه اي که بسياري از سياستمداران اروپايي
در مواجهه با آن ناکام مانده اند .به طور کلي  ،ميان سياستمداران اروپايي
اختالفات زيادي بر سر تنظيم همزمان دو مقوله "رشد اقتصادي" و
" رياضت اقتصادي" ظهور و بروز يافته است .با اين حال به نظر مي رسد
مقامات آلماني و فرانسوي ،به دنبال پيدا کردن راهي براي برون رفت از
وضعيت فعلي هستند .با اين حال بسياري از اقتصاد دانان اروپايي نسبت
به اتخاذ اين راه حل "ترکيبي" نيز ابراز خوشبيني نمي کنند.
موافقت مرکل با طرح اقتصادي امانوئل ماكرون( در قبال منطقه يورو و

ديپلماتيك

اتحاديه اروپا) نيز در همين راستا قابل تحليل است .آنگال مرکل ،صدر اعظم
آلمان ،به درخواست امانوئل ماكرون ،رئيس جمهور فرانسه ،مبني بر
ايجاد اصالحات در اتحاديه اروپا پاسخ داد .وي در اين پاسخ خود در
مسئله سرمايهگذاري و کمک به کشورهاي بدهکار عضو اتحاديه اروپا به
فرانسه پرچم سفيد نشان داد.بيش از يک سال پس از آنکه ماكرون به
منظور تقويت اتحاديه اروپا و بهبود شرايط آن براي شهروندان اروپايي به
عنوان رئيس جمهور فرانسه انتخاب شد ،اکنون اين اتحاديه در شرايطي
قرار گرفته است که ايتاليا و اسپانيا دچار تنشهاي سياسي شده و روابط
اين اتحاديه با اياالت متحده آمريکا نيز به سردي گراييده است.

نگاه ديپلماتيك »

چرايي سفر عمار حکيم به کويت

»

»
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مواجهه اقتصادي پکن و واشنگتن ادامه دارد

خشم اژدهاي سرخ از ترامپ
سعيد سبحاني
مواجهه اياالت متحده آمريکا و چين بر سر اعمال تعرفه هاي
گمرکي همچنان ادامه دارد .منازعه اي که حداقل تا سال
 2020و دوران حضور قطعي ترامپ در کاخ سفيد ادامه
خواهد داشت .وزارت بازرگاني چين در بيانيه اي اعالم
کرده است در صورتي که واشنگتن به ا ِعمال تعرفه ها
و موانع تجاري عليه پکن اقدام کند ،تمامي توافقات فيمابين
با اين کشور ملغي خواهد شد.در بيانيه صادره از سوي وزارت
بازرگاني چين در اين خصوص آمده است :در رايزني هاي
پيشين ميان مقامات چيني و آمريکايي به توافقاتي دست
يافتيم؛ اما اگر آمريکا خلف وعده کند ،همه آن ها از درجه
اعتبار ساقط خواهد شد.
گفتني است دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا
تهديدهاي تجاري خود عليه چين را از سرگرفته حالآنکه
تعرفههاي جديدي را بر فوالد و آلومينيوم وارداتي از اروپا،
کانادا و مکزيک اعمال کرده است.الزم به ذکر است ،يکشنبه
 ۳۰ارديبهشت ماه سال جاري و با پايان آخرين دور از
رايزني هاي نمايندگان چين و آمريکا اعالم شد که دو
کشور به طور متقابل تعرف ه کاالهاي وارداتي از يکديگر را
متوقف کرده و بر اين اساس «جنگ تجاري» را به حالت
تعليق درآوردهاند.
پکن  ،هم اکنون از بدعهدي هاي اياالت متحده آمريکا
بسيار خشمگين به نظر مي رسد  .استيو منوچين وزير
خزانه داري آمريکا همان روز در مصاحبه با شبکه تلويزيوني
فاکس نيوز در اين باره اعالم کرد :ما جنگ تجاري را تعليق
کرديم .هم اکنون توافق کرديم در حاليکه در تالش براي
به اجرادرآوردن چارچوبي هستيم ،تعرفه ها بر کاالهاي
تجاري يکديگر را متوقف کنيم.اين تصميم در پي سفر
هيئتي از مذاکرهکنندگان چيني به رياست ليو هي معاون
اول نخستوزير چين به آمريکا و در جريان مذاکرات با هيئت
آمريکايي صورت گرفت.پيشتر گفته شده بود دولت چين با
خريد بيشتر کاال و خدمات از آمريکا موافقت کرده است تا به
اين طريق مبادالت تجاري دو کشور متوازن شده؛ نگراني ها
از «جنگ تجاري» کاهش يابد.دولت آمريکا ميگفت که
اين اقدام به طور قابل توجهي کسري مبادالت تجاري با
چين ( ۳۳۵ميليارد دالر در سال) را جبران ميکند.
رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا با تصميم اخير خود در
خصوص وضع تعرفه هاي گمرکي بر برخي محصوالت وارداتي
از جمله فوالد ،جنگ اقتصادي خود با ديگر بازيگران نظام
بينالملل از جمله اتحاديه اروپا را علني ساخته است .دونالد
ترامپ از بدو ورود به کاخ سفيد« ،حمايتگرايي يکجانبه
اقتصادي» را در دستورکار خود قرار داده است .تالش براي
اعمال تعرفههاي گمرکي کالن بر برخي محصوالت خارجي و
آمريکايي
حمايت از نيروي کار آمريکايي و انتقال کارخانجات
ِ
آن سوي مرزها به داخل کشور ،از جمله اقدامات رئيسجمهور
جديد آمريکا در اين خصوص محسوب ميشود .شرکاي
سنتي اياالت متحده ،دولت ترامپ را به عدول از قواعد
جاري در حوزه تجارت آزاد متهم کرده و خواستار تجديد
نظر اساسي در رويکرد اقتصادي دولت وي شدهاند.
حضور ترامپ در کاخ سفيد ،مولد نوعي ديالکتيک فکري ـ
عملي در مناسبات اقتصادي اياالت متحده آمريکا و اتحاديه
اروپا بوده است .در يک سوي اين معادله« ،حمايتگرايي
يکجانبه اقتصادي» و در سوي ديگر آن «تجارت آزاد»
و ديگر مفاهيم و مصاديق جاري در ذيل اقتصاد عصر
جهانيسازي به چشم ميخورد .از اين رو ديالکتيک يا
منازعه اقتصاديِ بهوجود آمده ميان واشنگتن و اروپاي
واحد ،ماهيتي «فکري» و تبعاتي «عملي» دارد .در اين

»

زمينه الزم است ميان ماهيت منازعه و تبعات آن تفکيکي
هوشمندانه قائل شد .در دوران رقابتهاي انتخابات رياست
جمهوري اياالت متحده در سال  2016ترامپ وعده داد به
مانور اقتصادي شرکاي وارداتي واشنگتن در اقتصاد آمريکا
پايان خواهد داد .اين وعده ترامپ با چاشني انتقاد وي از
سياست خارجي پرهزينه دولت اوباما و دموکراتها در
منطقه غرب آسيا و ديگر نقاط جهان همراه شد .به عبارت
ديگر ،ترامپ به افکار عمومي وعده داد ضمن اتخاذ رويکرد
حمايتگرايانه اقتصادي ،از اقدامات و رفتارهاي پرهزينه در
سياست خارجي کشورش خواهد کاست .اين وعده ترامپ
از سوي افکار عمومي آمريکا مورد استقبال قرار گرفت و
بخشي از رشد آراي ترامپ در نظرسنجيهاي منتهي به
ماه نوامبر سال  2016ميالدي متأثر از رويکرد اقتصادي
حمايتگرايانه وي بود.

»

موضوع دقيقاً در تضاد با اقتصاد ليبراليستي (که مدافع
کاهش نقش دولت در اقتصاد است) قرار دارد .در يک
نگاه ساده،دغدغه اصلي طرفداران انديشه حمايتگرايي
اقتصادي را ميتوان درممانعت ازتجارت آزاد بين کشورها
از طريق وضع تعرفه برکاالهاي وارداتي،محدودسازي حجم
واردات و حاکم کردن سلطه دولت بر اقتصاد و خصوصاً
حوزه صادرات و واردات دستهبندي کرد .اين دقيقاً همان
دغدغهاي است که رئيسجمهور جديد اياالت متحده آمريکا
و همراهانش در سر ميپرورانند .بنابراين ،برآورد دقيقتر
از رفتار اقتصادي دولت ترامپ حاکي از آن است که وي
نه تنها در تقابل با جهانيسازي ،بلکه در تقابل با اقتصاد
ليبراليستي قد علم کرده است.
سياستهاي حمايتگرايانه دولت ترامپ ،مبتني بر ايجاد
موانع دولتي در مسير تجارت خارجي است .اين امر در حالي

مواجهه اياالت متحده آم ريکا و چين بر سر اعمال تعرفه هاي گمرکي همچنان ادامه دارد .منازعه
اي که حداقل تا سال  2020و دوران حضور قطعي ت رامپ در کاخ سفيد ادامه خواهد داشت.
وزارت بازرگاني چين در بيانيه اي اعالم کرده است در صورتي که واشنگتن به ا ِعمال
تعرفه ها و موانع تجاري عليه پکن اقدام کند ،تمامي توافقات فيمابين با اين کشور ملغي
خواهد شد

اگر بخواهيم نگاهي واقعبينانه به وعدههاي اقتصادي ترامپ
در انتخابات رياست جمهوري سال  2016داشته باشيم ،بايد
بپذيريم وي با وعده تغيير شکل ساختار اقتصاد خارجي و
داخلي اياالت متحده بر سر کار آمد و بيدليل نبود که به
عنوان «نماد تغيير» در ميان بخش مهمي از رأيدهندگان
آمريکايي شناخته شد .بالفاصله پس از استقرار ترامپ در
کاخ سفيد ،دخالت دولت جديد آمريکا در حوزه اقتصاد و
تجارت خارجي آغاز گرديد.يکي از شاخصههاي حمايتگرايي
يکجانبه اقتصادي ،مداخله دولت در اقتصاد است کهاين

رخ ميدهد که از سويي در تجارت آزاد و اقتصاد ليبراليستي،
موانع دولتي بايد در حداقليترين تعداد و وضعيت ممکن
قرار داشته باشند و از سوي ديگر آنچه جهانيسازي در
حوزه اقتصاد تجويز ميکند ،حذف يا کمرنگ کردن موانع
دولتي در تجارت آزاد ميان کشورهاست .ترامپ قصد دارد
از دو طريق ،حمايتگرايي يکجانبه اقتصادي را در کشور
خود به الگويي عملي تبديل کند :يکي وضع ماليات بر
اجناس وارداتي و ديگري وضع مقررات اداري بر ورود
کاالهاي خارجي به داخل آمريکا.

وضع تعرفه يا ماليات بر اجناس وارداتي نقش مهمي در تبلور
انديشههاي حمايتگرايانه دارد .به عنوان مثال ترامپ وعده
داده است از طريق وضع تعرفههاي سنگين براي خودروهاي
خارجي (خصوصاً خودروهاي آلماني) ،مانع از تسخير بازار
داخلي خودروي آمريکا توسط آنها شود .وضع تعرفههاي
ِ
وارداتي ،هزينه تمام شده را براي واردکنندگان افزايش
داده و متعاقباً آنها نيز ناچار خواهند بود اجناس خود را با
قيمت بيشتري در اياالت متحده آمريکا به فروش برسانند.
در چنين شرايطي کميت کاالها و اجناس وارداتي به طور
طبيعي کاهش مييابد و در نتيجه ،توليدکنندگان داخلي
در آمريکا قدرت مانور بيشتري پيدا خواهند کرد.
در مقابل ،يکي از اهداف ترامپ تقويت صادرات اياالت
متحده آمريکا (در عين کاهش واردات اين کشور) است.
از اين حيث تعرفههاي صادراتي (مانند آنچه در حوزه
واردات شاهد آن خواهيم بود) در دولت ترامپ حداقلي
خواهد بود .دستکاري نرخ ارز و اعطاي يارانههاي صادراتي
از ديگر روشهايي است که ترامپ و دولت جديد آمريکا
از آنها جهت پيشبرد سياست حمايتگرايانه در عرصه
اقتصاد بهره خواهند برد .وضع قوانين اداري پيچيده در
حوزه واردات ،از جمله اقدامات ديگر رئيسجمهور آمريکا در
مواجهه با تجارت آزاد محسوب ميشود .اين قوانين اداري
سخت و پيچيده ،کشورهاي واردکننده را ملزم به رعايت
قوانين دست و پاگير درخصوص استانداردهاي غذايي،
محيطزيستي ،امنيت الکترونيکي و غيره خواهد کرد .لذا
پرواضح است که هر يک از اين موارد در حکم مانعي در
برابر واردکنندگان تلقي ميگردد .همچنين ترامپ خواهد
کوشيد با وضع قوانين «ضد دامپينگ» از ورود کاالهاي
ارزانتر خارجي (که مشابه آنها با قيمت بيشتر در داخل
آمريکا وجود دارد) جلوگيري نمايد .اين اقدام نيز به منظور
حمايت از شرکتها و توليدکنندگان داخلي در اياالت متحده
صورت خواهد گرفت.

عبور جمهوريخواهان از ترامپ
حامد رشيدي
اگرچه تا حدود  5ماه قبل،
زمزمه هايي مبني بر گذار طيف سنتي
حزب جمهوريخواه از رئيس جمهور
جنجالي اياالت متحده آمريکا شنيده
مي شد ،اما به نظر مي رسد اين بار
موضوع با گذشته متفاوت است! هر اندازه
زمان مي گذرد ،تقابل جمهوريخواهان
با ترامپ وارد فاز علني تري مي شود.
نظرسنجي "مورنينگ کانزالت/پوليتيکو"
نشان داد از هر  10جمهوري خواه تنها
 4نفر موافق نامزدي دونالد ترامپ در
انتخابات آتي رياست جمهوري آمريکا
در سال  2020هستند.
بر اساس اين نظرسنجي 50 ،درصد
جمهوري خواهان مخالف نامزدي دونالد
ترامپ در انتخابات رياست جمهوري2020
آمريکا هستند و تنها  38درصد موافق با
حضور وي در اين انتخابات را اعالم کردند.
به عبارت بهتر،بر ميزان مخالفان حضور
ترامپ در مسند رياست جمهوري آمريکا
افزوده شده است .اين نظرسنجي در حالي
صورت مي گيرد که انتخابات مياندوه اي

»

کنگره نيز در پيش است .انتخاباتي که
براي ترامپ و حزب جمهوريخواه بسيار
حياتي محسوب مي شود .همچنين 19
درصد از شرکت کنندگان جمهوري خواه
در اين نظرسنجي اعالم کردند مايک
پنس (معاون ترامپ) را به عنوان رئيس
جمهور آمريکا به دونالد ترامپ ترجيح مي
دهند 44.درصد شرکت کنندگان در اين
نظرسنجي نيز اعالم کردند اگر انتخابات
رياست جمهوري امروز برگزار مي شد،
يک نامزد دموکرات را براي تصدي سمت
رياست جمهوري آمريکا انتخاب مي کردند.
با اين حال 36 ،درصد شرکت کنندگان
نيز اعالم کردند در چنين شرايطي به
ترامپ به عنوان رئيس جمهور رأي
مي دادند.همان گونه که مشاهده مي شود،
نه تنها ترامپ خشم افکار عمومي آمريکا
و خصوصا دموکراتها را برانگيخته است،
در اقناع طرفداران حزب جمهوريخواه
نيز ناتوان مانده است.در صورت استمرار
شرايط فعلي ،جمهوريخواهان و ترامپ
قطعا انتخابات مياندوره اي کنگره و رياست
جمهوري سال  2020را به دموکراتها

واگذار خواهند کرد .در صورت شکست
جمهوريخواهان در انتخابات مياندوره اي
کنگره،شاهدتشديدتقابلجمهوريخواهان
با ترامپ خواهيم بود زيرا آنها ترامپ را
مسبب شکست خود در انتخابات کنگره
و از دست رفتن اکثريت سنا قلمداد
خواهند کرد.
هم اکنون مقامات کاخ سفيد در صدد
مديريت فضاي انتخابات مياندوره اي
کنگره امسال و همچنين انتخابات رياست
جمهوري سال  2020هستند .ترامپ تنها
نامزد انتخاباتي معرفي شده از سوي
حزب جمهوري خواه براي انتخابات
رياست جمهوري  2020آمريکا است.
«جان دلني» نماينده مريلند در مجلس
نمايندگان آمريکا نيز در حال حاضر تنها
نامزد دموکراتي است که حضور خود در
انتخابات  2020را اعالم کرده است.حاشيه
خطاي اين نظرسنجي  2درصد اعالم
شده است.با اين حال به نظر مي رسد
با حضور نامزدهايي مانند "جو بايدن" و "
برني سندرز"  ،رقابتهاي انتخابات رياست
جمهوري سال  2020شکل جدي تري

پيدا کند .به نظر مي رسد متعاقب برگزاري
انتخابات مياندوره اي کنگره امسال ( که
احتماال به شکست حزب جمهوريخواه
خواهد انجاميد ) ،دموکراتها نامزدهاي
مطرح خود را براي حضور در رقابتهاي
انتخابات رياست جمهوري سال 2020
معرفي کنند .نظرسنجي هاي قبلي نشان

داده است که اگر برني سندرز يا جو
بايدن در انتخابات رياست جمهوري آتي
کانديدا شوند ( به عنوان نامزد نهايي حزب
دموکرات معرفي شوند) به راحتي قادر به
شکست ترامپ خواهند بود .با اين حال،
هنوز نمي توان برآورد و قضاوتي نهايي
در اين خصوص داشت.

در نهايت اينکه نظرسنجي هاي صورت
گرفته در اياالت متحده آمريکا ،منجر به
نگراني شديد ترامپ و اطرافيانش شده
است .با اين حال رئيس جمهور آمريکا
همچنان به سياستهاي تنش آميز خود
در اياالت متحده و نظام بين الملل ادامه
مي دهد.

سيد علي موسوي خلخالي

سفر سيد عمار حکيم به کويت بحث و حديث هاي
بسياري را ايجاد کرده است .بسياري آن را به نتايج
انتخابات عراق و تشکيل دولت جديد اين کشور ربط
مي دهند و بر اين اعتقادند که اين سفر با هدف رايزني
با کشورهاي عربي و احتماال ديدار با مقامات ذي نفوذ
عرب در امور عراق صورت گرفته و بر همين سياق به
تفسير و تحليل سفر سيد عمار پرداخته اند.
عده اي حتي پا را فراتر نهاده و اين سفر را آغازگر دوري
وي از ايران و نزديکي اش به کشورهاي عربي دانسته اند.
تحليل هايي که چندان رنگي از واقعيت ندارند و عموما
مبتني بر احساسات و به دور از حقايق بيان مي شوند و
ظاهرا با اهدافي مغرضانه بيان مي شوند.اين سفر در ماه
مبارک رمضان انجام شده است .افراد آگاه از کويت مي دانند
که ديدارها و ديد و بازديدها با حضور در آنها سنتي
ديرينه دارد که در ماه مبارک رمضان اهميتي دوچندان
مي يابد .سفر سيد عمار حکيم نيز بر همين سياق قابل
تفسير است و کمتر رنگ و بوي سياسي دارد.
اساسا خانواده حکيم از قديم در ماه مبارک رمضان هر
ساله به کويت سفر مي کردند .باني اين حرکت نيز مرحوم
سيد محمد باقر حکيم ،شهيد محراب ،بود که از اين سفر
در راستاي مبارزه با رژيم بعثي به رهبري صدام حسين
استفاده مي کرد.از سال  ۱۹۹۲شهيد سيد محمد باقر
حکيم به عنوان رهبر مخالفان صدام شروع به برقراري
ارتباط با کويت کرد و در آن زمان با توجه به حمله صدام
به کويت اين حرکت بسيار هوشمندانه ،مهم و تاثيرگذار
بود .شهيد حکيم از وضع موجود و اختالف صدام با
کشورهاي عربي در راستاي ارتباط بيشتر با شيعيان در
کشورهاي عربي استفاده مي کرد.
ايشان در ماه مبارک رمضان معموال  ۱۰روز در کويت
اقامت ميکرد و در طول اين مدت ضمن ديدار با امير
کويت و مسئولين اين کشور و بيان مشکالت ،ديدگاه ها
و نظرات به منظور گسترش ارتباط عراق و کويت ،با
مردم کويت نيز ديدارهايي برگزار مي کرد.مردم کويت
بيشترين آسيب را از صدام ديده بودند و شهيد حکيم
با حضور در ديوان ها و حسينيه هاي اين کشور و
همنشيني و گفتگو با مردم و حضور در خانواده هاي
کويتي به بازسازي تصوير عراق در ذهن مردم کويت
مي پرداخت و صفحه جديدي را در ايجاد روابط بين
ملت دو کشور ايجاد مي کرد .صدام کويت را استان
نوزدهم عراق مي دانست و در آن مقطع مردم کويت
آسيب زيادي از صدام ديده بودند.
از سال  ۲۰۰۳و پس از شهادت سيد محمدباقر حکيم،
سيد عبدالعزيز اين سفر ساالنه را ادامه داد و به عنوان
رئيس مجلس اعلي و برادر شهيد حکيم به اين سفر
ادامه داد و روند تقويت و استحکام ارتباط و همفکري
با رهبران و مردم کويت را دنبال کرد .سيد عبدالعزيز
اين سفرها را از  ۱۰روز به  ۳روز کاهش داد اما هدف از
اين سفرها تغييري نکرد و اين سنت با تاکيد بر ارتباط
بيشتر ميان شيعيان دو کشور ادامه يافت.
پس از رحلت سيد عبدالعزيز ،سيد عمار حکيم اين سنت

حسنه را در سفري فشرده (يک يا دو روز) ادامه داده
است و طبق سنوات گذشته ضمن ديدارهاي رسمي با
مردم کويت نيز ديدار مي کند .سفر امسال او نيز در
همين راستا قابل تفسير است نه بيشتر.کساني که ايراد
مي گيرند و تالش مي کنند اين سفر را به انتخابات وصل
کنند و مي پرسند چرا بايد در زمان اعالم نتايج انتخابات
وي اين سفر را انجام دهد از اين نکته غافلند که امسال
به طور تصادفي ماه مبارک رمضان با فضاي انتخاباتي
عراق و فضاي بعد از آن همزمان شده و اال تغييري در
اصل موضوع حاصل نشده است.
اين صحيح است که سيد عمار با مقامات ارشد کويتي
از جمله امير کويت ديدار کرد و در اين ديدارها به
انتخابات عراق و نتايج آن پرداخته شد اما محور
گفتگوها بيشتر مسائل منطقه اي و توسعه روابط کويت و
عراق بوده است.سيد عمار حکيم در ديدار با امير کويت
بر وجود عراق مقتدر ،مستقل و با ثبات براي امنيت و
ثبات خاورميانه تاکيد و با توجه به شرايط منطقه اشاره
کرد که خاورميانه با توجه به موضعگيريهاي کشورها،
در حالتي از تنش و آشوب به سر ميبرد که اين به نفع
هيچ کس نيست.او در ديدار با شيخ نواف االحمد الجابر
الصباح ،وليعهد کويت نيز اگرچه به انتخابات اخير عراق
و نتايج آن اشاره کرد اما با بيان اين نکته که عراق در
حال پيشروي به سمت مرحله جديدي است ،گفت:
«همگان معتقدند بايد در عراق يک حکومت خدمتگزار
به دور از تنشهاي سياسي شکل بگيرد ».وي با اشاره به
مشکالت خاورميانه همچنين گفت« :گفتمان و مذاکره
به تنهايي ميتواند مشکالت خاورميانه را حل و فصل
کند ،در عين حال گفتگوهاي تنش زا به نفع هيچ يک
از ملتها و کشورهاي منطقه نيست».
اين که يک رهبر سياسي و جريان ساز در کشوري عربي
به کشور عربي ديگر ،همسايه و صاحب استقالل سفر
مي کند ،حق اوست و نبايد از دريچه هاي تنگ سياسي
به آن نگريست .تنگ نظري و مغرضانه رفتار کردن
براي هر حرکت سياسي نه تنها به آرامش و ثبات کشور
پرچالشي چون عراق کمک نمي کند بلکه حتي بر بحران ها
و چالش هاي آن مي افزايد.

