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رکود اقتصادی در کمین ترامپ
چطور یک رکــود می تواند انتخــاب دوباره 
ترامپ در ۲۰۲۰ را از میان بردارد؟ پیش بینی های 

اقتصادی عمیقا به این مساله اشاره دارند.
به نوشــته روزنامه واشــنگتن پست، بانک 
مرکزی آمریکا احتمال وقوع رکود در سال آتی 
را بیش از ۳۰ درصد دانسته است. گلدمن ساکس 
تاکید دارد خطر این رکود به علت جنگ تجاری 
دونالد ترامــپ در حال افزایش اســت. مورگان 
استانلی معتقد است باال رفتن بیشتر تعرفه های 
ترامپ علیه چین می تواند بــه رکودی جهانی 

برسد.
یــک رکــود قریب الوقــوع مــورد توافق 
اقتصاددان ها نیست اما پیش بینی های بدبینانه 
رو به افزایش اســت چون جنگ تجاری بیشتر 
می شــود و احتمال حل آن پیــش از انتخابات 
۲۰۲۰ وجود ندارد. رابرت جی. ساموئلســون، 
ستون نویس واشنگتن پست بسیاری از راه هایی 
که چیزها به نظر در مســیر نادرست افتاده اند، 
بازگو می کند. اما هرچقدر که فکر کنید احتمال 
آن باشد، این حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد: 
به لحاظ سیاسی، این جنگ تجاری مظنون اصلی 
است و شاید قمار غیر ضروری برای ترامپ باشد تا 
هم اکنون دو برابر شود. تقریبا جای بحثی وجود 
ندارد که ترامپ بزرگترین دارایی خود در ۲۰۲۰ 
را می گیرد که همانا اقتصاد است و یک بغل تردید 
به سوی آن پرتاب می کند و دشوار است که درباره 
پیامدهای بالقوه اغراق کرد. در ادامه به تعدادی از 

حقایق تاریخی اشاره می کنیم:
از زمــان جنــگ داخلــی،  تنهــا یــک 
رئیس جمهوری با رکودی که در دو سال پایانی 
اولین دور تصدی خود داشت توانست در انتخابات 

دوباره پیروز شود: ویلیام مک کینلی در ۱۹۰۰.
از آن زمان تمام چهــار رئیس جمهوری که 
در دورانشــان رکود وجود داشت برای پیروزی 
دوبــاره در انتخابات شکســت خوردند: ویلیام 
تافت، هربرت هوور، جیمی کارتر و جورج هربرت 
واکر بــوش. در همین گســتردگی، تمامی ۱۰ 
رئیس جمهوری که با رکود مواجه نبودند پیروز 
شدند: وودرو ویلسون، فرانکلین روزولت، دوایت 
آیزنهاور،  ریچارد نیکســون، رونالد ریگان، بیل 

کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما.
وقتی شــما تمــام انتخابات های ریاســت 
جمهوری را در نظر می گیرید )نه فقط روسایی 
که در انتخابات دوباره شرکت می کردند(، حزب 
در قدرت ۱۳ رقابت از ۱۹ رقابت آخر را که چنین 

رکودی وجود داشت باخته است.

از ۲۱ رقابت آخر که چنین رکودی نداشتند، 
حزب رئیس جمهوری وقت در ۱۶ مورد از آن ها 

پیروز بوده است.
با تمام مقایســه های تاریخــی در خصوص 
انتخابات هــای ریاســت جمهوری، مــا با یک 
محدودیــت داده و مجموعــه ای از متغیرهای 
مستقل مواجه هستیم. بنابراین نباید به نتایج 
بسیار سریع و سخت برسیم. به عنوان مثال، اگرچه 
مک کینلی )بیست و پنجمین رئیس جمهوری 
آمریکا( تنها شــخصی بود که با وجود رکود در 
انتخابات چهار ســال دوم پیروز شد، مقام هایی 
هم داریم که پس از گذرانــدن دوره ای به عنوان 
معاون رئیس جمهوری، با وجود رکود در انتخابات 
شرکت کردند و پیروز شدند. تئودور روزولت در 
۱۹۰۴ و کالوین کولیج در ۱۹۲۴. اما همچنین 
ضرورت دارد که نگاهی بــه زمینه آن بیندازیم. 
رکودها به شدت میان جنگ داخلی و رکود بزرگ 
شایع بود اما به صورت قابل توجهی اکنون چندان 
رایج نیستند و این الگو بیشتر دیده شده است. از 
زمان آغاز رکود بزرگ ما صرفا پنج نمونه داشتیم و 
حزب روی کار در تمامی پنج مورد شکست خورد. 
در همین گستردگی، تمامی ۹ رئیس جمهوری 
که برای یک دوره چهار ســاله دیگر نامزد شدند 
و رکود نداشــتند، موفق عمل کردند. یک رکود 
برای ترامپ خصوصا به نظر آسیب رسان می آید. 
میزان محبوبیت او به پایین ترین سطح در اواسط 
دهه ۴۰ رسیده است، حتی با یک اقتصاد قوی و 
نرخ بیکاری ۳.۷ درصدی. برخی از نظرسنجی ها 
نشان می دهد اکثریت آمریکایی ها عملکرد کاری 
او در اقتصاد را تایید می کند اما هیچ کدام از آن ها 
در دیگر مسائل به ۵۰ درصد نرسیده است. بیشتر 
کارشناسان شــانس انتخاب دوباره او را حدود 

۵۰ - ۵۰ یا کمتر می دانند.
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شــنبه ای که گذشــت، مخالفان 
دولــت حاکــم روســیه، بزرگ ترین 
تظاهرات خیابانی مســکو را از ســال 
۲۰۱۲ تاکنون رقــم زدند. وایت  کانتر، 
گروهی که تخمین شرکت کنندگان 
در تظاهرات  مختلــف دنیا را به صورت 
تجاری دنبال می کند، این خبر را اعالم 
کرد و تخمیــن زد که بیــن ۵۰ تا ۶۰ 
هزار نفــر در این روز بــرای اعتراض به 
خیابان های پایتخت روسیه آمده بودند. 
اگرچه برای شهری با جمعیت بیش از 
۱۲ میلیون نفر، همچنان گفتن اینکه 
اکثریت مردم سکوت کرده اند، چندان 
دور از واقعیت نیست؛ چیزی که خالف 
آن در هنگ کنگ در حال رخ دادن است. 
تعبیر کرملین از این سکوت حداکثری 
این اســت: چنین اعتراضاتی از خارج 

کشور راهبری می شوند.
بلومبرگ در تحلیل این اعتراضات و 
مخاطراتش برای شخص پوتین نوشت: 
موج اخیر از یک ماه گذشــته آغاز شده 

اســت؛ یعنی وقتی که نامزدهای ضد 
حکومتی برای شــورای شهر مسکو از 
انتخابات برنامه ریزی شده برای هشتم 
ماه سپتامبر )هفدهم شهریور ماه( خط 
خوردند. از آنجا که تعداد کمی از مردم 
در مورد قانون گذاران بی تأثیر شهرداری 
اهمیت می دهد، اعتراضات اولیه تنها 
چند هزار نفر را به خــود جلب کرد؛ اما 
باتوجه به  اینکه مقامات اجازه برگزاری 
این اعتراضات کوچک را نمی دادند، در 
روز بیســتم ژوئیه )۲۹ تیر ماه(، روزی 
که هرگونه تظاهراتی از سوی معترضان 
تحریم شده بود، با صدور مجوز، ۲۲ هزار 
و ۵۰۰ نفر به خیابان هــا آمدند. اجازه 
مقامات برای اعتراض منجر به تفاوتی 
شد: اینکه معترضان فکر کنند حضور در 
یک رویدادی که تحریم شده امن است 
و سرکوبی را در پی ندارد؛ اما این اتفاق 
نیفتاد و کرملین و مقامات شهر تصمیم 
گرفتند که به سرکوب اعتراضات غیر 
مجاز با نیروی وحشیانه دست ببرند و 
هزاران پلیس ضد شورش را با تمام قوا به 
کار بگیرند و در روز بیست و هفتم ژوئیه 
)پنجم مرداد ماه( رکورد دوران شوروی 
سابق شکسته شد و پلیس مسکو ۱۳۰۰ 

نفر را در یک روز بازداشت کرد.
اگرچه این خشــونت ها که بیشتر 
افراد جوان را هدف قرار داده بود، )گاهی 
آنقدر جوان که حتی حق رأی نداشتند( 
نتوانســت منجر به خشونت عمومی، 
همچون خشونت شــهر کیف در سال 
۲۰۱۳، شــود؛ زمانی که وحشیگری 
پلیس علیه گروهی از دانشجویان، منجر 
به جنبش عموم شد که در نهایت ویکتور 
یانوکویــوچ، رئیس جمهــور اوکراین 
نتوانست در انتخابات بعدی پیروز شود. 
با این حال خشونت های مسکو موضوع 
اصلی اعتراضات را از نامزدهای انتخاباتی 
به اعتراض علیه استفاده نادرست پلیس 
از زور علیه تظاهرکنندگان تغییر داد. 
نیروهای پلیس به صورت ســنتی در 
روســیه نامحبــوب و غیرقابل اعتماد 
هستند؛ چراکه عموماً این نیروها رفتار 
خصمانه دارند و دچار فســاد هستند. 
برهمین اســاس تصاویر از افرادی که 
به دست پلیس مورد ضرب و شتم قرار 
می گرفتند برخی سلبریتی ها، به ویژه 
آن هایی که کمتر بــه کرملین وفادار 
هستند را بر آن داشت تا موضعی اخالقی 

بگیرند.

رویداد روز دهم مــاه اوت )نوزدهم 
مرداد ماه( رسماً مجوز داشت و تعدادی 
از موســیقی دان ها و اینفلوئنسرهای 
شــبکه های اجتماعی از طرفداران و 
دنبال کنندگان خود خواســتند تا در 
این رویداد حاضر شــوند. یوری دود، 
ستاره شــبکه اجتماعی یوتیوب، که 
شــبکه اش بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ 
هــزار دنبال کننــده دارد، در صفحه 
اینستاگرام خود دلیل تصمیمش برای 
حضور در این تظاهرات را توضیح داد: 
اجازه دهید انتقادی بیندیشیم؛ اجازه 
دهید شــک کنیم؛ اجازه دهید سوال 
بپرسیم و اجازه دهید که نپذیریم مردم 
بی گناه به دست پلیس وحشیانه کتک 

بخورند یا به زندان بیوفتند. نزدیک به 
نیم میلیون نفر پست او را پسندیدند.

تعــداد کل دنبال کننــدگان این 
ســلبریتی های مجازی که حضور در 
این رویداد را بازنشر کردند به بیش از ۳۰ 

میلیون پست رسید.
البته باید در نظر داشــت در شهری 
همچون مســکو که عالیــق زودگذر 
هستند و به سرعت گسترش می یابند 
و بر سرعت نیز محو می شوند، نمی توان 
روی پســندیدن ها و دنبال کنندگان 
حســاب کرد که اقدامی سیاســی را 
در دنیای واقعی رقم زننــد. بر همین 
اســاس با وجود همه تضامین امنیت 
تظاهرکنندگان از آســیب خشــونت 
پلیس و نیز حمایت سلبریتی ها، حضور 
تنها ۶۰ هزار نفر ناامیدکننده بود )البته 
باید انصاف داشت که فصل تعطیالت بود 
و باران هم می بارید.(  با این حال نباید  ۶۰ 
هزار نفر را یک محدودیت دانست، اگر 
که ضرب و شــتم پلیس تداوم داشته 
باشــد. پس از اتمام تظاهرات رسمی، 
پلیس بــرای جلوگیــری از موج های 
خودجوش پس از تظاهرات وارد عمل 
شد و فیلم یک افسر پلیس در حالی که 
به شکم یک زن ضربه می زد نیز دست 
به دست منتشر شد. این موضوع منجر 
به شکل گیری جنبش جدیدی برای 
پایان دادن به خشونت شد که در میان 
آن ها برخی سلبریتی ها از جمله ایگور 
کرید، رپــر معــروف روس نیز حضور 
داشتند و مقامات روز شنبه با عجله مجوز 
فستیوالی را برای او صادر کردند تا او را از 

این جنبش ها منحرف کنند.
اما برای مقامات بسیار سخت است 
که بابت این ضرب و شتم ها عذرخواهی 
کننــد و هیچوقت نمی تــوان چنین 
انتظاری از آن ها داشت چراکه برایشان 
نشــان ضعف اســت. در حین همین 
اعتراضــات پوتین کــت چرمی به تن 
می کند و در کریمه اشغالی به همراه تیم 
موتورسوارانش موســوم به گرگ های 

شب به دور دور می پردازد.
ایــن رفتــار شــاخص پوتین در 
عدم اســتفاده از دنــده معکوس در 
چنین وضعیت هایــی متحدانش را 

وادار می کنــد که به دنبــال توجیه 
این خشونت ها باشــند. به طور مثال 
سیاســت مداران در هفته های اخیر 
این اعتراضــات را میوه مداخله غرب 
دانسته اند. هفته پیش وزارت خارجه 
روسیه دیپلمات های آمریکا و آلمان 
را فرخوانــد تا اتهــام تحریک مردم 
برای حضور در اعتراضات را پاســخ 
دهند. )آنها هشــدار آمریکا و آلمان 
به شهروندانشــان برای مسافرت به 
مسکو را یکی از بهانه های اقدام خود 

خواندند(.
با این حال شهروندان مسکو به چنین 
مســائلی دیگر اهمیتی نمی دهند؛ به 
خصوص قشرجوان که ستاره های نسل 
خود را مرجع خــود می دانند. برخی از 
هنرمندان محبوب از فرصت حکومت 
برای برگزاری کنسرت های به منظور 
دور کردن مردم از تظاهرات ها استفاده 
می کنند. با این حال مخالفان یک مزیت 
اخالقی آشــکار دارند که منجر به یک 
حس فزاینده در بین قشــر تأثیرگذار 
می شود: اینکه اگر ســاکت بمانند و با 
مردم همراه نشوند، محبوبیت خود را از 

دست می دهند.
تاکنون مقامات برنــده این جنگ 
سخت بوده اند، اما نه قاطعانه: با وجود 
همه پیروزی ها، اعتراضــات روز به روز 
گسترده تر و پرشاخ و برگ تر می شود. 
ضرب و شتم های وحشــیانه و به ویژه 
مرگ ناگهانی یــک معترض می تواند 
منجر به تنشــی خارج از کنترل شود. 
پوتین بــا اجازه به تداوم خشــونت ها 

ریسک بزرگی را می پذیرد.

اعتراضاتمسکوروزبهروزخطرناکترمیشوند؛

دردسرهای آقای خاص!
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رسانه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند که آمریکا قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی ساخت این رژیم موسوم به 
گنبد آهنین را امضا کرده است.

شبکه اسرائیل ۲۴ روز سه شــنبه )۲۲ مرداد ماه ( گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، با امضای این قرارداد، 
دو ســامانه گنبد آهنین را از رژیم تل آویو تحویل می گیرد. قرارداد مذکور بین وزارت دفاع آمریکا و وزارت امنیت رژیم 

صهیونیستی طی هفته های گذشته امضا شده است.
وزارت دفاع آمریکا فوریه گذشــته )بهمن ماه( اعالم کرد که قصد دارد به منظور برطرف کردن نیازهای فعلی ارتش 
این کشور، سامانه گنبد آهنین را از تل آویو بخرد تا از نیروهای آمریکایی مســتقر در پایگاه ها و مقرهای نظامی در برابر 

موشک های بالستیک و حمالت هوایی محافظت کند.
وبگاه خبری و امنیتی دیفنس نیوز نیز در همین ارتباط نوشت که بعد از گذشت 
ششماه از اعالم قصد آمریکا برای خرید سامانه مذکور، ارتش این کشور رسما برای 
دریافت آتش بار گنبد آهنین جدول زمانی تعیین کرده اســت. سامانه گنبد آهنی 

توسط شرکت صنایع دفاعی رافائل آن را در سال ۲۰۰۵ تولید کرد.
تعداد زیادی از موشــک ها و راکت های مقاومت فلسطین در جنگ دو روزه اخیر 

تل آویو علیه نوار غزه، از سامانه گنبد آهنین عبور کردند.

مقامات بهداشتی بنگالدش روز سه شنبه )۲۲ مردادد ماه( آمار نگران کننده ای از شمار قربانیان به تب دنگی در این 
کشور ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از داکا، مقامات بهداشتی بنگالدش اعالم کردند: براثر شیوع ویروس کشنده تب دنگی 
در بسیاری از مناطق این کشور، تاکنون چهل نفر به علت ابتال به این بیماری جان خود را از دست دادند. این بیشترین 

تلفات جانی ناشی از این بیماری در بنگالدش بوده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت بنگالدش، از ماه ژانویه )دی ماه( تاکنون، بیش از چهل و چهار هزار نفر 
مبتال به ویروس فراگیر تب دنگی در بیمارستان ها و مرکز درمانی بنگالدش شناسایی و بستری شدند؛ تا روز سه شنبه 

)۲۲ مراد ماه( ۴۰ تن از آن ها جان باختند.
بر اساس آمارهایی تا روز دوشنبه )۲۱ مرداد ماه( دو هزار و یکصد نفر براثر ابتال به 

بیماری تب دنگی، در بیمارستان های بنگالدش بستری شدند. 
تب دنگی عفونتی است که توسط ویروس دنگی ایجاد می شود. پشه ها عوامل 

منتقل دهنده یا پخش کننده این ویروس هستند. 
تب دنگی به عنوان تب استخوان شکن نیز شناخته می شود، چرا که به دلیل درد 

شدید حاصل از آن،  بیمار تصور می کند استخوان هایش در حال شکستن هستند.

آمار نگران کننده از قربانیان تب دنگی در بنگالدشآمریکا رسما قرارداد خرید گنبد آهنین از رژیم صهیونیستی را امضا کرد

گروه بین المللی بحران ضمن ابراز نگرانی از اوضاع به وجود 
آمده در یمن، هشــدار داد درگیری های مسلحانه در شهر 
عدن، می تواند جنگ داخلی جدیدی در این کشور رقم زند.

دولت مستعفی یمن چندی پیش از عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی خواست به گروه های جدایی طلب 
جنوب یمن فشار آورند تا از هرگونه اقدامی که به تشدید 
ناامنی و خشــونت در منطقه منجر می شود، خودداری 

کنند.
بسیاری از سازمان های بشردوستانه بین المللی اعالم 
کردند هزاران غیرنظامی در جنگ داخلی یمن جان خود 
را از دســت دادند. نزدیک به ۳ میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر به 
علت خشونت و جنگ در یمن آواره شدند و به حمایت های 
بشردوستانه نیاز دارند. این رقم از آنجایی نگران کننده است 

که بیش از دو سوم جمعیت کل یمن است.
یمن جنوبی تا ســال ۱۹۹۰ یک کشــور مستقل بود. 

ســاکنان مناطق جنوبی یمن احساسات منفی شدیدی 
نسبت به ساکنان شمال این کشــور دارند و آن ها را متهم 

می کنند که به زور موجب وحدت کشور شدند.
خصومت های شــدیدی که میان شمال و جنوب یمن 
وجود دارد از این پس باید مناقشه در داخل ائتالف ناهمگونی 
را اضافه کرد که در ابتدا با هدف دفاع از دولت مستعفی یمن 

تشکیل شد.

تلویزیون دولتی چین به نقل از مقامات این کشور اعالم 
کرد به دنبال گفت و گوی تلفنی عصر روز سه شنبه )۲۲ مرداد 
ماه( مقامات تجاری چین و آمریکا، واشنگتن با تعویق اعمال 
تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دالر از کاالهای چینی از ۱۰ شهریور 

به ۲۴ آذر سال جاری موافقت کرده است.
به گزارش سیسیتیوی این تصمیم به دنبال تماس تلفنی 
لیوخه عضو دفتر سیاســی کمیته مرکزی حزب، معاون 
نخستوزیر و مسئول طرف چینی گفت وگوهای همه جانبه 
اقتصادی چین با آمریکا، با رابرت الیتیزر نماینده تجاری 
آمریکا و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا انجام شده 
است. دو طرف در مکالمه جدید خود که عصر روز سه شنبه 
)۲۲ مرداد ماه( به دعوت طــرف آمریکایی صورت گرفته 
است به توافق رســیدند هفته آینده نیز یک تماس تلفنی 

دیگر برقرار کنند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایــاالت متحده روز یکم 

اوت )دهم مرداد ۱۳۹۸( اعالم کرده بود از دهم شــهریور 
سال جاری بر ۳۰۰ میلیارد دالر دیگر از واردات چین تعرفه 

اعمال می کند.
جنگ تجاری چین و آمریکا از بهمن سال ۱۳۹۶ شروع 
شده و همچنان ادامه دارد دو کشور تاکنون ۱۲ بار با یکدیگر 
در این مورد نشست تشــکیل دادند و چند بار هم تلفنی 

گفت وگو کردند اما هنوز به نتیجه نرسیدند.

گروه بین المللی بحران: جنگ داخلی جدید، یمن را تهدید می کندآمریکا اعمال تعرفه علیه چین را به تعویق انداخت

خبرخبر


