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 :1گزارش شماره 

 جهان و امریكا اقتصاد بر آن عواقب و آثار و ترامپ پدیده بررسی

 

 
 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

فریبانه به مبارزات انتخابااتی ررداتات و باا    گرایانه و عوامگرایانه، حمایتونالد ترامپ با طرح شعارهای ملید

ای به نام ترامپ مواجه یب جهان ناگهان با ردیدهجلب نظر مردم امریکا به ریاست جمهوری رسید. به این ترت

هایی در سردردارد و اقتصاد امریکا و به تبع آن اقتصاد جهاان  شد. ترامپ چه شعارهایی داد، چه افکار و ایده

را به کدام سمت و سو تواهد برد؟ ترامپ از این مهارت برتوردار بود که از تشا  و آزردگای ماردم امریکاا     

هاای تجااری باه آنهاا وارد کارده باود       شدن و اتحادها و ریمانی که آزادی تجارت، جهانیهاینسبت به زیان

برداری کند و با طرح شعارهای احساسی و حتی تالف منافع ملی امریکاا، رای آنهاا را باه دسات آورد.     بهره

ار و تواناد افکا  دهاد کاه مای   قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه چه میزان قادرت واقعای باه تراماپ مای     

های تود را ریاده سازد؟ با توجه به اهمیت قدرت اقتصادی امریکا و اهمیتی که تصمیمات اتخادشده تواسته

ترامپ باا تاکیاد بار اتارات      گذارد این شماره از بولتن اقتصادی به برآمدندر این کشور بر اقتصاد جهانی می

 ته است.های باال اتتصاص یافدادن به ررسشاقتصادی انتخاب وی و راسخ
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های رورولیستی ترامپ و اترات آن بر مطالب بولتن از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است. ابتدا به وعده

شود. ترامپ از همان ابتدا تهدید کرد که تعهادات مرباوب باه توافقاات     اقتصاد امریکا و بقیه جهان توجه می

دهد. تهدیدات اصلی به امریکا را بشدت افزایش می ها بر وارداتزند و موانع و تعرفهتجاری دیررا را به ه  می

تاا معاملاه   »( تجدید مذاکره ریمان نفتاا  2( تروج از شراکت دو سوی اقیانوس آرام؛ )1وی عبارت بودند از )

( مته  کردن چین باه دساتکاری   3یا در غیراین صورت تروج از این ریمان؛ و )« بسیار بهتری صورت بگیرد

کند و بایش از هماه باه    امپی در عمل بیش از آنکه شغل تلق کند، مشاغل را نابود میدر نرخ ارز. اقتصاد تر

زند، چرا که در موضوعات مهمی مانند تجارت تارجی اعتبار و دامنه نفوذ جهانی امریکا تسارت شدیدی می

عمیقاا   آمریکاا را  « قدرت نارم »و مهاجرت کمتر حاضر به همکاری با بقیه جهان تواهد بود. ریروزی ترامپ 

توانند وزن تویش را در برابر آمریکاا افازایش دهناد. از اتحادیاه     تضعیف کرد. اینک اتحادیه ارورا و چین می

هاا از موضاع   های مختلف مانند سیاسات رقاابتی و تعرفاه   رود متحدتر عمل کرده و در زمینهارورا انتظار می

شاود انتظاار   ت اول اقتصادی جهان تبدیل میقدرت با آمریکا برتورد کنند. از چین ه  که به تدریج به قدر

 های بیشتر نسبت به گذشته بابت ابرقدرت شدن تود بپردازد.این است که هزینه

در بخش دوم دیدگاه برتی روشنفکران و اندیشمندان اقتصادی درباره تصوصیات شخصی و ابعاد شخصیتی 

واهان بها  زدن نظا  جهاانی اسات     عجیب ترامپ و چگونگی حفظ بقا در دوران ریاست جمهوری وی که ت

بیند. ایان اندیشامندان توصایه باه     شود. ترامپ، جهان را برحسب یک بازی حاصل جمع صفر میمطرح می

هاای  ها و رسانهبینی و درس گرفتن از تاریخ و تجربه گذشته و تقویت نهادهای دموکراتیک مانند دادگاهواقع

 کنند. یک رئیس جمهور غیرراسخگو میگیری قدرت مطلقه مستقل برای مقابله با شکل

گیری تجاری و قدرتی که به رشتوانه در بخش رایانی و مه  سوم درباره ابزارهای در اتتیار ترامپ برای انتقام

شود. ترامپ بر این باور است که اقتصاد جهانی علیه امریکا بسیج شده قوانین در اتتیار دارد هشدار داده می

نین حاک  بر اقتصاد جهانی را به شکل بنیادی تغییر دهد. در این بخش، سه سناریوی تواهد قوااست و او می

شود. با به مانده تحلیل میجنگ تجاری نامتقارن و جنگ تجاری ناکام احتمال وقوع جنگ تجاری تمام عیار،

صادی جهان شدن و اینکه نظ  اقتو چالش درباره آینده جهانی ، شاید مهمترین موضوعقدرت رسیدن ترامپ

 به کدام سمت و سو تواهد رفت باشد. 
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جویانه این کشور تقلید شرکای تجاری امریکا باید به درک مشترک برسند که نباید از تمهیدات تجاری انتقام

های تود را در متناوع سااتتن مقاصاد صاادراتی تاویش باه       کرد. برای شروع کار، همه کشورها باید تالش

ای بین کشورهای در حاال توساعه   نند. در ادغام بازارهای جدید و تجارت منطقهبازارهای جدید چند برابر ک

 نشده زیادی وجود دارد.برداریرتانسیل بهره

های ترامپ بر اقتصاد امریکا و سایر کشورهای جهان ازجمله اتحادیاه اروراا و   در انتها نیز تبعاتی که سیاست

تا ریش از آمدن ترامپ، بررایه ارزیابی از حرکات کاالهاا،    گیرد.گذارد مورد بحث و بررسی قرار میآلمان می

نشاینی  شد اینگونه نظر داد که شواهدی اندک مبنی بر عقبالمللی، میرول و مردم در فراسوی مرزهای بین

هاای رایش رو، یاا میازان     توان حدس زد کاه در ساال  شدن وجود دارد. اما اینک با نگاه به آینده، میجهانی

 ریوستگی اقتصاد جهانی کندتر شود. یت گردد یا آهنگ به ه شدن تثبجهانی
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 مقدمه  -1

هاای  ایالات شده کشور ما، حاال دیگر فراموش نخواهند شد. مادران و کودکانی که در مردان و زنان فراموش»

 گوشاه و کناار کشاور   ها در که مانند گورستان ایزدههای زنگفتار فقر هستند، کارتانهگر میانه کشور غرب

هماین   را درست اینجا و دقیقاا  دهد. ما اینها مینظام آموزشی ناکارا که بودجه فراوانی هدر اند، رراکنده شده

یی تروتمناد  امریکاا  صنایع قیمت افولبه دت چندین دهه، ما صنایع تارجی را کنی . ... به محاال متوقف می

رهاا کاردی . یکایاک    ی تودماان را  هاا دفااع کاردی  درحالیکاه مرزهاا     ایر ملات کردی . ماا از مرزهاای سا   

هاا امریکاایی کاه    ستادی  بدون اینکه به میلیاون و به کشورهای تارجی فر تعطیل کردی را  مانیهاکارتانه

شود بایاد  گرفته میتجارت، مالیات، مهاجرت، امور تارجی  که دربارهفکر کنی . ... هر تصمیمی  بیکار شدند

. ما باید از مرزهای تود در برابر تساارت و تخریبای کاه ساایر     باشدیی های امریکابه نفع کارگران و تانواده

کنند حمایت کنی . ، و نابود کردن مشاغل ما وارد میهای ماکشورها با ساتتن محصوالت ما، دزدیدن شرکت

ا مان را به امریکا بازتواهی  گرداند. ممنجر تواهد شد. ما مشاغلاقتصادی ما گرایی به رونق و قدرت حمایت

 « د.تواهی  گردانبازتروتمان را  و رویاهایمان

ژانویه  22ای از سخنرانی دونالد ترامپ بود که به مناسبت شروع ریاست جمهوری تود در مطالب باال گزیده

است. او از قدرت قصه گفاتن و شاعار دادن تیلای     1گوییایراد کرد. ترامپ استاد بیان داستان و قصه 2212

داستان اصالی دونالاد    به سمت تود جلب کند.به تش  آمده را آزرده و رای مردم  تتوب آگاه بود و توانس

های  جزئیاات    کنناده اسات  شعاری تحریک در عین حال که 2«گرداندعظمت را به آمریکا برمی»که  ترامپ

باه  تواسات  میدر مرز با مکزیک، « ساتتن دیوار»شعار ترامپ با ی ندارد. به همین ترتیب، و روشن مشخص

داد کاه بارای   مای را وعاده  این « دیوار»شعار  .به امریکا جامه عمل بپوشاند مهاجرت و ممنوعیت دودیتمح

 درامنیات   ایجااد  روانشاناتتی  حسو  وجود داردساده  عملی یک راهکارو ریچیده  مسائل سخت ی ازبسیار

هاای تراماپ مانناد    ههمچناین باا برتای از دیگار ایاد      ساتتن دیوار شعار .داددهندگان میبه رایمرزها را 

به و آزادی تجارت بازکردن مرزها  ازهای باالتر همخوانی داشت و برای کسانی که تعرفهوضع گرایی و حمایت

و باه   های تود را تیلی توب بفروشاد . ترامپ توانست این ایدهجذاب بودشدن تشمناک بودند علت جهانی

 .ریاست جمهوری برسد

                                                           
1 Narrative 
2 “Make America Great Again” 
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کامال  غیرمنتظره  2212امریکا در هشت  نوامبر به ریاست جمهوری را ترامپ  انتخاب دونالدبا این وجود باید 

هاا و  شد و با ارائه ایدهدانست. اگرچه وی نامزد حزب جمهوریخواه بود به شکل سیاستمداری غریبه دیده می

وی تجربه های التقاطی به مبارزه انتخاباتی ررداتت. چون ترامپ و بسیاری از اعضای کابینه انتصابی سیاست

اقتصاادی دولات وی را    هاای سیاساتگذاری  سیاسی یا حکومتداری ندارند، دشوار اسات کاه بتاوان اولویات    

شهرتی کاه باه   اس  و و  دارد مستغالتای که ترامپ در امالک و با توجه به ریشینه و تجربه .کردبینی ریش

 ها باه چاه اصاولی   ام تدوین سیاست، هنگبه دست آوردمند به انجام معامالت سودآور نوان یک تاجر عالقهع

را برتواهاد   و اهال معاملاه   ناه یاگراعمل لیه این بود که او رویکردیهای اورایبند تواهد بود؟ حدس و گمان

 . ایدئولوژیک اصول به رایبندی تااست  مصالحه بیشتر در ریگزید که 

از و  است یافته اتتصاصی انتخاب وی این شماره از بولتن اقتصادی به ردیده ترامپ با تاکید بر اترات اقتصاد

های رورولیستی ترامپ و اترات آن بار اقتصااد امریکاا و بقیاه     ابتدا به وعدهتشکیل شده است. زیر سه بخش 

تصوصایات  دربااره  روشانفکران و اندیشامندان اقتصاادی    برتی شود. در بخش دوم دیدگاه جهان توجه می

 و بررسای  وی جمهاوری  ریاست دوران در بقا حفظ ونگیچگ شخصی و ابعاد شخصیتی ترامپ بررسی شده و

گیاری  ابزارهای در اتتیار ترامپ برای انتقاام  دربارهبخش رایانی و مه  سوم در  .شودمی توصیه بینیواقع به

. سپس سه سناریوی احتمال وقوع شودداده میتجاری و قدرتی که به رشتوانه قوانین در اتتیار دارد هشدار 

د. باا باه قادرت    شاو تحلیال مای  جنگ تجاری نامتقارن و جنگ تجاری ناکام مانده  عیار، جنگ تجاری تمام

شدن و اینکه نظ  اقتصادی جهان باه کادام   آینده جهانیبه موضوع و چالش شاید مهمترین ، رسیدن ترامپ

ساایر   های ترامپ بار اقتصااد امریکاا و   تبعاتی که سیاست نیز . در انتهامربوب باشد سمت و سو تواهد رفت

 گیرد.گذارد مورد بحث و بررسی قرار میکشورهای جهان ازجمله اتحادیه ارورا و آلمان می

 اثرات آنترامپ و  تیسیپوپولی هاوعده -2

 پوپولیسم تشدید و ترامپ -2-1

 داری در ری تواهد داشات انتخااب  و ادامه که آتار گسترده 1331سال نیمه دوم نامنتظره در  عیاز وقا یکی

 نزدیک باه ریکا با سه  بود. آم وی رسیدن قدرت به و متحده ایاالت جمهوری ریاست عنوان به ترامپ دونالد

دالر از  تریلیاون  11، اقتصااد امریکاا بایش از    2211)بر اساس آمارهای سال  جهانیات درصدی از تولید 21



  
  

6 
 

هاای  ته به قیمت)الب اقتصاد جهان نیبزرگترهنوز ه  ، 1دهد(تریلیون دالری جهان را تشکیل می 21اقتصاد 

 گیارد مای کشاور   نیا و تصمیماتی کاه ا  آیددالر جاری بازار و نه شاتص برابری قدرت ترید( به حساب می

 و مبتنی بر آرای اکثریت مردم های دموکراسینظام تیتاص گذارد.می ی جهاناترات زیادی بر همه کشورها

دهاد  شواهد نشان مای شود. اما گذار میوا اشخاص مختلفو  احزاببه  ایهدور صورتکه قدرت به  این است

از بیشترین تاا کمتارین   کردی  و آنها می هیاز اشخاص مناسب برای ریاست جمهوری امریکا ته یاگر فهرست

دونالاد تراماپ در انتهاای ایان      بیشتر مردم جهاان، قطعاا    دیداز  شدند،میمرتب و درجه شایستگی ترجیح 

 رفت.گفهرست جای می

کاه   یباشد، کسا  یو نظام یاسیکه فاقد هرگونه تجربه س ی به تود ندیده استجمهورسیتاکنون رئ آمریکا

توطئه بچسبد و سرشار از تناقضات باشد. اماا از هماه مهمتار     یرا کتمان کند، به تئور قتیحق یعاد یلیت

 یزهایچ و درمانسالمت و  ،یستاناتیمهاجرت، مال ،یترامپ درباره تجارت تارج یی کههاوعده شتریب نکه،یا

 کاهش تواهد داد. یبلکه حت دهدینم شیافزانه تنها را  یبه و دهندگانیرفاه رأ ،داده است گرید

در  ،تود عمال کناد   ی انتخاباتیهانشان داده است قصد دارد به وعده به قدرت رسیدن در مدت کوتاه که او

اطاالع باوده و   بای  کاامال   ، در داناش اقتصاادی  اسات  روابط تارجی با نادانی و بیرحمای اااهر شاده   عرصه 

شادت مخادوش کارد و    آمریکاا را باه   یانتخابات، چهره جهاان  جهینت دارد. یبارهای شخصیتی فاجعهویژگی

. دربر تواهاد داشات   نیالت یارورا و آمریکا ا،یآس یبرا یجد یهاسکیترامپ احتماال  ر یتارج یهااستیس

 یو دیشاا  جاه یرا سارتورده کناد. درنت   انشیا امح شاتر یب یو یداتلا  یهااستیهست که س زین یلیاما دال

 یداتلا  یکند و احتماال  نااآرام  دیبدمد، تفرقه را تشداتتالفات هویتی )دینی و نژادی( وسوسه شود بر آتش 

 وجود آورد.ه ب

 ستی. رهبران رورولستیمورد، ترامپ اصال  تنها ن نیاست. متاسفانه در ا س یرورولآشکار  هایهمه نشانه نهایا

ماه ژوئن  یررسدر انگلستان رس از همه یتا حد ی)حت گرید یو جاها مجارستان، لهستان، هیزوئال، ترکدر ون

 لیاراده اصا » ینادگ ینما یبا ادعا کنندی، احساس م2(معروف شد تیبرگزبرای تروج از اتحادیه ارورا که به 

                                                           
1 World Bank Group; http://data.worldbank.org/country/united-states 

جامعه در شدن و تحول نیروی کار و جهانی که بر پیامدهای تغییرات عمیق ناشی از -دیدگاه ناامنی اقتصادی- ها از پوپولیسمدرباره پشتیبانی گسترده توده 2

 ورزد به منبع زیر نگاه کنید: اقتصادهای پساصنعتی تاکید می
https://www.cfr.org/interview/what-brexit-reveals-about-rising-populism 

https://www.cfr.org/interview/what-brexit-reveals-about-rising-populism
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 ایا برداشته را  شیبر قدرت تو یو حقوق یقانون یهاتیرا دارند که محدود اریقدرت و اتت نیا «یمردم واقع

 کنند. تضعیف

  بود؟ چه ترامپ هایوعده -2-2

 ردیدار اصلیهای ریاست جمهوری ترامپ هرج ومرج زیادی بوجود آورد برتی مضامین همااینکه نخستین  اب

بر آن نهاد( رویکرد جدیدی برای بازتوزیع تاروت   یاست. سیاست اقتصادی ترامپ )اگر بتوان چنین نامشده 

 ققتح امریکا از کشور معینیبه مناطق ویژه و توجه جدید مشاغل  ایجاد دستورات مبنی بره از طریق است ک

یک  دولت وی فاقدشود و دیده نمی ترامپی به عنوان معمار سیاست اقتصادی تاص شخصبا اینکه یابد. می

شناساایی کارد     یر رابه شرح ز های مشترکهموضوعات و زمینبرتی توان اما می، است اقتصادی جامع طرح

زناد و مواناع واردات   ترامپ از همان ابتدا تهدید کرد که تعهدات مربوب به توافقات تجاری دیررا را به ه  می

( تاروج از شاراکت دو ساوی    1دهد. تهدیادات اصالی وی عباارت بودناد از )    به امریکا را بشدت افزایش می

یا در غیاراین صاورت   « معامله بسیار بهتری صورت بگیردتا » 2( تجدید مذاکره ریمان نفتا2؛ )1اقیانوس آرام

هار  »تر، او وعاده داد  ( مته  کردن چین به دستکاری در نرخ ارز تود. به طور کلی3تروج از این ریمان؛ و )

کناد و  شود را شناسایی میگونه نقض توافقات تجاری یک کشور تارجی که به زیان کارگران ما استفاده می

 «کند.ها استفاده میالملل برای رایان دادن به این سوءاستفادهقوانین امریکا و بین از هر ابزاری تحت

درصدی بر واردات قطعات تاودرو   31و چین درست رفتار نکنند، تعرفه او همچنین تهدید کرد اگر مکزیک 

ت که اگر ایان  کند. عالوه بر اینها او ااهار داشاز چین وضع می درصدی بر همه واردات 51مکزیکی و تعرفه 

رس ما اقدام به تجدید مذاکره کرده یاا از ایان   »ها در سازمان تجارت جهانی به چالش کشیده شود سیاست

 «شوی . ... سازمان تجارت جهانی یک فاجعه است.سازمان تارج می

                                                           
1 Trans-Pacific Partnership 

فوریااه  4کشااور شاشاایه اقیااانو،  را  براات کاای  ایاا  کااه در  12گااراری و مرااررات گااراری باای  ک توافااق تراااری  یاارمایهیاا مااان تراااری اقیااانو،  را  پی
و، اقیانویاایه در مااراکرات شااراک  دو یااوی اقیااان-یااال مااراکره نهااایی شااده ایاا ش دوازده کشااور در یرتایاار من رااه  یاایا 7در  وکلنااد نیوزیلنااد بعااد از  2۱16

 مریناا  اند: ایاترالیا  برونیای  کاناادا  شایلی  ،اپا   ماالتی  منتیاک  نیوزیلناد  پارو  یانگاپور  ایاارت متحاده  مریناا  و ویتناا ش ایاارت متحاده                  را  شرک  کرده
ایا  مسایله گ:ا  و گاو کاردیمش       مادت زماان زیاادی راجاع    »ای  پیمان را امضا کرده ای ش ترامپ پا  از امضاای ایا  دیاتور اجرایای تویام اوباماا  گ:تاه باود:          

اعام  کارد از ایا  پیماان کناار خواهاد نشسا ش او باا امضاای           2۱16وی در ناوامبر  « کشاوری  باه یاود کاارگران  مریناایی خواهاد باودش        12خروج از ای  پیمان 

 .،انویه کناره گیری  مرینا از ای  شراک  را اعم  کرد 23فرمان اجرایی در 
2 North American Free Trade Agreement: 

 ریتی شدشپایه 1۹۹4ای ای  که در قرارداد ترارت  زاد  مرینای شمالی یک یازمان من ره
گراری میان کانادا  منتیک و  مرینا در های ترارت و یرمایهای  یازمان یه عضو دارد که عبارتند از  مرینا  کانادا  و منتیکش طبق موافرتنامه ن:تا تما  محدودی 

درصدی محصورت  6های ترارت محصورت کشاورزی میان  مرینا و منتیک به یرع  برداشته شد و تعرفه رف ش اکثر تعرفهل بتدریج از بی  مییا 15مدت 
نتیک یال شرف شدش تعرفه خواربار و منسوجات در مدت ده یال در هر یه کشور شرف شدش م 15ها( در مدت ها و یبتیکشاورزی )شامل ذرت  شنر و برخی میوه

 .ها برداشته شودگراری  مرینا و کانادا بگشاید و تما  محدودی قرار بود بخش مالی خود را به روی یرمایه
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 تواند تسارت جدی به اعتبار نظام تجااری جهاان بارای   رویکرد کلی که دولت ترامپ به کار گرفته است می

سالهای متمادی وارد کند. دو عامل حکایت از جدی باودن ایان قضایه دارد. نخسات، ماوجی از احساساات       

گرایانه و رورولیستی به راه افتاده است که بسایاری از مساائل اقتصاادی رایش روی طبقاات متوساط و       ملی

عادد طای کاارزار    داناد. دوم، در تهدیادهای مت  الملال و مهااجرت مای   کارگران شاغل را ناشی از تجارت بین

شده اسات و امریکاا بایاد باا آن     انتخاباتی ترامپ یک اصل واحد وجود داشت  نظام جهانی فاسد و دستکاری

کرد کسری تجااری  بجنگد. چنین دیدگاهی در برنامه اقتصادی انتخاباتی ترامپ مشهود بود که استدالل می

ور متقلب و متخلف نیست؛ بلکه بزرگترین آنها های تجاری ناعادالنه است و چین تنها کشرویه»امریکا نتیجه 

 «است.

اتری مطلوب بر جامعه امریکا و رسد بعید به نظر می دداشته باشوجود اگر چیزی به نام اقتصاد ترامپی حتی 

کشاور   یکاه بارا   ی راالمللا نیب یتجار استیس همان اگر ترامپ قرار بود نجاستیا نکته. جهان داشته باشد

ی و نکاه ی. جالب اشدمیورشکست  شیها رلببرد، سا بکارتویش نیز وکار در کسب دهدیم شنهادیر کایامر

 از محصاوالت  شیهاا تمام اجناس هتال  که کندیم غیو تبل تیحما« بخر ییکایجنس امر»از شعار  در حالی

کل و باه شا  است  انهاندازتفرقه اقتصاد ترامپی بسیار .1تشکیل شده است یارداتو و یتارج یساتت کشورها

تمرکاز و هادف   باشد  اقتصادی اصول کارایی مبتنی بربه جای اینکه راهبرد وی  کند.سیاسی عمل میکامال  

بایش از   در مجماوع اقتصااد ترامپای   است.  قرار داده دشمنان برابردر تود روی طرفداران و موافقان تود را 

جهاانی امریکاا تساارت     دامنه نفاوذ  و بیش از همه به اعتبار و کندآنکه شغل تلق کند، مشاغل را نابود می

با بقیه و مهاجرت کمتر حاضر به همکاری تارجی تجارت مهمی مانند که در موضوعات د، چرا زنشدیدی می

 اعتباار و وجهاه  باه ناام    هاای مها  امریکاا   یکی از سرمایه ،نگریکوته با ترامپ هایتواهد بود. برنامهجهان 

ایان   یرشاتیبان  منااطق ماورد  سمت را به  و امتیازهای امریکا هاانتردار کرده و را تدشه این کشور تارجی

 کند.بازتوزیع می کشور

انتخابات،  نیکرد. ا فیتضع قا یعم بوده استمند از آن بهره شهیکه هم را آمریکا «قدرت نرم»ترامپ  یروزیر

مانناد   ییهاا یژگدند. ویداینم نسبتآمریکا  بهکه هرگز  برانگیخت انیجهان ذهن دررا  یالتیو تما هادگاهید

                                                           
1 Trump's 'buy American' policy directly conflicts with how his own hotels operate 

http://www.businessinsider.com/trump-hotel-imports-2017-1 

Trump hotel rooms in D.C. have plenty of foreign-made goods 

http://www.cbsnews.com/news/does-trump-international-hotel-buy-american/ 
 

http://www.businessinsider.com/trump-hotel-imports-2017-1
http://www.cbsnews.com/news/does-trump-international-hotel-buy-american/
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و  ینیبا مهااجران و رناهنادگان، بادب    یدشمن ،یهراسگانهیتش  و بگرایی، ترویج های حمایتتبلیغ سیاست

نشسته است و آمریکا هرگاز   دیام یآمریکا ترس به جا استیدر عرصه س، انیجهان دیاز داینک . یواهتودت

 .گذشته نخواهد بود یدوباره همان آمریکا

هایی را اجرا تواهد کارد؟ و احتماال   شدن انتخاب شد، چه سیاستراندن موج جهانیبا وعده عقب ترامپ که

کننده است. ترامپ در کارزارهای انتخابااتی  نگران های اولیه کامال نشانه ها چقدر است؟موفقیت این سیاست

چناین سیاساتی باعاث     دیهی است کاه کند. کامال  بتود ریوسته وعده داد که تجارت تارجی را محدود می

. ایان گاروه از   شاد تواهاد   ،به تصوص کسانی که ک  درآمد هساتند  ،کنندگان امریکاییمصرفکاهش رفاه 

کنندگان نسبت به همتایان تروتمنادتر تاود، درصاد بیشاتری از درآمدشاان را صارف تریاد اناواع         مصرف

گرایای  است. در حالات حمایات   شان بسیار کاهش یافتهکنند که به لطف تجارت تارجی قیمتکاالهایی می

بپردازناد کاه رایش از ایان از ساایر      « ساتت امریکاا »آنها مجبور تواهند شد رول بیشتری بابت محصوالت 

شود و تقاضای جویی شرکای تجاری امریکا مواجه میشد. این سیاست به طور قطع با تالفیکشورها وارد می

رشد اقتصاد جهانی  احتماال با براه افتادن جنگ تجاری، و تارجیان برای صادرات امریکا را کاهش تواهد داد 

هایی که تجارت را کند تواهد کرد. عالوه بر این، با توجه به ارتباب متقابل اقتصادهای امریکا و چین، سیاست

شاود کاه اتکاای شادیدی باه      مریکایی میهای ابا چین را محدود کند باعث قطع زنجیره ارزش بیشتر بنگاه

 ای و مواد تام ارزان از چین دارند.های واسطهدههاواردات ن

اکت دو ساوی  لغو و تروج امریکاا از شار  تا اینجای کار، تنها سیاستی که در این زمینه به اجرا درآمده است 

احتمال جایگزینی چین باه  ین از این اقدام امریکا حمایت کرد، چرا که اقیانوس آرام است. جالب است که چ

 تعیین کند.راسا  روابط تجاری در آسیا را مربوب به رد تا قواعد جای امریکا وجود دا

ای انگیازه الزم  های حمایتگرایانه ترامپ به اجرا درآید و صنایع کارتاناه نکته مهمتر اینکه، حتی اگر سیاست

انبوه ای تواهند بود که به جای های مدرن ریشرفتهبرای بازگشت به تاک امریکا را ریدا کنند، اینها کارتانه

تمزد بااال باه عناوان ارراتاور،     داد نسبتا  اندک کارگر بسیار ماهر با دسا ها و تعکارگران ساده یقه آبی، با ربات

آالت مشغول کار تواهند شد. چنین شارایطی بعیاد اسات کمکای باه سرنوشات       تکنسین و مهندس ماشین

 کنند.میهای تجاری زندگی کارگرانی بکند که در مناطق تاتیررذیرفته از سیاست
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 تاثیر بر بقیه جهان -2-3

کنند و قانونی و غیرقانونی در آمریکا زندگی می به شکل یو جنوب یمرکز یکایهای امرعداد زیادی از ملیتت

هاای  . هماه ایان کشاورها از سیاسات    گیرناد ند همگی تحت تأتیر قرار مای های ترامپ عملی شواگر سیاست

تنثای   برایگرایی گذشته و تالش استراتژی بازگشت به حمایت گرایانه ترامپ نیز زیان تواهند دید.حمایت

. دهاد سوق مای  نزول و افولغیرقابل دفاع بوده و اقتصاد جهانی را به سمت  یها حرکتکردن رشد سایر ملت

 شارب کاه  باا ایان رایش   هاا اسات   بازنگهداشتن مرزها بر روی ورود و تروج کاالها و انسان ،رویکرد مناسب

 هاا آسایب دیدناد   کمک به کارگران داتلی که از ریشرفت فنای، تجاارت یاا ساایر چاالش     هایی برای کارراه

چیزهاایی   نکه با آمدن ترامپ اینهاا آ است تاسف جای هایی مفید هستند اما شود. چنین سیاستاندیشیده 

کاز  یعنای بار صانایع تمر   ، معموال اتر جغرافیایی دارد داتلیکاالهای رقیب  وارداتنیستند که تواهی  دید. 

ترکیبی از کمک به جوامع تاتیررذیرفتاه بارای    ،گذارد. بهترین واکنشیافته در مناطق تاص تاتیر منفی می

ایجاد منابع جدید اشتغال و کمک به کارگران است تاا مهاارت و شاغل جدیاد بیابناد. واردات ارزان اگرچاه       

رگران تارجی داشته اسات. رویکارد   کنندگان داتلی و کاای را بیکار کرده، اما منافع زیادی برای مصرفعده

و  بازارهای جهاانی را بااز    باید باشد فعال و همراه با ابتکار عملتدافعی بلکه  به شکل نه ، اقدام کردندرست

باا بکاارگیری   را مجباور کنای     نگهداری ؛ کشورهایی که مازاد تجااری عظای  دارناد )مانناد چاین(      رقابتی

شود و اتکای کمتری به تقاضای  تقاضای داتلی ث تشویق و گسترشهای رولی و مالی انبساطی، باعسیاست

باه   اناد و بیکار شاده  نداهی که از تجارت زیان دیدداتل د؛ به کارگران و جوامعباش )صادرات( داشته تارجیان

کمک کنی  نه اینکه باه حاال تاود    های نو، مهارت های اجتماعی و آموزشهای مختلف، مانند حمایتشیوه

 ها به اینکه مرتکب جرم فروش کاالهای ارزان شدند دست برداری .سازی ؛ از مته  کردن تارجیرهایشان 

. « یآماده کن هانیبدتر یاما تود را برا  یداشته باش هانیبه بهتر دیام»که  باشد نیا تواندمیدرست  راهبرد

اولویت را تنها به مناافع امریکاا    و به زع  تود «است آمریکا ویت اصلیاول» دیگویبا توجه به تز ترامپ که م

همکااری  و  تحااد ا یبارا  نهیزم ، رسزندبرا به ه   یالمللنیو نظ  ب یمیقد یهاشراکت تواهدمی و دهدمی

 .است ترفراه با همدیگر کشورها  ریسا

 با کشورهای ارورااتحادیه دهند. از  شیدر برابر آمریکا افزارا  شیوزن تو توانندیم نکیا نیو چ ارورااتحادیه 

متحد  گریبا همد رودیبر آمریکا دارد انتظار م ینفوذگذار یبرا یاندک ییتوانا به شکل فعلی که ایشدهمتفرق

 ها از موضع قدرت با آمریکا برتورد کنند. و تعرفه یرقابت استیمختلف مانند س یهانهیشوند و در زم
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های بیشاتر  نهیاست که هزاین شود انتظار یم لتبدی جهان یقدرت اول اقتصادبه  جیتدره ه  که ب نیچ از

و  نیمانند چ یجهان دیجدبرتر  یهاقدرت . به عبارت دیگربپردازد نسبت به گذشته بابت ابرقدرت شدن تود

از قبیل کماک باه    یجهان یعموم یو عرضه کاالها دیتول یهانهیهز بایدکنند میرا رر  کایامر یجاکه  ،هند

هاا بار دوش   ناه یهز نیا و تمام ا رندیرا بپذویق به تعامل و تشریک مساعی کشورها ایجاد امنیت جهانی و تش

 .فتدین کایامر

 خصوصیات ترامپ و شرایط جدید -3

 (1فریب )جفری ساکسعوام و ثروت حداکثرکننده پوتین، سه ترامپ: دوست -3-1

امپ به ریاست جمهاوری  ر تاریخ اتیر جهان هرگز شاهد تغییر رهبر یک کشور همانند به قدرت رسیدن ترد

ها را به سوی تود جلب کند. برای درک این قضیه که زنیای  که تا این حد توجه و گمانهکشور آمریکا نبوده

برداری کرد چنین تغییر رهبری چه معنایی تواهد داشت و از چه چیزهایی حکایت دارد باید از سه راز ررده

 ارد. چون که در واقعیت امر، سه نوع ترامپ وجود د

نخستین ترامپ، دوست والدیمیر روتین رئیس جمهور روسیه است. شور و شاوقی کاه تراماپ بارای راوتین      

های وی بوده است. با وجود دیدگاه جهانی ترامپ کاه  دهد سازگارترین بخش از شعارها و سخنرانینشان می

ای داناد، اشاتیاق و عالقاه   ورا( میهای تارجی )مانند چین، مکزیک، ایران و اتحادیه ارامریکا را قربانی قدرت

 دهد کامال  واضح است.که ترامپ نسبت به روتین نشان می

لاوح ماردان   کننده سااده البته درباره ارتباب ترامپ با روتین، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی ترامپ را تحسین

عااتی روسایه باه مادت     های اطالدانند و گروهی دیگر وی را ابزار دست سرویسقدرتمندی مانند روتین می

ای در این میان وجود دارد که اگر برتای  کنند. تقریبا  بطور قطع ماجرای رشت رردهزمان طوالنی معرفی می

تواند دولت ترامپ را نابود کند. حج  عظیمی از شواهد با جزئیات کامل نشان شایعات عجیب تایید گردد می

شده اسات. الیگارشای روسایه باه کماک      ا حمایت میهدهد که ترامپ به مدت چندین دهه با رول روسمی

هاای  ترامپ آمده و وی را از ورشکستگی شخصی نجات داده است و یکی از آنها حتی باه تعادادی از مکاان   

کارده اسات. و   عمل می کارزارهای انتخاباتی ترامپ سفر کرده است و شاید به عنوان واسطه از سوی کرملین

 1نخستین مدیر کارزار انتخابااتی وی؛ مایکال فلاین    2)شامل رل مانافورت بسیاری از اعضای ارشد تی  ترامپ

                                                           
1 Jeffrey Sachs 
2 Paul Manafort 
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موبیال و وزیار تارجاه     اگسانمدیر عامل سابق  2امنیت ملی به تازگی تلع شده وی؛ رکس تیلرسونمشاور 

دهای ریساک و وزیار بازرگاانی وی( همگای      های روشاش های صندوقیکی از غول 3فعلی وی؛ و ویلبر راس

 اند.های روسی داشتهروسیه یا الیگارش شهودی بامعامالت تجاری م

رسد ترامپ قصد دارد ریاست جمهوری را به منبع نسخه دوم ترامپ، تاجری حریص و طماع است. به نظر می

دیگری از تروت شخصی تبدیل کند. ترامپ برتالف تمام هنجارهای ریشین، و با نقض معیارهاایی کاه اداره   

کند، امپراتوری تجاری تود را حفظ کرده است و اعضای تانواده وی در ب میدولت را به شکل اتالقی ایجا

های جدید در اطراف جهان بهره برده و سود بیشاتری  گذاریتالش هستند از نام تجاری ترامپ برای سرمایه

 کسب کنند.

ها است کاه  ای بدون توقف از دروغفریب است. ترامپ زنجیره و رشتهسومین ترامپ فردی رورولیست و عوام

باه  « اتبار کاذب »رسانی درست به مردم را با اتهام های تبری در تصحیح سخنان وی و اطالعرسالت رسانه

کند. برای نخستین بار در تاریخ مدرن امریکا، رئیس جمهاور باه نحاو تهااجمی     ارزش میای بیادبانهنحو بی

اخ سفید از حضور نیویورک تایمز، سی ان کند. برای نمونه کمطبوعات را شیطانی و تهدیدکننده توصیف می

 ان، لوس آنجلس تایمز و رولیتیکو در نشست تبری سخنگوی مطبوعاتی جلوگیری کرده است.

استراتژیسات اصالی وی اسات کاه از      4تدمت اساتفان باانن  فریبی ترامپ در گویند عوامبرتی تفسیرها می

ن تارس باه   کند. ترامپ با رساندها دفاع میتمدنیک جنگ قریب الوقوع  ای مبنی براندیشانهدیدگاه تاریک

سات.  عاالم کارده ا  بخشی به امریکاا ا ایجاد ناسیونالیس  تشن و عظمت باالترین سطح ممکن، هدف تود را

فرمول چنین کاری را به طرز وحشتناکی  (آلمان در نازی حزب هایچهره ترینبرجسته از) 5هرمان گورینگ

توان تاابع دساتورات و   مردم را همیشه می»تبیین کرد  هانی دوم چنیناز سلول زندان تود رس از جنگ ج

های رهبران کرد. این کار راحتی است. فقط کافی است به مردم بگویید کاه آنهاا ماورد حملاه قارار      تواسته

ررستی و کشور را در معرض تطر اناداتتن تقبایح   اند و طرفداران صلح را به تاطر نداشتن حس وطنگرفته

 «دهد.ن روشی در هر کشوری نتیجه میکنید. چنی

                                                                                                                                                                                     
1 Michael Fellin 
2 Rex Tillerson 
3 Wilbur Ross 
4 Stephen Bannon 
5 Hermann Göring 
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واقعاا  یاک تراماپ     -فریاب دوست روتین، حداکثرکننده تروت، و عوام -نظریه دیگر اینست که هر سه ترامپ

هاای  شده است، و از وی برای ساال ها حمایت میهستند  ترامپ تاجر که مدت زمانی طوالنی از سوی روس

 کردند و حاال رئیس جمهور شده است.شویی تود استفاده میزیادی به عنوان یک روشش برای عملیات رول

کنند از طریق توسال باه حارص و آز،    آورند چون رشتیبانی عمومی را دارند و سعی میها دوام میفریبعوام

های نقد و مناافع  ررستی، نژادررستی و ترس و وحشت این رشتیبانی را حفظ کنند. آنها رولگرایی، وطنملی

دهناد  های انتقال درآمدی را به هواداران تویش نشان مای ها و ررداتتبه شکل کاهش مالیات با عمر کوتاه

های آتای تاامین   که از محل انباشته شدن بدهی عمومی و باقی گذاشتن صورت حساب ررداتتی برای نسل

راضای نگاه    های کاهش غیرقابال دوام مالیاات  . ترامپ تاکنون رولدارهای امریکایی را از طریق وعدهگرددمی

هاای اجرایای بارای اتاراج مهااجران غیرقاانونی و ممانعات از ورود        داشته است، در حالیکه با صدور فرماان 

 کشورهای اکثریت مسلمان، توجه ریروان طبقه کارگر سفید روست را به سمت تود جلب کرده است.

یید و میزان محبوبیت وی برای هیچکدام از این کارها، نتوانسته است ترامپ را تیلی محبوب نگهدارد. نرخ تا

درصاد راساخ    22درصد قرار داشت و  تقریباا    52سابقه حدود یک رئیس جمهور جدید در سطح رایین و بی

هاا،  های قضاایی بارای اقادامات اجرایای وی، جناگ باا رساانه       دهندگان دست رد به سینه وی زدند. چالش

های جدید درباره ترامپ و روسیه، این دیگ شاگریآید و افهایی که از افزایش کسری بودجه بوجود میتنش

 به سادگی از بین برود. دارد و رشتیبانی عمومی از ترامپ ممکن استجوشان را همچنان ررغلیان نگه می

رود که رهبران جمهوریخواه حمالت به وی را شروع کنند. اما به هی  وجه در آن صورت احتمال بیشتری می

را بارای بیشاتر در قادرت مانادن      -حتی جناگ  -به استفاده از ترس و تشونت نباید تمایل یک عوام فریب

های ترامپ بارای چناین کارهاای    دست ک  گرفت. و اگر روتین حقیقتا رشتیبان و شریک وی است، وسوسه

 تر تواهد بود. تطرناکی قوی

 (1یوشکا فیشر) بینی درباره ترامپیسمواقع -3-2

سیدن دونالد ترامپ، روشن شده است کاه های  نکتاه و حرکات     ا گذشت چند ماه از به ریاست جمهوری رب

ها بینها همان واقعتوان انتظار داشت. بدبختانه، مشخص گردید که بدبینتوبی از ریاست جمهوری وی نمی

اند  اوضاع واقعا به همان بادی تواهاد باود کاه آنهاا گفتاه بودناد. ساناریوهای بادترین حالات، ایناک            بوده

                                                           
1 Joschka Fischer 
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هاای  اند. هر امیدی به اینکه شرایط واقعی در زمان به قدرت رسیدن، یا واقعیات نا شدهسناریوهای حالت مب

سیاسی و اقتصادی، ترامپ را وادار به رعایت هنجارهای سیاست داتلی و تارجی متعارف کند اینک باید باه  

 عنوان آرزوهای محال کنار گذاشته شود.

گامی که چهل و رنجمین رئیس جمهاور امریکاا بایاد    طلبد. هنبینی، رذیرش یک حقیقت بنیادی را میواقع

یا که تضعیف آن یکی  -کندکه اقتدار وی را به واسطه تفیک قوا محدود می -بین تقویت قانون اساسی امریکا

کند. دولت ترامپ قصد دارد به چیزی کمتار از تغییار   را انتخاب کند، او به احتمال زیاد دومی را انتخاب می

 ضایت ندهد.رژی  در واشنگتن ر

دیر یا زود، اصطکاک بین رئیس جمهور و نظام قانون اساسی، یک بحران شدید ایجاد تواهد کرد که هساته  

رود و احتماال از نظر سیاسی غیرقابل تشخیص با گذشته تواهد بود. حمالت مداوم تراماپ  نظام را نشانه می

هی  جاایی بارای تفسایر     -ی قوه مجریهنهادهای ضروری برای تضمین راسخگوی -به قوه قضائیه و مطبوعات

 گذارد.متفاوت باقی نمی

حتی اگر نظام قانون اساسی امریکا برقرار و حاک  بماند، هرج و مرجی که طی ریاست جمهاوری تراماپ باه    

شود. اگر در این زمان ررآشوب یک حمله تروریستی به امریکا رخ دنبال تواهد آمد باعث تسارات دائمی می

کند مشابه تواهد داشت. آیا امریکا به بهانه این اتفاق به دام اقتدارگرایی افتادن را تجربه می دهد چه ریامدی

های رجب طیب اردوغان در حال وقوع است؟ قطعا  باید امیادوار باود   آنچه ه  اکنون در ترکیه و تودکامگی

 که چنین نشود اما این یک احتمال و امکان واقعی است.

، تاکنون از نقض ناگهانی اتحادهای موجود و تعهدات مرتبط در امان باوده اسات. اماا    المللیحوزه روابط بین

کند، این اتحادها و را تعقیب می« عظمت یافتن امریکا»گرایانه مادامی که ترامپ راهبرد انزواطلبانه و حمایت

 تعهدات در معرض تطر تواهند بود. 

هاای امنیتای   گرایی، و سیاستشدن به سمت حمایتجهانی بحران قانون اساسی در امریکا، تغییر رارادای  از

الملل داللت دارد و هی  نظ  مشابهی نیز در افق دیاده  انزواگرایانه جدید، بر ازه  گسیختگی جدی نظ  بین

تباتی مزمن حاک  تواهد باود؛ اگار ناه، برتاورد و حتای درگیاری       شود. اگر اوضاع توب ریش برود، بینمی

 شود. تبدیل می نظامی به امری عادی
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ها را متحمل تواهد شد. رس ریزد، ارورا ضربات این شوکهنگامی که ترامپ نظ  موجود جهانی را به ه  می

از جنگ جهانی دوم، ارورای غربی قادر به شکوفایی شد چون دو وعده بزرگ از سوی امریکاا وجاود داشات     

ت آزاد. اما اکنون، در شرایطی که همه ارورا زیر حمایت نظامی در برابر تهدید اتحاد شوروی و تشویق به تجار

های ریشاین تاود نادارد. در هماین اتناا،      گیری روسیه قرار دارد، تمایلی به ایفای نقشتهدید فزاینده انتقام

های شدیدی که اتحادیه ارورا به تود وارد کرده است، آشکارا چنان ضعیفش کرده اسات کاه قاادر باه     زت 

 جایگزین برای وضع موجود و رو به ویرانی تویش نیست. بسط و توسعه یک الگوی 

اتحادیه ارورا نیاز شدیدی به توسعه ابزارهایی برای دفاع از تویش در برابر هر دو تهدیدهای درونی و بیرونی 

دارد تا منطقه یورو را تثبیت کند، و آرامش و عقالنیت را در مذاکرات بعدی برگزیات باا انگلساتان تضامین     

دهد که برای دفاع چندجانباه، جناگ علیاه تروریسا  و حمایات از      زیت این واقعیت را تغییر نمینماید. برگ

 مرزها وجود همکاری ضروری است.

دولات عضاو باقیماناده را باه تطار       22که این اتحادیاه باا   تردیدی نیست که اتحادیه ارورا نباید هر چیزی 

ای باید همچنین مراقب باشند که از هر گونه نتیجاه  کنندگان در هر دو طرفاندازد قبول کند. اما مذاکرهمی

کند ررهیز کنند. همانطور که تجرباه باه ماا     تواند سمینهایت میکه روابط انگلستان و اتحادیه ارورا را تا بی

یابد. منافع مشترک ارورا باقی تواهد ماناد و اکناون آنهاا    دهد، زندگی حتی رس از طالق ادامه میتعلی  می

 کند.هایی است که رئیس جمهور جدید نافرمان امریکا ایجاد میت ریسکشامل مدیری

 (1جوزف استیگلیتز) عصر ترامپ چگونگی حفظ بقا در -3-3

ر مدت کوتاهی که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شده است موفق به گسترش هرج و مرج و نااطمینانی د

آور شاده اسات.   سارگیجه آهنگای  کناد( باا   یای از ترس و هراس که روی هر تروریستی را سفید م)و درجه

کنند تا به نحوی تعجبی ندارد که شهروندان و رهبران در حوزه کسب و کار، جامعه مدنی و دولت تالش می

 مناسب و تمربخش واکنش نشان دهند.

 هر ااهار نظری درباره مسیر ریش رو لزوما  موقتی است چون که ترامپ هنوز مقررات مفصل تود را ریشنهاد

های اجرایای وی واکانش نشاان ندادناد. اماا      رگبار فرمان در برابرکامل ها بطور نداده است و کنگره و دادگاه

 نیست. آن توجیهی برای انکار ،تشخیص نااطمینانی

                                                           
1 Joseph Stiglitz 
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کند باید جدی گرفته شود. رس از انتخابات گوید و توییت میبرعکس، اینک روشن است که آنچه ترامپ می

اش گرایی را که در کارزارهاای انتخابااتی  تقریبا همگانی وجود داشت که او هر گونه افراب در ماه نوامبر، امید

رردازی و توه  هنگامی که گذارد. قطعا این تصور وجود داشت که این استاد تیالداد به کناری مینشان می

یرد شخصایتی  گدر دست می -شودآنچه اغلب قدرتمندترین منصب در جهان نامیده می-مسئولیت سنگین 

 متفاوت برتواهد گزید.

کنند. اما دهندگان تصویر تود از آنچه دوست دارند او باشد ترسی  میانتخاب هر رئیس جمهور جدید، رایبا 

ترامپ جایی برای تردید باقی نگذاشت که قصد دارد هر آنچه را گفته است اجارا کناد  ممنوعیات مهااجرت     

یک، تجدید مذاکره توافق تجاارت آزاد امریکاای شامالی )نفتاا(، لغاو      مسلمانان، کشیدن دیوار در مرز با مکز

 کنند.، و بسیاری چیزهای دیگر که حتی حامیانش ه  تایید نمی22121فرانک  -اصالحات مالی داد

هایی تاص از نظ  اقتصادی و امنیتی ایجااد شاده راس از جناگ     ها و سیاستبا اینکه گاهی اوقات به جنبه

ای از دیگر نهادها و مناسبات انتقاداتی وجود دارد، مان ملل، ناتو، اتحادیه ارورا و شبکهجهانی دوم شامل ساز

اما تفاوتی بزرگ است بین تالش به اصالح این نهادها و مناسبات تا که توانایی تدمت کردن آنها در جهاانی  

 دارد.بهتر افزایش یابد تا اینکه دستوری داده شود که سعی در نابود کردن یکسره آنها 

شادن، اگار باه تاوبی     بیند. در واقعیت امار، جهاانی  ترامپ جهان را برحسب یک بازی حاصل جمع صفر می

حال چه  -برد اگر که دوستان و متحدانشمدیریت شود، یک نیروی حاصل جمع مثبت است  امریکا نفع می

کناد  ریش گرفته است تهدید میتر بشوند. اما رویکردی که ترامپ در قوی -استرالیا، اتحادیه ارورا یا مکزیک

این نیرو را به بازی حاصل جمع منفی تبدیل کند  امریکا نیز در کنار سایر کشورها در این بازی ترامپ زیان 

 تواهد دید.

امریکا در اولویت »این رویکرد از همان سخنرانی معارفه وی به ریاست جمهوری آشکار بود، که از تکرار شعار 

هاای ریشاین   صحه گذاشات. دولات   هایشترین طرحتاریخی، بر تعهد تود به زشتبا لحن فاشیستی « است

هاایی کاه آنهاا    گرفتند. اماا سیاسات  امریکا همیشه مسئولیت تویش برای ریشبرد منافع امریکا را جدی می

تصاد ها نیز از اقکردند معموال برحسب درکی روشن از منافع ملی بود. آنها باور داشتند که امریکاییدنبال می

                                                           
اوبامااا  رئاای  جمهااور  مریناا  ریااید و تغییاارات بساایاری را باار  بااه امضاای بااارا    2۱1۱،وئیااه  21کننااده  کااه ایااتری  و ش:ا اا  مصارف قاانون اصااما وال  1

هاای صانع  خادمات ماالی  مریناا را      یرفصال دارد و هماه جنباه    16های مالی و غیار ماالی  مریناا تحمیال کارده ایا ش ایا  قاانون         های مربوط به شرک رویه
 تح  تاثیر قرار داده ای ش
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تر و شبکه اتحاد بین کشورهای متعهد به دموکراسی، حقوق بشار و حاکمیات قاانون منتفاع     جهانی رررونق

 شوند.می

هاای کلیادی   ای روشن در آمدن ترامپ وجود داشته باشد، حس همبساتگی جدیاد بار سار ارزش    اگر نقطه

ترامپ و تی  وی چه به شکل رنهانی ستیزی، که ازقبیل مدارا و برابری است، که با آگاهی از نژادستیزی و زن

گردد. و این همبستگی به شاکل جهاانی درآماده اسات کاه تراماپ و       یا آشکار، تجس  آن هستند حفظ می

 متحدان وی با انکار و اعتراض در سراسر جهان دموکراتیک مواجه هستند.

نگرانی و اعتراض نسبت باه  ها شروع به ابراز به همین ترتیب، در سراسر امریکا، کارمندان و مشتریان شرکت

کنناد. حقیقتاا برتای رهباران     هایی کردناد کاه از تراماپ حمایات مای     مدیران عامل و اعضای هیات مدیره

اند. در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در داووس، تعداد گذاران از حامیان ترامپ شدهها و سرمایهشرکت

زدایای اغاوا شاده    ترامپ برای کاهش مالیاات و مقاررات  های زیادی از مدیران عالی در سخنان تود از وعده

 رذیری مخالفان نکردند.گرایی و عدم تحملای به روحیه وی در حمایتکه هی  اشارهطوریبودند، به

هاا  تر از این ازدست دادن شجاعت است  واضح است که تعاداد زیاادی از مادیران شارکت    کنندهحتی نگران

ترسند صدایشان را بلند کنند کاه مباادا تاود )و قیمات ساهام      نتیجه می نگران واکنش ترامپ هستند و در

هاای  هایشان( هدف یک ریام تویتری از سوی ترامپ شوند. ایجاد ترس گساترده یاک نشاانه از رژیا     شرکت

 بینی .است و اکنون آن را در امریکا برای اولین بار در زندگی تود می 1اقتدارگرا

ها مفهومی انتزاعی بود اینک کامال  عینی نون، که زمانی برای بیشتر امریکایینتیجه اینکه اهمیت حاکمیت قا

سپاری و تجارت تارجی را تواهد جلوی برونو ملموس شده است. تحت حاکمیت قانون، اگر دولتی واقعا  می

ود آورد و رفتاار  های مناسب بوجا گزیند تا انگیزهبگیرد باید ابتدا قوانینی را به تصویب برساند و مقرراتی را بر

هاای تااص   نامطلوب را مانع شود. در محیطی که قانون حاک  باشد، سعی در ایجااد تارس و تهدیاد بنگااه    

 شوند.تورده به عنوان تهدید امنیتی معرفی نمیشود یا رناهندگان مضطرب و زت نمی

هاای  لوه دادن انکاار ارزش های معتبر امریکا مانند نیویورک تایمز و واشنگتن رست، تاکنون از عادی جرسانه

اند. این شرایطی عادی برای امریکا نیست که رئیس جمهور شروع به امریکایی از سوی ترامپ تودداری کرده

های نظامی و اطالعاتی در هسته سیاستگذاری امنیت ملای  کند؛ باالترین رسترد کردن استقالل قضایی می

                                                           
1 Authoritarian regimes 
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د؛ و در مواجهه با آترین آزماایش موشاک بالساتیک کاره     کنرا با هواداران راست افراطی تود جایگزین می

های اصلی در عصر جدید، این تواهد کند. یکی از چالششمالی، شروع به تبلیغ کسب وکار دتتر تویش می

 بود که هشیار باقی ماند و هر زمان و هر جا که الزم بود مقاومت کرد.

 (1ی هاماداکویچ) دموکراسی است ترامپ در حال به بازی گرفتنچگونه  -3-4

ها، متحدان کننده و رفتار اغلب عجیب و غریب دونالد ترامپ با سیاستمداران و رسانها توجه به مواضع نگرانب

دانند چگونه روابط تود را با وی تنظی  کنند. ترامپ نه فقط آداب و دشمنان تود، رهبران جهان ااهرا نمی

گیرد. ترامپ عمدتا به وکراسی امریکایی را به بازی میهای دمکشد بلکه بنیانسیاسی مرسوم را به چالش می

دهندگان امریکایی از وضع اقتصاد و سیاستمدارانی کاه بار   یک دلیل انتخاب شد  درصدی قابل توجه از رای

شدن به معنای اشاعه و انتشار جریان کار، کاال، تدمات، کردند ناراضی و معترض بودند. جهانیآن نظارت می

 و فناوری در سطح جهان، به هر کسی به استثنای آنها نفع رسانیده است. رول، اطالعات،

 کل در تروت تلق شدن و تجارت آزاد، رتانسیلدرحالیکه جهانیدهندگان یک استدالل ه  داشتند. این رای

سات  اند که سهمی عظی  و نامتناسب از منافع را باه د ها بودهدارد اکنون تنها تروتمندترین را جهانی اقتصاد

 131به میزان  2213تا  1312اند. در امریکا، درآمد یک درصد تروتمند باالیی جامعه در فاصله سالهای آورده

 درصد رشد کرد. 11درصد رایینی تنها  32درصد افزایش یافت درحالیکه دستمزد 

و  2زدهاکنون شکاف واضحی بین کارگران درگیر مشکالت روزمره زندگی در منطقه به اصطالح کمربند زنگ

میلیاردرهای بسیار موفق سیلیکون ولی و وال استریت وجود دارد. تنها کسانی که از بحران اقتصادی جهانی 

 بدون ضرر بیرون آمدند ااهرا همان کسانی بودند که باعث آن بحران شدند. 2221

از تارس و   بارداری کارد. او  ترامپ در کاارزار انتخابااتی تاود از ایان شاکاف و فاصاله باه نفاع تاود بهاره          

های این گروه تاص از تانوارهای طبقه کارگر استفاده کرد و باه آنهاا اطمیناان داد کاه تشا  و      نگرانیدل

هدایت کنناد یعنای   « تشکیالت» غضبشان را نه صرفا  به سمت تروتمندان )مانند تود ترامپ( بلکه به سمت

ری دارند. برای یک سیاستمدار بیرون سیاستمداران جریان اصلی که معلوم شده است با وال استریت سر و س

                                                           
1 Koichi Hamada 
2 Rust Belt  

 منظور مناطری از امرینا که دارای صنایع فورد و خودرویازی رو به افول  کارخانرات قدیمی  و جمعی  در شال کاهش هستندش
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کشاد ایان   از ساتتار قدرت که سیاستمدار وابسته به تشکیالت )هیالری کلینتون دموکرات( را به چالش می

 تاکتیک موتری بود.

اما اینک انتخابات رایان یافته است و وقت آن رسیده است که ترامپ به مردمی که او را انتخاب کردند کمک 

تواهد به آنها کمک کند و آیا واقعا چنین قصدی دارد یاا تیار.   روشن نیست که او چگونه میکند. اما هنوز 

و بسایاری   -در واقع، اگر ترامپ بخواهد به شعارهای انتخاباتی تود عمل کند، درنهایت به این گروه از مردم

 زند.ضررهای حتی بیشتری می -های دیگرگروه

جلب حمایت مردم، اغلب به دنبال یافتن مقصران )تصوصا مهاجران و  ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی برای

صادرکنندگان اصلی جهان در حال توسعه ازقبیل چین و مکزیک( بود. اما مشکل اینجاست کاه اتوماسایون   

ای صانعتی در  تطوب تولید و نه برونسپاری یا مهاجران بود که باعث بیکار شدن کاارگران صانایع کارتاناه   

 امریکا شد

های انتخاباتی تود عمل کند مثال جلاوی ورود مهااجران را بگیارد و تعرفاه     ظور اینکه اگر ترامپ به وعدهمن

جویی از سوی شارکای  کند. او با چنین کارهایی باعث تالفیباالیی بر واردات ببندد واقعا مشکلی را حل نمی

ن به کل اقتصاد جهاانی و تاود   تجاری اصلی تود ازقبیل چین تواهد شد که در نهایت باعث وارد شدن زیا

 شود.امریکا می

شادن  شدن اسات باه جاای اینکاه تاالش کنای  جهاانی       رویکرد بهتر تمرکز بیشتر بر بهبود مدیریت جهانی

گاذاری  تر بارای جاذب سارمایه   های قویتوانست انگیزهاقتصادها را کاهش دهی . ترامپ برای شروع کار، می

 ها ایجاد کند.یکا مثل صنایع تودروسازی و بهبود زیرساتتهای اساسی اقتصاد امرتارجی در بخش

راذیر  های آسیبای است که ژارن با بکارگیری آن از بخششدن همان شیوهمدیریت کارآمد نیروهای جهانی

اقتصاد تود حمایت کرد. گشودن درهای تجارت تارجی به روی محصوالت کشاورزی باعث کااهش قیمات   

توانست تیلی راحت های معمولی شد در عین حال که میوجه سطح زندگی ژارنیمواد غذایی و بهبود قابل ت

هایی برداشت تاا از  به کشاورزان ژارنی آسیب بزند. توشبختانه دولت ژارن این ریسک را تشخیص داد و گام

کشاورزان تود ازجمله در مذاکرات توافق تجاری شراکت دو سوی اقیاانوس آرام حمایات کناد )کاه ایناک      

 کند(.کل این توافق را رد می ترامپ
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آورد که ای است که جلسات ترامپ با نخست وزیر ژارن دالیلی از امیدواری بوجود میدر برابر چنین ریشینه

مقامات امریکایی ه  از چنین رویکردی ریروی کنند. اشکال کار این است که حتی اگر ترامپ ارزشی در این 

ن را به شیوه تاص تود رایش ببارد. او تااکنون نشاان داده اسات      کار ببیند، ممکن است بخواهد مدیریت آ

دهاد مشاابه هماان روشای کاه      معامالت شخصی دوجانبه را به دیپلماسای رسامی چندجانباه تارجیح مای     

 برد.وکار شخصی تود را ریش میکسب

دهاد. حال موضاوعات ریچیاده و اغلاب      در نظام دموکراسی، چناین معاامالت شخصای لزوماا  نتیجاه نمای      

آید نیازمند توافقات گسترده است و تضمین این توافقات مه  مساتلزم داشاتن   انگیزی که بوجود میقشهمنا

زودی تواهد فهمید، قانون اساسی امریکاا چناین   هاصول کلی روشن است. توشبختانه همانطور که ترامپ ب

 گذارد.اصولی را در اتتیار می

زمینی است که بر هر قانون دیگاری مقادم اسات. هماین     های غربی، قانون اساسی قانون برتر در دموکراسی

، یک 1قضیه در مورد امریکا صادق است. نویسندگان قانون اساسی امریکا با تمرکز بر نهادهای نظارت و توازن

های غیرمنتظره ناشی از هر کدام نوع سوراپ اطمینان برای نظام سیاسی ایجاد کردند تا آن را در برابر شوک

دد آن حمایت کند. در واقع تود ترامپ یک شوک غیرمنتظره است و این سوراپ اطمینان، های متعاز بخش

 یعنی تود قانون اساسی امریکا اینک مورد آزمون قرار گرفته است.

حقوق قانونی برای آزادی بیان و برگزاری آرام تجمعات همچنان محترم است و در مقیاسی گساترده اعماال   

ترامپ سر فرود نیاوردند که مهمترین مورد رد فرمان اجرایی وی برای ممنوعیات  ها در برابر شود. دادگاهمی

ورود شهروندان از هفت کشور اکثریت مسلمان به امریکا بود. اما آزمون دموکراسی هنوز تماام نشاده اسات.    

ظ کنناد.  ها باید استقالل تود را حفا دفاع از دموکراسی ادامه دهند و دادگاهمردم و رهبران کشورها باید به 

 کند.اینک کل جهان روی این آزمون حساب می

 ترامپ، جنگ تجاری و تبعات آن برای اقتصاد امریکا -4

 گیری تجاری ترامپانتقام -4-1

« به امریکاا اولویت دادن »رحالیکه دونالد ترامپ وعده داده است در حوزه سیاستگذاری اقتصادی از رویکرد د

کننده است که این رویکرد را صرفا  حمایتگرایی توصایف کارد. در   انگارانه و حتی گمراهکند، سادهریروی می

                                                           
1 Checks and balances 
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جویانه است، همانگونه که وی در سخنرانی مراس  معارفه تاود بار آن تاکیاد    عوض شیوه عمل ترامپ انتقام

سوی سایر کشورها حمایت کنی . کشاورهایی کاه    های وارده ازما باید مرزهای تود را در برابر آسیب»کرد  

 «کنند.دزدند و مشاغل ما را نابود میهای ما را میسازند، شرکتمحصوالت ما را می

تواهد قوانین حاک  بر اقتصاد ترامپ بر این باور است که اقتصاد جهانی علیه امریکا بسیج شده است و او می

گیری در عمل چگونه به نظر تواهد رسید اصاال   اینکه چنین انتقامجهانی را به شکل بنیادی تغییر دهد. اما 

هاای جاامع و شادید بار کاالهاای      روشن نیست. ترامپ هنگام کارزار انتخاباتی گفت که او آماده وضع تعرفه

وارداتی است. اما روشن است که وقوع چنین اتفاقی کامال بعید است. رایان دادن به توافقات تجاری موجاود،  

شود، دعوت به جنگ ها توسط امریکا میر گذاشتن قواعد تجارت جهانی که مانع افزایش یکطرفه تعرفهیا کنا

تجاری است که ریامدهای اقتصادی آنی و زیانباری به دنبال تواهد داشت. باورش دشاوار اسات کاه کنگاره     

 امریکا اجازه این کار را بدهد.

 ار دیگر را بکار تواهد گرفت.تر، دولت جدید چهار ابزدر سناریوی واقع بینانه

های تجاری ازقبیل عوارض ضددامپینگ است که معموال  برای مقابله ( نخستین سناریو استفاده از راه عالج1

های تجااری باه آساانی قابال سوءاساتفاده از ساوی       حلرود. اما این راههای تجاری ناعادالنه بکار میبا رویه

و هزینه باالی تولید آنها را با مته   رذیر نبودن صنایع داتلیا رقابتکنند تسیاستمدارانی است که سعی می

 کردن سایر کشورها به عملیات دامپینگ توجیه کنند.

دامنه عمل گسترده دولت ترامپ برای استفاده از این گزینه، تبر توبی برای تجارت جهانی نیسات. جهاش   

هاایی مابه  و   توان با اساتدالل این عوارض را میآفرین است نه تنها به این دلیل که عوارض گمرکی مشکل

برانگیز وضع کرد بلکه آنها اتراتی دومینووار دارند چون سایر کشورها نیز از تمهیاداتی مشاابه اساتفاده    سوال

 تواهند کرد.

شده است به این شکل که آمریکا مساتقیما  وارد ماذاکره و   ( دومین ابزار در اتتیار ترامپ، تجارت مدیریت2

شود تا صادرات تود را به امریکا کاهش دهند یا سه  بازاری آنها را محدود های تارجی میمله با شرکتمعا

هاا  به وضع موانع جدیاد هماراه اسات در صاورتی کاه آن شارکت       کند. چنین معامالتی معموال  با تهدیدمی

 همکاری نکنند.
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ها، فوالد، الوار، دگان تارجی تودرو، ریزتراشهامریکا به چنین توافقاتی با تولیدکنن 1312دهه برای مثال، در 

و ماشین ابزار رسید. امریکا در آن زمان موفق به تحمیل برتی شرایط شد که از سوی سازمان تجارت جهانی 

ای جدیدتر صنعت تودروسازی امریکا به دولات امریکاا فشاار آورد تاا شارطی در      ممنوع شده بود. در نمونه

که حداقل سهمی از بازار تودرو کره جنوبی باه صاادرات تودروهاای امریکاایی     توافق تجاری گنجانده شود 

گیرد و آنها را حتی توساعه تواهاد داد. اگار    اتتصاص داده شود. ترامپ احتماال  این ابزارها را مجدد بکار می

ی شااهد  گذاری در داتل را تشویق کند، بازود ترامپ بخواهد جلوی انتقال تولید به تارج را بگیرد و سرمایه

ساپاری و الزاماات   کنناد تاا بارای محادود کاردن بارون      توافاق مای  « داوطلباناه »ها تواهی  بود که شرکت

 سازی فشار وارد شود.محلی

است که به موجب آن امریکا با کشورهایی که از باز « تواهیتظل »( ابزار سوم مذاکرات دوجانبه استفاده از 3

امریکا از چنین ابتکاارات   1312کند. در دهه رند معامله به مثل میگیبودن اقتصاد امریکا سواری مجانی می

های اماروزی در نگارش   ای در تالش برای باز کردن بازارهای تارجی مانند ژارن استفاده کرد. نمونهدوجانبه

دولت جدید نسبت به چین تواهد بود. با توجه به تمایل امریکا برای اینکه از بازار بازرگ داتلای تاود، باه     

توان انتظار داشات یاک ویژگای برجساته     نوان اهرمی برای گرفتن امتیاز از سایر کشورها استفاده کند، میع

مذاکرات دوجانبه هدفگذاری به سمت چین باشد. اما بسیاری از دیگر کشاورها، تصوصاا  آنهاایی کاه دارای     

 های بالقوه باشند. مازاد تجاری با امریکا هستند نیز احتماال  هدف

« شارمنده کاردن  »جانباه باا   مین ابزار مورد استفاده ترامپ، اعماال زور اسات چاه باه شاکل یاک      ( چهار5

کنند یا با استفاده از نظاام حال و فصال اتتالفاات ساازمان      کشورهایی که او مدعی است عادالنه بازی نمی

ار افتاادن  تجارت جهانی. اگر او گزینه دوم را دنباال کناد، افازایش شادید در تعاداد اتتالفاات باعاث از کا        

شود. در همین اتنا، تود امریکا ممکان اسات باا اتهامااتی بارای ایان       های سازمان تجارت جهانی میدادگاه

ابتکارهای ترامپ روبرو شود. اگر ترامپ نخواهد به احکام صادره سازمان تجارت جهانی احتارام بگاذارد راس    

 اعتبار کل این نظام به مخاطره تواهد افتاد.

نظامی کاه امریکاا   -محور امروزی حرکت کند -ت به ه  زدن نظام تجارت جهانی باز قاعدهاگر امریکا به سم

تبعات جدی برای بقیه جهان تواهد داشات. تنهاا اگار ساایر کشاورها از وقاایع        -معمار اصلی آن بوده است
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 توانناد جویاناه اساتفاده شادند درس بگیرناد مای     هاای تجاارت انتقاام   های ریشین، هنگامی که شایوه دوره

 دستی کرده و اترات اقدامات ترامپ را کاهش دهند.ریش

های تود را در متنوع ساتتن مقاصد صادراتی تویش باه بازارهاای   برای شروع کار، همه کشورها باید تالش

ای بین کشورهای در حال توساعه رتانسایل   جدید چند برابر کنند. در ادغام بازارهای جدید و تجارت منطقه

یادی وجود دارد. در همین اتنا، کشورهایی که درگیر مذاکرات بار سار شاراکت دو ساوی     نشده زبرداریبهره

هاا را تاا   اند باید این ابتکارعملاقیانوس آرام، توافق در تجارت تدمات، و توافق کاالهای زیست محیطی بوده

تجاارت جهاانی   کامل شدن، با یا بدون امریکا ادامه دهند. چنین کاری در جهان امروز کاه ساه  امریکاا در    

 شدت کاهش یافته است کامال  منطقی است.به

دوم اینکه کشورهای تجاری اصلی باید مسئولیت بیشتری برای نظام تجاری جهانی بر دوش بگیرند. چین در 

اجالس امسال مجمع جهانی اقتصاد نقش توبی از رهبری به نمایش گذاشت اما های  کشاوری باه تنهاایی     

کند. اتحادیه ارورا و سایر اقتصادهای نواهور نیز باید باا هادف تشاکیل یاک اتحااد      تواند این تأل را رر نمی

 جنوب متشکل از کشورهایی که مایل به دفاع و ترویج تجارت جهانی هستند قدم ریش بگذارند.  -شمال

کاا  جویاناه امری و سوم اینکه، شرکای تجاری باید به درک مشترک برسند که نباید از تمهیدات تجاری انتقاام 

تقلید کرد چه برسد که باعث تداوم آن شوند. اتر سرایت، یک تهدید تیلی واقعی برای رونق اقتصادی اسات  

 و تعهد قوی دوجانبه به تودمهاری، تنها اقدام ریشگیرانه در برابر آن است.

ه ها، یا حتی بارای محصاوالت تااص، و اقادام یکجانباه علیا      ترتیبات و توافقات موردی و تدریجی با شرکت

المللی بشود. در واقع، برای دستور کار تواند در بلندمدت، جایگزین اصول، قواعد و نهادهای بینکشورها، نمی

جویانه امریکا شاید بتوان یک نقطه روشن ریدا ایکرد. اینکه وضعیت امروز دقیقاا  همانناد دهاه    تجاری انتقام

 مند کردن تجارت جهانی تشویق و تحریض کند.گذاری و قانونباشد و سایر کشورها را به سمت قاعده 1312

کناد )کارانادوز( و تیازش دوبااره رورولیسا  و      جاویی مای  های نواهوری که در نیاروی کاار صارفه   فناوری

کند. اما با ایان  ناسیونالیس  در جهان، که ریاست جمهوری ترامپ تجس  آن است، این فرایند را دشوارتر می

 سازد. و مه  می رت جهانی را بیش از همیشه ضروریگری تجاگذاری و تنظی حال قاعده
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 های تجاری ترامپ بر اقتصاد امریکاگیری اثر سیاستاندازه -4-2

های اقتصادی غیرمعمول و بالقوه تطرناک تویش، ازجمله تهدید به تروج ونالد ترامپ با ریشنهاد سیاستد

رفه بر واردات از مکزیک و چین باه طاور   از سازمان تجارت جهانی، تجدید مذاکره توافقات تجاری و وضع تع

ریوسته تود را در تیتر اول اتبار قرار داده است. در این بخاش باا بررسای ابعااد حقاوقی و اقتصاادی ایان        

سال ریش تاکنون به رئیس جمهاور امریکاا    122دهی  چگونه قوانین مصوب از ریشنهادات ترامپ، نشان می

اجرا کند در عین حال که ریامدها و تبعاات باه شادت منفای بارای      هایی را دهد تا چنین سیاستاجازه می

 اقتصاد امریکا تواهد داشت.

آمیز درباره کامال  اشتباه است اگر قدرت رست ریاست جمهوری کمتر از واقع برآورد شود و یا تصوراتی اغراق

 ه باشد.های تندروانه وجود داشتقدرت و توانایی نهادهای نظارت و توازن برای مهار سیاست

آیاد، توافاق   های انتخاباتی تود تهدید کرده است از سازمان تجارت جهانی بیرون مای دونالد ترامپ در وعده

دهد، و بر واردات از مکزیاک و چاین باه ترتیاب     تجارت آزاد امریکای شمالی )نفتا( را مورد بازنگری قرار می

رضایت کنگره قادر باه عملای کاردن ایان     کند. آیا ترامپ بدون جلب درصدی وضع می 51و  31های تعرفه

 تواند او را متوقف کند؟تهدیدات تواهد بود؟ آیا دیوان عالی امریکا می

هایی برتوردار است و قوه قضائیه های ساده این است که ترامپ به عنوان رئیس جمهور از چنین قدرتراسخ

اتتیارات بیشماری به رئایس جمهاور   شود. طی یک قرن گذشته، کنگره ه  به احتمال زیاد سد راه وی نمی

الملل را محدود سازد. البته در ایان نکتاه   های بازرگانی بینواگذار کرده است تا تجارت تارجی و سایر شکل

شده در کنگره، اهدافی متفاوت را مادنظر داشاتند. اماا    ترین قوانین تصویبتردید نیست که رنج تا از مرتبط

اند تا هر زمان هر رئیس جمهوری که مصالحت دیاد از   ی قانون باقی ماندههادرهر حال این قوانین در کتاب

آنها استفاده کند. راهنمای اصلی در تفسیر قانون، باید زبان و متن تود قانون و نه بستر و زمینه تاریخی، یاا  

 شور و مشورت و دیدگاه قوه مقننه باید.

های قانونی بیشماری را از ساوی  ها و چالشراضاگر تهدیدات تجاری ترامپ رنگ واقعیت به تود بگیرد، اعت

هاای دیاوان   ها برتواهد انگیخت، اما اقدامات وی به احتمال زیااد از چاالش  های اقتصادی و حتی ایالتبنگاه

عالی عبور تواهد کرد. به عالوه، اعتراضات کنگره امریکا اتر انادکی تواهاد داشات مگار اینکاه باا اکثریات        

 و کردن دستورات ترامپ بکنند.العاده اقدام به وتفوق
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شوند. یکی از این قوانین که اکنون های گذشته وجود دارند باطل نمیقوانین مصوب کنگره امریکا که از زمان

 قانون تجارت با دشامن است.  13121مصوب  قانون تجارت با دشمنگذرد، دقیقا  یک قرن از تصویب آن می

المللای را  د که در هنگام جنگ، همه مراودات تجاری و مالی بیندهبه رئیس جمهور امریکا این قدرت را می

 ،محدود ساتته و هر گونه دارایی تارجی را بلوکه یا مصادره کند. قدرتی که روساای جمهاور امریکاا دارناد    

 قانون تجارت با دشمن 2شود.کند. اقدامات آنها تنها به دشمن نظامی محدود نمینفس را در سینه حبس می

 اندازد.را درآید همه تجارت تارجی را به تطر میاگر به اج

هاا و  عالوه بر این در راستای قانون تجارت با دشمن، امریکا از جنگ جهانی دوم تااکنون، از طریاق اعالمیاه   

حتی اگر در زمان صلح ها  باشای ، قاانون     3های کنگره تقریبا  ریوسته در حالتی جنگی بوده است.نامهقطع

دهد تا تجارت و مالیاه را  به رئیس جمهور اجازه می 13224المللی مصوب ضطراری بینهای اقتصادی اقدرت

در هنگام شرایط اضطراری ملی محدود سازد. اعالم شرایط اضطراری ملی از سوی رئیس جمهاوری را های    

برد. روسای جمهوری معموال  از این قانون بارای وضاع تحاری  اقتصاادی  در جهات      دادگاهی زیر سوال نمی

شود تاا از ایان قاانون بارای اهاداف      کنند، اما هی  چیز مانع ترامپ نمیاهداف سیاست تارجی استفاده می

 تجاری تود استفاده نکند.

 خالصه قوانین مصوب مجلس برای کنترل تجارت خارجی توسط رئیس جمهور -1جدول 

 قدرت رئیس جمهور زمینه اقتداربخش نام قانون
 توافقات تجاری

 هااعالن رسمی تعرفه 1993ی نفتا مصوب قانون اجرا
های ملل کامله الوداد بر اعالم بازگشت به تعرفه

 واردات از کانادا و مکزیک

 
حفظ سطح کلی امتیازات معامله 

 به مثلی با مکزیک و کانادا
 اعالم عوارض اضافی رس از مشورت با کنگره

 قوانین محدودکننده

قانون گسترش تجارت مصوب 

 )ب( 232، بخش 1992

یافتن یک تاتیر زیانبار واردات بر 

 امنیت ملی

ها در صورت صالحدید برای ها یا سهمیهوضع تعرفه

 تنثی کردن اتر زیانبار واردات

 122، بخش 1994قانون تجارت 
کسری زیاد و وتی  تراز 

 های امریکاررداتت

های درصد، یا محدودیت 11وضع تعرفه تا حداکثر 

روز علیه یک یا  112حداکثر  کمّی، یا هر دو برای

 هاچند کشور با مازاد زیاد تراز ررداتت
                                                           

1 Trading with the Enemy Act of 1917 
گاراری مساتریم   یات:اده لینادون جانساون بارای محادود کاردن یارمایه       هاا  ا ایت:اده فراننلی  روزول  از قاانون تراارت باا دشام  بارای اعام  تع یلای باناک         2

 درصدی همگی نشاندهنده دامنه قدرت رئی  جمهور هستندش 1۱خارجی  و ایت:اده ریچارد نینسون در وضع تعرفه 
ظاامی قاوه مرریاه علیاه یاوریه  یما  و       توانناد اقادامات ن  هاا مای  هاای جنگای کنگاره علیاه عاراف و افغانساتان معتبار هساتند و دادگااه         در شال شاضر ق عنامه 3

 ها را برای اجرایی کردن قانون ترارت با دشم  کافی بدانندشیایر هدف
4 International Emergency Economic Powers Act of 1977 



  
  

26 
 

 قدرت رئیس جمهور زمینه اقتداربخش نام قانون

 301، بخش 1994قانون تجارت 

کشور تارجی منکر حقوق امریکا 

بر توافقات تجارت آزاد است یا 

گیرد که هایی بکار میرویه

غیرقابل توجیه، غیرمنطقی یا 

 آمیز هستندتبعیض

جمهور،  جویانه، با صالحدید رئیساقدامات تالفی

 هاها و سهمیهشامل وضع تعرفه

 قوانین تقریباً نامحدود

قانون تجارت با دشمن مصوب 

1919 
 در زمان جنگ

الملل، به عالوه های تجارت بینتوقف همه شکل

قدرت مسدود و بلوکه کردن و تصرف همه انواع 

 ها استهایی که در مالکیت تارجیدارایی

 وضعیت اضطراری ملی 

الملل، به عالوه های تجارت بینکلتوقف همه ش

قدرت مسدود و بلوکه کردن و تصرف همه انواع 

 ها استهایی که در مالکیت تارجیدارایی
 (2۱16منبع: هوفبائور )

نفتا حاوی یک شرب قانونی است که ترامپ را قادر به تروج از توافق رس از تبردهی مکتوب شش ماهه باه  

 31تواند رس از مشورت با کنگره و با ادعای اینکه مقابله به مثل کافی نیست کند. او میکانادا و مکزیک می

تواند رس از اعالم وضع اضطراری ملی، با همان نتیجه، قانون درصد تعرفه بر واردات از مکزیک ببندد و یا می

رتیاب  را بکار گیرد. تراماپ باه هماین ت    1322مصوب  IEEPA (1(المللی های اقتصادی اضطراری بینقدرت

تواناد از ساازمان تجاارت جهاانی     تواند سایر توافقات تجارت آزاد را لغو کند. از همه ناگوارتر اینکه، او میمی

های ملل کامله الوداد به سطوح باالیی باازگردد کاه آتارین باار در بحاران      شود و اجازه دهد تا تعرفهتارج 

 دیده شد. 1332بزرگ دهه 

تواند به سه قانون مصوب جنگ سرد باا  یت بسیار تشن جلوه دهد، او میاگر چنین اقداماتی ترامپ را شخص

ب( است که رس از یافتن یک تهدید باه امنیات    232مرزهای محدودتر متوسل گردد. نخستین آنها )بخش 

رئایس   ( باه 122کناد. دوماین آنهاا )بخاش     ملی، رئیس جمهور را قادر به تحمیل محدودیت بر واردات می

روز، علیاه   112های مقداری را به مادت  درصد یا محدودیت 11های حداکثر تعرفهد تا جمهور اجازه می ده

هاای امریکاا را   های زیاد و جدی تراز ررداتتهمه کشورها یا کشورهای منتخب وضع کند، تا مشکل کسری

                                                           
1 International Emergency Economic Powers Act: 

و کنترل ترارت خارجی را پ  از اعمن وضعی  اض راری ملی در واکنش به هر تهدید غیرمعمول و  یک قانون فدرال ایارت متحده که به رئی  جمهور اختیار تنظیم
 دهدشفوف العاده به ایارت متحده که منشا خارجی داشته باشد را می
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اری ( به رئیس جمهور اتتیار اقدام تالفی جویانه ازجمله تمهیدات تج321کاهش دهد. سومین قانون )بخش 

 کند.دهد، رس از اینکه متوجه شود یک کشور تارجی بازرگانی امریکا را به نحو ناعادالنه محدود میرا می

کشاند و  هاای تراماپ را باه چاالش مای     بینند احتماال  حرکتشرکای تجاری که از تمهیدات امریکا زیان می

به جای منتظر بودن برای اتباات   مدعی جبران تسارت از طریق سازمان تجارت جهانی تواهند شد. اما آنها

برحق باودن در ساازمان تجاارت جهاانی، شااید تیلای سااده علیاه صاادرات، مالکیات فکاری، یاا مناافع              

 گذاری امریکا در جهان مقابله به مثل کنند.سرمایه

اناد ساه   های تجاری ریشنهادی ترامپ را برآورد کارده که تاتیر اقتصادی سیاست 1(2212نوالند و همکاران )

سناریوی متفاوت را ترسی  کردند. بررسی آنها با استفاده از رژوهش موسسه تحلیلی مودیز، مشخصا طراحای  

شود اتر افازایش شادید مواناع    های اقتصادی کوتاه مدت را ارزیابی کند. در این بررسی سعی میشد تا تکانه

الص داتلای، اشاتغال، مصارف    درصد(، بر تولیاد ناتا   51درصد( و چین ) 31ای امریکا علیه مکزیک )تعرفه

 تصوصی، و سایر متغیرها در سطح بخشی، ایالتی و کشوری امریکا محاسبه شود. 

نخستین سناریو در واقع جنگ تجاری تمام عیاری است که در آن مکزیاک و چاین باا مقابلاه باه مثال باه        

کنند. در سناریوی دوم، ع ی معادل بر صادرات امریکا وضاهای جدید ترامپ واکنش نشان دهند و تعرفهتعرفه

کناد  جویی میجنگ تجاری نامتقارن را داری  که چین علیه صادرات کاالها و تدمات معینی از امریکا تالفی

کناد. در ساناریوی ساوم،    های ملل کامله الوداد را بر همه صادرات امریکا وضاع مای  درحالیکه مکزیک تعرفه

شاود و  تنها به مدت یک ساال وضاع مای    ،به شکل یک جانبه های امریکاماند، تعرفهجنگ تجاری ناکام می

 کنند.مکزیک و چین ه  برای همان دوره تالفی می

 

 

 

 

                                                           
1 Noland, M, S Robinson and T Moran (2016) “Impact of Clinton’s and Trump’s trade proposals” in Assessing 

trade agendas in the US Presidential campaign, PIIE Briefing 16-6, Washington: Peterson Institute for 

International Institute, September. 
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 تولید ناخالص داخلی برآوردی امریکا تحت سناریوهای حالت مبنا، جنگ تجاری تمام عیار و جنگ تجاری ناکام -1شکل 

 5152تا  5112های سال

 

رشد تولید ناتالص داتلی امریکا به نحو چشمگیری به مدت یک دهاه   جنگ تجاری تمام عیار، سناریویدر 

 2.3تورد هنگامی که مصارف باه میازان    می 2213(. اقتصاد بدترین ضربه را در سال 1شود )شکل کند می

رساد. اشاتغال بخاش    درصاد مای   1.5یابد و نرخ بیکااری باه   درصد کاهش می 3.1گذاری درصد، و سرمایه

درصاد زیار اشاتغال     1یابد، که بیش از میلیون نفر کاهش می 5.1ه میزان تقریبا ب 2213تصوصی در سال 

شاود  ای شدیدترین ضربه را متحمل میحالت مبنای بخش تصوصی است. بخش تولیدات صنعتی و کارتانه

(. اما برحسب کاهش مطلاق اشاتغال،   3دهد )جدول درصد از اشتغال تود را از دست می 12.2به نحوی که 

های سالمتی بیشترین تعاداد نیاروی کاار را از    عمده و ترده فروشی، و تدمات درمانی و مراقبت هایبخش

 1دهند. برحسب اترات در سطح ایالتی، ایالت واشنگتن بیشاترین ضاربه را از کااهش اشاتغال باا      دست می

که بدترین ضربه  (. مناطقی1بیند و رس از آن کالیفرنیا، ماساچوست و میشیگان قرار دارند )نقشه درصد می

هازار شاغل و راس از آن منطقاه کاوک )در       122بینند منطقه لوس آنجلس بزرگ باا از دسات دادن   را می

 هزار شغل قرار دارند. 31شیکاگو( با 

 



  
  

2۹ 
 

 5152تا  5112تغییرات پیش بینی شده در متغیرهای منتخب اقتصاد کالن در نتیجه جنگ تجاری کامل و ناکام مانده،  -5جدول 

 پیش بینی شده نحراف از حالت مبنادرصد ا 

 دولت گذاریسرمایه مصرف سال

نرخ رشد تولید 

ناخالص داخلی 

 )درصد(

نرخ بیکاری 

 )درصد(

 جنگ تجاری تمام عیار

2019 2.2- 2.1- 2.2- 2.2 5.3 

2012 1.2- 1.2- 1.2- 2.3 2.5 

2019 2.3- 3.1- 2.2- 2.1- 1.5 

2020 3- 1.2- 2.3- 1.3- 1.2 

2021 2.5- 1.1- 2.2- 3.2 2.1 

2022 1.2- 2.2- 2.1- 3.2 2.2 

2023 1.1- 2.1 1.3- 3.2 1.2 

2024 1- 2.3 2.3- 2.1 1.3 

2022 1.2- 2.1 2.1- 1.5 1.1 

2029 1.1- 1- 1- 1.3 1.3 

 جنگ تجاری ناکام

2019 2.2- 2.2- 1- 2.3 5.1 

2012 1.3- 3.55- 1.2 1.2 1.2 

2019 2.2- 3.1- 2.1- 2.2 2 

2020 2.1 2.2- 2 2.2 1.2 

2021 2 2.3 2.3- 1.3 1.3 

2022 2.2 2.1 2.2 2.3 5.1 

2023 2.2 1.3 2.3 2 5.2 

2024 2 2 2.2 1.5 1.1 

2022 2.2- 2.3- 2.1 1.2 1.2 

2029 2.2- 2.2 2 2 1.1 
 (2۱16منبع: نورند و همناران )
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 های اقتصادار بر بخشبینی بدترین تاثیر جنگ تجاری تمام عیپیش -3جدول 

 شدهبینیپیش درصد انحراف از حالت مبنا 

 دولت گذاریسرمایه مصرف سال

نرخ رشد تولید 

ناخالص داخلی 

 (درصد)

نرخ بیکاری 

 )درصد(

 جنگ تجاری کامل )تمام عیار( 

2019 2.2- 2.1- 2.2- 2.2 5.3 

2012 1.2- 1.2- 1.2- 2.3 2.5 

2019 2.3- 3.1- 2.2- 2.1- 1.5 

2020 3- 1.2- 2.3- 1.3 1.2 

2021 2.5- 1.1- 2.2- 3.2 2.1 

2022 1.2- 2.1- 2.1- 3.2 2.2 

2023 1.1- 2.1 1.3- 3.2 1.2 

2024 1- 2.3 2.3- 2.1 1.3 

2022 1.2- 2.1 2.1- 1.5 1.1 

2029 1.1- 1- 1- 1.3 1.3 

 جنگ تجاری ناکام 

2019 2.2- 2.2- 2.1- 2.3 5.1 

 1.2 2و1 1.2 -3.5 -1.3 2012

2019 2.2- 3.1- 2.1- 2.2 2 

2020 2.1 2.2- 2 2.2 1.2 

2021 2 2.3 2.3- 1.3 1.3 

2022 2.2 2.1 2.2 2.3 5.1 

2023 2.2 1.3 2.3 2 5.2 

2024 2 2 2.2 1.5 1.1 

2022 2.2- 2.3- 2.1 1.2 1.2 

2029 2.2- 2.2 2 2 1.1 

 (2۱16) همناران و نورند: منبع

شود که چین به واردات هواریماهای امریکایی )بوئینگ( رایاان  گ تجاری نامتقارن، فرض میجن سناریویر د

دهاد، و واردات ساویا از امریکاا را متوقاف     دهد، تریدهای تود از وزارت بازرگانی امریکاا را کااهش مای   می



  
  

31 
 

ه کاالن  هزار شغل تصوصاا در منطقا   123از دست رفتن سازد. توقف ترید هواریما از سوی چین باعث می

هزار شغل را از بین  11شود. کاهش ترید تدمات تجاری امریکا از سوی چین شهر سیاتل و ریرامون آن می

بیند. توقف ترید سویای امریکایی از سوی چاین  برد و منطقه لس آنجلس بزرگ شدیدترین آسیب را میمی

 ذارد.گمی های مختلف تاتیر منفینیز بر اشتغال در مناطق روستایی در ایالت

 درصد مشاغل از دست رفته بخش خصوصی برحسب ایالت -1نقشه 

 
 (2۱16منبع: نورند و همناران )  

اسات. ساه نتیجاه قابال      ترمالی تسارت اقتصادی میزان ، ماندسوم که جنگ تجاری ناکام می سناریویدر 

کمبود کاالهای مصرفی. در این ، آشوب در بازارهای مالی، و زنجیره تامینرشتیبانی از تامل عبارتند از توقف 

 شود.میلیون شغل می 1.3سناریو اشتغال بخش تصوصی امریکا به طور موقت باعث کاهش 

دهناد  با توجه به این سناریوها، مشکل اینجاست که قوانین مصوب قدی  و جدید، این قدرت را به ترامپ می

المللی اقتصااد کشاور را باه ها  بزناد.      ساتتار بینهای امریکا، دادگاه تا بدون نیاز به تایید کنگره و مخالفت

رئیس جمهور را با بازنگری در واگذاری تماام و   تواند قدرت نظارتی تویش برکنگره در صورت صالحدید می
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کمال قدرت قانون اساسی تویش افزایش دهد، به این شکل که تجارت تارجی را تنظی  و قانونمند بسازد و 

 مناسب، دامنه عمل قوانین مصوب تویش را محدود سازد.های همچنین با دادن متم 

 شدنترامپ و آینده جهانی -4-3

که نظ  اقتصاادی جهاانی دوام    بینی ریشین،شدن و توشالزم است تا آینده جهانیا انتخاب دونالد ترامپ ب

ایی را در نظر گرفات کاه یاک سیاساتمدار باه تنها      این احتمال  باید. اینک ، مجدد ارزیابی شودتواهد آورد

 .بر ه  زده و معکوس سازدروندهای جهانی را ها تواند دههمی

شاد  مای  ،المللیتا ریش از آمدن ترامپ، بررایه ارزیابی از حرکت کاالها، رول و مردم در فراسوی مرزهای بین

شود مالحظه می 2شدن وجود دارد. در شکل نشینی جهانیاینگونه نظر داد که شواهدی اندک مبنی بر عقب

تر است و ایان ادعاا کاه    شدن ابتدای قرن بیست  به ه  ریوستهاقتصاد جهانی امروز نسبت به اوج جهانیکه 

در این باره که چنین سطحی وجود دارد تردید  شود. اصوال شدن به سطوح نارایدار رسیده است رد میجهانی

آهنگ شدن تثبیت گردد یا جهانیکه در سالهای ریش رو، یا میزان  زدحدس توان می. با نگاه به آینده، است

 .شودبه ه  ریوستگی اقتصاد جهانی کندتر 

 5112تا  1721شدن از روندهای جهانی -5شکل 
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ای کاه  نکتاه  ؟تار اسات  کدام نظر محتمل به ریاست جمهوری آمریکا رسیده است دونالد ترامپ اما اینک که

شدن مضمون تابت مبارزات انتخاباتی ترامپ بود. جهانی در برابرکه مقاومت نباید از آن غفلت نمود این است 

و اسات  توافقات تجاری موجود امریکا  مخالفریاست جمهوری اعالم کرد  به مناسبت نامزدیاو در سخنرانی 

گذاری کنند مالیات سانگینی وضاع تواهاد کارد و     های امریکایی که در تارج سرمایهتهدید کرد بر شرکت

کرد. برنامه ون نگهداشتن مهاجرانی داد که آنها را به تجاوز به عنف مته  میوعده ساتتن یک دیوار برای بیر

روز نخست به قدرت رسیدن ه  تاکیدی مجدد با محوریت این مضمون بود که متعهد باه   122ترامپ برای 

تجدید مذاکره یا تروج از نفتا، حمایت نکردن از شاراکت دو ساوی اقیاانوس آرام، ماته  کاردن چاین باه        

ها از فرستادن تطوب تولید ی در رول تود نسبت به دالر، برقراری تعرفه برای منصرف کردن شرکتدستکار

و مشاغل به تارج، اتراج بیش از دو میلیون مهاجر، تعلیق مهاجرت از منااطق تروریساتی و سااتتن دیاوار     

 است.

 جهانی بر ها سیاست این اتر شود، ریشنهاد این اجرای به موفق آمریکا جمهوری ریاست منصب در ترامپ اگر

 .است بررسی قابل سطح سه در شدن

نخستین سطح، اتر مستقی  ناشی از چرتش به درون امریکا است. امریکا بزرگترین اقتصااد جهاان براسااس    

دالر بازاری و سومین کشور ررجمعیت جهان است. بنابراین تروج نسبی امریکا از اقتصاد جهانی، به واساطه  

 کشور باعث تغییر و تحوالت جدی در متغیرهای اساسی تواهد شد.بزرگی اندازه این 

حقیقتا  امریکا بزرگترین سه  را از تجارت جهانی، موجودی سرمایه تارجی و تعداد مهااجران  دارد. باا ایان    

ای که دارد هنوز مانند بسیاری از کشورهای دیگار در اقتصااد جهاانی ادغاام نشاده      حال در مقایسه با اندازه

هایی که امریکا بیشترین ریوند را با اقتصاد جهاانی دارد  دهد آن حوزهنشان می 2مان طور که شکل است. ه

 با ریاست جمهوری ترامپ بزرگترین تاتیر را تواهند رذیرفت.
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 سهم جهانی کشورها از تجارت، بازارهای سرمایه و مهاجرت -3شکل 
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                   Source: Lane and Milesi-Ferretti 2014, U.N. 2015a, and World Bank 2016. 

داد، امریکاا یاک   با وجود اهمیتی که ترامپ در هنگام کارزار انتخاباتی باه تجاارت تاارجی مای     ،برای نمونه

درصد است اما حج  تجارت  25اقتصاد نسبتا  بسته است. با اینکه سه  تولید ناتالص داتلی امریکا از جهان 

رود که این آمار، تاتیر امریکا در تجاارت جهاانی را   درصد است. البته احتمال می 11تنها تارجی این کشور 

کند در عین حال که تولید آنها کمتر از واقع نشان دهد چون که امریکا بسیاری از کاالهای نهایی را وارد می

رعکس، امریکاا در بازارهاای   گیرد و امریکا ه  نقش دارد. بالمللی صورت میهای تامین بیندر امتداد زنجیره

رذیری مستقی  را از ای که بیشترین آسیبکند. درون این بازارها، حوزهسرمایه جهانی نقش کاملتری ایفا می

گذاری مستقی  تارجی امریکا در تارج است. امریکا مادعی در اتتیاار   رذیرد سرمایههای ترامپ میسیاست

ی مستقی  تارجی جهانی است. اما امریکاا برحساب اساتقبال و    گذارهای سرمایهدرصد از دارایی 11داشتن 

 13شده است. این کشور موطن  درجه باز بودن نسبت به مهاجران، در مقایسه با سایر کشورها بیشتر جهانی

درصد جمعیت جهان را دارد. در واقاع امریکاا مقصاد     5درصد از کل مهاجران جهان است در حالی که تنها 

های بیشتر بر تعداد مهااجران  و محدودیت کشور است. اتراج تعداد زیادی از مهاجران 22اصلی مهاجرت از 

 گذارد.ورودی آینده، بر این جنبه از اقتصاد جهانی مستقیما  تاتیر می
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درحالیکه اترات مستقی  چرتش به درون امریکا بر ادغام اقتصادی جهانی مه  است، هنوز به احتماال زیااد   

یری که در شکل یک ارایه شد نسبتا کوچک است. احتمال وقوع اترات بسیار بزرگتاری  در مقایسه با سه متغ

شدن های ترامپ، را باید بر تغییر رفتار سایر کشورها مشاهده کرد. اتر ترامپ بر جهانیبرحسب تاتیر سیاست

 شود.در سطح دوم بیشتر آشکار می

ی گرایانه ترامپ باشی . این مبناای های حمایتجویی کشورها علیه سیاستکه شاهد تالفی هستاین احتمال 

هاا باه صاراحت از    . ایان واکانش  است که ترامپ باعث تسریع در جنگ تجاری شاود  جدید نگرانییک  برای

دهد شود برای مثال نشریه چینی گلوبال تایمز که نظرات دولت رکن را بازتاب میجاهای گوناگون شنیده می

ها بر واردات امریکاا، و محادود   کنندگان امریکایی، وضع تعرفهادها با تامینریشنهاد داد که چین با لغو قرارد

هاای تجااری تهااجمی    توانند به سیاستهای امریکا درس میکردن تعداد دانشجویان چینی که در دانشگاه

از امریکا واکنش نشان دهد. یا برتی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه ریشنهاد دادند که اگر ترامپ بخواهد 

های توافق اقلیمی راریس تارج شود اتحادیه ارورا بر محصوالت امریکایی مالیات وضع کند و مشارکت شرکت

 امریکایی در قراردادهای دولتی اتحادیه ارورا را محدود سازد.

رود سایر کشورها و رهبرانشان از دستور کار ترامپ تقلیاد کنناد حاال چاه باا      حالت دیگر اینکه احتمال می

شادن مشاروعیت   موفقیت انتخاباتی مشابه یا بر اساس اینکه انتخاب ترامپ به دستورکار ضد جهاانی تعقیب 

های اتیر، سیاستمداران از ایتالیا، مجارستان، یونان و سایر نقاب جهاان تحریاک شادند تاا     بخشد. در ماهمی

 سازد.دن را برعکس میشهای انتخابی تود بدانند که الگوی جهانیریروزی ترامپ را توجیهی برای سیاست

حالت قابل تصور دیگر این است که اگر کشورها احساس کنند امریکا حاضر نیست به تعهدات تود نسبت به 

کند شده را تقویت مینظ  اقتصادی لیبرال رایبند باشد آنها نیز هنجارها و نهادهای جهانی که اقتصاد جهانی

رتوردی حاکی از این باور دیررای عمومی است که تباات نظا    اعتبار اعالم کنند. چنین بزیررا گذاشته و بی

اقتصادی موجود ناشی از الگو بودن امریکا به عنوان نیروی مسلط اقتصادی جهاانی باه مادت طاوالنی باوده      

، از عضاویت در  است. اینک با به رایان رسیدن عصر سلطه اقتصادی جهانی امریکاا، ایان هنجارهاا و نهادهاا    

های مختلاف ساازمان ملال مرباوب باه چگاونگی       و ریروی از قواعد آن، تا کنوانسیون سازمان تجارت جهانی

باعاث گاذار    گیرناد. انتخااب تراماپ احتمااال     برتورد با مهاجران و رناهندگان، مورد آزمون جدی قارار مای  

اع از آن اند به دفشود به طوری که کشورهای نواهور که بیشترین نفع را از اقتصاد جهانی باز برده تریسریع
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شد به طوری که کشورهای عضو ریمان شراکت برتیزند. ریش از این شواهدی از این نوع همسویی دیده می

دو سوی اقیانوس آرام در تالش به رسیدن به توافق بدون حضور امریکا بودناد، و چاین باه دنباال توافقاات      

 ای جایگزین است.تجاری منطقه

شدن را به شکل تزریق میزان عظیمی تخاب ترامپ بر آینده جهانیروش این است که اتر انسومین و آترین 

شدن در یک قرن ریش اتبات این نکته است که دره  شکستن نخستین موج جهانی نااطمینانی تفسیر کنی .

نارذیر هستند. ورود ترامپ به کاخ سفید به این نارذیر و نه بازگشتنیروهای ادغام اقتصادی جهانی نه مقاومت

افزاید و بیانگر بزرگترین جابجایی در گرایش امریکا نسبت به نظام اقتصادی جهانی در دوره رس از میشواهد 

جنگ است. این گسستگی در سیاستگذاری تود به تنهایی یک منبع نااطمیناانی اسات. باا ایان فارض کاه       

سات کاه آیاا او    سازی تود را عرضه تواهد داشت، در عین حال هنوز روشن نیترامپ دستور کار ضد جهانی

هایی بارای اجارای آن بوجاود تواهاد     چنین کاری را به طور کامل دنبال تواهد کرد یا اینکه چه محدودیت

َشدن ترامپ نگاه کنی  شاید مهمترین ریسک این باشد که چگوناه  آمد. اگر از میان منشور مخالفت با جهانی

واکانش نشاان تواهاد داد. هماه ایان      بینی نشده طی دوره ریاسات جمهاوری تاود    او به رویدادهای ریش

شدن حقیقتا  تغییر کرده است. ایناک هماه ماا    مالحظات را که با ه  در نظر بگیری  نگاه ما به آینده جهانی

 اطمینان بسیار کمتری داری  که نظ  اقتصادی جهان باز و تجارت آزاد دوام تواهد آورد.

 رابطه ترامپ با اتحادیه اروپا و آلمان -4-4

د هدف جدید دولت ترامپ در حوزه تجارت، در کنار حمله به چین و مکزیک، کشور آلماان و  ه نظر می رسب

گویاد کاه   مای  تاایمز  فایننشایال در گفتگو با  1اتحادیه ارورا ه  باشد. مشاور عالی تجاری ترامپ، ریتر ناوارو

ویش در اروراا و  آلمان با استفاده از یوروی کامال  کاهش ارزش یافته، در جهت اساتثمار شارکای تجااری تا    

هاای تجااری   کند. ناوارو که رئیس شورای تجارت ملی ترامپ و معمار بسیاری از سیاسات امریکا استفاده می

دولت جدید است همچنین اعالم کرد که توافقات تجاری ریشنهادی بین امریکا و ارورا ملغای شاده و ااهاار    

 کرد که رول آلمان یکی از موانع اصلی تجارت است.

ها را باه سامت تانش باا چاین و      انتخاباتی تند و تیز ترامپ در رابطه با تجارت تارجی، همه نگاهشعارهای 

کنند. اما مکزیک متوجه کرده است، کشورهایی که حج  عظیمی از کاالهای ارزان قیمت به امریکا صادر می

 ا را دچار شگفتی کرده است.بیانات تهاجمی ناوارو علیه آلمان و اتحادیه ارورا ااهرا  بازارها و رهبران ارور

                                                           
1 Peter Navarro 
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این ااهار نظرهای ناوارو بیانگر احساس نفرت عمیق دولت تراماپ نسابت باه توافقاات و نهادهاای تجااری       

هاای اتیار مضاطرب کارده     چندجانبه است، نگرشی که متحدان امریکا در ارورا و سایر نقاب جهان را در ماه

 است.

شاراکت تجاارت و   »توافق تجاری امریکا و اتحادیه ارورا باه ناام   ناوارو معتقد است آلمان مانع اصلی در برابر 

یک مانع اصالی بارای اینکاه شاراکت تجاارت و      »گوید است. او می1«گذاری دو سوی اقیانوس اطلسسرمایه

گذاری در دو سوی اقیانوس اطلس را یک توافق دوجانبه بنامی  کشور آلمان اسات کاه باه اساتثمار     سرمایه

دهد، چرا که آلمان با مارک ضمنی تاود باه شاکل    یه ارورا و همچنین امریکا ادامه میسایر کشورهای اتحاد

گوید آلمان هی  تااتیری روی ارزش یاورو   آنجال مرکل البته می« کند.کامال  کمتر ارزشگذاری شده رفتار می

 کند.نگذاشته و از بانک مرکزی مستقل ارورایی حمایت می

گذاری دو سوی اقیانوس اطلس ااهرا از تارجیح وی باه سامت    و سرمایه نظرات ناوارو درباره شراکت تجارت

گیرد که ناوارو، ترامپ و سایر مشاورانش معتقدند اهرم بیشتری باه  ای سرچشمه میتوافقات تجاری دوجانبه

گذاری دو سوی من شخصا  شراکت تجارت و سرمایه»گوید دهد. ناوارو میامریکا در مذاکرات تجاری تود می

نگرم. عدم توازن ساتتاری نوس اطلس را به عنوان توافق چندجانبه با بسیاری کشورها زیر یک سقف میاقیا

سازد به آلمان در تجارت با بقیه اتحادیه ارورا و امریکا، ناهمگونی اقتصادی درون اتحادیه ارورا را برجسته می

 «طوری که این یک توافق چندجانبه در لباس دوجانبه است.

های طوالنی از آلمان به تاطر مازاد تجاری که باا آنهاا داشات انتقااد     سایر کشورهای ارورایی مدتامریکا و 

گویناد کاه جایگااه    تری بود. اقتصاددانان مای کردند اما معموال به شکل غیر مستقی  و با لحن درلماتیکمی

کیل شده است، صاادرات  تر تشآلمان به عنوان صادرکننده قوی در یک اتحادیه رولی که از کشورهای ضعیف

تر کرده است. رول مشترک در اتحادیه عمال  باعث شاده  آلمان را تقویت کرده و کسری تجاری بقیه را وتی 

تری داشته باشد که در نتیجه صادراتش را به بازارهای است تا آلمان نسبت به حالت نبود اتحادیه، ارز ضعیف

کشورهای واردکننده تالص مانند فرانسه، یونان، و ررتغاال دارای  سازد. در همین اتنا، جهانی نسبتا  ارزان می

 اند.تری شدهارز قوی

                                                           
1 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
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و و زیمنس افازایش شادیدی یافتاه و    امهای آلمانی مانند بیچنین رویایی باعث شده است تا صادرات بنگاه

ه  بیشاتر  آلمان را صاحب مازاد حساب جاری کرده است که حتی از مازاد تجاری چین به شکل قدر مطلق 

به نظر من ناوارو به این »گوید الملل رترسون میاست. جوزف گاگنون رژوهشگر ارشد در موسسه اقتصاد بین

نکته اشاره دارد که آلمان اساسا قوانین در حوزه یورو را به نفع تویش ایجاد کرده است و اگر این کشورها در 

زد. آلماان اساساا   بود که به صادراتش ضربه مای تر میمارک آلمان اکنون باید بسیار قویحوزه یورو نبودند، 

 «است. اقتصاد تود را با وجود شرکای ضعیعف در حوزه یورو حفظ کرده

گویند سیاست رولی متفاوت و واگرا باین اتحادیاه اروراا و امریکاا باعاث      عالوه بر این، برتی اقتصاددانان می

ست. در ابتدای سال جاری مایالدی، یاورو باه راایینترین     تقویت دالر شده و صادرات امریکا را رایین آورده ا

 سال گذشته رسید. 15میزان ارزش تود در برابر دالر در 

 ترین میزان چند ساله در برابر دالر امریکاسقوط یورو به پایین -4شکل 

 

ر برنامه ترید های اتیر، با توجه به تقویت اقتصاد امریکا و کاهش بیکاری، فدرال رزور موفق شد تا اتدر سال

گسترده اوراق قرضه تود معروف به تسهیل مقداری را تنثی کند و در نتیجه بتدریج نرخ بهره امریکا را باال 
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هاای  ببرد. برعکس در اتحادیه ارورا، بانک مرکزی ارورا به برنامه تسهیل مقداری تود ادامه داده است و نارخ 

 قتصادهای ریرامون این اتحادیه هنوز گرفتار رکود هستند.بهره را رایین نگهداشته است چون که بسیاری از ا

گذاری بین المللی را به سمت اقتصاد تفاوت در نرخ بهره و انتظارات تورمی بین امریکا و اتحادیه ارورا، سرمایه

 کند.امریکا هدایت کرده است که ارزش دالر را در برابر یورو تقویت می

کنند که سیاست رولی و مالی در اتحادیه اروراا هناوز بایش از آنای     میحقیقتا، برتی اقتصاددانان استدالل 

انقباضی است که بتواند کشورهای دچار بحران مانند یونان را در مسیر درست قرار دهد. اماا آلماان، حاامی    

 سنتی ریاضت اقتصادی و تورم رایین، معموال  موافق نیست.

الملال دانشاگاه جاان هاارکینز     مدرساه مطالعاات باین    الملل دراستاد اقتصاد سیاسی بین 1ماتیاس ماتیجس

کناد.  ام، اما مرکل مقصر نیست. آلمان نرخ ارز را کنترل نمیمن منتقد سیاست یورویی آلمان بوده»گوید می

های تسهیل مقداری بانک مرکزی بانک مرکزی ارورا ه  به همچنین. یورو ضعیف شده را باید نتیجه سیاست

 «هایی هستند که هر دو بانک مرکزی امریکا و ژارن انجام داده بودند.همان سیاستارورا دانست و اینها 

هاایی وجاود دارد کاه اقتصااد در     اگرچه رشد اقتصادی در حوزه یورو همچنان رایین باقی مانده است، نشانه

ت. اماا  حال تحرک است و تورم در آلمان طبق آمارهای موجود از ژانویه سال جاری در حال افزایش بوده اس

توانست بر مسیر اتحادیه ارورا تاتیر تروج بریتانیا از اتحادیه ارورا، همچنین انتخابات در فرانسه و هلند که می

 سازد.تبات میبگذارد، اقتصاد ارورا را به طور بالقوه در آینده بی

بارای تاروج از    ناوارو همچنین شکست توافق تجاری ریشنهادی بین امریکا و ارورا را باه تصامی  انگلساتان   

گاذاری دو  برگزیت باعث از بین رفتن شاراکت تجاارت و سارمایه   »داند. به گفته وی اتحادیه ارورا مرتبط می

ترامپ از برگزیت استقبال کرد و آن را حرکت بزرگی « سوی اقیانوس اطلس حتی قبل از انتخاب ترامپ شد.

هند کرد چرا که حفظ و با ها  نگهداشاتن ایان    دانست که سایر کشورها نیز احتماال از انگلستان ریروی توا

« ازه  راشایدن »دهند که برگزیت باعث کشورها کار آسانی نخواهد بود. مقامات امریکایی این احتمال را می

 یورو طی یک سال و نی  آینده شود.

ن که آنها بینند چوتر را به نفع تویش میماتیجس بر این باور است که ناوارو و دولت امریکا ارورای ضعیف

اگر امریکا بخواهد توافقات تجاری با »گوید موفق تواهند شد توافقات تجاری دوجانبه را امضا کنند. او می
                                                           

1 Matthias Matthijs 
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ای روبرو است که در شرایطی برابر با وی است. برتالف سیاست اتحادیه ارورا منعقد کند با طرف معامله

 «تفرقه بیندازید و نفع ببرید.تارجی یا سیاست دفاعی، در مورد تجارت تارجی بهتر است که 

 منابع و مآخذ -2

1. Fischer, Joschka (2017) Realism About Trumpism, Project Syndicate, https://www.project-

syndicate.org/commentary/trump-crisis-international-relations-by-joschka-fischer-2017-02 

2. Hamada, Koichi (2017) How Trump is Testing Democracy, Project Syndicate, 

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-constitutional-challenge-democracy-

by-koichi-hamada-2017-02 

3. Hufbauer, G C (2016) “Could a President Trump shackle imports?” In Assessing trade 

agendas in the US Presidential campaign, PIIE Briefing 16-6, Washington: Peterson Institute 

for International Institute, September. 

4. Hufbauer, Gary and Euijin Jung (2016 ) Evaluating Trump’s trade policies, VOX  CEPR's 

Policy Portal, 29 September. 

5. Martin Wolf, (2017) Donald Trump’s tough talk will not bring US jobs back, China played an 

insignificant role in the decline of manufacturing, FT., January 31, 

6. Reiter, Joakim and Guillermo Valles (2017) Trump’s Trade Revanchism, Project Syndicate, 

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-trade-policies-revanchism-by-joakim-

reiter-1-and-guillermo-valles-1-2017-03 

7. Sachs, Jeffrey (2017) Three Trumps, Project Syndicate, https://www.project-

syndicate.org/commentary/three-trumps-russian-lackey-mogul-demagogue-by-jeffrey-d-

sachs-2017-03 

8. Seidel, Brina and Laurence Chandy (2016) Donald Trump and the future of globalization, 

Brookings Institution, November. 

9. Stiglitz, Joseph E. (2017) How to Survive the Trump Era, Project Syndicate, 

https://www.project-syndicate.org/commentary/surviving-the-trump-era-by-joseph-e--stiglitz-

2017-02 

10. Summers, Larry (2017) Revoking Trade Deals Will Not Help American Middle Classes, FT., 

Feb 5. 

 

http://economistsview.typepad.com/economistsview/2017/02/revoking-trade-deals-will-not-help-american-middle-classes.html


 

42 

 

 

 

 

 

 

 :2 گزارش شماره

 در اتاق استانبول ایو حرفه یفن هایآموزش

 

 

 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

یک چالش مشترک میان همه کشورها صرفنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه منابع انسانی آن کشور، ورود 

مشخص  های اقتصادی و ممانعت از بیکاری این قشر است. گرچه اغلب دالیل این بیکاریجوانان به عرصه

های خصوصی حل قطعی برای این مشکل با وجود توجه روزافزون بخش دولتی و سازمانشده اما هنوز راه

های ها و برنامهپیدا نشده است. آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم کارکرد درست سیاست

های دانشگاهی هماهنگی ظرفیت های مناسب منطبق با نیازهای بازار کار و عدمآموزشی است. فقدان مهارت

های . نتیجه آنکه آموزششودمیمنتج به بیکاری  است که با نیاز بازار از جمله مهمترین مشکالت آموزشی

 ای برخوردار است.ای در دنیای امروز از جایگاه ویژهفنی و حرفه

 حران اقتصادی سالبه خصوص بعد از ب جوانان ترکیه هم از جمله کشورهایی است که با معضل بیکاری

درصد  92شهرهای ترکیه که ترین کالندست به گریبان است. استانبول به عنوان یکی از پرجمعیت 9002

کند حتی از نرخ بیکاری باالتر از متوسط کشور ترکیه برخوردار است. از درآمد ملی این کشور را تولید می

درصد از درآمدهای مالیاتی ترکیه را ایجاد  44یه و درصد از تولید ناخالص ملی ترک 99اعضای اتاق استانبول 
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در این شهر و غلبه بر مشکل ایجاد اشتغال  به منظور استانبول اتاق تا وضوع سبب شدکنند. همین ممی

حمایت از مشارکت و  از جمله اقدامات اتاق بازرگانی استانبول در این زمینه جویی باشد.بیکاری به فکر چاره

اجرای آن آغاز  9002بود که در سال  1(OZIMEK) های آموزش شغلیه تخصصی دورهادار اجرای پروژه

 شد.  

سازی توسعه و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از طریق زمینه ،حفاظت OZIMEK هدف اصلی پروژه

 OZIMEKای برای افراد مختلف جویای شغل است. پروژه های آموزش فنی و حرفهتحصیل در سازمان

که از حق تحصیل محروم شده و به دنبال برای همه کسانی است  های آموزشیدوره رگزاریب مشتمل بر

 ای خود برای تغییر شغل یا کسب شغل جدید هستند.های حرفهبهبود مهارت

-ها و کارگاهای، آزمایشگاهحرفه های فنی وموسسات آموزش شغلی شامل دبیرستان، OZIMEKدر پروژه 

ها ها، به عنوان مکان برگزاری دورهرداری از امکانات و شرایط مناسب ارائه دورههای هنری به دلیل برخو

ها بعد از ای به عنوان مکان آموزشی، دورهانتخاب شدند. به دلیل استفاده از همین موسسات فنی و حرفه

مچنین شود. این موضوع هساعت کاری مدارس در روز شنبه و بعد از ساعات کاری در طول هفته ارائه می

ای خود هستند بتوانند در این های شغلی و حرفهشود که افراد شاغلی که به دنبال ارتقاء مهارتسبب می

 ها شرکت کنند. دوره

ها تنها در استانبول و با توجه به نیازهای جاری بازارهای صنایع، انفورماتیک و بخش خدمات برگزار دوره

های تئوری و عملی است. شود و شامل فعالیتزش ملی مشخص میها توسط وزارت آموشوند. برنامه دورهمی

بخش عمده بودجه این  اداره مدیریت استانی استانبولاز نقطه نظر منابع مالی، اتاق بازرگانی استانبول و 

های گذاری( مجموع سرمایه9009تا سال  9002کنند. در طول پنج سال )از سال پروژه را تامین می

  میلیون دالر رسید.  2.9در این پروژه به بالغ بر مشترک انجام شده 

دهد. در تصویر روشنی از نتایج موفق این پروژه ارائه می 9002کنندگان و افزایش آنها از سال آمار شرکت

برابر  40نفر بود، این پروژه موفق شد این میزان را  200تنها  9002التحصیالن در سال حالیکه تعداد فارغ

 برساند.  9009نفر در پایان سال  66.430و  9000نفر در سال  99.009کرده و به 

کنندگان البته افزایش قابل مالحظه شرکت باشد. OZIMEKترین شاخص موفقیت پروژه شاید این آمار مهم

های دهد. در بلندمدت این پروژه تاثیر زیادی بر اشتغال و جایگاهمدت نشان میموفقیت پروژه را در کوتاه

نفر  00.911ر استانبول داشت. نتایج حاصل از یک نظر سنجی که توسط اتاق بازرگانی استانبول از شغلی د

 دهد که:التحصیالن این پروژه انجام شد، نشان میاز فارغ

                                           
1 Special Administration Vocational Training Courses (OZIMEK) 
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 94.4 کنندگان بیکار موفق به یافتن شغل شدند.درصد از شرکت 

 02.0 شدند. درصد از کارآموزانی که شاغل بودند موفق به تغییر شغلشان 

 62.3 التحصیالن درآمد خود را افزایش دادند.درصد از فارغ  

موفق شد امید نسل جوان استانبول را به های به موقع، این پروژه در نتیجه مشارکت سازنده و پاسخگویی

توان ایجاد امید در را می OZIMEKترین نتیجه روشندر واقع زندگی در کالنشهر استانبول حفظ کند. 

 ن برای یافتن شغل مناسب یا درآمد بیشتر دانست.کارآموزا
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 مقدمه -1  

های تولید در بخش صنعت شد های سریع فناوری که سبب تجدید سیستمبحران اقتصادی جهانی و نوآوری

تر نه تنها بیکاران بلکه حتی شاغلین نیز نیازمند بهبود تاثیر عظیمی بر بازار کار داشت. از منظری دقیق

های جدید هستند. رویکرد کشورها نسبت به مقوله بیکاری در لی خود و همگامی با فناوریهای شغمهارت

شود. های مختلفی برای غلبه بر این بحران میمناطق مختلف جهان متفاوت است که سبب اتخاذ سیاست

خود  های شغلی جدید از طریق افزایش پویایی در صنایعاز رویکرد ایجاد فرصت ی جهان،برخی از کشورها

های فنی و گذاری بر روی آموزشکه سایرین از سیاست حمایت از توریسم و سرمایهجویند در حالیبهره می

کنند. با توجه به پویایی شهر استانبول، سیاستگذاران ای به منظور تقاضاهای بخش صنعت استفاده میحرفه

به بر بیکاری در این شهر گسترش حل برای غلترین راهترک به این نتیجه رسیدند که بهترین و عینی

 ای است.های فنی و حرفهآموزش

درصد از درآمد ملی این کشور را تولید  92شهرهای ترکیه ترین کالناستانبول به عنوان یکی از پرجمعیت

 کند. با اینحال معضل بیکاری یکی از مشکالت عمده این شهر است که به قوت خود باقی است. می

اداره مدیریت استانی ی صنعت و دانشگاه در شهر استانبول از سوی باط میان همکارشناسایی مشکل ارت

اداره تخصصی منجر به آغاز به کار پروژه  3و اتاق بازرگانی استانبول 2اداره استانی آموزش ملی، 1استانبول

هایی برای همه شامل دوره OZIMEKشد. پروژه  9002در سال  (OZIMEK) های آموزش شغلیدوره

ای خود به های حرفهحق تحصیل را از دست داده و در جستجوی بهبود توانایی کسانی است که به هر دلیلی

ها برای همه افراد آزاد و منظور تغییر شغل یا به دست آوردن یک شغل جدید هستند. به طور کلی، دوره

دوره و دریافت گواهینامه رسمی  رایگان است. در پایان هر دوره، کارآموزان موظف به قبولی در امتحان پایان

 هستند.

ها را ارائه اند. تعداد موسساتی که این دورهها بر اساس نیاز بازار و تغییرات روز فناوری تعیین شدهدورهاین 

رسید. تعداد مشارکت کنندگان نیز  9000موسسه در سال  034به  9002موسسه در سال  44دهند از می

نفر رسید. این آمار روند افزایشی خود را  94.026برابر شده و به  40، 9000سال فراتر از انتظار بوده و در 

نفر و ساعات  66.430التحصیالن نفر، تعداد فارغ 62.220تعداد کارآموزان  9009حفظ کرده و در پایان سال 

به شغل مختلف رسید. با توجه  024های تئوری و عملی در ساعت آموزش 420ساعت به  930آموزشی از 

ها، سایر نیازهای کارآموزان نیز مشخص شد. فقدان ارتباط میان فعاالن التحصیالن این دورهافزایش فارغ

                                           
1 Istanbul Special Provincial Administration 
2 Istanbul Provincial Directorate for National Education 
3 Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) 
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اشتغال  به همین جهت هم اداره .نمود مشخصرا  OZIMEKکسب و کار و کارآموزان گام بعدی پروژه 

، مجموع ISKURرود به پروژه پیوست. به لطف و 9001در سال  1(ISKUR) برای استان استانبول ترکیه

برای یافتن مشاغل جدید به دلیل استفاده از پایگاه  التحصیالنو شانس فارغ منابع پروژه افزایش یافته

و تشریک مساعی میان موسسات شغلی تقویت شد. عالوه بر آن گام نهایی هم  ISKURاطالعاتی گسترده 

هدف از این  طراحی کرد. را 2"ی منابع انسانیپایگاه اطالعات"سایت توسط اتاق استانبول برداشته شد که وب

سایت التحصیالن به اضافه کردن اطالعات در رابطه با تجارب و تخصص خود به این وبسایت تشویق فارغوب

توانند است. از این طریق کارفرمایان با ورود به بخش افراد در جستجوی شغل این پایگاه اطالعاتی، می

سایت ثبت نام کردند که کارآموز در این وب 2039حدود  9000ا بیابند. در سال کارمند بالقوه بنگاه خود ر

 التحصیل بودند.نفر از آنها فارغ 3102

مراکز "های اینچنینی در ترکیه نظیر پروژه الگویی برای سایر پروژه OZIMEKها، در طول این سال

این  ریزی شده است. انجام ه برنامهترکیکشور بوده که برای اجرا در سراسر  3"تخصصی شغلی راهنمایی

های اجتماعی اتاق است. به عنوان یکی از پروژه نمایانگر اولویت اتاق بازرگانی استانبول نسبت به مسئولیت

ها، ساختار کامل مشارکتی و نتایج آن های مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق استانبول، ویژگیترین پروژهمهم

 .]0[ ن پروژه را توسعه و گسترش دهدسبب شد که اتاق استانبول ای

 های شغلی در دنیااهمیت آموزش -2

یک چالش مشترک میان همه کشورها صرفنظر از عملکرد اقتصادی و توسعه منابع انسانی آن کشور، ورود 

درصد  06.23نرخ جهانی بیکاری جوانان  9003جوانان به اقتصاد است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 

درصد دارند اما این بدان  60.62رچه خاورمیانه و آفریقای شمالی باالترین نرخ بیکاری جوانان را با بود. گ

 90.12معنی نیست که آمار اروپا رضایت بخش است. نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا در همان سال 

 . 4درصد و باالتر از بیکاری کل در این قاره بود

حل قطعی برای این مشکل با وجود توجه روزافزون ی مشخص شده اما هنوز راهگرچه اغلب دالیل این بیکار

های پیشرو پیدا نشده است. آنچه مسلم است بیکاری جوانان خود نمایانگر عدم بخش دولتی و سازمان

دهنده عدم تخصیص های آموزشی است. این موضوع همچنین نشانها و برنامهکارکرد درست سیاست

التحصیالن در جستجوی کار در نهایت شغلی به تی است که در نتیجه تعداد زیادی از فارغمناسب بودجه دول

                                           
1 Istanbul Provincial Directorate of Turkish Employment Agency (ISKUR) 
2 Human Resources Database 
3 Specialized Vocational Guidance Centers 

 شود. سال اطالق می 94تا  02نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری جمعیت فعال بین  ILOبر اساس تعریف   4 
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ها برای رشد و پایداری همه اقتصادهای گزینند. توسعه مهارتاند را برمیجز آنچه که برای آن آموزش دیده

ای از جایگاه ویژه ای در دنیای امروزهای فنی و حرفهدر حال توسعه امری حیاتی است. نتیجه آنکه آموزش

 . ]9[ برخوردار است

های اخیر رشد زیادی داشته در سال 1(VETای )تحقیقات در رابطه با منافع آموزش و پرورش فنی و حرفه

سازی افراد برای شغل آینده یا یک پیشه ها به منظور آمادهاست. در واقع با توجه به اینکه اینگونه آموزش

پذیری یک کشور در ارتباط هستند. اما وری و رقابتین به طور مستقیم با بهرهاند بنابراتخصصی طراحی شده

بندی که توسط مرکز اروپایی برای ای نیست. بر اساس یک تقسیمهای فنی و حرفهاین تنها مزایای آموزش

قسیم ها به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تانجام شد مزایای این آموزش 2ایهای فنی و حرفهتوسعه آموزش

 شوند.شود. هر دو این موارد هم در سه سطح خرد، کالن و میانی بررسی میمی

 بعد اقتصادی -2-1

 سطح کالن

 :های دولتی و خصوصی در زمینه گذاریتحقیقات در رابطه با ارزیابی سرمایه  بازده اقتصادی

ه همراه داشته ای بیشتر نتایجی در حوزه سودآوری و رشد اقتصادی را بهای فنی و حرفهآموزش

 است.

 های شغلی است.اثرات بر بازار کار: کاهش بیکاری و و نابرابری از دیگر نتایج به دست آوردن مهارت 
 سطح میانی:

 ها در سطح شرکتی نتایجی در حوزه سودآوری و ها: هزینه و فایده اینگونه آموزشعملکرد شرکت

 نوآوری در بردارد.

 ای به باال های فنی و حرفههای افراد ضمن آموزشها و ظرفیتییوری نیروی کار: بهبود توانابهره

 کند.بردن سود شرکت کمک می

 سطح خرد:

 ها با منافع آموزش و پرورش شغلی برای افراد: کسب درآمد، یافتن شغل، کاهش عدم تناسب مهارت

های فرصتنیازهای مشاغل، یکپارچگی بیشتر بازار کار به دلیل دستمزدهای رضایت بخش، بهبود 

 ای.شغلی و وضعیت حرفه

 

 

 

                                           
1 vocational education and training (VET) 
2 European Centre for the Development of Vocational Training(CEDEFOP) 
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 بعد اجتماعی -2-2

 :سطح کالن

  های درون یک خانواده و اینکه چگونه خانواده بر توسعه بر نسلای حرفه فنی وهای آموزشاثرات

 گذارد.ثیر میأها تمهارت

  از  تواندمیای حرفه فنی وهای آموزش و سالمت: چگونهای حرفه فنی وهای آموزشرابطه میان

 سالمت یک کشور حمایت کند.

  بر کاهش جرم و اقدامات خالف در جامعهای حرفه فنی وهای آموزشاثر 

 سطح میانی:

 ایحرفه فنی وهای آموزشای و با شرایط نامساعد از طریق حاشیههای شمول)دربرگیری( گروه 

 سطح خرد:

 های شخصی.، رفتارها و انگیزهرفاه شخصی: بهبود کیفیت زندگی برای افراد و تاثیر آن بر توسعه  

در  جدیهای با چالش موضوعای در مباحث توسعه، هنوز این حرفههای فنی و علیرغم نقش حیاتی آموزش

توان به کمبود ساختارهای آموزشی، حقوقی و تسهیالتی، ها میاز جمله این چالش سراسر دنیا روبرو است.

مطالعات زشی و در آخر مشکالت مالی اشاره کرد. عدم وجود همکاری میان بخش خصوصی و بخش آمو

ای بیشتر با هدف حرفه فنی وهای ای در حوزه آموزشحرفه فنی وهای مرکز اروپایی برای توسعه آموزش

های جدید سازان و سیاستگذاران عرصه اقتصادی و ارائه مسیر نو برای طرح سیاستبخشی به تصمیمآگاهی

    .]6[ در این زمینه است

 ایهای فنی و حرفهترکیه و آموزش -3

های وال اساسی سیاستگذاران و مجریان سیاستی و مخصوصا بخش خصوصی در ترکیه در حوزه آموزشس

های پنهان نیروی کار خود را که بیش از نیمی از تواند پتانسیلشغلی این موضوع است که ترکیه چگونه می

 به تحرک وا دارد. دهندجمعیت نیروی کار این کشور را تشکیل می

امور مرتبط با این  1به طور کلی به دلیل پیچیدگی سیستم آموزش ملی در ترکیه وزارت آموزش ملی

 دهد. از جمله این نهادها:وزارتخانه را با همکاری برخی از نهادهای دیگر انجام می

 تجار و صنعتگران ترکیه کنفدراسیون  

 ترکیههای بازرگانی و بورس کاالی اتحادیه اتاق 

 های کارگری و کارفرماییاتحادیه 

                                           
1 Ministry of National Education 
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 1شورای تحقیقات فناوری و علمی ترکیه 

 2اداره اشتغال ملی ترکیه 

دفتر موجود این  002اداره اشتغال ملی ترکیه مسئولیت اصلی ارائه خدمات به افراد بیکار ثبت نام شده در 

رنامه این نهاد برای ایجاد تحرک در بازار ترین بهای آموزشی مهماستان را بر عهده دارد. برنامه 10اداره در 

های آموزش شغلی عمومی است که طیف وسیعی از مشاغل های آموزشی ارائه شده دورهکار است. اکثر دوره

ها معموال رایگان هستند اما هر کارآموز فقط حق شرکت در یک دوره مورد حمایت دهد. دورهرا پوشش می

 .]4[ سال دارد 2در بازه زمانی توسط اداره اشتغال ملی ترکیه را 

ها و سندهای های شغلی در این کشور طرحعالوه بر این دولت ترکیه به منظور توسعه و بهبود آموزش

توان به سند استراتژیک وزارت آموزش ملی استراتژیک زیادی را نیز به تصویب رساند. از آن جمله می

، استراتژی 5، استراتژی تحصیالت عالیه ترکیه4ایحرفه ، استراتژی ملی برای آموزش و پرورش فنی و3ترکیه

و  8، استراتژی اشتغال ملی7، طرح عملیاتی برای تقویت رابطه میان آموزش و اشتغال6العمر ملیآموزش مادام

 اشاره کرد.  9طرح عملیاتی برای برابری جنسیتی

های کارگری و تحادیهای شغلی و اههای بازرگانی، انجمنسند استراتژیک وزارت آموزش ملی ترکیه، اتاق

های ضمن خدمت و تشکیل واحدهای کند که ابتکار عمل را در حوزه آموزشکارفرمایی را تشویق می

آموزش شغلی به دست گیرند. همچنین در این سند اشاره شده که بخش خصوصی مسئولیت تربیت نیروی 

-سازی فرآیندهای بوروکراسی اداری و تایید گواهینامهکار با توجه به تقاضای بازار کار را با استفاده از ساده

های صادر شده به عهده گیرد. مشکل این سند اما آنجا بود که هیچ مشوقی برای دستیابی به این اهداف 

ها را برای پذیرش کرد. به همین دلیل طیف وسیعی از اقدامات بعد از این سند انجام شد که شرکتارائه نمی

این اجبار را بر  10ایهای فنی و حرفهای ترغیب کند. قانون آموزشهای فنی و حرفهزشنقش بیشتر در آمو

درصد از کارکنانش را کارآموزان تشکیل دهند. اکثر  00تا  2کارکن قرار داد که باید  90های با بیش از بنگاه

ترکیه برای حمایت از . این سند گویای آن است که دولت ]2[ باشندسال  90تا  04این کارآموزان باید بین 

 های شغلی، به حمایت بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی توجه جدی داشته است.آموزش

                                           
1 THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY 
2 The Turkish National Employment Agency  
3 Strategic Plan of the Ministry of National Education (2010–2014) 
4 National Strategy on Vocational Education and Training (2014–2018) 
5 Higher Education Strategy of Turkey (2007–2025) 
6 National Lifelong Learning Strategy (2014–2018) 
7 Action Plan to Strengthen the Link between Education and Employment (İMEİGEP) 
8 National Employment Strategy (2014–2023)  
9 Gender Equality Action Plan (2008–2013) 
10 The Vocational Education Law 

https://www.tubitak.gov.tr/en
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 (OZIMEKهای آموزش شغلی)پروژه اداره تخصصی دوره -4

های اقتصادی جهانی منجر به بدتر شدن اوضاع اقتصادی کشورها در یک سیستم اقتصادی پیوسته، بحران

، مشکل بیکاری در کشور ترکیه نیازمند یک درمان اصولی بود اما بعد از 9002مالی  شود. قبل از بحرانمی

شد. حل جدی ارائه میپذیر باید راههای آسیبتر شده و برای حمایت از بخشبحران این مشکل حتی عمیق

باشند خود  از سوی دیگر، تعداد انگشت شمار کارفرمایانی که به دنبال کارمندان مجرب و مجهز به دانش روز

عالمت سئوال بزرگی بود. شاید فقدان همین حلقه ارتباطی میان نرخ باالی بیکاری و تقاضا برای نیروی کار 

ها منجر به بود. تشخیص ضرورت وجود پرسنل باکیفیت در بنگاه OZIMEKمجرب دلیل اصلی ایجاد 

 ای و تسهیالت مرتبط با آن شد. اهمیت یافتن مدارس آموزش فنی و حرفه

عالوه بر آن ذکر این نکته ضروری است که باید به عدم وجود ارتباط میان کارفرمایان و کارمندان مجرب نیز 

توجه شود. اگر به هدف همکاری میان صنعت و دانشگاه نائل آییم، نیاز کارفرمایان به ساختار آموزشی 

که این امر می تواند اثر شود تر میمدارس شغلی شکل داده و عرضه و تقاضا در بخش نیروی کار متعادل

در مجموع پیشرفت فناوری و نوسانات اقتصادی با تغییر  معناداری بر کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

های شغلی جدید به طور مستقیم بر نیروی کار اثر نیازهای صنایع، تغییر مفهوم جایگاه شغلی و ایجاد جایگاه

 ای نیروی کار متخصص وجود داشته باشد:گذارد. در نتیجه حتی اگر فقط تقاضا برمی

 .بیکاران نیازمند آگاهی و دانش هستند که بتوانند با روند تغییرات خود را هماهنگ سازند 

 های بیشتری به منظور همسویی با تغییرات فناوری و افراد شاغل نیازمند دستیابی به مهارت

 رویکردهای اقتصادی جدید هستند.

 های جدیدی به یی سیستم کاری،  بهبود محیط کاری یا افزودن شاخهافراد شاغل خواهان بازآرا

 های خود هستند.دامنه فعالیت

گذارد. استانبول به همه این مسائل آینده کشور ترکیه را شکل داده و بر قدرت اقتصادی این کشور تاثیر می

ی بزرگترین اقتصادهای بندعنوان قلب تپنده و رهبر اقتصاد ترکیه شناخته شده است که بر اساس رتبه

میلیارد دالر درآمد در سال  016امین اقتصاد بزرگ شهری را با ایجاد  64شهر، رتبه  020جهان در میان 

امین اقتصاد بزرگ شهری با  91استانبول به  9092شود که در سال بینی میبه دست آورده و پیش 9002

 .]0[میلیارد دالر درآمد مبدل شود 632

های اقتصادی گوناگون و سهم این شهر در اقتصاد ترکیه ن همسو با بازار پویا، فعالیتاستانبول همچنی

درصد از جمعیت ترکیه  02.1حدود  9002بزرگترین منطقه تولید اشتغال نیز در ترکیه است. در پایان سال 

 06معیتی حدود شهرهای دنیا با جکردند و بنابراین به عنوان یکی از بزرگترین کالندر این شهر زندگی می

 رفت. میلیون نفر به شمار می
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استخدام  9002درصد از مجموع نیروی کار در ترکیه را در سال  61.1 های مستقر در استانبولشرکت

درصد است و به طور مشابه  40.9کردند. در هر صورت این درصد کمتر از مجموع نرخ اشتغال در ترکیه با 

درصد( است. از  04درصد( باالتر از نرخ بیکاری در ترکیه ) 03.1) 9002نرخ بیکاری در استانبول در سال 

 شود: گیری انجام میاین دو مقایسه دو نتیجه

استانبول یک منطقه حیاتی اقتصادی در ترکیه در مقایسه با کل کشور است. به همین جهت با توجه به 

تر است. در یکاری در کل کشور عمیقاهمیت بالقوه این منطقه، مشکل بیکاری آن هم در مقایسه با مشکل ب

نتیجه کاهش نرخ بیکاری هم در شهر استانبول تاثیر مثبت مستقیمی بر کل کشور داشته که منجر به 

 شود.کاهش عمده در نرخ بیکاری کل می

های فنی و همه این مسائل تصویر روشنی از موقعیت شهر استانبول در آن دوره ارائه داده و اهمیت آموزش

ای مناسب که با نیازهای دنیای کسب و کار هماهنگ باشد را در باال بردن امکانِ یافتن شغل برای حرفه

 دهد.کارآموزان را نشان می

اتاق بزرگ دنیا قرار داشته و میزبان یک سوم  2هزار عضو، در میان  400نزدیک به اتاق بازرگانی استانبول با 

درصد از  44درصد از تولید ناخالص ملی ترکیه و  99های ترکیه است. اعضای اتاق استانبول شرکت

ای را های ترکیهاتاق استانبول همچنین هر ساله مشارکت شرکتکنند. می تولیددرآمدهای مالیاتی ترکیه را 

المللی دیگر، نمایشگاه بین 02المللی ارائه محصوالت ترکی در خارج از کشور و نمایشگاه بین 2در 

های اقتصادی به زبان ترکی و انگلیسی ارائه داده و وه بر آن، این اتاق هر ساله گزارشکند. عالسازماندهی می

 کند. های تخصصی برگزار میکنفرانس، سمینار و پنل

های متعدد و مختلفی که بر عهده دارد، در جستجوی رفاه اتاق استانبول به دلیل آگاهی از مسئولیت

کند. بنابراین، این اتاق عالوه بر سایر رفع نیازهای جامعه استفاده میاجتماعی بوده و از همه توان خود برای 

نیز پیشقدم  OZIMEKهای شغلی که بر عهده دارد، در پروژه خدمات مسئولیت اجتماعی شامل آموزش

 شد.

OZIMEK اداره و  اداره مدیریت استانی استانبولای بود که موفق شد نمایندگان بخش دولتی شامل پروژه

را با دنیای کسب و کار به رهبری اتاق استانبول در کنار هم جمع کند. عالوه بر آن در  آموزش ملی استانی

به عنوان هماهنگ کننده بخش کارگری به این پروژه پیوست که کارآمدی آن را تا  ISKUR، 9001سال 

شد ترکیه شناخته ای در به عنوان تنها پروژه OZIMEKحد زیادی باال برد. همین امر سبب شد که پروژه 

 که توانست همه فعاالن عرصه بازار کار را گرد هم آورد.
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 شرح تفضیلی پروژه: -5

سازی توسعه و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از طریق زمینه ،حمایت OZIMEK هدف اصلی پروژه

 OZIMEKای برای افراد مختلف جویای شغل است. پروژه های آموزش فنی و حرفهتحصیل در سازمان

که از حق تحصیل محروم شده و به دنبال  برای همه کسانی است که های آموزشیدورهبرگزاری مشتمل بر 

 ای خود برای تغییر شغل یا کسب شغل جدید هستند. های حرفهبهبود مهارت

 هاهای الزم برای شرکت در دورهصالحیت -5-1

بق با حوزه تخصصی تحصیلی تنها شرایط داشتن تحصیالت در مقطع ابتدایی و شرایط جسمانی خوب مطا

تصریح شده است  OZIMEKها هستند. ضوابط واجدین شرایط که در پروژه الزم برای ثبت نام در این دوره

دهد که این پروژه درهای خود را به روی همه کسانی که در جستجوی شغل هستند باز گذاشته نشان می

  است.

 هادوره -5-2

ها و ای، آزمایشگاهحرفه های فنی وات آموزش شغلی که بیشتر دبیرستانموسس، OZIMEKدر پروژه 

ها ها به عنوان مکان برگزاری دورههای هنری هستند به دلیل تسهیالت و شرایط مناسب ارائه دورهکارگاه

بعد  هاای به عنوان مکان آموزشی، دورهانتخاب شدند. دقیقا به دلیل استفاده از همین موسسات فنی و حرفه

شود. این موضوع همچنین از ساعت کاری مدارس در روز شنبه و بعد از ساعات کاری در طول هفته ارائه می

ای خود هستند بتوانند در این های شغلی و حرفهشود که افراد شاغلی که به دنبال ارتقاء مهارتسبب می

ساعت برگزار  1ساعت و در آخر هفته در  4ها در طول ها شرکت کنند. در طول روزهای هفته، دورهدوره

 شوند.می

ها تنها در استانبول و با توجه به نیازهای جاری بازارهای صنایع، انفورماتیک و بخش خدمات برگزار دوره

های تئوری و عملی است. شود و شامل فعالیتها توسط وزارت آموزش ملی مشخص میشوند. برنامه دورهمی

 شوند.اجتماعی تعریف می –درصد فرهنگی  02درصد تخصصی و  12های ارائه شده آن، برنامهعالوه بر 

شوند. تا به امروز اغلب از مربیان هر دوره توسط مدیر پروژه و بر اساس تجربه و تخصص فرد انتخاب می

دوره زمانی باز ای به عنوان مربی در این پروژه استفاده شده است. هر های فنی و حرفهمعلمان دبیرستان

ساعت برای هر دوره وقت  930  نفر برای آن دوره تقاضا داده باشند و هر کارآموز 01شود که حداقل می

های عالوه بر آن، کتاب 1گذارد که البته این میزان ساعت بسته به ساختار هر دوره قابل تغییر است.می

                                           
  ساعت آموزش عملی و تئوری برای هر دوره تغییر کرد. 420به  9009این میزان در پایان سال  1  
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گیرد. در پایان، هر کارآموز با ارآموزان قرار میها در اختیار کای برای پشتیبانی دورهآموزش فنی و حرفه

 شود. التحصیل میدریافت یک گواهینامه از سوی وزارت آموزش ملی فارغ

ای درگیر در پروژه مشکالت گوناگونی در طول این سالها به دلیل تغییر در مدیریت موسسات فنی و حرفه

OZIMEK این پروژه حضور کارآموزان در   ن مشکلتریوجود داشته است. در هر صورت، تا امروز مهم

 ها شرایط جدیدی برای کارآموزان وضع شد:ها بود. به منظور تشویق کارآموزان به حضور منظم در دورهدوره

  کنندگانی که یک دوره باشد. شرکت کل ساعاتدرصد از  90عدم حضور کارآموزان نباید بیش از

ر امتحان پایان دوره شرکت کرده و بنابراین شانس توانند دشرط را رعایت نکنند، نمیاین پیش

 دهند. دریافت گواهینامه را از دست می

 شود. این وضعیت خود نفر باشد دوره حذف می 01کنندگان یک دوره کمتر از اگر تعداد کل شرکت

 کنندگان مشتاق، سایر کارآموزان را تشویق به حضور کنند.شود که شرکتسبب می

ضور و غیاب که خود تاثیر زیادی در موفقیت پروژه دارد با همکاری با مدیران موسسات در نتیجه، مشکل ح

 ای تحت کنترل قرار گرفت.فنی و حرفه

های متقاضی بوده و التحصیالن، منابع انسانی متخصصی برای بخشنتیجه این پروژه این بود که فارغ

های جدید مرتبط با رشته زان با فناوریسبب انطباق کارآمو OZIMEKهای ارائه شده در پروژه آموزش

 شود.می کاریشان

، اداره استانی استانبول برای اشتغال در ترکیهبرپایه تحقیقات انجام گرفته توسط اتاق بازرگانی استانبول و 

موسسه در این پروژه برای ارائه دوره وجود داشت که با توجه به افزایش تقاضا این  44تعداد  9002در سال 

مدرسه فضای خود را به این  92، 9002افزایش یافت. همچنین در سال  9000عدد در سال  034به  میزان

 رسید.   9000مدرسه در سال  16پروژه اختصاص دادند که این میزان به 

 فرآیند آغاز یک دوره جدید -5-3

به یک کمیته های واصله در گام اول همه درخواست گیری دو الیه دارد.سیستم تصمیم OZIMEKپروژه 

 تواند:ها میشود. این درخواستای ارسال میهای فنی و حرفهفرعی مشتمل بر گروهی از کارشناسان آموزش

 ای باشد که خواستار ارائه یک دوره در ساختمان خود است.از جانب یک موسسه فنی و حرفه 

 .از جانب یک شخص برای شرکت در یک دوره باشد 

  یک دوره جدید در رابطه با یک حرفه مشخص باشد.از جانب یک شخص برای شروع 

 .از جانب یک موسسه یا یک کارآموز در رابطه با لزوم ارائه یک دوره باشد 
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  از جانب یک موسسه یا یک کارآموز در رابطه با اطالعاتی در خصوص بروز مشکل در یک دوره

 مشخص یا فرآیند انجام یک پروژه باشد.

  در رابطه با پیشنهادهایی برای بهبود پروژه باشد.از جانب یک موسسه یا یک شخص 

شود. این مسائل توسط کمیته فرعی حل و فصل شده و در صورت لزوم به شورای مدیریت فرستاده می

 ، ادارهاداره استانی آموزش ملی، اداره مدیریت استانی استانبولشورای مدیریت هم مرکب از نمایندگان 

ای منتخب های فنی و حرفهبول، اتاق بازرگانی استانبول و مدیران دبیرستانبرای استان استان اشتغال ترکیه

های این شورا که ها و راهکار حل آنها در نشستاست. آغاز به کار یک دوره جدید و مشکالت مربوط به پروژه

 گیرد.شود، مورد بررسی قرار میدو بار در ماه برگزار می

نند برای آغاز یک دوره، درخواست خود را به این کمیته فرعی  تواای داوطلب میموسسات فنی و حرفه

نامه از جانب این کمیته به شورای ارسال کنند. این تقاضا پس از یک تحقیق ابتدایی و به همراه یک توصیه

 شود.مدیریت ارسال می

 OZIMEKنقش اتاق بازرگانی استانبول در حمایت و اجرای پروژه  -6

 منابع انسانیپایگاه اطالعاتی  -6-1

اجرای طرح پایگاه اطالعاتی  ،یکی از اقدامات مهم این پروژه که توسط اتاق بازرگانی استانبول انجام شد

  بود. 9001منابع انسانی در سال 

  اندازیراه  اقدام به نیروی کار،  ایجاد پلی میان دنیای کسب و کار و   استانبول به منظور  اتاق بازرگانی

اطالعاتی منابع انسانی کرده که هدف از ایجاد آن تشویق کارآموزان به ثبت نام رایگان در  سایت پایگاهوب

سایت شان در آن است. از طریق این وبای و اطالعات تماسسایت و ثبت اطالعات شخصی و حرفهاین وب

  1.توانند پرسنل مورد نیاز بنگاه خود را جستجو و استخدام نمایندکارفرمایان به سادگی می

های تخصصی اتاق سایت، به طور مستمر با فعاالن کسب و کار عضو کمیسیوناتاق استانبول عالوه بر این وب

  کند. حمایتشغل مناسب  برای یافتن OZIMEKالتحصیالن در ارتباط است تا از فارغ

 در پروژهگذاری منابع سرمایه -6-2

OZIMEK ست. در همین راستا:های اتاق استانبول اپروژهترین یکی از مهم 

                                           
  GenelWeb/genel/indeks.faceshttp://online.ito.org.tr/ITOInsanKaynaklari سایت:آدرس وب 1 
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  های کوچک و متوسط خود را به این پروژه تن از کارمندان اداره بنگاه 2اتاق بازرگانی استانبول

اختصاص داد تا پویایی و تحرک پروژه را حفظ کرده و شبکه مرتبط با این پروژه را گسترش دهند. 

های سازی جزوهند آمادهمان OZIMEKهای مرتبط با پروژه مسئولیت این افراد کمک به فعالیت

اتاق در این رابطه یا  اقدامات رسانی به افراد در رابطه با ها، راهنمایی و اطالعتحقیقاتی برای دوره

 های پروژه است. سازی اسناد اطالعاتی در رابطه با فعالیتآماده

 به  انی استانبولاداره مدیریت استهایی را با همکاری اتاق بازرگانی استانبول به طور مستمر نشست

 کند.ای برگزار میهای فنی و حرفهها یا آگاهی دادن به مدیران دبیرستانمنظور بحث در رابطه با دوره

از ابتدای این پروژه، اتاق استانبول معموال برای نشان دادن اهمیت این پروژه برای اتاق در باالترین سطح 

های اتاق استانبول به این پروژه کرد. البته کمکیهای شورای مدیریت این پروژه شرکت مخود در نشست

کند تا خبرگان مرتبط با هر پیشه به لطف محدود به منابع انسانی نیست اما اتاق در واقع منابعی را تامین می

 شبکه اعضای اتاق گرد هم آیند. 

بخش عمده بودجه این  از نقطه نظر منابع مالی، اتاق بازرگانی استانبول و اداره مدیریت استانی استانبول

میلیون لیره  6کنند. بودجه اداره مدیریت استانی استانبول برای این پروژه در ابتدای آن، پروژه را تامین می

میلیون لیره بود. اتاق بازرگانی استانبول عالوه بر تامین منابع مالی، به  0.2ترکیه و بودجه اتاق استانبول 

ای الذکر، اگر یک موسسه فنی و حرفهبه طور مثال، جدای از بودجه فوق نیازهای مدارس هم توجه ویژه دارد.

  نیازمند تهیه مواد آزمایشگاهی یا تسهیالت برای ادامه آموزش باشد اتاق به موسسه برای تجدید تسهیالت

( مجموع 9009تا سال  9002)از سال  . در طول پنج سال]0[ کندیا خرید مواد آزمایشگاهی کمک می

 .]3[ میلیون دالر رسید 2.9های مشترک انجام شده در این پروژه به بالغ بر گذاریسرمایه

 نتایج و اثرات پروژه -7

های به موقع در این پروژه، این پروژه موفق شد امید نسل جوان در نتیجه مشارکت سازنده و پاسخگویی

توان ایجاد امید را می OZIMEK ترین نتیجهاستانبول را به زندگی در کالنشهر استانبول حفظ کند. روشن

کنندگان و افزایش آنها از سال در کارآموزان برای یافتن شغل مناسب یا درآمد بیشتر دانست. آمار شرکت

 دهد.هم خود تصویر روشنی از نتایج موفق این پروژه ارائه می 9002

از حد انتظار بود را شاید که بسیار بیشتر  9000نفر در سال  94.026همچنین رسیدن متقاضیان آموزش به 

التحصیالن پذیری پروژه دانست. ذکر این نکته هم ضروری است که تعداد فارغبتوان ناشی از ویژگی انعطاف

نفر در  99.009برابر کرده و به  40نفر بود و این پروژه موفق شد این میزان را  200تنها  9002در سال 

 برساند.  9009نفر در پایان سال  66.430و  9000سال 
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کنندگان البته افزایش قابل مالحظه شرکت باشد. OZIMEKترین شاخص موفقیت پروژه شاید این آمار مهم

های دهد. در بلندمدت این پروژه تاثیر زیادی بر اشتغال و جایگاهمدت نشان میموفقیت پروژه را در کوتاه

 شغلی در استانبول داشت:

التحصیالن این پروژه نفر از فارغ 00.911اتاق بازرگانی استانبول از نتایج حاصل از یک نظر سنجی که توسط 

 دهد که:انجام شد، نشان می

 94.4 نفر( 9230کنندگان بیکار موفق به یافتن شغل شدند.)درصد از شرکت 

 02.0 (.0204درصد از کارآموزانی که شاغل بودند موفق به تغییر شغلشان شدند )نفر 

 62.3 (نفر 4420الن درآمد خود را افزایش دادند.)التحصیدرصد از فارغ 

 90.2 9646) التحصیالن هم در زمان انجام نظرسنجی در جستجوی شغل بودند.درصد از فارغ 

 )نفر

 قابلیت اجرای پروژه -8

بیکاری یکی از مشکالت معمول اکثر کشورها مخصوصا بعد از بحران اقتصادی جهانی است. در مورد کشور 

تر از این داشته و بنابراین این پروژه نه تنها در استانبول بلکه در ، تاریخی بسیار طوالنیترکیه، معضل بیکاری

 تواند بسیار سودمند باشد به شرط آنکه شرایط ذیل تامین شود:های کشور هم میسایر بخش

 وجود تقاضا برای نیروی کار باکیفیت 

 ایهای فنی و حرفهوجود عالقه به آموزش 

 ایو موسسات فنی و حرفه هاوجود دبیرستان 

توانند این پروژه را اجرایی کنند به شرطی که همکاری میان بازیگران ها میباید توجه داشت که همه اتاق

 ها و بخش آموزش با یکدیگر هماهنگ باشد.مختلف همکار در پروژه شامل فعاالن کسب و کار، دولتی

ات دولتی، شبکه و منابع مالی بخش کسب و کار و هایی را منابع علمی و مالی موسسآینده چنین پروژه

ها را رعایت ای که بتواند این پیش شرطهماهنگی و دانش موسسات آموزشی تضمین می کنند. هر موسسه

 تواند که در پروژه مشارکت نماید. کند می

له در تواند مسئول هماهنگی وظایف محوکنندگان است مییک گروه مدیریتی که ترکیبی از همه شرکت

ای توانند که از میان اساتید دانشگاه، مدارس فنی و حرفهپروژه باشد. در نهایت هم کارشناسان هر دوره می

 .]0[ یا از هر موسسه آموزش شغلی باشند
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 های منحصر به فرد پروژهویژگی -9 

 های ارائه شده توسط این پروژه برای همه رایگان است.دوره 

 های هارتی یا بخشی برای متقاضیان دورههیچ محدودیت سنی، تجربه و مOZIMEK .وجود ندارد  

 خانمان، افراد معلول و حتی افراد اتاق بازرگانی استانبول موفق شد از طریق این پروژه به جوانان بی

 زندانی و معتاد هم کمک کند.

 ت هایی بود که اتاق و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فرصاین پروژه در زمره اولین طرح

 ای را به افراد دادند.آموزش حرفه

 درصد از کارآموزان زندگی خود را بعد از  30دهد که بیش از محاسبات اتاق استانبول نشان می

 بهبود بخشیدند. OZIMEKهای دوره

 کشی ساختمان، گری، کارهای فلزی، سیمآالت، ریختههایی نظیر ماشیندر حوزه این پروژه

های مشابه ها و پروژهکرد که به دلیل هزینه باال سایر طرحره ارائه میجوشکاری، موتور و پرس دو

 در این زمینه ضعیف بودند.

  یکی دیگر از تاثیرات جانبی این پروژه آغاز به کار پروژه مراکز راهنمایی تخصصی شغلی در سال

ملی و  شآموزدر آنکارا بود. این مرکز با همکاری وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت  9000

 0تشکیل شد. بر اساس این پروژه،  1(TOBBهای بازرگانی و بورس کاالی ترکیه)اتحادیه اتاق

های این آموزش هم از محل بودجه میلیون نفر از افراد بیکار در این مرکز آموزش دیده و هزینه

 شود.پروژه به افراد مسترد می

  ه موفق شد بوسیله پروژ همچنیناتاق بازرگانی استانبولOZIMEK های در رقابت جهانی اتاق

 ولیتمسو بهترین در مکزیک برگزار شد جایزه اول را در بخش پروژه 9000بازرگانی که در سال 

 . ]3[ کندکسب  هاشرکت اجتماعی

 های بازرگانیرقابت اتاق -11

های انجام شده هترین پروژتنها برنامه جوایز جهانی به منظور تشخیص خالقانه 2های بازرگانیرقابت اتاق

برگزار المللی توسط اتاق بازرگانی بینهای بازرگانی در سراسر دنیاست که هر دو سال یک بار توسط اتاق

ها، بهترین توسعه کسب و هایی نظیر بهترین مسئولیت اجتماعی شرکتشود. شرکت کنندگان در بخشمی

های کوچک با یکدیگر به عارف و بهترین بنگاهکار و اشتغال، حمایت از بهترین سیاست، بهترین پروژه غیرمت

 پردازند.  رقابت می

                                           
1 The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey(TOBB) 
2 World Chambers Competition 
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هایی بندی به دنبال تقدیر از کسانی هستند که پروژهدر این طبقه ها:پروژه بهترین مسئولیت اجتماعی شرکت

شان در قبال جامعه، محیط زیست، اقدامات را در جهت ارتباط کسب و کار با مسئولیت اجتماعی

های شراکت تواند شامل پروژهمی هادهند. این پروژههای بازار بسط میمحیط کار و فعالیت بشردوستانه،

 های طراحی شده برای حمایت از رشد پایدار باشد.بخش خصوصی و دولتی و فعالیت

اه های بازرگانی نیرویی برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاتاق پروژه بهترین توسعه کسب و کار و اشتغال:

های عضو اتاق های رشد برای شرکتهایی در جهت توسعه فرصتهستند. کاندیداها در این بخش یا پروژه

 .کنندمیهای شغلی در جامعه کمک یا به ایجاد فرصت دارند

این بخش به دنبال تقدیر از کسانی است که یک پروژه خاص را که به صورت  بهترین پروژه غیرمتعارف:

ند. این پروژه باید الهام بخش و اههای بازرگانی نیست را انجام دادوریت و اهداف اتاقعمومی مربوط به مام

های کوچک و متوسط عضو خالقانه بوده و نشان دهد درحالیکه اهداف و نیازهای خاص اتاق و جامعه بنگاه

 شود.کند، سبب ایجاد شغل و تقویت اقتصادهای محلی هم میآن را برآورده می

های اتاق بازرگانی قرار ایجاد توسعه اقتصادی و محیطی در مرکز ماموریتاز بهترین سیاست:  پروژه حمایت

های بازرگانی نقش مهمی را در شکل دادن به محیط کارآفرینی از طریق سال اتاق 400دارد. بیش از 

موجود است. های های جدید یا تغییر و بهبود سیاستاقدامات حمایتی داشتند که به دنبال ایجاد سیاست

گری، آموزش عمومی، ایجاد هایی مانند حمایت قانونی، البیهای متعلق به این گروه باید شامل فعالیتپروژه

 ظرفیت، ایجاد رابطه، همکاری و بهبود رهبری مدنی باشد.

 های خاصی را در حمایت ازدر این بخش به دنبال کسانی هستند که پروژههای کوچک: پروژه بهترین بنگاه 

های کسب و کنند که سبب شکوفایی اقتصاد محلی، ایجاد شغل و باز شدن فرصتهای کوچک اجرا میبنگاه

  های عضو اتاق است. کار جدید برای شرکت

ترکیه   Gaziantepهای کوچک، اتاق بازرگانیدر بخش بهترین بنگاه 9006اتاق بازرگانی استانبول در سال 

در بخش  9002های غیرمتعارف، اتاق بازرگانی ازمیر ترکیه در سال در بخش بهترین پروژه 9002در سال 

در بخش پروژه بهترین  9000پروژه بهترین کشورهای در حال توسعه، اتاق بازرگانی استانبول در سال 

در بخش پروژه بهترین توسعه  9002ترکیه در سال  Kocaeliها، و اتاق بازرگانی مسئولیت اجتماعی شرکت

  .]2[ بودند که موفق به دریافت این جایزه شدند ترکیههای کسب و کار و ایجاد اشتغال، جزء اتاق

 گیرینتیجه -11

های ای در سراسر دنیا برخوردار است. در واقع آموزشاز اهمیت ویژهای و پرورش فنی و حرفه آموزش امروزه

روند. هدف شغلی که بر اساس دانش، مهارت و شایستگی باشند یک دستاورد مهم برای فرد به شمار می

http://www.gso.org.tr/english/default.asp?syf=industry
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های شغلی در دنیای جدید اول همسویی آموزش و پرورش با تقاضاها و پیش نیازهای بازار کار، دوم آموزش

التحصیالن برای ویکرد مشارکتی در میان مدارس و موسسات آموزشی، سوم ایجاد توانایی در فارغایجاد یک ر

 .]1[ ای استهای حرفهها و ویژگیالمللی و در آخر بهبود مداوم مهارتیافتن شغل در سطح بین

این کشور به ای در های فنی و حرفهترکیه هم از جمله کشورهایی است که به دنبال بهبود و ارتقا آموزش

اداره  و با همکاری 9002که در سال  OZIMEKمنظور غلبه بر مشکل روزافزون بیکاری است. پروژه 

برای  اشتغال ترکیه ترکیه، اتاق بازرگانی استانبول و اداره استانی آموزش ملی ، ادارهمدیریت استانی استانبول

خصوصی و دولتی برای حل مشکل بیکاری های مشترک بخش استان استانبول انجام شد، یکی از این تالش

 های اجتماعی بود.های آموزش شغلی به طیف وسیعی از گروهدر استانبول از طریق ارائه دوره

ای در زمان فنی و حرفه  هایهای موجود دبیرستانظرفیت تا با استفاده از  در این پروژه تالش شد 

های آموزشی در حوزه دیگر به دلیل هزینه باالی کالسهای آموزشی برگزار شود. از سوی شان کالستعطیلی

های صنعت که نیازمند زیرساخت، ماشین آالت، تجهیزات و نرم افزار است تا قبل از این پروژه کلیه دوره

هایی اجتناب شد از ارائه چنین دورههای بازرگانی برگزار میها یا اتاقای که توسط شهرداریفنی و حرفه

ها افزایش رفته شد که جذابیت دورهشناسایی این مشکل تصمیم گ ضمن OZİMEKژه کرد. در پرومی

جویی در منابع از فضای های مورد نیاز پوشش داده شود. به همین منظور برای صرفهیافته و کلیه دوره

ای در زمان تعطیلی یا تعطیالت آخر هفته استفاده شد. این موضوع ها و موسسات فنی و حرفهدبیرستان

خود دو فایده جانبی هم در بر داشت: یکی بهبود دسترسی به معلمان و مربیان و دیگری نرخ باالتر مشارکت 

 بود. آموزان و کارمندان بعد از ساعت کاری یا تحصیلیبه دلیل توانایی حضور دانش

و تحلیل عرضه و تقاضا در حوزه آموزشی بسیار موفق عمل کرده و با تجزیه  در شناسایی OZİMEKپروژه 

همچنین  ای خود را بدون تقلید و کپی از روی آنها انتخاب کرد.هدوره 2BELTEK و 1SMEKİهای پروژه

هایی که سایر برای دوری از رقابت غیرضروری با بخش خصوصی در این پروژه تالش شد تا از ارائه دوره

 اند خودداری شود. ای به خوبی پوشش دادهحرفه موسسات آموزش فنی و

ها هم در این پروژه بر اساس اطالعات داده شده توسط اعضای اتاق بازرگانی استانبول و نتخاب دورها

 ارائه دهندهِ کارآموزی و به دلیل رابطه متقابل مربیان گیردمطالعات انجام شده توسط این اتاق صورت می

های بهبود تقاضای بازار و روش صنعتگران، این افراد منبع قابل اعتمادی برای اطالع رسانی در رابطه با 

 . ]9[ روندها به شمار میدوره

                                           
  کند.ای ارائه میهای فنی و حرفهیک سازمان آموزشی دولتی است که دوره 1
  پروژه آموزش و اشتغالزایی زنان 2
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درصد از کارآموزان زندگی خود را بعد  30دهد که بیش از نشان می  9000در سال  محاسبات اتاق استانبول

درصد از  94.4دهد که ها همچنین نشان میاین نظرسنجی بهبود بخشیدند. OZIMEKهای از دوره

درصد از  62.3درصد از کارآموزان موفق به تغییر شغل و  02.0موفق به یافتن شغل و  کنندگان بیکارشرکت

 التحصیالن درآمد خود را افزایش دادند.فارغ

المللی گذاشت که توسط های خود را در اختیار یک پروژه بینتجربه OZİMEKدر فاز بعدی هم پروژه 

بازرگانی استانبول اجرا شد. در این پروژه دانشجویان حمایت و توسط اتاق  1اداره همکاری و هماهنگی ترکیه

 . آموزش دیدند OZİMEKخارج از کشور از طریق تسهیالت و رویکردهای آموزشی 
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