
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 
                ۳۰/۰۱/۲۰۱۷ ئمحمدآجان مرز داکتر

 

 ترامپ اقتصادی سیاست
 مقدمه

 که داشت اظهاراتې اش اقتصادی سیاست مورد در انتخاباتی مبارزۀ جریان در امریکا متحدۀ اضالع جدید مجهور رئیس

 رئیس منحیث کارش آغاز از بعد وی که بودند عقیده این به و نگردیده تلقی جدی گران تحلیل از بسیاری جانب از

 همین مبنای بر نیز اشرا اقتصادی سایست و نموده خاصل بیشتر آشنائی جهان اقتصاد های واقعیت با امریکا جمهور

 زمان در که را چیزی که گردید برمال سخن این کارش آغاز از بعد کوتاهی مدت اما. نمود خواهد طرحریزی ها واقعیت

 های روز در نامبرده. نمود خواهد پیاده عمل در جدیت با میگفت اش اقتصادی مشی مورد در اش انتخاباتی مبارزۀ

 داده، قرار ملغی فرمان یک با TPP آرام اوقیانوس ماورای پیمان یا مشارکت در را امریکا شرکت کارش نخست

 متحده اضالع میان جنجالی دیوار طریق ازین و نموده وضع گمرکی محصول ٪۲۰ مکسیکو از واردات باالی میخواهد

 که میخواهد نماید، تمویل را دیوار این اعمار که میخواهد مکسیکو حکومت از ضمن در وی. نماید تمویل را مکسیکو و

  .نماید وضع را گمرکی های تغرفه ها کشور سایر و چین آلمان، از صادرات باالی

 

 جهان و متحده اضالع اقتصاد باالی را ترامپ اقتصادی سیاست تاثیرات که ورزید خواهم تالش ام نوشته درین من

  .نمایم بررسی

 

 ترامپ اقتصادی سياست مختلف جوانب

 بازار و امریکا اقتصاد از حمایت خاطر به میخواهد او. نمود بیان ساده جملۀ چند در میتوان را ترامپ اقتصادی سیاست

 بودن بلند چون مختلف دالیل بنابر آن در هاایکه کشور خصوص به ها، کشور برخی از محصوالت باالی استخدام

 و تولید مصارف بودن پائین باعث که میگیرند، کار قیم دمپینگ سیاست از هم حدې تا و ارزان کار نیروی کار، مؤلدیت

 وضع شمول به مختلف طرق از را اقتصادي های محدودیت میگردند، شده تولید محصوالت بودن ازران نتیجه در

 وضع مثال طور به. سازد عملی را حمایوی اقتصادي سیاست یک ترتیب این به و نموده ایجاد گمرکی زیاد محصوالت

 به امریکا در مزد سطح بودن بلند خاطر به را شان تولید که امریکائی های تصدی برابر در حمایوی گمرکی های تعرفه

 و آلمان مثل خارجی های کشور از محصوالت برابر در حمایوی گمرکی محصوالت وضع هم و میدهند انتقال خارج

  .چین

 

 اتحادیه و سازمانها در کشور این عضویت نمود خواهد مواجه مشکالت با را ترامپ سیاست تحقق ایکه مشکالت از یکی

 و کانادا با NAFTA بنام شمالی یکایrام آزاد تجارت اتحادیۀ مثال بطور. میباشد تجارتی مختلف المللی بین های

 همانند را سازمانها درین عضویت ترامپ که گفت باید ارتباط این به .WTO تجارت جهانی سازمان و مکسیکو

 نمیتواند امریکا در نافذ قوانین اساس به بود نگردیده تصواب کانگرس جانب از هنوز که TPP اتحادیۀ در مشارکت

 .سازد ملغی کانگرس موافقۀ بدون

 

 برای میتوانند کننده قانع دالیل با و خصوص به حاالت در صرف تجارت جهانی سازمان چوکات در عضو های کشور

 آن غیر در. نمایند وضع را گمرکی حمایوی محصوالت جارج از واردات برابر در سال، یک اکثر حد محدود، مدت یک
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 خالف سازمان این مقررات برابر در که مربوطه کشور باالی و نموده مداخله موضوع در تجارت جهانی سازمان

  .کند وضع را پولی های جریمه اند نموده رفتاری

 

 ذیل در که مختلف دالیل بنابر مدت کوتاه بصورت امریکا اقتصادی رشد به میتواند تردید بدون ترامپ حمایوی سیاست

 .رساند کمک میگردند تشریح

 از واردات برابر در داخلی محصوالت حمایت ترامپ حمایوی سیاست مهم ارکان از یکی شد داده تذکر قبالا  طوریکه

 در محصوالت این قیم خارجی محصوالت باالی حمایوی گمرکی محصوالت شدن وضع با صورت درین. میباشد جارج

 رشد تولید یافته، رشد داخلی امحصوالت به تقاضا نتیجه در. مییابند افزایش نسبی بصورت داخلی محصوالت برابر

 یک که ملی، اقتصاد در مجموعی تقاضای و نموده نزول بیکاری سطح گردیده، ایجاد کار بازار در مثبت تغیرات نموده،

 دولت مالیاتی عواید ازدیاد. مییابند ازدیاد دولت مالیاتی عواید نموده، رشد است، ملی اقتصاد رشد برای عمده شاخص

 تولید انتقال از حالت درین نیز ها تصدی دیگر جانب از. مینماید وارد را متقابل مثبت تاثیر استهالک و تولید رشد باالی

 امریکا تولیدی بزرگ های تصدی نمایندگان با صحبتی در اش کار اول هفتۀ در ترامپ. میشوند بازداشته جارج به شان

 نیز مالیات نزول. نخشید خواهد تنزیل ٪۲۰ – ۱۵ به ٪۳۵ از نیز را ها تصدی عواید بر مالیات که نمود نشان خاطر

   .دهند انتقال مستهلکین به شان محصوالت قیم طریق از آنرا از بخشی میتاونند متصدیان که ایست دیگر عامل یک

 زیرا گردند، گرانتر متحده اضالع در محصوالت که میگردد باعث مدت دراز و مدت میان صورت به سیاست این اما

 های تعرفه حالت در نمیتوانند شده تولید کم مصارف با داخل در که ایرا محصوالت حدی تا که گردید خواهد مجبور

ا  قیم با گمرکی  محصوالت این واردات بر گمرکی محصوالت وضع با ترتیب این به. نماید وارد خارج از گرانتر نسبتا

 هیچ به حالت این. مییابد کاهش مردم حقیقی عاید و آمده وجود به انفالسیونی حالت رفته، باال قیم سطح گردیده، گرانتر

 تجارت در اشرا نسبی مزیت صورت درین متحده اضالع برعکس. گردید نخواهد استخدام بازار رشد باعث وجه

  .داد خواهد دوست از محصوالت از برخی با رابطه در خارجی

 به اخیر در که هاست کشور میان اقتصادي جنگ گردیدن رونما امکان حمایوی تهاجمی سیاست از استفاده دیگر مشکل

 تعرفه طریق از مستهلکین حقیقی عاید شده، جهانی قیم سطح رفتن بلند باعث صرف نبوده، ها کشور از یک هیچ نفع

 در ها کشور از یک هر جهان در اقتصادی نبرد صورت در. میگردد کم محصوالت به تقاضا آمده، پاېین گمرکی های

 در و داده انجام را اینکار خود نوبۀ به میکند وضع را گمرکی های تعرفه اش محصوالت باالی ایکه دیگر کشور برابر

   .میگردند گرانتر خارج در متحده اضالع در شده تولید محصوالت نتیجه

 ها کشور سایر صورتیکه در زیرا. میگردند متضرر امر واقعیت در صادراتی صنایع ترامپ حمایوی سیاست درنتیجۀ

 ها کشور درین شان قیم سطح نمایند، وضع را گمرکی حمایوی محصول خود نوبۀ به متحده اضالع از واردات برابر در

 تولید سطح نزول باعث امر این. میدهند دست از را خارج در شده تولید محصوالت برابر در رقابت توانمندی و رفته باال

 از مدت کوتاه در ایکه منفعت ترتیب این به. انجامد می استخدام سطح در کاهش به و گردیده مربوطه های سکتور در

 در ترتیب این به و گردیده خنثی صادرات کاهش واسطۀ به آید می میان به واردات باالی گمرکی های تعرفه وضع

 .نمیگردند ایجاد مالحضه قابل تغیرات کار بازار در مجموع

 آمدن میان به خطرات و گردیده نیز سرمایه و مالی های بازار در اختالالت ایجاد باعث ها کشور میان اقتصادی جنگ

 گردیده، ایجاد ها محدودیت تولید رشد جهت سرمایه موجودیت برابر در حالت درین. میسازد بیشتر را مالی های بحران

 جهانی پیمانۀ به اقتصاد رشد سطح نتیجه در و یافته کاهش جهانی مجموعی تقاضای گردیده، کند جهانی اقتصاد رشد

 .آید می پاېین

 در کشور این اقتصادی تدریجی انزوای میتواند، آمده وارد متحده اضالع اقتصاد به طریق ازین که بزرگی خطر

 در ساختاری تغیرات با همیش المللی بین بازار و تولید شرایط در تغیرات آمدن. بود خواهد المللی بین اقتصادی مناسبات

 تغیرات از بعد ایکه جدید حالت در که است موجود آن امکان اما. میباشند همراه المللی بین اقتصاد مختلف ساحات
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 بین ساختار این جز دیگر اقتصادی انزوای بنابر متحده اضالع میگردند ایجاد المللی بین اقتصادی روابط در ساختاری

 کشور اقتصاد برای هم TPP تجارتی پیمان از شدن بیرون صرف اقتصادی کارشناسان و ناظرین نظر از. نباشد المللی

 اشرا اقتصادی اهمیت دیگر اقتصاد بزرگترین عضویت بدون TPP سازمان چون. دارد بر در را اقتصادی زیاد خطرات

 چین چون متحده اضالع اقتصادی رقبای به غیرمستقیم بصورت جهانی بازار اعظم قسمت یک نتیجه در داده، دست از

 .میتواند داده دست از را جهانی بازار اعظم قسمت یک به دسترسی متحده اضالع نتیجه در و گردیده واگذار

 سرباز و سالح با گرم جنگ به من نظر از و یافته بیشتر شدت پیشرفته های کشور میان اقتصادی جنگ ترتیب این به

 در. اند بوده اقتصادی منافع نخست قدم در ها کشور میان ها جنگ همه هدف معلوم قرار. میتواند شده مبدل نیز

 در متحده، اضالع چون نظامی نگاه از هم و اقتصاد نگاه از هم نیرومند کشور یک سیاسی و اقتصادی منافع صورتیکه

 منافع تحقق برای نظامی وسایل از استفاده زیاد امکانات گردند مواجه خطر با ترامپ، مثل جمهور رئیس یک موجودیت

 .اند موجود زیاد های مثال جهان تاریخ در ادعا این برای. اند موجود سیاسی و اقتصادی

 این. یابند می انتقال رشد حال در های کشور به یافته رشد های کشور از سرمایوی و مالی وسایل هنگفت مقادیر سال هر

 از برخی با آنکه باوجود اند، برخوردار زیاد اهمیت از ها کشور این اقتصادی رشد تامین برای سرمایوي انتقاالت

 این سطح در یافته رشد های کشور در اقتصادی رشد نزول صورت در. میباشند همراه نیز اقتصادی نامطلوب عواقب

 نیز را رشد خال در های کشور یافته رشد های کشور حمایوی سیاست ترتیب این به. میگردد رونما کاهش نیز انتقاالت

  .میسازد نتضرر غیرمستقیم یا و مستقیم بصورت

 پایان
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