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آینده اقتصاد چین؛
تعرفه های ترامپ اثر می کند؟

با روی کار آمــدن ترامپ در ایاالت متحده 
آمریکا، سیاست های ترامپ علیه چین تقویت 
شد. تنش ها در زمینه سیاسی و همچنین در 
زمینه اقتصادی باال گرفت و دو طرف اقداماتی 
را علیه یکدیگر انجام دادنــد. یکی از اقدامات 
اولیه، اعمال تعرفه های ســنگین آمریکا علیه 
واردات کاالهای چینی بــود. تعرفه هایی که 
می تواند چالش های جدی برای شرکت های 
چین ایجاد کند. البته چین هم بیکار ننشست 
و تعرفه هایی را علیه واردات کاالهای آمریکایی 
اعمال کرد. برخی کارشناســان معتقدند این 
تقابل اقتصــادی می تواند بــر اقتصاد جهانی 
تأثیر بگذارد. اقتصاد چین در 2 سال اخیر رشد 
کم سابقه ای را تجربه کرده است که با تنش های 

اخیر ممکن است دچار چالش شوند.
لیلند میلر، تحلیلگر اقتصادی روز دوشنبه 
)30 مهر( در یک برنامه تلویزیونی در شــبکه 
سی ان بی سی گفت: همزمان با آغاز تأثیر جنگ 
تجاری آمریکا و کاهش رشد اقتصادی چین، 
احتماال شرایط ســخت تری برای اقتصاد این 

کشور شکل بگیرد. 
میلر، مدیرعامل شــرکت چاینا بیج بوک، 
که شرکتی مستقل در زمینه گردآوری داده ها 
در مورد سالمت اقتصادی چین است، در این 
برنامه گفت:  تعرفه 200 میلیارد دالری اخیر 
ترامپ و تهدید به تعرفه های بیشــتر از سوی 
وی برای آینده، چین را در شرایط سختی قرار 

داده است.
چین در واکنش به تعرفه های اخیر ترامپ، 
تعرفه هایــی به ارزش 60 میلیــون دالر علیه 

کاالهای آمریکایی وضع کرد.
میلــر در برنامه اســکواک باکــس گفت: 
وضعیت تعرفه هــای جدید، مشــکل بالقوه 
خیلی بدی را برای چین در ســه  ماهه چهارم 
سال جاری میالدی ایجاد کرده است و انتظار 
می رود این شرایط در سه  ماهه اول سال 2019 
)بهمن 97 تا فروردین 98( برای چین تشدید 
شود. میلر می گوید:  حتی اگر منازعات تجاری 
آمریکا - چین تا اول ژانویه حل شــود، اقتصاد 
چین باز هم به سختی آســیب می بیند. مگر 
آنکه دیگر بخش های اقتصــادی چین به این 

ضعیفی عمل نکنند.
روز جمعه )27 مهر( چین از  رشــد 6 و نیم 
درصدی پایین اقتصادی خود در بازه ســه ماه 
خبر داد. رقمی که رشد 6 و هفت دهم درصدی 
مورد انتظار این کشور در تولید ناخالص ملی 
را که در ســه ماهه پیش از آن پیش بینی شده 

بود، برآورده نکرد.
در مقابــل اقتصاد آمریکا، چهــار و 2 دهم 
درصد در سه ماهه دوم پیشــرفت داشت. بر 
اساس پیش بینی سی ان بی سی، گزارش این 
هفته وزارت بازرگانــی ایاالت متحده آمریکا، 
احتماال از افزایش سه و سه دهم درصدی تولید 

ناخالص ملی این کشور خبر دهد.
اگرچه به اذعان میلر، اقتصاد چین می تواند 
متأثر از فاکتورهــای داخلی غیــر مرتبط با 
تنش های تجاری با ایاالت متحده باشــد. وی 
گفت: داده هــای چین نشــان می دهند که 
کارخانجات این کشــور حتی قبــل از اعمال 
تعرفه های جدید، عملکرد ضعیفی داشته اند 
و اقتصاد این کشور بعد از رشد سریع دو سال 
اخیر، این کاهش نرخ رشد را تجربه کرده است 

که می تواند در نتیجه عملکرد صنایع باشد.
میلر افزود: در واقع تعرفه های ترامپ منجر 
به ترس این کارخانجــات از اتفاقات احتمالی 
سال 2019 شد و رشد این کارخانجات را مبهم 
کرد. جنگ تجاری بیــن دو اقتصاد بزرگ دنیا 
اجالس ســران G-20 را که قرار است در ماه 
آینده میالدی در آرژانتین برگزار شود، بسیار 
محوری کرده اســت. میلر با بیان این موضوع 
گفت: اگــر در اجالس پیش رو گشایشــی در 
روابط دو کشــور ایجاد شــود، کاهش رشــد 

اقتصادی چین می تواند بر طرف شود.
تالش هایی برای دیــدار احتمالی ترامپ و 
شی جین پینگ در این اجالس در حال انجام 
است. ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایاالت متحده 
آمریکا، هفته گذشته گفت:  مذاکرات تجاری 
آمریــکا و چین در کما رفته اســت. در همین 
حال، لری کودالو، مشــاور اقتصادی ارشــد 
ترامپ گفت: چیــن هیچ عالقــه ای به طرح 

پیشنهادی ایاالت متحده نشان نداده است.
میلر افــزود: اگر در نشســت G20 که ماه 
آینده برگزار می شــود، شــاهد عقب نشینی 
دو طرف باشــیم، بازار بســیار از این موضوع 
خوشحال می شود. شاید شرایط همچون قبل 
نشود، اما می تواند تنش های عظیم کنونی را 

بر طرف کند.
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سیدمحمد میرزامحمدزاده

رجب طیب اردوغــان صبح روز 
سه شنبه )1 آبان( استادی خود را در 
ایجاد تعلیق ژئوپولتیک اثبات کرد. 
در واقع اقدام اردوغان پروندهای را 
که می رفت مختومه شــود، دوباره 
زنده کرد. او با پرده برداری از حادثه 
قتل جمال خاشقجی و تأیید دخالت 
مقامات ســعودی در ایــن حادثه، 
کار مشاوران بن ســلمان را سخت 
کرد. حرف های بســیاری مانده که 
اردوغان نگه داشته است. شاید اگر 
او در یک اقدام ناگهانی همه آنچه را 
که یافته بود به روی دایره می ریخت، 
این داســتان برای سعودی ها ختم 
بخیر می شــد؛ اما او بــا دادن قطره 
چکانی اطالعات، برنامــه نمک بر 
زخم ریختــن خــود را طوالنی تر 
کرده اســت. به عقیــده نگارنده، 
ترکیه از ســال 2015، پــس از به 
قدرت رسیدن بن سلمان به عنوان 
بازوی اجرایی پادشاه سلمان شاهد 
حوادث هولناکی بوده است که قطعا 
بی ارتباط با حکمرانی بن ســلمان 
نیســت. حاال زمان انتقام رســیده 
است. شاید بازی اردوغان در نهایت 
به تحوالتی در عربســتان سعودی 
بینجامد که برای ترکیه نیز شیرین 

باشد.

روزنامــه انگلیســی گاردین در 
ســرمقاله خود به بررســی مسأله 
مرگ جمال خاشقجی پس از اعالم 
جزئیــات قتل وی از ســوی رجب 
طیــب اردوغــان، رئیس جمهور 
ترکیه، پرداخت و نوشت: اردوغان با 
خبرگی توانست تعلیق را در موضوع 
پرونــده قتل روزنامه نــگار، جمال 
خاشقجی به حداکثر برساند. پس از 
نشر گسترده اطالعات از تحقیقات 
قتل چند هفتــه ای در موضوع قتل 
خاشــقجی، تغییر مواضع ناگهانی 
نشــان می دهــد که بحــران برای 
عربستان سعودی همچنان پا برجا 
اســت. در چند هفتــه اخیر، پس 

از ناپدید شــدن جمال خاشقجی، 
منتقد رژیم سعودی و ستون نویس 
روزنامه واشنگتن پست، روزنامه ها 
سراســر پر از مطالب وحشتناک از 
احتماالت قتل وی بودند. اردوغان 
میدانست که مخاطبانش با داده های 
نگران کننده از ماهیت ســرد قتل 
روزنامه نگار و مثله کردن وحشیانه 
وی، مملو شده اند و حس می کنند 
آگاه هستند. وی با اثبات استادی در 
وحشت افزایی خود، مخاطبانش را 
بر آن داشت که فراموش کنند چقدر 
در مورد این ماجــرا اطالعات دارند. 
در واقع اردوغان موفق شد همگان 
را شــوکه کند. اول از همه او با تأیید 

داســتان مافیای قوی در این قتل با 
استفاده از عبارت، قتل وحشیانه از 
پیش برنامه ریزی شده، از سوی گروه 
قاتلین فرستاده شــده از ریاض وی 
همه را شــگفت زده کرد. این بخش 
از صحبت های وی همه توضیحات 
متناقض عربستان ســعودی را در 
مورد قتل اتفاقــی روزنامه نگار رد 
می کــرد. در مرحله بعــد اردوغان 
تأکید کرد که قصد ندارد پروندهای 
که برای عربستان سعودی بدترین 
بحران پس از 11 سپتامبر شده است 

را مختومه کند.
رهبر ترکیــه در صحبت هایش 
از پادشاه ســلمان، حاکم سلطنت 

سعودی تقدیر کرد، اما نه از پسرش؛ 
شــاهزاده محمد بن سلمان، کسی 
که قدرت اجرایی عربستان به شمار 
می رود. چنین اقدام وحشــتناکی 
بدون تأیید شــاهزاده محمد به نظر 
غیرقابــل تصور می رســد. احتماال 
دولت ترکیه در ادامه به درز اطالعات 
به رسانه های قابل اعتمادش ادامه 
دهد تــا این موضــوع را به حقیقت 
تبدیل کنــد. از زمانــی که پدرش 
تاج پادشــاهی را در ســال 2015 
بر ســر گذاشت، شــاهزاده به طور 
گســتاخانه ای قدرت را برای خود 
متمرکز کرد و دســت به بازداشت 
فعالین مخالــف و منتقد و غیر قابل 
تحملی زد که مدعی بودند اقدامات 
مدنیها برای کمپین های خودشان 
بود نه براندازی پادشاهی. سیاست 
خارجی او هم بمباران و قحطی برای 
شهروندان کشور همسایه اش یمن 
بود. زنجیــره لفاظی های اصالحات 
و مدرنیزه کردن عربستان سعودی 
وی در مواجهه بــا جنایات جنگی و 
زندانی کردن های خودسرانه او، تو 
خالــی از کار درآمد. کاری که مرگ 
خاشــقجی با محمد بن سلمان کرد 
در واقع تسریع برداشته شدن نقاب 
از یک چهره بــه ظاهر قوی و تبدیل 
آن به یک مســتبد همچون صدام 
حسین بود، کســی که منتقدانش 
را در خارج از کشــور می کشت و در 
داخل با فرزندانش دســت می داد. 
همچــون دیگر ســتمگران عرب، 
بن ســلمان می دانســت که ظواهر 
ســاده بقدری گول زننده است که 
هیچکس تمایل ندارد اولین نفری 
باشــد که پرده از آن بر می دارد. او با 

دولت دونالد ترامپ توانست در نبود 
یک اخالقیت در رهبری جهانی بهره 
و قدرت بگیرد. او همچنین نسبت به 
این مسئله آگاه اســت که ترامپ به 
دنبال نزدیکی با عربســتان در آغاز 
دور جدید تحریم های آمریکا علیه 
ایران در اوایل ماه نوامبر )13 آبان( 
است. با این وجود به نظر می رسد که 
رئیس جمهور آمریکا با این حقیقت 
که ریاض نتوانسته منافعش را تأمین 
کند، از خواب بیدار شده است و درک 
کرده که سرپوش گذاشتن بر داستان 
فریبنــده ســعودی ها در ماجرای 
خاشقجی برای اعتبار یک ابرقدرت 

جهان هزینه سنگین دارد. 
پادشاه سلمان باید خودش برای 
این مســئولیت ها گام پیش بگذارد 
و هیچکس بــاور ندارد کــه این از 
عهده مشاوران رسانه ای بن سلمان 
و مقامات اطالعاتی او بر آید. شــاید 
پادشاه قدرت یا انگیزه انجام چنین 
اقدامی را نــدارد، بویــژه آنکه این 
حرکت اقدام علیه پسر قدرتمند او 

به شمار می رود. 
اگر جامعــه بین الملل در نهایت 
مســئولیت این قتل را بــر گردن 
ســلطنت بپذیرد، می تواند، و باید، 
تحریم هایی را علیه فروش ســالح 
به این کشــور اعمال کند. سازمان 
ملل متحد اگر قرار نیست تحقیقات 
خودش در زمینه قتــل را آغاز کند، 
حداقل باید ریــاض را محکوم کند. 
عربستان ســعودی باید مقابل یک 
بررسی مناســب قرار گیرد.  شاید 
این اقدام بتواند مردم عربستان را از 
شاهزاده گستاخ شان حفظ کند و به 
هدفی دست پیدا کند که خاشقجی 
در زندگی خود قصد داشــت به آن 

برسد.

خاشقجی؛

هزینه ای که بر گردن ریاض است

گزارش

سجاد موسوی راضی

واشنگتن پست نوشت:  ایتالیا مدت ها است 
که به بحران مخفی اتحادیه اروپا تبدیل شــده 

است. حاال این بحران بیشتر سرباز می کند.
مسئله بسیار ســاده اســت. اقتصاد ایتالیا 
فراموش کرده که چطور رشــد کند. در واقع اگر 
همه چیز را در بهتریــن حالت برای جمعیت رو 
به پیری این کشور در نظر بگیریم، اقتصاد ایتالیا 
همچنان همان اندازه ای است که در سال 2003 
بود. این عدم رشــد اقتصادی به همراه کارنامه 
ســیاه میراث دهه 1980 این کشــور، ایتالیا را 
مجبور می کند برنامه کســری بودجه بیشتر را 
در پیش بگیرد تا بار اضافــه بدهی های خود را 
از دســت بدهد. ترکیب این عدم رشد، به همراه 
ریاضت های اقتصادی تمام عیار، به نظر به یک 
واکنش سیاسی غیرقابل اجتناب ختم می شود؛  
دقیقا همان چیزی که اوایل سال جاری میالدی 
با آن روبرو شــد. حزب ظاهرا چپگرای موسوم 
به جنبش 5 ســتاره ایتالیا، نظر جنوب نشینان 
تهی دست را با برنامه اقتصادی درآمد حداقلی 
برای فقرا به خود جلب کرد و در همین حال حذب 
شدیدا راست گرای لیگ، توانست اکثریت آرا را با 
وعده کاهش مالیات و بیرون انداختن مهاجرین 
به شمال  نشینان، به خود جلب کند؛ آن ها سپس 

در قالب دولت ائتالفی، برنامه بودجه ای با حداقل 
تخلف از قوانین حاکم اتحادیه اروپا را ارائه کردند. 
خب این چطور به بحران تبدیل شد؟  جواب 
این اســت که اروپا این رفتار را تنها یک تخلف 
کوچک از سوی ایتالیا نمی داند. حزب پوپولیست 
ایتالیا، کســری از تولید ناخالص ملی خود را از 
هشت دهم درصد به 2 و چهار دهم درصد افزایش 
داده اســت و در واقع این چالشــی برای هدف 
اتحادیه ای نزدیک تر به شــمار می رود. افزایش 
کســری از یک منظر، مثل کاری که فرانسه در 
سال آینده انجام می دهد و بابت آن عذرخواهی 
می کند و خــودش، امانوئل ماکــرون، رئیس 
جمهور کشــور را به عنوان نماد اتحادیه اروپا در 
اختیار دارد، کار منطقی است؛ اما زمانی که شما 
کال قوانین را به استهزا بگیرید و اصال متعهد به 
ایده پروژه اروپای متحد به نظر نیایید، داستان 
فرق می کند. اینجاست که کمسیون اروپا، بدنه 
فراملیتی که قدرت رد برنامه بودجه کشورهای 
عضو را دارد، پا پیش می گذارد و اقدام بی سابقه ای 
را در صورت عدم تبعیت رم و مانع تراشی بیشتر 
برای قوانین کسری بودجه که همه آن را به عنوان 
برنامه جامع مالی اتحادیــه اروپا پذیرفته اند، به 

اجرا می گذارد.
همین مسئله به نوبه خود کافی است تا ارزش 
بدهی های ایتالیا، بسیار افزایش یابد. هرچند که 

هنوز این افزایش کمتر از میزان سال 2011 است 
که تهدید این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا 
بود، اما همین مقدار از هزینه های ســال 2016 
این کشور باالتر است. در واقع بازار میزان بدهی 
وام های ایتالیا را خطرناک تر از هر دولت دیگری 

می داند.
در واقع می تــوان یک نتیجه گیــری از این 
موضوعات کرد: سرمایه گذاران در اوراق عرضه 
رم نگران خود برنامه بودجه ای رم نیستند؛  آنها 
تنها به دنبال میزانی از کسری در بودجه هستند 
که بدهی کلی آنها را ثبات ببخشد؛ بلکه این بازار 
است که نگران واکنش اتحادیه اروپا علیه برنامه 

بودجه ای ایتالیا می شود.
تنهــا راه جلوگیری از افزایــش بدهی، این 
است که بانک مرکزی اتحادیه بگوید جلوی آن 
را می گیرد. به عبارت دیگــر این بانک مرکزی 
اســت که با عرضه نامحدود یــورو، برای خرید 
اوراق عرضه ایتالیا، جلــوی افزایش بدهی های 

آن را بگیرد.
ولی در چند سال اخیر این مسئله رویه بانک 
مرکزی اتحادیه نبوده اســت، چرا که این بانک 
این کار را برای بازیابی قویتــر کل اتحادیه اروپا 
در دســت اقدام دارد. اما این کار ممکن است بر 
اساس زمان بندی در انتهای سال جاری میالدی 
برای ایتالیا انجام شود. اما برای این منظور بانک 

اتحادیه احتمــاال از ایتالیا بخواهــد که برنامه 
ریاضتی جدیدی را برای دریافت کمک اجرا کند؛  
اما بعید است ایتالیا این اقدام را انجام دهد؛ چرا که 
مقاومت این کشور برای جلوگیری از شکل گیری 
چنین اتفاقی بوده است. بر همین اساس بازارها 
پیش بینی می کنند که بانک مرکزی اجازه دهد 

هزینه بدهی های ایتالیا باال رود. 
از طرفی همچنــان کــه ارزش اوراق ایتالیا 
پایین می آید، نــرخ بهره آن باال مــی رود و این 
خبر بدی بــرای صاحبان بدهی ایتالیا اســت و 
آنها کسی جز بانک های ایتالیا نیستند. کاهش 
ارزش دارایی های بانک ها منجر می شــود که 
آنها وام  دهی های خود را قطع کنند و در بدترین 
حالت ممکن است اعالم ورشکستگی کنند و در 
نهایت سیستم بانکی ایتالیا وابسته به کمک بانک 

مرکزی اتحادیه است.
در واقع ایتالیا بر برنامه کســری بودجه خود 

اصرار می کنــد و اروپا می گویــد از قدرت خود 
برای جلوگیری از آن استفاده می کند. اگر اروپا 
این فشار را بیاورد، ممکن است ایتالیا از اتحادیه 
خارج شود و برای حفظ سیستم بانکی اقدام به 
چاپ واحد پولی خود کند و اینکار برای کســی 
که سومین وام دار بزرگ دنیا به شمار می رود کار 

راحتی نیست.
از طرفی خروج ایتالیا از اتحادیه می تواند فشار 
را به دیگر کشــورها وارد کند. چرا که اگر چنین 
اتفاقی برای یک کشور ممکن است بیفتد، برای 
دیگران هم می تواند اتفاق بیفتد. اتحادیه می تواند 
جلوی فروپاشی مالی ایتالیا را بگیرد، اما اگر اینکار 
را انجام دهد، احتماال با آلمان هم همین مسئله 
را تکرار کند. در واقع این تئاتر مضحک اســت: 
60 سال یکپارچگی، با چند رقم اعشار در ارزش 
کسری بودجه، دچار بحران می شود. به اتحادیه 
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چند رقم اعشار، اتحادیه را تهدید می کند؛

تقابل ترسناک ایتالیا و اروپا

کاری که مرگ خاشقجی 
با بن سلمان کرد در واقع 

تسریع برداشته شدن نقاب 
از یک چهره به ظاهر قوی 

و تبدیل آن به یک مستبد 
همچون صدام حسین بود، 

کسی که منتقدانش را در 
خارج از کشور می کشت و 

در داخل با فرزندانش دست 
می داد

 اردوغان با خبرگی توانست 
تعلیق را در موضوع 

پرونده قتل روزنامه نگار 
به حداکثر برساند. پس از 
نشر گسترده اطالعات از 

تحقیقات قتل چند هفته ای 
در موضوع قتل خاشقجی، 

تغییر مواضع ناگهانی نشان 
می دهد که بحران برای 

عربستان همچنان پا برجا 
است


