
 

 
 

 زگارش

 امریکا انزوای و غربی درون اختالفات

 

 

 

 رصدخانه روابط بین الملل

 تحلیل گرایانه به اقدامات و پدیده های جهانی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و روابط بین المللخبری و ترجمان روز نگاهی است 

 مجمع جهانی صلح اسالمی



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 سخنی با خوانندگان:

روند شناسی و برنامه ریزی صحیح از جمله نیازهای  ،و تحلیل آخرین رویدادها در عرصه بین الملل برای ایجاد شناخت رصد مداوم و تجزیه

 ضروری است.

مجمع جهانی صلح اسالمی این مهم را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از آن را به  خانه روابط بین المللبدین منظور گروه رصد 

 نماید. منتشر می صورت موردی با عنوان ترجمان روز

 مزید امتنان است. گزارش های خبری و تحلیلیهرگونه مساعدت و همفکری در جهت افزایش غنای این 

 عنوان نظر رسمی این مجمع نیز تلقی نمی گردد.ها گرایشی نبوده و به  ها و تحلیل گزارشبدیهی است طرح 

برداری از مطالب با هماهنگی این  ابد، بهره برداری، انتشار و کپیی که این گزارش صرفاً برای تعدادی از مسئوالن و مدیران انتشار می آنجا از
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 بسمه تعالی
 2018 داووس اجالس هشتمین و چهل

 امریکا انزوای و غربی درون اختالفات

  مقدمه

ای سرد و کوهستانی در سوئیس است که به علت برگزاری اجالس ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در آن به یکی  داووس نام منطقه

با حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصادی اجالس ساالنه مجمع جهانی اقتصاد  . ای مهم دنیا تبدیل شده است های رسانه از کانون

مشهور شده (Davos) شود و تحت تاثیر نام محل برگزاری به نام اجالس داووس و تجاری کشورهای مختلف جهان برگزار می

دهه پیش به محل برگزاری اجالس مجمع جهانی اقتصاد مبدل گردد، به علت  4دهکده داووس پیش از آن که از حدود  است.

ی مطبوع و سالم خود سفرگاه دلخواه اعیان و بیماران بود و گروه نخست برای تفریح و اسکی به این دهکده شرقی آب و هوا

کردند و گروه دوم نیز به توصیه پزشکان خود را به داووس میرساند چرا که هوای پاك آن مرهمی برای بیماران  سوئیس سفر می

  .شود ی درمان دردهای اقتصادی عالم شمرده میریوی محسوب میشد و اکنون نیز ظاهراً محلی برا

المللی، مستقر در ژنو سوئیس است که همه شهرت خود را مدیون اجالس ساالنه  مجمع جهانی اقتصاد، بنیادی غیردولتی و بین

 یند. اکن ای نیز در طول سال برگزار می های منطقه در داووس است. عالوه بر این اجالس، مجمع جهانی اقتصاد نشست

هدف از تشکیل این اجالس، ارائه نظریه ها  .توسط کالوس شواب استاد تجارت و بازرگانی تاسیس شد 1971بنیاد، در سال 

های اقتصادی باید در برابر سهامداران، کارکنان، مشتریان،  وکار بود، مبنی بر اینکه مدیران بنگاه در حوزه مدیریت کسب

ها و صنایع اروپا دعوت کرده بود اما پس از  مدیر در شرکت 44برای این کار از  حامیان مالی و جامعه مدنی پاسخگو باشد.

میالدی، مسئوالن همایش تصمیم به گسترش حوزه آن به کل جهان گرفتند و نام آن را نیز به مجمع  1987مدتی در سال 
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هایی چون ماالریا، از  مبارزه با بیمارییافته در کنار  تعامل کشورهای درحال توسعه و توسعه. جهانی اقتصاد تغییر دادند

موافقتنامه . به تدریج، نشست داووس از اهمیت سیاسی نیز برخوردار شد شد.نخستین موضوعاتی بود که در این دوره مطرح 

جمهور آفریقای جنوبی با  که مانع از بروز جنگ میان این دو کشور شد، دیدار کلرك رئیس 1988یونان و ترکیه در سال 

میالدی و مالقات شیمون پرز وزیر وقت امور خارجه رژیم صهیونیستی  1992ن ماندال رهبر جنبش ضدآپارتاید در سال نلسو

یافتن داووس در  هایی از محوریت میالدی نمونه 1994با یاسر عرفات رئیس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین در سال 

آل برای گفتمان و مباحثه درباره مهمترین  ی اقتصاد مکانی ایدهبه گفته حامیان این بنیاد، مجمع جهان سیاست جهانی است.

های اقتصادی و بانفوذترین نهادهای  ترین سازمان مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی زمین است، زیرا نمایندگان قوی

غیررسمی اجالس، پردازند و فضای عموماً  های خود می کنند؛ متفکران به طرح ایده سیاسی جهان در اجالس آن شرکت می

های مکتوب، رادیو و تلویزیون همه  خبرنگاران رسانه نفر از 600حدود  شود ای را موجب می پرده بحثهای گسترده و بی

کنندگان داووس را  در حالی که رهبران سیاسی و تجار موفق، عمده شرکت کنند. ساله در اجالس داووس شرکت می

 .دهند تشکیل می

به اعتقاد این  .نماید، اما منتقدان سرسختی نیز دارد جالس داووس تماماً مثبت میهر چند در نگاه اول، ا 

توانند درباره معامالت خود  ترین تجار به راحتی می عده، مجمع جهانی اقتصاد در واقع امر، یک مجمع تجاری است که مرفه

طلبی هدف  البی بپردازند و بدون شک منفعتوگو بنشینند و با رهبران سیاسی پرنفوذ جهان به  با یکدیگر به بحث و گفت

افزون بر این، داووس به علت  نخست چنین اجالسی خواهد بود و نه حل معضالت اقتصادی همچون فقر در سراسر جهان.

های غیرشفاف و محرمانه  گیری آن که به مأمنی برای تبلیغ و ترویج سیاست نوع دموکراسی و مرکزی برای ترغیب تصمیم

با  عضو دارد. 20باالترین نهاد مجمع جهانی اقتصاد، هیئت رئیسه آن است که  است نیز مورد انتقاد قرار دارد.تبدیل شده 

وجود تبلیغات فراوان درباره فراگیر بودن این بنیاد، اما اعضای هیات رئیسه آن عمدتاً آمریکایی، اروپایی و یا از کشورهای 

معموالً  دهند. یافته دنیا تشکیل می های توسعه را نیز نمایندگان این بخشصنعتی آسیا هستند و عمده حاضران در اجالس 

شوند که درآمد ساالنه باالی یک میلیارد دالر داشته باشند و بدیهی است  مدیران شرکتهایی به اجالس داووس دعوت می

گیرند، البته اگر دعوت  میهای کشورهای فقیر و در حال توسعه دنیا همواره در اجالس داووس در اقلیت قرار  که شرکت

درصد را دولتمردان و تجار  36کنندگان اجالس داووس را اروپائیان و  درصد شرکت 39در چند سال اخیر نزدیک به  شوند.

درصد کل حضار را تشکیل میدهند حال آن که اروپا و آمریکا روی هم  75اند که سرجمع  داده ایاالت متحده تشکیل می

 8درصد مردم جهان در آسیا زندگی میکنند، حداکثر  60ا در اختیار دارند.در مقابل، در حالی که درصد جمعیت دنیا ر 17

 .دهند ها تشکیل می کنندگان داووس را آسیایی درصد شرکت

 2018 داووس اجالس هشتمین و چهل
 برای اروپایی کشورهای قصد مورد در خبرهایی گذشته روزهای در که شد  آغاز حالی در داووس اجالس هشتمین و چهل

نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با تکیه بر  .بود شده منتشر اجالس این در ترامپ برابر در آرایی صف

. برگزارکنندگان امیدوارند که شرکت کنندگان نشست شدموضوع ایجاد راهکارهای مشترك برای اقتصاد آینده جهان برگزار 

هایی المللی در زمینههای بینگذاران بزرگ بتوانند برای تعهد دوباره به پیمانتا مدیران اقتصادی و سرمایهامسال از رهبران جهان 

هر چند سازمان دهندگان اجالس داووس  مانند فناوری، تغییرات اقلیمی و اقتصاد جهانی به راهکارهای جدیدی دست یابند.

 اما بدون شک این اهداف در سایه اختالفات اروپا و آمریکا قرار دارد.  ؛اهدافی را برای نشست امسال برنامه ریزی کرده اند
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بنیامین  ،دونالد ترامپ،آنگال مرکل صدر اعظم آلمان ،خانم 2018 شرکت کنندگان سیاسی بلندپایه در اجالس داووس

ترزا می  ،ری فرانسه امانوئل مکرون رئیس جمهو ،نارندرا مودی نخست وزیر هند ،نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی

رنا سولبرگ نخست وزیر ،اخه عضو ارشد دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چینلیو ،نخست وزیر انگلیس

عادل جبیر، وزیر خارجه  ،جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، یوسف زی فعال آموزشی و حقوق بشری پاکستانی ،مالیهنروژ

المللی و نهادهای  الملل، مؤسسه شفافیت بین المللی همچون عفو بین غیردولتی و بینهای  رهبران سازمان و  عربستان سعودی

داشتند. باید بر این نکته تاکید نمود که در اجالس امسال نماینده ای مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور فعالی در اجالس 

 از جمهوری اسالمی ایران حضور نداشت.

 2018داووس  اهداف نشست 

 عبارتند از : مجمع جهانی اقتصاداز مهم ترین اهداف 

 ایجاد تعادل در همکاری بی المللی و حمایت گرایی 

برای جلوگیری از سقوط اقتصاد جهانی از دیگر « گرایانههای حمایتسیاست»و « های جهانیهمکاری»ایجاد تعادل میان 

با  اقتصادی در نشست امسال داووس به آن خواهند پرداخت.گذاران و مدیران بزرگ مباحثی است که رهبران جهان، سرمایه

در نظر گرفتن این هدف، مدیران اقتصادی در آینده سعی خواهند کرد تا افراد بیشتری را با مزایای تجارت جهانی آشنا کنند 

 های مدیریتی محافظت نمایند.حال اقتصادهای ملی را نیز از سقوط ناشی از ضعف سیستم و در عین

 مالحظات زیست محیطی 

، محیط زیست و اجرای تعهدات پیمان پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی و 2018یکی از موضوعات مهم نشست داووس 

های بازیافت و کاهش ضایعات از جمله مباحث مهم این همچنین یافتن راهکارهایی برای پیشبرد برنامه گرمایش زمین است.

پیشرفت و تغییرات تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح امسال در نشست مجمع  بود. اجالس در زمینه محیط زیست خواهد

ها در ها در اثر پیشرفت فناوریوری از مهارتتغییرات ایجاد شده در بازار کار و تغییر الگوهای بهره جهانی اقتصاد است.

 شد. حال ظهور از جمله مسائلی است که در بحث تکنولوژی در نشست امسال مطرح خواهد
 شکاف های جنسیتی 

شود. با گذشت های جنسیتی در برنامه مباحث اجالس مجمع جهانی اقتصاد پرداخته میبار موضوع مبارزه با شکافبرای اولین

کریستین الگارد رئیس صندوق . به طور کامل توسط زنان اداره شد 2018سال از اولین نشست مجمع داووس، اجالس سال  48

ام، گردانندگان جلسه نشست امسال بیمدیر شرکت آی« گینی رومتی»نخست وزیر نروژ و « ارنا سولدبرگ»المللی پول، بین

 .ندمجمع جهانی اقتصاد بود

 2018اظهارات شرکت کنندگان  در اجالس داووس 
خود در داووس به تغییرات آب و هوایی، تروریسم و تشدید  در اظهارات  نارندا مودی

ترین تهدیدها برای تمدن شدن اشاره کرد و آنها را مهمهای منفی به جهانیواکنش

 در خصوص تغییرات آب و هوایی خاطرنشان ساخت .بشری در عصر حاضر خواند

افراد یا  کنند اماای صحبت میهمه در مورد ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه
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های مناسب را برای نیل به این هدف توسعه حمایت کنند تا فناوریشماری حاضرند از کشورهای درحالشورهای انگشتک

 .مستقر نمایند

بسیاری از جوامع و کشورها هرروز بیشتر و بیشتر  شدن در برخی کشورهای جهان نیز هشدار دادوی در مورد پس زدن جهانی

گیری است. خطر گسترش این نوع تفکر و تعریف شدن در حال شکلگویا روندی برخالف جهانی .پردازندبه خودشان می

 .های غلط، کمتر از خطر تغییرات آب و هوایی یا تروریسم نیستاولویت

نیز  2014فعال پاکستانی حقوق زنان و برنده جایزه صلح نوبل در سال   زیمالله یوسف

بود. وی از ضرورت آشنا کردن مردان جوان با حقوق یکی از سخنرانان اجالس داووس 

 .زنان در راستای پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی سخن گفت

وقتی ما از فمینیسم و حقوق زنان سخن  زی در این باره خاطرنشان ساختمالله یوسف

نند. ما باید به پسران جوان بیاموزیم که گوییم، درواقع مخاطبمان مردها هستند؛ مردها باید نقش مهمی را در این راه ایفا کمی

مرد باشند. شما برای اینکه مرد شوید باید درك کنید که همه زنان و همه کسانی که در اطرافتان هستند، با شما حقوق برابری 

است. توانم همه دختران را به مدرسه بفرستم و این یک امر غیرممکن دارند و شما بخشی از جنبش برابری هستید. من نمی

ایفا کنیم. من تاکنون  نقش راه این در باید جهانی رهبران ازجملهکمک به تحصیل دختران یک وظیفه مشترك است و همه ما 

هایشان را به مدرسه و سپس به دانشگاه هایش را به مدرسه نفرستد. همه آنها بچهام که بچهوزیر هم ندیدهحتی یک نخست

دهند. بنابراین الزم است این مسئله را دائماً رسد، تالش زیادی از خود نشان نمیها میفرستند؛ اما وقتی نوبت به سایر بچهمی

 .ها یادآوری کنیدبه آن

، نمایندگان کشورهای عرب نداشت در حالی که ایران در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور

 .جمهوری اسالمی در منطقه انتقاد کردند« کنندهثباتبی»های المللی به شدت از فعالیتخلیج فارس حاضر در این رویداد بین

آل و فرصت وزیر خارجه عربستان سعودی با استفاده از این فضای ایده ،عادل جبیر

کننده در این اجالس اقتصادی با اشاره به طالیی در برابر نمایندگان کشورهای شرکت

در خاورمیانه دو رویکرد با هم رقابت دارند، یکی رویکرد تاکید کرد ی ایران هافعالیت

گرایی است که روشنایی است و دیگری تاریکی. رویکرد تاریکی همان رویکرد فرقه

کوشد تا با خواهد امپراتوری ویران شده در هزاران سال پیش را زنده کند. میمی

 .داخلی دیگران دخالت کند گرایی و تروریسم در اموراستفاده از فرقه

در خصوص  اظهار داشت اجالس رئیس جمهوری فرانسه در  امانوئل ماکرون

مهاجرت، دیجیتال، انرژی، توسعه، تجارت، سرمایه گذاری و هرآنچه به حاکمیت ما 

مربوط می شود، بایست سیاست هایی مشترك اتخاذ کنیم. حتی اگر شیوه های کاری 

می توانیم در جمع بیست و هفت کشور اروپایی به اهدافی خود را عوض کرده باشیم ن

 .بلندپروازانه دست یابیم. درواقع باید گفت بر سر میز نباید انتظار همراهی همه را داشت

حال اگر برخی آماده بلند پروازی هستند و حاضرند گام های بلندتری در جهت دفاع از ارزش ها و منافع مشترك و نیز 

  .پس حرکت در این مسیر را آغاز کنیمین منطقه از جهان بردارند، تحکیم حاکمیت در ا
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رئیس جمهوری فرانسه پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافقنامه آب و هوایی بارها سعی کرده با جمله معروفش 

مسلم است اینجا نمود  وی تاکید  .رهبری جریان حفاظت از شرایط اقلیمی را در دست گیرد دوباره سیاره خود را بسازیم»

در داووس وقتی به بیرون نگاه کنید و از محیط بیرون وارد این ساختمان شوید باور گرمایش زمین برایتان سخت باشد. 

خوشبختانه امسال در داووس افراد بدگمان نسبت به این پدیده را دعوت نکرده اند. ما تصمیم گرفته ایم که در فرانسه در 

ه عنوان یک الگو عمل کنیم و این از نظر من با امتیاز بزرگی در زمینه های رقابتی همراه خواهد بود. خصوص مسائل اقلیمی ب

  .ما باید طرح مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی برای مخالفت ها با تولید و بهره وری را متوقف کنیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع داووس نیز در دیدارهای دوجانبه با برخی از رهبران جهان ادعاهای  بنیامین نتانیاهو

را تکرار کرد که در مواردی حاشیه ساز شد و  5+1خود درباره توافق هسته ای ایران و 

رسوایی بیشتری برای این رژیم به بار آورد. نتانیاهو پس از دیدار با آنگال مرکل صدر 

نگرانی های اسرائیل درباره توافق هسته 'آلمان مدعی شد که مرکل گفته است  اعظم

دیپلمات های آلمان گفتند با رد این ادعا گفتند که مرکل بر  .اماای را درك میکند

 .حمایت کامل آلمان از برجام تاکید کرده است

مهم این است که از دستیابی ایران به سالح  ای ایران اصالح شود یا حفظ شود،مهم نیست که توافق هستهوی تاکید نمود  

امضای یک توافق بد به این معنا نیست که حتما باید آن توافق را حفظ کرد. اگر همچنین مدعی شد.ای جلوگیری شودهسته

مکانیسم .های بد باعث پشیمانی امضاکنندگان آنها شده استکه حفظ برخی توافق مشاهده می کنیدبه تاریخ مراجعه کنید 

 .دهداش را نمیبینید ایران اجازه بازدید از تاسیسات نظامیها در برجام معیوب است و همانطورکه میبازرسی

به « برجام»بدبین کند مدعی شد: « برجام»کوشد افکار عمومی جهان را ضد ایران و نخست وزیر رژیم صهیونیستی که می

بمب اتمی را تولید  200تا  100ر، بتواند اورانیوم کافی برای سال دیگ 10دهد که ظرف هشت تا ایران این امکان را می

کند بحث کند.فرافکنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران، موضوع جدیدی نیست و وی در هر نشستی تالش می

« برجام»درچارچوب ای خود دارد.ایران در بحث برنامه هستههای پوچ درنظر افکار عمومی نگهرا با طرح اتهام« هراسیایران»

رژیم صهیونیستی درحالی  آمیز است.ای ایران صلحهای هستهالمللی انرژی اتمی همه فعالیتمتعهد بوده و به اذعان آژانس بین

های کشتارجمعی المللی حاکم بر سالحهای بینمدعی است که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی است که این رژیم همه سیستم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین .ای اسرائیل خطری جدی برای امنیت جهانی استهای هستهو سالح را نادیده گرفته

ژیم خواهد بود. فلسطینیان باید از قدرت این ر پایتخت در حاشیه اجالس داووس ادعا کرد تحت هرگونه توافق صلحی، قدس

به غیر د نتانیاهو اظهار کر .حکومت بر خودشان برخوردار باشند، ولی این قدرت نباید تهدید کننده رژیم صهیونیستی باشد

 .از آمریکا، هیچ کشوری نمی تواند میانجی گر توافق سازش باشد

 تقابل دونالد ترامپ با جهانی سازی در اجالس داووس

ضمن تکرار  مجمع جهانی اقتصاد داووسست ئیس جمهور آمریکا در نشتدا ربدر ا 

گفت از جهان می خواهیم تالش کند تا مانع دستیابی  ایرانگزافه گویی هایش درباره 

ایران به سالح هسته ای شود.ترامپ افزود ما از شرکای خود می خواهیم تا از حمایت 

ری کنند و برای مقابله با سیاست های خرابکارانه این کشور در جلوگیتروریسم ایران از 

http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://parstoday.com/fa/search--%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://parstoday.com/fa/search--%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://parstoday.com/fa/search--%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://parstoday.com/fa/search--%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://parstoday.com/fa/search--%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%85
http://parstoday.com/fa/search--%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%85
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از سوی    .است نیافته پایان داعش با جنگ می دهیم. ادامه داعشتروریسم و به مقابله با  وی مدعی شد منطقه تالش کنند.

سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید پیش از این اعالم کرده بود که سخنرانی رئیس دیگر باید بر این نکته اذعان داشت که 

در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد،  .خواهد بود  ول آمریکااجمهوری ایاالت متحده در مجمع امسال برای پیشبرد هدف 

های آمریکایی و صنایع این های خود درباره تقدم آمریکا و قدرت بخشیدن به شرکترئیس جمهوری بدنبال ترویج سیاست

الشعاع در داووس سوئیس تحت "مجمع اقتصاد جهان"کشور خواهد بود. به گزارش دویچه وله، سال گذشته اجالس ساالنه 

ور شی جینپینگ، رئیس جمهور چین بود. شی جینپینگ آمده بود تا در پیامی تلویحی به واشنگتن از اقتصاد آزاد و حض

شدن آن دفاع کند و این در روزهایی بود که دونالد ترامپ تازه پا به کاخ سفید گذاشته بود. موفقیت ترامپ در به جهانی

شدن اقتصاد و تجارت آزاد و در دفاع از یی بود که در نقد جهانیدست گرفتن کلید کاخ سفید از جمله مدیون شعارها

تجلی یافت. با  اول آمریکایا  احیای عظمت آمریکاهای حمایتی از اقتصاد بومی بر زبان آورد و در شعارهایی مانند سیاست

است که اختالفات را دامن  توجه به مواضع ترامپ در باره اقتصاد جهان و الویتی که برای اقتصاد آمریکا قائل است معلوم

دستاوردهای علمی و فنی آمریکا به تحمیل  دزدی مالکیت معنوی و غیرملموس ترامپ به تازگی چین را به دلیل .خواهد زد

 گنجد. هایی سنگین تهدید کرده که ابعاد آنها حتی در مخیله رهبران چین هم نمیجریمه

 طرف، کی از برالیل انیکارفرما و بازرگانان یها دهیا نیب ینیب شیپ قابل یریدرگ کی اجالس نیا دربا توجه به این شرایط 

 یها هیپا از یکی آغاز همان از ترامپ. خوردیم چشم به گرید یسو از کایآمر اول یعنی کایآمر جمهور سیرئ یها دهیا و

 به شیگرا با تا است تالش در ینوع به ،یو. نهاد انیبن یجهان اقتصاد از کوبنده انتقاد بر را خود یانتخابات یها تیفعال

 نیا یها شاخصه از. کند جدا است الملل نیب اقتصاد ماتینامال آنچه از را خود دولت ینوع به یاقتصاد سمیونالیناس

 خواندن زیآم فاجعه کا،یامر به خود یها هیسرما بازگرداندن به ییکایامر یهاشرکت قیتشو به توانیم یاقتصاد سمیونالیناس

 اقتصاد یبرا اقتصاد یجهان یروندها خواندن مضر و بر نهیهز و یجهان تجارت سازمان ژهیو به یالمللنیب یها نامه موافقت

 اقتصاد به یجهان ینگاه داووس اجالس نیادیبن هدف و تیمحور که است یحال در نیا. نمود اشاره آن رینظا و کایآمر

 موفق و نمودند یم معنا شدن یجهان ندیفرآ در را اقتصاد ابتدا از باًیتقر اجالس نیا در کنندگان شرکت و انگذارانیبن. است

 در چه و خواهان است جهانی اقتصاد در ملی اقتصادهای ادغام و آمیزیدرهم به قائل اقتصاد به نگرش نوع نیا. دانستند یم

 به آن از زین یا گسترده منافع ژهیو به و است بوده یجهان اقتصاد مروج و یحام ضعف و شدت با همواره ها دموکرات دوره

 . است شده رو به رو چالش با روند نیا ترامپ آمدن کار یرو با حال اما. است آورده دست

 کایامر هیعل یجهان اقتصاد که نمود خالصه عبارت نیا در را کایآمر اقتصاد و یجهان اقتصاد به ترامپ نگاه توان یم واقع در

 یسخنران در یو اساس نیهم بر. دهد رییتغ یادیبن شکل به را یجهان اقتصاد بر حاکم نیقوان خواهدیم و است شده جیبس

 دیتاک دینام غماگری و ناعادالنه تجارت آنچه از انتقاد با ز،یچ هر بر کشورش دانستن مقدم یهااستیس بر دیتاک ضمن خود

 نمود اعالم ادامه در کایآمر جمهورسیرئ. بست نخواهد یتجار تبادالت نیچن بر را چشمانش گرید متحده االتیا ،کرد

 تبعات به و کنندیم فکر مقابل طرف یبرا سود نیکمتر برابر در یحداکثر ییسودجو به فقط تجارت در کشورها از یبرخ

 نیقوان لغو و هااتیمال کاهش به اشاره با او. ندارند یتوجه معامله گرید طرف جوامع ای بازار ندهیآ بر خود یتجار یهاروش

 م؛یبگو که امآمده نجایا من کالم، کی در: گفت و کرد اشاره کشورش در یکاریب نرخ کاهش به یتجار ریگ پا و دست

 یدرها. است نبوده جذاب و مساعد توسعه و رشد هدف با استخدام و احداث ،یگذارهیسرما یبرا حد نیا تا گاهچیه کایآمر

 . میتجارت آماده شهیهم از جوتررقابت گرید بار کی ما و است باز جهان با تجارت یبرا متحده االتیا

http://parstoday.com/fa/search--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://parstoday.com/fa/search--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
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 دونالد مواضع ییاروپا مهم یها دولت یروسا داووس به ترامپ سفر از شیپ ترامپ مقابل در اروپا ییآرا صفدر مقابل 

 و سمت به را 2018 داووس یفضا که کردند یسع ینوع به و دهیکش چالش به را یاقتصاد و یاسیس یها نهیزم در ترامپ

 . دهند سوق واشنگتن انهیگرا کجانبهی یها برنامه با تیضد یسو

 از یضمن انتقاد با خود یسخنران در آلمان صدراعظم مرکل آنجال راستا نیهم در

 اقتصاد از حفاظت) ییگرا تیحما و ییانزواگرا استیس ،ترامپ یاقتصاد راهبرد

 متحده االتیا جمهور سیرئ ترامپ، دونالد حضور به توجه یب مرکل. کرد رد را( یبوم

 ما. برد ینم شیپ از یکار انزوا که میکن یم فکر ما»در اجالس داووس تاکید کرد 

 منصفانه زهایچ یبرخ که میباش موافق ما یوقت. ستین یدرست پاسخ ییگرا تیحما و میکن یهمکار دیبا که میکن یم فکر

 جانبه کی دینبا و میباش چندجانبه یحل راه یجستجو در دیبا ما وقت آن کنند، ینم عمل دوجانبه یها زمیکانیم و ستندین

تاکید  مرکل .شود یم( یمل اقتصاد از ییتگرایحما) سمیپروتکشن و ییدگرایتجر باعث تاینها اقدام نیا که چرا م؛یکن عمل

 و کرد دیتأک ییگرا چندجانبه تیاهم بر یو. است یمنطق م،یاقل مسئله مانند یمشکالت حل یبرا کشورها یهمکار که کرد

 ما": گفت ترامپ نژآدپرستانه سخنان از انتقاد با نیهمچن مرکل. میا آموخته خیتار یروزها نیکتریتار از ما که داد هشدار

 دیجد کامال کردیرو کی نیا. میباش قایآفر با کسانی سطح در میخواه یم ما: میباش داشته یا پدرانه کردیرو میخواه ینم

 ."میباش کیشر آنها با و میکن کمک آنها به میخواه یم ما است، یهمکار و توسعه یبرا

 مانند ییها چالش با که یحال در.دادی م لیتشک را مرکل سخنان از یگرید بخش ترامپ یضدمهاجرت یها استیس از انتقاد 

 سخن به اشاره با ایتالیا ریوز نخست ،یلونیجنت پائولو روند نیا ادامه در. انزوا نه ،یهمکار خواستار است، مواجه مهاجرت

 و ها کارخانه شهروندان، از استمدارانیس که است درست نایقی: گفت ،"کایامر نخست" بود گفته که ترامپ دونالد مشهور

 قانون که ابدی یم تحقق یهنگام امر نیا او، گفته به. دارد یمرز و حد مسئله نیا اما کنند، محافظت و دفاع خود یمل اقتصاد

 داشته نگه کارآمد دیبا چارچوب نیا که گفت ایتالیا ریوز نخست. باشد داشته وجود توافقات و یالملل نیب تجارت مقررات و

 .برود نیب از دینبا و شود

شواهد نشان می دهد که روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به طور بی  حال هر به

ای دچار واگرایی شده است. پیش از این هیچکدام از رؤسای جمهوری آمریکا، چنین رویکرد و اختالف نظری با سابقه 

اروپا از خود نشان نداده اند؛ به طوری که کارشناسان معتقدند ترامپ نحوه برخورد با رهبران اروپایی را بلد نیست و به جای 

در این میان سردمدار مواجهه با اقدامات آمریکا  بت بیشتری را حس می کند.آن نشان داده که با پوتین و عربستان سعودی قرا

در اتحادیه اروپا، آلمان است. آلمانی ها امروزه پس از تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، اهرم اصلی حفظ و تقویت 

در ایتالیا به صورت عینی  7سران جی همگرایی اروپایی محسوب می شوند. گسست میان آلمان و آمریکا پس از اجالس 

مشخص شد، جایی که آنگال مرکل صدراعظم آلمان به نشانه اعتراض نسبت به سیاست های ترامپ از حضور در نشست 

آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی در اجالس سالیانه مجمع جهانی ضمن این که  خبری پایان اجالس خودداری کرد.

یس، در کنایه ای آشکار به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، با تاکید بر همکاری و چندجانبه اقتصاد در داووس سوئ

مرکل در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به گذشت یکصد سال  گرایی جهانی گفت: انزواگرایی آینده خوبی نخواهد داشت.

امه مسیر چندجانبه گرایی و همکاری بین المللی از پایان جنگ جهانی اول، بر لزوم فراگیری درس از حوادث گذشته و اد
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مرکل در ادامه با بیان این مطلب که آلمان امیدوار است که   .پس از جنگ جهانی دوم و پایان دوره جنگ سرد، تاکید کرد

تاکید در آینده نیز به حل مشترك مشکالت کمک کند، در کنایه ای آشکار به سیاست های دولت رئیس جمهوری آمریکا 

به گمان من، بستن درها به روی جهان و انزواگرایی ما را به آینده خوبی رهنمون نمیسازد و حمایت گرایی )داخلی(،  رد ک

امروز در بسیاری از کشورهای جهان، شاهد افزایش فضای قطبی، ملی گرایی و  جواب مناسبی )برای مشکالت( نیست.

بر آینده ای مشترک در بحبوحه اختالفات  اجالس امسال داووس مبنیپوپولیسم )عوام گرایی( هستیم و به همین علت شعار 

، بسیار شعار مناسبی است. صدر اعظم آلمان پوپولیسم را زهر دانست و گفت که سیاست های ملی 2018برای سال  جهانی

گرایانه، خطر ایجاد شکاف در روابط بین المللی را به همراه دارد.وی با ابراز امیدواری به اینکه حمایت از احزاب پوپولیست 

برای مهار موج پوپولییسم می کند. وی خاطرنشان کرد که  بیش از این افزایش نیابد، گفت که دولت او تمام تالش خود را

گرایش به پوپولیسم در آلمان به علت چالش های جهانی شدن در دهه های گذشته و همچنین در جریان بحرانی مالی یونان 

  .با بحران مهاجران، افزایش یافته است 2015به علت کمک های مالی برلین به این کشور و سپس در سال 

مرکل بر اهمیت تقویت همکاری های اروپایی در زمینه های مختلف از جمله مالی و اتحادیه بانکی تاکید  ین اجالس،در ا 

کرد و گفت با انتخاب امانوئل مکرون در فرانسه ، اروپا نیروی تازه ای در این زمینه یافته است. وی توافق اخیر کشورهای 

این توافق علیه ناتو نیست، بلکه چنانکه دبیر کل ناتو بیان کرد که  دانست و اروپایی در زمینه دفاع مشترك را بسیار مهم 

صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره وجود مناقشه ها در محیط پیرامونی اروپا . گفته، مکمل ناتو است

یاست خارجی خیلی فعال نبوده و بیشتر به که به بحران مهاجران در اروپا دامن زده است، افزود: اروپا در گذشته در زمینه س

آمریکا اتکا داشت، اما اکنون این حوادث به ما این درس را آموخته است که باید مسئولیت بیشتری بپذیریم و سرنوشتمان را 

 .در دستان خود بگیریم و توافق همکاری دفاعی اخیر کشورهای اروپایی از این لحاظ نیز اهمیت دارد

هنوز اختالف دیدگاه و رویکرد در درون اتحادیه اروپا درباره این مساله وجود دارد، اما ما به همکاری در از دیدگاه مرکل   

این زمینه ادامه می دهیم و همچنین این مساله روشن است که باید از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا محافظت کنیم. ما همچنین 

ب با همسایگانمان هستیم تا بتوانیم مهاجرت غیرقانونی را مدیریت کنیم و هدف از مشارکت نیازمند همکاری و توافق های خو

اما اگر شکاف رفاه و خوشبختی خیلی فراخ شود، در جهان ؛ با آفریقا و توافق با ترکیه در زمینه مهاجرت نیز همین بوده است

برای توسعه کشورهای آفریقایی مسئول هستیم؛ ما در مورد باز امروز این توافق ها محترم شمرده نخواهند شد و از این رو ما 

صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از سخنرانی   آنچه در عراق روی می دهد یا آنچه در لیبی اتفاق می افتد، مسئول هستیم.

ما خواستار  خود ضمن ابراز تاسف از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، گفت: از طرف آلمان و همه ما )اروپا( میگویم که

مشارکت خوبی با انگلستان در آینده هستیم؛ ما منافع مشترکی با این کشور در زمینه سیاست خارجی و سیاست های اقتصادی 

   داریم و تصمیم با آنهاست که مشارکت ما در آینده چقدر نزدیک باشد.

ه تنش های نامحسوسی را با یکدیگر داشته ماکرون و ترامپ در یک سال گذشتفرانسه نیز اختالفاتی جدی با آمریکا دارد. 

در همین رابطه ماکرون و ترامپ اختالف نظرهایی در  اند و الیزه تالش کرده تا خود را از سایه کاخ سفید خارج کند.

 خصوص ایران و برجام و همچنین کره شمالی دارند.
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 اعتراض هاي مردمي بر اجالس داووسسایه 
جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گروه زیادی از مردم همزمان با آغاز به کار مجمع 

و مخالفان نظام سرمایه داری و آمریکا به خیابان های محل برگزاری این اجالس آمده 

اما آنچه  ادند.و علیه این نشست و ترامپ که قرار است در آن سخنرانی کند شعار می د

تظاهرات گسترده مخالفان که در همان روز اول اجالس غلبه حاشیه بر متن را رغم زد، 

جهانی سازی و مخالفان ترامپ و نظام سرمایه داری بود. معترضان ضدسرمایه داری با 

عبور از موانع امنیتی در داووس، شعارهایی علیه مجمع جهانی اقتصاد سرداده خواستار انحالل آن شدند. معترضان همچنین 

رات کنندگان با شکستن حصار امنیتی اطراف مرکز اجالس داووس، نفر از تظاه 20حدود  شعارهایی علیه ترامپ سردادند.

هزار نظامی و حدود هزار افسر پلیس سوئیسی 4به سمت آن حمله ور شدند که پلیس همه آنها را بازداشت کرده است. بیش از 

، مرکز «زوریخ»است. در تامین امنیت نشست داووس را برعهده دارند. همچنین برفراز این شهر منطقه پرواز ممنوع اعالم شده 

نه به ترامپ، نه »اقتصادی سوئیس نیز معترضان به سوی منطقه مرکزی فعالیت های مالی در این شهر راهپیمایی کرده و شعار 

   سردادند.« ترامپ آشغال»و « به زغال سنگ، نه به گاز، نه به سوخت های فسیلی

 فرجام سخن

 تامین برای محفلی به تبدیل شود، می برگزار غربی کشورهای ابتکارات با که هایی اجالس سایر همچون داووس اجالس

 کشورها همین از کننده شرکت افراد و کشورها بیشتر. شد رعایت اصل همین نیز 2018 سال اجالس در. است شده آنها منافع

 36 و اروپائیان را داووس اجالس کنندگان شرکت درصد 39 به نزدیک اخیر سال چند در شد، گفته که گونه همان. بودند

 حال دهند؛ می تشکیل را حضار کل درصد 75 سرجمع که اند داده می تشکیل متحده ایاالت تجار و دولتمردان را درصد

 در جهان مردم درصد 60 که حالی در مقابل، در. دارند اختیار در را دنیا جمعیت درصد 17 هم روی آمریکا و اروپا که آن

 که افرادی اینکه تر جالب. دهند می تشکیل ها آسیایی را داووس کنندگان شرکت درصد 8 حداکثر کنند، می زندگی آسیا

 مواضع همان تقریبا نیز کنند، می شرکت مشارکت و عضویت حق پرداخت با یا شوند می دعوت غربی کشورهای سایر از

 پیدا سوق غربی کشورهای منافع سوی و سمت به مباحث اولویت امر این نتیجه در. دارند را امریکا همچون غربی کشورهای

 انتقاد مورد که است موضوعی این حال هر به. شود نمی توسعه حال در کشورهای جمله از سایرین به خاصی توجه و کند می

 اجالس قبلی های اجالس مانند را 2018 سال اجالس برخی اینکه دیگر موضوع. است گرفته قرار مستقل افراد و کشورها

 است افزایش حال در داراها و آنها بین شکاف روز هر که جهان فقرای به توجه کمترین آن در که دانند می جهان ثروتمندان

 این بر. است یافته افزایش 2018 سال در ندارها و دارها بین شکاف مستند آمارهای اساس بر که است اشاره به الزم. دانند می

 غیرغربی کشورهای و فقرا مقابل در ثروتمندان و غربی کشورهای برای محفلی گذشته همچون باید را 2018 اجالس اساس

  .کنند می توجه دیگران منافع به کمتر که کرد ارزیابی

. بود مختلف موضوعات سر بر آمریکا با اروپایی کشورهای عمیق اختالفات بود برجسته 2018 اجالس در که دیگری نکته

 مسئله خصوص به و خاورمیانه صلح برجام، مسئله و ایران با رابطه سر بر اختالف جمله از ای گسترده طیف موضوعات این

 حمایت و آزاد بازار میزان سر بر اقتصادی اختالفات پناهندگان، و مهاجران موضوع سر بر اختالف المقدس، بیت آینده

 .گیرد می بر در را زیست محیط موضوع در عمیق اختالفات نهایت در و گرایی
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 بوده ناکام جهانی اقتصاد همچنین و فرهنگی و اجتماعی مشکالت حل داووس اجالس در که داشت اذعان نکته این بر باید

 بحث ویژه به. شودمی بیشتر آن فقیر نیمه با جهان ثروتمند %1 میان فاصله بر ساله هر دهدمی نشان آمارها نمونه عنوان به. است

 بیشتری فقر با نتیجه در و مضاعف بیکاری با جهان فقیر نیمه که کند می مطرح نیز را دغدغه این اتوماسیون، افزایش پیرامون

 همچنین. شودمی متمرکز افراد از کمتری تعداد دست در جهان مردم از نیمی ثروت معادل ثروتی ساله هر. شد خواهند روبرو

 نظر به مهم کار نیروی در امروز که هاییمهارت( درصد35 حدود) سومیک از بیش فناوری، در اساسی تحوالت به توجه با

 .شد خواهند تغییر دچار رسند،می

 ناپدید مشاغل برخی. شد خواهد کار انجام هایروش و زندگی شیوه در تغییر موجب چهارم صنعتی انقالب ،2020 سال تا

 برسد، نظر به غیرعادی آنها وجود امروز که مشاغلی برخی است ممکن و شوندمی توسعه و رشد دچار برخی شد، خواهند

 صورتی در. دارد خود هایمهارت سریع روزرسانیبه به جدی نیاز آینده، کار نیروی لذا. آیند شماربه جامعه در عادی امری

. است جهان کشورهای انتظار در فراوانی اجتماعی و فرهنگی عواقب نشود حل گسترش به رو بیکاری یعنی مشکل این که

 گرایش سیاسی و اجتماعی عرصه در و خشونت به گرایش باعث فرهنگی عرصه در پیشرفته کشورهای در امر این جمله از

 که است ترامپ و راستی دست سیاست به آمریکا جامعه اقبال نیز امر این نتیجه. دهد می افزایش را راستی دست سیاست به

 .است مهاجران سیل و تروریسم گسترش امر این نتیجه هم سوم جهان در. شود تکرار اروپایی کشورهایی در تواند می امر این

 این سابق  های دوره  مطابق و داشتند مشارکت المللی بین  دولتی غیر و نهاد مردم های سازمان داووس امسال اجالس در

 عمدتا که نهاد مردم های سازمان که داشت ناکید نکته این بر باید. کردند ایفا را اصلی نقش که بودند محور غرب ها سازمان

 .دهند می نشان خود از کمتری تعامل  داووس اجالس در هستند توسعه حال در کشورهای از

 برای محلی آنکه جایبه داووس، که رسید جمعبندی این به توان می داووس در سیاستمداران اظهارات و رویدادها به توجه با

 نماینده تا شده تریبونی به تبدیل باشد، جهانی اقتصاد هایپیشرفت برای اتحاد برای سازوکاری به رسیدن و هادولت نزدیکی

 هایدخالت به بخشیدن مشروعیت برای حربه این از و کرده تروریسم از حمایت به متهم را هادولت سایر یاغی، هایدولت

 کنند استفاده خود

. کند ریزیبرنامه جهانی توسعه برای تا دارد انتظار داووس جهانی مجمع از جهان در افکارعمومی رسد می نظر به نهایت در 

 جهان سطح در مدنی جامعه تا باشد فرصتی تواندمی  سیاستمدارسرکش چند خصمانه و غیردیپلماتیک ادعاهای حال این با

 کینه ترویج که سیاستمدارانی داووس، که است این راه بهترین رسدمی نظربه. کند تجدیدنظر داووس هایماموریت درباره

 شاید.شود آتی هایسال اجالس در آنها حضور از مانع و کرده تحریم را کنندمی جهان در طللبی جنگ روحیه و نفرت و

 آمده، جهانی هایاجالسیه از دیگر بسیاری سر که بیاید داووس سر بالیی همان نشود، گرفته پیش در سیاستی چنین اگر

 فعال حضور نجات، راه تنها.ندارد جهانی سطح در هاجنگ رشد و پراکنینفرت جزبه اینتیجه که فرمایشی هاییاجالسیه

 جنگ هایسیاست شر از هایینشست چنین استقالل برای تالش و نخبگان ، توسعه حال در کشورهای دولتی غیر های سازمان

 .شود مطالبه مختلف کشورهای در مردمی نهادهای سوی از باید که...  و آمریکا مانند سرکش هایدولت طلبانه

 
 منتظر ارایه نظرات و پیشنهادات تکمیلی شما نخبگان و کارشناسان گرامی خواهیم بود.

 الملل مجمع جهانی صلح اسالمی بین روابط رصدخانه


