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•  75درصد معتقدند مسیر
کشورشان اشتباه است
•  26میلیون ابتال و حدود نیم
میلیون تلفات
•  10میلیون و  700هزار کارگر
بیکار
• بیش از  50درصد مردم
نگرانند
•  95میلیارد دالر خسارت؛
فقط در سال 2020
• میانگین رغبت شش متحد؛
کمتر از  35درصد

 مقدمه
همزمان با ورود جو بایدن به کاخ سفید ،ایاالت متحده از آشفتگی در حوزههای سیاسی -اجتماعی و اقتصادی رنج میبرد .در نتیجه
دوره چهار ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،شکاف نخبگان سیاسی افزایش یافت؛ تبعیض نژادی در جامعه تشدید شد و برتریطلبان
سفیدپوست برای انجام اقدامات خشونتآمیز و غیر قانونی جرئت بیشتری به دست آورند .عالوه بر ای همهگیری ویروس کرونا ،بر
مشکالت اقتصادی ای کشور افزود و اکنون جو بایدن ،به عنوان رئیس جمهور کشوری که در دهههای گذشته داعیه رهبری جهانی
داشته ،با مشکالت داخلی و خارجی عدیدهای مواجه است .مشکالتی که نه تنها غلبه بر آنها در دوره چهار ساله بعید مینماید ،بلکه
احتمال افزایش آنها به ویژه در بعد داخلی نیز وجود دارد .ای نوشتار به بررسی اجمالی شش چالش عمده آمریکا در حال حاضر ،از
انفکاک جامعه و بدبینی مردم به زمامداران و سیستم حکومتی تا بیاعتمادی و بیرغبتی متحدان خارجی به نقش آمریکا در عرصه
جهانی اختصاص دارد.
 بدبینی و بیاعتمادی مردم
در نتیجه انتخابات  2020آمریکا ،جو بایدن با  306رأی الکترال و هفت میلیون رأی مردمی بیشتر ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
وقت را مغلوب کرد 1.در همی حال  74میلیون رأی مردمی ترامپ ،و التهابات بعد از انتخابات به ویژه حمله به کنگره در روز اعالم نتیجه
رسمی انتخابات (ششم ژانویه) ،حاکی از آن است که جامعه آمریکا عمیقاً دوقطبی شده است .از سوی دیگر آخری نظرسنجیها حاکی
از آن است که  75درصد آمریکاییها فکر میکنند کشورشان در مسیر اشتباهی قرار دارد .ای چشمانداز منفی به ویژه در میان جمهوری
خواهان به طور قابل توجهی افزایش یافته است .نتایج نظرسنجی همچنی نشان میدهد هفت نفر از هر  10جمهوریخواه بر ای باورند
که پیروزی بایدن در انتخابات قانونی نبوده است 2.بنابرای اکنون خود آمریکاییها برای بایدن یک چالش عظیم به شمار میآیند .چالشی
که برای مهار آن در روز تحلیف رئیس جمهور ،نیروهای نظامی پیرامون نهادهای دولت فدرال و محوطه برگزاری مراسم استقرار یافتند
تا مانع هرگونه بینظمی و تکرار احتمالی حادثه ششم ژانویه شوند.
دیدگاه آمریکاییها درباره جهتگیری کشورشان

رابرت شروم ،استراتژیست سیاسی بر ای باور است که بازگرداندن نوعی شهروندی مشترک ،وفاداری و پایبندی به قانون اساسی و
دموکراسی از بزرگتری چالشهای بایدن است 3.البته باید توجه داشت که ریاست جمهوری بایدن به دو قطبی ایجاد شده در جامعه

1. https://edition.cnn.com/election/2020/results/president
2. https://www.npr.org/6/959312357/22/01/2021-numbers-that-show-president-bidens-greatest-challenges
3. https://news.usc.edu/180738/joe-biden-inauguration-trump-covid-jobs-usc-experts/
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آمریکایی پایان نخواهد داد و نابسامانی فعلی به توان دولت برای رسیدگی به مشکالت داخلی و بهبود موقعیت ای کشور در جهان آسیب
میرساند.
 تلفات انسانی ویروس کرونا
به گفته آرون دیوید میلر ،عضو ارشد بنیاد کارنگی ،خسارتی که ای ویروس به آمریکا وارد کرد ،بیشتر از هر اقدام تروریستی بود که
کسی فکرش را بکند! 1مطابق آخری آمار ( 25ژانویه  – 2021ششم بهم ) حدود  26میلیون آمریکایی به کووید  19مبتال شدهاند که
تعداد بیشتر از  431هزار نفر جان خود را از دست دادهاند2.

از ای

حاال سرنوشت سیاسی بایدن در گرو یافت راهی برای تولید و استفاده از صدها میلیون دوز واکس کروناست .رئیس جمهور جدید
آمریکا در نخستی روزهای کاری خود ،برای شتاب دادن به واکسیناسیون ،افزایش کمکهای غذایی و تسریع در پرداخت کمک نقدی
به آمریکاییها ،چندی فرمان اجرایی امضا کرد و هشدار داد تلفات ویروس کرونا در ای کشور ممک است از  600هزار نفر هم فراتر
برود3.

 بحران اقتصادی
آلیسون دوندس رنتل  ،استاد علوم سیاسی و کارشناس تحول فرهنگی و حقوق اساسی آمریکا ،کرونا را کابوسی پایانناپذیر توصیف
کرده که در نتیجه آن شورش و آشفتگی اقتصادی و ناامیدی تقریب ًا بیسابقهای در جامعه آمریکا پدید آمده است 4.سال  2020با نرخ
بیکاری سه و شش دهم درصدی آغاز شد .ای رقم بعد از گسترش ویروس کرونا و از دست رفت میلیونها شغل به  14و هفت دهم
درصد یعنی باالتری نرخ بیکاری در حداقل  70سال گذشته رسید 5.حدود یک سوم آمریکاییها میگویند خودشان یا یکی از اعضای

 . 1آرون دیوید میلر ،عضو ارشد بنیاد کارنگی ،خبرگزاری صدا و سیما99/10/13-
2. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
 . 3بی بی سی ،بایدن :شمار قربانیان کرونا در آمریکا ممک است به  600هزار نفر برسد99/11/4 ،
4. https://news.usc.edu/180738/joe-biden-inauguration-trump-covid-jobs-usc-experts/
5. https://www.washingtonpost.com/business/08/01/2021/jobs-report-unemployment-december-/2020
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خانواده آنها به دلیل همهگیری ویروس کرونا شغل یا درآمد خود را از دست دادهاند .اکنون ،طبق آمار رسمی ایاالت متحده ده میلیون و
 700هزار کارگر بیکار هستند (نرخ بیکاری  6/7درصد)1.

نرخ بیکاری آمریکاییها در هفت دهه گذشته

از سوی دیگر ،موسسه سیاستهای اقتصادی محاسبه کرده است که حدود  26میلیون و  800هزار آمریکایی ،یعنی  15و هشت دهم
درصد نیروی کار ،به دلیل همهگیری کرونا با بیکاری ،کسر

ساعت کار یا عدم پرداخت حقوق مواجه شدهاند2.

 افزایش نگرانی درباره روابط نژادی
طبق نتایج آخری نظرسنجی موسسه گالوپ ،فقط  36درصد سیاهپوستان و  46درصد سفیدپوستان آمریکایی بر ای باورند که
روابط بی نژادی حداقل تا حدودی خوب است .هر دو رقم کمتری میزان از  20سال پیش است 3.میندی رومرو ،بنیانگذار و مدیر مرکز
دموکراسی فراگیر ،با جسورانه خواندن نژادپرستی موجود در جامعه آمریکا بر ای باور است که ای نژادپرستی به تروریسم داخلی دام
میزند .بنابرای آمریکاییها باید دور هم جمع شوند تا ضم مقابله با ای پدیده و جلوگیری از تشدید آن در آینده ،به تالش برای تقویت
دموکراسی ادامه دهند .مانوئل پاستور ،استاد مطالعات آمریکایی و قومیت هم معتقد است دولت آمریکا باید مقابله با نژادپرستی ساختاری
و خشونت برتریطلبان سفیدپوست را در دستور کار قرار دهد .از منظر وی ای مهم نیازمند رسیدگی به نابرابری اقتصادی سیستمی
است4.

1. https://fas.org/sgp/crs/misc/R46554.pdf
2. https://www.epi.org/blog/the-economy-president-elect-biden-is-inheriting-8-26-million-workers-8-15-of-the-workforceare-being-directly-hurt-by-the-coronavirus-crisis/
3. https://news.gallup.com/poll/1687/race-relations.aspx
4. https://news.usc.edu/180738/joe-biden-inauguration-trump-covid-jobs-usc-experts/
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دیدگاه سیاهپوستان و سفیدپوستان درباره روابط نژادی تا حدودی خوب
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 بالیای طبیعی
سال  2020با  22رویداد ،رکوردار وقوع بالیای طبیعی در ایاالت متحده است .ای بالیا شامل هفت مورد طوفان گرمسیری13 ،
مورد طوفان شدید ،یک مورد خشکسالی و یک مورد آتشسوزی بود که در مجموع  95میلیارد دالر خسارت در برداشت؛ بیش از دو
برابر میانگی  41ساله ،یعنی  45میلیارد و  700میلیون دالر .طوفان لورا با  19میلیارد دالر و آتشسوزی غرب با  16و نیم میلیارد دالر
خسارتبارتری رویدادهای  2020بود .از سال  1980تاکنون ،ایاالت متحده شاهد  285فاجعه زیست محیطی بوده است که هزینه
تجمعی آن بیش از یک تریلیون و

 875میلیون دالر است1.

 بیرغبتی متحدان

1. https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2020-us-billion-dollar-weather-and-climate-disastershistorical
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مطابق نظرسنجی پیو در حال حاضر ،متحدان آمریکا کمتری رغبت را به ای کشور دارند (ای بیرغبتی و بیاعتمادی تنها با زمان حمله
آمریکا به عراق قابل مقایسه است) 1.بر اساس ای نظرسنجی میانگی

امتیاز آمریکا نزد شش متحد مهم خود ،کمتر از  35درصد است2.

 جمعبندی
تاکنون نزدیک به نیم میلیون آمریکایی به دلیل ابتالی به بیماری همهگیر ناشی از ویروس کرونا درگذشتهاند؛ تعطیلی مشاغل و افزایش
بیکاری اقتصاد را فلج کرده؛ تظاهرات گسترده برای عدالت نژادی شهرهای بزرگ را به هم ریخته؛ دموکراسی آمریکایی به خطر افتاده و
تعداد زیادی از رأیدهندگان معتقدند بایدن با تقلب برنده انتخابات شده است .همه اینها در کنار دیدگاه منفی سایر کشورها و به ویژه
متحدان آمریکا به نقش ای کشور در عرصه بی الملل ،شرایط دشواری را برای بایدن رقم زده است .گفته میشود بایدن متنوعتری
کابینه تاریخ ایاالت متحده را تشکیل داده است ،اما ای برای بهبود دیدگاه برابری نژادی در جامعه آمریکا کافی نخواهد بود .فضای محدود
وی برای مانور سیاسی ،احتما ًال ترقیخواهانی را که خواهان اقدامات گسترده دولت در موضوعاتی مانند مراقبتهای بهداشت و درمان
هستند ،نا امید خواهد کرد .برای بهبود موقعیت جهانی ،مشاوران رئیس جمهور جدید وعده دادهاند که آمریکا به توافقات بی المللی
بازخواهد گشت و سازماندهی دموکراسیهای جهان ،تخلیه نیروهای آمریکا از افغانستان و بررسی مجدد روابط چی -آمریکا را در دستور
کار قرار خواهد داد .اما باید توجه داشت که فضای سیاسی تبدار ایاالت متحده مشکالت را پیچیدهتر از آن چه هست ،خواهد کرد.
جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر بهتر از حد انتظار عمل کردند و همچنان میتوانند مانعی برای برنامههای بلندپروازانه بایدن به ویژه
در حوزه روابط خارجی باشند.

1. https://www.pewresearch.org/global/15/09/2020/us-image-plummets-internationally-as-most-say-country-has-handledcoronavirus-badly/
 . 2ژاپ  ،41استرالیا  ،33فرانسه ،31انگلیس ،41کانادا  ،35آلمان  26درصد
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