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فــانوس

افول کرونایی آمریکا و تمدن غربی
غرب وحشی زنده می شود

»فرهنگ و تمدن غربی نیز محصول 
خود را نشان داد؛ آنچه در کشورهای 
پــا و آمریکا اتفاق افتاد  غربی، ارو
)البته بعضی از آن ها در تلویزیون 
گفته شد اما  و صداوسیمای ما 
بعضی از آن ها نیز در تلویزیون گفته 
نمی شود و اطالعاتی است که به ما 
می رسد و ما نیز همان را می دانیم(، 
محصول تربیت خود را نشان داد؛ 
ق به یک دولت 

ّ
دولتی ماسِک متعل

ق به یک 
ّ
دیگر یا دستکِش متعل

دولت دیگر را بر سِر راه مصادره کرده 
که این  و به طرف کشور خود می برد 
در مورد چند دولت در اروپا و آمریکا 
اتفاق افتاد. همچنین، مردم هرروز 
کوتاهی )یک یا دو  در ظرف مدت 
ساعت(، فروشگاه ها را تخلیه کرده 
و برای خرید بیشتر حرص می زنند 
تا یخچال ها و فریزرهای خانه  خود 
که  کنند و دکان ها خالی شود  را ُپر 
قفسه های خالی را در تلویزیون های 
دنیا نشان دادند و تلویزیون ما نیز 
که برای  کرد؛ یا کسانی  از آن ها نقل 
چند عدد دستمال توالت، به جان 
که برای خرید  هم افتاده یا افرادی 
کشیده بودند. همه  اسلحه صف 
کــه مــردم صف  ایــن هــا نشان داد 
کشیده اند تا اسلحه بخرند، چون 
کرده اند.  در این ایام احساس خطر 
همچنین مواردی چون اولویت قائل 
شدن برای بیمارها که مثاًل بیمار پیر 

را معالجه نکنند؛ می گویند لزومی 
نــدارد ما زحمت بکشیم و با این 
محدودیت، بیمار پیر، ازکارافتاده و 
دچار مشکالت اساسی را معالجه 
کنیم؛ همه این ها حوادثی است که 
در این کشورها اتفاق افتاده است.
کـــرونـــا  بــعــضــی هــا نـــیـــز از تـــــرس 
کرده اند؛ از ترس مرگ.  خودکشی 
که  همه این ها رفتارهایی اســت 
برخی از ملت های غربی از خود 
نشان داده اند. البته این ها نتیجه  
کم بر  منطقی و طبیعی فلسفه  حا
تمدن غربی اســت؛ یعنی فلسفه  
فردگرایی، مادی گری و فلسفه های 
غالبًا بی خدایی که اگر اعتقادی هم 
به خدا وجود داشته باشد، آن اعتقاد 
توحیدی صحیح و عمیِق معرفت زا 
نیست. این هم یک مسئله است.
که  کنم  من این مورد را نیز عرض 
یکی از سناتورهای غربی در همین 
که غرِب وحشی  گفته بود  چند روز 
زنده شده است؛ این حرف، حرف 
خودشان است. وقتی  ما می گوییم 
در غرب یک روح وحشی گری وجود 
که با ظاهر آراسته، ادکلن زده  دارد 
کراوات بسته  آن منافاتی ندارد،  و 
کـــرده یــا انکار  بعضی ها تعّجب 
می کنند؛ امــا حــاال خودشان این 
که نماد زنده  حــرف را می گویند 

شدن غرِب وحشی است«. 
 )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی؟دم؟،

 21 فروردین 13۹۹(

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین
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وایــت ر

به دنبال نسخه های شفابخش برای یک پیکر بیمار

آیا آمریکا دوباره داعیه دار رهبری جهانی 
برای حل مسائل جهان خواهد بود؟

مجتبی صمدی
□ پژوهشگرفرهنگ و جامعه آمریکایی، روزنامه نگار و تحلیلگر
□ سردبیر ماهنامه آمریکاشناسی و مسئول اندیشکده مطالعات امریکا

با شیوع ویروس کرونا، همه افرادی که 
به نوعی با ساختار و نظام بهداشت 
و سالمت آمریکا آشنا بودند، تلفات 
کشور  و فاجعه عظیم را بــرای آن 
پیش بینی می کردند؛ اما در این میان، 
اظهارنظرهای مقامات آمریکایی 
کشور،  بــه ویــژه رئیس جمهور ایــن 
بیش از هر چیز قابل تأمل بود زیرا در 
کردن  همان ابتدا سعی در محکوم 
سایر کشورها ازجمله چین داشت 
و آن را یک ویروس چینی قلمداد 
می کرد، از طرف دیگر نیز، مقامات 
گفتمانی  آمریکایی در درگــیــری 
ی اسالمی،  و راهبردی با جمهور
ایران را به پنهان کاری در گزارش ها و 
روایت ها از آمار مبتالیان به بیماری 
کرونا محکوم می نمودند اما دیری 
که اولین موارد ابتال به این  نپایید 
بیماری در آمریکا، مورد تأیید قرار 
که بازهم رئیس جمهور این  گرفت 
کشور در طی سخنانی بالهت گونه، 
که  این تعداد را بسیار اندک نامید 
در آیــنــده نــزدیــک بــه صفر خواهد 

رســیــد. ایــن ظــاهــرســازی هرچند 
از سوی رسانه های جریان اصلی 
آمریکا نیز تا حدی دنبال می شد 
امــا فاجعه بــزرگ و شیوع یک باره 
کشور به  این بیماری و تبدیل این 
کویید 1۹، دیگر رمقی  جوالنگاه 
کارخانه های فرا واقعیت ساز  برای 
آمریکایی باقی نگذاشت؛ و روایتی 
که آمریکا را ایمن ترین و مقاوم ترین 
کشور در ذهن هالیوودی زده مردم 
کنار  کم کم  کرده بود،  جهان تصویر 
که این  رفت و بر همگان روشن شد 
ی هایی است  کشور، دارای بیمار
ــوش و ظــاهــرســازی هــای  کــه بــا روتـ
مدام، همواره مخفی نگاه داشته 
که بسیاری  می شد. در اینجا بود 
صاحب نظران داخل آمریکا، لب 
به اعتراف و انتقاد آشکار گشودند.
تا اینجا ما با یک امپراتوری مواجه 
ــر نــاتــوانــی در  کــه عـــالوه ب هستیم 
گره گشایی از مسائل و بحران های 
بین المللی -که در یکی دو دهه 
کنونی بر همگان آشکار شده بود- 

دارای مشکالت اساسی داخلی 
که ساختار و  نیز اســت تا جایی 
کشور،  کارآمدی حکمرانی این  نا
کشیدن را از پیکر  دیگر رمق نفس 
گرفته اســت. اینجا  ایــن جامعه 
که اصالح گران اجتماعی و  است 
دلواپسان آمریکا، دائمًا نسخه هایی 
برای درمان این پیکر در حال بیماری 
کردند؛ اما این پیکر همچنان  ارائه 
بیمار است، اینکه این نسخه ها تا 
چه اندازه شفابخش باشند یا توانی 
در مواجهه بحران بعدی برای این 
پیکر باقی می ماند، سؤالی است 
که عمدتًا از طریق راه حلی به نام 
بازگشت مجدد به جایگاه رهبری 
جهانی از سوی آمریکا دنبال می شود 
که در  و این، همان نکته ای است 
آینده ای نزدیک، چالش اصلی دولت 
پنهان آمریکا برای تصمیم گیری و 
انتخاب مجدد میان مدل دونالد 
ترامپ در بازسازی آمریکایی و مدل 

جهانی سازی است.
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ذره بیــــن

ایده ها

جان گیری ویروس و بحران رهبری جهان گیر
آیا چین جای ایاالت متحده را خواهد گرفت؟

دکتر مهدی یوسفی
□ پژوهشگر ارتباطات میان فرهنگی

□ مدیر و مدرس برنامه آموزش آنالین ارتباطات میان فرهنگی 
دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای

ید-1۹،  کوو  )pandemic( جان گیر
که  هنوز چنان به ما نزدیک است 
جایابی آن در بافتار گسترده تر زمانی 
و جغرافیایی و ارائه تصویری بزرگ تر 
ی از  دشوار می نماید. برای بسیار
پژوهش گران نسل ما، این نخستین 
که یک بیماری همه گیر،  بار است 
مرزها را در هم نوردیده و یک تهدید 
و چالش جدی برای بحث سالمتی، 
اقتصادی و سیاسی هم برای دولت-
ملت ها و هم برای مردم است. آیا 
بحران جان گیر، موجب بازآرایی 
قدرت های جهانی خواهد شد؟ 
آیــا چین، جــای ایاالت متحده را 
گرفت؟ آیــا جهان پس از  خواهد 
یــد-1۹، به شکلی بنیادین با  کــوو

پیش از آن، متفاوت خواهد بود؟
کرونا بیش  به نظر می  رسد شیوع 
از آن کـــه جــهــان بــیــرونــی را تحت 
تأثیر قرار داده باشد، تصویر ما از 
کرده است؛ درحالی که  آن را متأثر 

یــروس فراسوی  گسترده و انتشار 
مرزهای چین در آسیا تا حدودی 
گسترده  قابل  پیش بینی بود، شیوع 
کننده مرگ ومیر در  و آمــار شوکه 
پا برای بسیاری  ایاالت متحده و ارو
از ما، غافلگیرکننده شد. آمریکا 
یــروس تصور  ی مصون از و به قدر
که در آستانه یورشی دیگر به  می شد 
غرِب آسیاِی درگیر با جان گیر، تصویر 
شد و شمارش معکوس در عراق 
گردید. چین-که نظام رسانه ای  آغاز 
کان تا حد  کما و اطالع رسانی آن 
ِی  یادی در چارچوب تصویرساز ز
آمریکایی »چهار نظریه مطبوعات« 
)1( درک می شود- آمار لحظه ای 
مبتالیان و جان گذشتگان را نه تنها 
به تفکیک استان و شهر، بلکه محله 
و ساختمان های مسکونی ارائــه 
می کرد و موفقیت چشم گیرش در 
مهار جان گیر، آن را به متهم ردیف 
کرد. اول نظریه های توطئه تبدیل 

لزوم بازشناسی غرب و 
تلنگری برای شناخت شرق

کرونا، چشم اندازی برای  جان گیر 
بازشناسی غــرب و تلنگری برای 
شناخت شرق است. »غــرب« در 
معنای تمدنی، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی خود، همواره موردتوجه 
سیاست مداران، پژوهش گران و سایر 
فعاالن اجتماعی و سیاسی در ایران 
بوده اما صبغه فلسفی و نظری بر 
مطالعات غرب شناسی، غالب بوده 
است. هرچند این امر به خودی خود 
دارای اشکال نیست اما به حاشیه 
یکردهای دیگر،  راندن نگاه ها و رو
مشکل ایجاد می کند. به نظر می رسد 
کنار این دست از فعالیت های  در 
نظری، توجه به واقعیت های کنونی 
جامعه غــرب در ابــعــاد مختلف 
حــوزه هــای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و ... نیز الزم 
است. بخشی از دالیل عدم استفاده 
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از مطالعات غرب شناسی در حوزه 
سیاست خارجی در ایران، به جنس 
این مطالعات برمی گردد که عمدتًا 
بر ابعاد فلسفی و نظری متمرکز بوده 
کــاربــردی تــر را در  کــه ابــعــاد  اســت 
درجه  بعدی اهمیت قرار می دهند. 
در رابطه با آمریکا به طور خاص، 
شناسایی نــقــاط قــوت )فــراســوی 
تصویرهای اغراق آمیز و سوءگیرانه 
که معمواًل چندان از آن صحبت 
نمی  شود( و ضعف و آینده شناسی 
میان مدت و درازت مدت، اهمیت 

دوچندانی دارد.

شناخت شرق و به طور خاص چین 
نیز از این قاعده مستثنا نیست و 
حتی وضعیت بدتری نیز دارد؛ چه 
آن که از جنبه نظری و تمدنی نیز 
عالقه بسیار کمتری را جذب خود 
کــرده اســت. شناخت از چین در 
ایــران، عمدتًا به شناخت زبــان و 
ادبیات چینی محدود می  شود و 
معدود دانسته های ما نیز از مسیر 
آثار ترجمه شده از زبان انگلیسی 
که عمدتًا روایــت آمریکایی از   –
چین را شامل مــی شــود - حاصل 
شــده اســـت. مــا بعد از ســال هــا، 

همچنان در تالش برای راه اندازی 
رشته مطالعات چین هستیم)2( و 
کز رسمی  گزارش های پژوهشی مرا
نظام ، همچون مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، از ادبیات 
غالب آمریکایی ها در پرداختن به 
نظام سیاسی چین استفاده می کنند. 
هرچند در سال های اخیر، تجار و 
گردشگران چینی بیشتری وارد ایران 
شده اند، اما جابه جایی های انسانی 
کان در سطح  کما کشور،  میان دو 
پایینی قرار دارد. سوءبرداشت ها 
کان عنصر  کما ی ها،  و پیش داور
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اصلی برداشت ما از چین را شکل 
مـــی دهـــد. در چــنــیــن وضعیتی، 
جان گیر کووید-1۹ در وهله نخست، 
گذشته  توجه ما را به چین بیش از 
جلب می کند. به راستی در چند 
ماه گذشته، در چین چه گذشت؟

ووهان در اوج بحران، اما 
همه چیز عادی بیان می شد

درحالی که مردم چین خود را برای 
ــاده  ــال نــو آمـ ــاز سـ جــشــن هــای آغــ
می کردند، اخبار جسته وگریخته ای 
از شیوع بیماری در ووهان به گوش 
می رسید. بنده در شهر شانگهای، 
شاهد ترس و اضطراب میان جمعیت 
حدود 175 هزارنفری خارجی های 
که به دنبال  کن شانگهای بودم  سا
خرید بلیت پرواز و خروج از چین 
بودند؛ اما هر چه زمان می گذشت، 
کم تر احساس می  شد. در  بحران 
ایام اوج بحران، آنچه بیش از همه 
غیرعادی به نظر می رسید، عادی 

جلوه کردن همه چیز بود. در شهرها 
و استان های دیگر، به غیر از استان 
هوبی )کانون بیماری(، اوضاع بیش و 
کم مشابه بود. تدابیر سخت گیرانه و 
اقدام های سخت کوشانه پکن، باعث 
شد تا در حال حاضر، چین به لحاظ 
مجموع فوت شدگان بر اثر کووید-1۹ 
و مبتالیان به نسبت جمعیت، در 
کشور نخست  انتهای فهرست 10 
درگیر با جان گیر قرار داشته باشد؛ 
فهرستی که ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، 
بریتانیا و ایاالت متحده در صدر آن 
قرار دارند. این تغییر وضعیت در طی 
چند ماه، بسیاری از صاحب نظران 
و پــژوهــش گــران را متحیر ساخته 
یچارد هاس،  بود. به عنوان مثال، ر
که در  رئیس شورای روابط خارجی 
روزهــای ابتدایی بحران، چین و 
جهانی سازی مبتنی بر چین را در 
صفحه شخصی خود در توییتر به 
سخره گرفته بود، به سرعت تغییر نظر 
کامی های ایاالت متحده در  داده و نا

کنترل بیماری را عمدتًا به خلق وخو 
و ویژگی های شخصیتی دونالد 
ترامپ نسبت داد. البته تحسین 
اقدام های چین برایش دشوار بود 
کره  و او کشورهای دیگری همچون 
کرد. جنوبی را به عنوان الگو معرفی 

قدرت آسیا از آمریکا پیش می افتد
ظهور، بلوغ و افول قدرت ها، امری 
دائمی بوده است و قدرت ها همیشه 
در حال جابه جایی بوده اند، اما تصور 
آن که جان گیر کووید-1۹، زمین بازی 
را تغییر داده یا خواهد داد، چندان 
بــا واقــعــیــت هــای مــیــدانــی ســازگــار 
که  نیست؛ همان واقعیت هایی 
نشان می دهد قدرت ایاالت متحده، 
رو به افول بوده و قدرت چین، رو به 

دمیدن است.
گــــزارش شــــورای مــلــی اطــالعــات 
ایاالت متحده با عنوان روندهای 
جهانی 2030، دنیاهای جایگزین 
)3( -که در سال 2013 منتشر شده 
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است- پیش بینی می کند که تا سال 
2030، آسیا از جهت قدرت جهانی 
)تولید ناخالص ملی، جمعیت، 
هزینه های نظامی و سرمایه گذاری 
فن آوری( از جمع آمریکای شمالی 
پا پیش بزند و چین به تنهایی،  و ارو
بزرگ ترین اقتصاد دنیا را داشته باشد. 
رشد 6/1 درصدی اقتصاد چین در 
که  سال 201۹، آخرین آماری است 
مطابق با پیش بینی ها و انتظارات، 
در این چارچوب بوده است. ارزیابی 
تبعات اقتصادی بحران جان گیر، به 
بحث مستقلی نیاز دارد اما بسیار 
که تصور  ساده انگارانه خواهد بود 
کنیم، تجارت ماسک، لوازم طبی 
و بهداشتی -که در بهترین حالت، 
رقمی زیر ده میلیارد دالر را شامل 
می  شود- تغییردهنده بازی اقتصادی 
یم از آن که  به نفع پکن باشد؛ بگذر
این محصوالت، اساسًا ارزش افزوده 
کووید-1۹ چالش ها  باالیی ندارند. 
و فرصت های یکسانی را برای دو 
اقتصاد بزرگ دنیا، به وجود آورده 

است.
سؤال اساسی این است که آیا چین، 
اســاســًا بــه دنــبــال دســت یافتن بر 
جایگاه ایاالت متحده است؟ آیا 
در دهه های پیش رو، دیگر شاهد 
حضور قدرت های مسلط نخواهیم 
بود و قدرت به شبکه ها و ائتالف ها 
در جهانی چندقطبی منتقل خواهد 
شد؟ به نظر می رسد، تمرکز پکن بر 
حفظ سرعت رشد اقتصادی خود، 
در چارچوب نظم موجود است. 
نگاهی به برنامه بلندپروازانه »یک 

کمربند، یک جاده« -که چشم اندازی 
از برنامه جهانی چین بــه دست 
می دهد- نشان گر آن است که پکن 
کشورهای همسایه خود  با تمرکز بر 
که عمومًا کشورهایی فراموش شده 
ــوده، در  در سیاست خارجی ما ب
تالش است تا بازارهای جدید برای 
محصوالت تولیدی خود فتح کند؛ 
که برد-برد بودن یا نبودن  برنامه ای 
یادی به عملکرد طرف  آن تا حد ز
مقابل وابسته است. بسیاری از ما 
گسترده و  چین را با دوره ای از فقر 
کنون، رشد اقتصادی چشم گیر به  ا
یم، ازاین رو از طلوع و  خاطر می آور
ظهور چین صحبت می کنیم؛ اما 
که مؤلفه های  کنیم  نباید فراموش 
قدرت چین، ریشه در تمدنی چندین 
که باز خیزش، تعبیر  هزارساله دارد 
مناسب تری برای توصیف قدرت 

روزافزون چین است.

امریکا قدرتی بزرگ 
اما در حال افول

چه بسا جوزف نای در مقاله اخیر 
خود در فایننشیال تایمز، درست 
که چین در هیچ زمان  گفته است 
یکا پیش نخواهد  نزدیکی از آمر
ی بسیاری  افتاد )4( اما تحلیل و
از واقعیت ها را درباره چین نادیده 
گرفته و عمیقًا آمریکا محور است. 
اعتماد عمومی گسترده مردم چین 
کمیتی شان، بزرگ ترین  به نظام حا
سرمایه چین به حساب می آید؛ 
که در جریان بحران جان گیر  امری 
دوچندان شد. به اصطالح »قدرت 

نرم« با تعبیری که نای از آن دارد، در 
سنجش و به حساب آوردن چنین 
مؤلفه هایی و به طورکلی عناصر 
مرتبط با فرهنگ، چندان توانمند 
که چین،  نیست و از این رو است 
در رده 27 قدرت نرم جهانی قرار 
می گیرد. نای، چین را کشوری درگیر 
با همسایگان خود تصور می کند، 
حال آنکه در اصل، ایاالت متحده 
مایل ها فراتر از مرزهای خود، درگیر 
نزاع های بی پایان است. موقعیت 
ایاالت متحده در رهبری جهانی تا 
حد زیادی به موفقیت آن در مدیریت 
بحران های بین المللی وابسته است. 
شکست ایاالت متحده در مدیریت 
بحران، یک زنگ خطر جدی را برای 
نقش جهانی آمریکا، به صدا درآورد. 
واقعیتی که دوباره یادآوری می کند، 
آمریکا قدرتی بزرگ اما در حال افول 
است. یک عبارت مشهور انگلیسی 
می گوید: »زمان، قهرمان را می سازد« 
 cometh the hour, cometh the(
کرونا، زمان نمایش  man(. جان گیر 

اقتدار و قدرت  چین بود.
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آینــده بین

دکتر مهدی امینیان
□ پژوهشگر و تحلیلگر فرهنگ و سیاست آمریکایی
□ همکار در اندیشکده مطالعات آمریکا

ایده ها

آمریکا و جهان آمریکایی بعد از کرونا
آیا مردم جهان باید منتظر آغاز یک فصل جدید باشند؟

از ابتدای آوریل سال 2020، شمار 
زیادی از آمریکاییان در ایاالت متحده 
کرونا از دست می روند.  بر اثر ابتال به 
کرونا در آمریکا  روند مرگ ومیر بر اثر 
شتاب می گیرد و این در حالی است 
گذشته، بسیاری  که در هفته های 
از رهبران دنیا به آمریکا در مورد 
پیامدهای اشتباه بزرِگ دست کم 
ی، هشدار داده  گرفتن این بیمار
بودند. آمریکا دیرتر از چین با این 
ی روبــه رو شد، پس فرصت  بیمار
داشت تا با ایجاد آمادگی سرتاسری 
کشور، از غافلگیر شدن مردم و  در 
کادر درمانی پیشگیری کند اما حاال 
کرونا،  آمار مبتالیان آمریکایی به 
ســه بــرابــر مبتالیان چینی اســت. 
این اتفاق در دوره رئیس جمهوری 
که مدعی است می توان مرزها را با 
دیــوار بست، عجیب تر می نماید 
و یک دلیل هم بیشتر ندارد؛ شما 
نمی توانید به ویروس شلیک کنید. 

چین برای اثبات برتری خود نسبت 
به آمریکا در مقابله با این بیماری، 
از پذیرش کمک های ایاالت متحده 
گرفتاری آمریکا،  سر باز زد اما پس از 
بسته های کمک خود ازجمله هزار 
دستگاه تهویه را به نیویورک -که به 
یاد مردم آن به  دلیل ابتالی تعداد ز
کرونا، به »ووهــان آمریکا« معروف 

کرد.1 شده است- ارسال 

دست به دامن 
»سوسیالیسم منفور«

در ماه های گذشته بارها برنی سندرز، 
یاست جمهوری  نامزد انتخابات ر
آمریکا از سوی مخالفانش، ازجمله 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
برچسب »سوسیالیست« را دریافت 
کــه بـــرای لیبرال ها  کـــرد؛ عــبــارتــی 
به صورت پیش فرض، یک ناسزا 
1. https://www.axios.com/coronavirus-
latest-developments-8b8990c4-6762-494a-
8ee0-5091746bda9b.html

به شمار می آید؛ اما حاال به صورت 
کنگره، بسته  ی و با تالش  اجبار
بی سابقه 2000 میلیاردی برای کمک 
کسب وکارهای ازدست رفته،  به 
طراحی و تصویب شــده اســت.2 
که مهم ترین افتخارش  ترامپ هم 
بهبود چــنــددرصــدی اشتغال در 
ــرای جلوگیری از  آمریکا اســت، ب
کارگران و حفظ سابقه خود  اخراج 
تــا انتخابات نوامبر، بــا ایــن ایــده 
کرد. حتی مجبور شده تا  همراهی 
بخشی از درخواست نه سال پیِش 
جنبش اشغال وال استریت، یعنی 
بخشودگی وام های دانشجویی را 
کسب وکار بسیاری  کند3 زیرا  اجرا 

از آن ها آسیب دیده است.

2. https://www.npr.
org/2020/03/25/820759545/read-2-trillion-
coronavirus-relief-bill
3. https://www.sacbee.com/news/
coronavirus/article241709926.html
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حجم ایــن بسته بی سابقه است 
اما اصل آن در دو دهه اخیر، بارها 
ثبت شده است. پس از وقوع حمله 
یستی 11 سپتامبر -کــه هنوز  ترور
کامل روشن نشده  ابعاد آن به طور 
اســت- و مشخص شدن ضعف 
سامانه های پدافندی ایاالت متحده 
در مقابله بــا تــهــدیــدات مشابه و 
کــارآمــدی تسلیحات سنگین  نــا
ن با  یکایی در جنگ نامتقار آمر
یستی، طی دو سال،  گروه های ترور
که به شرکت های  حجم بودجه ای 
تسلیحاتی تقدیم شد، به دو برابر 
افـــزایـــش یـــافـــت.1 بــعــد از بــحــران 
اقتصادی در 200۸ میالدی -که 
ورشکستگی بانک ها و شرکت های 
بزرگ آمریکایی، نمودار رشد اقتصاد 
این کشور را به زیرخط صفر کشید- 

1. https://watson.brown.edu/costsofwar/
files/cow/imce/papers/2011/The%20
Military-Industrial%20Complex%20Revisited.
pdf

که  بــازهــم ایــن دولــت آمریکا بــود 
دست در جیب مالیات دهندگان 
کلید زدن هجمه سنگین  کرد و با 
کمک به  رســانــه ای و دو بــار طــرح 
کنگره  بنگاه های اقتصادی، در 
موفق به تصویب آن شد. در تمام 
کمک  این سال ها نیز ده ها برنامه 
به اقشار آسیب پذیر از سوی دولت 
فدرال و دولت های ایالتی، در حال 

اجرا است.
ایــاالت مــتــحــده در ایــن دو دهــه، 
ی از ویژگی های یک نظام  بسیار
سوسیالیستی را دارد و تنها از پذیرش 
نام آن خودداری می کند. تجدید 
بحران ها در سال های آتی یا دولت 
آمریکا را مجبور به پذیرش رسمی 
نوعی سوسیالیسِم میانه رو خواهد 
کرد یا مقدمات تجزیه برخی ایاالت 
که نمی خواهند  را فراهم می کند 
هزینه تداوم بی تدبیری و لجبازی 

دولت فدرال را بدهند.

بازگشت به وحدت از 
جاده وطن پرستی!

شــــــکــــــاف هــــــای داخـــــــلـــــــی در 
ایاالت متحده، طی دو دهه اخیر 
به شدت افزایش یافته است؛ شکاف 
دولت و ملت در دوره بوش با دروغ 
کشتارجمعی در عراق  تسلیحات 
گرفت و شکاف نژادی در  شدت 
یاست جمهوری اوباما،  دوره دوم ر
جدال های خونین علیه سیاه پوستان 
که به نوعی دیگر  را به راه انداخت 
در دوره ترامپ، با سیاست های 
سخت گیرانه مهاجرتی تداوم یافت. 
یک احتمال خوش بینانه وجود دارد 
کرونا، مردم آمریکا را از  که اپیدمی 
اقشار و طبقات مختلف برای حفظ 
گرد هم آورد تا آن ها را به  جان خود، 
تغییر سبک زندگی تک روانه مجبور 
گر رسانه های جریان  کند، به ویژه ا
اصلی -که در چنین مواقع بحرانی 
بیشتر مورد مراجعه قرار می گیرند- 
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در ایــن راستا هم داستان باشند 
)داوطلبانه یا دستور دولت( و وفاق 
ملی را بر اختالفات جناحی ترجیح 
دهند. در آن صورت، وطن پرستی 
)Patriotism( بــرای آنــان فقط به 
کشتن دیــگــران در لباس  معنای 
یـــک ســـربـــاز آمــریــکــایــی نیست، 
بلکه پزشکان، متخصصان حوزه 
بهداشت، کادر درمانی، پرستاران و 
حتی شهروندی را شامل می شود که 
دستورات دولتی را علی رغم نفرت 
از ترامپ، در قرنطینه خانگی اجرا 
می کند.1 بازگشت به این وحدت 
یتی  بر سر حفظ جان و وطن، مأمور
غیرممکن است، بااین حال سایه 
ِک بازگشت »رکود بزرگ« بعد  ترسنا
کار خود  از ۹0 سال، ممکن است 

را بکند.

تعریف جدید از دولت ایده 
آل: آغاز فصل نوینی از تاریخ

جنگ اقــتــصــادی و ژئوپولتیک 
میان چین و آمریکا موجب شده 
اســت تــا هــر موضوعی مــیــان این 
کشور، به یک جدال جنجالی  دو 
تبدیل شود. درحالی که هنوز هیچ 
اطالعی از منشأ این بیماری، فارغ 
از اینکه احتمااًل از خفاش به انسان 
منتقل شده باشد، به دست نیامده 
است، چین و آمریکا یکدیگر را به 
جنگ بیولوژیک متهم می کنند. این 
گرفته  جدال لفظی در شرایطی باال
که نیمی از مردم جهان در قرنطینه 
1. https://www.politico.com/news/
magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-
economy-life-society-analysis-covid-
135579#gov

هستند و کسب وکارهایشان به شدت 
مختل شده است، بنابراین منتظر راه 
برون رفت از این همه گیری کم سابقه 
کــاوش در مــورد عوامل  هستند نه 
آغازین آن. این بدان معنا است که 
تعریف ما از »دولت ایده آل«، دگرگون 
شده و قدرتمندِی قرن بیستمی در 
مقابله با دولت های دیگر، جای خود 
کنترل اوضاع و  کارآمدی در  را به 

نجات مردم داده است.
جنگ قدرت طلبانه دولت ها -که 
ــرای آن قابل تصور  گویی پایانی ب
نیست- آن چنان جهان ما را چندپاره 
که حتی در زمان وقوع چنین  کرده 
بحران گسترده ای -که اقتصاد جوامع 
و جان انسان ها را باهم نشانه رفته 
است- هیچ اتحاد و همبستگی 
میان کشورها و ملت ها شکل نگرفته 
است. مردم جهان با بحران مشترک 
روبه رو هستند، آن هم نه بحرانی که 
گانه  از درون هر کشور به صورت جدا
کشوری  سر برآورده باشد، بلکه از 
به کشوری دیگر سرایت می کند اما 
بازهم، دولت ها توان یکپارچه سازی 
اقدامات خود در مهار آن را ندارند. 
آخرین بار در ماجرای همایش آب و 
هوایی پاریس و مقابله با تغییر دمای 
که خــروج متکبرانه  کره زمین بود 
ایاالت متحده از پیمان مربوط به آن، 
بدون هیچ مانعی عملی شد و تالش 
سایر کشورهای عضو را برای حل این 
کرد. جهاِن  معضل مشترک خنثی 
پیشرفته ما با این سطح از دانش و با 
این امکانات جدید ارتباطی، چرا تا 

این حد از به کارگیری توانمندی های 
خود، ناتوان مانده است؟!

خالق این آشفتگی، نظام دولت-
ملت ها است که چهار قرن از تشکیل 
که در همین مدت،  آن می گذرد 
فجایع عظیمی به بار آورده است. آیا 
کرونا، ابرقدرت های  پیامدهای تلخ 
جهان را متوجه سود مشترک در مهار 
این آنارشِی افسارگسیخته خواهد 
کرد یا همچنان بت لویاتانی -که به 
دست انسان ساخته شده است- را 
تقدیس می کنند؟ آیا مردم آمریکا 
کنار  در قرنطینه خانگی خود در 
کردن ماسک، به  نگرانی برای پیدا 
این هم می اندیشند که چگونه یک 
مشکل حیاتی توانست از آن سوی 
دنیا ریشه دوانده و زندگی آن ها را در 
غرب جهان، تحت تأثیر قرار دهد؟ 
که خود از  تی را  آیا فهرست مشکال
آن سوی اقیانوس اطلس برای مردم 
کــرده است،  سراسر جهان ایجاد 
فهرست می کنند؟ جنگ، بی ثباتی، 
سبک زندگی متوحش آمریکایی، 
میلیون ها سایت مستهجن، انقراض 
گرم  گونه های متعدد حیوانی بر اثر 

شدن یخ های قطبی و غیره.
ــا، عــدم  بــحــران اصــلــِی جــهــاِن مـ
توانایی در فهم بحران های مشترک 
کارآمدی در به کارگیری یکپارچه  و نا
کرونا  توانمندی هایمان است. پایان 
می تواند صرفًا نقطه پایانی بر یک 
یخ بشر باشد  کتاب تار گراف از  پارا
اما مــردم جهان، منتظر آغــاز یک 

فصل جدید هستند.
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تلنــــــگر

ل خور دکتر مهرداد حال
□ پژوهشگر مطالعات آمریکا
□ همکار در اندیشکده مطالعات آمریکا

واکاوی

 عمق و دامنه اثرگذاری 
کرونا ویروس در چالش های پیشین

بررسی متغیر کرونا ویروس در روند افول آمریکا

کرونا ویروس در  با شروع همه گیری 
کتور تقریبًا  سطح جهانی، این فا
بر تمام روندها، جریان ها، وقایع و 
موضوعات بین المللی، اثر جدی 
گذاشته است. یکی از حیطه های 
کرونا ویروس، مربوط به  اثرگذاری 
ــوده است؛  موضوع افــول آمریکا ب
که پیش از این نیز مطرح بوده و به 
گواهی آمارهای موثق و تحلیل های 
اساسی، در جریان وقوع بوده است. 
کرونا ویروس در  که  لذا با تغییری 
حــوزه هــای اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی بین المللی و داخلی آمریکا 
ایجاد کرده، سؤالی که مطرح می شود، 
کرونا ویــروس  که تأثیر  ایــن اســت 
در چه حوزه هایی از افــول آمریکا 
قابل تصور است؟ همچنین، این 
تأثیرات از چــه عمق و دامــنــه ای 
بــرخــوردار خواهند بــود؟ در ادامــه 
ایــن مطلب، تــالش می شود تا به 
یت جریان  ایــن ســؤاالت با محور
کلی افول آمریکا، پاسخ داده شود.

اقتصاد داخلی آمریکا 
کرونایی می شود

 افول آمریکا در حوزه های مختلفی 
که مهم ترین  در حال وقوع است 
آن، در حــوزه اقتصاد اســت؛ به 
یکا بــه لحاظ  کــه آمر ایــن مفهوم 
کوچک تر شدن  اقتصادی در حال 
است و نقش و جایگاه سابق خود 
را در اقتصاد جهانی ندارد. بدهی 
یکا نیز  یلیونی اقتصاد آمر 241 تر

کنار  روشن ترین شاهد این ادعا در 
شاخص های بسیار زیاد دیگر آماری 
کنار هم برای  که مجموعًا در  است 
اثبات افول اقتصادی آمریکا، جای 
تردیدی باقی نمی گذارد. می رسیم 
به پاسخ به سؤال اصلی موضوع؛ 
کرونا ویروس چگونه بر اقتصاد در 
یکا تأثیر  کوچک شــدن آمر حــال 
کرونا ویروس بر  می گذارد؟ تأثیرات 
اقتصاد آمریکا را می توان در چند 

کرد؟ حوزه مشاهده 

1. https://www.usdebtclock.org/

که بر  اولین مسئله تأثیری اســت 
گذاشته می شود و  اقتصاد چین 
به دلیل همبستگی اقتصاد چین با 
اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد 
یــان اقتصادی  آمــریــکــا، موجب ز
بــنــگــاه هــای آمــریــکــایــی مــی شــود. 
بسیاری از صنایع آمریکا در رابطه 
با صنایع چین و صنایعی که در دیگر 
کشورها وجود دارند، عمل می کنند، 
که یا محصوالت  به ایــن صــورت 
کشورهای  خود را به چین و سایر 
دنیا می فروشند یا از چین و سایر 
کشورهای دنیا محصول می خرند. 
درواقع، وابستگی متقابل کشورهای 
دنیا در حوزه اقتصاد، موجب می شود 
تا زیان های اقتصادی چین به عنوان 
بخش مهمی از زنجیره عرضه و 
تقاضای جهانی به سایر اقتصادهای 
جهانی و به خصوص آمریکا، تسری 
کند. این مسئله وقتی مهم تر  پیدا 
یابیم چین یکی از  که در می شود 
بزرگ ترین شرکای تجاری آمریکا نیز 
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است1 )در سال 2017 اولین شریک 
تجاری بوده است(.

کرونا  دومــیــن بخش تــأثــیــرگــذاری 
ویــروس بر اقتصاد داخلی آمریکا 
که بسیار عمیق تر از تأثیر  اســت 
کرونا ویروس  اول آن تلقی می شود. 
ی همه  یــک انتخاب را پیش رو
دولتمردان، ازجمله ترامپ می گذارد؛ 
اینکه یا بخش اعظمی از اقتصاد 
کند یا تلفات  تولیدی را تعطیل 
بسیار باالی انسانی را متحمل شود. 
کرونا ویروس به دلیل نوع  این رفتار 
زنجیره ای انتقال آن است. در آمریکا 
نیز ترامپ، رئیس جمهور این کشور 
پله به پله از نظرات خود عقب نشینی 
کرونا ویروس،  گرفتن  کرد و از نادیده 
تقلیل آن به آنفوالنزا و درنهایت، بیان 
اینکه بیکاری بیشتر موجب مرگ 

1. https://fortune.com/2018/03/07/biggest-
us-trade-partners/

کرونا ویروس، به قرنطینه  می شود تا 
و سیاست های محدودکننده رسید؛ 
امری که بخش اقتصاد این کشور را 
به شدت تحت فشار قرار می دهد. 
مسئله ای که وجود دارد، این است که 
صنایع بزرگ آمریکا بیش از 10 تریلیون 
کرونا  که  بدهی دارند، در شرایطی 
ویروس نیز تقاضا را کاهش خواهد 
داد )صنایع هواپیمایی، گردشگری، 
نفتی( و همچنین، به دلیل تعطیلی 
کارخانه های صنایع،  ی از  بسیار
بسیاری از این بنگاه های بزرگ بیش 
از هر زمان دیگری به ورشکستگی 
کمک 2  کشیده می شوند2. بسته 
تریلیون دالری دولت آمریکا نیز درد 
چندانی از این صنایع بزرگ، درمان 
که آن ها از  یان هایی  نمی کند زیرا ز
2. https://www.americanprogress.org/
issues/economy/news/2020/03/06/481394/
economic-impact-coronavirus-united-states-
possible-economic-policy-responses/

این ویروس متحمل شده اند، بسیار 
کمک های دولتی آمریکا  بیشتر از 
است. اخراج گسترده کارکنان توسط 
شرکت های بزرگ، خود شاهدی بر 

این مدعا است3.
که در اقتصاد  سومین مسئله ای 
آمریکا پیش خواهد آمــد، بحران 
بیکاری است؛ در شرایطی که اقتصاد 
آمریکا به دلیل بحران بدهی ها از 
پیش نیز تحت فشار قرار داشته و 
وقوع یک بحران اقتصادی در 2020، 
محتمل بوده است؛ این ویروس، 
فشار مضاعفی را بر اقتصاد آمریکا 
که اولین نتیجه  کــرده است  وارد 
کشور  گسترده در این  آن، بیکاری 
ی در آمریکا،  ــود. بیکار خواهد ب
تابعی از رشد و رونق اقتصادی در 
کشور بوده و رکود اقتصادی به  این 
معنای بیکاری گسترده، در اقتصاد 
آمریکا است. درصد بیکار از 3/5 
یه، به 4/4 درصد  درصد در ماه فور
در ماه مارس افزایش یافت و تنها 
در طول یک هفته، 6/6 میلیون 
کمک های دولتی  نفر درخواست 
ناشی از بیکاری را پر کردند. اهمیت 
ایــن مطلب، ازایــن جــهــت است 
که ایــن رقــم تصاعدی اســت و از 
کرونا به آمریکا،  زمان ورود ویروس 
نزدیک به 10 میلیون نفر درخواست 
بیکاری را پرکرده اند که 64/6 میلیون 
نفر در عرض یک هفته آخر ورود 

3. https://www.nytimes.com/2020/04/06/
business/economy/coronavirus-economy.
html
4. https://www.vox.
com/2020/4/2/21203850/unemployment-
initial-claims-march-28
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کرونا به آمریکا بوده است1. تحلیل 
کارشناسان اقتصادی آمریکا بیان 
می دارد که این ویروس، احتمااًل نرخ 
بیکاری در آمریکا را به 15 درصد 
که به مفهوم بیکاری 20  می رساند 
میلیون آمریکایی خواهد بود. این 
میزان از بیکاری در آمریکا پس از 
رکــود بــزرگ در سال 1۹30، سابقه 

نداشته است2.

کرونا به عرصه فرهنگ و 
جامعه وارد می شود

همانند اقتصاد، عرصه فرهنگ نیز 
در آمریکا در حالت افول قرار دارد 
کرونا ویروس به وضعیت  کنون،  و ا
وخیم آمریکا، فشار بیکاری و ترس 
را نیز اضافه کرده است. برای مثال، 
کرونا ویروس موجب شده  ترس از 
است تا مردم آمریکا به سوی خرید 
حداکثری اسلحه و مهمات حرکت 
کنند. برخی از آمارها در این حوزه، 
نشان از افزایش 17۹% خرید اسلحه 
در کارولینای شمالی و افزایش %16۹ 
خرید اسلحه در ایالت جورجیا 
حکایت دارد که شاهد مثالی برای 
یــان فزاینده خرید اسلحه در  جــر
آمریکا است. اسلحه بیشتر یعنی 
گرفتن  که با در نظر  خشونت بیشتر 
این مسئله، درخواست سیاستمداران 
آمریکایی از مردم قابل فهم تر می شود 
کنند تا  که به یکدیگر کمتر شلیک 

1. https://www.theguardian.com/
business/2020/apr/03/us-jobs-report-
march-unemployment-coronavirus
2. https://www.nytimes.com/2020/04/03/
upshot/coronavirus-jobless-rate-great-
depression.html

تخت  بیمارستان ها بیشتر به بیماران 
کرونایی تعلق بگیرد3.

کــمــبــود مــنــابــع  ــر،  ــگـ ــرف دیـ ــ از ط
موردنیاز مردم موجب شده است تا 
آمریکایی ها جلوه دیگری از رفتارهای 
که در حالت  فرد محورانه خود را 
عادی قابل مشاهده نبود، به نمایش 
بگذارند که آن هم انبار کردن مایحتاج 
ضروری است. صف های مربوط 
کردن  به دستمال توالت و خالی 
فروشگاه های زنجیره ای، نمونه ای 
که  از این رفتار بوده است. ازآنجا
آمریکایی ها عادت به ذخیره سازی 
مواد قضایی نداشته اند، با ورود کرونا 
ویروس به نوعی شوکه شده و شروع 
به انبار کردن مواد غذایی و مایحتاج 
ضروری کردند. افزایش خرید اسلحه 
و خالی شدن فروشگاه ها، مسئله 
»ناامنی« در تأمین مواد اولیه زندگی 
که  و دفاع از آن را برجسته می کند 
به نوعی مرحله ای پیش از مدنیت 
آمریکایی اســت. مــی تــوان از این 
وضعیت »پیشامدنی« ایجاد شده 
در جامعه فعلی آمریکا، به عنوان 
ی بــرای افــول فرهنگی و  کاتالیزور

اجتماعی آمریکایی ها یادکرد4.

کرونا چالشی برای نظام سیاسی
در خصوص افول آمریکا در محور 
سیاست، مهم ترین عامل از دست 
رفتن اعتماد مردم به سازوکارهای 
3. https://www.theguardian.com/
world/2020/mar/16/us-sales-guns-
ammunition-soar-amid-coronavirus-panic-
buying
4. https://www.straitstimes.com/world/
united-states/why-toilet-paper-the-
psychology-behind-the-coronavirus-induced-
panic

انتخابی و سیاستمداران است. 
رفتار ترامپ در عدم برخورد صادقانه 
با آمریکایی ها، در خصوص اثرات 
کرونا ویروس و تقلیل آن به بیماری ای 
کمتر از آنفوالنزا از جهت سیاسی، 
شکاف میان نخبگان سیاسی و 
کرد5.  مردم را بیش ازپیش گسترده 
کــارکــرد نهادهای  از طــرف دیــگــر 
لیبرال، دمــوکــراســی را بــا چالشی 
کرده است؛ چالشی  جدی مواجه 
که از دید تحلیل گران پنهان نمانده 
اســت و آمریکایی ها بــرای اینکه 
بخواهند از لیبرال دموکراسی دفاع 
کره جنوبی  کنند، مجبورند ژاپن، 
و تایوان را به عنوان نمونه هایی از 
لیبرال دموکراسی موفق ذکر نمایند 

و نه آمریکا6.

کرونا تعمیق دهنده 
چالش های پیشین

به نظر می رسد رونــد افــول آمریکا 
کــه در حــوزه مختلف اقتصادی 
فرهنگی- اجتماعی و سیاسی در 
حال وقــوع بــوده اســت، در مواجه 
کرونا ویروس، هم تسریع شده و  با 
هم بیش ازپیش، واضــح و آشکار 
که بیان  شده است. آمار و حوادثی 
که آمریکایی ها از  می شود و رفتاری 
خود بروز می دهند، پیش از شیوع 
کرونا ویروس نیز وجود داشته و وقوع 
کرونا ویــروس، تنها آن را تعمیق و 

کرده است. تصریح 

5. https://www.theatlantic.com/politics/
archive/2020/03/trumps-lies-about-
coronavirus/608647/
6. https://nationalinterest.org/feature/
does-coronavirus-discredit-liberal-
institutions-141537
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خوانــــش 

مقاله انتقادی

اینکه »آمریکا اول است«، یک خیال بافی 
خطرناک در شرایط بیماری همه گیر است

نقدسیاستهایترامپوچالشهایکرونابرایایاالتمتحده

گوردون،1 عضو ارشد  فیلیپ ه. 
در سیاست خارجه آمریکا در 
شــورای روابــط خارجه است. 
او در سمت معاون وزیر امور 
خارجه در امور اروپا و اوراسیا  
کرده و در دوره ریاست  خدمت 
کاخ  جمهوری اوباما، نماینده 
سفید در خاورمیانه بوده است و 
گروه آلبرایت بریج استون،2  در 
در سمت مشاور ارشد فعالیت 
دارد. وی در این مطلب با عنوان 
»اینکه »آمریکا اول است«، یک 
ک در شرایط  خیال بافی خطرنا
که در  بیماری همه گیر است3« 
4 آوریل 2020 در تارنمای نشریه 
فارین افرز منتشر شده است، 
انتقاد اصلی خود را بر مبنای 
صحبت دونــالــد تــرامــپ قــرار 
کشور  که »ما باید بر این  می دهد 
کاری  کنیم، مانند همان  تمرکز 
کشور  که دیگران می کنند و بر 

1. Philip H. Gordon
2. Albright Stonebridge Group
3. “America First” is a dangerous Fantasy in 
a Pandemic

کرده اند« و آن  خودشان تمرکز 
را پاشنه آشیل افول آمریکا در 
مهار بحران های جهانی ازجمله 
کرونا می داند، زیرا معتقد  ویروس 
کــه آمریکایی ها فقط  اســت 
که بقیه  زمانی ایمن خواهند بود 
جهان نیز یمن  باشند، از همین 
رو، تمرکز داخلی افول آمریکا 
تسریع می شود و راه حل جلوگیری 
از آن، ایجاد ائتالف جهانی 
گرفتن مدیریت  و به دســت 
کنترل و مهار این  جهانی برای 
ویروس و حتی مسائل دیگر از 

سوی آمریکا است.

کــه دولــت  ــای تــعــجــب نــــدارد  جـ
رئیس جمهور دونالد ترامپ -که 
ــی آن،  ــارج دکــتــریــن ســیــاســت خ
یکا را اول می کنیم« است-  »آمر
اهمیت شکست دادن پاندمی 
کــرونــا در خــارج از  ویـــروس جدید 
کشور را برای امنیت آمریکا، بسیار 
دست کم بگیرد. ترامپ خیلی دیر 
که آمریکا نمی تواند، خود را  فهمید 
از ویروس دور نگاه دارد. در 26 ماه 

کرد  فوریه، رئیس جمهور پیش بینی 
که تعداد آمریکایی های مبتال به این 
ویروس، به زودی کاهش خواهد یافت 
و حتی نزدیک به صفر خواهد شد. 
کاخ  همچنین، مشاور اقتصادی 
کید داشت  کادلو4 تأ سفید، الری 
که آمریکا این تهدید را مهار نموده 
کاماًل بسته  است زیرا مرزهای آن، 
یلِبر راس،5  بودند. وزیر بازرگانی و
که مشکالت در  کرد  یابی  حتی ارز
چین، کمک خواهد کرد تا بازگشت 
شغل به آمریکای شمالی تسریع 
کاماًل  شود؛ اما البته مرزهای آمریکا 
کنون در آمریکا،  هم بسته نبودند و ا
گزارش شده  بیشترین تعداد موارد 
ید- 1۹ را شاهد  کوو ابتال به بیماری 
کــه توسط  ی  هستیم. ایــن بیمار
کرونا در جهان به  ویــروس جدید 
وجــود آمــده اســت، موجب بیش 
از هفت هزار مرگ ومیر شده است 
که این رقم در هفته های پیش رو، 
به احتمال زیاد، به صورت تصاعدی 

افزایش خواهد یافت.

4. Larry Kudlow
5. Wilbur Ross
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با افزایش تلفات داخلی، دولت و 
ی از فرمانداران، بسیار دیر  بسیار
اقدامات قرنطینه اجباری را انجام 
کنگره با تصویب 2/2  که  داده اند 
تریلیون دالر بسته حمایتی به منظور 
فراهم نمودن کمک اقتصادی موقت 
به کسب وکارها، کارگران و کارمندان، 
گود شده است؛ اما واشنگتن  وارد 
کار زیادی برای جلوگیری  همچنان 
گسترش این بیماری  کاستن از  و 
در آن سوی مرزهای آمریکا نمی کند. 
در برخی موارد، دولت ترامپ حتی 
کمک های خارجی را قطع نموده و 
هرگونه دیپلماسی در این خصوص را 
رد کرده است. سالمت و امنیت مردم 
آمریکا، به درستی اولویت های دولت 
آمریکا است اما این که بخواهیم 
به صورت محدود، بر مبارزه با ویروس 
در خانه )داخل کشور( متمرکز شویم 
که ایــن ویــروس در  و اجــازه دهیم 
کند،  گسترش پیدا  کشور  خارج از 
درواقع نوعی تنگ نظری خواهد بود و 
مانند این است که فقط بر مبارزه با 
آتش در خانه خودمان تمرکز نماییم، 
درحالی که کل منطقه ما دارد در آتش 
که  کید می کند  می سوزد. ترامپ تأ
او رئیس جمهور آمریکا است، نه 
رئیس جمهور سایر کشورها. وی بیان 
می دارد: »ما باید بر این کشور تمرکز 
کنیم، مانند همان کاری که دیگران 
کشور خودشان تمرکز  می کنند و بر 
یکرد او این حقیقت  کرده اند«. رو
که عدم موفقیت  را نادیده می گیرد 
ی همه گیر  در شکست این بیمار
کشور، درواقع توانایی  در خارج از 

کشور  کنترل آن در داخل  ما برای 
و بازگشت به روش زندگی معمولی 

قبلی را تضعیف می کند.

هزینه اول بودن آمریکا
 قبل از بحران کنونی، دولت ترامپ 
کاهش های شدید  مکررًا پیشنهاد 
کمک های خــارجــی و تأمین  در 
بودجه بهداشت جهانی را داد. 
یه امسال، حتی وقتی که  در ماه فور
ویروس جدید کرونا در چین و خارج 
گسترش بود، این  از چین در حال 
دولت پیشنهاد کاهش برنامه های 
کمک مالی خارجی آمریکا در سال 
کاهش  2021 را به میزان 21 درصد 
داد؛ این کاهش ها، عبارت بودند از 
35 درصد کاهش در تأمین بودجه 
برنامه های سالمت جهانی که بالغ بر 
سه میلیارد دالر بود و همچنین، 
کاهش 50 درصدی حمایت آمریکا 
از سازمان بهداشت جهانی. برای 
جامه عمل پوشانیدن به سایر اهداف 
سیاست خارجی و مهاجرت، این 
دولت، کمک به قلمروهای گواتماال، 
یه و  الــســالــوادور، هــنــدوراس، سور
فلسطین را تقلیل داد. حال آن که 
کل بودجه سیستم های  از قبل هم 
مراقبت و بهداشتی این کشورها در 
فشار و مضیقه بود. در سال 201۸، 
کرد:  ترامپ به ملت آمریکا اعالم 
»در حرکت روبه جلو، ما می خواهیم 
کمک های خارجی مان را به آن هایی 
که به ما احترام می گذارند و  بدهیم 
صادقانه بگویم کسانی که دوستانمان 

هستند«.

کاماًل  درواقع، ترامپ بقیه جهان را 
نادیده نگرفته و از شروع این بیماری 
که  همه گیر، دولت او اعالم نموده 
274 میلیون دالر، کمک بین المللی 
کمک به قطره  کرده است؛ اما این 
که در یک سطل آب  آبی می ماند 
ریخته شود، آن هم هنگامی که بیش 
از نیم میلیون نفر از مردم در سرتاسر 
جهان، از قبل به این ویروس کشنده 
کشورها در  مبتال شده اند. بودجه  
کم شده است و  همه جای جهان 
اقتصاد جهانی به سمت رکود شدید 
پیش می رود. بسته حمایتی 2/2 
کنگره تصویب  که  تریلیون دالری 
کرد و ترامپ آن را در 27 ماه مارس 
کفایت،  به امضا رساند نیز به قدر 
ابعاد جهانی این بحران را در نظر 
کل این رقم، فقط یک  نگرفته و از 
کمتر از  و نیم میلیارد دالر را -که 
یک دهم یک درصد از کل آن است- 
به فعالیت های بین المللی وزارت 
امــور خارجه آمریکا، اداره توسعه 
کز کنترل  بین المللی این کشور و مرا
و پیشگیری از بیماری اختصاص 
داده است. ستون نویس روزنامه 
واشنگتن پست،1 جــاش روگین2 
که این پول بیشتر  کرد  خاطرنشان 
به جیب امترک3 خواهد رفــت تا 
کرونا در  این که به مبارزه با ویروس 

کند. کمک  کشور  خارج از 

1. Washington Post
2. Josh Rogin

Amtrak .3
)یکی از شرکت های راه آهن آمریکایی است. نام امترک 
شامل دو قسمت است؛ قسمت اول »ام« به انگلیسی 
کلمه America آمریکا و قسمت  AM برگرفته شده از 
کلمه  که درواقع تلفظ   Trak ک، به انگلیسی دوم ترا

Track، به معنای مسیر است.(
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برخی از کاهش های اخیر کمک های 
خارجی دولــت آمریکا، می تواند 
اثرات بسیار منفی داشته باشد. برای 
مثال، در 23 ماه مارس، وزیر خارجه 
آمریکا، مایک پمپئو1 از برنامه های 
آمریکا برای کاهش 1 میلیارد دالری 
کمک به افغانستان در سال 2020 و 
کاهش یک میلیارد دالر  تهدید به 
گفت.  دیگر در سال 2021 سخن 
درحــالــی کــه دولـــت افغانستان از 
قبل نیز، هیچ پولی نداشته است 
ــد خــود را از  و 75 درصـــد از درآمـ
کمک کنندگان بین المللی به دست 
مــی آورد و زیرساخت بهداشت و 
سالمت عمومی آن ضعیف است. 
ید-1۹ ابل2  کوو گر با شیوع بیماری  ا
یاضتی  مجبور به انجام اقدامات ر
ــع ایــن دولـــِت از قبل  گـــردد، درواقـ
1. Mike Pompeo
2. Kabul

شکننده، از هم فرو خواهد پاشید. 
وزیــر بهداشت افغانستان در 24 
که در صورت  کرد  ماه مارس بیان 
عدم انجام اقدامات فاصله گذاری 
اجتماعی، درنهایت، حــدود 16 
میلیون افغان به این بیماری مبتال 
خواهند شد که این مسئله، محدود 
به افغانستان نخواهد بــود؛ طبق 
پـــا،  گــزارش هــای آژانـــس مـــرزی ارو
فرانتکس،3 در سال 201۹، حدود 
یــای اژه عبور  17 هــزار افغان از در
که در سال  پــا رفتند  کــرده و به ارو
2020، انتظار مــی رود ایــن تعداد، 

بیش از دو برابر این رقم نیز باشد.
کمک از سوی  کاهش  یمن نیز با 
واشنگتن مــواجــه اســـت. دولــت 
که درصدد فشار آوردن به  ترامپ 
کاستن از  رهبر حوثی ها به منظور 

3. Frontex

محدودیت ها و تسهیل در ارسال 
کمک به مناطق تحت کنترل آمریکا 
است، حدود 70 میلیون دالر کمک 
خود به این کشور را به حالت تعلیق 
درآورده است. درواقع این کاهش ها، 
به استثنای برخی از »فعالیت های 
نجات بخش حیاتی« اما نه برای 
بخش درمان و سالمت، فاجعه بار 
که این فاجعه، فقط  خواهند بود 
مختص یمن نخواهد بود. لیز ِگراند،4 
هماهنگ کننده و نماینده اداره 
کمک های بشردوستانه اروپا در یمن، 
گذشته به واشنگتن پست  هفته 
که پول سازمان ما تمام شده  گفت 
است و چنانچه بودجه بیشتری در 
یم عملیات  راه نباشد، ما مجبور
نجات بخش و بشردوستانه مان را 
کنون  در ماه آینده متوقف سازیم. تا
ید-1۹  کوو هیچ موردی از ابتال به 
ــزارش نــشــده اســت اما  گـ در یمن 
که در آینده اتفاق  به نظر می رسد 
بیفتد. یمن دارای مرز مشترک با 
عربستان سعودی و عمان است و 
گسترده ای با ایران دارد؛  تعامالت 
که ایران یکی از باالترین میزان ابتال 
به این ویروس را در جهان دارد و این 
کمپین »فشار  که با  مشکلی است 
حداکثری« دولت ترامپ، فقط بدتر 
شده است. البته آسیب به اینجا 

ختم نمی شود.
تــرامــپ حــمــایــت هــای آمــریــکــا از 
کــمــک هــای  فلسطین، از قــبــیــل 
کمک های  بشردوستانه، توسعه و 
درمان و بهداشت عمومی را قطع 

4. Lise Grande
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کرده است، آن هم به منظور این که 
کند تا از  به فلسطینی ها فشار وارد 
طرح صلح خاورمیانه تدوین شده 
توسط آمریکا استقبال کنند؛ اما این 
حرکت نیز به تالش های جهانی برای 
مبارزه با ویروس صدمه خواهد زد. 
کار و رفاه  واشنگتن، بودجه آژانس 
کرده است؛  ملل متحد1 را نیز قطع 
درحالی که این آژانس، تأمین کننده 
اصــلــی مــراقــبــت هــای ســالمــتــی و 
بهداشتی و خدمات اساسی به 
میلیون ها پناهنده فلسطینی است. 
یکی از پیامدهای چنین اقداماتی، 
ید- 1۹ به زودی  کوو که  این است 
سیستم بهداشت و سالمت غزه را 
گزارش  از پای درخواهد آورد. طبق 
سازمان جهانی بهداشت غزه، فقط 
15 دستگاه تنفس مصنوعی برای 
کل جمعیت تقریبًا 2 میلیونی خود 
دارد؛ جمعیتی که در یکی از مناطق 
پرجمعیت جهان زندگی می کند. 
مگان دورتی،2 مدیر ارشد خط مشی 
کمک مشاور  پس3 و  کور در ِمرسی 
سابق در وزارت امور خارجه، بیان 
داشت که پناهندگان، جمعیت های 
آواره و بی خانمان در برابر این ویروس، 
بسیار آسیب پذیر هستند، زیرا در 
اردوگاه های پرازدحام، فاصله گذاری 
کــنــان آن  غیرممکن اســـت و ســا
دسترسی به اطالعات، صابون و 
ک نــدارنــد. پناهندگان در  آب پــا
یه، عراق،  جاهای دیگر مانند سور
ترکیه، لیبی، اردن و مصر نیز در 

1. UN Relief and Works Agency
2. Megan Doherty
3. Mercy Corps

کرونا بسیار آسیب پذیر  برابر ویروس 
هستند که این امر، همچنان تهدیدی 
برای جمعیت های جهان خواهد 
کسنی  که وا بود، حداقل تا زمانی 

برای این ویروس ساخته شود.

تنها آیندۀ پیش رو، 
آینده ای جهانی است

در مواجهه با این بحران جهانی، 
ترامپ ممکن است سایر کشورها را 
به حال خود رها کند تا با مشکالت 
کنند  پنجه نرم  خودشان دست و
و درعین حال، دیوارهایی اطراف 
ایاالت متحده آمریکا بکشد؛ اما 
ک  این امر،  یک خیال بافی خطرنا
گر آمریکا برای همیشه  است. حتی ا
جلوی ورود افراد از بخش های بزرگ 
جهان مانند آسیا، آفریقا و خاورمیانه 
که از  را ببندد، افــراد درمــانــده ای 
از  آن مناطق می آیند، درنهایت 
پا، راه  کانادا و ارو طریق مکزیک، 
کرد.  خود را به آمریکا بازخواهند 
که آمریکا جلوی  گر می شد  حتی ا
کشورها )مکزیک،  ورود افراد از آن 
پا( را هم بگیرد، آن وقت  کانادا و ارو
هزینه های قطع ارتباط ایاالت متحده 
آمریکا از شرکای مهم تجاری اش، 
کنترل و  بسیار بیشتر از هزینه های 
کرونا در داخل آمریکا  مهار ویروس 
گزینه انتخابی  خواهد بــود. یک 
واقع گرایانه برای آمریکا این است 
کــه یــک تــالش بین المللی معین 
و مشخص را هدایت نماید تا به 
این بیماری همه گیر پایان بخشد. 
یادی در خصوص  آمریکا سابقه ز

این گونه رهبری ها، نه تنها در زمان 
جنگ بلکه در زمینه بهداشت 
و سالمت جهانی دارد؛ در سال 
2003، دولت رئیس جمهور جورج 
دبلیو بوش،4 متوجه شیوع ویروس 
ایدز )اچ آی وی5( به عنوان تهدیدی 
برای امنیت جهانی و آمریکا شد که 
کمک مالی فوری  بالفاصله طرح 
آمریکا برای مبارزه با بیماری ایدز را 
وضع نمود؛ آمریکا با این طرح، درواقع 
کمک های پزشکی، دیپلماتیک 
کمک های مالی خارجی را برای  و 
نجات جان میلیون ها نفر در سراسر 

کرد. جهان مدیریت 
به همین ترتیب، در پاسخ به شیوع 
ابوال در سال 2014، رئیس جمهور 
باراک اوباما6 نیز همکاری نزدیکی با 
سازمان ملل متحد، سازمان جهانی 
بهداشت و دولــت هــای خارجی 
کشنده را  ی  داشــت تا ایــن بیمار
کنترل و درمان کند. وی همچنین، 
کارشناسان پزشکی  گروه هایی از 
برای کمک به سایر کشورها ارسال 
کنونی، آمریکا  کرد؛ اما در بحران 
یک چنین رهبری را اعمال نکرده 
است. در 26 ماه مــارس، شرکای 
جی 77 نتوانستند به یک بیانیه 
مشترک در خصوص این پاندمی 
)بیماری همه گیر( دست یابند زیرا 
وزیر خارجه آمریکا، مایک پمپئو 
اصرار داشت که این عامل بیماری زا 
را »ویروس ووهان« بنامد. ترامپ رابطه 
نزدیکی با عربستان سعودی دارد و 
4. President George W. Bush
5. HIV/AIDS
6. President Barack Obama
7. G-7
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در حال حاضر، عربستان سعودی 
ریاست جی 201 را بر عهده دارد؛ اما 
کی از آن است  شواهد اندک، حا
که دولت آمریکا در حال استفاده 
از آن سازمان به منظور هدایت یک 
پاسخ بین المللی و هماهنگ باشد. 
درواقع، شکست ترامپ در هدایت 
یک پاسخ هماهنگ جهانی، به عالوۀ 
پــرخــاش، تحقیر و زورگویی های 
ایــاالت مــتــحــده بــه نــزدیــک تــریــن و 
ثروتمندترین متحدانش، به طرز 
چشمگیری باعث شده است تا 
بسیاری از صاحب نظران، چین را 
به عنوان یک رهبر مسئولیت پذیرتر 
جهانی قلمداد نمایند، نه آمریکا را. 
در 31 ماه مارس، رهبران کشورهای 
کوادور، اتیوپی، اردن و سنگاپور،  ا
نوعی ائتالف جهانی برای مبارزه 
ی همه گیر -کــه باید  با ایــن بیمار
توسط آمریکا هدایت می شد- را 

پیشنهاد دادند.

تمرکز بر اقدامات داخلی و 
شکست آمریکا در مهار بیماری

زمان و فرصت های زیادی از دست 
رفته است اما دولت آمریکا و کنگره 
هنوز هم می توانند، دست به کار 
شوند. دولت آمریکا باید دست از 
که می تواند  این توهم خود بــردارد 
گیردار را در داخل  ی وا یک بیمار
مرزهای آمریکا متوقف سازد. وزیر 
امور خارجه، آقای پمپئو، باید یک 
ائتالف تشکیل دهــد تا از طریق 
سازمان های موجود نظیر سازمان 

1. G-20

جهانی بهداشت، جی 7، جی 20 یا 
در صورت لزوم، تشکیل سازمان های 
جدید، با این بیماری همه گیر مبارزه 
کند. در همین زمــان، واشنگتن 
کــمــک هــایــش  ــد دربـــــاره قــطــع  ــای ب
کند زیرا با این اقدام،  تجدیدنظر 
بسیاری را محکوم  به مرگ خواهد 
کرد و موجب شکست تالش های 
کرونا در  کنترل و مبارزه با ویروس 
داخل کشور خواهد شد. به جای آن، 
آمریکا باید کمک های مالی خود را 
به طور مستقل و از طریق صندوق 
کشورهایی  بین المللی پــول، بــه 
که اقتصاد شکننده  گسیل نماید 
آن هــا باعث شده  اســت، منابعی 
برای مواجهه با این بحران نداشته 
بــایــد جنگ های  یکا  باشند. آمر
کنار بگذارد )مالیات بر  تجاری را 
کسب وکارهای آمریکایی و کارگرانی 
که در مضیقه هستند(؛ درواقــع از 
رهبری خود الگویی برای اروپایی ها 
و متحدان آسیایی بسازد و در این 
راستا، کشورهای اروپایی و متحدان 
آسیایی، باید در این کمپین جهانی 
هماهنگ به آمریکا بپیوندند. پاندمی 
کرونا، تهدیدی برای امنیت  ویروس 
ملی آمریکا است؛ قانون گذاری ها و 
تخصیص بودجه بیشتر باید نمایانگر 
این واقعیت باشند، مانند تخصیص 
منابع بیشتر برای همکاری علمی 
بین المللی، حمایت بیشتر آمریکا 
از جمعیت های آسیب پذیر و تأمین 
ی قابل تغییر به منظور  بودجه فــور

رسیدن به یک پاسخ جهانی.

آمریکایی ها زمانی ایمن  هستند 
که سایر جهان نیز ایمن باشد!

ــد شــامــل تقویت  ــای ــاســخ ب ــن پ ایـ
زیرساخت های سالمت و بهداشت و 
آموزش های عمومی، تسهیل درمان، 
کسن،  یع جهانی وا ساخت و توز
کمک به پناهندگان و افراد بی خانمان 
و آواره در اردوگاه های پرازدحام و 
حمایت از سازمان های بشردوستانه 
آمریکا در خطوط مقدم باشد. با توجه 
به پاندمی های گذشته، می دانیم که 
پیشرفت ممکن است اما نخست 
که آمریکایی ها،  باید این را بدانیم 
فقط زمانی ایمن خواهند بود که بقیه 
جهان نیز ایمن  باشد. در ماه سپتامبر 
201۹، ترامپ مغرورانه به مردم آمریکا 
که »آینده به طرفداران  اعالم نمود 
جهانی سازی تعلق ندارد... . آینده 
به کشورهای مستقل و خودمختاری 
که از شهروندان خود  تعلق دارد 
محافظت می کنند، به همسایگان 
خود احترام می کنند و به تفاوت هایی 
که هر کشور را خاص و منحصربه فرد 
کــرده اســت، احترام می گذارند«. 
که تعداد مرگ ومیر  شش ماه بعد 
ک خواهد بود،  آمریکایی ها وحشتنا
چنین دیدگاهی قربانی جدید یک 
عامل بیماری زای کشنده خواهد شد 
که هیچ مرزی نمی شناسد و تنها با 
یک پاسخ هماهنگ جهانی است 

که می توان، آن را شکست داد.

منبع

این مطلب در 4 آوریل سال 2020 در تارنمای 
نشریه فارین افرز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.foreignaffairs.com/
articles/2020-04-04/america-first-dangerous-
fantasy-pandemic
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خوانــــش 

یادداشت انتقادی

بیکاری کارمندان، کارگران و عدم پاسخگویی سیستم
روایتیازبیکاریدههامیلیوننفردرآمریکایکرونازده

پائول هایدمن،1 نویسنده مجله 
کــوبــیــن و دکــتــری مطالعات  ژا
آمریکا، در این مطلب با عنوان 
کارمند  کــارگــر و  »ده میلیون 
آمریکایی شغل خود را از دست 
دادند و سیستم، هیچ پاسخی 
که در 6 آوریل  برای آن ندارد2« 
کوبین  2020 در تارنمای مجله ژا
منتشر شده است، به مسئله 
کـــارگـــران و  گــســتــرده  بــیــکــاری 
کارمندان در پی شیوع ویروس 
کرونا اشاره دارد و بر این باور 
است که ایاالت متحده برخالف 
 آمادگی رویارویی 

ً
اروپا، اصال

با چالش  پیش رو را نــدارد؛ و 
تمامی ادعاهای مطرح شده در 
مورد نظام بهداشت و سالمت 
کشور، چیزی جز الف وگزاف  این 

و دروغی بیش نبوده است.

1. Paul Heideman
2. 10 Million US Workers Have Lost Their Jobs. 
And the System Has No Answers.

در دو هفته اخیر )هفته آخر مارس 
و ابتدای آوریــل 2020(، تقریبًا 10 
میلیون کارمند آمریکایی شغل خود 
که این بحران، با  را از دست دادند 
سرعت و بزرگی بی سابقه ای در آمریکا 
کشور  یّکه تازی می کند و آنچه از 
یستِی همگانی، یعنی  دارای به ز
آمریکا می بینیم، عــدم آمادگی و 
تجهیز این کشور برای رسیدگی به این 
مشکل است. تعداد بیکاری هایی 
که وزارت کار در صبح روز پنجشنبه 
کرد، چیزی کم از یک فاجعه  اعالم 
ندارد. در دو هفته اخیر، ده میلیون از 
کارکنان برای دریافت بیمه بیکاری 
یخ،  کرده اند. در طول تار ثبت نام 
هیچ نمونه  قابل مقایسه ای با این 
که شغل خود  کارکنانی  تعداد از 
را با این سرعت ازدست داده اند، 
وجود ندارد. رکورد قبلی درخواست 
دریافت بیمه بیکاری، به رکود سال 
کمتر از  کمی  که  1۹۸2 برمی گردد 
کارگر، تقاضای  کارمند و  700 هزار 
کرده بودند. در هفته  بیمه بیکاری 

آغازین -که مصادف با 21 ماه مارس 
بود- 3/3 میلیون درخواست بیمه 
بیکاری ثبت شد و هفته گذشته، 

این رقم به 6/6 میلیون رسید.
همچنین، اعداد و ارقام نشان دهنده 
که این ویرانی، فقط به  آن است 
که به طور مستقیم تحت  صنایعی 
تأثیر قرنطینه و تعطیلی ها قرار دارند، 
مانند مهمان داری ها و خرده فروشی ها 
محدود نیست. استخدام بخش های 
تولیدی نیز به شدت در حال کاهش 
بوده و شرایط در این بخش، شبیه 
دوران رکــود اقتصادی بــزرگ شده 
است. شغل های اداری )کارمندی( 
نیز تحت تأثیر این بحران قرارگرفته اند. 
مؤسسه های حقوقی، معامالت 
ی نیز  ک و شرکت های فناور امــال
ی قابل توجهی را  دوره هــای بیکار

کرده اند. گزارش 
درواقع، اثرات این مسئله نگران کننده 
کارکنان درآمــد خود  خواهد بــود؛ 
را از دســت خواهند داد و برخی 
نیز مجبور می شوند، میان غذا و 
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اجاره یکی را انتخاب کنند. به این 
کم  که مخارج این خانوارها  دلیل 
خواهد شد، پایه مشتری شرکت ها 
نیز کاهش خواهد یافت؛ اما برخی 
از تأثیرات مخرب بیکاری، خود را 
در بلندمدت نشان خواهند داد. 
ی از تحقیقات دانشگاهی  بسیار
ی، عواقبی  که بیکار یافته اند  در
فراسوی از دست دادن درآمد -که تأثیر 
کنار  کارگرانی که  آنی است- دارند. 
گذاشته می شوند، احتمال بیشتری 
دارد که یک شغل جایگزین نیمه وقت 
پیدا کنند و هنگامی که آن ها شغل 
کنند، دستمزدشان  جدیدی پیدا 
کمتر از شغل قدیمی شان است یا 
اینکه حداقل به سرعت باال نخواهد 
رفت و اقتصاددانان، این تأثیر را 

»اثر سوء دستمزد« نامیده و تخمین 
می زنند که برای دهه ها باقی خواهد 
ماند. درآمــد و سطح زندگی یک 
گذاشته شــده،  کنار  کــه  کــارگــری 
حتی پس از یافتن یک شغل جدید، 
کمتر از درآمــد و  تقریبًا 20 درصــد 
کارگری خواهد بود  سطح زندگی 

که اخراج نشده است.

چالشی بی سابقه
البته ممکن است، لزومًا مانند همین 
اتفاقات نیز رخ ندهد؛ هنگامی که در 
نتیجه این بیماری همه گیر، انقباض 
اقتصادی محتمل باشد، لزومًا ممکن 
است اخراج های گسترده و متعاقبًا 
فقر را در پی نداشته باشد. همان طور 

گابریل زاکمن،2  که ایمانوئل سائز1 و 
اخیرًا بیان داشته اند، این بحران در 
اروپا، شکل بیکاری های گسترده را 
به خود نگرفته است، بلکه دولت ، 
به شرکت ها پول پرداخت می کند 
)یارانه می دهند( تا همچنان حقوق 
کارگرانشان را بپردازند. چنین کاری، 
تضمین می دهد که نیروی کار آماده 
است تا به محض آن که شرایط ایمن 

کار برگردد. شد، دوباره بر سر 
متأسفانه در میان کشورهای پیشرفته 
نظام سرمایه داری، آمریکا نمونه بارز 
یک کشور دارای به زیستِی همگانی 
که به طور منحصربه فردی  اســت 
کارگران  نمی تواند در این بحران، به 
کند. این دولــت، مخالف  کمک 

1. Emmanuel Saez
2. Gabriel Zucman
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کشورهای  کــه  ــت  طــرح هــایــی اس
کرده اند. هیچ یک  پایی اتخاذ  ارو
از زیرساخت های شرکتی اش نیز 
کارفرما، اجــازه تعیین  کارگر و  به 
خط مشی اقــتــصــادی نمی دهد؛ 
کمی  بنابراین، ظرفیت اجــرایــی 
که هم  در اجرای راهکارهایی دارد 
شرکت ها را حفظ نماید و هم به 
کاماًل فقیر  که  کارگران تضمین دهد 
و بیکار نخواهند شد. کشوری مانند 
آمریکا که دارای به زیستِی همگانی 
یارویی با  اســت، اصــاًل آمادگی رو
چالش  پیش رو را ندارد. بزرگ ترین 
کشور، اعتبار  برنامه ضد فقر این 
که مکمل  مالیات بر درآمد1 است 
کارگران ضعیف می شود.  درآمــد 
بــاایــن حــال، ایــن اعتبار مالیات 
ــی به  ــاداش دهـ ــد، بـــرای پـ ــ ــر درآمـ ب
کار تنظیم شده  ی  مشارکت نیرو
است؛ بنابراین، با دستمزدها مرتبط 
کنار  که  خواهد بود و برای افرادی 
گذاشته شده اند، بی فایده است. 
از زمان تصویب قانون اصالح به 
کلینتون،  یستی همگانی در دوره  ز
در سال 1۹۹6، کمک نقدی مستقیم 
یا یارانه معیشتی، در عمل از بین 
رفته است. قبل از آن، حدود 70 
درصد از خانواده های فقیر صاحب 
فرزند، چنین کمک نقدی را دریافت 
می کردند اما امروز این رقم، به 22 

کاهش یافته است. درصد 
مسئله قابل توجه نیز ایــن است 
که یک دهه قبل و در دوران رکود 
بزرگ اقتصادی، به زیستِی همگانی 

1. Earned Income Tax Credit EITC

افزایش چندانی نداشت. علی رغم 
آن کــه میلیون ها نفر در فقر مطلق 
یستِی  پا می زدند، اما به ز دست و
ــورد و  ــخ هــمــگــانــی هــیــچ تــکــانــی ن
بیشتر هم نشد. در برخی ایاالت، 
یستِی  فرمانداران، هزینه های به ز
کــردنــد و درواقـــع،  کــم  همگانی را 
هرچقدر فقر افزایش پیدا می کرد، 
یستِی همگانی  موارد فهرست به ز
کمتر می شد. در حال حاضر، آمریکا 
بر برنامه بیمه بیکاری خود متکی 
است تا از اثرات بیکاری و از دست 
دادن شغل بکاهد. به موجب الیحه 
حمایتی اخیر، پاداش و مزایای بیمه 
کارگران، به  بیکاری نیز برای بیشتر 
طرز چشمگیری افزایش یافت و این 
کمک برنی  مسئله تا حــدودی با 
سندرز2 محقق گشت که اجازه نداد 
مجلس سنا در این شرایط، کارگران 
با دستمزد پایین را به حال خودشان 
ی از  کند و همچنین بسیار رهــا 
کارگران واجد شرایط، از این بیمه 

بهره مند شدند.
اگرچه این طرح در مدت چند هفته 
آینده، نیاز مالی کارگرانی را که از کار 
کرد  بیکار شده اند، برطرف خواهد 
اما کافی نیست، زیرا مقیاس باالی 
ثبت بیکاری های جدید، اداره های 
کــرده اســت؛ آن ها  کــار را درمــانــده 
ظرفیت و توانایی اجرایی پرداختن 
به این میزان بیکاری را ندارند. همه 
کارگران به وب سایت های اداره های 
کار دولتی هجوم آورده انـــد. تلفن 
قرمز )تلفن مستقیم میان ســران 

2. Bernie Sanders

ابرقدرت ها( در تمام طول روز اشغال 
ُکند  بوده و عملکرد اداره های بیمه 
است. امروز، سیستم بیمه بیکاری 
ما )آمریکا(، آن قدر مجهز نیست 
که بتواند به موقع پاداش و مزایایی 
که دولت به عنوان شکل غالب  را 
گرفتار در  حمایت مالی از مــردم 
کرده  گرداب اقتصادی تعیین  این 

است، بپردازد.

بی ثباتی سیاسی در انتظار آمریکا
سیستم بهداشت و سالمت ما، از 
کاری  کژ  قبل هم دچار اختالل و 
پاشی  کنون  که در مــرز فرو بــود؛ و ا
ــرار دارد و وقــت عمل  و نــابــودی ق
کردن است، مشخص شده آن همه 
کارآمدی سیستم  الف وگزاف درباره 
بیمه خصوصی، دروغی بیش نبوده 
کارگران و  است. در حال حاضر، 
کارمندان آمریکایی در لبه پرتگاه 
کنونی، همه چیز  قرار دارنــد. رکود 
و همه کس را از رشــد و پیشرفت 
بازداشته اســت و ما نباید بزرگی 
یم. این  کوچک بشمار این رکود را 
که َاشکالی از  احتمال وجود دارد 
بی ثباتی سیاسی به وجود آید و حتی 
موجب آن شود تا دهه جنبش های 
وال استریت، دونالد ترامپ و برنی 

سندرز را دهه آرام تری بدانیم.

منبع

این مطلب در 6 آوریل سال 2020 در تارنمای 
کوبین منتشر شده و در آدرس ذیل  نشریه ژا

قابل دسترسی است:
https://jacobinmag.com/2020/04/
united-states-unemployment-layoffs-
coronavirus-crisis
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خوانــــش 

پیشنهاد و نصیحت

چه زمانی آمریکا، دوباره از جای برمی خیزد؟
نقاطضعفساختاراقتصادیآمریکادرمواجههباکرونا

ادوارد آلِدن،1 همکار ارشد برنارد ال 
شوارتز2 در شورای روابط خارجه 
)CFR( و متخصص در زمینه 
رقابت اقتصادی ایاالت متحده، 
تجارت و سیاست های مهاجرتی، 
در این مطلب با عنوان »پس از 
این بیماری همه گیر، آیا آمریکا 
باالخره از جای برخاسته و خود را 
کرد؟3«  برای قرن 21 تجهیز خواهد 
که در 3 آوریل 2020 در تارنمای 
شورای روابط خارجه4 منتشر شده 
است، نقاط ضعف ایاالت متحده 
که  کرونا را  در مواجهه با ویروس 
گسترده در آمریکا  به بیکاری 
منجر شده است، موردانتقاد قرار 
می دهد، زیرا آمریکا برخالف 
کــارگــران و  اروپـــا، حمایتی از 
کارمندانش ندارد. از همین رو، 
آلدن، لزوم درس آموزی و عبرت 
از این بحران را به جای مواجهه 
با یک بحران بزرگ دیگر، به 

گوشزد می کند. کمیت  حا

1. Edward Alden
2. Bernard L. Schwartz
3. After the Pandemic: Can the United States 
Finally Retool for the Twenty-First Century?
4. Council on Foreign Relations

بیش از نیم قرن از پیوستن آمریکا 
بــه اقتصاد جهانی مــی گــذرد و از 
کــنــون، هــم قوی ترین  ــان تــا آن زمـ
و هــم ضعیف ترین اقتصادهای 
پیشرفته را داشته است. نقاط قوت 
آن در تأسیسات علمی معروف 
آمریکا، دانشگاه های درجه یک و 
پیشتازی اش در نوآوری و شرکت های 
ن  گرفته تا آمازو پیشتازش از اپل 
بارز است. نقاط ضعف آن نیز با 
کرونا، آشکارتر شده  شیوع ویروس 
که در این میان، می توان به  است 
کافی، فقدان  سیستم بیمه سالمت نا
مرخصی استعالجی با حقوق و سایر 
محافظت های شغلی اساسی و یک 
سیستم بیمه بیکاری که شرکت ها 
کارمندان  را به اخراج هر چه سریع تر 

خود تشویق می کند، اشاره نمود.

ویروسی که کمبودهای 
آمریکا را آشکار ساخت

کرونا به طور بی رحمانه ای،  ویروس 
کمبودهای کشوری را آشکار ساخته 
که نتوانسته اســت، خــود را برای 
کــه بــه تــصــرف درآورده،  جــهــانــی 
کــنــد. هنگامی که این  ی  ــازســاز ب
بیماری همه گیر فروکش کند، آمریکا 

همچنان با سخت ترین مسائل درباره 
اینکه چطور خود را برای دوران مدرن 
مهیا سازد، مواجه خواهد بود. در 
کتابم )2016( با عنوان »ناتوانی در 
سازگاری: چگونه آمریکایی ها در 
اقتصاد جهانی عقب ماندند؟«، 
ی  که چگونه جهانی ساز گفته ام 
کرد.  اقتصادی، آمریکا را غافلگیر 
یخ، اقتصادی خودکفا  در طول تار
داشته ایم و بــازار داخلی در حال 
گسترش ما، به قدر کافی بزرگ بود تا 
از صرفه جویی به مقیاس ها استفاده 
کند؛ بنابراین، وقتی که در دهه 1۹60، 
تجارت، مسافرت جهانی و انسجام 
کرد،  ی پیدا  مالی، رشــد انفجار
ایاالت متحده آمریکا دیر متوجه 
که باید مؤسسات خــود را با  شد 
واقعیت های جدید سازگار کند. یکی 
گویا، برنامه ای به نام  از نمونه های 
مساعدت تعدیل تجارت خارجی5 
است که توسط رئیس جمهور، جان 
اف کندی6 در سال 1۹62 پیشنهاد 
شد و هدف آن، کمک به حمایت و 
آموزش مجدد کسانی بود که شغلشان 
را ازدست داده بودند. در نتیجه تسریع 

5. Trade Adjustment Assistance
6. John F. Kennedy
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رقابت های جهانی که مورد استقبال 
ِکِندی و روسای جمهور آینده آمریکا 
قرار داشت، بیکاری های گسترده ای 
گفت:  ِکــِنــدی  اتفاق افــتــاده بــود. 
»هنگامی که مالحظات سیاست 
داخــلــی، جلوگیری از تعرفه های 
بــاالتــر را مطلوب جلوه می دهد، 
که تحت  کسانی  یم  نباید بگذار
تأثیر این سیاست قرار می گیرند، 

یادی ببینند«. صدمه ز
علی رغم لفاظی های روزافزون، این 
کنگره از همان آغاز، بسیار  برنامه 
محدودکننده بود. هنگامی که در 
اوایل دهه 2000، افزایش واردات به 
چین، به از دست رفتن میلیون های 
شغل تولیدی منجر شد، تنها کسر 
کارگران بیکار شده از  کوچکی از 
برنامه مساعدت فوق الذکر بهره مند 

شدند؛ و با برنامه های دیگر نظیر 
ناتوانی در تأمین اجتماعی،1 کارگران 
بسیاری کاماًل از بازار کار بیرون رانده 
شدند. برنامه مساعدت تعدیل 
تجارت خارجی، فقط یک نمونه از 
مؤسساتی است که طراحی ضعیفی 
دارند و نمی توانند، به تغییرات برهم 
زننده بپردازند که این مسئله در طی 
گذشته، بدتر هم شده  چند دهه 
که باشند، از  است. دالیل هر چه 
رقابت تجاری، بحران های مالی و 
خودکارسازی )اتوماسیون( مشاغل 
گرفته تا یک بیماری همه گیر مرگبار 
گهانی که در سراسر جهان شیوع  و نا
یادی در  می یابد، آمریکا، توانایی ز
کمک به شهروندان خود در مدیریت 

این شوک ها ندارد.

1. Social Security disability

از مرخصی، پاداش و مزایا 
بیمه بیکاری خبری نیست

دو مورد از نقایص آشکار، فقدان 
ــا حقوق  مــرخــصــی اســتــعــالجــی ب
کــار و  ی  ــروه بــزرگــی از نــیــرو گ ــرای  ب
همچنین، وجـــود نــوعــی سیستم 
پاداش و مزایای بیمه بیکاری است 
که باعث می شود، شرکت ها پیش 
کارگران به هیچ گونه کمک  از آن که 
دولــتــی دسترسی داشــتــه باشند، 
آن ها را اخراج نمایند. نقص اول، 
کرونا  تالش ها بــرای مهار ویــروس 
را از بین برده است و نقص دوم، 
کــه احیای  بــه معنای ایــن اســت 
اقتصاد در ایاالت متحده آمریکا، 
احتمااًل یک فرآیند بسیار طوالنی 
خواهد داشت. اهمیت مرخصی 
استعالجی با حقوق، هرگز آشکار تر 
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از این دوران بیماری همه گیر نبوده 
گر  که می ترسند ا کارکنانی  است؛ 
کار نروند، ممکن است، شغل یا  سر 
حقوق خود را از دست بدهند، به تب 
یا سرفه های خفیف خود -که درواقع 
ئم ابتال هستند-  از نخستین عال
اعتنایی نمی کنند. بااین حال، 
کارکنان آمریکا،  بخش بزرگی از 
دسترسی به این حق اساسی و مسلِم 
مرخصی استعالجی با حقوق ندارند 
و برای مثال )نمودار(، در مقایسه با 
کارمندان  برخورداری ۸3 درصد از 
تمام وقت از مرخصی استعالجی با 

کارکنان  حقوق، فقط 43 درصد از 
نیمه وقت، از ایــن حــق بــرخــوردار 
هستند. از میان 10 درصد دارای 
حقوق باال، ۹3 درصد، مرخصی 
استعالجی با حقوق دارند و در مورد 
آن 10 درصد دارای حقوق پایین نیز، 
از میان هر سه نفر، کمتر از یک نفر، 

از چنین حقی برخوردار است.
ی نیز از این  سیستم بیمه بیکار
مشکالت پر است؛ پاداش و مزایا 
فقط زمانی به کارکنان تعلق می گیرد 
که  کــار اخـــراج شوند  کــه آن هــا از 
ایــن مسئله بــاعــث شــده اســت، 

کــارکــنــان  شــرکــت هــا بــســیــاری از 
کنند. در دو هفته  خود را اخــراج 
اخیر ماه مارس، بیش از 10 میلیون 
که  کار اخراج شده اند  آمریکایی از 
کل  این تعداد، بیش از 6 درصد از 
کار را تشکیل می دادند. در  ی  نیرو
مقابل آلمان، انگلستان، دانمارک و 
بسیاری از سایر کشورهای اروپایی، 
کــه اخــراج  کارکنانی  از دستمزد 
نشده اند، حمایت می کنند و باعث 
که شرکت ها نام آن ها را  می شوند 
کارکنان خود نگاه دارند  در فهرست 
که اوضاع اقتصادی بهبود  و زمانی 
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 یابد، به سرعت عملیات و فعالیت 
گیرند. این در حالی  خود را از سر 
است که در آمریکا تا وقتی که اقتصاد 
مبتنی بر مصرف کننده بهبود نیابد و 
شرکت ها اعتماد خود به آینده را به 
کارگران،  دست نیاورند، بسیاری از 
کار گمارده نخواهند شد.  دوباره به 
البته این مسئله، به این که چقدر 
طول خواهد کشید تا یک واکسن یا 
کرونا  سایر درمان هایی برای ویروس 

پیدا شود، بستگی دارد.
به عالوه، کارگران بیکار با گزینه های 
غیرممکنی در خصوص پوشش بیمه 
سالمت مواجه هستند، زیرا آمریکا 
تنها اقتصاد پیشرفته جهان است که 
فاقد بیمه سالمت همگانی است. 
آن ها می توانند با پرداخت هزینه های 
کامل از طریق ُکبرا،1 طرح بیمه مبتنی 
کنند  بر شغل پیشین خود را حفظ 
گر در شغل پیشین آن ها،  )البته ا
چنین طرحی وجود داشته باشد( 
یا این که آن ها می توانند شانس خود 
کنند؛  ِکر2 امتحان  را در بازار اوباما 
در این بازار طرح های زیادی با حق  
بیمه های باال ارائــه می شود. این 
مسائل، تنها ظاهر قضیه هستند. 
که درآمــد پایین  آمریکایی هایی 
دارند، اصاًل آماده بازنشسته شدن 
نیستند و ُافت در بازارهای سهام، 
کرد.  وضعیت آنان را بدتر خواهد 
که در بانک  یک تحقیق جدیدی 
فدرال رزرو ِسنت لوئی3 انجام شد، 
که مدرک  می گوید: از میان کسانی 

1. COBRA
2. ObamaCare
3. St. Louis Federal Reserve Bank

دیپلم دبیرستان دارنــد، فقط 22 
درصد پس انداز برای بازنشستگی 
که مانده حساب پس انداز  دارنــد 
آن ها، فقط 35 هزار دالر است. در 
میان خانواده های با درآمد متوسط، 
کمی مبهم است. متوسط  تصویر 
صندوق های پس انداز بازنشستگی 
یک  برای زوج های باالی شصت و
سال، 132 هزار دالر است. الیحه 
که با حمایت باالی هر دو  تشویقی 
حزب در کنگره تصویب شد، کاماًل 
بلندپروازانه بود. اقداماتی به منظور 
افزایش بیمه بیکاری از قبیل گسترش 
پوشش بیمه و تحت پوشش قرار 
گرفتن بسیاری از کارگران اقتصادی، 
بــه صــورت جــدی موجب افزایش 
اخراج ها و بیکاری ها خواهد شد.

آمریکایی ها که از عهده هزینه های 
زندگی شان بر نخواهند آمد

امــا ایــن الیــحــه بــا فــرض تعطیلی 
کوتاه مدت و چندماهه اقتصاد، 
گر بیشتر از آن مدت  تصویب شد و ا
کنگره باید به دنبال  طول بکشد، 
یــرا در غیر  بودجه بیشتر باشد، ز
این صورت، ذخایر مالی بسیاری 
از آمریکایی ها تمام خواهد شد. 
یــکــایــی هــای قشر  همچنین، آمــر
ضعیف تر، مجبور خواهند شد 
آیا  که  تا منتظر بمانند و ببینند 
کنگره، می توانند  این دو حزب در 
روش هایی برای همکاری پیدا کنند. 
گر پول از واشنگتن نرسد، بسیاری  ا
از آمریکایی ها قادر نخواهند بود 
تا هزینه های وام مسکن، اجــاره، 

درمان و سایر نیازهای حیاتی شان 
کشور نیاز دارد،  را بپردازند. آنچه 
تضمین های مالی کوتاه مدت نیست 
بلکه طــرح هــای بلندمدت بــرای 
که از  تضمین ایــن مطلب اســت 
آمریکایی ها در برابر این گونه بحران ها 

در آینده محافظت می شود.

تلوتلوخوران به سوی بحران بعدی
یــداد، درنهایت آمریکا   آیا این رو
کشاند؟ ما  را بــه قــرن 21 خــواهــد 
به طور حتم، توانایی آموختن داریم؛ 
به عنوان مثال، بحران ملی سال 
ک سیستم  200۸، شکنندگی خطرنا
بانکی آمریکا را آشکار ساخت و 
اصالحات به عمل آمده توسط کنگره 
که  و دولت اوباما )با تمام نواقصی 
داشت( باعث شد تا سیستم مالی، 
گردد و بتواند تعطیلی  بسیار قوی تر 
کنونی را تاب آورد؛ اما  اقتصادی 
ی همه گیر(،  ایــن پاندمی )بیمار
درس های تلخی به ما خواهد داد 
زیرا عدم کفایت گسترده شبکه تأمین 
اجتماعی طراحی شده برای یک دوره 
بعد را کاماًل آشکار ساخته است. ما 
می توانیم از این مسئله درس بگیریم 
کنون در  که ا و کشور را برای جهانی 
کن هستیم، بازسازی کنیم یا  آن سا
همچنان می توانیم، تلوتلوخوران از 

یم. این بحران به بحران بعدی برو

منبع

این مطلب در 3 آوریل سال 2020 در تارنمای 
شورای روابط خارجه منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.cfr.org/blog/after-
pandemic-can-united-states-finally-
retool-twenty-first-century
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خوانــــش 

ایده ها

کرونا مشت آمریکا را باز کرد
وقتیهمهانگارههایآمریکاییپیرامونخودشمتزلزلمیشود

آن اپلبائوم،1 روزنــامــه نــگــار و 
نــویــســنــده مــجــلــه و تــارنــمــای 
آتالنتیک و عضو ارشد موسسه 
گورا در دانشگاه جان هاپکینز،  آ
در این مطلب با عنوان »کرونا 
کرد2« -که  مشت آمریکا را باز 
در 15 مارس 2020 در تارنمای 
آتالنتیک منتشر شده است- 
که آمریکا همانند  بیان می کند 
ژاپن در اواسط دهه 1۸00، اکنون 
که هر  با بحرانی مواجه است 
کشور درباره  که این  آن چیزی را 
خـــودش فکر مــی کــرد و قبول 
کرده و سبب  داشت، متزلزل 
شده است تا یک امپراتور عریان 
را به نمایش بگذارد. از سوی 
که  دیگر، خاطرنشان می سازد 
این بحران، تنها حاصل عملکرد 
دونالد ترامپ نیست بلکه نتیجه 
کوتاهی و اهمال کاری  دهه ها 
در نظام بهداشت و سالمت 

ایاالت متحده است.

1. Anne Applebaum
2. The Coronavirus Called America’s Bluff

در هشتم ماه جوالی سال 1۸53، 
فرمانده ناوگان متیو پری3 در نیروی 
کشتی  یایی آمریکا، همراه با دو  در
بخار و دو کشتی دریانوردی که تحت 
فرمان او بودند، به خلیج توکیو سفر 
گــردان از ملوانان و  کــرد. او با یک 
تکاوران مسلح به خشکی رسید؛ متیو 
به طور متظاهرانه ای یکی از کشتی ها 
را به سوی لنگرگاه فرستاد تا مردم 
بتوانند آن را ببینند. سپس نامه ای از 
رئیس جمهور میالرد فیلمور،4 تسلیم 
کرد. در آن نامه از ژاپنی ها  ژاپنی ها 
خواسته شده بود تا بندرهای خود 
را به روی تجارت آمریکا بگشایند. 
وقتی هم که مردم به سویشان رفتند، 
نیروی دریایی متیو با تفنگ هایشان 
کردند، آن ها بسیار  شلیک هوایی 
ترسیدند؛ »مانند صدای صاعقه از 
دور بود«. خاطره نویس آن زمان نوشته 
است که »این صدا در کوه ها طنین 
یافت و پژواک آن دوباره شنیده شد. 
این پژواک، به قدری سهمگین بود که 
مردم إدو5 )توکیوی مدرن( وحشت 
3. Matthew Perry
4. President Millard Fillmore
5. Edo

کردند«؛ اما فقط پژواک شلیک ها نبود 
که مردم ژاپن را ترساند. تدبیر مشهور 
ِپری، ژاپنی ها را متقاعد ساخت که 
سیستم سیاسی آن ها قادر نیست 
تا از پس انواع جدید تهدیدها برآید. 
ژاپنی ها در داخل جزیره  خود، ایمن 
کمان  بودند و چندین دهه بود که حا
آن به برتری فرهنگی خود می نازیدند. 
ژاپن، منحصربه فرد، خاص و زادگاه 
خدایان بود. متفکر ملی گرا، آیزوا 
سیشی سای،6 تقریبًا سه دهه قبل 
که  گفته بود  از آمدن پری به ژاپن 
کــره زمین قــرار دارد  »ژاپــن در قله 
که این موقعیت، آن را برای سایر 
ملت های جهان، به مکانی مناسب 
کــرده است«؛  و استاندارد تبدیل 
کشتی های بخار و تفنگ ها،  اما 
گهان  آن حــرف را تغییر دادنــد. نا
ژاپنی ها فهمیدند که فرهنگ، سیستم 
سیاسی و فناوری شان، قدیمی شده 
است. رهبران مبارز سامورایی آن ها 
کی از احترامشان، قادر  و فرهنگ حا
به رقابت با دنیایی که تحت سلطه 

علم قرار داشت، نبود.

6. Aizawa Seishisai
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این پاندمی باید آمریکا را بترساند!
کرونا در نخستین  پاندمی ویروس 
روزهــای خود است؛ اما مقیاس و 
شدت این بحران پزشکی و اقتصادی 
برای ایاالت متحده آمریکا، می تواند 
به همان سهمگینی سفر مشهور 
ِپری شود. دو هفته قبل-که به نظر 
چند سال قبل بود- در ایتالیا بودم 
ئم ویــروس  و دربــاره نخستین عال
که بیماری های  نوشتم؛ من نوشتم 
همه گیر، حقایق نهفته جوامعی 
کــه تحت تأثیر قــرار می دهند،  را 
آشکار می سازند. این مورد هم در 
حال انجام چنین کاری است، اما 
ک. آنچه این  با سرعتی وحشتنا
ویروس درباره ایاالت متحده آمریکا 
آشکار می سازد، نه فقط درباره دولت 
آن، بلکه درباره سیستم سالمت و 
بهداشت، نظام اداری و خود سیستم 
سیاسی آمریکا، باید آمریکا را نیز 
همانند ژاپنی هایی که صدای صاعقه 
وار شلیک تفنگ های نیروهای ِپری 
را از دور شنیدند، بترساند. هنوز 
هیچ کس این مسئله را درک نکرده 
است و در حقیقت، دانستن آن زمان 
خواهد ُبرد. در این لحظه بسیاری 
که  از آمریکایی ها متقاعد شده اند 
حتی در این بحران، جامعه ما از 

سایر جوامع تواناتر است.
یادی درباره رفتار بی پروا   مقاالت ز
و رعب آور مقامات در ووهان چین 
نوشته اند؛ آن ها در ابتدا، پزشکانی را 
که شروع به ُپست )مطلب( گذاشتن 
و اطالعات دادن کرده بودند، تهدید 
کردند. در  نموده و وادار به سکوت 

همان روزی که یکی از آن پزشکان، 
کرونا مبتال  لی ِونلیانگ،1 به ویروس 
کمیته سالمت و بهداشت  شد، 
کرد  شهر ووهان اعالمیه ای صادر 
کنون هیچ یک از  مبنی بر این که تا
کارکنان سالمت، به این ویروس 
مبتال نشده اند و هیچ نشانه ای از 
انتقال انسان به انسان مشاهده 
نشده است. تنها سه هفته بعد از 
که مقامات،  گزارش های اولیه بود 
کم کم گسترش این ویروس را جدی 
گرفته و تأیید کردند که در حقیقت، 
انتقال انسان به انسان صورت گرفته 
اســت. سه روز بعد، آن هــا شهر را 
کل  کــردنــد و درنــهــایــت،  قرنطینه 
استان قرنطینه شد. این داستان 
بارها نقل شده و درست هم بوده 
و درواقــع، شرحی است بر اشتباه 
سیستم چین؛ پنهان کاری و میل 
فراوان چینی ها به کنترل این بیماری 
ی خلق چین،  در داخــل جمهور
باعث شــد تــا دولــت هــا، روزهــای 
یادی را از دست بدهد و نتوانند  ز
طرح بهتری بریزند؛ اما بیان مکرر 
اقدامات نادرست چینی ها، کمی 

متکبرانه است.
آمریکا نیز هشدارهای اولیه این 
کرد اما  یافت  ویــروس جدید را در
ــن اطــالعــات را مخفی  ــم، ای آن هـ
کرد. در اواخر ژانویه، درست همان 
ید- 1۹  کوو که موارد ابتال به  زمانی 
که منشأ آن ویــروس  ی ای  )بیمار
کرونا است(، کم کم در ایاالت متحده 
آمریکا ظاهر می شد؛ یک متخصص 

1. Li Wenliang

بیماری های عفونی در شهر سیاتل،2 
خانم هلن ی. چو3 روشی برای پی 
بردن به وجود این ویروس پیدا کرده 
بود. او نمونه های سواب بینی را از 
کنان شهر سیاتل و حومه  میان سا
آن، به عنوان بخشی از مطالعات خود 
ی بیماری آنفلوانزا جمع آوری  بر رو
کـــرده و پیشنهاد بــررســی آن هـــا و 
یافتن ویروس های جدید موجود 
در نمونه ها را داده بــود. مقامات 
کرده،  ایالت و فدرال، این ایده را رد 
بحث محرمانگی اطالعات را پیش 
ی مرتبط با  کشیدند و موانع ادار
مجوزهای آزمایشگاهی را برای این 

کردند. خانم علم 
یه، دکتر  درنهایت و در پایان ماه فور
چو، دیگر نتوانست این سرسختی 
کند.  و انعطاف نپذیری را تحمل 
آزمایشگاه او چند آزمایش انجام داد 
کرونا را در یک نوجوانی  و ویروس 
یافت که به خارج هم سفر نکرده بود. 
که  یافته دکتر چو به این معنا است 
این بیماری، از قبل هم در منطقه 
سیاتل در میان افرادی که هرگز قباًل 
به خارج سفر نکرده بودند، گسترش 
گر دکتر چو، یک ماه قبل  یافته بود. ا
این اطالعات را پیدا می کرد، جان 
بسیاری از مردم نجات می یافت و 
کند می شد؛ اما  گسترش بیماری 
حتی پس از مشخص شدن فوریت و 
کار دکتر چو، دستور توقف  ضرورت 
کردند.  آزمــایــش هــای او را صــادر 
هرچند دکتر چو از دولت نترسید، 
درحالی که دکتر لی در ووهــان، از 
2. Seattle
3. Helen Y. Chu
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مقامات ترسید؛ اما دیوان ساالری 
قانون محوری -که چندان نگران 
این پاندمی نبود- مقامات وزارت 
کز کنترل و پیشگیری  غذا و دارو، مرا
کت کردند.  بیماری نیز دکتر چو را سا
گویی فشار سیاسی بر آن ها مبنی بر 
جدی نگرفتن این بیماری زیاد بود.

دکتر چو تنها نبود؛ همه ما می دانیم که 
تست های تشخیصی کووید- 1۹، به 
تعداد کافی وجود ندارد. کره جنوبی 
که تقریبًا همان مقدار زمانی را برای 
یارویی  مهیا ساختن خود جهت رو
کــه آمریکا  بــا ایــن ویـــروس داشــتــه 
داشته است، قادر به انجام 10.000 
تست در یک روز است. آمریکا با 
کره جنوبی  جمعیتی بیش از 6 برابر 
تا به امروز )جمعه(، جمعًا فقط از 
ده هزار نفر )15 مارس 2020( تست 
گرفته است. ویتنام که کشوری فقیر 
بوده، نسبت به آمریکا، از تعداد افراد 

گرفته اســت. روز  بیشتری تست 
پنج شنبه آقای دکتر آنتونی فاوسی، 
پزشک برجسته کشور و متخصص 
بیماری های عفونی در بیانات خود 
کنگره، سیستم انجام تست و  در 
آزمایش آمریکا را ناامیدکننده خواند 
که  و گفت: »این که به همان روشی 
کشورها انجام می شود، از  در سایر 
هرکسی به راحتی تست گرفته شود، 
کار خوبی است اما سیستم بهداشت 
کار  و سالمت آمریکا، آمادگی این 
که ما  را ندارد.« من هم فکر می کنم 
کارهایی  باید آماده انجام چنین 
باشیم، اما درواقع نیستیم. چرا آماده 
نیستیم؟ اینجا دیگر مقامات حزب 
کمونیست چین به کسی در آمریکا 
که تست را انجام  دستور نداده اند 
ندهد. هیچ کس مانع از صدور دستور 
تولید فوری و انبوه کیت های تست 
توسط مقامات دولتی آمریکا نشد. 

کار را انجام  بااین حال، آن ها این 
کار را انجام  ندادند. خود آن ها این 
ندادند. ما هنوز همه جزئیات را 
نمی دانیم؛ اما یک عامل این شرایط 
که آن هم این  کرد  را نمی توان انکار 
است که رئیس جمهور نمی خواهد، 
به طور گسترده از این بیماری حرف 
زده شود و نمی خواهد، همه درباره آن 
بدانند و مهم تر از همه، نمی خواهد 
که به این بیماری  کسانی را  تعداد 
دچار می شوند، خیلی بیشتر شود. 
ترامپ در توضیح این مطلب که چرا 
نمی خواهد یک کشتی تفریحی پر 
از آمریکایی های مبتال به ویروس 
گفت:  کالیفرنیا شــود،  کرونا وارد 
»من دوست دارم اعداد و ارقام در 
همان جایی باشند که هستند، من 
نمی خواهم به خاطر یک کشتی که 
آن هم تقصیر ما نبوده است، این 

اعداد و ارقام، دو برابر شوند«.

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
ونده ویژه پر
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دونالد ترامپ هم دقیقًا مانند مقامات 
ووهان، نگران اعداد و ارقام بود؛ اعداد 
و ارقامی که نشان می دهند، وضعیت 
پاندمی چگونه است. تمام اطرافیان 
او نیز این موضوع را می دانستند. 
نشانه هایی وجـــود دارد مبنی بر 
این که الکس ایزار،1 وزیر بهداشت 
و خدمات انسانی ایاالت متحده 
آمــریــکــا، چــنــدان مایل نبود تــا به 
رئیس جمهور، چیزهایی را بگوید 
که به شنیدن آن ها مایل نیست. 
گزارشگر خبرگزاری پولیتیکو،2 آقای 
َدن دایموند3 -که درباره سیاست 
بهداشت و سالمت می نویسد- در 
یک مصاحبه رادیویی به ظرافت و 
دقت، به شرح این مسئله پرداخته 
و بیان نــمــود: »بــرداشــت مــن این 
است که طی هفته های اخیر، ایزار 
برای انجام آزمایش ها، بیشتر عجله 
و تــالش نکرد؛ تا حــدودی به این 
دلیل که آزمایش ها، به کشف موارد 
کرونا  بیشتر ابتال به بیماری ویروس 
می انجامد؛ درحالی که رئیس جمهور 
که هر چه آمــار و ارقام  کرد  روشــن 
کمتر بــاشــد، بــرای  کــرونــا  ویـــروس 
رئیس جمهور و انتخاب مجدد 
احتمالی او در پاییز امسال، بهتر 
خواهد بود«. یک بار دیگر می گویم 
که هیچ کسی ایزار را تهدید نکرد؛ 
امــا تــرس از رنجاندن و ناراحت 
کردن رئیس جمهور، ممکن است 
که او در انجام  باعث شده باشد 

آزمایش ها شتاب نکند.

1. Alex Azar
2. Politico
3. Dan Diamond

آمریکایی که همان مسیر 
چین کمونیست را می رود!

بــه بــیــان دیــگــر، بــی آنــکــه همچون 
ــه تــهــدیــد و خشونت  چــیــنــی هــا ب
متوسل شویم، ما نیز همان نتایج 
مشابه را داشــتــه ایــم؛ دانشمندان 
اجــازه نــدارنــد، تحقیقات خــود را 
انجام دهند، مقامات بهداشت و 
سالمت عمومی، عجله و آمادگی 
بـــرای انــجــام آزمــایــش هــای بیشتر 
ندارند و همه این ها به خاطر این 
ی از افــراد، ترس آن  که بسیار بود 
که ممکن است وجهه  را داشتند 
و آینده سیاسی رهبرشان لطمه 
بخورد. من با نوشتن این مطالب، 
کمونیست  قصد تحسین حــزب 
چین را ندارم؛ اصاًل! من این مطالب 
را می نویسم تا آمریکایی ها بفهمند 
که دولت ما نیز دارد، همان نتایج 
کمونیست  و پــیــامــدهــای حــزب 
چین را به بار مــی آورد. این بدین 
که سیستم سیاسی ما،  معناست 
کارآمدتر از آن چیزی است  بسیار نا
که فکرش را می کردیم. اگر مشخص 
که )تقریبًا هم به طور حتم،  شود 
کشورها  همین خواهد شد( سایر 
بسیار بهتر از ما در مواجهه با این نوع 
فاجعه عمل نموده اند، چه می شود؟

به سنگاپور نگاه کنید که چگونه فورًا 
کاربردی )َاپ4( را تولید  نرم افزاری 
که به طور فیزیکی می تواند،  کــرد 
هرکسی را که قرنطینه شده، ردیابی 
که  کاماًل تمام تماس هایی را  کند و 
شخص مبتال به این بیماری داشته 

4. Application

ُکره  کــرد. به  اســت، ثبت خواهد 
جنوبی و توانایی اثبات شده اش 
کنید.  در انجام آزمایش ها نگاه 
که  کنید، آن هنگام  به آلمان نگاه 
آنجال ِمرکل5 توانست صادقانه و 
صراحتًا درباره این بیماری با مردم 
که 70  کرد  حرف بزند و پیش بینی 
درصد از آلمانی ها، این بیماری را 
می گیرند، اما بااین حال، بازارهایش 

سقوط نکرده است.

آمریکای عریان و تصور 
اشتباه از خودش

آمریکا مدت ها عادت داشته است 
تا خود را بهترین و کارآمدترین ببیند 
و جامعه اش را دارای پیشرفته ترین 
فناوری ها در جهان بداند؛ اما کم کم 
ثابت می شود که یک امپراتور عریان 
است. هنگامی که جان انسان ها در 
خطر است و ما به خوبی سنگاپور، 
کره جنوبی و آلمان نیستیم، مشکل 
این نیست که همانند مورد ژاپن در 
سال 1۸53، به لحاظ فناوری عقب 
که  باشیم، بلکه مشکل این است 
دیوان ساالری و دولت نامحبوب، 
جزم اندیش، متعصب و منسوخ 
فدرال آمریکا، دیگر نمی تواند با انواع 
که در قرن 21 با آن ها  چالش هایی 

مواجه خواهیم بود، روبه رو شود.
پاندمی های جهانی، جنگ های 
سایبری و جنگ های اطالعاتی، 
که  همه این ها تهدیداتی هستند 
به وجــود مقامات باسواد و بسیار 
باانگیزه نیازمندند؛ سیستم مراقبت 

5. Chancellor Angela Merkel
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که همه جمعیت  و بهداشت ملی 
را تحت پوشش قرار دهد، مدارس 
دولتی که به دانش آموزان آموزش دهد 
تا عمیق بیندیشند و انعطاف پذیر 
کامی هایی را  باشند، خواهند بود. نا
که در حال حاضر برشمردیم، می توان 
تا حدودی به فرهنگ وفاداری ای 
نسبت داد که خود ترامپ سه سال 
است، دارد تالش می کند تا آن را در 
واشنگتن جای بیندازد. همین دو 
هفته پیش، او محافظ 2۹ ساله اش 
کــه خــود قباًل بــه خاطر  را )مـــردی 
فعالیت های مخفیانه و غیر صادقانه 
مالی، از کاخ سفید اخراج شده بود( 
یاست تیم تحقیق و بازرسی  به ر
کــرد. نقش  کــارکــنــان منصوب  از 
کارکنان،  تیم تحقیق و بازرسی از 
که تضمین دهــد تنها  ایــن اســت 
افرادی که کاماًل وفادار هستند، اجازه 
کنند.  کار  دارند برای رئیس جمهور 
ترامپ، همچنین با خودنمایی، 
کــه در جلسات  بقیه مقاماتی را 
دادرسی صادقانه شهادت دادند، 
اخراج کرد؛ عملی که سیگنال خطر 
راست گویی و حقیقت گویی را به 
دیگران می دهد. همه این ها چند 
نمونه اخیر از سبک دیکتاتوری های 
ترامپ است که بارها و بارها، توسط 
افراد زیادی شرح داده  شده اند. اکنون 
که چــرا دقیقًا همان  ما می بینیم 
ک  سبک )دیکتاتوری(، بسیار خطرنا
است و چرا رؤسای جمهور سابق 
از هر دو حزب سیاسی، عملکرد 
بسیار متفاوت تری داشته اند. در 
ی، هیچ کس  یک فرهنگ وفـــادار

که  گفت  به رئیس جمهور نخواهد 
گسترده،  شروع آزمایش های فوری 
می تواند عاقالنه باشد، زیرا هرکس 
کار را انجام دهد، ممکن  که این 
است از چشم رئیس جمهور بیفتد 
یا حتی اخراج شود. به غیر از این، 
کمی از افراد راست گو  عده بسیار 
در اطراف ترامپ باقی مانده است؛ 
که جرئت دارند و  درواقع، افرادی 
رئیس جمهور را عصبانی می کنند، 
این دولت و دیوان اداری آن را قباًل 

کرده اند. ترک 

بحرانی حاصل از دهه ها 
کم کاری و اهمال کاری

اما برخی از آنچه ما اکنون شاهد آن 
هستیم، ارتباط چندانی به ترامپ 
کژ کاری آمریکایی نیز نتیجه  ندارد. 
سیستم سالمت و بهداشت دوشاخه 
ما است که هم بهترین و هم بدترین 
سیستم در جهان است و با هیچ 
نوع پاسخ جمعی ملی، متناسب 
کنونی، نتیجه  نشده است. بحران 
دهه ها سرمایه گذاری کم در خدمات 
کم  بها دادن به نظام  شهروندی، 
ی در بخش سالمت عمومی  ادار
و سایر زمینه ها و مهم تر از همه، 
گرفتن طرح و برنامه ریزی  دست کم 
بلندمدت. از سال 2001 تا 2003، 
یادی درباره آمادگی  سرمقاله های ز
برای جنگ بیولوژیکی و پاندمی برای 
واشنگتن پست نوشتم؛ موضوعاتی 
که در آغاز، موردتوجه همه  بودند 
قرار داشتند و در آن زمان، برخی 
کالن، دقیقًا  از سرمایه گذاری های 

ی آن موضوعات انجام شد،  بر رو
که  به ویژه برای تحقیقات علمی 
کنون ما از آن ها سود خواهیم برد؛  ا
امــا ایــن موضوعات در سال های 
اخــیــر، دیــگــر در صــدر اخــبــار قــرار 
نگرفتند. سناتورها و در میان آن ها 
کو  جمهوری خواه میانه رو، سوزان 
لینز1 از ایالت ِمین،2 »آمادگی برای 
پاندمی« را موضوعی نمی دانست که 
ارزش داشته باشد تا برای آن پول 
خرج کنند. اپیدمی آنفوالنزای جدید، 
کافی مردم را نترساند. اخیرًا  به قدر 
ترامپ مقامات سالمت بین الملل را 
از شورای امنیت ملی کنار گذاشت، 
زیرا موضوع موردعالقه او یا درواقع 
موضوع موردعالقه بسیاری از مردم 

در واشنگتن نبود.
به عنوان یک کشور، ما به قدر کفایت 
در برنامه ریزی طوالنی مدت، خوب 
عمل نکرده ایم و جای تعجبی ندارد 
کید  که در سیستم سیاسی ما تأ
که هر رئیس جمهور،  شــده اســت 
اجازه نصب هزاران نماینده جدید 
را داشته باشد. از جمله مقاماتی 
ــه پــانــدمــی هــا فــکــر می کنند.  کــه  ب
کــار ضــرورت دارد؟ چرا  چــرا ایــن 
متخصصان اجازه ندارند تا باالترین 
کز  میزان نمایندگی های رسمی و مرا
تشخیص و کنترل را داشته باشند؟ 
ــاره مشکل عدم  مــن قباًل هــم دربـ
پیوستگی در سیاست خارجی 
نوشته ام. روســای جمهور جدید 
ــتــخــاب شـــده و فــکــر می کنند  ان
که آن هــا می توانند روابــط خــود با 
1. Susan Collins
2. Maine
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کشورها را دوبــاره مانند قبل  سایر 
که  گویی  کنند و به صلح برسند، 
کشورها، همه چیز را فراموش  سایر 
کرده اند و ما می توانیم با شادمانی، 
روابطمان را دوباره از سر بگیریم و 
که هر  کنیم. البته  از صفر شــروع 
کابینه  4 یا ۸ سال، باید اعضای 
جدید وجود داشته باشد اما آیا باید 
همه آن معاونت ها و نمایندگی ها 
و همچنین، نمایندۀ نمایندۀ نماینده 
آن ها تغییر کنند؟ همه این اتفاقات، 
ورای سایر آسیب شناسی های آشنا 
رخ می دهند؛ قطبی سازی شدید، 
تــرکــیــب ســیــاســت و ســرگــرمــی، از 
دست رفتن اعتماد به نهادهای 
دمــوکــراتــیــک، بستن چشم ها به 
کارمندان اداری  ی فساد، جرم  رو
و پول شویی، رشد نابرابری، تبدیل 
رسانه اجتماعی و بخشی از اخبار 

رسانه به منتقل کنندگان اطالعات 
کسب سود(؛ همه  نادرست )برای 
این ها بخشی از پس زمینه عمیق 

این بحران هستند.
که آیا این   البته مسئله این است 
کافی به ما شوک وارد  بحران، به قدر 
خواهد کرد که روش هایمان را عوض 
کنیم؟ ژاپنی ها درنهایت با چیزی 
گردان کشتی های  بیش از ترس، به 
کنش نشان دادند.  فرمانده ِپری وا
گزافه گویی دربــاره  آن هــا از الف و 
کشورشان، به عنوان قله زمین دست 
کشیدند، سیستم آمــوزشــی خود 
کرده، روش های علمی  را اصالح 
غربی ها را اتخاذ نمودند، دولت 
کــرده و  خــود را از نو سازمان دهی 
ی مدرن خلق نمودند.  نظام ادار
که به احیای  این تغییرات گسترده 

میجی1 معروف است و ژاپن را برای 
بهتر یا بدتر شدن وارد دنیای مدرن 
کرد. طبیعتًا طبقه مبارزان سامورایی 
قدیمی در برابر آن تغییرات، مقاومت 
کرد و عصبانی شد؛ اما آن زمان، 
تهدید جدید به قدری روشن و آشکار 
یادی آن را فهمیدند؛  که افراد ز بود 
آن ها دانستند که بسیج ملی ضرورت 
که  یادی فهمیدند  داشت و افراد ز
اوضاع برای همیشه به همان شکلی 
که قباًل بوده است، پیش نخواهد 
رفت. آیا مسئله ژاپن ممکن است 

در آمریکا نیز اتفاق بیفتد؟

منبع

این مطلب در 15 مارس سال 2020 در تارنمای آتالنتیک 
منتشر شده و در آدرس ذیل قابل دسترسی است:
https://www.theatlantic.com/ideas/
archive/2020/03/coronavirus-showed-
america-wasnt-task/608023/

1. Meiji Restoration

کا
ری

ی آم
نای

رو
ل ک

فو
مه ا

ه نا
یژ

- و
م( 

دو
ال 

)س
ه 5 

مار
- ش

ماه
ین 

ورد
فر

ونده ویژه پر

31



خوانــــش 

آینده جهان

آیا ویروس کرونا می تواند شکل 
جدیدی به نظم جهانی دهد؟

روایتناتوانیآمریکادررفعنیازهایداخلیولزومتوجهبهانجاماقداماتمناسب

کمپل1، رئیس و مدیر ارشد  کورت 
گروه آسیا2 -که از سال 200۹ تا 
2013، معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا در امور آسیای شرقی و 
اقیانوس آرام بوده است- و راش 
دوشی3 )مدیر مطالعات چین 
در موسسه بروکینگز4( در این 
مطلب، با عنوان »آیا ویروس 
کرونا می تواند شکل جدیدی 
که  بــه نظم جهانی دهـــد؟5« 
در 1۸ مارس 2020، در تارنمای 
نشریه فارین افرز منتشر شده 
که  است، بر این باور هستند 
چین برای رهبری بین المللی، 
در حــال مــانــور دادن اســت، 
درحالی که ایاالت متحده آمریکا، 
با قــدم هــای متزلزل به پیش 

1. Kurt M. Campbell
2. Asia Group
3. Rush Doshi
4. Brookings
5. The Coronavirus Could Reshape Global 
Order

می رود؛ و درصورتی که آمریکا 
در مسیر تمایل نظم جهانی 
کاری انجام ندهد،  به تغییر، 
ممکن اســت »لحظه سوئز« 
که برای انگلستان  همان طور 
رقم خورد، برای آمریکا نیز پدیدار 
شود. با این حال، نویسندگان 
توصیه هایی برای نجات رهبری 
آمریکایی در دوران رقابت با 
چین مطرح می کنند و شاید 
ساخت واکسن و انجام اقدامات 
خوب، یکی از این تالش ها در 
عرصه نقش آفرینی جهانی باشد.

بــا قرنطینه شــدن صدها میلیون 
کنار دنیا، بیماری  گوشه و  نفر در 
همه گیر کرونا، به یک رویداد جهانی 
گرچه نسبت  تبدیل شده است. ا
به پیامدهای بهداشتی و سالمت 
افراد، پیامدهای ژئوپلیتیک در وهله 
دوم قرار می گیرد، اما این تحوالت 

در درازمدت، نتایج مهمی را در بر 
خواهند داشت، به ویژه هنگامی که 
مسئله جایگاه جهانی ایاالت متحده 
در میان باشد. تمایل نظم جهانی 
یج  که در ابتدا، به تدر به این است 
کند. در  و سپس به یک باره تغییر 
سال 1۹56، یک مداخله ناشیانه 
ــز، موجب  ــوئ ــاز در س ــرسـ و دردسـ
پاشی قــدرت انگلستان شد و  فرو
پایان سلطنت انگلستان به عنوان 
یک ابــرقــدرت جهانی رقــم خــورد. 
امــــروزه، ســیــاســت گــذاران آمریکا 
گر ایاالت متحده  که ا باید بدانند 
ی  کار بــرای رسیدن به آن لحظه 
نکند، بیماری همه گیر ویروس کرونا 
می تواند، همان »لحظه سوئز« برای 

ایاالت متحده باشد.

واکنش نادرست آمریکا در قبال 
کرونا و مردودی تا این لحظه

کنون بر همگان به جز طرفداران   ا
ــیــن، واضـــح  ــه ب کــوت ســرســخــت و 
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کنش اولیه واشنگتن،  که وا است 
یک پاسخ سرهم بندی شده بوده 
اســـت. اقــدامــات اشــتــبــاه توسط 
کاخ  کلیدی، از ســوی  نهادهای 
سفید تا وزارت امنیت داخلی و 
کنترل و پیشگیری از  کز  حتی مرا
گیر، اعتماد عمومی  بیماری های وا
را به توانایی و صالحیت حکمرانی 
ایاالت متحده تضعیف کرده است. 
اظهارات عمومی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا، 
چه از داخل اتاق کار بیضی شکلش 
و چه توییت های صبحگاهی اش، 
گسترش عدم اعتماد عمومی و  در 
ایجاد سردرگمی، نقش مهمی ایفا 
کرده است. همزمان هر دو بخش 
دولتی و خصوصی، آمادگی الزم خود 
را برای ارائه پاسخی مناسب و تولید و 
توزیع ابزارهای آزمایش نشان ندادند. 
در سطح بین المللی نیز این بیماری 
ی ترامپ را  همه گیر، میل به تک رو
کرده و همین امر، موجب  تشدید 
شده است تا ناتوانی واشنگتن در 
ارائه پاسخی جهانی به این بحران و 
رهبری دنیا، در معرض دید همگان 
قرار بگیرد. موقعیت ایاالت متحده 
به عنوان رهبر جهانی در 7 دهه 
گذشته، نه تنها از ثروت و قدرت، 
بلکه به همان اندازه از مشروعیت 
داخلی دولت ایاالت متحده، توزیع 
کاالهای جهانی و توانایی و تمایل 
آمریکا به حل و پاسخ مناسب به 
بحران ها، به دست آمده است. حال 
کتور  ی همه گیر، سه فا این بیمار
اساسی ایاالت متحده برای رهبری 

جهانی را در بوته آزمایش قرار داده 
کنون، واشنگتن در این آزمون  و تا

مردود شده است.
ــا مــتــزلــزل شـــدن واشــنــگــتــن، در  ب
جبهه مقابل، پکن بــه سرعت و 
به طــرز مــاهــرانــه ای از اشتباهات 
ایــاالت مــتــحــده اســتــفــاده خواهد 
کرد و در این خأل به وجــود آمده، 
موقعیت خود را برای پر کردن جای 
خالی رهبری جهان، تقویت خواهد 
کشور در تالش است تا  نمود. این 
برای سیستم خود، حامیانی پیدا 
کند و به همین منظور، کمک های 
کرده  کشورها روانه  خود را به دیگر 
است. این اقدام جسورانه چین، 
نباید غلوآمیز دیده شود. با این همه 
چین نیز اشتباهات خود را داشته 
کشور  که این  است، به ویژه زمانی 
در مراحل اولیه این بیماری، قصد 
سرپوش گذاشتن بر روی آن را داشت 
و با این رفتار خود، به گسترش این 
کرد. با  بحران در سراسر دنیا کمک 
این حال، چین به خوبی می داند که 
گر به عنوان رهبر دنیا تلقی شود و  ا
آمریکا نیز در رهبری دنیا، ناتوان دیده 
شود یا تمایلی به آن نداشته باشد، 
این درک در دنیا به وجود خواهد 
که پکن به طور اساسی، جای  آمد 
آمریکا را در دنیا تغییر داده و رقابت 
کرده است. در قرن 21 را از آن خود 

اشتباهاِت صورت گرفته
کرونا -که  در پی وقوع شیوع ویروس 
ید-1۹  کوو ی  حاال به عنوان بیمار
شناخته می شود- اقدامات نادرست 

رهبران چین، جایگاه این کشور در 
دنیا را تحت الشعاع قــرار خواهد 
داد. این ویروس برای نخستین بار 
در نوامبر سال 201۹، در شهر ووهان 
چین دیده شد اما مقامات چینی 
چند ماه آن را پنهان و حتی پزشکانی 
ی  که آن را در مراحل اولیه بیمار
کــرده و  کــرده بودند، تنبیه  گــزارش 
موجب هدر رفت زمان طالیی برای 
مهار این بیماری به مدت 5 هفته 
شدند و اجازه ندادند، جامعه خود 
را برای مهار این بیماری آماده کند؛ 
همین طور در این مدت، مقامات 
چین مانع مسافرت دیگران نشدند و 
تست همگانی از افراد مشکوک به این 
بیماری نیز گرفته نشد. حتی با آشکار 
شدن این بیماری، پکن اطالعات را 
به شدت کنترل می کرد. کمک های 
ی  کنترل و پیشگیری بیمار مرکز 
را نپذیرفت، مسافرت نمایندگان 
سازمان جهانی بهداشت به ووهان 
را محدود ساخت و احتمااًل تعداد 
مبتالیان و مرگ ومیرها را نیز کمتر از 
آن تعداد واقعی اعالم نمود و بارها 
ید  کوو معیارهای ثبت موارد جدید 
کار،  که شاید این  1۹ را تغییر داد 
اقدامی عامدانه برای دست کاری 
تعداد رسمی موارد ابتال به این بیماری 

بوده است.
با بدتر شدن این بحران در ماه ژانویه و 
فوریه، برخی از ناظران گمان می کردند 
کمونیست چین  که جایگاه حزب 
برای رهبری جهان تضعیف شود. این 
موضوع از سوی دکتر »لی ِونلیانگ1« 

1. Li Wenliang
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گر این بیماری بود و خود نیز  -که افشا
بعدًا به دلیل بیماری کووید-1۹ فوت 
کرد- چرنوبیل چینی خوانده شد که 
برخی او را با مرد ایستاده در مقابل 
تانک، در میدان تیان آن من مقایسه 
که در  کردند. این در حالی است 
اوایل ماه مارس، چین پیروزی خود 
بر این بیماری را اعالم کرد. قرنطینه 
سنگین، ممنوعیت سفر و تعطیلی 
عمده فعالیت های روزانه در سراسر 
چین، اعتبار ازدست رفته چین را 
کشور بازگرداند.  تا حدی به این 
کــه از مــیــزان ابتال و  گــزارش هــایــی 
مرگ ومیر ارائه می شد، روند نزولی 
یه  کرد و درحالی که در ماه فور پیدا 
روزانه صدها کشته ثبت می شد، در 
اواسط ماه مارس، این آمار تک رقمی 
کنش  شــد. همچنین، در یــک وا

شگفت انگیز، شی جین پینگ1، 
رهبر چین که در هفته های اولیه این 
کرده بود،  بیماری سکوت اختیار 
خود را در مرکز اقدامات و واکنش ها 
به این بیماری قرار داد. او در این 

کرد. ماه، شخصًا از ووهان دیدار 
به رغم اینکه هنوز زندگی عادی به 
چین بازنگشته است )و همچنان 
در مورد صحت اطالعات این کشور 
سؤاالتی وجود دارد(، چین در تالش 
است تا این نشانه های اولیه موفقیت 
کند و  ــزرگ تبدیل  یــایــی ب را بــه رؤ
نقش خود را در بهبود آتی جهان 
پس از رفع این بیماری، به رغم سوء 
مدیریت های اولیه برجسته سازد. 
پکن به طرق مختلف، قصد دارد 
کند  کرنا  این موفقیت را در بوق و 
و برای این پیروزی خود، مخاطبان 

1. Xi Jinping

یـــادی بــه دســت آورد. مهم ترین  ز
که چین از مبارزه با  بخش روایتی 
این بیماری داشته، موفقیت های 
کشور بوده است؛ مجموعه ای  این 
از مقاالت، توییت ها و پیام های 
گون، در  گونا دولتی به زبــان هــای 
کردن موفقیت های  حال برجسته 
چین و فریاد زدن شیوه های چینی 
برای مهار این بیماری است. ژائو 
لــی جـــیـــان2، ســخــنــگــوی وزارت 
کرده  خارجه چین، اخیرًا اظهار 
کارایی و سرعت چین  که قدرت، 
ی، موجب  در مبارزه با این بیمار
ی  تحسین همگان شده است. و
ــزود: »چین استاندارد جدیدی  اف
ی همه گیر  بــرای مهار ایــن بیمار
به وجــود آورد.« مقامات مرکزی، 
کنترل شدیدی بر انتشار اطالعات 

2. Zhao Lijian
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داشته و روایات متناقض را حذف 
که از دل  می کردند. پیام های چین 
موفقیت هایش در مــبــارزه بــا این 
بیماری بیرون آمده است، درست 
در نقطه مقابل تالش های کشورهای 
غربی، به ویژه ایاالت متحده برای 
ــرار دارد؛  مــبــارزه بــا ایــن بیماری ق
شکست ایاالت متحده در تولید 
کافی کیت های آزمایشی، حکایت از 
این دارد که آمریکا، فقط در مقیاس 
اندکی توانسته از مردم آزمایش بگیرد 
یا اینکه زیرساخت های دولت ترامپ 
کافی بوده  برای مهار این بیماری، نا
است. پکن از روایت های موجود 
علیه آمریکا در رسانه های خود، 
کرده است؛ دیپلمات ها  استفاده 
و رسانه های دولتی این کشور، مدام 
برتری چین در مبارزه با این بیماری 
گوشزد  را به مخاطبان جهانی خود 
می کنند و خبرگزاری دولتی چین، 
شین هوا1، انتقادها علیه آمریکا را 
ینی همچون بی مسئولیتی  با عناو
و بی کفایتی نخبگان سیاسی در 

واشنگتن برجسته می سازد.
در این میان، حتی رسانه دولتی چین 
و مقامات این کشور، به رغم شواهد 
که علیه آن وجــود دارد،  متعددی 
اصرار دارند که ویروس کرونا در ابتدا 
در چین دیده نشده است و تالش 
می کنند، این گونه سرزنش هایی را که 
به خاطر این بیماری همه گیر علیه 
کاهش دهند.  کشور می شود،  این 
تالش چین برای انتشار این دیدگاه، با 
استفاده از شیوه روسی بوده که به روش 

1. Xinhua

ضداطالعات موسوم است و وزارت 
خارجه به وسیله دیپلمات هایش، 
آمریکا را متهم می کند که این بیماری 
توسط ارتش آمریکا در ووهان، منتشر 
شده است. البته این اقدامات چین 
با اخراج خبرنگاران چینی از آمریکا 
که قصد داشتند، مانع  همراه شد 
آسیب رسیدن به موقعیت رهبری 

چین در جهان شوند.

چین می سازد، دنیا استفاده می کند
کردن  که فراهم  آقای شی2 می داند 
کاالهای جهانی، می تواند صالحیت 
و قدرت چین برای رهبری در دنیا را 
صیقل دهد و به آن، اعتبار دوباره 
ببخشد. رئیس جمهور چین طی 
گذشته، تشکیالت  چندین سال 
امـــور خــارجــه چین را وا داشــتــه تا 
ــالح »رهــبــری جهانی«  بــه فکر اص
کرونا این  که حاال ویروس  باشند 
کرده  فرصت را بــرای چین فراهم 
است تا به نظریه خود، جامه عمل 
بپوشاند. در ایــن راســتــا، چین با 
کمک های مادی ازجمله  نمایش 
تحویل دستکش، دستگاه تنفس 
مصنوعی و دارو، توانسته است 
این مرحله را به خوبی پیش ببرد. 
کرونا، چین، مقدار  در آغاز بحران 
زیادی از این محصوالت را خود وارد 
کرده یا تولیداتش را صرف بیماران 
داخلی می کرد؛ اما حاال این کشور، 
به موقعیتی رسیده است که آن را به 
دیگر کشورها صادر می کند. زمانی 
که هیچ یک از کشورهای اروپایی به 

2. Xi

درخواست های فوری ایتالیا برای 
تجهیزات پزشکی و لباس های 
مــخــصــوص مــحــافــظــتــی پــاســخ 
ندادند، چین آشکارا متعهد شد 
تور )دستگاه  که 1000 دستگاه ونتیال
کسیژن(، 2 میلیون ماسک، 100  ا
هزار دستگاه تنفس مصنوعی، 20 
هزار لباس مخصوص محافظتی و 
کشور  کیت آزمایش به این  5 هزار 
بفرستد. چین، همچنین تیم پزشکی 
کــرد و  کشورها  ــه دیگر  خــود را روان
250 هزار ماسک به ایران و برخی 
تجهیزاتش را به صربستانی فرستاد 
که رئیس جمهور کشورش، همبستگی 
پا را یک افسانه خوانده و گفته  با ارو
که می تواند به ما  بود، تنها کشوری 
کمک کند، چین است. َجک ما3، 
مؤسس شرکت علی بابا نیز قول داده 
تا کیت های آزمایش و ماسک های 
بیشتری به آمریکا بفرستد و همزمان 
نیز قول ارائه 20 هزار کیت و 100 هزار 
کشور آفریقایی  ماسک را به 54 

داده است.
کمک های مادی پکن، این واقعیت 
ساده را برجسته می سازد که بخش 
عمده ای از جهان بــرای مبارزه با 
کرونا، به محصوالت چینی  ویروس 
کشور پیش تر  وابسته اســت. ایــن 
تولیدکننده عــمــده ماسک های 
جراحی بود و حاال از طریق صنایع 
زمان جنگ ، دست به تولید بیشتر 
زده است؛ تولید ماسک را ده برابر 
افزایش داده  و با این ظرفیت، فرصت 
استفاده جهانی از ماسک تولیدی 

3. Jack Ma
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چین را فراهم نموده است. چین، 
همچنین تقریبًا نیمی از ماسک های 
که برای  »N ۹5« را تولید می کند 
کارکنان پزشکی، از اهمیت حیاتی 
بــرخــوردار اســـت. پکن صنایع را 
کرده است تا این محصول  مجبور 
کنند و آن را به طور مستقیم  را تولید 
در اختیار دولــت قــرار دهند و به 
این طریق، یک ابزار پزشکی دیگر 
ی بــرای توسعه سیاست  بــه ابـــزار
خارجی چین بدل می شود. در همین 
حال، آنتی بیوتیک ها برای بیماری 
ــد-1۹، بسیار حائز اهمیت  ی ــوو ک
است و چین، قسمت اعظمی از 
مواد الزم برای تولید این نوع داروها 
کمک های مادی  را تولید می کند. 
پکن این واقعیت را تقویت می کند 
که بخش عمده ای از جهان برای 
کرونا، به این کشور  مبارزه با ویروس 

وابسته است.

آمریکا در رفع نیازهای اولیه 
خود نیز ناتوان است

در مقابل، ایاالت متحده آمریکا 
کــه دارد،  کمبودهایی  بــه دلــیــل 
حتی نمی تواند نیازهای خــود را 
کند و تنها توانسته است،  برطرف 
به مناطق بسیار پرخطر کمک  کند. 
ک است؛ این باور  این تصویر ترسنا
وجود دارد که ذخایر استراتژیک ملی 
ایاالت متحده و ذخایر ملی تجهیزات 
که تنها  دارویــی، به گونه ای است 
برای یک درصد ماسک و دستگاه 
تنفس مصنوعی و شاید 10 درصد 
ی های  تور برای مهار بیمار ونتیال

همه گیر وجود داشته باشد. این در 
کمبودهای  که مابقی  حالی است 
آمریکا، باید از چین وارد شود. به 
همین ترتیب، سهم چین در بازار 
آنتی بیوتیک های ایاالت متحده، 
که بیشتر  بیش از ۹5 درصد است 
ترکیبات این دارو، در داخل آمریکا 
قابل تولید نیست. اگرچه واشنگتن 
در آغــاز بحران به چین و دیگران 
کرد اما با افزایش نیازهایش،  کمک 
اکنون کمتر می تواند چنین کاری را 
انجام دهد. در مقابل، پکن، دقیقًا 
که نیازهای جهانی افزایش  زمانی 
کــرده اســت، می تواند نقش  پیدا 
کمک ها توسعه دهد.  خود را برای 
باوجوداین، پاسخ به بحران، فقط 
مربوط به کاالهای مادی نیست. در 
جریان بحران ابوال1 در سال 2014 و 
2015، ایاالت متحده ده ها کشور را 
هماهنگ و رهبری کرد تا این بیماری 
گسترش  کنند تا مانع از  را مهار 
ایــن بیماری شــود. دولــت ترامپ 
کنون، از تالش های مشابه برای  تا
رهبری جهان در مبارزه با ویروس 
کرونا دریغ کرده است. حتی در این 
زمینه، فقدان هماهنگی با متحدان 
دیده می شود. برای مثال، واشنگتن 
پیش از اعمال ممنوعیت سفر از 
پایی خود از  پا، به متحدان ارو ارو

قبل اطالع رسانی نکرد.
کمپین  در مــقــابــل، چــیــن یـــک 
دیپلماتیک قوی برای خود فراهم 
یدئوکنفرانس ،  آورده و از طریق و
ک  اطالعات خود را با دنیا به اشترا

1. Ebola

کــه از  ــایـــی را  گــذاشــتــه و درس هـ
گــرفــتــه، در اختیار  ی  ایـــن بــیــمــار
دنیا قرار داده است؛ مانند عمده 
دیپلماسی های چین که این تالش ها 
از طریق نهادهای حاضر در منطقه 
یا هیئت های دیپلماتیک منطقه ای 
این کشور صورت می گیرد. این موارد 
کشورهای  شامل تماس هایی با 
اروپای شرقی، از طریق مکانیزم »17 
+ 1« یا دبیرخانه سازمان همکاری 
شانگهای، با 10 ایالت جزایر اقیانوس 
گروه ها در سراسر آفریقا،  آرام و سایر 
پا و آسیا است. چین در تالش  ارو
است تا با چنین ابتکار عمل هایی، 
خود را بیش ازپیش تبلیغ و مطرح 
کــه در  کــنــد. تقریبًا هــر داســتــانــی 
صفحات اول چین دیده می شود، 
کشور  چیزی جــز تــالش هــای ایــن 
کمک های اطالعاتی و  برای ارائه 
کید بر  کشورها و تأ کاالیی به سایر 

یکرد پکن نیست. برتری رو

چگونه رهبری کنیم؟
مهم ترین سرمایه چین برای رهبری 
کرونا  جهان، روبه رو شدن با ویروس 
گسترده  که به طرز عجیبی  است 
شده است و عدم کفایت آمریکا در 
مواجهه با این بیماری، چین را به 
سمت رهبری جهان سوق می دهد؛ 
بنابراین موفقیت چین به همان 
کشور  که به تالش های این  اندازه 
بستگی دارد، به آنچه در واشنگتن 
در حال وقوع بوده نیز وابسته است. 
در بحران جاری، واشنگتن می تواند 
همچنان، همانند یک رهبر عمل 
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کند زیرا جز رهبری هم از آن انتظار 
نمی رود؛ اداره مشکل در داخل کشور، 
تهیه وسایل موردنیاز در جهان و 
هماهنگ سازی یک پاسخ جهانی؛ 
با این کارها آمریکا می تواند، همه چیز 
کند. اولین  را بــه نفع خــود تمام 
مورد، یعنی ممانعت از شیوع این 
بیماری در داخل کشور و محافظت 
از جمعیت های آسیب پذیر در 
ایاالت متحده آمریکا، یک اقدام 
ضروری و حیاتی به حساب می آید 
اما نحوه اداره این بیماری در داخل 
آمریکا، دارای پیامدهای ژئوپلیتیک 
که می تواند، نقش مهمی در  است 
عدم اعتماد یا بازگرداندن اعتماد به 
آمریکا ایفا کند. برای مثال اگر دولت 
فدرال، بالفاصله از تولید ماسک، 
کسیژن در داخل  دستگاه تنفس و ا
کرده و در شرایط اورژانسی  حمایت 

این بیماری همه گیر، همان پاسخ 
شایسته زمان جنگ را بدهد، با این 
کار می تواند هم جان آمریکایی ها را 
نجات دهد و هم به سایر کشورهای 
کاهش فقدان ملزومات  جهان در 

کمک نماید. جهانی 
درحالی که ایاالت متحده در شرایط 
فعلی قادر به تأمین نیازهای خود برای 
مهار این بیماری همه گیر نیست، 
اما می تواند در بیوتکنولوژی و یافتن 
واکسن، نقش مهمی ایفا کند. دولت 
آمریکا می تواند با ارائه مشوق هایی به 
آزمایشگاه ها و شرکت های آمریکایی، 
کمک نماید که »پروژه منهتن1« را به 
گیرند تا یک واکسن بسازند،  دست 
کلینیکی به سرعت  در آزمایش ها 
کرده و سپس، به تولید  آن را تست 
انبوه آن بپردازد. تالش ها برای تولید 

1. Manhattan Project

کسن این بیماری، نیاز به  دارو و وا
سرمایه گذاری های سرسام آور دارد و 
تنها تأمین مالی های سخاوتمندانه 
دولت، می تواند این روند را بهبود 
بخشیده یا تسهیل کند. شایان ذکر 
که علی رغم سوء مدیریت  است 
واشنگتن، ایـــاالت و دولــت هــای 
محلی، دانشگاه ها، سازمان مذهبی 
و غیرانتفاعی، منتظر اقدام دولت 
فدرال ننشسته و خود، رأسًا اقداماتی 
کسن یا دارو انجام  را برای کشف وا
می دهند؛ محققان و شرکت هایی 
که با هزینه دولــت آمریکا تأمین 
مالی می شوند، پیشرفت هایی در 
کسن نموده اند، حتی  تولید یک وا
ممکن است در بهترین سناریوی 
کسن این بیماری، زودتر  ممکن، وا

از موعد تولید و تهیه شود.
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 بااین وجود، حتی اگر واشنگتن فقط 
بر روی نیازهای داخلی متمرکز شود، 
کنش هماهنگ جهانی  نباید از وا
غافل گردد. فقط یک رهبری قدرتمند 
می تواند مشکالت هماهنگی جهانی 
در رابطه با محدودیت سفر، اشتراک 
اطالعات و گردش کاالهای مهم را 
که  کند. دهه ها است  حل وفصل 
ایاالت متحده آمریکا، موفقیت خود 
را در زمینه این گونه رهبری نشان داده 
که باید ادامه داشته باشد.  است 
این رهبری نیازمند هماهنگی با 
کرونا نباید  چین اســت و بحران 
صحنه جنگ روایت ها در خصوص 
این که چه کسی بهتر توانسته است، 
پاسخ مناسب دهد، باشد. با تکرار 
که کشور چین،  مکرر این حقیقت 
ی است )و  منشأ شیوع این بیمار
علی رغم تبلیغات وسیع چین، 
همه هم این موضوع را می دانند( 
یا این گونه لفاظی ها با کشور چین، 
چه چیز نصیبمان خواهد شد؟ 

درحالی که چین، آمریکا را متهم به 
نشر این بیماری در چین می کند، 
واشنگتن نیز باید پاسخ مناسب به 
این اتهامات بدهد اما نباید چین را 
در مرکز سیل اتهامات قرار دهد. بیشتر 
کشورهایی که در حال دست وپنجه 
کــردن با این چالش هستند،  نرم 
ترجیح می دهند پیامی را بخوانند 
که بر جدی بودن چالش مشترک 
جهانی و مسیرهای احتمالی پیش 
کید می کند )از قبیل نمونه های  رو تأ
کرونا  موفقیت آمیز پاسخ به ویروس 
در کشورهای دموکرات مانند تایوان 
و کره جنوبی(. کارهای زیادی وجود 
دارد که واشنگتن و چین با همکاری 
هم می توانند به صالح جهان انجام 
ی  دهند، از جمله: هماهنگ ساز
کسن و  ی یافتن وا تحقیقات بر رو
آزمایش های کلینیکی و همچنین، 
مشوق های مالی، تبادل اطالعات و 
همکاری برای بسیج صنعتی )برای 
مثال، بسیج کردن دستگاه ها برای 

تولید اجزای دستگاه های تنفس 
تور(.  مصنوعی یا بخش های ونتیال
درنهایت، ویروس کرونا می تواند زنگ 
بیدارباش برای ما باشد و موجب 
تحقق پیشرفت در سایر چالش های 
جهانی -که به همکاری چینی ها و 
آمریکایی ها نیاز دارد- مانند تغییر 
آب وهوا شود. چنین اقدامی نباید 
پذیرش قدرت چین انگاشته شود 
کشورهای جهان نیز، نباید  و سایر 
چنین برداشتی داشته باشند بلکه، 
درواقـــع، احیای اعتماد به آینده 
رهبری آمریکا است. آمریکا می تواند 
با انجام اقدامات خوب، از بحران 

کنونی، سربلند بیرون آید.

منبع

این مطلب در 1۸ مارس سال 2020 در تارنمای 
نشریه فارین افرز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.foreignaffairs.com/articles/
china/2020-03-18/coronavirus-could-
reshape-global-order
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کرونا و نظام سالمت آمریکا
بررسیچالشهاینظامسالمتایاالتمتحده

سجاد آذری نجف آبادی
□ پژوهشگر و تحلیل گر حقوق و جامعه آمریکایی
□ همکار در اندیشکده مطالعات آمریکا

ویـــــدادنامه ر

کرونا  گیر شدن اپیدمی  با فرا
در ســطــح جــهــان، درنــهــایــت، 
ایاالت متحده نیز مجبور به 
اعتراف درباره ابتال شهروندان 
کشورش به ایــن بیماری شد؛ 
کـــه بـــا مـــرگ چند  اعــتــرافــی 
آمریکایی توسط این ویروس 
ــــود. آمــریــکــایــی هــا  هــمــزمــان ب
در حالی بــه مصاف ویــروس 
ــه مــدت هــا  ک ــا مـــی رونـــد  ــرون ک
کارآمدی نظام  است موضوع نا
کید  کشور، مورد تأ سالمت این 

کارشناسان قرارگرفته است.

ــررســی مــیــزان آمــادگــی  بــه مــنــظــور ب
ــرای مــقــابــلــه با  ــ ایــاالت مــتــحــده ب
یابی ها  کرونا، نگاهی به ارز ویروس 
در خصوص نظام سالمت آمریکا 
یم؛ آمار سال 201۹ سازمان  می انداز
همکاری های اقتصادی و توسعه 
OECD(1( درباره وضعیت بهداشت 
و درمان کشورهای عضو این سازمان، 

1. The Organization for Economic Co-operation 
and Development

می تواند مبنای خوبی برای مقایسه 
وضعیت بــهــداشــت و درمـــان در 
کشورهای  ایاالت متحده و دیگر 

قابل مقایسه با آن باشد.

هزینه های بی نتیجه آمریکا 
در بخش بهداشت و درمان

بر اساس آمار OECD، ایاالت متحده 
نسبت به دیگر کشوهای عضو این 
سازمان، میزان بیشتری از درآمد ملی 
خود را به مراقبت های بهداشتی 
اختصاص می دهد. به طور متوسط  
، هزینه  مراقبت های بهداشتی در 
کلی  کشورها مطابق با رشــد  ایــن 
اقتصاد در یک دهه گذشته است. 
از زمان بحران مالی، به طور متوسط 
هزینه های بهداشت و درمان،   ساالنه 
۸/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی 
)GDP( کشورهای عضو OECD را به 
خود اختصاص می دهد. بااین حال، 
هزینه های بهداشت و درمــان در 
ایاالت متحده، از 16/4 درصد تولید 
ناخالص داخلی در سال 200۹ به 
16/۹ درصد تولید ناخالص داخلی 

که باالترین  در سال 201۸ رسیده 
کشورهای عضو  میزان میان تمام 

OECD است.
کشور برای  که یک  میزان منابعی 
ــود  ــی خ ــت ــداش ــه مـــراقـــبـــت هـــای ب
ــاس  ــر اس اخــتــصــاص مـــی دهـــد، ب
مقتضیات سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی خاص آن متفاوت است 
کشورهای ثروتمند  اما به طورکلی، 
مانند ایاالت متحده، هزینه بیشتری 
را برای مراقبت های بهداشتی نسبت 
کشورها صرف می کنند.  به دیگر 
به همین ترتیب، در مقایسه میان 
آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند در 
میزان صرف هزینه برای سالمتی هر 
فرد نسبت به GDP این کشورها نیز 
آمریکا، بیشترین نسبت را دارد؛ یعنی 
بیشترین میزان از تولید ناخالص 
ملی خود را برای هر فرد در بخش 
سالمت هزینه می کند. ایاالت متحده 
در سال 201۸، حدود 10/600 دالر 
برای هر فرد در بخش مراقبت های 
که باالترین  کرد  بهداشتی هزینه 
سرانه هزینه  مراقبت های بهداشتی 
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در میان کشورهای OECD محسوب 
ــرای مقایسه، سوئیس  مــی شــود. ب
کشور پردرآمد با سرانه ای  دومین 
حـــدودًا 7/300 دالر بــرای هزینه 
مراقبت های بهداشتی بود، همه 
کــه در آن  ایــن هــا در حالی اســت 
سال، میانگین هزینه سرانه بخش 

کشورهای ثروتمند  بهداشت برای 
OECD، به استثنای ایاالت متحده، 
تنها 3300 دالر بوده است؛ چنین 
که  مقایسه هایی نشان مــی دهــد 
ایاالت متحده در حال صرف مقدار 
نامتناسبی هزینه برای مراقبت های 

بهداشتی است.

چرا ایاالت متحده مبلغ 
بیشتری برای هزینه های 
بهداشتی صرف می کند؟

هزینه های بهداشت و درمــان با 
ضرب استفاده )تعداد سرویس های 
مورداستفاده( بر قیمت )مبلغ هزینه 
یــس( محاسبه مــی شــود و  هــر ســرو
افزایش هر یک از این عوامل، می تواند 
ــه افـــزایـــش هــزیــنــه مــراقــبــت هــای  ب
بهداشتی منجر شود. با وجود سرانه 
دو برابری مراقبت های بهداشتی در 
آمریکا، نسبت میزان استفاده از آن 
 ،OECD با سایر کشورهای ثروتمند
تفاوت چندانی ندارد؛ بنابراین، به 
نظر می رسد که قیمت ها عامل اصلی 
اختالف هزینه ها میان ایاالت متحده 
کشورهای ثروتمند باشد.  و سایر 
در حــقــیــقــت، صــرف نــظــر از نــرخ 
استفاده، قیمت ها در ایاالت متحده 
نسبت به دیگر کشورها باالتر است. 
بــه عــنــوان مــثــال، ســامــانــه ردیـــاب 
سیستم سالمتی پیترسون-کایزر،1 
خاطرنشان می کند که ایاالت متحده 
کوتاه  تر،  دارای اقامت بیمارستانی2 
کمتر  جراحی های آنژیوپالستی3 
و تعویض زانــو4 بیشتر در مقایسه 
کشورهای ثروتمند است،  با دیگر 
بااین حال، قیمت هرکدام از این 
موارد در ایاالت متحده گران تر است. 
عوامل احتمالی بسیاری وجود دارد 
که چرا قیمت  مراقبت های بهداشتی 
در ایاالت متحده، باالتر از سایر 
کشورها است؛ از انحصاری بودن 
1. the Peterson-Kaiser Health System Tracker
2. hospital stays
3. angioplasty surgeries
4. knee replacements
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بیمارستان ها -که منجر به عدم 
کارآمدی  رقابت می شود- گرفته تا نا
بروکراسی اداری، موجب پیچیدگی 
بهداشتی  مراقبت های  سیستم 
ــاالت مــتــحــده شـــده اســــت. در  ای
حقیقت، هر شهروند ایاالت متحده 
بیش از ۸00 دالر برای کارهای اداری 
که تقریبًا پنج برابر  هزینه می کند 
بیشتر از میانگین کشورهای ثروتمند 
و بوده و همچنین، به طور قابل توجهی 
که در  بیشتر از هزینه هایی است 
آمریکا برای مراقبت های پیشگیرانه 

یا طوالنی مدت هزینه می شود.
گــر هزینه های بــاالتــر بــرای  شاید ا
مراقبت های بهداشتی1 به نتایج 
ــراد منجر  بهتری بــرای سالمتی اف
می شد، سودمند بود اما با وجود 

1. healthcare

هزینه های باالتر برای مراقبت های 
بهداشتی، نتایج برای آمریکایی ها 
بهتر از سایر کشورهای توسعه یافته 
نیست. ایاالت متحده واقعًا در برخی 
از معیارهای بهداشت عمومی2 مانند 
امید به زندگی3، مرگ و میر نوزادان4 
کنترل نشده،5 عملکرد  و دیابت 
 How does the U.S.( .بدتری دارد
 healthcare system compare to

)other countries?, 2019

سنجش کیفیت نظام 
سالمت آمریکا

کیفیت  یک روش بــرای سنجش 
سیستم مراقبت های بهداشتی، 

2. health metrics
3. life expectancy
4. infant mortality
5. unmanaged diabetes

بررسی نرخ مرگ و میر6 است. نرخ 
مرگ ومیر می تواند تحت تأثیر عوامل 
که یکی از آن ها،  بی شماری باشد 
کــیــفــیــت ســیــســتــم مــراقــبــت هــای 
بهداشتی در برابر بیماری ها است. 
نرخ مرگ و میر )تعداد مرگ و میر در 
هر 100000 نفر، تعدیل شده بر اساس 
کشورها( در  اختالف سنی میان 
کشورهای  ایاالت متحده و دیگر 
توسعه یافته، قابل مقایسه است؛ 
درحالی که از سال 1۹۸0 تا 2015، 
نرخ کلی مرگ و میر در ایاالت متحده 
2۹ درصد کاهش یافته اما این عدد 
کشورهای توسعه یافته، با  در دیگر 
کاهش 54 درصــدی روبــه رو بوده 

است.

6. mortality rates
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که سیستم  هرچند انتظار نمی رود 
مراقبت های بهداشتی در همه موارد 
مانع از مرگ شود، اختالف ها در نرخ 
مرگ و میر قابل پیشگیری،1 نشان 
کــه چــه مــقــدار خدمات  مــی دهــد 
درمانی به طور مؤثر انجام می شود. 

1. amendable mortality indicate

کیفیت  شـــاخـــص دســتــرســی و 
بهداشت و درمانHAQ( 2( مبتنی بر 
مرگ ومیر قابل پیشگیری، در سنین 
که میزان خطرهای  متعارف است 
که  مــتــعــارف بـــرای 32 علتی را 
مراقبت های بهداشتی به موقع و 

2. The Healthcare Access and Quality

مؤثر می تواند به صورت بالقوه از آن ها 
جلوگیری کند، محاسبه می نماید. 
بر اساس اطالعات منتشرشده از 
مطالعه بار جهانی بیماری3، شاخص 
HAQ از 0 تا 100 مقیاس بندی شده 
که نمرات پایین، نشانگر مرگ و میر 

3. the Global Burden of Disease
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ــاال بـــرای دالیـــل قابل پیشگیری  ب
به وسیله مراقبت های بهداشتی 
اســت، درحــالــی کــه نــمــرات باالتر 
نشانگر میزان مرگ و میر پایین تر و 
کیفیت بهتر و دسترسی  درنتیجه، 
به مراقبت بهداشتی است. بر این 
اساس، ایاالت متحده آمریکا میان 
شاخص های HAQ با نمره ۸۸/7 
کشورهای قابل مقایسه، رتبه  میان 

آخر را دارد.
انــدازه گــیــری مرگ و میر زودرس1 با 
استفاده از سال های ازدست رفته 
زندگیYLL( 2(، گزینه ای برای بررسی 
نرخ کلی مرگ و میر است؛ این معیار 
کردن تعداد کل سال های  با اضافه 
که قبل از سن مشخص  افـــرادی 
فوت شده اند به نسبت سال هایی 
که انتظار می رفته اســت، زندگی  
کنند )مثاًل 70 سال(، اندازه گیری 
می شود. به عنوان مثال، فردی که در 
سن 45 سالگی درگذشته است، 
25 سال YLL دارد و به عنوان یک 
مقیاس، وزن بیشتری را برای مرگ 
در سنین جوان تر فراهم می کند. 
هرچند ایاالت متحده و کشورهای 
همسان عضو OECD در 25 سال 
گذشته، در کاهش YLL پیشرفت 
کرده اند -که به ترتیب 23% و %42 
کاهش یافته است- بااین حال آمریکا 
همچنان با حاشیه قابل توجهی 
)2۸2/12 در برابر YLL 764/7 در 
کشورها را دنبال  سال 2017(، این 
می کند. معدل سال های زندگی 

1. Premature deaths
2. Years of Life Lost

با ناتوانیDALY( 3(، مقیاس بار 
بیماری است و نرخ آن در هر 100 هزار 
نفر، تعداد کل سال های ازدست رفته 
در ناتوانی و مرگ زودرس را نشان 
می دهد. اگرچه DALY از سال 2000 
در ایاالت متحده و دیگر کشورهای 
قابل مقایسه کاهش یافته، بااین حال 
آمریکا همچنان دارای باالترین نرخ 
معدل سنی نسبت به دیگر کشورهای 
همسان است. در سال 2017، نرخ 
DALY در ایاالت متحده، 31 درصد 
باالتر از میانگین کشور قابل مقایسه 
 Bradley Sawyer and( .بوده است

)Daniel McDermott, 2019

کرونا در ایاالت متحده
ــتــشــار خــبــر اولــیــن  ــان بـــا ان ــم زمـ هـ
مـــوارد ابتال شــهــرونــدان آمریکایی 
کرونا، پایگاه خبری آمریکایی  به 
کسیوس به نقل از یک دانشمند  آ
زیرمجموعه دولت فدرال، از احتمال 
آلــوده بــودن آزمایشگاهی در شهر 
که دولت آمریکا در  آتالنتا خبر داد 
کیت های تست  آن، به ساخت 
کرونا اشتغال داشته اســت. پس 
از انتشار این خبر، دولت آمریکا 
یاست دونالد ترامپ، دستور  به ر
انجام تحقیقات مستقل درباره این 
آزمایشگاه را -که زیرمجموعه »مرکز 
ی ها«  کنترل و پیشگیری از بیمار
در ایاالت متحده است- صادر و 
کیت  در این مجموعه را  ساخت 
کرد. هرچند مقام های ارشد  معلق 
که ناظران غذا  آمریکایی نگفته اند 

3. Disability adjusted life years

و دارو دقیقًا در آزمایشگاه آتالنتا 
کــرده انــد اما  چــه چیزی مشاهده 
که این آزمایشگاه، یک  گفته شده 
فرمول آزمایشی برای انجام تست 
ویروس کرونا طراحی کرده و در حال 
کیت های آزمایشی برای  ساخت 
آزمایشگاه های سراسر ایاالت متحده 

بوده است.
والــتــر شــوئــب، رئــیــس دفــتــر سابق 
مالحظات اخالقی دولت آمریکا، 
در چندین پیام توئیتری از تالش 
کنترل خبررسانی در مــورد  ــرای  ب
کرونا توسط دولت آمریکا خبر داد 
کــاخ سفید، مقامات  و نــوشــت: 
بهداشت آمریکا را از انتشار هرگونه 
که به  کرونا  اطالعات درباره ویروس 
تأیید معاون ترامپ نرسیده باشد، 
ممنوع کرده است. کسانی که از این 
کنند، مشمول  ممنوعیت تخلف 
جریمه سنگین چند ده سال انفصال 
از خدمت حرفه ای در بخش های 
عمومی و قطع بیمه سالمت خواهند 
شد. وی در پیام دیگر خود، با بازنشر 
توئیتی از یک خبرنگار آمریکایی که 
کنترل و پیشگیری  نوشته بود، مرکز 
از بیماری ها در آمریکا، از افشای 
که آزمایش  تعداد آمریکایی هایی 
کرونا مثبت  آنان در ابتال به ویروس 
بوده است، نوشت: فساد پیامدهایی 
دارد. شوئب در توئیت دیگری نیز 
آورد: این تالش ها توسط ترامپ، 
گسترده تر او برای  بخشی از جنگ 
خــدمــات مــدنــی اســـت. حمایت 
از خدمات مدنی از جمله برنامه 
کــار، مــردم را از سیاسی  مدیریت 
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کــردن خدمات مدنی محافظت 
که  می کند؛ اما ترامپ می خواهد 
مقامات، فقط به او وفادار باشند، 
نه به قانون اساسی. حال در شرایطی 
که ثابت شده است، افزایش بودجه 
بخش بهداشت نیز نمی تواند تأثیر 
زیادی در افزایش سالمت شهروندان 

ایاالت متحده داشته باشد، اعالم 
شد که اعضای مذاکره کننده کنگره 
و دولــت آمریکا بر سر تخصیص 
مبلغ ۸/3 میلیارد دالر برای مقابله 
کرونا در این کشور،  با شیوع ویروس 

به توافق رسیدند.
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مهم ترین روایت رسانه های آمریکایی در ماهی که گذشت

روایت آمریکایی از تأثیرات شیوع ویروس کرونا 
تا شکست دموکراسی در ایاالت متحده

رصد هشت رسانه آمریکایی

ــه  آمــریــکــایــی  ــ ــان هـــشـــت رســ
)وال اســــــتــــــریــــــت ژورنــــــــــال، 
نیویورک تایمز، واشنگتن پست، 
سی ان ان، ام اس ان بی سی، 
کس نیوز و  هافینگتون پست، فا
گذشته،  بریت بارت( در یک ماه 
به موضوعات مختلفی در حوزه 
افول ایاالت متحده مانند پیرمرد 
بـــودن رئیس جمهور آمریکا، 
ــی مــلــی« در صـــورت  ــوایـ »رسـ
شناسایی مــیــزان واقــعــی فقر 
در آمریکا، سقوط 20 درصد 
بازار سهام آمریکا، بیکار شدن 
کارگران بخش توزیع و افزایش 
کرونا، ترامپ  هزینه ها پس از 
موجب سقوط دموکراسی در 
جهان، شکست سیستم سیاسی 
با استیضاح ترامپ، عدم آمادگی 
زندان های آمریکا در برابر شیوع 
کرونا و همچنین، سقوط  ویروس 
درآمدهای مردان در 25 سال 
که در ذیل  گذشته پرداخته اند 

بدان اشاره می شود.

کناره گیری وارن،  سی  ان  ان: با 
رئیس جمهور بعدی آمریکا مردی 

در دهه 70 زندگی خواهد بود
سی  ان  ان نوشت: ما هنوز نمی دانیم 
چه کسی در ماه نوامبر، در انتخابات 
عمومی از طرف دموکرات ها شرکت 
خواهد کرد، اما با خروج الیزابت وارن 
از رقابت ها، تقریبًا مطمئن هستیم 
که یکی از دو مرد سفیدپوست )جو 
بایدن یا برنی سندرز( که در اواخر دهه 
70 زندگی خود هستند، در برابر دونالد 
ترامپ )یک مرد سفیدپوست که در 
اوایل دهه 70 زندگی خود است(، 
)Wolf, 2020(  .رقابت خواهند کرد

فاکس نیوز: شناخت میزان 
واقعی فقر در آمریکا، 

»رسوایی ملی« خواهد بود
کس نیوز آورده است: الکساندرا  فا
کورتز نماینده دموکرات،  اوکاسیو 

در جلسه کمسیون نظارت مجلس 
در مورد اظهارات خود درباره برنامه 
پیشنهادی ترامپ برای تغییر نحوه 
محاسبه خط فقر -که آن را تهدیدی 
کودکان آمریکا خوانده بود-  برای 
کــه شناختن  کـــرده اســت  کید  تأ
میزان واقعی فقر در آمریکا، رسوایی 
 Ocasio-Cortez:( .ملی خواهد بود
 Recognizing the true scale of
 poverty in America would be a

)‘national scandal’, 2020

وال استریت ژورنال: کرونا 
کارگران بخش توزیع آمریکا را 

بیکار و هزینه ها را افزایش داد
گزارشی  وال اســتــریــت ژورنـــال در 
نــوشــت: در حــالــی اســتــخــدام در 
شرکت های توزیع در ماه فوریه سقوط 
که سایر ارائه دهندگان  کرده است 
بــخــش حــمــل و نــقــل و تــدارکــات، 
شغل هایی را اضافه کردند؛ موضوعی 
که نشانگر یک تصویر اقتصادی 

تریــــــــــبون
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مختلط در هفته های قبل از فراگیری 
کــرونــا در ایاالت متحده  ــروس  ویـ
است. طبق آمار و ارقام مقدماتی 
فصلی تنظیم شده توسط دفتر آمار 
آمریکا -که روز جمعه منتشر شد- 
پیک ها و شرکت های نامه رسان 
که بسته ها را به خانه ها و مشاغل 
تحویل می دهند، حقوق بگیران 
کاهش  خود را به 12 هزار و 200 نفر 

)Smith, 2020( .داده اند

نیویورک تایمز: سقوط 20 
درصد از بازار سهام آمریکا 

با احتمال افت بیشتر
گزارشی به نقل از  نیویورک تایمز در 
کرونا  یترز نوشت: ترس از ویروس  رو
موجب شده است تا بــازار سهام 
کند.  S&P 500، تقریبًا 20% سقوط 
ی از سرمایه گذاران،  ــرای بسیار ب
ــای عـــمـــیـــق اخـــیـــر  ــ ــارت هـ ــ ــسـ ــ خـ
وال اســتــریــت، پایان طوالنی ترین 
گاو نر )بازار صعودی سهام(  بازار 
S&P 500 را به ثبت رساند و سؤال 
که بازار خرس )بازار  آن ها این است 
سقوطی سهام( جدید تا چه اندازه 
عمیق خواهد بود؟ پس از سه هفته 
 S&P ،ی در وال استریت ناپایدار
500 با تعریفی سنتی تأیید می کند 
که بازار در شرایط خرس قرار دارد. 
عمیق تر شدن سقوط در وال استریت، 
به این امر وابسته است که آیا بحران 
سالمتی می تواند اقتصاد آمریکا را به 

اولین رکود عمیق در این دهه سوق 
ی از سرمایه گذاران،  دهــد. بسیار
20% سقوط را نشان دهنده بــازار 
که اغلب  خرس می دانند؛ تحولی 
با بدبینی طوالنی مدت همراه است 
 As( .و کاهش بیشتری پیدا می کند
 S&P 500 Selloff Approaches

)20%, What Next?, 2020

واشنگتن پست: رئیس جمهور 
آمریکا بخشی از سقوط 

دموکراسی در جهان
گزارشی نوشت:  واشنگتن پست در 
برای چهاردهمین سال متوالی، در 
گزارش سرتاسری ساالنه خانه آزادی1 
)نزدیک به صهیونیسم بین الملل(، 
در مورد افول دموکراسی در جهان 
هشدار داده شد. این گزارش می گوید 
ی از رهــبــران منتخب،  که بسیار
ــه طــور چشمگیری مــوضــوعــات  ب
موردنظر خود را به تفسیری روشن 
از منافع ملی پیوند داده انـــد؛ در 
حقیقت، رهبرانی مانند رؤســای 
ایــاالت مــتــحــده و هند )دو تــن از 
بزرگ ترین دموکراسی ها در جهان(، 
به طور فزاینده ای مایل به شکستن 
حمایت های نهادی و بی اعتنایی به 
حقوق منتقدان و اقلیت ها، به منظور 
پیگیری برنامه های پوپولیستی خود 

)Tharoor, 2020( .هستند

1. Freedom House

ام  اس  ان  بی  سی: سیستم 
سیاسی با استیضاح ترامپ 

آزمایش شد و شکست خورد
گزارشی آورده  ام  اس  ان  بی  سی در 
است: بعد از واترگیت، به آمریکایی ها 
کار می کند«،  گفته شد که »سیستم 
اما اکنون در پی تبرئه ترامپ، اجازه 
دهید تا هیچ کس از آن عبارات 
استفاده نکند. در ماجرای رسوایی 
کار به دادگاه های  نیکسون، وقتی 
کنگره رسید، هیئت منصفه عمدتًا 
بی طرفانه حکم می کردند و با گذشت 
گناه رئیس جمهور،  زمـــان، وقتی 
شکل غیرقابل انکار به خود گرفت، 
ی با عصبانیت  اعضای حزب و
کــه او  گفتند  بــه رهبر فاسد خــود 
چاره ای جز خروج از صحنه ندارد. 
به عبارت دیگر، سیستم کار می کرد. 
که وظیفه  مؤسساتی وجود داشت 
داشتند با یک بازیگر مضر، مسئوالنه 
کاری  کنند و آن مؤسسات  برخورد 
که برای انجام آن طراحی شده  را 
بودند، به نفع مــردم انجام دادنــد 
اما تقریبًا نیم قرن بعد، هنگامی که 
سوءاستفاده های دونــالــد ترامپ 
از قدرت و طرح غیرقانونی آشکار 
کارساز  شد، آن سیستم به وضوح 
کرده و موفق  که آن را امتحان  نبود 

)Benen, 2020( .نشد
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هاف پست: زندان های 
آمریکا در برابر شیوع ویروس 

کرونا آماده نیستند
هاف پست با اشاره به اینکه مقامات 
بهداشت عمومی آمریکا، عمیقًا 
کرونا در سراسر  نگران شیوع ویروس 
گــزارشــی  کــشــور هستند، در  ــن  ای
نوشت: ایاالت متحده تعداد زیادی 
که سرانه آن، بیش از  زندانی دارد 
کشور دیگری در جهان است؛  هر 
2/3 میلیون زندانی در 171۹ زندان 
ایالتی، 10۹ زندان فدرال، 772/1 
مرکز اصــالح نــوجــوانــان، 163/3 
زندان محلی و ۸0 زندان مخصوص 
کنار زندان های  سرخ پوست ها در 
نظامی، بازداشتگاه های مهاجران، 
بیمارستان های روانی دولتی و دیگر 
زندان های ایاالت متحده بر اساس 
طــرح ابتکار سیاست زنـــدان، در 
کنده اند  سراسر ایاالت متحده پرا
و نیمی از آن ها در شرایط شلوغی 
بیش ازحد هستند. در حال حاضر، 
چراغ های هشدار شروع به چشمک 

کرده اند. زدن 
گذشته رئیس دادگستری  هفته 
منطقه جنوبی فدرال نیویورک ملزم 
کرده بود تا هر زندانی قبل از انتقال 
به دادگاه، یک تب سنج به همراه 
داشته باشد. برخی دادگاه های فدرال 
کمات  در ایالت واشنگتن نیز محا
هیئت منصفه و هیئت منصفه عالی 
را به تعویق انداختند. بااین حال، 

ــهــداشــت هــشــدار  ــارشــنــاســان ب ک
که این مراحل، ممکن  می دهند 
کافی نباشند؛ بسیاری از  که  است 
افراد زندانی، پیر یا ناسالم هستند و 
در صورت آلوده شدن، آسیب پذیری 
کرونا ویروس، می تواند  آن ها در برابر 
بسیار بیشتر باشد. بیشتر افراد زندانی 
در ایاالت متحده، بین 31 تا 5۹ سال 
سن دارند و تعداد زندانیان باالی 55 
سال، بین سال های 1۹۹3 تا 2013 
تا 400 درصد افزایش یافته است. 
 Jenavieve Hatch and Hayley(

)Miller, 2020

بریت بارت: سقوط درآمدهای 
مردان، بزرگ ترین مشکل 25 

سال گذشته اقتصاد آمریکا
بریت بارت به نقل از استفن مور،1 
کاهش  نامزد فــدرال رزرو نوشت: 
گذشته،  درآمد مردان در 25 سال 
بزرگ ترین مشکل اقتصاد آمریکا بوده 
کید بر اینکه مشکلی با  است. او با تأ
درآمدهای مشابه زنان و مردان ندارد، 
هشدار داد که کاهش درآمد مردان، 
عواقب بسیار منفی برای اقتصاد و 

)BAKER, 2020( .جامعه دارد

1. Stephen Moore
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واک پژ

آنالین در میان رسانه های اجتماعی

توییت هایی با طعم افول
موضع گیری های مسئوالن و سیاستمداران آمریکایی که از بحران های 

اجتماعی و اقتصادی در جامعه خبر می دهند

واک پــــــــــژ

برنی سندرز3
نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2020 و 
سناتور دموکرات از ایاالت ورمونت از 2007

ک ترین رئیس جمهور در تاریخ خود را دارد. آمریکا خطرنا

سندرز در واکنش به اظهارنظر ترامپ که گفته بود: »ویروس 
کرونا دروغ جدید دموکرات ها است، نوشت: چرا این 
که واقعیت های  رئیس جمهور به طور مکرر فکر می کند 
ک ترین رئیس جمهور  علمی جعلی است؟ او خطرنا
کشور ما است. او زندگی مردم ما را در  یخ مدرن  در تار

معرض خطر قرار داده است و باید شکست بخورد.4

گرفته شدن حق  سندرز از نادیده 
اعتصاب در آمریکا خبر داد

کنش به خبر اخــراج رسمی دانشجویان  سندرز در وا
کار  کالیفرنیا که به دلیل همسان نشدن حقوق  دانشگاه 
دانشجویی آن ها با تورم دست به اعتصاب زده بودند، 
کارگران برای  کلیه  این اقدام را شرم آور خواند و نوشت: 
مزد و مزایای بهتر، حق چانه زنی و اعتصاب دارند. 
کرد تا به جای  ی در ادامه به رئیس دانشگاه پیشنهاد  و
کره با  اتحاد ظالمانه علیه دانشجویان، به دنبال مذا

حسن نیت باشد.5

3. Bernie Sanders
4. Feb 29, 2020
5. Feb 29, 2020

نــامــزدهــای انتخابات ریــاســت جمهوری آمریکا، 
کنگره ایاالت متحده در یک  سناتورها و نمایندگان 
گذشته )از 20 بهمن ماه تا 20 اسفند ماه 13۹۸(،  ماه 
موضع گیری های مختلفی در خصوص وضعیت 
کشور، در  نابسامان آمریکا و شرایط رو به افول این 
که در ادامه به برخی از مهم ترین  توییتر داشته اند 

موارد اشاره می شود.

الکَسندریا ُاکاسیو کورتز1
جوان ترین نماینده زن کنگره تاریخ آمریکا، 
نماینده دموکرات ایالت نیویورک از 2018

سابقه طوالنی ایاالت متحده در سوءاستفاده از انجیل

کتاب  ایاالت متحده سابقه طوالنی در سوءاستفاده از 
مقدس )انــجــیــل( بــرای پیشبرد اهـــداف متعصبانه 
کــار را انجام داده،  و تبعیض آمیز دارد؛ بردگان ایــن 
کردند، نژادپرستان سفید این  کار را  جدایی طلبان این 
کار را انجام دادند و همچنان این ماجرا ادامه دارد. 
کند، او  گر امروز، مسیح نیز رفتار خود را تکرار  احتمااًل ا

کرد.2 را به افراط گرایی متهم خواهند 

1. Alexandria Ocasio-Cortez
2. Feb 29, 2020

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
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کوری بوکر5
سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی از 2013

هرروز خشونت اسلحه، جوامع بیشتری 
را در آمریکا دچار آسیب می کند

ک پارکلند6، قلب من  دو سال پس از شلیک وحشتنا
هنوز شکسته است؛ و هرروز خشونت اسلحه، جوامع 
بیشتری را در آمریکا دچار آسیب می کند. من عمیقًا از 
دانش آموزانی که اندوه خود را به فعالیت های الهام بخش 
گرفته ام. ما باید رهبری آن ها را  کرده اند، تأثیر  تبدیل 

کنیم و همین اآلن هم باید وارد عمل شویم.7 دنبال 

الهان عمر
نمایند دموکرات مینه سوتا از 201۹

دولت آمریکا در حال تبعید آمریکایی های آسیایی تبار

گزارش ها، دولت ترامپ در تالش است تا هزاران  بنا بر 
که نه به زبان آن ها  کشوری  آمریکایی ِهمانگ۸۹ را به 
صحبت می کنند و نه خانواده ای در آنجا دارند، تبعید 
کند. سیاست هایی که جوامع و خانواده های آمریکایی 
را از هم جدا می کند ، جایی در ایاالت متحده ندارند.10

5. Cory Booker
6. Parkland
7. Feb 14, 2020
8. Hmong-Americans
ی در سراسر آسیای  کوهستانی منزو که به طور سنتی در روستاهای  ۹. اعضای قومی 
یادی از آن ها به ایاالت متحده مهاجرت کرده اند. جنوب شرقی زندگی می کنند و تعداد ز
10. Feb 29, 2020

نانسی پلوسی1
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو 
دموکرات مجلس نمایندگان از 1۹87

تهدید انتخاب رئیس جمهور آمریکا 
توسط رئیس جمهور روسیه

کنش به خبر  رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در وا
نیویورک تایمز مبنی بر هشدار قانون گذاران آمریکایی 
درباره دخالت روسیه برای انتخاب مجدد ترامپ نوشت: 
رأی دهندگان آمریکایی باید در مورد انتخابات آمریکا 
کنگره  تصمیم بگیرند نه والدیمیر پوتین. همه اعضای 
گزارش شده رئیس جمهور برای نادیده  باید اقدامات 
گرفتن تهدیدها نسبت به تمامیت دموکراسی و جنبه 
سیاسی دادن به جامعه اطالعاتی ما را محکوم نمایند.2

کاماال هریس3
نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری 2020 
و سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا از 2017

حداقل حقوق در آمریکا، بیش از 50 
کمتر از آنچه باید باشد درصد 

حداقل دستمزد فدرال در سال 200۹، 7/25 دالر در 
ساعت تعیین شده بود. بیش از 10 سال گذشته است 
و هنوز همان 7/25 دالر است. ما حداقل به 15 دالر 
دستمزد نیاز داریم تا در سطح ملی باشیم، همین حاال.4

1. Nancy Pelosi
2. Feb 21, 2020
3. Kamala Harris
4. Mar 1, 2020
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دالرنــــامه

فروپاشی

ریزش ابهت ابرقدرتی آمریکا
روایتیازمسابقهجدیدبرایرهبریاقتصادآیندهجهان

سمانه منصوری
□پژوهشگر و تحلیلگر اقتصاد و جامعه آمریکایی
ینب؟س؟ و همکار در اندیشکده مطالعات آمریکا □ پژوهشگر دانشکده حضرت ز

کرونا ویروس، بحران های  قبل از 
اجتماعی، فروپاشی خانواده، 
بدهی های سنگین اقتصادی، 
هرج ومرج های سیاسی و...، 
هــمــه زنـــگ هـــای خــطــر افـــول 
ایاالت متحده آمریکا را به صدا 
کووید 1۹ به  درآورده بود اما حاال 
همه این بحران های همه جانبه 
در جامعه آمریکایی، سرعتی 

بی سابقه بخشیده است.

ســی ام ژانویه 2020، پرونده اولین 
کرونایی در آمریکا تشکیل  بیمار 
شد. امروز، نزدیک به سه ماه از ورود 
کرونا به این کشور می گذرد.  ویروس 
طبق آمارهای منتشرشده، در حال 
حاضر ایاالت متحده از نظر تعداد 
مبتالیان به کرونا، در صدر کشورهای 
جهان قرار دارد. به نحوی که در این 
کنون،  کشور بیش از 74 هزار نفر تا
به این ویروس مبتال شده و تعداد 
گذشته  قربانیان آن از 170 هزار نفر 
است1. شهرهای بزرگ و پرجمعیتی 
چون نیویورک و واشنگتن، به کانون 
اصلی این بیماری تبدیل شده اند، 

1. مبتنی بر آمار 7 مه 2020

به گونه ای که مقامات و مسئوالن این 
شهرها در مدیریت شهر، با مشکالت 
کنترل اوضاع  جدی مواجه شده و 

را ازدست داده اند.

قفسه های خالی و 
نبردهای تن به تن

کــرونــا ویــــروس در  پــس از شــیــوع 
آمریکا، سر تیتر مهم ترین اخبار و 
که از وضعیت مردم  گزارش هایی 
آمریکا در رسانه های مختلف به دنیا 
مخابره شد، عبارت بود از: هجوم 
مــردم بــه فروشگاه ها، قفسه های 
ــردم بــرای  ــزاع تن به تن م خالی و ن
رفع مایحتاج ضروری خود، ایجاد 
گرفتن  صــف هــای طــوالنــی بـــرای 
غذا، منع پذیرش و مداوای بیماران 
سرطانی، سندروم داون و معلوالن، 
بــه دلیل استفاده از تجهیزات و 
امکانات بیمارستانی برای بیماران 
ی از  با اولویت تر، تعطیلی بسیار
کارگران حتی با  مشاغل و اخراج 
کاری باالی 15 سال، هجوم  سابقه 
مردم به بیمارستان ها در شهرهای 
یت، کمبود شدید  نیویورک و دیترو
محصوالت ساده پزشکی از قبیل 

ماسک، لباس محافظ و تب سنج 
ــادر درمــانــی مجبور  ک بــه طــوری کــه 
شــده انــد به جای لباس محافظ، 
کمبود یا  کنند،  کیسه زباله به تن 
نبود داروهــای اورژانــســی حتی در 
گورهای  بیمارستان های بـــزرگ، 

کرونایی و... . جمعی بیماران 
که  حـــال ســـؤال مــهــم ایـــن اســـت 
چرا آمریکا به عنوان پیشرفته ترین 
کشور دنیا از مقابله با این ویروس، 
عاجز مانده است؟ چرا با گذشت 
چند هفته از شیوع و همه گیری 
ی در دنیا، نتوانسته است  بیمار
ابتدایی ترین شرایط مانند تجهیز 
کز درمــانــی به ماسک و لباس  مرا
ی  محافظ را برای مقابله با بیمار
فراهم آورد؟ چرا حتی نتوانسته است، 
سیاست ها و اقــدامــات حداقلی 
کشورها برای مهار شیوع  -که سایر 
ی بکار بسته اند- را در  این بیمار
ایالت های خــود اجرایی نماید و 
هــرروز اخبار از وضعیت آشفته  و 
بحرانی تر در آمریکا، به عنوان ابرقدرت 

دنیا سخن می گویند؟

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
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فقط به فکر خودت باش!
گزارش مجله اشپیگل در 4  طبق 
آوریل 2020، خدمات و مراقبت های 
بهداشتی در آمریکا بسیار گران است 
و فقط افراد با مشاغل سطح عالی، 
یافت  می توانند این خدمات را در
کــنــنــد. بــیــمــارســتــان هــای ایـــاالت 
کاماًل خصوصی  مختلف آمریکا 
اداره می شوند، در شرایط بحرانی 
نیز طبق قانون، فقط به فکر منافع 
خودت باش هستند و هرکدام سعی 
می کنند منافع و کمبودهای خود را 
کنند و از عزم ملی  تأمین و تجهیز 
برای رفع مشکالت خبری نیست. 
حتمًا چنین شرایطی برای کسانی که 
استطاعت مالی استفاده از خدمات 
بهداشتی را ندارند یا زیرخط فقر 

زندگی می کنند، بسیار عذاب آور 
خواهد بود. نکته مهم دیگر، وضعیت 
آشفته اقتصادی است که این روزها 
در ایاالت متحده مشاهده می شود. 
تعطیلی اجباری مشاغل به دلیل 
سیاست های قرنطینه و اخــراج 
کارخانه های  کارگران از  گسترده 
کــوچــک، خــود به تنهایی  ــزرگ و  ب
بحرانی بــزرگ محسوب می شود. 
ینچاس1 در مقاله ای با عنوان  گور
»مشکل بیماری و رکود را همزمان 
یخ  کنید«، منتشرشده در تار حل 
26 مارس 2020 در نشریه فارین افرز 
گزارش داده  کار  می نویسد: »وزارت 
که 3/3 میلیون فرد جدید  است 
کارگران برای هفته منتهی به 21  از 

1. Pierre-Olivier Gourinchas

کمک  مـــارس 2020، درخــواســت 
داشته اند. این تعداد تقریبًا 15 برابر 
بیشتر از درخواست ها در یک هفته 

معمولی است.«

ویرانی کامل در انتظار آمریکا
گنگ به عنوان یکی از قدرتمندترین 
مردان در صنعت هتلداری آمریکا 
می گوید: در بحران مالی سال 200۹، 
ــدی در اقــتــصــاد را  افــت 16 درصـ
کردیم. در آن زمــان، تصور  تجربه 
کــه عظیم ترین بحران  مــی کــردیــم 
اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم؛ 
اما امروز، تجارت آمریکا ۹0 درصد 
کاهش یافته اســت و ایــن چیزی 
کامل«! تحمل  نیست جز »ویرانی 
همه این آشفتگی ها زمانی بدتر و 
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سخت تر می شود که تولیدکنندگان، 
مردم و سهام داران بزرگ آمریکایی، 
امیدی برای بهبود اوضاع نداند زیرا 
در میان اظهارات سیاست مداران 
و مقامات آمریکایی، سیاست ها و 
تصمیم گیری جدی برای بهبود اوضاع 
مشاهده نمی کنند؛ به عنوان مثال، 
گذشت چند هفته از  حتی بعد از 
این وضعیت بحرانی اقتصادی در 
آمریکا، بسته های حمایتی دولتی 
هنوز وضعیت مشخصی ندارند. 
که  شاید به همین دلیل هم است 
پیش بینی های ارائه شده از وضعیت 
آینده آمریکا، بسیار نگران کننده 
اســـت. بــه عــنــوان مــثــال در مقاله 
کولمن و دیــگــران1 -کــه در نشریه 
اشپیگل منتشرشده است- گلدمن 
کاهش 34 درصــدی در  کس،  سا
تولید ناخالص داخلی آمریکا را در 
سه ماهه دوم سال جاری پیش بینی 
می کند و برای آمریکا، کاهش 6/2 
درصدی رشد اقتصادی برای سال 
2020 را دور از انتظار نمی داند؛ اتفاقی 
که در تاریخ آمریکا بی سابقه است.

اظهارت آشفته یک رئیس جمهور
این آشفتگی و هرج ومرج در رفتار 
سیاست مداران آمریکایی، وضعیت 
وخیم تری دارد. بیست و ششم ژانویه، 
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع 
کرد:  جهانی اقتصاد داووس اعالم 
»همه چیز تحت کنترل دولت بوده، 
خطر ابتال به عفونت بسیار کم است و 

1. Kerstin Kullmann, Guido Mingels, Ralf 
Neukirch, Philipp Oehmke, René Pfister, Marc 
Pitzke und Michael Sauga

به محض گرم شدن هوا، این ویروس 
ی  از بین خواهد رفت.« اما اخیرًا و
گفت: »من می دانستم که این، یک 
بیماری همه گیر است. مدت ها قبل 
کافی  از این هم مشخص بود، فقط 
کشورهای دیگر  بود تا به وضعیت 
کاماًل مشخص  کنون  کرد.« ا نگاه 
است که اظهارات رئیس جمهور چه 
در توییت های صبحگاهی و چه 
آدرس های غلط او در سخنرانی های 
عمومی )نظر اخیر او بــرای تزریق 
وایتکس در راستای پیشگیری و 
درمان ویروس(، همگی فقط و فقط 
موجب تضعیف اعتمادبه نفس 
عمومی، افزایش سردرگمی، تنش 
و عــدم اطمینان شــده اســت زیرا 
به وضوح، خبر از عدم آمادگی بخش 
خصوصی و دولتی در آمریکا برای 
مقابله با بحران ایجادشده را می دهد. 
کمبل و دوشــی2 در همین راستا 
مقاله ای با عنوان »مانورهای چین 
به عنوان رقیب ایاالت متحده«، 
یخ 1۸ مارس 2020 در پایگاه  در تار
که در آن  کرده اند  فارین افرز منتشر 
می نویسند: »این روزها واشنگتن به 
ابرقدرتی می ماند که در حال شکستی 
کرونا است.  بزرگ در آزمون مقابله با 
کمترین انتظار و توقع مردم از یک 
ابرقدرت در این اوضاع بحرانی، 1. 
مدیریت داخلی ایاالت متحده 2. 
تهیه و توزیع کاالهای عمومی جهانی 
کنش مناسب  و 3. توانایی برای وا
در مواجهه با یک بحران جهانی 
است که تا به امروز، آمریکا در هر سه 

2. Kurt M. Campbell and Rush Doshi

این موارد، شکست قطعی داشته 
است؛ درحالی که پکن می کوشد تا 
این خألها را برای دنیا پر کند. شاید 
که فارین افرز  به همین دلیل است 
در این مقاله خود از »مسابقه رهبری 
در قرن بیست و یکم«، سخن به 

میان می آورد.«
موارد ذکرشده تنها بخشی از وضعیت 
بحرانی این روزهای ایاالت متحده 
که هرروز  آمریکا است؛ وضعیتی 
بر شدت بدتر و وخیم تر شدن آن 
افزوده می شود. قبل از کرونا ویروس، 
پاشی  بحران های اجتماعی، فرو
ــواده، بــدهــی هــای سنگین  ــ ــان خــ
اقتصادی، هرج ومرج های سیاسی 
و...، همگی زنگ های خطر افول 
یکا را به صدا  ایاالت متحده آمر
کووید 1۹، به  درآورده بودند اما حاال 
همه این بحران های همه جانبه در 
جامعه آمریکایی، سرعتی بی سابقه 
بخشیده است. با همه این احوال، 
کــه یک  گفت  شــایــد هــنــوز نــتــوان 
ابرقدرت در جهان، در حال فروپاشی 
گفت  است اما به جرئت می توان 
که امروز، ابهت ابرقدرتی آمریکا در 
دنیا از بین رفته و نابود شده است.

منابع

1. https://www.foreignaffairs.com/
articles/world/2020-03-26/flatten-curve-
infection-and-curve-recession-same-time
2. https://www.foreignaffairs.com/
articles/china/2020-03-18/coronavirus-
could-reshape-global-order
3. https://www.spiegel.de/international/
world/the-american-patient-how-trump-
is-fueling-a-corona-disaster-a-024a5cc9-
2c07-419a-a351-67837b47f6bb
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بحث و نظر

کالفی به نام بیکاری در آمریکای کرونازده
درحالیکهآمریکادربحرانبیکاریبهسرمیبرد،اروپاتصمیمگرفتهاستتادراینبحراننیفتد

بحــــــران

سایمون تیلفورد1 مدیر تحقیقات 
در فروم نیو ایکونومی2، در این 
مطلب بــا عــنــوان »آمریکا در 
بحران بیکاری به سر می برد، 
گرفت در این  اما اروپا تصمیم 
که در 4 آوریل  بحران نیفتد3« 
2020 در تارنمای فارین پالسی 
منتشر شده است، به شکاف 
میان اروپا و آمریکا در خصوص 
کار در دوران  خط مشی نیروی 
پاندمی اشـــاره دارد و بــر این 
که به زودی خواهیم  نظر است 
کار درست  کدام طرف  دانست، 
را انجام داده است؛ بااین حال، 
بر اساس شرایط موجود، هرچند 
اوضاع واحوال اقتصاد آمریکا 
بهتر بوده اما به نظرش، نظام 
سرمایه داری اروپایی در شرایط 

سالم تری قرار دارد.

1. Simon Tilford
2. Forum New Economy
3. America Is Having an Unemployment 
Apocalypse. Europe Chose Not to

پاندمی4 ویروس کرونا به طرز شدیدی 
پا و آمریکا را بر  شرایط زندگی در ارو
هم زده است. قرنطینه کردن افراد در 
خانه هایشان، باعث شده است تا 
آن ها نسبت به قبل، پول کمتری خرج 
کنند. غرب شاهد سقوط در مصرف 
که این مسئله، بقای  بــوده است 
تعداد زیادی از شرکت ها، از رستوران 
گرفته تا شرکت های هواپیمایی و 
سازندگان اتومبیل را تهدید خواهد 
کرد. همچنین، این اتفاق به نوبه خود 
گهانی و بی سابقه ای  یک کاهش نا
کار به وجود  ی  در تقاضا برای نیرو
آورده است. آمریکا شاهد افزایش 
چشمگیر تقاضاهای بیمه  بیکاری 
بوده است. درواقع، در طی دو هفته 
اخیر، 10 میلیون نفر بیکار شده اند و 
قلمرو ناشناخته ای برای بازار نیروی 
کــار بــه وجــود آمــده اســت و جای 
تعجبی ندارد که کشورهای مختلف، 
یکردها و راهبردهای متفاوتی  رو
پنجه  ــرای مدیریت و دست و را ب
کردن با بحران افزایش بیکاری  نرم 

4. بیماری همه گیر

اتخاذ نمایند. بسیاری از کشورهای 
کــردن تأثیر  کم  پــایــی، در حال  ارو
کار  ی  این بحران بر بازارهای نیرو
بوده اند. آن ها سیستم کورتساربایت5 
گرفته اند  کار  کوتاه مدت( را به  )کار 
کشورهای آلمان و اتریش، در  که 
انجام این اقدام پیشتاز بوده اند. 
در اصــل، در این سیستم، تعداد 
کارمندان شرکت  ی  کار ساعات 
کاهش  کاهش می یابد تا نمایانگر 
تقاضا باشد و حقوق آن ها نیز به 
کار، کمی  خاطر کم شدن ساعات 
کمتر می شود. اداره نیروی کار فدرال 
کشور، بودجه این سیاست را تأمین 
می کند؛ به بیان ساده تر، شکلی از 

اختصاص یارانه دستمزد است.

کارگران از سوی  اخراج 
آمریکا یا سرکار نگه داشتن 

آن ها توسط اروپا؟
ــکــرد احــتــمــال بیشتری  ی ــدام رو کـ
که خسارت های اقتصادی  دارد 
کمتر نماید؟ آمریکا  بلندمدت را 

5.  Kurzarbeit
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گهانی تقاضا برای  کاهش نا که با 
کاهش ها را  کار، یکی از سریع ترین 
در میزان استخدام به وجود آورد تا 
کار را  ی  عرضه و تقاضا برای نیرو
که  پا  یکرد ارو متناسب سازد؟ یا رو
تالش می کند تا حد ممکن، کارگران 
یــادی را سرکار نگاه  کارمندان ز و 
یادی به  دارد؟ این مسئله تا حد ز
طول مدت این بحران بستگی دارد. 
آیا ما می توانیم به دنبال یک بهبود 
سریع وی )V( شکل و از دست رفتن 
کمتری باشیم  فعالیت اقتصادی 
یا اینکه با رکود طوالنی مدت تری 
و حتی چیزی شبیه به یک رکود 

مواجه هستیم؟
بسیاری از صاحب نظران،  بهبود 
و بازگشت سریع آلمان به اوضاع 
عادی قبل از بروز بحران اقتصادی 
)سال های 200۸ تا 200۹( را به دلیل 
کورتساربایت می دانند.  سیستم 
بیکاری در آلمان کمتر از کشورهای 
قابل مقایسه دیگر شد و شرکت های 
کــارگــران ماهر  آلمانی توانستند، 
که این مسئله  کنند  خود را حفظ 
که  نیز به نوبه خود، به این معنا بود 
آن ها  توانستند با سرعت بیشتری به 
تقاضای جهانی )بعد از احیا( پاسخ 
پایی از  کشورهای ارو دهند. بیشتر 
قبیل فرانسه و انگلستان با ایجاد 
ــمــان، آن  ــکــرد آل ی تغییراتی در رو
کنونی اتخاذ  یکرد را در بحران  رو
که تأثیر  کرده اند، آن هم با این امید 
بلند مدت این بحران در اقتصادشان 
کورتساربایت، با  کاهش دهد.  را 
کشور آلمان و سایر کشورهای اروپایی 

کشورها  بسیار سازگار است. این 
بازارهای کار بسیار منضبط و مزایای 
بیکاری سخاوتمندانه )باال( دارند. 
کشورها بسیار  به عنوان مثال، برای 
که بخواهند،  گــران تمام می شود 
کنند، زیرا  کارگرهایشان را اخراج 
ایــن فرآیند طوالنی مدت اســت و 
آن ها باید برای بسته های حمایتی و 
جبران، پول زیادی پرداخت کنند؛ 
کسب و کارهای آلمان  بنابراین، 
به صورت قابل درکی می خواهند 
تا از اخراج افراد بپرهیزند، به ویژه 
که  هنگامی که آن ها بر این باورند 
کــارگــران خــود را مجددًا  ــه زودی  بـ
کار خواهند آورد. دوم آنکه  بر سر 
ی بــاال اســت و یک  مزایای بیکار
کــه از قـــرارداد شغل دائــم  آلمانی 
استفاده می کند و بیش از 12 ماه 
کــرده اســت، معمواًل مزایای  کــار 
بیکاری حدود 60 درصد از 12 ماه را 
دریافت خواهد کرد و برای کسانی که 
صاحب فرزند هستند، این رقم، به 
67 درصد افزایش می یابد. درنتیجه 
گزینه  کاهش دستمزد می تواند یک 

مقرون به صرفه برای دولت باشد.
کورتساربایت در  هیچ سابقه ای از 
آمریکا وجود ندارد؛ وقتی تقاضا برای 
نیروی کار کم می شود، تعداد کارگران 
نیز معمواًل به سرعت کاهش می یابد 
که این امر، نمایانگر یک سقوط است 
و هیچ گونه تالش و اقدامی نیز برای 
کردن این شکاف از تقاضا برای  پر 
کــار انجام نمی شود. یک  ی  نیرو
کشور  که برای  دلیل نیز این است 
که  آمریکا، ارزان تر و ساده تر است 

بخواهد کارگران و کارمندان را اخراج 
که  کند. دلیل دیگر نیز این است 
مزایای بیمه بیکاری در آمریکا، از 
همان قدیم نسبت به مزایای بیمه 
کشورهای  ی از  ی در بسیار بیکار
پای غربی کمتر است. تنها یک  ارو
بخش کوچکی از کارگران و کارمندان 
پایی، تحت پوشش طرح های  ارو
کارگران  کورتساربایت قرارگرفته اند. 
که  تمام وقت در شرکت های بزرگ 
به طور نامتناسب، اغلب هم در 
بخش های تولیدی هستند. کسانی 
که در مشاغل غیر اتحادیه ای هستند 
کار بسته اند،  یا قراردادهای موقت 
تحت پوشش این طرح قرار نخواهند 
کورتساربایت  گرفت؛ اما طرح های 
به سرعت گسترش می یابند و اداره 
کار آلمان تخمین زده است  ی  نیرو
کارگر نیز، به زودی  که 2/4 میلیون 
تحت پوشش این طرح قرار خواهند 
گرفت. گزافه گویی نیست اگر بگوییم 
که بحران کنونی، یک شکاف قاره ای 
کار به  ی  را در خط مشی بازار نیرو
وجــود آورده اســت. در خصوص 
خط مشی  بازار نیروی کار، انگلستان 
پایی،  نسبت به سایر کشورهای ارو
معمواًل به آمریکا نزدیک تر بوده، 
کنون یک برنامه دولتی تدوین  اما ا
نموده است که ۸0 درصد از حقوق 
که  بخش خصوصی را می پردازد 
این رقم، به بیش از 3 هزار دالر در 

ماه می رسد.
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آیا تصمیم اروپایی ها درست 
بوده است یا آمریکا؟

پاسخ ایــن ســؤال، به طــول مدت 
گر  تعطیلی بستگی خواهد داشت. ا
ما احیای سریع اقتصاد را از سه ماهه 
سوم امسال )ماه جوالی تا سپتامبر( 
شاهد باشیم، در آن صورت، احتمااًل 
پایی موجه خواهد بود.  یکرد ارو رو
کمتر از  پــا،  ی در ارو افزایش بیکار
ایاالت متحده آمریکا خواهد بود، 
کارگران ماهر بیشتری را  شرکت ها 
)همچنین وفاداری آن ها را( حفظ 
کــه ایــن شرکت ها،  کــرد  خواهند 
موقعیت بهتری برای افزایش سریع 
تولید خواهند داشت؛ مانند آلمان 
کار را انجام  که در سال 200۹، این 
داد. در مقابل، بیکاری در آمریکا 
بسیار افزایش یافته است و خانوارها 

از خسارت های مالی بیشتری رنج 
خواهند برد. شرکت های بیشتری 
ورشکسته خواهند شد و توأمان، 
فشار بیشتری بر بخش مالی وارد 
می شود. همچنین، شرکت های 
آمریکایی با فرایند پرهزینه و زمان بر 
کار خود، مواجه  ی  ی نیرو بازساز
گر این تعطیلی ها  خواهند شد؛ اما ا
ُکند باشد،  طوالنی تر شود و احیا نیز 
چطور می شود؟ این مسئله به راحتی 
اتفاق می افتد، چنانچه دولت ها 
مجبور باشند تا تعطیلی ها را برای 
مدت طوالنی تری حفظ نمایند، 
که  سپس، فقط قادر خواهند بود 
یج شرایط را بهبود بخشند.  به تدر
که ظاهرًا در مورد  همان مسئله ای 

چین اتفاق افتاد.

کورتساربایت  به چندین دلیل، 
یک راهکار طوالنی مدت نیست؛ 
نخست اینکه پرهزینه است. در 
ــای بیکاری  ــزای کــه م کــشــورهــایــی 
سخاوتمندانه دارنـــد، ابــتــدا این 
یت هستند  ینه ها قــابــل مدیر هز
اما حتی در آلمان نیز این مزایای 
بسیار سخاوتمندانه بیکاری برای 
همیشه به طول نخواهد انجامید. 
که هرچقدر  دلیل دوم این  است 
کورتساربایت به مدت طوالنی تری 
ادامه یابد، نابرابری های اجتماعی 
بیشتری را شاهد خواهیم بود؛ آن 
کارگرانی که شغل تمام وقت داشته 
و در استخدام بخش هایی هستند 
که تحت پوشش این طرح قرار دارند، 
عمدتًا در طی این دوران، محافظت 
خواهند شد، حال آن که سایر کارگران 
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ی از آن هــا فقیرتر هم  -کــه بسیار
هستند- با فشار مالی سنگین تری 
مواجه خواهند شد. دلیل سوم این 
کــه هرچقدر ایــن تعطیلی  اســت 
طــوالنــی تــر بــاشــد، احتمال اینکه 
الگوهای مصرف و سرمایه گذاری 
کنند، بیشتر خواهد بود و  نیز تغییر 
که  چالش پیش رو این نخواهد بود 
ظرفیت تولید موجود را افزایش دهیم، 
بلکه باید منابع )سرمایه و نیروی کار( 
را به سمت صنایع جدیدتر سوق 
دهیم. در این شرایط، کورتساربایت 
می تواند دستمزدها را بر هم بزند و 
ی الزم  مانع از تغییرات ساختار
گردد. برای مثال،  در یک اقتصاد 
که تقاضا  این احتمال وجود دارد 
برای اتومبیل های آلمانی )حداقل 
گازسوز(، هرگز به خوبی از  مدل های 
این بحران برنخیزند؛ بنابراین این 
مسئله می تواند حفظ مصنوعی 
کار در آن صنعت را  ی  تعداد نیرو

بی معنا سازد.
گر ما در یک تعطیلی طوالنی مدت   ا
به سر بریم و احیا نیز ضعیف باشد، 
یادی بر نحوه  سایر عوامل، تأثیر ز
بیرون آمدن )خوب یا بد( اقتصادها 
از این بحران خواهند داشت و فقط 
کورتساربایت و اتخاذ  مسئله طرح  
کردن یا نکردن آن مطرح نیست. 
کشورهایی که به خانواده ها تضمین 
نموده اند، می توانند اجاره منزل و 
وام مسکنشان را بپردازند و به میزان 
معقولی نیز مصرف داشته باشند 
و بدین وسیله، ورشکستگی های 
شرکتی را محدود نمایند. همچنین، 

که مردم دسترسی  تضمین دهند 
همگانی به درمان و مراقبت های 
بهداشتی خواهند داشت، نسبت 
کــارهــا را  کــه ایـــن  کــشــورهــایــی  بــه 
انجام نداده اند، احتمااًل به شکل 
نسبتًا بهتری از این بحران، بیرون 
خواهند آمد. دولت آمریکا حتمًا، از 
کسب وکارها حمایت نکرده است، 
حال آنکه فدرال رزرو )همانند بانک 
پــا1 و بانک انگلستان2(  مرکزی ارو
برای جلوگیری از این بحران مالی، 
به سوی افزایش نقدینگی تالش کرده 

و شتافته اند.
ــرای امنیت  کمک مالی ب الیحه 
اقتصادی و جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا3 -که در پایان ماه مارس توسط 
کنگره تصویب شــد- نیز پــاداش 
ی و تعداد  و مــزایــای بیمه بیکار
یافت آن  افراد واجد شرایط برای در
را افزایش می دهد؛ اما حتی پس 
از اعمال این تغییرات -که فشار 
کار آمریکا،  یادی به ادارات  مالی ز
ی از  وارد خواهد ساخت-بسیار
ی  پایی ها مــزایــای بیمه بیکار ارو
و رفــاه بیشتری خواهند داشــت. 
پایی های فقیر و  مهم تر از آن، ارو
فاقد شغل، دسترسی بهتری به 
خــدمــات درمـــان و مراقبت های 
بهداشتی خواهند داشت. دولت 
کردن پول  آمریکا می تواند با خرج 
بیشتر، به راحتی به این موضوعات 
بپردازد. اکنون بیشتر از همیشه دنیا، 
دالر می خواهد و در حال حاضر، بازده 
1.  European Central Bank
2.  Bank of England
3.  Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security )CARES( Act

اوراق قرضه 10 ساله آمریکا فقط 7 
گرچه این امر، بدون  درصد است. ا
شک در درازمدت برای آمریکا ارزان تر 
که  گفت  خواهد بود، اما نمی توان 
این مسئله، افزایش تخصیص بودجه 
کشور برای برنامه های اجتماعی را 

به همراه خواهد داشت.

زخمه ایی که بر پیکر اقتصاد 
آمریکا باقی می ماند

 آمریکا نسبت به اروپا، سابقه بهتری 
در جهت دهی و سوق پول و کارگران 
به صنایع جدید دارد و دارای رشد 
کی  سریع تری نیز است که این امر، حا
از آن است که آمریکا اآلن هم می تواند 
کنونی به شکلی بهتر  از این بحران 
پا خارج شود؛ اما در سال های  از ارو
اخیر، سرعت نوآوری در اروپا کاهش 
ُکند شــده اســت و  یافته، رقــابــت 
گرچه  بازارها متمرکزتر شده اند. ا
که رهبری فناورانه با  شکی نیست 
آمریکا است، اما از بسیاری جهات، 
به نظر می رسد که نظام سرمایه داری 
اروپایی در شرایط سالم تری قرار دارد. 
پا بتواند به سالمت از  گر فقط ارو ا
کرونا عبور کند،  این بحران ویروس 
بی آنکه در منطقه شان تفرقه و آشوبی 
ایجاد شود، بازهم زخم های کمتری 

از آمریکا بر خواهد داشت.

منبع

این مطلب در 4 آوریل 2020 در تارنمای فارین پالسی 
منتشرشده و در آدرس ذیل قابل دسترسی است:
https://foreignpolicy.com/2020/04/04/
kurzarbeit-coronavirus-pandemic-
america-unemployment-apocalypse-
europe-not/
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کنکاش

آمریکا پس از کرونا ویروس به تقال خواهد افتاد
نمودارهاوآمارهاازوضعیتنابسامانیروایتمیکنند

بحــــــران

دیوید لئون هــارت1، نویسنده 
نیویورک تایمز و ستون نویس 
Economic Scene، در این 
مطلب با عنوان »آمریکا پس 
کرونا ویروس به تقال خواهد  از 
افتاد، این نمودارها دلیلش را 
که در 10 آوریل  نشان می دهد2« 
2020 در تارنمای نیویورک تایمز 
منتشر شــده اســت، در قالب 
گراف ها و نمودارها، چالش های 
کرونازده  پیش روی آمریکای 
کشیده و تبیین  را به تصویر 
می کند. او در انتها بر این نظر 
 20 سال است 

ً
که تقریبا بوده 

بیشتر آمریکایی ها، در رونق ها 
و ورشکستگی های اقتصادی و 
در دوران ریاست جمهوری هر دو 
کشور،  که این  حزب، معتقدند 

مسیر غلطی را طی می کند.

1. David Leonhardt and Yaryna Serkez
2. America Will Struggle After Coronavirus. 
These Charts Show Why

حجم اقتصاد آمریکا در چهار دهه 
گذشته، تقریبًا دو برابر شده است، اما 
معیارهای سالمت اقتصاد برون مرزی 
یع منافع را  کشور، نابرابری توز این 
کوچکی از  پنهان می کند. بخش 
جمعیت آمریکا، بیشترین میزان 
ثروت جدید را صاحب شده است 
کرونا ویــروس، پی آمد  و پاندمی 
کامیابی را عریان  یع نابرابر این  توز
می سازد. در نمودار زیر، نخست به 
آن معیار موفقیت کشور توجه کنید 
که بیش از همه بیان می شود؛ یعنی 
تولید ناخالص داخلی3)نمودار 1(
کل تولید  G.D.P. معیار سنجش 
کشور است. در ایاالت متحده پس از 
سال 1۹۸0، کل تولید پس از تعدیل 
ازنظر تورم و رشد جمعیت، %7۹ 
افزایش داشته است. در این 40 سال، 
درآمد پس از کسر مالیات نیمه پایین 
مزدبگیران، فقط 20% افزایش یافته 
کسر مالیات  است. درآمد پس از 

3. Gross Domestic Product )GDP(

مزدبگیران نسبتًا متوسط نیز، تابع 
که فقط %50  بدی از G.D.P. بوده 
افزایش را نشان داده است؛ اما در 
کاماًل  مورد افراد ثروتمند، داستان 
متفاوت اســت؛ از ســال 1۹۸0 به 
کسر مالیات  بعد، درآمــد پس از 
آن ها، بسیار سریع تر از G.D.P، یعنی 
420% افزایش یافته است. نابرابری 
سبب بروز بحران کرونا ویروس نشده، 
بلکه این بحران را وخیم تر نموده و 
که  اقتصادی به وجود آورده است 
در آن، بسیاری از آمریکایی ها در 
تقال بوده و نسبت به بیکاری، قطع 
درآمد و همه نوع بیماری آسیب پذیر 
هستند. در اینجا ده ها روش برای 
مشاهده زندگی آمریکایی ها ارائه 
ی هم رفته، تصویر  که رو می کنیم 
معنا دارتری نسبت به G.D.P. به 
دست می دهد. کاماًل درست است 
که انتظار داشته باشیم، بسیاری از 
این شاخص ها همواره بدتر  شوند، 
کشور هم با پاندمی و هم با  یــرا  ز
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رکــود، دست به گریبان اســت. در 
کل، این شاخص ها به تشخیص 
که  حیطه هایی نیز کمک می کنند 
آمریکایی ها برای نجات از بحران، 

ی می آورند. بدان رو

کسب درآمد دچار کسادی شده 
است اما نه برای ثروتمندان

یک راه بــرای پی بــردن به افزایش 
کنیم تا  که تصور  نابرابری آن است 
گر  چه حد اقتصاد متفاوت می شد ا
نابرابری در 40 تا 50 سال گذشته اوج 
نمی گرفت. در این سناریو، با همان 
یم اما با سطح  که امروز دار  G.D.P
نابرابری های سال 1۹۸0، هر خانوار 
آمریکایی در ۹0% انتهای درآمد، 
تقریبًا 12000 دالر بیشتر به دست 
می آورد )نه فقط در این سال بلکه 
همیشه(. درنتیجه، سال به سال، هر 
خانوار از این ۹0% پایین، چکی به 
مبلغ 12000 دالر برای هر خانوار از %1 
باال می فرستد. رکود درآمد برای بیشتر 
که  آمریکایی ها، سبب شده است 
تعریف چشمگیر پیشرفت اقتصادی 
به شدت از سکه بیفتد؛ آیا از والدین 
خود در همین سن، درآمد بیشتری 
ید؟ پاسخ ۹2% آمریکایی های  دار
متولدشده در ســال 1۹40 به این 
گر آن ها با  پرسش، آری بود. حتی ا
بیکاری، طالق، بیماری یا مشکل 
مالی دیگری دست به گریبان بودند، 
تقریبًا تمامشان رشد کرده و از والدین 
خود پیش افتادند )کنترل تورم(؛ اما 
میان آمریکایی های متولدشده در 
سال 1۹۸0، این سهم، تنها 50% بود. 

نمودار 1

نمودار 2

نمودار 3
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یای آمریکایی،  کنون زندگی با رؤ ا
با بازی شیر یا خط یکسان است. 

)نمودار 2(
که نابرابری  راه دیگر درک این است 
چگونه افزایش یافت؟ نمودار نسبت 
کل و حقوق  تغییر حقوق رؤسای 

کارگران )نمودار 3(.
در همین دوره، مالیات بر ثروت 
گروه دیگری  نیز بسیار بیشتر از هر 

کاهش یافته است.

بومرها1 ثروتمندترند، بقیه فقیرتر
در رونــدهــای منجر بــه ثـــروت، در 
صــورت وجــود خشن تر اســت؛ در 
سال 2016، دارایی خالص خانوار 
متوسط آمریکایی کمتر )تقریبًا %30( 
از دارایــی خالص خانوار متوسط 
آمریکایی در سال 2007 است. با 
که در آن، نرخ سهام  وجود بازاری 
رو به افزایش است، چطور چنین 
چیزی امکان دارد؟ پاسخ آن است 
که بیشتر آمریکایی ها، سهام اندکی 
دارند یا هیچ سهامی ندارند و دارایی 
اصلی آن ها، فقط خانه شان است. 

)نمودار 4(
البته فرد دولتمند، قطعًا مایل به 
خرید سهام است و متوسط ثروت 
خالص 10% باالی غنی ترین خانوارها 
از سال 2007 تا سال 2016، به میزان 
13% افزایش یافته اســت )آخرین 
که دولت فدرال اطالعاتش  سالی 

را منتشر نمود(. )نمودار 5(
ایــن روندها در بلندمدت مشابه 

هستند. )نمودار 6(
boomers .1 کسانی که بین 1۹44 و 1۹64 متولد شدند 

یعنی اشخاص 75-55 ساله

نمودار 4

نمودار 5

نمودار 6
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کــل، 0/1 درصــد از غنی ترین  در 
خانوارهای آمریکایی صاحب 1۹/6 
درصد کل ثروت کشور هستند؛ یعنی 
15/۹ درصد در سال 2005 و 7/4 
درصد در سال 1۹۸0. اکنون کل ثروت 
خالص 0/1 درصد غنی ترین افراد 
کل ثروت ۸5% افراد پایینی  برابر با 
جامعه است. روندهای کسب ثروت 
بــرای آمریکاییان جــوان تــر، بسیار 
کنون متوسط  دشوار شده است. ا
ثروت خالص آمریکاییان زیر 35 
سال -که به طور متوسط فقیرتر از 
آمریکاییان مسن تر هستند- %40 
کمتر از ثروت خالص آمریکاییان 
زیر 35 سال در سال 2004 است. 
برعکس، ثروت خالص آمریکاییان 
باالی 65 سال در همین دوره، %۹ 
افزایش یافته است. خالصه آنکه 
برومرها ثروتمندتر از والدین خود 
بــوده، امــا جــوانــان اوایــل قــرن 21 و 
نسل ایکس،1 فقیرتر از والدینشان 

هستند. )نمودار 7(
گسترش  ــژادی نیز  نابرابری های ن
کنون متوسط ثروت  یافته است؛ ا
خانوارهای سفیدپوست، 10 برابر 
بیشتر از متوسط ثروت خانوارهای 
سیاه پوست است. در سال 1۹۹2، 
این نسبت هفت به یک بود. )نمودار 

)۸

طول عمر فرد ثروتمند 
بیش تر از بقیه است

کسب ثروت و امید به  فرآیندهای 
زندگی نیز بسیار ناراحت کننده 

Generation X .1 نسل تولد یافته پس از نسل برومرهای 
کودک، یعنی اوایل دهه 1۹60 تا اواخر دهه 1۹70

نمودار 7

نمودار 8

نمودار 9
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است؛ آمریکاییان غنی و فقیر، سابقًا 
طول عمر نسبتًا یکسانی داشتند 
کنون، آمریکاییان یک چهارم  اما ا
یع درآمد، به طور  پایین منحنی توز
متوسط تقریبًا 13 سال جوان تر از 
افراد یک چهارم باالی منحنی توزیع 

درآمد می میرند. )نمودار ۹(
کشور  رشد امید به زندگی در هیچ 
ثروتمند دیگری، چنین کند نیست؛ 
در سال 1۹۸0، طول عمر آمریکاییان، 
تقریبًا به اندازه طول عمر بریتانیایی ها 
کنون، دیگر  و فرانسوی ها بود اما ا
ــزی صــــادق نیست.  ــی چــنــیــن چ

)نمودار 10(
کندی رشد امید به  یکی از دالیل 
زندگی، نظام پزشکی بی کفایت و 
بسیار گران قیمت در ایاالت متحده 
است. استفاده از درمان ها، روش ها و 
داروها، همه بیش از کشورهای دیگر 
هزینه در  بردارد. این هزینه کردها، 
درآمــد شرکت ها و افــراد شاغل در 
بخش سالمت را افزایش می دهد، 
اما بار آن بر دوش سایر آمریکایی ها 

است. )نمودار 11(
دلیل دیگر این شکاف عظیم، »مرگ 
در اثر ناامیدی« است )خودکشی، 
سوءمصرف الکل و مواد مخدر(. 
تقریبًا از اوایــل دهه 1۹۹0، میزان 
ــیــان بـــزرگ ســـاالن  ایـــن مـــرگ هـــا م
آمریکایی )25 تا 64 ساله( فاقد 
مدرک دانشگاهی چهارساله، سه برابر 
شده است. در حال حاضر، ازاین گونه 
دالیل بیشتر می میرند تا سرطان. 
کالج،  برای آمریکاییان با مدرک 
میزان »مرگ از ناامیدی« در همین 

نمودار 10

نمودار 11

نمودار 12
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کمی داشته  دوره، افزایش نسبتًا 
است )در حال حاضر، یک چهارم 
بیشتر از افراد فاقد مدرک است(. 

)نمودار 12(
استعمال سیگار میان ثروتمندان، 
بسیار بیشتر از افراد فقیر کاهش یافته 
است؛ تنها 7% از بزرگ ساالن دارای 
ــد بـــاالی 100000 دالر سیگار  درآمـ
می کشند. تقریبًا 14% بزرگ ساالن 
دارای درآمـــد میان 35000 دالر و 
100000 دالر، همچنین 21% افــراد 
دارای درآمد زیر 35000 دالر سیگار 

می کشند. )نمودار 13(
زندگی روزمره نیز برای آمریکاییان 
طبقه پایین، عمدتًا دشوار تر است. 
گروه،  بروز دردهای مزمن نیز در این 
بیش تر شده است و تقریبًا 60% از 
بزرگ ساالن فاقد مدرک دانشگاهی از 
گردن، درد پشت یا درد مفصل  درد 

رنج می برند. )نمودار 14(
گذشته، تعداد  ضمنًا نسبت به 
بیشتری از آمریکاییان )به خصوص 
مردان( کار نمی کنند. بسیاری از آن ها 
کار نیستند، یعنی  در جستجوی 
رسمًا بیکار به حساب نمی آیند؛ این 
گروه شامل کارگران سابق کارخانه ها 
که نتوانسته اند، شغل  می شوند 
جدیدی با دستمزد مناسب بیابند. 

)نمودار 15(
کــارگــری در  کاهش اتحادیه های 
بسیاری از این روند ها نقش دارد. 
بدون چانه زنی جمعی، بسیاری از 
کارگران تقال می کنند تا دستمزدشان 
بــا رشــد ســود شــرکــت، همخوانی 
ی نیز نسبت  داشته باشد. بسیار

نمودار 13

نمودار 14

نمودار 15
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گذشته، احساس همبستگی  به 
کمتری به شرکت و همکارانشان 

دارند. )نمودار 16(

زندگی خانوادگی کمرنگ 
شده است

در ایاالت متحده، نسبت به سایر 
کشورها، تعداد بیشتری کودک فقط 
با یک والد زندگی می کنند )%23(. 

)نمودار 17(
خانواده تک والد میان طبقه فقیر 
و مــتــوســط، افــزایــش یــافــتــه اســت. 

)نمودار 1۸(
تقریبًا 77% از آمریکاییان با درآمد 
باالتر، بین سنین 25 تا 55 ازدواج 
ــرده انـــد. همچنین، تنها %2۹  کـ
آمریکاییان کم درآمد ازدواج کرده اند.  

)نمودار 1۹(

نتایج تحصیلی نیز اختالف 
کرده است پیدا 

گذشته، رونــد ورود  در چند دهــه 
گروه های  کالج فــرزنــدان تمام  به 
اقتصادی، نوسان بسیاری داشته 
اســت؛ امــا تــعــداد دانشجویان با 
کالج  کمتر -که از  درآمد متوسط و 
فارغ التحصیل می شوند- نوسان 

نداشته است.
که نمی توانند  کسانی  ی از  بسیار
کالج را به پایان برسانند، با ترکیب 
بدشگون بدهی و فقدان مدرک مواجه 
می شوند؛ اما تعداد دانشجویان با 
درآمد باالتر که کالج را تمام می کنند، 
بسیار افزایش یافته است. )نمودار 20(

نمودار 16

نمودار 17

نمودار 18
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پــژوهــش هــا همیشه نــشــان داده 
که فواید ورود به دانشگاه  اســت 
)ازنظر درآمــد، سالمتی و شادی( 
ــاد اســت، امــا ایــن فواید  ی بسیار ز
بـــرای فــارغ الــتــحــصــیــالن، بیش از 
کــه فقط  کسانی افــزایــش می یابد 
گذرانده اند.  چندین واحد درسی 
ن  یک دلیل برای نابرابری روزافــزو
کالج، آن  ازنظر فارغ التحصیلی از 
است که دولت ها برای تحصیالت 
باالتر بیشتر هزینه می کنند. این 
کــالــج هــا از  ــر سبب مــی شــود تــا  ام
کمتری بــرخــوردار باشند و  منابع 
همچنین، به افزایش شهریه های 
یــاد نیز می انجامد، حتی پس از  ز
به حساب آوردن کمک های مالی. 

)نمودار 21(
با توجه به تمام این موارد، احساس 
یــــــادی از  کـــه تـــعـــداد ز مـــی شـــود 
کشور خود ناامید  آمریکایی ها از 
که  شده اند. تقریبًا 20 سال است 
بیشتر آمریکایی ها، در رونق ها و 
ورشکستگی های اقتصادی و در 
یــاســت جــمــهــوری هــر دو  دوران ر
حزب، معتقدند که این کشور مسیر 
غلطی را طی می کند؛ آن ها در این 

مورد حق دارند. )نمودار 22(

منبع

این مطلب در 10 آوریل سال 2020 در تارنمای 
نیویورک تایمز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.nytimes.com/
interactive/2020/04/10/opinion/
coronavirus-us-economy-inequality.html
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نظر

 رویکرد آمریکا به سالمت مردم: 
غفلت، وحشت و تکرار

روایتفاصلهبسیارباآرزویبرخورداریازیکنظامبهداشتیوسالمتیعمومی

بحــــــران

ِجنین اینِترالندی1 عضو هیئت 
تحریریه نشریه نیویورک تایمز 
و نویسنده موضوعاتی پیرامون 
ســالمــت، علم و آمـــوزش، در 
این مطلب با عنوان »رویکرد 
ــکــا بـــه ســالمــت مـــردم:  آمــری
که  غفلت، وحشت و تکرار2« 
در ۹ آوریــل 2020 در تارنمای 
نیویورک تایمز منتشر شده است، 
چالش های نظام سالمت آمریکا 
را بــرمــی شــمــرد و از ضـــرورت 
برخورداری از یک نظام بهداشتی 
که ضامن سالمت جامعه  قوی 
امریکا باشد، سخن می گوید. این 
که چالش ها و  در حالی است 
گسترش روزافزون  بحران ها با 
کرونا ویروس، ضعف های این 
سیستم را بیش ازپیش نمایان 
ساخته و فراتر از همه، شخصی 
پنداشتن سالمت در آمریکا 
به جای یک موضوع عمومی، 

موردتوجه منتقدان است.

1. Jeneen Interlandi
2. The U.S. Approach to Public Health: 
Neglect, Panic, Repeat

بحران سالمت عمومی در حال 
نمایان شدن است و ثروتمندترین 
کشور جهان، در تالش است تا یک 
پاسخ مؤثر به آن بدهد. بیمارستان ها 
لباس مخصوص و ماسک برای 
محافظت از پزشکان و پرستاران 
ندارند، آن ها همچنین، به تعداد 
کافی تخت های مراقبت ویژه ندارند 
کنند.  تا بتوانند بیماران را درمان 
کافی برای  آزمایشگاه ها تجهیزات 
تشخیص ســریــع مـــوارد مشکوک 
نــدارنــد و ســازمــان هــای سالمت و 
بهداشت محلی و دولتی در سراسر 
ی انسانی هستند  کشور، فاقد نیرو
ی را  گسترش این بیمار تا بتوانند 
کنند. شاید بدتر از همه  ردیابی 
که سیاست، پیام های  این باشد 
ضروری درباره اهمیت فاصله گذاری 
اجتماعی و نیاز به تعطیلی های 
موقت را پیچیده تر ساخته است. 
بــا یــک سیستم قــوی بهداشت و 
سالمت دولــتــی، مــی تــوان مانع از 
وقوع تقریبًا تمام این مشکالت شد 
اما در آمریکا، یک چنین سیستمی 

وجود ندارد.

آمریکایی که نمی شناختیم!
کنونی تصویر نادرستی   اوضـــاع 
از سیستم بــهــداشــت و سالمت 
گذشته بــه دست  کــشــور در  ایــن 
می دهد. قبل از پایان قرن پیشین، 
هنگامی که در فواصل زمانی منظم، 
تب زرد، سل و سایر بیماری های 
گیردار، بزرگ ترین شهرهای کشور  وا
را درنوردیدند، سالمت مردم، یک 
ــرارداد  کلیدی ق ی و  ــرور مؤلفه ض
اجتماعی بود. حتی قبل از آن که 
دانــشــمــنــدان، مــیــکــروب هــایــی را 
که منجر به این  شناسایی نمایند 
بیماری ها می شود، دولت ها و افراد 
فهمیدند و درک کردند که به ترکیبی 
از رهبری، برنامه ریزی و همکاری 
کنترل  نیاز است تا آن بیماری ها را 
و از آن ها پیشگیری نمایند. برخی 
از قدیمی ترین سازمان های سالمت 
و بهداشت عمومی )در بوستون، 
نیویورک و بالتیمور3(، بر مبنای این 
فــرض )تقدم داشتن جــان مــردم( 
کردن شیوع  کم  ایجادشده اند. با 
بیماری های عفونی، سازمان های 

3. Boston, New York and Baltimore
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سالمت و بهداشت عمومی کمک 
که دانشمندان  کردند تا آنچه را 
سرایت بیماری همه گیر می نامند، 
کنترل شــود؛ به طــرز قابل توجهی 
میزان مرگ ومیرهای قابل پیشگیری 
در میان بچه ها و بــزرگ ســاالن در 
کــاهــش داده و ثابت  کــار را  ســن 
کنترل و کاهش  نگاه داشتند. این 
در نیمه دوم قرن بیستم نیز ادامه 
یافت، هنگامی که قوانین جدید 
فدرال، محافظت از غذا، هوا و آب 
کردند،  در برابر آلودگی را تضمین 
کمپین های ملی بالهای اعتیاد 
به نیکوتین و بیماری های عفونی 
کنترل درآوردند.  مقاربتی را تحت 
تأثیر اقدامات سالمت و بهداشت 
یاد بود  عمومی به حدی عالی و ز
که وقتی این قرن تمام شد، امید به 
زندگی در آمریکا به شدت افزایش 

یافت و از کمتر از 50 سال به تقریبًا 
۸0 سال رسید. تام فریدن،1 مدیر 
سابق مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
گفت: »این مرکز همواره با  به من 
کمترین میزان پول، جان بسیاری 

را نجات داده است«.
کارشناس حقوقی  ِوندی پارِمت،2 
بــهــداشــت و ســالمــت عمومی در 
دانشگاه نورث ایسترن3 بیان داشت: 
»بــه نظر فراموشی بزرگی رخ داد. 
وقتی که حافظه بیماری های همه گیر 
فراموش شد، حقوق افراد اهمیت 
بیشتری نسبت به مسئولیت جمعی 
کرد و وقتی که علم پزشکی  پیدا 
کـــرد، سالمتی نیز یک  پیشرفت 
کاماًل شخصی تلقی شد«. موضوع 

1. Tom Frieden
2. Wendy Parmet
3. Northeastern University

عددهایی که نشان 
از بی فکری دارد

گــزارش ائتالف غیرانتفاعی  طبق 
بهداشت و سالمت عمومی آمریکا4 
در سال 201۹، هزینه های بهداشت 
و درمان در دهه گذشته، 25 درصد 
افــزایــش یافت، حال آنکه بودجه 
سازمان های سالمت و بهداشت 
عمومی محلی حــدود 24 درصد 
کنترل  کاهش یافت؛ و بودجه مرکز 
و پیشگیری بیماری ثابت ماند و 
تغییری نکرد. امروز فقط 3 ِسنت 
که صرف بهداشت و  از هر دالری 
سالمت می شود، به بخش بهداشت 
و سالمت عمومی اختصاص می یابد. 
نتایج این عدم توازن، مدت ها قبل 
از آن که کووید- 1۹ در ماه مارس خود 
را به جهان بنمایاند، مشخص بود. 
4. public health nonprofit Trust for America’s 
Health
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از سال 200۸ تا 2017، سازمان های 
سالمت و بهداشت عمومی بیش از 
50 هزار شغل را از بین بردند؛ مانند 
یست ها، تکنسین های  اپیدمیولوژ
آزمایشگاه و متخصصان اطالعات 
ــم، 23 درصــد  کــه ایــن رق عمومی 
کار آن ها را تشکیل  ی  کل نیرو از 
می دهد. برنامه های حیاتی از قبیل 
واکسیناسیون، آزمایش  بیماری های 
عفونی مقاربتی و نظارت بر ذخیره 
کم شده  آب و غذای محلی نیز یا 

یا از بین رفته  است.
در ادامــــه، چــنــد دشــمــن دیرینه 
بهداشت و سالمت عمومی دوباره 
برگشته اند؛ سرخک و سفلیس. این 
مسئله به دلیل مصرف نیکوتین 
در میان نوجوانان و آلودگی آب و 
کتری و سرب بوده است.  غذا با با
هر یک از این بحران ها، تب وتاب 
و برآشفتگی های خود را داشته اما 
هیچ یک برای خالص شدن از آنچه 
کارشناسان، استراتژی بهداشت و 
کشور می نامند،  سالمت عمومی 
یعنی غفلت، وحشت و تکرار، کافی 
نبوده است. اسکات ِبِکر،1 رییس 
انجمن آزمایشگاه های بهداشت 
و سالمت عمومی بیان داشــت: 
»ما از بخش بهداشت و سالمت 
عمومی غافل می شویم تا زمانی 
که یک فاجعه رخ دهد، آن وقت، 
یادی برای حل مشکل خرج  پول ز
می کنیم؛ و به محض آن که بحران 
خاموش می شود، بودجه این بخش 

کم می کنیم«. را 

1. Scott Becker

 راه بهتری نیز وجود دارد
 یک سیستم بهداشت و سالمت 
که در آن،  کنید  عمومی را فرض 
تمام نــهــادهــای سالمت عمومی 
ی هــای پیشتاز یکسانی  از فــنــاور
ی  در آزمایشگاه های خود و بر رو
کامپیوترهای خود استفاده می کنند. 
این سیستم بهداشت و سالمت، 
که منجر به ایجاد  تجهیزاتی دارد 
یع و به کارگیری آزمایش های  سر
تشخیصی در مواقع بحران می شود، 
که در آن ها،  پرتال های ِوبی دارد 
اطالعاتی در خصوص بیماری را 
منتشر می کنند، ظرفیت بیمارستان 
یسک  و جمعیت های در معرض ر
باال را می توانند، ثبت نمایند تا در 
کشور  اختیار مسئوالن در سراسر 
کاربردِی  قرار دهند. نرم افزارهای 
کاربرپسندی دارد که باعث می شوند 
با همکاری شهروندان، تالش های 
گردد.  یست ها تسهیل  اپیدمیولوژ
فناوری به منظور ایجاد یک چنین 
سیستمی از قبل وجود دارد، فقط 
کرد، آن  باید تغییراتی در آن ایجاد 
را سازگار ساخت و سپس اجرایش 
که این مسئله نیازمند  نمود. البته 
سرمایه گذاری است و در سال 201۹، 
کنسرسیوم سازمان های بهداشت 
و سالمت عمومی بر دولت فدرال، 
کرد تا یک میلیارد دالر  اعمال نفوذ 
به منظور کمک به مدرن سازی زیر 
ساختار اطالعاتی سیستم بهداشت 
و سالمت عمومی کشور اختصاص 
دهد که به آن ها، 50 میلیون دالر داده 
ید- 1۹، این رقم  کوو شد. با شروع 

به 500 میلیون دالر افزایش یافت؛ 
درصورتی که خیلی بیشتر از این ها 
گــزارش ائتالف  نیاز اســت. طبق 
غیرانتفاعی بهداشت و سالمت 
عمومی آمریکا، یک شکاف 5. 4 
کنونی  میلیارد دالری میان مخارج 
سازمان بهداشت و سالمت عمومی و 
هزینه مدرن کردن زیربنای اطالعاتی 

آن وجود دارد.
درنهایت، این هفته هرچقدر هم 
ــه ایـــن ســازمــان  ــادی ب ــ ی ــه پـــول ز ک
اختصاص یابد، باید به طور مساوی 
ــرای جمعیت های درآمـــد بــاال و  ب
جمعیت های درآمد پایین خرج شود. 
سازمان های بهداشت و سالمت 
در همه جا، در تالش اند تا بیماری 
کویید- 1۹ را مهار نمایند  همه گیر 
امــا ایــن مــبــارزه در جمعیت های 
حاشیه نشین، بسیار شدیدتر است. 
در این مناطق، بهداشت کم است، 
خانه های بهداشت وجــود نــدارد 
بــه مسئوالن نیز بسیار  و اعتماد 
کم است. داده های اولیه حاصل 
که  از چند ایالت نشان می دهد 
اسپانیایی-پرتغالی ها و آمریکایی-
یادی  آفریقایی ها، مرگ ومیرهای ز
که  کرونا داشته اند  ناشی از ویروس 
این یافته، هم تعجب آور نیست و هم 
غیرقابل قبول است. یک سیستم بهتر 
می تواند کمک فدرال را به جاهایی 
که بیشتر به آن کمک  کند  هدایت 
نیاز دارند. سیستمی که تالش کند 
تا میراث بی عدالتی و سوءاستفاده را 
-که بر تاریخ پیروزی های بهداشت 
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و سالمت عمومی سایه افکنده 
یشه کن سازد. است- ر

البته هیچ یک از ایــن تغییرات، 
کــرد، چنانچه آن  کمکی نخواهد 
سیستم بر پایه علوم غیرسیاسی و 
مستحکمی استوار نبوده و تحت 
هــدایــت آن نــبــاشــد. آژانــس هــای 
ــهــداشــت و ســالمــت عــمــومــی،  ب
به دقت و به درستی به وجود آمده اند 
زیرا تصمیمات الزم برای متوقف 
ی همه گیر یا  ساختن یــک بیمار
محافظت از ذخیره غذایی یک 
ی  کنترل سرخک به قدر کشور و 
سخت، مهم و حساس هستند 
که نباید به هیچ عنوان، تحت تأثیر 

سیاست قرار بگیرند.

سالمت و بهداشت یک 
موضوع شخصی نیست!

دیدگاه اصالح بهداشت و سالمت 
گران  عمومی، چندان پیچیده یا 
نیست، بلکه جسور است و جسارت 
کنار  گوشه و  و شجاعت از تمام 
کشور را می طلبد. سیاستمداران 

که بهداشت و  مجبور خواهند شد 
سالمت عمومی را در اولویت های 
خود قرار دهند؛ آن ها می توانند با 
»همگانی ساختن خدمات بهداشت 
و سالمت«، شروع کنند و آن را شعار 
وحدت خود سازند. دسترسی جهانی 
به مراقبت بهداشتی یک حق انسانی 
است، اما ما را از پاندمی بعدی یا 
ک مصون نمی دارد.  بحران آب پا
کاپیتان های صنعت باید اعمال 
کی از همنوع  دوستی و گذشت  حا
انجام دهند زیرا در تمام نوآوری های 
موردنیاز برای ایجاد یک سیستم 
بهداشت و سالمت عمومی مدرن، 
ی بود.  فقط نباید به فکر ســودآور
گر شما از راه ساخت  برای مثال، ا
کسیژن( سود  تور )دستگاه ا ونتیال
کسب می کنید، طراحی یک دستگاه 
کاربری آسان تر، درواقع  ارزان تر و با 
کسب وکار بد به  ممکن است یک 
نظر رسد. به همین ترتیب، ساخت 
کسن و آنتی بیوتیک نیز می تواند  وا
در مقایسه با چشم انداز تولید داروی 
چند میلیون دالری سرطان، یک 

یسک باشد؛ اما  سرمایه گذاری پر ر
هنگامی که بیماری همه گیر بعدی 
گر  از راه برسد، جان میلیون ها نفر )ا
نخواهیم کل اقتصاد جهانی را ذکر 
کنیم(، دقیقًا به همین چیزها بستگی 

خواهد داشت.
کند؛  بــایــد تغییر   ذهنیت ها نیز 
که آزادی فــردی را ارج  جامعه ای 
می نهد و آن را بر هر چیز دیگری 
مقدم قرار می دهد، الجرم به درمان 
و سالمتی نیز به عنوان یک موضوع 
شخصی می نگرد؛ اما اگر کووید- 1۹ 
درسی به ما یاد داده باشد، آن درس 
که سالمتی و امنیت ما  این است 
به اقدام جمعی بستگی دارد و این، 
همان موضوع سالمت و بهداشت 

عمومی است.

منبع

این مطلب در ۹ آوریل سال 2020 در تارنمای 
نیویورک تایمز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.nytimes.com/2020/04/09/
opinion/sunday/coronavirus-public-
health-system-us.html
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سیاست انتقادی

سقوط اقتصادی ناشی از ویروس کرونا
شکنندگیسرمایهداریباحضوریکویروس

بحــــــران

ــکــلــی1 پــژوهــشــگــر  ــل یـــس ِب ــِر گـ
مؤسسه تحقیقات سیاست های 
عمومی )IPPR( و نویسنده 
ــده شــده: چگونه  کتاب »دزدی
دنیا را از تأمین مالی نجات 
دهــیــم؟2«، در ایــن مطلب با 
عنوان »سقوط اقتصادی ناشی 
که در آوریل  کرونا3«  از ویروس 
2020 در تارنمای نشریه ژاکوبین 
منتشر شده است، سقوط بازار 
کرونا  سهام در اثر شیوع ویروس 
را نشان شکنندگی سرمایه داری 
کرده و پیشنهاد  جهانی تلقی 
می دهد تا با انجام سیاست های 
تسهیل پولی از سوی دولت ها، 
تــنــهــا بــخــش قــابــل تــوجــهــی از 
سرمایه گذاری عمومی با مقیاس 
معامله جدید سبز قادر است 
گردد،  تا مانع از سقوط و رکود 

وگرنه سقوط حتمی است.

1. Grace Blakeley
2. Stolen: How to Save the World from 
Financialisation
3. The Coronavirus Economic Crash

کــه روز دوشنبه  تــرس و وحشتی 
ــه جــان  ــا ب ــرون ک ــروس  ــ ــه دلــیــل وی ب
سرمایه گذاران افتاد، باعث شد تا 
بورس نیویورک،4 ۸ درصد، بورس 
اوراق بــهــادار فایننشیال تایمز،5 
تقریبًا 7 درصد و شاخص پیشتاز 
پــا، به میزان  کس 6006 در ارو استا
7/5 درصد کاهش را تجربه کنند. 
سرمایه گذاران از ترس این که مبادا 
شــرایــط بــدتــر از ایــن شـــود، اوراق 
کوتاه مدت و سهم هایشان  قرضه 
را می فروشند و به جای آن ها، امنیت 
طال، اوراق قرضه بلندمدت و در 
ــوارد، پــول نقد را ترجیح  برخی مـ
گهانی و  کاهش نا ــد. ایــن  ــ داده ان
شــتــاب زده در قیمت های سهام 
آمریکا، درنتیجۀ بلندمدت ترین 
دوران درخشان بازار سهام در طول 
تاریخ به وجود آمده است؛ در دوازده 
سال گذشته پس از بحران مالی، ما 
شاهد بی وقفه افزایش قیمت های 
سهام آمریکا بوده ایم. در انگلستان و 
اروپا، قیمت های سهام تحت تأثیر 

4. NYSE
5. FTSE
6. Stoxx

تحرکات ارز و برگزیت7 قرارگرفته اند، 
اما در بیشتر اقتصادهای پیشرفته، 
قیمت های سهام، در مقایسه با روند 
بهره وری شرکت ها در طول هفت 
گذشته، همچنان بسیار باال  سال 

بوده است.
در این میان، در اثر سیاست پولی 
فوق العاده انبساطی، سود اوراق 
قرضه دولتی به طور قابل توجهی، 
به کمترین حد خود رسیده است. 
برخی دولت ها به ویژه آلمان، از نرخ 
بهره های منفی سود برده اند، به این 
که سرمایه گذاران به خاطر  معنی 
مزیت ثابت نگاه داشتن )حفظ( 
بــدهــی اش، بــه دولــت آلــمــان پول 
پرداخت می کنند. باوجوداین، آلمان 
کرده  خط مشی شواتز نال۸ را اتخاذ 
است؛ شوارتز نال به معنی »نقطه صفر 
سیاه« است که دولت را ملزم می کند 
تا همچنان مــازاد بودجه را حفظ 
نماید. در این میان، بدهی شرکتی 
افزایش یافته است. از دوره بحران 
کنون، با پایین بودن نرخ های  مالی تا

7. Brexit
8. schwarze Null
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بهره، شرکت های بزرگ، مبالغ زیادی 
پول با نرخ بهره بسیار پایین قرض 
که سرمایه گذاران به  گرفته اند. ازآنجا
دنبال سود هستند )سرمایه گذاری ها 
با سود باال(، بنابراین به سوی اوراق 
قرضه شرکتی پر ریسک هجوم آورده 
و با این اقدام، حتی کم معتبرترین 
کسب وکارها نیز از هزینه های نسبتًا 

پایین وام گیری سود برده اند.

بدهی های سرپوش گذاشته شده
برخی از تحلیل گران می گویند، در 
بدهی شرکتی آمریکا، حباب وجود 
کــل بــدهــی بــه شرکت های  دارد؛ 
آمریکایی بــرابــر بــا 75/3 درصــد 
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
سوم سال 201۹ بوده است. این رقم 

در انگلستان، ۸1/5 درصد است. 
بااین حال، اقتصاد واقعی عملکرد 
ضعیفی دارد. این مسئله به دلیل 
کرونای اخیر، اتفاق  شیوع ویروس 
نیفتاده است، بلکه از سال 200۹ 
کنون، شاهد یک کاهش طوالنی  تا
در اقتصادهای پیشرفته بوده ایم. 
پس از عملکرد ضعیف در سال 
200۹، در سه ماه دوم و سوم سال 
201۹، بهره وری آمریکا 0/3 درصد 
کنون،  کاهش یافت. از سال 2012 تا
در منطقه اروپا رشد بهره وری به باالتر 
از 15 درصد نرسیده است؛ و در این 
میان، انگلستان طوالنی ترین دوره 
ی را متحمل شده  کاهش بهره ور
است. بهره وری تنها عامل محرک 
سرانه تولید ناخالص داخلی در 

طوالنی مدت بــوده اســت و جای 
که رشد اقتصادی در  تعجب ندارد 
بیشتر اقتصادهای بزرگ تا این حد 
ضعیف بوده باشد. منطقه اروپا که 
تحت فشار قوانین مالی شدید قرار 
داشــت و بحران بدهی -که هنوز 
هــم وجــود دارد- دســت از ســر آن 
برنمی داشت، از بحران مالی 200۸ 
به بعد، عملکرد بسیار ضعیفی در 
رشد سهام داشته است؛ حتی با 
پا  خروج انگلستان از اتحادیه ارو
نیز رشد ناامیدکننده بوده است. 
دستمزدها -که با سودآوری مرتبط 
کم شده است  هستند- در آمریکا 
کارگر آمریکایی  و امــروز، رفاه یک 
نسبت به ســال 1۹7۹، وضعیت 

بهتر و مطلوب تری ندارد.
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ــــزرگ میان  ــه چــیــزی شــکــاف ب چ
بازارهای سهام و اصول اقتصادی 
در اقتصادهای پیشرفته را توضیح 
مــی دهــد؟ تسهیل سیاست های 
کنون، چهار  پولی.1 از سال 2010 تا
بانک مرکزی بزرگ در جهان، بیش 
از 10 تریلیون دالر پول تازه به سیستم 
مالی جهانی وارد کرده اند که بخش 
اعظمی از این پول نقد، راه خود را 
به سوی اوراق بهادار و سهام بازکرده 
اســت. مبلغی از آن نیز وارد بــازار 
مسکن، به ویژه در انگلستان شده و 
بحران وام مسکن را دامن زده است. 
حتی در زمان رکود واقعی اقتصاد، 
سیاست پولی بسیار انبساطی به 
حمایت از قیمت دارایی ها برای 
کــه در  ثــروتــمــنــدان شتافته اســت 
بلندمدت، این شرایط هرگز ادامه 
نیافت. درنهایت، ارزش دارایی ها 
باید بر اساس اصول اقتصادی باشد؛ 
یعنی اگر کسی بخواهد سهام شرکتی 
که  را بــخــرد، بــه ایــن دلــیــل اســت 
گزارش سود باال را در آینده  انتظار 
از آن شــرکــت دارد. قیمت های 
مسکن، نباید از سطح درآمــد در 
بلندمدت فاصله بگیرند. تسهیل 
سیاست های پولی، این منطق را 
کرده و موجب باال رفتن  معکوس 
قیمت دارایی ها شده است، حتی 
هنگامی که سرمایه گذاران انتظار 
دارنــد تا اقتصاد در آینده نزدیک 

بدتر شود.

1. quantitative easing
 )تسهیل پولی یا تسهیل کّمی: یعنی خرید اوراق بهادار 

مدت دار از سوی بانک مرکزی(

ترس و وحشت فراگیر 
کرونا ویروس

ترس و وحشت ناشی از ویروس کرونا، 
ی برای اصالح  کاتالیزور به عنوان 
قیمت دارایی ها عمل نموده است؛ 
کرونا و عدم  سرعت انتشار ویروس 
که به وجود آورده، دشمن  قطعیتی 
ی است.  شماره یک سرمایه گذار
هنگامی که سرمایه گذاران درباره 
آینده و کسب وکارها اطمینان ندارند، 
احتمال بیشتری دارد که سرمایه خود 
را به صورت پول نقد یا دارایی امن 
مانند طال نگاه دارند تا اینکه بخواهند 
کنند؛ زیرا  در سهام سرمایه گذاری 
بازده آن با رشد اقتصادی یا اوراق 
قرضه دولتی کوتاه مدت مرتبط است 
که سود و بازدهی آن ها به نرخ های 
بهره بستگی دارد. احتمااًل کاهش 
کارگران  قیمت  دارایی ها، تأثیری بر 
عادی نخواهد گذاشت، جز این که 
حقوق بازنشستگی آن ها را کاهش 
دهد؛ اما ناپایداری بازار سهام، طعم 
کرونا بر اقتصاد را در  تأثیر ویروس 
گر  درازمدت به ما خواهد چشاند. ا
کنون محتمل به نظر  که ا همان طور 
می رسد، ویروس کرونا، بسیار سریع تر 
از سرعت انتشارش در داخل کشور 
چین، در خارج از این کشور شیوع 
یابد، تأثیر آن بر رشد اقتصادی، 
بسیار زیاد خواهد بود. قرنطینه های 
گسترده، لغو رویدادهای بزرگ و مهم 
و عدم قطعیت ادامه دار )اگر نخواهیم 
کنیم(، به  به هزاران مرگ ومیر اشاره 

معنای سقوط بازده خواهند بود.

دولت ها قدرت و نفوذ پولی ندارند. 
اگر هم بخواهند پاسخی به این بحران 
بدهند، باید از طریق سیاست مالی 
باشد. برنامه های حمایتی هماهنگ 
از سوی اقتصادهای اصلی و مهم 
جهان، ممکن است برای جلوگیری 
کافی باشد؛  از یک رکود قابل توجه 
که در حال حاضر، وام گیری ارزان تر 
از همیشه شده است. با توجه به 
این که ویروس اثرات بسیار بیشتری 
بر کشورهای فقیر و افراد آسیب پذیرتر 
ــدف چنین  گــذاشــت، ه خــواهــد 
پاسخ هماهنگی باید محافظت از 
فقرا باشد. با توجه به این که بحران 
آب وهــوا نیز به تهدیدی بــرای بشر 
اشاره دارد -که بسیار طوالنی مدت 
کرونا خواهد بود- این  تر از ویروس 
کربن زدایی  پاسخ باید تشویق به 
کنون  نیز نماید. به دیگر سخن، ا
که معامله  وقت آن رسیده است 
کنیم. باید  جدید سبز2 را منعقد 
کــه آیــا دولــت هــای تحت  ببینیم 
نفوذ و هــدایــت دونــالــد تــرامــپ3، 
یس جانسون4 و آنجال ِمرکل،5  بور
از این فرصت پیش آمده استقبال و 

کرد یا خیر. استفاده خواهند 

منبع

این مطلب در آوریل سال 2020 در تارنمای 
کوبین منتشر شده و در آدرس ذیل  نشریه ژا

قابل دسترسی است:
https://jacobinmag.com/2020/03/
coronavirus-market-crash

2. Green New Deal
3. Donald Trump
4. Boris Johnson
5. Angela Merkel

کا
ری

ی آم
نای

رو
ل ک

فو
مه ا

ه نا
یژ

- و
م( 

دو
ال 

)س
ه 5 

مار
- ش

ماه
ین 

ورد
فر

اقتصـــــاد

71



ایده ها

اقتصاد آمریکا به شدت در برابر 
ویروس کرونا آسیب پذیر است

چرامدلرشدآمریکا،گزینههایخوبودرستاندکیدراختیاردارد؟

بحــــــران

مــارک بلیث1 استاد دانشگاه 
در رشته اقتصاد بین الملل در 
دانشگاه براون2، در این مطلب با 
عنوان »اقتصاد آمریکا به شدت 
کرونا آسیب پذیر  در برابر ویروس 
است3« -که در 30 مارس 2020 
در تارنمای نشریه فارین افرز 
منتشر شــده اســت- با توجه 
به مدل رشد اقتصادی آمریکا، 
که توصیه  بر ایــن نظر اســت 
کــار در آمریکا،  بازگشت بــه 
این بیماری را به بال و مصیبتی 
جدی برای ایاالت متحده مبدل 
که ترامپ و  می کند، هرچند 
اطرافیانش، حاضرند جان چند 
را قربانی حفظ  میلیون نفر 
کنند و البته سایر  دارایی خود 
کشورهای جهان، دیگر به آمریکا 
به عنوان یک الگوی رشد یا هر 
چیز دیگر نخواهند نگریست.

1. Mark Blyth
2. Brown
3. The U.S. Economy Is Uniquely Vulnerable 
to the Coronavirus

مــــدل  دو  حـــــاضـــــر  حــــــــال  در 
ــکــی4 رقـــیـــب، نظر  ی ــوژ ــیــدمــیــول اپ
کرده  کارشناسان را به خود جلب 
کارشناسان، از یکی از  و هر یک از 
ی می کنند،  این دو مدل طرفدار
زیرا در مورد ارائه بهترین پاسخ به 
کرونا، در میان آن ها  ویروس جدید 
اختالف نظر وجود دارد. نخستین 
کالج سلطنتی  مدل برگرفته شده از 
لندن5 است که دولت های آمریکا و 
انگلستان را ترسانده و این دو دولت 
را بر آن داشته اســت تا اقدامات 
سخت گیرانه فاصله گذاری اجتماعی 
را به عمل آورند. این مدل، پیش بینی 
گر ویروس کووید- 1۹ کنترل  کرد که ا
نشود )بیماری ای که عامل آن، یک 
ویــروس اســت(، می تواند بیش از 
نیم میلیون نفر در انگلستان و 2/2 
کشتن  میلیون نفر را در آمریکا به 
دهد؛ حال آنکه در این پیش بینی، 
که ناشی  ی  مرگ ومیرهای بسیار
پاشی سیستم بهداشت و  از فرو

4. همه گیرشناسی
5. Imperial College London

کشور رخ  مراقبت از سالمت هر 
خواهد داد، حساب نشده است. 
کــه محققان دانشگاه  مــدل دوم 
کسفورد6 آن را تدوین نموده اند،  آ
کی از آن است که از قبل، حدود  حا
40 درصد از جمعیت انگلستان به 
این ویروس مبتال شده اند اما بیشتر 
ئم خفیف داشته یا این که  آنان عال
ئمی نداشته اند. طبق  هیچ گونه عال
یــد- 1۹ همچنان  کــوو ایــن مــدل، 
موجب مرگ ومیرهای زیادی خواهد 
شد و بر سیستم  بهداشت و مراقبت 
از سالمت، فشار خواهد آورد؛ اما 
ازآنجایی که این مدل، موارد شدید 
کمتری را پیش بینی می کند، بیان 
کــه قرنطینه های  داشــتــه اســـت 
ی  بی شمار، ممکن اســت ضــرور

نباشد.
کسفورد مشخص  جذابیت مدل آ
ــران سیاسی  ــب گـــر ره اســـت؛ امـــا ا
طرح های خــود را بر اســاس مدل 
یا در واقعیت،  کسفورد بریزند  آ
دنیای توصیف شده توسط مدل 

6. Oxford University
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گردد،  کالج سلطنتی لندن محقق 
آنگاه آن ها یک شرایط بد را بسیار 
بدتر و وخیم تر ساخته اند. به همین 
یسکی  مــنــوال، تصمیمات پــر ر
که باید اتخاذ شوند، عمدتًا در 
که چطور می توان  مورد این است 
یــد- 1۹، از  کــوو در بــرابــر تأثیرات 
کرد.  اقتصادهای ملی محافظت 
با یک نوع مدل دیگر نیز می توان 
این گونه تصمیمات را پیش بینی 
کــرد؛ اقتصاددان های سیاسی از 
مدل های رشد استفاده می کنند 
تا به شرح و توصیف این مطلب 
بپردازند که کشورها باید چه کارهایی 
انجام دهند تا در شرایط نرمال، 
رشد خود را افزایش دهند، اما این 
مدل ها، همچنین بیان می دارند 
کــه در مــواقــع بــحــران، مانند یک 
کشنده همه گیر، پاسخ  ی  بیمار
کشورها چگونه خواهد  احتمالی 
بود. برای مثال، مدل اصلی رشد 
انگلستان مبتنی بر تأمین مالی، 
تأمین مسکن و مهم تر از آن، مصرف 
داخلی است. هنگامی که بحران 
کرونا به اقتصاد انگلستان  ویروس 
گفته  شد  ضربه زد و به همه کس 
که در خانه بمانند، انجام اقداماتی 
به منظور افــزایــش مــصــرف، نظیر 
تضمین ۸0 درصد از دستمزدها، 
ی انگلستان بود. در  پاسخ ضرور
که اساسًا یک پلتفرم  مقابل، آلمان 
غول پیکر صــادرات را در اختیار 
کجای  دارد و تقاضاها را از هــر 
جــهــان بــه خــود جــذب می کند، 
ی عــبــارت اســت از  پاسخ ضـــرور

ی و  کــار کــردن هفته های  کوتاه تر 
تضمین ترازنامه شرکت ها، اما نه 
تضمین و پشتیبانی از دستمزدها.
یکا، این  بــرای ایاالت متحده آمر
کـــه چـــطـــور مـــی تـــوان به  مــســئــلــه 
بهترین نحو اقتصاد را از تأثیرات 
ی همه گیر محافظت  ایــن بیمار
نمود، پیچیده تر می شود. در مدل 
یکا صادر کننده انبوه  رشــد، آمر
کاالهای اساسی،  محصوالت و 
هواپیما، سالح، نفت، خدمات، 
نـــرم افـــزار، تــجــارت الکترونیک و 
تأمین مالی اســت؛ آن هــم صرفًا 
کــه اقــتــصــادشــان،  ــه ایـــن دلــیــل  ب
نمایانگر یک چهارم تولید ناخالص 
داخلی در جهان است؛ اما بیشتر 
اقتصاد آمریکا، همچنان مبتنی بر 
مصرف داخلی است و ازآنجایی که 
برخالف ادعای برخی از تحلیل گران 
)مبنی بر این که در دسته بندی 
ی  ارائه شده توسط سازمان همکار
کشورها، ازنظر  و توسعه اقتصادی1 
نسبت بدهی خــانــوار بــه درآمــد، 
یکا در جایگاه  ایاالت متحده آمر
یکا  میانی قرار دارد(، اقتصاد آمر
مبتنی بر اعتبار یا بدهی نیست، 
که بدهی بخش خصوصی  نقشی 
ایفا می کند،  یکا  آمر اقتصاد  در 
باعث می شود که پاسخ این اقتصاد 
کنونی  بــه بحرانی مانند بــحــران 
گردد. هنگامی که مدل رشد  سخت 
کشورها  آمریکا با مدل رشد سایر 
مقایسه می شود، این واقعیت آشکار 

می شود.
1. Organization for Economic Cooperation and 
Development

کتاب  کردن اثر شوک اما  کم 
دستورالعمل ها کارساز نیست

دولت هایی با رفاه باالتر، مدل های 
رشد مبتنی بر تجارت دارند مانند 
پــای غربی و  که در ارو مدل هایی 
شمالی یافت می شوند و این مدل ها، 
به عنوان جاذب شوک عمل کرده و به 
کاستن از اثرات شوک های اقتصادی 
کل، هرچقدر  کمک می کنند. در 
پــایــی از  کشور ارو که اقتصاد یک 
تجارت بین المللی استقبال نماید، 
رفاه بیشتری به وجود خواهد آورد 
ــوارد شــوک هــای تــجــاری،  ــ و در م
مــی تــوانــد بــه عــنــوان یــک ضربه گیر 
کند. دولت های دارای رفاه  عمل 
باال، همچنین به شهروندان خود 
یادی  که مقادیر ز اجازه می دهند 
بدهی داشته باشند، زیرا آن ها به طور 
کارآمدی شهروندانشان را در دوره های 
بیکاری بیمه می کنند؛ و افرادی که 
بیشترین بدهی را در جهان دارند، 
آمریکایی ها نیستند، بلکه هلندی ها 
و دانمارکی ها هستند. در مقابل، 
کشورهایی با انواع مدل های رشد 
انگلیسی-آمریکایی، به ویژه آمریکا، 
ایــالــت هــای ضعیف تر، مالیات 
پایین تر و بخش های مالی بزرگ تری 
دارند. آن ها نسبت به دولت هایی 
کار بسیار  با رفاه بیشتر، بازارهای 
که این، بدان  انعطاف پذیر دارند 
که آن ها درنهایت، برای  معناست 
هدایت و افزایش رشد، وابسته به 
دستمزدها هستند. ازآنجایی که 
بــه مــرورزمــان، بــا آن دستمزدها، 
کمتر  کمتر و  قــدرت خرید مــردم 
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شده، کارت های اعتباری، وام های 
دانشجویی و هزینه های درمــان، 
به بخش استاندارد بودجه بندی 
خانوار آمریکایی تبدیل شده است. 
وقتی که بــودجــه خــانــوار به شدت 
کاهش می یابد، بدهی آن ها توسط 
کشورهایی  که در  گیرهایی  شوک 
نظیر انگلستان و آلمان وجود دارد، 

جبران نمی شود.
ــد آمــریــکــا در شرایط  ــدل رش در م
که  ــرمــال، بسیار ضـــرورت دارد  ن
گیر وجــود نداشته باشد؛ و  شــوک 
ایـــن، یــک ویــژگــی اســـت، نــه یک 
نقص. هنگامی که سیستم هایی 
نظیر سیستم آمریکا دچــار شوک 
می شوند، آن ها با تضمین مالی، 
سیستم های مالی را از ورشکستگی 
نجات می دهند، همچنین، گردش 
اعتبار در این سیستم های مالی 
همچنان ادامه می یابد و درواقع، 
اقتصاد آمریکا از طریق سیاست های 
ریاضتی و بیمه بیکاری، جلوی این 
ضربه را می گیرد. فرض هم بر این 
گیر وجود  است، درصورتی که شوک 
نداشته باشد، قیمت ها و دستمزدها 
به سرعت تنظیم شده و سرمایه، 
گرفته خواهد شد و  کار  مجددًا به 
بدون نیاز به مداخله دولت، رشد 
گشت؛  بر سر جای خود بازخواهد 
امــا اآلن، شــرایــط نــرمــال نیست و 
همان طور که سیاست گذاران آمریکا 
به سرعت این مسئله را فهمیده اند، 
در مواجهه با این بیماری همه گیر، 
کتاب دستوراتشان فایده ای نخواهد 

داشت.

تشدید فاجعه
در بحران اقتصادی جهانی، آمریکا 
یــک مزیت و بــرتــری مهم بــر سایر 
کشور ذخیره  کشورها دارد؛ ایــن 
ارزی جهان را چاپ می کند. سایر 
کشورها به دالرهای آمریکا نیاز دارند 
زیرا سیستم بانکی آن ها به )واحد( 
دالر قرض می دهد، هرچند که آن ها 
خود نمی توانند دالر چاپ کنند. در 
طول بحران های قبلی نظیر بحران 
مالی 200۸، در اثر اقدامات بانک 
کاهش نرخ بهره  فدرال ِرزرو1 نظیر 
و برنامه های خرید اوراق بهادار، 
کاهش های شدیدی در بازارهای 
مالی جهانی به وجود آمد؛ اما این بار، 
اقدام فدرال رزرو، آن تأثیر آرام کننده 
همیشگی خود را نداشته است؛ 
بازارهای جهانی همچنان در حال 
سقوط هستند و حکمرانی دالر، 
نتوانسته است مانع از گذار به سوی 
پول نقد )هجوم سرمایه گذاران به پول 
کنگره درنهایت  گرچه  نقد( شود. ا
یک بسته تثبیت ساز اقتصادی 
کرد  دو تریلیون دالری را تصویب 
امــا همچنان نتوانسته اســت در 
کسانی را از  خصوص این که چه 
ورشکستگی نجات دهد )شرکت ها 
یــا مصرف کنندگان؟(، بــه توافق 
برسد؛ و این مسئله نمایانگر وجود 
تنش هایی در مــدل رشــد مربوطه 
اســت. آمریکا معمواًل تصمیم به 
محافظت از سرمایه می گیرد و باعث 
کار از طریق بیمه  ی  می شود، نیرو
بیکاری، خود را با این شرایط سازگار 

1. Federal Reserve

ســازد؛ امــا ایــن ِمیل به محافظت 
یگران بزرگ اقتصاد و از دور  از باز
کارمندان،  کارگران و  کردن  خارج 
علت اصلی تشدید فاجعه بیماری 
کرونا در مدل رشد آمریکا  همه گیر 
است، به نحوی که این مسئله در 
آلمان یا حتی در مورد انگلستان 

صدق نمی کند.
کــم باشد،  ی  کــه بیکار تــا زمــانــی 
ــافـــت و ســپــس،  یـ دســتــمــزدهــا در
بالفاصله خــرج شوند و به منظور 
پوشش اختالف میان دستمزدها و 
هزینه ها در میان مصرف کنندگان 
و شرکت ها از تخصیص اعتبار 
استفاده شــود، مــدل رشــد آمریکا 
کار می کند؛ اما هنگامی که  درست 
بازارها فریز می شوند )از ادامه فعالیت 
و رشد بازمی ایستند( و نمی توانند 
به درستی بر دارایی ها قیمت گذاری 
کــه سهام  کنند )کسی نمی داند 
شرکت های هواپیمایی آمریکا چقدر 
ارزش دارد، زیــرا آن هــا نمی دانند 
که آمریکایی ها چه زمانی دوباره 
کرد(،  با هواپیما مسافرت خواهند 
درنتیجه این مدل رشد با شکست 
مواجه می شود. وقتی ایــن اتفاق 
بیفتد، به سختی مــی تــوان عمق 
ــدرال رزرو و  یــافــت. ف فاجعه را در
کنند تا با  کنگره می توانند، تالش 
تضمین مالی شرکت ها، حداقل 
قیمت دارایی ها را مشخص نمایند؛ 
اما عمق بحران گسترده تِر مصرف که 
در صورت بیرون انداختن یک سوم 
کار و قرنطینه طوالنی مدت  ی  نیرو
دوسوم دیگر در خانه ها رخ خواهد 
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داد، قابل حدس زدن نیست. امروزه، 
با توجه به میزان تعطیلی ها، صرف 
تضمین قرار دادن سرمایه و اینکه 
کارمندان، خودشان از  کارگران و 
ی  کــاهــش دستمزد و بیکار پــس 

برآیند، غیرممکن است.

افراد پیر باید بمیرند تا 
اقتصاد نجات پیدا کند

 مــدل رشــد آمــریــکــایــی بــه نحوی 
کــه نمی تواند  تــدویــن شــده اســت 
کردن خسارت فاجعه  ن وارد  بدو
ی به خود، خاموش شود؛ زیرا  بار
این مدل، به گونه ای طراحی شده 
است که از طریق کاهش دستمزدها 
و بیمه بیکاری، خود را سازگار سازد، 
نه از طریق هزینه های افزایش رفاه. 
رهبران سیاسی می توانند از پس 
ی  هزینه های مزایای بیمه بیکار

موقت ناشی از یک شوک بانکداری 
برآیند اما نمی توانند انتقال نیمه 
دائــمــی پــول نقد و سقوط تقریبًا 
کامل ارزش دارایــی هــا را )مانند 
همان کاری که انگلیسی ها در حال 
کنند.  انجام آن هستند( انتخاب 
راهکار انگلیسی به لحاظ سیاسی 
بسیار سّمی است و نمی توان آن را 
کوتاه مدت در  به عنوان یک تدبیر 
کرد؛ بنابراین،  بافتار آمریکا پیاده 
هنگامی که مشخص شد )حداقل 
کالج سلطنتی لندن(،  طبق مدل 
یکی این  پاسخ درست اپیدمیولوژ
است که برای چندین ماه به اقتصاد 
استراحت دهیم، آمریکایی ها به 
دنبال راه حل های دیگری گشتند. 
راهکار دیگری که توسط رئیس جمهور 
دونالد ترامپ مطرح شد و حامیان 
که  کــرد، ایــن بــود  ــادی نیز پیدا  ی ز

گیریم.  فعالیت اقتصادی را از سر 
کالج سلطنتی لندن،  طبق مدل 
کاری  هزینه مستقیم انجام چنین 
می تواند، مرگ بیش از 2/2 میلیون 
که  آمریکایی باشد یا همان طور 
معاون فرماندار تگزاس، دن پاتریک1 
در یکی از مصاحبه های اخیر خود، 
ُرک و بی پرده بیان داشت: »افراد پیر 
باید بمیرند تا اقتصاد نجات یابد«.

گر آمریکایی ها در   متأسفانه حتی ا
کمتر  که مدِل  کنند  جهانی زندگی 
کسفورد، آن را توصیف  نگران کنندۀ آ
کرده است، شروع دوباره فعالیت های 
که عملی  اقتصادی ممکن است 
نباشد، چنانچه چنین کاری بدین 
که حدود 70 درصد از  معنا باشد 
آمریکایی ها به این بیماری مبتال 
که در بیش از 10  شوند؛ بیماری ای 
1. Dan Patrick
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درصد موارد، نیازمند مراقبت های 
شدید پزشکی است. اگر آمریکایی ها 
کار برگردند، رئیس جمهور چه  بر سر 
بخواهد، چه نخواهد، نرخ های ابتال 
به بیماری، به طور مؤثری بازارهای 
کار را خواهد بست. احتمال کمی 
که مصرف کنندگان در  وجود دارد 
کرده و  فروشگاه های بزرگ تجمع 
آن قدر خرید کنند که از پا بیفتند؛ و 
کارمندان آن ها  که  کسب وکارهایی 
در اتاق های اورژانس بیمارستان ها 
ازدحام کرده اند نیز احتمال کمی دارد 
که بر روی محصوالتی سرمایه گذاری 
کنند که قادر به فروش و ارسال آن ها 

نخواهند بود.
 ایاالت متحده آمریکا با 330 میلیون 
که 270 میلیون نفر  نفر جمعیت 
از آن هــا دارای ســالح سبک، ۸0 
کارمند  کارگر و  میلیون نفرشان نیز 
ساعتی بوده و دستمزد قانونی دوره 
ی به آن ها تعلق نمی گیرد و  بیمار
2۸ میلیون نفر از آن ها نیز فاقد بیمه 
درمــانــی هستند، با چالش هایی 
که شباهت چندانی  روبه رو است 
به چالش های سایر کشورها ندارد. 
عدم فعالیت اقتصادی )فریز کردن 
اقتصاد( به مدت 6 ماه یا بیشتر، 
آنــچــه را از چــارچــوب اجتماعِی 
همراه با مدل رشد آن باقی مانده 
است، به نابودی خواهد کشاند؛ اما 
ازسرگیری فعالیت های اقتصادِی 
آن، می تواند این بیماری همه گیر 
که  کند  را به بال و مصیبتی تبدیل 
قدرت تخریبش، به همان اندازه فریز 

کردن اقتصاد خواهد بود.

ترک قرنطینه و قربانی شدن 
چند میلیون آمریکایی

کدام یک از این مسیرهای  آمریکا 
ناخوشایند را انتخاب خواهد کرد؟ 
بررسی مدل رشد آمریکا، پاسخ این 
سؤال را روشن می کند؛ این مدل، 
کی از آن است که ایاالت متحده  حا
آمریکا به طور موقت، شرکت ها را 
تضمین مالی نموده و تا حدودی 
کرد و  از مصرف حمایت خواهد 
به محض آنکه بتواند قرنطینه را پایان 
کار را انجام خواهد  بخشد، این 
که ترامپ و  داد. به نظر می رسد 
کاماًل خواستار این  اطرافیانش، 
که جان چندین میلیون  هستند 
نفر را قــربــانــی حفظ دارایــی هــای 
خــود نمایند و ایــن قــول را بدهند 
که سیستم بهداشت و مراقبت از 
سالمت، همیشه آماده مراقبت از 
گر بیماری همه گیر  نخبگان است. ا
کــرونــا طبق پیش بینی های مدل 
کالج سلطنتی لندن ایفای نقش 
نماید، بازگشایی مجدد فعالیت های 
اقتصادی ایاالت متحده آمریکا، فقط 
خسارات ناشی از این پاسخ آمریکا 
را پیچیده تر و چندین برابر خواهد 
گر این بیماری همه گیر، مسیر  کرد. ا
کسفورد را  توصیف شده توسط مدل آ
در پیش گیرد، اقتصاد سایر کشورها 
آسیب کمتری را نسبت به اقتصاد 
آمــریــکــا، متحمل خــواهــنــد شــد و 
سریع تر به وضع سابق بر خواهند 
گشت، زیرا قرنطینه خانگی منجر 
به آسیب اقتصادی کمتری خواهد 
شد تا این که بخواهند اجازه دهند، 

به طرز کنترل نشده ای موارد ابتال به 
گر مدل  این بیماری افزایش یابد. ا
کسفورد درست بگوید، ممکن است  آ
گهانی  بــازار سهام آمریکا، رشد نا
داشته باشد اما برای میلیون ها نفر 
که  کارمندان ساعتی  کارگران و  از 
اخــراج شده اند، همچنین، برای 
کسب وکارهای کوچکی که ورشکسته 
که به این  شده  و میلیون ها نفری 
بیماری مبتال خواهند شد )در صورت 
ازسرگیری زودهنگام فعالیت های 
اقتصادی کسب وکارها در آمریکا(، 

هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
گر ایاالت متحده آمریکا در این   ا
گام بردارد، درنهایت، ممکن  مسیر 
که  است به همان لحظه ای برسد 
کلینتون1 به آن  رئیس جمهور بیل 
که هرگز اتفاق  گفت  کرد و  اشــاره 
که مردم  نخواهد افتاد؛ یعنی زمانی 
از راه شرط بندی علیه آمریکا پول 
گر بهترین  درمی آورند. با این همه، ا
راهبرد رهبران آمریکا در دوران یک 
که به  ی همه گیر این است  بیمار
آن اجازه دهند تا با تمام قدرت و 
سرعت، به جوالن خود ادامه دهد، 
سایر کشورهای جهان، دیگر به عنوان 
یک الگوی رشد یا هر چیز دیگر، به 

کرد. آمریکا نگاه نخواهند 

منبع

این مطلب در 30 مارس سال 2020 در تارنمای 
نشریه فارین افرز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.foreignaffairs.com/articles/
americas/2020-03-30/us-economy-
uniquely-vulnerable-coronavirus

1. Bill Clinton
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افولنــــامه

کنکاش

 شکاف های سیاسی و 
فرآیند طبقه بندی اجتماعی در آمریکا

مروری بر مهم ترین شکاف ها که به بحران های سیاسی دامن می زنند

به صورت سنتی، چهار مقوله نژاد، 
قومیت، مذهب و جنسیت برای 
توصیف شکاف های اجتماعی- 
گون  گونا کــشــورهــای  سیاسی در 
استفاده می شود؛ سیاست مدرن 
یــکــا نیز -مطمئنًا- هــر چهار  آمــر
شکاف نامبرده را تجربه کرده است. 
به عنوان مثال، طبقه اجتماعی و 
یع ناهمگون رفــاه اقتصادی،  توز
هدف اصلی سیاست آمریکا در 
برنامه نیو دیل در دهه 1۹30 و 1۹40 
کتاب اخیر  بود. لیلیانا میسون1 در 
ــرارداد غیر مــدنــی2، قطبی  ــ خــود ق
شدن سیاسی و حزبی بودن شدید 
در ایاالت متحده را به یک فرایند 
طبقه بندی اجتماعی نسبت می دهد 
که حوزه انتخابیه کل کشور را به دو 
که با  کرده  حزب سیاسی تقسیم 

1. Lilliana Mason
2. Uncivil Agreement

گروه های عقیدتی، نژادی، مذهبی 
و جغرافیایی، متمایز شده است. 
کنون،  او می گوید: از دهه 1۹60 تا
یادی  حزب جمهوری خواه تا حد ز
سفیدپوست، مسیحی، روستایی و 
تا حدودی نیز مردگرا تر بوده است و 
حزب دموکرات، تقریبًا غیر سفید، 
غیر مسیحی، نسبتًا شهری یا حومه 
که به این دلیل،  گرا و زنانه تر بوده 
شکاف جنسیتی در آمریکا رو به 

رشد است.

احزاب یکدیگر را تهدید جدی 
برای آینده کشور می دانند

در قرن بیست و یکم، شکاف فزاینده 
و وسیع سیاسی میان لیبرال ها و 
محافظه کاران از یک سو و همچنین، 
جمهوری  خواهان و دموکرات ها، 
به ویژگی مشخص عرصه سیاسی 
آمریکا تبدیل شده است. این روزها 

ی خواهان،  دموکرات ها و جمهور
دیگر با عقاید یکدیگر مخالفت 
نمی کنند بلکه هرکدام بسیاری از 
حقایق طرف مقابل را انکار می کنند؛ 
از سبک زندگی و محله های یکدیگر 
اجتناب کرده و انگیزه های یکدیگر را 
رد می کنند، به میهن پرستی یکدیگر 
شک دارند یا نمی توانند منابع خبری 
یکدیگر را تحمل کنند و سیستم های 
ارزشی مختلف برای نهادهای اصلی 
اجتماعی مانند دین، ازدواج و پدر 
که به نظر  و مادر دارند، به گونه ای 
می رسد آن ها نه به احزاب رقیب، 
بلکه به قبایل بیگانه تعلق دارند. 
در این راستا انتخابات در آمریکا، 
فقط به رقابت احزاب مربوط نیست، 
گروه های نژادی،  بلکه رقابت میان 
گــروه هــای جغرافیایی  مذهبی و 
است، همچنین، بازنده فقط حزب 
نیست، بلکه همه چیزهایی است 

کرمی دکتر علی 
□ پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی
□ همکار در اندیشکده مطالعات آمریکا

کا
ری

ی آم
نای

رو
ل ک

فو
مه ا

ه نا
یژ

- و
م( 

دو
ال 

)س
ه 5 

مار
- ش

ماه
ین 

ورد
فر

سیــــاست

77



ساختار جمعیتی نژادی، 
روبه تغییر است

یشه در  این طبقه بندی سیاسی ر
دو تحول هم زمان جمعیتی دارد 
که در آمریکا، در حــال رخ دادن 
اســـت. ایــاالت مــتــحــده در حــال 
کثریت  تبدیل شدن به یک ملت ا
غیر سفیدپوست است که در همان 
کستری  زمان، سهم آمریکایی ها خا
کنار هم،  می شود. این نوسازی در 
منجر به اختالفات شدید جمعیت 
یکی و فرهنگی  شناختی، ایدئولوژ
میان پایگاه های طرفین شده است. 
ی خواهان آمریکا،  کنون جمهور ا
از جمعیت نامتوازن پیر، سفید، 
مذهبی و محافظه کار تر برخوردار 
است. طرف مقابل یعنی دموکرات ها، 
جمعیت جوان ، غیر سفید، لیبرال ، 
ســکــوالر، مهاجرپذیر و دگرباشی 
جنسی تر را دوســت دارد و پایگاه 
آن، به شکل فزاینده ای تنوع جدید 
آمریکا را به عنوان یک دارایی باارزش 

می بیند.

شکاف میان فقیر و غنی، 
تعیین کننده شده است

تا جایی که به نظر می رسد، نامزدهای 
کاندیدای  آن هــا در ســال 2016، 
یـــاســـت جــمــهــوری  ــات ر ــاب ــخ ــت ان
کشورهای مختلف هستند. شکاف 
یابی آمریکایی ها  حزبی در نحوه ارز
از رئیس جمهور خود، در حال حاضر 
گسترده تر از هرزمانی در دوره مدرن 
است. نظرسنجی ها نشان می دهد 
که به طور مشخص از سال 2012 

)https://www.pewresearch.org :شکل 1: منابع خبری متفاوت احزاب در آمریکا )منبع

)https://www.pewresearch.org :شکل 2: تغییرات جمعیتی آمریکا  )منبع

که هویت افراد را شکل می دهد و تمام 
گروه هایی را که شهروندان احساس 
می کنند، به آن ها وابسته هستند، در 
برمی گیرد. این طبقه بندی مردم به دو 
اردوگاه سیاسی، موجب کلیشه سازی 
و بدگمانی شده است، به نحوی که در 

نظرسنجی سال 201۸ توسط نیلسن ، 
70 درصد از جمهوری خواهان و 60 
درصد از دموکرات ها، معتقد بودند 
که حزب مقابل یک تهدید جدی 

برای ایاالت متحده است.
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ــا و  ــرات ه ــوک ــه بــعــد، مناقشه دم ب
جمهوری خواهان از منازعه و شکاف 
میان فقرا و ثروتمندان، جوانان، 
بزرگ ساالن، سیاهان و سفیدها، 
قوی تر و پررنگ تر بوده است. حدود 
۹1 درصد آمریکایی ها معتقدند که 
تضاد میان ائتالف های حزبی، 

مهم ترین شکاف عرصه سیاسی 
آمریکا است. 5۹ درصد مردم آمریکا 
معتقدند که شکاف و تضاد شدید 
میان فقرا و ثروتمندان در این کشور 
که 31 درصد نیز، این  وجود دارد 

کرده اند. شکاف را شدید تلقی 

رنگ پوست، سن، روستانشینی 
و شهرنشینی نیز نباید از یاد برود

53 درصد از آمریکایی ها معتقدند 
که شکاف میان سفیدپوستان و 
سیاه پوستان در آمریکا پررنگ است، 
درحالی که 1۹ درصد این شکاف را 
بسیار قوی می دانند. شکاف بعدی، 
شکاف سنی است که 41 درصد از 
مردم، معتقدند این شکاف وجود 
دارد. شکاف بعدی، شکاف میان 
روستانشینان و شهرنشینان است 
که 40 درصد از مردم، این شکاف 
کرده اند؛ اما  را بسیار جدی تلقی 
همچنان، ۹2 درصد از دموکرات ها 
و ۹4 درصد از جمهوری خواهان، 
تضاد و چالش میان دو حزب را 
قوی دانسته  و 7 نفر از هر 10 نفر از 
هر دو حزب، قدرت حزب خود را 
کرده اند )75 درصد از  بیشتر تلقی 
ی  خواهان و 71 درصد از  جمهور
دموکرات ها(. لیبرال دموکرات ها نیز 
مانند دو حزب اصلی، معتقدند که 
تضاد و شکاف قوی است. بیشتر از 
میانه رو ها و دموکرات های محافظه کار 
)75 درصد در مقابل 66 درصد(، 
جمهوری خواهان محافظه کار بیشتر 
از جمهوری خواهان لیبرال، به وجود 
تضاد و شکاف معتقد هستند  ) ۸0 

درصد در مقابل 65 درصد(.

شکافی به نام شکاف 
مدنی- نظامی

یکی دیگر از مهم ترین شکاف های 
یکا، شکاف  عرصه سیاسی آمر
جنسی است؛ بارزترین نمونه این 

 شکل 3: شکاف های عمده و قوی از دید مردم آمریکا
)https://www.pewresearch.org :منبع(

کشور  شکل 4: درصد شکاف و تضاد میان دو حزب اصلی آمریکا از نظر شهروندان این 
)https://www.pewresearch.org :منبع(
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یاست  انتخابات ر نیز،  شکاف 
یــکــا اســت.  ی 2016 آمــر جــمــهــور
ــابــت دونــالــد تــرامــپ  ــع، رق ــ درواقـ
کلینتون، بزرگ ترین  ی  و هــیــالر
یخ  نمایش شکاف جنسیتی در تار
کلینتون  ایاالت متحده است زیرا 
ــه دســـت آوردن رأی زنـــان،  در ب
موفق بود اما نتوانست رأی مردان 
را به دست آورد. شکاف بعدی، 
شکاف مدنی – نظامی است؛ در 
یخ  ایاالت متحده، ارتش در طول تار
مورداحترام بوده اما اخیرًا بیش از 

کنگره آمریکا، از هر دو حزب دموکرات و  شکل 5: حضور زنان در 
https://www.universityofcalifornia. :جمهوری خواه )منبع

)edu/news/there-still-gender-gap-politics

 شکل 6: شکاف میان رأی دهندگان سفیدپوست با مدرک دانشگاهی و افراد بدون مدرک 
)https://edition.cnn.com/election/2018/exit-polls/national-results :منبع(
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سایر نهادهای آمریکایی، تقدس 
یافته است. جای تعجب نیست 
که سیاستمداران به طور فزاینده 
افسران نظامی را وارد ادارات خود 
کوهن از موسسه  می کنند. رافائل 
که شکاف مدنی  رند معتقد است 
- نظامی در آمریکا، در حال رشد 
که بخش عمده ای از آن، به  بوده 
ی  دلیل شیفت به سمت یک نیرو
کاهش درصد  کاماًل داوطلبانه و 
آمریکایی های باتجربه نظامی است. 
یابی مجدد نحوه  کوهن خواستار ارز
نگاه آمریکایی ها به مردان و زنانی 
کرده و  که در ارتش خدمت  است 

سپس، وارد سیاست می شوند.
ــر از  ــگـ ــی یـــکـــی دیـ ــل ــس ــاف ن ــکـ شـ
شـــکـــاف هـــای مـــهـــم در عــرصــه 
سیاسی آمریکا به شمار مــی رود. 
کنگره  این شکاف در انتخابات 
در ســال 201۸، نمود برجسته ای 
داشت. در این انتخابات، شاهد 
بزرگ ترین شکاف حزبی مبتنی بر 
سن بوده ایم؛ زیرا فاصله ترجیحات 
حزبی جوانان با افراد مسن تر در این 
انتخابات، بی سابقه بوده است. در 
این انتخابات، رأی دهندگان زیر 30 
سال، 67 درصد به دموکرات ها و 
ی خواهان  32 درصــد به جمهور
رأی دادند، درحالی که افراد باالی 
ی  65 سال، 50 درصد به جمهور
خواهان و 4۸ درصد به دموکرات ها 
رأی دادند. در هیچ کدام از دهه های 
1۹۸0، 1۹۹0 و 2000، تفاوتی از لحاظ 
عالیق حزبی میان جوانان و سایر 
گروه های سنی وجــود نداشته اما 

ک اوباما در  کمپین انتخاباتی بارا
سال 200۸، نخستین نشانه مدرن 
ــروز شکاف سنی در انتخابات  ب
آمریکا بوده است. از مهاجرت تا نژاد 
و سیاست خارجی و عرصه دولت، 
دو نسل جوان یعنی متولدین دهه 
2000 و متولدین دهه 1۹60، موضعی 
متفاوت از دو نسل دیگر یعنی نسل 
خاموش و نسل انفجار یا بیبی بومر 
داشته اند و نسل جوان در بسیاری از 
موضوعات، موضعی عمدتًا لیبرال 

و متمایز داشته است.

مدرک دانشگاهی نیز به 
مشکالت دامن می زند

یک شکاف مهم دیگر در عرصه 
یــکــا، شــکــاف میان  ســیــاســی آمــر
رأی دهندگان سفیدپوست با مدرک 
ن مدرک  ــراد بــدو دانشگاهی و اف
اســـت. مــطــابــق نظرسنجی های 
ــار  ــکــ ــ ــقـــات اف ــیـ ــقـ ــحـ ــه تـ ــســ ــؤســ ــ م
ــول،61 درصــد  ــ گــزیــت پ سنجی ا
از رأی دهـــنـــدگـــان سفیدپوست 
به  فاقد تحصیالت دانشگاهی 
ی خواهان رأی می دهند،  جمهور
ــد از  درحــالــی کــه تــنــهــا 45 درصــ
رأی دهــــنــــدگــــان ســفــیــدپــوســت 
ی خواهان  تحصیل کرده به جمهور
رأی داده اند. در همین حال، 53 
درصد از رأی دهندگان سفیدپوست 
تحصیل کرده، در مقایسه با 37 
ن مدرک، رأی  درصد از افراد بدو

کردند. خود را دموکرات ها اعالم 
که  در نهایت، جدیدترین شکافی 
در ایاالت متحده در حال پدیدار 

شدن است، شکاف میان طرفداران 
و متنفران از ترامپ است. به زعم 
بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، 
این که آیــا آمریکایی ها رفتارهای 
ترامپ را ننگین یا نشانه اصالت 
بدانند، شکاف سیاسی مرکزی 
کشور  امروزین عرصه سیاسی این 

است.
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مروری انتقادی

سیاست آمریکا، به گونه ای شکست خورده است که 
لیبرالیسم نیز نمی تواند به آن سروسامان دهد
مردمیکهقدرتیندارندومقصراناینسیستمشکستخوردهرانمیشناسند

شــــــکاف

ســهــیــل آنـــــدروس مــرتــضــوی،1 
کوبین  نویسنده در نشریه ژا
گو، در این  و مستقر در شیکا
مطلب بــا عــنــوان »سیاست 
آمــریــکــا، بــه گــونــه ای شکست 
که لیبرالیسم نیز  خورده است 
نمی تواند بــه آن سروسامان 
دهد2« -که در 6 آوریل 2020 در 
کوبین منتشر  تارنمای نشریه ژا
کتاب  شده است- به نوعی بر 
»چــرا ما قطبی شده ایم؟« اثر 
کلین، مروری انتقادی دارد.  ازرا 
که  وی در این مرور، اشاره دارد 
مــردم آمریکا، قــدرتــی ندارند 
و نمی توانند سیاستمداران را 
مسئول شکست های سیاستی 
و وعده های عمل نشده بدانند. 
که رأی دهندگان، حتی  تا جایی 
کسی را باید  که چه  نمی دانند 
مقصر دانست و از همین رو، به 
کتاب برای  که این  راهکارهایی 
این سیاست شکست خورده 

1. Sohale Andrus Mortazavi
2. American Politics Is Broken. Liberalism 
Can’t Fix It

ارائــه می دهد، اشــاره می کند، 
که به نظر او قانون  هرچند 
اســاســی نیازمند اصالحاتی 
که نمی توان امیدی به  است 

آن هم داشت.

کتاب جدید ازرا کِلین3 )روزنامه نگار، 
ــرا مــا قطبی  ــا عــنــوان »چـ گــر( ب بــال
شــده ایــم؟4«، به شناسایی بیشتر 
مــوارد اشتباه در سیستم سیاسی 
بسته و مسدود آمریکا می پردازد؛ 
اما او نقش طبقه اجتماعی را در 
که  منسجم ساختن جنبش هایی 
درنهایت می توانند آن را دموکراتیک 
سازند، نادیده گرفته است. در کتاب 
»چرا ما قطبی شده ایم؟«، مؤسس 
کِلین مدلی را برای درک  ُوکس،5 ِازرا 
کژ  ی سیاسی آمریکا و  قطبی ساز
کاری آن، پیشنهاد داده است. وی 
با لنز هویت گروهی )جمعی( به این 
کِلین بیان  مسئله نگاه کرده است. 
می دارد که اگرچه قطبی سازی امری 
عادی است )درواقع آمریکا کمتر از 
بسیاری از سایر دموکراسی ها قطبی 
3. Ezra Klein
4 .We’re Polarized
5. Vox

شده است(، اما سیستم سیاسی ما 
برای مدیریت قطبی شدگی پارتیزانی 
آمادگی نــدارد. او در بیانات خود 
می گوید: پس از جنگ داخلی، 
عدم موفقیت در بازسازی درواقع، 
زمینه را برای یک قرن با حکمرانی 
حــزب دمــوکــرات هــای مستبد در 
جنوب مهیا کرد. علی رغم آنکه لقب 
دموکراتیک را یدک می کشیدند، اما 
دموکرات های ایاالت جنوبی،6 حزبی 
برای مخصوص خودشان بودند. 
همچنین، به منظور حفظ ائتالف ملی 
کم و کارآمد، دموکرات های ایاالت  حا
شمالی برتری جویی دموکرات های 
سفیدپوست ایاالت جنوبی را تحمل 
می کردند و این امر، تمهیداتی بود 
که مانع از شکل گیری یک دوقطبی 
مشخص در میان خط مشی های 

احزاب می شد.
هنگامی که در تصویب قانون حقوق 
مدنی )در سال 1۹64(، دموکرات های 
شمالی از ائتالف فوق الذکر جدا 
شدند تا به اقلیت جمهوری خواه 
بپردازند، این ائتالف پرتنش، به 
پایان رسید. در همان سال در حزب 
6. Dixiecrats
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راست، ِبری گلدواتر،1 نامزد ریاست 
جمهوری، حزب جمهوری خواهان 
ــن مسئله، راه را بــرای  کــه ای شــد 
محافظه کاران ایاالت جنوبی باز کرد 
تا به حزب جمهوری خواه بپیوندند 
و لیبرال های ایاالت شمالی نیز به 
حــزب دمــوکــرات پیوستند. وقتی 
دمــوکــرات هــای ایـــاالت جنوبی از 
تصویر بیرون رفتند، احزاب سیاسی 
توانستند، آزادانه از ایدئولوژی خود 
و درنهایت از همه چیز حرف بزنند. 
در دهــه هــای بعدی شاهد ظهور 
کِلین، نظیر  اصطالحات سیاسی 
»مگا هویت2« شدیم؛ این اصطالح 
گرفته تا  ی  همه چیز را از ایدئولوژ
ــژادی، جنسیتی و  ــ هــویــت هــای ن
کــه تماشا  فــیــلــم هــای سینمایی 
که گوش می دهیم،  کرده، اخباری 
رستوران هایی را که می رویم، در خود 
جای می دهد. درواقــع، هر چیزی 
که به ما مربوط می شود، نشانه ای 

از هویت پارتیزانی دارد.
ی سیاسی ماهیتًا بد   قطبی ساز
یــرا باعث می شود تا ما  نیست، ز
انتخاب های روشن تر و معنادارتری 
داشته باشیم و در صندوق رأی 
یم. سیستم سیاسی آمریکا  بینداز
با تمام محدودیت های مقابله ها، 
موازنه ها و ِوتو کردن هایش، به منظور 
داشتن عملکردی خوب و قابل قبول، 
نیازمند سازش و مصالحه است. 
قطبی سازی در دولِت دچار تفرقه 
به بن بست بی پایان، تعطیلی های 
دولت، فریب های نهادی و ناتوانی 
1. Barry Goldwater
2. mega-identities

کثریت منتخب، در جامه عمل  ا
برنامه ها و دستور  بــه  پوشانیدن 
جلسات خــود خــواهــد انجامید. 
به عالوه، ماهیت غیر دموکراتیک 
نمایندگی سیاسی آمریکا نیز، به 
قطبی سازی های سیاسی نامتقارن 
منجر شده است. جمهوری خواهان 
کــردن نیازهای اقلیت  ــرآورده  با بـ
ســفــیــدپــوســتــان -کـــه عــمــدتــًا هم 
 رأی دهندگان روستایی و مسیحی 
هــســتــنــد و احـــســـاس مــی کــنــنــد، 
غــلــبــه جــمــعــیــتــی شــان در حــال 
کاهش اســت- می توانند، برنده 
انتخاب باشند. حال آنکه ازنظر 
کلین، دموکرات ها باید خط مشی 

حــزبــی شــان را تــعــدیــل نمایند تا 
خوشایند ائتالف گسترده تری گردد 
که درواقع، میانه روهای متمایل به 

حزب راست هستند.
کــه  ــود  ــــی شــ ــن م ــ ــتــیــجــه ایـ ــــس ن پ
جــمــهــوری خــواه افــراطــی بــا اتخاذ 
سیاست های هویتی سفیدپوستان 
و خــط مــشــی ضـــد دمــوکــراتــیــک، 
حکمرانی اقلیت را تثبیت می نماید؛ 
حــزب دمــوکــرات میانه رو، مجبور 
گسترده ای  که یک ائتالف  است 
ــا یــکــدســت و  از رأی دهـــنـــدگـــان ن
کــه فقط به  ناهماهنگ )افـــرادی 
خاطر ضدیتشان با جمهوری خواهان، 
گرد هم آمده اند( را  در این ائتالف 
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تشکیل دهد؛ در این صورت، یک 
سیستم سیاسی پیچیده و کم تحرکی 
که همیشه در  به وجود خواهد آمد 
لبه بحران و شکست است. درواقع، 
این تجزیه وتحلیل متقاعدکننده 
کلین، به توجه و پرداختن  است. 
یاد به جزئیات، معروف است و در  ز
این واقعیت مادی، همچنان بر سر 
حرف های خود ایستاده است. در 
جایی که بسیاری از مفسران لیبرال، 
یگران و افراد را متهم می کنند،  باز
کلین بر مشوق هایی متمرکز است 
که آن ها را به انجام یک سری اعمال 

تشویق می کرد.
 البته مشکل، میچ مکانل1 نیست، 
بلکه ماهیت غیر دموکراتیک مجلس 
ِسنا و قانون اساسی ناقصی است 
که در دولت دچار تفرقه، بحران های 
مشروعیت غیرقابل حلی را به وجود 
مــی آورد. پس مشکل خود ترامپ 
نیست؛ بلکه سیستم سیاسی است 
که اجازه می دهد، یک عوام فریب بر 
کار بیاید، بی آنکه نماینده مردم  سر 
باشد. باید گفت، مشکل اصلی این 
یکرد نظام مند، سیاست آمریکا  رو
اســت؛ بن بست ها و بحران های 
عــدم فعالیت، درنتیجه اعمال 
سیاستمدارانی که نمی دانند چگونه 
کنند، به وجود  سازش و مصالحه 
نمی آید، بلکه این سیستم سیاسی 
است که مانع از همکاری دو حزب 
مــی شــود و درعــیــن حــال، از آن هــا 

می خواهد تا وارد عمل شوند.

1. Mitch McConnell

بازاندیشی، نجات نایافتگی 
و سیاست هویتی

کتاب  کلین،  طبق اظهارات خود 
»چــرا ما قطبی شده ایم؟« بر درک 
این مشکالت متمرکز است، نه حل 
آن ها. بااین حال، در فصل پایانی 
به طور محتاطانه، راهکارهایی نیز 
ــه می دهد. عــالوه بر پیشنهاد  ارائ
یــک ســری اصــالحــات نــظــارتــی و 
دموکراتیک -که بسیار هم نیاز به 
کلین در  آن ها احساس می شود- 
جای دیگر می گوید، احتمال کمی 
دارد که این اصالحات، واقعًا اتفاق 
بیفتند و همچنین او از ما می خواهد 
که خودمان را از این قطبی شدگی 
ی هشدار می دهد  یم. و خارج ساز
که هویت های سیاسی، از طریق 
گسترده برای  ابزارها و تشکیالت 
ی و فعال  تعریف، سیاست گذار
نمودنشان تقویت می شوند. با »توجه 
به هویت«، افراد می توانند متوجه 
تبلیغات، تحریفات و دیدگاه ها 
شوند که درنتیجه، پاسخ احساسی 
و عاطفی خود به دست کاری های 
هویت محور را بهتر مدیریت خواهند 
کرد. اگرچه این گونه توجه و مراقبت ها 
می تواند به افراد کمک کند که زندگی 
سیاسی دقیق تری داشته باشند، اما 
به مشکالت شناسایی شده توسط 
کلین نمی پردازد. درواقع، راهکارهای 
فردگرایانه، پاسخ مشکالت دشوار 

اجتماعی نیستند.
کــلــیــن، عــمــدتــًا  اصـــل صــحــبــت 
بـــا مــخــاطــبــان چـــپ گـــرا اســـت؛ 
کـــــه بــه  ــی  ــ ــان ــ ــواه ــ ــوری خ ــ ــه ــ ــم ــ ج

سیاست های هویتی سفیدپوستان 
گوش شنوایی برای  رأی داده انــد، 
ــا نـــدارنـــد و  ــرف ه شــنــیــدن ایـــن ح
بــه عــالوه، آن هــا هیچ مشوقی هم 
کنند  برای آن که از همین االن شروع 
و دست به کار شوند، ندارند. آن ها 
نمی خواهند، رســانــه هــای حــزِب 
راستی خود را خاموش کنند، کمی 
کنند و از  با خود بیندیشند و تأمل 
که  جمع دور شوند. قــرار نیست 
آن هــا بــه برچیدن مؤسسات غیر 
که به  کمکی نمایند  دموکراتیکی، 
لحاظ سیاسی، به سود آن ها هستند. 
به طور حتم، آن ها قصد ندارند در 
بحبوحه آنچه برای آن ها شبیه به 
صحنه جنگ علیه حریفانی است 
که مخالف سیاست های هویتی 
آن ها هستند، جنبش های هویت 
خواهی را ترک کنند. در مقدمه این 
کلین می کوشد تا سیاست  کتاب، 
که این  کسانی  هویت را از دست 
اصطالح را به یک ســالح تبدیل 
گروه های به  کرده اند و از آن علیه 
لحاظ تاریخی به حاشیه رانده شده 
استفاده می کنند، نجات دهد. 
جمهوری خواهان سفیدپوست از 
تمام جمعیت )انــدک( خودشان 
استفاده می کنند تا دغدغه خود 
را در خصوص »سیاست درست، 
عادالنه و قدیمی« ابراز دارند، اما 
درعین حال، به مسائل و نگرانی های 
اقلیت ها اهمیتی نمی دهند و آن ها 
را خودخواه و دارای سیاست هویتی 
کلین در  یشه می خواند.  بی رگ ور
ادامه می نویسد: »با تردستی و نیرنگ، 
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هویت، همان چیزی می شود که فقط 
گروه های به حاشیه رانده شده، آن 

را خواهند داشت«

چسب دموکرات ها، نفرت 
از جمهوری خواهان

کلین اشتباه نمی کند؛   در اینجا، 
سیطره سیاست هویتی بر طیف 
ــد، بــاعــث شــود  ــوان ــی ت ســیــاســی م
که حول محور  سازمان دهی هایی 
طبقه اجتماعی و خط مشی های 
ــورت می گیرند،  کــلــی گــرایــانــه1 صـ
بی نتیجه به نظر رسند یا این که 
یک خطای راهبردی تلقی شوند. 
هیچ کدام از این مــوارد فوق الذکر 
مطرح نیست. حزب چپ بهای 
گزافی برای سازمان دهی به سیاست 
هویتی اقلیت خود، پرداخت نموده 
کار، سیاست  و اغلب هم در این 
کنار  ــاًل  ــام ک طــبــقــه اجــتــمــاعــی را 
گذاشته است. پایگاه دموکراتیک، 
گروه های اقلیت و  از ملغمه ای از 
لیبرال های سفیدپوست متشکل 
که ایــن ائتالف را  اســت. چسبی 
کنار یکدیگر نگه داشته،  محکم در 
نفرت از جمهوری خواهان است؛ اما 
این مسئله، برای ایجاد یک جنبش 
سیاسی کارآمد کافی نیست. حزبی 
که در آن، هم مایک بلومبرگ2 و 
هم برنی سندرز،3 می توانند برای 
ی ایفای  یاست جمهور نامزدی ر
نقش کنند، فی نفسه بی ثبات است. 
به عالوه، شکل گیری حزب چپ 

1. Universalist
2. Mike Bloomberg
3. Bernie Sanders

حول محور ائتالف هویت های به 
کاری که  حاشیه رانده شده )همان 
بیشتر لیبرال ها و حتی بسیاری از 
چپ گراها امروز انجام می دهند(، 
کرات و مناظرات سیاسی  توپ مذا
را به زمین راست گراهای هویت خواه 
مــی انــدازد. آن هــا دوســت دارنــد تا 
درباره موضوعات فرهنگی تفرقه انگیز 
صحبت کنند. جنگ های فرهنگی 
نیز موضوع موردعالقه نظریه پردازان و 
طرفداران دوآتشه حزب راست است 
که ترجیح می دهند، مناظرات و 
گفتگوهای سیاسی، بر موضوعات 
هویتی، متمرکز باقی بماند، نه بر 
بــرنــامــه هــای اجتماعی جهانی و 
یع  پرداختن به عدم برابری در توز
کشیدن قدرت  ثروت یا به چالش 

و نفوذ سرمایه.
 تا اینجا در مــورد هزارتوی هویت 
کردیم  خواهی چپ گراها صحبت 
کلین نیز با عنوان  که  )همان گونه 
بــدتــریــن نـــوع مصالحه و ســازش 
عجیب دو دنیای متفاوت از آن 
که  ــاد می کند( و بــیــان داشتیم  ی
یــاســت جمهوری  کــانــدیــداهــای ر
دموکرات سال 2020، به سخن گفتن 
از خط مشی های کلی گرایانه به زبان 
سیاست های هویتی پرداخته اند؛ 
البته اگرچه از سیاست های هویتی 
حرف می زنند، اما فحوای کالم آن ها 
بوی خط مشی های کلی گرایانه شان 
کامال هریس4 و الیزابت  را می دهد. 
وارن،5 امتیاز مالیات بر درآمــد و 
کودکان  همگانی شدن مراقبت از 
4. Kamala Harris
5. Elizabeth Warren

را غــرامــت هــای بــردگــی نامیدند. 
کلین می نویسد: »این ها برنامه های 
که به  همگانی بودند؛ برنامه هایی 
تمام افراد از هر نژاد کمک می کنند«. 
هیچ راه بهتری برای تحریف و بی اثر 
ساختن یک دستورالعمل مردمی 
-که به نفع مردم باشد- وجود ندارد، 
جز این که برچسب »تفرقه انگیز« و 
»غیر مــردمــی«، به آن بچسبانیم. 
بدتر از آن، این است که تشکیالت 
سیاسی مبتنی بــر هویت باعث 
یت  می شود تا حزب چپ، مأمور
که همانا ساختن  اصلی خودش را 
جامعه ای عــادالنــه، برابر و تغییر 
دادن جهت نزاع ها از مبارزه های 
یع مجدد ثروت  گسترده بــرای توز
و منابع، به سمت مبارزه برای به 
دست آوردن حق رأی و تصمیم گیری 
کند. پس  بیشتر اســت، فــرامــوش 
مشکل خــود سیستم غیرعادالنه 
گرفتن شدن  نیست بلکه نادیده 
اقلیت ها در آن است. در این شیوه، 
کلین، به  که  سیاست های هویتی 
نجات آن ها امیدوار است، هرقدر هم 
که چنین جنبش هایی خیرخواهانه 
باشند، درنهایت، به تقویت موقعیت 
اجتماعی نئولیبرال ها می انجامد.

منزلت »طبقه اجتماعی« 
بیشتر از »هویت« است

که  کــیــد مــی کــنــد  ــارهــا تــأ کــلــیــن، ب
کثرت گرا هستند،  هویت های ما 
کتاب خود، توجه اندکی به  اما در 
»طبقه اجتماعی« نموده است. 
ی های  با توجه به اینکه جداساز

کا
ری

ی آم
نای

رو
ل ک

فو
مه ا

ه نا
یژ

- و
م( 

دو
ال 

)س
ه 5 

مار
- ش

ماه
ین 

ورد
فر

سیــــاست

85



طبقاتی در تفکیک های نــژادی و 
تقسیمات جمعیتی، ابراز وجود کردن 
و نماینده بودن را در سیستم سیاسی 
آمریکا از بین می برد، این مسئله 
مهم به نظر می رسد. بااین همه، 
کاخ سفید  امروز دونالد ترامپ در 
ی خواهان نیز از  نمی بود و جمهور
این مزیت جمعیتی مستحکم و 
شکست ناپذیر در سنا بــرخــوردار 
گر جمهوری خواهان  نمی بودند، ا
کارمند  کــارگــر و  از قــبــل، آن هــمــه 
سفیدپوست را از شمال مرکزی 
ایاالت متحده آمریکا و هرکجای 
گرد هم  دیگر، هدف قرار نداده و 
جمع نکرده بودند. در جلسه پرسش 
و پاسخی که درباره این کتاب برگزار 
که او طبقه  کلین توضیح داد  شد، 
اجتماعی را یک هویت قدرتمند 
ی  در سیاست آمریکا نمی بیند. و
خاطرنشان ساخت که حزب چپ 
-که محافظه کاران برخالف منافعشان 
به آن رأی می دهند- یک سوءتفاهمی 
)سوء فهمی( برخاسته از تعریف 
محدود منافع در قالب منابع مادی 
است. ازنظر کلین، سیاست آمریکا، 
سیاست مبارزه بر سر موقعیت و 
گروهی )جمعی( اســت و  هویت 
مناظرات و مباحثات در خصوص 
خط مشی صرفًا جنگ های نیابتی، 
در تالش و مبارزه برای تسلط داشتن 
گروه و جمع می باشند.  و غلبه بر 
رأی دهندگان، به هویت رأی می دهند 
و حزب چپ، عمدتًا نتوانسته است 
یک هویت طبقه  اجتماعی -که 

یاد حرف زده  دربــاره آن با مردم، ز
است- ایجاد نماید.

درست است که حزب چپ لیبرال، 
عمدتًا سیاست طبقه اجتماعی 
کـــرده اســت و حــزب چپ  را رهــا 
سوسیال-دموکرات نوظهور، باید 
کند تــا یــک هویت  بسیار تــالش 
طبقه اجتماعی ایجاد نماید، اما 
پیام ضمنی مبنی بر این که طبقه 
اجتماعی هــمــان هــویــت اســت، 
گاهی از طبقه  درســت نیست. آ
اجتماعی، ممکن است همانند 
گاهی نسبت به هویت فعال گردد،  آ
اما در واقعیت، عملکردی بسیار 
متفاوت از هویت دارد. »سیاست 
هویت« -که هر دو حزب راست و 
چپ به آن متوسل شده اند- این 
کشور را به جناح هایی تقسیم می کند 
که برای به دست آوردن موقعیت 
گــروهــی، بــاهــم در مــبــارزه و ستیز 
گاهی از طبقه  خواهند بود، حال آنکه آ
اجتماعی با تفکیک ها و تقسیمات 
فرهنگی، جمعیتی و نژادی در تضاد 
اســـت. ســازمــان دهــی تشکیالت 
حول محور طبقه اجتماعی باعث 
می شود تا بیشتر رأی دهندگان در 
گیرند.  کنار هم قــرار  یک سو و در 
وقتی که می گویم کارگران و کارمندان 
سفیدپوست به اتفاق آرا به یک 
جنبش چند نژادی، مساوات طلب 
و مبتنی بر طبقه اجتماعی خواهند 
پیوست، دچار توهم نشده ام، لیکن 
سازمان دهی تشکیالت حول محور 
خط مشی های کلی گرایانه، حداقل 

دالیل مادی برای انجام چنین کاری 
را فراهم خواهد ساخت.

کمپین سندرز، یک بار  استحکام 
دیــگــر قـــدرت ســازمــان دهــی حول 
محور مشترکات طبقه اجتماعی 
را آشکار می سازد. سندرز به جای 
کلی گرایانه  آن کــه خط مشی های 
را در لفافه سیاست های هویتی 
بپیچد، به طور پیوسته و مرتب، 
ــه بـــت ســـازی هـــای تــشــکــیــالت  بـ
دمــوکــرات از واژه »هــویــت« پاسخ 
می دهد و به آن احترام می گذارد 
ــع، تسلیم خــواســتــه هــای  ــ و درواقـ
کــیــد بر  ــا تــأ ی ب آنـــان مـــی گـــردد. و
که خط مشی های او  ایــن مطلب 
نظیر مراقبت بهداشتی همگانی 
و تضمین مشاغل از سوی فدرال، 
گروه های  به نفع همه و مخصوصًا 
به حاشیه رانده شده است، دیگر 
از حرف های کلیشه ای مبهم مانند 
»حقوق اقلیت ایکس، همان حقوق 
بشر اســـت«، اســتــفــاده نمی کند. 
این که فقط بی عدالتی را تصدیق 
کافی نیست بلکه ما باید  کنیم، 
گر  ی دراین باره انجام دهیم. ا کار
حزب دموکرات و به طور عام، حزب 
چپ می خواهد که رأی دهندگان به 
منافع مادی رأی دهند، آن ها باید 
بهبود شرایط مــادی و همچنین، 
شرایط بازار را در اولویت خود قرار 
دهــنــد. البته، بیشتر تأسیسات 
دموکرات ها، عالقه ای  به چالش 
کشاندن نظم نئولیبرال نــدارنــد. 
ی خــود را  که حقیقتًا انــرژ کسانی 
صرف بهبود شرایط مادی می کنند، 

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین
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درنهایت، به همان بن بست ذاتی 
موجود در سیستم سیاسی شکست 
خورده و غیر دموکراتیک ما خواهند 
رسید، اما حداقل آن ها برای بهتر 
کــردن اوضــاع و شرایط، صادقانه 

کردند. برای همه تالش 

دموکراسی اختیاری نیست
یک خط مشی حزبی مردمی )حزب 
کردن با  پنجه نرم  چپ( از دست و
محدودیت های سیستم سیاسی 
آمریکا -که شرح آن در کتاب »ما چرا 
قطبی شده ایم؟« آمده است- دریغ 
نخواهد کرد. اجرای خط مشی ها )چه 
مردمی باشند چه نباشند(، نیازمند 
قــدرت سیاسی اســت. متأسفانه 
حوزه بندی نامناسب1 که بسیار به نفع 
حزب جمهوری خواه است، مانع از 
آن می شود که اکثریت انتخاباتی به 
اکثریت حاکم که بر نهادهای سیاسی 
کنترل دارند، ترجمه شوند )تبدیل 
شوند(. به عالوه، محدودیت های 
»مقابله و موازنه2«، مانع از آن می شود 
کم بتوانند،  کثریت حا که حتی ا
برنامه های کمپین خودشان را عملی 
سازند. با توجه به این که فراوانی ِوتو 
به نفع سیاست  نئولیبرال است، 
این مسئله برای حزب چپ، بسیار 
ــد، آن هم  مشکل ساز خــواهــد ش
1. malapportionment
2. مدلی برای روش حکومتی یک حکومت است. بر 
این اساس، حکومت به شاخه های مختلفی تقسیم 
که هر یک دارای محدوده مجزا و مستقلی  می شود 
که  از اختیارات و مسئولیت ها می باشند به گونه ای 
اختیارات هر بخش در تعارض اختیارات بخش های 
دیگر نباشد. هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط 
شاخه های دیگر محدودیت هایی اعمال نماید که این 
محدودیت ها را اصطالحًا »مقابله و موازنه« به انگلیسی 
))checks and balances می گویند تا بدین ترتیب، از 
جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود.

برنامه های  بخواهد  هنگامی که 
عمومی و خط مشی های اجتماعی 
ایجاد نماید. ما نمی توانیم با راهبری 
دمــوکــراتــیــک، وارد سوسیالیسم 
ــم. در سیستم  دمــوکــراتــیــک شــوی
کنونی، مردم آمریکا قدرتی ندارند 
و نمی توانند سیاستمداران را مسئول 
شکست های سیاستی و وعده های 
عمل نشده بدانند. رأی دهندگان 
حتی نمی دانند که چه کسی را باید 
مقصر بدانند. دولــِت دچار تفرقه 
یاست جمهوری را یا  در سیستم ر
سیستم قانون گذاری دو مجلسی را؟

یک مرور سنجیده و بی طرفانه، باعث 
می شود تا ادعاهای ضدونقیضی 
ــاره مشروعیت دموکراتیک به  درب
کلین نیز  که  وجود آید و همان طور 
خاطرنشان می سازد، سیستم سیاسی 
آمریکا از هیچ راهی درست نمی شود. 
به همین علت است که آمریکایی ها 
تا این حد از واشنگتن نفرت دارند. 
قانون گذاران نمی توانند، قانون وضع 
کنند و دولــت نمی تواند، رهبری 
کند. یک حزب به دلیل مانع تراشی 
کار حزب دیگر، مقصر  و اخالل در 
که  شناخته می شود. هرکسی هم 
پیروز این انتخابات باشد، هیچ چیز 
تغییر نمی کند و رأی دهــنــدگــان، 
مأیوس خواهند شد. درنهایت، یک 
قاضی فــدرال در مورد مشاجرات 
سیاسی تصمیم می گیرد، آن هم 
درصورتی که بخواهند به این گونه 
مشاجرات اهمیت بدهند و به آن ها 
بپردازند. درواقع، کاماًل حق با کلین 
که در کتاب خود  است؛ همان طور 

نیز ادعا می کند، این که دموکراسی 
گر  کرد ا آمریکا بهتر عمل خواهد 
کم منتخب مردم  ائتالف های حا
بودند و می توانستند )این قدرت 
و اختیار را داشتند( به برنامه های 
انتخاباتی خود جامه عمل بپوشانند. 
ــردم می توانند  در ایــن صـــورت، م
ــا آن هــا فرد  کــه آی تصمیم بگیرند 
کرده اند یا خیر  درست را انتخاب 
ک عمل  که این نتیجه گیری را مال
و انتخاب خود در انتخابات بعدی 
قرار خواهند داد؛ این درک مردم از 
دموکراسی خواهد بــود، نه این که 
کار  سیستم سیاسی آمریکا چطور 

می کند.
کتاب »چرا ما قطبی شده ایم؟«، 
یــک تــعــداد راهــبــردهــایــی را بــرای 
دموکراتیک ساختن سیستم سیاسی 
ارائه می دهد؛ ازجمله مبارزه علیه 
سرکوب رأی دهندگان، دور زدن کالج 
انتخاباتی )هیئت انتخاب کننده 
رئیس جمهور در آمریکا( و آوردن 
توافق نامه اخذ رأی مردمی در ایاالت، 
جایگزین ساختن تغییر مغرضانه 
تقسیمات کشوری به نفع یک حزب 
)در انتخابات( با مناطق چندحزبی 
دارای سیستم رأی گیری و انتخاب بر 
اساس صالحیت3، قطع اطاله کالِم 
سنا )برای سدکردن تصویب طرح یا 
الیحه ای(، گسترش نمایندگی های 
یکو و  کنگره به منطقه های پورتور
دی سی،4 به منظور برقراری مجدد 
توازن قدرت در سنا و تغییر ترکیب 
اعضای دادگاه عالی. هیچ یک از 
3. Ranked-choice voting
4. Puerto Rico and DC
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این راه حل ها، الزامًا مانع اصالحیه 
قانون اساسی را از میان  بر نمی دارند، 
بلکه برخی از آن هــا اصطالحات 
فرایندی هستند. برخی دیگر را 
کثریت  می توانید با حاضر بودن ا
در کنگره به تصویب رسانید، البته 
به شرط آن که اطاله کالم ها نیز قطع 
شوند. ورود ایاالت جدید به اتحادیه، 
حتی مورد وتوی ریاست جمهوری نیز 
کلین در ارائه  گرفت.  قرار نخواهد 
پیشنهاد های خود بسیار دقیق بوده 
که تمام آن ها  است، زیرا می داند 
دست یافتنی هستند. درحالی که 
بیشتر اصالحات بنیادین قانون 
اساسی نظیر دموکراتیک ساختن 
مجلس سنا، غیرممکن خواهند بود.
او تنها نیست. مرحوم رابرت دال1 
کتاب خــود )در ســال 2001(،  در 
بــا عــنــوان »قــانــون اســاســی آمریکا 
چــقــدر دمــوکــراتــیــک اســــت؟« نیز 
همین نومیدی را بیان نمود، آن 
هم مبنی بر این که بیشتر اصالحات 
معنادار و جاه طلبانه دموکرات ها، 
درواقع دست نیافتنی تر هستند؛ وی 
کردن مجلس  شانس دموکراتیک 
سنا را »عماًل صفر« دانست. اخیرًا 
یس2  دانشمند سیاسی، دیوید فار
ــا عــنــوان »وقــت  کــتــاب خـــود ب در 
نــزاع با پلیدی هاست3«، طرحی 
را برای دموکراتیک ساختن قانون 
اساسی ارائــه داده اســت. در این 
کتاب، خواننده با ترکیب آشنایی 
از اصالحات سیاستی، روشی برای 

1. Robert Dahl
2. David Faris
3. It’s Time to Fight Dirty

غلبه بر مشکالت و محدودیت های 
یخته مواجه  قانون اساسِی به هم ر
که  مـــی شـــود؛ مــحــدودیــت هــایــی 
مــشــکــالت ســاخــتــاری نــهــادهــای 
شکست خورده را پوشیده می دارند.
یک واقع بینی قابل درک در اینجا 
ــع، به سختی  دیــده می شود؛ درواق
مــی تــوان قــانــون اســاســی آمریکا را 
اصالح نمود. جمهوری خواهان با 
که  هرگونه اصالحات دموکراتیک 
کند، مقابله و  منافع آن ها را تهدید 
مقاومت خواهند کرد. به نظر می رسد 
کــه مشکالت و محدودیت های 
قانون اساسی، یک پاسخ مشخص 
دارد. آن هم ورود ایالت های جدید 
به اتحادیه است، به منظور آن که 
ــای نـــادرســـت سنا  ــدی ه ــن ــوزه ب ح
کــار، بــه نظر  شکسته شــود و ایــن 
دست یافتنی تر اســت تــا انحالل 
که  مجلس سنا. به نظر می رسد 
تــوافــق نــامــه بین ایــالــتــی اخــذ رأی 
مردمی، آسان تر از کنار گذاشتن کالج 
انتخاباتی باشد. اما آیا واقعًا درست 
است؟ آیا این اصالحات فقط به 
یک دلیل اتفاق نیفتاده اند؟ قدرت 
ی خواهان  و تعداد بیشتر جمهور
در نهادها و مؤسسات سیاسی، 
ــت. باید  یت کننده اسـ خـــود تقو
روش هایی برای غلبه بر مشکالت 
و محدودیت های نهادهای سیاسی 
غیر دموکراتیک، وجود داشته باشد. 
باید الیحه هایی را در اتاق های 
کنگره به تصویب رساند و مانع از 
گردید تا آن  وتوی ریاست جمهوری 
گردند.  الیحه ها، به قانون تبدیل 

که  حتی آن موقع هم ممکن است 
دادگاه های مملو از محافظه کاران، 
آن قوانین را اجــرا نکنند. تنظیم 
)مجدد( ناشیانه حوزه بندی های 
ــدون نحوه شــمــارش و  نــادرســت ب
ی آرا، می تواند نتیجه  ارزش گـــذار
عکس دهد. دادگاه ها ممکن است، 
دوباره پر از جمهوری خواهان شود که 
کشوری را به نفع حزب  تقسیمات 

خود، تغییر خواهند داد.
کردن   در سیستم سیاسی، درست 
سالح از نواقص و کاستی ها به منظور 
به دست آوردن امتیازات سیاسی، 
سرکوب آرا و براندازی دموکراسی، 
از قــبــل هــم از شــیــوه هــای اصلی 
کشور  ــزاع هــای سیاسی در ایــن  ن
بوده اند. تشدید تنش و درگیری ها 
کتیک هایی، فقط برای  در چنین تا
کمتر کردن مشروعیت سیستم قانون 
اساسی است. یک سیستم سیاسی 
غیر دموکراتیک که برای سرکوب مردم 
تالش می کند، باید غیر مشروع تلقی 
شود و درنهایت برچیده شود. این 
همان چیزی است که کلین و سایر 
لیبرال ها می دانند اما نمی خواهند، 

آن را به زبان بیاورند.

منبع

این مطلب در 6 آوریل سال 2020 در تارنمای 
کوبین منتشر شده و در آدرس ذیل  نشریه ژا

قابل دسترسی است:
https://jacobinmag.com/2020/04/
ezra-hlein-why-were-polarized-review-
democracy
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هشدار

ما پایین و پایین و پایین و پایین تر می رویم
روایتیکسردرگمیکاملدرایاالتمتحدهآمریکا،درپیشیوعویروسکرونا

شــــــکاف

این مطلب با عنوان »ما داریم 
پایین و پایین و پایین و پایین تر 
می رویم1« -که در 10 آوریل 2020 
در تارنمای نیویورک تایمز از سوی 
هیئت تحریریه منتشر شده 
است- به از دست رفتن بهت آور 
مشاغل در پی شیوع ویروس 
کرونا اشاره دارد و بهت و تعجب 
حاصل از این رویداد، به اندازه ای 
که نیویورک تایمز، هشدار  است 
صریحی به دولت فدرال برای 
گرفتن فاجعه ای عمیق  جدی 
در اقتصاد و زندگی آمریکاییان 
می دهد و به صحبت سناتور 
جمهوری خواه، جوش هاولی2 
که می گوید: »هیچ کس  اشاره دارد 

نمی تواند عمق را ببیند«.

ــت تا  ــالش اس ــدرال در ت دولـــت فـ
کارفرمایان  کمک مالی خود را به 
که در این بحران  کارگرانی  متزلزل و 
آسیب دیده اند، تحویل دهد. در 
گذشته، تقریبًا 10 درصد  سه هفته 
یافت  کارگران آمریکایی برای در از 
1. We’re Going Down, Down, Down, Down, 
Down’
2. Josh Hawley

مـــزایـــای بــیــمــه بــیــکــاری ثــبــت نــام 
که ایــن مــوج بیکاری در  کــرده انــد 
یخ آمریکای مــدرن، بی سابقه  تار
بوده است. میلیون ها نفر دیگر در 
تالش اند تا درخواست بیمه  بیکاری 
خود را به آژانس های دولتی بدهند 
و در هفته های پیش رو، همچنان 

بر این تعداد افزوده خواهد شد.

بیش از نیمی از آمریکاییان 
زیر 45 سال بیکار شده اند

مقیاس آسیب اقتصادی، خیره کننده 
که اخیرًا  است؛ در یک نظرسنجی 
گرفته، بیش از نیمی از  صــورت 
آمریکایی های زیر سن 45 سال، 
که شغل خــود را از دست  گفتند 
دادند یا اینکه ساعت کارشان کمتر 
کسب وکارها  شده است. برخی از 
کارکنانشان،  نیز می توانند با اخراج 
از بحران جان سالم به دربرند، اما 
در بلندمدت، هزینه  انجام چنین 
کاری از دست دادن کارگران باتجربه، 
آمـــوزش دیـــده و عــدم قطعیت در 
کارمندان جدید خواهد  استخدام 
بود. دولت فدرال در عکس العمل 
نشان دادن به این بیماری همه گیر، 

کنگره  ُکند بوده است. قبل از آنکه 
دست به کار شود، مقامات محلی 
کم کم دستور تعطیلی کسب وکارها 
کردند.  بــرای چند هفته را صــادر 
اقدام به موقع، به نوعی می توانست 
میلیون ها شغل را نجات دهــد. 
کنگره وارد عمل شد،  هنگامی که 
نتوانست بزرگی و عظمت این بحران 
که در  کمکی  را بفهمد. در الیحه 
پــایــان مــاه مــارس تصویب نمود، 
34۹ میلیارد دالر برای حمایت از 
کسب وکارهای کوچک تخصیص 
داده شد. علی رغم آن که کارشناسان 
که دولت، باید  هشدار داده بودند 
دو یا سه برابر بیشتر از آن پــول را 
کردن از دست رفتن  برای محدود 
کنگره، 250  مشاغل فراهم نماید. 
میلیارد دالر دیگر را نیز برای خرج و 
که این مقدار  گرفته  مخارج در نظر 

کافی است. نیز نا

یک سردرگمی به معنای 
کامل در آمریکا

مهم تر از همه، برنامه حمایتی بوده که 
بسیار ضعیف، طراحی شده است. 
که بر  اداره کسب وکارهای کوچک 
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این برنامه نظارت داشته است، در 
شرایط نرمال، پرتفوی وام حدود 120 
میلیارد دالر را مدیریت می کند. جای 
که افزایش و گسترش  تعجبی ندارد 
مسئولیت ها، این آژانس را از پای 
کنگره همچنین، اشتباه  درآورد. 
که اعطای وام را به بانک ها  کــرد 
سپرد. اعطای وام در زمان بحران، 
کنار  کمی بی احتیاطی و  نیازمند 
گذاشتن برخی سخت گیری ها بوده 
و هدف این است که پول به دست 
مردم برسد. به عبارت دیگر، بانک ها 
که  به لحاظ حقوقی ملزم هستند 
کار به  کنند. نتیجه این  احتیاط 
این شکل شد که بانک ها به سرعت 
شروع به تحمیل شرایط جدید نظیر 
عدم پاسخگویی به مشتریان جدید 
نمودند، بسیاری از کسب وکارها گیج 
و سردرگم شده و نتوانستند پولی را 
که به شدت به آن نیاز داشتند، به 
کنگره دیر  دست آورند. البته برای 
نشده است که رویکرد متفاوت تری 
کردن  را برای محدود ساختن و کم 
خسارت اتخاذ نماید. آنچه موردنیاز 
است، یک چک سفید امضا است 
که وعده فراهم نمودن پول موردنیاز 
کارفرمایان را می دهد تا آن را به 
کشورهای  کارکنانشان بپردازند. 
پایی از قبیل فرانسه، آلمان و  ارو
انگلستان نیز در حــال مــبــارزه با 
بیکاری های انبوه هستند. آن ها به 
شرکت ها پول پرداخت می کنند تا 
کارگران خود را  کارمندان و  بتوانند، 

حفظ نمایند.

دیگر نمی توانیم، عمق 
فاجعه را ببینیم

سناتور جوش هاولی،1 جمهوری خواه 
ی2 پیشنهاد نسخه  ایالت مــیــزور
آمریکایی چنین کاری را داده است. 
در طرح او، دولت تا ۸0 درصد از 
کارمند  هزینه های حقوق را برای هر 
دارای حقوق متوسط می پردازد. در 
سال 201۸، سازمان تأمین اجتماعی، 
حقوق متوسط را در 32 هزار و ۸2۸ 
دالر ثابت نگاه داشته است. طرح 
خوش بینانه آقــای هاولی، بزرگی 
کرده  و شدت این بحران را درک 
گفته  است. او به واشنگتن پست 
است: »مانند این است که ما داریم، 
پایین و پایین و پایین و پایین تر 
یم. هیچ کس نمی تواند عمق  می رو
را ببیند. من شخصًا عالقه ای به 
دانستن عمق این فاجعه و نقطه 
ــدارم«. از همه مهم تر، پول  انتها ن
ی بزرگ تر دولت، یعنی  توسط بازو
اداره درآمدهای داخلی3 توزیع خواهد 
شد. این طرح، همچنین پاداشی 
برای به کارگماری مجدد کارگرانی که 
کنار گذاشته  در زمان شروع بحران 
گرفته است. همین  شدند، در نظر 
کارفرمایان بزرگ تری که  کمک برای 
تحت تأثیر بحران قرارگرفته و آسیب 
دیدند نیز، وجود خواهد داشت. 
البته مهم ترین نقص طــرح آقای 
که هنوز به قدر  هاولی، این است 
کافی بزرگ نیست. در این طرح، 
کثر 500 دالر در هفته برای هر  حدا

1. Josh Hawley
2. Missouri
3. Internal Revenue Service

که این  کارمند پرداخت نمی شود 
کمتر از 600 دالر در هفته ای  رقم، 
کنگره  ــارس،  کــه در مــاه مـ اســت 
آن را در پــاداش و مزایای بیکاری 

کرد. تصویب 
روز جمعه، نماینده دمــوکــرات، 
که  کرد  پارمیال جایاپال4 پیشنهاد 
ــد از دستمزد  ــــت، صــد درصـ دول
که این  کارکنان را بپردازد  هفتگی 
رقــم، بالغ بر 100 هــزار دالر می شد 
ــود. این  و بسیار سخاوتمندانه ب
پرداخت، یک چک بیمه بیکاری 
است با پاداش اضافه مبنی بر این که 
کارگران به همان شغل ها  درنهایت، 
گشت. دولــت مجبور  بازخواهند 
که در دوران بحران، حقوق  نیست 
کارکنان بدهد؛ اما یافتن  کامل به 
یک راه میانه معقول بین این دو طرح، 
کار سختی نیست. ارزش جلوگیری 
از بیکاری واضح و مشخص است. 
از دست دادن شغل، تجربه ای تلخ 
بوده و در آمریکا، اغلب به معنای از 
دست دادن بیمه سالمت نیز است. 
هنگامی که اقتصاد احیا می شود، 
کارفرمایان، روابط پیشین  کارکنان و 
گرفت و سود  خود را از سر خواهند 
خواهند برد. کسب وکارهای آمریکا 
کارکنان، به شدت نیازمند کمک  و 
فدرال هستند؛ کمک بیشتر و بهتر.

منبع

این مطلب در 10 آوریل سال 2020 در تارنمای 
نیویورک تایمز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.nytimes.com/2020/04/10/
opinion/coronavirus-unemployment-
small-business.html
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هراس از آینده

 بیماری همه گیر ویروس کرونا، 
ممکن است به رهبری آمریکا پایان بخشد

هشداربرایتکرارلحظهسوئز

شــــــکاف

هــیــئــت تــحــریــریــه روزنـــامـــه 
واشنگتن پست، در این مطلب با 
عنوان »بیماری همه گیر ویروس 
کرونا، ممکن است به رهبری 
آمریکا پایان بخشد1« -که در 
24 مارس 2020 در تارنمای این 
روزنــامــه منتشر شــده اســت- 
به شدت به اقــدامــات دونالد 
کرونا  ترامپ در قبال همه گیری 
ویروس تاخته است و به این 
که شاید  موضوع اشــاره دارد 
همان رخـــداد سقوط رهبری 
بریتانیا در ســال 1۹56، برای 

آمریکا پیش رو باشد.

ــد-1۹،  ــ ی ــوو ــ ک بــیــمــاری هــمــه گــیــر 
تأثیر شدیدی بر زندگی و اقتصاد 
که  ــت  گــذاشــتــه اس آمریکایی ها 
می تواند، به معنای پایان رهبری 
گر چنین  آمریکا در جهان باشد. ا
باشد، این شکست بسیار رقت انگیز 
خواهد بود زیرا حتی بیش از سایر 
آسیب ها، آسیب دیپلماتیک آن، 
بی معنا خواهد بــود. دلیل آن نیز 

1. The coronavirus pandemic may mark a 
decline in U.S. leadership

روشن است؛ رئیس جمهور ترامپ، 
که روسای جمهور سابق  از نقشی 
آمریکا در هر بحران جهانی پیشین 
گذشته ایفا نمودند، سر باز زده  در 
است. آن ها پا پیش می گذاشتند 
و راه حل هایی ارائــه مــی دادنــد، از 
کشورها حمایت می کردند و  سایر 
یک پاسخ سنجیده، چندجانبه 
و هماهنگ بــرای حل آن مشکل 
پیدا می کردند. نمونه های متأخر، 
تالش های بین المللی رئیس جمهور 
جورج بوش و باراک اوباما در راستای 
کردن بحران مالی 200۸  یشه کن  ر
است؛ آن ها همچنین، پاسخ های 
مستحکمی به اپیدمی ایدز و ابوال 
کار اصلی ترامپ در قبال  دادند. 
که ویروس  دنیا، از زمانی شروع شد 
کرونا به طور گسترده در سطح جهان، 
کار او نیز این بوده  کرد.  شیوع پیدا 
است که جلوی مسافرت بین آمریکا 
کشورها را بگیرد. او تقریبًا  و سایر 
هرروز درباره تصمیم خود در خصوص 
ممنوعیت مسافرت از چین در ماه 
ژانویه الف می زند. وقتی هم که چند 
پا  هفته بعد، جلوی بازدیدها از ارو
کار را بدون مشورت  گرفت، این  را 

با برخی از نزدیک ترین متحدان 
ایاالت متحده آمریکا انجام داد.

در حــال حــاضــر، آمــریــکــا رهبری 
کشورهای گروه هفت را بر عهده دارد 
اما این رئیس جمهور فرانسه، آقای 
که ابتکار عمل  امانوئل مکرون2 بود 
سازمان دهی یک ویدیو کنفرانس بین 
سران جی هفت )G7( را پیشنهاد 
داد؛ مکرون بعد از دو تماس تلفنی 
کاخ سفید و وقتی که  بی پاسخ با 
نتوانست آقــای ترامپ را متقاعد 
نماید تــا دســت بــه کــار شـــود، این 
ویدئوکنفرانس را ترتیب داد. این هفته 
گروه  یک مالقات مجازی دیگر بین 
بزرگ تر 20، با شرکت تمام کشورهای 
عضو آن، در حال برگزاری است. 
برگزارکننده و هماهنگ کننده این 
کنفرانس، کشور عربستان صعودی 
است. رژیم منفور محمد بن سلمان، 
از این خأل که توسط ترامپ به وجود 
کرده است و رهبری  آمده، استفاده 
کنفرانس را بر عهده خواهد  ایــن 
داشت. معمواًل از وزیر امور خارجه 
انتظار می رود تا در زمان های بحراِن 
این چنینی، حداقل به طور مجازی به 

2. Emmanuel Macron
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سرتاسر نقاط جهان مسافرت نماید 
و متحدان آمریکا را به همکاری با 
یکدیگر به منظور یافتن روش هایی 
برای جلوگیری از یک رکورد جهانی یا 
افزایش تولید کاالهای حیاتی دعوت 
نماید؛ بنابراین، بسیار تعجب آور 
که مایک پمپئو1 -کــه سابقه  بــود 
فعالیت چندانی هم در هفته های 
اخیر نداشته است- در روز دوشنبه، 
اظهاراتی را در خصوص این بیماری 
همه گیر نمود که درواقع، چیزی بیش 

کردن رهبر ایران نبود. از مالمت 
که بزرگ ترین برنده  به نظر می رسد 
این عقب نشینی بی سابقه  آمریکا، 
چین باشد؛ پس ازآن که شیوع اولیه 
کشور  ک این  کرونا در خا ی  بیمار
یم شی جین  کنون رژ گزارش شد، ا
کمک های  پینگ،2 در حال ارائه 

1. Mike Pompeo
2. Xi Jinping

ضروری و موردنیاز از قبیل ماسک و 
دستگاه ونتیالتور )دستگاه اکسیژن( 
به ایتالیا، صربستان و به اتحادیه 
اروپا است. رئیس یکی از بزرگ ترین 
کشورهای چین جک ما،3 مؤسس 
کیت های آزمایشگاهی  علی بابا، 
و ماسک به آمریکا و همچنین، 
54 کشور در آفریقا فرستاده است. 
آقای ترامپ در تالش است تا تقصیر 
گــردن  ی همه گیر را بــر  ایــن بیمار
چین بیندازد و به طور بچه گانه ای 
با عنوان »ویروس چینی«، به این 
بیماری اشاره می کند؛ اما درواقع، 
او راه را برای رژیم شی بازکرده تا خود 
را به عنوان رهبر جهانی جدید -که 
گرفته است- معرفی  جای آمریکا را 
کند. دو ناظر کهنه کار چینی، کورت 
کمپل4 و راش دوشـــی،5 در یکی 
3. Jack Ma
4. Kurt M. Campbel
5. Rush Doshi

از مقاله های اخیر در مجله فارن 
که این مسئله  ِافرز6 هشدار داده اند 
می تواند، همان لحظه بحران 1۹56 
برای ایاالت متحده آمریکا باشد که 
به نقش بریتانیا به عنوان یک بازیگر 
گر این طور باشد،  جهانی پایان داد. ا
ُکند  آقای ترامپ مسئول این پاسخ 
ی همه گیر در  و ناشیانه به بیمار
داخل آمریکا است؛ وی همچنین، 
ریاست افول آمریکا به عنوان قدرت 

جهان را بر عهده خواهد داشت.

منبع

این مطلب در 24 مارس سال 2020 در تارنمای 
روزنامه واشنگتن پست منتشر شده و در آدرس 

ذیل قابل دسترسی است:
https://www.washingtonpost.
com/opinions/global-opinions/
the-coronavirus-pandemic-
may-mark-a-decline-in-us-
leadership/2020/03/23/76d1fe8c-6d28-
11ea-b148-e4ce3fbd85b5_story.html

6. Foreign Affairs
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کنکاش

از افول تعهد ازدواج تا رشد همباشی
بررسی میراث فردگرایی لیبرال در تشکیل خانواده آمریکایی

رؤیـــــای آمریکایی

فردگرایی لیبرال و اصالت بخشی 
ــتـــه هـــای فـــردی  ــواسـ بـــر فــــرد و خـ
به عنوان یکی از پیامدهای طبیعی 
انــســان گــرایــی )Humanism( در 
روند شکل گیری مدرنیته از جریان 
رنسانس، اصــالحــات، تضعیف 
کلیسا یا مذهب سنتی و انقالب 
صنعتی تا رشد سرمایه داری و خاصه 
روشــنــگــری و شکل گیری جامعه 
مدرن، به مرور تغییرات و تحوالت 
جدی فرهنگی- اجتماعی را در 
که تبلور آن  جوامع غربی رقــم زده 
در جامعه آمریکایی، به ویژه پس از 
انقالب جنسی مشهود است؛ تفکری 
که با پذیرش محوریت غریزه، امیال 
انسانی، تقدم بخشی به خواسته های 
فردی و نفی هرگونه مرجع حقوقی 
کنار  و اخالقی ورای تمایالت، در 
سایر تغییرات فرهنگی -اجتماعی 
کیفیت  به طور خاص، ساختار و 
نهاد خانواده را از خود متأثر نموده 
است. همچنین، انقطاع از ارزش ها و 
هنجارهای اصیل برآمده از پیوندهای 
دینی و خانوادگی و تکیه بر معیارهای 
کردن  ارزش گذاری فردی و دنبال 

ارزش هــای خصوصی، زمینه بروز 
رفتارهای خارج از چارچوب های 
مرسوم و سنتی را در جامعه فراهم 
که درنهایت،  مــی آورد. به گونه ای 
ک و معیار محکمی در  هیچ مــال
کــردن فعل او  قضاوت و محدود 
جز حقوق طبیعی و قــراردادهــای 
اجتماعی، وجود نخواهد داشت.

تغییر الگوی تشکیل خانواده 
در جامعه آمریکایی

تغییر الگوی تشکیل خــانــواده در 
جامعه آمریکایی، به ویژه از دهه 
1۹60 بــه بــعــد، یکی از تغییراتی 
که می توان آن را در منظومه  است 
داللت های هستی شناسی فردگرا 
بر سبک زندگی آمریکایی-که در 
حال تبدیل به نسخه های جهانی 
گرفت. این تغییر،  است- در نظر 
یگردانی از  به طور مشخص در رو
الگوی سنتی و متعهدانه ازدواج 
ــانــه همباشی  ــگــوی فــردگــرای ــه ال ب
است. با کاهش نرخ ازدواج، سهم 
کنون  بزرگ ساالن آمریکایی -که تا
با یک شریک، آن هم به صورت 

ازدواج نـــکـــرده زنــدگــی می کنند- 
افزایش یافته است. بر اساس این 
تغییرات، اغلب آمریکایی ها زندگی 
به صورت همباشی را حتی برای 
که اصاًل تصمیم به ازدواج  آن هایی 
ندارند، امری مقبول و موردپذیرش 
می دانند.1 تغییر نرخ همباشی و 
ازدواج، نگرانی ها را در مورد آنچه 
با عنوان »عقب نشینی از ازدواج« یا 
»نهادینه سازی« ازدواج بیان می شود، 
برانگیخته است. در حال حاضر، 
کمتری در  ازدواج جایگاه بسیار 
جامعه آمریکا دارد و همباشی بدون 
گسترده تری )حتی  ازدواج، به طور 
به عنوان امری بهنجار( از ابتدای 
نوجوانی و جــوانــی، پذیرفته شده 

است.2
از ســال 1۹۹5، نــرخ همباشی در 
تمامی گروه های سنی افزایش داشته 

1. Graf, Nikki)2019(, Key findings on marriage 
and cohabitation in the U.S. https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2019/11/06/
key-findings-on-marriage-and-cohabitation-
in-the-u-s/
2. Lichter, Daniel T. )2020(, Cohabitation and 
Marriage: Complexity and Diversity in Union‐
Formation Patterns, journal of marriage and 
family, Volume82, Issue1, pp35-61. https://
doi.org/10.1111/jomf.12617
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است؛ در حال حاضر نیز حدود 12 
درصد از جوانان زیر 30 سال )در 
مقایسه با 5 درصد در سال 1۹۹5(، 
۹ درصد از بزرگ ساالن 30 الی 4۹ 
سال و 4 درصد از بزرگ ساالن 50 
سال و باالتر، به صورت همباشی 

زندگی می کنند.1 )نمودار 1(
طبق تحلیل مرکز تحقیقات پیو بر 
پیمایش ملی رشد خانواده، سهم 
بزرگی از بزرگ ساالن جامعه آمریکایی 
در نسبت با ازدواج، هم باشی داشته 
و آن را در زندگی خود تجربه کرده اند؛ 
5۹ درصد از بزرگ ساالن سنین 1۸ 
الی 44، در برهه ای از زندگی خود با 
یک شریک به صورت ازدواج نکرده 
زندگی کرده اند، درحالی که 50 درصد 
از آن ها ازدواج  کرده اند. نقطه مقابل 
که 54 درصد  در سال 2002 است 
گروه سنی،  از بزرگ ساالن در این 
همباشی داشته و 60 درصد، ازدواج 

1. Juliana Menasce Horowitz, Nikki Graf and 
Gretchen Livingston)2019(, The landscape of 
marriage and cohabitation in the U.S. https://
www.pewsocialtrends.org/2019/11/06/the-
landscape-of-marriage-and-cohabitation-
in-the-u-s/

کرده بودند. اغلب بزرگ ساالنی هم 
که همباشی داشته اند، صرفًا با یک 
شریک زندگی کرده اند که 3۸ درصد 
از آن ها، 2 شریک یا بیشتر در دوره 
زندگی خود داشته اند. با تغییر و 
گرفته در  تحوالت فرهنگی صورت 
جامعه آمریکایی و طبق آمار، بیشتر 
آمریکایی ها )6۹ درصد( همباشی 
گــر زوج تصمیم ازدواج  را حتی ا
نداشته باشند، مقبول و موردپذیرش 
می دانند؛ اما 16 درصد معتقدند که 
همباشی وقتی موردپذیرش است که 
دو طرف، تصمیم به ازدواج داشته 
باشند و 14 درصد نیز می گویند، 
کــه یک  اصـــاًل پذیرفتنی نیست 
زوج به صورت ازدواج نکرده، باهم 
کنند؛ البته پذیرش این امر  زندگی 
در جوانان بیشتر است. 7۸ درصد 
که  جوانان زیر 30 سال می گویند 
همباشی در صورت عدم تصمیم 
به ازدواج از سوی زوجین، مقبول 
گروه سنی 30  است، درحالی که در 
تا 4۹ سال، 71 درصــد، 50 تا 64 
سال، 65 درصد و سنین باالتر از 

64 سال، 63 درصد افراد، چنین 
باوری دارند. )نمودار 2(

پیامدهای همباشی در 
وضعیت زندگی زناشویی

گــرفــتــه از  ــورت  ــ بــا تــوصــیــفــات ص
ــه رشــد همباشی در  وضعیت روب
که آیا این  جامعه آمریکا، باید دید 
کیفیت  میراث فردگرایی توانسته 
بهتری از خانواده آمریکایی را شکل 
دهد یا آیا اساسًا همباشی در مقایسه 
با ازدواج، به بهبود زندگی زناشویی 
کــرده اســت؟ ایــن مقایسه  کمک 
می تواند در چند محور با استناد 

به آمارهای موجود صورت بگیرد:

وضعیت رضایت زناشویی:
به طورکلی متأهلین از روابط خود 
راضی تر هستند و نگاه مثبت تری 
ــد؛ 5۸  کیفیت این روابــط دارن به 
درصد از متأهلین در برابر 41 درصد 
همباشان، این روابط را خیلی خوب 
کرده و از آن رضایت دارند.  یابی  ارز

)نمودار 3(
همچنین آن هــا سطح باالتری از 
رضایت را از جنبه های خاص و 
مختلف روابط خود بیان می کنند؛ 
کار خانگی  ازجمله نحوه تقسیم 
میان آن ها و همسرشان، چگونگی 
کار و زندگی  برقراری توازن همسر در 
کیفیت برقراری ارتباط  شخصی، 
ایشان با همسر خود، روابط جنسی 
ــرای فرزند  یــکــرد همسرشان ب و رو

پروری.2 )نمودار 4(

2. https://www.pewsocialtrends.
org/2019/11/06/how-married-and-
cohabiting-adults-see-their-relationships/

نمودار 1
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وضعیت اعتماد به همسر:
بر اساس اطالعات به دست آمده از 
پیمایش مرکز تحقیقات پیو، متأهلین 
عمومًا بیشتر از همباشان به همسر 
خود اعتماد دارند؛ حداقل دوسوم از 
کسانی که ازدواج کرده اند، به همسر 

یا شریک زندگی خود اعتماد دارند؛ 
این که به آن ها وفادار باشند، به نفع 
کنند، همیشه حقیقت  آن ها عمل 
را به آن ها بگویید )صداقت( و با 
مسئولیت، درآمد و پول را استفاده 
و مدیریت نمایند. حال آن که این 

سطح اعــتــمــاد در شاخص های 
مختلف خود، میان همباشان کمتر 

است. )نمودار 5(

نزدیکی و عالقه به همسر:
که  همچنین، مطالعات نشان داده 
نزدیکی و عالقه به همسر در میان افراد 

نمودار 2

نمودار 4نمودار 3
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ازدواج کرده بیشتر است. نزدیک به 
کرده )۸ نفر  ۸0 درصد افراد ازدواج 
از هر 10 نفر به طور میانگین(، اذعان 
که همسرشان نزدیک ترین  کرده اند 
فرد در زندگی آن ها است؛ اما این 
نزدیکی و عالقه در میان همباشان، 
کمتر است )حــدود 55  به مراتب 

درصد(. )نمودار 6(

وضعیت فرزندآوری و فرزندپروری:
طبق آمار، 77 درصد از بزرگ ساالنی 
کــرده انــد، حداقل یک  که ازدواج 
کــوچــک تــر در خانه  فــرزنــد 1۸  یــا 
دارند، درحالی که این سهم در میان 
همباشان، حدود 54 درصد است. از 
سوی دیگر احتمال زندگی متأهلین 
با بچه هایی که از لحاظ بیولوژیکی 
با همسر خود در آن شریک  هستند، 
دو برابر بیشتر از همباشان است؛ 
به گونه ای که 70 درصد از بزرگ ساالن 
کرده، در چارچوب این نوع  ازدواج 
از خــانــواده زندگی می کنند. این 
که 35 درصــد از  در حالی اســت 

همباشان با فرزند مشترک از لحاظ 
بیولوژیکی زندگی می کنند و 1۹ درصد 
نیز، فرزندانشان از رابطه های دیگر 
است!1 همچنین باید توجه داشت 
که در همباشی، ارتباط هر طرف با 
بچه هایی که طرف مقابل از زندگی 
قبلی خود می آورد نیز تعریف درستی 
که حق یا  ندارد؛ زیرا طبیعی است 
مسئولیت قانونی در مقابل فرزندان 
طرف مقابل خود ندارند و این ابهام، 
سرمایه گذاری در چنین رابطه ای را 
به ویژه در بلندمدت، برای هر دو 

طرف سخت و دشوار می سازد.

تضعیف نهاد خانواده در 
آمریکا با رواج همباشی

از اطالعات و پژوهش های موجود 
می توان این گونه برداشت کرد که تغییر 
یجی الگوی تشکیل خانواده از  تدر
1. Juliana Menasce Horowitz, Nikki Graf and 
Gretchen Livingston)2019(, The landscape of 
marriage and cohabitation in the U.S. https://
www.pewsocialtrends.org/2019/11/06/the-
landscape-of-marriage-and-cohabitation-
in-the-u-s/

ازدواج به همباشی، نه تنها پیشرفت 
اخالقی، انسانی و استحکام نهاد 
خانواده را رقم نزده، بلکه موجبات 
تضعیف کارکردهای نهاد خانواده را 
فراهم آورده است و می توان گفت که 
همچنان، کیفیت روابط زناشویی و 
عمق و پایداری آن در الگوی ازدواج 
حتی در جامعه آمریکایی، بیشتر از 
همباشی است. گسترش همباشی 
و برجسته شدن این الگو در تشکیل 
خانواده آمریکایی، هرچند مطابق 
خواست، ذائقه و میل فردی است 
اما در بلندمدت، سطح پایداری 
و جنبه حمایتی )چــه از حیث 
عاطفی و معنوی و چه از حیث 
مالی( خانواده آمریکایی را دچار 
چالش های جدی نموده و به نوبه 
خــود، انسجام اجتماعی جامعه 

آمریکایی را تهدید می کند.

نمودار 6نمودار 5
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جستجو

آیا رؤیای آمریکایی مرده است؟
دوداستاندربارهزندگیاقتصادیآمریکاییهایمدرن

ویا مرگ تدریجی یک ر

کــاتــریــن منگو وارد،1 سردبیر 
ماهنامه ریزن،2 در این مطلب، 
با عنوان »آیا رؤیای آمریکایی 
مرده است؟3« -که در ماه می 
2020 در این نشریه منتشر شده 
است- دو روایت از وضعیت 
رؤیای آمریکایی را مورد مقایسه 
قرار می دهد و به نوعی در تالش 
است تا روایت اول را -که بیان 
احساس مــردم اســت- بیشتر 
جدی بگیرد، چراکه آمریکایی ها 
که آینده، بدتر از  بر این نظرند 
گذشته است. البته در شماره 
مــی 2020 مجله ریـــزن، سعی 
شده است تا در قالب مطالب 
متعدد، این دو روایــت بیشتر 

تبیین شوند.

در اینجا دو داستان درباره زندگی 
ن  یکایی های مدر اقتصادی آمر

وجود دارد:

1. Katherine Mangu-Ward
2. Reason
3. Is the American Dream Dead?

روایت نخست: مرگ 
رؤیای آمریکایی

داستان نخست این است که رؤیای 
آمریکایی مرده است. از وقتی که 
داشتن تحصیالت دانشگاهی یک 
پیش شرط الزم برای به دست آوردن 
بیشتر مشاغل کارمندی شد، هزینه 
تحصیل در دانشگاه، سر به فلک 
کشیده است. از وقتی که مشاغل 
ی از شغل های  تــولــیــدی، بــســیــار
کــارگــری و دستی ناپدید شدند، 
طبقه متوسط آمریکا، به شغل های 
کارمندی روی آوردند. بدهی ناشی 
از به دست آوردن این تحصیالت 
دانشگاهی نیمه اجباری )به ویژه 
هزینه های بسیار باالی دانشگاه های 
که قبولی در آن ها هم بسیار  معتبر 
سخت است(، باعث شده است تا 
افراد بزرگ سال، در شرایط بسیار بدی 
قرار بگیرند. آن ها احساس می کنند 
که با دارا بودن یکی از معیارهای مهم 
بزرگ سالی در قرن 20، یعنی مالکیت 
کرد.  یک منزل، پیشرفت نخواهند 
آن ها توانایی مالی زندگی در شهرهای 

بزرگ نظیر نیویورک و سانفرانسیسکو 
یاد  را4 -که شغل در این شهرها ز
است- ندارند؛ زیرا هم اجاره خانه ها 
بسیار باال بوده و هم در دهه اخیر، 
نرخ پست های خالی )شغل( کاهش 
یافته است. 17 درصد از بزرگ ساالن 
کــه نــمــی تــوانــنــد، تمام  می گویند 
قبض های هر ماهشان را پرداخت 
کنند و چــون احساس می کنند، 
امنیت مالی ندارند، فرزندآوری را 
که  به تأخیر می اندازند و وقتی هم 
صاحب فرزند می شوند، استرس 
کردن  هزینه های مهدکودک، بزرگ 
فرزند و آموزش آن ها را دارند. مردان 
مزدبگیر کم سواد، بیشتر تحت تأثیر 
این تغییرات اقتصادی قرارگرفته اند؛ 
در نتیجه آن ها بسیار در تالش و تقال 
هستند و دارند با بیکاری، چاقی 
و ناتوانی جسمی، دست وپنجه نرم 
گاهی به خودکشی و  که  می کنند 
ی می آورند.  مصرف مواد مخدر رو
این مسائل در موارد شدید، موجب 
مرگ ناشی از ناامیدی می شوند و 
امید به زندگی را کاهش می دهند.
4. New York and San Francisco
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البته برخی از ایــن مشکالت، با 
مداخله پزشکی قابل حل هستند، 
اما وقتی آن ها به دنبال دوا و درمان 
می روند، هزینه های باالی پزشکی 
نیز به هزینه هایشان اضافه می شود. 
یک چهارم از بزرگ ساالن می گویند 
کــه آن هــا حتی در مـــوارد ضــروری 
نیز، به پزشک مراجعه نمی کنند 
زیــرا قــادر به پرداخت هزینه های 
آن نیستند. مخارج دولــت  برای 
سالمت و درمان سالمندان از رده 
خارج شده است، بااین حال، افراد 
مسن همچنان مجبورند میان خرید 
داروهــای تجویزی پزشک یا غذا، 
کنند. یک چهارم  یکی را انتخاب 
کـــه بــازنــشــســتــه  ــاالنـــی  از بـــزرگ سـ
شده اند، هنوز هیچ پس اندازی برای 
بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی 
و امثال آن را ندارند. در حال حاضر 
هم که یک پاندمی جهانی رخ داده 

است.

روایت دوم: رؤیای آمریکایی 
محقق شده است

کــه  ــت  ــ ــن اسـ ــ  داســــتــــان دوم ایـ
یایشان  آمریکایی های مدرن، به رؤ
رسیده اند. آن ها تحصیالت بیشتر، 
خانه های بــزرگ تــر، انتخاب های 
شــغــلــی بیشتر و وســایــل بهتری 
که  ی  نسبت به قبل دارند. بیکار
ــروع ســال 2010، ده درصــد  در شـ
کنون به 3/6 درصد رسیده  بود، ا
ــت. درآمـــد واقــعــی یــک خانوار  اس
متوسط، به بیش از 62 هزار دالر در 
گالوپ1  ماه رسیده است. موسسه 
کــه ۹0  گـــزارش داد  یــه،  در مــاه فــور
درصــد از آمریکایی ها می گویند: 
»آن ها از زندگی شخصی شان راضی 
هستند«. امروز، مساحت خانه های 
جدید در آمریکا، از مساحت خانه ها 
در سال 1۹73 بیشتر شده است؛ 
فضای زندگی به ازای هر شخص، 

1. Gallup

کم  دو برابر شده است. نرخ بهره ها 
شده اند. آمریکایی های بیشتری 
نسبت به گذشته، مدارک دانشگاهی 
یافت می کنند و با آن مــدارک  در
که اآلن، مخارج  دانشگاهی است 
خود را پرداخت می کنند. خالص 
بـــازده درآمـــد یــک فارغ التحصیل 
دانشگاهی در طول زندگی اش، بیش 
از نیم میلیون دالر است. به لطف 
نوآوری و تجارت جهانی، کاالهای 
مصرفی به طور کل ارزان تر هستند و 
کیفیت باالتری دارند. سرانه هزینه 
غذا از بیش از 17 درصد خالص 
درآمــد در سال 1۹60، امــروزه به ۹ 
درصــد رسیده اســت. هزینه های 
درمان و سالمت باال است، اما ۹2 
درصد از آمریکایی ها بیمه هستند؛ 
توانایی ما برای درمان سرطان، ایدز 
ی ها، بسیار افزایش  و سایر بیمار
گر بخواهیم تصویر را  یافته است. ا
که امروز،  کنیم، می بینیم  بزرگ تر 
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ــوده، غذای  افــراد بیشتری سالم ب
خوب می خورند، باسواد هستند و 
از آزار فیزیکی که تقریبًا در هر زمانی 
یخ زندگی انسان وجود  در طول تار

داشته است، در امان می باشند.
هر دو داستان و روایت باال اساسًا 
کدام یک  درست هستند. این که 
از آن هــا در طــرز تفکر شما غالب 
است، به خلق وخو، مسلک سیاسی 
و شرایط فردی شما بستگی دارد. 
خوش بین های مراقب بازار1 ممکن 
است، وسوسه شده و بر روایت دوم 
گر هدف این  تمرکز نمایند، به ویژه ا
یاد در  که مانع از مداخالت ز باشد 
اقتصاد گردند؛ و انگیزه آن، این حرف 
یای آمریکایی ها،  که مرگ رؤ است 
شایعه ای بیش نیست و در این 
گزافه گویی شده است؛ مردم  مورد 
اشتباه می کنند، شرایط زندگی بدتر 

نشده است.

روایت اول را باید جدی 
گرفت، آمارها خوب است 

اما احساس نامیدی در میان 
مردم مشاهده می شود

کــه روایـــت اول را هم  مهم اســت 
جدی بگیریم، به ویژه به این دلیل 
که سیاست های انتخاباتی 2020 
آمریکا، از سوی هر دو جناح چپ 
کاماًل تحت الشعاع قرار  و راست را 
داده است. دموکرات ها و جمهوری 
خواهان درباره نحوه حل مشکالت، 
با یکدیگر توافق ندارند )و در میان 
خــودشــان نیز اختالف نظرهایی 
دارنــد(، اما در خصوص فهرست 
1. Market-minded

که باید حل شوند در  تی  مشکال
میان هر دو حزب، اتفاق نظر وجود 
دارد. یک توضیح در مورد این که 
چرا اوضاع امور ازنظر مردم این قدر 
بد است اما شاخصه های اقتصادی 
چیز دیگری می گویند، خوب به نظر 
می رسند و درواقــع میان احساس 
بد مردم و حال خوب شاخص ها، 
که  شکاف وجود دارد، این است 
اوضاع خیلی چیزها بهتر شده، اما 
چند مورد مهم هستند که اوضاعشان 

بدتر شده است.
در نمودار باال، بخش هایی را می بینید 
که توانایی خرید آن ها وجود دارد. 
ــواردی را مشاهده  ــ مـ همچنین، 
گران تر شده اند  که بسیار  می کنید 
گران  و در برخی موارد، بیش ازحد 
شده اند. در سال های اخیر، سودهای 
عالی حاصل از بخش خصوصی، 
از هزینه های دولت نیز پیشی گرفته اند 
و به همین علت است که داده های 
اقتصادی کلی به نظر خوب می رسد؛ 
اما این سودها به طور یکسان و برابر 
توزیع نشده اند. برخی از افراد به این 
کرده و در آن، فهرستی  نمودار نگاه 
که باید انجام شوند،  کارهایی را  از 
خواهند دید: ازنظر آن هــا، هر یک 
تی است  از خط های قرمز، مشکال
کــه بید توسط دولــت حــل  شوند. 
که  یک تعبیر متفاوت تر این است 
خط های قرمز توسط مداخله دولت، 
ــود آمــده انــد. خــط هــای آبی  بــه وج
زمینه هایی را نشان می دهند که در 
آن ها، مصرف کنندگان از بازار جهانِی 
نسبتًا باز کاالهای تولیدی و فناوری 

سود می برند. البته بازهم این احتمال 
که هر دو روایت درست  وجود دارد 
باشند. دهه ها است که دولت در آن 
بخش های مشخص شده با خط قرمز، 
دخالت می کند و انتظارات سردرگم 
کننده ای درباره قیمت های کنونی و 
آتی، میزان واقعی تقاضا و عرصه و 
غیره به وجود می آورد. در حقیقت، 
حل این مشکالت، نیازمند تغییرات 
اداری و قانونی است؛ اما راهکارهای 
احتمالی را نباید به فرستادن مأموران 
دولت مرکزی با واگن های پر از پول و 
کتاب های قانون به میدان محدود 
نمود. ]معرفی مطالب مجله پیرامون 
رؤیای آمریکایی حذف شده است[
هنگامی که آمریکایی ها احساس 
کنند، آینده بدتر از گذشته خواهد 
بود، اتفاقات بدی برای سیاست 
خـــواهـــد افـــتـــاد و نـــظـــریـــه پـــردازان 
سوسیالیستی و مرتجعین خواهند 
که ما درباره  ید. داستان هایی  تاز
مشکالتی که پیش رویمان قرار دارند، 
به خودمان می گوییم، داللت های 
مــهــمــی بــــرای جــهــت گــیــری هــای 
خط مشی و سیاستی -که در آینده 
در پیش می گیریم- خواهند داشت؛ 
اما داستان ها و روایت های بسیار 
بیشتری نیز وجــود دارد و نگاه ما 
که  نباید تنها به داستانی باشد 
متخصصان و سیاستمداران کنونی، 

برایمان تعریف می کنند.

منبع

این مطلب در ماه می سال 2020 در تارنمای مجله 
ریزن منتشر شده و در آدرس ذیل قابل دسترسی است:
https://reason.com/2020/04/06/is-the-
american-dream-dead/
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ایده ها

ظهور عالئم بیماری آمریکا که پنهان می شد!
روایتیازتغییراولویتهاازسویدولتدربحرانکرونا

ویا مرگ تدریجی یک ر

وِیت تان وین،1 نویسنده سری 
مجموعه داستان کوتاه »رفیوجیز2 
کتاب  )پناهندگان(«، ویراستار 
»آوارگان: نویسندگان پناهنده در 
پناهندگی3« و مدرس دانشگاه 
کالیفرنیای جــنــوبــی، در این 
مطلب با عنوان »ایده هایی 
کرونا جان سالم به  که از ویروس 
درنخواهند برد4« -که در 10 آوریل 
2020 در تارنمای نیویورک تایمز 
منتشر شده است- سعی دارد تا 
گونه اما  در قالب روایت داستان 
کامال محافظه کارانه، به انتقاد از 
آمریکا و نحوه مواجهه با ویروس 
کرونا بپردازد. همچنین، ضرورت 
بازنگری در تمامی ایــده هــا و 
کرونا در قبال  رؤیاها را پس از 

گوشزد می کند. کارآمدی ها  نا

گاهی اوقات مردم از من می پرسند 
که چطور می توان نویسنده شد؟ به 
که شما  آن ها می گویم تنها چیزی 
باید انجام دهید، این است که دائمًا 
1. Viet Thanh Nguyen
2. The Refugees
3. The Displaced: Refugee Writers on Refugee 
Lives
4. The Ideas That Won’t Survive the 
Coronavirus

بخوانید، هزاران ساعت بنویسید و 
توانایی و ظرفیت فوق العاده باالیی 
ــزوا داشته  در تحمل رد شــدن و ان
کــه مشخص  باشید. هــمــان طــور 
می شود، این ویژگی ها مرا به خوبی 
کرده اند تا در زمــان ویروس  آمــاده 
کرونا، بتوانم از پس زندگی برآیم. 
من، تقریبًا از این دوره انزوا و قرنطینه 
که از  لذت می برم )به جز زمان هایی 
قریب الوقوع بودن مرگ می ترسم و از 
کشورمان عصبانی  ناتوانی رهبری 
که دارم،  می شوم( و از این امتیازی 
گاه هستم. من، تنها از  کاماًل هم آ
که  طریق رسانه اجتماعی است 
می توانم تباهی و نابودی مردمی 
که شغلشان را ازدست داده  و نگران 
پــرداخــت اجــاره هستند، ببینم. 
پزشکان و پرستاران، داستان های 
وحشت آوری درباره افراد مبتال به 
کووید-1۹ و کسانی که عزیزان خود 
را در این بیماری ازدست داده اند، 
تعریف می کنند. بسیاری از ما فقط 
یک بخش کوچکی از این ماجرای 
پردرد و رنج را می بینیم، درحالی که 
دیگران، دارند با آن زندگی می کنند. 
گر با پایان این دوره، یک  چیز خوب  ا
برای ما باقی مانده باشد، آن، نوعی 

گاهی نسبت به شرایط و  بیداری و آ
وضعیت بدنمان است. ما آن قدرها 
کــه فــکــر مــی کــردیــم، سالمت  هــم 
یکی  نیستیم. ایــن ویــروس بیولوژ
کرده است، یک  که افــراد را مبتال 
ویروس اجتماعی نیز است. مدت ها 
که فریادهای شادی بخش و  بــود 
دلگرم کنندۀ فوق العاده بودن آمریکا 
ئم آن  مانع از پی بردن به وجود عال
)نابرابری، بی تفاوتی، خودخواهی 
که  و انگیزه سود و منفعت طلبی 
زندگی انسان را بــی ارزش ساخته 
کاالها ارزِش بسیار بخشیده  و به 

است( می شد.

افسانه ای به نام آمریکا، 
کره زمین بهترین کشور روی 

حتی اگر آمریکایی که ما می شناسیم، 
ــا جـــان ســالــم به  ــرون ک از ویــــروس 
بـــرد، ایــن موفقیت، بــدون وارد  در
آمدن آسیب و صدمه هایی بر پیکر 
گر تصور  آن، ممکن نخواهد بود. ا
که  شکست ناپذیری در هر بیماری 
این تجربه مرگبار را می کند و سپس 
نجات می یابد، از بین برود، در آن 
کرونا  صورت، آنچه بعد از ویروس 
خواهد ُمرد، همان افسانه ای است 
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کشور  که می گوید، آمریکا بهترین 
روی کره زمین است؛ باوری که حتی 
در میان فقرا، حاشیه نشین ها و قشر 
گر  ضعیف نیز شایع است و آن ها ا
هم به چیز دیگری باور ندارند، باید به 
آمریکایی بودن خودشان، باور داشته 
باشند. شاید احساس محبوس بودن 
در دوران قرنطینه، باعث شود تا ما 
بتوانیم درک کنیم که محبوس بودن 
واقعی، چه احساسی دارد. البته 
که ما  زندان های واقعی وجود دارد 
انسان هایی را در آن ها قرار داده ایم؛ 
و آن ها هم در معرض تهدید ویروس 
کرونا هستند. اردوگاه های پناهندگان 
و بازداشتگاه های موقتی وجود دارد 
که در عمل، مانند همان زنــدان 
هستند. ما در این اردوگاه ها، شاهد 
حبس اقتصادی، فقر و بی خانمانی 
هستیم که به دلیل نداشتن هیچ گونه 
بیمه سالمت، ورود این بیماری به 
کز، به معنای مرگ است. اما  این مرا
درعین حال، زندان ها و اردوگاه ها، 
که در  اغلب مکان هایی بوده اند 
گاهی های  آن ها هشیاری و خودآ
جدیدی متولد می گردد؛ یعنی زمانی 
کــه زنــدانــی هــا بــه افـــرادی افــراطــی، 
فعاالن اجتماعی و حتی انقالبی 

تبدیل می گردند.
که امید  آیا خواسته بزرگی است 
ی  داشته باشیم، قرنطینه اجبار
بسیاری از آمریکایی ها و کار اجباری 
کمی  عده ای دیگر، باعث شود تا 
یابی  کرده، خودارز درباره خود تأمل 
انجام دهیم و درنهایت، به اتحاد 
برسیم؟ بحران، اغلب ترس و نفرت را 

برمی انگیزد. ما قباًل شاهد دعواهای 
نژادی علیه آسیایی ها و آسیایی-
آمریکایی ها، بــه خاطر »ویــروس 
چینی« بوده ایم. اما یک انتخاب 
ــم؛ آیا ما جهانی پر از تفرقه و  ی دار
که در  کمبود را می پذیریم؟ جهانی 
آن، باید بر سر منابع و فرصت های 
کافی بجنگیم یا این که با توجه به  نا
نحوه مراقبت جامعه مان از بیماران، 
فقرا، افراد مسن و معلوالن، آینده را 
تصور کنیم. به عنوان یک نویسنده، 
که این گونه انتخاب ها در  می دانم 
میان هر داستانی صورت می گیرند. 
نقطه عطف داستان ما، همین اآلن 
است. در این داستان، قهرمان، کشور 
آمریکا است )اسمی از رئیس جمهور 
که باید یک تصمیم  آن نمی بریم( 
که  مهم و حیاتی بگیرد؛ تصمیمی 
کــرد تــا چــه حد  مشخص خــواهــد 

توانایی دارد.
نمایش ما هنوز به نیمه نرسیده و 
حتی پــرده اول نمایش نیز، تمام 
نشده است. چون ما آرام آرام بیدار 
که تهدید،  گــاه شــده ایــم  شــده و آ
که باید  جدی است و دانسته ایم 
کاری انجام دهیم. آنچه اکنون باید 
انجام دهیم، این است که هر کاری 
می توانیم برای مبارزه با ویروس کرونا 
انجام دهیم و کشور را نجات دهیم، 
کشور ضعیف خواهد شد،  گرچه  ا
اما زنده خواهد ماند. نقطه میانی 
که قهرمان  داستان، زمانی است 
داستان، دشمن قدرتمند را می بیند؛ 
دشمن، ضعیف و ناتوان نیست بلکه 
به راستی که یک هیوال است؛ کووید 

ک باشد،  -1۹ هرقدر هم که وحشتنا
فقط یک ضدقهرمان و شخصیت 
منفی داستان است. دشمن واقعی 
ما از بیرون نیست، بلکه برخاسته از 
درون خود ما است. دشمن واقعی 
ما این ویروس نیست بلکه پاسخ 
ما به این ویروس است؛ پاسخی که 
که  به دلیل نابرابری های ساختاری 
در جامعه ما وجود دارد، ضایع شده 

است.
آمریکا مستعمره سازی و سرمایه داری 
یخ خــود دارد؛ آن  را در پرونده تار
کــه بــه طــور بی رحمانه ای از  ــان  زم
کــرد و  ی  منابع طبیعی بــهــره بــردار
مــردم، معمواًل افــراد فقیر، مهاجر، 
سیاه پوستان و تیره پوستان را استثمار 
یخ، خود را در میل  کرد. امروز آن تار
کردن همه چیز نمایان  ما به ذخیره 
ساخته است؛ در علم ما به این که 
امروزه در اقتصادی زندگی می کنیم 
کمبود وجود دارد و باید  که در آن 
خودکفا باشیم، وابستگی مــا به 
کار ارزان زنان و اقلیت های  ی  نیرو
نژادی، در فقدان سیستم های کافی 
بهداشت و سالمت، رفاه، درآمد 
اســاســی همگانی و آمــوزش هــای 

مراقبت از نیازمندان.

کمیتی که  دولت و حا
اولویت ها را تغییر داده است

آنچه این بحران را آشکار ساخته این 
است که اگرچه همه ما ممکن است 
آسیب پذیر باشیم، حتی سازمان ها 
و ثروتمندان، اما دولت ما محافظت 
از افرادی که کمترین آسیب پذیری 

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
فرهـــــــــــــنگ

102



را دارند، در اولویت خود قرار داده 
گر این یک روایت هالیوودی  است. ا
کالسیک باشد، ابرقهرمان واقعی و 
آمریکایِی داستان -که در پرده اول 
نمایش بی میل و مردد است- در این 
نقطه حساس از داستان، بهترین 
گرفت. ویروس  تصمیم را خواهد 
ید- 1۹ را می توان شکست داد  کوو
و نظم دوباره را به جامعه بازگرداند؛ 
که درست همانند قبل  جامعه ای 
به نظر خواهد رسید، یعنی زمانی 
که پــای ایــن ضدقهرمان شــرور به 
جامعه ما باز نشده بود. بااین حال، 
گر جامعه ما بعد از شکست کووید  ا
1۹ نیز همانند قبل به نظر برسد، 
درواقع این ُبرد، برابر با باخت است. 
ما می توانیم انتظار نتیجه را داشته 
باشیم، اما نه فقط یک نتیجه بلکه 
چندین نتیجه تا این که به پایان 

داستان برسیم؛ فاجعه آب وهوا.
گــر عملکرد ناشیانه مــا در برابر   ا
کرونا پیش نمایشی باشد  ویــروس 
درباره این که آمریکا چطور خواهد 

توانست ایــن فاجعه را مدیریت 
نماید، در آن صورت، به سرنوشت 
شومی دچار خواهیم شد؛ اما در دل 
این رفتار ناشیانه و بی عرضگی، 
نشانه هایی از امید و شجاعت نیز 
کارگرانی که به خاطر  دیده می شود؛ 
مورد بهره برداری قرار گرفتن، دست به 
اعتصاب زده اند، افرادی که ماسک 
که پــول و  اهــدا می کنند، افـــرادی 
زمان خود را در این راه می گذارند، 
کارکنان بخش درمان و بیمارانی که 
دلخوری و خشم خود را از سیستم 
بهداشت و درمان ابراز نموده اند، 
که شغل خود  کشتی ای  کاپیتان 
را قربانی محافظت از ملوانانش 
می کند، حتی غریبه ها هم وقتی 
یکدیگر را در خیابان می بینند، به 
هم سالم می کنند که همه این ها در 
شهر من، لس آنجلس، اعمال بسیار 

وحدت بخش محسوب می شود.
که به  می دانم من تنها کسی نیستم 
این چیزها فکر می کنم. شاید قرنطینه 
امروز، درنهایت این فرصت را به افراد 

کاری را انجام دهند  بدهد تا همان 
که نویسندگان انجام می دهند؛ تصور 
کنند، احساس همدردی داشته 
ی نمایند. من  یــاپــرداز باشند و رؤ
که  نه فقط به این دلیل می نویسم 
برایم لذت بخش است، بلکه از سر 
ترس و وحشت هم می نویسم، ترس از 
این که اگر یک داستان جدید نگویم، 
کنم. آمریکایی ها  نمی توانم زندگی 
درنهایت، از قرنطینه بیرون خواهند 
یابی افراد و ایده هایی  آمد و به ارز
خواهند پرداخت که در دوران بحران، 
کاری از پیش برند. آن  نتوانستند 
زمــان، ما مجبور به تصمیم گیری 
خواهیم بود، آن هم دربــاره این که 
کدام داستان و  ما در آینده، طبق 
روایت بازماندگان آمریکا خواهیم بود.

منبع

این مطلب در 10 آوریل سال 2020 در تارنمای 
نیویورک تایمز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.nytimes.com/2020/04/10/
opinion/sunday/coronavirus-america.html
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 ائتالف آنسر 
و راهپیمایی های عظیم در آمریکا

 مروری بر اقدامات ائتالف آنسر، 
یکی از گروه های ضد جنگ در ایاالت متحده

متن جامــــعه

ائتالف آنسر -که متشکل از 
گـــروه و انجمن ضد  چندین 
جنگ و حامی صلح است- از 
1۹ سال پیش فعالیت های خود 
کرده  را در ایاالت متحده شروع 
و با برپایی تظاهرات ضد جنگ 
در حال اعتراض به سیاست های 
جنگ افروزانه دولتمردان این 

کشور است.

ــوری بــرای  ــدام ف ائــتــالف آنــســر1 )اقـ
جـــلـــوگـــیـــری از جـــنـــگ و پـــایـــان 
گروه ها و  نژادپرستی(، متشکل از 
سازمان های غیردولتی2 مدافع حقوق 
که دقیقًا  بشر و ضد جنگ است 
سه روز بعد از حادثه 11 سپتامبر 

1. A.N.S.W.E.R. )Act Now to Stop War and 
End Racism(
2. NGO )Non-Governmental Organization(

2001 راه انــدازی شد و از آن روز در 
اعتراض به تهدیدات آمریکا برای 
تهاجم به عراق و افغانستان -که 
نهایتًا 1۹ مارس 2003 اتفاق افتاد- 
این ائتالف حامی صلح، توانست 
گسترده ای را نه تنها در  تظاهرات 
آمریکا، بلکه در شهرهای بزرگ جهان 
 Answercoalition,( .راه اندازی کند

).About Us

افکار و گرایش های اصلی
ائتالف آنسر درواقع دارای افکار و 
گرایش های سیاسی چپ، لیبرال، 
کمونیستی و سوسیالیستی است 
کــه در راســتــای اهـــداف خـــود، از 
حقوق مدنی اقلیت های موجود 
یکا، همچون مسلمانان،  در آمر
سیاه پوستان، سرخ پوستان و قشر 

 Albert & R( .کارگر دفاع می کند
)Shalom, 2002

که  تظاهرات روز 1۸ مارس 2003 
توسط این ائتالف رهبری شده بود، 
گسترده و پرجمعیت بود  به قدری 
که بسیاری از مطبوعات معروف و 
مطرح آمریکا از آن به عنوان بزرگ ترین 
تظاهرات ضد جنگ، بعد از جنگ 
کــردنــد، ایــن ادعــای  ــاد  یــتــنــام3 ی و
رسانه ها به قدری پرآوازه شد که پس 
کمتر از یک  گذشت مدت زمان  از 
سال، در لیست رکوردهای جهانی 
گینس4 سال 2003 میالدی، از آن 
به عنوان بزرگ ترین تظاهرات ضد 
)Guinness, 2004( .جنگ یاد شد

3. Vietnam
4. Guinness World Records
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راه اندازی بزرگ ترین تظاهرات ضد 
جنگ پس از پایان جنگ ویتنام

ــوعــــات،  ــ ــب ــی از ایـــــــن مــــطــ ــ ــک ــ ی
گزارش  که در  واشنگتن پست1 بود 
خود از این تظاهرات، با اشاره به 
آمــار تعداد مشارکت کنندگان در 
که این  کرد  آن، به این نکته اشاره 
تظاهرات، بزرگ ترین تظاهرات ضد 
یتنام  جنگ بعد از پایان جنگ و
به شمار مــی رود. واشنگتن پست 
در ادامه آورده است: »بیش از 500 
هــزار نفر نشنال مــال،2 خیابان ها 
گردشگری واشنگتن را با  کز  و مرا
شعارهای قبل از شروع جنگ مانع 
بروز جنگ شوید، پرکرده بودند.« 

)Harnden, 2003(
در روایتی دیگری از تظاهرات این 
که اوایل سال  ائتالف آماده است 
2003 میالدی، ائتالف آنسر از تمامی 
فعاالن ضد جنگ و حقوق بشر در 
واشنگتن دی سی و سانفرانسیسکو 
خواست تا به خیابان ها بریزند. 
این فراخوان در اعتراض به اشغال 
ک عراق توسط نیروهای  گیر خا فرا
متهاجم ارتش آمریکا بود. بنا بر ادعای 
تارنمای این ائتالف ضد جنگ در 
هرکدام از شهرهای واشنگتن دی 
سی و سانفرانسیسکو، 100 هزار نفر 
با فراخوان آنسر به خیابان های شهر 
ریخته و مجموعًا 200 هزار نفر، این 
تظاهرات را در آمریکا شروع کردند. 
آنسر به خوبی توانست با همکاری و 

1. Washington Post
2. National Mall

گروه حامی صلح دیگری به  کمک 
نام »متحد برای صلح و عدالت«،3 
از سرتاسر مردم آمریکا برای شرکت 
کند. با  در این اعتراضات دعوت 
شدت گرفتن این تظاهرات و پخش 
رسانه ای آن، بسیار زود این اعتراضات 
به دیگر شهرهای آمریکا و حتی قاره 
پا و استرالیا رسید و مجموعًا 3  ارو
میلیون نفر در کل دنیا نسبت به این 
اشغالگری، دست به اعتراضات 

)Rucht, 2010( .گسترده زدند

از راهپیمایی در حمایت 
از فلسطین تا جان زنان

از آن زمان تا فعالیت بعدی ائتالف 
ــه طــول  آنــســر، تــقــریــبــًا یــک ســـال ب
انجامید؛ در ماه مارس سال 2004 
مــیــالدی و همزمان بــا فرارسیدن 
ک  اولین سالگرد آغــاز اشغال خا
عراق توسط نیروهای آمریکایی، 
این جنبش فعالیت جدید خود را 
کرد و در حمایت از آوارگان  شروع 
کودتای  فلسطینی و محکومیت 
هایتی، این ائتالف، بار دیگر مردم 
کف خیابان ها فراخواند. بنا  را به 
که از تارنمای این ائتالف  بر آماری 
حامی صلح منتشرشده است، در آن 
زمان، 100 هزار نفر با فراخوان آنسر در 
خیابان های نیویورک4 به تظاهرات 
 )Committee, 2004( .پرداختند
تقریبًا 1 ماه بعد در همان سال، آنسر 
بسیار زود توانست تحرکات جدیدی 
کند؛ این بار آنسر به مصاف  را برپا 
3. United for Peace and Justice )UFPJ(
4. New York

کنگره5 رفت و با ساماندهی یک 
گروه  که با مشارکت 7  تظاهرات 
حقوق بشری طراحی شده بود، در 
کنوانسیون ملی 2004،  مخالفت با 
جمهوری خواهان6 دست به تظاهرات 
که ایــن تظاهرات، بعدًا به  ــد  زدن
نام »راهپیمایی برای جان زنان«7 
مــعــروف شــد. در ایــن تظاهرات، 
بیش از یک میلیون سیصد هزار نفر 
که در واشنگتن  کرده بودند  شرکت 
دی سی و در محل نشنال مال، 
 March For( .گرد هم آمده بودند

)Women’s Lives, 2004
ایــن ائــتــالف ضــد جــنــگ، بسیار 
گروه های حامی  زود توانست دیگر 
صلح و ضد جنگ را با خود همراه 
کند. در سال 2005 نیز ائتالف آنسر 
گــروه اتحاد  ی  توانست با همکار
 ۸،)UFPJ( بــرای صلح و عدالت
تظاهرات ضد جنگ دیگری را در 
واشنگتن رقم بزند. به گزارش پلیس 
واشنگتن دی سی در این تظاهرات 
که در مخالفت با ادامه اشغالگری و 
گرفته  جنگ افروزی در عراق شکل 
بود، 150 هزار نفر در این تظاهرات 
گزارش  کردند. آنسر در  مشارکت 
دیگری در تارنمای خبری خود، 
گاندا برای  گزارش پلیس را پروپا این 
کوچک نشان دادن این تظاهرات 
خواند و مدعی شد که در تظاهرات 
سال 2005، ائتالف آنسر به همراه گروه 

5. Congress
6. 2004 Republican National Convention
7. March for Women's Lives
8. United for Peace and Justice )UFPJ(

کا
ری

ی آم
نای

رو
ل ک

فو
مه ا

ه نا
یژ

- و
م( 

دو
ال 

)س
ه 5 

مار
- ش

ماه
ین 

ورد
فر

رســـــــــانه

105



»اتحاد صلح« توانستند 300 هزار 
نفر را در باغ موزه نشنال مال جمع 
 Answercoalition, About( .کنند
Us( در سال 2006 نیز ائتالف آنسر، 
کارنامه خود  دو تظاهرات بزرگ را در 
ثبت کرد. در ابتدای ماه می1 میالدی 
همزمان با شروع جشن )می دی2(، 
آنسر با انگیزه حمایت از حقوق 
که فاقد  کارگران مهاجر در آمریکا 
حقوق شهروندی ازجمله اقامت 
بودند، تظاهراتی را در سرتاسر آمریکا 
به راه انداخت و موجب شد بسیاری 
گــروه هــای دیگر حامی حقوق  از 
که ارتباطی  کارگران  شهروندی و 
با ائتالف آنسر نداشتند نیز از این 
کرده و حامیان  تظاهرات حمایت 
خــود را بــه خیابان ها فراخوانند. 

)Mittelstadt, 2008(

1. May
2. May Day Celebrations

ــر ژوئـــن هــمــان ســـال، این  در اواخـ
ائتالف به همراه متحدان خود، 
بازهم حامیانش را به خیابان ها 
که در  خواندند؛ در این تظاهرات 
اعتراض به حمایت آمریکا از حمله 
نظامی اسرائیل به لبنان -کــه به 
یادی  کشته و زخمی شدن شمار ز
از شهروندان لبنانی منجر شد- 
گروه ها و نهادهای غیردولتی همچون 
جمعیت مسلمانان مقیم آمریکا3 و 
همچنین، شورای ملی آمریکایی های 
عرب4 در سازمان دهی آن مشارکت 
ــزارش روزنــامــه  ــ گ ــر  داشــتــنــد. بــنــا ب
نیویورک تایمز،5 در این اعتراضات 30 
هزار نفر در واشنگتن، 10 هزار نفر در 
سانفرانسیسکو6 و همچنین، 5 هزار 

3. Muslim American Society
4. National Council of Arab Americans
5. New York Times
6. San Francisco

کرده  نفر در لس آنجلس7 مشارکت 
و خواستار پایان حمایت ناعادالنه 
دولت و کنگره آمریکا از تجاوزهای 
اسرائیل به لبنان و فلسطین شدند. 

)PEAR, 2006(

وقتی به حمایت از حماس و 
حزب اهلل محکوم می شود

کــه ائــتــالف آنسر  تأثیر تظاهراتی 
ــا ســیــاســت هــای  ــرای مـــبـــارزه بـ ــ بـ
جنگ افروزانه آمریکا ساماندهی 
که  گسترده بود  ی  می کرد، به قدر
البی های وابسته به صهیونیست ها 
و جناح راست سیاسیون آمریکا با 
کردند  استفاده از ابزار افترا تالش 
تا این ائتالف را بی اعتبار نمایند 
گروه های دوست و همسو با این  و 
کنند. در  ی  ائتالف، قطع همکار
ادامه، ائتالف آنسر از سوی برخی 
7. Los Angeles
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گروه های همسو و متحد خود،  از 
موردانتقاد شدید قرار گرفت و به قطع 
همکاری این ائتالف با برخی از این 
گروه ها منجر شد. بخش عمده ای 
از ایــن انتقادها به سیاست های 
ضدآمریکایی1 این ائتالف وارد شده 
بود. یک سازمان ناظر بر فعالیت های 
گــروه هــا و نهادهای غیردولتی به 
نام سازمان ضد افتراء،2 متعلق به 
البی صهیونیست ها در آمریکا، این 
ائتالف را به حمایت از حماس و 
 League,( .کرد حزب اهلل محکوم 
گــروه هــای مهمی  2006( ازجمله 
که همکاری خود با ائتالف آنسر را 
گروه اتحاد برای صلح و  کرد،  قطع 
 UFPJ Rejects Future( .عدالت بود

)Work with ANSWER, 2005

مبارزه با بی عدالتی و 
جنگ طلبی ادامه دارد

ــســر از ســوی  بــا ایــنــکــه ائــتــالف آن
سیاسیون جناح راســت آمریکا، 
البی های صهیونیستی و حتی برخی 
گروه های همسوی خود در این  از 
کشور، بسیار تحت فشار قرارگرفته اما 
گروه هیچ گاه دست از فعالیت  این 
خــود بــرای مبارزه با بی عدالتی و 
جنگ طلبی نکشیده و تا امروز، به 
فعالیت های خود ادامه داده است. 
بعد از ترور سپهبد قاسم سلیمانی 
ن سرنشین  توسط هواپیمای بــدو
ارتش آمریکا در عراق -که به دستور 
رئیس جمهور آمریکا انجام شده 

1. Anti-Semitism
2. Anti-Defamation League

کت نماند و  بود- ائتالف آنسر سا
بار دیگر با انتشار فراخوان مشارکت 
در راهپیمایی در فضای مجازی، 
بیش از 70 شهر ایاالت متحده را به 
صحنه تظاهرات علیه ترور سپهبد 
قاسم سلیمانی تبدیل کرد. رسانه ها 
گزارش هایی از برپایی  با انتشار 
ــن اعــتــراضــات، خبر از حضور  ای
تعدادی از هنرپیشه های پیشکسوت 
و مشهور آمریکا دادند که یکی از این 
هنرپیشه ها جین فوندا3 بود؛ جین 
فوندا نه تنها در صحنه اعتراضات 
حضور داشت، بلکه به عنوان یکی 
از رهبران این تظاهرات، به پشت میز 
خطابه رفت و با سردادن شعارهای 
ضد جنگ، خطاب به جمعیت 
)Helmore, 2020( .کرد سخنرانی 
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یک روزنامه نگار آمریکایی توضیح می دهد

 چرا دموکراسی در ایاالت متحده
 رو به افول است؟

منتـــــــــقد

اسنوس،1 نویسنده آمریکایی 
در نیویورکر با اشــاره به افول 
دموکراسی در جهان، به دالیل 
این افول در ایاالت متحده آمریکا 

پرداخته است.

اوان اسنوس  در سال 200۸ به عنوان 
نویسنده برای پوشش حوزه سیاست 
و سیاست خارجی، به نیویورکر2 
پیوست. نوشته های اخیر او شامل 
نمایه ای از مارک زاکربرگ3، داستانی 
از جنگ دونــالــد تــرامــپ دربــاره 
کره  »دولــت عمیق4« و دیــدار از 
شمالی، هنگام بحران هسته ای 
است. بخش هایی از کتاب »عصر 
جاه طلبی: تعقیب ثروت، حقیقت 
و ایمان در چین جدید5« اسنوس  
که بر اساس هشت سال زندگی در 
پکن است، برای اولین بار در این 
مجله منتشر شد. این کتاب برنده 
کتاب در سال 2014  جایزه ملی 

1. Evan Osnos
2. The New Yorker
3. Mark Zuckerberg
4. the deep state
5. Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, 
and Faith in the New China

و یکی از فینالیست های جایزه 
پولیتزر6 سال 2015 بود. پیش ازاین، 
اوسونوس به عنوان رئیس دفتر پکن 
کار می کرد؛  گو تریبون7  برای شیکا
که  در آنجا بخشی از تیمی بود 
برای گزارش های تحقیقاتی، برنده 
جایزه پولیتزر سال 200۸ شد. وی 
پیش از منصوب شدن برای چین، 
کار می کرد و بیشتر  در خاورمیانه 
گزارش تهیه می کرد.  درباره عراق 
او مهمان همیشگی برنامه »هوای 
تازه۸«، ساعت خبر PBS۹ و سایر 
برنامه ها است. در میان افتخارات 
یافت جایزه  دیگر او، سه بار در
باشگاه مطبوعات خارج از کشور10 

نیز بوده است.
که  ــت  ــادداشـ ــن یـ اســنــوس در ایـ
سه شنبه، 20 اسفند 13۹۸11 در 
نیویورکر منتشر شد، آورده است: 
ــه آزادی12  ــال 1۹73، خــان از سـ
که  6. جایزه ای در روزنامه نگاری، ادبیات و موسیقی 
گون دارد و معتبرترین جایزه روزنامه نگاری  بخش های گونا

در آمریکا محسوب می شود.
7. the Chicago Tribune
8. Fresh Air
9. PBS NewsHour
10. the Overseas Press Club Award
11. March 10, 2020
12. Freedom House

ــرا حــزبــی در  بــه عــنــوان یــک نــهــاد ف
کشور،  کشور به  آمریکا، با بررسی 
گزارش ساالنه ای درباره وضعیت 
»آزادی در جهان13« منتشر می کند 
کــه به عنوان »راهــنــمــای میشلین 
برای توسعه دموکراسی14« نامیده 
گزارش،  می شود. آخرین نسخه این 
گذشته منتشر شد و  چند هفته 
که ممکن است انتظار  همان طور 
داشته باشید، چهاردهمین سال 
که وضعیت آزادی در  مداوم است 
سراسر جهان، وخیم تر شده است. 
کشور  درحــالــی کــه شصت وچهار 
گذشته، آزادی های خود  در سال 
را ازدست داده اند، تنها وضعیت 
ــور ازایــن جــهــت  ــش ک ســی وهــفــت 
یابی خانه  بهبود یافته اســت. ارز
آزادی از وضعیت ایاالت متحده 
نیز نگران کننده است. درحالی که 
در ســال 200۹، ایاالت متحده با 
کسب نودوچهار امتیاز از صد )در 
نزدیکی صدر(، درست پشت سر 
13. Freedom in the World
14. Michelin Guide to democracy’s 
development
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آلمان، سوئیس و استونی قرار داشت. 
گذشته، با از دست دادن  در دهه 
کنون پشت  یونان،  هشت امتیاز ا

یس است. کی و مور اسلوا
تحلیل گران خانه آزادی در بخش 
ــورد انـــواع  ــ ایـــاالت مـــتـــحـــده، در م
که به طور عــادی در  گرایش هایی 
گوشه های شکننده آزادی در جهان 
مــتــداول اســت، شامل »حمالت 
کالمی به رسانه ها از سوی  شدید 
حکومت آمریکا و همچنین دیگر 
رهبران ارکان دموکراسی آن و حتی 
شخص رئیس جمهور برای فشار بر 
درستی انتخابات، استقالل قضایی 
و محافظت در برابر فساد« هشدار 
می دهند. هرچند بخش اعظم این 
افول دموکراسی در ایاالت متحده، 
در زمان تصدی دونالد ترامپ اتفاق 
افتاده، اما جالب این است که برخی 
از محققان و طرفداران دموکراسی، 
تمایل دارند تا قبل از انتخابات، سال 
2016 را به عنوان یک نقطه مبدأ تعیین 
کنند. سازمان حمایت از دموکراسی 
گروه نظارت قانونی  که به عنوان یک 
برای مبارزه با ظهور اقتدارگرایی در 
آمریکا فعالیت می کند، گفته است: 
گسترش  که رشــد و  »در شرایطی 
دموکراسی ها در قرن بیستم تعریف و 
در اوایل قرن 21 به اوج خود رسید. از 
سال 2005، وضعیت آن ها در سراسر 

جهان روبه زوال است.«

نمودار فیل ها و تشریح تغییر

یکی از تئوری های متداول استناد 
ــرای تــشــریــح ایـــن تغییر،  ــ شـــده ب
که به عنوان »نمودار  چیزی است 
فیل ها1« معروف است. این نمودار 
که توسط یک اقتصاددان به نام 
یــچ2 تعریف و در  بــرانــکــو مــیــالنــوو
کرد،  سال 2013 محبوبیت پیدا 
نشان دهنده رشد درآمد قشری )از 
یع درآمد  نظر فنی، درصدهای توز
جهانی( در بیست ســال منتهی 
به بحران مالی جهانی سال 200۸ 
است. نمودار این گونه نام گرفته زیرا 
مانند یک فیل به نظر می رسد که در 
سمت چپ آن، یک بدن چاق از 
درآمدهای در حال افزایش کشورهایی 
مانند چین، هند و سایر ذینفعان 
جهانی سازی3 را نشان می دهد و در 
سمت راست، یک خرطوم به سرعت 
که نمایانگر  در حال ظهور است 
تماشایی ثروت های یک درصد برتر 
جهان است. از نظر سیاسی مهم ترین 
قسمت این فیل میان این دو است: 
پایین خرطوم که درآمد راکد طبقات 
کارگران، آمریکایی و اروپایی را نشان 
که این  می دهد. ثابت شده است 
گروه ها، پایگاه های مناسبی برای 
حمایت از شورش های پوپولیستی 
علیه سنت های دموکراتیک هستند 
کنون  که از دیدگاه نامعلوم آن ها، ا
نادرست یا منسوخ به نظر می رسند.

1. Elephant graph
2. Branko Milanovic
3. beneficiaries of globalization

ایان باسین4، مدیر اجرایی حمایت 
از دمــوکــراســی5، نــمــودار فیل ها را 
بخشی از دلیل افــول دموکراسی 
در آمریکا دانسته و می گوید: »اما 
مــن فکر می کنم، امــور مالی تنها 
بخشی از داستان را می گوید و عوامل 
که باید به  دیگری نیز وجــود دارد 
کــرد.« باسین به جای  آن هــا توجه 
استفاده از یک فیل، یک آتش فشان 
گفت: »در اصل،  کرد و  را تجسم 
کالنی مانند آب و هوا،  موضوعات 
مهاجرت، جهانی شدن و قبیله 
گرایی، زیر مسئله قرارگرفته است 
که همچون صفحات تکتونیکی 
گدازه ها را  زمین6 تغییر می کنند و 
به درون آتش فشان حرکت می دهد 
اما در الیه های باالیی، چیزهای 
مانند ظهور رسانه های اجتماعی، 
مـــواردی مانند دخــالــت روســیــه و 
یفات دموکراتیکی همچون  تحر
که  ینگ7۸ افراطی است  جری مندر
به نظر من شتاب دهنده الیحه های 
که اثر  گفت  ی  زیــری هستند.« و
تجمعی این شتاب دهنده ها، تردید 
در مورد عملکرد دموکراسی آمریکایی 
اســت، زیــرا آن هــا تأثیر اراده هـــای 
مردمی را پیچیده یا خنثی کرده اند. 
ــرار اســت در  باسین ادامــه داد: »ق
باالی آتش فشان )ایاالت متحده(، 
یک دسته از چک ها و باالنس ها 
4. Ian Bassin
5. the executive director of Protect Democracy
6. the Earth’s tectonic
ینگ به دست کاری مرزهای یک حوزه  7. جری مندر

گفته می شود. انتخابیه به نفع یک حزب یا طبقه 
8. gerrymandering
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گرما و  که در برابر  وجود داشته باشد 
نیرو محافظت کند اما ما کنگره ای 
که اساسًا وظایف خود برای  یم  دار
نظارت را بر عملکرد قوه مجریه واگذار 
کرده، یک دستگاه اجرایی که علنًا 
ادعا می کند، باالتر از قانون است. 
درنتیجه گدازه های در حال انفجار 

به باالی آتش فشان رسیده اند.«
یک  هرچند ایــن، یــک تصویر تار
است، اما از نظر باسین، تشبیهی 
است حاوی وعده هایی درباره برخی 
اتفاقات واقعی. در سومین سال از 
کار سازمان حمایت از  زمان آغاز به 
دموکراسی، وی گفت: »ما توانسته ایم 
در باالی آتش فشان، جایی نزدیک 
لبه، موفقیت هایی داشته باشیم و 
یم، برخی از این چک ها و  سعی دار
گروه  کنیم.« این  باالنس ها درست 
اقدامات قانونی بسیاری را انجام داده 
و به اتحاد ملی منجر شده که ازجمله 
آن ها، جلوگیری از استفاده ترامپ از 
اختیارات اضطراری برای ساخت 
دیوار مرزی و تالش های دولت برای 
کسب تابعیت توسط  کــردن  کند 
کارت   گرین  کم درآمدهای دارای 
است. سازمان حمایت از دموکراسی 
که  در دسامبر، بیانیه  ای ترتیب داد 
هشتصد و پنجاه دانشمند حقوقی 
کرده و ادعا می کردند که  آن را امضا 
رئیس جمهور آمریکا، مرتکب جرائم 

قابل استیضاح شده است.

ترامپ غیرقابل تحمل
در برخی از کشورها مانند کره جنوبی 
و لهستان -که در یک دهه گذشته 
کرده اند-  کاهش دموکراسی را ثبت 
سیل تظاهرکنندگان مخالف به 
خیابان ها سرازیر شده اند اما برعکس 
آن، در ایاالت متحده، بزرگ ترین 
اعتراض عمومی به نام دموکراسی، 
در اولین روز ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ اتفاق افتاد. فرسایش به اندازه 
کافی تدریجی بوده است تا بسیاری 
از آمریکایی ها به آن خوکرده و نسبت 
به هشدار بی تفاوت شوند. در ابتدا، 
آن ها به توییت ها بی توجه شدند، 
سپس صف آرایی ها را نادیده گرفته 
گر نسبت به  و سپس متوجه شدند ا
کنند،  خطاها به شکل رندوم عمل 
راحت تر هستند. حال فعاالن حقوقی 
آمریکایی که به دنبال متوقف کردن 
لغزش های مستند شده توسط خانه 
آزادی هستند، معتقدند پس ازآنکه 
ترامپ در دادگاه استیضاح تبرئه 
شد، وارد مرحله فجیع تری شده 
است. در جدیدترین اقدام ترامپ 
گــروه  ــرای فــشــار بــه مــطــبــوعــات،  بـ
ی از تایمز،  مبارزات انتخاباتی و
واشنگتن پست و سی ان ان، به دلیل 

کرده است. افترا شکایت 
ــوز هــشــت مـــاه تـــا انــتــخــابــات  ــن ه
باقی مانده است اما هیچ گونه کنترل 
واضحی در مورد رفتار رئیس جمهور 

وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان 
کــه تـــرامـــپ، حــتــی از  مــی تــرســنــد 
کمیت آمریکا فراتر  سنت های حا
که او این  رود. باسین گمان می کند 
کرد، اما همچنین،  کار را خواهد 
که آمریکایی ها نسبت  فکر می کند 
به نقش خود در حفظ دموکراسی، 
کسب می کنند.  گاهی جدیدی  آ
باسین گفت: »پدیده ای در سراسر 
ریاست جمهوری ترامپ وجود داشته 
است که مردم در میان بازیگران، به 
جستجوی ناجی می پردازند. آیا قرار 
بود این فرد، رابرت مولر1، جیم ماتیس2 
یا جان کلی3 باشد؟ البته همه این 
کرده اند، زیرا در پایان  افراد ما را رها 
روز، بنیان گذاران )قانون اساسی 
آمریکا( فهمیدند که تنها ناجی نهایی 
در برابر امتحان دولت شخصی،4 
که  همان نجات دهنده ای است 
کلمه اول قانون اساسی آمده  در دو 

)Osnos, 2020( ».است: ما مردم
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پیــدای پنــهان

در میان مردم

احوال مردم آمریکا در روزهای کرونایی
بحران کرونا مردم را بیشتر به سوی خدا سوق داده است

مردم آمریکا هرروز بیشتر از روز قبل با 
پیام هایی از طرف دولت و رسانه ها 
که خطر ویروس  مواجه می شوند 
گوشزد می کند.  کرونا را برای آن ها 
این تذکرات موجب شده است تا 
مردم، خود را بیشتر در معرض خطر 
کنند. مدارس، اداره ها،  احساس 
شرکت ها و غیره نیز تعطیل شده اند 
که خود این امر، زندگی مردم را متأثر 
کرده است. آنچه در ادامه می آید، 
تشریح این تأثیرات بر زندگی فردی و 
اجتماعی آمریکاییان در این روزها 
است. البته شاید در روزهای بعد، 
کند. این  این آمار تغییر هم پیدا 
آمار را مؤسسه تحقیقاتی پیو منتشر 

کرده است.1

روند افزایشی ترس در میان مردم

47 درصد از مردم تا دو هفته پیش، 
کرونا را خطری جدی  شیوع ویروس 
برای سالمت عمومی می دانستند 

1. https://www.pewresearch.org/

اما در حال حاضر این آمار، به 66 
درصد رسیده است. 27 درصدی 
که نگران سالمتی خود بودند،  هم 
کــنــون بــه 36 درصــد رسیده اند.  ا
گر تا میانه ماه مارس، 70  همچنین ا
درصد مردم آمریکا معتقد بودند که 
ید 1۹، اقتصاد آمریکا را تهدید  کوو
می کند، این عدد در طول دو هفته، 
به ۸۸ درصد رسیده است. میزان 
پذیری اقتصادی  نگرانی از تأثیر
شخصی نیز از 34 درصــد به 4۹ 

درصد رسیده است.

تأثیرپذیری اقشار مختلف از کرونا
که این  44 درصد مردم می گویند 
ویروس، به طور کامل زندگی آن ها را 
تحت تأثیر قرار داده است. 44 درصد 
کمی از ویروس  نیز معتقدند، تأثیر 
کووید 1۹ داشته اند و روی 12 درصد 
از مردم نیز تأثیری نداشته است. 
در میان اقشار مختلف، خانم ها 

بیشتر از آقایان، سفیدپوستان بیشتر 
از سیاهان، تحصیل کرده ها بیشتر 
از بی سوادان و پردرآمدها بیشتر از 
کم درآمدها، از ایــن ویــروس متأثر 
بوده اند؛ بنابراین این ویروس را در 
آمریکا، می توان »ویروس طبقات باال« 
دانست. آمار میزان این تأثیرپذیری ها 
به تفصیل در جدول زیر آمده است.

تحلیل مردم نسبت به یکدیگر
در کنار آمارهای ارائه شده، قضاوت 
مردم آمریکا در خصوص عملکرد 
هم وطنانشان در مواجهه با ویروس 

کرونا نیز جالب توجه است:
که  2۸ درصــد از آن هــا معتقدند 
هم وطنانشان، برخورد مناسب و 

درستی با موضوع دارند؛
31 درصد می گویند که هم وطنانشان، 

ی می کنند؛ یاده رو دیگر دارند ز
که  40 درصــد نیز معتقد هستند 
هم وطنانشان، چندان موضوع را 

جدی نگرفته اند.
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حساسیت های فرهنگی 
آمریکاییان

کرونا، مردم آمریکا  در مورد موضوع 
ترجیح می دهند تا در برخی مکان ها 
حاضر نشده و برخی فعالیت ها را نیز 
انجام ندهند. این موضوع، بسیار به 
فرهنگ آن ها مرتبط می شود؛ برای 
مثال، نسبت به اینکه در انتخابات 
کنند، بیشتر موضع دارند  شرکت 
تا اینکه شخصی را در خانه خود 
پذیرایی نمایند. گویا آمریکاییان نیز 
نتوانسته اند قید دیدوبازدید را بزنند 
که این امر، به روحیات اجتماعی تر 
پایی ها مربوط  آن ها نسبت به ارو
است. در نظرسنجی مؤسسه پیو، 
که  وقتی از افــراد پرسیده می شود 
کرونایی  نسبت به چه کاری در ایام 
موضع بیشتری دارند، آنگاه  که پای 
شرکت در یک مهمانی پرجمعیت 
که در  باشد، ۹1 درصد می گویند 
کرد.  این جمع، شرکت نخواهند 
وقتی که سخن بر سر غذا خوردن 
در یک رستوران باشد، 77 درصد 
در مقابل آن موضع دارند. وقتی که 
موضوع رفتن به محلی برای رأی گیری 
باشد، 66 درصد و آنگاه که رفتن به 
فروشگاه زنجیره ای باشد، 42 درصد 
نسبت به آن، موضعی منفی اتخاذ 
می کنند. در مقابل پذیرش مهمان و 
دیدن یک دوست در خانه نیز، تنها 
3۸ درصد از آن ها اعالم می کنند که 
مخالف چنین حضوری هستند.

کرونا و دغدغه های اقتصادی مردم
33 درصد مردم آمریکا می گویند 
که خود یا از اعضای خانواده شان، 
کـــامـــل  شـــغـــلـــشـــان را بـــــه طـــــور 
ازدست داده اند یا با کاهش ساعت 

کرونا، درآمدشان  کاری در اثر بحران 
کاهش یافته است. دوسوم دیگر نیز 
کرونا در آینده،  معتقدند که ویروس 
موجب یک رکود و کسادی بازار در 

آمریکا می شود.
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رفتارهای مذهبی آمریکاییان
کرونا بر رفتارهای مذهبی  ویروس 
آمریکایی ها نیز مؤثر بوده است؛ 55 
درصد از بزرگ ساالن گفته اند که برای 
کرده اند. این عدد،  کرونا دعا  پایان 

لزومًا به معنی بی دینی نیمی دیگر از 
جمعیت آمریکا نیست زیرا ممکن 
است این افراد یا دست کم بخشی از 
آن ها، به دین و خدا اعتقاد داشته 
که برای مهار  باشند اما معتقدند 

کرونا، باید اقداماتی دیگر انجام داد 
و دعا تأثیری در این مسئله ندارد. 
۸6 درصد مؤمنان به همه ادیان و 
73 درصد از مؤمنان به مسیحیت 
کرونا به صورت روزانه  -که تا قبل از 
که  نیایش می کردند- نیز می گویند 
کرونا، بیشتر متوجه خدا  در ایــام 
کرده اند. این موضوع  شده  و دعا 
نشان می دهد که دعا کردن و تضرع 
به درگاه خداوند در مشکالت، در 
که قباًل  کسانی بیشتر است  میان 
هم اهل عبادت و نیایش بوده اند. 
همچنین، نشان می دهد که مؤمنان 
اقلیت در آمریکا – که به ادیانی غیر 
از مسیحیت باور دارند- در مقایسه 
با مسیحیان آن جامعه، 13 درصد 
بیشتر اهل عبادت  هستند. به عالوه 
که بیشتر  این آمارها نشان می دهد 
از نصف مردم آمریکا، هنوز هم در 
مشکالت، به سوی خدا و عبادت 
کرونا  می روند. همچنین، ویروس 
موجب تضرع انسان ها به درگــاه 
خدا شده است، حتی در جامعه ای 

مانند آمریکا.

منابع

https://www.pewsocialtrends.
org/2020/03/30/most-americans-say-
coronavirus-outbreak-has-impacted-
their-lives/https://www.people-press.
org/2020/03/26/worries-about-
coronavirus-surge-as-most-americans-
expect-a-recession-or-worse/
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گزارش

شرایط نرمال نیست
شکافمیانآمریکاواروپا،هرگزتااینحدآشکارنبودهاست

دیپــــلماتیک

کارشناس  کنستانز شلتِزن موِلر1، 
و صاحب نظر در زمینه سیاست 
و اســـتـــراتـــژی خـــارجـــی مــرکــز 
ایاالت متحده، اروپای اندیشکده 
بروکینگز و همکار ارشد رابرت 
بوش از سال 2014 تا 201۹، در 
این مطلب با عنوان »شرایط 
نرمال نیست2« -که در فوریه 
201۸ در تارنمای اندیشکده 
بروکینگز منتشر شده است- 
که  به این موضوع اشاره دارد 
ــد تــرامــپ در  ــال بــا حــضــور دون
سکان داری کشتی ایاالت متحده، 
شکاف میان اروپـــا و آمریکا 
روزبه روز در حال آشکار شدن 
است؛ از یک طرف، آمریکا به 
دنبال جداسازی خود از نظم 
لیبرال بوده و در طرف مقابل 
نیز، اروپــا نمی تواند خود را از 
کند و به نوعی  این نظم جدا 
به جهانی سازی و حمایت از 

صلح وابسته شده است.

1. Constanze Stelzenmüller
2. Normal is over

گرچه ِخرد متعارف در واشنگتن و  ا
بسیاری از پایتخت های کشورهای 
پایی، سیاست خارجه آمریکا  ارو
پــا و آمریکا را از سالی  و روابــط ارو
که ترامپ به قدرت رسید، عادی 
می بیند، اما یک شکاف جدید در 
ائتالف آمریکا و اروپا میان مدافعان و 
مخالفان یک نظم بین المللی لیبرال 
ی و جوامع  مبتنی بر جهانی ساز
باز، به وجود آمده است. سال اول 
دولت ترامپ، به طور منحصربه فردی 
نگران کننده بوده است. بااین حال، 
پا و آمریکا نیز  جمعیت امنیت ارو
کشیده، زیرا به  یک نفس راحتی 
که بسیاری از بدترین  نظر می رسد 
انتظارات آن ها محقق نشده است؛ 
کره  جنگ های تجاری، حمله به 
شمالی و پایان ناتو3. خرد متعارف 
در واشنگتن دی سی و بسیاری از 
پایتخت های اروپای امروز می گوید: 
علی رغم آن که رئیس جمهور آمریکا 
همچنان تــوافــق نــامــه هــا را نقض 
ــا و آمریکا  پ می کند، امــا روابــط ارو
یــادی عــادی شده است.  تا حد ز

3. NATO

یادی در  پایی های ز در نتیجه، ارو
که باور دارند،  تالش اند تا آنچه را 
نابهنجاری موقت سیاست آمریکا 
باشد تا پشت سر بگذارند. نه تنها 
در تأیید رسمی رئیس جمهور از بند 
دفاع متقابل ناتو، بلکه در تقویت 
کمک های آمریکا به منظور اطمینان 
بخشی و بازدارندگی در اروپای شرقی 
نیز به طور حتم، شــواهــدی مبنی 
بر عادی شدن سیاست خارجی 
ئم  آمریکا وجود دارد؛ همچنین، عال
و نشانه های زیادی دال بر این  وجود 
دارد که سال گذشته، جانی تازه به 
جامعه مدنی آمریکا بخشیده و این 
مسئله، نادرستی ادعاهای منتقدان 
جبرگرا در اروپا را اثبات کرده است؛ 
اما ترامپیسم4 را باید به عنوان یک 
وقفه و ناسازگاری گسترده دانست.

نخستین رئیس جمهوری که 
نظم لیبرال را زیر سؤال برد

 تــرامــپ، نخستین رئیس جمهور 
که نظم  در دوره پس از جنگ بوده 
لیبرال را این گونه زیــر ســؤال برده 
اســت. دکترین او »آمریکا را اول 
4. Trumpism
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می کنیم«، داللت ها و پیامدهایی 
ــای عضو  ــت هـ ــا و دولـ ــ پـ ــرای ارو ــ ب
اتحادیه اروپا )به ویژه آلمان( داشته 
پایی ها باید بسیار به  که ارو است 
پایی ها حتی  کنند. ارو آن توجه 
باید بیشتر نگران نقد بنیادگرایانه 
ی1 )همان جهانی  از جهانی ساز
ی  گرایی2( به عنوان یک ایدئولوژ
نیمه خصمانه باشند. دوگانگی 
گرایی،  ی – جهانی  جهانی ساز
برخالف تمامی اختالف نظرهای 
1. globalization
2. globalism

پا، یک مشاجره  پیشین آمریکا و ارو
که در آن  دربـــاره ماهیت جهانی 
زنــدگــی می کنیم، نیست، بلکه 
مــی تــوانــد مــوجــب اخــتــالف میان 
پا و آمریکا شود و آن ها را از هم  ارو
کند. آمریکا می تواند، تالش  جدا 
گزافی نیز برای آن  کند -که بهای 
خواهد داشــت- تا خود را از نظم 
دنــیــای لیبرال و اقتصاد جهانی 
پا،  کار برای ارو جدا سازد؛ اما این 
به معنای خودکشی خواهد بود. این 
مسئله، منطق موجود در خصوص 

پایی – آمریکایی را زیر  ائتالف ارو
پا است  سؤال خواهد برد. این ارو
یـــادی بــه حفظ  کــه عالقه بسیار ز
که  نظم بین المللی دارد؛ نظمی 
ی و صلح حمایت  از جهانی ساز

می کند.

منبع

یه سال 201۸ در تارنمای  این مطلب در فور
اندیشکده بروکینگز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.brookings.edu/research/
normal-is-over/
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تحلیل

آیا آمریکا همچنان می تواند رتبه اول باشد؟
آیندهایبانظمیجدیدیاجهانیهمراهباهرجومرج

وال تصـــویر ز

علی وایــن،1 تحلیلگر سیاسی 
اندیشکده رند، در این مطلب 
با عنوان »آیا آمریکا همچنان 
می تواند رتبه اول باشد؟2« -که 
در 1۸ فوریه 201۹ در تارنمای 
نشنال اینترست3 منتشر شده 
که  اســت- بر این نظر است 
هرچند ناظران مسائل جهان 
معتقدند، نظام پسا جنگ با 
محوریت آمریکا رو به انحطاط 
اســت، امــا بــر ســر جایگزینی 
ایاالت متحده با سایر قدرت ها، 
جای پرسش وجود دارد. البته 
نــگــاه وایـــن، هــمــان رویــکــردی 
که عمده نظریه پردازان  است 
ــنــده هــمــراه با  آمــریــکــایــی، آی
هرج ومرج را بعد از انحطاط 
آمریکا ترویج می کنند، هرچند 
در زیر الیه تحلیل های خود، 
که  مجموعه اقدامات آمریکا را 

1. Ali Wyne
2. The Great Affordability Crisis Breaking 
America
3. nationalinterest

کشور در نظام  به  تنهایی این 
بین الملل می انجامد، موجب 
نــاتــوانــی در مهار بحران های 
گــوشــزد  کــشــور  ــــن  داخـــلـــی ای

می کنند.

ــر آن اســت  یـــابـــی اخــیــر، دال ب ارز
کمیت جهانی  که جای نظام حا
-که پس از دومین جنگ جهانی 
شناخته ایم- را نه نظامی دیگر، بلکه 
عدم نظم می تواند بگیرد. امکان 
که میان دیدگاه های  دارد جهان 
ناسازگار ایاالت متحده متجاوز 
گرفته در تنگنا  و چین تــازه جان 
قرار دارد، با هرج ومرج مواجه شود. 
باوجوداین تردید درباره مسیر پیش 
که تحلیلگران،  رو، تعجبی ندارد 
یخی  خواهان شناسایی قراین تار
برای دوره معاصر باشند و دریابند که 
مقایسه آن قرائن، به رهبران امروزی 
چه رهنمودی می دهد؛ بخصوص دو 
که از این نظر پدیدار  مورد مشابهی 
شده است، عبارت اند از دهه 1۹30 
و جنگ سرد. سه دلیل مهم دال بر 

که چرا برخی ناظران  آن وجود دارد 
معتقدند، یا ما شاهد برگشت به 
دهه 1۹30 هستیم یا در سراشیبی 

یم. برگشت قرار دار

پسرفت دموکراتیک
دلیل نخست، پسرفت دمکراتیک 
کاخ سفید در ابتدای سال  است؛ 
که سال 2017  کرد  201۸، مشاهده 
کاهش  دوازدهمین سال پی درپی 
یک  آزادی در جهان بــود. هفتادو
کاهش حقوق سیاسی و  کشور از 
آزادی های مدنی رنج می بردند؛ تنها 
کشور از این حقوق و آزادی ها   35
بهره مند بودند. کشو رهایی که زمانی 
از این نظر نویدبخش بودند، مانند 
ترکیه، ونــزوئــال، لهستان و تونس، 
که  کشورهایی هستند  ازجــمــلــه 
کاهش استانداردهای دموکراتیک 
کردند. سازمان نیز هشدار  را تجربه 
که چین و روسیه، »خــارج از  داد 
مرزهای خود در راستای سرکوبی 
کــره آزاد، ترغیب مخالفان و  مــذا
تهدید نهادهای قانون محور فعالیت 
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می کنند«. نگرانی رو به رشدی نیز در 
مورد بسیج عناصر جدایی طلب در 
اروپا وجود دارد. در یک سخنرانی در 
گذشته، رئیس جمهور  آوریل سال 
فرانسه، امانوئل مکرون هشدار داد 
پایی در  که »نوعی جنگ مدنی ارو
که ما آن را  حال شکل گیری است« 
مشاهده می کنیم؛ درواقع، »اختالفات 
گاهی اوقات خودخواهی های  ما و 
ملی مان، مهم تر از آن به نظر می رسد 

که با بقیه جهان متحد شویم«.
نتیجه گیری  حتی  او  متأسفانه 
که »شیفتگی به آزادی خواهی  کرد 
بیمارگونه، در حال رشد است«. 
مثال های این شیفتگی نیز فراوان 
اســت. وزیــر امــور داخلی ایتالیا، 
خواهان آمارگیری جمعیت رم در 
کشور شده است. صدراعظم اتریش 
کشورش با آلمان و  که  اصرار دارد 
ایتالیا، »محور اتحاد علیه مهاجرت 
غیرقانونی« را تشکیل دهد. دولت 
مجارستان، با تالشی چندجانبه برای 
محدود کردن نفوذ جورج سوروس،1 
موجب بسته شدن دانشگاه اروپای 
مرکزی شد؛ یعنی موسسه معتبری 
کــه تــوســط ایــن فرد  در بــوداپــســت 
بشردوست، تأمین مالی می شد. 
او بنیاد جامعه آزاد را تحت فشار 
گذاشت تا اینکه سوروس اعالم کرد، 
فعالیتش در بوداپست، دیگر بی خطر 
نیست؛ و قانون »توقف سوروس« را 
تصویب کرد تا تالش برای پشتیبانی 
کمک حقوقی برای  بشردوستانه و 

1. George Soros .که به جامعه باز اعتقاد دارد 
 سرمایه دار و نویسنده مشهور یهودی آمریکایی
مجاری تبار

رسمیت دادن به حقوق مهاجران، 
جرم تلقی شود. نخست وزیر این 
کرده است: »به جای  کشور اعالم 
آنکه بکوشیم دموکراسی لیبرالی 
کشتی اش  کنیم -کــه  را تثبیت 
به گل نشسته- دموکراسی مسیحی 
قرن بیست و یکم را بنا خواهیم کرد«.
در نظم، نوعی چشم انداز وجود 
دارد. نیمه نخست قــرن بیستم، 
شــاهــد خــودبــســنــدگــی و صــعــود 
که  ــود  گــســتــرده ای ب اقتدارطلبی 
یه پرداز سیاسی،  گفته نظر بنا بر 
کین2 تا سال 1۹41 فقط یازده  جان 
ینشگر باقی ماند.  گز دموکراسی 
ــت در سخنرانی  فرانکلین روزولـ
که  مـــارس آن ســـال، هــشــدار داد 
ایاالت متحده باید »مقادیر همواره 
روزافزونی سوخت و منابع« تهیه کند 
تا »از شعله عظیم دموکراسی حاصل 
از زوال بربریت« در امان بماند. امروز 
ینشگر موجود  گز 116 دموکراسی 
است، درحالی که نگران کننده است 
که از 120 دمکراسی دو دهه پیش، 
این تعداد باقی مانده، اما هنوز رقم 
هیجان انگیزی است. تجدید حیات 
اقتدارگرایی دهه 1۹30 همزمان بود 
با تحرک برخاسته از رکود بزرگ که به 
طرفداران نسبتًا خام، پسوند »ایسم« 
را بخشید )مهم ترینشان فاشیسم در 
یسم در آلمان( تا بگویند  ژاپن و ناز
که در پــرورش نظم و دستیابی به 
شکوفایی، داری بینشی هستند که 
مدافعان دموکراسی یا نتوانستند یا 
نخواستند، آن را تشخیص دهند. 

2. John Keane

امروز اما اثری از آن شکوه و عظمت 
وجود ندارد. درحالی که بحران مالی 
جهان -که اندکی بیشتر از یک دهه 
قبل شــروع شــد و شــوک بــزرگــی به 
سیستم وارد نمود- قرار بوده است 
یکی اصولی آن،  تا تالش ایدئولوژ
دموکراسی به شیوه غربی را از رونق 
بیندازد، نه اینکه نسبت به گزینه های 
اقتدارگرایی جلب اعتماد کند. تمایز 
این دو اهمیت دارد؛ شک نسبت 
به اولی، به خودی خود به حمایت از 
دومی تبدیل نمی شود. فرد می تواند 
تی  درعــیــن حــال، در مــورد مشکال
ی از  که امروزه بسیار هشدار دهد 
دموکراسی ها ببار مـــی آورد )مثاًل 
رخوت سیاسی در سطح ملی و درآمد 
همواره روزافزون دارا و نابرابری ثروت( 
و همچنین، سرکوبی اختالف نظر و 
که بر اساس  آزار اقلیت ها را رد کند 
قانون قلدر مآبی رخ می دهد. خالصه 
آنکه اقتدارگرایی حتمًا از انقباض 
مجدد، اما از مبنایی پایین تر از دوران 
مابین جنگ ها بهره مند می شود؛ 
ضمنًا دموکراسی، حتمًا چالش های 
عمده ای را آن هم از مبنایی باالتر 

تجربه می کند.

دورنمای جهانی سازی
دومین دلیل، دورنمای جهانی سازی 
است. جریان سرمایه های فرامرزی 
از 12/4 تریلیون دالر در سال 2007، 
به 4/3 تریلیون دالر در سال 2016 
کاهش یافت؛ یعنی 65 درصد نزول. 
ی  دیده بان روندهای سرمایه گذار
سازمان ملل متحد، 16 درصد کاهش 
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ی مستقیم خارجی  ســرمــایــه گــذار
کاهش  و همچنین، 23 درصـــد 
ارزش ادغــام و تملک بنگاه های 
فرامرزی در جهان را بین سال های 
گزارش داد. به عالوه  2016 و 2017 
یسک روزافـــزون وجــود دارد  ایــن ر
که تنش های تجاری موجود میان 
ایاالت متحده و چین، مهم ترین 
رابطه اقتصادی جهان را بی ثبات 
کنیم  سازد؛ اما زود است، قضاوت 
که روند جهانی سازی رو به معکوس 
گزارش  شدن است. بانک جهانی 
می دهد: »ورود سرمایه های خالص 
کشورهای درحال توسعه( در  )بــه 
سال 2017، پس از دو سال کسادی 
فراوان، فضای مثبتی را به وجود آورد«؛ 
یعنی رشدی که »با بهبود چشم انداز 
اقتصادی در چند اقتصاد بزرگ 
نوظهور، تسهیل شده است«. البته 
نشانه های امیدبخشی در جریان 

معامالت نیز وجود دارد.
که اغلب  کنید   به مــوردی توجه 
درباره جهانی سازی بیان می شود، 
یعنی نسبت میان نرخ رشد مبادالت 
بازرگانی در جهان و نرخ رشد تولید 
ناخالص واقعی در جهان. درحالی که 
بنا بر سابقه، این نسبت در 1/5 
شناور است و بین سال های 2011 و 
2016، به طور متوسط به 1/0 می رسد؛ 
امــا در ســال 2017 دوبـــاره به 1/5 
جهش می یابد. سازمان تجارت 
جهانی،1 اواخــر آوریــل پیش بینی 
کــه تــجــارت، در مقایسه با  نــمــود 
متوسط 3 درصد پس از بحران، در 

1. World Trade Organization )WTO(

سال 201۸، به میزان 4/4 درصد 
و امــســال، 4 درصــد رشــد خواهد 
کــرد. پیشرفت مستمر معامالت 
تجاری منطقه ای و دوجانبه، نشان 
می دهد که این وضع ادامه دار است. 
که در  ی  کشور کشور از 12  یــازده 
کت ترانس پاسیفیک2  مــورد شرا
کره می کردند، توافقنامه مترقی و  مذا
کرده اند که 13/5  جامعی را نهایی 
درصد از تولید ناخالص جهان3 را 
پوشش می دهد. ژاپــن و اتحادیه 
اروپا، توافقنامه تجاری دوجانبه ای را 
امضا کرده اند که بزرگ ترین پیمان در 
 GWP جهان است و تقریبًا 30 درصد
کراتی نیز درباره  را در برمی گیرد. مذا
شراکت اقتصادی جامع منطقه ای 
در جریان است؛ یعنی پیمانی میان 
شانزده کشور که همچنین 30 درصد 

از GWP را در بر دارد.

روسیه و چین بازیگران 
اصلی هستند

که ناظران، قرائنی با  سومین دلیلی 
دهه 1۹30 )اتفاقًا با جنگ سرد( را 
مشاهده می کنند، برگشت رقابت 
بــا قـــدرت بـــزرگ اســـت، به اضافه 
یگر اصلی  آنکه روسیه و چین، باز
صحنه  هستند؛ امــا هیچ یک از 
کشور در نظام پسا جنگ،  این دو 
با تهاجم جبهه ای روبرو نیستند. 
روســیــه بــه گــونــه ای فرصت طلبانه 
ــراش و چــیــن بــه گــونــه ای  اشــکــال ت
گزینشی، تجدیدنظرطلب است. 
2. Trans-Pacific Partnership پیمان سرمایه گذاری 
 و مقرراتی بین 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام به جز
چین
3. gross world product )GWP(

مسکو دائمًا به واسطه سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( بر اساس 
غربی بودنش و به واسطه وابستگی 
روزافــزون به چین بر اساس شرقی 
بودنش، به چالش کشیده می شود. 
در ضمن، بلندپروازی پکن نه تنها 
توسط واشنگتن بسیار نگران بلکه 
کانبرا،  توسط قدرت های بزرگ در 
دهلی، سئول و توکیو نیز محدود 
می گردد، زیرا این دولت های اخیر، 
خواهان پیش دستی در ازسرگیری 
ســلــســلــه مــراتــب چــیــن مــحــور در 
حوزه آسیا-اقیانوس آرام هستند. 
درحالی که نظام جاری بدون شک 
تحت فشار است، دستکم نظامی 
برای دفاع وجود دارد. به عالوه امروز 
ایاالت متحده، با وجود بوالهوسی های 
کنونی در سیاست خارجی اش، 
تنها ابرقدرت دنیا است؛ برعکس 
در دهه 1۹30، واشنگتن با وجود 
کمیت بــر بــزرگ تــریــن اقتصاد  حا
جهان و تأثیر نظامی و دیپلماتیک 
فراتر از مرزهایش، به مراتب پشت 
گرانباری صنعتی اش لنگید.  سر 
شاید حتی ایــن نظریه متداول تر 
باشد که ایاالت متحده، وارد جنگ 
ســـرد جــدیــدی مــی شــود. در ایــن 
یارویی جدید،  -به قول معروف- رو
توافق اندکی بر سر رقیب وجود دارد؛ 
برخی می گویند این رقیب روسیه 
و دیگران می گویند چین است؛ و 
کسانی هم می گویند این رقیب، 
محور اقتدارگرایی چین- روسیه 
است و حتی برخی رقیب را تهدید 
تروریسم، در ساختار همواره در حال 

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین
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چالش و سیاهه سازوبرگ این نظام 
یگر  می دانند. اینکه این تعداد باز
را بــتــوان هــمــاورد مــفــروض آمریکا 
در جنگ سرد جدید تلقی نمود، 
کی از محدودیت ذاتی در مقام  حا

مقایسه است.
صحبت از جنگ ســرد جدید، 
که نه تنها  مسلمًا نشان از آن دارد 
ایاالت متحده بــار دیگر با رقیب 
قدرتمندی روبرو می شود -که دارای 
جاه طلبی برای سلطه بر جهان و 
مدعی ایدئولوژی عالم گیر است- 
بلکه این قدرت می تواند و می خواهد 
تهاجم سرزمینی، جنگ نیابتی و 
کشورهای موکل در سراسر جهان را 
در خدمت اهداف استراتژیک خود 
گرچه به نظر نمی رسد  گیرد.  کار  به 
که هیچ یک از دو رقیب مفروض در 

این عقبه، تناسبی با این توصیف 
ن شک  داشته باشد. روسیه بــدو
که بزرگ ترین  قدرت بزرگی است 
زرادخانه هسته ای جهان، بزرگ ترین 
گاز طبیعی جهان و حق وتو  ذخایر 
در شورای امنیت سازمان ملل را در 
اختیار دارد؛ اما سایه کمرنگ اتحاد 
ی، به محض محو  ــورو جماهیر ش
شدن، روسیه و چهارده جمهوری 
که  ی را بر جای گذاشت  پسا شورو
سه مورد از آن ها )لتونی، لیتوانی و 
استونی(، اکنون به ناتو وابسته است. 
قرار است تا سال 2050، جمعیت 
ی به  روسیه از 144 میلیون امــروز
133 میلیون برسد؛ یعنی نزدیک به 
۸% کاهش می یابد. تأثیر اهرم انرژی 
روسیه در اروپا، ضمن آنکه اهمیت 
کمتر از تأثیر آن در  دارد، به مراتب 

پایان جنگ سرد است؛ درحالی که 
ــال 1۹۹0، عــهــده دار  مسکو در س
گاز اتحادیه  سه چهارم از واردات 
کنون دو پنجمش از آن  پا بود، ا ارو

را بر عهده دارد.
کــه  کــــــرد  ــت  ــ ــاب ــ روســــیــــه خــــــود ث
فرصت طلب مــاهــری اســـت؛ در 
سال 200۸، ابخازیا1 و جنوب اوستیا2 
کرد، در سال  گرجستان جدا  را از 
کریمه را از اوکراین گرفت و از   ،2014
جنگ شهری در سوریه، بهره برداری 
می کند تا جــای خــود را به عنوان 
نقش آفرین خارجی بسیار محوری 
کند.  در تحوالت خاورمیانه بــاز 
هرچند، برخالف کمونیسم در دوران 
جنگ سرد، به دلیل حفظ تعادل، 
این قدرت برجسته منطقه ای است 
1. Abkhazia
2. Ossetia
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که ایدئولوژی  آن، فرجام بین المللی 
را رقم خواهد زد. درحالی که اتحاد 
ی دستکم تا حدی  جماهیر شورو
دارای قدرت ملی متناسب با مقاصد 
تجدید نظرطلبانه اش بود، روسیه این 
ظرفیت را ندارد که نقشی نه چندان 
گر فرصت طلب را  بیشتر از نقش یغما
ایفا کند. روسیه می کوشد تا به چین 
که  بیاویزد زیرا تشخیص می دهد 
پکن، بیش از هر کشور دیگری، قادر 
ی آن نظام پسا جنگ  به مدل ساز
که با هنجارها و ترتیبات  اســت 

ارجح آن سازگاری دارد.

چین، چالش اصلی آمریکا است
گفت؟  در مورد چین چه می توان 
در حال حاضر، بیشتر ناظران در 
که چین،  ایاالت متحده معتقدند 
ــر بــرتــری  ــراب چــالــش اصــلــی را در ب
ــاد مــی کــنــد.  ــج ــاالت مــتــحــده ای ای
درحالی که پکن یک دشمن نیست، 
شکل و فرم رقابت شدید، بلندمدت 
و چندجانبه میان این دو کشور، در 
که با مدرن سازی  حال تبلور است 
ارتش چین شروع می شود. ناظران 
آمریکایی به طور روزافزونی نگران 
که سرمایه گذاری روزافــزون  آن اند 
چین در فّناوری های بازدارنده در 
منطقه یا ضد دسترسی،1 حضور 
یایی ایاالت متحده را در حوزه  در
کاهش دهد  آسیا- اقیانوس آرام 
ــد آن و  ــه رشــ و اصـــالحـــات رو بـ
استحکامات جزایر دریای جنوب، 
چین عماًل کنترل منطقه  را به دست 

1. anti-access/area-denial

که مسیر عبور بیش از  چین بدهد 
یایی جهان  یک پنجم تجارت در
است. درحالی که قابلیت های در 
حال ظهور چین، عمدتًا در حوزه 
آسیا- اقیانوس آرام متمرکز است؛ 
ژی جین پینگ2 می خواهد تا سال 
2035، پکن به قدرتی مدرن بدل 
شود و تا سال 2050، دارای ارتش 
درجه یک جهان گردد. هرچقدر منافع 
اقتصادی چین جهانی تر می شود، 
حضور نظامی اش نیز افزایش می یابد.
ــن نــخــســتــیــن پـــایـــگـــاه ارتـــش  ــی چ
بــرون مــرزی خــود را در ســال 2017 
در جیبوتی تأسیس کرد؛ طبق برنامه 
قرار است، پایگاه دیگری نزدیک بندر 
کند و طبق نظر  کستان بنا  گوادر پا
دولت افغانستان، درصدد است 
تا هزینه یک پایگاه در بدخشان را 
تأمین نماید. برای ایاالت متحده، 
بیشتر پیشرفت اقتصادی چین 
نگران کننده است. پکن درصدد 
است تا پیش از میانه این قرن، از 
نظر انــدازه مطلق اقتصادی جای 
واشنگتن را بگیرد. ظاهرًا هم قصد 
دارد تا نظم اقتصادی اوراسیایی 
توسعه یافته ای را بنا نهد و مهار 
ــارش در  ک نماید، بــه ویــژه آنکه از 
طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک 
کمربند و یک جاده3 چنین برمی آید. 
رنمینبی،4 درحــالــی کــه مشمول 
سبد حق برداشت ویژه صندوق 
بین المللی پول می شود، روندی 
کند اما هماهنگ را طی می کند 

کمونیست چین کل حزب  Xi Jinping .2 دبیر 
3. Belt and Road Initiative )BRI(
4. renminbi پول چینی

تا به ارز ذخیره جهانی بدل شود. 
سرانجام آنکه پکن قدم های عمده ای 
برمی دارد تا ظرفیت اقتصادی بومی 
خود را افزایش دهد؛ بین سال های 
1۹۹5 و 2013، هزینه حوزه پژوهش و 
توسعه را سه برابر کرد و دولت، اخیرًا 
این استراتژی را اعالم کرد که درصدد 
است تا سال 2030، چین را در حیطه 
هوش مصنوعی به برترین رهبر جهان 
کند. این خطر قابل بررسی نیز  بدل 
که تنش های تجارت  مطرح است 
رو به رشد میان واشنگتن و پکن، 
یسک امنیتی در برداشته باشد؛  ر
گونه روزافزونی  ایاالت متحده به 
یکی چین  جاه طلبی های تکنولوژ
را تهدیدی برای امنیت ملی خود 
تلقی می کند، درحالی که چین معتقد 
است، میزان وابستگی اقتصادی 
کنونی اش به اقتصاد آمریکا، مهار 
غیرقابل قبول اقتصادش را به دست 
ایاالت متحده می دهد. باوجودآنکه 
کنون همبستگی تجاری یکی از  تا
چند محدودیت موجود در رقابت 
کشور بوده است، فرسایش  این دو 
این بافت همبند می تواند، رابطه آن ها 
را وارد فاز بالقوه لرزان و متزلزل تری 

سازد.
درنهایت، مؤلفه ایدئولوژیکی سابقًا 
مسکوت روابط آمریکا و چین بیشتر 
نــمــایــان خــواهــد شــد. عــزم حزب 
کمونیست چین برای پایان دادن 
یاست  به محدودیت های دوران ر
که  ی، بــدیــن معناست  جــمــهــور
که زنده  رئیس جمهور ژی تا زمانی 
است، می تواند بر چین حکومت 
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کند. حال، سیاست هایش نشان 
که درهم تنیدگی روزافزون  می دهد 
پکن با اقتصاد جهانی که با لیبرالیسم 
بیمارگونه داخلی اش همخوانی ندارد، 
او را در اقتدارگرایی اش بی پرواتر 
کــرده اســت. در نخستین جلسه 
کنفرانس  کمیته ملی  سیزدهمین 
ــورای ســیــاســی خــلــق چــیــن، او  شــ
حکومت چین را »کمک بزرگی به 
تمدن سیاسی بشر خواند« و معتقد 
بود، حکومت دموکراتیک که با منافع 
احزاب سیاسی، طبقات، مناطق 
گــره خــورده  گــروه هــای مختلف  و 
گسیختگی جامعه  است، سبب 
می شود. به عالوه در سند شماره ۹ 
گردید،  که در آوریــل 2013 منتشر 
رهبران ارشد حزب هشدار دادند 
که چین مجبور است با »نیروهای 
غربی متخاصم با چین«، از جمله 
ترویج کنندگان »دموکراسی مبتنی بر 
قانون اساسی« و »ارزش های جهانی« 
حقوق بشر مقابله نماید. چین در 
سختگیری در مورد مخالفان سیاسی 
و اقلیت های قومی نیز، روزبــه روز 

خشن تر می شود.
کثر ناظران  درمجموع، درحالی که ا
ایاالت متحده همیشه بر دو عنصر 
رقابت و همکاری در روابط آمریکا 
گونه  کید می کنند، به  و چین تأ
که اولی بر  روزافزونی بیم آن دارند 
دومی فائق آید و آن را به مخمصه 
اندازد. البته هنوز خیلی زود است 
که نتیجه گیری کنیم، ایاالت متحده 
با چین جنگ سرد جدیدی را تجربه 
یارویی آمریکا با اتحاد  می کند. رو

کــل جهان  ی، بــر  ــورو ــ جماهیر ش
تأثیرگذار بود؛ اما امروز واشنگتن 
ابرقدرت یکه تاز است، درحالی که 
پکن یک قدرت منطقه ای است، 
ــه جـــای پایش  ک ــی  ــدرت هــرچــنــد ق
در جهان، هــرروز بیشتر می شود. 
قدرت های متوسط، فضای به مراتب 
بیشتری دارنــد تا از رقابت آمریکا 
و چین منتفع شــونــد، نسبت به 
فضایی که در رقابت آمریکا و شوروی 
داشتند؛ آن ها ضمن افزایش رابطه 
ی با چین،  ی و تجار سرمایه گذار
می توانند پیوندهای دیپلماتیک 
و امنیتی خــود بــا ایاالت متحده 
کنند. پکن از عهده  را نیز تقویت 
صدور ایدئولوژی انقالبی به روشی 
که مسکو انجام می داد.  برنمی آید 
ایــاالت مــتــحــده و چین در چهار 
گذشته، به خصوص پس از  دهــه 
پیوستن چین به سازمان تجارت 
جهانی در ســال 2001، بــه سطح 
فوق العاده ای از همبستگی اقتصادی 
رسیده اند. به عالوه شنگ لی1 از 
موسسه بروکینگ2 بیان مــی دارد: 
»درحالی که دو کشور به گونه روزافزونی 
به نیات استراتژیک یکدیگر شک 
می کنند، تماس میان آن ها هرگز 
وسیع تر، عمیق تر و مکررتر از آن نبوده 
که امروز است؛ خواه در سطح رئیس 
کارشناسی،  گــروه  دولــت، ارتــش، 
ی، آموزشی،  زیرمنطقه ای، تجار
فرهنگی و خواه گردشگری باشد«.

1. Cheng Li
2. Brookings Institution

محور رقابت آمریکا، چین 
اقتصادی و تکنیکی است، 

نه نظامی و ایدئولوژیکی
به دلیل آنکه محور رقابت آمریکا، 
چین اقتصادی و تکنولوژیکی است، 
یکی، فضای  نه نظامی و ایدئولوژ
بیشتری برای همکاری های عملی 
فراهم است. چین تشخیص می دهد 
که اشتباه اتحاد جماهیر شوروی آن 
ــدازی ارتش  که با راه ان بوده است 
جبهه ای به نظام غالب، یورش 
ایدئولوژیکی برد. البته بیشتر محتمل 
کــه چین بــا ایــجــاد زیربنا،  اســت 
جای پایش را در جهان بگستراند 
نه با استفاده از نیروهای مسلح یا 
ی اش به  تالش به تلقین ایدئولوژ
کشورهای دوردســت. درحالی که 
چین از اصالحات بیشتر در نظام 
فعلی و ایجاد ساختار موازی در خارج 
صحبت می کند، دغدغه فروپاشی 
این نظام را ندارد. همچنین، شواهد 
که چین  کمی دال بر آن وجود دارد 
مایل است، در قالب ایاالت متحده 

ابرقدرت شود.
ک به این  درحالی که ناظران شکا
موضوع خوش بین نیستند، چین 
دارای نقاط آسیب پذیر واقعی در 
داخل و خارج است که هر چه بیشتر 
آشکار می گردد. تنش های تجاری 
طوالنی با ایاالت متحده، اقتصاد 
پکن را دچار سستی هایی کرد؛ عمده 
بدهی  او از 171% تولید ناخالص 
داخلی در سه ماهه نخست 200۸، به 
2۹۹% در سه ماه نخست 201۸ رسید. 
تالقی پدیده ها )از جمله تنش های 
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تجاری فوق الذکر، فروکش کردن اخیر 
هیجان پــروژه هــای وام دهــی نظیر 
به نظیر، چشم انداز آمار جمعیتی 
کسن های  ک و رســوایــی وا ترسنا
آلوده(، هاله شکست ناپذیری حول 
حکومت ژی را بی رمق کرده است. 
طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک 
کمربند و یک جــاده، در خــارج با 
واکنش منفی روزافزونی روبرو می شود 
کنش  که نمونه برجسته اخیر آن، وا

مالزی است.
نخست وزیر مالزی، ماهاتمیر محمد 
اعالم کرد که دو پروژه با سرمایه گذاری 
چین به ارزش 22 میلیارد دالر را 
کرد. او بیان نمود:  حذف خواهد 
»ما خواهان موقعیتی نیستیم که در 
آن، نوعی استعمار جدید به وقوع 
بپیوندد زیرا کشورهای فقیر، قادر به 

رقابت با کشورهای ثروتمند نیستند«. 
ــوان بیش ازپیش  ــای درحــالــی کــه ت
رسمیتش را از دســت مــی دهــد، 
خود  جاه طلبی  نمی تواند  چین 
برای عدم وابستگی را مهار نماید؛ 
به نظر میشل تیم1 از موسسه مسائل 
گ: »چین نتوانست  بین المللی پرا
مشکالت جهانی و گسترده خود بر 
سر چین تایپه، ازجمله روابط عمده 
با ایاالت متحده، اروپا و ژاپن را حل 
کند.« سرانجام آنکه، اقتدارگرایی 
چین زیر ذره بین است و گزارش های 
کی از سرک کشی دستگاه  متعدد حا
گسترده  جاسوسی او و بازداشت 

یغورها2 است. او

1. Michal Thim
که در غرب چین و بخشی  Uighurs .2 مردم ترک تبار 

از ازبکستان زندگی می کنند.

یگر  که روسیه را باز گر اشتباه باشد  ا
اوراسیایی متجاوزی ترسیم کنیم که 
گزینشی و تحمیلی است،  نفوذش 
دستکم همین قدر بی فایده است 
ی  که او را قــدرت جهانی نوظهور
که نفوذش، وسیع الطیف و  بدانیم 
گر گمراه کننده  گیر است. ضمنًا ا فرا
کــه چین را نوکیسه بسیار  بــاشــد 
مغروری تصور کنیم، به همین اندازه 
صحیح نیست که او را غول تازه وارد 
بی شفقت بدانیم. سیاست خارجی 
ایــاالت مــتــحــده، به واسطه انجام 
یابی دقیق تر چالش های روسیه  ارز
و چین، بهتر از مردد بودن میان این 
اغراق گویی ها است؛ نه خودپسندی 
واکنشی، نه بهت و حیرت بی حد، 
رقابت پذیری ایاالت متحده را در 
بلندمدت تقویت نخواهد کرد. باید 
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افزود، تلقی سیاست خارجی این 
دو کشور به عنوان چالش استراتژیک 
مشترک نیز، چنین نتیجه ای در بر 
نخواهد داشت. به هر دلیل انتظار 
که رابطه آن ها به منظور رشد  می رود 
ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی 
ادامـــه یــابــد. مسکو و پکن متحد 
یکدیگر نیستند، رابطه آن ها بیشتر 
در تنفرهای مشترک )به عنوان مثال، 
ترویج دموکراسی آمریکا و محوریت 
دالر آمریکا در امور مالی جهان( ریشه 
دارد نه در دیدگاه مشترک. به عالوه، 
از آنجایی که شکاف اقتصادی میان 
این دو افزایش یافته است، چین هر 
چه بیشتر جای حضور روسیه در 
شرق دور را می گیرد، نفوذ اقتصادی 
چین، جایگزین نفوذ اقتصادی 
روسیه در آسیای مرکزی می شود 
و به همین نحو، خود را به عنوان 
طرف غالب رابطه جا می زند. شاید 
مطمئن ترین راه تسریع صف بندی 
آن ها، تهدیدشان به عنوان چالش 
استراتژیک مشترک باشد تا آمریکا 
مجبور نباشد، استراتژی جدید 
امنیت ملی کاخ سفید و استراتژی 
گون را به دفعات  جدید دفاعی پنتا
عملی کند. درصورتی که واشنگتن 
نتواند به شکاف های استراتژیک 
کشور اهمیت  پدیدار میان این دو 
گزینه هایی  دهد، می تواند به دنبال 
ــرای بـــازداری ایــن دو باشد تــا از  ب
اختالفات موجود میان چالش های 
روسیه و چین در برابر نظام پسا جنگ 

بهره برد.

ــال 1۹۸۸، با  در 11 دســامــبــر سـ
کردن جنگ سرد، مشاور  فروکش 
ی  ــاالی رئیس جمهور شــورو ــ رده ب
گروهی از  گورباچف با  میخائیل 
دانشمندان ایاالت متحده و شوروی 
که در دانشگاه  صحبت می کرد 
گرد آمده بودند.  کالیفرنیا  ایروین1 
این مشاور، جورجی ارباتوف،2 به 
همکار آمریکایی اش گفت: »سالح 
کردن شما  سری اصلی ما محروم 
از دشمن است«. او توضیح داد: 
که از این نقش دشمن  »چه چیزها 
حاصل نشد. سیاست خارجی شما، 
یادی از اقتصاد شما، حتی  میزان ز
احساسات شما درباره کشورتان«. 
آنچه دهه 1۹30 و جنگ سرد ببار 
آورد )و شاید آنچه امروز با یادآوری آن 
دوره ها جستجو می کنیم(، پی بردن 
به شفافیت استراتژیک بود؛ دشمنی 
آشکار تصمیم گیری را آسان می کند 
گران فرصت طلب و  و بهتر از یغما
گزینشگر، افکار  تجدید نظرطلبان 

عمومی را جال می دهد.
مشکالت آمریکا در ستیز با روسیه، 
سه برابر است؛ حفظ مبنای همکاری 
که منافع ملی و حیاتی  در جایی 
ایاالت متحده مطرح است و تقلیل 
که  گونه در این کشور  تمایالت ادعا 
دل تنگی برای پیشینه امپراتوری اش 
را استحاله کند و حس همبستگی 
ملی را به وجود آورد تا بتوانند، در 
برابر تهدید خارجی مقاومت نمایند. 
اینکه ایاالت متحده از پس چالش 
چین در بلندمدت برآید، به چند 
1. Irvine
2. Georgi Arbatov

عامل بستگی دارد: تـــداوم رشد 
اقــتــصــادی اش؛ توانمندی اش در 
ماندگاری در جبهه مقدم ابداعات 
یکی، خالقیتش  علمی و تکنولوژ
در اجــرای دیپلماسی جغرافیای 
اقتصادی، به خصوص در حوزه 
آسیا- اقیانوس آرام و توفیقش در 
اینکه دائمًا متحدانش را بر آن دارد 
تا برای تأمین بهتر منافع ملی خود 
کمک  به احیای نظام پسا جنگ 
کنند، نه آنکه فرسودگی این نظام 
را بپذیرند. چین، رقیبی زیرک تر 
و سرسخت تر از اتــحــاد جماهیر 
شوروی بوده و به همین دلیل، رقیبی 

چالش برانگیزتر است.

فقدان انتظام استراتژیک در 
سیاست خارجی آمریکا در غیاب 

دشمن، در ربع قرن گذشته
غیاب دشمن مصمم در ربع قرن 
گذشته، به فقدان انتظام استراتژیک 
در سیاست خارجی ایاالت متحده 
و به ویژه در عواقب بعدی 11 سپتامبر 
کــرده اســت. ظاهرًا  کمک   ،2001
برخی در واشنگتن، به طور روزافزونی 
ــمــای جنگ پــایــان نــاپــذیــر در  دورن
خاورمیانه را می پذیرند، تسلیمی 
گــر مــورد بازبینی قــرار نگیرد،  که ا
می تواند محدودیتی دائمی را به 
توانمندی آمریکا در رقابت با چین، 
در حوزه آسیا- اقیانوس آرام تحمیل 
نماید. ایاالت متحده به مدت بیش 
از هفده سال در افغانستان حضور 
کاهش قلمرو  گرچه در  داشــت و 
طالبان در آن کشور، پیشرفت کمی 
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داشت یا هیچ پیشرفتی نداشت، 
مجادله رو بــه رشــدی درگرفته بر 
سر آنکه آیا درصــدد است خود را 
خالص کند یا خیر. ضمنًا جنگ در 
عراق، پانزده سال به طول انجامید 
و ایاالت متحده هنوز 5200 جنگاور 
در آنجا دارد )به اضافه 2000 نفر دیگر 
یه(  یا چیزی در این حدود در سور
تا از ظهور مجدد دولــت اسالمی 

جلوگیری نماید.
گر دنیا دوره هــای بین دو جنگ  ا
را بازنگری نکند و در پیامدهای 
جنگ سرد تأمل ننماید، دقیقًا چه 
سمت و سویی خواهد داشــت؟ 
یـــادی در ایــن مــورد  پــاســخ هــای ز
کــه چــنــد نــمــونــه از  مــطــرح اســـت 
آن هــا عــبــارت انــد از: عصر جدید 
برتری ایاالت متحده، برتری چین، 
 ،»G2« چندقطبی آمریکا- چین
دوایر نفوذ منطقه ای، عدم قطبیت 
و خأل در نظم. شاید صحیح ترین 
پاسخ، پیش پاافتاده ترینش نیز باشد. 
درحالی که نظام پسا جنگ در حال 
فرسایش است، به آسانی نمی توان 
جایگزین روشنی برایش مطرح کرد. 
شورای امنیت ملی معتقد است 
که »تنش های موجود در داخــل و 
کشورها )و تهدید رو به رشد  میان 
تروریسم(، آشفتگی جهانی را افزایش 
یـــادی را  مــی دهــد و پرسش های ز
یع  در رابطه با قوانین، نهادها و توز
قدرت در نظام بین المللی مطرح 
می سازد«. شاید مهم ترین پرسش در 
رابطه با نقش ایاالت متحده مطرح 
شود. ایاالت متحده در دهه 1۹30، 

قدرت در حال ظهور در جهانی بود 
که نظم آن تعریف روشنی نداشت. 
در طــول جنگ ســرد آمریکا، یک 
کــامــاًل دوقطبی بــود.  قطب نظام 
دوران تقریبًا هفده ساله زودگذری 
مــیــان پــایــان جنگ ســرد و شــروع 
بحران مالی جهانی وجود داشت 
که آمریکا در آن دوران با در اختیار 
داشتن سطحی از برتری که تضمینی 
نیست، همواره احیا شود، فعاالنه در 
جستجوی انتشار هنجارها است و 
بر نهادهایی تکیه دارد که در ابتدای 
دوره پسا جنگ تأسیس نمود. بین 
گشایش دوران  رکــود اقتصادی و 
رئیس جمهور دونالد ترامپ، یعنی 
کوتاه تر، آمریکا  در فاصله ای حتی 
کوشید تا با توجه به نارضایتی ها، 
قابلیت ها و جاه طلبی قدرت های 
اصلی در حال ظهور نظامی را جا 
بیندازد. امروزه، اما تحت مدیریت 
ترامپ، ایاالت متحده هم رکن اصلی 
نظام امروزی و هم یکی از چالشگران 
گزافه  اصلی آن است، دوگانگی که 
که  نیست، اما می توانیم، بگوییم 

عجیب وغریب است.
مهم ترین مفسر اقــتــصــادی تایمز 
مالی، مارتین ولف1 معتقد است که 
ترامپ، بخش بزرگ و دلخور بدنه 
که  سیاسی آمریکا را می شناسد 
امکان ندارد، موضعشان را چندان 
کند، ضمن آنکه دست کاری  بهتر 
انتخابات ایاالت متحده احتمااًل 
حتی بدترش می کند. تعداد روزافزونی 
کم هم نیستند،  که  از آمریکایی ها 

1. Martin Wolf

که چین، متقلب و یک  معتقدند 
پایی ها بر آزادگان  تهدید است و ارو
خرده می گیرند. درحالی که ریاست 
جمهوری ترامپ امکانی بود که باید 
گیرد، نه واقعیتی  موردسنجش قرار 
که مدیریت شود. متحدان دیرپای 
ایاالت متحده توانستند، به خود 
که واشنگتن،  قوت قلب بدهند 
به بحث آزادتــری دربــاره سیاست 
خارجی بپردازد، نه بحثی که به نوعی 
در دوران انتخابات درمی گیرد. 
صرف نظر از آنکه جانشین ترامپ 
چقدر مصرانه از پس سیاست لغو 
»رتبه اولی« آمریکا برآید، این متحدان 
که ایاالت متحده  مطمئن نیستند 
دوباره بتواند کسی با رویکرد تبادلی 
و همچنین، دوســویــه نسبت به 
کند؛ یعنی  امور جهان را انتخاب 
که پیش تر فقط مجبور  در جایی 
که  کنند  بودند با نوساناتی مقابله 
در سایه حکمیت دو حزبی رخ 
می داد -که سرمایه گذاری آمریکا در 
نظام پسا جنگ منفعت استراتژیک 
کنون آن ها  محض در برداشت- ا
باید این امکان را در نظر بگیرند 
که رئیس جمهور آینده آمریکا نیز با 
گر  کار شود. ا همین حکمیت وارد 
این سناریو عملی شود، آن ها واقعًا 
که انحرافات به اصول  نمی دانند 

جدید بدل می شود یا خیر.
ترامپ هنگام مبارزه انتخاباتی و 
همچنین، در مقام ریاست جمهوری 
که عدم قطعیت  کید دارد  بر آن تأ
ظاهری درباره سمت وسوی سیاست 
خارجی آمریکا، به او امکان خواهد 
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داد که مؤثرتر با همتایان خارجی اش 
مذاکره کند. به عنوان مثال، در آوریل 
2016 در مرکز منافع ملی اعالم نمود 
که ایاالت متحده به عنوان یک کشور، 
باید بیش  از این غیرقابل پیش بینی  
باشد. ایــن موضوع طــرفــداران دو 
ــرای مــثــال، جری  آتــشــه ای دارد؛ ب
برنامه  یکس1، مدیر سابق  هندر
یــابــی و استراتژی های دفاعی  ارز
در مرکز امنیت آمریکای جدید، 
که رئیس جمهور عدم  بیان می دارد 
قطعیت و ابهام استراتژیک را دوباره 
گزینه های  کــرده اســت تــا  مطرح 
دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 
کشور با دنیای  در مورد تعامالت 

کند. خارج را خلق 
میزان چنین ابهامی، همیشه مختص 
سیاست خارجی هر دولت است؛ 
مقامات رده بــاال نه تمام مباحث 
گـــوش عموم  ــه  ــود را ب ــی خـ ــل داخ
1. Jerry Hendrix

می رسانند، نه هر موردی را تلگراف 
که ممکن است در آن،  می کنند 
شکاف هایی میان سیاست های 
واقعی آمریکا و سیاست های اعالم 
شده درباره موضوع معینی وجود 
یادی  داشته باشد. کشورها تالش ز
کردند )تجزیه وتحلیل اسناد رسمی 
دولت، اجرای دیپلماسی خصوصی، 
انجام ارزیابی های اطالعاتی و غیره( 
تا نیات دیگران را تشخیص دهند؛ اما 
عمل مهم تر از نیت است. درحالی که 
ترامپ ماهیت و حــدود دخالت 
آمریکا در نظام پسا جنگ را بررسی 
که  کرده، این همان حرکتی است 
اغلب با سنجش مجدد بنیادینی 
کنش  که جلوی بروز وا همراه است 
افراطی را می گیرد. تداوم سیاست 
»آمریکای رتبه اول«، متحدان دیرپا را 
وادار خواهد کرد تا در شکل دادن آن 
ترتیبات و نهادهایی فعاالنه تر عمل 

که بر توفیق آمریکا تأثیرگذار  کنند 
هستند؛ به عنوان مثال، به الزام وزیر 
امور خارجه آلمان به نظام پرداخت 
جدید مستقل از واشنگتن توجه 
کنید؛ یعنی معامله تجارت آزاد 
که قباًل بیان  پــا- ژاپن  اتحادیه ارو
شد. تأسیس کارگروه اتحادیه اروپا- 
که چگونه  چین به منظور آن است 
سازمان تجارت جهانی را به روز 
کنند و همکاری رو به رشد اتحادیه 
پا و چین برای تصویب قوانینی  ارو
کم  که بر سیاست جهانی اینترنت حا
باشند. ایاالت متحده  هر چه بیشتر 
تنها بماند، در پیشبرد منافع ملی 

خود ناتوان تر خواهد بود.

منبع

یه سال 201۹ در تارنمای  این مطلب در 1۸ فور
نشنال اینترست منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://nationalinterest.org/feature/can-
america-remain-number-one-44627
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معرفی کتاب

آیا زوال آمریکا یک افسانه است؟
مروریبرکتاب»افسانهزوالآمریکا1«

منتــقد خوانی

کتاب »افسانه  1 در اینجا مروری بر 

زوال آمریکا؛ سیاست، اقتصاد و 
نیم قرن پیشگویی های دروغین«، 
اثــر جــوزف جــاف، سردبیر و ناشر 
 Die مجله هفتگی آلــمــانــی زبــان
Zeit و البته همکار در موسسه هوور 
کتاب اولین  خواهیم داشت. این 
بار در سال 2015 از سوی انتشارات 
لیورایت، در 27۹ صفحه به چاپ 
کتاب حول  رسید. مبحث اصلی 
اثــبــات ادعـــای نویسنده مبنی بر 
این است  که برای بیش از نیم قرن 
به طور پیوسته، انواع پیش بینی ها، 
ی  مقایسه ها و تحلیل های آمــار
غیردقیق و شبه علمی مبنی بر زوال 
قدرت آمریکا و نشستن کشوری دیگر 
)گاه شوروی، گاه ژاپن، چین یا دیگر 
کشورهای شرق آسیا( بر جایگاه 
ابرقدرت اول جهانی ارائه شده، اما 
هیچ یک از آن ها در برابر آزمون زمان 
دوام نیاورده اند. نویسنده این روند را 
کنونی تعمیم داده و با  به وضعیت 
تکیه بر اطالعات آماری و تئوری های 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، 

1. The Myth of America's Decline: Politics, 
Economics, and a Half Century of False 
Prophecies

که پیش بینی های  عنوان می کند 
کنونی مبنی بر زوال آمریکا نیز از 
که ازاین رو،  همان نوع بوده است 

چندان قابل اتکا نیستند.
ــاره به  ــا اشــ کــتــاب را ب نــویــســنــده، 
تکرار تفکر »زوال« در آتیه آمریکا و 
این که این تفکر به سنت آمریکایی 
تبدیل شده اســت، آغــاز می کند. 
که  سپس به این موضوع می پردازد 
به طور مکرر و در بازه های زمانی نسبتًا 
کوتاه، پیش بینی زوال و جایگزینی 
آمریکا برای بیش از نیم قرن، تکرار 
گاه  گاه با نگاه به ژاپن،  شده است؛ 
ی یا چین. سپس به جالب  شورو
بودن این واقعیت می پردازد که »زوال« 
آمریکا، ظاهرًا مانند امپراتوری روم 
باستان در طول اعصار رخ نداده، 
بلکه تصوری است که در دهه های 
گون ظاهر  گونا متوالی و به اشکال 
مــی شــود. همچنین، نویسنده به 
اهمیت سنجش قدرت و آینده یک 
کشور، نه تنها بر اساس عوامل ظاهری 
مانند نرخ رشد و جمعیت، بلکه 
عوامل بسیار پیچیده تر و بنیادی تر، 
مانند قدرت رسانه، آموزش، سنت 
و فرهنگ، اتحادهای سیاسی و 

ی عوامل دیگر مــی پــردازد.  بسیار
کتاب  بااین حال، شاید بتوان این 
گفتمان  یج دهندگان  را در دایره ترو
افول و زوال آمریکا دانست! هرچند 
نویسنده تــالش می کند تا از این 

میدان انتقادی بگریزد.

کوتاه از زوال در آمریکا تاریخی 
کــه پرتاب  فصل یــک2 بــه شــوکــی 
ی  فضاپیمای »اسپوتنیک« شورو
ی به اولین  در 1۹57 و تبدیل شورو
قدرت فضایی به آمریکا وارد نمود، 
اشــاره کــرده و به این که چگونه در 
آن زمان، رشد اقتصادی روزافزون 
چین، رسانه های آمریکا را تحت 
که به مقایسه ارکان  تأثیر قرار داده 
کــشــور مــانــنــد سیستم  مختلف 
کشورهای رقیب  آموزشی با دیگر 
منجر شده است. اتفاقاتی مانند 
قدرت گرفتن شوروی، ورود آمریکا به 
جنگ ویتنام، هزینه های اقتصادی و 
سیاسی-اجتماعی آن، ورود بازیگران 
جدید مانند چین و ژاپن به عنوان 
قدرت های بزرگ اقتصادی، در کنار 

2. “It’s Decline Time in America”: A Short 
History
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مشکالت اقتصادی آمریکا در دهه 
1۹70 و افزایش نفوذ کمونیست ها در 
آمریکای التین، در کنار بحران های 
اقتصادی مانند 1۹5۸ و 200۸، 
که در آن  همگی عواملی هستند 
یسین های زوال آمریکا  دوران، تئور
با تکیه بر آن ها، بارها بر افول قدرت 

گذاشته اند. آمریکا صحه 

کاربرد تئوری زوال
فصل دوم1 عنوان می کند که آمریکا، 
کنون حداقل پنج موج از گسترش  تا
کرده  گرایی2 را تجربه  ذهنیت افول 
است و به علت خریدار داشتن این 
کاربردهای آن  ایــده، به اهــداف و 
می پردازد. این فصل با ذکر موارد 
مشخص، عوامل مختلفی مانند 
روانشناسی انــســان –که همیشه 
اخبار بد و مبنی بر فاجعه را جالب تر 
و پذیرفتنی تر می یابد-تا نقش تئوری 
ی در انتخابات،  زوال در پــیــروز
موفقیت حرفه ای افرادی که با اتکا به 
ایجاد این تصور در جامعه، اهداف 
کاربرد ترس از  خود را پیش برده اند، 
کشور به سوی  افول در پیش  راندن 
تغییر رفتار و تالش های عظیم در 
که با هدف  راســتــای پــروژه هــایــی 
جلوگیری از این افول طرح  می شوند، 
موردبررسی قــرار می دهد. در آخر 
فصل، نویسنده با ذکر مثال هایی، 
به دوره ای بودن این موج و ماهیت 
تکراری رفتار حامیان و مبلغان آن 

اشاره می کند.

1. Politics and Prophecy, or the Uses of 
Declinism
2. Declinism

مسئله سنجش قدرت
فصل سه3 از طریق مقایسه با دیگر 
قدرت های تاریخ و مطالعات آماری 
کتور مهم قــدرت آمریکا  به سه فا
می پردازد: قدرت اقتصادی، قدرت 
نظامی و هزینه حضور نظامی جهانی. 
با مقایسه ابعاد اقتصاد آمریکا و دیگر 
کشورهای رقیب، نشان می دهد 
که حتی در اوج قدرت اقتصادی 
دیگر رقبا، آمریکا فاصله بسیاری با 

3. The Powers and Their Power: Measuring 
What Matters

نزدیک ترین آن ها ازنظر شاخص های 
اقتصادی دارد. همچنین، به ماهیت 
رشد اقتصادی و این که چرا اتکا به 
آن برای اندازه گیری توان اقتصادی 
کشور صحیح نیست، اشاره  یک 
می کند. سپس نویسنده به صورتی 
مشابه، قدرت نظامی آمریکا و حضور 
جهانی آن را تحلیل کرده و با بررسی 
عواملی مانند اثر اندازه، سرعت و 
برد مؤثر در عملیات نظامی، نشان 
که قدرت نظامی آمریکا و  می دهد 
دسترسی جهانی این کشور، گاهی 
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فاصله متحیر کننده ای با مجموع 
توان دیگر قدرت ها دارد. همچنین، 
که آمریکا علی رغم  نشان می دهد 
حضور جهانی خود، به سبب این که 
برای اعمال آن از روش های متفاوت 
با امپراتوری های پیشین استفاده 
می کند،  برای حفظ نفوذ جهانی خود، 
کمتری پرداخت می نماید؛  هزینه 
کــه حفظ ایــن نــفــوذ را در  عاملی 

طوالنی مدت ممکن می کند.

مقایسه گذشته و آینده
در فصل چهارم،1 نویسنده دالیل 
خود را بر ادامه دار نبودن روند رشد 
رقبایی که تصور می شود دلیل افول 
آمریکا هستند )مشخصًا چین(، با 
یخی نمونه های  تکیه بر سوابق تار
مشابه عنوان می کند. این بخش به 
مدل استفاده شده در کشورهای شرق 
آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان 
اشاره  کرده است و نحوه دستیابی 
آن هــا به رشــد اقتصادی دورقمی 
برای چند دهه از طریق سیاست 
سرمایه گذاری مازاد، کاهش مصرف 
و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی، 
کار ارزان و سیستم  ی  به عالوه نیرو
حکومتی اقتدارگرا بــرای تحمیل 
این سیاست ها بر جامعه را توضیح 
که  می دهد. سپس، نشان می دهد 
این روش اگرچه برای مدتی به رشد 
یع منجر می شود،  اقتصادی سر
کارآمدی،  عامل گسترش فساد و نا
فاصله طبقاتی، نارضایتی اجتماعی 
و دیگر مشکالت روزافــزون شده و 
1. Hype and History: Why Tomorrow Is Not 
Like Yesterday

بدین ترتیب، خود در این مسیر، 
عوامل رفرم سیستم )مانند ژاپن و 
ی(  پاشی آن )مانند شورو کره( یا فرو
را شکل می دهد و درعین حال، به 
دالیــل مشخص، این رشد سریع 
اقتصادی پس از دوره ای نسبتًا کوتاه، 
به رشد متوسط یا حتی رکود تبدیل 
می شود. نویسنده نشان می دهد که 
چگونه تحوالت چین، در مقیاسی 
ئم تاریخی  بزرگ تر، با بیشتر این عال
مطابقت دارد و با توجه به آن، این 
که آیا واقعًا  پرسش را مطرح می کند 
چین می تواند از تکرار ایــن روند 

یخی بگریزد؟ تار

جایگاه اول از آنچه 
کسی خواهد بود؟

فصل پنجم2 به بررسی سرمایه داری 
کــم بــر اقــتــصــاد چین  ــتــی3 حــا دول
کـــه در آن، عــلــی رغــم  پــرداخــتــه 
اصالحات اقتصادی و سیاسی، 
همچنان دولت مالک بیش از ۸0 
درصد اقتصاد، چین است. نویسنده 
توضیح می دهد که چگونه چین با 
ی خارجی در  جذب سرمایه گذار
قالب مناطق آزاد تجاری در پیوند 
کنترل دولت بر بازار و اقتصاد،  با 
کمونیستی«  ی  نوعی »سرمایه دار
است که سعی دارد رفرم ایجاد کند 
اما درعین حال، قصد پیشگیری 
از رفرماسیون4 را نیز دارد. چنین 
گزیر دارای پنج بیماری  سیستمی نا
اقتصاد مالکیت دولــتــی اســت: 
2. The Next Number One: China and 
Yesterday’s Highfliers
3. State capitalism

Reformation ً.4 اصالحات اساسی-

سرمایه داری رفاقتی، فساد، تبانی 
و پارتی بازی. در این فصل می بینیم 
که عوامل اقتصادی-اجتماعی مانند 
کاهش بازدهی با افزایش ورودی 
سرمایه، افزایش دستمزدها با افزایش 
کار ارزان  رفاه و کاهش تعداد نیروی 
)البته در چین هنوز نیمی از جمعیت 
روستانشین بــوده و ازایــن رو منبع 
نیروی کار ارزان آن، بسیار دیرتر تمام 
کوویل((5، افزایش  خواهد شد )دام تا
انتظارات و مصرف مردم با بهبود 
سطح رفاه و به طبع آن، به چالش 
کار  کشیده شدن اقتصاد مبتنی بر 
ارزان و سیاست مبتنی بر اقتدار و 
مشت آهنین حکومتی و تغییرات 
ساخت جمعیتی )دموگرافیک( مانند 
کار جوان به علت  ی  کاهش نیرو
کاهش نرخ تولد، ازجمله عواملی 
ــد رشــد اقتصادی  کــه رون هستند 
کندی مواجه  چین را با چالش و 
کرد. همه این موارد،  کرده و خواهد 
تحقق پیش بینی های مبنی بر برتری 
اقتصادی چین بر آمریکا را با چالش 

مواجه می کنند.

دالیل حفظ موقعیت برتر آمریکا
نویسنده در فصل ششم6 اشــاره 
ــاس اطــالعــات،  کــه بــر اس می کند 
تغییرات دموگرافیک )جمعیت 
رو به پیری در چین و رو به جوانی 
کنار عواملی مانند  در آمریکا( در 
افزایش هزینه بازنشستگان و بار آن 
بر سرمایه گذاری، بر اقتصاد چین 

5. Tocqueville trap
6. Challengers and Champions: Why America’s 
Edge Will Endure
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اثر منفی خواهد داشت. به عالوه 
آمریکا در زمینه آموزش و همچنین، 
تحقیق و توسعه سرمایه گذاری برتری 
بسیار بیشتری نسبت به چین دارد 
که این در اقتصاد آینده -که بیش 
کار ارزان، به سوی اتکا بر  ی  از نیرو
دانش بنیانی و فّناوری مدرن )نانو، 
کامپیوتر، هــوش مصنوعی و ...( 
پیش می رود- واجد اهمیت است. 
مهاجرپذیری آمریکا با تأمین نیروی 
کار و جمعیت جــوان، یکی دیگر 
کشور  از دالیل تقویت توانایی این 
ازنظر اقتصادی است. همچنین 
می بینیم که چگونه اقتصاد دولتی، 
ماهیتًا دارای بازدهی نامناسب 
بوده است و محیط مناسبی برای 
نوآوری و اختراع نیست، زیرا هزینه 
باالی سرمایه گذاری های دولتی، به 
یاد برای حفاظت از آن ها  تالش ز
و اولــویــت دادن بــه محافظت از 
شرکت ها بر کارایی آن ها منجر شده 
و این رفتار، موجب کاهش نوآوری و 
بازدهی اقتصادی می گردد. در پایان 
فصل، نویسنده به دوراهی که چین 
به سبب روند تغییرات اجتماعی-

گزیر است با آن مواجه  اقتصادی نا
شود، می پردازد؛ افزایش آزادی یا 
افزایش سرکوب و عنوان می کند که با 
وجود تالش حکومت، حفظ وضعیت 
کنونی برای همیشه ممکن نیست و 
در ضمن، هیچ یک از این دو رویکرد 
بــا رشــد اقــتــصــادی شگفت انگیز 
کنونی به واسطه سرمایه داری دولتی 

همخوانی ندارند.

آمریکا، غرب و دیگران
فصل هفتم1 مروری بر نقشه قدرت 
جهانی، از پنج قدرت در قرن 1۸ 
تا دو قدرت پس از میانه قرن 1۹ و 
سپس، یکه تازی آمریکا پس از سقوط 
شوروی داشته و به دنبال آن، عنوان 
که یک ویژگی قدرت های  می کند 
که  بزرگ مانند آمریکا، این است 
حاشیه مصونیت بیشتری دارند 
که  و می توانند، تبعات خطایی را 
برای کشوری ضعیف تر مرگبار است، 
تحمل کنند. در ادامه و در پاسخ به 
کنونی، ذکر  پرسش ماهیت جهان 
می کند که جهان امروزی نه دوقطبی 
و نه تک قطبی است، بلکه دارای 
یع بی سابقه قــدرت در سطح  توز
جهانی است. در این میان، آمریکا 
کمیت مطلق،  نه ابرقدرت دارای حا
ــدرت پیش فرض2 اســت؛  بلکه ق
که رهبری ائتالف ها  بدین معنا 
ی  ک ساز )مانند ائتالف علیه پا
نژادی صرب ها در بوسنی یا عراق 
صدام( را بر عهده می گیرد و معمواًل 
اگر آمریکا در بحرانی منطقه ای )مانند 
یه( وارد نشود، دیگر کشورها نیز  سور
برای حل آن ورود نمی کنند. نویسنده 
به فاصله بی سابقه قدرت نظامی 
کشور دیگر  امپراتوری آمریکا با هر 
و همچنین، ماهیت شبکه ای و 
تجاری نفوذ آمریکا اشاره می کند 
کنار موقعیت جغرافیایی،  که در 
آن  را از خطر نابودی توسط جنگ 
یا گسترش بیش ازحد قلمرو مصون 

1. America, the West, and the Rest: Who Will 
Own the Twenty-First Century?
2. Default power

می دارد. همچنین به نقش حمایت 
پا  نظامی و اقتصادی آمریکا از ارو
در مقابل آلــمــان در جنگ اول و 
دوم جهانی و همچنین، در برابر 
شوروی استالینی و پشتیبانی آمریکا 
از شرق آسیا در مقابل چین و روسیه 
کنار  که در  کمونیست مــی پــردازد 
کمک ها و وام های سخاوتمندانه 
آمریکا به این کشورها در دوران پس 
از جنگ، آن هــا را در شبکه نفوذ 

گردآورده است. اقتصادی آمریکا 

آینده آمریکا
که با  در پایان، نویسنده می گوید 
کتور قــدرت در  رجــوع به پانزده فا
عــرصــه جــهــانــی، آمــریــکــا هــنــوز در 
ده مــورد، پیشتاز بــوده اما در پنج 
مورد، مورد تهدید است. به عقیده 
مــؤلــف، آیــنــده آمریکا بیش از هر 
یــدادهــای داخلی  چیز، توسط رو
کتاب  آمریکا تعیین خواهد شد. 
با ایــن پرسش به پایان می رسد، 
که موافق یا مخالف، به  افـــرادی 
زوال آمریکا می اندیشند، باید به 
کنند، جهانی  ایــن مسئله دقــت 
کــه بــر پایه احــکــام اداره می شود، 
طبیعتًا به یک ناظر نیاز دارد و هر 
چه آمریکا به مسائل داخلی خود، 
بیشتر معطوف شود و این نقش را 
کند، جهان وارد دور تازه ای از  رها 
رقابت میان قدرت هایی می شود که 
هیچ یک بر دیگری برتری تعیین کننده 
نداشته و احتمااًل، جهان، به جایی 
غیرقابل پیش بینی و ناامن تر تبدیل 

خواهد شد.

کا
ری

ی آم
نای

رو
ل ک

فو
مه ا

ه نا
یژ

- و
م( 

دو
ال 

)س
ه 5 

مار
- ش

ماه
ین 

ورد
فر

رصــــــــــد

129



بحران کرونا

 ماسک های غیراستاندارد، عالمت سؤالی
 بر بوروکراسی بهداشت و سالمت آمریکا

مروری بر گزارش اندیشکده کاتو1 پیرامون بحران ماسکی، ناشی از همه گیری ویروس کرونا

دیگـران خوانی

دکتر میثم قمشیان
□ پژوهشگر فرهنگ

□ پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
و همکار در اندیشکده مطالعات آمریکا

1 کمبود تجهیزات حفاظت شخصی، 

به خصوص ماسک های تخصصی 
و حتی عمومی -که ساده ترین راه 
جلوگیری از استنشاق هوای آلوده 
ید 1۹ است-  کوو و ابتال به بیماری 
کــادر درمانی آمریکا را در معرض 
کمبود،  خطر قرار داده است. این 
پزشکان و پرستاران آمریکایی را 
مستأصل کرده است، به گونه ای که 
آن ها مجبور هستند، ماسک های 
یــک بــارمــصــرف را بــارهــا شسته و 
به دفعات از آن استفاده نمایند. 
در همین ماه مــارس، دکتر رابرت 
کادلک،2 مدیر خدمات انسانی و 
که برای مقابله  کرد  سالمت اعالم 
با این بیماری به 3/5 )سه و نیم( 
که  میلیارد عدد ماسک نیاز است 
ایاالت متحده فقط می تواند 1 درصد 

کند؛ اما چرا؟! از آن را تولید 

1. . https://www.cato.org/publications/
commentary/help-solve-surgical-mask-
shortage-get-fda-out-way
2. Robert Kadlec

بوروکراسی خسته و 
فرتوت آمریکایی

دولت آمریکا به فکر چاره افتاده است 
ی و بوروکراتیک  اما روندهای ادار
که بتواند  آن، آن قدر چابک نیست 
کند.  این مسئله را در لحظه تدبیر 
FDA3 یا »اداره غذا و داروی« آمریکا 

که مهم ترین نهاد پزشکی جهان 
است و داروهای کشورهای مختلف 
باید از آنجا تأییدیه بگیرد، مسئول 
حل مشکل عنوان شده است، اما 
که آن هم بتواند،  به نظر نمی رسد 
کـــاری از پیش بــبــرد. بــســیــاری از 
ــروع بــه تولید ماسک  کــارگــاه هــا ش
کرده اند و آن را به بیمارستان ها هدیه 
می دهند اما تعداد این ماسک ها 
یکایی ها  تا نیاز »میلیاردی« آمر
یــادی دارد. تولید  به آن، فاصله ز
کارخانه ها، یک  ماسک توسط این 
مسئله ساده و تا حدی نیز نمادین 
گر این گونه نبود،  و فرمالیته است، ا
که آیا همه  این سؤال پیش می آمد 
کارگاه های تولیدی در سرتاسر آمریکا، 

3. Food and Drug Administration

کار شوند و  نمی توانستند وارد این 
مشکل را به سرعت و از بیخ و بن، 
حل کرده و از میان بردارند؟ هرچند 
مشکل بر سر خواستن یا نخواستن 
کارگاه های سرتاسر  کارخانه ها و 
آمریکا نیست بلکه مشکل، سازمانی 
به نام FDA است که ماسک را جزء 
اقــالم پزشکی به شمار مـــی آورد و 
که باید در مورد آن،  معتقد است 

استانداردهای دقیق لحاظ شود.

چگونه یک ماسک در 
آمریکا به بازار می رسد؟

کــارگــاه تولیدی بخواهد  گــر یــک  ا
ماسک هایش را بــه بـــازار بــیــاورد، 
ابتدا باید از FDA تأییدیه  تک تک 
ماسک هایش را بگیرد. برای این 
گزارش مفصل و با  کار نیز باید یک 
جزئیات، تهیه  و به این نهاد ارائه 
کند. البته باید ماه ها منتظر بماند 
کارشناسان  گــزارش توسط  تا این 
که این  آن، خوانده و تأیید شــود 
رونــد، مانع از تزریق ماسک های 
ــازار می شود. درواقــع  تولیدی به ب
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ایــن تأخیر چندماهه، مهم ترین 
که می توان به جنگ  زمانی است 
کرونا رفت. برای این که بفهمیم  با 
چرا این روندها و دستورالعمل ها، 
دقیقًا به ضد تأمین سالمت مردم 
تبدیل شده، الزم است تا شناختی 

کنیم. از آن ها پیدا 
ــرای  دســتــورالــعــمــل اف دی ای ب
تولید ماسک، بدین شــرح است 
کامل  که ابتدا شما باید یک معرفی 
از محصول، موارد مصرف، شکل 
کنید، سپس شما  و تصویر آن ارائه 
نیازمند آن هستید که گروهی از افراد 
کنید تا در دو حوزه  را استخدام 
تحلیل مواد متشکله و تحقیقات 
دارویی، آزمایش های اولیه را بر روی 
محصوالت انجام دهند؛ آن ها باید 
تک تک ماسک ها را با ماسک های 
موجود در بازار مقایسه نمایند )از نظر 
شیمیایی و ترکیبات، شکل، رنگ 
که همه  کنند  و ...( و باید اثبات 
این ماسک ها ایمن هستند. حتی 
ممکن اســت الزم باشد، دفتری 

کارشناس در  کنند تا چند  اجاره 
آن مستقر شوند و همه ماسک ها را 
در برابر رفت وآمد هوا و رطوبت قرار 
کنند. همچنین،  داده و امتحان 
کتری ها  مطمئن شوند که در مقابل با
مقاوم اند، آتش زا نیستند و حساسیت 
نیز ایجاد نمی کنند. البته هرکدام از 
این مراحل، دستورالعمل های خاص 
خود را دارند و شما را با یک بخشنامه 
که باید طبق  مجزا مواجه می کنند 
کنید. انجام این مراحل  آن عمل 
گرفتن تأییدیه از FDA، تقریبًا  و 
شش ماه به طول می انجامد؛ یعنی 
که تا آن زمان،  تقریبًا تا ماه سپتامبر 
بسیاری از افراد نمی توانند خود را 
در مقابل ویروس، ایمن نگه دارند 
و دامنه بیماری در جامعه گسترش 
می یابد. البته خیریه ها بدون توجه 
به استانداردهای FDA، به تولید 
یع ماسک اقدام می کنند؛ اما  و توز
مگر آن ها تا چه حد قدرت پوشش 
دارند؟ درواقع، کار خیریه ها در حکم 

مسّکن است، نه راه کار اصلی.

استانداردهای غیرضروری؟!
از طرف دیگر به دلیل نبود ماسک 
ــازار، بــیــمــارســتــان هــا  ــ ــ کــافــی در ب
ــرای ماسک های  ــوش خــود را ب آغ
گر  گــشــوده انــد. ا »غــیــراســتــانــدارد« 
FDA استانداردهایی را تعریف 
کرده است تا سالمت مردم آمریکا را 
به وسیله آن ها تضمین کند، اکنون  که 
حتی در بیمارستان ها نیز از ماسک 
»غیراستاندارد« استفاده می شود، 
کــارایــی سیستم بهداشت و  پس 
درمان آمریکا چه می شود؟ اخیرًا 
که دیگر  کــرده اســت  FDA اعــالم 
به اندازه قبل سخت گیری نمی کند 
اما خود این امر، دوباره تناقضات 
گر این  بوروکراتیک را علنی می کند. ا
استانداردها ضــروری است، پس 
تکلیف ماسک های غیراستاندارد 
و استفاده مردم از آن ها در شرایطی 
که ویروس به سادگی انتقال می یابد، 
گــر ایــن اســتــانــداردهــا  چیست و ا
آن قدرها هم ضروری نیست، پس 
چرا در شرایط ساده تر تا این حد 

سخت گیرانه وضع شده است؟
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دفاعیه

آیا افول باوران اشتباه می کنند؟
تالشبرایدوپینگوبازگشتآمریکابهوضعموفقیتآمیزگذشته

تلقـــــین

روچیر شارما،1 استراتژیست ارشد 
جهانی در مؤسسه مدیریت 
ســرمــایــه مــورگــان اســتــنــلــی2 و 
کــتــاب »ده قــانــون  نــویــســنــده 
کــشــورهــای مـــوفـــق3«، در ایــن 
که با عنوان »برتری  مطلب 
اقتصادی آمریکا بارها اثبات 
که افول باوران اشتباه  کرده است 
مــی کــرده انــد4« و در 31 مارس 
2020 در تارنمای نشریه فراین 
افرز منتشر شده، بیش از هر 
چیزی در تــالش اســت تا به 
تمامی ابهامات و پرسش هایی 
که افــول بــاوران، افول گرایان و 
معتقدان به افول آمریکا مبتنی 
کشور، به ویژه از  بر تنزل ایــن 
جنبه اقتصادی مطرح می کنند، 

1. Ruchir Sharma
2. Morgan Stanley Investment Management
3. The Ten Rules of Successful Nations
4. U.S. Economic Supremacy Has Repeatedly 
Proved Declinists Wrong

پاسخ دهد و به نوعی این نوشتار 
کنونی -که جهان  در موقعیت 
کرونا بیش از هر چیز  گیری 
کارآمدی و بحران های جدی  نا
را برای آمریکا ظاهر ساخته- 
امــری مهم در راســتــای ایجاد 
جایگاهی برای حمایت و دفاع 
از آمریکا است اما نکته مهم 
به اینجا ختم نمی شود، زیرا 
تمامی ادعــاهــای افــول بــاوران 
تا جایی جامعه عمل به خود 
کــه اندیشکده ها و  پوشانده 
صاحبان قلم در آمریکا، مجبور 
به پاسخگویی و توجیه شرایط 
کنونی برآمده اند، از همین رو، 
گفتمان  این مقاالت نیز در دایره 
روایت افول آمریکا قرار می گیرد.

در سپیده دم سال 2020، به سختی 
می توان عضوی از اعضای سیاست 
خارجه آمریکا را یافت تا بر این باور 

که ایاالت متحده آمریکا،  نباشد 
یاست  رو به افول است و در دوره ر
که به نظر می رسد  جمهوری فردی 
هم برای متحدان آمریکا و هم برای 
دشمنانش، شمشیر را از رو بسته، 
نفوذ آن کمرنگ تر شده است. درواقع، 
بحث و مجادالت درباره زوال آمریکا 
که  نیست بلکه بر سر ایــن اســت 
آمریکا چطور می تواند موقعیت رو به 
افول خود را مدیریت نماید. دهه ها 
است که سهم تولید اقتصادی آمریکا 
در جهان کاهش یافته و افول باوران 
این مطلب را به عنوان امری بدیهی 
تلقی می کنند. همچنین، بر این 
که آمریکا موقعیت خود را  باورند 
به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان 
کرده است یا این که  گذار  به چین وا
در عرض 10 تا 15 سال آینده، این 

موقعیت را از دست خواهد داد.
 از میان این فرضیات، توصیه هایی 
برای متناسب نمودن اندازه سیاست 

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین
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خارجه آمریکا با قدرت کاهش یافته 
واشنگتن برمی خیزد؛ از دست دادن 
برتری اش را بپذیرد، با قلمرو نفوذ 
چین و روســیــه بــر برخی مناطق، 
کند، جلوی  کنار بیاید و تــالش 
کــه ممکن  جنگ هایی را بگیرد 
است میان یک امپراتوری روبه زوال 
ی در  مانند آمریکا و یک امپراتور
حال شکوفایی مانند چین درگیرد؛ 
گر آمریکا به لحاظ اقتصادی  اما ا
روبـــه زوال نباشد، چگونه است؟ 
که  در دهه قبل، ناامیدی شایعی 
از قدرت اقتصاد و امور مالی آمریکا 
وجود داشت، افزایش یافته بود اما 
در طول دهه 2010، آمریکا نه تنها به 
وضع موفقیت آمیز گذشته -که یک 
ابرقدرت اقتصادی بود- بازگشت، 
بلکه به باالترین قله های امپراتوری 
مالی هم رسید که این امر، درنتیجه 
جمعیت نسبتًا جوانش، به درهای باز 
آن به روی مهاجران و سرمایه گذاری  
در سیلیکون ولـــی1 محقق شد. 
کشور آمریکا با چالش های  کنون  ا
اقتصادی ناشی از ویروس جدید 
ــه رو اســت. هرچند هیچ  کرونا روب
کــشــوری آمــادگــی ایــن پــانــدمــی2 را 
نداشت و هیچ دلیلی هم وجود 
که بخواهیم، ایــن طــور فکر  ــدارد  ن
که این تنزل و رکود موقعیت،  کنیم 
آمریکا را در میان اقتصادهای جهان 

تغییر خواهد داد.
در سال 2010، بسیار دور از انتظار 
بود که آمریکا، به وضع موفقیت آمیز 
ــرا آمریکا  ــازگــردد؛ زی گذشته اش ب
1. Silicon Valley

2. بیماری همه گیر

ضعیف ترین دهه را پس از جنگ 
جهانی دوم از نظر رشد اقتصادی 
پشت سر گذاشته و در بحران مالی 
سال 200۸، به ته خط رسیده بود. 
پاشی بدهی های  این دوران با فرو
کشور آمریکا، شروع  وام مسکن در 
شد و به سرعت در سرتاسر جهان 
که  گفتند  گسترش یافت. مفسران 
آمریکا تمام اعتبار خود به عنوان یک 
الگوی اقتصادی را از دست داده 
است و پیش بینی  شکست های 
بیشتری را به ویژه در رابطه با چین و 
سایر اقتصادهای نوظهور می کردند؛ 
اما درواقع، دهه 2010، به یک دهه 
کشور تبدیل شد  طالیی برای این 
که محل آغاز بحران بود، هرچند که 
این دهه، برای سایر کشورها چندان 

هم خوب نبود.

دهه طالیی
برای نخستین بار، حداقل از سال 
گزارش ها  1۸50 به بعد -که ثبت 
شروع شد- ایاالت متحده آمریکا 
ن متحمل  کامل را بــدو یک دهــه 
شدن هیچ رنجی )حتی یک رکود(، 
گرچه بسیاری  پشت سر گذاشت. 
از آمریکایی ها در ابتدا از سرعت 
احیای اقتصادی ناامید بودند اما 
این کشور، به طور چشمگیری سریع تر 
از سایر اقتصادهای پیشرفته و در 
کــرد؛ در طی  حال پیشرفت رشد 
کشیدن  دهــه 2010، با به چالش 
ی از پیش بینی ها، آمریکا  بسیار
سهم خود از تولید ناخالص داخلی 
را گسترش داد و آن را از 23 درصد 

به 25 درصد رساند. برای مثال در 
سال 2010، یک بانک جهانی مطرح 
پیش بینی کرده بود که تا سال 2020، 
یکا پیشی می گیرد.  آمر از  چین 
گهانی یک  دهــه 2020 با شــوک نا
بیماری همه گیر جهانی آغاز شد. 
اقتصاددانان پیش بینی های رشد 
کشورها در سرتاسر  خود را در مورد 
جهان، پایین و پایین تر می آورند و 
توسعه اقتصادی آمریکا نیز در معرض 
گهانی  خطر رسیدن به یک پایان نا
است؛ اما شواهد اندکی وجود دارد 
مبنی بر آن که این رکود، به شدت به 
ایاالت متحده آمریکا ضربه خواهد 
زد. در این مقاله، نویسنده بر این 
که بــازار سهام آمریکا،  باور است 
کمتر از بازارهای سرمایه دیگر سقوط 
داشته و به خاطر موقعیت امن دالر 
آن، تقاضای سرمایه گذاران برایش 

افزایش یافته است.
امروزه ایاالت متحده آمریکا با یک 
مانع پــایــدارتــری نیز مــواجــه است 
ــوردن چرخشی  ــر هــم خــ کــه آن، ب
اقتصاد جهانی است. آمریکا قباًل 
هم دهه های طالیی داشته است؛ در 
دهه 1۹60 شکوفایی داشت، سپس 
این شکوفایی در اواسط رکود دهه 
1۹70، رنگ باخت و دوباره با ظهور 
سیلیکون ولی در دهه 1۹۹0 شکوفا 
شد و فقط پس از شکست دات کام3 
که این شکوفایی  در سال 2000 بود 
یخ ایــن است؛  کم شــد. درس تار
این که دهه 2010 برای آمریکا عالی 
بود، نباید باعث شود تا درباره دهه 

3. dot-com
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2020 نیز این گونه فکر کنیم. درواقع، 
این چرخه های دهه ای شکوفایی و 
زوال تمام کشور ها، نه فقط آمریکا را 
نشان می دهند. برای توضیح سقوط 
مزمن آمریکا، تحلیلگران اغلب 
ی به نــام »بــرابــری قدرت  از معیار
خرید1« استفاده می کنند که هدف 
آن، مقایسه استانداردهای زندگی 
است؛ استانداردهایی که افراد قادر 
به تأمین و برآورده نمودن آن ها در 
کشور خود هستند. مشکل معیار 
که  برابری قدرت خرید این است 
نتیجه گیری های خود را بر اساس 
نرخ ارز نظرِی محاسبه شده توسط 
دانشگاهیان انجام می دهند. یک 
معیار دقیق تر، قــدرت اقتصادی 
که بر  اسمی به دالر آمریکا است 
اساس نرخ ارز در زندگی واقعی، در 
بازارهای جهانی محاسبه می شود.
آمریکا از جنگ جهانی دوم ظهور 
که آن زمان، سهم غالب تولید  کرد 
جهانی را -که به 40 درصد یا بیشتر 
کرده بود. بر  می رسید- از آن خود 
اساس معیار »برابری قدرت خرید«، 
که از آن  محاسبات نشان می دهد 
زمان به بعد، سهم آمریکا از اقتصاد 
کاهش بوده  جهانی، همواره رو به 
کمتر از سهم چین در  و حتی به 
اواســـط دهــه 2010 رســیــده و امــروز 
نیز، فقط 15 درصد است. از سویی 
دیگر، سنجش های تولید ناخالص 
که تا  داخلی اسمی نشان می دهد 
سال 1۹۸0، سهم آمریکا به 25 درصد 
رسید اما سپس در دهه های بعد، 

1. purchasing power parity )PPP(

ــاره دستخوش تغییراتی شده  دوب
است. در سال 2020، دوباره به 25 
درصد رسید یعنی دقیقًا همان جایی 
کوتاه  که در سال 1۹۸0 قرار داشت. 
که  سخن این که چهار دهه است 
سهم آمریکا در قدرت اقتصادی 
جهانی ثابت مانده است. در طی 
این مدت، اتحادیه اروپا شاهد سقوط 
سهم خود از 35 به 2۸ درصد بوده 
است. سهم ژاپن از 10 درصد به 6 
درصــد رسید و سهم روسیه از 3 
درصد، به 2 درصد رسیده است. 
در طی این مدت، سهم چین از 2 
درصــد به 16 درصــد افزایش یافته 
است؛ بنابراین حقیقت دارد که چین 
برخاسته است و سایر قدرت های 
کرده اند اما  اصلی جهان سقوط 

آمریکا هنوز یکی از آن ها نیست.

برتری و استیالی دالر
همچنین، آمریکا از دهه 2010 به 
بعد، قــوی تــر از همیشه به عنوان 
یک ابرقدرت مالی خود را نشان 
داده و بهترین بــازار سهام جهان 
که واحد  و بازارهای اوراق را دارد 
پــول آن، ارز مهم و بانفوذ جهان 
اســت. ایــن برتری بیشتر به دلیل 
عملکرد قوی شرکت های فناوری 
که در دهه  آمریکایی بــوده است 
2010، بازار سهام آمریکا را به رشد 
که این رقم  250 درصدی رساندند 
رشــد، تقریبًا 4 برابر متوسط سود 
در سایر بازارهای سهام ملی بود. 
بیشترین شرکت های دارای عملکرد 
پایین، در اروپا و به ویژه در بازارهای 

که درواقــع، بدترین  نوظهور بودند 
دهه را از لحاظ بازگشت سرمایه از 
کردند.  دهه 1۹30 تا آن زمان تجربه 
در طول این دهه، بازار سهام چین، 
که این  70 درصد افزایش داشت 
رشد برای یک بازار نوظهور، نسبتًا 
کند بود. تا سال 201۹، آمریکا 56 
درصد از سرمایه بازار سهام جهانی 
که این رقم، از  را در اختیار داشت 
42 درصد در 2010 نیز بیشتر شده 
بود. ارزش سهام آمریکا در مقایسه 
کشورها، درواقــع تا  با سهام سایر 
کرونا  قبل از شیوع ویروس جدید 
تا 100 سال بعد نیز باال بود و این 
ی و برتری حفظ می شد.  پیشتاز
دهه 2010، ظهور یک »سوپراستار 
که  جهانی اقتصاد« را شاهد بود 
در آن، شــرکــت هــای بــزرگ به طور 
کوچک  روزافــزونــی بر شرکت های 
گردش  حکم راندند و سهم بازار و 
گرفتند.  سرمایه را در انحصار خود 
بزرگ ترین سوپراستارهای اقتصاد 
نیز آمریکایی ها بودند. امروز، هفت 
شرکت بــزرگ جهان از نظر ارزش 
که  کل، آمریکایی هستند  سهام 
درواقع، از سه شرکت در سال 2010 
به هفت شرکت افزایش یافته است. 
ــازارهــای جهانی نمایانگر ذهن  ب
جمعی میلیون ها سرمایه گذار هستند 
و قیمت های بازار، تخمین آن ها از 
قدرت نسبی شرکت های بزرگ و 
اقتصادهای پیشتاز جهان را نشان 
گر بازارها می خواستند  می دهد. ا
یک صدا چیزی را فریاد بزنند، آن 
صدا، »زوال آمریکا« را فریاد نمی زد. 
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دالر آمریکا نیز دهه 2010 را در حالی 
به اتمام رساند که همچنان، در صدر 
که اشخاص و  قرار داشت. زمانی 
شرکت ها به دالر از کشورهای خارجی 
پول قرض می گرفتند؛ 75 درصد این 
وام ها به دالر بود و از بحران 200۸ 
به بعد، یک افزایش 10 درصــدی 
گرچه شروع  )60 درصد( یافته بود. ا
این بحران از آمریکا بود، اما امروزه 
غالب تأمین مالی های جهان با 
که این  بانک های آمریکایی است 
نقش نسبت به گذشته، بسیار بیشتر 
شده است. این امر تا حدودی به 
این دلیل است که مشکالت بدهی 
)هنوز که هنوز است(، دست از سر 
بانک های چین، ژاپن و اتحادیه 

پا برنداشته است. ارو
در نزدیک به ۹0 درصد از معامالت 
مالی جهانی انجام شده از طریق 

بانک ها، از دالر استفاده می شود. 
گر در این معامله، یکی از  حتی ا
طرفین، آمریکایی نباشد. هنگامی که 
کره جنوبی به برزیل تلفن می فروشد، 
معمواًل از آن ها می خواهد که هزینه 
آن را به دالر پرداخت نمایند، زیرا 
در همه جای جهان، فروشندگان 
که ارز مطلوب و  ترجیح می دهند 
موردقبول جهان را داشته باشند. 
که از دالر به عنوان  سهم کشورهایی 
ارز پشتوانه خود استفاده می کنند 
که با آن هــا ارزش ارزهــای  ی  -ارز
خودشان را می سنجند و تثبیت 
می کنند- از حــدود 30 درصــد در 
سال 1۹50، به بیش از 60 درصد 
در حال حاضر رسیده اســت. آن 
کشورها، جمعًا 60 درصد از تولید 
ناخالص داخلی جهان را تأمین 
که چین نیز یکی از آن ها  می کنند 

اســت. ازآنجایی که بانک فــدرال 
کنترل  رزرو آمریکا، تأمین دالرها را 
کنون بیشتر از همیشه  می کند، ا
یک بانک مرکزی جهانی است. 
هنگامی که فــدرال، نرخ بهره ها را 
یادی به هر  تغییر می دهد، فشار ز
بانک مرکزی دیگر )از قبیل بانک 
جمهوری خلق چین( وارد می شود 
کند، زیرا  تا در همان راستا حرکت 
در غیر این صورت، با خروج سرمایه 
مواجه خواهد شد. دالر، همچنان 
کشورها قویًا  که سایر  ی است  ارز
ترجیح می دهند تا آن را در ذخایر 

خزانه خود داشته باشند.
»موقعیت ارز ذخیره«، درواقع مطلوب 
ی بــوده اســت یعنی از  هر امپراتور
کــه پرتغال، قــدرت  همان زمــانــی 
کم جهان بود و این روند در اواسط  حا
که از  ی  کشور قرن 15 شــروع شد. 
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تقاضای جهانی ثابت و همیشگی 
برای پول رایجش برخوردار است 
-که اغلب هم به شکل اوراق قرضه 
دولتی خریداری می شود- می تواند 
خرید ارزان از خارج داشته باشد. به 
همین دلیل است که واِلری ژیسکار 
ِدسَتن1 -که از سال 1۹74 تا 1۹۸1 
رئیس جمهور فرانسه بــود- زمانی 
این دالر قدرتمند آمریکا را »امتیاز 
بی حّد و حصر« خواند. این مسئله 
که  کمک می کند  به آمریکایی ها 
پول قرض بگیرند تا ماشین و خانه 
بخرند و باعث می شود، واشنگتن 
که به  کسری بودجه هایی را  بتواند 
گونه دیگری قادر به پرداخت آن ها 
نیست، بــپــردازد. همچنین، دارا 
بودن ارز ضروری، نفوذ ژئوپلیتیکی 
فراوانی به آمریکا می دهد. در سال 
201۸، هنگامی که رئیس جمهور 
آمریکا دونالد ترامپ، کشور خود را 
از معامله هسته ای که رئیس جمهور 
پیشین و سایر قــدرت هــای مهم 
ی اسالمی ایران منعقد  با جمهور
کشید سپس،  ن  کرده بودند، بیرو
کشور  تحریم های مالی علیه این 
اعمال نمود. دولت های اروپایی که 
کار ترامپ رضایت نداشتند،  از این 
که  درنهایت به این نتیجه رسیدند 
آن ها هیچ راهی و انتخابی ندارند جز 
کنند زیرا  اینکه با آمریکا همکاری 
کنند و  یسک  آن ها نمی توانستند، ر
دسترسی به بانک های آمریکا را از 
دست بدهند. هنگامی که آمریکا 
پا، روسیه را به دلیل  و اتحادیه ارو

1. Valéry Giscard d’Estaing

حمله به اوکراین در سال 2014 تحریم 
نمودند، کرملین دچار مشکل شد و 
به خاطر پس انداز پول، دست از باال 
بردن رشد اقتصادی کشید تا بتواند 
آسیب پذیری خود را در برابر طلبکاران 
کاهش  خــارجــی و تهدید تحریم 
که  دهد. به دلیل تمام تجاوزهایی 
روسیه در سطح جهانی داشته، در 
حال حاضر، سرعت رشد این کشور 
نصف سرعت رشد آمریکا بوده و 
موقعیت قدرت اقتصادی جهانی 

کمرنگ تر شده است. آن، 
کـــه رقــبــا  جــــای تــعــجــبــی نــــــدارد 
که دالر به  بخواهند مزه قدرتی را 
آمریکا می دهد، بچشند؛ اما شک 
گسترده دربــاره پول  و تردیدهای 
که تنها 20 سال از عمر آن  رایجی 
می گذرد )یورو( و در بحران های مالی 
تی شده، مانع از  مکرر دچار مشکال
گردیده  پــا  ی ارو محقق شدن آرزو
است. چین نیز همین امید و آرزوها 
را برای ِرنمینبی2 خود داشت و در 
اوایل دهه 2010، اقداماتی به منظور 
تبدیل پذیری راحت تر واحد پول خود 
در معامالت انجام داد. سپس در 
سال 2015، میلیون ها چینی از این 
دری که بازشده بود، با عجله بیرون 
رفتند. با سقوط بازار سهام شانگهای 
که  و بحران بدهی نگران کننده ای 
بــا آن مــواجــه بــود، چین شــروع به 
ارسال ِرنمینبی خود در مقادیری 
برابر با صدها میلیارد دالر در ماه، به 
پناهگاه های امن در خارج از کشور 

2. Renminbi
)واحد پول رسمی کشور چین است؛ یوان و رنمینبی دارای 

یک معنی مشترک بوده، آن هم واحد ارزی چین است(

چین نمود. مقامات در پاسخ به این 
کنترل هایی بر سرمایه  اقدام چین، 
که همچنان تا به  کردند  تحمیل 
ی  که امید و آرزو امروز، پابرجاست 
چینی ها در به چالش کشیدن برتری 

دالر را به باد می دهد.
آنــچــه بقیه جــهــان از ارز ذخــیــره 
مـــی خـــواهـــد، یـــک بــــــازار ســیــال 
که در آن، افراد  گسترده ای است 
کنند،  بتوانند آزادانه خریدوفروش 
که ممکن  بدون داشتن این ترس 
است دولت، ناگهان قوانینش را تغییر 
کنون آن ها این پناهگاه  دهد. هم ا
امن را فقط در دالر آمریکا می بینند 
کنون نسبت به سایر  که درنتیجه، تا
پول های رایج در مقابل شوک ویروس 
کرونا، بیشترین افزایش قیمت را 
داشته است. نخبگان جهانی ممکن 
است که اعتمادی به رئیس جمهور 
یکا نداشته باشند اما  کنونی آمر
آن ها به مؤسسات آمریکایی اعتماد 
که از  دارند و به همین علت است 
کنون، آمریکا به عنوان  دهه 2010 تا
یک ابرقدرت مالی بی رقیب باقی 

مانده است.

ناامید نشوید
ــران و  ــظــ ــ ــاحــــب ن ــای صــ ــه هـ ــتـ ــفـ گـ
ــر ایــن کــه  ســیــاســتــمــداران مبنی ب
دهه های اخیر، تنها برای شرکت های 
بزرگ و ثروتمندان عالی بوده است، 
تلقی افول آمریکا را تشدید می نماید. 
آن ها به اطالعاتی اشاره می کنند که 
کنون،  نشان می دهد، از دهه 1۹70 تا
کاهش یافته و  دستمزدهای آمریکا 
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این که آمریکا تنها کشور ثروتمندی 
است که در سال های اخیر، به دلیل 
مرگ ومیرهای ناشی از ناامیدی، 
خودکشی، مصرف مــواد مخدر و 
الکل، امید به زندگی آن کاهش یافته 
یاست  است. در فصل انتخابات ر
ی در ســال 2020، یکی از  جمهور
شــعــارهــای انــتــخــابــاتــی پیشگام 
حــزب دمــوکــراتــیــک، جــو بــایــِدن،1 
ن رئیس جمهور سابق، این  معاو
که »طبقه متوسط دارد  بوده است 
گواه این حرف نیز  کشته می شود«. 
تالش و تقالی بسیاری از آمریکایی ها 
گسترش رعــب آوری از اعتیاد و  و 
ناامیدی در میان آنان است؛ اما 
با احیای دستمزد و رشد درآمد در 
اواسط دهه 2010، روحیه آمریکایی ها 
نیز باال رفت. طبق نظرسنجی های 
مــاهــانــه دانــشــگــاه مــیــشــیــگــان2 از 
یــکــایــی، در  مصرف کنندگان آمــر
طول آن دوره، اعتماد نیز به سرعت 
در میان مصرف کنندگان افزایش 
یافت. البته پاندمی کرونا، آن روحیه 
گرفته  و سرزندگی را از آمریکایی ها 
است؛ اما آن هنگام که در اواسط ماه 
گزارش خود  ژوئن، آمریکا نخستین 
کرونا اعالم  را از موارد ابتال به ویروس 
کرد، زمانی که نظرسنجی از صاحبان 
کسب وکارهای کوچک شروع شده 
بود، نسبت به )تقریبًا( پنج دهه قبل، 
اعتماد کسب وکارهای کوچک بسیار 
باال بود. اعتماد مصرف کنندگان نیز 
باال بود و به دو برابر قبل، یعنی دوره 

1. Joe Biden
2. University of Michigan

شکوفایی های اقتصادی دهه های 
1۹60 و 1۹۹0 رسیده بود. دانشگاه 
میشیگان در نظرسنجی های خود، 
ترکیبی از سؤاالت را درباره شرایط 
کنونی و آتی از آمریکایی ها پرسید؛ 
که در  برای مثال، از آن ها پرسید 
مقایسه با یک سال قبل، وضعیتشان 
تا چه حد بهبود یافته است و انتظار 
که در یک سال آینده، در چه  دارند 

وضعیتی باشند.
از آن زمانی که )1۹7۹( برای نخستین 
گالوپ3 شروع به سؤال  بار، موسسه 
پرسیدن از آمریکایی ها کرد و از آن ها 
که آیا از زندگی خود راضی  پرسید 
هستند یا خیر؟ بیشتر مردم پاسخ 
داده اند: بله؛ اما در ماه ژوئن، این 
ــزارش شــد. در  گ سهم، ۹0 درصــد 
که از  همان ماه، از هر 5 آمریکایی 
آن ها نظرسنجی شد، سه نفر گفتند 
که اآلن نسبت به چهار سال قبل، 
وضعیتشان بهتر است که این تعداد، 
گالوپ  که موسسه  نسبت به زمانی 
شروع به پرسیدن این سؤاالت در 
ی  یاست جمهور ایام انتخابات ر

نمود )1۹۹2(، بیشتر شده است.
که  هرچند، اطالعاتی وجود دارد 
می گوید دستمزدهای متناسب با 
تورم، از دهه 1۹70 به بعد کاهش یافته 
ی از  کــه بسیار اســت. همان طور 
ــن مطلب را بیان  مــفــســران نیز ای
کــرده انــد. همچنین، بــا انتخاب 
یــخ شـــروع مــتــفــاوت بــرای  یــک تــار
مقایسه یا یک ابــزار سنجِش تورم 
که  مــتــفــاوت، مــی تــوان نشان داد 
3. Gallup

دستمزدها باال رفته  یا پایین آمده اند. 
که هر روایت به ما  روش و داستانی 
می گوید، اغلب برای پشتیبانی از 
یک دیدگاه سیاسی خاص انتخاب 
که  شده است؛ اما پرواضح است 
رشــد حــقــوق، دستمزد هفتگی و 
ساعتی در دهه 2010، افزایش یافته 
است. ابزار سنجش گسترده تر درآمد 
فــردی و خانوار از قبیل داده هــای 
سرشماری، هم  سودهای بلندمدت 
و هم یک جهش قابل توجهی را در 
گرچه  دهه 2010 نشان می دهند. ا
عدم برابری و مساوات نیز زیاد شده 
اما این افزایش، به دلیل سودهای 
درآمدی است که به نحو نامتناسبی، 
به جیب آمریکایی های ثروتمند 
رفته است و نه به دلیل این که قشر 
ضعیف و طبقه مــتــوســط، هیچ 
سودی ندیده اند. طبق اطالعات 
ی ایاالت متحده  اداره ســرشــمــار
آمریکا، متوسط درآمد خانوارها در 
سال 201۸، متناسب با تورم و 63 
که این، یک افزایش  هزار دالر بود 
ی از اوایل  حدود پانزده هزار دالر
دهه 1۹70 و افزایش 7 هزار دالری 
از سال 2013 بوده است که احتمااًل 
این سودها، همچنان در سال 201۹ 
افزایش خواهند یافت. سال 201۹، 
سال خوبی برای مشاغل آمریکایی 
بود که این مسئله، می تواند به توضیح 
که چرا در  این مطلب کمک نماید 
ئم  اوایــل این ســال، همچنان عال
خوش بینی میان مردم دیده می شد.

حتی کسانی هم که به سقوط طبقه 
ــد، نباید این  متوسط اعتقاد دارن
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مسئله را با سقوط بزرگ تر آمریکا یکی 
بدانند زیرا همین مباحث، درباره از 
دست دادن مشاغل طبقه متوسط و 
دستمزدها در سرتاسر جهان، از هند 
پایی  کشورهای ارو گرفته تا ژاپن و 
رخ می دهد؛ به یک دلیل مشابه، 
طبقه متوسط در آن کشورها، همه از 
که  همین وضعیت در رنج هستند 
و آن دلیل، ظهور کاالهای صادراتی 
رقابتی  و ارزان تر، ابتدا از چین و اخیرًا 
از سوی رقبایی نظیر بنگالدش و 
یتنام است که شغل های تولیدی  و
طبقه متوسط در سایر نقاط جهان 
را با تهدید روبه رو ساخته است. در 
عصر قطبی شده، آمریکایی ها تمایل 
دارند تا از لنز حامیان پر و پا قرص، 
کنند.  به واقعیت اقتصادی نگاه 
یاست  کاندیداهای دموکراتیک ر

جمهوری، بر روی موضوعات افول و 
که با توجه  رکود انگشت می گذارند 
به روحیه باالی مردم، قبوالندن این 
حرف ها به آن ها، سخت خواهد بود. 
ترس از ویروس کرونا، شکل جدیدی 
به مذاکرات انتخاباتی 2020 خواهد 
بخشید اما بازهم شواهدی مبنی بر 
آن که این بیماری همه گیر، اقتصاد 
یا اعتماد اقتصادی به آمریکا را بیش 
از سایر قدرت های اصلی جهان 
کاهش خواهد داد، وجــود نــدارد. 
کنون مطرح شده،  که ا سؤال مهمی 
این است که آیا باوجود ویروس کرونا 
یا بدون وجود آن، اقتصاد آمریکا در 
که در  سال 2020، به همان شیوه ای 
کرد، بر مردم  سال 2010 حکمرانی 
آمریکا و جهان حکم خواهد راند؟

ریسک بزرگ
که به مدت یک دهه  کشورهایی 
بر بازارها و اقتصاد جهانی حکم 
می رانند، به ندرت در دهه دیگر نیز 
حکمرانی خود را حفظ می کنند، زیرا 
هرچقدر رشدشان بیشتر می شود، 
رهبران آن ها بی خیال تر می شوند؛ 
نظم و انضباط را از دست می دهند، 
اصالحات انجام نمی دهند و کشور 
را در بدهی و کسری غرق می کنند 
و اقــتــصــاد را از ریــل خــود خــارج 
می سازند. این چرخه دهه ای، هر 
ستاره اقتصادی دوره پس از جنگ 
را از عرشه قدرت به زیر می کشد. 
این اتفاق، قباًل دو بار برای آمریکا 
رخ داده است؛ اقتصاد آمریکا در 
دهه 1۹60، اقتصاد غالب بود اما 
کــرد. در  در دهــه بعد، افــت پیدا 

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
پیوســــت

138



دهه 1۹70، افزایش قیمت نفت، 
موجب شد تا برخی از تحلیلگران 
آمریکایی این پیش بینی را داشته 
باشند که شوروی بزرگ ترین اقتصاد 
کشور  جهان خــواهــد شــد، امــا آن 
نیز بــه لــحــاظ اقــتــصــادی در دهه 
پاشید. دهه 1۹۸0،  بعد، از هم فرو
همه جا سخن از ظهور ژاپن بود اما 
حباب بازار ژاپن نیز ترکید و در سال 
1۹۸۹ سقوط کرد. دهه 1۹۹0 که یک 
دهه آمریکایی دیگر بود، با سقوط 
سیلیکون ولی پایان یافت. مسئله ای 
که امروز آمریکا با آن مواجه شده، این 
است که گسترش اقتصادی کنونی 
که  آمریکا، تقریبًا 11 سال سن دارد 
درواقـــع، طوالنی ترین سن از دهه 
کنون بوده است و هرگونه  1۸50 تا
رونق و شکوفایی در هرکجای جهان، 
درنهایت افراط وتفریط هایی به وجود 
که افول آن را تحت الشعاع  می آورد 

قرار خواهد داد.
باوجود تمام حرف وحدیث هایی 
که دربـــاره ناامیدی آمریکا وجود 
یسک بزرگ تر، بی خیالی در  دارد، ر
مواجهه با تهدیدات روزافزون ناشی 
کسری ها و جمعیت ها  از بدهی، 
است؛ پتانسیل رشد هر اقتصادی، 
عملکرد جمعیت و بهره وری آن را 
نشان می دهد. آمریکا دوست دارد 
کــه بــزرگ تــریــن مزیتش،  کند  فکر 
که آن هم به دلیل  بهره وری است 
قوانین و مقررات نسبتًا انعطاف پذیر 
این کشور و فرهنگ نوآوری اش بوده 
که در دانشگاه نخبگان و سیلیکون 
ولی تقویت شده است. در حقیقت، 

بهره وری آمریکا با سرمایه گذاری در 
فناوری، در سال های اخیر رونق یافته 
اما مهم ترین مزیت آمریکا، نرخ رشد 
جمعیت نسبتًا باالی آن بوده است؛ 
کودکان و مهاجران، نه استنفورد و 
گوگل1. در دهه 1۹۹0، بهره وری در 
آمریکا نسبت به ژاپن و اروپا، به طرز 
چشمگیری سریع تر رشد کرد اما این 
مسئله به محدودیت هایی در دهه 
بعد منجر شد. در این  میان، وضعیت 
جمعیتی آمریکا نیز رو به رشد بود. 
پا با تغییر نسل هزاره،  در ژاپن و ارو
کار کاهش یافت  جمعیِت در سن 
اما در آمریکا، جمعیت همچنان در 
گر جمعیت آمریکا  حال رشد بود. ا
کندی جمعیت ژاپن در  به همان 
دهه های اخیر رشد می کرد، امروز 
سهم آمریکا از اقتصاد جهانی 17 
درصد  بود، نه 25 درصد. بااین حال، 
اکنون سیاست، این مزیت را تهدید 

کرده است.
در طی دوران پس از جنگ، حدود 
دوسوم رشد جمعیت آمریکا از نرخ 
کشور و مابقی  تولد نسبتًا باال در 
ی  نیز از درهای نسبتًا باز آن به رو
یاست  مهاجران بــود. در دوران ر
کنون، این در به  جمهوری ترامپ تا
ی مهاجران بسته شده و از سال  رو
2016، تعداد مهاجران قانونی که وارد 
آمریکا می شوند با متوسط سرعت 
43/000 در سال کاهش یافته است. 
همچنین، سیاستمداران آمریکا 
درباره بدهی ها و کسری ها بی خیال 
شده اند. در دوران ریاست جمهوری 

1. Stanford and Google

باراک اوباما، ایاالت متحده آمریکا، 
سریع تر از بقیه دنیای پیشرفته رشد 
کاهش  می کرد و با اقداماتی نظیر 
مالیات و قوانین و مقررات در دوره 
یاست جمهوری ترامپ، رهبری  ر
کاهش  خود را توسعه بخشید اما 
مالیات بدون کاهش مخارج، درواقع 
کسری بودجه آمریکا را بیشتر کرده که 
نزدیک به 5 درصد تولید ناخالص 
داخلی بوده و این رقم، باالترین رقم 
کنون بوده است، به جز در دوره های  تا
کنون  پس از یک رکود یا جنگ. ا
صاحب نظران ذی نفوذ در هر دو 
کسری ها،  که این  حزب می گویند 
دیگر تهدیدی برای رشد محسوب 
نمی شوند؛ جمهوری خواهان به منظور 
آن که از مالیات های کم دفاع نمایند 
و دموکرات ها به منظور آن که از مخارج 

کنند. باالی مردم دفاع 
پس از بحران مالی 200۸، آمریکا 
با قطعیت بیشتری نسبت به سایر 
کشور های ثروتمند، دست به کار 
کند اما در  کم  شد تا بدهی خود را 
سال های اخیر، پس رفت داشته که 
این مسئله، درواقع به دلیل دور جدید 
صدور پول ارزان )بادآورده( توسط 
بانک فدرال رزرو است تا اقتصاد را 
زنده نگاه دارد. تغییر بزرگ از سال 
که بزرگ ترین  200۸، این بوده است 
کنون در  یسک ترین بدهی ها، ا و پرر
بازار اوراق قرضه شرکتی انباشته 
شده اند، نه در وام های بانک ها به 
مالکان مسکن. امروزه 16 درصد از 
شرکت های دولتی آمریکا »زامبی« 
که آن ها پول  هستند، به این معنی 
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بسیار کمی درمی آورند و نمی توانند، 
بهره های بدهی شان را بپردازند و فقط 
از طریق ایجاد یک بدهی جدید 
است که می توانند، به زندگی ادامه 
دهند. نرخ بهره های پایین فدرال، 
به منظور افزایش سرمایه گذاری در 
شرکت های بهره ور بود اما بیشتر 
آن پول، برای حمایت از زامبی ها 
گردید  صرف شد یا وارد بازار سهام 
کــنــون، بیش از ۸0 درصــد از  کــه ا
اقتصاد آمریکا را به خود اختصاص 
داده و این رقم در طی دهه 1۹20 و 
اواخر 1۹۹0، به باالترین حد رسید 
که ترکیدن آن حباب ها، منجر به 

رکود بزرگ اقتصادی شد.
کــرونــا، بــه یک  گــر شــوک ویـــروس   ا
بحران مالی تمام عیار منجر شود، 
شرکت های آسیب دیده نه تنها در 
آمریکا، بلکه در سراسر جهان، به 
پرداخت بدهی خود قادر نخواهند 
بود. چین، ژاپن و اروپا نیز پر از زامبی 
هستند. درنهایت، افزایش بدهی 
ی مالی آمریکا را  می تواند امپراتور
به خطر بیندازد. در سال 1۹۸5، 
ایالت متحده آمریکا صاحب بقیه 
104 میلیارد دالر در جهان بود و این 
رقم، برابر با مقدار ناچیز 2/5 درصد 
از تولید ناخالص داخلی بود. از آن 
کنون، بدهی ها به تقریبًا ده  زمان تا
تریلیون دالر رسیده اند که درواقع، برابر 
با 50 درصد تولید ناخالص داخلی 
است؛ و این، همان آستانه ای است 
که بحران پول رایج را برای اغلب 
گر  کشورها، به وجود آورده است. ا
کشورهای خارجی این اعتماد را -که 

قدرت های امپراتوری می توانند تمام 
بدهی هایش را بپردازند- از دست 
ی ها موقعیت ارز  بدهند، امپراتور
ذخیره خود را از دست خواهند داد. 
قبل از آمریکا، پنج کشور موقعیت ارز 
ذخیره را داشتند؛ پرتغال، اسپانیا، 
هلند، فرانسه و انگلستان. سیطره هر 
یک از این کشورها بر جهان، به طور 
متوسط ۹4 سال به طول انجامید 
و امــروزه، سیطره دالر به عنوان ارز 
ذخیره، 100 ساله است. یک دلیل 
این که احتمال دارد حتی از یک رکود 
ناشی از بیماری همه گیر جان سالم 
به دربرد، فقدان رقبای کارآمد است 
اما در خأل نیز مدعیان جدیدی از 
قبیل طال و ارزهای رمزنگاری شده، 
در حال ظهور هستند. فیس بوک در 
تالش است تا یک ارز دیجیتالی به 
نام لیبرا،1 وارد بازار عرضه کند. این 
که امروزه دالر ارز حیاتی  حقیقت 
است، به این معنا نیست که همیشه 

و تا ابد، این گونه خواهد بود.

آمریکا رو به افول نیست!
 اگر در دهه 2020، اقتصاد آمریکا دچار 
لغزش شود، آیا به این معنا خواهد 
که در تمام این مدت، حق با  بود 
افول باوران بوده است و آن ها درست 
می گفته اند؟ پیش بینی در مورد 
سال هایی بیشتر از 5 تا 10 سال، دیگر 
گمان تصادفی  فقط یک حدس و 
است، زیرا در طول سال های میانی، 
بسیاری چیزها می تواند تغییر کند، 
که چرخه های اقتصاد،  همان طور 

1. Libra

سیاست و فناوری نیز تغییر خواهند 
کرد و درواقع، آینده دور یک افسانه 
است و قابل پیش بینی نیست. در 
بیشتر بازگویی ها، هنگامی که آمریکا 
موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد جهان از دست داده و آن 
گذار  کند، روایت افول  را به چین وا
گره گشایی خود می رسد. اغلب  به 
نیز این داستان، با حتمیت تاریخی 
بیان می شود و عظمت جمعیت 
چین و شکوه گذشته امپریالیستی 
آن را یادآوری می کند و حتی درباره 
این که چین در قرن 16، 25 درصد 
از اقتصاد جهان را تأمین می کرد، 
که  گویی  داد سخن سر می دهند؛ 
گذشته دور چین، نتایج  عملکرد 
آتــی آن را تضمین نــمــوده اســت. 
ــاره این که  افــول بــاوران اغلب دربـ
چین در عرض چه مدتی می تواند 
گزافه گویی  گیرد،  از آمریکا پیشی 
که چین،  می نمایند؛ با این فرض 
می تواند رشد نرخ های خود را برای 
کند و هرگز  مدت نامحدود حفظ 
برای بار دیگر از یک بحران مالی یا 
رکود رنج نبرد. برای استدالل بیشتر، 
که این اقدامات در  فرض می کنیم 
نتیجه گیری های روشن و مشخص 
گر در آینده، چین و  معقول هستند. ا
آمریکا نرخ رشد اسمی تولید ناخالص 
داخلی ســال 201۹ خــود را به طور 
گــزارش داده و به ترتیب،  رسمی 
آن را حدود 6 یا 6/4 درصد بیان 
کنند تا سال 2050 نیز، چین به پای 

آمریکا نخواهد رسید.
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از آنجا که از شتاب تمام اقتصادهای 
درحال توسعه و پیشرفت، پس از 
رسیدن به بلوغ و ثروتمندتر شدن، 
کاسته می شود، این احتمال وجود 
که سرعت اقتصاد چین نیز  دارد 
که در دهه  نسبت به آن سرعتی 
کمتر شود.  گذشته داشته است، 
گر سرعت رشد چین یک درصد  ا
کاهش یابد تا سال 20۹0 نیز به پای 
آمریکا نخواهد رسید و حتی حفظ 
آن سرعت نیز، سخت تر خواهد 
کره جنوبی و تایوان، دو پدیده  شد. 
یخ  پیشرفت و موفقیت در طول تار
به مدت 5 دهه، رشد بسیار سریعی 
داشتند، سپس سرعت رشد آن ها 
بسیار کم شد. به مدت چهار دهه 
که چین، رشد سریع داشته  است 
کره جنوبی و تایوان  است، به عالوه 
که در سال های معجزه آمیز پس از 
جنگ، به شکوفایی رسیدند؛ یعنی 
هنگامی که در سرتاسر جهان، با ازدیاد 
ی،  زادوولــد و افزایش جهانی ساز
رشد اقتصادی تقویت شد اما امروز، 

از ازدیاد جمعیت خبری نیست.
کـــرده اســت؛  رشــد تــجــارت افــت 
رشد اقتصادی در سرتاسر جهان، 
ُکند شده است و تمام این بادهای 
مخالف، بیشتر از ایاالت متحده 
آمریکا، به چین ضربه وارد می کنند. 
به عالوه بدهی چین، در حال حاضر 
بــالــغ بــر تقریبًا 270 درصـــد تولید 
کــه این  ــت  نــاخــالــص داخــلــی اس
رقم در آمریکا، 250 درصد است 
کشور با درآمد متوسط  و برای یک 
که  مانند چین، بسیار دشوار است 

با این میزان بدهی، رشد سریعی 
داشته باشد. زامبی ها درصــدی 
از بدهی شرکتی چین را به خود 
اختصاص داده اند، بنابراین برخالف 
سال 200۸، هنگامی که بدهی چین 
کشور،  کنون این  کمتر بود، ا بسیار 
بسیار در برابر بحران مالی جهانی 
آسیب پذیر است. به عالوه آمریکا 
کــرده و از  ی  از میدان نبرد پــس رو
یک رکود اقتصادی بزرگ در طی 
گذشته، جان سالم به دربرده  قرن 
که رشد و  است؛ اما چین از زمانی 
شکوفایی اقتصادی آن از 4 دهه 
قبل شروع شد، متحمل هیچ رکودی 
نشده است و امروز، رهبران آن به 
کوچک ترین نشانه ای از هرگونه 
رکود، از طریق پمپاژ بدهی بیشتر 

به اقتصاد پاسخ می دهند.
مــهــم تــریــن عــامــل هــر اقــتــصــادی، 
که  کار آن است  جمعیت در سن 
این رقم در آمریکا، همچنان رو به 
افزایش است اما در چین، از پنج سال 
قبل شروع به کاهش نموده است. از 
ی  که نیرو یخی، کشورهایی  نظر تار
کاهش دارند، عماًل هیچ  کار رو به 
شانسی برای حفظ رشد اقتصادی 
ســریــع خـــود، حتی بــه مــدت یک 
دهه ندارند. بااین حال، افول باوران 
همچنان فرض را بر این می گیرند که 
ظهور چین می تواند به طور نامحدودی 
یاد، عده  ادامــه یابد. به احتمال ز
که امروز  کمی از آمریکایی هایی 
زنده هستند، نظاره گر تنزل آمریکا 
به جایگاه دوم خواهند بود. ممکن 
کارشناسان امور  اســت استدالل 

خارجه درست باشد که می گویند، 
آمریکا باید راهبرد جهانی خود را 
مدرن سازد، روابطش با متحدان 
قدیمی و شرکای تجاری مهمش را 
گیرد، به توافقات بین المللی  از سر 
ی ستون های  بپیوندد و به بازساز
کمک  نهادی نظم پس از جنگ 
نماید؛ امــا اغلب، اســتــدالل این 
نیست که این گونه اقدامات عاقالنه 
خواهد بود بلکه استدالل این است 
که آن ها )اقدامات( برای سازگار و 
متناسب ساختن خط مشی آمریکا 
با واقعیت نفوذ اقتصادی روبه زوال 
این کشور ضروری هستند. درواقع، 
این حرف که آمریکا روبه زوال است، 
واقعیت ندارد. آمریکا کشوری است 
که در دهه 2010، به وضع موفقیت آمیز 
سابق خود بازگشت و اگر کارشناسان 
کجا آمده  دربــاره این که آمریکا از 
است، درست نگفته باشند، ممکن 
کجا  است آن هــا دربــاره این که به 
هم باید برود، حرف درستی نزنند.

منبع

این مطلب در 31 مارس سال 2020 در تارنمای 
نشریه فارین افرز منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.foreignaffairs.com/articles/
united-states/2020-03-31/comeback-
nation
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پیشنهاد

فرار از بحران به بهانه مدیریت جهانی
توصیههاییبرایآمریکایپسازکرونا

تلقـــــین

ــار1 )مــدیــر  ــومـ کـ کــریــشــنــا ب. 
تحقیقات بین المللی در مؤسسه 
غیرانتفاعی و غیر حزبی رند 
گلوبال هیوَمن  و مدیر طــرح 
پــروگــِرس2 )پیشرفت جهانی 
( در آموزشکده پاردی رند3(  بشر
و جیمز دابینز4 )عضو ارشد و 
رئیس برتر دیپلماسی و امنیت 
در موسسه رند(، در این مطلب 
کرونا: آمریکا باید  با عنوان »پسا
 با جهان درآمیزد نه این که 

ً
مجددا

از آن بگریزد5« -که در 1 آوریل 
2020 در تــارنــمــای اندیشکده 
رنـــد منتشر شـــده اســـت- در 
پی ارائــه پیشنهادهایی برای 
کرونازده هستند تا با  آمریکای 
این رویکرد، آمریکا هم خود را 

1. Krishna B. Kumar
2. Global Human Progress
3. Pardee RAND Graduate School
4. James Dobbins
5. After the Coronavirus: America Needs to 
Reengage with the World, Not Retreat from It

درگیر شوک های مشابه بعدی 
در پی انحصار و بستن فضای 
کشور نکند، همچنین زمینه ای را 
برای رهبری جهانی در مدیریت 
کنترل این بیماری، برای خود  و 
کند و به نوعی، دومرتبه  ایجاد 
خود را به عنوان منجی جهان، 
البته با بهره گیری از ظرفیت های 
کشورها مطرح نماید.  سایر 
به طورکلی آمریکا باید در تبدیل 
مسائل به صورت یک مسئله 
گرفتن  جــهــانــی و در دســـت 
مدیریت امـــور، خــود روایتگر 
پیروزی ها و شکست ها باشد 
که  زیرا تنها در این صورت است 
روایت آن ها بر ماجرا، غلبه پیدا 
کرد، این درست همان  خواهد 
که اندیشکده های  چیزی است 
آمریکایی در قالب سیاست، 
کمیت ایاالت متحده  بــه حا

پیشنهاد می دهند.

یـــد-1۹، ســؤاالتــی را  کـــوو پــانــدمــی 
برمی انگیزد؛ ازجمله این که در آینده، 
کمپین ریاست جمهوری آمریکا، چه 
گرفت؟  جهتی را در پیش خواهد 
آیا آمریکا همچنان باید در مسیر 
ی ادامه دهد و بیشتر  جهانی ساز
که از  با جمعیت جهانی درآمیزد 
مزیت های حاصل از آن بهره برد تا 
به طور دسته جمعی، مشکالت را 
کنند؟ یا این که آیا باید برخی  حل 
موانع را برای همیشه به وجود آورد تا 
با این بیماری اپیدمی -که منشأ آن 
از کشورهای خارجی است- مبارزه 

کمتر جهانی شود؟ کند و 
مدت ها قبل از جهانی شدن، حتی 
اندکی قبل از فهمیدن این که زمین 
گرد است، یعنی در اوایل سال 10000 
پیش از میالد، بازرگانان مصری، 
که  ی آبله را به هند بردند  بیمار
یشه کن  این بیماری تا سال 1۹7۹ ر
نشد. مرگ سیاه یا طاعون خیارکی 
ی اپیدمی جهانی  که یک بیمار

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین

پژوهشکده شهید صدر
پیوســــت
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پا  است، در اواســط دهه 1300 ارو
و آسیا را درنوردید. شیوع اچ 1، ان 
11 )آنفلوانزای اسپانیایی( یکی از 

کشنده ترین بیماری های تاریخ بوده 
است که به 50 میلیون مرگ در سراسر 
جهان منجر شد و تنها در آمریکا، 
گرفت. موارد  جان 675 هزار تن را 
که دنیای جهانی شده به  متأخرتر 
خود دیده است، عبارت اند از موج 
بیماری های ابوال در سال 1۹76، 
سارس یا سندروم تنفسی حاد در 
سال 2003، آنفلوانزای خوکی در سال 
200۹ )بازگشت دوباره همان اچ 1، 
ان 1( و سندروم تنفسی خاورمیانه یا 
ِمرس در سال 2012 که نرخ مرگ ومیر 
در هیچ یک از آن ها به اندازه نرخ 
ی های همه گیر در  مرگ ومیر بیمار

زمان های قدیم نبوده است.
در عصر مدرن، بحران های مالی و 
اقتصادی نیز ُمسری بوده اند؛ بحران 
مالی آسیای شرقی در سال 1۹۹۹ که 

1. H1N1

با سقوط ارزش بات تایلند2 )واحد 
پول( شروع شد و سپس در منطقه 
و جهان، طنین انداخت و آن ها 
گسترش این  را نیز متأثر ساخت. 
ویــروس اقتصادی، »شــیــوع3« نام 
گرفت. رکود بزرگ اقتصادی سال 
که منشأ آن در آمریکا بود و  200۸ را 
درنتیجه بحران وام مسکن رخ داد 
نیز، می توان یک پاندمی مالی در 
گرفت. بزرگی هیچ یک از این  نظر 
بحران ها، به اندازه وسعت و بزرگی 
رکود اقتصادی بزرگ4 -که در سال 
1۹2۹ شروع شده و تا پایان دهه 1۹30 
ادامه یافت- نبود. همکاری مالی 
بین المللی، به تعدیل طول مدت و 
تأثیر بحران های اخیر، کمک نموده 
است. درست همان گونه که فقدان 
یک چنین همکاری جهانی، رکود 
کرده است  اقتصادی بزرگ را بدتر 

گسترش داد. و آن را 

2. Thai baht
3. contagion
4. Great Depression

 مزایای جهانی سازی
که دنیا در بحران  حتی زمانی هم 
نبود، تأثیرات اقتصادی جهانی سازی 
بر ایاالت متحده آمریکا و هرکجای 
دیگر، یکسان نبوده است. هنگامی که 
کــشــورهــای توسعه یافته بــه ســوی 
ی آوردند  برون سپاری و واردات رو
تا از نیروی کار ارزان تر در اقتصادهای 
کنند، بخش های  نوظهور استفاده 
ــر، بـــه ویـــژه بــخــش هــای  ــاه کــمــتــر م
تولیدی از بین رفتند. با توجه به 
این جنبه های منفی جهانی سازی، 
چرا موانع دائمی ایجاد نکرده و کشور 
خودمان را بسته تر نکنیم؟ زیرا ضرر 
یان های ناشی از جهان سازی  و ز
کم )متمرکز( است، حال آنکه مزایای 
کنده( است؛  آن بسیار بیشتر )پرا
کسانی که به این سؤال پاسخ مثبت 
می دهند، رو و راســت هستند؛ و 
گرفتاری مانند اآلن،  در زمان های 
چنین دیدگاهی قابل درک است؛ اما 
که بدون  باوجوداین، اشتباه است 
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گرفتن مزایای همبستگی  در نظر 
جهانی، بسیار سریع پاسخ سؤال 
باال را بدهیم. جهانی سازی، فقر را 
کاهش داده و استانداردهای زندگی 
را برای میلیون ها نفر باال برده است. 
حتی در ایــاالت مــتــحــده آمریکا، 
یــادی از قبیل بخش  بخش های ز
تولید، از زنجیره های تأمین جهانی 
که هر  سود برده اند؛ بدین صورت 
کشور بر اساس مزیت رقابتی خود، 
برخی قطعات و اجزاء را تأمین کرده 
است. تحصیالت تکمیلی، مسافرت 
و گردشگری نیز از همبستگی جهانی 
بهره برده است و مصرف کنندگان 
از قیمت های پایین تر سود  نیز، 
گــرچــه در بخش های  ــد. ا ــرده انـ بـ
آسیب پذیر، برخی مشاغل از بین 
رفتند اما شغل های جدیدی نیز در 
بخش های صادراتی به وجود آمدند.

آمریکا رهبر بوده است

تی نظیر تغییرات   به عالوه، مشکال
ی های همه گیر و  آب وهـــوا، بیمار
بحران های مالی مرزهای ملی را 
نمی شناسند و می توان از طریق 
از پاسخ های جمعی به  ترکیبی 
بهترین نحو بــه آن هـــا پــرداخــت. 
اپیدمی های ابوال، سارس و ِمرس 
در دنیای متحدی شیوع پیدا کردند 
که در آن، پاسخ جمعی ممکن بود؛ 
و این مسئله، به مرگ ومیرهای بسیار 
کمتری نسبت به بیماری های آبله، 
طاعون و آنفلوانزای سال 1۹1۸ منجر 
گردید. در تمامی آن پاسخ ها، آمریکا 

نقش یک رهبر را ایفا نمود، به ویژه در 
مبارزه با ویروس ابوال. آمریکا می تواند 
رهبری بر این بیماری همه گیر اخیر 
گیرد.  کرونا را نیز به دست  یعنی 
به جای آنکه دست از جهانی سازی و 
انسجام برداریم تا از برخی ریسک ها 
که  کنیم، بهتر این است  جلوگیری 
یسک ها  به صورت دسته جمعی، ر
کنیم، خسارت ها را به  را مدیریت 
کمترین حد برسانیم و فرایند احیا 
یع بخشیم. پس از بحران  را تسر
مالی آسیای شرقی، چندین کشور، 
کرده و  سیستم مالی خود را اصالح 
ارز کشورشان را نجات دادند. پس از 
بحران وام مسکن، آمریکا اصالحات 
بخش مالی و بانکداری گسترده ای 
که اقدامات نهادی،  را اعمال نمود 
ثبات بیشتری بــه سیستم مالی 

جهانی بخشید.
 ازنظر خط مشی، اصالح و تقویت 
کمک های تجاری به منظور پرداختن 
کارگرانی که خود  به نیازهای واقعی 
تجارت آن ها را بیکار ساخته است، 
کمک خواهد کرد. خطر بزرگ تر برای 
ی نظیر  مشاغل، تغییرات فــنــاور
خودکارسازی )اتوماسیون( است، نه 
تجارت. تجارت و فناوری از آمریکا 
می خواهند تا سیستم آموزش خود را 
کار، تغییر و اصالح  به خاطر آینده 
نماید. آمریکا می تواند بر این گونه 
اقــدامــات سیاستی و نــهــادی نیز 
رهبری نماید، زیرا هم به نفع خود 
او و هم به نفع جهان خواهد بود. 

کووید- 1۹  بر همین قیاس، پاندمی 
می تواند به تقویت ظرفیت و توانایی 
دست یافتن به یک پاسخ ملی و 
گردد. نایان چاندا1 در  جهانی منجر 
کتاب خود با عنوان »همبستگی با 
یکدیگر2« می نویسد: »درخواست ها 
برای متوقف ساختن جهانی سازی 
یــرا هیچ کس  بی معنی هستند، ز
مسئول این جهانی شدن نیست«. 
انسجام جهانی، تصمیم جمعی 
میلیاردها شهروند در جهان است. 
به جای آنکه با یک پدیده حتمی و 
گریزناپذیر که درنهایت نیز به نفع ما 
کنیم، باید یک  خواهد بود، مبارزه 
سیستم جهانی مستحکمی ایجاد 
کنیم که شکوفایی، رشد و سعادت 
را برای همگان، به ارمغان بیاورد 
کــه پیش  و بتواند بــه هــر چالشی 
خواهد آمد، یک پاسخ هماهنگ 
بدهد. انتخاب و راه دیگر یعنی 
ایجاد حصار و موانع و بستن درهای 
کشور  که این  ی جهان  آمریکا به رو
را در برابر شوک های بزرگ بعدی، 

کرد. آسیب پذیرتر خواهد 
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این مطلب در 1 آوریل سال 2020 در تارنمای 
اندیشکده رند منتشر شده و در آدرس ذیل 

قابل دسترسی است:
https://www.rand.org/blog/2020/04/
after-the-coronavirus-america-needs-to-
reengage-with.html

1. Nayan Chanda
2. Bound Together

؟ع؟
؟هر؟، دانشگاه جامع امام حسین
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