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چکیده
نوع قدرت برتری در این صعود و افول نقش دارند؛ جنگ ،اقتصاد ،هزینههای ناشی از ابرقدرت
بودن ،سیاستهای جهانی ،افول ایدئولوژیها و مواردی از این دست از مهمترین دالیل این افول
هستند .ایاالت متحده آمریکا که دوران صعود در عرصه جهانی را از قرن نوزدهم آغاز کرده بود،
قکدرت هومکون در

پس از پایان جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،به عنوان یک

فصلنامه
پژوهشهای

عرصه بینالملل شناخته شد .با این وجود از همان زمان نشانههایی مبنی بر افول این قدرت نیکز
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المل ط
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شططماره

قابل مشاهده بود .مطالعات نشان داده که ایکاالت متحکده از ن کر شکاخ

دمکراسی ،حقوق بشر ،قدرت نرم (آموزش ،تحصیالت تکمیلی و تعکداد دانشکیویان خکارجی،
کم

به کشورهای کمتر برخوردار و ،)...قکدرت ن کامی (بودجکه ن کامی و هزینکههای ن کامی

قدرتهای رقیب) ،قدرت اقتصادی و سایر شاخ

های برتری هومونیک  ،فاصکلهاش بکا سکایر

رقبای جهانی در حال کاهش است .مقاله حاضر درصدد است عوامکل سیاسکی -اقتصکادی ایکن
کشور که منیر به افول اقتصادی را بررسی نموده .سؤال اصلی ما ایکن اسکت ککه عوامکل مکؤثر
سیاسی -اقتصادی افول هومون آمریکا کدامند؟ روش این مقاله کیفی از نکوع توصکیفی تحلیلکی
است که از منابع اسنادی و کتابخانهای برای پاسخ به سؤال اصلی بهره میبرد.
واژگان کلیدی :افول سیاسی ،افول اقتصادی ،آمریکا ،بدهی ،نابرابری ،لیبرالیسم
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مقدمه
قدرتهای هومون یا برتر معموالً قدرتهایی هستند که در همه زمینهها بر رقبکای خکود
برتری دارند .اگر قدرتی در ی

یا چند زمینه محدود قدرتمند باشکد معمکوالً بکه عنکوان

قدرت منطقه ای از آن یاد میشود .این قدرتها اغلب یا پیش از ایکن قدرتمنکد بودهانکد
(همانند کشورهای اروپایی ،کره شمالی ،عربستان ،لوگزامبورگ و )...یکا در حکال تبکدیل
شدن به قدرت در آینده هستند همانند چین .با شیوع بیمکاری کرونکا ،نشکانههای متعکدد
بحککران در ن ککم جهککانی دککاهر شککد ،رکودهککای اقتصککادی ناشککی از آن ،احیککای میککدد
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سیاستهای ملی گرایاه ،سخت شدن مرزهای دولتها ،و مواردی از این دسکت همگکی
دالی بود بر دهور ی

سیستم بینالمللی بکا همککاری کمتکر و شککننده تکر .بسکیاری از

تحلیل گران خطرات برای ایاالت متحده و جایگاه آن در رهبری جهانی را بیش از همکه
میدانند.
به همان اندازه که دهور ی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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دوره ده

شطماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و نه
زمستان 1399

ابرقدرت و قدرت هومون ی

روند طبیعی اسکت زوال

و افول ابرقدرتها هم طبیعی است .اما اینکه این افول چرا و چگونه اتفاق میافتد جکای
بحث دارد .برخی از ن ریهپردازان فرایندهایی برای دهور و سکقو ابرقکدرتها در ن کر
میگیرند از آن جمله کندی یکی از ن ریکهپردازان دهکور و افکول قکدرتهای هومکون و
بزرگ بر این باور است که یکی از دالیل سقو امپراتوریها ،مخکار زیکاد اقتصکادی و
ن امی آنهاست که همزمان با افزایش حکوزه قلمروشکان بکه کشکورهای بکزرگ تحمیکل
میشود در واقع وی گسترش خار از توان امپریالیستی ایکن قکدرتها را عامکل سکقو
آنها میداند .از طرف دیگر بر مبنای ن ریه جور مادلسکی ابرقدرتها معموالً پکس از
ی

جنگ بزرگ جهانی دهور مییابند و پس از پایان جنگ با پیمانهکای صکلپ پکس از

جنگ به خود مشروعیت میدهند .ایم مشروعیت پس از مدتی به دالیل زیادی به چالش
کشیده میشود و با دهورجنگی تازه قدرتی تازه نیز دهور مییابد .در نگاهی نزدیک

بکه

این ن ریه ،والرشتاین به عنوان ن ریهپرداز نئومارکسیست مراحل بلوغ و او هومکون هکا
و به دنبال آن افول هومونی ی

قدرت جهانی و در نتییکه دهکور و پیشکرفت هومکونی

رقیب به طور من م اتفاق میافتد .همانگونه که شرایط مساعد اقتصادی آمریککا پکس از
جنگ جهانی دوم آن را به عنوان ی

ابرقدرت هومون در مقابل سایر رقبایش در عرصکه

جهانی مطرح کرد و سبب قدرت سیاسی و فرهنگی این کشور در ن کام بینالملکل شکد.
چارلز اف دوران در ن ریه خود درباره دهور و افول ابرقدرتها بر ایکن بکاور اسکت ککه
قدرت کشورهای ابرقدرت نسبی است و بسته به قدرت رقبای آن قدرت هومون است و
با افزایش و کاهش توانمندیهای آن کشور افزایش و کاهش مییابد .زمانیککه بکازیگری
جدید وارد عرصه قدرت بینالملل میشود قکدرت ابرقکدرت پیشکین بکا چکالش مواجکه
میشود .برای مواجه با این چالش گاه دست به اقدام ن امی علیه قکدرت رقیکب میزنکد
گاهی به ائتالف دست میزند و سعی میکنکد قکدرت رقیکب را بکا کمک

همپیمانکانش

مهارکند و اگر هیچکدام از این مراحل و اقدامات نتییه نداد جایگاه قدرت نودهور را در
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عرصه سیاست بینالملل پذیرفته و در تصمیم گیریهکای بینالمللکی و جهکانی آنهکا را
مشارکت میدهد.
در مورد ایاالت متحده نیز تنوع زیادی در ن ریهپردازی در مورد افول این ابرقکدرت
وجود دارد .افول قدرت آمریککا بکه معنکای ککاهش جکذابیت و مشکروعیت آن بکهعنوان
بازیگر برتر در سیستم بینالمللی اسکت .عکالوه بکر ایکن ،اینککه ایکاالت متحکده در چکه
زمینههایی افول کرده نیز محل بحث میان ن ریهپردازان است .در داخل و خکار ایکاالت
متحده آمریکا مباحث مربو به افول ایاالت متحده منحصر به ریاست جمهوری ترامک
نیست .این مباحث به چند دسته تقسیم میشوند:
اردوگاه اول شامل کسانی است که احتمال میدهند جهانی ایاالت متحده پایدار است
و در آینده نیز استمرار مییابد .این دسته مدعی هستند که علیرغم کاهش سکهم جهکانی
تولید ناخال

داخلی ایاالت متحده از  40درصد در سال  1960به زیکر یک

چهکارم در

سال  ،2008شرکتهای آمریکایی در بسیاری از موارد مهم و بسیار مهم همچنان مسکلط
هستند .این گروه بر این باور هستند که شرکتهای آمریکا با شناخت چالشهکای ناشکی
از دهور قدرتهای نودهور بکرای ایکاالت متحکده آمریککا ،سکعی کردهانکد قکدرتهای
نودهور را در ی

سیستم بینالمللی به رهبری آمریکا ادغام کنند.

در سوی دیگر طیف گستره ای از محققان و مفسران و پووهشگران آمریککایی قکرارا
دارند که بر این باورند آمریکا در حال فروپاشی و افول است .این دسکته از محققکان بکر
این باورند که از نشانههای افول ایاالت متحده" ،جنگ با تروریسم" آمریککا نشکاندهنده

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

کاهش هومونی ایاالت متحده آمریکاست .این در حالی است که والرشکتاین ( )2009بکر
این باور بود که از دهه  1970نقطه آغاز رکود ایاالت متحده بکود و حمکالت تروریسکتی
 11سپتامبر آسیبپذیری آمریکا را برجسته ساخت .جولیان گو در ( )2012بر ایکن بکاور
است که پس از شروع دوره تیاوزگری ایاالت متحده عوامل سیاسی ،ن کامی ،اقتصکادی
که تا پیش از این به هومکونی ایکاالت متحکده آمریککا کمک

میکردنکد دیگکر بازتولیکد

نمیشوند .این دسته از اندیشمندان بر این باورند که در خوشبینانکهترین حالکت ایکاالت
متحده دیگر ی
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قدرت هومون نیست بلکه در قرن بیستم شاهد دهور قدرتهای متعدد

هستیم.
گروه دوم عالوه بر جنگ با تروریسم ،دالیل سیاسی نیز بکرای افکول دارنکد ککه بکر
مبنای آن بر این باورند که سیاستهای نئکولیبرال بکه ویکوه در دهکههای اخیکر و دولکت
ترام

سبب افزایش بی عدالتی شده است .به ویوه دولت ترامک

ایکن سیاسکتها را بکا

گفتمانهای اقتداراگرایانه اعمال کرده که این خود سکبب تعکعیف بنیادهکای قکدرت در
فصلنامه
پژوهشهای
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آمریکا شده است .در این دیدگاه سقو ایاالت متحده نه تنها به دلیل مشکل مشکروعیت
گفتمانی است که به دلیل سیاستهای نئولیبرال و بی عدالتی گسترده در داخکل و خکار
از آمریکا و در عرصه اقتصاد جهانی و در همان حال دفاع ترام

از این بی عدالتی و بکا

استفاده از ابزارهای حقوق بشر ،دمکراسکی و قکانون بکه صکورت ابکزاری ،ایکن افکول را
سرعت بخشیده است.
در کنار ایکن دو گفتمکان بسکیاری از اندیشکمندان از دریچکه اخکالق بکه ایکن افکول
مینگردند .بر این مبنا در حالی که دولتهای پیشین ایکاالت متحکده بکر مسکائلی چکون
دمکراسی ،حقوق بشر ،حاکمیت قانون و مزایای جهانیشدن اقتصاد تاکید میکردند ،و بر
وابستگی متقابل داخلی و خارجی به عنوان ابزار آن نگاه مثبتی داشکتند ،ترامک

رویکهای

خالف آنها برگزید.
آمریکا پس از دوران جنگ سرد تبدیل به قدرت هومون در عرصه سیاست بینالملکل
شد .با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا مدتها کشوری وجود نداشکت ککه بتوانکد در
مقابل ایاالت متحده اییاد موازنه کند .پس از پایان جنگ سرد آمریکا که از برتکری قابکل
توجهی در عرصه سیاسی ،ن امی و اقتصادی برخوردار بود و توانست موقعیکت مسکلطی

در عرصه بینالمللی به دست آورد .هرچند که آمریککا در ایکن دوره بکه بهانکه برقکراری
صلپ ،عدالت و رفاه اجتماعی به مداخله مستقیم و غیرمسکتقیم در امکور سکایر کشکورها
پرداخت .اما بکه ن کر میرسکد قکدرت ایکاالت متحکده آمریککا بکه دلیکل هکم تعکعیف
ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،ن امی و هم دهور قدرتهای بزرگ سیاسکی و اقتصکادی
و ایفای نقش آنها در ن ام بینالملل به چالش کشیده شده و در حال افول میباشد.
با روی کار آمدن ترام

در سال  2017تقویت درفیتهای ن امی توسکعه اقتصکادی

در دستور کار قرار گرفت و درعوض ارزشهای لیبرال همانند تیارات آزاد ،ارتقا حقوق
بشر ،تعامل جهانی از طریق همکاریهای چندجانبه اقتصکادی و سیاسکی ککاهش یافکت،
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عواقب این کاهش تعهدات در دوره آمریکا منیر به کاهش کم هکای خکارجی ایکاالت
متحده ،خکرو از تعکمینهای امنیتکی دیرینکه بکا متحکدین و نیکز خکرو از معاهکدات
بینالمللی همراه با کنارگذارن سیاستهای دمکراسکیخواهانه ،حکومکت داری خکوب و
حقوق بشر و ..از این دست بود.
از ن ر سیاسی با وجود اینکه ایاالت متحده داعیهٔ دمکراتی

بودن را دارد ،اما روند

انتخابات سیاسی در این کشور به نوعی نخبه ساالرو در بردارنده اقلیتی است که تکداعی
کننده نوعی از الیگارشی میباشد .از سوی دیگر ککاهش جکذابیت و مشکروعیت ایکاالت
متحده آمریکا به عنوان بازیگر هومون در عرصه بینالمللی نیز از نشانههای افول ایکاالت
متحده محسوب میشود .مداخله سیاسی و ن امی ایاالت متحده در نقا مختلف به بهانه
جنگ با تروریسم نیز در کاهش این مشکروعیت تاثیرگکذار بکوده اسکت .از سکوی دیگکر
سیاستهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی ایاالت متحده منیر به افزایش نابرابری در داخکل
و خار ایاالت متحده شده است و از این رو نارضایتی نسبت به این سیاستها افکزایش
یافتکه اسککت .بحککران اقتصککادی سکالهای  2007و  2008درکنککار دگرگونشککدن ماهیککت
جنگها ،سبب شده بهرهگیری ایاالت متحده از نیروی ن امی به عنوان ی

مزیکت بکرای

رسیدن به اهداف سیاست خارجی دیگر برای ایاالت متحده کاربرد نداشته باشد.
از دیدگاه اقتصکادی نیکز نشکانههای افکول قکدرت ایکاالت متحکده آمریککا در حکال
آشکارشدن است .ایاالت متحده پیگیر ی

اقتصاد جهکانی فراگیکر ،پویکا و موفکق بکرای

تحقق اهداف بلندپروازانه خود است به ویوه دستور کار برای توسعه پایدار در  .2030اما
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افول ایاالت متحاه
آمریکا

با این وجود اختالفات طوالنی مدت و نیز عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی سبب شده
اقتصاد جهانی رو به وخامت بکرود چکه در عرصکه اقتصکاد جهکانی چکه در داخکل .ایکن
تهدیدات باعث میشود تالشها برای کاهش فقر و مبارزه با بیکاری به بن بست مواجکه
شککود .در کنککار اینهککابحران مککالی ،بحرآنهککای زیسککت محیطککی ،بحککران آب و هککوا و
نابرابریهای گسترده نیز به ن ر میرسد رو به گسترش است.
اقتصاد آمریکا تقریباً ی

چهارم حیم فعالیتهکای اقتصکادی دنیکا را داراسکت ایکن

جایگککاه ایککاالت متحککده در اقتصککاد جهککانی بککا توجککه بککه پتانسکیلهای ایککن کشککور در
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زیرساختها ،فناوری و منابع طبیعی شکل گرفته است .در این بین از زمانی ککه ایکاالت
متحده آمریکا به عنوان ی

قدرت جهکانی شکناخته شکده بکا اسکتفاده از ایکن درفیتهکا

توانسته این جایگاه خود را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان حفظ کند .اما در سکالهای
اخیر به ویوه در دوران ترام

و با توجه به سیاستهای یکیانبهگرایانکه و مرکانتلیسکتی،

وی جایگاه آمریکا در اقتصاد جهان متزلزل شده است .حیم اقتصکاد ایکاالت متحکده در
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سال  20.58 ،2018تریلیون دالر بوده و انت ار میرفت در سال  2020به  22.32تریلیکون
دالر برسد.
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منبع :سیان ان
نمودار شماره  .1روند تولید ناخال

داخلی امریکا

همانطور که در نمودار دیده میشود بی ثباتی رشکد اقتصکادی ککه بکه معنکی وجکود
چرخههای تیاری از قبیل رونق و رکود اقتصادی است ،موجب هزینه بسیار زیادی برای
اقتصاد آمریککا گردیکده اسکت .در ایکن میکان اقتصکاددانان نئوکالسکی

ن یکر کیدلنکد و

پرسکات1رکودهای بزرگ اقتصادی آمریکا را ،شکو های ناشکی از سکیکلهای تیکاری
میدانند.
ایککاالت متحککده آمریکککا اقتصککاد کاپیتالیسککتی از نککوع سککرمایه داری انحصککاری دارد.
بیشترین سهم اقتصادآمریکا متعلق به بخش خصوصی است ،تا جاییکه بخش دولتی فقط
 .12%/4تولید ناخال

ملی را سالیانه باعث میشود .با این حال  75٪تولید ناخال

ملی
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محصول بخش خدماتی بوده است .با اینکه تولیدات کشاورزی آمریکا حکدود  ٪1تولیکد
ناخال

ملی این کشور است .همین سطپ تولید حکدود  ٪60ککل تولیکدات کشکاورزی

جهان را تشکیل میدهد.
بورس اوراق بهادار نیویور

در وال اسکتریت بزرگتکرین بکازار بکورس جهکان در

معامالت دالری است .ویوگکی دیگکر بکارز اقتصکاد ایکاالت متحکده آمریککا ،تسکلط بکر
انحصارها در زمینههای مختلف همانند؛ منابع طبیعی فراوان ،زیربنای توسعه یافته ،تولیکد
انبوه ،و مصرف زیاد استوار است .تولید ناخال

داخلی ایاالت متحده آمریکا با بکیش از

 13تریلیون ( 13٫000میلیارد دالر) ،یعنی حکدود  ٪20تولیکد ناخکال

جهکان ،نخسکتین

اقتصاد بزرگ جهان است .از لحاظ حیم مبادالت ،ایاالت متحده بزرگتکرین واردکننکده
وپس از آلمان و چین ،سومین صادر کننده بزرگ جهکان اسکت .بزرگتکرین محصکوالت
تولیدی آمریکا مواد شیمیایی ،تولیدات نفتی ،فکوالد ،خکودرو ،تولیکدات صکنایع هکوایی،
ارتباطات ،الکترونی  ،تولیدات غذایی و مصرفی ،و صنایع معدن و چوب هستند .آمریکا
همچنین در تولید برق ،درفیت پاالیش نفت ،ذخیرههای ذغال سنگ ،تولید انرژی بکادی،
تولید نفت و انرژی هسته ای در جهان ،رتبکه نخسکت را دارا اسکت .بخکش بهداشکت و
خدمات اجتماعی با داشتن  16میلیون نفر شکاغل بزرگتکرین بخکش اشکتاال آمریککا را
تشکیل میدهد .از لحاظ میموع ساعات کاری در طول سال ،آمریکاییها بیشترین تعداد
روز در سال را کار میکنند .با این حال در مقایسه با کشکورهای صکنعتی دیگکر ،از ن کر
1. Kydland & Prescott
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تولید بر حسب ساعات کاری آمریکاییها از برخی کشورهای اروپایی عقب ترند .با ایکن
وجود وقتی اقتصاد از ن ر برابری قدرت خرید ارزیابی میشود ،ایکاالت متحکده آمریککا
رتبه برتر خود را به رقیب نزدیک

چکین خکود از دسکت میدهکد .بکر مبنکای اطالعکات

صندوق بین المللی پول در سال  2020در سال  2019اقتصاد ایاالت متحده از ن ر تولید
ناخال

داخلی  (PPP) 21.44تریلیکون دالر بکود ،در حکالی ککه اقتصکاد چکین 27.31

تریلیون دالر اندازه گیری شد .انت ار میرود شکاف بین اندازه دو اقتصکاد از ن کر تولیکد
ناخال
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داخلی اسمی تا سال  2023کمتر شود.

گفتنی است با وجود برتری سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده آمریککا از ن کر حیکم
اقتصاد ،بسیاری از شاخ
متحده به تولید ناخال

های مربو به نابرابری اقتصادی و نسبت بکدهیهای ایکاالت
داخلی آن و  ...رشد زیادی در دهکههای اخیکر داشکته ککه ایکن

عوامل از ن ر اندیشمندان نشانههایی مبنی بر افکول سیاسکی و اقتصکادی آمریککا اسکت.
هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است اصلی ما این است که عوامکل مکؤثر سیاسکی-
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پژوهشهای
رواب ط ب ط
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اقتصادی افول هومون آمریکا کدامند؟ روش این مقالکه کیفکی از نکوع توصکیفی تحلیلکی
است که از منابع اسنادی و کتابخانه ای برای پاسخ به سؤال اصلی بهره میبرد.
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 .1پیشینه پژوهش
بسیاری از پووهشگران برجسته دنیکا و ایکاالت متحکده امریککا بکا بررسکی شکاخ

های

سیاسی و اقتصادی این کشور و مقایسه آن با رقبای جهانی آمریککا ،بکر ایکن باورنکد ککه
اقتصاد ایاالت متحده در حال افول میباشد.
رابرت شیلر یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال  ،2013بر این باور است ککه
طی سالها گذشته نگرانیها از سوی سرمایه گذاران نسبت به افزایش بیش از حد ارزش
بازارهای سهام امریکا افزایش یافته است چکرا ککه ایکن افکزایش ارزش بازارهکای سکهام
میتواند منیر به کاهش یکبارهٔ قیمتها و گسترش بدبینی در سکطپ آمریککا شکود .در
واقع این افت قیمت از کانال انت ارات موجب میشود که کارگزاران اقتصادی با توجه به
بدبینی به کسب سود از توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصکادی خکود اجتنکاب نماینکد.
بدین ترتیب این امر منیر به کاهش تولید در این کشور خواهد شد( .پایکان امپراتکوری)

بر این مبنا میتوان گفت شیل معتقد است بازارهای مالی در ایاالت متحده (بازار سکهام)
ناکارامد هستند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه پل ،از سال  2000تا  2015میزان عکدم
اطمینان بین سرمایه گذاران بعد از بحران معروف به دات کام افزایش قابل توجهی داشته
است 15 .سال پیش شاخ

سهام بخش فنکاوری آمریککا در  ،Nasdaqنزدیک

بکه 78

درصد از ارزش خود را با کاهش از  5046واحد به  1114واحد از دسکت داد.bubble .
 comشرایط کنونی شبیه به شرایط  15سال گذشته است؛ چرا که از سال  2009تکاکنون
ارزش بازارهای سهام آمریکا سه برابر شده است و مانند دورهی بحکران دات ککام مکردم
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روز به روز اعتماد خود را به ارزش بازارهای سهام از دست میدهند.
ژوزف استیگلیتز از دیگر برندگان نوبل اقتصاد در سال  2001نیز در مقالهای با عنوانِ
پایانِ نئولیبرالیسم 1بر این باور است که نئوکالسکی

(طرفکداران سیاسکت پکولی و عکدم

دخالت دولت در اقتصاد) و نئوکینزی ها (طرفداران دخالکت دولکت در اقتصکاد) ککه دو
رهیافت مهم مکتب نئولیبرالیسکم اقتصکدی هسکتند ،در حکال افکول میباشکند .در واقکع
استیگلیتز بر خالف فرانسیس فوکویاما ککه لیبکرال دمکراسکی و لیبکرال سکرمای داری را
مدلهای سیاسی و اقتصادی نهایی بشر میدانست ،مدل لیبرالیسکم را ناکارامکد دانسکته و
رو به افول میداند .جوزف استیگلیتز در آخرین کتابش ،بکا عنکوانِ سکقو آزادِ آمریککا،
معتقد است که نه تنها اقتصاد جهان بلکه علم اقتصاد سقو کرده است.
از من ری غیراقتصادی ،کال توماس در کتاب جدید خود که سال  2020که با عنکوان
«تاریخ انقعا آمریکا :سقو امپراطوریها و ابرقدرتها و آینده ایکاالت متحکده آمریککا»
منتشر شده ،تاریخ انقعاء آمریکا و از هم پاشیدن این کشور در  250سکالگیش یعنکی در
سال  2026میداند .وی راه حل جلوگیری از این سقو را بازگشت جامعکه غیراخالقکی
آمریکا به آموزههای کتاب_مقدس میداند.
سالوادور سانتیو ( )2019در مقاله » افول قدرت آمریکا و دونالد ترام  :تکامالتی در
مورد حقوق بشر ،نئولیبرالیسم و ن م جهانی» ،در پاسخ این سؤال که آیا قکدرت آمریککا
رو به زوال است؟ چه رابطهای بکین ککاهش قابکل در قکدرت آمریککا و سیاسکتهای
1. The end of neoliberalism
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اقتدارگرایانه دونالد ترام

وجود دارد؟ با اشاره به اینکه ،قدرت ایاالت متحکده آمریککا،

بستگی به تواناییهای مادی ،و مشروعیت قدرت این کشور در عرصکه جهکانی دارد .بکر
این باورند که در افول و انحطا آمریکا مستلزم شناخت چگونگی توزیکع ،اسکتقرار و
پایداری نادرست سرمایه و ثروت در جامعه است .و نیز با اشاره بکه ریاسکت جمهکوری
و اقدامات او در زمینه کاهش این مشروعیت و کاهش تاکتی های قانونی سکازی

ترام

قدرت آمریکا ،نویسندگان در این مقاله معتقدند که افول آمریکا نه تنها به دالیل اقتصادی
مربو میشود بلکه به دلیل بی عدالتی و نابرابری توزیع منابع نیکز تشکدید شکده اسکت.
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نویسندگان بر این باورند که سیاستهای نئولیبرالیستی بر حقکوق بشکر نیکز تکثثیر منفکی
گذاشتهاند این اقدامات در دوران ترام

تشدید شکد و تاکتی هکای مشکروعیت سکازی

قدرت آمریکا به کناری نهاده شد .بر این اساس بر ایکن باورنکد ککه مشکروعیت قکدرت
آمریکا در اثر این اقدامات کاهش یافته و در نتییه آن قدرت آمریکا به عنوان ی

بازیگر

هومون در سیستم بینالملل رو به افول نهاده است.
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آدیسون دانیل هویگنس ( )2017در پایان نامه ای با عنوان انحطکا آمریککا و تاییکر
هومونی جهانی ،در این مورد بحث میکند که هومونی ایاالت متحکده در خطکر اسکت و
این مزیت و برتری آمریکا در مقابل رقبای این هومونی در حکال ککاهش اسکت .در ایکن
پایان نامه با بررسی سه شاخ
شاخ

قدرت لیبرال و تیزیه تحلیل  15معیار در درون این سه

نشان میدهد که ایاالت متحده در حال تالش برای حفظ ن م هومونی

برتکری

خود است .نتایج این تیزیه تحلیل نشان میدهد که ایاالت متحده دچکار ککاهش نسکبی
تواناییهای قدرت دولت شده است به ویوه در سالهای اخیر که همین منیر به بیثباتی
ن م سلطهگرایانه لیبرال به رهبری آمریکا شده است.
بنیامین کالشه ( )2018در مقاله ای با عنوان «ایاالت متحده هومونی رو بکه زوال» بکه
بررسی انحطا آمریکا و توانایی رقیبان آن پرداخته است .این مقاله بکر پایکه چرخکههای
طوالنی مدلسکیدر سیاست جهکانی ،نویسکنده بکه ایکن نتییکه میرسکد ککه در موقعیکت
هومونی

ایاالت متحده اختالل اییاد شده است .با توجه به این سناریو ،نویسنده به ی

مطالعه مقایسه ای عملی برای بررسی و تیزیه و تحلیکل فرصکتهای دو رقیکب اصکلی
آمریکا یعنی چین و هند پرداخته است که با مشکالت داخلی دست و پنیه نرم میکنند.

و چهار استدالل ارئه میدهند :استقالل در تثمین منابع طبیعی ،برتری در آبهای جهانی،
کنترل بر جهان و فعالیت میدد در ریملاند که منشث اصلی قدرت است.
الکساندر کولی و دانیل نکسون ( )2020در کتکاب خکرو از هومونیک  ،رویککردی
جدید برای فهم دهور و افول هومونی ارائه میکنند که بر مبنای آن نشان میدهنکد ن کم
لیبرال بینالمللی در حال تحول است .روسیه و چین با اییاد ساختارها و نهادهای منطقه
ای جایگزین و فشار بر ضد هنیارها خود را به عنوان ی

قدرت منطقه ای جکایگزین و

تیدید ن ر طلب خود را معرفی کردهاند .کشورهای ضعیف تر با درخواست حمایکت و
مشارکت امنیتی از کشورهای خار از ن م بینالمللی موجکود (هماننکد چکین) در حکال
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توقف ن م کنونی هستند .بر این مبنا حتی اگر این کشورها در پی بکر هکم زدن هومکونی
آمریکا نیستند روابکط جدیکد بکا شکرایط سیاسکی و اقتصکادی لیبکرال ایکاالت متحکده و
متحدانش متفاوت است .از این گذشته نقش شبکههای فراملی با تاکید بر عدم لیبرالیسم،
ملی گرایی و ارزشهای راست گرایانه ،شبکههای فراملی موجود را به چکالش میکشکد.
این مسائل ن م لیبرالی بینالمللی را از باال و پایین دچار فرسایش میکند.

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

 .2چارچوب نظری
هومونی و مفهوم هومونی در بردارنده قدرت مادی و معنوی برتر است .از سکوی دیگکر
هومونی در بردارنده مفهوم رهبری است .این دو مفهوم در مکاتب مختلف فکری روابکط
بینالملل آمده است .هومونی هکم در بردارنکده قکدرت اسکت هکم در بردارنکده توانکایی
استفاده از این قدرت برای تسلط بر دیگران .رئالیستها البته تمایل دارند هومکونی را بکا
قدرت مادی ی

کنند .اما رئالیستها معموالً قدرتمندترین کشر در سیسکتم بینالملکل را

هومون میدانند .یعنی کشوری که از توانایی ن امی و اقتصادی برتری برخوردار است .بر
این اساس قدرت مترادف با توانایی است .تواناییهای ی

کشور اساساً چیکزی بکیش از

ویوگیهای ملی کشورها است .مواردی چون تعداد باالی جمعیت ،درفیکت اقتصکادی و
قدرت ن امی .هومونی با ایده تسلط دولت هومون بر همه کشورهای تابعه مکرتبط اسکت
به طوری که مرشایمر هومون را دولتی توصیف میکند که آنقدر قدرتمند اسکت ککه بکر
تمام کشورهای دیگر سیستم تسلط دارد .و هکیچ دولکت دیگکری قکادر بکه ککارزار و بکه

چالش کشیدن آن نیست ( )Mearsheimer, 2001, p.40رابرت گیلپن نیکز هومکون را
ساختاری خاص میداند که به طور دورهای سیستم بینالمللکی را مشکخ
تعریف گیپلین ،ی

میکنکد .در

کشور قدرتمند ،کشورهای کمتر قدرتمنکد را در سیسکتم بینالمللکی

کنترل کرده یا بر آنها تسلط مییابد ((Gilpin, 1981, p.29

با در ن ر گرفتن تنوعی ککه در ن ریکههای مختلکف وجکود دارد در مکورد هومکونی
آمریکا بحثهای زیادی صورت گرفته است .بهویوه که این سئوال هم مطکرح اسکت ککه
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آیا حفظ هومونی همچنان در خدمت منافع آمریکاست؟ (اگر هست بایستی در پی حفکظ
آن باشد اگر نیست ایاالت متحده به جای پیگیری حفکظ آن آمریککا بایسکتی خکود را بکا
واقعیت انحطا هومونیک

اجتنابناپکذیر سکازگارکند و دهکور رقبکایی چکون چکین را

بپذیرد) و دوم اینکه این هومونی همچنان رو به زوال است؟
ن ریه ثبات هومونی

به شرایطی در عرصه ن ام بینالملل اطکالق میشکود ککه یک

کشور دارای تفوق در زمینههای مختلف ،با اییاد قواعد و رژیمهای قدرتمند بینالمللی،
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ثبات و تعادل سیستم بینالملل را حفظ کرده و سایر کشورها را وادار مینماید تا قواعکد
مورد ن رشان را رعایت کنند .بر این اساس ،قدرت هومون عهده دار اییاد ن م و قواعکد
و هنیارهای حاکم در ن ام بینالملل است و صعود و نزول این قدرت تثثیر فراوانکی بکر
ثبات و عملکرد سیستم بینالملکل دارد .در ایکن ن ریکه ،هومکون بکه کشکورهایی اطکالق
میشود که دارای قدرت برتر در ابعاد مختلف است .هومون با بهکره گیکری ازابزارهکایی
مثل شرکتهای چندملیتی ،احزاب مؤثر ،شرکتهای بزرگ ،اییاد و تسلط بکر قواعکد و
رژیمهای بینالمللی را پیگیری میکند.
در روند شکلگیری ن ام بینالملل مبتنی بر ثبات ،قدرت هومکون بکا داشکتن برتکری
فناورانه نسبت به سایرین ضمن آنکه پیگیر دسکت یکابی بکه بازارهکای جدیکد صکادراتی
است ،خواهان نوعی ن ام باز تیاری نیز هست .قدرت هومکون ایکن اجکازه را بکه سکایر
دولتها میدهد تا از منافعی که هومون برای آنهکا بهصکورت «ککاالی عمکومی» فکراهم
میکند ،بهاصطالح بهعنوان «سواری میانی» منتفع گردند .ایده اصلی این ن ریه آن اسکت
که رژیمهای با ثبات بهویوه در مناسبات اقتصاد سیاسی بینالملل به هومکونی وابسکتهاند.

قدرت هومون با اییاد هنیارها و مقررات اقدام کرده و سپس بر عملکرد آنهکا بکا بهکره
بردن از توانایی خود ن ارت کنند (قوام.)118-119:1384 ،
در مورد وجود ی

قدرت هومون ذکر این نکتکه ضکروری اسکت ککه بایکد توانکایی

اقتصادی الزم را داشته باشد تا بتواند با اتکا به آن ،قواعد مختلکف حکاکم بکر سیسکتم را
تعمین کند و هم ن ام پولی و هم شیوه سرمایهگذاری و هم نهادهای اقتصادی و سیاسی
تن یمکننده سیستم را حمایت و برقرار کند .قدرت هومون ،مسولیت تعمین و تثمین کاال
و امکانککات عمککومی یکک

ن ککام تیککارت آزاد و ثبککات پککولی آن را برعهککده دارد

(سلیمی .)142:1384،هومون نهتنها در بُعد اقتصادی ،بلکه در ابعاد سیاسی و ن امی بایکد
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توانایی تعمین امنیت ن ام سرمایهداری و بازارهای مالی مرتبط را داشکته باشکد ،در غیکر
این صورت در شرایط فقدان امنیت فعای الزم بکرای رشکد و توسکعه اقتصکادی وجکود
نخواهد داشت.
دولت مسلط در راسکتای تکالش بکرای کسکب قکدرت ،ثکروت و امنیکت بکه روابکط
بینالمللی اقتصاد انرژی ساختار میبخشد .این دولت به دلیل پیگیری منافع ملی خکودش
و بیشینهسازی آن به کسکب دسکتاوردهای نسکبی عالقمنکد اسکت .دولکت هومونیک
تعقیب چنین دستاوردی به زور متوسل نمیشود .برای مثال دولت هومونی
راستای حمایت از سیاستهای خودش ،کم

در

میتواند در

و سکرمایهگذاری تیکاری مکرتبط درایکن

حوزه را قطع کند تا سایر دولتها وادار به پذیرش جایگاه سلسله مراتبی شکوند .دولکت
مسلط در این شرایط قدرت تعیین استاندارد و تحمیل ی

رژیم خاص در حوزه مربوطه

را خواهد داشت .در این شرایط منفعت ملی از طریق حمایت از سیاسکتهای اقتصکادی
به حداکثر میرسد (روی اسمیت و همکاران.)1394:33 ،
در ادبیات رئالیستی در مورد هومونی ،گره ای وجود دارد که بر مبنای آن هومکونی را
با ت

قطبی درمیآمیزد .طبق تعریف ،سیستم ت

غالب دارند .واقعگرایان هومونی را با ت

قطبی آنهایی هستند ککه یک

حالکت

قطبی برابر میداننکد .بکر ایکن اسکاس قکدرت

مادی هومون را برجسته میکنند و اعمال ارادی رهبری را نادیده میگیرند یا کم اهمیکت
جلوه میدهند .بر این اساس هومونی و ت
نوع واقعگرایانه ثبات هومونی

قطبی با قدرت مکادی غالبکاً متکرادف اسکت.

در مقابل سعی دارد با اجکزای دوگانکه قکدرت غالکب و

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

اعمال رهبری همنوایی کند .بر این اساس نقطه شروع ن ریه ثبات هومونی
کشور غالب است .عالوه بر غلبه و چیرگی ،ن ریکه ثبکات هومونیک

وجکود یک

یککی از نقشهکای

هومون را تثمین ن م بینالمللی بااییاد نهادها و هنیارهای بینالمللکی ککه همکاریهکای
بینالمللی بین کشورها را تسهیل میکند ،در ن ر میگیرد .در واقع ن ریه ثبات هومونیک
نسخه ای واقعگرایانه از چگونگی دستیابی به ثبات بینالمللی در ی
آنارشی

است .گیپلین بر این مبنا بر این باور اسکت ککه «طبکق ن ریکه ثبکات هومونیک

چارلز کیندلبرگر ،ی
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سیسکتم بینالمللکی

اقتصاد جهانی آزاد و لیبرال نیازمند به وجود ی

قدرت هومونی

و مسلط است» )(Gilpin, 1987, p.72

ن ریه ایدئالیسم هومونی بر نوع رهبری که توسط هومون اعمال میشود تاکید دارند.
ایدئالیستها در پی کم اهمیت جلوه دادن اهمیت قدرت مادی هومون نیستند ،اما بر این
باورند که این مسثله به تنهایی برای در مفهکوم هومکونی ککافی نیسکت .ن ریکهپردازان
لیبرال به مکانیسمها و فرایندهای که از طریق آنها هومونی اعمال میشود توجکه دارنکد.
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هومونی در این مفهوم به معنای «حاکمیت و ن م مبتنی بر رژیمی است ککه توسکط یک
کشور پیشرو اییاد شده است ی

نوع ن کم سلسکله مراتبکی هماننکد امپراتکوری ککه بکا

ویوگیهای لیبرال اعمال میشود») (Ikenberry, 2011, p.70
در واقع در ن م هومونی

لیبرال دولت تابع موافقت میکند تا در این ن م مشکارکت

کند و دولت هومون نیز موافقت میکند محدودیتهایی برای اعمال قدرت خکود اییکاد
کند .ایکن بری بر این مبنا حفظ و مشروعیت ی
قوانین و نهادهایی است که به اییاد آن کم

ن م لیبرال منو به پایبندی هومون به

کرده است .بکر ایکن مبنکا رهبکری بکا ایکن

روش ،هومککونی کمتککر بککا سککلطه و بیشککتر بککا رضککایت برقککرار میشککود .سککازهانگاران،
نئوگرامشیگرایان و مکتب انگلیسی نیکز همکه ایکن دیکدگاه را پذیرفتهانکد و هومکونی را
چیزی بیش از قدرت و سلطه ماده خام است .از ن ر رابرت کاکس ،یکی از برجستهترین
نئوگرامشیگراها ،تسلط توسط ی

کشور قدرتمند ممکن است ی

باشد اما کافی نیست .از ن ر کاکس مفهوم هومونی بر اساس یک

شر هومکونی الزم
پیوسکتگی منسکیم یکا

متناسب با پیکربندی قدرت مادی ،تصویر جمعی رایکج از ن کم جهکانی میموعکه ای از
نهادهاست که ن م را شبیه به جهانی بودن میدانند .کاکس قدرت مادی ،ایدهها و نهادهکا

را در ی

تئوری جامع هومونی ترکیب میکند .کاکس تحت تکثثیر گرامشکی هومکونی را

شامل دو عنصر زور و رضایت میداند). (Cox, 1981, p. 139
در مورد قدرت و هومونی ایاالت متحکده دو دیکدگاه وجکود دارد یککی کسکانی ککه
خوشبینانه معتقدند که هومونی آمریکا برای مدت طکوالنی ادامکه خواهکد داشکت و ایکن
هومونی برای ایاالت متحده و به طور کلکی سیسکتم بینالمللکی مفیکد اسکتLayne, ( .

 )2007, p. 134ویلیام ولفورث و استیون بروکس از طرفداران اصلی این دیدگاه بر ایکن
باورند ایاالت متحده همچنان از توانایی مادی فکوق العکاده ای برخکوردار اسکت ککه بکه
مراتب بیش از هر کشور دیگری است .بر این مبنا مخالف دیدگاهی هستند ککه بکر ایکن
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باور است قدرتهای نودهور چین ،هند و روسیه ،چالشی برای هومونی ایکاالت متحکده
هستند .بروکس و ولفورث ،هومکونی آمریککا را بکرای خکود آمریککا و جهکان سکودمند
میدانند با غیرفعال کردن تکوازن قکدرت ،رقابکت امنیتکی را در سکطپ بینالملکل ککاهش
میدهد .بروکس و وولف بر این باورند بازگشت به سیاست تعادل قدرت در سیستم ت
قکدرتی امکانپکذیر نیسکت (Brooks and Wohlforth, 2008) .لیبرالیسکتهای ن ریکه
ثبات هومونی

ها همانند خوش بینان هومونی آمریکا را بکرای ایکاالت متحکده و جهکان

مفید میدانند .لیبرالیستها معتقدند ویوگیهای لیبرال آمریکا همانند دمکراسی ،تیکارت
آزاد ،وابستگی متقابل و نهادگرایی چندجانبه برای جامعه جهکانی مفیکد اسکت و بایسکتی
حفظ شود .لیبرالیستها معتقدند که قدرت ایاالت متحده برای تسلط بر دیگران اسکتفاده
نمیشود بلکه برای تثمین رهبری الزم برای ن م بینالمللی آزاد و لیبرال استفاده میشکود
که منیر به حفظ صلپ و رفاه جهانی میشود(Brian Schmidt. 2019) .گفتنی اسکت
با دهور قدرتهای جدید ،رشد پوپولیسکم ،گکرایش بکه اقتکدارگرایی و انتخکاب دونالکد
ترام

این ن ریه زیر سؤال رفت.
بدبینان در مقابل بر این باورند که که قدرت نسبی ایاالت متحده درحال کاهش است

حتی دنبالکردن این استراتوی را ماایر منافع آمریکا میدانند .واقعگرایکان سکاختاری بکر
این مبنا معتقدند دستیابی به هومونی جهکانی مکوقتی اسکت یکا غیکر ممککن .واقعگرایکان
ساختاری بر این باورند که توازن قوا از زمان دهور هومونی ایکاالت متحکده آغکاز شکده
است .به ویوه از سوی چین و روسیه .بر این مبنا واقعگرایان سکاختاری توصکیه میکننکد

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

ایاالت متحده بایستی استراتوی تعامل عمیق را کنار بگذارد و به جای آن استراتوی مهکار

اتخاذ کند ()Posen, 2014. 36-42
با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی عوامل افول سیاسکی اقتصکادی ایکاالت متحکده
آمریکاست در ادامه به دو دسته پارامترهای سیاسی و اقتصادی افکول آمریککا را بررسکی
میکنیم.
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 .3پارامترهای سیاسی افول ایاالت متحده آمریکا
مهمترین پارامترهای سیاسی افول هومونی ایاالت متحکده آمریککا در عرصکه داخلکی و
بینالمللی عبارتاند از:
 .3-1نوع حکومت
سیستم حکومتی ایکاالت متحکده آمریککا بکه عنکوان یک
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آزمکون در زمینکه لیبرالیسکم و

دمکراسی در  1776آغکاز بکه ککار ککرد .گرچکه ایکاالت متحکده در طبقکه حکومتهکای
دمکراتی

دسته به بندی میشود اما با دقت در نوع حکومت ایاالت متحده کفه ترازو به

سود جمهوری فدرال مشروطه سنگین میشود .قانون اساسی ایکاالت متحکده چکارچوب
اعمال حکومت مرکزی را همزمان بکا حکق حاکمیکت دولتهکای ایکالتی فکدرال فکراهم
میآورد .از آن رو جمهوری است که مردم با وجکود در دسکت داشکتن قکدرت آن را بکه
نمایندگان محول میکنند.
سیستم دولت در ایاالت متحده ساده به ن ر میرسد :کنگره قوانین را وضکع میکنکد،
رئیس جمهور آنها را اجرا میکند .قدرت در دست مردم است به این صورت که رئئیس
جمهور ،اععای کنگره و مقامات مختلف ایکالتی و حتکی محلکی توسکط مکردم انتخکاب
میشککوند .در قککانون اساسککی ایککاالت متحککده آمریکککا سککه شککاخه جداگانککه حاکمیککت
(قانونگذاری ،اجرایی و قعایی تعریف شده است به ن کر میرسکد توزیکع قکدرت بکین
وجود دارد () .CLACK &MALAMUD. 2017: 4عملکرد هر سیستم سیاسی به دو
دسته عوامل تاریخی و ساختاری بستگی دارد که بر آن اساس سیستم ،تحوالت سیاسکی،
اجتماعی ،اقتصادی و تاییرات حتی روزمره در سیاست شکل میگیرد.

شواهد نشان میدهد که به دلیل سیستم تکثرگرای آن ائتالفها در حال تاییکر اسکت
این سیستم سیال اجازه میدهد حتکی در کنگکره گروههکا دوبکاره شککل بگیرنکد و ایکن
میتواند گاهی به اییاد ائتالفهایی علیه سیاستهای ی
شکل دهد .ی

رئیس جمهوری هم حزبکی را

رئئیس جمهور بر این مبنا میتواند شکست بخکورد زیکرا بخشهکایی از

حزب رئیس جمهور رأی نمیدهند .این روند از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد .آنچه این
مسثله را روشن تر میکند این است که سیستم حزبی در ایاالت متحده آمریکا به ن کم و
انعبا و سرسختی سیستم حزبی انگلستان را ندارد و اساساً چنان سیسکتمی در ایکاالت

متحده محکوم به شکست است ().Vile: 2007
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الگوی حکومت در ایاالت متحده آمریکا با استفاده از فرایندهای انتخابکاتی ،تفکیک
قوا ،مبتنی بودن بر نهادهای جاافتکاده ،حمایکت از انتخابکات رقکابتی و همچنکین رقابکت
سیاسی آزاد مبتنی است .اما در عمل حکومتداری در ایاالت متحده به ی
نخبه گرایانه تبدیل شده نه ی

کار واقعاً دمکراتی

کار منحصراً

که در بردارنده اقشکار و بخشهکای

مختلف آمریکا باشد () .Huygens. 2017: 84برخالف آرمانهای اولیه تشکیل ایکاالت
متحده آمریکا ،روند در قرن بیست و یکم به ویوه اقتدارگرایی تحسین شد .بکه ویکوه در
دوران ترام

دهور عناصر ضددمکراتی

به دلیل دهور ترامک

و افکول در از قکدرت

آمریکا به دلیل دهکور چکین توسکعه یافتکه اسکت .در ایکاالت متحکده از ن کر معیارهکای
دمکراتی

نیز شائبههای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهکوری  2017و  2020و

نیز اقدامات ترام

در دوران پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور نیز سبب تعکعیف

پایههای دمکراسی در آمریکا شد ().Huygens. 2017: 84
از سوی دیگر جنبشهای ضد ن م فراملی ،ککه معمکوالً بکه اشککال ملیگرایانکه و و
غیرلیبرال بروز مییابند و ن م لیبرال و سیستم بینالمللی آمریکا را در داخکل آمریککا بکه
چالش میکشد نیز از نشانههای این افول است )(cooley and Nexon. 2020

 .3-2بودجههای نظامی و امنیتی
در زمینه کم های امنیتی برای مبارزه با تروریسم که پس از حمالت یکازده سکپتامبر در
بودجه ایاالت متحده آمریکا جایگاه ویوه ای داشت ،این بودجه به تدریج و بکه ویکوه در

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

دوران ترام

به شدت کاهش یافت () .Huygens. 2017: 90از ن ر بودجه ن کای نیکز

در حالیکه آمریکا پس از جنگ عراق و افاانستان در حال ککاهش بودجکه ن کامی خکود
است چین از دهه  1990به طور روزافزون بودجه ن امی خود را افزایش داده و در حکال

تقویت خود است ().Huygens. 2017: 80-83
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منبع :موسسه بین المللی پووهش صلپ استکهلم

1

نمودار شماره  .2بودجه ن امی کشورها

مطالعات نشان داده از ن ر بودجه ن امی با وجود اینکه ایکاالت متحکده همچنکان بکه
عنوان قدرت اول شناخته شده و در صدر جدول بودجه ن امی قرار دارد ،رقیبان سیاسکی
و اقتصادی این کشور در حال کم کردن فاصله خود با ایاالت متحده آمریککا هسکتند .در
این بین نقش قدرتهای نودهور همانند چین ،روسیه ،هند قابکل توجکه اسکت .مداخلکه
ن امی و حمایت قاطع روسیه در سوریه نشان داد ککه روسکیه در حمایکت از همپیمانکان
خود تردیدی به خود راه نمیدهد ) (lee.2020بودجه ن امی ایاالت متحده صرف هزینه
پرسنل ن ای ،مدرن سازی تسلیحات متعارف و نیز به روز کردن تسلیحات غیر متعکارف
همانند تسلیحات هسته ای شده است .در همین حال کارشناسکان بکا توجکه بکه افکزایش
بودجه و هزینه ن امی ایاالت متحده طی سالهای اخیر بر این باورنکد ککه ایکن افکزایش
)1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI

هزینه واکنشی به افزایش بودجه ن امی در چین است .چین از سال  1994به طور مکداوم
هزینههای ن امی خود را افزایش داده اسکت .امکا بودجکه ایکن کشکور از سکال 85 2010
درصد افزایش یافت .این زنگ خطری بکرای قکدرت ایکاالت متحکده آمریککا محسکوب
میشود .در واقع قدرتهای رقیب آمریکا یعنی چین و روسیه با هنیارهکا و ارزشهکای
موجود رقابت میکنند و همزمان حوزههای جدید ن م بینالمللکی را از طریکق نهادهکای
منطقهای و افزایش قدرت ن امی خود اییاد میکنند ()Cooley and Nexon. 2020
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منبع :سایت SIPRI
نمودار شماره  .3مقایسه مخار ن امی آمریکا در مقایسه با سایر کشورها ()2019

 .3-3رهبری دنیا و مشروعیت ایدئولوژی لیبرالیسم در دنیا
ایاالت متحده خود را متعهد و ملتزم به دفاع از مشروعیت ن ام لیبرالیسم میداند .گذشته
از این دمکراسی و لیبرالیسم با هومونی در تعارض هستند به این صورت که نمیتوان در
داخل کشور و یا حتی در جوامع دیگری که تحکت تکثثیر ایکدئولوژی لیبرالیسکم هسکتند،
دمکراسی و لیبرالیسم را تیویز نمود و لی در عرصه بینالملل دیکتاتور مابانه عمل ککرد.
به همین دلیل ایاالت متحده حتی در صورت قکدرت بکزرگ مانکدن ایکن چکالش سکبب
کاهش مشروعیت آن خواهد شد (جهانگیر کرمکی )24 :1385 ،از من کری دیگکر چشکم
انداز بی ثباتی ناشی از تععیف نهادهای دمکراتی

میتواند جکذابیت اخالقکی نهادهکای

را تععیف کند و بدیلهای حکومت دمراتی

دمکراتی

یعنی حکومتهای استبدادی را

در سطپ جهان تقویت کنکد .ن رسکنییهای انیکام شکده در سکال  2018در میکان 134
کشور ،نشان داده که میزان محبوبیت سیستمهای حکومتی روسیه و چین در حال افزایش
است در حالیکه سیستم حکومتی آمریکا محبوبیت خود را به ویوه در دوره ترام
زیادی از دست داده است (در دوره اوباما  48درصد در دوره ترام
نشان میدهد که ایاالت متحده به عنوان ی

تا حد

به  30درصد) .ایکن

حکومت الگو در میان سکایر حکومتهکای

دنیا سکقو ککرده اسکت .از سکوی دیگکر سیاسکتهای نئولیبرالیسکم در سکطپ فراملکی
100

نئولیبرالیسم به عنوان ی

الگوی سازنده قدرت آمریکا سبب اییاد بازارهای مالی کنتکرل

نشده ،تععیف تثمین کاالهای عمومی و در نتییه ککاهش مشکروعیت و قکدرت ایکاالت
متحده آمریکا در مقابل سایر قدرتهای در حال رشد میشود ().regilme.2019: 102
آنچه بیش از پیش موقعیت ایاالت متحده آمریکا را به عنوان قکدرت برتکر بکه خطکر
انداخته اقدامات یکیانبه گرایانه این کشور در عرصههای مختلکف اسکت .در سکالهکای
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پس از جنگ سرد در سیاستهای بینالمللی ایاالت متحکده موئلفکه هکا و شکاخ

های

مشروعیت هومونی  ،چندجانبه گرایی ،تفاهم و اجماع حاکم بر روابط دولکت هومکون و
سایر دولتهای ععو سیستم اقتصاد سیاسی بینالمللی لیبرال در ابعاد اقتصادی ،سیاسکی،
ن امی و ایدئولوژی

ابتدا کم رنگ و ضعیف گردیده و سپس آرام آرام از میکان رفتهانکد

(شفیعی و قلی زاده )151-150 :1392 ،گفتنی است کولی ( )2020بر این باور است ککه
ترام

دلیل اصلی تععیف ن م لیبرال در عرصه بین الملل نیست؛ اما ی

نشکانه و یک

عامل تسریع کننده در این زمینه بوده است(Lee.2020).

 .3-4حقوق بشر
دنی رودری

( )2001به پارادوکس سکه گانکه و تعکادهای اساسکی سیسکتم بینالمللکی

معاصر اشاره میکند که عبارتاند از پیگیری همزمان دمکراسی ،جهانی سازی اقتصکادی
و خودمختاری ملی .این پووهش با بررسی و تحقیقات کمی به تاثیرات سیاسکی جهکانی
شدن نئولیبرالیسم اشاره میکند (در میان کشورهای صنعتی پیشکرفته در دهکه  )1960بکه
ویوه در بخش تیارت و سرمایه گذاری خارجی که در حالی مورد تاکیکد قکرار میگیکرد

که سیاستهای ضدانترناسیونالیستی و ضدجهانی سازی نیز تاکید میشود .در عین حکال
هزینههای رفاه اجتماعی نیز کمتر به ن ر میرسد .با وجود مزایای سیاستهای نئکولیبرال
در زمینه مالکیت خصوصکی ،یکپکارچگی حاکمیکت پکولی اسکتقالل مؤسسکات در امکور
خارجی ،اما از مسائلی چون آموزش با کیفیت باال و در دسکترس ،بیمکههای بهداشکت و
درمان و مسائلی از این قبیل غفلت میکند ..با توجه به سیسکتم انتخابکاتی دمکراتیک

در

ایاالت متحده آمریکا و سطپ رو به افزایش نابرابریهای سیاسی اقتصادی و در نتییه بی
ثباتی سیاسی ناشی از آنها .این امر میتواند به فروپاشکی دمکراتیک

و حتکی فروپاشکی

ایککاالت متح کده منیککر شککود ( )Regilme 2014ایککن وابسککتگی متقابککل کککه از طریککق
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نئولیبرالیسم ترویج میشود احساسات عمیقکی از محرومیکت بکین مردمکی ککه قکادر بکه
استفاده از مزایای جهانی شدن نیستند اییاد کرده است.
دهور فلسفه نومحاف ه کار که توسط بسیاری از جمهوری خواهان اتخاذ شده اسکت
ی

ساختار ایدئولوژی

جدید به صحنه سیاسی آمریکا داده ککه از دهکه  1930و دوران

روزولت تیربه نشده اسکت .حمکالت تروریسکتی یکازده سکپتامبر  2001و بکه دنبکال آن
جنگهای عراق و افاانستان منیر به تقاضا ی حمایت بدون تردید از سیاستهای رئیس
جمهوری توسط کنگره شد تا با این حمایت رئیس جمهور بتوانکد ودکایف خکود را بکه
عنوان فرمانده کل قوا انیام دهد .این مسثله سبب تقویکت احسکاس وحکدت حزبکی در
حزب جمهوری خواه شد .از سوی دیگر سکناتورها و اععکای کنگکره نسکبت بکه منکافع
محلی خود بسیار حساس هسکتند و در صکورت تعکارض بکین منکافع محلکی و ن کرات
رهبران حزب (رئیس جمهور و رئیس کنگکره) در سیاسکتهای فکردی بکه ویکوه ،قطعکاً
سیاستهای محلی را در اولویت قرار میدهند .نومحاف ه کاران درصورتی میتواننکد بکه
حیات خود ادامه دهند که در سیاست خارجی موفق باشند .در دهه ابتکدایی قکرن بیسکت
یکم به دلیل هزینههای جنگ عراق و افاانستان (کشته شدن سربازان آمریکایی در جنگ،
شورش در عراق ،رسوایی زندان ابوغریب و  )...نومحاف ه ککاران آمریککا جایگکاه ود در
افکار عمومی ایاالت متحده را از دست دادند ().Vile. 2007: 283
عالوه بر این در زمینه بحثهای حمایت از حقوق بشر در داخل و خار از ایکاالت
متحده نیز ترام

برخالف پیشینیان خود عمل نمود .در دهههای اخیر ایکاالت متحکده از
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برتری اقتصادی و ن امی خود برای دخالت در نقا مختلف دنیا بهره برده است .در این
بین بسیاری از مداخالت ایاالت متحده در نقا مختلف دنیا با شعار دمکراسی خکواهی،
حقوق بشر و بازارهای ازاد دنبال شکده .ایکن مکداخالت سکبب ککاهش اعتبکار سیاسکت
خارجی ایاالت متحده و نیز اعتبار بینالمللی این کشور در عرصه بینالمللی شد (Nye,

) 2004: 16&PTF, 2010: 6-18در دوره ترام
کناری گذاشته شده و مباحث نواد پرسکتانه و تبعکی

ایکن توجیهکات اخالقکی یکسکره بکه
آمیکز بکه طکور مرتکب در محافکل

داخلی و بینالمللی از سوی وی مطرح شده است .حتی در دوره اوبامکا نیکز علکی رغکم
102

شعارهای حقوق بشری در عمل سیاستهای واقعی بر خالف ایکن رویکه بکود .افکزایش
شمار تالفات انسانی ناشی از عملیات پهپاد هکا و تعکعیف مکداوم حکریم خصوصکی از
طریق گسترش ن ارت دولت از مثالهای این نق

ها در دوره اوباما میباشد .پیش از آن

نیز در دوره بوش با استفاده ابزاری از شعار ترویج دمکراسی و حقکوق بشکر در تحمیکل
جنگ به عراق و افاانستان سبب کشته شدن هزاران انسان شد .امکا ترامک
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منحصر به فرد در زمینه نق

حقوق بشر و آزادیها خود را شکاخ

بکا اقکداماتی

نمکود .خکرو از

شورای حقوق بشر ،تهدید کارمندان دادگاه بینالمللی کیفری به تحریم مالی و ممنوعیکت
سفر ،تحریم دیپلماتها برای سفر به سازمان ملل ،بیکرون رفکتن از سکازم نهای جهکانی
مربو به مهاجرت ،لاو ععویت در یونسکو ،حذف کم های آمریکا به سکازمان امکداد
و نیککات و دیگککر سککازم نهای حقککوق بشککری ( Finoh 2018; Human Rights
Campaign 2017).

 .3-5بودجه تحقیق و توسعه (قدرت نرم)
از طرف دیگر چین به نسبت ایاالت متحده آمریکا هزینههای تحقیق و توسکعه خکود را
افزایش داده و از این رو در آینده بر مبنای آمکار و ارقکام از چکین پیشکی میگیکرد .ایکن
عوامل تاثیرگذار قدرت برای ی

ابرقدرت محسوب میشکود ککه در مکورد چکین سکیر

صعودی داشته در مورد آمریکا سیر نزولی ().Huygens. 2017: 80-83
نمودار مقایسه مخار آموزش در آمریکا در مقایسه با سایر کشورها
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منبع :سایت Statista
نمودار شماره  .4هزینه آموزش
بررسی پارامترهاا

 .3-6آموزش و آموزش عالی (قدرت نرم)
در زمینه قدرت نرم نیز چین روند رو به جلویی به نسبت ایاالت متحکده آمریککا داشکته
است .چین به نسبت آمریکا هشت بربر برای آموزش هزینه کرده اسکت .ایکاالت متحکده
آمریکا تاکنون بیشترین سرمایه گذاری خکارجی در آسکیا ،آفریقکا و آمریککای جنکوبی را
داشته است .البته در دوره ترام

میزان سرمایه گذاری ایاالت متحده ککاهش یافتکه و در

عوض چین حوزه نفوذ خود را با انیام سرمایه گذاری خکارجی افکزایش داده اسکت .از
دیگر عوامل قدرت نکرم تعکداد فکارغ التحصکیالن دانشکگاهی و نیکز تعکداد دانشکیویان
بینالمللی است .در زمینه تعداد فارغ التحصیالن چین به دلیل جمعیت بیشکتر از آمریککا
بیشتر است .اما در زمینه دانش جویان بینالمللی همچنان ایکاالت متحکده مقصکد شکماره
ی

دانشیویان جهان است .کیفیت دانشگاهها در این مهم بی تثثیر نیست .در عین حکال

چین نیز در سالهای اخیر شاهد افزایش دانشیویان بینالمللی بوده اسکت ( Huygens.

).2017: 82-85
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آمریکا

 .3-7کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته (قدرت نرم)
رشد اقتصادی قدرتهای غیر غربی (چین ،برزیل ،روسیه و کشکورهای آسکیای جنکوب
غربی) چالش و ابهامات تازه ای را برای هومونی ایاالت متحده اییاد کرده است .نمونکه
ای از این چالشها کم های چین به توسعه کشورهای آفریقکایی اسکت ککه در ازای آن
نفوذ چین در این قاره و بسیاری نقا دیگر افزایش یافته است ().regilme.2019: 103
این تععیف هومونی ایاالت متحده با توجه به یکیانبه گرایی ایکاالت متحکده آمریککا و
تاکید بر منافع ناسیونالیستی از سوی ترام
104

نیز تشدید میشود .در مقابکل همکاریهکای

جانبه قدرتهای نودهور این روند را تسریع میبخشد .در سیستم جهانی نودهکور یک
سیستم جهانی با مراکز چندگانه قدرت و بازیگران اصلی متعدد که هکر ککدام عکالوه بکر
پیگیری اهداف خود بر منافع خود نیز تاکید میکنند ساختاربندی میشود(Carpenter .

)2017,43در این ساختار اگر ایاالت متحده رضایت قدرتهای متحد و نزدی

به خود

را نادیده بگیرد ،به تدریج سبب اییاد عدم موازنه میشود و ن م بینالمللی دچکار تاییکر
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میشود و به سمت تعارض قوا و تععیف قدرت ایاالت متحکده پکیش مکیرود .قکدرت
آمریکا در سایه تعامل با دنیا افزایش یافته استدر صکورت در پکیش گکرفتن سیاسکتهای
یکیانبه گرایانه ،مقاومت در برابر آن اییاد میشود .یکیانبه گرایی ایاالت متحده سکبب
ترویج بی اعتمادی در عرصه بینالملل میشود و به تدریج به سوی قدرتهای رقیکب و
جایگزین پیش میرود و همین سبب به چالش کشیدن قکدرت ایکاالت متحکده میشکود.
یکیانبه گرایی ایاالت متحده سبب میشود ایاالت متحده از تثمین امنیت اروپکا ،ژاپکن و
سایر متحدان خود امتناع کند و از سوی دیگر نقش حفادتی از رژیمهای مالی ،اقتصادی،
زیست محیطی و حتی امنیتی خود را نیز کنار بگذارد ،در این زمکان اسکت ککه اعتمکاد و
انتفاع از آمریکا برای ن ام بینالملل به تدریج تخریب شکده و قکدرت و جایگکاه ایکاالت
متحده رو به افول و تععیف میگذارد (گکزارش راهبکردی ،اندیشککده راهبکردی تبیکین
)1397
الکساندر کولی و دنیل نکسون نویسنده کتاب خرو از هومونی؛ گرهگشایی از ن کم
جهانی آمریکا ( )2020بر این باورند که هومونی ایاالت متحده در حال فروپاشکی اسکت
چرا که دیگر مانند دهه  90قرن بیستم در امور بینالمللکی انحصکار ایکدهها را نکدارد .در

حال حاضر این نقش توسط کشورهایی همچون چین بکه دلیکل خکدمات بکین المللکی و
کم

به توسعه و سرمایهگذاری در مناطقو کشورهای در حال توسعه به چکالش کشکیده

شده است .سازمانهای منطقه ای همانند شانگهای برنامهها و ارزشهای رقبکای آمریککا،
یعنی روسیه و چین را ارتقا میدهند .اصول و ارزشهای لیبرال دمکراسی توسکط رقبکای
غیرلیبرال به چاش کشیده میشود .لیبرال دمکراسی دیگر مشروعیت سکابق را نکدارد ککه
بتوان از آن تقلید کرد(Cooly and Nexon. 2020) .

این افکول قکدرت در تکثمین ککاالی عمکومی امنیکت سکبب اییکاد و بکروز و دهکور
موازنههای نسبتاً میزا (موازنههای سیاسی ،فرهنگ ،اقتصادی ،و )..میشکود .دهکور ایکن
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موازنههای جدید به اییاد رقیب منیر میشود .یکی از رقبای عمکده آمریککا در عرصکه
اقتصاد چین است که پیش بینی میشود در دهههای آینکده اقتصکاد آن از اقتصکاد ایکالت
متحده پیشی بگیرد .یکی از مزیتهای چین به آمریکا نیروی ککار و جمعیکت آن اسکت.
نرخ پایین جمعیت سبب تیدید ن ر در سیاستهای مهاجرتی در ایاالت متحده آمریککا
شده است ().(Huygens. 2017: 83

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

 .4پارامترهای اقتصادی افول ایاالت متحده آمریکا
از ن ر اقتصادی نیز به ن ر میرسد با دهور قدرتهای جدیکد اقتصکادی هماننکد چکین،
برزیل و تا حدودی اتحادیه اروپا ،سبب شده آمریککا دیگکر یککه تکاز عرصکه اقتصکادی
نباشد .در این بین نهادهایی ماننکد بانک

جهکانی ،سکازمان تیکارت جهکانی و صکندوق

بینالمللی پول و نیز گسترش مبادالت الکترونیکی و سکرمایه گکذاری فراتکر از مرزهکای
کشورها سبب کاهش هوومنی ایاالت متحده در عرصه اقتصادی شکده اسکت (آهکویی و
حسینی )53 :1395 ،بحران اقتصادی که آمریکا در دهه ابتدایی قرن بیسکت و یک

بکا آن

مواجه شد نیز در مشروعیت زدایی از قدرت جهکانی آمریککا مکؤثر بکود (قامکت:1397 ،
 )101از ن ر تیارت جهانی نیز شاخ

ایاالت متحده به ویوه در قرن بیسکت و یککم و

پس از سال  2009روند نزولی داشکته اسکت () .Huygens. 2017: 84افکول اقتصکادی
ایاالت متحده آغازی بر افول در سایر حوزهها میشود .دیگر همین افول اقتصکای سکبب
شده آمریکا همانند گذشته نتواند بر متحدین خود تثثیر بگذارد و آنها را تابع خود کنکد.

بحران کرونا به ویوه در کشورهی اروپایی تا حد زیادی نشان دهنکده ایکن افکول و عکدم
تبعیت دربین کشورهای اروپایی بود.

پس از پایان جنگ سرد با وجود خوش بینیهای اولیه ،ایاالت متحده آمریکا چنکدین
دهه رکود اقتصادیو بحرآنهای سیاسی را پشت سر گذاشت .با حمکالت یکازده سکپتامبر
 2001دور جدیدی از درگیریهای ن امی در خار از مرزهکای ایکاالت متحکده آمریککا
آغاز شد .این حمکالت تروریسکتی سکبب تقویکت دسکتگاههای امنیتکی بکرای مبکارزه بکا
تروریسم شده که خود منیر به کاهش اقدامات ایاالت متحده در زمینکه پیشکبرد اهکداف
106

مدنی و حقوق بشر ،و دمکراسی لیبرال در خار از ایکاالت متحکده شکد .در عکین حکال
بحککران مککالی سککالهای  2007و  2008سککبب برجسککته سککازی محککدودیتهای اساسککی
اقتصادی ایاالت متحده شد .این بحران سکبب رشکد نابرابریهکای اقتصکادی و تعکعیف
دولت رفاهی در ایاالت متحده آمریکا شد ().regilme.2019: 159
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 .1-4رشد بیکاری
نرخ بیکاری آمریکا در ماه آوریل سال  2020مطابق گزارش ماهانه وزارت کار این کشور
به  14.7درصد رسیده که البته بخشی از ان هم مربو به ویروس کرونا بود اما حتکی در
صورت عدم گسترش ویروس مذکور بازهم نرخ بیکاری کاهش تمی یافت .نرخ بیکاری
اقلیتهای سیاهپوست و اسپانیایی تبار همچنان بیشتر از سفیدپوستان است .بنکا بکه آمکار
منتشرشده نرخ بیکاری در میان اسپانیایی تبارها و سیاهپوسکتان بکه ترتیکب  17.6و 16.8
درصد است .در نمودار زیر روند بیکاری ماهانه که مویکد افکزایش نکرخ بیککاری در دو
سال اخیر میباشد ،بررسی گردیده است.
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منبع :سایت Statista
نمودار شماره  .5روند نرخ بیکاری آمریکا

با بررسی روند بیکاری در این کشور این مطلب آشکار خواهد شد که میزان بیککاری
در ایاالت متحده به دلیل کاهش میانگین رشد و تعطیلی بیشتر کارخانهها و انتقال برخکی
کارخانهها به کشورهای آسکیایی و نیکز انبکوه جنسهکای ارزان چینکی در بکازار آمریککا،
افزایش یافته است .میزان بیکاری در سال  3٫9٪ ،2000بکوده اسکت .وزارت ککار آمریککا
اعالم کرد میانگین بیکاری در سال  2015به  89٫6افزایش داشته اسکت .در نمکودار زیکر
وضعیت بازار کار و فرصتهای شالی آمریکا قابل مشاهده است.
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منبع :سایت Deloitte
نمودار شماره  .6وضعیت بازار آمریکا و فرصت شالی در آمریکا

 .2-4رشد بدهیها
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سابقه حدود  26تریلیون دالر رسیده است .از زمکان آغکاز بحکران کرونکا تکاکنون دولکت

چهطططار شطططماره

فدرال ،بان

مرکزی و دولتهای محلی برای حمایت از بخشهکای مختلکف اقتصکادی

زمستان 1399

حدود شش تریلیون دالر نقدینگی به بازارها تزریق کردهاند و انت ار میرود در آینده نیکز

پ اپی سی و نه

اقدامات بیشتری هم در سطپ محلی و هم در سطپ کشوری در برابر کرونا انیکام شکود.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم ممکن است میزان بکدهیهای آمریککا بکه دو برابکر ککل
حیم تولید ناخال

داخلی این کشور برسد.
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منبع :سایت zfacts
نمودار شماره  .7روند درصد بدهی به تولید ناخال

داخلی آمریکا

حدود  70درصد بدهی ایاالت متحده آمریکا متعلق بکه داخکل ایکن کشکور ،سکرمایه
گذاران مؤسسات و فدرال رزرو است .حکدود  30درصکد متعلکق بکه نهادهکای خکارجی
میباشد .در شکل ذیل سکاختار بکدهی آمریککا در سکال  2018بررسکی گردیکده اسکت.
همانطور که در نمودار فوق مالح ه میشود حیم بدهی آمریکا بیش از ی
برابر تولید ناخال

و دو دهکم

داخلی آن است و این امر موجب اییاد بحران مالی در بازار سکرمایه

میگردد .همچنین نوسانات قیمت و بی ثباتی را در بازار کاال بکه دنبکال خواهکد داشکت.
(فرانکل )2008

منبع :خزانه داری آمریکا

نمودار شماره  .8ساختار بدهی آمریکا در سال 2018
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در این میان بیشترین بدهی آمریکا مربو به کشکورهای چکین و ژاپکن میباشکد ککه
حدود  10/5درصد از کل بدهی آن را شکل میدهد .نمودار زیر بزرگتکرین بسکتانکاران
این کشور را نشان میدهد (گزارش سایت مارکت واچ)20181
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 .3-4کرونا
بحران کرونا شکل جدیدی از بحران اقتصادی است که بخش حقیقکی اقتصکاد و بخکش
عرضه آن را تحت تثثیر قرار داده است .این بحران برخالف بحرانهای گذشته که بهدلیل
میموعه عواملی چون کاهش تقاضای مؤثر ،کرونا رونکد افکول آمریککا را تسکریع ککرد.
وجهه ایاالت متحده آمریکا به عنوان ی

رهبر جهانی ،به دلیل واکنش ناکارآمد و خرو

از سازمان بهداشت جهانی تععیف شد .عدم رهبری ایاالت متحکده در همکاهنگی بکرای
پاسخ قویتر به این بیماری به عنوان اقدامی غیرمسئوالنه تفسیر شد .در مقابکل چکین بکا
وجود پنهان کردن شیوع ویروس در مراحل اولیه ،در ادامکه ،سکعی ککرد بکه عنکوان یک
عرضهکننده کاالی بهداشتی ،واکسن و خدمات پزشکی در جهکان خکود را معرفکی کنکد.
)(Lee.2020
1. Marketwatch

سیاستهای انبساطی پولی در دورههکای پکیش از بحکران ،یکا مشککالت حاصکل از
حبابهای موجود در بازارهای سرمایه و بخکش اعتبکاری اقتصکاد رخ میدادنکد ،بخکش
عرضه را متثثر مینماید .عبور از این بحران نودهور نیازمند نکوآوری در سیاسکتگذاری
اقتصادی و همچنین روابط تیاری و سیاسی در سطپ جهانی است .در تمکام رکودهکای
قبلی ،رد پای عواملی چون سیاستهای انبسکاطی پکولی یکا اییکاد حبکاب در بازارهکای
سرمایه در دورههای پیش از بحران دیده میشود .امکا ایکن بحکران نکه از بخکش مکالی و
اعتباری اقتصاد که از بخش حقیقی اقتصاد آغاز شده است ،یعنی از انیمکاد فعالیتهکای
اقتصادی و تخریب ساز و کار تولید و تیارت جهکانی .در واقکع بحکران کرونکا اقتصکاد
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آمریکا را به شدت تحت تثثیر قرار داده است به طوری که رشد اقتصادی آمریکا را منفی
نمود.
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منبع :سایت Statista
نمودار شماره  .10تثثیر کرونا بر رشد اقتصادی آمریکا

تکانه ناشی از کرونا تزلزل اقتصاد آمریکا و بحران اقتصادی آن را تشدید نموده و بی
ثباتی را افزایش خواهد داد .همانطور که در نمودار مشاهده میگردد کرونا رشد اقتصادی
را منفی کرده است .سرعت فروپاشکی اقتصکادی را افکزایش داده اسکت (سکایت آمکاری
استتیستا ،ژانویه .)2020

 .4-4نابرابری
نئولیبرالیسم ویوگی ساختار سیاسی و اقتصادی آمریکا است که بر مبنای آن نقش دولکت
در توزیع عادالنه کاالهای عمومی تعکعیف میشکود و در عکوض بخکش خصوصکی از
زندگی اجتماعی ،مقررات زدایی از سیاست و ریاضت اقتصکادی را حمایکت میکنکد .بکا
گذشت زمان در این نوع جامعه سکرمایه داری نئکولیبرال دمکراتیک  ،بخکش خصوصکی
ائتالفهای قدرتمندی با نخبگان سیاسی برقرار میکند و بر مبنای آن قکوانین را بکه نفکع
خود تن یم میکند .این قوانین در خدمت انباشت ثروت بخش خصوصی قکرار میگیکرد.
112

و در مقابل باعث اییاد نابرابری به ویوه برای طبقات پایین جامعه میشود و همین سبب
تقویت بی اعتمکادی بکه ن کام سیاسکی و اییکاد بکی ثبکاتی در جامعکه آمریککا میشکود.
) (Piketty 2014& Regilme. 2019: 102سیاستهای نئولیبرالیسم تبعکاتی از جملکه
گسترش ناعدالتی دارد که این گسترش ناعدالتی منیر به تشدید درگیریهکای اجتمکاعی
میشود .این درگیریها به نوبه خود سبب عقب نشینی دمکراتی
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یکا اشککال دیگکر بکی

ثباتی میشود .بر این مبنا نابرابریهای اقتصکادی فزاینکده و غیرقابکل کنتکرل و نیکز عکدم
تحر اجتماعی میتواند به صورت نارامیهای مدنی بروز یابد و عامل فروپاشی ایکاالت
متحده باشد () .Regilme. 2019: 102از سوی دیگر تععیف سیستمهای رفاهی تحت
حمایککت دولککت میتوانککد سککطپ اعتمککاد عمککومی بککه نهادهککای دولتککی را بیشککتر کنککد
().Huygens. 2017: 84
استیگلیتز بر این باور است که روند اقتصاد در آمریکا منیکر بکه افکزایش نکابرابری و
شکاف عمیق فقیر و غنی میشود .بر این مبنا استیگلیتز معتقد است که این روند منیر به
افزایش ثروت ثرتمندان و فقر بیشتر فقیران میشود ،او نتییه این مسثله را ککاهش ابعکاد
طبقه متوسط میداند .چرا که درآمد این طبقه ثابت است یا افت میکنکد و تفکاوت میکان
آنها و ثروتمندان مدام در حال افزایش است .اختالف درآمد سرپرستان خکانوار از یک
سو به تفاوت دستمزد و ثروت و از سوی دیگر به تفاوت درآمد حاصل از سرمایه کشور
مربو میشود و بی عدالتی در هر دو زمینه در حال گسترش است .با افکزایش نکابرابری
در کل اقتصاد ،بی عدالتی در دستمزدها و حقوقهای پرداختی نیکز افکزایش یافتکه اسکت
(استیگلیتز.)27-25 :1394 ،

نابرابری درآمد یکی از بارزترین شاخ
پنیم کل درآمد به باالی  ٪1میرسد 2.این ی

ها است :در ایکاالت متحکده ،بکیش از یک
سطپ از تمرکز درآمد است ککه تکا دهکه

 2000ایاالت متحده از آن زمان تیربه نکرده بود .قبل از رکود بزرگ .ایکن دو برابکر 30
سال پیش است و رو به وخامت است .از آنیایی که بکه اصکطالح بهبکود پکس از رککود
بزرگ  2009-2008آغاز شد  -به عبارت دیگر ،از آنیایی که اقتصاد ایکاالت متحکده بکه
رشد بازگشت  ٪95 -از درآمد درآمدها به  ٪0 ٪1برتر رسیده است 3.حتی در  ٪1برتکر.
نابرابری وجود دارد ،در حالی که افراد دارای درآمد فوق العاده باال در  0/1درصد بکاالی
خانه  11.3درصد کل درآمد سال  2012را به خانه میآورند که این رقکم سکه تکا چهکار
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برابر تعداد سی سال پیش است .نمودار زیر ضریب جینی و توزیکع در آمکد را همکانطور
که در فوق توضیپ داده شد نشان میدهد.

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

منبع :سایت Statista
نمودار شماره  .11روند ضریب جینی و توزیع درآمد آمریکا

یکی از مصادیق نابرابری در آمریکا را میتوان در فرصتهای شالی دانست .در بهره
منککدی از فرصککتهای شککای در کشککورهای در حککال توسککعه ،اعتراضککات گسککترده در
خصوص پارتی بازیها صورت گرفته و تصور میشکود ککه در آمریککا و اروپکا ایکن.....
برمبنای عدالت صورت میگیرد .این درحالی است که در این کشورها ،دانش آموختگکان

دانشگاههای برتر ،شانس بیشتری دارند و این افراد معموالً دارای والکدین ثروتمنکد بکوده
که در بهترین مدارس تحصیل نمودهاند و احتمال پکذیرش در دانشکگاههای برتکر بکاالتر
میرود .در این کشورها ،دانش آموختگان دانشگاههای برتر ،شانس بیشتری دارند و ایکن
افراد معموالً دارای والدین ثروتمند بکوده ککه در بهتکرین مکدارس تحصکیل نمودهانکد و
احتمال پذیرش در دانشگاههای برتر باالتر میرود.
 .5-4بی ثباتی بازار مسکن
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اقتصاد آمریکا تحت تثثیر وقایع جهانی و عدم اطمینان قرار داشته به طوری که بکر بکازار
مسکن آن نیز به شدت متثثر گردیده است تثثیر میگذارد و اوراق قرضه ایکاالت متحکده
که با اعتبار کامل دولت آمریکا حمایت میشود ،به طکور گسکترده ای امنتکرین سکرمایه
گذاری در جهان تلقی میگردد .هنگامی که سرمایه گذاران جهانی احساس عدم اطمینکان
میکنند ،فرار به حاشیه امن در اوراق قرضه ایاالت متحده وجود دارد ،که باعث میشکود
قیمت آنها باال رفته و نرخ بازده آنها کاهش یابد( .گزارش سایت فرست آم)1

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره ده

شطماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و نه
زمستان 1399

بازار مسکن در آمریکا بهخاطر مواجهه با حباب کم سکابقه قیمکت ملک

بکه شکدت

مستعد واکنش بحرانی به هر نوع شو بیرونی است ،بهطوریکه اکنکون اوضکاع سکخت
اقتصادی مالکان آمریکایی وامگیرنده و همچنین مستاجرهای ناتوان از پرداخت اجاره بها
تحت تثثیر رکود کرونایی ،این بازار را به آستانه ترکیکدن حبکاب قیمکت کشکانده اسکت.

بخش زیادی از وام گیرندگان مسکن در آمریکا به دلیل افت شدید درآمکد ناشکی از ککم
رونق شدن مشاغل به دلیل گسترش ویروس کرونا توان پرداخت قسکط را از ندارنکد .در
این ارتبا اجاره نشین ها نیز توان اجاره را ندارند .در نتییه بی ثبکاتی بکازار مسککن بکه
انتقال مییابد که این امر شبیه افکت شکدید قیمکت مسککن در سکال  2008اسکت .بکازار
مسکن آمریکا به دلیل بحران مالی در سال  2008بکه عکدم پرداخکت وامهکای مسککن و
کاهش قیمت ناشی از ترکیدن حباب دچار رکود بزرگ شکد .نمکودار زیکر رونکد قیمکت
مسکن را نشان میدهد.

1. Firstam
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منبع :سایت Forbes
نمودار شماره  .12روند قیمت شاخ

مسکن آمریکا

 .6-4هزینههای تحریم سایر کشورها
تحریمها عالوه بر تثثیر بر بازارها و مشاغل و صنعت کشورهای هدف ،میتوانند اثکرات
عمیقی فراتر از اقتصاد کشورهای هدف داشته باشند و کشورها و شرکتهای مکرتبط بکا
کشور تحریم کننده یا تحریم شونده را نیز متثثر کنند.
تیربه تحریمهای ایاالت متحده علیه کره شمالی ،روسیه ،ونزوئال و ایران نشکان داده
است که این تحریمها بر روابط اقتصادی آمریکا با اقتصادهای بزرگ دنیکا هماننکد چکین
تثثیر منفی گذاشته و ضرورتاً منیر به همراهی این اقتصادها با آمریکا نمیشود از این رو
چندان کارامد نیستند .وابستگی برخی کشورها مثل چین و هند به نفت ایکران بکه عنکوان
نمونه سبب به چالش کشیدن تحریم نفتی ایران در سالهای اخیر و توسط دولت ترامک
شد در واقع تداخل منافع کشورها سبب میشود دستیابی به اهداف در تحریمها موفقیت
آمیز نباشد). (HARSH V PANT NOUMAAN ANWER2018: 2.
از سوی دیگر تثثیر بسیار منفی بر اقتصاد آمریکا میگذارند و همین سکبب انتقکادات
زیادی از سوی اقتصاددانان داخلی و بازرگانان ایاالت متحکده آمریککا علیکه تحریمهکای
اعمال شده از سوی این کشور علیه سایر کشورها شده است و بسیاری کارشناسان بکیش

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

از آنکه تحریم را ی

ابزار در سیاست بینالملل بدانند آن را ی

ابزار برای موفقیکت در

کارزار انتخاباتی آمریکا میدانند )(khan. 2017بازرگانان آمریکایی نیز معتقدند که تثثیر
تحریمهای محدود و حتی ی

جانبه ایاالت متحده فراتر از بخشهکای هدفمنکد اسکت.

آنها همچنین بر این باورند که تاثیرات تحریمها مدتها پس از برطرف شدن ادامه دارد
چرا که بنگاهها و مؤسسات تیاری آمریکایی به عنوان طرفهای قرارداد غیرقابل اعتمکاد
تلقی شده و کشورها و شرکتها تمایلی به همکاری میکدد بکا آنهکا نخواهنکد داشکت.
کشورهای تحریم شده ممکن است از خرید صادرکنندگان ایاالت متحده آمریکا حتی در
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شرایطی که تحریم وجود نداشته باشد ،خودداری کنند بنابراین به شرکتهای کشکورهای
رقیب مزیت رقابتی در این بازارها میدهد .مبادالت کوبا با کشکورهای اروپکایی پکس از
دهه  1990نشان دهنده این واقعیت است که کشورهای اروپایی در دهه  1990جکایگزین
ایاالت متحده آمریکا در بازار کوبا شدند .از سوی دیگر صادرات از دسکت رفتکه در اثکر
تحریمها به معنای ادامه این کاهش و قطع صادرات پس از پایان دوره تحریمهاست چرا

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط
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که شرکتهای آمریکایی قادر به تهیه قطعات جایگزین یا فناوریهکای مکرتبط نخواهنکد
بود .شرکتهای خارجی نیز ممککن اسکت بکه دلیکل تکرس از اینککه یک

روز مشکمول

تحریمهای آمریکا شوند ،سعی کنند کاالها و فناوریهای واسطه ای آمریککا را در تولیکد
محصوالت خود حذف کنند( Hufbauer, Elliott, Cyrus, Winston. 1997)..

عالوه بر این هدف تحریمهای تیاری کاهش تیارت شامل صکادرات و واردات یکا
هر دو است .تحریمهای مالی با کاهش سرمایه گذاری ،ارز یا اعتبکار بکه کشکور تحکریم
شونده یا باال بردن هزینه اعتبار آن سبب کاهش تیارت میشود .بررسیهای آماری نشان
داده است که در تحریمهای تیاری که صادرات و واردات را شکامل میشکود ،تحریمهکا
سبب محدودیت صادرات کشور تحریم شکونده میشکود در حالیککه واردات بکه کشکور
تحریم شونده تکاثیرات کمتکری از تحریمهکا میگیرنکد .چکرا ککه تمکایالت مرکانتلیسکی
دولتها سبب میشود منافع خود را در جلکوگیری از واردات و اقکدام بکه صکادرات بکه
کشورهای تحکریم شکونده ببیننکد) Hufbauer, Elliott, Cyrus, Winston. 1997)..
تحریمهای اقتصادی میتوانند واکنشهای سیاسی علیه کشکور تحکریم کننکده را تقویکت
کند ،میتواند عامل اتحاد علیه کشور تحریم کننده از سکوی کشکورهای تحکریم شکده و

کشورهای مخالف کشور تحریم کننده باشد ،و در نهایت تحریمهای اقتصادی از طریکق
تثثیر گذاری منفی بر روابط مالی ،سرمایه گذاری و تیاری منیر به خسکارات اقتصکادی
بر شهروندان و مشاغل کشور تحریم کننده و متحدان آن شود(FORRER; 2017: 5) .

از سوی دیگر مطالعات نشان داده بیشترین تثثیر تحریمها بر روابط تیکاری دوجانبکه
بین کشورهاست .به ویوه بین کشور تحریم کننده و تحریم شونده؛ گفتنی اسکت عوامکل
دیگری چون فاصله جارافیایی و میزان مبادالت تیاری پیش از تحریم نیز در ایکن مهکم
مؤثر است .از سوی دیگر تحریم سبب افزایش مناسکبات تیکاری دوجانبکه بکین کشکور
تحریم شونده بکا کشکورهای ثالکث و رقیکب اقتصکادی کشکور تحکریم کننکده میشکود
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) .(Hufbauer 1997در این بین مطالعات نشان داده وقتی تحریم چندجانبه باشد ،تکثثیر
منفی بر جریان تیکارت در سکطپ دنیکا دارد (PETRESCU; 2016: 629) .مطالعکات
کارسو ( )2003نشان داده است تثثیر منفی تحریمها بر تیارت جهکانی آشککار اسکت و
حتی این تثثیر بسیار بیش از جنگهای بینالمللی و درون مرزی است .پکووهش کارسکو
نشان میدهد که حیم تیارت دو جانبه با کشورهای هدف یا تحریم شونده میتواند 59
درصد بیشتر از زمان تحریمها باشد .تحریمهای چند جانبه نیز اگر گسترده باشکد تکا 81
درصد و در صورتی که متوسط باشد تا  56درصد تیارت بینالملکل را ککاهش میدهکد
)(Caruso. 2003; 17

مطالعککات ون برگیی ک

در  1995نشککان داده اسککت کککه پککس از اعمککال تحریمهککا

فرصتهای اقتصادی برای کشورهایی که به هیچ عنوان درگیر این تکنش نیسکتند فکراهم
میشود (Caruso. 2003: 15).هنگامی که تحریم چندجانبه است اختالل در مناسکبات
تیاری همه طرفهای درگیر در تحریم اییاد میشود.
تحریم اغلب در خدمت منافع گروههای تاثیرگذار در داخکل کشکور تحکریم شکونده
است و از سوی دیگر اغلب در داخکل کشکورهای هکدف تحکریم نیکز گروههکایی پیکدا
میشوند که با دولت مستقر مخالف بوده و از تحریم حمایت میکننکد .و ایکن دو گکروه
ذینفع در تحریم میتوانند به واسطه تحریم با هم متحد شوند.

بررسی پارامترهاا
سیاسای-اقتصااا
افول ایاالت متحاه
آمریکا

 .5نتیجهگیری
با توجه به بررسی پارامترهای هومون آمریکا دو دسته از عوامل سیاسی و اقتصادی افکول
آمریکا در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفت .به ن ر میرسد نقا قکوت ایکاالت متحکده
آمریکا که زمانی سبب صعود ایاالت متحده آمریکا به ی

قکدرت هومکون شکده بکود در

دهههای اخیر خود سبب افول این قدرت شده است .بر این اساس با توجکه بکه افکزایش
حوزه نفوذ این قدرت در عرصه جهانی ،هزینههای اقتصادی این حعور نیز افزایش یافته
است و به تدریج با دهور قدرتهای اقتصکادی و ن کامی جدیکد در عرصکه جهکانی بکه
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چالشی جدی برای ایاالت متحده آمریکا تبدیل شدهاند .عالوه بر این منکابع قکدرت نکرم
ایاالت متحده آمریکا که تکیه بر شعارهای آزادی بوده است نیکز بکا توجکه بکه اقکدامات
مداخلککه جویانککه ایککاالت متحککده در کشککورهای مختلککف دنیککا از یک

سککو و اقککدامات

نوادپرستانه در داخل کشور نیز مورد تردید قرار گرفته است این مسثله منیر به تعکعیف
جایگاه رهبری ایاالت متحده آمریکا در عرصه جهانی شده است .ایاالت متحکده آمریککا
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در مقایسه با سایر کشورهای غربی از سیستم رفاهی ضعیف تری برخوردار است که این
مسثله متثثر از سیستم سیاسی این کشور است .ضعف سیستم رفاهی در این کشور منیکر
بککه تعککعیف جایگککاه و مشککروعیت سیاسککی آن در عرصککه داخلککی شککده اسککت .دهککور
قدرتهای رقیب در عرصه جهانی که به تدریج در حال کم کردن فاصله خود با ایکاالت
متحده هستند نیز بر تصمیم سازی های بینالمللی تاثیرگذار بوده است.
پلت فرم اقتصاد آمریکا ،ن ام سرمایه داری است و مبنای ایکن ن کام نیکز اسکتفاده از
مکانیسم بازار در تولید ،تخصکی

و توزیکع اسکت مباحکث و ن ریکاتی ککه ناکارآمکدی

مکانیسم بازار را نشان میدهند عمدتاً روی نقد تئوری مزیت بازار متمرککز میباشکد .در
تئوری مزیت بازار اعتقکاد روی بکر ککارایی مکانیسکم بکازار وککارایی برابکری عرضکه و
تقاضامیباشد .ن ریه تعادل عمومی فرض را بر این بکود ککه تمکام اقتصکاد و بازارهکا در
تعادل قرار میگیرند و نرخ بازدهی اقتصاد ی

نرخ بازدهی تعادلی است تمام اقتصکادها

در تعادل خواهند بود و این مسئله در قالب به ن ریه ارو و دبرو مطرح میشکود .اگرچکه
در ی

بازار عدم تعادل عمومی ممکن است وجود داشته باشکد ولکی مکابقی بازارهکا در

تعادل خواهند بود اما ن ریکه جدیکد ن ریکههای جدیکد بعکد از دهکه  90مکیالدی نشکان

میدهند اقتصادها و خالف آنچه در ن ریکههای تعکادلی فکرض میشکد بکه عکدم تعکادل
خواهند رسید و همواره در عدم تعادل هستند و اگر چنانچه تعادلها مکوقتی هکم شککل
بگیرند این تعادلها به صورت دینامیکی ناپایدار هستند.
روند اقتصاد در آمریکا منیر به افزایش نابرابری و شکاف عمیق فقیر و غنی میشود.
بر این مبنا این روند منیر به افزایش ثروت ثرتمندان و فقر بیشتر فقیران میشود وکاهش
طبقه متوسط میگردد.
اقتصاد آمریکا تحت تثثیر وقایع جهانی و عدم اطمینان قرار داشته به طکوری ککه بکر
بازار مسکن آن نیز به شدت متثثر گردیده است تثثیر میگذارد .بکازار مسککن در آمریککا
بهخاطر مواجهه با حباب کم سابقه قیمت مل
نوع شو
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به شدت مستعد واکنش بحرانکی بکه هکر

بیرونی است ،بهطوریکه اکنون اوضکاع سکخت اقتصکادی مالککان آمریککایی

وامگیرنده و همچنین مستاجرهای ناتوان از پرداخت اجاره بها تحت تثثیر رکود ناشکی از
کرونا ،این بازار را در آستانه ترکیدن حباب قیمت قرار داده اسکت .بخکش زیکادی از وام
گیرندگان مسکن در تیربه تحریمهای ایاالت متحده علیه کره شمالی ،روسیه ،ونزوئال و
ایران نشان داده است که این تحریمها بر روابط اقتصادی آمریکا با اقتصادهای بزرگ دنیا
همانند چین تثثیر منفی گذاشته و ضرورتاً منیر بکه همراهکی ایکن اقتصکادها بکا آمریککا
نمیشود از این رو چندان کارامد نیستند .وابستگی برخی کشورها مثل چکین و هنکد بکه
نفت ایران به عنوان نمونه سبب به چالش کشیدن تحریم نفتی ایران در سالهای اخیکر و
توسط دولت ترام

شد .کرونا تزلزل اقتصکاد آمریککا و بحکران اقتصکادی آن را تشکدید

نموده و بی ثباتی را افزایش خواهد داد .کرونا رشد اقتصکادی را منفکی ککرده و سکرعت
فروپاشی اقتصادی آن را افزایش داده است.
بدهی دولت این کشور به رقم بی سکابقه حکدود  26تریلیکون دالر رسکیده اسکت .از
زمان آغاز بحران کرونا تاکنون دولت فدرال ،بانک

مرککزی و دولتهکای محلکی بکرای

حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی حدود شکش تریلیکون دالر نقکدینگی بکه بازارهکا
تزریق کردهاند و انت ار میرود در آینده نیز اقدامات بیشتری هم در سکطپ محلکی و هکم
در سطپ کشوری در برابر کرونا انیام شود .از زمان پایان جنگ جهانی دوم ممکن است
میزان بدهیهای آمریکا به دو برابر کل حیم تولید ناخال

داخلکی ایکن کشکور برسکد.
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بنابراین ،بر اساس عوامل یاد شده انت ار افول برتری اقتصاد آمریکا در سالهای اتکی دور
از انت ار نخواهد بود.
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