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 تعالیبسمه

 چکیده  
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 مقدمه 

تیجه در ن برد.اجتماعی و اقتصادی رنج می -های سیاسیدر حوزه آشفتگیایاالت متحده از  ،ورود جو بایدن به کاخ سفیدهمزمان با       

طلبان رید و برتشتبعیض نژادی در جامعه تشدید شکاف نخبگان سیاسی افزایش یافت؛  ،دوره چهار ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ

ر گیری ویروس کرونا، بوه بر ای  همهبیشتری به دست آورند. عالآمیز و غیر قانونی جرئت سفیدپوست برای انجام اقدامات خشونت

داعیه رهبری جهانی های گذشته در دههبه عنوان رئیس جمهور کشوری که  ،اکنون جو بایدن و مشکالت اقتصادی ای  کشور افزود

بلکه  نماید،میکه نه تنها غلبه بر آنها در دوره چهار ساله بعید . مشکالتی ای مواجه استبا مشکالت داخلی و خارجی عدیده ،داشته

از  آمریکا در حال حاضر،شش چالش عمده  بررسی اجمالی به ای  نوشتار وجود دارد. نیز به ویژه در بعد داخلیآنها احتمال افزایش 

رغبتی متحدان خارجی به نقش آمریکا در عرصه اعتمادی و بیانفکاک جامعه و بدبینی مردم به زمامداران و سیستم حکومتی تا بی

     .ختصاص داردجهانی ا

 اعتمادی مردمبدبینی و بی 

، دونالد ترامپ، رئیس جمهور شتریبمردمی  یرأ ونیلیم هفت الکترال و یرأ 306با  دنیباآمریکا، جو  2020انتخابات در نتیجه         

حمله به کنگره در روز اعالم نتیجه ی مردمی ترامپ، و التهابات بعد از انتخابات به ویژه أمیلیون ر 47در همی  حال  1وقت را مغلوب کرد.

اکی ح هاینظرسنج  یآخراز سوی دیگر  .شده است یدوقطب قاًیعم کایآمرحاکی از آن است که جامعه  ،)ششم ژانویه( رسمی انتخابات

یجمهوربه ویژه در میان  یانداز منفچشم ای . قرار دارد یاشتباه ریدر مس شانکنند کشوریها فکر مییکایدرصد آمر 75از آن است که 

بر ای  باورند  خواهیجمهور 10هر از نفر هفت دهد نشان میهمچنی  نتایج نظرسنجی  است. افتهی شیافزا یخواهان به طور قابل توجه

ی چالشآیند. به شمار می میچالش عظ کی دنیبا یبراها اکنون خود آمریکایی  یبنابرا 2است.نبوده  یقانوندر انتخابات  دنیباپیروزی که 

نیروهای نظامی پیرامون نهادهای دولت فدرال و محوطه برگزاری مراسم استقرار یافتند که برای مهار آن در روز تحلیف رئیس جمهور، 

 نویه شوند.احادثه ششم ژ احتمالی نظمی و تکرارتا مانع هرگونه بی

 کشورشان گیریجهتها درباره دیدگاه آمریکایی

 
و  ین اساسبه قانو پایبندیو  یمشترک، وفادار یشهروند یبازگرداندن نوعبر ای  باور است که  یاسیس ستیشروم، استراتژ رابرت       

 جامعهدو قطبی ایجاد شده در به  دنیاریاست جمهوری بالبته باید توجه داشت که  3های بایدن است.سی از بزرگتری  چالشدموکرا

                                                           
1  .  https://edition.cnn.com/election/2020/results/president 

2  .  https://www.npr.org/ 2021/01/22/959312357/6 -numbers-that-show-president-bidens-greatest-challenges 

3  .  https://news.usc.edu/180738/joe-biden-inauguration-trump-covid-jobs-usc-experts/ 
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 بیر جهان آسکشور دای  بهبود موقعیت و داخلی به مشکالت  یدگیرس یدولت برا توانبه  یفعل ینابسامانخواهد داد و ن انیپا ییکایآمر

 رساند.یم

  کروناویروس انسانی تلفات 

بود که  یستیاز هر اقدام ترور شتریب ،وارد کرد کایبه آمر روسیو  یکه ا یخسارت ی،کارنگ ادیعضو ارشد بن لر،یم دیویآرون دبه گفته      

که اند مبتال شده 19کووید  به ییکایآمر ونیلمی 26حدود بهم (  ششم – 2021ژانویه  25مطابق آخری  آمار ) 1فکرش را بکند! یکس

  2اند.هزار نفر جان خود را از دست داده 143 بیشتر از از ای  تعداد

 
د واکس  کروناست. رئیس جمهور جدی دوز ونیلیو استفاده از صدها م دیتول یبرا یراه افت یدر گرو  دنیبا یاسیسرنوشت سحاال       

 یپرداخت کمک نقددر  عیو تسر ییغذا یهاکمک شیافزا ،ونیناسیشتاب دادن به واکس یبرا نخستی  روزهای کاری خود،در آمریکا 

هزار نفر هم فراتر  600کشور ممک  است از   یکرونا در ا روسیهشدار داد تلفات وو امضا کرد  ییفرمان اجراچندی   ،هاییکایبه آمر

 3برود.

  یاقتصادبحران  

توصیف  ریناپذانیپا یکابوسکرونا را  ،کایآمر یو حقوق اساس یتحول فرهنگ و کارشناس یاسیدوندس رنتل ، استاد علوم س سونیآل     

با نرخ  2020 سال 4ده است.مجامعه آمریکا پدید آ ای درسابقهیب باً یتقر یدیناام و یاقتصاد یشورش و آشفتگکرده که در نتیجه آن 

و هفت دهم  14ها شغل به . ای  رقم بعد از گسترش ویروس کرونا و از دست رفت  میلیونآغاز شد سه و شش دهم درصدی یکاریب

یکی از اعضای  ایخودشان  ندیگویها مییکایسوم آمر کیدود ح 5.رسیدسال گذشته  70در حداقل  یکارینرخ ب  یباالتردرصد یعنی 

                                                           
 13/10/99-. آرون دیوید میلر، عضو ارشد بنیاد کارنگی، خبرگزاری صدا و سیما 1

2  .  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ 

 4/11/99نفر برسد،  هزار 600. بی بی سی، بایدن: شمار قربانیان کرونا در آمریکا ممک  است به  3

4  .  https://news.usc.edu/180738/joe-biden-inauguration-trump-covid-jobs-usc-experts/ 

5  .  https://www.washingtonpost.com/business/ 2021/01/08 /jobs-report-unemployment-december- 2020/  



 

4 
 

ده میلیون و  متحده االتیارسمی ، طبق آمار اکنون .نداخود را از دست دادهیا درآمد شغل ویروس کرونا  یریگهمه لیبه دلخانواده آنها 

  1.درصد( 7/6)نرخ بیکاری  هستند کاریکارگر بهزار  700

 در هفت دهه گذشته هاآمریکایی نرخ بیکاری

 
و هشت دهم  15یعنی ، ییکایآمرهزار  800میلیون و  26محاسبه کرده است که حدود  یاقتصاد یهااستیموسسه س از سوی دیگر،    

  2اند.کرونا با بیکاری، کسر ساعت کار یا عدم پرداخت حقوق مواجه شده یریگهمه لیکار، به دل یرویرصد ند

 نژادیایش نگرانی درباره روابط زاف 

 بر ای  باورند که ییکایآمر دپوستانیدرصد سف 46پوستان و اهیدرصد س 36گالوپ، فقط نظرسنجی موسسه نتایج آخری  طبق       

مرکز  ریو مد انگذاریرومرو، بن یندیم 3است. شیسال پ 20از  زانیم  یخوب است. هر دو رقم کمتر یحداقل تا حدود نژادی  یروابط ب

دام   یاخلد سمیبه ترورموجود در جامعه آمریکا بر ای  باور است که ای  نژادپرستی  ینژادپرستبا جسورانه خواندن  ،ریفراگ یدموکراس

تقویت  یرا، به تالش بندهیدر آتشدید آن از  یریجلوگبا ای  پدیده و دور هم جمع شوند تا ضم  مقابله  دیباها بنابرای  آمریکایی .زندیم

 یساختار یتنژادپرس باید مقابله با  کایآمرهم معتقد است دولت  تیو قوم ییکایمرپاستور، استاد مطالعات آ مانوئل ادامه دهند. یدموکراس

 یستمیس یاقتصاد یبه نابرابر یدگیرسمند ازینمهم   یارا در دستور کار قرار دهد. از منظر وی  دپوستیسف انطلبیخشونت برترو 

 4است.

 

                                                           
1  .  https://fas.org/sgp/crs/misc/R46554.pdf 

2  .  https://www.epi.org/blog/the-economy-president-elect-biden-is-inheriting- 26-8 -million-workers- 15-8 -of-the-workforce-

are-being-directly-hurt-by-the-coronavirus-crisis/ 

3  .  https://news.gallup.com/poll/1687/race-relations.aspx 

4  .  https://news.usc.edu/180738/joe-biden-inauguration-trump-covid-jobs-usc-experts/ 



 

5 
 

 

 بالیای طبیعی 

 13، یریطوفان گرمسمورد  هفت شاملای  بالیا بالیای طبیعی در ایاالت متحده است. وقوع رویداد، رکوردار  22با  2020سال        

از دو  شیب؛ در برداشتدالر خسارت  اردیلیم 95در مجموع  که بود یسوزمورد آتش یک و یمورد خشکسال یک، دیمورد طوفان شد

 دالر اردیلیمو نیم  16با غرب  یسوزآتش و دالر اردیلیم 19با  دالر. طوفان لورامیلیون  700میلیارد و  45یعنی  ،ساله 41  یانگیبرابر م

 نهیهززیست محیطی بوده است که فاجعه  285شاهد  متحده االتی، اتاکنون 1980از سال  .بود 2020 هایدادیرو  یتربارخسارت

 1.میلیون دالر است 875یک تریلیون و  از شیب آن یتجمع

 

 

 متحدان  رغبتیبی 

                                                           
1  .  https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2020-us-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-

historical 
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ان حمله اعتمادی تنها با زمرغبتی و بی)ای  بی را به ای  کشور دارند رغبتمطابق نظرسنجی پیو در حال حاضر، متحدان آمریکا کمتری  

 2درصد است. 35کمتر از  ،شش متحد مهم خودامتیاز آمریکا نزد میانگی  بر اساس ای  نظرسنجی  1.آمریکا به عراق قابل مقایسه است(

 

 بندی جمع 

 شیمشاغل و افزا یلیتعط ؛اندهدرگذشتکرونا  روسیوناشی از  ریگهمه یماریبابتالی به  لیبه دل ییکایآمر تاکنون نزدیک به نیم میلیون

و فتاده به خطر ا ییکایآمر یدموکراس؛ ختهیبزرگ را به هم ر یشهرها یعدالت نژاد یگسترده برا تظاهرات ؛اقتصاد را فلج کرده یکاریب

همه اینها در کنار دیدگاه منفی سایر کشورها و به ویژه . ه استبا تقلب برنده انتخابات شد دنیدهندگان معتقدند بایأاز ر یادیز تعداد

  یترمتنوعشود بایدن گفته میشرایط دشواری را برای بایدن رقم زده است.  ،المللمتحدان آمریکا به نقش ای  کشور در عرصه بی 

محدود  یضافبرای بهبود دیدگاه برابری نژادی در جامعه آمریکا کافی نخواهد بود.   یداده است، اما ا لیتشکتاریخ ایاالت متحده را  نهیکاب

و درمان  بهداشت یهامانند مراقبت یرا که خواهان اقدامات گسترده دولت در موضوعات یخواهانی، احتمااًل ترقیاسیمانور س یبرا یو

المللی ات بی به توافقاند که آمریکا مشاوران رئیس جمهور جدید وعده داده بهبود موقعیت جهانی،برای خواهد کرد.  دیام هستند، نا

را در دستور  کایآمر- یمجدد روابط چ یاز افغانستان و بررس کایآمر یروهاین هیجهان، تخل یهایدموکراس یدهسازمانبازخواهد گشت و 

تر از آن چه هست، خواهد کرد. ایاالت متحده مشکالت را پیچیده دارتب یاسیس فضایکار قرار خواهد داد. اما باید توجه داشت که 

به ویژه  دنیبلندپروازانه با یهابرنامه یبرا یمانعتوانند همچنان میخواهان در انتخابات نوامبر بهتر از حد انتظار عمل کردند و  یجمهور

 در حوزه روابط خارجی باشند. 

                                                           
1  .  https://www.pewresearch.org/global/ 2020/09/15 /us-image-plummets-internationally-as-most-say-country-has-handled-

coronavirus-badly/ 

 درصد 26، آلمان 35، کانادا 41، انگلیس31، فرانسه33، استرالیا 41. ژاپ   2


