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  چکیده  
بشر را تحت تأثیر  شود که همه ابعاد زندگی های مهم حال حاضر جهان شناخته می پاندمی کرونا یکی از پدیده

قرار داده است. این پاندمی عالوه بر اینکه مسائل مربوط به بهداشت و سالمت را در کانون توجه اندیشمندان 
هـای  قرار داده، از منظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز پیامدهای متعـدد و متفـاوتی داشـته کـه در حوزه

رغم برخورداری از امکانات و  هبهای جهانی نیز  . قدرتاست  ها را در معرض فشار قرار داده مختلف، دولت
مصون نگه دارند. آمریکا که پس از پایان جنگ  ١٩اند خود را از پیامدهای کووید  های بسیار، نتوانسته توانایی

الملل مطرح کرده، تحت  عنوان یگانه هژمون در نظام بین سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خود را به
برای  ١٩قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی پیامدهای کووید  ١٩امدهای کووید تأثیر پی

چـه  ١٩آمریکا در سه حوزه سیاست، جامعه و اقتصاد است. سؤال اصلی پـژوهش ایـن اسـت کـه کوویـد 
ت کـه پیامدهایی برای آمریکا از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است؟ فرضیه پژوهش این اسـ

ها در  های آمریکا در سه حوزه مذکور شده است. روش گردآوری داده پاندمی کرونا موجب آشکار شدن چالش
  ـ تحلیلی است. ای و روش تحقیق نیز از نوع توصیفی  این پژوهش از نوع اسنادی ـ کتابخانه

  واژگان کلیدي
  کرونا، آمریکا، سیاست، اقتصاد، جامعه 

                                                                                                                                         
  الملل نیو پژوهشگر روابط ب یاسیعلوم س یدکتر .١
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  مقدمه
کـه  یاسـیتبعـات س ای یاجتماع یها یاثرگذار علت و گسترده به ریفراگ یها یماریبدر طول تاریخ برخی 

- ها شـده تمـدن یو حت ها یورتامپرا ای یاسیس یها نظام یا اضمحالل نحطاطموجب انقراض، ا اند، اشتهد
 حیمسـ الدیاز م شیسال پ ۵۰۰۰مربوط به حدود  خیشده در طول تار ثبت ریفراگ یماریب نیتر یمیقد .اند

 Hamin Manghaبـه نـام  یشناسـ باستان تیسـا کیکه اکنون در چین روی داد  یا در دهکدهاست که 
کـه  داشـت یچنان سرعت و کشندگ یماریب نیا ،موجود یها در آنجا قرار دارد. بر اساس اسناد و گزارش

  نکـرد ور در آنجـا ظهـ یتمـدن زیـها ن سـال ینبـود و بـرا اریـدر اخت یزمان کاف انیمتوف یسپار خاک یبرا
)“The Excavation of the Neolithic Site at Hamin Mangha in Horqin Left Middle 

Banner, Inner Mongolia in 2011,” 2014(زیـن حیمسـ الدیاز مـ شیاول سده پنجم پـ  مهی. در ن 
 الدیاز مـسـوم پـس   . در سدهکردوارد  ،آتن ونان،یمهد تمدن  به یریناپذ لطمات جبران ریفراگ یماریبیک 

هـزار تـن  پـنجظهور کرد که گزارش شده است روزانه  Cyprianبه نام طاعون  یریفراگ یماریدر روم ب زین
  .).of the Worst Epidemics and Pandemics in History, n.d 20( کشاند یرا به کام مرگ م

بـر  یا ردهنـاگوار و گسـت رثـاآ خیاست که در طـول تـار ی دیگریها یاز پاندم ١آفت بزرگ لندن
درصـد شـهروندان  ٥/٢موجـب مـرگ  یالدیدر قرن هفـدهم مـ یپاندماین ه است. شتجوامع گذا

اول و  یمتحده در جنگ جهان یشدگان پادشاه کشته یدرصد ۲با آمار  سهیانگلستان شد که در مقا
 بـاال ،دوم یدر جنـگ جهـان یپادشـاه نیـشـدگان ا کشـته یدرصد ۱آمار  نیهمچن

ً
 ییآمـار نسـبتا

ای بود که چالز دوم برای حفظ تاج و تخت مجبور شـد . عمق این فاجعه به اندازهشود یم محسوب
هجـدهم،  در سـده یطـاعون بـزرگ مارسـ ).Lord, 2014لندن را ترک و این شهر را تخلیه کنـد (

فلـج اطفـال  یدمیدر عصر مدرن، اپو همچنین  در سده هجدهم ایالدلفیو تب زرد ف یطاعون روس
  دوم سـده  مـهیدر ن ییایآس یآنفوالنزا ستم،یدر سده ب ییایاسپان یآنفوالنزا ستم،یسده بدر  کایدر آمر

 نیـجملـه ا از تـوان یمـ )سـتین هـا یمـاریب ریآن ماننـد سـا وعی(اگرچه شـرا  دزیا یماریب ستم،یب
 بـهتـوان نیز می رتأخم دانست. در دوره ،اند بوده یاسیو س یگسترده اجتماع رثاآ یکه دارا ها یماریب

و  یجنـوب یکایدر آمر کایو ز ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۴ یها ، ابوال در سال۲۰۰۹در سال  یخوک یآنفوالنزا
  اشاره کرد. ۲۰۱۵در سال  یمرکز

بـا گذشـت مـدت  وظهـور  نیدر ووهان چ ۱۹ دویکو ایکرونا  دیجد یپاندم ۲۰۱۹در دسامبر 
تـا کنـون لطمـات  شیپ یاندو  سال کیگیری کرونا از  . همهکردخود  ریجهان را درگ یزمان کوتاه

 اسـت. ههـا وارد کـرد به کشـورها و ملتناپذیری را  جبران یو اجتماع یبهداشت ،یاسیس ،یاقتصاد

                                                                                                                                         
1. Great Plague of  London 
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ای جهانی تحـت تـأثیر خـود قـرار داده  پاندمی کرونا از ابعاد مختلف کشورها و جوامع را در گستره
  اند.کنش نشان دادههای مختلف و متفاوت به آن وا صورت است و کشورها و جوامع نیز به

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرگذاری کرونا بـر سـه بعـد سیاسـت، جامعـه و اقتصـاد در  
آمریکاست. در این راستا تالش شده است تا نشان داده شود کـه آیـا ایـن پانـدمی موجـب افـزایش 

  شود.توانمندی یا کاهش قدرت این کشور می
گونـه  شـده، هیچ هـای انجامالعه، طـی بررسـیمورد مط در خصوص ادبیات پژوهشی در زمینه

زبان  زبان یافت نشد. در ادبیـات انگلیسـی پژوهش دانشگاهی و تحلیلی مستقلی در ادبیات فارسی
و  هرکدام از یـک منظـر و زاویـه ایـن موضـوع را  هایی به اثرگذاری کرونا بر آمریکا پرداختهپژوهش

مشخص در خصوص اثرگذاری کرونا بر سه سـطح  صورت مستقل و اند. با این حال به بررسی کرده
هـا از قابل ذکری صورت نگرفته است. برخی از این پـژوهش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مطالعه

 & Tanانـد (متحده به این پدیـده نگریسـته  های پیش روی ایاالتمنظر قانونی و حقوقی و چالش

Kesselheim, 2020و قطبی شدن جامعه و انعکـاس آن در  ) و برخی دیگر نیز از حیث حاکمیتی
پـردازد و رو این پژوهش به یک موضوع مسـتقل مـی ). ازاینHart et al., 2020ها (اخبار و رسانه

  کند خأل پژوهشی موجود در این زمینه را برطرف کند.تالش می

  یو اجتماع یاسیس رثاآو  ها یپاندم
تـر بیمـاری یـا مـایز آن از مفهـوم کلـینخستین گـام در ایـن پـژوهش تبیـین مفهـومی پانـدمی و ت

عنوان عامـل  بـه یدوره زمـان کیـدر  یمـاریب کیـ. اگرچه ممکـن اسـت های مسری است بیماری
پژوهش نوع  نیا ۀمطالع اما در موضوع مورد ،بحران در سالمت افراد محسوب شود کی ایومیر  مرگ
 یرابـ یرو ارائـه مطـالب . ازایننامند یم یپاندم ایگیری  نظرند که آنها را همه مد ها یماریاز ب یخاص
 یمختلف برا یها یپاندم یخیدر خصوص سوابق تار ییها یبررس نیاصطالح و همچن نیا فیتعر
دو قسـمت  رنـدهیبخـش از پـژوهش دربرگ نیراستا ا نیاست. در ا یربهتر بحث الزم و ضرو نییتب

و در بخـش دوم تـالش  خواهـد شـد هپرداخت یپاندم یمفهوم نییاست که در قسمت نخست به تب
و  یاسـیس رثـاآکـه  خیداده در طـول تـار رخ یهـا یپانـدم رهابـرد یاجمـال یبه ارائه مباحث شود یم

  .ودپرداخته ش ،اند داشته یاجتماع
 ؛اسـت یو اساسـ یمحـور ۀکلیـدواژ ،گیری آن، همـه یمعادل فارسـ ای یپژوهش پاندم نیدر ا

اطـالق  یزیـبه چه چ یبه چه معناست و پاندم یاست که پاندم نیبخش ا نیا یرو سؤال اصل ازاین
آن بـه  یسیانگل شهیگیری است که ر همه یمعنا به یدر زبان فارس کیپاندم ای یواژه پاندم شود؟ یم
 ایـدربرگـرفتن  یمعنـا بـه pan  گـردد. واژه می بـاز demosو  Panمرکب از دو واژه  یونانیواژه  کی
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 تـوان یمـ ینولوژیو ترم ینظر لغو از نیانسان است. بنابرا ایمردم  یمعنا به demos  و واژه تیشمول
  هاست. انسان ایمردم   رندهیگرفت که دربرگ یزیچ یمعنا را به یپاندم

پهنـه  کیـکه در  شود یاطالق م ای یماریبه ب کیپاندم ای یپاندم ی،پزشک یدر اصطالح تخصص
 اثرگـذار اسـت یانسـان  از جامعـه زیـادی اریبر درصـد بسـ جهینت و در دهد یرخ م ییایگسترده جغراف

)Peters, 2013: 432 .(آن دو عامـل   که مشخصه شود یاطالق م یماریب کیبه  یپاندم  واژه رو نیازا
. اگرچـه گـذارد یجامعـه مـ ایـها  از انسـان یادیـز تیاست که بر جمع ریثاآو  ییایجغراف یگستردگ

 یاضـیر یها را بـر اسـاس شـاخص ییایـمحـدوده جغراف کیـهای  گیری همـه ایـ ها یپاندم توان ینم
 تـوان یبا آمار و ارقـام نشـان داد، امـا مـ یریاثرپذ یها را برا از انسان یتعداد ایدرصد  ایمشخص کرد 

 کیـعنوان  بـه یبر جوامـع انسـان ای ییایجغراف یها را در پهنه ها یماریب یاثرگذار زانیم یصورت کل به
 یپانـدم تـوان ینمـ ار یمسـر یمـاریاساس، هر ب نیمحسوب کرد. بر ا نهیزم نیدر ا یشاخص عموم

دسـت   ایـن از ییهـا یماریفلج اطفال و ب ،یفصل یها یسرماخوردگ دز،یمانند ا ییها یماری. بدانست
را بر اسـاس سـرعت  ها یشود که پاندم جادیتصور ا نی. اگرچه ممکن است انیستند ها یدر زمره پاندم

کـه د کـرتوجـه  دیـامـا با ،مشخص کرد توان یم یانسان  معهجا کیدر  ای ییایپهنه جغراف کیدر  وعیش
 ،انتقـال ای وعینظر سرعت ش از شوند یدر نظر گرفته م یعنوان پاندم بهکه  ها یماریب یممکن است برخ

 یشـاخص بـرا کیـعنوان  گیری بـه همـه ایـرو گرچه سرعت انتقال  باشند. ازاینداشته ن ییسرعت باال
 نیـرو در ا ازایـن .سـتین یپاندم کی ییشناسا برایکننده  عامل تعیین اما ،شود یمحسوب م ها یپاندم

 دهند یرخ م ییایگسترده جغراف  پهنه کیهستند که در  ها یماریآن دسته از ب یپژوهش، منظور از پاندم
 نیـگیری در ا همـه ایـاگرچه عامل سرعت انتقـال  .کنند یخود م ریها را درگ از انسان یادیز تیو جمع

از مشخصـات  یکـیعنوان  بـه زیـعامـل ن نیپژوهش ا نیاما در ا ،ستیکننده ن تعیین یعامل ها یماریب
  .شود یدر نظر گرفته م ها یپاندم یبرا یلیتکم

  چارچوب نظري
مفهـوم  زیـن ی. برخـتسـا یو اجتماع یاسیدر مطالعات س یو اساس یاصل میاز مفاه یکیقدرت 

علـم کسـب و  اسـت،یعلـم س ،آنهـا دیاند. از د دانسته یاسیس دیجد  یۀنظر یقدرت را مفهوم اساس
 اسـتیس  شناسـان، قـدرت را هسـته اسـتیاز س یاریراستا بسـ نیاست و در ا یاسیحفظ قدرت س

 کنـد، یمـ زیروابـط آنهـا متمـا رسایها را از  انسان یاسیاعتقادند که آنچه روابط س نیو بر ا دانند یم
کسب قدرت، حفظ  یگوناگون مبارزه برا یها مبارزه احزاب و حکومت ،یمعن نیقدرت است. در ا

معتقد اسـت  زین استیعلم س مشهور شمندیاند ،مورگنتا ی.. هانس جاست قدرت شینما ایقدرت 
فهـم  دیـقـدرت، کل یدر راه قدرت است و شناخت درست مبـارزه بـرا یا ملل مبارزه انیم استیس
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  .)٨٨: ١٣٨٤(عالم،  شود یمحسوب م یاسیمسائل س
دانسـت کـه  یزیاجبارآمریو غ زیاجبارآم یقدرت را مجموعه منابع و ابزارها نتوا یمجموع م در

. حفـظ منـابع رنـدگی یکار م و آنها را به برند یخود از آنها بهره م یها ژهیانجام کارو یها برا حکومت
 نیـاسـت. در ا یاسـیس شترین مباحـث دانـ آنها و مبارزه بر سر تصرف آنها از مهم عیقدرت و توز
 یمعنـا تنهـا بـه استیاست که س نید اکربه آن توجه  یدبا که در خصوص قدرت  یمهم  لهراستا مسئ

بر سـر  دیبا استمدارانیبلکه س ستیو اداره جامعه ن یحکومت یها ژهیانجام کارو یکاربرد قدرت برا
  .)٣٣: ۱۳۸۶(بشیریه،  منازعه شوند ریدرگ زیخود ن نیآن منابع با رقبا و مخالف

قـرار داد کـه  ییدو مفهوم از قدرت را مـورد شناسـا توان یهای آن م لفهدر خصوص قدرت و مؤ
ای به هـم گـره  گونه و قدرت به یرهبر ،یجوزف نا دیقدرت سخت و قدرت نرم. از د :اند از عبارت
تأثیرگـذاری بـر رفتـار  ییقدرت توانـا ،دیگر  عبارت کرد. به جداآنها را از هم  توان یاند که نم خورده

 :آن وجـود دارد کسـب یبرا یاست که سه روش اساس دیخواه یدست آوردن آنچه م به یبرا گرانید
وادار کـردن  یبـرا قیبه انجـام خواسـته، اسـتفاده از تشـو گرانیاجبار د یبرا دیاستفاده از ابزار تهد

ها. قـدرت نـرم بـر  انجـام خواسـته یبـرا گـرانینهایت جذب کردن د به انجام خواسته و در گرانید
تفاوت قدرت سخت و قدرت نرم در  نیاست. بنابرا یمبتن گرانید یها تیل دادن به اولوشک ییتوانا
 یمعنـا د که دادن صفت سخت و نـرم بـه قـدرت بـهکرتوجه  دیاما با؛ آن است یریکارگ به یها وهیش

 شـود یتالش مـ هاآن قیدارد که از طراشاره  ییبه ابزارها شتریبلکه ب ،ستیآنها ن انیم زیو تما ییجدا
معتقـد اسـت قـدرت  یاساس جوزف نا نید. بر همکر لیمتما ها استیس ایها  را به خواسته گرانید

بـه  دنیرسـ یفـرد بـرا ییاز توانـا ییها هر دو جنبـه رایاند؛ ز خورده وندیسخت با هم پ تنرم و قدر
 یجـوزف نـا .)٤٢-٤٤: ١٣٩٥ند (نای، پاپ و دیگران، سته گرانیتأثیر بر رفتار د قیهدف، از طر

آنها در دو سـطح رفتـار و   سهیمشخصات قدرت سخت و نرم به مقا بارهبهتر در نییتب کی  ارائه یراب
  ).٤٤: ١٣٩٥(نای، پاپ و دیگران،  منابع پرداخته است

  
  مثال  منابع  رفتار  نوع قدرت
  کاریزما، امتناع الگو  های ذاتی روابط ویژگی  جذابیت و به عضو پذیرفتن  قدرت نرم

  و ترغیبتهدید   قدرت سخت
تهدیدها، ارعاب، جایزه و 

  پاداش
اجرت، ارتقا و 

  جبران

 زین یو گاهکنند  می تیرا تقو گریکدیقدرت نرم و قدرت سخت  یگاه ،گونه که گفته شد همان
 یتداخل دارند. تقر گریکدیبا 

ً
صـورت  دارد. به ازیـخـاص از قـدرت نـرم ن یا به درجـه یهر رهبر با

وجـود دارد کـه  یاریاثرگذارند و مـوارد بسـ گریکدی یدرت رودو بعد ق نیگفت ا توان یمشخص م
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قـدرت  بیـترک یبـرا ییتوانـا ی. جـوزف نـاکند یم فیسخت و قدرت نرم را تضع قدرتعمل به 
 شـامل سـه منبـع فرهنـگ، . نامد یسخت و قدرت نرم را قدرت هوشمند م

ً
منابع قدرت نرم اصـوال

گذاری در  ثر سیاسـتؤو م یضرور   مؤلفهقدرت  نیو ااست  یخارج استیو س یفرهنگ یها ارزش
ماننـد حـوزه  ییهـا حوزه تـوان یمـ یصورت کلـ به نی. بنابرارود یشمار م به یعصر اطالعات جهان

 ،یفرهنگـ یهـا قـدرت سـخت و حـوزه فرهنـگ، ارزش حـوزهرا در  تیـاقتصاد و امن ،گری نظامی
قـدرت نـرم  یها زارها و جلوهاز ابرا ) نمایاوقات صنعت (مانند صنعت س یغالب و گاه یهنجارها

  کرد. یتلق
. کشـد یو آن را به چالش مـ شود یبر قدرت سخت م یاوقات قدرت نرم موجب اثرگذار یگاه

سخن گفت. آمریکا آن بر قدرت نرم و سخت  یسپتامبر و اثرگذار ۱۱از حمالت  توان یمثال م رای ب
وارد  سـمی، گفتمـان مبـارزه بـا ترورمتحـده  سـپتامبر در ایـاالت ١١ یسـتیدنبال وقوع حادثه ترور به
کشور توانست افکـار  نیا ،المللی بین ینهادها یهمراه ۀجیکشور شد و در نت نیا یخارج استیس

همـراه  یادیـتـا حـدود ز ۲۰۰۳و عراق در سال  ۲۰۰۱حمله به افغانستان در سال  یرا برا یعموم
عراق  در ها ستیترور دنیکش ریصوبه ت یرا برا یمتعدد یها لمیف وودیصنعت هال منظور نیدبکند. 

رسانه گفتمـان مبـارزه بـا  قیصورت گسترده از طر به آمریکادولت  نیکرد و همچن دیو افغانستان تول
شـدت مـورد  بـه آمریکـا یها استیداد. اما در دوران اشغال افغانستان و عراق س جیرا ترو سمیترور

 توان یمبنا م نیکشور بوده است. بر ا نینرم ا امر کاسته شدن از قدرت نیا ۀجیانتقاد قرار گرفت و نت
 یکـیکه  یهای قدرت سخت وجود دارد و در صورت های قدرت نرم و مؤلفه مؤلفه انیگفت تعامل م
  شود. فیکشور تضع کیممکن است قدرت هوشمند  ،غلبه کند یگریاز آن دو بر د

 ،درت سـخت و نـرمهای قـ بـر مؤلفـه یاسیس یها کینامیو د ها ییایپو یخصوص اثرگذار در
ویژه در حـوزه  امـر بـه نیـ. اردیـگ یمـانجام  یانجیم یرهایمتغ قیاز طر یاثرگذار نیاوقات ا یگاه

نظـام  کیکه نام برد  ییها از چالش توان ینمونه م رای. بکند یشدت صدق م های قدرت نرم به مؤلفه
دست بـه  هاانند آن با آنو م یو رفاه یاجتماع یها اقتصاد، صنعت، آموزش، برنامه حوزهدر  یاسیس
 نیو همچنـ ابدیکاهش  یاسینظام س یکه قدرت رهبر شوند یها موجب م چالش نیاست. ا بانیگر

 تیـمتعلـق بـه حاکم یها که در رسانه یغاتیتبل ،باشد کیدئولوژیاز نوع ا یاسینظام س نیچنانچه ا
سـاز  تیهای مشـروع مؤلفـهبـه  تـوان یمسئله م نیبالاثر باشد. در کنار ا تواند یم ،ردیگ یصورت م

 یهـا میسـاز رژ تیهای مشـروع از مؤلفـه یکـه برخـ یتوجه کرد. در صـورت زین یاسیس یها میرژ
آنها  رشیباشند که متعلق به منابع قدرت نرم هستند، عدم پذ ییها در زمره هنجارها و ارزش یاسیس

شـود.  یاسـیم سنظـا فیتضـع ای تیجب بحران مشروعوم تواند یجامعه م کیشهروندان  یاز سو
 از طر یرهـایمتغ یریگفت اثرپذ یصورت کل به توان یم نیبنابرا

ً
 قیـمـرتبط بـا قـدرت نـرم عمومـا
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از مـوارد  یاریمبنا، در بسـ نیبر هم .گیرد انجام می یافکار عموم ایمانند جامعه  یانجیم یرهایمتغ
 رینـاگز یاسـیس نظـام ایـکشور  کیاعتبار قدرت نرم و سخت  شیافزا ایکاهش  زانیسنجش م یبرا
رشـد  ،یرشد و رکود اقتصـاد ،یاجتماع یها جنبش ،یمانند افکار عموم یانجیم یرهایبه متغید با
 مراجعه کرد. ها ینظرسنج یحت ای یاسینظام س یاقناع شهروندان از سو ییتوانا ،یرکود صنعت ای

  ها یپاندمتاریخچه 
 حیمسـ الدیاز مـ شیپـ ۱۳۵۰ده است به سال ثبت ش خیرا که در طول تار یپاندم نیتر یمیبتوان قد دیشا

طـاعون وجـود داشـته  یمـاریاز گسترش ب ییها کنعان نشانه نیسرزمدر  ١دویارجاع داد. در منطقه تل مگ
و  ٤طـاعون یمـاریکـه ب سـدینو یمـ ٣ومهوتپ سـ به آمن یا در نامه ٢ایدیمنطقه به نام بر نیاست. حاکم ا

از  شیپـ ۴۳۰در  .)Moran, 1992: 298( منطقه اسـت نیم اطوفان و گردوغبار در حال نابود کردن مرد
در  میگسـترده و وخـ اریبسـ یدمیاپ کی ،بود یپلوپونز های جنگ دوم سال مصادف که زین حیمس الدیم

 هـزار نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد ١٠٠هـزار تـا  ۷۵آن حـدود  ر اثـروجود آمد که بـ آتن به
)Littman, 2009(تیـجمع چهـارم کیکه حـدود  سدینو یم یدمیاپ نیدر خصوص ا دیدی. توس 

 یبا شـدت و حـدت کمتـر ترانهیمد یمناطق شرق شتریدر ب یماریب نیا نیرفتند و همچن نیآتن از ب
گذاشـت،  یجـا که بر یعالوه بر خسارات جان یدمیاپ نیا .)Thucydides, 1972: 48( رخ داد

هایی  گیری همـه یدر راسـتا یدمیاپ نینظر ا نیبود. از ا زین یا گسترده یو اجتماع یاسیس رثاآ أمنش
و  نیاز قوان یرویمردم از پ یدمیاپ نیا ۀنتیج . دررندیگ یپژوهش مورد مطالعه قرار م نیاست که در ا

طـاعون  نیـا یقربـان کلسیجملـه پـر آتـن از یاسیکردند و رهبران س یخوددار یمذهب یاهدستور
 نیـو گسـترش ا وعیواسـطه شـ به ،بـود یروزیـپ جنگ در حـال نیآتن که در ا ن،یشدند. عالوه بر ا

صـورت  به تـوان یم نیبنابرا ).Papagrigorakis et al., 2008( نهایت شکست خورد در یماریب
  .دانستآتن از اسپارت  یو نظام یاسیاز علل شکست س یکیرا  یماریب نیمشخص ا

 یدر برخـ ها یدمیاپ نیدر جهان مشاهده شده است. ا یا گسترده یها یدمیاپ زیدر دوره مدرن ن
بـه قـرن  تـوان یاند. در دوره مدرن مـ آن بوده یو باستان یمیقد یها بارتر از گونه مراتب مرگ مواقع به

جهـان را  ۱۹۲۰ل یـتـا آور ۱۹۱۸ هیـکه از فور یدمیاپ نیاشاره کرد. ا ییایاسپان یو آنفوالنزا ستمیب
در چهار  یدمیاپ نی. اشود یمحسوب م بشر خیتار یها یدمیاپ نیتر از کشنده یکیخود کرد،  ریدرگ

جهان در آن زمـان را  تیجمع سوم کینفر در جهان شد که  ونیلیم ۵۰۰حدود  یجب ابتالوموج م

                                                                                                                                         
1. Tel Megiddo 
2. Biridiya 
3. Amenhotep III 
4. pestilence 
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 ونیـلیم ۱۰۰تـا  ۵۰ نیب ها نیگرچه تخم یدمیاپ نیاز ا یناش ریوم . در خصوص مرگشد یشامل م
انـد.  نفر محاسبه کرده ونیلیم ۵۰تا  ۲۰ نیرا ب یمعمول آمار منطق طور اما به ،نفر برآورد شده است

 یهـا یدمیـاپ نیتر از کشـنده یکـیعنوان  را بـه یدمیاپ نینظران و متخصصان ا مجموع، صاحب در
  .)Spreeuwenberg et al., 2018: 2561( اند شناخته تیرسم به خیتار

از  جهان درگیر یک بیماری حاد تنفسی شـد کـه بـه ویروسـی ٢٠١٩در جدیدترین مورد، از سال 
در ابتدا از ووهـان چـین آغـاز شـد و  ١٩خانواده سارس مرتبط است. این بیماری با نام کرونا یا کووید 

صورت وسیع، گسترده و سریع به همه نقاط جهان سرایت پیدا کرد. سـرعت جهـش و انتقـال  سپس به
نسـت کـه ایـن توان از معیارهـایی دااین ویروس و همچنین شیوع گسترده آن در جغرافیای جهان را می

 کیـ یریـبـار دربرگ مرگ یها یدمیاپ فیعنصر نخست تعردهد. ها قرار می بیماری را در زمره پاندمی
 نیـپاسخ بـه ا ۱۹ دیکوو یماریعنصر بر ب نیانطباق ا یاساس برا نیاست. بر ا ییایجغراف  پهنه گسترده
 ای  گسـتره ایـ افتـهی وعیشـ ییایمحدوده کوچک جغراف کیکرونا در  یماریاست که آیا ب یسؤال ضرور

 یدمیـاپ کیـکرونـا را  یمـاریب تـوان یعنصـر مـ نیـبر اساس ا است؟ هرا دربر گرفت ایجغرافاز  عیوس
جهـان را فـرا   همـه یامـا در مـدت کوتـاه ،آغاز شد نیچ ین در جمهوروهااینکه از و با رایدانست؛ ز

 همه کشورها و نظام و گرفت
ً
  رو پهنـه شـدند. ازایـن ریـدرگ یمـاریب نیـنوعی بـا ا به یاسیس یها تقریبا

 جـهینت جهـان مسـکون اسـت. در همـهبـه وسـعت  یا منطقـه ردیگ یکه کرونا آن را دربر م ییایجغراف
منطبـق  زیـن یمـاریب نیـبـر ا ،شد بیان ها یدمیرا که در خصوص اپ ییایعامل گسترش جغراف توان یم

منـاطق  همـه روسیـو نیـ، ا۲۰۲۱ لیـآور ۱۸در  یدانست. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهان
 یجهـان یدمیـاپ کیرا  یماریب نیا نیهمچن یه است. سازمان بهداشت جهانکردخود  ریجهان را درگ

. کنـد یو اقدامات را در سطح جهان طلب م رهایتدب زیمقابله با آن ن یکرده است که راهکارها فیتوص
  ).WHO, 2022( است یارمیب نیمناطق مختلف جهان با ا یریدهنده درگ نشان ریز نمودار

 ند،شـو یم زیمتمـا یمسر یها یماریب ریکشنده از سا یها یدمیکه بر اساس آن اپ یگریشاخص د
کـه  شـود یرا شـامل مـ هـا یمـاریآن ب یدمیـاپ ،یمعنـ نیـاست. در ا یماریب نیاز ا ریاثرپذ تیجمع
ی (شـکل و رسـم قیدق یها هو داد ی. با مراجعه به آمار رسمکند یها را مبتال م از انسان یادیز تیجمع

از مـردم جهـان را تحـت  یادیـز تیـدانست که جمع ییها یدمیرا از اپ ۱۹ دیکوو یماریب توان یم )١
لحـاظ شـده و  یسـازمان بهداشـت جهـان نیشـیدر گزارش پ زیعنصر ن نیتأثیر خود قرار داده است. ا

بنـابراین در  جهـان اسـت. تیـاز جمع یبر بخـش بزرگـ یماریب نیا یدهنده اثرگذار نشان رینمودار ز
  های مختلف دانست. توان کرونا را یک اپیدمی با ضریب باالی اثرگذاری بر حوزه مجموع می

 نیـ. اکنـد یم میترس یدمیاپ نیا یاقتصاد یاز اثرگذارای  کننده شرایط نگران یگزارش بانک جهان
(هـر دو  ۲۰۲۰وئـن اقتصـاد ژ یاندازهای جهـان چشـم«است مربوط  ۲۰۲۰سال  لیگزارش که به اوا
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انداز رشـد  به چشـم همدت ک گیری و خسارت طوالنی تأثیر همه یمدت) را برا و کوتاه یانداز فور چشم
رکـود  نیتر قیـعم ـ بـا اسـتفاده از اوزان نـرخ ارز بازار هیبینی پا . پیشکند یم فیوارد کرده است، توص

بـا  یمقابلـه بـا رکـود اقتصـاد یها برا لتالعاده دو خارق یها رغم تالش  به ـ گذشته یها در دهه یجهان
را در سـال  یجهان ید ناخالص داخلیتول یدرصد ۵٫۲کاهش  ،یو پول یهای مال از سیاست تیحما

بـا  ،گیری از همـه یناشـ قیـعم یرکودهـا رود یانتظار مـ تر، ی. در افق طوالنکند یبینی م پیش ۲۰۲۰
تجـارت  میدر دانشگاه، و تقسـ لیکار و تحص قیاز طر یانسان  هیسرما شیفرسا ،یگذار هیکاهش سرما

  .)World Bank, 2020( »کند جادیا یماندگار یها زخم ،ینیو ارتباطات تأم یجهان
انـد بـه های متعددی تالش کردهالمللی و فراملی، در برخی موارد اندیشکدهعالوه بر نهادهای بین

هـای هـا از دادهدازنـد. ایـن اندیشـکدهگیری کرونا بر اقتصاد جهـان بپربررسی آثار سوء اقتصادی همه
 شـکدهیاندانـد. المللی برای تحلیل آثـار اقتصـادی کوویـد بهـره بـردههای ملی، فراملی و بینسازمان

 یبحران پس از جنـگ جهـان نیتر قیرا بر جهان عم یماریب نیا یاقتصاد رثاآ یدر گزارش زین نگزیبروک
 یناخالص داخلـ دیبر رشد تولکرونا گیری  همه (منفی) یرتأث کند یم انیگزارش ب نیدوم دانسته است. ا

دوم  یجنـگ جهـان انیـپـس از پا تیوضع نیتر قیعم ١٩ی کووید است. رکود جهان ادیز اریجهان بس
المللـی  کـه صـندوق بین ۲۰۲۱ لیـآور یانداز اقتصاد جهان ). بر اساس گزارش چشم٢نمودار است (

بینـی رشـد  نسبت به پیش و درصد منقبض شد ۳٫۵با  ۲۰۲۰در سال  ید، اقتصاد جهانکرپول منتشر 
 یکه تقر  حالی درصد ضرر داشت. در ٧حدود  ۲۰۱۹در اکتبر  یدرصد ۳٫۴

ً
 تتحـ هایکشور  همه با

در  و آثـار منفـی اقتصـادی ، رکود۲۰۲۰اند، در سال  داشته یالمللی پول رشد منف پوشش صندوق بین
  .)Yeyati & Filippini, 2021( ه است شد مشاهده شترینقاط جهان ب نیرتریفق

هـای عـادی و  یک اپیدمی است کـه بـا بیماری ١٩توان دریافت که کووید با این توضیحات می
کننده دارد. دوم، این اپیدمی از نوعی اسـت کـه  هایی عمده و تعیین های مسری عادی تفاوت بیماری

ه است. این پانـدمی از یـک منشأ آثار گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف بود
های ملی و جوامع داخلـی  انکارناپذیری داشته و از سوی دیگر دولت الملل تأثیرات  سو در نظام بین

شدت تحت تأثیر کووید  آنها را تحت تأثیر خود قرار داده است. آمریکا نیز از کشورهایی است که به
برای آمریکا در سه سـطح  ١٩های کووید قرار گرفته است. در ادامه این پژوهش به بررسی پیامد ١٩

  شود. سیاست، جامعه و اقتصاد پرداخته می

  پیامدهاي کرونا براي آمریکا
 ۲۰۱۹کرونـا در سـال  روسیـو یگیری جهـان از همـه یبخشآمریکا در  ١٩یر کووید گ همه یماریب

از  شیبـبـه مـرگ گـزارش شـده کـه  ۲۰۲۰ هیـاز ژانو دشـدهییمورد تأ ونیلیم ۳۴٫۱از  شیاست. ب
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رتبـه  نیکمیو  ستیو ب ) ١در جهان (تصویر آمار  نیشتریبرو  ازاین ١نفر انجامیده است؛  ۶۰۹۰۰۰
از آنجـا کـه  ٢.تاسـ به خـود اختصـاص داده جهان را در (ابتال بر حسب جمعیت) سرانهاز حیث 

، در ۲۰۲۱اند که از مارس  زده نیتخم یماریاند، مراکز کنترل ب نشده ییها شناسا از عفونت یاریبس
کنـد  را درگیـر می تیـسوم کـل جمع کیاز  شتریبوجود دارد که عفونت  ونیلیم ۱۱۴٫۶ آمریکا کل 

)Nedelman, 2021(شده در جهان دیأیو موارد مرگ ت ابتال پنجم موارد کیمتحده حدود   . ایاالت
مرگ در  یعلت اصل نیبه سوم ۲۰۲۰و سرطان در سال  یقلب یها یماریپس از ب ١٩. کووید را دارد

سـال در  ۷۸٫۸متحـده از   ایـاالتدر  یبه زندگ دیام ). Stobbe, 2020آمریکا تبدیل شده است (
  .)Marchione, 2021( است افتهیکاهش  ۲۰۲۰اول سال  مهیسال در ن ۷۷٫۸به  ۲۰۱۹سال 

ن ). پس از ثبت ایـMoon, 2020اولین فوتی تأییدشده بر اثر کرونا در آمریکا در ماه فوریه ثبت شد (
 شیافـزاها و اقداماتی به ایـن بحـران واکـنش نشـان دهـد. فوتی، دولت آمریکا تالش کرد از طریق برنامه

 کم یها تیدنبال محدود ، به۲۰۲۰ها در ژوئن  دوم عفونتمبتالیان در موج 
ً
 الـت،یا نیدر چنـد اثـر تقریبا

 مـوج. )Winfield Cunningham, 2020( در روز شد مثبت به کرونا مورد ۶۰٫۰۰۰از  شیجب بوم
مـاه  انیـدر پا ۱۰۰۰۰۰از  شیجب شد که موارد روزانـه بـه بـوها از اواسط ماه اکتبر آغاز و م سوم عفونت

نـوع آلفـا،  شیافـزا انیم ۲۰۲۱عفونت از اواخر مارس  شیافزا موج نی. چهارم)Barone, 2020( برسد
 درسـت . ایـن مـوجآغاز شـد ـ است قابل انتقال یراحت که به بریتانیا ـاز  SARS-CoV-2نوع انتقال  کی

این اقدام پیش از شروع یـک مـوج دیگـر اما  ؛شد شروع  آمریکادر  ١٩کووید  واکسنتوزیع که  زمانی بود
 آمریکـااز  یدر منـاطق کسـنوا در خصوص عملکرد دیترد یسطح باال ).Haslett, 2021متوقف شد (

(سویۀ دیگری که از هنـد قابـل انتقـال اسـت و بـه  دلتا نوع شیافزا انیم ونیناسیواکس نهیمانع تالش در زم
 )پـنجم(مـوج  شیبـه افـزا کـه )Stieg, 2021شـد ( ۲۰۲۱ هیـ، در ژوئسویه هنـدی معـروف اسـت)

 افـرادی بودهدانجامیها  عفونت
ً
  انـد انـد کـه واکسـینه نشـده . البته این افزایش تعداد مبتالیـان غالبـا

)Yan & Holcombe, 2021نشـده  نهیافـراد واکسـ انیـم دیتفاق موارد جدبه ا بیقر تیاکثر ) و
  وجود دارد.

  

                                                                                                                                         
1. Coronavirus COVID-19  (2019-nCoV) (ArcGIS), Johns Hopkins CSSE 

از ایـن  معتبر هستند. بـدیهی اسـت ٢٠٢١ژوئیه  ٢٠تا تاریخ  دشدهیقکند و اعداد روزانه تغییر می صورت بهاین آمار 
  وجود خواهد آمد. تاریخ به بعد افزایش تدریجی در آمار اعالمی به

2. Estimated Disease Burden of COVID-19, Centers for disease control and preventation, 
May 19, 2021. 
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  پاسخ آمریکا به کرونا
گونه که گفته شد، پاندمی کرونا آمریکا را نیز مانند سایر نقاط جهان تحت تأثیر خود قـرار داده  همان

تر این است که آمریکا چگونه به مسئله کرونا پاسـخ داده و در ایـن زمینـه چـه  است؛ اما سؤال مهم
موقع بـه اجـرا گذاشـته اسـت. اقـدامات آمریکـا بـرای مقابلـه بـا کرونـا  ها و اقداماتی را به یاستس

ی و ملـ یاعالم وضـع اضـطرار، و پاسخ به کرونا یساز آماده یلیقانون اعتبارات تکماند از:  عبارت
  .۱۹۵۰ یاستناد به قانون مصنوعات دفاع

-های آمریکا به بحران همـهاین قانون از نخستین واکنش کرونا: سازی و پاسخ به . قانون اعتبارات تکمیلی آماده ١
خواه قرار گرفت. ایـن قـانون در گیری کرونا بود که مورد حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری

قـانون  ١ ــ ٢ـ ٣ ، ۲۰۲۰مارس  ۶در مارس در سنا تصویب شد.  ٥مارس در مجلس نمایندگان و  ٤
 اردیـلیم ۸٫۳ بر اسـاس ایـن قـانون، اسخ به کرونا را امضا کرد کهو پ یساز آماده یلیاعتبارات تکم

ه شـد. در نظر گرفتـ پاندمی کرونا وعیپاسخ به ش برایفدرال  یها آژانس یبرا یدالر بودجه اضطرار
 یتقر ص،یواکسـن و تشـخ دیـو تول قیتحق یدالر برا اردیلیم ۳از  شیب ایبودجه شامل حهیال نیا

ً
 بـا

 زاتیـتجه یدالر برا اردیلیم کیو  یبهداشت عموم یها تأمین بودجه برنامه یدالر برا اردیلیم ۲٫۲
مشـاغل  تیریمـد یبا بهره کم برا ییها وام نیقانون همچن نی. ابود یاقدامات آمادگ ریو سا یپزشک

. د، در نظـر گرفتـه بـوانـد رو بوده هبا مشکل روبـ یماریب وعیکه در برابر ش ییها شرکت یبرا کوچک
 یها نـهیهز یکـاهش برخـ یکـه سـناتور رنـد پـاول بـرا یا هیارجه با وجود اصـالحوزارت امور خ

 منظور هتـالش بـ یدالر بـرا اردیلیم ۱٫۲۵ تصمیم گرفتطور جداگانه  ، بهبودانجام داده  یالملل بین
  .)Heeb, 2020( دده اختصاصدر خارج از کشور  یماریب وعیمهار ش

 نیـا بیتصـودنی و اجتماعی آمریکـا قـرار گرفـت. های ماین قانون مورد حمایت بسیاری از بخش
انجمـن  )،American Hospital Association, 2020( کـایهای آمر قانون توسط انجمن بیمارسـتان

از  آمریکـا ی. اتـاق بازرگـان)Harris, 2020( شـد یبانیپشـت کـایآمر یو انجمن پزشـک کایپرستاران آمر
مشـاغل کوچـک تحـت  ی) بـراEIDL( ١یاقتصـاد بیآس از یناش یهاوام نهیدر زم حهیال نیگنجاندن ا

اسـت کـه توسـط » بهـره کم شـدۀدهیسازمانبرنامه وام « ینوع EIDL. کرد تیکرونا حما روسیتأثیر و
در مجموع این برنامـه از حمایـت  .)Bradley, 2020( شود یمتحده اداره م  اداره تجارت کوچک ایاالت

  متحده برخوردار بود. ی، دولتی و سیاسی ایاالتهای مختلف اجتماعی، بهداشتحداکثری بخش
اقـدام  نیو پاسخ به کرونا، دوم یساز آماده یلیاز قانون اعتبارات تکم پس ی:مل یاعالم وضع اضطرار .  ٢
را در  تیوضـع نیـبود. دونالـد ترامـپ ا یمل یبحران اعالم وضع اضطرار نیدر واکنش به ا آمریکا

                                                                                                                                         
1. Economic Injury Disaster Loans (EIDLs) 
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و پاسخ به کرونـا اعـالم  یساز آماده یلیقانون اعتبارات تکم بیروز پس از تصو ۷مارس و  ۱۳روز 
دالر از منـابع فـدرال  اردیـلیم ۵۰ زانیـبه م یا بودجه ی،مل یاضطرار تیاعالم وضع جبمو کرد. به

بـود کـه دونالـد  دیـاز اقـدامات جد یبخش هیاعالم نیدر نظر گرفته شد. ا ۱۹ دیمبارزه با کوو یراب
 ,Liptak( بحران کرونا اتخـاذ کـرد رثاآکاهش  ایربآن  نگیتوریو مان رصد بازار ۱۷ترامپ پس از 

2020(.  
در اواسط ماه مارس نیز دولت دونالد ترامپ خرید مقادیر زیادی تجهیزات پزشکی را آغاز کرد. 

دو ماه مهم و حیـاتی بـرای «روزنامه آسوشیتد پرس با پوشش این خبر ضمن انتقاد از دولت نوشت: 
 یبررسـ». انباشت تجهیزات پزشکی از سوی دولت دونالد ترامپ از دسـت رفـت اقدام به خرید و

شـروع  یفدرال برا یها که آژانس داد ینشان مانجام داد،  پرس تدیآسوش کهفدرال  دیخر یقراردادها
 ازیـمـورد ن زاتیـتجه ریو سـا یکیمکـان یها هیـ، تهوN95 یتنفسـ یها عمده ماسک یاه سفارش

در آن زمــان،  انــد. تــا اواســط مــاه مــارس منتظــر مانده یمقــدمات یشــتبهدا یهــا کارکنــان مراقبت
تحـت معالجـه قـرار  یکـاف زاتیـآلـوده را بـدون تجه مـاریهزاران ب التیا نیدر چند ها مارستانیب
 یسـاز رهیذخ انبـار نیرا داشتند. ا ١هبردیار یاز انبار مل و تجهیزات و درخواست حمل بار دادند یم

در  یـیو دارو یتـأمین پزشـک یها رهیشکاف در زنج رفعکمک به  یبرا شیسال پ ۲۰از  شیفدرال ب
افزاید درست سه مـاه پـس از آغـاز  گزارش آسوشیتد پرس می .بودشده  جادیا یمل یمواقع اضطرار

شدت افـزایش یافتـه، ایـن منبـع ذخیـره  که تعداد بیماران کرونایی به این بحران در آمریکا در حالی 
 
ً
متحده تصـمیم بـه در حال تخلیه شدن است. با وجود اینکه دولت ایاالت  تجهیزات پزشکی تقریبا

خرید اقالم و تجهیزات پزشکی گرفت، اما بیشتر متخصصـان و کارشناسـان معتقـد بودنـد دولـت 
های استان هوبی چین و همچنین درگیـر دونالد ترامپ با مشاهده وضع فجیع بیماران در بیمارستان

توانست زودتر از این دسـت بـه اقـداماتی از جملـه خریـد کاالهـا و  ن، میشدن ایتالیا در این بحرا
  ).Biesecker, 2020تجهیزات پزشکی بزند (

و کنتـرل آن اسـتناد بـه  یمقابله بـا پانـدم یمتحده برا  اقدام ایاالت نیسوم: ۱۹۵۰ یقانون مصنوعات دفاع.  ٣
 کیـ )Pub.L. 81–774( ۱۹۵۰سال  یعدفا دیقانون تول بود. ۱۹۵۰ یدفاع تولیدات (مصنوعات) قانون

 The( شـد بیدر پاسخ به آغاز جنگ کره تصو ۱۹۵۰سپتامبر  ۸متحده است که در   قانون فدرال ایاالت

Defense Production Act of 1950: History, Authorities, and Considerations for 

Congress, 2020.( جنـگ  اوججنـگ در  جیو بسـ یدفاع مـدن ۀتالش گسترد کیاز  یبخش قانون نیا
 CFR -700 ١٥٢)، در DPAS( صیو تخصـ یدفـاع یها تیاولو ستمیآن، س ییسرد بود. مقررات اجرا

                                                                                                                                         
1. Strategic National Stockpile 

 اشاره دارد. فدرال نیقوان نامه نییآگذاری مصوبات شماره کد به نیا .٢



یپد
اس
شن
دار

 ی
 س
 در
ونا
کر

ی
ت
اس

 
آمر

اد 
تص
و اق

  کای
 

 

 163  

طور  بـهامـا  ١،گرفتـه اسـت یبار مجوز قانون ۵۰از  شیقانون ب نی، ا۱۹۵۰قرار دارد. از سال  ۷۰۰٫۹۳تا 
  اصالح شده و همچنان پابرجاست. یا دوره

را  یـیاجرا یترامـپ دسـتورالعمل دونالـد، ١٩کووید  وعیاکنش به ش، در و۲۰۲۰مارس  ۱۸در 
اسـتاندارد مـورد  ،»یدفاع ملـ یبرا« یحفاظت زاتیهوا و تجه هیصادر کرد که مطابق استاندارد تهو

 در همان روز، او اظهار داشت که از مرجـع )Vazquez, 2020( شد فی، تعراین قانون ازین
ً
.  بعدا

DPA استفاد 
ً
د کـراظهار  یو». نباشد ی (به این کار)ازیکه ن دوارمیام«کرد و نوشت:  نخواهد هفورا

 سیرئـ ی،پلوسـ ی. نانسـ)Weixel, 2020( انجـام خواهـد داد» حالت نیبدتر«کار را در  نیکه ا
ــپ خواســت  ،مجلــس ــبالفاصــله از اخت«از ترام ــرا» DPA اراتی ــتول یب ــو توز دی ــتجه عی  زاتی

مـارس،  ۲۰ خی. در تـار)Phillips, 2020( داسـتفاده کنـ اسـت ازیشدت مورد ن که به یمارستانیب
. روز بعد مدیرعامل جنرال )Dzhanova, 2020( استفاده خواهد کرد این قانونترامپ گفت که از 

 دیـاز تول ی ایـن شـرکتبانیپشـت یچگـونگ بـارهبـا مقامـات دولـت ترامـپ در ،بارا یمار ،موتورز
بر اساس این قانون، دولت  کرد. مذاکره نوعات دفاعیقانون مص بدون استفاده از هیتهو یها دستگاه

سمت تولید تجهیزات، اقالم و ادوات  دونالد ترامپ در واکنش به بحران کرونا صنایع این کشور را به
آوریل دولت اعالمیه اضطراری بیمـاری  ١٧). عالوه بر این، تا Phillips, 2020پزشکی سوق داد (
هـای آمریکـا و  تا اواسط این ماه موارد ابتال به کرونا در همه ایالت ها صادر کرد و را برای همه ایالت

  همه مناطق مسکونی کشور تأیید شد.
 شـتریانجـام داده کـه ب یاقدامات متعدد زین یالتیدر سطوح ا ، آمریکاشدهیادعالوه بر اقدامات 

اقـدام سـه  نیـا ،سـطح فـدرال یها استیاما در خصوص س مربوط است. ها التیا یها استیبه س
 یپاسـخ بـه پانـدم زمینه رکشور د نیا یها استیس نیتر ترین و برجسته متحده در زمره مهم  ایاالت

 یبـرا آمریکاکرد که  ییرا شناسا یگرید یها استیاقدامات و س توان یم نیاوجود کرونا هستند؛ با 
  ست.انجام داده ا دنیو چه در دولت جو باترامپ مقابله با بحران کرونا چه در دوره 

  کایآمر يبرا 19 دیکوو يامدهایپ
در سـه  کـایآمر ایکرونـا بـر یامدهایپ یپژوهش بررس نیاز ا یهدف اصل ،گونه که اشاره شد همان

و  امـدهایپ شـود یاساس در ادامه پـژوهش تـالش مـ نیجامعه و اقتصاد است. بر ا است،یسطح س
است که نشان  نیا یهدف اصل. دشو یبررسآمریکا سه سطح در  نیکرونا در ا ناشی از یها چالش

  است.آمریکا داشته  یبرا یمنف ییامدهایپ کرونا در کدام حوزه و ابعاد یداده شود پاندم

                                                                                                                                         
   . همان.١
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   . سطح سیاست ۱
ایـن  یداخلـ یها اسـتیس نیو همچن آمریکا یتیو امن یخارج استیبه س توان یرا م یاسیسطح س
بـا  آمریکـاکرونا و روابـط  یپاندم یاثرگذار ی،تیو امن یخارج استیکرد. در سطح س میتقس کشور

رابطه دولـت  ،یگذار استیکشور، س نیا یداخل یها استیکشورها مطرح است و در سطح س ریسا
  .ردیگ یقرار م یمورد بررس یگذار استیس یها زمیو مکان یاسیاحزاب س ،یاجتماع یروهایو ن

دارد کـه در اشـاره ن جهـا یدادهایرو لیو تحل ریبه نگرش، درک، تفس یخارج استیس لیسطح تحل
 گـر،ی. به عبـارت دکند یمتحده فراهم م  ایاالت یخارج استیاقدام س یچارچوب عمل را برا کی تینها

بر فهـم و درک رهبـران  یریکرونا چه تأث یدمیداده شود اپ حیاست که توض نیبخش ا نیا در یهدف اصل
 یخـارج استیاثر کرونا بر س نینخست آنان داشته است. یخارج استیاقدام س جهیمتحده و در نت  ایاالت
ظهـور  هیـمحـل اول نیدانسـت. از آنجـا کـه چـ نیو چـ ن کشورای انیشکاف م شیافزا توان یرا مآمریکا 

 روسیـمسئله را مطرح کـرده کـه و نیدر دوره دونالد ترامپ بارها ا آمریکاکرونا بوده است، دولت  یماریب
اسـاس دونالـد ترامـپ  نیکار گرفته است. بـر همـ بهساخته و  نیچ است که یکیولوژیسالح ب کیکرونا 

 خـواه یجمهور جمهور سیرئ کردیرو نی. ادیورز میاصرار  ۱۹ دیبر کوو ینیچ روسیگذاری و بارها بر نام
 هیـرو نیـخـت و آنهـا را بـه مقابلـه بـا ایرا برانگ ینـیمقامات چ یو نگران یشدت ناراحت متحده به  ایاالت

 ینـیچ روسیاز لفظ ودونالد ترامپ معتقدند استفاده  لگرانیتحل یبرخ واداشت. کایمرآ یخارج استیس
 
ً
خـاص در دولـت  اسـتیس کیـدهنده  امـر نشـان نیـا رایـساده نبوده اسـت؛ ز یادب تیخالق کیصرفا

از  ییکـایآمر اسـتمدارانیس ریدرک و تفسـ ۀدهند واژه نشـان نی. اشود یترامپ محسوب م خواه یجمهور
اند که دونالـد ترامـپ از  نشان داده ها لیتحل یبرخ کروناست. یریگ همه یماجرا در نیخلق چ یجمهور
ـــا  ۱۶ ـــول  ۳۰ت ـــارس و در ط ـــار از واژه و ۲۰روز  ۱۴م ـــب ـــیچ روسی ـــت ین ـــرده اس ـــتفاده ک    اس

)Viala-Gaudefroy & Lindaman, 2021(. خارجه وقـت ایـاالت ریوز ،پمپئو کیما نیا بر  عالوه  
ارائه اطالعـات  نیکرونا و همچن اتیکردن اطالعات و جزئ یمخف یش برارا به تال ها ینیبارها چ ،متحده

 ی. برخـ)Viala-Gaudefroy & Lindaman, 2021( مـتهم کـرده اسـت یغلـط بـه جامعـه جهـان
 فرصت آمریکا هیرو نیاعتقادند که ا نیبر ا زین لگرانیتحل

ً
 یجنـگ روانـ کیـ جـادیا یآنها برا یطلب صرفا

  بوده است. الملل نیام بدر نظ نیخلق چ یجمهور هیعل
و  هـا یریگ جهـت شـتریب یسـاز یشـکاف و قطبـ دیموجب تشد نیهمچن ۱۹ دویگیری کو همه
 یخواهان به مسائل که جمهوری یشده است. در حال آمریکاالملل نزد رهبران  ها به روابط بین نگرش
 یبه مسـائل ها دموکرات اند، الملل و مبارزه با مهاجرت تمرکز کرده بین سمیترور ن،یچ دیتهد لیاز قب
 نیاند. ا توجه کرده الملل نینظام ب یاساس یها چالش عنوان به ۱۹ دیو کوو میاقل رییتغ دهیپد لیاز قب

 یاهدیـتهد ریموجب شـده اسـت شـکاف تفسـ آمریکاکرونا در  یماریب وعیش دهد یمسئله نشان م
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 شـود یشکاف موجب م نیا .بدای شیکشور افزا نیدر ا یاسیغالب س انیدو جر نیالملل ب نظام بین
کنـد و در  یرویـهماهنگ و منسـجم پ  هیرو کیخود نتواند از  یخارج استیدر عرصه س آمریکاتا 
 دست بین طیکشور در مح نیچارچوب اقدام ا جهینت

ً
رای خوش تزلزل خواهد شـد. بـ الملل احتماال

حـده در دولـت ترامـپ و جـو مت  ایـاالت ییگرا و چندجانبه گرایی جانبه یکبه شکاف  توان ینمونه م
در نظـام  آمریکـا گرایی جانبـه یکشدت مروج  که دولت دونالد ترامپ به یاشاره کرد. در حال دنیبا

و تعامـل  یخود همکار یبا شرکا شتریب دهد یم حیترج ین کشورا دنیالملل بود، در دوره جو با بین
  ).Keys, 2020: 1( داشته باشد

در دوره  یشـورو ریمتحـده و اتحـاد جمـاه التیاا یط ساختاردر کنار رواب دمعتقدن زین یبرخ
 یالملل بـرا در نظام بین آمریکاآزمون  نیاز آن دوم یو تبعات ناش یریو فراگ ۱۹ دیجنگ سرد، کوو

 یمشـکل اساسـ: «ندیگو یم تیو را لینمونه بلک و رایاست. ب ییکایآمر یالملل نظم بین یبرقرار
بـه  دیاست که چگونه با نیرو است، ا هبا آن روب یبا نظم جهان تباطارمتحده در   که ایاالتهبردی ار

آمریکـا  نکهیا ی. برا»بزرگ پاسخ دهد یها قدرت نیداده در توافقات ب یور یها یاختالالت و خراب
استدالل  سندگانیحفظ کند، نو یالملل خود و مفهوم خود را از نظم بین یمنافع مل ١٩ی کووید در پ

). Blackwill & Wright, 2020( را انجام دهد یاقدامات متعدد دیمتحده با  که ایاالت کنند یم
، ١٩های تکنولـوژیکی، حفـظ اقتصـاد از آثـار منفـی کوویـد در این زمینه مسائلی از جمله رقابت

متحـده کـه ویژه در کشورهایی ماننـد ایـاالت  ارتقای سیستم سالمت و بهداشت ملی و فرامرزی به
تواننـد بـه  فرادریایی متعددی است، قابل ذکر هستند. هر کدام از این عوامل میهای دارای سرزمین
 نـهیزم نیـدر اای برای قدرت آمریکا باشند یا موجب تضعیف قدرت این کشور شوند. تنهایی مؤلفه

نظـام  ی،و دیـتـوجهی دارد. از ددیـدگاه درخـور  زیـن ییکایآمر مشهور شمندیاند ،نجریسیک یهنر
کرونا نظـم  یماریب ستعتقد ام یو .کرد میتقس ۱۹ دویبه دو دوره قبل و پس از کو یداب الملل را  بین
 نجریسـیک را بـر خواهـد سـاخت. ینینـوخواهد کرد و نظم  رییتغچار د یصورت کل الملل را به بین

بـا  یدموکراسـ برالیبر ل یحفظ نظم مبتن نهیکرونا در زم یپاندم وعیمتحده با ش  معتقد است ایاالت
  .)Henry A. Kissinger, 2020( مواجه است یمتعدد یها چالش

 تـأثیرکرونـا  یبا جهان خارج از پانـدم رتباطدر ا آمریکاهای  گفت سیاست توان یدر مجموع م
 یکرده و برخـ دیاز کرونا را تشد شیپ بیمباحث و معا یریاثرپذ نیاز ا یاست. بخش رفتهیپذ یمنف
کشور در قبـال  نیاهای خاص  گیری سیاست ونا و شکلکر روسیو میمستق یاز اثرگذار یناش گرید

کرونـا  یمـاریب وعیاز شـ شیتـا پـ یدولت دونالد ترامپ حت نکهیبوده است. با وجود ا ینظام جهان
الملـل دنبـال کـرده  در نظام بین برالیل ییگرا در برابر چندجانبه یخاص گرایی جانبه یکهای  سیاست

 آمریکـا یکـه حتـ ینحـو بـه ؛شـد دتریشـدآمریکا  هیرو نیکرونا ا یماریبود، با ظهور و گسترش ب
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مسـئله درک و  نیـارائه داد. عـالوه بـر ا یخود را به سازمان بهداشت جهان یها قطع کمک شنهادیپ
شـدت  کرونـا بـه یمتحده با وجود پانـدم  در ایاالت یاسیعمده س انیدوگانه و متضاد دو جر ریتفس
 آمریکا یو جهان یتیهای امن سیاست یاهنگانسجام و هم دتوان یمسئله م نیشده است که ا تر قیعم

بهداشـت و سـالمت و  یهـا نظام یارتقـا یتـالش بـرا ،یکیرا دچار بحران کند. رقابـت تکنولـوژ
کرونـا محسـوب  وعیمتحـده در دوره شـ  ایـاالتدیگـر  یها از چالش یفرامرز یها کمک نیهمچن

در چند  توان یمتحده را م  ایاالت یخارج استیکرونا بر س یمرتبط با اثرگذار یها چالش .شوند یم
قدرت سـخت  یها اصول و مؤلفهۀ کنند سطوح منعکس نیقرار داد که مجموعه ا لیسطح مورد تحل

بخـش از  نیـا در ادامه کرونا هستند. یماریو گسترش ب وعیآن از ش یریمتحده و اثرپذ  و نرم ایاالت
  خواهد شد. هپرداخت آمریکا یاعکرونا بر سطح اجتم روسیو یپژوهش به اثرگذار
گذاری دولـت  گیری و سیاسـت شامل عملکرد، کنش، تصـمیم آمریکا یداخل استیس :ـ سیاست داخلی

 ایـمتنـوع از موضـوعات  یفـیط ۀرندیدربرگ تواند یم یاسیسطح س نیاست. ا یداخل طیکشور در مح نیا
 یهـا رقابت رفتـهیکرونـا اثـر پذ یدمکـه از پانـ یداخل استیمسئله س نینخست باشد. در آمریکا ها چالش
و  یکرونـا بـر انشـقاق جنـاح یگفـت پانـدم تـوان یمنظر م نیاز ا کشور است. نیدر ا یو جناح یحزب

و  دنیـگیری، جـو با همـه یاز همـان ابتـدا اثرگـذار بـوده اسـت. آمریکادر  یاسیس یها انیگسست جر
گیری متمرکـز  دانـش همـه یود را روهای خـ کرونـا و سیاسـت روسیو یخود را رو تیها فعال دموکرات

 دنتیـپرز ژهیـو خواهـان بـه ، جمهوریگریطرف د از مردم شدند. قرنطینهکردند و خواستار ماسک زدن و 
 نیـها را مقصـر ا د و چینیدنرسان به حداقل  یکرونا را در طول مبارزات انتخابات روسیو یاهترامپ خطر

اسـتفاده  کـایآمر» دشمن« بارهدر یآگاه شیافزا یبرا سرویو نی، از ا٢٠١٦ند. مشابه سال ستدان  روسیو
 یدر مقابـل دشـمن خـارج کایآمر تیوار نبود، بلکه مضمون قرار دادن اولویبار مسئله ساختن د نیشد. ا

  بود. سبک همانبه ) کایاقتصاد آمر تضعیف (منجر به
مـنعکس  یتپسـ یهـا یریـگ أیر قیسخنان متفاوت و متضاد دو حزب در دوره انتخابات از طر 

 ۳کـه در  یدر حال و آوردند؛ر یپست یها یریگ یرأ به ی،ها با احترام به فاصله اجتماع شد. دموکرات
از  یشـواهد نیـدر انتخابات شـرکت کردنـد. ا یصورت حضور خواهان به جمهوری شترینوامبر، ب

 یزمـانبحـث  نیـا تیـکرونا بود. اهم روسیخطر و بارهدردو حزب در آمریکا مختلف  یها دگاهید
دونالـد  یروزیـاعالم پ لیدر اوا رایز ؛دقت شود یانتخابات حضور هیاول جیکه به نتا شود یآشکار م

  .)Global Risk Insights, 2020( دش شتریکشور ب نیها در ا ترامپ، تنش
 یهـا انیو جر یاسـیس یها فیکشمکش و منازعه ط ینوع یداخل استیدر سطح س توان یم نیبنابرا

 یدمیـقـرار داد. اپ ییمورد شناسا ،رخ داده است ۱۹ دیر اثر گسترش کووبرا که  گریکدی غالب و مسلط با
 رحاضـ أیر یها صـندوق یپـا یصورت حضور به خواهان یشد که هواداران جمهور بموج ۱۹ دیکوو
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 رایـشـد؛ ز ختـهیدونالـد ترامـپ، بـه صـندوق ر خواه، یسود نامزد جمهور به هیاول یآرا جهیشوند و در نت
 یمشـکل نینبـود و بنـابرا یجـد ای کرونا مسـئله ۀمسئل ،خواهان یجمهور دیاز د ،ور که گفته شدط همان

و  وکراتطرفـداران حـزب دمـ ،مقابـل یاما در سو .شد ینم جادیا أیر یها صندوق یحضور در پا یبرا
 ادجـیسالمت افراد ا یبرا ییباال سکیاست که ر یجد یروسیکرونا و روسیمعتقد بودند که و دنیجو با

امـر موجـب  نیشرکت کنند و همـ یپست یصورت آرا در انتخابات به گرفتند میرو آنها تصم نیا از ؛کند یم
در  یامـر حتـ نیـخـود را از دسـت بدهـد. ا هیاول یدونالد ترامپ برتر ی،پست یشد که پس از وصول آرا

مـر باعـث شـد کـه ا نیرخ داد. همـ ،خواه بودند متعلق به حزب جمهوری یصورت سنت که به ییها التیا
را بـه  یبنامد که دموکراس »ییایماف«ها را  دونالد ترامپ مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کند و دموکرات

 یجـا بـه هـا ییکایآمر یکرونا برا یدمیر اثر اپبکه دونالد ترامپ  یراثیم نیبنابرا اند. نفع خود مصادره کرده
. شـود یمحسـوب مـ تولیونه بارز آن حمله بـه کـاپنم یجامعه گسسته و متناقض بود که حت کیگذاشت 

 انگریـب نیاسـت و همچنـ نیتا چـه حـد شـکننده و نمـاد کایآمر ینشان داد که دموکراس تولیحمله به کاپ
موجـب شـد کـه  نیشـکاف همچنـ نیکشور بود. ا نیدر ا یاسیس یها فیط انیم یاسیس قیعم فشکا

در  یداخلـ یهـا دوران جنگ ادآوریـسل شوند که به خشونت متو خواه یهواداران متعلق به حزب جمهور
  بود. کایآمر

-متحده، آشکار شـدن ضـعفهای داخلی ایاالت  بر سیاست ١٩های دیگر کووید از اثرگذاری
کم گرفتن این های اساسی دولت در مواجهه با این بیماری بوده است. دولت دونالد ترامپ با دست

-گیـری ایـاالت گذاری و تصـمیم سـاختار سیاسـت ویروس موجب شد تا انتقادهای زیادی متوجه
متحده شود. بسیاری از متخصصان و کارشناسان معتقدند کـه رویـه دولـت ترامـپ در مواجهـه بـا 

متحـده گرفـت و موجـب شـد کـه ایـن کشـور بـه صـدر  ویروس کرونا دو ماه حیاتی را از ایـاالت
اسـان ایـن را یـک نقطـه ضـعف بـزرگ کشورهای مبتالیان و قربانیان کرونا برسد. بسیاری از کارشن

  دانند.آمریکا در مدیریت بحران می
بـر  یاری. بسبوده استکشور  نیا یدر سپهر دموکراس آمریکا استیبر س ۱۹ دیکوو گریدآثار از 

زود است و ممکـن  آمریکادر  استیکرونا بر س یپاندم رثاآگیری درباره  اعتقادند که هنوز نتیجه نیا
تـا  تـوان یحـال آنهـا معتقدنـد مـ نیـ. با ادانجام شون یتر تر و کامل جامع تقایتحق ندهیاست در آ

از  یاریمتحده را نشان داد. بسـ  در ایاالت یدموکراس یریکرونا و اثرپذ یپاندم انینسبت م یحدود
از ورود  شیدر دوره پـ کـایآمر فیـو نح فیضع یباورند که دموکراس نیپژوهشگران و محققان بر ا

رهبـران  آمریکـابـه  یمـاریب نیـحـال بـا ورود ا نیـبا ا ؛ور قابل مشاهده بوده استکش نیکرونا به ا
 گـریتـا بـار د افتنـدیفرصـت را  نیا ،شهروندان یسالمت دیدر پاسخ به بحران کرونا و تهد ییکایآمر

 شیمتحده در پاسخ به بحران کرونا پـ  که رهبران ایاالت یا وهیاما ش کنند. کپارچهیکشور را متحد و 
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اختالفـات در جامعـه  قیـبر اتحاد مجدد کشور نبوده اسـت. در عـوض، آنهـا بـا تعم یند مبتنگرفت
بحـران، اطالعـات  یسـاز یاسـیقدرتمند س بیگیری با ترک پاسخ دادند، و همه١٩کووید  به آمریکا

 اعتماد عموم مردم به دولـت و  یساز یبغلط و قط
ً
طـور  بـه داد، یرا کـاهش مـ گریکـدیشده که قبال

و  تیشفاف نهیدر زم یدیجد یها تیگیری محدود همه نیا نی. همچنختیدر هم آم یریاپذن ییجدا
در  یاز مشـارکت مـدن یدیـاشـکال جد نیهمچن ۱۹ دیکوو یماریب کرد. جادیدولت ا ییپاسخگو
از  یدیـموجـب شـد نـوع جد دیـگیری کوو نمونـه همـه رایکرد. ب جادیمتحده ا  ایاالت یدموکراس

موجـب شـد  یپسـت یاستفاده از آرا رایشود؛ ز یمتحده متجل  ایاالت ۲۰۲۰مشارکت در انتخابات 
  .)Quarcoo, 2021( سال گذشته برسد ۱۰۰در طول  زانیم نیشتریانتخابات به ب نیمشارکت در ا

  . سطح اجتماعی ۲

متحـده قابـل   کرونـا در ایـاالت روسیآن از و یریاست که اثرپذ دیگری از سطوح یسطح اجتماع
 یپردازد که در حوزه جامعه، نهادهـا یی میها سطح به مسائل و چالش نیاست. ا یبایو ارز یبررس

سـطح  نیـا تیاهم .دارد و... وجودها، مهاجران  تیشهروندان و اقل ،یخدمات اجتماع ،یاجتماع
 رایقرار گرفته اسـت. بـ یمدن یشدت مورد توجه دولت و نهادها به زین آمریکادر خود  یحت لیتحل

آغـاز  نهیزم نیخود را در ا قاتیصورت مشخص تحق برد که به نام ١جیراسل س ادیاز بن توان ینمونه م
 خصـوص گسـترش دهـد نیـخـود را در ا یهـا پژوهش  دامنـه ندهیدر آ تواند یم یکرده است و حت

)Russell Sage Foundation, n.d(.  
 نیـا یثرگـذارادیگـر از ابعـاد  زیـن یاجتمـاع یاعتراضـ یها کرونا بر جنبش یدمیاپ یاثرگذار

 یریگ گیری کرونـا موجـب شـکل همـه متحـده بـوده اسـت.  بـر سـطح جامعـه در ایـاالت یپاندم
 وعیاز شـ شیا شده اسـت. اگرچـه تـا پـآمریکصورت گسترده در  به یاجتماع یاعتراض یها جنبش

 وعیاما پس از شـ ،وجود داشتند یمتعدد یاجتماع یاعتراض یها کشور جنبش نیکرونا در ا یدمیاپ
دارنـد کـه در سـال  تیـحکا نیـاهـا از  گزارش یاست. برخـ افتهی شیشدت افزا آنها به زانیمنا کرو

کرونـا  یصـورت مشـخص تحـت تـأثیر پانـدم به یاجتماع یها درصد اعتراض ۴۰حدود  ۲۰۲۰
 نکـهیو جـدا از اند ها بود عفونت زانیکاهش م ای شیاعتراضات تحت تأثیر افزا نیادر واقع اند.  بوده

 یادیـد، در مـوارد زندولـت باشـ یاشـتو اقـدامات بهد یا نـهیهای قرنط موافق سیاسـت ایمخالف 
کرونـا آشـکار  یمدهستند که تحت تأثیر پانـ آمریکادر  یاجتماع ییها دهنده مسائل و چالش نشان
پوست نسبت به  نیرنگ یها تیاقل اتی،قیو تحق یدانیم یها ، بر اساس گزارشنیاند. عالوه بر ا شده
اعتقاد  نیو ار این از اند. داشته تیرا به تناسب جمع ریاز ابتال و مرگ و م یشتریدرصد ب پوستاندیسف

                                                                                                                                         
1. Russell Sage Foundation 
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 یاریاساس بسـ ناینژادپرستانه است. بر  ستمیس کی آمریکا یبهداشت ستمیوجود آمده است که س به
و  نژادپرسـتانه بـودن نظـام بهداشـت ۀدیگیری کرونا، ناظر بر ا در دوران همه یاز اعتراضات اجتماع

کرونا در سـطح  یپاندم نیبنابرا اند. بوده یالتیچه در سطح فدرال چه در سطح ا آمریکا درسالمت 
 یا گسترده یها بروز اعتراضموجب  یموجود نژاد یها شکاف یآشکارساز قیاز طر آمریکاجامعه 

  .)Quarcoo, 2021( است هشد
اثرگـذار بـوده  کـایجامعـه آمر بـر ی،اقدام و نوع عمـل جمعـ تیماه ثیاز ح نیکرونا همچن یپاندم
 یاجتمـاع یهـا آلمان که جنبش ایمتحده  یمانند پادشاه ییاروپا یمنظر برخالف کشورها نیاست. از ا

 عمومـ آمریکـاگیری آن کشـورها دارنـد، در  گذاری و تصـمیم در سیاسـت ینقش اثرگذار
ً
در پاسـخ بـه  ا

 کـایگیری کرونـا در آمر وده است. امـا همـهمورد توجه ب یدولت ای یحزب یکردهایها رو ها و چالش بحران
است. اقدامات کمـک  دهشمحور  هگیر جامع همه یها از پاسخ تیدر حما یاقدام جمع ییجب شکوفاوم

سراسـر کشـور گسـترش  در١٩کووید  و ابتکارات کمک متقابل از زمان شروع / باور/ عقیدهمانیبر ا یمبتن
با توجـه بـه بحـران کرونـا  گر،یکند. به عبارت د تیحما یتصاددیده از رکود اق است تا از افراد آسیب افتهی

 نیـا رثـاآکاسـتن از  یمحـور بـرا جامعـه یهـا صورت جنبش به آمریکادر  یو مدن یاجتماع یها انجمن
  .)Russell Sage Foundation, n.d( کردند تیشروع به فعال یدمیاپ

 یبـرا ۱۹ دیـکوودیگـر  یامـدهایسـتیزی از پ و بیگانه ینـژاد یها خشونت ،یگسست اجتماع
کشـور بـوده  نیا میمق یها ییایآس ایی یکایتباران آمر متوجه چینی شتریامر ب نی. اآمریکاستجامعه 
 اتیـادب نیبـوده و همچنـ نیکرونا از چـ روسیظهور و نکهیبا توجه به ا ).Hussain, 2020( است

 هـا ینیو چ نیچ هیعل یدیشد یها یریگ موضع آمریکا،خواه  جمهوری جمهور سیرئ ،دونالد ترامپ
 قـات،یاسـت. تحق ناپـذیرانکارآمریکـا  دپوسـتیآن بـر جامعـه سف یاثرگـذار شـود، یمحسوب م

 ریســاو  ینــیچ یهــا ییکــایآمر هیــعل یســتیزی و نژادپرســت از بیگانه یا و اســناد متعــددهــ گزارش
ت حفاظـ سی. سـرو)Tavernise & Oppel Jr, 2020( درتبـار وجـود دا ییایآسـ یها ییکایآمر

طلـب  یبرتـر یها گروه یاند که اعضا گزارش داده ورکیویدر ن آی بی اف متحده و دفتر  فدرال ایاالت
را بـا تعـامالت  روسیـو نیـا روس،یـدر صورت ابتال بـه و کنند یم قیرا تشو گریکدی دپوستیسف

 سیو افسـران پلـ »دپوسـتیسفریغ«افـراد  ان،یـهودیبزاق دهـان بـه  ندمان یبدن عاتیو ما یشخص
 توانـد یمـ آمریکـا  جامعـه یکرونـا بـرا یاجتمـاع یامدهایپ .)Margolin, 2020( ترش دهندگس

متکثـر و مسـتعد خشـونت   جامعـه کیـکشـور  نیا  جامعه رایداشته باشد؛ ز یریناپذ عواقب جبران
  مسـلحانه یهـا یریـدرگ تـوان یم ،دشو جیترو آمریکادر  یاجتماع یکه نژادپرست یاست. در صورت

عوامـل  نیتر از خطرنـاک یکـیعنوان  عامل بـه نیرو ا نیمتصور بود. ازا ها روهگ نیا انیرا م یدیشد
  .شود یدر نظر گرفته م آمریکا  در جامعه ۱۹ دویاز کو یریاثرپذ
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  آمریکاکرونا بر اقتصاد  یاثرگذار.  ۳

 نیـا .است رفتهیکرونا اثر پذ یاز پاندم آمریکااست که در  دیگری از سطوح یاقتصاد لیسطح تحل
دو سطح در مقایسه با سر و کار دارد،  یها و ارقام متعدد و متنوع از آن نظر که با داده لیسطح از تحل

جامعه و  ردهو گست عیوس یکرونا در سطح روسیگونه که و تر است. همان و ملموس تر ینیع ،نیشیپ
شـدت  ن نبوده و بـهمصو روسیو نیاز ا زین یتحت تأثیر قرار داده، بعد اقتصاد آمریکارا در  استیس

 رثـاآ معتقدنـد لگـرانیتحل یبرخـ قـرار گرفتـه اسـت. ۱۹ دیتأثیر کووتحت مختلف  یها در حوزه
 یو وسعت تقر اسیمق نیدر ا در آمریکا ۱۹ دیاز کوو یناش یاقتصاد

ً
ها  گیری است. همـه سابقه یب با

). Triggs & Kharas, 2020سـت (ا  کـرده جادیا یشوک تقاضا، شوک تأمین و شوک مال کبارهی
 ایـ یکـارینسـبت ب تـوان یآنها را م نیو نخست نیتر ینیع .دارند یمتعدد رثاآگانه  سه یها شوک نای

 یارهـایاز مع یکـی تیـاند دانسـت. نسـبت اشـتغال بـه جمع که شغل خود را از دست داده یافراد
کـار  وقت مـهین ایوقت  صورت تمام سال به باال را که به ۱۶ تیاست که سهم جمع یاقتصاد تیفعال
 ١ی،کـاریبمیـزان مانند  یاقتصاد تیفعال یاقدامات احتمال ریسا اریمع نی. ادهد ینشان م ،کنند یم

 کیـکننده و اشتغال در مشاغل کوچـک را از نزد مصرف یها نهیهز ،یکاریب مهیبا ب یتیدرصد جمع
ا از دست بدهنـد و شغل خود ر یادیکه افراد ز شد یبینی م کرونا پیش یبا وقوع پاندم .کند یرصد م

از افـراد از آنچـه مـورد  یشتریتعداد ب ،ها بینی . با وجود پیشرندیقرار بگ قهیدر مض یاز نظر اقتصاد
مضـاعف در  یکـاریب میـزاندهنده  نشـان سـئلهم نیـا .انـد شغل خـود را از دسـت داده ،انتظار بود
کـاهش اشـتغال  زانمیـ ۲۰۲۰ لیـدر آور اسـت. افتـهیکرونا شدت  وعیت که در دوران شآمریکاس

در  یخیتـار یو ترنـدها هـا ینـیب شیکه درست برخالف پ زیادی داشت شیافزا ،تینسبت به جمع
درصـد  ٣/٦١را  تیـنسـبت اشـتغال بـه جمع یخیتـار یرونـدها کـهی بوده است. در حال آمریکا 
عف مضا یکاهش اشتغال مل میزاندرصد بود.  ۵/۵١ داد یرو تیآنچه در واقع ،کردند یبینی م پیش
از آنچـه  یبدان معناست که تعداد افـراد کمتـر نیبود. ا ۲۰۲۰ لینفر در آور ۱۰۰هر  یبه ازا ۹٫۹

هـای  بینی بـا پیش یدانیـم یهـا داده سـهیمقا مشغول کار بودنـد. رفت یگیری انتظار م از همه شیپ
 درک مناسـب و دهـد ینشان م آمریکا یاقتصاد تیو وضع یخیتار یگرفته بر اساس ترندها صورت
وجود  ،اند بینی زده کارشناسان و متخصصان که دست به پیش انیکشور م نیا یاز اقتصاد مل یدرست

 پ .نداشته است
ً
 ریدرک و تفس ،را قدرتمندتر از آنچه هست آمریکا یصادکنندگان اقت ینیب شیاحتماال

اوت فـاحش و تفـ کیـ شـده ینـیب شیبا ارقام و آمـار مـورد انتظـار و پ یدانیآمار م سهیاند. مقا کرده

                                                                                                                                         
های مربوط به آن دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی است. از نظـر اقتصـادی ایـن عامـل میران بیکاری و شاخص .١

های اعتراضی و سیاسی ناشـی از جریانمتحده و از بعد اقتصادی، معرف های اقتصادی ایاالت  دهنده چالشنشان
 آن است.
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وجـود دارد کـه کارشناسـان و  زیـاحتمـال ن نیا. دهد یالعاده دور از آمار مورد انتظار را نشان م فوق
کرونا را بـر موضـوع  یپاندم رثاآ آمریکادر اقتصاد  اریشاخص و مع نیاۀ کنند بینی متخصصان پیش

آمـار مـورد انتظـار بـا  نایدهنده اختالف فاحش م نشان ریزنمودار  اند. کم گرفته مطالعه دست مورد
  ست.آمریکاافراد شاغل در  نهیدر زم یدانیآمار م
 نیتر نییدر پـا یکـاریب میـزان. بی بـودخو اریبس آمریکا در وضعیتاقتصاد  ،گیری از همه شیپ

حـال، از آنجـا کـه بخـش  نای با. بود فدرال بانک درصد ۲هدف  ریز زیساله بود و تورم ن ۵۰سطح 
ی عنـی( یناخالص داخلـ دیتول یرشد واقع ،شد لیتعط علت شیوع کرونا به یکاآمراز اقتصاد  زیادی
سه ماهه دوم بـا  یتورم)، ط» خالص«سال قبل،  کینسبت به  ی/کاهش رشد اقتصادشافزای درصد

اند.  از زمـان رکـود بـزرگ مشـاهده نشـده و ارقام اعداد نای .افتیکاهش  ۳۱٫۴۰ زیانگ رتیحرقم 
بـه  یسـال جـار لیـخـود و در اوا زانیم نیدوم به باالتر یاز جنگ جهان در دوره پس یکاریب میزان
 اریبسـ در سـطح ، اما هنوز همافتهیکاهش  یماه متوال ٥ یبرا میزان نی. اگرچه ادیرس صددر ۱۴٫۷
توریزم، گردشگری، که از صنعت  یحال، کسان نیاست. در هم هیفور ماه درصد در ۳/۵از  یباالتر

 ی بـه آنهـاکمکـممکـن اسـت  ایفکر هستند که آاین ، در اند . متضرر شدهسرگرمی و تفریحات و ..
 ت آمریکااقتصاد  شود؟ 

ً
 نـهیکنندگان هز مصرف یکننده است. وقت مصرف یها نهیتأثیر هز حتاساسا

از  شـتریب کـاریکـارگر ب ونیلیم ۶٫۸ها و اقتصاد خوب است. در حال حاضر،  سود شرکت کنند، یم
را  یگـریمحـرک د حـهیمواقـع ال یبرخواشنگتن در  نکهیبا فرض ا .جود داردو هیفور در ماه کارگران

کننده بدون کمک به  مصرف یها نهی)، هزبا احتمال قریب به یقینکند ( بیتصوبرای نجات اقتصاد 
  .)Patton, 2020( افتیهمان اندازه کاهش نخواهد 

آمریکا نیز اثرگـذار بـوده صورت مستقیم بر تولید ناخالص داخلی  به ١٩گیری کووید شیوع همه
آمریکا همواره یک رشد درخور در تولید ناخالص داخلی  ٢٠٠٩تا سال  ١٩٦٠اواخر دهه  ازاست. 

که به رکود بزرگ معروف است، رشد تولید ناخالص داخلـی ایـن  ٢٠٠٩خود داشته است. در سال 
ر آمریکـا فراگیـر کـه کرونـا د ٢٠٢٠تا سال  ٢٠١٠کشور نسبت به سال قبل کاهش یافت و از سال 

تولیـد ناخـالص داخلـی  ٢٠٢٠شد، این کشور رشد ثابت یا منفی را تجربه نکرده بود. اما در سال 
دچار افت شد. با وجود اینکـه  ١٩٦٠آمریکا برای دومین بار در طول تاریخ این کشور از اواخر دهه 

 تولید ناخالص داخلی آمریکا دبینی کردهاقتصاددانان پیش
ً
نسبت بـه سـال  ٢٠٢١ر سال اند احتماال

بینی با رسیدن به تولید ناخالص داخلـی به میزان نامحسوسی رشد خواهد کرد، اما این پیش ٢٠٢٠
  همچنان فاصله دارد. ٢٠١٩سال 
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دهنده اثرپذیری شدید اقتصـاد آمریکـا های متعدد دیگری وجود دارند که همگی نشانشاخص
وکارها، بـازار سـهام، میـزان  های خـانوار، کسـبهزینه هایی ماننداز اپیدمی کرونا هستند. شاخص

رشد اقتصادی و... همگی حکایت از اثرپذیری منفی اقتصاد آمریکا از شیوع کرونا دارنـد. اهمیـت 
تـوان برخـی های اقتصـادی آمریکـا مـیاین مسئله در این است که با نگاهی به روند کلی شاخص

طور کـه بیـان  سابقه دانست. برای نمونه همـان حدودی بی طوالنی تاریخی تا ها را در یک دورهافول
تا کنون نسـبت بـه  ١٩٦٠شد، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها برای دومین بار از اواخر دهه 

گیـری همـه سال قبل افت داشته است. افزایش میزان بیکاری و از دست دادن شغل افراد نیز در دوره
ای کـه تـرین مسـئله سـابقه بـوده اسـت. بزرگمتحده بـیایاالت  کرونا پس از جنگ جهانی دوم در

های اقتصادی در آمریکا شده است به تضاد میان حفظ سالمت افراد یـا موجب رشد منفی شاخص
اهمیت دانستن کووید در مواجهه بـا خواهان همواره بر بیگردد. جمهوریحفظ اقتصاد ملی باز می

کید کرده هـا اند؛ در صورتی کـه دمـوکراتعدم تعطیلی اقتصاد آمریکا بودهاند و خواستار اقتصاد تأ
هـایی کـه آمریکـا در توان گفت آسیباند. در مجموع میحفظ سالمت افراد را در اولویت قرار داده

  است.سابقه بوده شدت وخیم و بی دوره شیوع کرونا خورده به

  گیري نتیجه
متحده پرداخته شود. از آنجـا   بر ایاالت ۱۹ دیکوو یمپاند یامدهایپ یپژوهش تالش شد به بررس نیدر ا

 یاقتصـاد و جامعـه بـرا اسـت،یس یهـا حوزه ،اسـت یکرونا شامل ابعاد مختلف و متعـدد یکه اثرگذار
 یمـاریب نیـاست که ا نیدر ا ها یماریب ریسا اکرونا ب یماریو مطالعه در نظر گرفته شدند. تفاوت ب لیتحل

 ییایـگسـتره جغراف کیـدر  دهـد، یخود قـرار مـ ریثأها را تحت ت از انسان یادیز تیجمع نکهیعالوه بر ا
اسـاس در ابتـدا ضـمن  نی. بـر همـدهـد یقرار م ریثأپهناور و با سرعت انتقال باال جوامع را تحت ت اریبس
 یپانـدم کیـ ۱۹ دیـتالش شد نشان داده شود که کوو ها یو پاندم یعاد یها یماریب انیم یمفهوم زیتما

 اسـتیدو سـطح س زیبـا تمـا اسـتیدر سـطح سآمریکـا  ،پژوهش نیا یها افتهطبق ی. شود یمحسوب م
کشـور عـالوه بـر  نیـا ،یخـارج اسـتیاست. در سطح س رفتهیکرونا اثر پذ یاز پاندم یو خارج یداخل

خـود را نـزد متحـدان  گاهیجا ،دوره نیدر ا کجانبهی یکردهایرو شیبا افزا ن،یخود با چ یها تنش شیفزاا
 ینیضـدچ اسـتیو اسـتفاده از س نیتمرکز بـر مقابلـه بـا چـ نیعالوه بر ا از دست داد. ها ییاروپا ژهیو به

  مغفول بماند. یها تا حدود عرصه ریاز سا آمریکا شد تا موجب
خـواه و  متفاوت و متعارض دو حـزب جمهوری یحزب حاتیترج زین یداخل استیدر سطح س 

کـه حـزب  یکشـور بازتـاب داشـت. در حـال نیـا ۲۰۲۰سـال  یدموکرات در منـاظرات انتخابـات
 قـرار نیاز جمله تقابل بـا چـ یاسیو س یتیخود را بر مسائل سخت امن یها استیخواه س جمهوری
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 نی. عالوه بر ان تفاوت داشتخواها یجمهور کردیبا رو یادیز زانیحزب دموکرات به مدیدگاه  ،داد
و  ترامـپکه شکسـت دونالـد  اعتقادند نیا بر لگرانیاز تحل یاریبس ی،داخل یها استیدر حوزه س

مسـئله کرونـا بـوده  نیاز همـ یناش یدیکل یها التیدر ا هیاول یها یروزیپس از پ یعقب افتادن و
 یصـورت پسـت شرکت در انتخابات بـه قیگرفتن مسئله کرونا از طر یها با جد دموکرات رایز ؛است
بـروز  وجـبامـر م نیدادنـد و همـ یکرات رأنـامزد دمـو ،دنیاعالم شد به جو با رتریآن د جیکه نتا
از آن مـوارد و  یکـی تـوان یرا مـ لیـه تولیکه حمله به کـاپ دش کایدر جامعه آمر یمتعدد یها تنش

  مورد آن دانست. نیتر برجسته
بر اثر  آمریکاکه  یاقتصاد یها از دست رفتن مشاغل و ضربه ،یاجتماع یها یدر حوزه اثرگذار

کشـور  نایـ در درصد ۴۰ زانیبه م یبه رشد اعتراضات اجتماع ،مل شدگیری کرونا متح همه وعیش
 تبارهـا ییایآسـ هینژادپرستانه عل یها دهیکرونا، ا یپاندم وعیمسئله، در دوره ش نی. عالوه بر اانجامید

بـه  یآن را بـه نـوع لگـرانیتحل یرشـد کـرد کـه برخـ کـایشـدت در جامعـه آمر بـه ها ینیچ ژهیو به
 شیاز افـزا یناشـ یهـا مسـئله، بحران نیـ. در کنـار اداننـد یرامپ مـرتبط مـدونالد ت یها استیس
 هجامعـ ی،اقتصـاد یها بیآسـ نیو خانوار در کنار از دست دادن شغل و همچنـ یزندگ یها نهیهز
  فدرال فعال کرده است. یها استیس هیعل یاجتماع یروهایرا از منظر ن کایآمر

 کـایبـه جامعـه و دولـت در آمر یگزاف یها نهیهز لیمکرونا موجب تح یپاندم زین یدر سطح اقتصاد
 شیافــزا نیو از دسـت رفــتن مشـاغل و همچنــ هــا التیدر ا یمحلـ یها روزنامــه یلـیاســت. تعط دهشـ
 کـایمرآ یبرا ۱۹ دیکوو یاقتصاد یامدهایاز جمله پ ییکایبر خانوارها و شهروندان آمر یزندگ یها نهیهز

از  شیبـ یاز دسـت رفـتن مشـاغل و رکـود اقتصـاد دهـد یشان من یها و اطالعات آمار . دادهبوده است
امـر در کنـار اختصـاص  نیکرده بودنـد و همـ ینیب شیو اقتصاددانان پ لگرانیبوده است که تحل یانتظارات

 نیـبـه خـارج از ا آمریکا یحاتیبه امور بهداشت و سرآمد موجب کاهش صادرات تسل یحاتیتسل عیصنا
  ده است.ش حاتیاز صادرات تسل یناش یاقتصاد یاکاهش درآمده جهیکشور و در نت

هـا و  رسد پانـدمی کرونـا در آمریکـا موجـب آشـکار شـدن یـا تشـدید چالش در مجموع به نظر می
رو ظهـور  های مختلـف پنهـان شـده بودنـد. ازایـن پیش از این پاندمی زیر الیهکه هایی شده است  بحران
هـای آمریکـا کـه پـیش از ایـن مخفـی بودنـد،  شدهـد کـه چال ها و آشکار شدن آنهـا نشـان می چالش
توانند آثـار منفـی زیـادی را بـر  هایی اساسی و مهمی هستند که در صورت تداوم در درازمدت می چالش

های چـپ در  زمان فعالیت گسترده گرایش های راست افراطی و هم این کشور تحمیل کنند. ظهور گرایش
  دهای بالفعل علیه امنیت و ثبات آمریکا دانست.ترین تهدی توان یکی از مهم این کشور را می
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