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بحران اقتصادی در اياالت متحده پديده جديدی نیست؛ اما بحران اقتصادی اين کشور از سـال 2008
هر چند ممکن است به شدت بحران سال  1929نباشد ،امـا مـ تـوان نن را بـه نسـبت سـاير مـوارد
بزرگترين بحران مال قلمداد کرد .با توجه به جايگـاه اقتصـاد در قـدرت نـرد و ديسلماسـ

مـوم

نمريکا و همچنین با توجه به نرد افزارگراي در دورۀ اوباما ايـن سـلال مطـری مـ شـود کـه بحـران
مذکور چه تأثیری بر ديسلماس

موم و قدرت نرد اين کشور در اين دوران داشـته اسـتف فرضـی

اين پژوهش در پاسخ به سلال اصل

بارت از اين است که« :بحران اقتصادی اياالت متحده از سـال

 ،2008با اينکه تأثیر زيادی بر اجرای برنامههای ديسلماس

موم نمريکا نداشته اسـت ،امـا موجـ

گرديده که ضمن کاهش ا تبار و جذابیت اين کشور در رص اقتصادی ،که نقش بسـزاي در تولیـد
قدرت نرد دارد ،برخ از ديگر منابع قدرت نرد نمريکا نظیر فرهنـ
خدشهدار شود ».اين مقاله با رو

و ارز هـای ايـن کشـور نیـز

توصیف  -تحلیل انجاد پذيرفته است ،ابتدا به تأثیر امـ اقتصـاد

بر مللفه قدرت نرد و سسس به جايگاه اين ام در قدرت نرد نمريکا پرداخته خواهد شـد .در ادامـه
نیز ضمن بررس چیست و ل بحران در سالهای اخیر اياالت متحده ،تأثیر اين بحـران بـر قـدرت
نرد نمريکا مورد بررس قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
از سال  2112بحران اقتصادی نمريکا بداليل از جمله سیاستهـای دولـت در رونـ
کاذب بازار مسکن ،وادهای رهن و  ...بروز نموده و به سر ت به ساير بخشهای اقتصـاد
اين کشور و همچنین کشورهاي که بـه لحـا اقتصـادی بـا واشـنگتن همکـاری داشـتند
سرايت نمود .متعاقباً ح اين مشک به نوان بخـش مهمـ از اولويـتهـای اوبامـا قـرار
گرفت .ط اين مدت هر چند تال های بسیاری صورت گرفته ،و در برخ موارد نیز تـا
حدی نتیج مطلوب حاص شده ،اما وجود نوسانات اقتصادی – که در برخ موارد ريش
سیاس و در برخ ديگر ريش اقتصادی داشته -موج

شده است کـه طـ ايـن سـالهـا

سیاستها و ثبات امور در اين کشور ،بعضاً با مخاطره مواجه شود.
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بحران مال

الوه بر ايجاد محدوديتهای اقتصـادی ،موجـ

شـده کـه رصـههـای

مختلف نیز نظیر سیاس  ،دفا  ،اجتما  ،بهداشت و  ...در اياالت متحده تحت تأثیر قرار
گیرد .در اين میان موضو ات مربوط به سیاسـت خـارج ايـن کشـور نیـز از ايـن رونـد
مستثن نبوده ،بهطوريکه اين مسئله از سوی برخ سیاستمداران و کارشناسان از جملـه در
کمیته روابط خارج سنا نیز مورد بحث و بررس قرار گرفته است .در اين راستا هر کـداد
از اولويتهای اوباما در سیاست خارج به میزان و تناسـ

ارتبـاط کـه بـا اقتصـاد ايـن

کشور و حوزههای مرتبط با نن دارند ،بهطور کیف و يا کم تحت تأثیر ايـن مللفـه قـرار
گرفتهاند .حال ننکه با توجه به تأکید سیاست خارج اوباما بر نرد افزارگراي  ،قدرت نـرد
و ديسلماس

موم  ،اين موضوع اهمیت بیشتری م يابد کـه قـدرت نـرد نمريکـا در ايـن

دوران با چه کیفیت  ،وابسته به اقتصاد اين کشور بوده استف نيـا بحـران مـال بـر کمیـت
ابزارهای قدرت نرد تأثیرگذار بوده و يا اينکه اساسـاً کیفیـت نن را تحـت تـأثیر قـرار داده
استف لذا اين پژوهش ضمن بررس تئوريک جايگاه اقتصاد در قدرت نرد ،در پ بررس
تأثیر ام اقتصاد و همچنین بحران مال اخیر بر قدرت نرد اياالت متحده خواهد بود.
برای پاسخ به نکات مطروحه ،سلال اصـل ايـن پـژوهش بـارت از ايـن اسـت کـه:
«بحران اقتصادی اياالت متحده از سال  ،2112چه تأثیری بر قدرت نرد اين کشـور داشـته
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استف» در پاسخ به سلال اصل  ،فرضیه ايـن تحقیـ

بـارت از ايـن اسـت کـه« :بحـران

اقتصادی اياالت متحده از سال  ، 2112با اينکه تأثیر زيادی بر اجرای برنامههای ديسلماس
موم نمريکا نداشته است ،اما موج

گرديده که ضمن کـاهش ا تبـار و جـذابیت ايـن

کشور در رص اقتصادی ،که نقش بهسزاي در تولید قدرت نرد دارد ،برخ از ديگر منابع
و ارز هـای ايـن کشـور نیـز خدشـهدار شـود« ».بحـران

قدرت نرد نمريکا نظیر فرهن

اقتصادی نمريکا» متغیر مستق و «قدرت نرد نمريکا» متغیر وابسته اين تحقی است در اين
پژوهش ابتدا مفهود قدرت نرد و جايگاه اقتصاد در اين مفهود تبیین و سسس نقش اقتصـاد
در قدرت نرد اياالت متحده مورد بررس قرار خواهد گرفت .در نهايت نیز بـا اسـتفاده از
دادههای کم و کیف به نثار بحران اقتصادی در قدرت نـرد ايـن کشـور در دوران اوبامـا
پرداخته خواهد شد.

 -5عامل اقتصاد و نظریه قدرت نرم
انقالب در فناوریهای اطال ات و ارتباطات مهمترين رويـدادی اسـت کـه در صـر
حاضر ،اساس و بستر تحول در زندگ بشـر را شـک داده اسـت .در واقـع بـا توجـه بـه
انقالب اطال ات و ارتباطات ،در سالهای اخیر نردافزارگراي گفتمـان جديـدی را شـک
داده که در قال

نن ،نظريه قدرت ،ابزارها و حت منابع قدرت مورد بازخوان و باز تولیـد

قرار گرفتهاند .در اين میان وام مختلف بر شـک نـوين قـدرت تأثیرگـذار هسـتند ،کـه
اقتصاد يک از اين موارد است.
 -5-5مفهوم قدرت نرم
مفهود قدرت نرد در مارس سال  0551از سـوی جـوزن نـای در مقالـهای بـا نـوان
0

«استعارۀ گمراهکنندهای از افول » و در نشريه نتالنتیک مطری گرديد و در نثـار بعـدی وی
تبیین و بسط يافت .وی معتقد است قدرت نرد به معن دستیاب به اهدان بـدون اسـتفاده
1 Misleading Metaphor of Decline
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تعاریف و ادبیات نظری

از زور ،تهديد يا پادا

محسوس م باشد .در اين چهارچوب قدرت نرد بر شک ده بـه

الئ ديگران تکیه داشته و «تواناي جذب کـردن» نقـش اساسـ را در ايـن مفهـود ايفـا
م نمايد .در واقع اهمیت جذب در نظريه قدرت نرد تا جاي است که نای «قدرت نرد» را
به «قدرت جذابیت» نیز تعبیر م کند (نای)00: 0825 ،
در حقیقت قدرت نرد مفهوم است که گرچه سابقهای به درازای تـاريخ دارد ،امـا در
سالهای اخیر است که نظادمند و تعريف شده به کار مـ رود .بـر خـالن قـدرت سـنت ،
قدرت نرد به اين معن است که مخاط

نه از روی اجبار و اکراه ،بلکه از رضايتمندی بـه

خواسته بازيگر قدرتمند تن در م دهد .اهمیت قدرت نـرد در روابـط بـینالملـ در ايـن
است که قابلیت و تواناي تأثیر بر کشورهای ديگر به صورت ناخودنگاه و تدريج شـک
م گیرد .بر اين اساس اگرچه قدرت نرد دستاورد و نتیج سريع ندارد اما در طوالن مدت
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تأثیر میق بر دولت و جامعه طرن مقاب م گذارد (نقائ و حسین )218 : 0850،
در اين میان نای معتقد است که مهمترين منابع قدرت نرد مواردی از جملـه فرهنـ ،
ارز ها و سیاستهای حکومت در داخ و خارج را در بر م گیرد؛ هر چند وی به طـور
تلويح به نقش مواردی نظیر اقتصاد به نوان منبع برای قدرت نرد نیز اشاره م کند .اما
بهطور کل نای معتقد است که گاه قدرت سخت و نرد و منابعشان يکديگر را تقويت و
گاه نیز با يکديگر تداخ پیدا م کنند (نای )00-9 :0852 ،بر اين اساس مـواردی نظیـر
اقتصاد از جمله موضو ات است که در هر دو بُعد قدرت سخت و نرد کاربرد داشـته ،کـه
در ادامه نقش ام اقتصاد بر مللفه قدرت نرد بیشتر تبیین خواهد شد.
 -0-5نقش اقتصاد در ارتقای قدرت نرم
اقتصاد دارای ارتباط گستردهای با مقول قدرت نرد بوده و مللفههای اقتصادی فراوانـ
در نظري قدرت نرد دارای کاربرد م باشد .فراتر از اين «قدرت نرد اقتصـادی» بـه نـوان
کلیدیترين مفهود در اين امر ضمن تبیین تأثیر دوسوي اقتصاد با مقول قـدرت نـرد دارای
ابعاد متنو

از انواع ،اهدان ،منابع و نتايج م باشد( .سیف و ديگران )9-82 :0852 ،اما با

توجه به گستردگ اين موضو ات در اين مقاله تال
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شده است تـا در چهـارچوب ذکـر

شده ول مبتن بر ارائ الگوي خالصهتر ،به بررس تأثیرات بحران اقتصادی بر قدرت نرد
نمريکا پرداخته شود.
اقتصاد در لغت به معنای میانهروی ،میانهروی کردن ،به اندازه خرج کردن ،تعادل دخ
و خرج را نگاهداشتن م باشد .متعاقباً لم اقتصاد نیز بارت اسـت از «مطالعـه چگـونگ
استفاده از منابع کمیاب جامعـه بـه منظـور تولیـد کاالهـای بـا ارز

و توزيـع بـین افـراد

مختلف» (ساموئلسن )7 :0820 ،به بارت بهتر ،بررس رو های مختلف با هدن به کـار
بردن منابع کمیاب و محدود جامعه برای تولید انواع کاالها و خدمات در جامعه به منظـور
ارضاء و تأمین هر چه بیشتر و بهتر خواستهها و نیازهـای نامحـدود افـراد جامعـه در لـم
اقتصاد صورت م گیرد (نخع و نجارزاده )52 :0822 ،لذا با توجه بـه مزيـت ثـروت بـه
نوان موضوع اقتصاد و همچنین ارتباط مستقیم نن با تأمین نیازهای بشری و نهايتاً افزايش
بر اين اساس در خصوص کارکرد اقتصاد در جريان قـدرت و سیاسـت خـارج  ،هـر
چند قابلیـتهـای بـاالی اقتصـادی در وهلـه اول تـدا کننـدۀ نن چیـزی اسـت کـه در
چهارچوب قدرت سخت تبیین م شود ،اما داشتن يک اقتصاد قوی نه تنها منابع تحـريم و
يا پادا

را فراهم م نورد ،بلکه م تواند منبع برای جذابیت نیز باشد .لـذا هنگـام کـه

قدرت اقتصادی کشوری کاهش م يابد .در واقع نه تنهـا نن کشـور منـابع قـدرت سـخت
خود را از دست م دهد ،بلکه قابلیت شک ده به اولويـتهـای بـینالمللـ و برخـ از
جذابیتهايش را نیز از دست م دهد (نای.)02 :0825،
در میان کارشناسان و صـاح نظـران بـهطـور کلـ دو ديـدگاه محـدود و موسدـع در
خصوص حوزۀ منابع قدرت نرد قاب شناساي است :در ديدگاه محـدود ،قـدرت نـرد بـا
0

2

نفوذ فرهنگ شباهت دارد .برخ افراد نظیـر نايـ فرگوسـن و جـوزن جوفـه بـا ايـن
رويکرد به قدرت نرد م نگرند .اما در تعبیر موسدع ،قدرت نرد مترادن با قدرت غیرنظام
بوده که الوه بر نفوذ فرهنگ  ،توانمندیهای اقتصادی را نیز شام مـ شـود( .ووينـ ،8
1 Niall Ferguson
2 Josef Joffe
3 Vuving
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رفاه ،اين موضوع مورد توجه و اهتماد تماد جوامع بوده و دارای جاذبه م باشد.

 )8 :2115در اين راستا هر چند نای در نثار اولی خود قـدرت اقتصـادی را جـزء قـدرت
سخت به شمار م نورد ،اما در نثار بعدی خود تصـري مـ کنـد کـه «قـدرت نـرد صـرفاً
نیست» ،بهطوری که وی در کتاب «نيندۀ قـدرت» در فصـل جداگانـه بـه

مترادن فرهن

بحث قدرت اقتصادی پرداخته و بر اين موضوع تأکید مـ کنـد .همـانطور کـه در نمـودار
شماره  0مشهود است ،قابلیتهای اقتصادی را م توان به دو دسـت کیفـ و کمـ تقسـیم
نمود .ابعاد کیف اقتصاد از چند طري بر مللفه قدرت نرد تأثیر م گذارد ،اوالً اقتصاد قوی
خود م تواند به نوان يک منبع برای قدرت نرد شناخته شده و موجبات متقا دسـازی را
از طري جذابیت و ا تبار فراهم نمايد .از سوی ديگر مـواردی ماننـد قـدرتب مبـان نظـاد
اقتصادی م تواند ساير منابع قدرت نرد را تحت تأثیر قـرار دهـد .بـه ـالوه ابعـاد کمـ
اقتصاد مث داراي و ثروت مل و همچنین نهادها و ملسسات فن و اقتصادی مـ تواننـد
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ابزارهای قدرت نرد را تقويت نموده و بر اين اساس ،توان همکاریهای اقتصادی و فن و
همچنین ا طای کمکهای اقتصادی خارج و توسـعهای کـه بخـش مهمـ از برنامـههـای
ديسلماس

موم است .متک بر اقتصاد دولت مبدأ م باشد .همچنین اجرای برنامـههـای
موم ا م از تبادالت نموزش  ،فرهنگ  ،رسـانهای و  ...نیازمنـد تـوان

مختلف ديسلماس

اين موارد حاک از نن است که اقتصـاد ،نقـش

مال و ثروت مل است؛ بنابراين ،مجمو
ملثری در تأمین قدرت نرد ايفا م نمايد.
متقاعدسازی

تأثیرگذاری

از طریق

مستقیم

جذابیت

به عنوان

و اعتبار

سایر منابع
قدرت نرم
قدرت نرم
ابزارهای
قدرت نرم

فرهنگ



ارزشها



...



کمکهای توسعهای



اقتصاد قدرت نرم



یک منبع



ویژگیهایی نظیر
جذابیت و اعتبار



قدرت مبانی نظام

قابلیتهای
کیفی

اقتصادی



...



نهادها و مؤسسات
اقتصادی و فنی



سرمایه و ثروت ملی

نمودار  .0کارکردهای اقتصاد در زمین قدرت نرد
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قابلیتهای
اقتصادی
قابلیتهای
کمی

 -5-0-5تأثیرگذاری مستقیم به عنوان یک منبع :متقاعددسدازی از رریدج ادذابیت و
اعتبار
تال

بـرای شـک دهـ بـه ترجیحـات ديگـران و يـا بـه اصـطالی روانشناسـان نن

متقا دسازی و تغییر نگر ها ،بر ويژگ هاي استوار است که از مهمترين ننهـا جـذابیت
و ا تبارِ فا

اين تال ها م باشد .بر اين اساس طب مطالعات که در حـوزۀ روانشناسـ

صورت گرفته است اوالً کنشگران و منابع که جذابیت داشـته باشـند ،متقا دکننـدهتـر از
کنشگران هستند که فاقد جذابیت هسـتند .ثانیـاً کنشـگران و منـابع کـه دارای ا تبارنـد،
متقا دکنندهتر از افراد غیر معتبر م باشند (بارون )209 :0852 ،حال جذابیت م توانـد در
بسترهای مختلف ايجاد شود .به نوان مثال افراد با ويژگ های ذات و تأثیرگذار کالمـ و
ارتباط شان ،م توانند ديگران را به سوی خود جذب کنند؛ که اين ويژگ جـذبکننـده و
ارتباط و فرهنگ نیست ،بلکه همانطور که پیشتر مطری شـد طبـ نظـر جـوزن نـای،
داشتن يک اقتصاد قوی م تواند منبع برای جذابیت به شمار مـ رود (نـای 08 :0852 ،و
نای)06 :0825 ،
همچنین ا تبار از يکسو پديدهای ادراک بوده و از سوی ديگر برساختهای سـه بُعـدی
است .يک از ابعاد اولیه و مهم ا تبارِ منبع «قدرت تدبیر و صالحیت» است؛ اين مللفه کـه
ناظر بر تخصص است به اين پرسش پاسخ مـ دهـد کـه «نيـا منبـع کـار خـود

را بلـد

استف» .دومین بُعد ا تبار «مورد وثوق و قاب ا تماد بودن» است؛ زيرا ممکـن اسـت يـک
منبع تدبیر و تخصص داشته باشد اما نتوان به نن ا تماد کرد .سومین بُعد نیز داشتن حُسـن
نیت م باشد .يک منبع برای ننکه واجد ا تبار ادراک شود ،بايد احتراد به ديگران و القـ
راستین به رفاه ننها را القاء کند (اچ گاس و اس سیتر.)005-020 :0851 ،
بر اين اساس اقتصاد و تجارت با توجه به اينکه بر ـوامل نظیـر تخصـص ،ا تمـاد و
همچنین تماي برای ايجاد رفاه بیشتر تکیه دارد ،م تواند به نوان نصری مطلـوب بـرای
کس

ا تبار و متعاقباً قدرت نرد ايفای نقش نمايد( .راينهارد )900-909 :0851 ،حـال بـا

توجه به مزيت و مطلوبیت ثروت در تماد جوامع ،جـذابیت يـک اقتصـاد قـوی مـ توانـد
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اطف ِ جذابیت را گاه کاريزما م نامند .در اين میان جذابیت فقـط شـام ويژگـ هـای

موج

ايجاد وجههای مقبول و محبوب را در نزد مردد فراهم کـرده و همچنـین در ذهـن

نخبگان اقتصادی ،ا تبار را در پ داشته باشد .در اين میان حجـم و بزرگـ اقتصـاد ملـ ،
کمیت و کیفیت برندها و  ...م توانند به نوان جاذبهها و منابع ا تبار قلمداد شوند.
 -0-0-5تأثیرگذاری بر سایر منابع قدرت نرم
اقتصاد الوه بر اينکه خود م تواند به نوان منبع برای قـدرت نـرد بـه شـمار رود،
م تواند بر ساير منابع قدرت نرد از جمله فرهن  ،ارز ها و سیاستها تأثیرگـذار باشـد،
زيرا اين مللفهها تحت تأثیر يکديگر تعريف ،تبیین و به اجرا در م نيند .بـه بـارت بهتـر
نظادهای اقتصادی با نظادهای فرهنگ  ،دين  ،سیاسـ و حقـوق در هـر جامعـه ،ارتبـاط
مستقیم داشته و اين مللفهها م توانند بر يکديگر تأثیرگذار باشند .اينکه  .0چـه چیزهـاي
.2چگونه تولید و  .8چگونه توزيع شوندف در نظادهای اقتصادی گونـاگون  -بـا توجـه بـه
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبان فرهنگ  ،ارزش  ،سیاس و  -...پاسخهای متفاوت دريافت م کنند .بـه نـوان مثـال
دو نظاد اقتصادی دولت و بازار نزاد در نقط مقاب هم قـرار داشـته و بـا مبـان متفـاوت،
پاسخها و راه ح های متفاوت را ارائه م کنند .اين تفاوتها م توانـد دالئـ مختلفـ از
جمله در زمین فرهن

داشته باشد( .نوربخش )021 :0826 ،لذا بسـته بـه شـدت و میـزان

ارتباط میان مللف اقتصاد با مللفههاي نظیر فرهن

در هر کشـور ،تضـعیف و يـا تقويـت

اقتصاد م تواند منجر به تضعیف و يا تقويت مللفههای مذکور شود.
 -3-0-5تقویت ابزارهای قدرت نرم
الف) ارائه کمکهای خارای و توسعهای
کمکهای خارج و توسعهای ،يک از ابزارهای ديسلماس

موم است که دولـتهـا

برای افزايش قدرت نرد و تأثیرگذاری بر مود جامعه هدن از نن استفاده مـ کننـد .ايـن
مهم با اتکا به مللفههاي مانند متخصصین ،نهادها و ملسسات اقتصادی و فن و همچنـین
سرمايه و ثروت مل قابلیت اجرا م يابند؛ از جمله اين کمکها م توان به مـواردی چـون
سرمايهگذاری در زير ساختهای بهداشت  ،نموزشـ و بهینـهسـازی سیسـتمهـای اداری،
ا طای بورسهای تحصیل  ،کمکهای بشر دوستانه ،تربیت نیروی انسـان مـاهر ،توسـعه
روستاي  ،اهدای وادهای کم بهره ،تقويت صنايع کوچک و  ...اشـاره نمـود .البتـه در ايـن
07

میان هر چه هدنگیری پروژهها ادالمنفعهتر باشد ،م تواند دامنه اثرگذاری گسـتردهتـر و
تصويرسازی بهتری داشته باشد .در واقع طریهای کمک به کشورهای هدن در چارچوب
کمکهای توسعهای شام پروژههاي با ماندگاری طوالن و اثرگـذاری مـداود مـ باشـد.
(رادبوی)062 :0825،
به نوان مثال در سال  2110در اندونزی سونام شديدی روی داد ،بهطوریکه بیش از
 211/111مفقود و کشته بر جای نهاد .در اين میان دو رئیس جمهور سـاب نمريکـا يعنـ
جورج بو

پدر و بی کلینتون به دنبال وقوع اين حادثه ،برای جمعنوری پـول و رهبـری

تال های نمريکا در رض غذا ،دارو ،بازسازی و کمکهای ديگـر ،اقـدامات فراوانـ را
انجاد دادند .متعاقباً اين تال ها تأثیر مثبت در ارتقای ا تبار و قدرت نرد نمريکـا از خـود
بر جای گذاشت .يک نظر سنج که در مارس  2119انجاد گرفت نشکار سـاخت کـه 79
(اچ گاس و اس سیتر)020 :0851،
ب) اقتصادِ قدرت نرم و امکان تنوع بخشیدن به ابزارهای قدرت نرم
«امکان و تعیین بودجههای الزد برای اجرای برنامهها برای نی به قدرت نرد» هر چنـد
کمتر مورد توجه قرار م گیرد ،اما موضوع مهم است .در اين راستا بـرای سـهولت ،ايـن
مفهود را در بارت «اقتصادب قدرت نرد» مـ تـوان خالصـه کـرد .قـدرت نـرد از منـابع و
ابزارهای متنو

بهره م برد؛ برای مثال ديسلماس

موم به نوان ابزار قدرت نرد ،خـود

شام طیف وسیع از برنامههای تعامل و غیرتعامل شده کـه در ايـن راسـتا برنامـههـای
رسانهای ،تبادالت نموزش و فرهنگ از شـايعتـرين ايـن برنامـههاسـت .حـال هـر چنـد
هزينههای اقداد در چهارچوب نردافزارگراي به نسبت هزينـههـای دفـا

و حـوزههـای

سخت کمتر است ،اما به هر حال نم توان از نن چشم پوش کرد .لذا کشورهای مختلـف
هر کداد مبتن بر ظرفیتها ،سرمايهها و ثروت مل شان ،اقتصادب قدرت نرد خود را تبیین و
تعیین نموده و در نن چهارچوب ،امکان شک ده بـه ترجیحـات ديگـران را بـرای خـود
میسر م نمايند.
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درصد اندونزياي ها پس از اين کمکها ،نظر مسا دتری نسبت به اياالت متحـده داشـتند.

 -0پیشینه و اایگاه اقتصاد در قدرت نرم آمریکا
قدرت نرد نمريکا از منابع مختلف سرچشمه م گیرد .بهرهگیری از اقتصـاد در قـدرت
نرد اين کشور نیز مانند ساير منابع ،پس از جن

جهان دود م و وسعت بیشـتری پیـدا

کرد .در سالهای اخیر ل رغم بدبین هاي که نسبت به اياالت متحده وجود داشته است،
اقتصاد و شیوۀ نمريکاي تجارت به نوان يک از موضو ات است که هنوز در میان مردد
در ساير کشورها مورد تمجید قرار م گیرد( .راينهارد )912-900 :0851 ،حـال هـر چنـد
اين منبع کمتر در حوزههای تئوريک مورد اشاره قرار م گیرد ،اما در حوزههـای ملیـات
قدرت نرد و ديسلماس

موم اياالت متحـده همـواره بخـش انکارناپـذيری را بـه خـود

اختصاص داده اسـت؛ کـه در ادامـه بـه اختصـار بـه جايگـاه قـدرت اقتصـادی و سـسس
کارکردهای اقتصاد در قدرت نرد اين کشور پرداخته خواهد شد.
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -5-0اایگاه قدرت اقتصادی آمریکا
ط جن

جهان دود که اقتصاد اروپا به نوان موتور محرکه اقتصـاد و مرکـز اصـل

تولید ثروت جهان تضعیف شد ،اياالت متحده نمريکا تبدي بـه قـدرت بالمنـازع اقتصـاد
جهان دود حدود نیم از کـ ثـروت جهـان

جهان گرديد؛ به گونهای که در پايان جن

در خاک اياالت متحده نمريکا تولید م شد .سهم نمريکـا از تولیـد ثـروت جهـان پـس از
جن

جهان دود  91درصد بود که اين میزان با توجه به رشـد قـدرتهـای نوظهـور ،در

دوران کنون به  21درصد کاهش پیدا کرده است .به معنای ديگر ظرن بیش از  79سـال
که از جن

جهان دود م گذرد ،تولید نمريکا به نسبت تولید جهان از  91به حدود  21تا

 22درصد رسیده است( .لیالز)0851/9/09 ،
لیرغم تحوالت صورتگرفته در دهههای گذشته ،ايـاالت متحـده همچنـان بیشـترين
میزان تولید ناخالص داخل را در جهان داراست .توانمندیهای بـاالی اقتصـادی موجـ
گرديده است که اين کشور همچنان در رأس ساختار اقتصاد جهان قرار گرفته و به نـوان
يک قدرت بزرگ اقتصادی شناخته شود .بنابراين قابلیتهای مذکور همچنان بهطور بـالقوه
امکان نقش نفرين در حوزۀ قدرت نرد را فراهم کرده و حتـ بـا توجـه بـه هزينـ کمتـر
نردافزارگراي به نسبت سختافزارگراي مطلوبیت نن را دو چندان کرده است.
08

-0-0کارکردهای اقتصاد در قدرت نرم آمریکا
اياالت متحده با اتکا به قدرت خود در حوزههای اقتصادی ،ط دهههـای مختلـف در
بهرهمندی از کارکردهای اقتصاد در حوزۀ قدرت نرد اهتماد زيادی داشـته و بـا توجـه بـه
جهـان دود ،مـ تـوان گفـت تـاکنون

جايگاه اين کشور در نظاد بینالمل پـس از جنـ

بیشترين بهرهمندی از مللفه اقتصاد در قدرت نرد نیز از نن اياالت متحده بوده است.
-5-0-0اذابیت و اعتبار ایاالت متحده مبتنی بر اقتصاد
ط سالهاي که سیاست خارج اياالت متحده معطون به قـدرت نـرد بـوده اسـت،
اقتصاد همواره جايگاه مهم را در میان ساير منابع قـدرت نـرد بـه خـود اختصـاص داده
است .قدرت اقتصادی نمريکا موج

کس

پرستیژ ،شهرت و جذابیت بـرای قـدرت نـرد

اين کشور شده است .نای در کتاب قدرت نرد خود ضمن اشاره به نقش اقتصاد در قدرت
نزديک به نیم از  911شرکت برتر جهان نیز نمريکاي مـ باشـند و ايـن تعـداد  9برابـر
بیشتر از رتبه بعدی که در اختیار ژاپن است ،م باشد .از  011مارک برتر جهان (برند) 72
برند نمريکاي م باشند ،در مورد مکات

اقتصادی نیز از ده مکتـ

برتـر جهـان  ،هشـت

مورد نن نمريکاي م باشند( .نای)29 :0825 ،
 -0-0-0اقتصاد و سایر منابع قدرت نرم آمریکا
قدرت نرد نمريکا از منابع متنو

نظیر فرهن  ،لم و فناوری ،ارز های سیاس و...
0

بهره م برد و اقتصاد نمريکا با اين موارد بعضاً ارتباط مستقیم و يا غیرمسـتقیم دارد .بـه
نوان مثال اقتصاد نزاد در اياالت متحده دارای ارتباط مستقیم با نظاد فرهنگ اين کشور
بوده و به بارت سرمايهداری بخش از ايدئولوژی مسلط در ايـن کشـور يعنـ لیبرالیسـم
م باشد .در اقتصاد نزاد ،دولت کوچک و نقش سیاستگـذاری ،نظـارت و تـأمین محـیط
مناس

برای رقابت اقتصادی بین شرکتها و بنگاههای اقتصـادی را دارد .بـر ايـن اسـاس

سازوکار تنظیم بازار بر اساس رضه و تقاضا و قیمت است و بازار بهطور خودکار خود را
 0با توجه به تنوع منابع قدرت نرد ،در اين نوشتار مللف فرهن
قرار م گیرد.

00

و ارز ها به نوان نمونهای از اين منابع مورد بررس
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نرد اين کشور ،تصري م کند که «نمريکا نه تنها دارنده بزرگترين اقتصاد جهان است بلکه

تنظیم م کند .به الوه احتراد به مالکیت شخص  ،نزادی در رفتار فردی و رقابت از جمل
گزارههای اين نظاد به شمار م رود ،که همگ مبتن بر چارچوبهای فرهنگ و ارزشـ
لیبرال از جمله اصالت انسان ،نزادی و تکثرگراي م باشد .البتـه الزد بـه ذکـر اسـت کـه
سیستم سرمايهداری نیز به چند دسته تقسـیم مـ شـود کـه در گونـ نمريکـاي نن ،نظـاد
مقررات سیاس کوچک و همچنین جريانهای اقتصادی وسیع تنظـیم نشـده وجـود دارد.
(نوربخش)069 :0826،
-3-0-0تقویت ابزارهای قدرت نرم
الف) ارائه کمکهای خارای و توسعهای
قابلیتهای کم اقتصاد نمريکا اين امکان را فراهم نمـوده تـا کمـکهـای خـارج و
توسعهای به يک از برنامههای اصل ديسلماس

مـوم ايـن کشـور تبـدي شـود .سـابق

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمکهای خارج اياالت متحده به اواي قرن بیستم باز م گردد .در نن دوران کمکهـای
0

اقتصادی تحت نـوان «ديسلماسـ دالر » بـه اجـرا در مـ نمـد .در واقـع ديسلماسـ دالر
زمینههای ارتقای جايگاه اين کشور در فرنيند نقشنفرينـ مقابـ واحـدهای اروپـاي در
دوران بعد از جنـ

جهـان اول را شـک داد .بـدون بهـرهگیـری از قـدرت اقتصـادی و

تکنولوژيک و ديسلماتیک نمريکا امکان تأثیرگذاری بر سیاست بینالملل کار دشواری بود.
و به بارت در ده  0581مقامات نمريکاي بر اين امر واقف بودند که هرگونـه ترديـد و
تأخیر در نقشنفرين راهبردی اياالت متحده ،زمین تحرک اتحاد جمـاهیر شـوروی را بـه
وجود م نورد( .متق و پوستینچ )00-2 :0850 ،
اما اوج کمکهای خارج و توسعهای اياالت متحده به دوران پـس از جنـ

جهـان

دود باز م گردد .طری ژنرال جورج مارشال که برای بازسازی کشورهای جن زدۀ اروپای
غرب به اجرا در نمد ،در رأس ايـن مـوارد بـود ،کـه بواسـط نن سـرماي نمريکـا جهـت
بازسازی زيربناهای اقتصادی ،اجتما
سالهای جن

و سیاس جوامع اروپاي بهکـار گرفتـه شـد .طـ

سرد نیز اين کمکها درقبال مناط ديگر از جمله ،نسیا ،نفريقا و نمريکـای

التین و در قال های ديگر اجرا شد .مجموع اين کمکها تا سـال  0550بـه بـیش از 221
1 Dollar Diplomacy
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میلیارد دالر م رسید( .کگل و ويتکف )059-217 :0822 ،در سالهای اخیر نیز با توجـه
به جهان شدن موضو ات اجتما

و طری نن در سیاسـتهـای خـارج و امنیتـ  -بـه

خصوص پس از  00سستامبر -کمکهای خارج با اهداف نظیر از بـین بـردن زمینـههـای
تروريسم و همچنین افزايش قدرت نرد بیش از پیش مورد توجه سیاست خارج و امنیت
اياالت متحده قرار گرفت( .متق و پوستینچ )880-882 :0850 ،
بهطور کل اين کمکها حـوزههـاي نظیـر کمـکهـای اقتصـادی ،نظـام  ،بهداشـت ،
کشاورزی ،غذاي و  ...را در بر گرفته و از طري سازمانها و ملسسات ذیربط بـه منصـ
ظهور م رسند .به نوان مثال ،نژانس توسعه اياالت متحده که از مهـمتـرين سـازمانهـای
متول کمکهای توسعهای نمريکا قلمداد م شـود ،در سـستامبر  2108درصـدد کمـک بـه
جلوگیری از گرسنگ و سوء تغذيه در هائیت برنمد( .وب سايت يوسايد )0در ايـن میـان
سالهای  2111-2112دريافت کردهاند که به ترتی

شام مبالغ 02/9 ،29/7 ،25/0 ،90/2

میلیارد دالر م شود(.شفرو کیم)2101 ،2
ب) اقتصاد قدرت نرم و تنوع در ابزارهای قدرت نرم ایاالت متحده
بخشهای مختلف مربوط به قدرت نرد از جمله تنوع در برنامههای ديسلماس

موم

نمريکا با اتکاء به ظرفیتها ،سرمايهها و ثروت مل اين کشور میسر شده و اجرا يافتهانـد.
ديسلماس
تال

موم نمريکا حجم زيادی از تعامالت و تبـادالت لمـ  ،فرهنگـ  ،ورزشـ ،

برای توانمندسازی جوانان و همچنین ارتقای نموزش و اجتما

زنان و به ـالوه

فعالیتهای رسانهای و خبری و  ...را در بر م گیرد؛ (نشنا )82 :0851 ،گسترۀ اين امورات
مبتن بر مقدورات اقتصادی قابلیت اجرا م يابند .به نوان مثال اقدامات شـورای مـديران
8

پخش به نوان يک برنامه از مجمو ه برنامههای ديسلماس

موم نمريکـا در سـالهـای

اخیر با بودجهای بیش از  611میلیون دالر در هرسال حمايت شده که ايـن موضـوع خـود
حاک از اهمیت توان مال در برنامههای ديسلماس

موم است( .مراجعه کنید به جـدول
1 USAID.gov
2 Schaefer and Kim
3 BBG
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چهار کشور راق ،رژيم صهیونیست  ،افغانستان و مصر بیشـترين میـزان کمـکهـا را طـ

شماره  )0در مجموع اقتصاد نمريکا نقش بسزاي در بخشهای مختلف قدرت نرد بهويـژه
کس
متنو

جذابیت ،ا تبار ،کمکهـای خـارج و توسـعهای و همچنـین اجـرای برنامـههـای
در راستای ديسلماس

موم اين کشور داشته است.

 -3بحران مالی ایاالت متحده پس از سال 0222
بحران مال در اياالت متحده پديده جديدی نیست و پیش از اين نیز در اين کشور رخ
داده است .والاستريت در اثر بحران ظیم سال  0525بـه شـدت دچـار رکـود شـد و بـه
مرداب اقتصاد نمريکا تبدي گرديد .همینطور از اواسط دهه  0521ملسسات مـال «پـس
2

0

انداز و واد » و همچنین صندوق پوشش «مديريت بلندمدت سرمايه» دچار ورشکسـتگ
و سقوط شده و در سال  0526بازار سهاد نمريکا سقوط نمود .همچنـین بحـران دات کـاد
که از نن تحت نوان حباب شرکتهای اينترنت نیز ياد م شود بـین سـالهـای  0559تـا
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2110اتفاق افتاد که نقط اوج اين بحران در روز جمعه  01مارس  2111بود که با سـقوط
شاخص نزدک  -بزرگترين بازار الکترونیک سهاد در نمريکا -رخ داد .حـال بحـران مـال
اخیر هر چند ممکن است به شدت بحران سال  0525نباشد ،اما م تـوان نن را بـه نسـبت
ساير موارد ،بزرگترين بحران مال قلمداد کرد( .امام میبدی و گلدان )68 :0850 ،
 -5-3چیستی و علل بحران مالی
اگرچه زمزمههای بحران مال  -اقتصادی نمريکا در سالهای اخیـر از اواسـط تابسـتان
 2116نغاز شد ،اما تاريخ رسـم ايـن بحـران ،بـه ورشکسـتگ چهـارمین بانـک بـزرگ
8

والاستريت يعن «لیمن برادرز » در  09سستامبر  2112نسبت داده م شـود .در ايـن میـان
بحران مذکور بهداليل از جمله سیاستهای دولت نمريکا در رون کـاذب بـازار مسـکن،
وادهای رهن پر خطر ،نونوریهای مال در معامالت وادهای رهن  ،ضعف سیاستهـای
پول بانک مرکزی نمريکا :فدرال رزرو و همچنین ضعف سیستم نظارت در بازار مشتقات
و وجود فسادهای مال و اداری در بازار وادهای رهن نشکار گرديد( .بختیـارزاده:0822 ،
)92-90
1 S&L: Saving and loan
2 Long-term capital management hedge found
3 Lehman Brothers
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حال هر چند اين موارد اسباب بروز بحران را فراهم نمودند؛ اما لت اصل اين بحران
را م بايست در حجم ظیم و فزاينده بده های اين کشـور جسـتجو کـرد .البتـه کسـری
بودجه الزاماً به معنای وجود رکود اقتصادی نبوده و بحران کسری بودجه دولت نمريکا نیز
پديده جديدی نیست؛ ول استمرار ،افزايش و انباشت بده های دولت نمريکا بـرای ايـن
کشور به مرز بسیار نگرانکنندهای رسیده است؛ زيرا نثار سوء نن نه تنها اقتصـاد ملـ ايـن
کشور را به شدت تهديد م کند ،بلکه م تواند خسارات جبرانناپذيری بـر اقتصـاد سـاير
کشورها بهويژه کشورهای صنعت اروپـای غربـ  ،چـین و ژاپـن وارد نمايـد( .درخشـان،
)6 :0851

بدهی دولت آمریکا در سال • 2011

 15.2تریلیون دالر

بدهی دولت آمریکا در سال • 2012

 16.4تریلیون دالر

نمودار  .2حجم بده های اياالت متحده تا ماه م 2108

اين بده ها با افزايش  811میلیارد دالری در سال  2108به  07/6تريلیون دالر رسید.
(بوچیا)2108 0
همانطور که در نمودار شماره  8مشخص است تقريباً از اواخر سال  2115میزان رشـد
تولید ناخالص داخل نمريکا مثبت بوده اسـت ،و در سـال  2108نیـز ايـن رشـد بـا نظـم
بیشتری ادامه پیدا کرده است .بر اين اساس طب نظر کارشناسـان در مـاههـای نخـر سـال
 ، 2108اقتصاد اين کشور در حال بور از دوران بحران و رکود بوده است .البتـه تعطیلـ
دولت نمريکا در اکتبر  2108نیز که بیشتر به دالي سیاس رخ داد و مربوط به رقابت میان
کنگره و دولت بوده ،در اين زمان اتفاق افتاده است .به هر حال زمان که در اياالت متحده
1 Boccia
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بدهی دولت آمریکا در سال • 2010

 14.3تریلیون دالر

سر ت رشد اقتصادی کاهش يابد و معض کسریهـا گسـتر

يابنـد ،نگرانـ از بحـران

اقتصادی برای اين کشور محسوس خواهد بود( .قنبرلو )021 :0825 ،حال ننکه بده های
اين کشور همچنان رو به افزايش است.

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمودار  .8میزان رشد تولید ناخالص داخل اياالت متحده در فاصل 2112-2108

 -0-3منابع اصلی بدهی
بهطور کل بده اياالت متحده ط دوران اوباما هر ساله رشد زيادی داشته بهطوريکه
در سال  2108نیز به حدود  06تريلیون دالر نزديک شده است .اين بده دارای دو بخش
است :بخش نخست و مده نن ،بده داخلـ اسـت کـه شـام بـده بـه خزانـهداری،
ملسسات مال خصوص و مردد م باشد .البته قسمت ا ظم بده داخل به خزانهداری و
صندوق ا تماد امنیت اجتما

م باشد که از فرو

اوراق قرضه بـهوجـود نمـده اسـت.

بخش دود ،بده به کشورهای خارج است ،که اسام و میـزان طلـ
نمودار شماره  0نشان داده شده است.
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نمودار  .0دارندگان خارج اوراق قرض خزانه داری تا اکتبر ( 2108میلیارد دالر)
)(Department of the Treasury/Federal Reserve Board:December 16, 2013

در بحث بده  06تريلیون دالری نمريکا ،اغل

چنین تصور م شود که اياالت متحده

اين مبلغ را به ساير ملت هـا بـدهکار اسـت ،امـا تنهـا حـدود  81درصـد بـده نمريکـا،
يعن  9798/8تريلیون دالر بده خارج اسـت .در واقـع کشـورهای خـارج

مـدتاً بـا

خريد اوراق قرضه نمريکا ،از اين کشور طلبکار شدهاند .بیش از  51درصد بده خـارج
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افریقای جنوبی

اياالت متحده از اين دست است .حال ننکه افزايش خريد اين اوراق توسط سرمايهگذاران
خارج موج

خواهد شد سهم فزايندهای از درنمد نمريکا به خارج از اين کشور سرازير

شود( .قنبرلو)065 :0825 ،

همچنین حدود  9درصد از بده خارج نمريکا مربوط به  09کشـور تولیـد
کننده نفت است که به سب

فرو

نفت از نمريکا طلبکار شدهاند .کشـورهای حاشـی

خلیج فارس مانند ربستان ،امارات ،کويت و کشورهای نمريکـای التـین ماننـد اکـوادر و
ونزوئال جزء اين دسته از طلبکاران هستند .پايین بودن حجـم بـده خـارج نسـبت بـه
بده داخل ممکن است سب

القاء اين تفکر شود که اياالت متحده بده خارج کمـ

دارد ،اما با نگاه به میزان بده خارج نمريکا (رقم  9798/8تريلیون دالر) و مقايسه نن با
بده خارج کشورهای ديگر متوجه م شويم که نمريکا دارای بیشترين بـده خـارج
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در میان تماد کشورهای جهان است؛ به بارت بهتر اياالت متحده بدهکارترين کشور دنیـا
از لحا بده خارج است( .مسگری)0852/5/20 ،
 -0بحران مالی و قدرت نرم آمریکا در دوران اوباما
ح بحران مال و اقتصادی به نوان يک از اولويتهای مهم اوباما در مدت رياسـت
جمهوری وی قرار گرفته است .هر چند در اين مدت تال های بسیاری صورت گرفتـه و
برخ شاخصها نیز رشد را نشان م دهد؛ امـا فـراز و نشـی هـای موجـود از جملـه در
مسائ اقتصادی و سیاس موج

گرديده تا اين نوسانات در برخ موارد ،تـأثیر منفـ بـر

قدرت نرد اين کشور داشته باشد.
 -5-0بحران مالی ،اذابیت و اعتبار آمریکا
صرننظر از فراز و فرودهای اقتصاد در دوران اوباما ،بحـران مـال نـه تنهـا جـذابیت
اقتصاد اياالت متحده را کاهش داده ،بلکه از چند جهت بر ا تبار اين کشور تـأثیر گذاشـته
است .بهطور کل نتیج مستقیم هر بحران مال از دست رفتن ا تماد بهويژه در خصـوص
نينده اقتصادی است .خطر ورشکستگ بانکها و ملسسات مال نگران سسردهگـذاران را
سهاد نیز که موج

به دنبال خواهد داشت .به الوه کاهش ارز
67

از دسـت رفـتن ارز

داراي هاست ،اين نگران ها را دو چندان مـ کنـد .بحـران مـال کنـون نمريکـا از چنـین
ويژگ هاي برخوردار است( .بختیارزاده)91 :0822 ،
در پ بحران در سالهـای اخیـر ا تمـاد بـه نمريکـا در میـان بـازيگران و فعـاالن در
رصههای اقتصادی از جمله سازمانها و کشورهای مختلـف بـهويـژه دارنـدگان خـارج
اوراق قرضه خدشهدار شده و اين افراد مکرراً به مقامـات نمريکـاي هشـدار داده و ابـراز
نگران کردهاند« .جیم يون کیم» رئیس بانک جهـان  ،بحـران بودجـهای نمريکـا در اکتبـر
 2108که میان کاخ سفید و کنگره نمريکا را خطری دانسـت کـه اقتصـاد جهـان را تهديـد
م کند .وی همچنین يادنور شد که «ماه نگوست سال  2100نیز وضـعیت مشـابه و تقريبـاً
رو به ورشکستگ پیش نمد و مشخص کرد که واقـ

میـزان بـاالی ايـن بـده هـا بـه

کشورهای در حال توسعه خواهد رسـید ».ـالوه بـر ايـن چـین و ژاپـن و  ...نیـز بارهـا
مال و اقتصادی ا تبار اين کشور را در میان بازيگران مهم اقتصادی خدشـهدار کـرده ،کـه
البته اين نکتهای است که خود اوباما نیز به نن اذ ان داشته است.
اين موارد در حال است که ملسسات ا تبارسنج نیز در سالهای اخیر رتبه اقتصادی
را کاهش داده و يا درخصوص نن هشدار دادهاند .برای نمونه ملسسه نمريکاي «استاندارد
2

اند پورز » در پنجم نگوست  2100برای نخستین بار رتبـه اقتصـادی ايـاالت متحـده را از
« - »AAA+که بهترين رتبه ممکـن اسـت -بـه « »AA+کـاهش داد( .وبسـايت اسـتاندارد
اندپورز) در واقع تنزل رتبه ا تباری نمريکا توسط اين نهاد مال را م توان نقط

طف در

تحوالت مال بینالملل در تاريخ معاصر دانست ،لذا اين تنزل ضرب بسیار سخت بر پیکر
نظاد سیاس  -اقتصادی نمريکا بهويژه دولت اوباما بوده است(.درخشـان )5 :0851 ،ـالوه
8

بر اين ،ملسسه ا تبارسنج «فیچ » نیز در اکتبر  2108با انتشار بیانیهای بـه دولـت نمريکـا
هشدار داد که ممکن است در صورت دد اجرای اقدامات الزد رتبه ا تباری « »AAAاين
کشور را کاهش دهد( .وب سايت فیچ ريتین )2108 ،0
1 Lowery
2 Standard & Poor's
3 Fitch
4 Fitchratings.com
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هشدارهای مشابه خطاب به اياالت متحده دادهاند( .لـوری )2108 ،0در مجمـوع بحـران

نمودار شماره  .9رهبری قدرت اقتصادی در جهان از منظر افکار موم
)(Kohut, 2013:4

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سوی ديگر همانطوری که در نمودار شمارۀ  9نیز مشهود است ،بحران مـال وجهـ
موم و ابر قدرت اين کشور را خدشهدار کرده است .کاهش جذابیت و تضعیف وجهـ
نمريکا در حوزۀ اقتصادی ننچنان است که براساس نظر سنج ملسسه پیو ،مـردد کمتـر از
گذشته امريکا را به نوان قدرت برتر اقتصادی جهان م دانند .اين مطلب است کـه «زانـ
0

مینتون بدوس »  -سردبیر نشريه اکونومیست -نیـز بـه نن اشـاره نمـود .وی درخصـوص
بحران اکتبر  2108اذ ان داشت که «خسارت اين بحران مال به وجهه نمريکا ،قاب توجـه
است و همگان در جهان ملکرد دولـت و کنگـره نمريکـا را زيـر سـوال بردنـد و انتظـار
نداشتند که نمريکا بعنوان بزرگترين قط

اقتصادی جهان دچار چنین وضـع شـود(».وب

سايت خبرگزاری صدا و سیما )2در مجموع ،بحران مال نه تنها جـذابیت اقتصـاد ايـاالت
متحده را کاهش داده ،بلکه بر ا تبار اين کشور تأثیر منف گذاشته است.
 -0-0بحران اقتصادی و سایر منابع قدرت نرم امریکا

1 Zanny Minton Beddoes
2 Iribnews.ir
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بحران اقتصادی موج

شد تا ديگـر منـابع قـدرت نـرد نمريکـا از جملـه فرهنـ

و

ارز های اين کشور تضعیف شود .از جمله نشانههـای ايـن امـر را مـ تـوان در جنـبش
ا تراض والاستريت مشاهده نمود .اين ا تراضها در قال

جنبش  55درصدی يا «اشغال

والاســتريت» ،از  06ســستامبر  2100در پــارک «زاکــوت نیويــورک» در نزديک ـ خیابــان
والاستريت نغـاز شـد .معترضـان در قالـ
سرمايه داران اقتصاد جهان  ،کـه اغلـ

ايـن جنـبش معتقـد بودنـد کـه بانکـداران و

در وال اسـتريت حضـور دارنـد ،قصـد دارنـد تـا

مشکالت ناش از رکود اقتصادی نمريکا را بر دو
جنبش پس از چند ماه گستر

 55درصد مردد ادی بگذارنـد .ايـن

يافته و به ساير شـهرهای نمريکـا و همچنـین کشـورهای

اروپاي کشیده شد( .احدی)8 :0851 ،
جنبش اشغال والاستريت که ضمن تکیه بـر موضـو ات اقتصـادی بـر نـابرابریهـای
اين جنبش نه تنها ا تبار و جايگاه اقتصاد اياالت متحده را تضعیف نمـود ،بلکـه ا تـراض
اقشـار مختلـف در داخـ و خـارج از مرزهـای ايــن کشـور بـهطـور کلـ نظـاد اقتصــاد
سرمايهداری  -که از جمل

ناصر مکت

لیبرالیسم است -را مورد انتقاد جدی قرار داد .در

واقع اين جنبش صرفاً ناظر بر قیاد فقرا بر لیه ثروتمندان نیست .بلکه ا تراضـ همگـان
به تبعیض ،بـ ـدالت و بحـران اقتصـادی اسـت ،کـه ايـن مـوارد را ناشـ از حاکمیـت
سرمايهداری و نئولیبرالیسم در نمريکا و اروپا تلق م کند( .صارم )028 :0851،
از سوی ديگر دولت نمريکا هرچند برای مهار مسالمتنمیز جنـبش تـال

نمـود ،امـا

بعضاً ب توجه به اصالحات اولیه و همچنین سرکوب نمودن معترضین توسـط پلـیس در
تضاد با بیانیههای نمريکا درخصوص نزادی بیـان و نزادی تجمـع بـوده اسـت .تصـاويری
مانند سرکوب معترضان توسط پلیس در شـهرهاي نظیـر نیويـورک و اوکلنـد و همچنـین
جلوگیری از پوشش خبریِ اين اقدامات پلیس ،حاک از نن است که اين نزادیهـا اغلـ
ناديده گرفته شد و در نهايت نشکار شدن دوروي واشنگتن ،حسن نیت اين کشور را زيـر
سلال برد و موجبات تضعیف قدرت نرد و اثرگذاری اين کشور بر مردد و ساير دولـتهـا
را فراهم نمود( .میچ  )0جنبش  55درصدی يا به بارت بهتر اشغال والاستريت که لیـه
1 Mitchell
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اجتما

نیز تأکید داشت ،از دو جهت قدرت نرد نمريکا را تحت تأثیر قرار داد .اول اينکه

نظاد اقتصادی نمريکا شک گرفت ،قدرت نرد اين کشور در خارج از مرزهـا را خدشـهدار
و دچار نقصان نموده است .در مجموع با توجه به ارتباط اقتصاد با فرهنـ

و ارز هـای

نمريکاي  ،تزلزل در مسائ اقتصادی ،مبان فرهنگ و ارزش نن را نیز تضعیف نمود.
 -3-0بحران اقتصادی و ابزارهای قدرت نرم
الف) ارائه کمکهای خارای و توسعهای آمریکا
در سالهای اخیر لیرغم وجود بحران مال  ،کمـکهـای خـارج ايـاالت متحـده در
دوران اوباما ننگونه که انتظار م رود تحت تأثیر قرار نگرفته است .در ايـن راسـتا هرچنـد
ط اين مدت روند اين کمکها بعضاً دچار نوسان شده است ،اما بهطـور میـانگین ،میـزان
اين قبی کمکها از میانگین هرکداد از دورههای پیشین رياسـت جمهـوری نمريکـا از 91
پسر -افزايش يافته است .به نوان مثـال در

سال گذشته -يعن از دوران جانسون تا بو
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دو سال ابتداي دوران اوباما میزان کمکهای خارج رشد داشته ،حال ننکه در اين سالها
نیز بحران مال نشکار و تولید ناخالص اين کشور منف بوده است.
بر اين اساس ،در حالیکه میزان کمکهای خارج در دوران بو
سالهای  2116و  2112به ترتی
 2115و  2101به ترتی

و به نوان مثـال در

 22/81و  22/72میلیارد دالر بود ،اين رقم در سالهـای

به مبلغ  86/5و  85/09میلیارد دالر رسیده است .البته ايـن رونـد

در سال های بعد از نن نوسانات داشته ،اما در ین حال جايگاه باالتر خود را از دورههـای
پیشین حفظ نموده است( .تارنون و الوسون )2100 ،0بر اين اسـاس میـزان کمـکهـا در
سال  2100با کاهش روبـرو شـده و بـه  80/62میلیـارد دالر رسـیده اسـت( .وب سـايت
نايتايمز )2100 ،2متعاقباً اين کمکها در سال  2102به  86/16و در سال  2108بـه حـدود
 87/15میلیارد دالر رسیده است( .اپستین ،تیرسک و الوسون)2100 ،8
در اين میان دو نکته حائز اهمیت است ،اول اينکه چـرا اساسـاً لیـرغم بحـران مـال
میزان کمک ها رشد داشته و دود اينکه لت نوسانات صورت گرفته چیستف بايـد توجـه
داشت که اقدامات يکجانب بو

پسر موج

افزايش بدبین ها به ايـاالت متحـده شـد و
1 Tarnoff and Lawson
2 Nytimes.com
3 Epstein, Tiersky and Lawson
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اوباما با شعار تغییر روی کار نمده و نردافزارگراي در چارچوب استراتژی قدرت هوشمند
از اولويتهای وی در جهتگیری سیاست خارج بوده است؛ حال اين مهم مـورد تأکیـد
نخبگان در اين کشور قرار داشته است .بر اين اساس لـت رشـد کمـکهـا در اوج

اغل

بحران را م توان در شرايط اياالت متحده در رص بینالملل و همچنین رويکـرد دولـت
وقت در جهت بهبود تصوير اين کشور در میان افکار موم بینالملل ارزياب نمود.
از سوی ديگر انتخاب اوباما در سال  2112در حال اتفاق افتاد که انتظارات بـاالي را
در میان مردد و نخبگان ايجاد نمود .در حالیکه برخـ نتـايج ضـعیف اوبامـا از جملـه در
حوزۀ سیاس ت داخل مانند بازسـازی اقتصـاد و همچنـین سیاسـت خـارج نظیـر تـداود
بدبین ها به اين کشور ،موجبات کاهش حمايت و يا بعضاً افزايش انتقـادات از رويکـرد و
ملکرد وی را فراهم نمود؛ اين موضوع در نظرسنج ها و يا جهتگیریهـای کنگـره نیـز
نوسان در ملکرد وی از جمله در ارائه کمکهای خارج شده است( .شفرو کیم،

موج
)2101

ب) بحران مالی و اقتصاد قدرت نرم آمریکا
لیرغم تأثیر بحران مال بر ا تبـار و وجهـ نمريکـا ،محـدوديت چنـدان در اجـرای
برنامههای ديسلماس

موم اين کشور رخ نداده ،بهطوريکه در برخ موارد بدون تغییر و

در برخ ديگر نیز تغییرات کم به چشم م خورد .برای نمونه از يکسو بودجه  BBGهر
چند در اين سالها نوسان جزئ داشته است ،اما تغییر قاب توجه نداشته است .حال ننکه
بودج اين نهاد در سالهای  2112و  2115که اوج بحران مـال بـه شـمار مـ رود ،رشـد
داشته است؛ از سوی ديگر برنامه تبادالت لم در دوران اوباما همچنـان بـا رونـد رو بـه
رشد در جريان است که اين نیز حـاک از ـدد تـأثیر چـالشهـای اقتصـادی اسـت .لـذا
برنامههای ديسلماس

موم ط سالهاي که اياالت متحده با بحـران مـال روبـرو بـوده

است ،غالباً تحتالشعاع بحران مال قرار نگرفتهاند( .وبسايت استیت )0اين مـوارد اهمیـت
ديسلماس

موم و قدرت نرد در سیاست خارج باراک اوباما را نشان م دهد.
1 www.state.gov
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قاب مشاهده است .لذا به نظر م رسـد کـاهش حمايـتهـا و افـزايش انتقـادات از اوبامـا

5
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2/91
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خبررسان
)(BBG Fiscal Year 2014 Congress Budget Request, Jan 2013

نتیجهگیری
 -0بحران مال و اقتصادی نمريکا در سالهای اخیر تأثیر اندک بر قابلیـتهـای کمدـ
اقتصادی اين کشور نظیر اقتصاد قدرت نرد داشته است که جزئ بودن اين تأثیر را م توان
معلول تأکید اوباما در نردافزارگراي  ،ديسلماس

موم و رويکردهای لیبرال ِ وی دانست.

 -2هرچند اقتصادب قدرت نرد نمريکا ط اين مدت تغییر محسوس نداشته اسـت ،امـا
تال

رقبای اياالت متحده مانند چین در زمینه بهرهگیری از اقتصاد در کس

قدرت نـرد،

م تواند هزينههای واشنگتن در بخش کمکهای خارج  ،همکاریهای اقتصادی و فن و
همچنین ا طای کمکهای توسعهای و همچنین بکارگیری ساير ابزارهای قدرت نـرد ايـن
کشور در شرايط رقابت ،را افزايش دهد .لذا با توجه به تداود بحران مال و از سوی ديگر
تداود تنش میان جهتگیریهای دولت و کنگره در اين کشور ،اين افزايش هزينه م تواند
برنامههای ديسلماس

موم نمريکا بهويژه در زمینه کمکهای توسـعهای را تحـتالشـعاع

خود قرار دهد.
1 BBG
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 -8بحران سال  2112قابلیتهای کیف اقتصاد نمريکا را تضعیف و متعاقباً قدرت نـرد
بهويژه قدرت نرد اقتصادی اين کشور را کاهش داد .بر اين اساس به نوان مثال همانگونه
که در نظرسنج ها و ا تبارسنج های صورت گرفته و همچنـین هشـدارهاي کـه برخـ
مقامات به اياالت متحده ا الد نمودهاند مشهود است ،جذابیت و همچنین ا تبار اين کشور
در حوزۀ اقتصاد کاهش يافته ،چرا که از يکسو بروز نوسانات و بـه بـارت فقـدان ثبـات
اقتصادی موج
مخدو

شده است که پرستیژ و بـه اصـطالی «اقتـدار اقتصـادی» ايـاالت متحـده

گردد؛ و از سوی ديگر ب ثبات در ناصر «قدرت تدبیر و صالحیت» و همچنـین

«ا تماد و مورد وثوق بودن» در ساختار اقتصادی واشنگتن ،موجبات تشديد نسـی پـذيری
ا تبار نمريکا را فراهم نموده است .حال در اين خصوص چند نکته م بايست مورد توجـه
قرار گیرد:
نظیر بحران اکتبر ( 2108تعطیل دوهفتهای دولـت نمريکـا بـدلی اختالفـات
دولت و کنگره در مورد بودجه سالیانه) که ماهیت سیاس داشته و مبتنـ بـر
اختالن نظر میان دولت و کنگره رخ داد ،موجبات گسـتر

بـ ا تمـادی و

متعاقباً کاهش ا تبار را فراهم کرد؛ لذا کاهش ا تبار اقتصادی ايـاالت متحـده
صرفاً معلول روند اقتصادی اين کشور نیست.
 -2-8افت جذابیت و ا تبار نمريکا را نم توان صرفاً در نوسـانات صـورت گرفتـه
تحلی کرد چرا که در ماههای منتهـ بـه سـال  2100برخـ شـاخصهـای
اقتصادی در اين کشور میزان از رشد را نشان م دهند ،اما نکتهای که در اين
میان م بايست مدد نظر قرار گیرد رشد قدرتهای نوظهـور اسـت .بـ شـک
تأثیر رشد روزافزون چـین و سـر ت گـرفتن رقابـت میـان ايـن دو قـدرت
اقتصادی جهان نیز موج
از جان

شده است تا از میزان جذابیت و ا تبار اين مللفـه

واشنگتن کاسته شود.

 -8-8با توجه به وابستگ های متقاب در اقتصاد بینالملـ و همچنـین تعـداد زيـاد
کشــورها  -بــهويــژه حضــور قــدرتهــاي نظیــر چــین و ژاپــن  -در صــف
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-0-8

لیرغم تال

برای بازسازی اقتصادی در سـالهـای  ،2102-2108مـواردی

سرمايه گذاران در اياالت متحده ،هرگونه نوسان جـدی در اقتصـاد نمريکـا -
مانند بحران  -2112به سر ت به ساير کشورها تسری پیدا خواهد کـرد ،کـه
اين مهم م تواند مللفههای متقا دسازی و متعاقباً قدرت نـرد ايـن کشـور را
بهويژه در کشورهای مذکور با مخاطره مواجه نمايد.
 -0با توجه به اولويـت نـردافزارگرايـ در سیاسـت خـارج اوبامـا ،افـت پرسـتیژ و
ب ا تمادی به اقتصاد نمريکا و همچنین تضعیف منابع ماننـد فرهنـ

و ارز هـای ايـن

کشور نیز به موازات مواردی نظیر حمايت ب شائبه از رژيم صهیونیست در ین تجـاوزات
و نقض مکرر قوانین و مقررات بینالملل از سوی اين رژيم ،حمايت از تروريسـتهـا در
بحران سوريه ،رسواي جاسوس و شنود مکالمات در کشورهای مختلـف و  ...مـ توانـد
موجبات تضعیف قدرت نرد نمريکا در دوران اوباما را بیش از پیش فراهم نورد.
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 -9از جمله وامل که موج

شد حزب دموکرات و باراک اوباما در انتخابـات سـال

 2112مورد اقبال واقع شود ،اهمیت شعارها و جهتگیریهای وی بود .بر ايـن اسـاس از
جمله مصادي «تغییر» در رص سیاست خارج نمريکا ،کـاربرد نـردافزارگرايـ در کنـار
قدرت سخت را شام م شد .حال تداود ضعف قدرت نـرد نمريکـا مـ توانـد موجبـات
تضعیف انگارههای نردافزارگراي را در سیاسـت خـارج و امنیتـ ايـن کشـور در میـان
نخبگان فراهم نموده و متعاقباً زمینههای شک گیری رويکردهای جايگزين را فراهم نمايد.
 -7با توجه به تأثیر متقاب هر دو مللفه اقتصاد و قدرت نـرد بـر يکـديگر و بـه ويـژه
کارکرد قدرت نرد بر اقتصاد ،تداود ضعف ا تبار و قدرت نـرد ايـاالت متحـده مـ توانـد
احتمال خطرپذيری و ريسک در تعامالت اقتصادی با ساير کشـورها را افـزايش داده و بـه
بارت بهتر زمینههاي از جمله امنیت اقتصادی را تهديد نموده و يا به مخاطره اندازد .اين
نگران در چین و روسیه در سالهای اخیر بیش از پیش مطری شده است.
 -6تشديد و تداود بحران مال و تأثیر نن بر قدرت نرد اياالت متحده م تواند بهطـور
کل مخاطرات را در حصول اهدان ،منافع و امنیت مل اين کشـور فـراهم نورد؛ بـديه
است هرگونه تغییر در جايگاه اياالت متحده در ساختار اقتصاد بینالمل م تواند بر تلقـ
تداود و يا افول هژمون نمريکا در نظاد بینالمل تأثیرگذار باشد .البته الزد به ذکـر اسـت
67

که هر چند ابر قدرت نمريکا در شرايط کنون با چالش مواجه شده است ،اما نبايد از نظـر
دور داشت که اين کشور همچنان در ابعاد مختلف قـدرت بسـیار تأثیرگـذاری اسـت؛ لـذا
موارد فوق بیان از نهن

کل نغاز اين روند بوده و به نظر م رسد در نينده بیش از پیش

نمايان شود.
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The economic crisis in the United States is not a new phenomenon;
But the country's economic crisis since 2008, while not as severe
as the 1929 crisis, can be considered as the biggest financial crisis
of all time. Given the place of the economy in soft power and
public diplomacy in the United States, as well as software in
Obama's era, the question arises as to what effect have the crisis
had on public diplomacy and soft power in that period? The study
hypothesis in response to the main question is: 'The US economic
crisis since 2008 has not had any significant impact on the
implementation of US public diplomacy programs. But while
reducing its credibility and economic attractiveness which plays a
significant role in the production of soft power, it has also
damaged some of America's other sources of soft power, such as
its culture and values.' This article has been done through a
descriptive-analytical method, first the effect of the economic
factor on the component of soft power and then the position of this
factor in the US soft power will be discussed. In the next stage,
while examining the nature and causes of the crisis in recent years
in the United States, the impact of this crisis on the soft power of
the United States will be examined.
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