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 دهیچک

افول در آمریکا از زمانی آغاز شد که این کشور با برهم زدن موازنه قدرت در جهاان   از با ن باردن ن اا       

قطبی برآماد  ایان واش هه باه دنباال وا ای باه ایان د قطبی به دنبال تأم ن منافع ملی آمریکا در ن ا  تک

هایی دارد تاا باه در ا ی ت که آیا در هشمونی آمریکایی افول ر ی داده   اینکه این افول چه  یشگی ئوال ا 

تحل لای درصادد وا اییویی باه ایان ا با ا  فاده از ر ش توصا فی وش هه ین مورد شنا ایی قرار گ رد  ا

ا   چیونه اتفاا  اف ااده   این افول چر کا چ ستیماه ت دق ق افول هشمونی آمر   معنا واالت ا ت که ا الًئ 

فرضا ه اصالی ایان   ضع  ی دچار خواهد شاد؟ به چهآمریکا ن ا  جهانی در ورتو افول هشمونی  ان اًث؟   ا ت

به  رعت در  راشا بی  ن ا  جهانیاز زمان فر واشی شور ی آغاز گردید   وش هه این ا ت که افول آمریکا 

تأک اد بار  ،ایان واش ههاگرچه مبناای   قرار گرفت بیقطبی به یک جهان چندقطتکاز ن ا   ضع ت تغ  ر 

د ا  ابی باه در را ا ای دییر اندیشمندان غربای ن ا  ات ین رباشد، اما از ن ریات فوکویاما   هان  نی ون می

 ا  فاده شده ا ت مقاله وا ی  ئوال این 
 

 هاکلید واژه

 م حده آمریکا، فوکویاما، هان  نی ون ایاالت افول، هشمونی،
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 دمهمق

 در را خود تنها نباید ابرقدرت یک ا ت، داده د ت از را آنها آمریکا که دارد هاییمؤلفه بودن ابرقدرت     

« تنها آمریکا»عبارت  صلح دن ا تلقی کند   دییران را نب ند   ح ی برای آنها ارزش هم قائل نشود م جاییاه

(Just America یا   )«ا ل آمریکا( »America First که ) بارها از زبان  2016در مبارزات ان یاباتی  ال

ترامپ تکرار شد   ح ی در طول چهار  ال ریا ت جمهوری  ی ن   به دفعات مورد ا  فاده  ی  اقع شد، 

هر کشور قدرتمندی در دن ا به جای تعامل   تفاهم،   ا ت تقابل نشان از این ر یکرد دارد   ثابت کرد که 

   قدرت نفوذ آن کاهه یاف ه   وس از چندی از ب ن خواهد رفت قطعاً  تضاد را در و ه بی رد، 

ر د در د ره ریا ت جمهوری بایدن که بعد بلکه به ن ر می ،آمریکا دییر ابرقدرت ن ستامر ز نه تنها      

جویی از ان قا »شود، جهان به دنبال های آمریکا آغاز میاز یک د ره چهار  اله عنان گس ی یی   ا ت

 های افول هشمونی آمریکایی را ب ه از و ه فراهم آ رد تواند زم نهبرخواهد آمد   این خود می« ریکاآم
گ ری آن را با ا  فاده از های شکلکه علت افول هشمونی آمریکایی   زم نه دغدغه محقق این ا ت     

 ن ریات اندیشمندان غربی مورد برر ی قرار دهد 

 

 اهمیت تحقیق

 تدریجی با کاهه توان دریافت کههه دارای اهم ت راهبردی ا ت   با حصول به ن ایج آن میاین وش      

آمریکا   طرح جابجایی قدرت از غرب به شر     جود کشورهایی همچون م حده الت ایا  هشمونی قدرت 

وان و مانان قدرتمند ج ا ایران محسوب شده   هم مان، به عنچ ن   ر   ه در این منطقه که از هم

آیند، به طور ح م آمریکا را  ادار به اعمال ترین تهدیدات آمریکا ن   به حساب میترین   با ا لویتاصلی

ای م ان کشورهای اخ الفات منطقهتشدید توان به های آن می اکنه در این منطقه نموده که از نمونه

در این آشف یی ا هدف تقویت ب چندقطبی یا مرکبهای کوچک دهی به ن ا حاضر در منطقه   یا شکل

 منطقه اشاره کرد 

 

 ضرورت تحقیق

 این جابجاییِ ،آ  ا قرار دارندمنطقه غرب در امور ن امی   اق صادی در آمریکا آنجاکه عمده رقبای  از     

های تر ریس ی در ای   یا ح ی گر ههای کوچک منطقهگ ری قدرتممکن ا ت منجر به شکل آ رشیفت
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  کشور تواند در صورت  قوع، منافع   امن ت ملی کشور را مورد تهدید جدی قرار داده ه میک منطقه گردد

 مواجه  ازد انواع تهدیدات جدید ناشی از این  ضع ت را با 

 

 هدف اصلی

گ ری در ایران جهت جلوگ ری از غافل ا ج هدف اصلی این وش هه، کمک به   ا ت دفاعی ا امن  ی     

 باشد ای در خأل از ب ن رف ن هشمونی آمریکایی میهای منطقهرتگ ری قدبرابر شکل

 : در این ارتباط، اهداف فرعی عبارتند از

 های افول هشمونی آمریکا،شناخت به ر علل   ریشه 

 ب نی شرایط اح مالی قابل الوقوع وس از افول هشمونی آمریکا در منطقه   جهانو ه 

 کارها   و شنهادهای کارشنا انه ارایه راه ازی در کشور با تقویت فرایند تصم م 

 

 :سئوال اصلی

 آیا آمریکا در هشمونی خود دچار افول شده   یا خواهد شد؟ 

 :فرعی هایسؤال

 هایی با افول مواجه خواهد شد؟هشمونی آمریکایی در چه حوزه 

 های مثبت   منفی در برابر افول هشمونی آمریکایی کدامند؟دیدگاه 

 ای اح مالی ج ا ایران در برابر این افول هشمونی آمریکایی کدامند؟ها   تهدیدهفرصت 

 

 تعاریف و اصطالحات

درباره صحبت هنیامی که شد، اما  افول قدرت   افول هشمونی تفک ک قائلهرچند بایس ی م ان      

رد  تفا ت دا « لطه»با هشمونی به معنای ا ت که  «رهبری»معنای در هشمونی مقصود ما ، ا تهشمونی 

  در ا ت « تسلط بر دییری»یا صرفاً « رهبر»گرف ه شده که به معنای « هشمون»از  اژه یونانی  1هشمونی

 شودبه  لطه یک گر ه اج ماعی یا یک کشور بر گر ه اج ماعی یا کشور دییر اطال  میمعنای امر زی، 

 (Webster  )فرهنگ لغت ممکن ا ت اق صادی،   ا ی یا ن امی باشدکه 

                                                                 
1 Hegemony 
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ای   قدرت   از افول ن   در این وش هه، به معنای از د ت دادن اع بار    جهه جهانی   منطقه من ور

 (177: 1384المللی ا ت  )فرهنگ فار ی مع ن، اق دار ب ن

 

 تجربه تاریخی هژمونی

رار اکنون در شرایط م فا تی ق، آمدبه شمار می ی جهانهاقرن ب س م یکی از ابرقدرتدر آمریکایی که      

 باشد،گرف ه ا ت  برای تب  ن اینکه آیا این شرایط جدید، همان فر واشی   یا افول هشمونی آمریکا می

 ده م میبرر ی ذیل مورد  آمریکا را در ونج د رهجاییاه جهانی 

 از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی ـ دوره اول

م ان خود جهان را از لحاظ جغراف ایی     ا ی  ،د  ابرقدرتلذا د ره ن ا  د  قطبی ا ت   ،این د ره     

های ناتو    رشو   از ن ر   ا ی، مکاتب ند  از لحاظ ن امی، و مانه بودتقس م   یک توازن قوا برقرار کرد

ند  توافق بود آرایی کردههای این د  قطب هس ند که در مقابل هم صف و  ال سم   ل برال دمکرا ی نماد

آم   ب ن د  ابرقدرت باید جهان را ب ن هم تقس م   اداره کنند   یک زیست مسالمتکه بود د  طرف این 

ها هم باید خود را ذیل یکی از این د  تعریف کنند  از و نوشه تا جمال ها   انقالبحاکم باشد  جنبه

ی غ ر از این     ناگ یر از تعریف خود در ذیل یکی از این د  ابرقدرت بودند   هر صدای مس قل عبدالناصر  

را به  یجبهه ثالثایران را باید از این تعریف مس ثنی کرد چراکه انقالب ا المی الب ه  ر  د د  به جایی نمی

   داد ر « نه غربی   نه شرقی»با  ، جود آ رد   شعار ا  قالل از هر د  را

 نظم نوین جهانی ـ دوره دوم

 م انیکی از د  قطب قدرت فر  رییت   و مان  رشو از  اتحاد جماه ر شور ی به عنواندر این د ره،      

 ها قدرت بالمنازعناتو قدرت گرفت،  ازمان   ا ابهت یافت   آمریکایی ،ها ا  قالل و دا کردندرفت   کشور

یاف ه تلقی  بس اری از نیبیان   م فکران آمریکایی، ن م د قطبی جهان را وایاندر این د ران، شدند   جهان

ها   فرهنگ آمریکایی صراح اً اعال  کرد که از این وس، جهان با ن م، ارزش «جورج بوش ودر»کرده   

   زندگی خواهد کرد

ها ایجاد شد  حاکمان آمریکایی فرهنگ برتر تلقی شد   غر ری کاذب در آمریکایی ،فرهنگ ل برال سم     

آمریکا در  ، بدین معنا کهاعال  کردند« ن م نوین جهانی»ا  راتشی  اشنی ن را  ،در دهه آخر قرن ب س م

قطبی، بحث جهانی شدن   حرکت به  مت دهکده جهانی با نقطه ا ج   مبانی بد ن رق ب ا ت  ن ا  تک

  ناتو به مثابه باز ی  اختمطرح را قانون یکسان   قواعد فرهنگ ل برال دمکرا ی   اق صاد   یک فرمانده 
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کوز   را ن   باید در ن ر جنگ بو نی   در این د ره، مطرح شد  ن امی   ژاندار  آمریکا در کل جهان 

گردید   این زمانی بود که ن م جهانی معنای جدید آرا  م وجه جامعه جهانی آرا در این شرایط   گرفت

 د  رکتوجهی نمی یالمللهای ب ن  به نهادید دآمریکا همه چ   را در اخ  ار خود می

 میانه بزرگاستراتژی خاور ـ دوره سوم

ای را عل ه خود تفکر دشمنانهنه دشمن   نه  ، ال 10به مدت ها آمریکایی ،در دهه آخر قرن ب س م     

را در  های خودتا ب وانند اهداف     ا تکنند فرضی   جدید معرفی  یدشمنبود تا  ؛ لذا ن ازدیدندنمی

به  ،  در آنکردند را طراحی  «ا رم انه ب رگخ»ا  راتشی به هم ن دل ل، ورتو مقابله با آن و اده کنند  

تأم ن امن ت رژیم صه ون س ی، تأم ن انرژی، تو عه فرهنیی ل برال شامل: ای گانهاهداف ونجتأم ن دنبال 

   برآمدنددمکرا ی، مقابله با بن ادگرایی ا المی   تغ  ر ژئوول  ک منطقه غرب آ  ا 

خواه، های ح ب جمهوریکرد   به وش وانه نئوکانعمل رش به ش وه ود «بوش وسر»در این د ره،      

 ی همچن ن، تئوری برخورد نمود  ارائه « فرانس س فوکویاما»تعریف جدیدی از ن ریه وایان تاریی 

  کرد یاف ه عل ه آمریکا اعال  را مس مسک اعال  تولد تر ریسم  ازمان«  اموئل هان  نی ون»های تمدن

   تاز خود قرار داد    پ امبر، عرا    افغانس ان را عرصه تاخت 11م عاقب نمایه حمالت 

ها از احساس همدردی تما  مرد  دن ا برخوردار شدند   پ امبر، آمریکایی 11بالفاصله وس از حوادث      

انیارانه نسبت به ایاالت م حده در  را ر اما طولی نکش د که این احساس از م ان رفت   رف ارهای منفی

ن ش وع یافت؛ این رف ارها در چندین کشور ار وایی، ب ش ر کشورهای مسلمان   بیشی از کشورهای جها

خورد  اکثریت مرد  در بس اری از کشورهای جهان نیاهی منفی شر  د ر خصوصاً چ ن به چشم می

دییری در برابر  نسبت به ابرقدرتی ن امی آمریکا دارند   در بس اری از کشورها، اکثریت مرد  از اینکه قدرت

کنند  خصوصاً کشورهای مسلمان نیران آن هس ند ابرقدرتی آمریکا مقابله   با آن رقابت کند حمایت می

که ن ر ی ن امی ایاالت م حده تهدیدی عل ه آنها محسوب شود  تصویری که از مرد  آمریکا در ب ش ر 

احساس   گس اخ  اخ ه که در بین ر، کشورهای دن ا تر  م شده از آنها مردمی حریص، خشن، تنگ

 کشورهای مسلمان به این تصویر نازیبا، رف ار منفی مرد  آمریکا ن   اف  ده شده ا ت  

 «قدرت هوشمند»استراتژی  ـ دوره چهارم

قدرت   قوت آمریکا به  ،تریل ون دالری 16کرد با بدهی بود   ی تصور می «تغ  ر»شعار اصلی ا باما      

 های آمریکا را با قدرت  یت دنبال کرد، ضمنتوان   ا تنمیلذا ن ست، گذش ه  ندهمانلحاظ مالی 

که برای جامعه مرفه آمریکا قابل وذیرش نبود  آبر ی  بودتحمل کرده هم را تلفات  نی نی آمریکا  اینکه

ا  راتشی  به  مت تد ین ،جبارالبا  بود؛ از این ر  الشعاع قرار گرف ه تحتدر جهان ن   آمریکا ن امی 
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 «خا رم انه ب رگ»برگرف ه از ا  راتشی  «قدرت هوشمند»  ا  راتشی  و  و دا نمود «قدرت هوشمند»

« ب رگخا رم انه »  تجربه د ره  نر  داشت یکه ر یکرد «ن م نوین» ران کاخ  ف د با تجربه د ره بود  

برعهده را ها جنگ کردند   ه ینه عمل «ترک بی» ی، این بار با ر یکردکردرا دنبال می یت  یکه ر یکرد

ا  فاده از ن ر ی ن امی ن  ،   در نهادندکویت   قطر  ،، از جمله عربس ان، اماراتمنطقه عرب کشورهای

های دهی ن ر  ازمان بهتغ  ر ر یکرد داده   به جای آنکه از ن ر های م عارف ن امی خود ا  فاده کنند 

 ازماندهی شده    های تکف ری    هابیِحجم ع  می از ن ر یکباره ورداخ ند، فلذا به تکف ری در منطقه 

انی  ه هم  ،آموزش دیده   با فرماندهی دق ق  ارد صحنه منطقه شدند که برعکس  ربازان آمریکایی

به  ، اقدا المللی آمریکابرای ترم م   تقویت  جهه ب ن ،هوشمندانهحرک ی ا باما در در این مقطع، داش ند  

 نمود ئ الف جهانی مبارزه با تر ریسم به رهبری این کشور ایجاد ا

 ترامپ و ناسیونالیسم افراطی ـ دوره پنجم

درباره رابطه ترامپ با افول قدرت آمریکا، الب ه م ان تحل لیران اخ الفاتی  جود دارد  عده زیادی      

 با ع مت را آمریکا د باره» شعار اب ترامپ به مرد  رأی   بود شده آغاز قبل این افول ازمع قدند که ر ند 
 ترامپ د  ه، این ن ر از  بود آمریکا اف ادگیع مت از به جامعه جمعید  ه اع راف نوعی به «کن ممی

 بود آن افول نشانه خود آنکه عامل افول قدرت آمریکا باشد،  از ب ه

 از خر ج مانند هایی  ا ت با که بوده ا  این   نبوده کار افولی در ترامپ، از قبل که مع قدند د  ه د       

 رهبری به ناوذیریجبران هایضربه در دن ا، اشدیرینه م حدان از آمریکا کردن د ر   المللیب ن هایتوافقنامه

 بوده ا ت  آمریکا افول قدرتِ عامل ترامپ گر ه، این ن ر از  کرد الملل  ارد طح ب نا در آمریک نفوذ  

 قابل شاید   آهس ه مع قدند ر ندی ،تحل لیران که ن راتی ماب ن گر ه ا ل   د   دارند گر ه دییری از     

کننده به عامل کاتال   ر   تسریع ترامپ اما داشت،  جود گذش ه های ال در افول آمریکا برای و شی ری

  آن تبدیل شده ا ت

ترین شاخصه قدرت این کشور یعنی م، به مهدر این د ره های افول آمریکاترین نشانهیکی از ب رگ     

بر تریل ون دالر بدهی داشت، اما این بدهی  7موضوعات اق صادی مربوط ا ت  آمریکا در وایان جنگ عرا ، 

این در   تریل ون دالر ر  د 24به حد د  2020های وایانی  ال بانک مرک ی آمریکا در ر زا اس اعال  

های خود به این ن  جه ر  ده ا ت که چ ن در  ال ارزیابیالمللی وول در حالی ا ت که صند   ب ن

دهد   از آمریکا و شی خواهد تریل ون دالر از اق صاد جهانی را به خود اخ صاص می 23، ب ه از 2021

 درصد طی  ال 20تریل ون دالر به زیر  5/20گرفت  بر ا اس این گ ارش،  هم آمریکا از اق صاد جهانی از 

که یک شاخص مع بر در  نجه « شاخص برابری قدرت خرید»اگر مبنا را   ر دمی 2022 - 2021های 
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تریل ون دالر در رتبه ا ل   آمریکا با فاصله معناداری، هفت 27ها با قدرت اق صادی ا ت قرار ده م، چ نی

 ال ریا ت جمهوری ترامپ ن   به این ر ند،  رعت ب ش ری بیش د  آمریکا در   تر قرار داردوله وای ن

این  2019 ال در ، IMD»1»بندی های جهان بود، اما طبق آخرین رتبهترین اق صاد، یکی از رقاب ی2018

  جاییاه را از د ت داد   د  وله  قوط کرد

از من ر قدرت نر  ن   آمریکا  ضع ت نابسامانی دارد  شاخص قدرت نر ، یکی از چهار   ون رهبری     

، فرایند معکو ی را طی کرده   این کشور را چهار رتبه 2016آید که از  ال میالمللی آمریکا به شمار ب ن

که باید بر اق صاد داخلی تمرک  کرد   اگر این اتفا  رخ دهد، هشمونی   بود ترامپ مدعی   تن ل داده ا ت

فوذ که اف  ن بر اق صاد، قدرت   ا ی   نا ت شود، اما حق قت این قدرت   ا ی کشورش ن   تقویت می

ترین عنوان نمونه، یکی از ب رگبه  یاف ه ا ت توجهی در  طح جهان کاههکال  آمریکا تا حد قابل

کرد که ب نی میالمقدس بود   ترامپ و هآ یو به ب تتصم مات ترامپ، ان قال  فارت آمریکا از تل

ج  چند کشور معد د با کم در این تحول مهم   ا ی با  ی همراهی خواهند کرد،  لی و مانانه د تهم

   اشنی ن همکاری نکردند

المللی زد   برای اف  ن بر این، آمریکای د ران ترامپ، به اع بار قدرت اق صادی خود زیر تعهدات ب ن     

ها از برجا ، از و مان آب   هوایی واریس، یونسکو، های آنکا  ن از بار ق ود جهانی   همچن ن ه ینه

غافل از اینکه خر ج از این   ات، و مان تجاری شراکت فراآتالن  ک، نف ا       خارج شدقرارداد تجارت تسل ح

این در به رین حالت،    داشتنای ج  کاهه نفوذ جهانی برای آمریکا به همراه آ رده ،معاهدات جهانی

اهه شد به بیه اندکی از قدرت خود با کخواهد در یک جهان چندقطبی، ناچار    2030در دهه کشور 

  نفوذ در مناطق راهبردی دن ا رضایت دهد

 اقط شدن وهپاد گلوبال ها ک   ا ت؛ شدت ر  به ضعف رف ه از من ر قدرت ن امی ن   آمریکا به     

بد ن اینکه توانایی وا ی دادن  پاه وا داران انقالب ا المی، اال د تو ط هدف قرار گرف ن واییاه ع ن

 ن   ضمن اینکه  اشنی ن برای خر ج آبر مندانه از افغانس ان   عرا  ،د ا تجمله این موار داش ه باشد، از

  ا ت در حال تراش دن بهانه

های نشادور  انه ترامپ، تهدیدی از  وی دییر، آمریکا انسجا  داخلی خود را ن   از د ت داده     ا ت     

  بس ار ب رگ را برای  حدت ملی این کشور ایجاد کرد

                                                                 
1 Institute for Management Development 
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های  ت  آمریکا در برهه افول، همه نشانها نهایت فر واشی آمریکا ها حاکی از افول   درمؤلفههمه این      

های   ا ی، ن امی   ناوذیر را ح ی ب ه از گذش ه دارد، اما  اخ ارظاهر قوی   شکستیک قدرت به

ریکا را مب ال به اندیشمند آمریکایی، آم« تد گالن»گونه که اش از در ن خورده شده ا ت؛ هماناق صادی

همچنان که شکوه   جالل کش ی »انقالب   فرزانه به تعب ر رهبر حک م    داندمدا   می 1«ایافول موریانه»

  آمریکا نشده معر ف تای ان ک مانع از غر  شدن آن نشد، شکوه   جالل آمریکا هم مانع از غر  شدنه 

  2«غر  خواهد شد 

 

 افول هژمونی آمریکا دیدگاه اندیشمندان غربی در خصوص 

قدرت آمریکا   تغ  ر ن م دن ا از  افولمباحثاتی درباره  ،هاهای گذش ه در مراک  تحل لی   ر انهدر  ال     

در این ارتباط ب ان شده ا ت  هایی ها   شاخصنشانه   قطبی به ن ا  چندقطبی در جریان بودهن ا  تک

 چن ن و ه، هامدت از که ورداخت خواه م اندیشمندانی ن رات   هاا  دالل به معرفیبیه، در این 

 اند کرده ب نیو ه را افولی

 ـ ساموئل هانتینگتون 1

 اموئل هان  نی ون، ری س دانشکده علو    ا ی هار ارد   ن ریه ورداز علو    ا ی، غرب را به شکل      

ن امى جهان، به نسبت  داند که  هم آن در قدرت   ا ى، اق صادى  تمدنى در حال  قوط می

شود   در درگ ر مشکالت   ن ازهاى در نى خود مى ،یابد   هر ر ز ب ه از و ههاى دییر کاهه مىتمدن

اى هاى  نی ن، اخالق ات حرفهبا رشد اق صادى وای ن، جمع ت غ رفعال، ب کارى، کسری بودجه ،ع ن حال

رى از کشورهای غربى از جمله آمریکا، گسس یى در بس ا ،انداز کم ر بر  شده   از این ر نازل   وس

 (90:  1379صدری، )اند  اج ماعى، مواد میدر   جنایت به مشکالتى عمده تبدیل شده

اما نه تا  هاى می لفى  جود داش ه باشند،مع قد ا ت بایس ى تمدن ،رد جهان تک قطبىبا هان  نی ون      

تمدنى جدیدى را از جهان  ا   هان  نی ون نقشه فرهنیىتر  ازدجایى که نقشه تمدنى جهان را و چ ده

ا  گمان   به شمولى   ن م نوین جهانى باشدر د به عنوان جایی ین جهاندهد که به ن ر مىارائه مى

                                                                 
برای ا ل ن بار از اصطالحی به نا  « کاتو»(، ا  اد دانشیاه   عضو اندیشکده Carpenter Galen Ted« )تد گالن کارون ر» 1

های م عدد   ( برای اشاره به ز ال تدریجی قدرت آمریکا به دل ل برافر خ ن جنگTermite Decline« )ایافول موریانه»

 مورد ا  فاده قرار گرفت « کریس وفر ل ن»ای تو ط قب اف ادن از رقبایه اشاره کرد  این اصطالح بعداً در مقالهع

 1398بهمن  29ب انات مع م له در مورخه  2
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هایى که حکومت بر  ر تمدن بایست هر تمدنى یک حکومت م مرک  داش ه باشد، چرا که رقابتمى

 ( 160: 1379صدری، )بر  ر تسل حات اتمى ن   بوجود آید  رقابت م مرک  ندارند، موجب خواهد شد 

 ال گذش ه به علت رشد قلمر    ا ى، رشد ف اینده جمع ت   نقه  100به عق ده هان  نی ون طى     

اق صادى کشورهاى ا المى   ن   ظهور بن ادگرایى ا المى، انقالب ا المى، تحرکات کشورهاى خا رم انه 

ها ترین خطر در م ان دییر تمدنتواند به عنوان بالقوهمى در حال رشد ر زاف  ن ا ت   مى    تمدن ا ال  

 براى به خطر انداخ ن تمدن غربى به شمار ر د  

اش تنها به برخورد   رابطه تمدن ا المى   غربى نپرداخ ه   مع قد ا ت که هان  نی ون در ارائه فرض ه     

هاى رشد تمدن ،ا توجه به افول تمدن غربى   ارتد کس   در کنار آنها ت   بعصر حاضر، عصر تمدن

وذیر ا ت   ی اما به طور ها اح مالآ  اى شرقى، آفریقا   هند    الب ه مسلمان، درگ رى ب ن همه تمدن

از اى ور فراز   فر د بوده   هر یک  یشه بر آن ا ت که رابطه ا ال    مس ح ت   ا ال    غرب، غالباً رابطه

د  تمدنى که  ،نه چندان د ر ایاند   در آیندهدییرى را غریبه   مهاجم   غ رخودى تلقى کرده ،طرف ن

ع  می،   )توانند با هم تضاد   درگ رى داش ه باشند، تمدن ا المى   تمدن مس حى یا غربى ا تمى

1380  :33) 

 فوکویامافرانسیس ـ 2

 ابقه کار در ن ریۀ هان  نی ون، فرانس س فوکویاما که مطرح شدن زمان با تقریباً هم 1992  ال در     

ک اب در  بود،های  ابس ه به ون اگون از شرکت« رند»  تحل لیر ن امی شرکت را داش ه اداره امن ت آمریکا 

ظهور    اظهار داشت: زبان به ان قاد از ل برال سم گشود 1«نفرتهای تقاضای کرامت     ا ت ؛هویت»

یک مص بت شده  ،امر ز انان دژ تفکر ل برال سمِ  جریان را ت افراطی در ار وا برای نیهبدر آمریکا  ترامپ

 (322 :1374،   )فوکویاماا ت

بل غ ت را خاصی زندگی  بک شده   هوی یباشد ن ا  ل برال امر ز دچار خأل فوکویاما مع قد می     

  ا ی آمریکا  افولای از ظهور خانواده بوش   کل ن ون در صحنه   ا ی آمریکا را نشانها  کند  نمی

  انجامدمیآمریکا این ر ند به  رخوردگی مرد  که هشدار داد ح ی   انست د

در  افولظهور ترامپ را معلول  ا  صریحاً آمریکا،  2016در ان یابات ریا ت جمهوری  ال ترامپ با و ر زی      

ان یکی به عنو« نفرتهای هویت، تقاضای کرامت     ا ت»ک اب همان   در  ن ا    ا ی آمریکا اعال  کرد

گرایی خبر از ملی   آمریکا ا تخودِ که یکی از دالیل ایجاد نفرت، داشت از حام ان ل برال سم ب ان 

                                                                 
1 Identity; Demand for Dignity and the Politics of Resentment 

https://www.mashreghnews.ir/news/1114776/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7
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ها اکنون بندی  ا  مع قد ا ت صفدادمناقشه دینی   افول دمکرا ی   بحران هویت  وووول س ی، اق دارگرایی،

به ر م ت شناخ ه شدن هویت، باال رف ه که ماه  ی فرهنیی دارد، شکل گرف ه ا ت  تقاضای « هویت»ر ی 

 رزی بر مبنای به ر م ت شناخ ن کسانی   ا ی شده ا ت    ا ت ،  ریشه بس اری از منازعات   مبارزات

ها   آمریکا از ملتا  مع قد ا ت، ا ت  امری رایج ها   م شده، آنان نادیده گرف ه شده یا به آن« هویت»که 

  تر دت شناخ ه شدن هس ند، می ن   به ر مکشورهایی که خواهان دیده شد

طور تلویحی وذیرفت که ی با مجلۀ ن وز یک بهادر مصاحبه 2008برای نیس  ن بار در  ال فوکویاما      

در « وایان تاریی»حملۀ ن امی به عرا ، اقدا  برای تعویض رژیم   جابجایی صدا  حس ن در حق قت با اصل 

جمهوری فدرا  ون ر   ه   تحقق ن اف نِ دمکرا ی در م ر ووت ن به ریا تیبا بازگشت  الد        ا ت

 که دمکرا ی ل برال ن وانس هبرای  ی باقی نیذاشت بس اری از نقاط دن ا   به  یشه خا رم انه، دییر تردیدی 

، )فوکویاما  ا ت ب نانه بودهخوش ،الملل چ ره شود   ن ریه فوکویاما ب ه از و ها ت بر عرصۀ ر ابط ب ن

1374: 344 ) 

 ر بفوکویاما که وس از فر واشی شور ی، و ر زی نهایی ل برال دمکرا ی را اعال    آن را وایان تاریی تع     

  اندن ا  ل برال دمکرا ی در جهان را با تهدید مواجه کرده ،گراهای هویتگوید جنبهکرده بود، حاال می

ریان چپ ظهور کرد، اما در را ت ن ر مندتر از کار درآمد که ن  جه هرچند ودیده   ا ت هوی ی اب دا در ج

ورداز این ن ریه  توان مشاهده کردآن را در ان یاب د نالد ترامپ   خر ج بری ان ا از اتحادیه ار وا می

ا  در  ا به ان قاد از آن ورداخت هوس از حمله ن امی آمریکا به عرا  از این گر ه فاصله گرفت   بعدیی، آمریکا

ک ن از آمریکا از باراک ا باما، نام د ح ب دمکرات، در برابر جان مک 2008ان یابات ریا ت جمهوری  ال 

در لندن چندین بار از  «ک ابیانه بری ان ا»  ینرانی دریک فوکویاما در   خواه حمایت کردح ب جمهوری

 (98: 1374 ،  )فوکویاماردآمریکا توص ف ک برای «خطری ب رگ» د نالد ترامپ ان قاد   ا  را

 آچاریا  آمیتاوـ  3

مع قد   ارائه کرده مدلی را  2«وایان ن م جهانی آمریکایی» ک اب خود تحت عنوان در 1«آچاریا آم  ا »     

ب نی ا  به یکباره تو ط یک ن ا  چندقطبی جایی ین نیواهد شد  و ه م حدهمونی ایاالتشا ت افول ه

این در   گذاری کرده ا تنا  3«مرکب و چ ده»ا ت که ا  ن امی برآمدن  ی آیندهدرباره ماه ت ن ا  جهان

های بلکه مجموعه ،گرفت مون ک جدید اداره ن م جهانی را برعهده نیواهندشا چند قدرت هییک  ن ا ،

                                                                 
1 Amitav Acharia 
2 The End of World Order and American Foreign Policy 
3 Multiplex 



 یری و رمضانی تکلیمیپ؛ ...دگاهید از کایآمر یهژمون افول      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

81 

 

ا یکدییر   در توازن کلی ب ایهای منطقهبندیم فا تی از بازییران د ل ی   غ رد ل ی در قالب نهادها   گر ه

تواند دغدغه ن ست   میبی ن م جهانی را شکل خواهند داد  اما مس ر ر  دن به چن ن ن می هموار  

حاکم ت »های ایجاد ن ا این  ضع ت، برای مدیریت  ،از دیدگاه آچاری؛ که با هرج   مرج باشدعج ن 

شوند ها   مو سات جهانی مینهادای که جایی ین منطقه هایهنجارها    ازمان ،وایه نهادها بر «ایمنطقه

 ضر ری ا ت  1«ایهای منطقهن ا » در ،گ ردشکل می

 افول هشمونی آمریکا امری در حال  قوع   توان ن  جه گرفت که ا الًمی آچاریا،بر ا اس ن ریه      

 جایی ینی  ریعهای هشمون کی  جود ندارند که قادر به ه چ قدرت  احد یا قدرت ثان اًناوذیر ا ت؛ اج ناب

با  ایهای م عدد منطقهمرکب از جهان ،جهان آیندهثالثاً کایی در مق اس جهانی باشند؛ ین م ر  به افول آمر

 ،بازییران گوناگون خواهد بود؛   د ت آخر اینکه در د ره تحول از  ضع ت کنونی به ن ا  مرکب و چ ده

گ ری ن ا شی  جود دارد   ن   در صورت عد  شکلهایی از آشف یی   آناراح مال زیادی برای بر ز د ره

 هم ن  ضع قابل تصور خواهد بود  ،ا عد  ا  مرار آنهایای منطقههای 

 2ـ نوام چامسکی4

آمریکا نه وس از اتما  جنگ  رد،  یم فکر مشهور آمریکایی مع قد بود که وایان هشمون« نوا  چامسکی»     

داران کاخ  ف د در د  دهه و ه،    اظهار فضل   قدرت کل د شده بلکه بعد از جنگ جهانی د   آغاز

ت که افول آمریکا آغاز شده   تبی ر فچامسکی در همان زمان گ  ن ست 3«خود توهمی»چ  ی ب ه از 

افول   نبوده « خوش یخ ال»های آمریکایی درباره اینکه این کشور قدرت بالمنازع دن ا خواهد ماند ج  مقا 

  ا ت که به د ت خود آمریکا رقم خورده ا تای آمریکا مسئله

برد   ال میئوچامسکی، صراح اً ن م نوین جهانی    اخ ار معادالت قدرت در دن ای امر ز را زیر       

های ن م آ رد  ا  یکی از  یشگیداری در جهان به حساب مین  جه حاصله را صرفاً به نفع بسط تفکر  رمایه

صدا  را به عنوان شاهد مثال  ،برای این  ین  دانداز نفا    نشادور  ی می نوین جهانی را آکندگی آن

شود، به به ن ر چامسکی در ن م نوین جهانی، حقایق به نفع صاحبان قدرت جهانی تفس ر می ؛آ ردمی

ردها به طور گس رده در همه جا گ ارش شد که  اشنی ن را به به کُحس ن های صدا  ای که حملهگونه

های در حالی که حمله ،گناهان به  مت منافع خود حرکت کنده مجبور کرد تا با ادعای دفاع از بیمقابل

  به ش ع ان اصالً نه گ ارش شد   نه  بب نیرانیبعثی شدیدتر   نابودکننده صدا  

                                                                 
1 Regional Governance  
2 Avram Noam Chomsky 
3 Self Delusion 
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 جیمز پتراسـ  5

گری صه ون سم، ن امی» در ک ابی به نا  ، ا  اد   عضو ه ئت علمی دانشیاه ب رمنیا «ج م  و راس»     

به تفص ل به ر شنیری درباره نقه  به رش ه تحریر درآمده ا ت، 2008که در  ال  1«  افول قدرت آمریکا

که داده   بعد از آن درباره عواملی توض ح های آمریکا در منطقه ورداخ ه گریالبی صه ون سم در ن امی

در شماره  2«امور خارجه»مع بر نشریه   در هم ن ارتباط شودموجب از ب ن رف ن قدرت آمریکا در دن ا می

به آخر ر  ده  آیا کار آمریکا»که:  ر ی جلدبر با حر ف   اه درشت با چاپ این جمله  2011ر بد ام

کشور این که  رمایه کند آمریکا اشاره میخارج از  های بشرد   انهیتها در مأمورکاهه ه ینهبه « ا ت؟

 الملل ا تکه موضوع اصلی بحث امور ب ن به افول آمریکا وایان دادنتوانند در میدهند   را به هدر می

   آفرین باشندنقه

ن   ر   ه به  مت شکوفا ، بعد از وایان جنگ جهانی د  ، ار وای غربی، ژاون   اخ راً چ و راسبه با ر      

 حرکت کردند، در حالی که آمریکا با حرکت به  مت منافع البی های اق صادی خودکردن قابل ت

کم زند، د تآنچه به آمریکا ضربه میاع قاد دارد، این ا  اد دانشیاه   گری ر ی آ ردصه ون سم به ن امی

  مدت به نفع ا رائ ل ا تدر کوتاه

 فرید زکریاـ 6

 های ال در خود قدرت از کشور این نامنا ب ا  فاده ن  جه زکریا مع قد ا ت افول هشمونی آمریکا،     

   داده د ت از را م حدانه خود، ه با ر ا ، آمریکا با  وءا  فاده از قدرتب  ا ت د   جهانی جنگ از بعد

ای در افول ه د گانهنق 2001 پ امبر  11زکریا مع قد ا ت حمالت ا ت   کرده تقویت را دشمنانه

کرده ا ت  این حمالت، اب دا  اشنی ن را به بس ج منابع   ن ر های خود در جهت مقابله  ایفاهشمونی آمریکا 

 اق صاد مابعد ونج ، ایاالت م حده که اق صادش از مجموع2001نام د  ادار کرد  در  ال « تر ریسم»با آنچه 

دفاعی خود را به طرز قابل توجهی اف ایه دهد  عامل د  ، به های تر بود، تصم م گرفت ه ینهب رگ خود

ا  مع قد ا ت ر ی   ای وره ینه برای این کشور تبدیل شدحمله به عرا  بود که به فاجعه ،با ر فرید زکریا

 از آمریکا کردن خارج با ا    کرد  ارد آمریکا خارجی   ا ت کار آمدن ترامپ آخرین ضربات مهلک را به

                                                                 
1  Zionism, Militarism and the Decline of US Power 
2 Foreign Affairs 

https://www.amazon.ca/Zionism-Militarism-Decline-US-Power/dp/0932863604
https://www.amazon.ca/Zionism-Militarism-Decline-US-Power/dp/0932863604
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هم  ، پاری   ا ت آمریکا به عربس ان   ا رائ لگ ینی از ار وا   بر ند ری،  TPP 1مانند  ییهاو مان

  هشمونی آمریکا را به نمایه گذاش ه   هم آن را به و ه برده ا تافول 

 دیوید رانیـ 7

ای بیه عمدها ت که « انان ی»های شبکه خبری دانشمند   ا ی   یکی از مجری« دیوید رانی»     

در یکی از   رانی از مطالعات   تحق قات خود را به مسئله   ا ت خارجی آمریکا اخ صاص داده ا ت

 ین « هابحران ارزش»از مفهومی به نا   2«ن می جدید جهانی: افول قدرت آمریکابی»هایه به نا  ک اب

جامعه آمریکا را در بر گرف ه ا ت   2008به م ان آ رده   نوش ه که این معضل بعد از بحران اق صادی  ال 

ای ذاتی برای داری  جود داش ه   ودیدهها در  را ر تاریی  رمایهارزش رانی مع قد ا ت بحران

های من گ ریاز جمله ن  جه»طور توض ح داده ا ت: در این ک اب این را رانی ن ریاته  داری ا ت رمایه

 «هابحران ارزش» ای بود که نا  آن راتجربه کردیم، ودیده 1980   1970های این بود که آنچه ما در دهه

گردید داری با تغ  رات عمده  اخ اری مواجه شد که موجب گذار   در  اکنه به آن، کل ن ا   رمایهمی

 شده که جورج بوش ودر آن راهایشان آ اره شوند  با  جود این ن ا  بازطراحیکارگران از مشاغل   خانه

ه ووشالی بند شده بود  امر ز آن نگذاری کرد، قابل ادامه نبود  این ن ا ، ر ی یک خانا  «ین جهانین م نو»

ها مواجه هس  م  در این ک اب ا  دالل ارزش ه ووشالی ر  به فر واشی ا ت  ما یک بار دییر با بحراننخا

ی جهان منجر خواهد شد یا تغ  ر دارینی کامل ن ا   رمایه ها یا به جاییایم که بحران فعلی ارزشکرده

  « اخ ار کلی این ن ا 

داری در وابرجا بوده    رمایه 1940نقه مسلط آمریکا در دن ا از ا ا ط دهه » ی در ادامه گف ه ا ت:      

شکل کنونی آن از بس اری جهات تحت فشار قرار گرف ه ا ت  این فشارها اح ماالً موفق خواهند شد، 

های د لت د اف ایه ه ینهنست چه چ  ی جایی ین آن خواهد شد  و شنهاداتی مانهرچند که مشیص ن 

  «در جلوگ ری از این ر ند کار از نیواهد شد ،هم

ها نقطه آغاز بحران ارزش 2009   2008های طور که گف م  الهمان»رانی همچن ن نوش ه ا ت:      

ترین رکود اق صادی از ربه کردیم فقط ب رگتج 2008هس ند  من ور من این ا ت که آنچه ما در  ال 

بهبودی آهس ه از آن  ،نبود؛ آنچه امر ز در حال تجربه آن هس  م هم 1930زمان بحران اق صادی دهه 

داری ها در  را ر تاریی  رمایهیم  بحران ارزشاهتر قرار گرف بحران ن ست  ما در آغاز یک بحران جدی

  «داری هس ندرمایهذاتی خود     ودیده  جود داش ه

                                                                 
1 Trans-Pacific Partnership 
2 New World Disorder: The Decline of U.s. Power 
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 کویآلفرد مکـ  8

همد  ی » نویسنده ک اب مشهور« مدیسونا   یسکانس ن»ا  اد تاریی دانشیاه « آلفرد مک کوی»     

 الب ه   نوش ه آمریکا قدرت افول درباره م عددی های   ی مقالها ت«   ا در تجارت جهانی مواد میدر

کوی در کنار عواملی مانند مککند  می ا  قبال آمریکا  لطه بد ن جهانی ن م از که ا ت کسانی از یکی

های آمریکا وس از جنگ عرا    افغانس ان گاهکودتاهای   ا در کشورهای می لف، جنگ  ی نا ، شکنجه

  مع قد ا ت چ ن با  داندنقه چ ن را در افول هشمونی آمریکا وررنگ می ،مالت وهپادی این کشورح  

های تحت  لطه غرب در دن ا را به چاله کش ده وازی با ن م آمریکایی،  ازمان اخ ن ن م جهانی م

)به جای « گذاری زیر اخت آ  ابانک  رمایه»همکاری شانیهای )به جای ناتو(،  ا ت  از ن ر ا   ازمان

نهادهای م ناظری (  TPPجای)به « و مان شراکت اق صادی جامع در منطقه»صند   جهانی وول(   

  های غربی ایجاد کرده ا ته چ ن به جای  ازمانهس ند ک

 کریستوفر لینـ 9

از تحل لیران برجس ه   ا ی   عضو ه ئت علمی دانشکده خدمات د ل ی در  «کریس وفر ل ن»     

های آمریکایی به رش ه تحریر درآ رده   دانشیاه تی اس ا ت  ا  تاکنون ن دیک به یکصد مقاله در ر انه

ها  اب در ح طه   ا ت خارجی آمریکا   مسائل مربوط به آن ا ت  ل ن عال ه بر این دهلف  ه عنوان کؤم

مریکا، ائ الف ناتو، آعنوان مقاله وش هشی در مجالت مع بر علمی   وش هشی درباره موضوعاتی مانند هشمونی 

در  «ل ن  »های جهانی،   ا ت آمریکا در عرا        به چاپ ر انده ا ت  ا ت آمریکا بعد از جنگ

های افول هشمونی ها س من شر شده توض حات مفصلی درباره عوامل   ریشهای که در اندیشکده چ ممقاله

امر زه »داند  ل ن نوش ه ا ت: ترین عامل در این افول میظهور چ ن را نیس  ن   مهم  آمریکا ارائه کرده 

اند تو ط چ ن وکس آمریکانا( بوده« )آمریکا لطه »های ن امی، اق صادی    ازمانی که نیهدارنده   ون

  «اندبه چاله کش ده شده

  ل ن ا ت اش با آمریکا را کم ر کردهچ ن در این حوزه فاصله ،ا  درباره افول قدرت ن امی آمریکا نوش ه     

ند مان یهای اخ ار ن امی چ ن در زم نه 2030تا  2020های نوش ه ب ن  ال RANDبه نقل از اندیشکده 

دک رین، تجه  ات، ور نل   آموزش تقریبًا با آمریکا برابری خواهد کرد  در تحل ل این اندیشکده همچن ن 

  ها در آ  ای شرقی به شدت کاهه خواهد یافتب نی شده  لطه ن امی آمریکا ب ن هم ن  الو ه
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از  وی دییر اف ایه  های کاهه قدرت اق صادی آمریکا  ل ن مع قد ا ت در طول دهه گذش ه نشانه     

که ب وان آنها را نادیده گرفت  از زمان شر ع د ران رکود ب رگ، چ ن  قدرت اق صادی چ ن ب ش ر از آن بوده

بانک  2014کشورهای رده باال بوده ا ت   ال  ءج  ،به طور مس مر در زم نه صادرات، تجارت   تول د

  زده کردا تبدیل شده، جهان را شیفتترین اق صاد دن جهانی با اعال  اینکه چ ن به ب رگ

قدرت نر  آمریکا را هم به شدت  ،اندل ن عال ه بر این مع قد ا ت حوادثی که در صحنه دن ا اتفا  اف اده     

 ر ی که بود اثراتی ب رگ، اق صادی رکود د ران تأث رات ترینب رگ از یکی اند  ا  مع قد ا تکاهه داده

  از قدرت نر  آمریکا ایجاد کرد انجه در عمومی هایادراک

 به آمریکا  لطه تحت مالی ن ا  که  اقع ت این ا ت نوش ه دییر تحل لیران از نقل به همچن ن ل ن     

 کرد دارلکه را کشور این قدرت   ح ث ت شد، تشویه دچار بود شده ایجاد آمریکا خود در که بحرانی دل ل

 تحقق مس رهای تنها شدن جهانی   دمکرا ی آزاد، بازار اق صاد هاینک بر ، مبنیعاهای جهان غرباد این  

 کرد  اع باربی شدت به را هس ند اق صادی     ا ی تو عه

 چارلز کوپچان ـ  10

 شورای ار وایی مطالعات مدیر    اشنی ن شهر در تا ن جورج دانشیاه ا  اد «کووچان چارل » دک ر     

هرچند آمریکا برای مدتی در رأس  لسله مراتب  ،تعب ر کووچان به ا ت  م حده ایاالت خارجی ر ابط

تقس م  تریقدرت   نفوذ به شکل عادالنه ،یک د رنمای جهانی که در آناما  ،قرار خواهد داشت المللیب ن

خواهد گرفت   توازن رقاب ی  تر ژئوول  ک شکلرابطه  ن ی ،تر قدرتگردد در راه ا ت  با توزیع عادالنه

 ،فکنده شد  جهانی شدن اق صادابه تعویق  که به علت تفو  بالمنازع آمریکانی د گشت؛ توازبازخواه

تواند ژئوول  ک را مهار کرده   گس رش دمکرا ی به خوبی می های جدید اطالعاتیفنا ری ،های اتمی الح

 ظهور یک ،ز ن ر کووچانتیف ف دهد  ا ،آیدتر قدرت به  جود میدنبال توزیع وراکنده هایی را که به  رقابت

ر وایی در حال اقدرت  وذیر ا ت  یکالمللی امکان جود د  منبع دگرگونی ب ن بب جهان چندقطبی به 

موجب درگ ری م ان آنها خواهد شد  از  اح ماالً ،های هشمونیگ ری   خس ه شدن آمریکا از دشواریشکل

المللی شانه خالی کند  از بس اری تعهدات ب ن ، انشدن جهان اح مال دارد آمریکا قبل از آماده ، وی دییر

 بلکه ،اصلی برای آمریکا آماده شدن برای جنگ با رق ب میالف هشمونی آن ن ست چاله ،در این حالت

آمریکا انی  ه  منصرف کردن ار وا   شر  آ  ا از اتکای ب ه از حد به حمایت از آن ا ت  قطعاً قدرت

قدرت ار وا را کم ر  ،شده   هم ن ود  آمریکا با اق انو ی ع  م از ار وا جداشو دایه یک اتحاد میالف نمی

های در حال تو عه دهد  اگرچه احسا ات ضدآمریکایی در خا رم انه    ایر بیهتهدیدآم   جلوه می

چنان تهاجمی اتیاذ کند که تصور ن ست که ایاالت م حده رف اری آن جهان ر به ف  نی ا ت اما قابل
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ن ر های  به نسبتهای محلی در ار وا   شر  آ  ا جویی در کشورهای صنع ی شود  قدرتمقابله موجب

 ،جویانه آمریکامورد رف ار  لطه ر   ه   چ ن در ،آمریکایی خوش برخورد هس ند  با  جود شکایات فرانسه

 ،  با  جود این«هشمون یغماگر»کند تا یک جلوه می «رف ارقدرت خوش»این کشور در مجموع به شکل یک 

: 1382، ایکنبری  )ن جهانی تکامل یابدیکشد تا ن ا  نوطول می حد د یک یا د  دهه ،از نیاه کووچان

118- 115 ) 

  1رایس ـ توماس 11

به غ ر از »نویسد: می کند  الملل توجه میهای ل برال   نهادگرا در ر ابط ب نرایس به ن ریه توماس     

دار هس ند  دمکرات ک ل برال    رمایه الملل دارای یک  اخ ار رگ در ن ا  ب نهای بهمه قدرت ،چ ن

های ب رگ اند خود را در م ان قدرتب ون ست که به ز دی  ر   ه یک کشور در حال گذار ا ت   معلو 

ب نی طبق و ه ،هاجهان تحت  لطه کشورهای ل برال ا ت   ل برال دمکرا ی مطرح  ازد  ن ا  کنونی

دهند که به می ای تشک لبلکه جوامع امن  ی  یشه ،جنیندن ریه صلح دمکرات ک با یکدییر نمی حصح 

برد  در های ب رگ را از م ان میقدرت شکل موثری معمای امن ت را تا حد زیادی حل کرده   امکان جنگ

   ایی هم درهای آاتحادیه ار وا در یک طرف   قدرت ،یک طرف ط ف قرار گرف ه حال حاضر آمریکا

همکاری فراآتالن  کی  دهند که به طور جدی به حساب ب ایند  اما ویی دییر از خودشان آمادگی نشان می

جدا شوند   دعواها بر  ر م  ان نقه    توانند از همر وا   آمریکا( نمیاا  راتشیک ا ت   این د  ) بس ار

 (4: 1382، ) م ی  ا  راتشیک  جود داردما همکاری ، اتعریف  هم ا ت  د ران هشمونی بر  ر آمده

  2شتاینوالرـ امانوئل  12

 پری  به «آمریکا در جهانی ورآشوب ،افول قدرت آمریکا»با عنوان  در آخرین ک اب خودش این  الر     

به عنوان عاملی برای  2001  پ امبر11اشاره کرده   از اقدامات آن وس از « صلح آمریکایی»شدن د ران 

 ال آینده با د   10در طول م حده ایاالت » :کند  ا  مع قد ا تد مییا)تا یک خر ج آرا ( یک  قوط 

منفی این مس ر   تبعات به همراه وذیرش « بازها»ر ش مطلوب ن ر  اح مال ر  به ر  خواهد شد: و ر ی از

 یکا مجبور بههای این مس ر   گرایه به  مت تجدیدن ر در رف ار  اگر آمربودن ه ینه یا درک  نی ن

از قبل خواهد بود  بد ن  شرایط برای تدا   هشمونی نسب اً ضع ف   افول آمریکا دشوارتر ،نش نی بشودعقب

تواند ترت بی خواهد کرد  امّا آیا آمریکا می شک هشمونی آمریکا در طول دهه آینده افول ب ش ری را تجربه

                                                                 

 2012 ل نای شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا در  ال نماینده ایالت کار 1 

 2 (Immanuel Wallersteinجامعه )21قرن   ست و  ال ترین م فکرانگرای آمریکایی   از ب رگشناس   م فکر چپ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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  کم رین خسارت را برای  اشنی ن   جهان به همراه  همراه باشد اتیاذ کند که این افول با آرامی   نرمه

 «داش ه باشد؟

 ال 10»ور ه  ذیل« های آمریکا   تالش برای  لطه جهانیضعف»ای با عنوان ا  همچن ن در مقاله

این ا ت که ار وا چیونه به خود  نیس  ن مسأله»نویسد: می« آینده باید من  ر چه ر یدادهایی باش م؟

خواهد بود اما ار وا به خود  ازمان خواهد داد   یک  د؟ اگرچه این مسئله بس ار دشوار ازمان خواهد دا

اما کشورهای اصلی در آن  ،ا ت همه ار وا در این  ازمان شرکت نکند ارته به  جود خواهد آ رد  ممکن

و وند     هدیر یا ز د با ارته ر ییایاالت م حده  یت نیران این مسئله ا ت   ارته ار وا  خواهند بود

اینکه باید به همایه اج ماعی   و  ؛شودم حد ن دیک می هد   اینکه چ ن به ژاون   کر ؛داده خواهد شد

   رانجا  اینکه باید به تضادهای  ؛انسانی دارد جهانی توجه کن م  این جنبه اج ماعی جهانی اهداف

که مبارزه طبقاتی در  طح جهانی  جود داران تا زمانی همه  رمایه  داران دقت کن مداخلی م ان  رمایه

 همدییرند  این تضاد رق ب ،دارانهمه  رمایه ،کی دارند  اما در ع ن حالمش ر  ا ی  داش ه باشد منافع

، Wallerstein  )داری ا ت   در آینده شکل انفجارآم  ی به خود خواهد گرفتبن ادین ن ا   رمایه

2002 :278) 

 

 های بیان شده استداللها و تحلیل دیدگاه

اندیشمندان غربی، به  یشه فوکویاما   هان  نی ون که در باال به برر ی ن ریات آنها در خصوص افول      

 دارند:،  ه دل ل را ب ان میم حدهافول ایاالتهشمونی آمریکا ورداخ ه شد، در تأی د 

در مقیاس  ،داشتمتحده تفوق جهانی دورانی که ایاالت ثروت در جهان برخالفالف(      

های اق صادی تبدیل برزیل   اتحادیه ار وایی به قطب، ژاون ،چ ن ،هند تری توزیع شده است.گسترده

 ازمان تجارت  ،رهبری نهادهایی مانند بانک جهانی های مالی بهاند  این  اقعه تحت تأث ر جهانی شدنشده

مبادالت الک ر ن کی    رمایه ،آزادبازارهای  المللی وول   همچن ن گس رشجهانی   صند   ب ن

 1945 ال  اق صاد جهانی نباشد  آمریکا در تاز ن ا م حده یکهیاالتاموجب شده تا  ،های فرامرزیگذاری

دیدگاه بس اری از اق صاددانان دهه افول  که از 1973 ال  ن می از تول دات جهانی را در اخ  ار داشت  در

نهایت بحران مالی  کاهه یافت   در درصد 33این مقدار به  ،ی نا  گرفتم حده از رأس ن ا  جهانایاالت
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دگرگونی بن ادین را  رعت  این، آغاز شد 1«من برادران ل»گذاری که با فر واشی بانک  رمایه 2008

 ،اف اداتفا   2008 آنچه در  ال» سد:ینومی «ابرقدرت مق صد» در ک اب« ماندلبو  مایکل»بیش د  

ر ند ن  لی کاهه  همراه با  این اتفا ،گذاران آمریکایی ایجاد خواهد کردرا برای   ا ت هاییمحد دیت

را که آمریکا و ه از این  توانایی انجا  کارهایی ،ها و ه آغاز شده بودم حده که از  القدرت مالی ایاالت

م ل ارد  13ه از ب  1948 ال  آمریکا در( Mandelbaum ،2010 :3  )کاهه خواهد داد ،دادانجا  می

ار وا صرف کرد  این رقم معادل  خود را در برنامه مارشال برای اح ای اق صاد GDPدرصد از  5دالر معادل 

دادن به فضای را صرف شکل ایتواند چن ن بودجهکا هرگ  نمییم ل ارد دالر امر ز ا ت که آمر 700

م حده   االتی ضع ت اق صادی ا، ادامه یابد  ا ی   اق صادی م حدان خود کند  اگر بحران مالی همچنان 

خواهد کرد  بنا به ارزیابی اداره  تری را تجربههای آمریکا در   ا ت خارجی شرایط  خ مبالطبع توانایی

 190   2030داخلی در  درصد تول د خالص 100به  بدهی د لت فدرال اح ماالً ،بودجه کنیره آمریکا

درصد 90 معادل اآمریک ل ون دالری دریتر 14های عمومی ن بدهیخواهد ر  د  همچن  2025درصد در 

کرد  اگر این  ضع ادامه  تبدیل این کشور را به بدهکارترین کشور دن ا، 2011ناخالص داخلی در  ال  تول د

مصر محد دتر خواهد شد؛  ا رائ ل   ،جمله واکس ان های مالی آمریکا به م حدانه ازتنها کمک نه ،یابد

ن امی از ار وا   آ  ای  نش نی ن ر هایم حده در خصوص عقباالتیموجب شود ا ،ا ممکن ا تبسچه

 (74ا  Kupchan ،2012 :86  )تر عمل کندن   مصمم شر جنوب 

م حدان این اندیشمندان، به گف ه  کا از نفوذ سابق بر رفتار سایرین برخوردار نیست.یآمرب(      

 ایر  بازیابی جاییاه(  Naím  ،2013 :115 - 116ابع آمریکا ن س ند )آمریکا مانند د ران جنگ  رد ت

این کشورها   شنوی نداش ه باشندم حده حرفها از ایاالتکشورها در ن ا  اق صاد جهانی باعث شده تا آن

خواهند از دید نمی، ای هس ندهای منطقهشدن به قدرتا در حال تبدیلیای   های منطقهکه اغلب قدرت

 مرد  در م حده شناخ ه شوند   ارد شدنهایی و ر  ایاالتبه د لتخود  ها    ایر همساییانتمل

آمریکا  کنندگی اخ ه بلکه از قدرت قانع م حده را دشوارتنها و ر ی از ایاالتنه ،های د ل یگذاری  ا ت

 شورهای ار وایی کهک المللی ن   کا  ه ا ت  ت اهرات ضد جنگ درهای ب ن الفئنسبت به ایجاد ا

                                                                 

( بود که در مریل ل نچ   مورگان ا  نلی ،گلدمن  اکس )وس از ایاالت م حده آمریکا در گذاریبانک  رمایه چهارم ن 1 

در  2007–2012بحران مالی   من در ویکرد  بانک برادران لفعال ت می بانکداری اخ صاصی   گذاریمدیریت  رمایه زم نه

آید   پس شمار میترین  رشکس یی در تاریی ایاالت م حده بهنمود که ب رگ  رشکس یی اعال  2008  پ امبر 15 تاریی

، نامورا ژاونین   شرکت  2008 اگذار شد   در اک بر  بارکل   این بانک، به بانک بری ان ایی آمریکای شمالی های بیهدارایی

 بانک برادران ل من را خریداری کرد  خا رم انه   ار وا ،آ  ا های بیهکل ه دارایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2%E2%80%93%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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، تأث ر چشمی ری بر کاهه ن ر های ن امی ا پان ا ،م حده را در جنگ عل ه عرا  همراهی کردندایاالت

این  های ن امیای ال ا   آلمان در افغانس ان   عرا  داشت  خودداری ترک ه از صد ر مجوز ا  فاده از واییاه

ایاالت  هایل م حدان آمریکا به و ر ی مطلق از   ا تاز عد  تمای ینمونه دییر، عرا به کشور در حمله 

  م حده ا ت

م أنیروی نظامی آمریکا نیز تولذا  ،از آنجاکه قدرت اقتصادی زیربنای قدرت نظامی است ج(     

 رو به ضعف گذاشته، ترآمریکا و توزیع ثروت در مقیاسی گسترده با تزلزل در قدرت اقتصادی

ترین م یت عنوان مهمگ ری از ن ر ی ن امی )بهبهره ،هاشده جنگوندگرگ ماه ت ،عال هبه ؛است

را برای ر  دن به اهداف  (های ب رگ بعد از جنگ د   جهانیقدرت م حده در مقایسه با  ایرایاالت

    ا ت خارجی دشوار نموده ا ت

باال گرف ن تهدیدات  های تر ریس ی  اف ایه خطر گر ه، ای جود اشاعه ش ابان تسل حات هس ه با     

تجارت  همچون کر نا، های مسریب ماری ،اف ایه جمع ت ،های غ رقانونیغ ر ن ی مانند مهاجرت

تواند همچنان کم ر کسی می ،های درماندهتغ  رات آب   هوایی   حکومت ،غ رقانونی ا لحه   موادمیدر

این نوع از   جود اع قاد داش ه باشد  با م حده برای حل این معضالتاالتیحج م ا یی ن ر ی ن امیآبه کار

 (Wallerstein  ،2003)آید  حساب نمییک برتری به آمریکا دییر ل  ماً ن ر ی ن امی ،تهدیدات

کرد که با  جود  توان ا  داللمی ،هایی که در این بیه مورد برر ی قرار گرفتبا توجه به دیدگاهلذا      

 معموالًبا این  جود،  مونی آمریکا محد د خواهد بود هش ،شودکا مطرح میکه از افول قدرت آمری یهاینشانه

 :گ رندهای مرتبط با افول،  ه موضوع ا ا ی را در مورد آمریکا در ن ر میدر بحث

تازه صنع ی شده در  ار وای غربی   کشورهای ،آمریکا از لحاظ اق صادی در مقایسه با کشورهای ژاونا 1

 ،  آموزشی که با برتری اق صادی ارتباط دارند فنی ،بر برتری اق صادی   عوامل علمیحال افول ا ت  آنها 

  کنندمیک د تأ

 ،قدرت اق صادی قدرت اق صادی عنصر ا ا ی قدرت ملی ا ت   از این ر  یک کاهه   افول درا 2

   ازد رانجا   جوه دییر قدرت ملی را م أثر می

ول »چنان که نوبه خود آن ناشی از ه ینه اهداف ن امی ا ت که بهنسبی اق صاد آمریکا عمدتاً ا افول 3

تعهدات در خارج ا ت که یک کشور  ن  جه گس رش امپریال س ی تالش برای انجا  ،گف ه «کندی

 (9: 1378  )عسکرخانی، ادی آن را انجا  دهدیتواند مدت زنمی

 :اند ازریکا عبارتدالیل محد د شدن هشمونی آم ترینمهمبا عنایت به این موارد، 
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 کاران؛محاف هنو ها در مقابلهای داخلی آمریکا   تقویت موقع ت نول برالبتقامسائل   را 1

 ؛های ب رگهای  ایر قدرتها   نیرانیمیالفتا 2

 مشکالت آمریکا در عرا ؛ا 3

 افکارعمومی جهانی؛ا 4

 الملل؛ های ب ننقه حقو     ازمانا  5

  ر ند جهانی شدنا  6

 

 نتیجه گیری

آمریکا از قرن ب ست   یکم به بعد   به طور خاص بعد از  «ور  ه افول»یا به ب ان به ر، افول هشمونی      

  در  2003حمله به عرا  در  ال  ،با طالبان   حمله به دن ای ا ال  آغاز شد   وس از آن 2001جنگ 

 ،گری  هم مان با این کنه شدت گرفتبه کشورهای ا المی  این کشور ظهور داعه   آمدن ،ن  جه آن

آمریکا اهداف   ا اس اجازه ندهند که به  جود آمده بودند، با این هدف هایی که در منطقه   دن ا موجودیت

  ند افول آمریکا را شدت بیش د، خودشان  همی هم از منا بات دن ا ببرند کار خود را دنبال کند   ثان اً

کردند   هم ایفا جدی  یدر بحران جدی آمریکا در منطقه نقشایران  ر   ه، چ ن   جمهوری ا المی

، آمریکا را در ایران جمهوری ا المی ،ایفای نقه خود هس ند   به طور مشیصتدا   در حال ن   اکنون 

ن   بر وردازان آمریکایی م فکران   ن ریه کهنمایان ا ت  یاین  اقع   ؛گ ر کرده ا تمنطقه ذل ل   زم ن

  فا  دارند آن ات

ادامه   ح ی بعد از وایان د ره ریا ت جمهوری جو بایدن ن   های آینده افول آمریکا که اح ماالً تا  ال     

م حده در عصر ان قال تدریجی کانون قدرت از غرب به شر  ذیل تع  ن ا  راتشی کالن ایاالت ،افتی خواهد

م حده مثابه جایی ین اح مالی ایاالتظهور چ ن به ،ترین  جه مادی این د ره ان قالگ رد  مهممی جای

یعنی آمادگی  ،کم مس ل   تحقق د  شرطد ت ،از آنجاکه هر نوع ان قال قدرتی در ن ا  جهانی؛ ا ت

ناگ یر موافقان  ،تمایل این قدرت به جابجایی ژئوول  ک   رهبری جهانی ا ت ،در حال ظهور   د   قدرت

ر  باید این آمادگی   تمایل را در رهبران چ ن نشان های و هه به چ ن در دههم حدقدرت از ایاالت ان قال

آینده  ل    تفکر مجدد درباره ،ن قال قدرت را با روذیر کندا  اما اگر شواهدی نداش ه باش م که این  دهند

  ابدیضر رت می مربوط به آن، زمان با دگرگونی در بازتوزیع قدرت   موضوعاتجهانی هم ن ا 
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بر حمایت از تشک ل   س ی بای ،ایرانجمهوری ا المی های تیترین ا لویکی از مهمدر این م ان،      

ای جانبه برای حل   فصل منازعات در ن منطقهای   تالش همهای   ب نامنطقههای منطقههیتو عه اتحاد

   ازی با همساییان قرار گ ردآم     اع مادمسالمت از طر 
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