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چکيده
مسئله افول قدرت و جایگاه ایاالت متحده آمریکا در نظام بینالملل و چرایی و چگونگی آن مدتهاست کهه در میهان
اساتید و تحلیلگران روابط بین الملهل مهورد بحه

و بررسهی قهرار گرفتهه اسهتن بها ایهن نهال هماتهان اب امهات و

سوءبرداشت هایی در این زمیته وجود دارد ،تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقهی
می کتتدن چتین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بینالملل و استفاده نکردن از یه

نظریهه

تبیینگرِ متاسب استن ازجمله نظریههایی که میتواند در ف م افول آمریکا و گهذار قهدرت در نظهام بهینالملهلِ کتهونی
راهگشا باشد ،نظریه «چرخههای بلتد» جُرج مُدِلسکی استن مقاله ناضر بها اسهتفاده از روت تیبیهظ نظریهه بها مهورد،
نظریه چرخه های بلتد را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتتی بر آن به این سؤالِ سهوج ی پاسه مهیگویهد
که افول آمریکا چیست ،چرا و چگونه رخ میدهدن در مقام پاسخگویی ،فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چ هار
مرنله که نظریه برای ظ ور و افول قدرتهای ج انی برمی شمرد ،آمریکا در نال ناضر در مرنله سوم ،تمرکززدایهی
ناشی از ظ ور رقبای جدید ،قرار داردن با این نال نگارنده معتقد است به دلیل تحوالت دهههای اخیر نظهام بهینالملهل
ممکن است در مرنله چ ارم الزاماً شاهد بروز جتگ تمام عیار ج انی نباشیم و انتقال قدرت بهه هممهون جدیهد بهدون
وقوع جتگ ج انی سوم ناصل گرددن
کليدواژهها :افول؛ چرخههای بلتد؛ هممونی؛ انتقال قدرت؛ جتگ ج انی.

* استادیار ،گروهروابط بینالملل ،دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،ت ران ،ایران
Rooholaminsaeidi@yahoo.com
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مقدمه
ایاالت متحده آمریکا قدرتی در حال افول است و یقیناً جایگاه هژمونی خود را در رقابت باا دیگار
رقبا از دست خواهد داد .این گزاره با مضامین و تعابیر مشابه سالهاست که از زبان برخی تحلیا گاران
و اساتید روابط بین المل در محاف مختلف شنیده می شود .پس باید توجه داشت که اوالً افول آمریکاا
و چندوچون آن بحث تازهای نیست ،بلکه حداق از دهه  ۱۹۸۰تاکنون باه تنااوم محارو باوده و ثانیااً
هرگز نباید آن را ساخته و پرداخته جوامع ضدآمریکایی از جمله جمهوری اسالمی ایران دانست ،بلکه
این بحث همواره در خود آمریکا نیز جریان داشته و جماعت موسوم به افولگرایان ۱مصرانه بر آن پای
میفشرند.
البته پیشبینی افول آمریکا گاه در برهههایی با مشاهده برخی ضعفها در این کشاور قاوت گرفتاه
ولیکن پس از آن حوادثی رخ داده که نادرستی یا مبالغهآمیز بودن این پیشبینایهاا را آشاکار سااخته

است .برای مثال در اواخر دهه  ۱۹۸۰پائول کندی مورخ مشهور انگلیسی در کتاام پرفارو ظهاور و
سقوط قدرتهای بزرگ )۱۹۸7( 2آینده نسبتاً تیره و تاری را برای آمریکاا ترسایک کارد و باه رهباران
ایاالت متحده هشدار داد که این کشور با سرنوشت دیگر امپراطوریها یعنی فرسایش جایگااه جهاانی
مواجه خواهد گردید و تدریجاً به یک کشور معمولی تبدی خواهد شد؛ اما تنها چند سال پس از ایان
پیشبینی ،اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و آمریکا بهعنوان تکقحب ،ناظکِ نظک نوین جهانی شد و به
جایگاه برتر خود بازگشت .روند قدرتگیری آمریکا در طول دهه  ۱۹۹۰تداوم یافت تا جایی که باین
سالهای  ۱۹۹2تا  2۰۰۰طوالنیترین دوره شکوفایی اقتصادی خود را در دوره پسااجن

سارد تجرباه

کرد و در کنار قدرت اقتصاادی بار مناابع عظایک قادرت نارم نیاز اتکاا داشات .ظهاور و رشاد شاتابان
اقتصادهای شرق آسیا بار دیگر مسئله افول آمریکا و انتقال قدرت آن به شارق را در قالاب ایاده «قارن
پاسیفیک» 3به میان کشید اما وقوع بحران مالی  ۱۹۹7و ضربه شدید اقتصادهای در حاال توساعه شارقی
کرد و از تداوم برتری آمریکا حکایت داشات؛ و یاا در

ای ده قرن پاسیفیک را تا حدود زیادی کمرن
4

جریان بحران مالی  ،2۰۰۸دیمیتری مدودوف  ،رئیسجمهور روسایه ،ایان بحاران را آزاازی بار پایاان
رهبری ایاالت متحده دانست .اما از آن زمان تا کنون تحول چشمگیری در سحح کالن نظام باینالملا

1 declinists
2 The Rise and Fall of the Great Powers
3 the Pacific Century
4 Dimitri Medvedev
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که دال بر انتقال قریبالوقوع قدرت آمریکاا باشاد مشااهده نشاده اسات (ناای xii :2۰۱۱ ،و کااکس،
 ۱22-۱23 :2۰۰۱و .)۱2۸-۱3۰
این نمونهها نشان میدهد که در بحث درباره افول قدرت آمریکا نباید دچار شتامزدگی ،مبالغه و
تحلی های احساسی شد ،بلکه باید با استفاده از ابزارهای تئوریک به بررسی دقیق و همهجانبه موضاوع
پرداخت و از منظری علمی به آن نگریست .مثالً در هنگام کاربرد مفهوم افول نباید الزاماً آن را معاادل
فروپاشی یا تجزیه  -به سبک و سیاقی که برای اتحاد جماهیر شاوروی اتفااق افتااد  -دانسات .از خاود
مفهوم افول نیز به قول جوزف نای دو معنا مستفاد میگردد :یکی افول محلق از حیث فرسایش یاا زوالِ
توانِ بهرهگیری مؤثر از منابع و دیگری افول نسبی که در آن منابع قدرت کشورهای دیگر رشد بیشتری
دارند ،مانند هلند در قرن هفدهک که به لحاظ داخلای شاکوفا باود اماا قادرت نسابی آن متاأثر از رشاد
قدرتهای دیگر در سراشیب افول افتاد (نای .)۱55 ،بنابراین بی توجهی به این ظرایف و دقایق ما را باه
آفت سححینگری دچار میسازد که الزم است از آن اجتنام گردد.
به نظر میرسد بروز سوءبرداشات هاا در فهاک مسائله افاول آمریکاا ناشای از عادم اساتفاده از یاک
چارچوم نظری مناسب است .چارچوبی که در قالب آن بتوان به درک صحیحی از گذارهای قادرت
در نظام بینالمل نائ آمد .به عقیده نگارنده نظریاه «چرخاههاای بلناد» 1کاه توساط جار مُدلساکی
پرداز

2

شده ،با توجه به زور و بررسی گسترده ای که در فرایند ظهور و افاول قادرتهاای بازرگ در

تاریخ سدههای اخیر نظام بینالمل انجام داده میتواناد تبیاینگارِ مناسابی باشاد و ساؤاالت و ابهاماات
موجود در خصوص وضعیت ایاالت متحده آمریکا را پاسخ دهد.

مقاله حاضر با استفاده از رو

پژوهشیِ تحبیق نظریه با مورد ،نظریه چرخههای بلند را برای تحلیا

موردِ افول آمریکا برگزیده و در چارچوم آن میکوشد تا به این سؤال اصلی پاساخ گویاد کاه افاول
آمریکا چیست و چرا و چگونه رخ میدهد .در مقام پاسخگویی ،فرضیه مقاله بدین شرو اسات کاه از
میان چهار مرحله ای که نظریه برای ظهور و افاول قادرتهاای جهاانی شاام ظهاور قادرت جهاانی،
مشروعیتزدایی ،تمرکززدایی و جن

جهاانی قادرتهاای بازرگ ،برمایشامرد ،آمریکاا اکناون در

مرحله سوم قرار دارد .با این حال نگارنده معتقد است به دلی تحوالت دهههاای اخیار نظاام باینالملا
بهویژه در عرصه مسائ نظامی و منسوخ شدن جن

تمامعیار میان قدرتهای بزرگ ،ممکن اسات در

1 long cycles theory
2 George Modelski
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مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جن
وقوع جن
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تمام عیار جهانی نباشیک و انتقال قادرت باه هژماون جدیاد بادون

جهانی سوم حاص گردد.

مقاله در پنج بخش به نگار

درآمده است .ابتدا در بخش چارچوم نظری ،نظریه چرخههای بلند

مدلسکی به تفصی معرفی و تشریح میگردد و سپس در بخشهای دوم تا پنجک وضعیت ظهور و افول
هژمونی آمریکایی به ترتیب با چهار مرحله ای که مدلسکی در نظریه خود برشمرده تحبیق داده میشود
و فرضیه مقاله موردبررسی قرار میگیرد.

چارچوب نظری (نظریه چرخههای بلند)
جر مدلسکی به همراه ویلیام تامپسون ۱در چارچوم نظریه چرخههای بلند میکوشند با محالعاه و
بررسی تاریخ تحوالت روابط بینالمل الگوهای عامی را برای تحلی چرایی و چگونگی ظهور و افول
قدرتهای بزرگ در جایگاه رهبری جهانی یاا هژماونی ارائاه نمایناد .از منظار آنهاا هژماون جهاانی،
کنشگری است که بهطور انحصاری وظیفه نظک بخشیدن به نظام بینالمل را بر عهده مایگیارد و تاوان
نوآوری و حرکت به جلو را در جهت ارتقاء مصلحت عماومی دارد و هماین تواناایی اسات کاه بارای
رفتار و اقدامات آن در نگاه سایر کنشاگران مشاروعیت ایجااد مایکناد .باه اساتناد نظریاه مدلساکی و
تامپسون ،تاریخ روابط بینالمل نشان مایدهاد چرخاههاای تکرارشاوندهای از جنا

هاای در مقیاا

بزرگ و رهبری جهانی وجود دارد که هار صدساال یاکباار تکارار مایشاوند و درنتیجا وقاوع ایان
چرخههای صدساله ،ما شاهد انتقال و دستبهدست شادن جایگااه هژماونی میاان قادرتهاای بازرگ
هستیک .آنها این جایگزینی در منزلت رهبری قدرتها را شک دهنده به نظام جهانی قلماداد مایکنناد
(سیفزاده ۱3۰-۱3۱ :۱3۸۱ ،و مدلسکی و تامپسون.)۱۹۹6 ،
نظریه چرخههای بلند برای هر فرایند ظهور و افولِ یک صدساله ،چهاار مرحلاه در نظار مایگیارد:
مرحله اول (قدرت جهانی) 2زمانی است که یک قدرت برتر پس از وقوع یاک جنا

جهاانی ظهاور

میکند و در جایگاه رهبری و یا هژمونی جهانی مینشیند و سپس منزلت برتر خود را با اتکاا بار مناابع
قدرتش بهویژه قدرت دریایی (و امروزه قدرت هوایی) استحکام میبخشد .در مرحله دوم (مشروعیت-
زدایی) 3گستر

بیشازحد دامنه رهبریِ هژمونیک و هزینههای بااالی آن و نااتوانی هژماون از تاأمین

1 Wiliam R. Thompson
2 world power
3 delegitimation
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یکتنه این هزینهها رفته رفته منجر به آزاز افول هژمون میگردد .در مرحله سوم (تمرکززدایی) ۱اقتدار
هژمون تضعیف میشود و رقبای جدیدی ظهور میکنند که جایگاهِ در حال افول آن را به چالش مای-
کشند و کشمکشهایی رخ میدهد .سرانجام در مرحله چهارم (جنا
جن

جهاانی قادرتهاای بازرگ)

2

جدیدی بین رقبا به وقوع میپیوندد و چرخه صدساله تکرار میشود تاا رهبار و هژماون جهاانیِ

جدیدی در جایگاه رهبرِ افول کرده قرار گیرد .از میان این چهار مرحله ،دوران سلحه هژمونیاک نسابتاً
صلح آمیز است ،برخالف دوران برابری نسبی میان هژمونی و چالشگران آن که شاهد بروز تانشهاا و
چالشها هستیک (مانسباخ و رافرتی 6-7 :2۰۰۸ ،و .)2۸7-2۸۸
بررسیهای مدلسکی و تامپسون نشان میدهد که از قارن شاانزدهک مایالدی تااکنون چهاار کشاور
پرتغال (با جن

های  ۱4۹4تا  ،)۱5۱7هلند (با جن

های  ۱57۹تا  ،)۱6۰۹بریتانیا (با جن

تا  ۱7۱3و  ۱7۹2تا  )۱۸۱5و ایاالت متحده آمریکا (باا جنا

هاای ۱6۸۸

هاای  ۱۹۱4تاا  )۱۹45باه مقاام هژماونی

جهانی رسیده و استیالی خود را بر نظام بینالمل تحمی کرده اند که از بین آنها سه قدرت اول با طی
چرخههای خود دچار افول شده اند و آمریکا هنوز دوران چرخاه صدسااله را باه پایاان نرساانده اسات.
اصوالً بر طبق نظریه چرخههای بلند هنگامیکه ظرفیت انرژیسازی یک رهبر برای نظک بینالمللی تمام
شود ،الجرم دوران افول آزاز میگردد .مدلسکی ملزومات دستیابی به اساتیالی جهاانی را هژماونی در
عرصه اقتصادی و نیز امکان نوآوریهای سیاسی میداند (سیفزاده ۱3۱-۱32 ،و مدلسکی و تامپسون،
.)23-54
مدلسکی در نظریه خود دو پیشبینی انجام می دهد که برای مقاله حاضر بسیار حائز اهمیات اسات.
پیش بینی اول به افول هژمونی آمریکا مربوط است که طبیعتاً بر اسا

الگوی عامِ ایان نظریاه ،آمریکاا

پس از طی چهار مرحله و سپری کردن چرخه صدساله جایگاه خود را باه رهبار جدیادی خواهاد داد.
البته مدلسکی تأکید دارد که انرژی رهبری آمریکا هنوز به انتها نرسیده اسات و ایان کنشاگر هماناان
میکوشد با نوآوریهای سیاسی و اقتصادی منزلت رهبری خود را تداوم بخشد .پیشبینای مهاک دیگار
مدلسکی این است که احتماالً پویشهای جن

جهانی به پویش صالحآمیاز بادل خواهاد شاد؛ یعنای

ممکن است ما برای انتقال رهبری آینده الزاماً شاهد وقوع یک جن

جهانی نباشیک بلکه انتقال رهبری

به شک صلحآمیز صورت پذیرد .به عبارت دیگر در تاریخ روابط باینالملا عاالوه بار ناوآوریهاای
سیاسی ،جن

نقش مکم داشته است ،لیکن در آینده این نقش کمرن

خواهد شد و هژماون آیناده
1 deconcentration
2 global great power war

سال  ،1شماره  ،1بهار 1400

 / 10نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

بیشتر بر صالحیتهای سیاسی ،فناورانه و اقتصادی متکی خواهد بود .بناابراین چرخاه مدلساکی بیشاتر
یک چرخه سیاسای محساوم مایشاود تاا جنگای (سایفزاده .)۱32-۱33 ،ایان پایشبینای مدلساکی
خصوصاً برای مباحث بخش انتهایی مقاله بسیار راهگشا و حیاتی ست.
آناه از نظریه چرخههای بلند مدلسکی درباره چیستی و چرایی افول مُستفاد میگردد این است که
افول صرفاً به معنای از دست دادن ظرفیت و انرژی الزم برای نظکبخشی به نظام بینالمل و رهباری آن
است که به دلی باال رفتن هزینههای هژمونی و ناتوانی از رقابت با رقبای قدرتمندِ نوظهور حادث مای-
گردد .بنابراین هرگز نباید افول را معادل فروپاشی یا تجزیه قلمداد نمود کماا ایانکاه پرتغاال ،هلناد و
بریتانیا نیز علیرزک افول از جایگاه رهبری هژمونیک در تاریخ روابط بینالمل هرگز دچار فروپاشی یا
تجزیه نشدهاند و تنها از منزلت رهبری تنزل کردهاند و همین وضعیت در آینده برای آمریکا نیز متصور
است .در خصوص چگونگی افول هک ،نظریه چرخههای بلند همانطور که بیان شاد ،ایان فرایناد را در
چهار مرحله تشریح کرده است که نگارنده در ادامه بر اسا

رو

تحبیاق نظریاه باا ماورد مایکوشاد

تحوالت رهبری آمریکا را بر مراح چهارگانه فوق منحبق سازد.

ظهور آمریکا بهعنوان قدرت جهانی
بر اسا

نظریه مدلسکی ،چرخه جنگی ای که در نهایت منجر به انتقال هژمونی جهاانی باه ایااالت

متحده آمریکا شد ،چرخه  ۱۹۱4تا  ۱۹45یعنی آزاز جن
در جن

جهانی اول تا پایان جن

جهانی دوم باود.

جهانی اول آمریکا تنها یک ورود کوتاه به عرصه معادالت بینالمللی داشت و با اینکه نقش

بهسزایی در خاتمه جن

1

ایفا کارد و بیانیاه چهاارده ماادهای وودرو ویلساون در حقیقات بنیاان صالح

ورسای و شک گیری جامعه مل را گذاشت ،اما وی نتوانسات ساایر دولاتماردان آمریکاایی را بارای
تغییر «دکترین مونروئه» 2یا همان راهبرد انزواطلبی قانع سازد و بنابراین ایاالت متحده دوباره از پاذیر
مسئولیتهای بینالمللی خود طفره رفت و چاهبساا هماین مسائولیتناپاذیری یکای از دالیا شکسات
ورسای و تکرار جن

جهانی به فاصله بیست سال بود.

ذکر این نکته در همینجا ضرورت دارد که به استناد متون نظری روابط باینالملا  ،کنشاگری کاه
قرار است هژمونی نظام جهانی را بر عهده گیرد ،در کنار برخورداری از تواناییهای باال نسبت به ساایر
رقبا الزم است اساساً اراده و می کافی برای احراز چنین جایگاه مهمی را نیز داشته باشد .بهعبارتدیگر
1 Thomas Woodrow Wilson
2 The Doctrine of Monroe
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توانمندیهای مادی علت الزم برای نی به هژمونی محسوم میشود اما علت کافی نیست و باه هماراه
آن باید تمای به هژمونی هک اضافه گردد؛ زیرا کنشگرِ هژمون قرار است عالوه بر منافع ملی خود منافع
ک سیستک را نیز در نظر بگیرد و یکتنه مسئولیت تأمین کاالهای عماومی مانناد امنیات یاا رژیاکهاای
تجارت آزاد را نیز به انجام رساند (هیوود .)22۹ :2۰۱۱ ،با این حسام ،هرچند ایاالت متحده در پایاان
جن

جهانی اول از توانایی مناسبی برای هژمونی نظام بینالمل برخوردار باود اماا باه دلیا پایبنادی

نخبگان و دولتمردان آن به دکترین انزوای مونروئه عالقهای به ایفای این نقش نداشات و بناابراین باه
دلی این فقدان اراده ،تحقق هژمونیا
پس از پایان جن

تا جن

دوم جهانی به تعویق افتاد.

جهانی دوم که محیط بینالمل گام به دوران حاکمیت نظک دوقحبی گذاشات،

ی ایان نبارد ویرانگار ،تماامی شارایط الزم را بارای در دسات
ایاالت متحده آمریکا به عنوان پیروز اصل ِ
گرفتن هژمونی و رهبری دنیای آزاد در اختیار داشت .نظریهپردازانی که درباره هژمونی بحث کردهاند،
معتقدند یک کنشگر برای نی به هژمونی باید عالوه بر قدرت نظاامی دارای کنتارل بار چهاار دساته از
منابع مادیِ اقتصادی نیز باشد مث مواد خام ،منابع سرمایه ،بازارها و مزیت رقابتی در تولید کاالهایی باا
ارز

بسیار باال (کوهن )32 :۱۹۸4 ،که آمریکا در پایان جن

جهانی دوم از همه آنها بهرهمند بود.

آمریکا در عرصه نظامی قدرت بسیار عظیمی فراهک کرده بود کاه هرچناد رقیاب اصالی آن یعنای
شوروی توانایی هماوردی با آن را از حیث سالوهای متعارف داشت ،ولیکن آمریکا در پایاان جنا
تنها کشور جهان بود که به سالو هسته ای دست یافته بود و این سالو مرگبار و سرنوشتساز را نهفقط
برای آزمایش در صحرای نیومکزیکو بلکه دو بار به فاصله چند روز در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نیز
استفاده کرد .اقدامی که به باور برخی مورخان تجدیدنظرطلب مانند گار آلپروویتزِ 1آمریکایی آزازگر
جن

سرد و بهمثابه خطونشان کشیدن برای شوروی و ترساندن آن بود نه تسلیک کردن ژاپنی که تحت

هر شرایحی قحعاً تسلیک میشد (کاروترز .)7۱ :2۰۰۱ ،بناابراین آمریکاا باا رونماایی از بماب هساتهای،
برتری بالمنازع خود را به رخ سایر قدرتها کشید.
البته چهبسا مهکتر از قدرت نظامی ،تحقق هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد جهاانی باود .خساارات
عظیک و کمرشکن جن

 ،قدرتهای سنتی دنیا علیالخصوص اروپاییهایی نظیار انگلساتان ،فرانساه و

آلمان را کامالً از نفس انداخته بود تا جایی که بههیچوجه قادر نبودند همانان نقشهای پیشین خود را
در سحوو کالن نظام بینالمل ایفا کنند .دیگر قدرتِ پابرجای جهان یعنی اتحاد جمااهیر شاوروی نیاز

1 Gar Alperovitz
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مُنادی یک سیستک اقتصاد بست سوسیالیستی بود و از این حیث نمیتوانست هدایت اقتصاد آزاد لیبرالی
را بر عهده بگیرد .بنابراین با خاتمه جن

 ،دگرگونی بنیادینی در کادر رهبری جهان صورت پاذیرفت

و انگلستان به عنوان هژمون قرن نوزدهک و اوای قرن بیستک و استعمارگری با متصرفات وسیع در نواحی
مختلف جهان ،اینک خسته و ورشکسته از چند ساال نبارد ساهمگین ،مجباور باود جایگااه خاود را باه
ابرقدرت جدیدی واگذارد کاه باا کناار گذاشاتن دکتارین انازوا ،از آن ساوی آتالنتیاک مایآماد تاا
سرکردگی دنیای نوینِ پس از جن

را عهدهدار گردد.

میتوان گفت مراسک معارف ایاالت متحده و انتصام آن به سِمت هژمون اقتصاد بینالمل در خالل
کنفرانس برتون وودز 1در سال  ۱۹44صورت پذیرفت .کنفرانس برتون وودز در حقیقت شاالوده یاک
نظام باثبات مالی و تجارت آزاد جهانی را بنا نهاد و آنجا بود که آمریکا رهبری این نظامِ نوظهور را بار
عهده گرفت .در کنفرانس برتون وودز موافقت گردید که واحد پولی کشورها در ارز

معینای ثابات

باشد .واحدهای پولی در برابر دالر آمریکا ثابت شدند و ایاالت متحده تعهد کرد تا هار  35دالر را باه
یک اونس طال تبدی نماید .بدین ترتیب نارخ مباادالت جهاانی در پایا دالر ا طاال ثباوت یافات کاه
بهوسیل ایاالت متحده مدیریت و پشتیبانی میگردید .در برتاون وودز هماناین طارو شاک گیاری دو
نهاد کلیدی جهت تقویت نظک نوین اقتصاد جهانی یعنی صاندوق باینالمللای پاول و باناک جهاانی باه
تصویب رسید .سه سال بعد یعنی در  ۱۹47نیز سرانجام موافقت نام عمومی تعرفه و تجارت موساوم باه
«گات» 2موردپذیر

قرار گرفت و به عرص مذاکرات دربارة آزادسازی تجاری تبدی شاد .در هماان

سال آمریکا «طرو مارشال» 3را ارائه نمود و به ایفای نقشی مستقیک در بازساازی اروپاای ویاران شاده و
ادارة اقتصاد جهانی پرداخت« .دکترین ترومن» 4نیز بارای اعحاای حمایاتهاای سیاسای و اقتصاادی از
متحدان آمریکا در سایر نقاط جهان بهمنظور جلوگیری از تمای آنان به سمت کمونیسک طراحی و اجرا
گردید تا آمریکا با تمام توان بکوشد کشورهای بیشتری را تحت لوای رهبری جهانی خاود قارار دهاد
(وودز.)27۸ :2۰۰۱ ،
بدین ترتیب ایاالت متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت طراز اول دنیا پس از جن

 ،مسائولیت خحیار

برقراری نظک و ثبات هژمونیک در عرصه اقتصاد آزاد جهانی و تأمین هزینه رژیکهای بینالمللی را تقب
نمود .نهادها و رژیک های حاکک بر تعامالت بازیگران مانند نظام نرخ ثابت ارز ،صندوق بینالمللی پاول،
1 Bretton Woods
)2 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade
3 Marshal Plan
4 Truman Doctrine
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بانک جهانی و گات جملگی تحت نظارت و با پشتیبانی قدرت هژمون کار میکردناد .توساع فاراوان
اقتصادی ،ترمیک خسارات ناشی از جن

 ،کاهش تانشهاا و حاکمیات نظاک و آراماش در سیساتک ،از

پیامدهای هژمونی آمریکا در بلوک لیبرالیسک بود.
روا اصحالحاتی مانند «اجماع واشنگتن» 1و «صلح آمریکایی» 2در نیمه دوم قرن بیساتک هاک نشاان
می داد هژمونی آمریکایی از سوی دنیای آزاد کامالً مورد متابعت قرار گرفته است و کشورهای جهاان
با طیب خاطر مای به رهبری آمریکا و پذیر

نسخه های سیاسی و اقتصاادی آن هساتند تاا بتوانناد در

سایه مدیریت آمریکا از کاالهای عمومی که هژمون یکتنه تهیه میکند (مانند رژیکهاای باینالمللای)
بهرهمند شوند و اصحالحاً در نظام بینالمل «ساواری مجاانی» 3بگیرناد .بادین ترتیاب ،مرحلاه نخسات
چرخه بلند در نظریه مدلسکی برای آمریکا از سالهای پایانی جن

جهانی دوم آزاز میشود و ایاالت

متحده در وضعیت هژمونی قرار می گیرد .وضعیتی کاه البتاه از آزااز دهاه هفتااد دساتخو

تحاوالتی

میشود که موجب ورود به مرحله دومِ چرخه میگردد.

مشروعيتزدایی از هژمون غارتگر

4

دوران هژمونی تمام عیا ِر کنشاگ ِر ابرقادرت چنادان طاوالنی نباود و در آساتانه دهاه  ۱۹7۰اوضااع
دگرگونه رقک خورد .از سال  ۱۹6۸ایاالت متحده درگیر یک جن
جنگی که توانایی آمریکا را برای باقی ماندن در رأ

پرهزینه و نافرجاام باا ویتناام شاد.

هرم اقتصاد جهانی فروکاست و ذخایر طالی آن

را که از  ۱۹45رو به افزایش نهاده بود تقلی داد .هماناین در ساحح داخلای ،دولات لینادون جانساون
برنامههای «جامع بزرگ» خود را که مستلزم پرداخت هزینههای بیشتار در زمینا آماوز

عماومی و

توسع شهری بود ،بدون آنکه مالیاتها را باال ببرد آزاز کرد .با افزایش قیماتهاا در اقتصااد آمریکاا
متعاقب مشکالت پیش آمده ،قابلیت رقابت کاالهاا و خادمات آمریکاایی در بازارهاای جهاان کااهش
یافت و اعتماد به دالر آمریکا تنزل پیدا کرد .شرکتها و کشورها از دالر استفاده نمیکردند و بنابراین
ظرفیت ایاالت متحده برای حمایت از واحد پول خود با کمک طال موردتردید قرار گرفت.
در همین فاصله قحبهای جدیدی در عرصه اقتصاد جهاانی سار بارآورده و در برابار هژماون قارار
گرفتند .کشورهای اروپایی که با سرمایهگذاری آمریکاا دوران بازساازی و تارمیک را پشات سار نهااده
1 Washington Consensus
2 Pax Americana
3 free riding
4 predatory hegemon
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بودند ،اینک بهموجب همگرایی اقتصادیِ شدیداً رو به گستر

خود در قالاب جامعاه اقتصاادی اروپاا

رفتهرفته آماده میشدند تا از زیر سایه سنگین ابرقدرت خاار شاوند .در آسایا نیاز موفقیات چشامگیر
ژاپن در رشد مبتنی بر صادرات و تکرار این موفقیت در کشورهایی مانند کره جنوبی و تاایوان چاالش
تازهای را برای توان رقابتپذیری ایاالت متحده به وجود آورد (وودز.)27۹ ،
برآیند اوضاع جهانی رهبران آمریکا را بدین نتیجه رساند که دیگار قاادر نیساتند باار تاأمین هزیناه
رژیکهای بینالمللی را یکتنه بر دو

بگیرند بنابراین در اوت  ۱۹7۱دولت آمریکا رسماً اعاالم کارد

که تبدی  35دالر در مقاب هر اونس طال را به حالت تعلیق درخواهد آورد .ایان اقادام طاال را از پایا
دالر ا طال خار ساخت و مسیر را برای شناور شدن واحدهای پولیِ عمده هموار نمود .ایاالت متحاده
همانین اظهار داشت که قصد دارد  ۱۰درصد مالیات اضافی بر تعرف وارداتی وضع کند تا ضمن بهبود
تراز تجاری از طریق کاهش واردات ،جلوی خرو دالر را به بقی دنیا بگیرد .این اقدامات و تحاوالت
یک پیام روشن داشت :نظام برتون وودز فروپاشیده و ایاالت متحده جایگاه هژمونیک خود را از دست
داده بود.
در آزاز دهه  ۱۹7۰دوره طالیای و موفقیات آمیا ِز پاس از جنا

پایاان یافات و اوضااع اقتصاادی

کشورها به وخامت گرایید .در سال  ۱۹73بروز اولین بحران نفتی نیز شرایط را پیایدهتر کرد و اقتصاد
جهانی به بیماری تورم توأم با رکود (آمیخته ای از رکود یاا رشاد اقتصاادی پاایین و تاورم بااال) مباتال
گردید .با فروپاشی نظام برتون وودز نقش صندوق بینالمللی پول نیز ککرن

شد و واحدهای بازرگ

پولی به حالت شناور و بیثبات درآمد .بدتر از همه اینکه پیشرفتهاای خاوبی کاه در زمیناه کااهش
موانع تعرفهای و آزادسازی تجاری پدید آمده بود ،در نتیج اتخاذ سیاستهای «حمایتگرایای ناوین»
بر باد رفت زیرا کشورهای مبتال به تورم توأم با رکود برخالف تعهدات خود در قالاب گاات ،اشاکال
جدیدی از مواناع را بار سار راه تجاارت آزاد ایجااد مایکردناد تاا از هجاوم واردات باه بازارهایشاان
جلوگیری نمایند (همان.)2۸۰ ،
در این میان رفتار آمریکا بسیار تأم برانگیز بود که به جای حمایت از اقتصاد جهانی لیبرال و قواعد
آن که کارویژه یک هژمون محسوم میشود ،بیشتر بهسوی منافع ملی خود متمای شد و سیاستهاای
حمایتگرایی را برای پشتیبانی از اقتصاد داخلیا

اتخاذ کرد و تصویر یک هژمون زارتگر را از خود

به نمایش گذاشت .بهعبارتدیگر آمریکا بیشتر دزدزهمند منافع ملی باود و باه نقشاش در مقاام مادافع
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اقتصاد باز جهانی بای تاوجهی نشاان داد و حتای شاروع باه سوءاساتفاده از جایگااه قادرت خاود کارد
(جکسون و سورنسون.)۱۸2 :2۰۱3 ،
پیرامون عل رکود دهه هفتاد و عواملی که منجار باه فروپاشای نظاام برتاون وودز گردیاد محالاب
فراوانی میتوان گفت که در ظرف بضاعت این مقاله نمیگنجد اما آناه آشکار و زیرقاب تشکیک به
نظر میرسد این است که از  ۱۹7۰به بعد افاول نسابی ایااالت متحاده در اقتصااد جهاانی آزااز شاده و
هژمو ِن دیروز دیگر قادر به برقراری نظک و ثباات در سیساتک و تاأمین هزینا کاالهاای عماومی نیسات.
حوادث دهه هفتاد رژیکها و نهادهای بینالمللی را عمیقاً دستخو

بحران سااخت و آمریکاا نتوانسات

هماون گذشته نقش خود را در حراست و پشتیبانی از آنها ایفا نماید .از همین رو پژوهشگران عرصه
روابط بینالمل شروع به نظریهپردازی جهت تحلی شرایط جدید جهاانی کردناد .بارای مثاال رابارت
کوهین کتام پس از هژمونی ( )۱۹۸4را به رشته تحریر درآورد و کوشید تا تصاویری از دنیاای بادون
وجود هژمون ارائه دهد.
از مجموع آناه گفته شد این نتیج آشکار حاص میشاود کاه ایااالت متحاده آمریکاا دیگار در
عرصه اقتصاد آزاد جهانی هژمونی ندارد و با وجودی که همانان قادرت اقتصاادی طاراز اول دنیاا باه
شمار میرود ،اما قادر نیست بهتنهایی رژیکهای بینالمللی را حفظ یا بازنویسی نماید .در حقیقت امروز
که در حال گذار از دوران حاکمیت دولتهای ملی به دوران حاکمیت فراملی هستیک ،اقتصااد جهاانی
به یک شبک تارعنکبوتی بسیار پیایده با انواع گوناگون کنشگران دولتی و زیردولتی تبدی شده است
که عمیقاً به یکدیگر وابستگی متقاب دارند و ایاالت متحده تنها یکی از این کنشگران و نه هژمون آن-
ها محسوم میشود که بهمنظور اساتمرار بقاا و تاأمین نیازهاای خاود الجارم بایاد همکااری و رقابات
مسالمتآمیز با سایرین را بپذیرد .اصوالً ساختار اقتصادِ جهانیشده باهگوناهای نیسات کاه یاک عضاو
هرچقدر هک که توانمند باشد ،از عهده تدبیر و اداره آن برآید بلکه تشریکمساعی همه اعضاا را مای-
طلبد تا نظک و ثبات حککفرما گردد.
به نظر میرسد فشارهای وارده بر اقتصاد آمریکا در این مدت ،بازیگر ابرقدرت را تا حدود زیاادی
از نفس انداخته و توان رقابت آن را شدیداً تقلی داده است .آمارها و ارقام نشان میدهد که آمریکا از
 ۱۹7۰باه بعااد بااا افاات مسااتمر شااخ

هااای رشااد اقتصااادی و نیااز افازایش باایسااابق کسااری بودجااه

دستبهگریبان است .برای مثال درحالیکه سهک آمریکا در کا تولیاد ثاروت جهاانی در دوران اولیا
پس از جن

جهانی دوم تقریباً چه درصد بوده ،این سهک به حدود بیست و پنج درصد در ده ۱۹۸۰
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و بیست و سه درصد در ده  ۱۹۹۰تنزل یافته است .در حوزة مبادالت تجاری نیز سهک ایااالت متحاده
از  ۱۹7۰تا  ۱۹۹۰یک سیر نزولی را طی مایکناد .در دها  ۱۹۹۰و در زمینا سایزده تکنولاوژی بسایار
پیشرفته که موضوع اصلی رقابت جهانی واقع شدهاند ،اتحادیه اروپایی و ژاپان هار کادام در دو زمیناه
گوی سبقت را از ایاالت متحده ربوده و در شش زمین دیگر نیز شانه به شان آن ایساتادهاناد و آمریکاا
تنها در چهار زمینه پیشتاز است .بنابراین در سحح تکنولوژیهای پیشرفته هک ابرقدرت جهانی از برتری
قحعی و دست نیافتنی در مقایسه با ساایر کشاورهای قدرتمناد صانعتی برخاوردار نیسات (پوراحمادی،
.)2۰۰-2۰3 :۱3۸6
این آمار و ارقام را می توان دال بر افول چشمگیر توانمندیها و ظرفیتهای هژمونیاک آمریکاا در
عرصه اقتصاد جهانی دانست .بازیگر ابرقدرت به بدهکارترین کشور در تاریخ جهان مبدل گشته اسات
و این وضعیت روزبهروز وخیکتر میشود .اصوالً وقتی کشوری کسری تجاری داشاته باشاد ،یعنای در
حال وام گرفتن از سایر کشورهاست تا بتواند بیشتر از تولید خاود هزیناه کناد و ایان باهوضاوو نشاان
میدهد که آمریکا نسبت به گذشته توانایی رقابت ککتاری دارد .بناابراین شااهد هساتیک هژماونی کاه
زمانی وظیفه برقراری نظک و ثبات در نظام اقتصاد جهانی را عهدهدار بود و اقتصاد قدرتمند

آراماش

و امنیت را به سیستک تزریق میکرد ،از سال  2۰۰۸تا اکنون ککوبایش و باهتنااوم گرفتاار بحارانهاای
اقتصادی بوده است.
بحران مالیِ جهانی سال  2۰۰۸که آن را جدیترین بحران ماالی از زماان «رکاود بازرگ» تااکنون
میدانند ،ضربه سنگینی به اعتبار بین المللی آمریکا وارد ساخت زیرا بازتام ناکامی الگوهای ناولیبرالی
بود خصوصاً در آمریکا و انگلستان که مقرراتزدایی مالی را بهصورت حداکثری اجارا کارده بودناد.
این بحران که از بخش مسکن و بانکداری ایاالت متحده آزاز شد ،به سرعت ساایر بخاشهاا و ساپس
بازارهای بور

جهانی را درنوردید و ارز

سهام را باه طارز چشامگیری کااهش داد .ضاربه حیثیتای

بحران  2۰۰۸برای هژمونی آمریکایی از آن جهت بود که این بحران مالی در الیههاای عمیاقتار نشاانه
بیماری ،نقای

و آسیبپذیری های اَشکال جدید نولیبرالیسک بود که باه آن «سارمایهداری کاازینویی»

1

میگویند که در سایه مقرراتزدایی مالی موجب میشود حبامهای سفتهبازی در سراسر جهان شاک
بگیرد ،بزرگ شود و سپس به شک ناگهانی بترکد؛ پدیادهای کاه منجار باه پایشبینایناپاذیری نظاام
اقتصادی میگردد (هیوود.)۱۰6-۱۱۰ ،

1 casino capitalism
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پس اقتصاد آمریکا مدت هاست که دیگر یکه تاز میدان نیست و مجبور به رقاابتی تنگاتنا

و گااه

بسیار دشوار با انبوهی از کنشگران جهانی و منحقهای است که طی دهاههاای اخیار سار بارآوردهاناد و
حرف هایی جدی برای گفتن دارند .هژمون پیشینِ نظام بین المل امروز باید با خی عظیک همتایان خاود
در مناطق مختلف دنیا تقسیک قدرت نماید .در آن سوی آتالنتیک با اقتصاد توانمند اروپاای متحاد ،در
آمریکای التین با قدرت های نوظهاوری چاون برزیا  ،آرژانتاین و مکزیاک ،در آسایا باا اقتصاادهای
قدرتمندی چون ژاپن ،چین ،هند و کشورهای موفق حوزة آ.سه.آن 1و به همین ترتیب در ساایر منااطق
با دیگر کنشگران بزرگ و کوچک که هر یک به دنبال دریافت سهک بیشتری از بازار گسترده اقتصااد
جهانی هستند.

تمرکززدایی و ظهور رقبای جدید
هرچند آمریکا از ابتدای دهه  ۱۹7۰به اذعان دانشمندان روابط بینالمل بهویاژه در عرصاه اقتصااد
جهانی دچار افول نسبی شد و شرایط یک هژمون تمامعیار را از دست داد ،اما همانان در قیا
رقبا برتری فاحشی از حیث تمامی منابع قدرت داشت و بنابراین تال

با سایر

میکرد تا رهبری خود را تاداوم

بخشد و این امکان خصوص ًا پس از فروپاشای ناگهاانی اتحااد جمااهیر شاوروی بیشاتر فاراهک گردیاد.
هنگامیکه جن

سرد پایان یافت و نظک دوقحبیِ حاکک بر محیط بینالملا باا فروپاشای قحاب شارقی

دگرگون گردید ،جهان وارد یک دوران گذار شد تا زمانی که دوباره نظک نوینی مستقر گردد .ایااالت
متحده که پس از کنار رفتن رقیب دیرینش قدرت برتر و بالمنازع دنیا به شمار میآمد و در عرصههای
گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی ،علمای و ...باا فاصال فاحشای نسابت باه ساایر باازیگران
همواره در صدر میایستاد ،کوشید تا مدیریت یکجانبه امور جهانی را در دست گیرد و شاالوده یاک
نظک تکقحبی را در عصر جدید بنا نهد .نظمی که خود ناظک ،سرکرده و ثباتدهنده آن باشد .بناابراین
شاهد هستیک که از آزاز دهه  ۱۹۹۰سیاست راهبردیِ تبدی آمریکا به هژمون نظام جهاانی در سارلوحه
کار رهبران کاخ سفید اعک از جمهوریخواه یا دموکرات قرار مایگیارد .طراحای و پیاادهساازیِ ایاده
«نظااک نااوین جهااانی» 2در دوران ریاساات جمهااوری جاار بااو

پاادر را ماایتااوان آزااازگر اسااتراتژی

هژمونیک ایاالت متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دانست.

1 ASEAN Free Trade Area
2 New World Order
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اجرای موفقیتآمیز عملیات موسوم به «توفان صحرا» 1برای بیارون رانادن ارتاش متجااوز عاراق از
خاک کویت در واقع نمود آشکار همین ایده بود که آمریکا را باهعناوان نااظک جدیاد محایط جهاانی
معرفی میکرد .میتوان گفت توفان صحرا بهمثابه بان

هشداری برای همه جهانیان بود تا آگاه باشاند

که در سایه نظک نوظهور ،هیچ رخداد کوچک و بزرگی در نقاط مختلف جهان از نظارت ناظک جدیاد
دور نخواهد ماند و آمریکا بهدلی بهرهمندی از قدرت قاهر ،این مسئولیت و حق مشروع باینالمللای را
دارد که مدیریت امور جهانی را در دست گیرد و هر کجا الزم بداناد ،نسابت باه اعاادة نظاک و امنیات
جهانی و سرکوم چالشگران اقدام نماید .از آن پس رهبران کاخ سفید کوشیدند خواستههاای خاود را
از طریق توس به زور به نظام باین الملا تحمیا کنناد تاا جاایی کاه اراده نظاام تحاتالشاعاع اراده و
صالحدید آنان قرار گرفت (الحسنی.)۹۹-۱۱۰ :۱374 ،
این احسا

که آمریکا به یکهتاز معادالت قدرت بدل گشته ،اعتمادبهنفس و زارور مفرطای را در

نهااد نخبگاان آمریکاایی باه وجاود آورد و بناابراین مایبینایک کاه در طاول دهاه  ،۱۹۹۰اندیشاامندان،
صاحبنظران و سیاستپردازانی چون هانتینگتون ،فوکویاماا ،کاراتهاامر ،کیساینجر ،ناای و دیگاران
تال

میکنند تا در قالب نظریات خود مسئل سرکردگی ایاالت متحده در محیط جهاانی را نهادیناه و

تئوریزه نمایند .نظریاتی که ازلاب رهنماود و سرمشاق تنظایککننادگان دساتور کاار سیاسات خاارجی
واشنگتن بود .برای مثال فوکویاما با ارائاه نظریاه «پایاان تااریخ» مادعی گردیاد کاه مارگ رژیاکهاای
کمونیستی ،منادی پیروزی جهانی لیبرالدموکراسی بر تمامی اشکال حکومتداری اسات .از منظار وی
به دلی اینکه لیبرالدموکراسی عاری از تناقضات درونیِ بنیادین است و به عمیقترین آرزوها و آماال
بشری پاسخ میدهد ،پیروزی آن معرف پایان تحول اجتماعی خواهد بود (آرت شولته )۱۹ :2۰۰۱ ،و یا
جوزف نای در کتام ملزم به رهبری2عقیده دارد که آمریکا در گذشته رهبر نبوده اما از اکنون به بعاد
ملزم به رهبری دنیا است (عسگرخانی.)۹5 :۱3۸3 ،
انعکا

چنین نظریاتی را میتوان آشکارا در رفتار خارجی ایاالت متحده مشاهده کرد؛ یعنی وقتی

آمریکا در مقام ناظک و سرکردة جهانی و بهعنوان طالیهدار لیبرالدموکراسای و کنشاگری کاه باهزعاک
خود متکی بر قدرت قاهر

مسئولیت پاسداری از نظک و امنیت جهان را بر عهده دارد ،با دستاویز قرار

دادن بهانههای گوناگونی هماون ترویج دموکراسی در جوامعِ تحتسلح رژیکهای استبدادی ،حفاظ
آزادی و حقوق بشر ،کنترل تسلیحات کشتار جمعی و یا مقابله با تروریستها ،بنیادگرایان و چالشگران
1 Desert Storm
2 Bound to Lead
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و صالحدید سردمدارانش در هر مااجرای حاادث

در هر نقحه ای از جهان از آمریکای التین گرفته تاا اروپاای شارقی ،آفریقاا ،آسایای مرکازی و قفقااز،
خاورمیانه یا شرق آسیا به انحاء مختلاف مداخلاه و اعماالنفاوذ نمایاد .در حقیقات در راساتای تحقاق
اهداف هژمونیک خود و بر مبنای یک دستور کار از پیش طراحیشده گام برمیدارد.
مقامات واشنگتن معتقد بوده و هستند که در میان همتایان خود از بیشترین قابلیت برای در دسات
گرفتن هژمونی و رهبری محیط جهانی برخوردارناد زیارا ابرقادرت بالمناازع دنیاا در زمینا ابزارهاای
نظامی و فناوری تولید تسلیحات به شمار میرود تا جایی هایچ کنشاگری از حیاث مؤلفاههاای قادرت
نظامی قابلیت موازنه با آن را ندارد و آمریکاا از نظار حجاک سارمایهگاذاری در قادرت ساختافازاریِ
نظامی با فاصل بسیار فاحشی نسبت به سایرین ازجمله کشاورهای اروپاایی ،روسایه و چاین هماواره در
صدر میایستد .جوزف نای معتقد است« :در نخستین نگاه تفاوت میان قدرت آمریکا و بقیه کشورهای
جهان چشمگیر به نظر میرسد .ایاالت متحده از نظر نظامی تنها کشوری است که میتواند ساالوهاای
هستهای و نیروهای متعارف خود را در سحح جهان به کار گیرد .هزینههای نظاامی آمریکاا از مجماوع
هشت کشورِ پس از آن بیشتر است .این کشور همانین در زمین انقالم در امور نظامی 1که متکی بار
اطالعات است ،نسبت به دیگر کشورها پیشتاز است» (نای.)۹۸ :2۰۰4 ،
در طول تاریخ روابط بینالمل تا پایان جن

سرد ،کااربرد قادرت نظاامی همیشاه شایوه زالاب و

جاافتاده برای اعمالنفوذ و تحمیا اراده محساوم مایشاد و طبعااً کشاورهایی مانناد بریتانیاا در قارن
نوزدهک و ایاالت متحده آمریکا پس از جن

جهانی دوم که از این حیاث بار همتایاان خاود چیرگای

داشتند ،همواره از بیشترین ظرفیت برای تصاحب جایگاه هژمونی برخوردار بودناد .هماناین در ایان
دوران به دلی سیحره نگر

واقعگرایانه در فضای ادبیات رواباط باینالملا  ،صااحبنظاران باه ارائاه

توجیهات علمی برای مشروع ،طبیعی و اجتنامناپذیر جلوه دادن کااربرد اهارمهاای قادرت نظاامی در
راستای تأمین نظک و امنیت میپرداختند و دستور کار سیاست جهانی را حاول محاور موضاوعات حاادِ
نظامی ا امنیتی تنظیک میکردند.
اگر همان شرایط تا به امروز نیز تداوم مییافت ،بدون تردید ایاالت متحده اکنون در زیاام اتحااد
جماهیر شوروی و با اتکا بر توانمندیهای عظیک نظامی خود ،هژمون بیچونوچرای محایط باینالملا
به شمار میآمد .اما مانع بزرگ فراروی کنشگر ابرقدرت این است که متعاقب پایان عصر جنا

سارد
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و آزاز فرایند جهانی شدن ،تغییرات اساسیِ فراوانی در سحوو گوناگون نظام جهانی حادث گردیاده و
دستور کار ،قواعد و شیوههای تعام کنشگران را بهکلی متحول ساخته است .در نتیجا ایان تغییارات،
جهانِ امروز پرشتام به سوی یک فضای چندجانبه گرایی با محوریت سازمانهای بینالمللی ،اولویات
یافتن نقش اقتصاد و گذار از امنیت وجودی به امنیت رفاهی سیر میکند و دیگار همااون گذشاته باه
نظامیگری مجالی برای بروز نمیدهد .بهعبارتدیگر در جهان جهانیشادة کناونی کاه شااهد تعمیاق
روزافزون وابستگی متقاب میان کنشگران دولتی و زیردولتی در شبکه پیایدهای از اندرکنشها با صبغه
اقتصادی و تجاری هستیک ،ظرف محیط جهانی برای پذیر
بهشیوه جن

ماجراجوییهاای نظاامی و اعماال قادرت

سرد بسیار مُضیّق گشته است .امروزه توزیع منابع قادرت در موضاوعات مختلاف عمیقااً

تغییر یافته و شرایط کنونی بههیچوجه استفادة صرف از ابزارهای نظامی را در سحح وسیع برنمیتابد.
تحوالت شگرف محیط بینالمل تنگنای عجیبی را در طول  ۱۹۹۰برای ایاالت متحده ایجااد کارد
و ابرقدرت جهان را بهنوعی بحران معنا دچار ساخت .با مرگ اتحاد جماهیر شوروی ،آمریکا یکاهتااز
میدان رقابت قدرت بود و میخواست نظک نوین تکقحبی را با اتکا بر توان نظامیِ بیهمتاای خاود بار
سیستک تحمی نماید؛ اما برخالف می و انتظاار مقاماات کااخ سافید ،جریاان اماور جهاانی باا سارعتی
سرسامآور به سمت چندجانبه گرایی ،چندقحبی شدن ،وابستگی متقاب و فراملیگرایی پیش میرفت و
مسائ حاد نظامی و امنیتی به نفع موضوعات مالیک اقتصادی و رفاهی از دستور کار سیاست باینالملا
خار میشد .بنابراین ایاالت متحده در مورد شیوه اعمالنفاوذ و پیگیاری اهاداف هژمونیاک خاود باا
معضلی جدی مواجه گردید زیرا قدرت عظیک نظامی و تسلیحاتی که درون آن انباشته شده بود ،مجالی
برای بروز و ظهور در عصر جدید پیدا نمیکرد .در حقیقت آمریکا حجک بسیار زیادی از کاالیی را در
اختیار داشت که بازارهای جهانی هماون گذشته خواهان آن نبودند .با از میان رفاتن خحار کمونیساک
که در طول دوران جن

سرد بهترین دستاویز سیاستمداران آمریکایی برای اتخاذ راهبردهای امنیتای

و تداوم رقابتهای تسالیحاتی محساوم مایشاد ،اکناون آنهاا توجیاه قابا پذیرشای جهات اساتمرار
خطمشی پیشین در یک محیط چندقحبی نمییافتند.
این دردسر بزرگ در سراسر دهه  ۱۹۹۰سد راه ایاالت متحاده باود و ابرقادرت سایحرهطلاب بایاد
بهمنظور خالصی از تنگنای به وجود آمده اقدام عاجلی میکارد و تغییار شاگرفی را در روناد حرکات
جهان صورت می داد کاه فرصات مناساب جهات اجارای چناین پاروژهای در طلیعاه هازارة ساوم و باا
فروریختن بر های تجارت جهانی فراهک گردید .حوادث بیسابقه یازدهک سپتامبر سال  2۰۰۱صارف-
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ی قبلی و یاا بادون اطاالع رهباران کااخ سافید باه وقاوع
نظر از اینکه آیا حقیقتاً با آگاهی و طرو ریز ِ
پیوست ،مجال مغتنمی در اختیار آنان قرار داد تا با توجیه خحر تروریساک و بنیاادگرایی دوبااره فضاای
سرد امنیتی و نظامی کنند و موضوعاتی را در صدر دساتور

محیط بین المل را به تأسی از دوران جن

کار سیاست جهانی قرار دهند که خود در آنها دست باال را دارند.
اما امروز در سال  2۰2۰که میتوان ارزیابی واقاعبیناناهای از کارناماه کنشاگر ابرقادرت ارائاه داد،
شاید ککتر کسی بتواند ایاالت متحده را در نی به خواستههای خود از مجرای قدرت نظامی شکسات-
خورده نپندارد .پروژههای افغانستان و عراق علیرزک صرف هزینههای نجومی و میلیاردها دالر بیش از
ارقااام پاایشبیناای شااده ،هاایچکاادام بااه ساارانجام مااوردنظر نرساایدهانااد .همانااین جنا

افااروزیهااا و

تکرویهای نومحافظهکاران در طول هشت سال حضور خود در کاخ سفید ،لحمات جبرانناپذیری را
به وجهه و جایگاه جهانی آمریکا وارد کرد و اموا نفرت از آمریکا را در نواحی مختلف جهان باه راه
انداخت.
مهکتر از هر چیزی ،روند حوادث پس از یازدهک سپتامبر به رهبران کاخ سفید آموخت کاه هرگاز
قادر به تغییر چهرة جهان و اعادة شرایط جن
گذشته باز هک مسائ نظامی و امنیتی را در رأ
دوباره به تعام با سایر کنشگران بر اسا

سرد نیستند .آنان تال

بسیار کردند تا هماون دهههای

دستور کار سیاست جهانی بگنجانند اما مجباور شادند

مدلهای اقتصاد سیاسی بینالملا تان دهناد .اوضااع جهاانِ

امروز دیگر بهگونهای نیست که یک کنشگر هر چقدر هاک کاه قدرتمناد باشاد ،بتواناد موجاب باروز
تغییاارات ماااهویِ پایااداری در جریااان آن گااردد .بساایاری از عرصااههااا نساابت بااه گذشااته دسااتخو
دگرگونیهای عمیقی گشتهاند .تا جایی که حتی امور نظامی و جنگی نیز از تبعات این دگرگونیها در
امان نمانده است و ما اکنون با پدیدههای نوظهاوری چاون «خصوصایساازی جنا

 »1روبارو هساتیک.

جوزف ناای در ایان زمیناه ماینویساد « :حملا تروریساتی یاازدهک ساپتامبر یاک نشاان وحشاتناک از
دگرگونیهای عمیقی بود که در جهان در حال وقوع است .انقالم تکنولوژیک در عرص اطالعات و
ارتباطات ،قدرت را از انحصار دولتها خار کرده است و به افراد و گروهها نیز قدرت بخشیده تا در
سیاست جهان ایفای نقش نمایند ...خصوصیسازی رو به افزایش اسات و تروریساک ،خصوصایساازی
جن

به شمار میآید ...امروزه در بسیاری از موضوعات کلیدی مانند ثباات ماالیِ باینالمللای ،قاچااق

1 Privatization of war
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مواد مخدر یا تغییرات جهانی آم و هوا ،قدرت نظامی نمیتواند بهسادگی تولید موفقیت نماید و حتی
کاربرد آن در پارهای اوقات ممکن است «ضد مولد» باشد( .همان x ،و .)xv
هکاینک ما با دو حقیقت متضاد روبرو هستیک .از یک طرف ایاالت متحده دارنده بیرقیبِ عظایک-
ترین حجک قدرت نظامی دنیا به شمار میرود و از سوی دیگار جهاانِ پسااجن

سارد دیگار همااون

گذشته پذیرای نظامیگری در سحوو کالن روابط بینالمل نیست .بنابراین این مشاک کاه ابرقادرت
سیحرهطلب نمیتواند چندان به اهرمهای نظامی و تسلیحاتی خود برای نی به اهاداف هژمونیاک اتکاا
کند ،نه ناشی از بضاعت و قابلیت ککِ مضروف بلکه ناشی از گنجایش اندکِ ظرف است .هماناین باا
بررسی تحوالت حادث در بستر نظام جهانی طی دو دهه اخیر و خصوصاً با عنایت به وقایع در آماوزِ
پس از یازدهک سپتامبر میشود با اطمینان نسبتاً باالیی ادعا نماود کاه آمریکاا نخواهاد توانسات راهبارد
هژمونی را از طریق بُعد نظامیِ قدرت سخت محقق سازد.
بنابراین مبتنی بر آناه مدلسکی و تامپسون در توصیف مرحله سوم چرخههای بلند بیاان مایکنناد،
می توان گفت امروزه شاهد مرحله تمرکززدایی از قدرت رهبری آمریکا هستیک باهگوناهای کاه اقتادار
هژمون تضعیف شده و رقبای جدیدی هماون چین ،روسیه ،برزی یا هند ظهور کردهاناد کاه جایگااهِ
در حال افول آن را به چالش میکشند و کشمکشهایی رخ میدهد که مقامات ایاالت متحده بهتنهایی
قادر به ح وفص آنها نیستند .در همین راستا جوزف نای اذعان میکند که برتاری لزومااً متارادف باا
امپراطوری و هژمونی نیست و اکنون آمریکا توان اثرگذاری بر دیگار نقااط جهاان را دارد اماا قادرت
مهار و کنترل آن را ندارد .وی همانین از قول ریاارد ها  1مینویسد« :آمریکا در حالیکاه هماناان
قدرتمندترین کشور جهان است ،بهتنهایی قادر به پاسداشت صلح و رونق جهانی نیست تا چه رساد باه
توسعه آن» (نای.)23۱ :2۰۱۱ ،
معنای تمرکززدایی شدن از رهبری جهان به خوبی در این تحلی نای از الگاوی تقسایک قادرت در
نظام کنونی انعکا

مییابد که آن را به بازی پیایده شحرنج سهبعدی شبیه میداناد .در ساحح فوقاانی

که سحح توانمندیهای نظامی است ،تقسیک قدرت بهصورت تکقحبی با محوریت آمریکاسات و ایان
کشور احتماالً در یک آینده قاب پیشبینی همانان جایگاه برتار خاود را حفاظ خواهاد کارد؛ اماا در
سحح میانی (روابط اقتصادی) شاهد تقسیک قدرت چندقحبی هستیک و آمریکا دیگر هژمونی ندارد بلکاه
مجبور به رقابت و همکاری با چین ،اتحادیه اروپا ،ژاپن و سایر قدرتهای نوظهور این عرصه است .در

1 Richard Haass
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سحح زیرین هک که روابط فراملی با حضور کنشگران متعادد دولتای و زیردولتای جریاان دارد ،اصاوالً
الگوهای هژمونی ،تکقحبی و چندقحبی بیمعناست و قدرت به شک آشومگونه و بهشدت پراکناده
و زیرمتمرکز توزیع میشود (همان .)xv ،بر همین مبنا اسات کاه برخای دانشامندان رواباط باینالملا
ساختار کنونی نظام جهانی را «یک-چندقحبی»1قلمداد میکنناد؛ یعنای وضاعیتی کاه در آن ابرقادرت
بهتنهایی از عهده مادیریت مساائ و مشاکالت باینالمللای برنمایآیاد بلکاه باه همکااری و تعاما باا
قدرتهای بزرگِ دیگر نیازمند است و نظام بهصورت هیئتمدیرهای اداره میشود ،بهنحویکه کشور
ابرقدرت بهعنوان رئیس هیئتمدیره علیرزک جایگاه برترِ خاود از همکااری و مداخلاه ساایرین بارای
تدبیر امور و چالشهای جهانی بینیاز نیست (دهقانی فیروزآبادی.)۱43-۱44 :۱3۹4 ،

جنگ جهانی قدرتهای بزرگ؟
بر اسا

نظریه مدلسکی ،در چهارمین مرحله از چرخههای بلند صدساله که هژمون ظرفیت رهبری

جهانی خود را از دست داده و رقبایی جایگاه مسلط او را به چالش کشیدهاند ،یک جن

جدیاد میاان

قدرتهای بزرگ حادث میگردد تا انتقال رهبری به هژمون جدیاد صاورت پاذیرد .اگار مبادأ آزااز
رهبری جهانی آمریکا را پایان جن

جهانی دوم در  ۱۹45در نظر بگیریک ،چرخه صدساله ایان کشاور

تا سال  2۰45تکمی میگردد و طبق الگوی نظریه ،باید در آن زمان انتظار وقوع کشمکشهای امنیتای
و حتی جن

را میان آمریکا و رقبایش برای تصاحب جایگاه هژمونی داشت.

به باور دانشمندان و تحلیلگران روابط بینالمل از میان قدرت های موجود تنها رقیبای کاه ظرفیات
احتمالیِ جایگزین شدن با ایاالت متحده و به چالش کشیده هژمونیا

را دارد چین است .بنابراین طی

سالهای گذشته بحث های فراوانی در خصوص چگونگی ظهور چین و انتقال قدرت از زرم به شارق
در محاف علمی و دانشگاهی محرو شده اسات کاه ازجملاه مای تاوان باه اظهاارات و مکتوباات جاان
مرشایمر 2واقع گرای ساختاری اشاره کرد که مبتنی بر نظریها

در کتام تراژدی سیاست قادرتهاای

بزرگ )2۰۱۱( 3به این موضوع میپردازد.
مرشایمر معتقد است اگر چین همانان به رشد اقتصادی خود تداوم بخشد ،آنگاه قدرت اقتصاادی
ا

را به قدرت نظامی ترجمه خواهد کرد و خواهد کوشید بر سراسر آسیا مسلط شود همانگوناه کاه

آمریکا بر نیمکره زربی مسلط است .به باور وی چین تال

دارد در جایگاه هژماونی آسایا قارار گیارد
1 Uni-multipolar
2 John Mearsheimer
3 The Tragedy of Great Power Politics
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زیرا نیک میداند بهترین راه برای بقا در سیستک ،قدرتمند شدن است؛ اما آمریکا یقیناً ایان وضاعیت را
تحم نخواهد کرد .آمریکا تمایلی ندارد که چین به رقیب آن تبدی شود بنابراین تمامی ظرفیتش را به
کار خواهد بست تا رقیب شرقی را از نی به این هدف بازدارد .در ایان میاان ،همساایگان چاین نیاز باا
تسلط آن بر آسیا مخالفاند و بنابراین به آمریکا در ایجاد یک کمربند بازدارندگی برای موازنه و مهار
چین ملحق خواهند شد .در نتیجه ،مایتاوان انتظاار باروز رقاباتهاای امنیتای را داشات .از ایان حیاث
مرشایمر قویاً اظهار میدارد ظهور چین نمیتواند به صورت مسالمتآمیز اتفاق بیفتد.
نظریه مرشایمر میگوید آمریکا پیدایش رقیب بارای هژماونی منحقاهای خاود را برنخواهاد تافات
بنابراین شاهد هستیک که راهبرد «چرخش به سوی شرق» 1را سرلوحه کار سیاسات خاارجی خاود قارار
داده زیرا میداند چین در حال قدرتگیری است و باید آن را مهار سازد .بر این اسا  ،مرشایمر پایش
بینی میکند یک ائتالف موازنه دهنده میاان آمریکاا و همساایگان چاین از جملاه کاره جناوبی ،ژاپان،
تایوان ،سنگاپور ،ویتناام ،هناد و حتای روسایه بارای مهاار قادرت شارقی شاک خواهاد گرفات زیارا
همسایگان چین نیز از تبدی آن به هژمون آسیا در هرا

هستند .در نتیجه ماا بایاد منتظار یاک رقابات

امنیتی میان چین از یک طرف و آمریکا و همسایگان چین از طرف دیگر باشیک که چناین وضاعیتی باه
شک گیری «معمای امنیتی» 2دامن خواهد زد زیرا تمامی اقدامات تدافعی کاه چاین انجاام مایدهاد ،از
منظر همسایگانش و آمریکا تهاجمی تلقی میشاود و باالعکس ،اقادامات بازدارناده آمریکاا در چشاک
مقامات پکن ،تهاجمی و خصمانه به حسام میآید (مرشایمر.)2۰۱2 ،
جان مرشایمر در چارچوم نظریه ا
«هن

کن

معتقد است اگر چین به رشد خود ادامه دهد و تبدی به یک

زولپیکر» شود ،اوضاع در آسایا رو باه وخامات خواهاد گذاشات .از نگااه وی در حاال

حاضر چین از لحاظ نظامی یک «ببر کازذی» محسوم میشود که در طراز آمریکا نیسات اماا نگرانای
معحوف به زمانی است که چین شاید تا سال  2۰5۰به این سحح از قدرت دست یابد .باید توجه داشات
که چین یک کنشگر طرفدار وضع موجود نیست بلکه تجدیادنظرطلب اسات .چاین هماناان ساودای
بازگشت تایوان را در سر می پروراند و در حال حاضر منازعه شدیدی با همسایگانش بر سار تسالط بار
دریای چین جنوبی دارد .بنابراین مرشایمر در به پاسخ منتقدانی که معتقدند وابستگی متقابا اقتصاادی
چین و آمریکا و چین و همسایگانش مانع از تقاب امنیتی و نظامی آنهاا مایشاود ،صاراحتاً مایگویاد
همواره سیاست در نظر کشورها بر اقتصاد زالب است .کما این که چین در خصوص تایوان حاضار باه
1 Pivot to Asia or Pacific Pivot
2 Security dilemma
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هیچ مسامحه ای با آمریکا نیست و یا در ارتباط با ژاپن بر سار دو جزیاره ماورد اخاتالف «ساینکاکو» و
«دیائو» کوتاه نمیآید .پس مالحظات اقتصادی اهمیت دارد اما در نهایت این سیاست است کاه تفاوق
مییابد.
درنتیجه مرشایمر میگوید وضعیت دهه های آینده جهان بستگی زیادی به نحاوه رشاد چاین دارد.
اگر چین همانان به رشد خود ادامه دهد ،آمریکا مجبور است بر مهار رقیب شرقی تمرکز یابد اما اگار
ظهور و رشد چین بهصورت قاب توجهی استمرار پیدا نکند و چین درجا بزناد یاا قادرت اقتصاادیا
سیر نزولی بگیرد ،آنگاه آمریکا نسبت بهتمامی رقبایش در سال  2۰5۰قدرتمندتر خواهد بود و در ایان
صورت همانان به هدف سلحه جهانی خود ادامه خواهد داد .در این راستا ،سه عام به آمریکا جهات
ال آمریکاا بسایار ثروتمناد اسات ،ثانیا ًا آمریکاا باه دالیا
پیمودن مسیر سلحه جهانی کمک می کند :او ً
جغرافیایی امنیت بسیار باالیی دارد و ثالثاً نیروی نظامی آمریکا اجازه دخالت در سراسر جهان را به ایان
کشور میدهد .علیالخصوص که این نیروی نظامی چندان متکی به مردم آمریکا نیست بلکه بر فناوری
های باال مانند پهپاد و هواپیماهای راهبردی و تجهیزات جن
آمریکا مجبور به پرداخت هزینههای جن

الکترونیک اتکا دارد و در نتیجه ،ماردم

نیستند .با این حسام در نگاه جان مرشایمر اگر تهدید چین

وجود نداشته باشد ،آمریکا به سیاست سلحه جهانی ادامه خواهد داد؛ اما رقابت و تنش میاان آمریکاا و
چین اجتنامناپذیر است و این وضعیت را میتوان همان تراژدی سیاست قدرتهای بازرگ دانسات.
دقیقاً مث رقابتی که آمریکا و شوروی در دوران جن

سرد داشتند (همان).

در چارچوم نظریه مرشایمر مادامیکه ابرقدرتها در سیستک وجود داشته باشاند ،تردیادی نیسات
که با یکدیگر رقابت خواهند کرد و همواره احتمال جن
دلی وجود سالوهای هستهای ،ما دیگر جنگی را در مقیا

وجود دارد .البته مرشاایمر معتقاد اسات باه
جن

های جهاانی  -کاه در آنهاا شااهد

پیروزیها و شکستهای قاطع بودیک – تجربه نخواهیک کرد .آمریکا دیگر نمیتواند کشاورهایی مانناد
روسیه و چین را بهطور قاطعانه شکست دهد زیرا آنها انبوهی از تسلیحات اتمای دارناد .بناابراین اگار
قرار باشد جنگی هک بین آمریکا با چین و روسیه دربگیرد ،یقیناً از نوع جنا

محادود خواهاد باود ناه

تمامعیار (سعیدی.)۱5۱-۱52 :۱3۹۸ ،
این اظهارنظر مرشایمر مشابه پیش بینی جر مدلسکی در خصوص تغییر احتمالی پویش جن

های

جهانی به پویش صلح آمیز است که در بخش چارچوم نظری به آن اشاره شد؛ یعنی هرچناد مرشاایمر
بهعنوان یک واقعگرای تهاجمی معتقد است ظهور چین نمیتواند صلحآمیز باشد و قحعااً روابحاش باا

سال  ،1شماره  ،1بهار 1400
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آمریکا منازعهآمیز خواهد بود ،اما او نیز معترف است که این منازعات تا حد یک جن

جهانی وخیک

نخواهد شد .باید اذعان کرد تحلی وضعیت سیاست بینالمل از حیث نظامی نیز بر این پیشبینی صحه
میگذارد .اصوالً به باور صاحبنظران ،ماهیات جنا
بنیادینی شده و به همین دلی جن

در دوران پسااجن

تغییارات

سارد دساتخو

در میان قدرتهای بزرگِ توسعهیافته تا حدود زیادی منسوخ شده

است .تحتتأثیر فرایند جهانی شدن و پسامدرنیته و گستر

وابستگی متقابا اقتصاادی و دموکراسای،

ادراک بسیاری از کشورها نسبت به ماهیت تهدیدات ناشی از محیحی بیرونیشان و نسبت باه کاارکرد
ابزارگونه جن

بهعنوان یک اهرم سیاسی تغییر اساسی یافته است بهنحویکه آنهاا مناافع خاود را در
1

حفظ صلح و ح وفص مسائ فیمابین از طریق مسالمتآمیاز و ایجااد «اجتماعاات امنیتای» جساتجو
می کنند و با اشراف بر ذات تخریب گر جن

رزبت چندانی به تکرار تجربیاات تلاخ گذشاته ندارناد.

بنابراین شاهد هستیک که به استناد آمار از پایان جن

سرد تا کناون فراوانای و کشاندگی جنا

هاا باه

میزان قاب توجهی کاهش یافته و این پدیده خصوصاً میان قدرتهای بزرگ تا حدود زیادی منساوخ و
بسیار نامحتم شده اسات (شایهان .)2۱5-2۱7 :2۰۱4 ،بناابراین مای تاوان انتظاار داشات کاه باه دلیا
تحوالت جریانساز نظام جهانی طی دهه های اخیر ،این باار در پایاان چرخاه صدسااله ،انتقاال رهباری
هژمونیک آمریکا به چین نه از طریق وقوع جن

جهانی سوم بلکه بهصورت صلحآمیاز یاا حاداق در

قالب کشمکشهای قاب کنترل صورت پذیرد.
البته نباید فرامو

کرد که پیشی گرفتن چین از آمریکا هرگز یک امر محتوم و قحعی نیست بلکاه

شروط و اماواگرهای فراوانی دارد؛ یعنی هرچند امروز چین و الگوی حکمرانی آن (دولات اقتادارگرا
در کنار اقتصاد بازاریِ موفق) جدیترین رقیب آمریکا و الگوی لیبرالدموکراسی محسوم مایشاود و
در بخشهایی از جهانِ درحالتوسعه «اجماع پکن»( 2بهمعنای الگوگیری از مادل حکمرانای چینای) از
اقبال بیشتری نسبت به اجماع واشنگتن برخوردار است ،اما به نظر میرسد چین برای هکترازی باا مناابع
قدرت آمریکا مسیر طوالنی و ناهمواری را در پیش رو دارد و هنوز توسعه متوازن و فراگیر آن با موانع
فراوانی مواجه است .همانین ازآنجاییکه تا تکمی روند توسعه و قدرتگیری چین تا نیمه قرن بیست
1 Security communities
2 Beijing Consensus
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و یکک قحعاً آمریکا نیز درجا نخواهد زد ،بنابراین فاصله نهچندان کوتاهی میان وضعیت کنونی چین باا
نقحهای که بتواند بهصورت قاطع چالشگرِ برتری آمریکا باشد به چشک میخورد .با این حسام هرچناد
برخی تحلیلگران با اطمینان پیشبینی میکنند که چین بدون تردید در قرن کناونی در جایگااه آمریکاا
ال برخای دیگار باا تردیاد در ایان ادعاا قارن  2۱را نیاز
بهعنوان ابرقدرت پیشتاز خواهد نشست و متقاا ب ً
کماکان قرن آمریکایی میدانند .به نظر میرسد وقوع حوادث زیرمترقبهای در عرصه جهاانی همااون
بحران کرونا میتواند ناقض چنین پیشبینیهایی باشد و بنابراین ما برای آینده روابط بینالمل با طیفی
از احتماالت و گزینههای بدی ِ زیرقحعی مواجه خواهیک بود (نای.)۱77-۱۸6 ،

نتيجهگيری
مقاله حاضر باا اساتفاده از رو

تحبیاق نظریاه باا ماورد در پای آن باود کاه در چاارچوم تئاوری

چرخه های بلند مدلسکی و تامپسون به سؤالی در خصوص چیستی ،چرایای و چگاونگی افاول جایگااه
ایاالت متحده آمریکا در نظام بینالمل پاسخ گوید .از رهگذر بررسیهای انجام شده این نتایج حاص
شد که اوالً افول آمریکا به معنای پایان یافتن انرژی و ظرفیت آن برای تادبیر و نظاکدهایِ منفرداناه باه
امور جهانی و تأمین هزینه کاالهای عمومی یا همان کارکرد هژمونی است و بنابراین نباید آن را معادل
فروپاشی یا تجزیه این کشور قلمداد کرد چنانکه دیگر هژمونهای تاریخ روابط بینالملا نیاز پاس از
افول الزاماً دچار فروپاشی نشده اند .ثانیاً چرایی افول هژمونی آمریکا را نیز باید ناشی از کاهش قادرت
رقابت پذیری آن متعاقب ظهور رقبای جدید و نیز پیایدگی فاوقالعااده معاادالت چندساححیِ جهاانی
دانست بهنحویکه از یک سو آمریکا را برخالف وظایف هژمونی به حمایتگرایی و تمرکز بار مناافع
ملای واداشاته و از سااوی دیگار مداخلاه و همکاااری ساایر قاادرتهاای بازرگ را باارای تادبیر و حا
بحرانهای بینالمللی در قالب نظک یک-چند قحبی و مدل هیئتمدیرهای اجتنامناپذیر ساخته است.
ثالثاً در خصوص چگونگی افول هژمونی آمریکا تحبیق واقعیات باینالمللای باا تقسایکبنادی چهاار
مرحله ایِ نظریه مدلسکی از یک چرخه صدساله نشان داد هکاکنون آمریکا در مرحله سوم یعنی مرحله
تمرکززدایی از قدرت آن ناشی از ظهور رقبای جدید قرار دارد و چین را باید مهاکتارین چالشاگر آن
دانست که ممکن است بتواند در پایان چرخه صدساله آمریکاا یعنای تاا ساال  2۰45قادرت آمریکاا را
موازنه نماید .البته گفته شد که اوالً جایگزینی چین هرگز قحعای نیسات بلکاه باه شاروط و مالحظاات
فراوانی بستگی دارد و ثانیاً به دلی تحوالت بنیادین جهان ناظر به پدیده جن

 ،وقوع جن

تماامعیاارِ

1400  بهار،1  شماره،1 سال
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جهانی میان آمریکا و چین بر سر رهبری آینده بسیار بعید است و بیشتر احتماال مایرود انتقاال قادرت
بهصورت صلحآمیز صورت پذیرد یا اینکاه نهایتااً شااهد کشامکشهاای محادود منحقاهای و نیاابتی
.خواهیک بود
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ABSTRACT
The issue of the reasons for the decline of the United States' power and
position in the international system has long been debated among professors
and analysts of international relations. However, there are still ambiguities and
misconceptions in this regard, to the extent that some equate America's decline
with its collapse or disintegration. Such a mistake stems from a lack of
understanding of power transitions in international relations and the failure to
use a proper explanatory theory. One of the theories that can help understand
to decline of the United States and the transition of power in the current
international system is George Modelsky's theory of 'long cycles.' Using the case
theory approach, the present paper chooses long-cycle theory to analyze the
decline of the United States and, based on it, answers the three-dimensional
question of what the decline of the United States is, why, and how it occurs. In
response, the paper hypothesizes that of the four stages that the theory of the
rise and fall of world powers enumerates, the United States is currently in the
third stage of decentralization due to the emergence of new competitors.
However, the author believes that due to the developments of the international
system in recent decades, we may not necessarily see a full-scale world war in
the fourth stage and the transfer of power to the new hegemon will be achieved
without the outbreak of the third world war.
KeyWords: Decline, Long Cycles, Hegemony, Power Transition, World War.
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