نشریه تخصصی

مطالعات راهبردی آرمی کا

سال  ،1شماره  ،2تابستان 93 -109 : 1400

سیاست خارجی جدید آمریکا؛ افول از جایگاه ابرقدرت به جایگاه قدرت بزرگ جهانی
حسین آجورلو
تاريخ پذيرش1400/08/26 :

تاريخ دريافت1400/05/19 :

چکيده
سیاست خارجی بهخصوص در حوزه اعمالی یکی از نشانه ها و نمودهاا ییاناق را ر
ساختار نظام بینالملل است ،زییا عمویاً بی اساس یق ورا  ،ظیفیتها ،یحذورا

و جای ااه های باازی ی در

و یح ودیتها داخلای ،یطققاها

و بینالمللی اتخاذ یی شود .این یقاله در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی ج ی ایاال
توجه النایا

و یؤلفه ها سیاست خارجی یک ابیر ر

در ساختار نظام بین الملل ،چه جای اهی را بیا ایان کشاور

در ساختار نظام بینالملل تعییف ییکط  .در این نوشتار تالش ش ه تا به بیرسی جای اه ایاال
یک ابیر ر

یتح ه آیییکا بهعطاواق

در ساختار نظام بینالملل از طییق تحلیل کطشها و واکطشها ،جهاتگیای هاا ،ساوگیی هاا سیاسات

خارجی ج ی این کشور پیداخته ش ه و همچطین با استفاده از گنارهها و یفاهیم بیگیفتاه از نظییاا
بینالملل و سیاست خارجی که به تبیین جای اه بازی یاق در سلسلهییاتب ر ر
النایا

یتح ه آیییکا با

و یؤلفه ها یک ابیر ر

در ساختار نظام بینالملل ییپیدازنا ،

را استحصال و با یقایسه سیاست خارجی ج ی ایاال

یتحا ه آیییکاا باه بیرسای

جای اه ج ی این کشور در ساختار نظام بینالملل پیداخته گیدد .با ن اهی به سیاست خارجی ایااال
چه در حوزه اه اف کوتاهی

 ،ییاقی

و بلط ی

یوجاود روابا

یتحا ه آیییکاا

و چه در حاوزه اعماال و ارا ام همچاوق ارا ایا

دا نهاد ،

کاهش تواق اجماعساز بینالمللی از طییق ارطاعساز  ،کاهش گنیطهها پیشرو ،افنایش انفعال در پیون ههاا یهام
یطققها و بینالمللی تأثییگذار بی یوازنه روا شاه تحوالتی هستیم که نشاق از افول جای اه این کشور در ساختار نظام
بینالملل از یک ابیر ر

نظامساز و هژیوق به جای اه یک ر ر

کليدواژهها :ابیر ر ؛ ر ر

بنرگ جهانی است.

بنرگ؛ سیاست خارجی؛ ساختار نظام بینالملل؛ ایاال

* استادیار ی عو دانش اه عالیه طباطبایی (ره)  ،تهیاق ،اییاق

یتح ه آیییکا.

Hoajorloo@yahoo.com
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مقدمه
با توجه به اهمیت جایگاه ابرقدرت هدا 1و قدرت هدا بدگتج جندانی 2دت سلسدلهمراتد

سداارات

بین الملل و همچنین اثرگذات این بازیگران بر تحوال بینالمللی و منطقدها  ،برتسدی جایگداه آنهدا
،3

یکی از دغرغهها نظریهپردازان ،پژوهشگران و فعاالن تشره توابط بینالملل همچون ویلیدا فدا

موتتون اپالن ،4نت والرگ ،5پل نر  6و جدان ایکنردر  7بدوده اسدتب بدا نگداهی بده تداتیط توابدط
بینالملل بعر از جنگ جنانی دو  ،شاهر بروز و حضوت ابرقرتتی به نا ایاال مرحره آمریکا بودهاید
و این ابرقرت دت یک دوته به تقابت با اتحاد جماهیر شوتو پرداات ه برونراد آن ایجداد فضدا
دوقطری دت ساارات نظا بینالملل و بروز جنگ سرد دت تحوال بینالمللی بودب
بعر از فروپاشی اتحاد جماهیر شوتو  ،فضا
بهعنوان تننا ابرقرت منیا شر ،بهطوت

افی برا اتتقا جایگداه ایداال مرحدره آمریکدا

ه برای نظریهپردازان ساارات نظدا بدینالملدل بعدر از جندگ

سرد تا دنیا تکقطری نامیرنر و برای دیگر از اتشناسان و نظریهپردازان ساارات نظدا بدینالملدل تا
تکقطری منعطف نامیرنر ،اما آنچه وتا اارالفنظر دت موتد جایگاه آمریکدا مطدرش شدره اشدررا
نظر آنها دت بروز و ظنوت یک ابرقرت برون تقی

ه شأن و ه سطح بوده اسدت اایکنردر :1382 ،

)17ب این امر تا جایی پیش تفت ه تهرران ایاال مرحره آمریکا همچون جدوت بدوپ پدرت بدا تعریدر
جایگاه اود بهعنوان یک ابرقرت هژمون دت ساارات نظا بینالملدل ،نظد ندوین جندانی 8تا مطدرش و
جریانی به نا نومحافظه اتان 9پایهها حر ت بهسو جنان لیردرا دمکراسدی بده تهردر آمریکدا تا
ترسی می ردنر و برا تثریت آن ،سیاست ااتجی یک ابرقرت هژمون برون تقی

تا اعما

ردنر

و به حضوت فعاالنه دت عرصه بین المللی پرداارنر ه برونراد آن برا مثا نردای ایدن توندر دت منطقده
غرب آسیا و شما آفریقا اتائه طرشها جاهطلرانها همچون ااوتمیانه جریر و ااوتمیانه بگتجتر
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و همینطوت لشکر شی ها نظامی به عراق و افغانسران و یا گسررپ سازمان ناتو دت اتوپا شرقی بودب

1. Super power
2. Great power
3. William T. R. Fox
4. Morton Kaplan
5. Kenneth Waltz
6. Paul Kennedy
7. John Ikenberry
8. The New World Order
9. Neoconservative
10. Greater Middle East
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این تونر هژمونطلرانه بعر از حرود بیست سا ا )2010-1990بهترتی دت داال و اات ایداال
مرحره آمریکا با چالش توبرو شر و میتوان تونر
بینالملل تا شاهر بود ،بهطوت

اهشی از حضوت و نفوذ آمریکا دت ساارات نظدا

ه مدی تدوان ادعدا درد دت آغداز توندر افدو جایگداه آمریکدا از یدک

ابرقرت هژمون به یک قرت بگتج جنانی هسری ب یکی از نشدانههدا و نمودهدا اصدلی ایدن توندر،
سیاست ااتجی جریر آمریکا است ه با تو

ات آمرن باتا

اوباما آغاز و دت زمان دونالر ترامد

بهنوعی تشریر و بهنوعی دیگر دت دوته جو بایرن تراو داشره استب
دت اینجا این سؤا ایجاد میشود ه با توجه الگاما و مؤلفهها سیاست اداتجی یدک ابرقدرت
دت ساارات نظا بینالملل ،سیاست ااتجی جریر ایداال مرحدره آمریکدا چده جایگداهی تا بدرا ایدن
شوت دت ساارات نظا بینالملل تعریف می نرب دت پاسط بهعنوان فرضیها موقت میتدوان گفدت ده
سیاست ااتجی ایاال مرحره آمریکا بدا توجده بده اقدراما ضدرنناد  ،داهش تدوان اجمدا سداز
بینالمللی ،اهش گگینهها پیشتو و افگایش انفعا دت پرونرهها منطقدها و بدینالمللدی ،نشدان از
افو جایگاه این شوت دت ساارات نظا بینالملل از یک ابرقرت نظا ساز و هژمدون بده جایگداه یدک
قرت بگتج جنانی استب
دت این نوشرات ابررا به چناتچوب مفنومی مشرمل بر مفاهی و گگاته الگاما و مؤلفههدا سیاسدت
ااتجی یک ابرقرت دت نظریا توابط بینالملل پردااره میشودب دت بخش بعر هریک از این گگاته
و مفاهی تا دت موتد سیاست ااتجی جریر ایاال مرحره آمریکا به نقر میگذاتی و دت آادر نیدگ بدا
اتائه االصه مراحث مطرش شره دت این مقاله ،جمعبنر اتائه میشودب

پيشينه پژوهش
یک پژوهش نیازمنر اسرفاده از تحقیقا صوت گرفره پدیش از ادود اسدت ،زیدرا پیشدرفت علد
برآینر از تراو پدژوهشهدا و مرکدی بده نردای تحقیقدا پیشدین اسدتب اگرچده پژوهشدی جریدر بدا
توپها دقیقتر دت شناات یک پریره است ،اما برون آگاهی از تحقیقدا علمدی پدیش از ادود بده
بیراهه اواهر تفت اساتواانی)1377 ،ب پیرامون موضو افو جایگاه آمریکا ،چده دت سداارات 1و چده
دت نظ  2دت نظا بین الملل ادبیا زیاد تولیر شدره اسدتب عمدره اتهدا برجسدره علمدی دت توابدط
بینالملل دت این حوزه توسط دو گروه صدوت گرفرده اسدت :نخسدت ،منرقدران غدرب و انریشدمنران
1. International System
2. International Order
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چ گرا بهاصوص دت دوته جنگ سرد و دو  ،لیردرا هدا و ندولیررا هدا بعدر از حملدۀ یدازده سدارامررب
اقراما جریر آمریکا و تحوال مرترط با سیاست اداتجی ایدن شدوت بدهاصدوص دت دوته دونالدر
ترام

منجر به فعا شرن مجرد ایدن مراحدث دت محافدل دانشدگاهی و افدگایش دایدره پژوهشدگران بدا

گرایش مخرلف شره ه دت صوت تراو  ،می توان از مو سو تولیر ادبیا دت این حوزه یداد دردب
اگرچه دت موتد افو آمریکا تولیرا علمی قابدلتدوجنی وجدود داتد ،امدا بدا توجده بده نگداه بدریع و
نوآوتانه این مقاله یعنی «سیاست ااتجی جریر آمریکا ،افو از جایگداه ابرقدرت بده جایگداه قدرت
بگتج جنانی» بهنرت میتوان راب ،مقاله و یا پایاننامها

ه به صوتتی مسدرقل و مسدرقی بده ایدن

موضددو پردااردده باشددر ،یافددت و یددا مرددر بدده چشد نگاتنددره آمددره اسددتب بددااینحددا چنددر مددوتد از
پژوهشهایی ه توانسرهانر بهصوت غیرمسرقی به غنا بیشرر این نوشرات مک ننر ،ذ ر میشود:
یکدی از ایددن پددژوهشهددا ردداب افددو قددرت آمریکددا دت جنددان آشددفره ا )2003نوشددره ایمانوئددل
والرشراین است ه اگرچه دت دوتان پ

از یازده سارامرر  2001تولیر شره ،اما همچنان مطالد

آن دت

این موضو قابلاسرفاده و اسرناد استب به باوت والرشراین ،اتزیابی تاتیط اایر نشان میدهر ه آمریکدا
از پایان جنگ ویرنا به عنوان یک قرت جنانی دت حا محو شرن است و به نظر می تسر پاسط آن به
حمال تروتیسری  11سارامرر این تونر تا تسریع می نرب والرشراین دت یک نگاه تونر یعندی مرحلده
پیرایش و تشر ،مرحله تراو و مرحله بحران ها و افو به قرت دت سطح بینالملل ،بر این بداوت اسدت
ه آمریکا دو مرحله ابررایی تا پشت سر گذاشره و ا نون واتد مرحله بحرانها و افو شدره اسدت ده
نشانه من آن اهش قرت هژمونیک استب

پژوهش قابلاتکا دیگر دت این حوزه ،راب سیاست اداتجی آمریکدا دت عصدر جریدر  1900تدا
 2020ا )1399نوشره ابوذت گوهر مقر استب این راب سیر دت سیاست ااتجی  120ساله آمریکدا
و تاهرردها تؤسا جمنوت آن داتدب اگرچه این راب بهطوت مسرقی به افدو آمریکدا نارداارده ،امدا
نگاه تونر آن میتوانر فراز و فرودها جایگاه آمریکا تا دت ساارات نظا بدینالملدل از ندو سیاسدت
ااتجی تؤسا جمنوت آن تا دت هر دوته نشان دهر و از این نظر میتوانر به این مقاله مک نرب
پژوهش دیگر

ه میتوان به آن اشاته رد راب افو یا اضمحال اماراتوت آمریکدا و تحدو

دت هنرسه قرت جنانی ا )1398به همت علی عرراهللاانی استب این راب با نگاهی تحلیلی بده چندل
مصاحره اتشناسان و صاح نظران مطرش توابط بینالملل دت سطح جنان دت موتد جایگاه آمریکدا دت
نظا بین الملل ،به دنرا اتزیابی تونرها افو آمریکا استب از نظدر ایدن رداب ،مسدلله افدو آمریکدا
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بهمثابه تغییر ساارات توزیع قرت و عناصر ماهو آن است ه بر هنرسه قدرت جندانی تدأثیر اواهدر
گذاشتب این راب از این منظر موتداسرفاده این مقاله قرات گرفره ه مرحث من ساارات نظا بینالملل
و جایگاه آمریکا بهعنوان یکی از قرت ها تأثیرگذات بر آن تا موتد تحلیل قرات داده استب

چارچوب مفهومی؛ الزامات و مؤلفههای سياست خارجی یک ابرقدرت
شوتها دت عرصه ااتجی برا تأمین و تحصیل منافع ،اتزپها ،آتمان ها و اهراف اود ،اقرا به
اتخاذ سیاست ااتجی می نندر ادهقدانی فیروزآبداد )1388 ،ب فیلید

تینولدرز 1سیاسدت اداتجی تا

اقراماتی دت اات چاتچوب داالی ،برا دسریابی به اهراف تعریدف درده اسدت« :سیاسدت اداتجی
عرات است از اقرا ها برونمرز

ه از سو تصمی گیران شوتها بهمنظوت دسریابی به هرفهدا

بلنرمر و وتاهمر صوت میگیرد» اتسولی ثانیآباد )94 :1391 ،ب این سیاست ااتجی عمومدا
از جایگاه هر بازیگر دت ساارات نظدا بدینالملدل تدأثیر مدیگیدرد و بدهندوعی توانمندر هدا ،مقدروتا ،
محرودیتها و محذوتا دت نظا بینالملل ،تعیین ننره اهراف سیاست اداتجی اسدتب دت ایدن بدین،
سطح قرت هر بازیگر میتوانر به بازیگر این امکان تا برهر ه اهراف سیاست ااتجی اود تا تعیین
و پیگیر نمایرب به همین دلیل سیاست ااتجی یک ابرقرت ها با سایر سطوش قرت مرفاو استب
دت مددوتد تقسددی بنددر بددازیگران بددر اسددار قددرت دت سدداارات بددینالملددل مددیتددوان گفددت دده
تقسی بنر ها زیاد دت تشره توابط بین الملل با توجه به تعاتیف ،تویکردها و سدطوش تحلیدل اتائده
شره و بر سر هر نو تقسی بنر نیگ مناقشا بسیات وجود داتدب دت این مقاله فاتغ از مراحثا مطدرش
شره دت موتد تقسی بنر ها اتائه شره ،تالپ گردیدره تدا بدازیگران تا بدر اسدار قدرت دت سداارات
بینالملل ،اینگونه تقسی بنر نمایر:
الف) ابرقدرت :بازیگر با ابعاد مرعرد قرت دت عرصه بین المللی و قدرت عمدل و نفدوذ بیشدرر
نسرت به قرت بگتج جنانی ه نمونه تاتیخی آن دت تاتیط معاصر ،ایداال مرحدره آمریکدا و اتحداد
جماهیر شوتو هسرنرب این بازیگر عموما سیاست ااتجی فعا مررنی بر تهرر اتحادها و ائرالفها تا
دت مناطق مخرلف جنان دت پیش میگیردب گفرنی است این مفندو اولدینبدات توسدط ویلیدا فدا

دت

 1944دت توابط بینالملل مطرش و تریین شرب
ب) قدرت بزرگ جهانی :بازیگر با ابعاد قرت و صاح

نفوذ دت عرصه بینالمللی و همچنین
1. Philip Alan Reynolds
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حق وتو دت شوتا امنیت ه ه ا نون شوتها انگلسران ،چین ،فرانسه و توسیه تا میتدوان دت ایدن
دسره تقسی بنر

ردب این بدازیگر عمومدا سیاسدت اداتجی فعدا گگینشدی بدا توجده بده مقدروتا و

محذوتا اود و همچنین ائرالفساز با ابرقرت دت عرصه بینالمللی تا اتخاذ می نرب
ج) قدرت متوسط یا میانه :بازیگر با ابعاد محرود قرت و صاح
منطقها

نفوذ دت عرصه بینالمللی و

ه میتوانر دت میان بازیگران ابرقرت و قرت ها بگتج و همچنین سازمانهدا و ننادهدا

بینالمللی معررر و تأثیرگذات باشرب ه ا نون شوتهایی همچون آلمان ،هنر ،برزیل و ژاپن تا مدیتدوان
دت این دسره تقسی بنر

ردب این بازیگر ه ماننر قرت بگتج جنانی عموما سیاست اداتجی فعدا

گگینشی با توجه به مقروتا و محذوتا اود و همچنین ائدرالفسداز بدا ابرقدرت و همکدات بدا
قرت بگتج جنانی دت عرصه بینالمللی اتخاذ می نرب
د) قدرت منطقهای :بازیگر با ابعاد محرود قرت و صاح

نفوذ دت عرصه منطقها است ده

توان بازیگر و نظ دهی همراه بدا قدرت هدا سدطح بداالتر دت منطقده و چندر زیرمنطقده پیرامدونی تا
داتاستب برا مثا دت منطقه غرب آسیا ،جمنوت اسالمی ایران و تر یه تا میتوان واجر یک قرت
منطقه ا دانستب این بازیگر نیگ سیاست ااتجی فعا گگینشی با توجه به مقروتا و محذوتا ادود
دت عرصه منطقها تا دت پیش میگیرد و عموما به سمت ائرالفسداز بدا ابرقدرت و قدرت بدگتج
جنانی دت عرصه منطقها و بینالمللی پیش میتودب
ه) قدرت کوچک :بازیگر با ابعاد قرت
تاهرردها دنرالهتو  ،1موازنهسداز  2و نداتهگیدر

است ه دنرا
3

ردن سیاسدت اداتجی مررندی بدر

بدرایش نداگگیر اسدت ،امدا بیشدرر ایدن دسدره از

بازیگران به سمت تاهررد دنراله تو یا همان اتحاد و ائرالف با ابرقدرت یدا قدرت بدگتج جندانی یدا
قرت منطقها پیش میتونرب دت ضمن این بازیگران به دلیل گگینهها محرود به سمت اولویتبنر
و سرمایه گذات دت منابع موجود و همچنین تقویت توانمنر ها و تاهرردها هرفمندر مرمر دگ 4پدیش
می تونر ه عمره آن مررنی بر دیالماسی هرفمنر است االمگاینی و همکاتان)40-15 :1399 ،ب
همانطوت ه دت مطال

فوق بیان شر سیاست ااتجی یک بازیگر ابرقرت همانندر سدایر سدطوش

قرت  ،داتا الگاما و مؤلفه هایی است تا بروانر ضمن حفظ منافع ملی ادود ،جایگداه برتدر آن تا دت
ساارات نظا بینالملل حفظ و تثریت نمایر و به بیشینهساز قرت باردازد:
1. Bandwagoning
2. Balancing
3. Hedging
4. Niche Strategies
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یکددی از الگامددا و مؤلفددههددا سیاسددت ادداتجی یددک بددازیگر ابرقددرت  ،ننادهددا ،معاهددرا و
سازمانها بین المللی است ه عموما دت جندت تثریدت و تحکدی قدرت آن هژمدونی دت حدوزههدا
نفوذپ ایجاد و تقویت شره استب گفرنی است ننادساز  1یکدی از الگامدا تثریدت قدرت محسدوب
میشود ،همان طوت ه هر جریان و شرکه قرتتی برا تثریت قرت اود دت داال هر شدوت  ،بدرا
تضعیف شرکه ها قرت تقی  ،نیاز به ننادساز دت عرصهها سیاسی ،نظامی ،امنیردی و اقرصداد و
ایرئولوژیک داتدب دت عرصه بین المللی نیگ هر بازیگر ابرقرتتی برا تثریت جایگاهش دت ساارات نظدا
بین الملل نیازمنر اتخاذ یک سیاست ااتجی مررنی بر ننادساز سیاسی ،اقرصاد  ،امنیری و نظامی است
اگوتدنکر ،)448 :1980 ،تا از طریق تولیر مرانی حقوقی ،عرفی و تژی ساز  2برا مشروعیتبخشی و
نظ دهی به اهراف و اقراما سیاست ااتجی اود اقرا

نر ،بهطوت

ه برای از اتشناسان توابط

بین الملل ،نیرو محر ه تشکیل ننادها و سازمانها بینالمللی تا قرت ها پیروز جنگ جنانی دو
برا تحقق اهرافشان میداننر اسجادپوت)11 :1392 ،ب
یکی دیگر از الگاما و مؤلفه ها سیاست ااتجی یک بازیگر ابرقرت  ،توان اجما ساز  3برا
تحقق اهراف از طریق چنرجانرهگرایی 4بهجا یکجانردهگرایدی 5اسدتب ابرقدرت اگرچده دت حدوزه
تصمی ساز و تصمی گیر نیاز به اتخاذ تصمیما چنرجانره نراتد و برون دت نظدر گدرفرن مطالردا
دیگر بازیگران می توانر به اتخداذ یدک سیاسدت و تاهردرد بادردازد ولدی دت حدوزه اجدرا بدرا

سد

مشروعیت سیاست ااتجی نیازمنر اقراما چنرجانره است ه این امر نیازمنر قرت اقنا  6مرحدران و
حری تقرا بینالمللی است امی و هونیک موت)161-183 :2003 7،ب
یکی دیگر از مؤلفه ها سیاست ااتجی یک بازیگر ابرقرت نسدرت بده سدایر سدطوش قدرت دت
ساارات نظا بینالملل ،تعرد گگینهها پیش تو آن برا حلوفصل پرونرهها ،چالشها و بحرانها
اود دت سطح بینالمللی است ،زیرا ابرقرت به دلیل داشرن توانمنر ها و مقروتا سیاسی ،اقرصاد ،
امنیری و نظامی و همچنین ابگاتها مرعرد قرت سخت و نر می توانر اهراف اود تا محقدق سدازد و
حری بر دیگر بازیگران نیگ تحمیل نر و قرت مانوت و تحر ش تا دت حوزهها مخرلف افگایش دهر
انکب برمر)2015 ،ب
1. Institutionalisation
2. Regime-Building
3. Consensus building
4. Multilateralism
5. Unilateralism
6. Persuasion
7. May and Hoenicke-Moore
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یکی دیگر از الگامدا سیاسدت اداتجی یدک بدازیگر ابرقدرت  ،حضدوت فعاالنده دت پروندرههدا
بینالمللی برا حفظ موازنه قوا است ،زیرا جایگاه ابرقرت دت ساارات نظا بینالملل بهگوندها اسدت
ه هر مسللها دت نظا بینالملل به نوعی اتتراط مسرقیمی با نظد و موازنده مدوتدنظر ابرقدرت داتد و
می بایست با اتخاذ یک سیاست ااتجی فعاالنه به مریریت آن باردازد ،دت غیر این صدوت فضدا بدرا
بازیگران تقی

منیا می شود تا با اسرفاده از این فرصت نظ و موازنه مدوتدنظر ابرقدرت تا بده چدالش

بکشنر؛ زیرا همین موازنه قوا موج

حفظ و تثریدت جایگداه بدازیگر ابرقدرت دت سلسدلهمراتد

نظدا

بینالملل استب به همین دلیل عموما بازیگر ابرقرت با اتخاذ یک سیاست ااتجی فعاالنده تدالپ داتد
تا با حفظ موازنه به تثریت نظ

ندونی بادردازد؛ زیدرا پویدایی نظدا بدینالملدل فضدا تا بدرا بدازیگران

تجریرنظر فراه می نر تا اهراف اود تا پیش بررنر انکب والت)2017 ،ب
با توجه به الگاما و مؤلفه ها ذ رشره دت موتد سیاست ااتجی یک بازیگر ابرقرت  ،دت ادامده
تالپ می شود به برتسی و تحلیل سیاست ااتجی جریر ایاال مرحره آمریکا بدهعندوان یدک بدازیگر
ابرقرت دت سلسلهمرات

ساارات نونی نظا بین الملل پردااره شود تدا میدگان نگدیکدی و دوت آن از

جایگاه واقعی این شوت تریین گرددب

سياست خارجی جدید ایاالت متحده آمریکا در قبال نهادهای بينالمللی
سیاست ااتجی ایاال مرحره آمریکا بعر از جنگ جنانی دو عمومدا مررندی بدر ایجداد و تقویدت
ننادها ،معاهرا و سازمانها بینالمللی دت جنت تثریت جایگداه و همچندین تثریدت جایگداه سیاسدی،
اقرصاد  ،امنیری و نظامی آن دت عرصه بینالمللی بوده است اتایدگمن)62-80 :1999 ،ب ایجداد سدازمان
ملل مرحر و شکلدهی به شوتا امنیت با همراهدی قدرت هدا پیدروز دت جندگ جندانی دو  ،ایجداد
سازمان ناتو برا حفظ امنیت بلو

غرب دت هدر دو سدو اقیدانور اطلد  ،ایجداد ننادهدا مدالی و

اقرصاد همچون بانک جنانی و صنروق بینالمللی پو و آژان

بینالمللدی اندرژ دت جندت تثریدت

جایگاه آمریکا دت عرصه اقرصاد  ،ایجاد سازمان ها و ننادها فرهنگی همچدون یونسدکو ،یونیسدف و
میسیون حقوق بشر ،همکدات فعدا دت ایجداد ننادهدا و معاهدرا زیسدتمحیطدی همچدون معاهدره
پاتی  ،مک به تشکیل ننادها و سازمانهدا منطقدها همچدون اتحادیده عدرب ،شدوتا همکدات
الی فاتر ،آبسهبآن ،بازات مشرر

شوتها آمریکا جندوبی امر وسدوت) ،پیمدان نفردا و اتحادیده

آفریقا ،گوشها از اقراما ایاال مرحره آمریکا دت جنت سیاست ااتجی مررنی بر ننادسداز بدوده
است و تا نون نیگ ا ثر این سازمانها و ننادها بهگونها عمل ردهانر ه منافع این شوت تأمین شودب
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گفرنی است ننادها ،معاهرا و سازمانها بینالمللی عموما برا ابرقرت ها فضا مناسری بدرا
پیشررد اهراف منیا می ننر؛ زیرا این بازیگران از قرت پیشررد اهرافشان از طریق این ننادها براوتدات
میشونرب این ننادها برا قرت ها بگتج جنانی و منطقها محرودیتزا هسرنر بهطوت

ه مدانع از

افگایش قرت آنها و همچنین منجر به افگایش هگینهها آنها میشونرب برا قرت ها

وچک نیگ

فرصری برا اسرفاده از پرانسیل ها سیاسی ،اقرصاد  ،امنیری و نظامی برا بیشینهساز توانمنر ها بدا
هگینه انر

محسوب میشودب

سیاست ااتجی جریر آمریکا بهاصوص دت دوتان ترام
است اموالن)2020 ،ب بهطوت

ه ترام

یک سیاست ااتجی ضدرنناد بدوده

از ابررا وتود بده داس سدفیر دت سدا  ،2017سیاسدتهدا

ضرنناد تا اتخاذ رد و از پیمانها و معاهرا چنرجانره بینالمللی و منطقها همچون معاهره اقلیمی
پاتی  ،سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل مرحر ایونسکو) ،پیمان مناجرتی سدازمان ملدل اپیمدان
نیویوت ) ،شوتا حقوق بشر سازمان ملل مرحر و برنامه جدامع اقدرا مشدرر
ترام

ابرجدا ) ادات شدرب

دت عرصه معاهرا و پیمان ها دوجانره نیگ ماننر معاهرا چنرجانره اقرا

درده اسدت؛ بدرا

مثا  ،میتوان به ارو یکجانره آمریکا از پیمان منع موشکهدا هسدرها میدانبدرد اآ باِنباف) بدا
توسیه دت یک فوتیه  2019اشاته ردب گفرنی اسدت اگرچده جدو بایدرن تدالپ داتد بده برادی از ایدن
پیمان ها و معاهرا بازگردد ولی محرودیت سیاست داالی مانع جر دت این تاه محسوب میشدود و
عمال اتفاق ااصی دت این زمینه دت دوته بایرن نیفراده استب همانطدوت ده دت مطالد
ابرقرت ها و قرت ها

فدوق بیدان شدر

وچک عموما از تویکرد ننادها ،معاهرا و سازمانها بینالمللی حمایدت

می ننر زیرا منافع ایشدان تا تدأمین مدی ندرب بده نظدر مدیتسدر محدرودیتزایدی ننادهدا ،معاهدرا و
سازمانها بینالمللی برا آمریکا یکی از نشانهها و نمودها افو جایگاه آمریکا از یک ابرقرت به
یک قرت بگتج جنانی استب
از سو دیگر ننادها ،معاهرا و سازمانهایی ه یک بازیگر ابرقرت هژمون برا تثریت جایگاه
قرت و هژمونی اود ایجاد و تقویت می نر نیازمنر پرداات هگینهها آن از سو ابرقدرت اسدتب
اهش تعنرا و دتاواست پرداات هگینه از سدو هد پیماندان دت اتوپدا و الدی فداتر ،اقدراما
ضرنناد و اهش تعنرا دت سازمانها بینالمللی و پیمانها چنرجانره ه هریک از ایدن مدواتد
بهنوعی تثریت ننره هژمونی آمریکا بعر از جنگ جنانی دو دت عرصه بینالمللی بوده است مثا هدایی
از سیاسددت ادداتجی آمریکددا دت چنددر سددا اایددر بددوده اسددت؛ هگینددههددایی دده پدیشازایددن از سددو
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اسرراتژیستها آمریکایی بهعنوان بخش الینفک حفظ و تراو هژمونی یدک شدوت دت سدطح نظدا
بینالملل بوده استب از این منظر این هگینهها برا اتائه یک اال عمدومی دت جندت حفدظ موقعیدت
هژمونی آمریکا دت ساارات نظا بینالملل ضروت به نظر مدیتسدر اایکنردر و نکسدون-421 :2019 ،
)395ب اهش این هگینه ها و برجسدره شدرن آن دت جندتگیدر سیاسدت اداتجی آمریکدا نمدود ایدن
واقعیت است ه این شوت دیگر توان پرداات هگینهها هژمدونی ادود تا ندراتد و دت حدا

داهش

تعنرا سیاسی ،امنیری ،نظامی و اقرصداد ادود دت عرصده بدینالمللدی و منطقدها بدا هدرف داهش
هگینهها استب اهش هگینه هایی ه اگرچه معطوف به بازساز قرت ملی است امدا ادود زمیندهسداز
افو هژمونیا است ه وعره از بین تفرن جایگاهش بدهواسدطه مدرااال بدیش از حدر دت فراسدو
مرزها همواته از سو پژوهشگران این حوزه داده شره استب این امر یعنی افو از جایگاه یک هژمون
ننادساز و نظ ساز به جایگاه قرت بگتگی ه به دنردا حفدظ موقعیدت ادود بدرون تقردل هگیندههدا
معمو این جایگاه استب اهش تدوان اقرصداد آمریکدا و همچندین فشداتها داالدی بدرا

داهش

هگینهها آمریکا دت اات از این شوت نیگ مؤیر این امر استب

ناکامیهای سياست خارجی آمریکا در اجماعسازی و چندجانبهگرایی
همان طوت ه بیان شر ایاال مرحره آمریکا بهعنوان ابرقدرت اگرچده دت حدوزه تصدمی سداز و
تصمی گیر نیاز به اتخاذ تصمیما چنرجانره نراتد و برون دت نظر گرفرن مطالرا دیگر بازیگران به
اتخاذ یک سیاست و تاهررد میپردازد ،اما دت حدوزه اجدرا بدرا

سد

مشدروعیت سیاسدت اداتجی

نیازمنر اقراما چنرجانره استب دت اینجا اقنا ساز دت دیالماسی آمریکا دت حوزه سیاست ااتجی از
اهمیت باالیی براوتدات میشودب با نگاهی به اقراما آمریکا بعر از جنگ جنانی دو بهاصدوص دت
تصمیما تاهررد شاهر قرت نسری اقنا ساز ایاال مرحره آمریکا دت جنت اجما بینالمللی دت
پیشررد اهراف بودهای  ،اما دت چنر سا اایر بدهاصدوص دت زمدان تیاسدت جمندوت دونالدر ترامد
قرت اقنا ساز آمریکا دت جنت اجما ساز بینالمللی دت اصوص پرونرهها بینالمللی بهشدر
دچات چالش شره ه او آن ،نا امی ایدن شدوت دت موضدو برجدا و همچندین تمریدر تحدری هدا
تسلیحاتی جمنوت اسالمی ایران حری دت میان مرحران اتوپداییاپ بدودب آمریکدا دت چندر سدا اایدر
یکجانرهگرایی تا دت زمینه ها مخرلف داشره است؛ بدرا مثدا  ،مدیتدوان گفدت ترامد

دت اقدرامی

ماجراجویانه بهطوت تسمی بیت المقرر تا پایرخت تژی صنیونیسری و بلنر ها جوالن تا نیگ بخشدی
از این تژی اعال

رد و حق حا میت فلسطین و سوتیه و حق تعیین سرنوشت مرد مناطق اشدغالی تا
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ه از اصو حقوق بینالملل است نادیره گرفتب گفرنی است پیشازاین اقرا ِ آمریکا ،به دلیدل وجدود
قطعنامهها بینالمللی همچون قطعنامه  242شوتا امنیت هدی یدک از شدوتها ایدن حا میدت تا بده
تسمیت نشنااره بودنر و از منظر بینالمللی ،این سرزمین سرزمین اشغالی محسوب میشودب یکی دیگدر
از مصادیق یکجانرهگرایی آمریکا ،یکجانرهگرایی دت حوزه اقرصاد بینالملل است ه این امر نیگ دت
دوته ترام

بهشر تشریر شر و به غیر از تقرا ،حری دامن مرحران سنری این شوت تا نیگ گرفتب این

شوت دت چنر سا اایر با ابگات ضرتقابری بهویژه دت حوزه ایجاد موانع تعرفها برا شدر ا تجدات
اود تالپ داشره تا شااصها تجات آمریکا تا بنرود برخشرب حج موانع تعرفها بهقرت باالسدت
ه بسیات از اقرصاددانان آن تا جنگ تعرفها نامیرهانرب دت تاسرا این جنگ تعرفها دت یک سدا
اایر ،آمریکا بر حرود  250میلیاتد دالت از االها واتداتی از چین تعرفه  25دتصدر وضدع درد و
طرق ادعا ترام

قرات بود دت سارامرر  2019بر سیصر میلیاتد دالت از االها واتداتی از چدین تعرفده

ده دتصر اعما

نر اایرنا )1398 ،ه این امر به معنی اعما تعرفهها بر تما محصدوال واتد شدره

از چین بود ،الرره این تونر با تو

ات آمرن جو بایدرن بدا سدرعت مردر پیگیدر شدره اسدتب ایدن

وضعیت به اشکا مخرلف دت تجات میان آمریکا با اتحادیه اتوپا دت حدوزههدا فدوالد و آلومینیدو ،
اودتوساز  ،هواپیماساز و مواد غذایی وجود داتد؛ برا مثا  ،دت سا  2018ترام

اتحادیده اتوپدا

تا تنریر رد ه تعرفه  25دتصر بر اودتوها واتداتی اعما اواهر رد اتسنی  )1397 ،ه ایدن
امر موج

افگایش قیمت اودتوها واتداتی از اتوپا بهاصوص آلمان میشود و تا نون نیگ یکدی از

محوتها گفرگو مقاما اتشر سیاسی و اقرصاد دو شوت بوده استب
این تونر سیاست ااتجی جریر آمریکا ،این شوت تا به یک بازیگر یکجانرهگرا دت حوزه اقرا
ترریل رده استب همان طوت ه گفره شر اگرچه ذا اقراما یک ابرقرت دت حوزه تصمی ساز و
تصمی گیر یکجانرهگرایی است ،اما برا تثریت جایگاه هژمونیک و مشروعیت بدینالمللدی نیازمندر
اقرامی چنرجانره استب نا امی آمریکا حری دت اقنا ساز مرحران بینالمللی ادود یکدی از نمودهدا و
نشانه ها تنگ جایگاه آمریکا از یک ابرقرت به یک قرت بگتج است ،چرا ه بازیگران بدا سدطح
قرت بگتج این توان تا دت اود می بیننر ه بدا تصدمیما ناسدازگات بدا مندافع ادود مقابلده نمایندر و
به نوعی از اسرقال عمل بیشرر دت سلسلهمرات
یک ابرقرت به دلیل حا

قرت دت ساارات نظا بینالملل براوتدات باشدنر ،امدا

بودن نظ موتدنظرپ دت عرصه سیاسی ،اقرصاد  ،امنیری و نظامی از ایدن
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وضعیت بنرهمنر است و اگر تونر االف نظرپ باشر قرت ترمی آن تونر تا از طریق اجما ساز
داتدب

محدود شدن گزینههای پيش روی سياست خارجی ایاالت متحده آمریکا
یکی از ویژگی ها سیاست ااتجی ایاال مرحره آمریکا بعر از جنگ جنانی دو بدرا پیشدررد
اهراف اود با توجه بده قدرت سیاسدی ،اقرصداد  ،امنیردی و نظدامی ،گگیندههدا پدیش تو آن بدود
بهطوت

ه این شوت برا تحقق اهراف سیاست ااتجی اود با محرودیری دت به اتگیر طیفدی از

فشاتها سیاسی تا اتبرد ابگات نظامی نراشتب نمونه باتز آن جندگهدا مرعدرد ایدن شدوت همچدون
جنگ ره ،جنگ ویرنا  ،جنگ الی فاتر ،اشغا عراق و افغانسران بود ه دت جنت تحقق منافعش
واتد آنها شره بودب این شوت به غیر از ابگات نظامی از گگینهها دیگر همچون قطعنامهها شوتا
امنیت برا انگوا و اعما تحری ها اقرصداد و همچندین تاهردرد جندگ ثیدف 1از طریدق ننادهدا
امنیری اود و مرحرانش اسرفاده می ردب
دت سیاست ااتجی جریر ایاال مرحره آمریکا بده نظدر مدیتسدر ده گگینده نظدامی بدا توجده بده
هگینه ها اقرصاد و انسانی آن بسیات مرنگ شره ،بهاصوص ایدن ده تجربده آمریکدا دت جندگ بدا
عراق و افغانسران به یک تجربه ناموفق ترریل شره ه موتد تأ یر تهرران آمریکا نیگ قرات گرفره اسدت؛
برا مثا  ،ه باتا

اوباما و ه دونالر ترام

و ه جو بایرن نسدرت بده جندگ آمریکدا دت عدراق و

افغانسران تردیرها جر واتد رده انرب این امر موج

شره گگینه نظامی تا حرود جایگاه ادود تا

دت حوزه اعما و اقرا اهراف سیاست ااتجی آمریکا از دست برهر ،بهطوت
و ه د دت زمددان ترام د

ه ه دت زمان اوبامدا

اگرچدده سیاسددت ادداتجی نیدداز بدده اسددرفاده از گگیندده نظددامی داشددت و حرددی

اولریماتو هایی نیگ دت این زمینه داده شره بود ،اما شاهر انفعا دت این زمینه بودی  ،تاجایی ده مرحدران
آمریکا معررض به این انفعا بودنر؛ برا مثا  ،دت جریان جنگ داالی لیری دت سا  2011و همچندین
دت جریان بحران شیمیایی سوتیه و دت آار نیگ دت جریان سدرنگونی پناداد آمریکدایی دت الدی فداتر
توسط جمنوت اسالمی ایران ،آمریکا این پیا تا به جندان فرسدراد ده تمدایلی بده اسدرفاده از قدرت
 .1جنگ کثيف ( )Dirty Warعموماً توسط یک طرف درگيری (داخلی یا خارجی) و یا یک نظام سياسی اقليت مستقر ،در درون یک کشور
با هدف تضعيف تدریجی حکمرانی امنيتی و سياسی و یا تضعيف رقبای سياسی قدرتمند برای خارج کردن آن ها از صحنه رقابتت صتورت
می گيرد .این جنگ بهصورت خشونت های خارج از عرف های معمول تنازع و درگيری های سياسی ،امنيتتی و نظتامی بتروز متی کنتد و بتر
خرابکاری امنيتی در زیرساختهای حياتی ،ترورهای هدفمند یا کور غيرنظاميان با هدف ایجاد رعب و وحشت استوار است.
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نظامی نراتد و گگینه نظامی عموما از سیاست ااتجی آمریکا اات شره و گگینهها آن به گگینهها
سیاسی و اقرصاد و امنیری سوق پیرا رده استب
دت این میان ،ایاال مرحره آمریکا از یکسو تالپ داتد با اعما تحری هدا علیده بدازیگران تقید
همچون توسیه ،چین ،و نگوئال ،ره شمالی و جمنوت اسالمی ایران ،با توجده بده قدرت اقرصداد از
ابگات تحری اسرفاده نرب دت این زمینه بسیات از اتشناسان توابط بینالملل بر این باوتنر ه اسدرفاده
از ابگات تحری عموما زمینه تغییر تفرات بازیگر نمدیشدود اواگندر )2015 ،و حردی ممکدن اسدت بدازیگر
تقی

تا به انجا اقراما سخت دت جنت ضربه زدن به این شوت ترغید

ندر و مثدا هدا آن دره

شمالی ،ونگوئال و جمنوت اسالمی ایران است ه دت مقابل شریرترین تحری بینالمللدی تغییدر تفردات
نراده انرب از سو دیگر آمریکا سعی داتد دت مقابل مرنگ شدرن گگینده نظدامی ،گگیندههدا جندگ
ثیف تا از طریق ننادها امنیری برونمرز ادود پدیش بردردب بدرا مثدا  ،شداهر برادی از اقدراما
تروتیسری بودهای

ه شااصترین آنها تروت هرفمنر شنیر سردات قاس سدلیمانی و همراهدانش بدوده

استب گفرنی است بدا توجده بده نداموفق بدودن آمریکدا دت اجمدا سداز دت پروندره تحدری تسدلیحاتی
جمنوت اسالمی ایران ،نشانهها و نمودهایی از مرنگ شرن گگینه سیاسی نیگ بروز رده استب
اهش گگینهها پیشتو بهاصوص دت حوزه گگینه نظامی و تمر دگ بدر گگیندههدا اقرصداد و
امنیری دت سیاست ااتجه آمریکا یکی از نمودها و نشانهها باتز تنگ جایگاه ایاال مرحره آمریکا از
یک ابرقرت به یک قرت بگتج است؛ زیرا گگینه نظامی همواته از من ترین گگینهها برا پیشدررد
اهراف و همچنین عنصر اطمینانبخش برا مرحران یک ابرقرت محسوب میشودب

سياست منفعالنه ایاالت متحده آمریکا نسبت به پروندههای مهم بينالمللی و منطقهای
بعر از جنگ جنانی دو ایاال مرحره آمریکا به عنوان یک بازیگر ابرقرت برا حفظ موازنده و
نظ مطلوب اود عموما دت پرونرهها مخرلف بینالمللی و منطقها بهعنوان یک بازیگر فعا حضوت
داشره است؛ زیرا بازیگران عرصه نظا بینالملل بهاصوص ابرقدرتتی همچدون آمریکدا ،بدرون نظد و
موازنه قوا مطلوب اود نمی توانر به اهراف اسرراتژیک بلنرمدر ادود دسدت یابندر امصدلی ندژاد،
)133 :1390ب نظ و موازنه قوا موتدنظر آمریکا داتا پیشنیازهایی است ه یکی از من ترین آنها
تقابت مسرمر اما نرر شره مناقشا میان بدازیگران سیاسدی حدا
همچنین تفاه با قرت ها دیگر دتباته منافع مشرر

بدرا

سد

اتزپهدا و مندابع و

ناشی از اسرمرات مکانیس توزیع قدرت اسدت
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اجمالی)227 :1380 ،ب این امر سیاست ااتجی ایاال مرحره آمریکا تا به سمت اتخاذ سیاست فعاالنده
دت پرونرهها من بینالمللی سوق داده بودب
دت چنر سا اایر به نظر میتسر این تونر بهترتی دت حا تغییر است ،بهطوت

ه ایاال مرحدره

آمریکا دت سیاست ااتجی اود تجریرنظر رده و به سمت سیاست ااتجی مررنی بر احاله

مسلولیت1

و واگذات اموت به مرحران بینالمللی و منطقها و حمایت از ایشان از طریق تسلیح آنها با هگینههدا
اود این شوتها پیش تفره است ،سیاسری ه جان مرشایمر 2و اسرفان والت 3از آن بهعنوان اسدرراتژ
دوت از ساحل 4یاد ردنرب دت موتد علل این تغییر سیاست ااتجی میتوان به مواتد زیر اشاته رد:
هگینه ها باال سیاست ااتجی فعا دت مناطق مخرلف جنان ه بعضا نرای عک
برا نمونه حمله نظامی بده عدراق موجد

داشدره اسدت،

تقویدت ائدرالف ضدرآمریکایی محدوت مقاومدت بده تهردر

جمنوت اسالمی ایران شر و یا حمله به افغانسران برا از بین بردن طالران و القاعدره ،موجد

تقویدت

بیشرر گروهها تکفیر و تروتیسری شرب
دیگر ،به نظر میتسر تقویت اقرصادها اتوپا ،ژاپن و شدرق آسدیا و همچندین ظندوت قدرت هدا
اقرصاد و سیاسی همچون چین ،برزیل و هنر زمینه افو تدرتیجی اقرصداد ایداال مرحدره آمریکدا تا
فراه

رده اژانگ )87 :2004 ،و همین امر این شدوت تا ملدگ دت بدازبینی سیاسدتهدا ادود درده

استب بهطوت

ه برای از تحلیلگران اهش نقشآفرینی آمریکا دت پرونرهها بینالمللی تا با تمر گ

آمریکا بر شرق آسیا 5تریین ردهانرب
دت شرایط نونی پرونره ها منمی همچون بحران یمن ،بحران لیری ،بحران قرهبداغ ،بحدران شدرق
مریررانه ،بحران او راین ،بحران شمیر دت عرصه بینالمللی فعا هسرنر ه هریدک از پرانسدیل تردریل
شرن به یک بحران بینالمللی براوتداتنر و ایاال مرحره آمریکا نیگ بهعنوان یدک بدازیگر ابرقدرت
می بایست دت هریک از این بحرانها با نقش آفرینی فعدا  ،بده مدریریت آن دت جندت مندافع و اهدراف
سیاست ااتجی اود برا حفظ نظ و حفظ موازنه مطلوب اود باردازد ،اما شاهر حضوت مرنگ و
حری مشات ت پایین این شوت دت این پرونرهها بینالمللی هسری ب به غیر از مواتد فوقالذ ر بده نظدر
میتسر آمریکا حری دت نظر داتد از پرونرهها فعالی ه دت آنها حضوت جر داتد شانه االی ندر؛

1. Buck passing
2. John J. Mearsheimer
3. Stephen Walt
4. Offshore Balancing
5. Pivot to Asia
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برا مثا  ،میتوان به پرونرهها افغانسران ،عراق و سوتیه اشداته درد ده سیاسدت اداتجی آمریکدا
نسرت به آنها ،زمینهساز ارو از این مناطق استب
به نظر میتسر سیاست ااتجی آمریکا با تمر گ بر پرونرهها مند ادود همچدون چدین ،توسدیه،
جمنوت اسالمی ایران ،ره شمالی و ونگوئال به صوت سیاسی و اقرصاد قرات گرفره و همچنین ایدن
امددر موجد

افددگایش قددرت بددازیگر سددایر بددازیگران شددره اسددت؛ بددرا مثددا  ،تر یدده و فرانسدده دت

پرونرههایی همچون لیری ،شرق مریررانه و قرهباغ فضا تحر

بیشرر یافرهانرب این امر نشان واضحی

از اهش توان آمریکا برا حفظ نظ و موازنه قوا مطلوب اود است و از نشانهها و نمودهدا بداتز
اهش جایگاه آمریکا از یک بازیگر ابرقرت به یک قرت بگتج جنانی استب

نتيجهگيری
ایاال مرحره آمریکا با توجه به قرت سختافگات و نر افدگات ادود دت حدوزههدا سیاسدی،
اقرصاد  ،فرهنگی ،امنیری و نظامی دت سلسلهمرات
است ،بهطوت

ساارات نظا بینالملل از جایگاه بداالیی برادوتدات

ه این شوت تا تننا بازیگر ابرقرت حا حاضر جنان میتدوان عندوان درد ،امدا ایدن

ابرقرت دت سا ها اایر با اتخاذ سیاست ااتجی مررنی بر اهش هگینهها حضوت بینالمللی ،تقابل
با برای از ننادها ،معاهرا و سازمانها بینالمللدی ،داهش گگیندههدا پدیشتو و مرندگ شدرن
حضوت فعا دت برای از پرونرهها من بینالمللی و منطقها  ،نمودهدا و نشدانههدایی از تندگ و افدو
جایگاهش تا بروز داده استب اگر این تونر افو ادامه یابر به نظر میتسر تا چنر سا آینره آمریکا تا
میتوان دت قامت یک بازیگر با سطح قرت بگتج تقسی بنر

ردب

سیاست ااتجی جریر ایاال مرحره آمریکا تا با نشانه ها افو

ه دت این مقالده بده آن پرداارده

شر ،دت نات افو جایگاه اقرصاد این شوت دت مقابل تقرا اقرصاد ا همچون چین ،افدو قدرت
نظامی دت مقابل تقرایی همچون توسیه ،افو قرت فنّاوتانه دت مقابل افگایش توان فنّاوتانه شدوتهایی
همچون چین ،هنر ،اتوپا ،ژاپن و ره جنوبی و همچنین گگاتههایی از دتگیر بیشرر تؤسدا جمندوت
دت پرونره داالی و اهش توان مریریت بحرانهدا بدینالمللدی همچدون تروتیسد  ،زیسدتمحیطدی،
اقرصاد بینالملل و بنراشری تا میتوان نشانهها دیگر افو ایاال مرحره آمریکا دانستب
به نظر میتسر شرایط نونی ایاال مرحره آمریکا زمینه تا برا فعا شرن بازیگران دیگر چه دت
سطح بینالمللی و چه دت سطح منطقه ا فراه

رده تا برواننر با اسرفاده از این فضدا بده تحقدق اهدراف

سال  ،1شماره  ،2تابستان 1400
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سیاست ااتجی اود دت حوزه هدا ژئدوپلیریکی و ژئواسدرراتژیکی باردازندر و نظد و موازنده مطلدوب
آمریکا تا دت شرایط نونی به چالش بکشنرب جمنوت اسالمی ایران نیدگ بدهعندوان یکدی از بدازیگران
منطقها دت غرب آسیا می توانر با اسرفاده از فضا

نونی دت جنت تحقق اهراف و آتمانهدا ادود

برا ایجاد یک نظ منطقدها دتون زا دت غدرب آسدیا و شدما آفریقدا و همچندین داهش تنریدرا
نرب دت این تاسرا مدی بایسدت ضدمن تقویدت انسدجا دتوندی و تقویدت پایدههدا

پیرامونی اود اقرا

سیاسی ،اقرصاد  ،فرهنگی ،امنیری و نظامی اود دت داال به عمدقبخشدی تاهرردهدا منطقدها ادود
همچون تحکی و تثریت جایگاه محوت مقاومت و بازیگر فعا تر دت حوزه پیرامونی اود اقرا

نرب
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ABSTRACT

Abstracts of articles

A New US Foreign Policy; The Decline from a Superpower to a
Great World power

Foreign policy, especially in the field of action, is one of the signs and
manifestations of the level of power and position of each actor in the structure
of the international system, because it is generally adopted based on domestic,
regional and international capabilities, capacities, restrictions and restrictions.
This study seeks to answer the question of what position the new foreign policy
of the United States of America defines for the country in the structure of the
international system, considering the requirements and components of the
foreign policy of a superpower in the structure of the international system. This
article attempts to examine the position of the United States of America as a
superpower in the structure of the international system by analyzing the
actions and reactions, orientations, biases of the new foreign policy of this
country and also using propositions and concepts derived from existing
theories of international relations. And foreign policy that explains the position
of actors in the hierarchy of power in the structure of the international system
also,describing the requirements and components of a superpower and
compare the new US foreign policy to examine its new position in the structure
of the international system. Looking at US foreign policy, both in the short-term,
medium-term and long-term goals, and in actions such as anti-institutional
measures, reducing the power of international consensus through persuasion,
reducing forward options, increasing passivity in important regional and
international cases affecting The balance of power is witnessing developments
that show the decline of the country's position in the structure of the
international system from a systemic superpower and hegemony to the
position of a major world power.
Keyword: The superpower, the great power, the foreign policy, the structure
of the international system, the United States of America.
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