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مقدمه
قدرت 1یکی از مفاهیم اساسی در حوزه سیاست بین الملل است .تصمیمگیرنددگا و سیاسدممدارا
در این حوزه ممرصد «توانایی تحصیل هدفهای سیاسدت خداریی خدود هسدمدد در واقد ایدن همدا
مفهوم قدرت در سیاست بین الملل است .کسب و تولید قدرت در دنیای یدید در مقایسه با دورا قبل
از الگوهای ممفاوتی پیروی می کدد و با تحوالتی که بعد از یدگ یهانی دوم به ویژه دهه هفماد به بعدد
در ساحت اندیشه و عمل به ویود آمد ،به ندوعی ممغیرهدای یدیدد را یهدت تولیدد ،اعمدا قددرت و
کسب نفوذ وارد حوزه سیاست بین الملل 2کرده و این عرصه را به شدت تحت تأثیر عوامل فرهدگدی و
هویمی قرار داد .ازاینرو ،کسدب ویهده و اعمبدار بدین المللدی و نفدوذ در افکدار عمدومی و بده عبدارتی،
دسمرسی به قدرت نرم ،از یمله اهداف مهم و درعین حا تصریح نشدۀ دیپلماسدی کشدورها در حدوزه
سیاست بینالملل است» (عیوضی و پارسا .)99 :1392 ،این مسئله نشا میدهد با تغییدر عرصده سیاسدت
بینالملل ،قدرت ممحو و پیچیدهتر شده است (وحیدی.)697 :1386 ،
مفهوم قدرت نرم که توسط یوزف نای 3مطرح شد ،بخش گسمردهای از ادبیات مربوط به رویکرد
غیرمادی به قدرت ،بهویژه در ارتباط با آمریکا را در بر گرفمه است (حسیدی و یمعهزاده.)139 :1392 ،
بدده یددن معدددا« ،کشددورهایی کدده از مؤلفددههددای نددرمافددراری قدددرت بیشددمری برخددوردار باشدددد ،امکددا
تأثیرگذاری بیشمری در روابط دو یا چددیانبه دارند» (رفید و نیدنروش .)100 :1392 ،ازآنجداییکده
قدرت سخت 4مؤکد قدرت زور و ایبار در قالب عوامل مادی و نظامی بود آمریکا در دهههای اخیدر
تمام توا خود را از طریق قدرت سخت برای براندازی نظامهای مخالف خدویش نظیدر ایدرا بده کدار
گرفت ولی با شکست اقدامات آمریکا در بهکارگیری قدرت سخت علیه کشورهای مسدمقل ،سیاسدت
اسمفاده از قدرت نرم را اتخاذ کرد .بررسی تحو در ساخمار سیاسی و الگوهای رفماری کشورها نشدا
میدهد که «هرگونه تغییر و یابهیایی ،ناشی از دگرگونی در رهیافتهای مبمدی بر قدرت اسدت ایدن
امر در روند کاربست قدرت توسط آمریکا قابلمشاهده است که نشا دهددده تد ش ایدن کشدور بدرای
بهیده کرد سیاست خاریی است .آمریکا ت ش دارد از این قدرت برای هدایت کرد  ،یذب کدرد
و سرمشق بود اسمفاده کدد .بر این اساس آمریکا درصددد اسدت کده بدا گسدمرش و اشداعه فرهددگ و
1. Power
2. International politics
3. Joseph S. Nye
4. Hard power
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دانش خود بهعدوا مؤلفههایی از قدرت نرم ،به سه هددف ارتقدای میدرا مشدروعیت نظدام سیاسدی در
عرصه بینالملل ،حفظ پرسمیژ بینالمللی و در نهایت مدیریت و یهتدهی به افکار عمومی در راسمای
تثبیت ساخمار هژمونین خود نائل آید و با عدایت به نقش آفریددی قددرت ندرم خدویش ،بدا تمرکدر بدر
عداصر فنآوری و فرهدگ نیر اثرگذاری این شکل از قدرت را در یهت پایدداری سیسدمم هژمونیدن
اسمعماری آمریکا مورداسمفاده قرار دهد» (کمابی و دیگرا .)107 :1391 ،
1

آمریکا اعمبار بینالمللی خود را از دست داده (نای )2020 ،و شدورای اط عدات ملدی آمریکدا در
گرارشی با عدوا «روند یها در سا  :2030گریدههای دیگر در یها  »2تأکیدد مدیکددد کده آمریکدا
دیگر قدرت برتر نخواهد بود و قدرت از کشورهای غربی به سوی ائم فهدا و شدبکههدای غیررسدمی
سرازیر خواهد شد (نای .)129 :1392 ،با تویه به نشانههای فرسدایش و افدو قددرت هژمدونی آمریکدا
میتوا اذعا داشت که قدرت بینالمللی این کشور در ابعاد سیاسی ،اقمصدادی و فرهدگدی نمدیتواندد
کارایی الزم نظیر دو دهه قبل را داشمه باشد .همۀ این مسائل باعث شده است تا مسئلۀ افو قدرت ندرم
آمریکا دغدغه این پژوهش باشد .افو قدرت آمریکا ممکن است در عمل به وقوع بپیوندد ولی ملتها
به دلیل تبلیغات رسانهای غرب به این بداور دسدت پیددا نمدیکدددد و همچددا آمریکدا را قددرت برتدر
میداندد و همواره در برابر افکار ،فرهدگ ،سیاست و ارزشهای مادی این کشور تسلیم مدیشدوند امدا
تویه به نشانهها و مؤلفههای فروپاشی و افو مداب قدرت نرم آمریکدا مدیتواندد ضدمن رشدد آگداهی
سیاسی دولت-ملتها ،بسمرهای شکلگیری روابط بینالملل عادالنه را فراهم سازد.

پيشينه پژوهش
دلیرپور ( )1391در پژوهشی با عدوا «زوا قدرت ندرم ایداالت ممحدده آمریکدا» بدا بهدرهگیدری از
شواهد مخملف ،فرسایش قدرت نرم این کشور را معلو تضداد ایفدای نقدش رهبدری و پیگیدری مدداف
اقمصادی و مصالح سیاسی خارج از کدمر این کشدور از یدن سدو و برخدورد بدا چدالش سددتگرایدی
کشورهای خاورمیانه که بهویژه در عصر انق بهای موسوم به بهار عربی تجلی بارزتری یافت ،دانسدمه
است (دلیرپور .)45 :1391 ،آدمی و قرشی در پژوهشی مشمرک بدا عددوا «افدو قددرت ندرم آمریکدا
شاخصها و مؤلفهها» تأکید میکددد ،معض ت دامدهدار در مدطقه خاورمیانه و اعمراضات مردمی که به
سقوط حکام آ کشورها که اغلب از ممحدا آمریکا بودند ،مدجر گردید و همچدین به دنبا آ شیوع
)1. National Intelligence Council (NIC
2. Global Trends 2030: Alternative Worlds
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گفمما بیداری اس می در کشورهایی چو بحرین و مصر که تا حدود بسیاری وامدار انق ب اس می
ایرا بهعدوا مهمترین کشور تجدیدنظرطلب در برابر سیسمم لیبدرا غدرب و بدرهم زنددده نظدم ندوین
آمریکایی در مدطقه ،قدرت نرم آمریکا رو به افدو رفمده اسدت (آدمدی و قرشدی .)216 :1394 ،شدبکه
رادیویی گفتوگو ویژهنامهای با عدوا «آغاز ین پایا  :افدو آمریکدا» در سدا  1398مدمشدر سداخمه
است .در این ویژهنامه کارشداسا مخملف به تبیین زوایای مخملف افو قدرت آمریکدا در حدوزههدای
فرهدگی ،سیاسی ،اقمصادی ،تمدنی و حکمرانی داخلی پرداخمهاند و ضمن بررسی نظریههای تئوریدن
افو قدرت آمریکا ،مؤلفهها و مصادیق افو قدرت نرم آمریکا را موردبررسی قرار دادهاندد (مجموعده
نویسددگا  .)1398 ،مقاله «افو قدرت نرم آمریکا دالیل و پیامدها» به خامده محمدرضدا دهشدیری در
فصلدامه قدرت نرم است .نویسدده در این مقاله تأکید میکدد که بررسی قدرت نرم آمریکدا بیدانگر آ
است که تصویر آمریکا بهویژه در دورا ترامد ،،رو بده افدو نهداده اسدت .در زمدرۀ عوامدل درو زا،
برگرید رویکردهای درو گرایانه ،مدفعتمحور ،نظامیگرایانده و انحصدارگرایانه و در زمدرۀ عوامدل
برو زا ،سیاستهای یکجانبهگرایانه ،مایرایویانه ،مداخلهیویانه و آنماگونیسدمی ،افدرایش تهدیددهای
ناممقار بازیگرا مسلح غیردولمی ،یابهیایی قدرت از غدرب بده شدر و برآمدد بدازیگرا نوظهدور
شرقی و امکا شکلگیری «نظام دو د چددقطبی» مورد تویه قرار گرفمه اسدت (دهشدیری.)35 :1397 ،
ویژگی مقالۀ حاضر نسبت به پژوهشهای قبل ،پرداخمن به مؤلفههای زوا قددرت ندرم آمریکدا در دو
بعد داخلی و خاریی است در این مقاله زمیدههای سیاسی داخلی و بدینالمللدی ،اقمصدادی و ایممداعی
افو قدرت آمریکا موردبررسی قرار میگیرد .این امر در پژوهشهای دیگر مورد تویه قرار نگرفمده و
عموماً افو قدرت نرم آمریکا از حیث سیاست خاریی موردبررسی قرار گرفمه اسدت ازایدنرو مقالده
حاضر تازگی دارد.

مفاهيم پژوهش
 -1قدرت
«قدرت» چیست؟ اکثر مردم تصور شهودی از معدای آ دارندد امدا دانشدمددا بیانیده ای از مفهدوم
قدرت ارائه نکرده اند که به اندازه کافی دقیق باشد که در مطالعه سیسمماتین این پدیده مهم ایممداعی
مورد اسمفاده قرار گیرد .قدرت برحسب رابطه بدین مدردم تعریدف مدیشدود (دا  .)201 :1957 ،1البمده،
1. Dahl
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قدددرت در نگدداه او مقولددهای کددام ً مددادی و کمددی اسددت (بالدددوین .)179 :2002 ،1در واقد قدددرت
مدعکسکددده روابط بین فعاال در روابط بین الملل است ،به این معدا که روابط بدین دولدتهدا ،روابدط
قدرت بین فعاال این حوزه را تضمین می کدد .قدرت صرفاً به سدطح تواندایی بسدمگی دارد (کاویدانی،
 .)29 :2017در عصر یدید قدرت بهعدوا «توانایی تعیین اسمانداردها ،ایجاد هدجارها و ارزشهایی که
مشروع و مطلوب تلقی می شوند ،بدو توسل به ایبار یا پرداخت» تعریف می شدود (و هدام.)2010 ،2
قدرت ملی را میتوا «مجموع تمام مداب در دسمرس ین ملت در تعقیب اهداف ملی» تعریف میکدد
(احمد.)83 :2012 ،

 -2قدرت نرم
بعد از یدگ سرد ،آمریکا ممرصد کاربست قدرت نرم بوده اسدت (ندای )153 :1990 ،و بده اعمقداد
یوزف نای« ،قدرت نرم توانایی تأثیرگذاری بر دیگرا برای به دسدت آورد نمدایجی اسدت کده فدرد
ترییح می دهد ،و این می تواند با ایبار ،پرداخت ،یا یذب و ممقاعد کرد انجدام شدود» (ندای:2017 ،
 )1بدابراین ،اگر دولمی بمواند قدرت خود را در نظر دیگرا مشروع یلوه دهد ،با مقاومت کممدری در
برابر خواسمههای خود موایه خواهد شد .در این زمیده ،اگر فرهدگ و ایدئولوژی یذاب باشد ،دیگرا
با رغبت بیشمری از آ پیدروی خواهددد کدرد .اسداس قددرت ندرم را سیاسدت دموکراتیدن ،اقمصداد و
ارزشهای اساسی تشکیل میدهدد (لی .)1 :2018 ،البمه نباید نادیده گرفت قدرت نرم از مدظر هدجاری
با تویه به نحوه اسمفاده از آ میتواند خوب یدا بدد باشدد (ندای .)2013 ،قددرت ندرم را بایدد ظرفیمدی
دانست که بازیگر سیاسی مداب قدرت را تبدیل بر نمایج ترییحی نماید و این مسئله بده مهدارت کشدور
بسمگی دارد یعدی تبدیل مداب به اسمراتژی هایی که نمایج مطلوب را ایجاد می کدد بدابراین ،در فرایددد
قدرت نرم« ،نمایج» مهم خواهد بود و نه «مداب » .اگر به این مسئله تویه نشود مدجر به فرسدایش قددرت
خواهد شد (نای.)4 :2021 ،

1. Baldwin
2. Van Ham
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 -3ایده افول قدرت آمریکا
 -1-3دیدگاه مراکز تحقيقاتی و اندیشمندان بينالمللی:
در دهه  ،1980پل کددی در بحث ظهور و افو قددرتهدای بدرر

در دهده  ،80بحثدی را تحدت

عدوا فقدا تواز بین مداف یهانی خودخوانده آمریکا و امکا تخصیص همزما مداب قدرت مطرح
میکدد .وی میگوید« :شما ین سلسله مداف یهانی برای آمریکا تصور کردهاید ،ولی ممداسدب بدا آ
مداف  ،امکا اخمصاص مداب (مادی و غیرمادی) را ندارید بددابراین عددم تدواز بدین خواسدمههدا و یدا
راهبردها با داشمهها و امکانات ،مدجر به نوعی ترلر در ین قدرت برر

میشدود و مدیتواندد زمیدده

کاهش قدرت را فراهم کدد .این موج او بحثهای افو قدرت نرم آمریکدا بدود» (دهشدیری:1398 ،
 .)5انمشارات شورای اط عات ملی آمریکا 1طی گرارشی در سا  2012اع م داشمه است بدا ظهدور و
رشد سری سایر کشورها ،لحظه تن قطبدی بده پایدا رسدیده و دورا صدعود آمریکدا در سیاسدتهدای
بینالمللی که از سا  1945آغاز شد ،در حا خاموش شد است (شورای ملی اط عدات.)15 :2012 ،
در واق ضدآمریکاگرایی 2عامل تضعیف قدرت نرم آمریکا در دهههای اخیر شده و قدرت این کشور
در رفمار رأیدهی سازما ملل و تصویر مطلوب آمریکا در افکار عمومی بینالمللی و اعضدای سدازما
ملل تضعیف یافمه است (دیما .)265 :2009 ،3تاد روزنبلوم 4اشاره میکدد «قددرت ندرم آمریکدا ،بخدش
اعظمی از قدرت و توا ملی برای پیشبرد مداف آمریکا اسدت و قددرت ندرم سدریعاً روبده زوا اسدت...
آمریکا دیگر الگوی خوبی بدرای حکومدتداری نیسدت ...زوا قددرت ندرم آمریکدا ،در مقابدل چدین
بهعدوا الگوی اصلی رشد اقمصادی و اقمدارگرایی ،مسیری طوالنی بدرای بازسدازی دوبداره آ ایجداد
میکدد .مسابقه اکدو به پایا رسیده است و باورنکردنی است که ما رهبری خود را از دست میدهیم»
(روزنبلوم .)2019 ،یوشوا کورالنمرین 5اظهار میدارد شکست در دیپلماسی عمومی آمریکا مدجر بده
کاهش قدرت نرم آمریکا شده است .او توضیح میدهد این زوا قدرت نرم تحدت مددیریت کلیدمدو
به دلیل کاهش داد بودیه دیپلماسی عمومی وزارت امور خاریه و آژانس اط عدات ایداالت ممحدده
آغاز شد و اقدامات پس از یازدهم سپمامبر این اشمباهات را بیشمر کرد .در نمیجده ،قددرت ندرم آمریکدا
بهطور چشمگیری کاهش یافمه و به همین دلیل ،ایاالت ممحده باید برای دسمیابی بده اهدداف مدوردنظر
1. National Intelligence Council
2. Anti-Americanism
3. Datta
4. Todd Rosenblum
5. Joshua Kurlantzick
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خود به طور فرایدده باید به اسمفاده از زور و اقدامات ایباری مموسدل شدود (کورالنمریدن.)1 :2005 ،
راسل برمن 1معمقدد اسدت کدارکرد نامداسدب دولدت آمریکدا در حدوزه سیاسدت خداریی نشدا دهددده
بی تویهی به مسائل مربوط به حقو بشر ،دموکراسی و اصل سیاست است «در حا حاضدر مدا شداهد
هسمیم که ارزشهای دموکراسی در سیاست خاریی آمریکا کمرنگ شده و یای خود را به ین نوع
اسمدال سختافراری برای کدمر تسلیحات داده است و این سیاست هدوز موفقیت به ارمغدا نیداورده
است .در همین حا  ،ایاالت ممحده که زمانی رهبر ب مدازع غرب بود ،اکدو در حدا واگدذار کدرد
مدطقه به رقبا و دشمدا خود است» (برمن .)68 :1393 ،این مسئله نشا دهدده کداهش قددرت هدجداری
آمریکا در عرصه یهانی است.
ییمر پمراس 2معمقد است بعد از پایا یدگ یهانی دوم ،اروپای غربی ،ژاپن و اخیراً چین و روسیه
به سمت شکوفا کرد قابلیتهای اقمصادی خودشا حرکت کردند ،درحالی که آمریکا با حرکدت بده
سمت مداف البی صهیونیسم به نظامیگری روی آورد .نکمه قابلتأمل آ اسدت کده «آنچده بده آمریکدا
ضربه میزند ،دستکم در کوتاهمدت به نف رژیم صهیونیسمی است و همین امر مویدب افدو قددرت
آمریکا شده است .والرشمین 3صاحب نظریه نظام یهانی اعمقداد دارد ،افدو نقدش هژمدونی آمریکدا در
یها از اوایل دهه  1970آغاز شد و بهتدریج سرعت گرفت .این در حالی است که پدس از فروپاشدی
اتحاد شوروی و از میا رفمن یها دوقطبی در دهه  ،1990غالب تحلیلگرا از تنقطبی شدد یهدا
و بهتب آ اوج قدرت ب مدازع آمریکا میگفمدد .از سا  2008وض دگرگو شد و بسیاری به این امر
تویه کردند که قدرت آمریکا در حا افو است .پیامد افو هژمدونی یهدانی آمریکدا ،عددم قددرت
تصمیمگیری است که در حوادث خاورمیانه رخ داد .آمریکا ،ماندد گذشمه برنده یدگهدا نیسدت و بده
هر اقدامی در خاورمیانه دست زند ،بازنده خواهد بود .این امر خطرناک است زیرا میتواند به اقدامات
تخریبی احمقانه از سوی آمریکا بیدجامد .امروزه ،هیچین از نیروهای قدرتمدد مؤثر در خاورمیانه نظیر
سوریه ،عربسما سعودی ،عرا  ،ایرا و ...از آمریکا تبعیت نمیکددد» (گروهدی از نویسدددگا :1398 ،
.)48-49

1. Russell A. Berman
2. James Petras
3. Immanuel Wallerstein
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 -2-3جوزف نای (نظریهپرداز قدرت نرم) و مسئله اضمحالل قدرت نرم آمریکا:
یوزف نای از ممفکرا و بدیا گذارا اصلی نظریۀ نولیبرالیسم در روابط بین الملل است (دانشنیدا،
 )67 :1392و بر اساس مطالعات و تحقیقات یهانی توسط مؤسسات نظرسدجی اع م میکدد که قدرت
نرم آمریکا کاهش یافمه است (نای .)2019 ،نای در مقالهای با عدوا «دونالد ترام ،و افو قدرت ندرم
آمریکا »1اشاره بر کاهش مؤلفهها و مداب قدرت نرم آمریکا دارد (نای .)2018 ،در این گدرارش آمدده
است «دوره ریاست یمهوری دونالد ترام ،قدرت نرم آمریکا را فرسوده کرده است .تدهدا  30درصدد
از افرادی که از  134کشور در ین نظرسدجی مؤسسه گالوپ شرکت داشمدد ،نگاه مطلدوبی نسدبت بده
ایاالت ممحده در دورا ریاست یمهوری ترام ،دارند که این میرا در مقایسه با دورا باراک اوبامدا،
حدود  20درصد کاهش یافمه است .نمایج نظرسدجی مرکر پیو نیر حداکی از آ اسدت کده چدین بدا 30
درصد محبوبیت با آمریکا رقابت نردیکی دارد .در یدن نمایده انگلیسدی بده ندام «قددرت ندرم  »30نیدر
یایگاه آمریکا از رتبه او در  ،2016بده رتبده سدوم در  2017رسدیده اسدت .حامیدا ترامد ،در پاسد
می گویدد که قدرت نرم اهمیت ندارد .قدرت نرم بیش از آنکه ممکی بر زور و پرداخت هریده باشد ،بر
مبدای یاذبه است .این قدرت ،مردم را مجبور نمدی کددد بلکده آندا را در برمدی گیدرد .در سدطح یدن
خانواده ،پدر و مادر خردمدد می داندد که اگر به یای اتکای صرف بده کمدن ،پدو تدوییبی و گدرفمن
سوییچ ماشین ،الگوهدای صدحیح ارزش هدای اخ قدی بدرای فرزندانشدا باشددد ،قدرتشدا بیشدمر و در
بلددمدت کارآمد خواهد بود .رهبرا سیاسی نیر از مدت ها پیش به این امر پی برده اند که قدرت ناشی
از توانمددی تعیین دسمور کار و مشخص کرد چارچوب ین مدازعه حاصل می شود .اگر بموانم شدما
را در شرایطی قرار دهم که آنچه را که میخواهم ،شما هم بخواهید که انجدام دهیدد ،در ایدن صدورت
مجبور نخدواهم شدد کده شدما را مجبدور کددم آنچده را کده نمدی خواهیدد ،از سدر ایبدار انجدام دهیدد.
درصورتیکه آمریکا ارزش هایی را نمایددگی کدد که مطلوب دیگرا است ،میتواندد در چمدا هدا و
هویجهای خود صرفهیویی کدد .سیاستهای داخلی یا خاریی که ریاکارانه ،پرنخوت و بیتفاوت بده
عقاید دیگرا به نظر برسد یا بر فهم اندکی از مداف ملی ممکی باشد ،می تواندد قددرت ندرم را تضدعیف
کدد .بهعدوا نمونه ،کاهش قابل تویه یاذبه آمریکا در افکار عمومی که پس از حملده عدرا رخ داد،
واکدشی بود به دولت بوش و سیاست هایش تا کلیت آمریکا .یدگ عرا اولین سیاست دولمی نبود که
ایاالت ممحده را از محبوبیت انداخت .در دهه  ،70بسیاری از افراد در سراسدر یهدا نسدبت بده یددگ
1. Donald Trump and the Decline of US Soft Power
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ویمدام معمرض بودند و ویهه یهانی آمریکا بازتابی از نامطلوب بود این سیاسدت بدود» (ندای1396 ،
نای .)1 :2018 ،یوزف نای در پژوهشی دیگر با بهرهگیری از آمارهای یهانی نشا میدهد بسیاری از
شاخصها در حا حاضر حاکی از کاهش و افو قدرت نرم آمریکا در سراسر یهدا اسدت .حمدی در
اروپا نیر قدرت نرم آمریکا به شدت کاهش یافمه است که تحریم کاالهای آمریکایی و حمی تظاهرات
ضد ترام ،نمونههایی از آ است (بخمیاری 1397 ،و بولمن تحلیلی نبأ.)25-27 :1399 ،

 -4زمينههای داخلی و خارجی زوال قدرت نرم آمریکا
 -1-4زمينههای داخلی:
 -1-1-4مخدوش شدن سبک زندگی و رؤیای آمریکایی:
ایدداالت ممحددده بددا هدددف صدددور ایدددئولوژی و ارزشهددای آمریکددایی و یکسددا سددازی فرهدگددی
بینالمللی ،با حضور در مداطق مخملف و بیتویهی به تفاوتهای اقمضایی در مداطق مخملف ،به اعما
قدرت پرداخمه و سببساز تدش در این مداطق شدده اسدت (دهشدیری .)60 :1397 ،بده تعبیدری« ،طدرح
مارشا با ایجاد یذابیت برای فرهدگ و سیاست های اقمصادی آمریکا سدبب افدرایش قددرت ندرم ایدن
کشور در اروپای غربی پس از یدگ یهانی دوم گردید زیرا این کشدورها بدا پدذیرفمن سیاسدت هدای
اقمصادی آمریکا نظیر فدرالیسم ،بازار آزاد و دموکراسی ،تحت تأثیر ارزشها و هدجارهای فرهدگی آ
قرار گرفمه و به تب سبن زندگی آمریکایی نیر به سراسر یامعه اروپا نفوذ کرد .عد وه بدر کشدورهای
مذکور ،در همین دورا ژاپن نیر به علت دریافت کمن های اقمصدادی ،نظدامی و گسدمرش دیپلماسدی
عمومی کام ً تحت نفوذ سبن زندگی و فرهدگ این کشور قدرار گرفدت .بدر همدین اسداس مدیتدوا
گفت تدها یذابیت فرهدگی نمی تواند عاملی برای ارتقای قدرت نرم آمریکا باشد ،بلکه مداب اقمصدادی
و توانمددی مالی در این زمیده از اهمیت بیشمری برخوردارند .مفهوم مذکور به موقعیمی اشاره دارد کده
در آ کشوری به طور آشکار از مداب و توانمددی بیشمری به نسبت دیگر کشورها برخوردار باشدد .بده
اعمقاد سیاستمدارا این کشور ،ایجاد نهادهای بینالمللی میتواند سبب افرایش مشروعیت سیاستهدا
و سبن زندگی این کشدور در سراسدر یهدا بدهخصدوص در میدا کشدورهای اروپدای غربدی شدود»
(ماهپیشانیا  .)9-10 :1392 ،این در حالی است که امروزه سبن زندگی آمریکایی با انمقدادات زیدادی
همراه است و دیگر قدرت بازآفریدی قدرت نرم فرهدگی بدرای آمریکدا را نددارد .بدر اسداس مطالعدات
دلیرپور (« )1391در اروپا انمقداد از سدبن زنددگی آمریکدایی در اواخدر سدده هجددهم و اوایدل سدده
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نوزدهم ،هدگامی که ایاالت ممحده به تدریج شروع به گسدمرش قددرت اسدمعماری خدود کدرد ،شدکل
گرفت .این رویکرد در ابمدا بیشمر ماهیت فلسفی داشدت و انمقداد از عددم سدلیقه ،لطافدت و مددنیت در
عادات و زندگی روزمره آمریکاییا را بریسمه میکرد .نویسدددگانی چدو چدارلر دیکددر و فرانسدس
تروپو  ،آمریکاییها را همچو انسا های خشن و بیتفاوت نسبت به رویههای مدنی و فاقد نراکت در
برخوردهای ایمماعی تصویر می کردند .مارتین چازلویت اثر چارلر دیکدر ،یکی از گرنده تدرین طدرهدا
علیه سبن زندگی آمریکایی است .این رویکدرد انمقدادی در نخسدمین مراحدل شدکل گیدری ،فرهددگ
اروپایی را در برابر آمریکای بی فرهدگ ولی پرمدعا قرار مدی داد .تضداد بدین آنچده اروپاییدا فرهددگ
عالی اروپا در برابر فرهدگ عوامانه آمریکا مینامیدندد ،بعددها صدبغه ملدیگرایانده و مقاومدت در برابدر
سیاست آمریکایی کرد دیگر فرهدگ ها به خود گرفت و به درو مایه اصدلی گفممدا ضددآمریکایی
در اروپا تبدیل گردید .یدای از بحث رقابت ،نقادا سده ندوزدهمی آمریکدا بدر ایدن بداور بودندد کده
مادی گرایی و صدعت باوری آمریکایی ها برای عق نیت و سبن زندگی اروپایی کشدده است .بدر ایدن
اساس ،اروپا با تعابیر زیباشداخمی توصیف می گردید و در برابر مادی باوری و صدعت باوری آمریکاییا
قرار داده میشد .گفمما معمقد به دوگانه اروپای بافرهدگ و آمریکای بیذو  ،مدتها است که دیگر
فقط گفمما روشدفکرا محافظه کار اروپایی نیست و امروز در یدبش ضد یهانی شد هویددا اسدت.
نقد عمیق تر را می توا در آثار مکمب فرانکفورت مشاهده کرد .اعضای مکمب فرانکفدورت در دورا
یدگ یهانی دوم از شر فاشیسم به آمریکا پداه بردند ولی در آنجا بددین نمیجده رسدیدند کده «فرهددگ
پاپ» آمریکایی نیر بسیار ایددئولوژین بدوده و در خددمت پیشدبرد مدداف سدرمایهداری آمریکدا اسدت.
صدای فرهدگی ،تحت کدمر شرکت های معظم ،طبق ضرورت های تولید انبوه ،سازما دهدی شددهاندد،
آ ها پشت سر هم محصوالت تولید انبدوه را روانده بدازار مدیکدددد کده مویدد ندوعی سیسدمم تجداری
فرهدگی است که بهنوبه خود ارزشها ،سبن زندگی و نهادهای مربوط به «سبن زنددگی آمریکدایی»
را به فروش میرساند که باعث اطاعتپذیری ،انفعا و بیتفاوتی گردیده با ایجاد نوعی شبه فردگرایی
زمیده را برای دست کاری و چیرگی ایدئولوژی طبقه حاکم در آمریکا مساعد می سدازد .گسدمرش ایدن
نوع آگاهی در یها باعث تضعیف ارزش های فرهدگی و پیدایش تضاد ارزشی در عرصه نظر و عمدل
سیاسی و فرهدگی این کشور گردیده است .بدینسا می توا گفدت قددرت ندرم آمریکدا ،چیدری یدر
تخدیر ملتها و یلوگیری از پیدایش آگاهی سیاسی واقعی در داخل و خارج از این کشور نیسدت .در
قر بیسمم ،نقد آمریکا بیشمر یدبه سیاسی به خود گرفت که ناشی از ظهور آمریکدا در مقدام ابرقددرت
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این سده بود که آمریکاییدا همچدو امپریالیسدتهدای یدیدد

تصویر شدند .ریمرر با طرح مفهوم مکدونالدیراسیو به سیاست یکپارچه سازی و تأثیر تدرویج فرهددگ
مصرف باوری بر اندیشه ها و رویکردهای سیاسی پرداخت و اندیشده هدای مکمدب فرانکفدورت در ایدن
زمیده را پیش برد» (دلیرپور .)49-50 :1391 ،در یدن یمد بدددی بایدد اشداره کدرد کده «دیددگاههدای
یایگرین» یکی از عوامل فرسایش رؤیای آمریکایی بهعدوا بسمر قدرت نرم فرهدگی آمریکایی است.
«برخ ف دهه  ،1990اکدو یها الگوهدای یدایگرین ایممداعی و اقمصدادی را مددنظر دارد رؤیدای
آمریکایی در دنیا دیگر دیدگاهی مدحصربهفرد نیست» (مرادی و امانلو.)142 :1392 ،
 -2-1-4چالشهای سياسی -اجتماعی داخلی آمریکا (ازدیاد نارضایتی عمومی درونی):
هر کدشگری برای تأمین مداف خود در قالب ویودی و غیرویودی ،نیازمدد انسجام داخلی معقدو
است .بازیگری که نمواند در بعد داخلی با تویه به نظام سلسلهمراتبی و امکا قدرت مشروع ،نسبت بده
ایجاد ثبات ،انسجام و رفاه عمومی اقدام کدد ،نمیتواند در صدحده بدینالملدل دارای اقمددار مرکدری و
ایفدداگر نقددش مددؤثر و نافددذ باشددد« .در واق د  ،اقمدددار ایممدداعی ،سیاسددی و اقمصددادی در داخددل ،حددس
اعممادبه نفس را برای بازیگر هژمو در عرصه بینالملل ایجاد میکدد .در این صورت ،قددرت هژمدو
ضمن تویه فرایدده به افکار عمومی داخلی ،اهداف و مداف عمومی را مدنظر قرار میدهد .قددرتی کده
در بعد داخلی از انسجام ملی الزم برخوردار نبوده و با تدش موایه باشد ،نه تدها امکا اعما نقش مؤثر
بینالمللی مطلوب و کارآمد را نخواهد داشت بلکه مشک ت درو زا میتواند هویت یمعدی آ را در
عرصه بینالمللی با تهدید موایه سازد .در این صورت ،اگر بازیگر سلطهیو از بعد داخلی دچار بحرا
شود و نمواند آ را مدیریت کدد یا بحرا داخلی برای مدتی هرچدد کوتاه روند معمولی رو به توسدعه
را با چالش موایه سازد ،زمیدۀ افو آ فراهم میشود .در این رهگذر ،موایهۀ ایاالت ممحده بهعددوا
بازیگر اصلی نظام سلطه با مشک ت ،بحرا ها و محدودیتهای داخلی ،روند سلطهگدری آ را دچدار
مشکل کرده و مویب شکلگیری نظرهایی دربارۀ دالیل افو آ در محافل آکادمین شده است .در
این زمیده ،پس از حادثه یازده سپمامبر ،زمانی که قدرت افسدانهای آمریکدا تهدیدد شدد ،در اکمبدر سدا
 2001میخائیل هایر کارشداس بدیاد هریمیج در گرارشی به نام «پدرسداالر» اظهدار داشدت پددج مشدکل
اساسی آمریکا را در سراشیبی سقوط قرار داده است .از مدظر افو قدرت نرم آمریکدا ،مشدکل اساسدی
ایاالت ممحده کاهش شاخص بازدهی آموزشی این کشور است .بر اساس گدرارش هدایر 75 ،درصدد
دانشآموزا آمریکا قادر به رعایت اسمانداردهای خواند و نوشدمن نیسدمدد .چهدار عامدل دیگدر افدو
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قدرت آمریکا عبارتاند از :افرایش سلطه دولت بر اقمصاد به میرا بیش از بیست درصد و رشد هریده-
های بخش دولمی بهعددوا ندوعی بیمداری مهلدن در اقمصداد آمریکدا ،افدرایش وابسدمگی بده دیدو و
بدهکاری همگانی اعم از خانوادهها ،یامعه و دولت ،انفجار بدهی بینالمللدی بدهعددوا مسدبب رکدود
اقمصادی و رشد مدفی در تراز بازرگانی و بحرا اندرژی بدا تویده بده افدرایش مصدرف روزانده نفدت و
کاهش ذخایر نفمی و گاز طبیعی .برژیدسکی در کماب «چشمانداز اسمراتژین آمریکا و بحدرا قددرت
یهانی» اشاره دارد که قدرت آمریکا در خارج وابسمه به توانایی موایه شد با مشک ت داخلی است.
وی با بیا بدهی فرایدده دولمی و عمومی آمریکا و نظام مالی معیوب در ایدن کشدور معمقدد اسدت ایدن
نظام زیا های اخ قی یدی و واکدشهای خشدمگیدانهای را در داخدل آمریکدا در پدی دارد و تشددید
معض ت ایمماعی آمریکا ،یذبه این کشور را در سطح یها کمفروغ میکدد .افرو بر این ،نابرابری
فرایددە درآمدها همراه با کاهش تحرک ایمماعی ،در درازمدت خطری یدی برای وفا ایممداعی و
ثبات دموکراتین ایجاد خواهد کرد .این مهم ،تداوم سیاست خداریی آمریکدا را بده شدکلی مدؤثر ،بدا
مشکل موایه میکدد .ادامه این روند ،آمریکا را در ردیف کشورهای دارای بداالترین میدرا ندابرابری
درآمد و ثروت قرار داده و آ را صاحب باالترین میرا نابرابری در بین کشورهای توسعه یافمه عمددە
یها میکدد .افرایش میرا نابرابری درآمدها اگر با تحرک ایمماعی همراه نباشد و مدجر به رکدود و
سکو در یامعه شود ،پیامدهای زیانباری را برای قدرت نرم آمریکا در بر خواهد داشت .مشکل دیگر
آمریکا در عرصه داخلی ،اط عات بسیار اندک مردم ایدن کشدور در مدورد یهدا اسدت .حقیقدت آ
است که آمریکاییها به شکل نگرا کدددهای اط عات اندکی دربارۀ یغرافیدای یهدا  ،مسدائل روز و
حمی لحظههای تعیین کددده تاری یها دارند واقعیمی که تا حدودی به دلیل نظدام آموزشدی عمدومی
ناکارآمد آمریکا است .از دیدگاه برژیدسکی ،میرا بیاط عی مردم آمریکا به واسطه نبود گرارشهای
حاوی اط عات مفید دربارۀ مسائل بینالمللی که باید در دسمرس عموم قرار گیرد ،تشدید شدده اسدت.
تأثیر فرایددە این بیاط عی گسمرده آ است که عموم مردم را مسمعد فریب خورد بهواسطه ترس به-
ویژه هراس ناشی از حم ت تروریسمی میسازد .این مسئله بهنوبه خود احمما مایرایوییهای زیا بار
را در عرصه سیاست خاریی آمریکا افرایش میدهد .در مجموع ،سطح پایین اط عات عمومی مدردم،
سبب ایجاد فضایی در عرصه سیاست خاریی شده است کده بیشدمر بدرای ظهدور دیددگاههدای افراطدی
سادهانگارانه مساعد است امری که برای گروههدای ذینفد و البدیگدرا  ،مطلدوب قلمدداد مدیشدود.
دربارۀ بحرا های داخلی آمریکا نیر بحرا اقمصادی و کاهش نقدش قددرت نخبگدا مدالی و تجداری،
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مشک ت آموزشی ،بدهیها و  ...از یمله بحرا های این کشور است .یکدی از پیامددهای ناکارآمددی
سیسمم سیاسی آمریکا ،کاهش رضایممددی مردم از اوضاع کشورشا و فرسایش قدرت نرم این کشور
است» (دهشیری.)56-58 :1397 ،
 -3-1-4شکلگيری جنبشهای اجتماعی جدید
بر اثر فعالیت یدبشهای ایمماعی یدید که از دهه  ،1960تحت عداویدی همچو یدبشهای ضدد
یدگ ،حامی حقو بشر و آزادی یدسیمی شکل گرفمدد ،مشک ت فرهدگی و ایمماعی بسدیار زیدادی
برای کشور آمریکا و قدرت نرم این کشور به ویود آمدده اسدت« .ایدن یددبشهدا در بلددمددت بدا بده
چالش کشید نمادهای سیاسی ،اقمصادی و فرهدگی آمریکا ،میتواندد بر مداب قدرت ندرم ایدن کشدور
ضربات یبرا ناپذیری وارد کددد .در این رابطده مدیتدوا بده یددبش وا اسدمریت اشداره کدرد کده در
اعمراض به نمادهای سرمایهداری آمریکایی شکل گرفت .این یدبش که از وضعیت نفوذ و تأثیر پو بر
نمایددگا آمریکا ،طم شرکتهدای خصوصدی و ثروتمدددا  ،فسداد دولمدی ،کمدن مدالی دولدت بده
مؤسسات برر

وا اسمریت ،انحصارگرایی اقمصادی ،نقض آزادی بیا  ،زیدر سدلطه بدود رسدانههدا،

بیکاری ،مصادره ام ک ،نابرابری فرایدده دسممردها ،تبعیض نژادی و یدسیمی ،نادیدده گدرفمن حقدو
زندانیا  ،کشمار و شکدجه غیرنظامیا بیگداه در خارج از کشور ،تولید تسلیحات کشماریمعی ،محیط-
زیست روبه زوا  ،تداوم وابسمگی به نفت ،وضعیت کارگرا  ،شدیوههدای اعطدای وام باندن یهدانی و
بدهی دانشجویا ناراضی نیر نشا دهدده قدرت رو به افو این کشور در زمیددههدای مخملدف سیاسدی،
اقمصادی ،فرهدگی و ایمماعی است» (ماهپیشانیا .)23-24 :1392 ،
 -2-4زمينههای خارجی:
 -1-2-4ظهور قدرتهای جدید در برابر سياست یکجانبهگرایی آمریکا:
یکی از مهمترین شاخصههای افو قدرت آمریکا را میتوا ایجاد قدرتهای نوظهدور در روابدط
بینالملل و ت ش آنا برای گسمرش فضای چددیانبهگرایی در برابر سیاست ینیانبهگرایدی آمریکدا
مشاهده کرد .در این میا نیر « روسیه ،هدد ،برزیل و چین چهار قدرت در حا ظهور یها هسمدد که با
به قدرت رسید آنا در صحده یهانی ،معادله یدیدی در یها شکل گرفمه که تفکر آمریکایی را به
شدت مدروی کرده است .این مسئله در شرایطی از اهمیت بیشمر برخوردار شده که همزما بدا رشدد و
توسعه اقمصادی گسمردۀ این کشورها و افرایش سهم آنا در اقمصاد سیاسی بینالمللی ،مخالفت آشکار
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آنا با سیاستهای برتریطلبانه آمریکا نیر تشدید شده است .در واق  ،این کشورها اگرچده تدا ابمددای
قر بیستوین بیشمر بر اساس رشد بسیار زیاد اقمصادشا مورد تویه قرار میگرفمدد ،اما پس از سدا
 2001و ت ش های آنا برای مشارکت مسمقیم و مؤثر بر تحوالت یهانی در حفظ صلح و امدیت بدین-
المللی و مسائلی ماندد مخالفت با اقدام ینیانبهگرایانه آمریکا در یدگ عرا  ،پرونده هسمهای ایدرا
و مسئله فلسطین و گسمرش فعالیتهای این کشور در سازما های بینالمللی و مدطقدهای و ...نشدا داده
است که نظام بینالملل به سمت چددیانبهگرایی حرکت کرده است .در این شرایط با قددرت رسدید
کشورهای یدید ،شرایط آمریکا در معادالت سیاسی یها  ،افو شدید قددرت یهدانی آمریکدا را بده
دنبا داشمه است و لذا تعام ت دیپلماتین و مد های اقمصادی نویدی باید یایگرین شوند .این مسدئله
با تویه به اینکه این کشورها هیچ ترسی از اظهار آشدکار مخالفدت خدود بدا سیاسدتهدای آمریکدا را
ندارند ،بر پیچیدگی و گسمردگی چالشهای یدید قدرت نرم آمریکا در یها افروده است .مجموعه
این شرایط سبب شده است که از حضور مؤثر و مسمقیم آمریکا حمی در حوزههای نفوذ سددمی آ نیدر
کاسمه شود .در این زمیده ،تضعیف قدرت آمریکا را میتدوا بدا بررسدی وضدعیت سیاسدی و اقمصدادی
آمریکای التین که حیات خلوت آمریکا محسوب میشود و روابط ایدن کشدورها بدا آمریکدا مشداهده
کرد .چدانچه تقویت دولتهای آمریکاسمیر در این مدطقه در کشورهایی ماندد کوبا ،ونروئ  ،بولیدوی،
نیکاراگوئه و سیاستهای مقابلهیویانه آنا در برابر آمریکدا و روابدط گسدمرده آندا بدا ایدرا و سدایر
قدرتهای برر

بهویژه چین نشا دهدده تضعیف موقعیت آمریکا در این مدطقه است و با حضور سایر

قدرتهای برر

و بهویژه چین باعث نگرانی آمریکا و فرسایش قدرت ندرم ایدن کشدور شدده اسدت»

(یاودانیمقدم و امیری.)15-16 :1389 ،
فرید ذکریا در کماب یها پساآمریکایی اشداره مدیکددد «در آیددده نردیدن ،آمریکدا نده رهبدری
اقمصادی و ژئوپلیمیکی یها را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهدگ آ چیره خواهد بود .او خیدرش
دیگرا به معدای رشد کشورهایی چو چین ،هدد ،برزیل ،روسیه و بسیاری دیگر را تحو بررگی می-
داند که یها را در قالبی نو خواهد ریخت .وی از این تحو با عدوا یابهیایی برر

یداد مدیکددد»

(دهشیری .)50 :1397 ،در آسیا ،چین بهعدوا رقیب بالقوه در مقابل قدرت نرم آمریکا ظاهر شده است
و با تداوم رشد اقمصادی این کشور و اع م آغاز رواج و گسمرش ارزشها ،آداب و رسدوم و فرهددگ
چیدی در پکن ادامه مییابد .مقامات رسمی و دیپلمداتهدای چیددی بدرای همسدایگا خدود در آسدیای
یدوب شرقی این ایده را عدوا میکددد که چین در حا تبدیل شد بده یدن قددرت برتدر اسدت و از
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دنیایی چددقطبی حمایت میکدد که در آ  ،هیچ کشوری در امور کشورهای دیگر دخالت نمدیکددد
این پیام به روشهای گوناگو انمقا مییابد .در حا حاضر رادیو بینالمللی چین  24ساعمه در مدطقده
یدوب شرقی آسیا برنامه دارد و پکن به شدت بودیه کمنرسدانی بده بخدشهدای زیدادی از آسدیا را
افرایش داده است و تعداد زیادی از دانشدجویا و مقامدات اداری را بدرای سدفرهای مطالعداتی از کدل
مدطقه آسیا یذب کرده است .با بهرهگیری از این دیپلماسی عمومی ،کمدنهدای توسدعهای ،افدرایش
برهمکدشها با سازما های چددیانبه ماندد «آ.ث.آ » و اقدامات دیگر ،پکن بر مداف دویانبه و تدرویج
دیدگاه چددقطبی در دنیا تأکید داشمه و در حا کم اهمیت یلوه داد تمایل خود بده تسدلط بدر مدطقده
است .این دیپلماسی چین با نقش نامحسوس و ناآشکاری که آمریکا بهعدوا کشوری ینیانبهگدرا و
غیرآسیایی بازی میکدد و ارائه برنامه کار مبدی بر عدم تویه به مداف کشورهای آسدیایی تفداوت دارد.
موفقیتهای چین تا حدودی به علت تمایل این کشور به مشارکت در مداسبات چددیانبه آسیایی است
که برگرفمه از ابمکار عمل واحد پو چیانگمایی (شبکه دویانبه پولی بر اساس توافقدامههای تهاتری)
برای سرا آسیای شرقی ست که اهمیت زیادی پیدا کرده است .احساسات عمدومی در سرتاسدر آسدیا
نسبت به چین مطلوبتر شده و شرکتهای چیدی در حا مبادله با کشورهای خاریی بدوده ،کاالهدای
بازرگانی خود را به فروش میرساندد .طبق نظرسدجی مؤسسه لوی ،تقریباً  70درصد از اسمرالیاییهدا بدا
دیدی مثبت به چین مینگرند (مرادی و امانلو.)143-144 :1396 ،
 -2-2-4کاهش تأثير بر نهادهای مالی و اقتصادی بينالمللی:
مددنکددوی در کدددار عددواملی ماندددد کودتاهددای سددیا در کشددورهای مخملددف ،یدددگ ویمدددام،
شکدجه گاه های آمریکا پس از یدگ عرا و افغانسما و حم ت پهپادی این کشور ،نقش چدین را در
افو هژمونی آمریکا پررنگ مدی داندد .او معمقدد اسدت چدین بدا سداخمن نظدم یهدانی مدوازی بدا نظدم
آمریکایی ،سازما های تحت سلطه غرب در دنیا را به چالش کشیده است .از نظر او سازما همکداری
شانگهای (به یای ناتو)« ،بانن سرمایه گذاری زیرساخت آسدیا» (بده یدای صدددو یهدانی پدو ) و
«پیما شراکت اقمصادی یام در مدطقه» (به یای  )TPPنهادهای ممداظری هسمدد کده چدین بده یدای
سازما های غربی ایجاد کرده است (گروهی از نویسددگا  .)48 :1398 ،به هر حا اولدین نشدانه افدو
قدرت آمریکا در نظام بینالملل ،تضعیف یایگاه اقمصادی آ در مقایسه بدا سدایر قددرتهدای بدرر
است زیرا «از ین سو یکی از مهم ترین انواع دسمیابی به قدرت برتدر و مسدلط در روابدط بدینالملدل و
حفظ یایگاه هژمونین ،قدرت اقمصادی و تسلط بر سرمایه ،بازار و تکدولوژی است و از سوی دیگدر،
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میا قدرت اقمصادی ین کشور و یایگاه آ در سیاست بینالملل رابطه کام ً مسدمقیمی ویدود دارد.
بااینویود ،قدرت نرم اقمصادی آمریکا به دالیل ممعددی از دهه  1970می دی رو به افدو گدذارده و
در تحوالت پس از یازده سپمامبر و بحرا مالی سا های اخیر ،با مشک ت عدیدهای موایه شده است»
(یاودانیمقدم و امیری .)7 :1389 ،به دنبا بحرا اقمصاد یهانی ،ایجاد چالش برای مشروعیت اقمصاد
بازار آزاد و مد سرمایهداری لیبرا دموکراسی ،نقش چین در نهادهای بینالمللی نظیر صدددو بدین-
المللی پو  ،بانن یهانی یا گروه بیست افدرایش یافمده و در مقابدل از قددرت نفدوذ کشدور آمریکدا در
نهادهای مذکور که ویوه مالی ،تجاری و اقمصادی دارند ،کاسمه شده است .ع وهبراین ،شدکلگیدری
نهادهای مدطقهای و بینالمللی یدیدی هماندد سازما همکاری شانگهای که همگی نشا از حرکت
یها به سوی نظام چددقطبی دارد ،عامل دیگری در زمیدۀ افو قدرت نرم آمریکا محسدوب مدیشدود
(ماهپیشانیا  .)23 :1392 ،مؤسسه پورتلدد آمریکا مطابق با یافمه های تحقیق سا  ،2019تأکیدد مدیکددد
شعار ترام ،مبدی بر «او آمریکا» 1از یمله عوامل کاهش نفوذ آمریکا در عرصه یهانی و سقوط رتبه
این کشور در میا پدج قدرت برتر قدرت نرم یهدا قلمدداد شدده اسدت .همدا طدور کده در گدرارش
مؤسسه پورتلدد نیر آمده ،سیاست های تجاری ینیانبه آمریکا ،عامل اساسی فرسدایش تددریجی نظدم
بین المللی مبمدی بر قانو بوده است .خروج از پیمدا مشدارکت تدرانس-پاسدیفین ،مدذاکره مجددد در
مورد نفما ،تهدیدات یدید تعرفه ای علیه مکرین ،وضد تعرفده هدای سددگین فدوالد و آلومیدیدوم علیده
کشورهای دوست و ممحد و تضعیف سازما تجارت یهانی نیر از یمله عوامل مدؤثر دیگدر برشدمرده
شدهاند (مرکر دیپلماسی عمومی یو اس سی .)2019 ،کریسموفر لین توضیحات مفصلی درباره عوامل و
ریشه های افو هژمونی آمریکا ارائه کرده است .وی ظهور چین را نخسمین و مهم تدرین عامدل در ایدن
افو می داند .لین نوشمه است« :امروزه سمو های نظدامی ،اقمصدادی و سدازمانی کده نگهدارندده پکدس
آمریکانا (سلطه آمریکا) بوده اند ،توسط چین به چالش کشیده شده اند» (گروهی از نویسددگا :1398 ،
.)50
 -3-2-4توسعه اندیشه «ضدیت با آمریکا» یا «آمریکاستيزی» در افکار عمومی بينالمللی:
زندگی امروزه بشر شاهد حضور مظاهر تمد آمریکا در عرصده هدای مخملدف خدود از فرهددگ و
سیدما گرفمه تا موسیقی و تفریح ،از مدهای لباس تا عادتهای غذایی و از سیاست تا اقمصاد ،اینها همه
بیددانگر حضددور فرهدددگ و تمددد آمریکددایی اسددت امددا در دو دهدده اخیددر بددا ظهددور و تقویددت پدیددده
1. First America

افول قدرت نرم آمريکا؛ ديدگاهها و زمینهها

79/

آمریکاسمیری موایه هسمیم (کریمخانی .)241 :1389 ،حاکما آمریکا با آگاهی از تغییر موازنده نظدام
یهانی به اقداماتی مموسل میشوند تا آهددگ تغییدر معدادالت را خدود بدوازندد .در ایدن حدا  ،کداهش
قدرت نرم آمریکا و افرایش رو بده ترایدد مدوج آمریکداگریری و آمریکاسدمیری بدرر تدرین چدالش
ابرقدرت رو به افولی است که خود ،قدرت نرم را دسمورالعمل مقابله با کشدورهای مخدالف قدرار داده
است (مرادی و امانلو .)135 :1392 ،ضدیت با آمریکا زمیده دشمدی نسبت بده ایداالت ممحدده و یامعده
آمریکا ،همچددین انمقدادی بدی رحمانده نسدبت بده نهادهدای ایممداعی ،اقمصدادی و سیاسدی سددت هدا و
ارزش های آمریکا است .ضدیّت با آمریکا فقط به معدی انمقاد از آمریکا نیست ،بلکه ممضمن ایدن بداور
ماندگار است که آمریکا کشوری شیطا صدفت و شدرور اسدت .طدی دهده  ،1980در اوج مرحلده دوم
یدگ سرد و با شدت گرفمن مداخ ت پی درپی آمریکا در آمریکای التین ،ویهه ملی این کشدور در
یها به دلیل سیاستهای مداخلهیویانهاش به شدت مخدوش گردید .در دورا بیل کلیدمو سعی شد
این ویهه تا حدودی برای آمریکا ترمیم گردد که با موفقیت هایی نیر همراه بود اما سیاست های بدوش
پس از وی آمریکاسمیری را شدت و عمدق بیشدمری بخشدید .آشدکار اسدت کده آنچده از آ بدهعددوا
آمریکاسمیری یاد می شود ،محصو عملکرد دولت بدوش یدا اوبامدا نبدوده بلکده انعکاسدی از مواضد و
عملکرد واشدگمن در قبا رویدادهای گوناگونی است که طی چددین دهه گذشمه ذهدیت سایر ملت ها
و کشورها را به آمریکا شکل داده است (دلیرپور.)50 :1391 ،
 -4-2-4مخالفت با فرهنگ و ارزشهای آمریکایی در جوامع شرق و غرب:
بسیاری از سیاست مدارا آگداه ،نسدبت بده ارزش هدای فرهدگدی و نقدش آ هدا در شدکل داد بده
ادراکهددا و برداشددتهددا آگدداهی داشددمهانددد .آ دسددمه از عداصددر فرهدددگ ملددی کدده در مطالعدده
سیاست گذاری های بین المللی مورد تویه هسمدد ،معموالً عداصری هسمدد که به صورت نهادها در نظام
سیاسی عمل می کددد .برخورداری برخی از کشورها مثل آمریکا از امکانات عظیم رسانه ای با تویه بده
کار ویژه ممدوع آ ها در دیپلماسی فرهدگی ،نقش بسیار مهمی در تأمین قدرت نرم برای ایدن کشدورها
به دنبا داشمه است .قدرت فرهدگی با میرا تأثیر و نفوذ آ تعیدین مدی گدردد .میدرا قددرت و اقمددار
فرهدگ را میتوا برحسب دو معیار مهم ،تعیین کرد :تعداد اعضای ممعهد بده ارزشهدای غالدب و نیدر
میرا تعهد به ارزشهای غالب .اگر رضایت و توافق در مورد اهمیت ارزشها و باورهای مویود داشمه
باشد ،آ فرهدگ ،قوی و اگر توافق ویود نداشمه باشد ،آ فرهدگ ،ضعیف است .این وظیفه مهدم را
کشورها از طریق دیپلماسی فرهدگی فعا به کمن رسانه ها انجام می دهدد بدابراین دیپلماسی فرهدگدی
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از راهکارهای مهم اعما قدرت نرم در سیاست بدینالملدل تلقدی مدیشدود» (عیوضدی و پارسدا:1392 ،
.)107-108
بدا بر آنچه نظریهپردازا مکمب سازهانگداری معمقدد هسدمدد ،روندد تحدوالت از آغداز هدراره سدوم
تاکدو حاکی از تأثیرات قدرت فرهدگی معطوف به قدرت نرم در عرصه تصمیمگیری و اعما قدرت
در قلمرو سیاست یهانی است که ایاالت ممحده با برخورداری از این عداصدر بدرای گسدمرش و ایجداد
ین همسا سازی فرهدگی ،نوعی تشمت در سایر هویتها و فرهدگهای غیرغربی ایجداد کدرده اسدت
که بازخورد آ تبعات و پیامدهای نامطلوبی هم برای سایر کشورها داشمه و هم این تشمت گریبا خود
ایاالت ممحده را گرفمه است .در این میا  ،تدشهایی درو فرهددگ آمریکدا ویدود داشدمه و دارد کده
قدرت نرم این کشور را محدود میسازد .در اواسط دهه  90می دی 61 ،درصد فرانسویها 45 ،درصد
آلمانیها و  23درصد از ایمالیاییها ،فرهدگ آمریکا را بهعدوا ین خطر یدی برای فرهددگ خدودی
معرفی کردند .در خاورمیانه نیر دودلی و تردید نسبت به فرهدگ آمریکایی ،باعث تحلیل و محدودیت
هرچه بیشمر قدرت نرم آمریکا شده است .در حدا حاضدر ،در خاورمیانده نیدر تلویریدو و شدبکههدای
ماهوارهای بسیاری راهاندازی گردیده اند که بیش از هر چیر بیانگر گریر این کشورها از فرهدگ القایی
آمریکا و بازگشت به خود است .به طور مثا  ،راهاندازی شبکه الجریره قطر و العالم یمهوری اسد می
ایرا  ،تأثیر سیاسی بسیار قدرتمددی بر خدثیسازی سیاستهای فریبدده فرهدگی و سلطهطلبانده آمریکدا
داشمه است (کمابی و دیگرا  .)117-118 :1391 ،بررسی روی مارکهای تجداری نشدا داد در زمیدده
شرکتهای بازاریابی ،اطمیدا به مارکهدای تجداری آمریکدایی در حدا کداهش اسدت .درحدالیکده
نظرسدجی سا  2004توسط مؤسسۀ بازرگانی یهانی نشا داد که تقریباً  60درصدد مصدرفکددددگا
فرانسوی و آلمانی از کاالهای آمریکایی تأثیری مدفی گرفمهاند حمی مدارک بداربی نیدر ایمدن نیسدت.
فروش این برند آمریکایی در خ

دورۀ اخیرِ انریار از آمریکا ،کاهش یافمه اسدت (مدرادی و امدانلو،

.)144-145 :1392
 -5-2-4کاهش نفوذ سياسی آمریکا بر روی متحدانش:
نگاهی به کماب نظم و زوا سیاسی تألیف فرانسیس فوکویاما که خود قب ً مروج هژمونی آمریکدا
در کماب پایا تداری بدود ،نشدا دهددده اذعدا بده زوا قددرت سیاسدی آمریکدا در سداحت نخبگدا
آمریکایی است« .نفوذ سابق آمریکا بر روی ممحدانش و کشورهای دیگر کاهش پیدا کرده است .ایدن
بعد از نفوذ را به قدرت نرم تعبیر میکددد که آمریکا دیگر آ نفوذ آهدین سابق خدود را از دسدت داده
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است .ممحدا آمریکا دیگر مثل دورا یدگ سرد ،بهراحمی در چارچوب برنامه آمریکا در یددگهدا
مشارکت نمیکددد و حمی در صورت همراهی کرد دولدتهدا ،افکدار عمدومی آ هدا ،مخالفدتهدای
گسمرده نشا میدهدد .کشورها قدرت خود را بازیابی کردند و این سبب شده است کده آمریکداییهدا
دیگر خیلی راحت قادر به مجابسازی ممحدا خود نیسمدد» (برخورداری .)16 :1398 ،در این زمیده به
رشد فرهدگی و سیاسی اروپا باید تویه کرد که زمیدههدای فرسدایش و کداهش قددرت ندرم آمریکدا را
فراهم آورده است .با گسمرش اتحادیه اروپا ،یمعیت آ از آمریکا فرونی یافمه و تولیدد ناخدالص ملدی
آ معاد با تولید ناخالص آمریکا است .در بانکداری ،ساخت تلفن همراه ،صدعت هوا -فضدا و دیگدر
صدای پیشرفمه شرکتهای اروپایی ماندد شرکت نوکیا ،مبارزه و رقابت با شرکتهای آمریکدایی را در
پیش گرفمهاند .گسمرش اروپا ،به ظاهر اتحادیه اروپدا را بدرای تعدداد زیدادی از اعضدا ایدن اتحادیده در
اروپای شرقی ،کشورهای حوزۀ بالکا و یمهوریهای شوروی سابق دسدمرسپدذیر و یدذاب سداخمه
است .بروکسل از این تمایل برای الحا به اتحادیه اسدمفاده کدرد تدا ترکیده را ممقاعدد سدازد ،تغییدرات
سیاسی شدیدی در ساخمار سیاسی خود به ویود آورد تا کشورهای حدوزۀ بالکدا را از گذشدمۀ پدر از
یدگ و خونریری اخیر رها ساخمه و کشورهای شوروی سابق را برای تغییر ساخمار اقمصادی و سیسدمم
سیاسی یعدی تدها نوع ممقاعدسازی و حمایت که نشا دهدده قدرت نرم است ،ترغیدب کددد .همچددین
اتحادیه اروپا در راسمای مداف خود مداب بیشمری را به دیپلماسی عمومی و کمن به کشورهای همگدرا
با سیاستهای خود اخمصاص داده و بیشمر از آمریکا در این زمیده ت ش کدرده اسدت .ایدن دیپلماسدی،
همراه با تمایل برخی کشورهای تازه اسمق

یافمه شوروی سابق بدرای الگدوبرداری از مدد سیاسدی و

ایمماعی اروپایی که یذابتدر از الگدوی آمریکدایی بده نظدر مدیرسدد .علدت نیدر ایدن امدر اسدت کده
حکومتهای نوظهدور کددونی در هدگدام طدرحریدری قدوانین خدود از کشدورهای اروپدایی کده دارای
پارلما  ،قوانین اساسی و نظام قانونی هسمدد ،پیروی میکددد (مرادی و امانلو.)143-144 :1396 ،
 -6-2-4کاهش قدرت هنجاری و مشروعيت بخشی نهادهای بينالمللی حامی آمریکا:
نهادهای بین المللی نقش ایددئولوژین دارندد و بده هدجارهدای نظدم یهدانی کده بده نفد نیروهدای
ایمماعی و اقمصادی مسلط یعدی آمریکا است ،در سطح ملی نیر مشدروعیت مدیبخشددد .درعدینحدا ،
«نهادهای بین المللی با یذب نخبگا کشورهای هدف ،یکی از مداب بدالقوه ضدد هژمونیدن را نیدر در
خددود مددیبلعدددد و حمددی برخددی از انگددارههددای ضدددهژمونین را یددذب مددیکددددد و آ را بددا آمددوزه
ضدهژمونین سازگار میگرداندد .رهبری نرمافدراری از قددرت زمدانی ایجداد مدیگدردد کده مضدامین
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فرهدگی توسط سازما های بینالمللی به نحوی ارائه گردند که گسمردهترین طیف ممکدن را بده سدوی
خود یلب کددد .زمانی که از رهبری ایددئولوژین و ارزشدی آمریکدا در بطدن و چدارچوب نهادهدا و
قدرت نرم صحبت میکدیم ،فرهدگ باید در دو حیطه موازی با هم مدنظر قرار بگیرد که عبارتاند از:
حیطه پذیرش و حیطه تداوم .در حیطه پذیرش نیر چارچوبها ،تفسیرها و یهتگیریها ماهیت ذهددی
دارند و عملکرد فرهدگ نه بر اساس حقیقت ،بلکه بر اسداس اعمقداد و ایمدا اسدت امدا نگدرش صدرفاً
ذهدی به فرهدگ ،آ را به سوی عقیم شد میکشاند و توانایی آ را برای کدمر و اداره یامعه از بین
می برد .حیطه تداوم نیر بیانگر ماهیت عیدی فرهددگ اسدت و در ایدن حیطده اسدت کده بده یدبده علمدی
فرهدگ تویه میشود بدابراین ،تهی شد فرد از تاری  ،هویت و فرهدگ خود ،بدیاد پدذیرش سدلطه و
رهبری هژمونین است .از این مدظر نیر موفقیت هژمو به کاالیی است که فراهم میآورد و این امر از
سا  1945تاکدو در مورد آمریکا که بخش عظیمی از قدرت خود را مدیو است ،صاد اسدت .لدذا
میبیدیم هدجار ،ارزشها و فرهدگ آمریکایی با تمام آثار مخربی کده بده همدراه دارد ،بدهعددوا عامدل
قدرت نرم در فرایدد نظم بخشید به روابط بینالملل توسط سدازما هدا بدهعددوا یدن ابدرار بدر رفمدار
دولتها و انسا ها مورداسمفاده قرار میگیرد» (کمابی و دیگرا .)117-118 :1391 ،
 -7-2-4هزینههای اقتصادی و سياسی نظامیگری افسارگسيخته:
گرایش آمریکا به سمت یدگهای طوالنیمددت و گسدمرده در نقداط مخملدف یهدا مویدب از
دست داد مشروعیت هژمونی آمریکا در اذها عمومی بینالمللدی شدده اسدت .در حقیقدت ،شکسدت
سیاستهای آمریکا از یمله مداخلۀ نظامی نافریام ،به تضعیف شدید ویهۀ آ قدرت انجامیده اسدت.
پیمر ردمن 1در کماب غو ناآرام اشاره میکدد «ایدکه توا فیریکی آمریکا مدجر به نهادیده شدد نفدوذ
این قدرت بر وقای یها شود ،قائم به چدد عامدل نداملموس اسدت .ایدن عوامدل عبدارتاندد از :تدداوم
برتری قدرت ،مشروعیت عملکردها و اقدامات خاریی ،آمدادگی بدرای خطدر کدرد یدا تواندایی دفد
خطرات و یلب اعمماد سایر ملل یها  .یورج بوش نیر برای حفظ هژمونی سیاسی ایاالت ممحده پس
از  11سپمامبر راهکارهای ردمن را به کار گرفت غافل از ایدکه یلب اعمماد سایر ملل یها بدا تدداوم
یدگ دشوار است ضمن آنکه ردمن بیا کرده بود ،انریار بینالمللی یکی از مشک ت عمدۀ آمریکا
است و امروزه حمی دوسما آمریکا نیر این حکومت را آمیرهای از قدرتطلبی و مدفعتیویی قلمدداد
میکددد .پس از  11سپمامبر ،آمریکا ع وه بر تراشید دشمدا عیدی و حمی ذهدی ،درصدد نوعی ین-
1. Peter Redman
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یانبهگرایی در مقابل چددیانبهگرایی برآمد .مبدای ساخماری این رویکرد در این امر خ صده مدیشدد
که آمریکا در مقام تن قطب محوری یها به یای پدذیرش نقدش قددرتهدای دریده دوم ممحدد یدا
غیرممحد (همچو اروپا ،چین و روسیه) درصدد برآمده تا آ ها را به مجموعهای از اهداف ،اممیازها یا
د مشغولیهای مدطقهای محدود سازد و در مقابل ،در عرصه یهانی به گونهای مخمار عمل کدد .بدوش
با تأکید بر راهبرد ینیانبهگرایی ،این سیاست را ایرا کرد و معمقد بود دیگرا تدهدا در قالدب ندوعی
چددیانبهگرایی نمادین میتواندد نقش حامی سیاستهای آمریکا را بازی کددد .عد وه بدر مدوارد بیدا
شده ،آمریکا به دلیل ارائه الگوی تهایمی در عرصه خاریی و اعما خاریی خشن در برخدی مدداطق
یغرافیایی ،از نظر هریده نظامی و اعمبار بینالمللی با مشک تی موایه شده است که نمونۀ آ در یدگ-
های عرا و افغانسما مشاهده شد .همچدین این کشدور از یاندب تهدیددهای ناممقدار رندج مدیبدرد و
بسیاری از تدابیر سیاسی و امدیمی آ در برخی مدداطق از یملده سدوریه ،عدرا و افغانسدما بدا شکسدت
موایه شده است .در حقیقت ،آمریکا توا مدیریت بحرا را در بسدیاری از حدوزههدا از دسدت داده و
ت ش کرده است با تهایم نظامی ینیانبه ،مسئله را حل کدد کده موفدق نبدوده اسدت .نمیجدۀ سیاسدت
حضور و نفوذ بیشمر ایاالت ممحده در مداطق مخملف یها آ بوده که ضربه نهایی را به خود آمریکدا
وارد کرده و مدجر به تصویرسازی نامطمئن از این کشور در اذها عمومی ،چالش دوگانگی معیارهای
سیاسی و تضعیف هژمونی و سلب رضایت یهانی از رهبری این کشور در نظام بینالملدل شدده اسدت»
(دهشیری.)60-62 :1397 ،
«یدگ مویب کشمار انسا ها میشود و فارغ از پیروزی یا شکست یدگها ،این به شیوۀ مبدایی بدا
رویکرد نرم مدافات دارد .آمریکا ممکن است در بعد نظامی پیروز شود اما به لحدا تبعدات بعددی کده
تثبیت نظم لیبرالیسمی و پدیده دولتسازی است ،شکست خورد .نکمه دوم ،تأثیرات یدگها بر حدوزه
اقمصاد آمریکا است .هریدههایی که طی این یدگها بر آمریکا تحمیل شد ،بسدیار بداال اسدت .چدانچده
مشهور است که اگر آمریکاییها این هریده را صرف محرومیتزدایی در یها میکردند ،امروزه هیچ
محرومی در دنیا نبود .لذا اگر آمریکا در اثر یدگ یهانی دوم و پایا یددگ سدرد بده قددرت هژمدو
تبدیل شد ،در اثر یدگهای خلیج فارس و برخی یدگهای تجداری -اقمصدادی نیدر هژمدونیاش را از
دست داد .یدگهایی که آمریکا در مدطقه خاورمیانه راه انداخت ،ع وه بر ایدکه هریده گدراف هفدت
هرار میلیاردی را به این کشور تحمیل کرد ،در حوزه قدرت نرم هم مویب افو آمریکا شد و فضدای
تدفرآمیری را نسبت بده آمریکدا در مدطقده و یهدا گسدمرش داد .بررسدی دههدا کمداب در آمریکدا در

 / 84نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

سال  ،1شماره  ،4زمستان 1400

خصوص تضعیف قدرت بینالمللی آمریکا ،حکایت از پدذیرش واقعیدت افدو قددرت ایدن کشدور در
سطح نخبگانی ایاالت ممحده است» (علیدوسمی.)16 :1398 ،
 -8-2-4زوال اعتبار سياست خارجی آمریکا:
نظرسدجی مؤسسه بین المللی گالوپ نشا داد که «مردم پانرده کشدور از چهدلوچهدار کشدور دنیدا
معمقدند سیاست های خاریی آمریکا تأثیر مدفی روی نگرش آ ها نسبت به ایاالت ممحده داشمه است.
مؤسسه نظرسدجی اروپایی نیر بدین نمیجه رسید که اکثریت مردم اروپا عقیده دارند ،آمریکا در عرصده
مبارزه با فقر در یها  ،حفظ محیط زیست و حفظ صلح در یها  ،بیشمر نقش مدفی بازی کدرده اسدت.
همچدین در نظرسدجی مؤسسه پیو از  44کشور یها آمده است پاس مردم بیست کشور بددین سدؤا
که آیا آمریکا «مداف شما را در نظر می گیرد یا خیر» ،پاس نه خیلی زیاد یا به هیچ ویده بدوده اسدت .در
نخسمین دوره روی کار آمد اوباما دیدگاهها عمومی نسبت به آمریکا ،به دلیل سیاسدتهدای تهدایمی
بوش ،بسیار مدفی بود« .پیمایش های انجامشده در بین کشورهای اروپایی ،نشا میدهد کده  %78مدردم
در سا  2009سیاست های اوباما را مثبت ارزیابی می کردند ،این رقم در سا  ،2012به  %63افت کرده
است .در بین کشورهای مسلما  ،این نسبت از  34درصد به  15درصد رسیده است .بر اساس نظرسدجی
همین مؤسسه ،بسیاری از مردم عقیده داشمدد ،اوباما به چددیانبهگرایدی معمقدد اسدت ،پدیش از کداربرد
نیروی نظامی به ایماع نظر بینالمللی فکر میکدد ،نگرش مدصفانهای نسبت به مدازعه فلسدطین و رژیدم
صهیونیسمی دارد ،و نگرا تغییرات اقلیمی در یها است اما امروزه تدها اندکی از افراد عقیدده دارندد
که وی واقعاً به این دسمه اندیشه ها پایبدد بوده است .کاهش اعمبار سیاست خاریی آمریکا در دهه های
اخیر در کل یها و به ویدژه در خاورمیانده شددت یافمده اسدت .در افغانسدما و پاکسدما گدرایش هدای
ضدآمریکایی به عامل مهمی برای پیوسمن افراد به گروه هدای یهدادی مبدارز بدا آمریکدا تبددیل شدده و
همکدداری کامددل دولددتهددای ممرلددر ایددن کشددورها بددا آمریکددا را دشددوار سدداخمه اسددت .نگرانددیهددای
ژئواسمراتژین همچدین مخالفت های سیاسی ،ایدئولوژین و اخ قی بدا نقدش تداریخی و مدایرایویی
نظامی ین دهه گذشمه آمریکا در مدطقه به مانعی برای همکاری کامل این دولتها با آمریکا بد شده
است .این زوا قدرت نرم آمریکا به خاورمیانه محدود نمیشود .برای نمونه ،حضور نظامیا آمریکایی
در کره یدوبی و مشک ت ایمماعی ناشی از این حضور همچدین طرفداری ممعصدبانه رسدانه هدای ایدن
کشور از آمریکا ،باعث تشدید احساسات ضدآمریکایی در این کشور گردیده است .آمریکا سمیری در
روسیه نیر به ویژه در بین یوانا مشهود اسدت .در صدورت تغییدر در دسدمگاه رهبدری کددونی روسدیه و
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یایگریدی آ با نسل یوا تر این کشور ،میتوا شاهد بروز چالشهای یدی و نویدی در برابر آمریکا
و توانایی آ برای تعقیب بی دردسر اهداف خود در آسیا و خاورمیانه بدود .در چدین ،برزیدل ،ژاپدن ،و
سایر کشورها نیر می توا چدین گرایش هایی را مشاهده کرد .روشن است که حل ایدن مشدک ت کدار
ساده ای برای سیاست گذارا آمریکایی نخواهد بود .این روند نرولی در مداطق توسعهیافمه یها نیر بده
شدت نمایا بوده است .افو همانددد حملده بده تدایرا و شدهروندا آمریکدایی ،تحدریم محصدوالت
آمریکایی در اعمراض به سیاست خاریی آمریکا به ویژه پس از حمله به عرا و افغانسما  ،در سا های
اخیر در کشورهای مخملف یها آشکارا مداف شرکت های برر

این کشور را به خطر انداخمه است»

(دلیرپور.)51-52 :1391 ،

نتيجهگيری
یافمههای مقاله نشا میدهدد او  ،آمریکا دارای مؤلفهها و مداب قدرت نرم در حوزههای اقمصادی،
علمی ،فرهدگی و سیاسی است ولی در دهۀ اخیر به دلیل مدیریت ناصحیح مدداب ندرمافدراری قددرت و
تداقض های رفماری این کشور در مداطق مخملف یها  ،با فرسایش مداب قدرت نرم موایه شدده اسدت.
دوم ،گسمرش سطح بیاعممادی و بدبیدی مجام بینالمللی و افکار عمومی بینالمللی نسبت به سیاست-
ها ،عملکرد و فعالیتهای آمریکا و نهادهای مرتبط با این کشور باعث شده اسدت تدا قددرت ندرم ایدن
کشور رو به اضمح

برود .سوم ،از بین رفمن مقبولیت نهادها و مجام بینالمللی نسبت به حسن نیدت

و خیرخواهی آمریکا در نقاط مخملف یها زمیدهساز کاهش قدرت هدجارسدازی نهادهدای سیاسدی و
اقمصادی آمریکا شده است و همین امر باعدث شدده اسدت از قددرت ندرمافدراری نهادهدای بدینالمللدی
آمریکا به عدوا بازوهای ایرایی قدرت فراملی این کشور کاسمه شدود و نهادهدای مدوازی و رقیدب در
آسیا ،اروپا و آفریقا شکل بگیرند .چهارم ،ارزشهای سیاسی و فرهدگی آمریکا نظیر رؤیای آمریکایی،
سبن زندگی غربی ،الگوی دموکراسی آمریکایی و ...در یهدا بدا تردیدد زیدادی موایده شددهاندد و
هماندد دو دهه قبل ،از مشروعیت و مقبولیت برخوردار نیسمدد و همین مسئله قددرت فرهدگدی هژمدونی
آمریکا را مخدوش ساخمه است .پدجم ،زمیدههای افو و اضمح

قدرت نرم آمریکا بر اساس شواهد

تاریخی ،پیمایشهای میدانی و نظرسدجیهای یهانی عبارتاندد از :مخددوش شدد سدبن زنددگی و
رؤیای آمریکایی ،ظهور قدرتهای یدید در برابر سیاست ینیانبهگرایی آمریکدا ،کداهش تدأثیر بدر
نهادهای مالی و اقمصادی بینالمللدی ،چدالشهدای سیاسدی-ایممداعی داخلدی آمریکدا ،توسدعه اندیشده
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ضدیت با آمریکا در افکار عمومی بینالمللی ،مخالفت با فرهدگ و ارزشهای آمریکایی ،کاهش نفوذ
سیاسی آمریکا بر روی ممحدانش ،کاهش قدرت هدجاری و مشروعیتبخشی نهادهای بینالمللی حامی
آمریکا ،هریدههای نظامیگری افسارگسیخمه ،گرایش آمریکا به سدمت یددگهدای طدوالنی مددت در
نقاط مخملف ،شکلگیری یدبشهای ایمماعی یدید ،زوا اعمبار سیاست خاریی آمریکا ،بیاعمباری
الهامبخشی لیبرا دموکراسی بهعدوا الگوی سرمشق ،تداقض راهبردی آمریکا در برابر پدیده تروریسم
و. ...
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ABSTRACT
The successive failures of the US hard power and the increase in the material and spiritual
costs of this country in the use of the hardware resources of power have caused this country to
move towards the software resources of power in recent decades and in this field some
successes. However, the actions, policies, and management of American officials in world
politics led to a decline in the legitimacy and acceptance of American power in international
public opinion. In other words, the growth and development phase of US software power has
declined, and in the current situation, the United States no longer has the necessary capability
to exercise soft power; Because its policies are not beautiful, glorious, or acceptable to nationstates, and the cultural, political, and economic resources of America's soft power are
pessimistic. Given the importance of soft power in global relations and how the United States
operates in this area, this article seeks to answer the key question that; What are the
components of the decline of US soft power in the global political process? To answer the
main and secondary questions of the article, the authors try to explain the reasons for the
decline of soft resources of American power by using analytical-descriptive method. The
findings show that the reasons for the decline of US soft power are: the emergence of new
powers, internal socio-political crises, the reduction of international influence on financial and
economic institutions, the discredit of US foreign policy and diplomacy.
Keywords: Soft Power, the United States, the Decline of Power, American Values,
International Distrust.
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