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چکيده
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ایاالت متحده آمریکا خود را بهعنوان قدرت اول جهان (هژمونی برتر) معرفیی
کرد و با برتری قابلتوجهی در عرصه سیاسی-نظامی و اقتصادی توانست موقعیت مسیط ی در عرصیه بیینالمططیی بیه
دست آورد؛ اما در حال حاضر ،نشانههای مبتنی بر افول سیاسی این کشور نیز قابلمشاهده است .در حقیقت م العیات
نشان می دهد که آمریکا از نظر سیاسی (دموکراسی ،حقوق بشر ،سیاست خارجی ،قدرت نرم و )...فاصیطهاش بیا سیایر
رقبا در حال کاهش است و در بعضی موارد از رقابت با آنها عقب مانده است .حال پرسش اصطی پژوهش ایین اسیت
که عوامل سیاسی افول هژمون ایاالت متحده آمریکا کدمانید بیرای ایین منظیور دادههیای الزم بیه شییوه کتابهانیهای
گردآوری و بر اساس روش توصیفی-تحطیطی مورد تجزیهوتحطیل قرار گرفته است .یافتیههیای پیژوهش نشیان داد کیه
مؤلفههای متعددی مانند نوع حکومت ،یکجانبهگرایی ،ایدئولوژی لیبرالیسم ،کاهش نفوذ قدرت در کشیورهای جهیان
سوم ،کاهش نفوذ سیاسی آمریکا بیر روی متحیدانش ،زوال اعتبیار سیاسیت خیارجی آمریکیا و ،...مهیمتیرین عناصیر
تعیینکننده افول سیاسی است که میتوان برای آمریکا در آینده تصور کرد.
کليدواژهها :ایاالت متحده آمریکا؛ افول سیاسی؛ لیبرالیسم؛ قدرتهای رقیب.
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مقدمه
به نظر می رسد از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا دهه دوم قرن بیست و یکم اکثر کشورها
آمریکا را بهعنوان قدرت هژمونی میدانستند .چراکه پس از پایاان جناس سارد آمریکاا کاه از برتاری
قابلتوجهی در عرصه نظامی–سیاسی و اقتصادی برخاوردار باود توانسات موق یات مسار ی در عرصاه
بین المرری به دست آورد ،بهطوریکه به لحاظ سیاسی توان استیال بر جهان را پیدا کرده باود ،اماا چناد
سالی است که این بازیگر توان برتری را از دست داده است و در جوامع باینالمررای اعتااار شتشاته را
ندارد .در حقیقت جهان متوجه شده که آمریکایی که خود را مدافع حقاو بشار و حاامی دموکراسای
و ...م رفی کرده بود در حال حاضر با بیشاترین نقا

آنهاا روبارو اسات .مشاارکت آنهاا در فجاایع

بینالمرری مانند دست آشکار در کشتار فرس ینیها ،سوریها ،عراقیها و ،...بیتوجهی آنهاا باه افکاار
عمومی و قوانین بینالمرری هژمون جهانی را از دست آنها خارج کرده است .دیگر هزینههاای ماالی-
نظامی برای تصویرسازی مثات آنها جوابگو نیست .در حقیقت آمریکا جاتابیت و مشاروعیت باازیگر
برتر در سیستم بینالمرری را از دست داده است .هرچند که آمریکا در این دوره به بهانه برقراری صرح،
عدالت و رفاه اجتماعی به مداخره مستقیم و غیرمستقیم در امور سایر کشاورها پرداختاه اسات .ولای در
حال حاضر ایاالت متحده به دلیل تض یف شدن ساختارهای سیاسی و ظهور قدرتهای بزرگ ،نقشش
در حوزه داخری و بین المرل با افول روبارو شاده اسات .در واقاع کااهش ت هادات باینالمررای و روناد
انتخابات سیاسی  2020در این کشور که به نوعی نخاهساالر و دربردارنده اقریتی است که تداعیکنناده
نوعی از الیگارشی است (قامت )100 :1396 ،نشان داد این بازیگر در مسیر افول سیاسی است .از سوی
دیگر بحران اقتصادی سالهای  2007و  2008و دشرشون شدن ماهیت جنسها ،ساب شده بهرهشیاری
ایاالت متحده از نیروی نظامی بهعنوان یک مزیت برای رسیدن به اهادا

سیاسای در جهاان کمرناس

شود (آهویی و حسینی .)54 :1395 ،هرچند با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال  2017ظرفیتهای
نظامی توس ه اقتصادی تقویت شد تا با این ابزار دوباره به اهدا

سیاسی برسند؛ اما با کاهش ت هادات

این کشور در عرصههای مخترف نتیجه عکس داد (رژیرمه .)158 :2019 ،1بر این اساا ،،سالال اصاری
پژوهش این است که عوامل سیاسی افول هژمون ایاالت متحده آمریکا کدماند؟ فرضیه پژوهش اشااره
به افول سیاسی است که ت یینکنناده آینادهای اسات کاه مایتاوان بارای آمریکاا تصاور کارد ،اشااره
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مااینمایااد .همینااین در نگااارش پااژوهش از روش توصاای ی-تحریراای و شااردآوری دادههااا بااه روش
کتابخانهای است اده شده است.

پيشينه پژوهش
بسیاری از پژوهشگران برجسته دنیا و آمریکا با بررسی شاخصهای سیاسی این کشاور و مقایساه
آن با رقاای جهانی آمریکا ،بر این باورند که ایاالت متحده در حال افول میباشد.
ادیسون دانیل هویگنس ( )2017در پایاننامهای با عنوان انح اط آمریکا و تغییر هژمونی جهانی و با
است اده از روش تحریری-نهادی به این پرسش که آیا هژمونی آمریکا در خ ر است؟ پرداخته است .در
این پایاننامه سه شاخص قدرت لیارال و تجزیهوتحریل پاانزده م یاار در درون ایان ساه شااخص نشاان
میدهد که آمریکا در حال تالش برای ح ظ هژمونی خود است .یافتههای این پژوهش نشان مایدهاد
که ایاالت متحده دچار کاهش نسای توانایی قدرت دولت شده است ،باهویاژه در ساالهاای اخیار کاه
همین منجر به بیثااتی نظم سر هشرایانه لیارال به رهاری آمریکا شده است.
جهانگیری ،س ید و همکاران ( )1399در مقالهای باا عناوان «واکااوی چگاونگی افاول آمریکاا در
عرصه جهانی با تأکید بر ویرو ،کرونا» و با است اده از روش تحریری و توصی ی به این سلال که دالیل
افول هژمونی آمریکا در دوره زمانی  2003تا  2020مانی بر چاه پارامترهاای نظریاه روابان باینالمررای
میباشد؟ پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد یکجاناهشرایی آمریکا در یک دهه شتشته با
ظهور قدرت های بزرشی مانند چین و در حال حاضر بحران کوویاد 19-در حاوزه اقتصاادی ،سیاسای،
فرهنگی و نظامی رو به ض ف شتاشته است و قدرت هژمونی این کشور رو به زوال است.
هرچند این منابع اشاره شده در کریات میتوانند برای مقاله پیشرو م ید باشاند ،اماا آنیاه موجاب
شردیده است تا پژوهش پیشرو از سایر آثار نگاشته شده دراینبااره مت ااوت باشاد ،تمرکاز بار افاول
سیاسی که در سایر آثار یا نادیده شرفته شده و یا آنشونه که شایسته بوده اسات باه آن پرداختاه نشاده
است ،میباشد.
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چارچوب نظری
نظریه ثبات هژمونيک
نظریه ثاات هژمونیک به شرای ی در عرصه نظام بینالمرل اطال مایشاود کاه یاک کشاور دارای
ت و در زمینههای مخترف ،با ایجاد قواعد و رژیامهاای قدرتمناد باینالمررای ،ثااات و ت اادل سیساتم
بینالمرل را ح ظ کرده و سایر کشورها را وادار مینماید تا قواعد مورد نظرشان را رعایت کنند .بر این
اسا ،،قدرت هژمون عهدهدار ایجاد نظم و قواعد و هنجارهای حاکم در نظام بینالمرل است و صا ود
و نزول این قدرت تأثیر فراوانی بر ثاات و عمرکرد سیساتم باینالمرال دارد .در ایان نظریاه ،هژماون باه
کشورهایی اطال می شود کاه دارای قادرت برتار در اب ااد مختراف اسات .هژماون باا بهارهشیاری از
ابزارهایی مثل شرکت های چندمریتی ،احزاب ملثر ،شرکتهاای بازرگ ،ایجااد و تسارن بار قواعاد و
رژیمهای بینالمرری را پیگیری میکند .در روند شکلشیری نظاام باینالمرال ماتنای بار ثااات ،قادرت
هژمون با داشتن برتری فناورانه نسات به ساایرین ضامن آنکاه پیگیار دساتیاابی باه بازارهاای جدیاد
صادراتی است ،خواهان نوعی نظام باز تجاری نیز هست .قدرت هژمون این اجازه را به سایر دولاتهاا
میدهد تا از مناف ی که هژمون برای آنها باهصاورت «کااالی عماومی» فاراهم مایکناد ،باهاصا ال
بهعنوان «سواری مجانی »1منت ع شردند .ایده اصری این نظریه آن است که رژیمهای باثاات باهویاژه در
مناساات اقتصاد سیاسی بینالمرل به هژمونی وابستهاند (قوام.)150118-147 :1384 ،
در مورد وجود یک قدرت هژمون ذکر این نکته ضروری است که باید تواناایی اقتصاادی الزم را
داشته باشد تا بتواند با اتکا به آن ،قواعد مخترف حاکم بر سیستم را تضمین کند و هم نظام پولی و هام
شیوه سرمایهشتاری و هم نهادهای اقتصادی و سیاسی تنظایمکنناده سیساتم را حمایات و برقارار کناد.
قدرت هژمون ،مسئولیت تضمین و تأمین کاال و امکانات عمومی یک نظام تجارت آزاد و ثااات پاولی
آن را بر عهده دارد (ساعی و ترابی .)142 :1398 ،هژمون نه تنها در بُ د اقتصادی ،برکه در اب اد سیاسای
و نظامی باید توانایی تضمین امنیت نظام سرمایهداری و بازارهای مالی مرتان را داشته باشد ،در غیر این
صورت در شراین فقدان امنیت فضای الزم برای رشد و توس ه اقتصادی وجود نخواهد داشت .دولات
مسرن در راستای تالش برای کسب قدرت ،ثروت و امنیت به روابن بینالمرری اقتصااد انارژی سااختار
می بخشد .این دولت به دلیل پیگیری منافع مری خودش و بیشینهسازی آن به کسب دستاوردهای نساای
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عالقمند است .دولت هژمونیک در ت قیب چنین دستاوردی به زور متوسل نمیشود .برای مثاال دولات
هژمونیک می تواند در راستای حمایت از سیاستهای خودش ،کمک و سرمایهشتاری تجاری مارتان
در این حوزه را ق ع کند تا سایر دولتها وادار به پتیرش جایگاه سرسرهمراتای شوند .دولت مسارن در
این شراین قدرت ت یین استاندارد و تحمیل یک رژیم خاص در حاوزه مربوطاه را خواهاد داشات .در
این شراین من ت مری از طریق حمایت از سیاستهای اقتصادی به حداکثر میرسد (پیرانی و رضوی،
.)93 :1399

افول سياسی
افول سیاسی در نظریه ثاات هژمونیک به م نی کاهش نسای قدرت هژمونی اسات کاه باا تضا یف
نهادها و هنجارهای بینالمرری م روب ابرقدرت همراه است .بر اسا ،نظریاات «جانشاینی هژمونیاک»،
افول سیاسی عالوه بر تض یف نسای قدرت هژمون ،محصول افزایش قدرت رقاا است که توان رهااری
نظام بینالمرل را دارند (کالرک.)20 :2011 ،1
افول سیاسی ممکن است در دو بُ د داخری و خارجی صورت شیرد .ب د داخری ،بدون شک افاول
سیاسی در ب د داخری به نوع حکومت ،باور مردمان آن کشور ،ورشکستگی ،ناامنی ،نق

حقو بشار

و ...برمیشردد .ب د خارجی ،در جهان قرن بیست و یکم ،نشاانههاای اصاری افاول سیاسای را مایتاوان
یکجاناه شرایی ،نق

حقو بشر ،زوال و اعتاار سیاست خارجی ،ناسیونالیسم ،کاهش ن وذ سیاسی بر

روی دوستان ،رقاا و دشمنان و ...دانست .در واقع این ملل ههاا در برهاه کناونی باا سیاساتهاای مرای،
من قه ای و جهانی مغایرت دارند و همین باعا

مایشاود کاه کنشاگران در مسایر افاول سیاسای قارار

بگیرند ،چراکه بهکارشیری این اشتااهات باا افکاار عماومی و قاوانین باینالمررای مغاایرت دارناد و در
میااانماادت و برندماادت باعا

ماایشااود چهااره آنهااا در دو ب ااد داخراای و خااارجی خدشااهدار شااود

(جهانگیری و همکاران .)75 :1399 ،در پژوهش حاضر هم مراد از افاول سیاسای ،کااهش نساای تاوان
ابرقدرت آمریکا در حوزه سیاسی (بُ د داخرای و خاارجی) اسات کاه در آیناده کوتااهمادت از تاوان
بازشرداندن هژمونی م رق خویش و بسن یکجاناه رژیم بینالمرری برخوردار نیست.

1. Clark
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شاخصهای افول سياسی آمریکا
به همان اندازه که ظهور یاک ابرقادرت و قادرت هژماون یاک روناد طای ای اسات زوال و افاول
ابرقدرت ها هم طای ی است؛ اما اینکه این افول چرا و چگونه ات ا میافتد جای بحا

دارد .برخای از

نظریهپردازان مانند کندی 1فرایندهایی برای ظهور و ساقوط ابرقادرتهاا در نظار مایشیرناد (کنادی،
 .)1989یکی از نظریهپردازان ظهور و افول قدرتهای هژمون و بزرگ بر این بااور اسات کاه یکای از
دالیل سقوط امپراتوریها ،مخارج زیاد اقتصادی و نظاامی آنهاسات کاه هامزماان باا افازایش حاوزه
قرمروشان به کشورهای بزرگ تحمیل میشود .در واقع وی شسترش خاارج از تاوان امپریالیساتی ایان
قدرت ها را عامل سقوط آنها میداند .از طر

دیگر بر مانای نظریاه جاورج مدلساکی 2ابرقادرتهاا

م موالً پس از یک جنس بزرگ جهانی ظهور مییابند و پس از پایان جنس با پیمانهای صرح پس از
جنس به خود مشروعیت می دهند .این مشروعیت پاس از مادتی باه دالیال زیاادی باه چاالش کشایده
می شود و با ظهور جنگی تازه قدرتی تازه نیز ظهور مییابد (مدلساکی .)1987 ،در نگااهی نزدیاک باه
این نظریه ،والرشتاین 3بهعنوان نظریهپرداز نئومارکسیست بر این باور است که هماانشوناه کاه شاراین
مساعد اقتصادی آمریکا پس از جنس جهانی دوم آن را بهعنوان یک ابرقدرت هژمون در مقابال ساایر
رقاایش در عرصه جهانی م ر کرد و ساب قدرت سیاسی و فرهنگی این کشور در نظام بینالمرل شد
(والرشتاین .)2 :2016 ،چارلز ا

دوران 4در نظریه خود درباره ظهور و افول ابرقدرتهاا بار ایان بااور

است که قدرت کشورهای ابرقدرت نسای است و بسته به قدرت رقاای آن قادرت هژماون اسات و باا
افزایش و کاهش توانمندیهای آن کشور افزایش و کاهش مییابد .زماانی کاه باازیگری جدیاد وارد
عرصه قدرت بینالمرل می شود قدرت ابرقدرت پیشین با چالش مواجه مایشاود .بارای مواجاه باا ایان
چالش شاه دست به اقدام نظامی عریه قدرت رقیب میزناد ،شااهی باه االاتال

دسات مایزناد و سا ی

میکند قدرت رقیب را با کمک همپیمانانش مهار کند و اشر هیچکدام از این مراحل و اقدامات نتیجه
نداد جایگاه قدرت نوظهور را در عرصه سیاست بینالمرل پتیرفته و در تصمیمشیریهای باینالمررای و
جهانی آنها را مشارکت میدهد (دوران.)1991 ،
در مورد آمریکا نیز تنوع زیادی در نظریهپردازی در مورد افاول ایان ابرقادرت وجاود دارد .افاول
قدرت آمریکا به م نای کاهش جتابیت و مشروعیت آن بازیگر برتر در سیستم بینالمرری است .عاالوه
1. kennedy
2. Modelski
3. Wallerstein
4. Charles F Doran
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بر این اینکه ایاالت متحده در چه زمینههایی افول کرده نیز محل بح

میان نظریهپردازان است (رژیرمه

و پاریسوت .)8 :2017 ،که به چند دسته تقسیم میشود:
دسته اول شامل کسانی است که احتمال می دهند هژمونی جهانی ایاالت متحده پایادار اسات و در
آینده نیز استمرار می یابد .این دسته مدعی هستند که عرایرغام کااهش ساهم جهاانی تولیاد ناخاالص
داخری ایاالت متحاده از  40درصاد در ساال  1960باه زیار یاک چهاارم در ساال  ،2008اماا همیناان
شرکتهای آمریکایی بر دیگر شرکت ها مسرن هستند .این شروه بر این باورند که شرکتهای آمریکا
با شناخت چالشهای ناشی از ظهور قدرت های نوظهور برای ایاالت متحده ،س ی کردهاند قدرتهای
نوظهور را در یک سیساتم باینالمررای باه رهااری آمریکاا ادغاام کنناد (رژیرماه .)159 :2019 ،ویریاام
ول ورث و استیون بروکس از طرفداران اصری این دیدشاه بر ایان باورناد آمریکاا همیناان از تواناایی
مادی فو ال ادهای برخوردار است که بهمراتب بیش از هر کشور دیگری اسات .بار ایان ماناا مخاالف
دیدشاهی هستند که بر این باور است که قدرتهای نوظهور چین ،هند و روسیه چالشی برای هژماونی
ایاالت متحده هستند .بروکس و وولف بر این باورناد بازششات باه سیاسات ت اادل قادرت در سیساتم
قدرتی امکانپتیر نیست (پیرانی و رضوی.)95 :1399 ،
در سوی دیگر طیف شستردهای از محققان و م سران و پژوهشگران آمریکایی قارار دارناد کاه بار
این باورند آمریکا در حال فروپاشی و افول است .این دسته از محققاان بار ایان باورناد کاه «جناس باا
تروریسم» از نشانههای افول آمریکا است (آریگی .)2007 ،در این راساتا والرشاتاین ،رکاود اقتصاادی
دهه  1970و حمالت تروریستی  11سپتامار را عامل آسیبپتیری آمریکا اعالم کرد .همیناین جولیاان
شو 1بر این باور است که شروع دوره تجاوزشری ایاالت متحده باعا

شاد عوامال سیاسای ،نظاامی و

اقتصادی که به هژمونی ایاالت متحده کمک می کردناد دیگار بازتولیاد نشاود .در واقاع ایان دساته از
اندیشمندان بر این باورند که در خوشبینانهترین حالت دیگر ایاالت متحده قدرت هژمون نیست برکاه
در قرن بیستویک شاهد ظهور قدرتهای مت دد خواهیم بود (رژیرمه.)102 :2019 ،
دسته سوم عالوه بر جنس با تروریسم ،دالیل سیاسی را نیز برای افول آمریکا در نظر شرفتهاند و بر
این باورند که سیاستهای نئولیارال بهویژه در دو دهه اخیر باع

افزایش بیعدالتی شده که این روناد

ساب تض یف بنیادهای قدرت در آمریکا شده است .در ایان دیادشاه ساقوط ایااالت متحاده باه دلیال
مشروعیت ش تمانی و سیاستهای نئولیارال و بیعدالتی شسترده در داخل و خارج از آمریکا است کاه
Go

1. Julian
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دفاع دونالد ترامپ از آنها به افول آمریکا سرعت بخشیده است .چراکه سیاست آمریکاا باا فروپاشای
شوروی به صورت تکروی و یکجاناهشرایی حرکت کرده است .بهشونهای که تماام ساازوکارها و
ساختارهای بین المرری را نادیده شرفته است (جهانگیری و همکااران .)80 :1399 ،در واقاع ایان امار تاا
جایی پیش رفته است که حتی همپیمانهای آمریکا نیز به این روند م ترض شدهاند .این در حالی است
که دولت آمریکا هم به صورت تدریجی در حال خروج از پیمانهای مت دد است .ازاینرو در ادامه به
مهمترین چالشهایی که منجر به افول سیاسی هژمونی آمریکا در عرصه داخری و خاارجی شاده اسات
پرداخته میشود.
همانطور که ارشانسکی ،جنسها را کاهش قدرت میداند (کندی )1989 ،والرشتاین بر ناابرابری
نظام بینالمرری تأکید دارد و اذعان میکند که نظام بینالمرل داالماً با بروغ و افول سیاسی و جناسهاای
جهانی و دخالتهای را نتیجه همین امر میداند .دسته چهارم یاک الگاوی سیاسای تااریخی تشاخیص
داده اند و م تقدند که این الگو با چرخهای از جنسها و دخالت آمریکا منجر افول سیاسی شاده اسات
(والرشتاین .)17 :1987 ،مک کندی با تأکید بر این بزنگاهها عامل افول سیاسی آمریکاا را جناسهاا و
دخالتها میداند و م تقد است پایان افاول سیاسای آمریکاا ،هژماونی من قاهای باه وجاود مایآورد و
آمریکا اعتاار خود را بهعنوان پریس جهانی از دسات مایدهاد و جهاان کاامالً در اختیاار قادرتهاای
من قهای قرار میشیرد (درویشی.)38 :1398 ،
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دالیل و زمينههای افول سياسی آمریکا
امروزه با تغییر زمینهها ظهور شااخصهاای افاول قادرت آمریکاا ضاروری اسات کاه باه دالیال و
زمینههای افول آمریکا پرداخته شود:
 -1ایدئولوژی ليبراليسم:
ایاالت متحده خود را مت هد و مرتزم به دفاع از مشروعیت نظام لیارالیسام مایداناد .شتشاته از ایان
دموکراسی و لیارالیسم با هژمونی در ت ارض هستند .به این صورت که نمیتوان در داخال کشاور و یاا
حتی در جوامع دیگری که تحت تأثیر ایدالولوژی لیارالیسم هساتند ،دموکراسای و لیارالیسام را تجاویز
نمود؛ ولی در عرصه بینالمرل دیکتاتورمآبانه عمل کرد .به همین دلیل ایاالت متحده حتای در صاورت
قدرت بزرگ ماندن این چالش ساب کاهش مشروعیت آن خواهد شد (کرمی .)24 :1385 ،از منظری
دیگر چشمانداز بی ثااتی ناشی از تض یف نهادهاای دمکراتیاک مایتواناد جاتابیت اخالقای نهادهاای
دمکراتیک را تض یف کند و بدیل های حکومت دمکراتیک ی نی حکومتهای استادادی را در س ح
جهان تقویت کند .نظرسنجیهای انجام شده در سال  2018در میاان  134کشاور نشاان داده کاه میازان
محاوبیت سیستم های حکومتی روسیه و چین در حال افزایش است درحالیکه سیستم حکومتی آمریکا
محاوبیت خود را بهویژه در دوره ترامپ تا حد زیادی از دست داده است (در دوره اوباما  48درصد در
دوره ترامپ  30درصد) .این نشان میدهد که ایاالت متحده بهعنوان یک حکومت الگو در میان ساایر
حکومتهاای دنیاا ساقوط کارده اسات .از ساوی دیگار سیاساتهاای نئولیارالیسام در سا ح فرامرای
نئولیارالیسم بهعنوان یک الگاوی ساازنده قادرت آمریکاا سااب ایجااد بازارهاای ماالی کنتارل نشاده،
تض یف تأمین کاالهای عمومی و در نتیجه کاهش مشروعیت و قدرت ایاالت متحده آمریکا در مقابل
سایر قدرتهای در حال رشد میشود (رژیرمه.)102 :2019 ،
در واقع این شکا های جدی در ایدالولوژی لیارالیسم ،به صورت پیوسته از زمان حمره آمریکا باه
افغانسااتان ،عاارا و در کاال ورود بااه غاارب آساایا ظاااهر شااد .چراکااه آمریکااا بااه دناااال آن بااود کااه
حکومت های غرب آسیا را به یک لیارال دموکراسای تاادیل کناد؛ اماا ازآنجااییکاه مسایر خشاونت،
دخالت در امور داخری کشورها را در پیش شرفت منجر به ورشکستگی دولت ها شد و باع

شد مسیر

آشکاری برای شکست ایدالولوژی لیارالیسم به وجود آید (مک کارتی .)28 :2010 ،عالوه بر این نااید
نقش محور مقاومت به رهاری جمهوری اسالمی ایران را نااید نادیده شرفت .در واقع محور مقاومت به
رهاری ایران ،تنها محوری است که به دناال تض یف ایدالولوژی لیارالیسم میباشد.

 / 158نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

سال  ،1شماره  ،4زمستان 1400

در نهایت ،مداخره آمریکا در سیاسات کشاورها بارای تاادیل آنهاا باه دموکراسای لیاارال ،نتیجاه
م کو ،داشته و به احتمال زیاد سرنوشت کمونیست را خواهد داشت؛ چراکه کشاورهایی کاه نگاران
مداخره ایاالت متحده بودند  -راهارد اتحاد (تقابل با آمریکا) را در پایش شرفتناد و باه دنااال راههاایی
برای خنثی کردن برنامه لیارال ایاالت متحده میباشند .بهعنوان مصدا  ،پس از حمره آمریکا به عرا و
حمایت آن از داعش ،باع

شد ایران ،سوریه و حزباهلل یک محور جهات مقابراه راهانادازی کنناد و

روسیه و چین از نظر اقتصادی-نظامی و در مجامع بینالمرری مانند شورای امنیت سازمان مرال متحاد از
یکدیگر حمایت کردند (مرشایمر.)31-30 :2019 ،
 -2نوع حکومت:
سیستم حکومتی آمریکا بهعنوان یک آزمون در زمینه لیارالیسم و دموکراسی در  1776آغاز به کار
کرد .شرچه ایاالت متحده در طاقه حکومتهای دمکراتیک دستهبندی میشاود؛ اماا باا دقات در ناوع
حکومت ایاالت متحده ک ه ترازو به سود جمهوری فدرال مشاروطه سانگین مایشاود .قاانون اساسای
ایاالت متحده چارچوب اعمال حکومت مرکزی را همزمان با حق حاکمیت دولتهاای ایاالتی فادرال
فراهم میآورد .ازآنرو جمهوری است که مردم با وجود در دست داشتن قدرت آن را باه نماینادشان
محول میکنند.
سیستم دولت در ایاالت متحده ساده به نظر میرسد :کنگره قوانین را وضع میکند ،رالایسجمهاور
آنها را اجرا میکند .قدرت در دست مردم است به این صورت که رالیسجمهاور ،اعضاای کنگاره و
مقامات مخترف ایالتی و حتی محری توسن مردم انتخاب می شوند .در قانون اساسی ایاالت متحاده ساه
شاخه جداشانه حاکمیت (قانونشتاری ،اجرایی و قضاایی) ت ریاف شاده اسات .عمرکارد هار سیساتم
سیاسی به دو دسته عوامل تاریخی و ساختاری بستگی دارد که بر آن اسا ،سیستم ،تحاوالت سیاسای،
اجتماعی ،اقتصادی و تغییرات حتی روزمره در سیاست شکل میشیرد .شواهد نشان میدهد که به دلیل
سیستم تکثرشرای آن االتال ها در حال تغییر است این سیستم سایال اجاازه مایدهاد حتای در کنگاره
شروه ها دوباره شکل بگیرند و این مایتواناد شااهی باه ایجااد االاتال هاایی عریاه سیاساتهاای یاک
رالیسجمهوری همحزبی را شکل دهد .یک رالیسجمهور بر این مانا مایتاوان شکسات بخاورد؛ زیارا
بخشهایی از حزب رالیسجمهور رأی می دهند .این روند از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شاد .آنیاه ایان
مسئره را روشنتر می کند این است که سیستم حزبای در ایااالت متحاده آمریکاا باه نظام و انضاااط و
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سرسختی سیستم حزبی انگرستان را ندارد و اسا ،چنان سیستمی در ایاالت متحده محکوم به شکسات
است (پیرانی و رضوی97 :1399 ،؛ ویری.)2007 ،
الگوی حکومت در ایاالت متحده آمریکا با است اده از فراینادهای انتخابااتی ،ت کیاک قاوا ،ماتنای
بودن بر نهادهای جاافتاده ،حمایت از انتخابات رقابتی و همینین رقابت سیاسی آزاد ماتنی است؛ اما در
عمل حکومتداری در ایاالت متحده باه یاک کاار منحصاراً نخااهشرایاناه تاادیل شاده ناه یاک کاار
دمکراتیک که دربردارنده اقشار و بخشهای مخترف آمریکا باشد .برخال

آرمانهای اولیاه تشاکیل

ایاالت متحده آمریکا ،قرن بیست و یکم بهویاژه اقتادارشرایی تحساین شاد .باهویاژه در دوران تراماپ
ظهور عناصر ضد دمکراتیک به دلیل ظهور ترامپ و افول در از قادرت آمریکاا باه دلیال ظهاور چاین
توس ه یافته است .در آمریکا از نظر م یارهای دمکراتیک نیز شااالاههاای دخالات روسایه در انتخاباات
ریاست جمهوری  2017و  2020و نیز اقدامات ترامپ در دوران پس از انتخابش بهعنوان رالیسجمهور
نیز ساب تض یف پایههای دموکراسی در آمریکا شد (هویگنس.)84 :2017 ،
 -3یکجانبهگرایی:
یکجاناهشرایی آمریکا پس از فروپاشی ساختار نظام دوق ای ،یکای از مهامتارین دالیال و زمیناه
افول این کشور در جهان باه شامار مایرود .ایان یاکجانااهشرایای ،بااه سااب نااود تاوازن قاوا میاان
قدرتهای بزرگ ،پیامدهایی را برای ایجاد نظام در بساتر نظاام باینالمررای باه دنااال داشات .اندیشاه
یکجاناهشرایی شویای این موضوع است که آمریکا در رویارویی با مساالل بینالمرری بار راهحالهاای
یکسویه در تمام حوزه های نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و ...تأکید و اصرار داشته است .در واقع اعتقادی
به راهکارهای سیاسی همکااریجویاناه ،چندجانااهشرایای و مشاترک نداشاته اسات .در بیشاتر ماوارد
استداللش این بود که دنیای جدید نیاز باه قاوانین و م اهادات جدیاد دارد و باه شارطی کاه هژماونی
آمریکا را محدود نکند (مالون و کونس .)6-5 :2003 ،برخی از مهمترین یکجاناهشرایی این کنشگر
عاارتاند از:
 .1رد کنوانسیون تغییرات آب و هوایی کیوتو
 .2عدم موافقت با تأسیس دیوان کی ری بینالمرری
 .3رد قرارداد اتاوا مانی بر منع است اده از مینهای ضدن ر
 .4خروج از پیمان ضد موشکهای بالستیک

1

)1. Anti-Ballistic Missiles (ABM
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 .5حمره به افغانستان و عرا
 .6تحریمهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی کشورهای غیرهمسو
 .7خروج از برجام و نق

ت هدات برجامی (س یدی راد و همکاران)88 :1398 ،

بنابراین در صورت در پیش شرفتن سیاساتهاای یاکجانااهشرایاناه ،مقاومات در برابار آن ایجااد
میشود .یکجاناهشرایی ایاالت متحده ساب ترویج بیاعتمادی در عرصه بینالمرل میشود و بهتدریج
به سوی قدرت های رقیب و جایگزین پیش میرود و همین ساب به چالش کشیده شدن قدرت ایاالت
متحده میشود .یکجاناهشرایی ساب می شود ایاالت متحده از تأمین امنیت متحدان خود امتناع کند و
از سوی دیگر نقش ح اظتی از رژیمهای مالی ،اقتصادی ،زیستمحی ی و حتی امنیتی خود را نیز کنار
بگتارد ،در این زمان است که اعتماد و انت اع از آمریکا برای نظام بینالمرل بهتادریج تخریاب شاده و
قدرت و جایگاه ایاالت متحده رو به افول و تض یف میشتارد (شزارش راهاردی.)1397 ،
 -4کاهش نفوذ در کشورهای کمتر توسعهیافته:
رشد اقتصادی قدرتهای غیرغربی (چین ،برزیل ،روسیه و کشورهای آسیای جنوب غربی) چالش
و ابهامات تازهای را برای هژمونی ایاالت متحده ایجاد کرده است .نمونهای از این چالشها کمکهای
چین به توس ه کشورهای آفریقایی است که در ازای آن ن وذ چین در این قاره و بسایاری نقااط دیگار
افزایش یافته است (رژیرمه .)103 :2019 ،این تض یف هژمونی آمریکا با توجه به یکجاناهشرایی آن و
تأکید بر منافع ناسیونالیستی از سوی ترامپ نیز تشدید شد .در مقابل همکاریهای یکجاناه قدرتهای
نوظهور این روند را تسریع بخشیدند .در سیستم جهانی نوظهور یک سیستم جهانی باا مراکاز چندشاناه
قدرت و بازیگران اصری مت دد که هر کدام عالوه بر پیگیری اهدا

خاود بار مناافع خاود نیاز تأکیاد

میکنند ساختاربندی شده اسات (کاارپنتر .)43 :2017 ،در ایان سااختار اشار ایااالت متحاده رضاایت
قدرت های متحد و نزدیک به خود را نادیده بگیرد ،به تدریج ساب ایجاد عدم موازنه مایشاود و نظام
بینالمرری دچار تغییر میشود و به سمت ت ارض قوا و تض یف قدرت ایاالت متحده پیش میرود .ایان
افول قدرت در تأمین کاالی عمومی امنیت ساب ایجاد و باروز و ظهاور موازناههاای نسااتاً مجازا مقال
موازنههای سیاسی ،فرهنس ،اقتصادی و ...میشود .ظهور این موازنههای جدید باه ایجااد رقیاب منجار
میشود .یکی از رقاای عمده آمریکا در عرصه اقتصاد چین است که پیشبینای مایشاود در دهاههاای
آینده اقتصاد آن از اقتصاد ایالت متحده پیشی بگیرد .یکی از مزیتهای چین به آمریکا نیاروی کاار و
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جم یت آن است .نرخ پایین جم یت سااب تجدیادنظر در سیاساتهاای مهااجرتی در ایااالت متحاده
آمریکا شده است (هویگنس.)83 :2017 ،
 -5نقض حقوق بشر:
دنی رودریک در سال  2001به پارادوکس سهشانه و تضادهای اساسی سیساتم باینالمررای م اصار
اشاره میکند که عاارتاند از پیگیری همزمان دموکراسی ،جهانیسازی اقتصادی و خودمختاری مری.
این پژوهش با بررسی و تحقیقات کمی به تأثیرات سیاسی جهانی شدن نئولیارالیسم اشاره مایکناد (در
میان کشورهای صن تی پیشرفته در دهه  )1960بهویژه در بخش تجارت و سرمایهشاتاری خاارجی کاه
در حالی مورد تأکید قرار میشیرد که بر سیاستهاای ضاد انترناسیونالیساتی و ضاد جهاانیساازی نیاز
تأکید میشود .درعینحال هزیناه هاای رفااه اجتمااعی نیاز کمتار باه نظار مایرساد .باا وجاود مزایاای
سیاست های نئولیارال در زمینه مالکیت خصوصی ،یکپارچگی حاکمیات پاولی اساتقالل ملسساات در
امور خارجی ،اما از مساالری چون آموزش با کی یت باال و در دستر ،،بیماه هاای بهداشات و درماان و
مساالری از این قایل غ رت میکند .با توجه به سیستم انتخاباتی دمکراتیک در ایاالت متحده و سا ح رو
به افزایش نابرابریهای سیاسی اقتصادی و در نتیجه بیثااتی سیاسی ناشی از آنها .این امر میتواناد باه
فروپاشی دمکراتیک و حتی فروپاشی ایاالت متحده منجر شود (رژیرمه .)2014 ،این وابساتگی متقابال
که از طریق نئولیارالیسم ترویج می شود احساسات عمیقی از محرومیت بین مردمی که قادر باه اسات اده
از مزایای جهانی شدن نیستند ایجاد کرده است.
ظهور فرس ه نومحافظاه کاار کاه توسان بسایاری از جمهاوری خواهاان اتخااذ شاده یاک سااختار
ایدالولوژیک جدید به صحنه سیاسی آمریکا داده که از دهه  1930و دوران روزولت تجربه نشده است.
حمالت تروریستی یازده سپتامار  2001و به دناال آن جنس های عارا و افغانساتان منجار باه تقاضاای
حمایت بدون تردید از سیاستهای رالیسجمهوری توسن کنگره شد تا با این حمایات رالایسجمهاور
بتواند وظایف خود را بهعنوان فرمانده کل قوا انجام دهد .ایان مسائره سااب تقویات احساا ،وحادت
حزبی در حزب جمهوریخواه شد .از سوی دیگر سناتورها و اعضای کنگره نسات به منافع محری خود
بسیار حسا ،هستند و در صورت ت ارض بین منافع محری و نظارات رهااران حازب (رالایسجمهاور و
رالاایس کنگااره) در سیاسااتهااای فااردی ،ق ااً سیاسااتهااای محراای را در اولویاات قاارار ماایدهنااد.
نومحافظهکاران در صورتی می توانند به حیات خود ادامه دهند که در سیاست خارجی موفق باشاند .در
دهه ابتدایی قرن بیست و یکم به دلیل هزینههای جناس عارا و افغانساتان مثال کشاته شادن ساربازان
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آمریکایی در جنس ،شورش در عرا  ،رسوایی زندان ابوغریب و ...نومحافظاهکااران آمریکاا جایگااه
خود را در افکار عمومی ایاالت متحده را از دست دادند (ویری.)283 :2007 ،
عالوه بر این در زمینه بح های حمایت از حقاو بشار در داخال و خاارج از ایااالت متحاده نیاز
ترامپ برخال

پیشینیان خود عمل نمود .در دهه های اخیر ایاالت متحده از برتری اقتصاادی و نظاامی

خود برای دخالت در نقاط مخترف دنیا بهره برده است .در این بین بسیاری از مداخالت ایاالت متحاده
در نقاط مخترف دنیا با ش ار دموکراسیخواهی ،حقو بشر و بازارهای آزاد دناال شده .این ماداخالت
ساب کاهش اعتاار سیاست خارجی ایاالت متحده و نیز اعتاار بینالمرری این کشور در عرصه بینالمرری
شد (نای )16 :2004 ،در دوره تراماپ ایان توجیهاات اخالقای یکساره کناار شتاشاته شاده و مااحا
نژادپرستانه و تا ی

آمیز به طور مرتب در محافل داخری و بینالمرری از سوی وی م ار شاده اسات.

حتی در دوره اوباما نیز عریرغم ش ارهای حقو بشری ،در عمل سیاستهای واق ی برخال

این رویه

بود .افزایش شمار تر ات انسانی ناشی از عمریات پهپادها و تض یف ماداوم حاریم خصوصای از طریاق
شسترش نظارت دولت از مصادیق این نق

ها در دوره اوباما می باشد .پیش از آن نیز در دوره بوش باا

است اده ابزاری از ش ار ترویج دموکراسی و حقو بشر در تحمیل جناس باه عارا و افغانساتان سااب
کشته شدن هزاران انسان شد؛ اما ترامپ با اقداماتی منحصربهفرد در زمینه نق

حقو بشر و آزادیهاا

خود را شاخص نمود .خروج از شورای حقو بشر ،تهدیاد کارمنادان دادشااه باینالمررای کی اری باه
تحریم مالی و ممنوعیت س ر ،تحریم دیپرمات ها برای س ر به سازمان مرل ،بیرون رفتن از ساازمانهاای
جهانی مربوط به مهاجرت ،لغو عضویت در یونسکو ،حت

کماکهاای آمریکاا باه ساازمان اماداد و

نجات و دیگر سازمانهای حقو بشری از این موارد است.
 -6افول نفوذ سياسی آمریکا:
فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی ،اذعان به افول قدرت سیاسی آمریکاا در سااحت
نخاگان آمریکایی کرده است .در واقع ن وذ آمریکا بر روی بازیگران متحد و همراه کاهش پیدا کارده
است .آمریکا دیگر آن ن وذ آهنین سابق خود را در میان متحدان خود ندارد .چراکه متحدان وی مانند
شتشته در چارچوب برنامه آمریکا در جنسها مشارکت نمیکنند و مشاهده میشود حتی در صاورت
همراهی ،افکار عمومی آنها ،مخال تهای شسترده نشان میدهند .از طر

قدرتهای من قاهای

دیگر

خود را بازیابی کردند و این ساب شده است که آمریکاییها دیگر خیری راحت قادر باه مجاابساازی
متحدان خود نااشند (برخورداری .)16 :1398 ،در این زمینه به رشد فرهنگی و سیاسی اروپا باید توجاه
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کرد که زمینههای فرسایش و کاهش قدرت نارم آمریکاا را فاراهم آورده اسات .باا شساترش اتحادیاه
اروپا ،جم یت آن از آمریکا فزونی یافته و تولید ناخالص مری آن م ادل با تولید ناخالص آمریکا است.
شسترش اروپا ،به ظاهر اتحادیه اروپا را برای ت اداد زیاادی از اعضاا ایان اتحادیاه در اروپاای شارقی،
کشورهای حوزۀ بالکان و جمهوریهای شوروی سابق دستر،پتیر و جتاب ساخته است .بروکسل از
این تمایل برای الحا به اتحادیه است اده کرد تا ترکیاه را متقاعاد ساازد تغییارات سیاسای شادیدی در
ساختار سیاسی خود به وجود آورد تا کشورهای حوزۀ بالکاان را از شتشاتپ پار از جناس و خاونریزی
اخیر رها ساخته و کشورهای شوروی سابق را برای تغییر ساختار اقتصادی و سیستم سیاسی؛ ی نای تنهاا
نوع متقاعدسازی و حمایت که نشاندهنده قدرت نرم اسات ترغیاب کناد .همیناین اتحادیاه اروپاا در
راستای منافع خود منابع بیشتری را به دیپرماسی عمومی و کمک به کشورهای همگارا باا سیاساتهاای
خود اختصاص داده و بیشتر از آمریکا در این زمینه تاالش کارده اسات .عرات نیاز ایان امار اسات کاه
حکومتهای نوظهاور کناونی در هنگاام طار ریازی قاوانین خاود از کشاورهای اروپاایی کاه دارای
پارلمان ،قوانین اساسی و نظام قانونی هستند ،پیروی میکنند (مرادی و امانرو.)143-144 ،1392 ،

 -7کاهش اعتبار سياست خارجی:
آخرین نظرسنجی ملسسه بینالمرری شالوپ نشان میدهد اعتاار سیاساتهاای خاارجی آمریکاا در
حال کاهش است و تأثیر من ی بر روی نگرش آنها نسات به این کشاور داشاته اسات .اکثریات ماردم
اروپا عقیده دارند ،آمریکا در عرصه ماارزه با فقر در جهان ،ح ظ محینزیست و ح ظ صرح در جهان،
بیشتر نقش من ی بازی کرده است .کاهش اعتاار سیاست خاارجی آمریکاا در دهاههاای اخیار در کال
جهان و باهویاژه در غارب آسایا شادت یافتاه اسات .در افغانساتان ،عارا  ،پاکساتان و ...شارایشهاای
ضدآمریکایی به عامل مهمی برای پیوستن افراد به شروههای جهاادی مااارز باا آمریکاا تاادیل شاده و
همکاااری کاماال دولااتهااای متزلاازل ایان کشااورها بااا آمریکااا را دشااوار ساااخته اساات .نگرانایهااای
ژالواستراتژیک ،همینین مخال تهای سیاسی ،ایدالولوژیک و اخالقی با نقاش تااریخی و مااجراجویی
نظامی یک دهه شتشته آمریکا در من قه به مان ی برای همکاری کامل این دولتها با آمریکا بدل شده
است؛ اما این زوال سیاسی به غرب آسیا محدود نمیشود .برای نمونه ،حضور سیاسای-نظاامی آمریکاا
در کره جنوبی و مشکالت اجتماعی ناشی از این حضور همینین طرفداری مت صااانه رساانههاای ایان
کشور از آمریکا ،باع

تشدید احساسات ضدآمریکایی در این کشور شردیده است .آمریکاستیزی در

روسیه نیز بهویژه در بین جوانان مشهود اسات .در صاورت تغییار در دساتگاه رهااری کناونی روسایه و

سال  ،1شماره  ،4زمستان 1400

 / 164نشريه تخصصی مطالعات راهبردی آمريکا

جایگزینی آن با نسل جوانتر این کشور ،میتوان شاهد بروز چالشهای جدی و نوینی در برابر آمریکا
و توانایی آن برای ت قیب بیدردسر اهدا

خود در آسیا و غرب آسیا باود .در چاین ،برزیال ،ژاپان و

سایر کشورها نیز میتوان چنین شرایشهایی را مشاهده کرد .روشن است که حل ایان مشاکالت کاار
سادهای برای سیاستشتاران آمریکایی نخواهد بود .این روند نزولی در مناطق توس هیافته جهان نیز باه
شدت نمایان بوده است (دلیرپور.)51-52 ،1391 ،

نتيجهگيری
طاق نظریه ثاات هژمونیک ،یک مکتب فکری پیشرو در روابن بینالمرل ،یک اقتصاد جهانی باز و
لیارال مسترزم حضور یک کشور برتر است که ظرفیات و اراده رهااری و اساتیال بار ساایر کشاورها را
داشته باشد .ایاالت متحده آمریکا پس از جنس سرد توانست این راهارد را به وجود آورد؛ اما اماروزه
در حال انح اط است .آمریکا در دو دهپ اخیر به دلیال مادیریت ناصاحیح در منااطق مختراف جهاان،
دخالت در امور داخری کشورها ،حمره به افغانستان و عرا  ،اجرای سیاسات یاکجانااهشرایای و ...بار
سیاست خارجی این کشور تأثیرات مت اوتی شتاشت که این اعمال نهتنها به تقویت قادرت برتاری آن
در عرصه داخری و خارجی کمک نکرد ،برکه زمینهساز افول سیاسی این کشور را فراهم کرد و با روی
کار آمدن دونالد ترامپ شدت بیشتری پیدا کرد و همین امر هژمونی آمریکا را با چالشهای جدیتری
مواجه نمود و آمریکا همانشونه که در این پژوهش به ت صیل به آن پرداخته شد در حاوزه سیاسای رو
به ض ف نهاد و همین مسئره قدرت هژمونی آمریکا را مخدوش ساخته است .در واقع زمینههای افول و
اضمحالل افول سیاسی آمریکا بر اسا ،شواهد تاریخی ،پیمایشهای میدانی و نظرسنجیهاای جهاانی
عاارتاند از :نوع حکومت ،یکجاناهشرایی ،ایدالولوژی لیارالیسم ،کاهش ن وذ قدرت در کشاورهای
جهان سوم ،کاهش ن وذ سیاسی آمریکا بر روی متحدانش ،زوال اعتااار سیاسات خاارجی آمریکاا و...
که میتوان برای آمریکا در آینده نهچندان دور تصور کرد .در مجموع این مقاله که از روش تحریری و
توصی ی بهره شرفته است نشان داد که با توجه به روندهای موجود ،نقاط قوت (سیاسی ،نظامی) ایاالت
متحده آمریکا که زمانی ساب ص ود آن به یک قدرت هژمون شده بود در دهههای اخیار خاود سااب
افول این قدرت شده است .بر این اسا ،با توجه به افزایش حوزه ن وذ این قادرت در عرصاه جهاانی،
هزینههای اقتصادی این حضور نیز افزایش یافته است و به تدریج با ظهور قدرتهای اقتصادی و نظامی
جدید در عرصه جهانی به چالشی جدی برای ایاالت متحده تادیل شدهاند .عالوه بر این مناابع قادرت
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نرم آمریکا که تکیه بر ش ارهای آزادی بوده است نیز با توجه به اقدامات مداخراهجویاناه واشانگتن در
کنشگران مخترف دنیا از یک سو و اقدامات نژادپرستانه در داخل کشور نیاز ماورد تردیاد قارار شرفتاه
است که این مسئره منجر به تض یف جایگاه هژمونی آن در عرصه جهاانی شاده اسات .ایااالت متحاده
آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای غربی از سیستم رفاهی ض یفتری برخوردار است که ایان مسائره
متأثر از سیستم سیاسی این کشور است .ض ف سیستم رفاهی در این کشور منجر به تض یف جایگااه و
مشروعیت سیاسی آن در عرصه داخری شاده اسات .ظهاور قادرت هاای رقیاب در عرصاه جهاانی کاه
بهتدریج در حال کم کردن فاصره خود با ایاالت متحده هستند نیاز بار تصامیمساازیهاای باینالمررای
تأثیرشتار بوده است و همه اینها نشانههایی دال بر تض یف قدرت ایاالت متحده است.
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United States Political Decline; Backgrounds and Reasons
Shohrah Pirani
Arash Saeedi Rad

ABSTRACT
After the collapse of the Soviet Union, the United States introduced itself as the first
power of the world (hegemony hegemony)and gained considerable political status in the
international arena, but it is now visible signs of its political decline. In fact, studies have
shown that America is politically active (democracy, human rights, foreign policy, soft power
and …)distance from other competitors and is backward in some cases. the main question of
this study is; what are the political factors of the U.S. decline? For this purpose, the data
needed in the library method is collected and analyzed based on descriptive - analytical
method. Findings from the study showed that several elements such as the type of
government, unilateralism, liberalism ideology, decrease of power penetration in the Third
World countries, the decline of American policy influence over its allies, the deterioration of
American foreign policy and …, is the most important determinant of the political decline that
can be imagined for the United States.
Keywords: USA, Political Decline, Liberalism, Rival Powers.
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