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Abstract 

The most important feature of the second decade of the 21st century is the 

gradual decline of the relative power of the United States. Most of the factors 

that have led to America's global power are changing and moving in the 

direction that has led to the decline of American hegemony. Regional 

governance is therefore necessary to manage the instability caused by the 

decline of American hegemony and the need to face global complexities. This 

governance is based on regional institutions, norms and organizations that 

replace global institutions. The research method in this article is descriptive-

analytical. The main question of the present study is what are the symptoms of 

the decline of American hegemony and What is the alternative to American 

hegemony in the post-Corona? The main hypothesis is that the decline of US 

hegemony has been revealed in three areas: political, economic and military, and 

with the decline of US hegemony, regional worlds, including Iran, will be a 

good alternative. The main purpose of this article is to examine the decline of 

American hegemony in post-Corona and its alternative. The components of US 
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hegemony, which are defined in three areas: political, economic and military, all 

three of which are severely affected by the outbreak of the Corona virus (apart 

from other factors such as China's economic growth, weakening of the values of 

the international liberal order). It will be the decline of American hegemony and 

the rise of regional worlds. In this research, a single theory is not followed, but 

various theories will be proposed and analyzed in line with the purpose of the 

article. 

Keywords: post-Corona, United States, Iran, Declining Hegemony, Regional 

Worlds 
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 دهیچک
متحده  االتیا یقدرت نسب یجیکاهش تدر کمیو  ستیمشخصه دهه دوم قرن ب نیترمهم

که  روندیم ییهستند و به سو یدر حال دگرگون کایآمر یعوامل قدرت جهان شترِیاست. ب

 یاز افول هژمون یناش یثباتیب تیریمد یبرا رونیرا فراهم کنند. از ا کایآمر یافول هژمون

. ابدییضرورت م یامنطقه تیحاکم جادیا ،یجهان یهایدگیچیو لزوم مواجهه با پ کایآمر

نهادها و  نیگزیاست که جا یامنطقه یهانهادها، هنجارها و سازمان هیبر پا تیحاکم نیا

 یو پرسش اصلل یلیتحل -یفیمقاله، توص نی. روش پژوهش در اشوندیم یمؤسسات جهان

در پسا  کایآمر یهژمون لِیاند و بدکدام کایآمر یافول هژمون یهانشانه»ده است که بو نیا

 ،یاسلیدر سه حوزه س کایآمر یکه عالئم افول هژمون یاصل هیفرض نیبا ا «ست؟یکرونا چ

 ران،یلاز جملله ا یامنطقله یهااتفاق، جهان نیآشکار شده است و با ا یو نظام یاقتصاد

در  کایآمر یهژمون افول یمقاله، بررس نیا یآن خواهند بود. هدف اصل یبرا یمناسب لیبد

در سله حلوزه  کلایآمر یهژملون شلدهفیتعر یهاآن بوده است. مؤلفله لیپسا کرونا و بد

ماننلد رشلد  گلریکرونلا ججلدا از عواملل د یملاریب وعیاز ش ،یو نظام یاقتصاد ،یاسیس

 یایاند و دنشدت متأثر شده( بهیالمللنیب یبرالینظم ل یهاارزش فیتضع ن،یچ یاقتصاد
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 نیلخواهلد بلود. در ا یامنطقله یهاو ظهور جهان کایآمر یشاهد افول هژمون کروناپسا 

گونلاگون و  اتیلنشلده و نظر یرویلواحد پ هینظر کیهدف مقاله از  یپژوهش در راستا

 گشته است. لیمباحث مربوط به موضوع، مطرح و تحل

 ،یافلول هژملون ران،یلا یاسلالم یمتحلده، جمهلور االتیونا، اپسا کر: های کلیدیواژه

 یامنطقه یهاجهان

 12/81/2011تاریخ پذیرش:      10/71/2011تاریخ بازبینی:      12/12/2011تاریخ دریافت: 

 616-277، صص 2011 پاییز، 0، شماره 20سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

 یمباحث  فراوا ث ،جهان یاسیو س ی، در محافل علم8002سال  یبحران مالبا آغاز 
حثران باسث.   هطثر  دثد یمتحده از رأس  ظام جها  تاالیافول ا احتمال درباره
و بثه د بثال آن  یاقتصثاد جهثا  کثرهیآن به پ دتابان .یو سرا کایدر آمر یاقتصاد

مشثکتت  و در مسثالل کثایآمر رکردنیدر گ یدول. اوباما برا یلیمیبهش. سال 
بیشثتر آمریکثا  یو برعکس تتش دول. ترامپ برای درگیر مناطق گو اگون جهان

از مردم را متقاعثد کثرده اسث. کثه  یشتریتعداد ب وردهای  اچیز،ادر جهان و دست
 طورهمثانبما ثد   یابرقدرت باق یادیز مدتی برا توا دی م احتماالًمتحده  تاالیا

دثده بثود،  ارالثه 1«کسسا گلدمن»در گزارش مشهور اقتصاددا ان  ش،یپ هاسالکه 
از ابعثاد  یکثی ،کثایآمر یجد یرقبا عنوانبهی  وظهور اقتصاد هایقدرتپیدایش 

 & O’Neillدثثود  یمثث ارزیثثابی کیثث زد ةنثثدیدر آ ایثثن کشثثور یافثثول هومثثو 

Stupnytska,2009, p192 ) بثر عثتوه کثایحال استدالل طرفثداران افثول آمر نیا با 
 ری فوذ آن بر رفتار سا یعنی کایقدرت آمر گریدامل دو بُعد د یبُعد اقتصاد بر هیتک

جهثان  لگثرانیاز تحل یاریبس  دودیم زی  کایآمر ی ظام قدرت نیکشورها و همچن
معتقد د افول تمدن  4«ایزکر دیفر»، 3«ی وام چامسک»، 2«نیاما ولل والردتا» از جمله

ابرقثدرت  تنها ثه گثرید کثایو آمر اسث. آغاز دثده پیش هاسالاز  کایغرب و آمر
 یطث یاسیو س ی ظام ،یدر ابعاد مختلف اقتصاد آنبلکه رو د  زول قدرت  ،س.ی 

                                                                                                                                 

1. Goldman Sachs 

2. Immanuel Wallerstein 

3. Noam Chomsky 

4. Fareed Zakaria 
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 .یریدر مثد کثایملمثوس آمر یگرفته اسث.   ثاتوا  یشتریدتاب ب ریاخ هایسال
مثثل  لگثرانیتحل یبرخ زیکشور   نیدر سراسر ا آن بارفاجعه وعیبحران کرو ا و د

را متقاعثد  کثایآمر یروابث  خثارج یدثورا سیرل(، Haass,2008  «هاس چاردیر»
 اس.  یافته عیبا کرو ا تسر ،قبل آغاز دده هاسالاز  کایافول قدرت آمر که کرده

دثناخ. آاثار  سثازدیمثآ چه اهمی. ا جام این بررسی را مضثاعف بنابراین، 
هثد  و بثه همثین دلیثل  بر افول هومو ی آمریکا در جهان اس. پسا کرو ادوران 

 ییو دناسثا کثایآمر یافثول هومثو  هایهو  شا  لیدال یبررس ،مقاله حاضر یاصل
مقاله با اسثتفاده از روش  نیس.  اا پسا کرو ادر  کایآمر یهومو های لیبد ای لیبد

 عتلث اسث. کثه  هاپرسثش نیثبه ا ییدرصدد پاسخگو یلیتحل-یفیپووهش توص
ایثن  نیگزیجثا نثهیو گز ا دکدامکرو ا  روسیو وعیاز د متأار کایآمر یهومو  افول

 س.؟یچ پسا کرو ا یدر  ظام جها  یهومو 

 مباحث نظری .2

برای کسب، افثزایش،  هادول. همةرقاب. وجود دارد و  هموارهدر عرصه سیاس. 
 یهاقثدرت در میثان وهیوبثه ثد  ایثن موضثوع احفظ و  مایش قثدرت در تتش

قثدرت امثری   دثودیمثجدی د بال  طوربه، تربزرگبه موقعی. قدرت  ترکی زد
خثا   ذاتی خود مل.  یس.، بلکه ویوگی و صف. های. سبی اس. و از خصل

ی یثابدسث.برای  هاهمه مل.   به همین دلیلس.ا هامل.رواب  یک مل. با سایر 
و پیشثرف.  اقتصثادی و بسثته بثه  ثرت متفثاوت ردثد کودندیم بیشتر قدرت به

موجثود  هثایقثدرتتکنولوژیک، امکان پیشی گرفتن بر قدرت هومون برای سایر 
در واقع، دلیل اصلی ا حطاط در مرحلثة بلثوق قثدرت   وجود دارد ترنییپادر ردة 

مرحله بلوق صنعتی  یس.، بلکه به  سثب. قثدرت  مربوط به  فس قدرت مل. در
، مربوط اس. و تا ا دددهمرحله ردد قدرت  که وارد ییهادول.آن دول. با سایر 

جلو برو د تفاوت قدرتشان با سایر دولثی  در راه ردد قدرتها که این دول. آ جا
 ( 583 ،  1511 ارگا سکی،  رودیماز میان  ا دددهکه پیش از این صنعتی 

  از  گثاه او، کنثدیمثدیگر این وضثعی. را مطثر   یاگو هبه اما« والردتاین»
، بلکه به یک معنا رو ثدی سثریع ردیگی م گرش ا تقال قدرت ا جام  منطق افول با
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که اقتدار هومثون  دودیمطوال ی دارد  وقتی  اگهان احساس  معنا رو دی و به یک
کثه  رسثدیمثافول هومو ی دروع دثده اسث.  بثه  ظثر و  به چالش جدی کشیده

اما ؛ ما ند گذدته عمل کند توا دی ماس. و دیگر  هومون دچار مشکتت اقتصادی
 ظثامی، سیاسثی،  قثدرت نیتریقوهنوز ها مدت حتی با دروع افول  یز هومون تا

بثا آن مقابلثه کننثد یثا آن را  یآسا به توا ندی م اقتصادی و فرهنگی اس.  دیگران
کند دارد و در مراحثل اولیثه بثا ابهثام همثراه  ، افول رو دینیبنابرا ؛ ادیده بگیر د

 (Wallerstein,1995, p 9اس.  
ناورا ثه و ف یهثا،  رت  ابرابر ردثد در جوامثع دارای جهش1«پال کندی»از  ظر 

اجتماعی به افزایش ظرفی. تولیثد و سثرا جام قدرتمنثدی یثک دولث. ی دهسازمان
که به افزایش اثروت و قثدرت  خواهدیارتش قدرتمندی م ،وضعی.   اینا جامدیم

مرور زمثان، گسترش استراتویک کشور را بثه د بثال دارد؛ امثا بثه و کندی یز کمک م
حفظ و  گهداری ارتش بر مزایا و منثافع آن  تسلیحاتی برای تدارك، مخارج  ظامی و

ایثن  یا  از  گاه او، به هیچ جامعهددارتدریجی و افول را به د بال  غلبه  موده، ضعف
اس. که همواره جلوتر از دیگثران بادثد، زیثرا چنثین وضثعیتی  موقعی. داده  شده

 ظامی متفاوت ردد، پیشرف. فناوری و تکامل  یهازانیم وضعی. رییتغمتضمن عدم
 ( 10،   1530بسیار قدی  وجود دادته اس.  کندی،  یهااس. که از زمان

در  کثایا کثار کننثد کثه آمر توا نثدمی یتعداد کممعتقد اس. « آمیتاو آچاریا»
 دهیثا نیثامثا ا؛ خواهد کثرد فایخود را در امور جهان ا ی قش محور کی زد ندهیآ

 ی ظث  جهثا  ایث کایآمر یتح. رهبر کیهومو  -برالیقابل پرسش اس. که  ظ  ل
بینثی او دربثاره پیش سث. ا همچنثان پابرجثا ،ددهیدر دکل بازساز ی، حتکایآمر
 یمثولت» ایث «دهیچیمرکب پ»اس. که او  یستمیس برآمدنِ، ندهیآ یِجها   ظامِ .یماه

چنثد قثدرت  ایث کیث پلکثس،ی مثولت سثت یدر س  کرده اسث. یگذار ام «2پلکس
های بلکثه مجموعثه ،گرف. را بر عهده  خواهند یاداره  ظ  جها  دیجد کیهومو 
ای منطقثهی هایبنددر قالب  هادها و گروه یردولتیو غ یدولت گرانیاز باز یمتفاوت

                                                                                                                                 

1. Paul Kennedy 

2. Multiplex 
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بثه  دنیرسث ریرا دکل خواهند داد؛ اما مسث ی ظ  جها  گریکدیبا  یدر توازن کل و
ومرج همثراه از هرجهایی هبا دور توا دیو م س.ی  دغدغهیب هموار و ی ظم نیچن

 یاز افثول هومثو  ی ادث یاباتیو ب یآدفتگ .یریمد یبرا ا،یآچار دگاهید از بادد 
 پلکثس،ی مولت ست یدر س یمشکتت جها های یدگیچیپ و لزوم مواجهه با کایآمر

 اسثث. یضثثرور «ایهثثای منطقثثهجهان» در« ایمنطقثثه .یثثحاکم» ظامثثات  جثثادیا
 Achary,2014, pp 8-10 تحث.  ندهیآ یاس.  ظ  جها  دیبعکه  کندیم دیتأک(  وی

دثده اسث.  سثبب .یو بحران مشروع یکنو  یاقتصاد رکود؛ بادد کایآمر یرهبر
اگثر  یحتث ،بثرالیل کیهومو   ظ و  ابدیمتحده بر جهان کاهش  االتیاکه هومو ی 

 ( Achary,2014, pp 108خواهد دد  از حال. خود خارج   خواهد، کایآمر

 پیشینه پژوهش. 1

 ی: معنو کو یآمر یافول هژموو » ةمقال (1531  ینیحس اکویو د ییآهو یمهد -1
مطالعثات  هی شثر را در« یگذار ستیو الزام ت س یا تق ل قدرت در  ظ م جه  

 ( منتشثر کثرده ومطالعات راهبردی جها ی ددن  عمومی یگذاراس.یسراهبردی 
 .یثقطع دربثارةاز دا شثمندان  یاریتوافثق بسث وجود که بانیبه ا ا دپرداختهدر آن 

 نیثا یبر سر معنا یاریبس ی ظرهااختت همچنان  ،ا تقال قدرت از غرب به درق
گذدثته های دهثه حثاک  در یجهثا  .یآن بر صلح و امن یرگذاریا تقال و ابعاد تأا

کاسثتن از  سثتلزممتحثده کثه م االتیثا یجیبا کاهش قثدرت تثدر ایاس.  آ یباق
فثروکش  یالمللثهای بیناسث.، کشثمکش یآن در منثاطق جهثا  یتثیتعهدات امن

که تاکنون  ودب یالمللبینآن دسته از اختتفات  دیدر ا تظار تشد دیبا ایخواهد کرد 
مسثکوت  ایمنطقثه یهثابحران .یریمتحثده در مثد االتیثا ینثیآفر قش لیبه دل
 ایث یاز ورود به جهان چنثدقطب شیکه پ ردیگیم جهی تدر پایان مقاله  نی؟ اا دما ده

تجربثه خواهثد کثرد و الزم  یآدفتگ یسوبهرا  یدوران گذار ،یمرکب،  ظام جها 
 ییارویرو یخود برا یآمادگ شیدرصدد افزا ران،یجهان، ازجمله ا یاس. کشورها

از  یکثی ییگرامنطقثه کثه نثدیبرآ .یوضثع نیثاز ا ی ادث دیجد داتیبا ا واع تهد
 رابطه خواهد بود  نیراهبردها در ا نیبهتر

و  کو یآمر یهژمو  افول»مقالة  (1532  انیخداپرس.، امراله ا درز و سی -8
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ی مطالعات ا قتب اسثتم یفصلنامه علمدر  را «رانیا یا قالب اسالم یس لگچهل
 یتقابل و افثول هومثو  یچگو گتبیین  ودتار،  نیدر ا ی  هد  اصلا دا تشار داده

 لیوتحلهیثتجز   این مقاله ضمناس. یا قتب استم یسالگدر دوران چهل کایآمر
مبنثا قثرار  ه بثایدر فرض ،«گفتمان الکت و موفه لیتحل»روش  با استفاده ازموضوع 

 االتیثکثه انیده اس. بر اکر دیتأک کایو آمر یا قتب استم یدادن تعارض گفتما 
 یالمللثنیبثه ددثمن ب الشرا از چ رانیا ،یالمللنیمتحده درصدد اس. در سطح ب

 یابه ددثمن منطقثه بیو عربستان را از دو رق رانیدر سطح منطقه، ا مبدل ساخته؛
هثا و  آرمان شیرا از محتثوا یاستم یجمهور  یز ،یو در سطح داخلتبدیل سازد 

دثدن  کیثبا هومو  یاسیگفتمان استم س ،قیتحق جی تابر اساس   کند یاهدا ( ته
و  یادر سطو  منطقه را یدموکراس برالیلخصو  به ،قدرت یهافتمانگ رانیدر ا

بثه اهثدا   دنیدر رسث کایراستا گفتمان دول. آمر نیمتأار ساخ.  در ا یالمللنیب
 اس.  دهد ری اپذآن اجتناب یخود در سطو  مختلف  اکام ما ده و افول هومو 

کرو و  و افوول بحوران »بثا عنثوان  یاددادثتی( در 1533  «سیتل یادل» -5
 کثایآمر یهومثو  ه اس. که ودت یکار گ شکدهیا د .یساوبدر  «ک یآمر یهژمو 

اقتصثاد  نیتثرهمچنان بزرگ کایآمر نکهای خس.  :اس. گا هسه قایبرخاسته از حق
 یجهثا  یقثدرت  ظثام شبردیپ یبرا این کشور .یاساس ظرف نیهمجهان اس. و 

 اریبسث یاکشور بر جامعه نی، دول. ادوم س.  ش ابایبا رق سهیمقا رقابلیطور غبه
 یکثایدر آمر یدر دثراک. بثا متحثدان قثو کثایآمر ،سثوم و کندیم اس.یمولد ر

د(، دار  یها و منافع مشترک که ارزش هیا وسیو اق ایدرق آس ،یغرب یاروپا ،یدمال
و  ی هثاد ،ی ظثر  ظثام را از نآ یکرده اس. کثه برتثر جادیا یالمللنی ظ  ب  وعی

از کثاربرد  یاقتصثاد یبردارمنافع گو اگون و بهره شبردیده و پ مو .یتقو یادهیعق
ا ثد، فشار قثرار گرفته تح. راًیها اخدالوده نیزور را ممکن ساخته اس.  اگرچه ا

  کندیم دیتهد یمهلک قیرها را به طآن 13 دیکوو یریگاما اکنون همه
ادثاره  ،«کو یافوول آمر ی موده یپ» ةمقال( در 8015  «نیوالردتااما ولل » -4

بثه  1330از حثدود  کیثقدرت هومو  کیمثابه متحد به االتیکرده اس. که افول ا
؛ البتثه آن دتاب گرف. «جورج بوش» یجمهور سیرلآغاز دد و در دوران آرامی 
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 یبحثث عنوانبثه رد مسثللة افثول آمریکثا یاسثیس یهثااردوگثاهة واکنش هم زمان
بثود  نیثا یاسیس فیط یهاطر ة ه  واکنش هم ، باز1330ة   در دهبود امعقول 

امثا بعثد از دکسثتن ؛ اسث. افتثهیدس.  یقطبتکة به اوج سلط همتحد االتیکه ا
 درصثد امثروز بثود و مثردمة  ظران و عامصاحبآغاز تغییر دیدگاه ، 8002حباب 
تحثد م االتیو  فوذ ا گاهیدر قدرت و جا یافول  سب .یها( واقعآنة هم ه   زیادی

 رفتثهیکامتً با اکراه صورت پذ همتحد االتیدر ا رشیپذ نیا هر چند ؛ا درفتهیرا پذ
چگو ثه  نکثهیا شثنهادی ظران در پو صثاحب استمدارانیسبر طبق این مقاله، اس.  

اعتقاد دارد  والردتاین ؛ ولیکنندیافول را گرف. با ه  رقاب. م نیا یوجل توانیم
 اس.  ری اپذبازگش. ندیفرا نیاکه 

بثر ایثن  «ییکو یآمر ی ظم جه    نیپ »در کتاب ( 8014  «ایآچار تاویآم» -1
 ی ظثام چنثدقطب کیثتوسث   بثارهکیبهمتحده  االتیا یافول هومو  که اس.  ظر
آمثدن  بثر نثدهیآ ی ظثام جهثا  .یثاو دربثاره ماه بینیپیش خواهد دد   نیگزیجا
در  کثرده اسث.  یگذار ام «پلکس یمولت» ای «دهیچیمرکب پ»اس. که او  یستمیس
بثر را  یاداره  ظث  جهثا  دیجد کیچند قدرت هومو  ای کیپلکس  یمولت ست یس

 یردولتثیو غ یدولتث گرانیاز باز یمتفاوتهای بلکه مجموعه ؛ خواهند گرف. عهده
 ی ظ  جهثا  گریکدیبا  یو در توازن کلای منطقه یهایبندگروهدر قالب  هادها و 

و  س.ی  دغدغهیبهموار و  ی ظم نیبه چن دنیرس ریمس   البتهرا دکل خواهند داد
 .یریمثد یبثرا ا،یثآچار دگاهیهمراه بادد  از د ومرجهرجاز هایی با دوره توا دیم

های یدگیثچیو لزوم مواجهه بثا پ کایآمر یاز افول هومو  ی اد یاباتیبو  یآدفتگ
در  «ایمنطقثه .یثحاکم» ظامات  جادیپلکس، ا یمولت ست یدر س یمشکتت جها 

  اس. یضرور «ایمنطقه هایجهان»
 ک یآمر یاضمحالل امپراتور  یافول »کتثاب در  (1532  یخا عبداله یعل -6

 یقدرت جها  عیبودنِ توز یقطبتکبر  هیبا تک «یو تحول در هندسه قدرت جه  
در این کتثاب   کندیم یرا بررس کایگر آمرسقوط  ظام سلطه جیدر عصر حاضر  تا

مسثلله  ، یکنیمصحب.  کایآمر یاضمحتل امپراتور ایاز افول  یوقتآمده اس. که 
 ایثافول  نییتر تبقدرت و از آن مه  عیتوز یاضمحتل ساختار فعل ایافول  نییما تب
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 یو روش ز ثدگ «ریپذسثلطه -گرسثلطه» ظث   یعنی ی ظ  کنو  .یاضمحتل ماه
 ظثام  رییثتغ ایثاضمحتل سثاختار  ایاس. که افول  یهیبد اس.  «یادالح -یماد»

 کنثدیدگرگون مث ددتبهرا  یقدرت جها  عیبا وجود آ که هندسه توز ،یقطبتک
 نیبنابرا؛  ظام دادته بادد نیا یبر ارکان ماهو یا دک راتیما ند گذدته تأا توا دیم

قثدرت و عناصثر  عیثسثاختار توز مثابهبه کایآمر یاضمحتل امپراتور یمسلله اصل
اضثمحتل  ایثافثول  یو مثاهو یعناصر ساختار یابیارز یآن و هد  اصل یماهو

 ریآن( تثأا یو مثاهو ی عناصر سثاختار یاس. که بر هندسه قدرت جها  یاحتمال
 خواهد گذاد.  یبر جا یقیعم

ظهور و افوول  ؛ییکایقرن آمر هیدر سا»کتاب در  (1400  1«یکوآلفرد مک» -3
 یبثرا کثایکثه آمررا  یریمسثی( اهلل عبدالملکبا ترجمه رو   «ک یآمر یقدرت جه  

راه دثر   نیثدولث. را در ا نیثا یهاکرده و روش یدد ش ط و ابرقدرت یهومو 
 یهثاحلو راه یررسثببر جهان را  کایادامه تسل  آمر یچگو گ یکوداده اس.  مک

 ریترین ما ع مسرا مه  نیداده اس.  او چ حیتوض را ادامه این راه یمتحده برا االتیا
کثرده  یی مارا دردث. ییهثاو طر  دا ثدیم دیجهان در هزاره جد ییکایتوسعه آمر

  ندده انیجهان پا در کایو سلطه آمر یفعل .یوضع به ددهمیاس. که احتمال 
 شثریه فثارِن   2« خودویرا ی قدرت آمریک» ةمقال( در 8013  ایزکرفرید  -2

کودثیده اسث. ایثن مسثلله را و این کشور پرداخته  هومو یبه بررسی افول  (افرز
عصثر  جثان باخث.  کثایآمر یدر دو سال گذدته، هومثو تبیین و تحلیل  ماید که 

مشثخ  وهلثه  در دوحدود سه دهثه ی بود که متحده دوران کوتاه االتیتسل  ا
 ةا ثیدر م دورانایثن   که هر دو وهلة ابتدا و ا تهایش از جثنس فروپادثی بثود دد

 آن بثا انیثدر واقثع آغثاز پا ایث انیپا و دد آغاز 1323در سال  نیبرل وارید سقوط
 پرسشثی نیادر این مقاله   بود تحوالت پس از آنو  8005عراق در سال  یدفروپا

 یخثارج لیمتحده به دال االتیا العادهفوق .یوضع پایان ایآ» که دده اس.بررسی 
  «کرد؟ عیبد مرگ خود را تسر یوادنگتن با عادات و رفتارها ای ه اس.بود

                                                                                                                                 

1. Alfred McCoy 

2. The Self-Destruction of American Power 
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 افول هژمونی آمریکا هایهنشان .0

 کایاقتصاد آمر .0-2

 یدیو قدرت رقابت تول یصنعت یکاهش توانمند .0-2-2

مشثکتت  تثرینمه از  یکثی یدیثو قثدرت رقابث. تول یصنعت یتوا مند کاهش
 نیثا یو قثدرت اقتصثاد یمتحده اس.  با توجه به گسثتردگ االتیا ریاخهای دهه

 نیثبرجسثته و برتثر آن را در ا .یثموقع توا دیم یدیتول یکشور، کاهش توا مند
 و قثلحملصثنع.  نثهیمثثال، در زم ی  بثرادنثکرو روبثه یبخش با چالش اساسث

 4٫1سال گذدثته از  10در  نگیو بول رباسیا یدیتول عیردد صنا زانیم ،یر ظامیغ
صثنع.  نثهیدر زم نیاسث.  همچنث هکثاهش یافتث سثال در درصثد 1٫1 به درصد

سثبق. را از محصثوالت  یگو یمحصوالت ژاپن، اروپا و کره جنوب ،یخودروساز
تثا  8000 هایسثال نیبث  (133 ،  1534 ،یشثیو قر یآدمثا ثد  ربوده ییکایآمر

 دیثتول دثدهلیتعدمتحده با توجه به تثورم  االتیا داتیتول دوسوماز  شی، ب8010
 یچنثدعامل یوربهثره 8004تا  1338 از کهیدرحال  (Atkinson,2012  اف.یکاهش 
متوسث   طوربثه یوربهثره ،افتهی شافزای سال در درصد 8متوس   طوربه دیدر تول

کثاهش  یاس. که بثه معنث پیدا کردههش کا 8016 تا 8004 از سال در درصد 0.5
و خثثدمات  کثثار، مثثواد یرویثثجملثثه  از هثثایی در حوزهاقتصثثاد هثثای مقیاس

 ,Bureau of Labor Statistics  اسث. یا ثرژو  یاهیسثرما زاتیتجه ،ددهیداریخر

July 2018 ،از  شیمتحده ب االتی، ا8010تا  8000 هایسال نیب تنها(  افزون بر این
 ( Long, 2016  را از دس. داد یدیتول تأسیسات 66000

 موازنه تجاری و بدهکاریکاهش صادرات، کسری  .0-2-1

در که همچنان  بودهدالر  ونیلیتر 82.2متحده  االتیا یمل ی، بده8081اکتبر  80تا 
بر اسثاس (  افزون بر این، U.S. National Debt Clock 20, 2021اس.   شیحال افزا

متحثده در  االتیا یتجار ی(، کسرBEA  کایآمر یاقتصادهای لیگزارش دفتر تحل
دالر  ونیثلیتر 8.2متحثده  االتیثدالر بوده اسث.  ا اردیلیم 636.3برابر  8080سال 
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دالر  اردیثلیم 834بثه میثزان  8013سثال  سثب. بثه کاال و خدمات وارد کرده کثه 
دالر  اردیثلیم 534 هدالر بثوده کث ونیثلیتر 8.1 آمریکا، اس.  صادرات افتهیکاهش 

؛ این بود 8013از سال  رشتیب اریبس 8080 یتجار یکسر اس.  8013کمتر از سال 
دالر  اردیثلیم 636.3در مقابل ، دالر اردیلیم 136.5 مبلغ 8013سال  انیدر پا کسری

بثر واردات و  زیثادی ریتثأاهث   13 دیثکوو ی بیماریریگهمهبود   8080در سال 
 محصثوالت(  Bureau of Economic Analysis, 2021دادث.   8080صادرات سثال 

از  شیمتحثده بث االتی، ا8080هستند  در سال  یتجار یکسر یعامل اصل یمصرف
 نیدالر صادر کرد  ا ونیلیتر 1.4از  شیب ووارد  یمصرف یدالر کاالها ونیلیتر 8.5

ابث. دثده  یکاال یکسر نیو باالتر هد مو جادیکاال ا یدالر اردیلیم 304.3 یکسر
  (Census Bureau,2021اس.  

 ناعادالنه درآمد و ثروت عیتوز .0-2-0

از اثروت ها خا واده ریمتحده  سب. به سا االتیدر ا ییهاخا واده ریاخهای در دهه
طبقات بثاالی را در  یمنابع مال ندهیکه تمرکز فزا ی، رو دا دبودهبرخوردار  یشتریب

 اریبه سثم. بثاال بسث درآمد بید، 8003تا  1332در دوره   کندیم .یتقو جامعه
 8.1از  ییکثایآمرهثای درصثد از خا واده 1  بود  در آن دوره، اروت خال دیدد

 Juliana, Ruthدادث.   شیدرصد افزا 22که  رسیددالر  ونیلیم 4.6دالر به  ونیلیم

& Kochar, 2020. P4)  
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ادامثه دادثته اسث.  تفثاوت  همثوارهمتحده  االتیدر ا دیوسفاهیس یدکا  درآمد
 85،200از حثدود  ییکثایآمر اهانیو سث دپوستانیسف نیدرآمد خا وارها ب نیا گیم

 افتثهی شی( افثزا8012 بثا دالر  8012دالر در سال  55،000به  1330دالر در سال 
  (Schaeffer,2020اس.  

 آن یو تبعات اقتصاد 27 دیکوو .0-2-0

 ؛سث.یهنوز معلوم   کایبر اقتصاد آمر ریگهمه روسیو نیبلندمدت ا ریتأا بینیپیش
هفتثه  11 یط ییکایآمر ونیلیم 42از  شیکننده اس.  بآن  گران هیاول یامدهایاما پ

 هثزار از 100از  شیبث و ا دکردهمطر   یکاریب یرا درباره مقرر یدیمطالبات جد
 یاز دثهرها یاریبسث یداخلثهثای یو  اآراما د هتعطیثل دثد لکام طوربه مشاغل

(  در Snyder,2020, p1  کرده اس. لیتبد یرا به مناطق جنگ [متحده االتیا] بزرگ
دثغل در  ونیلیمکیثگثزارش داده اسث. کثه  مزیتثاوركیوی راستا روز امه  نیهم

درصثد  80بثه  کی زد»دهر  نیا یبرا یکاریو  رت ب از دس. رفته اس. وركیوی 
از کثارگران بثه پشث.  یدهر به د بال بازگردا دن برخ نی  ا«اس. شیدر حال افزا

خثدمات ما نثد  یبرخثکثه  و اجازه داده اس. پول اس.های پش. صندوق ای زیم
 کیثدثهر  زد یکاری،  رت بنیباز از سر گرفته دود  با وجود ا یدر فضا حاتیتفر
 دثودی مث دهیکه از زمان رکود بزرگ د یرقم ،اس. شیدرصد در حال افزا 80به 

 McGeehan,2020, p 2افث.  نیترقیثعممتحثده  االتیثا ی اخال  داخلث دی(  تول
 «درصثد 1213» یکاریب مهیب اف.یدر یبرا دیجد یو تقاضاها هدیرا د مدرن خیتار

  (Lendman,2020, p 2  اس. افتهی شافزای
ماهه دوم و سوم سال که در سه کایاقتصاد آمر ی رت دو رقم دودبینی میپیش

ادامثه دادثته  زیث  8081در سثال  ،درصد بوده 11حدود  یکاریداهد  رت ب 8080
حداقل در حوزه ادثتغال بثا تحثوالت  یریگهمه نیا عل.به  کایبادد  اقتصاد آمر

خواهثد  ریکشثور تثأا نیثا یملث درتقث نثدهیمواجه خواهد دد کثه بثر آ ددیدی
 دثدنیجها  ریچند دهه اخ .ینکه، احتماالً رو د بدون محدودای خس.  :گذاد.

اسثتوار بثوده اسث.(  یخصوصث یهاسود درک. یسازنهیشی که عمدتاً بر رفتار ب
هثا محدود خواهد داد کثه در آن، دول. یوستگیپه بهاز  یاخود را به  سخه یجا
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بثه د بثال حفاظث. از جوا ثب حسثاس  نثدهیآ یهایریپذبیاز آس .یمصو  یبرا
بثه  ی ظام یاخود خواهند بود  دوم، در  بود حمله یدر داخل مرزها دیتول رهیز ج
 ریثغ ایث یدفثاع یکاالهثابثه  یاختتفات در مورد اختصا  منابع عمثوم کا،یآمر

 یدفثاع دجهکه بو دهدی شان م یجها  یخواهد دد  تجربه بحران مال شتریب یدفاع
بثر  یفشثار آتث حثال، نیثا مواجه خواهد دد  بثا یشتریاحتماالً با کاهش ب کایآمر

 یهاهیثپا .یثدر تقو کثایآمر یاز مشثکل بثزرگ فثرارو یتنها بخش یبودجه دفاع
 یدر چنثد دهثه آتث کثایآمر یحفظ برتر گر،یدعبارتاس.؛ به شیاقتصاد برتر خو

 ( Tellis,2020, p2بود   سب. به گذدته ددوارتر خواهد 

 کایآمر یاسیافول س .0-1

 یدموکراس برالیل یو حکومت یاسیمدل س تیافول مشروع. 0-1-2

حثل  یمواقثع بثرا شثتریدر ب کیهای دموکراتحکوم. ،یستیبرالیهای لیتلور رغ یعل
مبنثا  نیا ثد  بثر همثدهکر دیتهد ی ظام یرویرا به کاربرد   گریکدیهای موجود، بحران

قثدرت  شیو افثزا یمل .یکسب منافع امن یجهان تاکنون برا اس.یدر عرصه س کایآمر
حکومث.  کیثعنوان آن بثه یالمللثدال بر رفتار بین یلیلو د کندمیعمل  گو هنیخود ا

 سثایر انیثکشثور در م نیثمسلله سبب کاهش قدرت ا نیوجود  دارد  هم کیدموکرات
 8081از افغا سثتان در  کثایما نثد خثروج آمر ییجهان دده اسث.  رفتارهثا یکشورها

 هیثداع یبثرا یده اس. که چالش سثختکروارد  کایبر قدرت  رم آمر یهای مهلکضربه
  (Simbar, 2011, p 3دود  یقلمداد م یجها  اس.یدر سطح س کایآمر یرهبر

های ارزش رشیو پذ .یعنصر رضا ،یبح  در هومو  نیترمه  نیبر ا زوناف
دثدن بثه  یجها  جهیرا در  ت .یرضا نیمتحده توا سته بود ا االتیاس.  ا یاسیس

 یهاارزشو  کنندیمرا رد ها ارزش نیاز کشورها ا یاریبس اکنوناما  ؛اوردیدس. ب
قثرن  لیثاز اوا کثایاساس، افول آمر نی  بر هم.با چالش مواجه دده اس ییکایآمر
فکثر هثا ییکایبثه عثراق و افغا سثتان حملثه کثرد  آمر کثایدروع دد کثه آمر 81

 نیثا    و مذهب د،یعقا ،یخیتار ،یفرهنگ نهیزمشیپ نکهدون ایب توا ندمی کرد دیم
مد ظر خود را در تمثام  برالیو  ظ  لها دهیا ،یدموکراس ،ر دیکشورها را در  ظر بگ
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 جهان وارد کنند  یکشورها

 کایآمر یاسیترامپ و افول س کار آمدن یرو .0-1-1

، معتقثد (8014 -8018  هیمتحثده در روسث االتیسابق ا ری، سف«مک فاول کلیما»
از  ی ادث   ایثن مسثللهدده اس. روروبه کیمتحده با کاهش دموکرات االتیاس. ا

جمهثور سثابق  سیترامثپ، رلثاس. که دو الثد هایی بیددن  خبگان و آس یقطب
وارد کرده اسث.  مثک  کیوکراتبا متحدان دم و دیبه اعتماد در ا تخابات و پ کایآمر

را  یخثارج اسث.یو س فیرا تضثع یملث .یثامن یکاهش دموکراسث دیگویمفاول 
 دیثتأک بثاره نیث(  رهبر معظث  ا قثتب در اMcFaul,2020کند  یممحدود  ددتبه

 دادثته  شثتریب - یگثویکه حثاال مث- لیدل کیاگر  کایآمر یاسیافول س» د: اهکرد
 یآقثا مختصثاتبثا  یعبارت اسث. از ا تخثاب فثرد لیدل آنو  اس. یکاف ،بادد

اسث.؛  کثایآمر یاسثیافثول س ا تخثاب،  شثا ه نیث  خود اکایدو الد ترامپ در آمر
 ،  شثا همختصثات نیثبثا ا یآدم کیدس.  .یجمع ونیلیم یو ا د 500سر ود. 

او،  ی سثب. بثه تعثادل روا ث کثایکه در خود آمر یاس.  کس کایآمر یاسیافول س
کشثور  کیث سیرلث یحر  هس.، وقت همهنیااو  یاو، تعادل اختق یفکر ادلتع
 هثا.ی  از جنایافول اختق ،یاسیافول آن کشور اس.؛ افول س دهنده شان دود،یم

و دفثاع کرد ثد؛ از  .یثمرتّب حما طوربه هانیا یستیو یصه  یرژ یهایو آدمکش
 .یثحما هثانیا مثنی گنثاهیو کشتار مردم بث منیچند دول. در  مجموعه .یجنا

 13 هثان،یک«  باالتر؟ نیاز ا یسقوط اختق گرید کنند؛یم .یحما .یکرد د؛ از جنا
 (1532 ریت

 کایدولت آمر یاسیس یو ناکارآمد 27 دیکووشیوع  .0-1-0

بثثزرگ  یایثثمقابلثثه بثثا بت یترامثثپ، بثثرا یجمهثثور اسثث.یدر دوران ر کثثایآمر
و  یالتیثهثا، مقامثات ابحران نیچراکه در واکنش به ا ؛د. دا یمطلوب یدهسازمان

از  یجمهثور اسث.یر یرهبثر ی اکثام ن،یث ثد  عثتوه بثر ابود .یدر اولو یمحل
 یریگ یتصثم ندیو فرا یریگهمه یابیدر ارز یستمیس .یعقت  دادتن و  طر کی

متعدد از  یهاواسطه  بود مقامات کاردان در پس.به ییمربوط به آن در بخش اجرا
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 کثایوارد دده بر اقتصاد آمر بی  آسبودمشکتت دده  نیا دیتشد هیما گریطر  د
عمثده  کثهیرا ددوار ساخته اسث.، درحثال کایآمر یحفظ هومو  ،یو تلفات ا سا 

 ایثخثود را اح کثایاز آمر ترعیسثر نیچث ریث ظ ییکشورها دهد شان می هایابیارز
 االتیثا ییاقدامات گذدثته دولث. ترامثپ توا ثا ( Tellis,2020, P 5  خواهند کرد

کشثور  نیثا یکثرد و اقثدامات کنثو  فیرا تضثع یمثاریب نیثمتحده در پاسخ به ا
  اردبهدادث. و اقتصثاد ادامثه د یدوگا ثه عمثومهای بحران دیتشد یهمچنان برا

 یکثه فشثار اقتصثاد را ا جام دهد اقدامات محرك یسرکیگرچه کنگره توا س. 
 دلیثل مخالفث.، به دهندهنیتسکاقدامِ  نیاما ا ند،برطر  ک یرا تا حدودها خا واده

  (Zamarripa,2020, p2  دول. ترامپ صورت  گرف.
از  قش دو الثد ترامثپ و  یو مقامات سابق دولت یاز کاردناسان علم یاریبس

و  یعلمثثهثثای ما نثثد مداخلثثه در آژا سکرو ثثا،  یریگهمثثهدولثثتش در پاسثثخ بثثه 
 ,Paz, November 2  ا ثدکردها تقثاد  ایثن بیمثاری یریگهمهدر طول  یپردازدروق

از  یو برخث ابثدیبهبود  تا کشدیمدهه طول  نیترامپ به عل  چند بیآس  (   2020
 «ویثپ» یقثاتیز تحقمرکهای افتهی، 8080در اکتبر  بادد  یدالم توا دیها مبیآس نیا

رفتن دثهرت  نیکرو ا باع  از ب روسیو یریگهمه شان داد که برخورد ترامپ با 
  (Pew Research, 2021  دده اس. کایآمر یجها 

 تضعیف قدرت نظامی آمریکا .0-0

 کثایمتحثده آمر االتیثمعتقد اس. مرگ ا ییکایستاد و مورت آمری، اکوآلفرد مک
تا  مرگ نی  ابادد تصور حداز  ترعیسر مراتببه توا دیم یابرقدرت جها  عنوانبه

جهثان از غثرب بثه  یکامل خواهد دد  ا تقال اروت و قدرت اقتصثاد 8081سال 
معتقثد  کثایدرصثد مثردم آمر 61 حدود 8018سال  راس.  د انیدرق در حال جر

 نیتثربزرگکثه  کندیاستدالل م یکوسقوط قرار دارد  مک  یبود د کشور در درا
 کثایکه آمر یطیدرا در ( McCoy,2010, p 4اس.   یگری ظام کا،یعامل سقوط آمر

 واسثطهبه سث.،ا ایثکرو ثا در د بیمثاری تت بثه افثراد مبث نیشتریمقابله با ب ریدرگ
و تحرکثات  هثااتیدر خصو  عمل اید  یدر همه جا باًیتقر یبهدادت یهادغدغه

  اس. وضع دده ییها.یمحدوداش ی ظام
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 همتحده به همثراه دادثت االتیا یرا برا یادیز نهیهز در جنگ،ادامه مشارک. 
دالر  ونیثلیتر 1.3تثاکنون حثدود  8001سثال  ازده اس.  آن افزو یمل یبر بدهو 
، نیثبثر ا عثتوه  (Waston Institute,2021  دده اسث. نهیهزها مشارک. نیا یبرا

 نثهیهز یدفثاعهثای بخشدر  دهدثنییتعبرابثر از میثزان  10از  شیمتحده ب االتیا
جنگ در افغا ستان در دسث.  نهیاز هز یگزارش رسم گو هچیه کهیدرحال ؛کندیم
سثال  80دالر در  ونیثلیتر 2را  یریثدرگ نیا نهیمحققان دا شگاه براون هز ،س.ی 

  (Brown university,2021  ا دزده نیتخم
 اقتصثاد کمثک بثه یدالر برا ونیلیتر دواز  شیدر حال حاضر ب کایدول. آمر

دادته بادثد   زی  دالر دیگر هاونیلیبه تر اجیاحت دیو دا کرده اس. نهیهز کشورش
و  دودیممجدداً واگذار  یاز آن از بودجه دفاع یبخش د؛یایب ییاز جا دیپول با نیا

وارد خواهثد کثرد   نثدهیآ یام ظهای نهیهز یرا برا یادیز یفشارها یبده شیافزا
فکثر کثردن دار ثد،  یبرا یترهای فشردهچالش اکنون ارتشفرما دهان  کهیدرحال

 ایثا ثداختن  قیث، بثه تعویاقتصاد اض.یر یدوره طوال  کیبا  هاآنبدا ند که  دیبا
 ( Metz,2020, p 4  خواهند دد روروبه روهایو کوچک ددن ا دازه   تتیلغو تما

 هاافتهی لیوتحلهیتجز .0

 ایمنطقه هایجهانظهور . 0-2

هثای ی بر  ظامریتأاو چه  اس.الملل به چه دکل درباره اینکه آینده ساختار  ظام بین
الملثل که سناریوی پایا ی برای  ظثام بین کندیماستدالل « باری بوزان»ای دارد، منطقه

و در حال گذار، تقریباً ورود به  ظ  جها ی بدون ابرقدرت و فقث  بثا چنثد قثدرت 
دان معنی اس. که در اار ضعف ایاالت متحده و عدم امکثان فثالق   این باس.بزرگ 

چثین و اتحادیثه اروپثا(،  آمدن بر موا ع بازدار ده در مسیر کا دیداهای طالب قدرت 
الملل یثا در بسثیاری هیچ دولتی دارای چنان ظرفیتی  یس. که بتوا د در کل  ظام بین

دود بثه اینکثه  ظث  الت منجر می مایی کند  پویایی طبیعی این تحواز مناطق، قدرت
های بثزرگ ای گثردد، زیثرا در  بثود ابرقثدرت،  فثوذ قثدرتالملل بیشتر منطقهبین

 ( Buzan,2011, pp 16-17  ابدیای در مناطق افزایش میمنطقه



 016     رانیا یاو ظهور جهان منطقه کایآمر یپسا کرونا، افول هژمون

فاقثثد ابزارهثثای الزم بثثرای  ایمنطقثثه هایقثثدرت، هاابرقثثدرتبثثرخت  
در منثاطقی غیثر از منثاطق خوددثان  و دثاید منثاطق مجثاور فاقثد   ماییقدرت
 دثانهیاولمثادی هثای در ابتدا از ظرفی. هاآن( هستند  ایمنطقهبزرگ های قدرت

کثرد اسثتفاده خواهنثد  هاآنقوی یا حوزه  فوذ اطرا   ایمنطقهبرای ساخ.  ظ  
 Garzon Pereira,2015, p 30) ادی عمثثل بثثازیگران در آینثثده میثثزان آز؛ بنثثابراین

  به هر میزان سثایه سثاختار یابدمیکاهش  ایهای منطقهدر سطح  ظام ایمنطقهفرا
به همان میثزان منثاطقی از سثطح جهثان کثه  دود،میقدرت جها ی بر مناطق ک  

عمثده های قثدرت  در این وضثعی. یابندمی یترمتفاوتهستند کارکرد  ترمستقل
آن  مؤلفثه تثرینمه و  ایمنطقثه ظام  خود، و منافعها توا مندی واسطهبه ایمنطقه

بثر  الملثلبیناز کثاهش ااثر  ظثام  یبرخث  دهنثدیمقرار  ریتأایعنی  ظ  را تح. 
کلیث.  ظثام  توا دیم ایهای منطقهفراتر رفته و معتقد د که  ظام ایهای منطقه ظام
(  همچنین پذیرفتثه دثده اسث. کثه kapple, 2015, pp 5-6سازد   متأاررا  المللبین

-Stewart   یسث. ریپثذامکانبدون فه   ظ  در سطح منثاطق  المللبینفه  امنی. 

ingersoll & frazier,2015, p 5)  

 برای نظم جهانی 27-کووید  یهاچالش

 ظث  و  ظثام  نثدیبثر فرآ توا ثدیمث یریاس. که کرو ا چه تثأا نیا یسؤال راهبرد
بثا  بثرالیدثدن ل یجهثا  پسا کرو ثان دادته بادد؟ در جهان در حال دد المللِنیب

 سث یلیو مرکا ت یدولث. ملث .یثمواجه خواهثد دثد و مثا دثاهد تقو ییهاچالش
 بثر یمبتنث بثرالیل دثدنیجهثا  فیتضعآن های از  شا ه ود کهب  یخواه یاقتصاد
بعد از کرو ا تقویث.  هادول.ی و استقتل مل یخودمختارو  متقابل اس. یوابستگ

 یاسثیس یها ظام انیاس. که امروز م یاز رقابت یکرو ا  اد گرید ریتأاخواهد دد  
 یمعثارض بثر سثر چگثو گ یاسثیس یهثایدلولوژیثا انیمختلف و فراتر از آن م

کثدام مثدل  کثهنیبحثران درگرفتثه اسث.  ا نیثآمدن از ا رونیب روزیو پ .یریمد
 د،یثبرآ کرو ثا .یریو مثد ریاز پسِ تثدب توا دیبهتر م یحکمرا  یو الگو یحکومت

دارد   پسا کرو ثا المللبیندر  ظام  یاکنندهنییبوده و  قش تع یمهم اریموضوع بس
در روابث   یو ددثمن یدوسثت یالگوها رییتغ ،یالمللنیکرو ا در سطح ب گرید ریتأا
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دچار دگثرش  یللالمنیب گرانیباز نیتعامل ب یکه الگوها یاگو هاس.  به المللنیب
از  یبعضث نیبث یبثر همکثار ی، تعامل مثب. مبنسوکیخواهد دد  از  یو دگرگو 

 یو از سثو افث.یخواهثد  شیافثزا هیو روسث نیچث ران،یما ند ا یدرق هایقدرت
 نیرقابث. بث یاز آن، الگو ترمه خواهد دد   دیو هند تشد نیچ نیرقاب. ب گر،ید

 زیثو اروپثا   کثایآمر نیبث یهمکثار یخواهد دد  الگثو تریزدیست نیو چ کایآمر
امثروز  رونیثاخواهثد دثد  از  .یثدو تقو نیثا نیرقابث. بث یدده الگو فیتضع

اسث. امثا در  شثتریدر خارج از جهثان غثرب ب هایاهنگو هم هایهمکار  ینیبیم
   ی( هسثتکای اروپا و آمر کیآتت ت یدو سو انیدکا  م قیجهان غرب داهد تعم

 یدر دوره ترامثپ  اراضث وهیوبثه کثایاز مواضع آمر ددتبه هاییاروپا کهیطوربه
  اردیبهش.( 11، 1533 دهقا ی فیروزآبادی،  هستند

 ایمنطقهپیش روی ایران جهت دستیابی به موقعیت جهان های چالش. 0-1

ا اس. که الگوهای رفتاری خثا  ر المللبین، این ماهی.  ظام ییگراواقعاز منظر 
امثا در مثورد ایثران ایثن رویکثرد ؛ کنثدیمدر چارچوب سیاس. خارجی ترغیب 

پثس از  هایسثالدر تمثامی  بثاًیتقرتجدید ظرطلبا ه به سیاس. خارجی بثود کثه 
ایجاد چالش و تغییر در  ظثام  درصددهایی پیروزی ا قتب استمی با فراز و  شیب

حاک  بر های  یز از طریق  ظ  المللبینبوده اس.  در مقابل ساختار  ظام  المللبین
 ،فثثراوان در مقابثثل کشثثور قثثرار دادههثثای آن بثثا جثثدی. بسثثیار، موا ثثع و چالش

عمتً ایران را در راه رسیدن به مقاصد و آمال خود از جنبه تبدیل ددن  کهیطوربه
حسثینی اسثفیدواجا ی،   کرده اس. روروبهبا ددواری  ایمنطقهبه قدرت  خس. 

 ظثام  یرمثادیغ(  ایثن موا ثع را در دو بُعثد موا ثع مثادی و 23-32 ص  ،1521
بثا محوریث.  الملثلبینرو ثد مثادی  ظثام  ،:  خس.کرد بررسی توانیم المللبین

یثا قطبیث.  هاآن آرایش خا  صورتبهتوزیع قدرت در بین کارگزاران اس. که 
رفتاری  یها.یدودمحبخشی از  رونیا از اس. ا زو محدودی. یابدمی ظام تجلی 

در سثطح ها از چگثو گی توزیثع توا منثدی ایمنطقثهی و المللبینایران در عرصه 
ما نثد اصثول،  الملثلبین ظثام  یرمثادیغ  دوم، رو ثدهای ردیگیم  شل. المللبین

که بثه چنثد صثورت بثرای جمهثوری  المللبینقواعد و هنجارهای حاک  بر  ظام 
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 خس. از طریثق تعریثف و تعیثین  کند؛ایجاد میاستمی ایران محدودی. رفتاری 
سیاسی مشروع و  امشروع را آفریثده و از های  وعی خا  از هوی. سیاسی،  ظام

چون جمهثوری اسثتمی  دهندهلیتشکدوم، از واحدهای   سازدیمیکدیگر متمایز 
ی المللثبیندر راهبرد خارجی خود از آ چثه مشثروعی. و مقبولیث.  رودیما تظار 

بثه  یامجموعثهی  مایا گر المللهای بینر رفتار خود پیروی کند  سوم، رژی ددارد 
بثر اسثاس  کثه محدودی. آفرین هسثتند یه  مرتب  از اصول، قواعد و هنجارها

  ر ثدیگیمثدکل  ایمنطقه توزیع خا  قدرت یا اجماعِ هنجاری در سطح جها ی
ع مادی قثدرت در بسثتر آن که مناب یاالذها نیبرو دهای  کنندهنییتعچهارم،  قش 

قدرت   یاستمبرداد. کشورها از توا ایی و  یات جمهوری  کهچنان یابد،میمعنا 
اسث. سثازی( در قبثال آن مواز ثههثا  آنرفتثار  کنندهنییتعتهدیدکنندگی(، عامل 

 ( 52 ،  1521 یا، خجسته 
پیش روی ایران جه. دستیابی بثه موقعیث. جهثان های بر این اساس چالش

متحظثه کثرد  در بعثد  ایمنطقثهو  ایمنطقثهدر دو بعد فرا توانیمرا در  ایمنطقه
مهثار ایثران،  زدیثک سثاختن از جملثه اقدامات ایاالت متحده آمریکا  ایمنطقهفرا

قثرار  یاهسثتهبر امه و  اقتصادیهای عربی به اسرالیل، تحری  یروا هیمکشورهای 
در چثارچوب اقثدامات  تثوانیمثایران را  ایمنطقهرقیبان های اما چالش؛ ردیگیم

، امضثای قثرارداد «دیمون پثرز»در قالب طر  خاورمیا ه جدید   یستیو یصهرژی  
همراهی با آمریکا   یسعود(، عربستان ایمنطقه، یارگیری هاینیفلسطصلح اسلو با 

 امثه ، تتش پنهان و آدکار برای هدای. جبهه ضثد ایرا ثی، بررانیمهار ادر جه. 
اختتفثثات ایثدلولوژیک، رقابث. در آسثثیای مرکثزی و قفقثثاز،   هیثترک(، یاهسثته

 کرد  ( متحظه   همگرایی ترکیه و اسرالیل و

 پسا کرونا ایمنطقهکنشگری ایران در جهان  یهافرصت. 0-0

 هامیتحردور زدن  .0-0-2

و  یاسثیس یهادر عرصه ییهادر سطح منطقه و جهان فرص. پسا کرو ا  یدرادر 
فعثال در  یاسثیو س یاقتصثاد یپلماسثیبا د دیبه وجود خواهد آمد که با یاقتصاد
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رو ثد  فیطور مثال با توجه بثه تضثعاستفاده کرد  به هاآناهدا  کشور از  یراستا
  بثود علث. کرو ا به پس از نیو همچن .یدر اروپا قبل از کرو ا با برگز ییهمگرا
 یی،اروپثا یکشثورها نیبث یثیواگرا یهاو زمزمهدر مقابله با کرو ا  هیاول یهمکار

 یتفثاوت راهبثرد لیدلمؤار بادد که به  اریبس توا دیم ییتعامل با کشورها .یتقو
« دوم یاروپثا»بثه  کایاز آمر دانیدرباره غرب و استقتل  سب هااس.یس یدر برخ

و    کثه  شیلهسثتان، هلنثد، اتثر ا،یثتالیهمچون ا یمهم ی کشورها هستندمعرو  
 یاز رفاه و رو ثق اقتصثاد ییهستند و سطح باال یاافتهیتوسعه یاتفاقاً ه  کشورها

چشث  و گثوش  یرود باله دهدیم  شان یخیوجود دارد و ه  تجربه تار هاآندر 
کرو ثا و تحقثق دثکل  یاقتصثاد  یدر صثورت تثداوم دثرا ( ستندیبسته غرب  

قاعثدتاً دثاهد  ،کایمد ظر آمر یسازیها خارج از ج یالمللنیاز تعامتت ب یدیجد
از  کات مهث  در دثدت  یکی چراکه ،بود  یخواه یاقتصاد یها یددن تحر ااریب

و  کثایرو اروپا  تسل  آم کایمورد ظر آمر یاقتصاد جها  یالگو ها یتحر یاارگذار
؛ پول( بوده اس. یالمللنیو صندوق ب یبا تمرکز بر با ک جها  ایاروپا بر اقتصاد د 

و  یمعادالت اقتصاد جها  ختنیر به ه پس از کرو ا که احتمال   یدر درا بنابراین
متصوراس.  یاستقتل اقتصاد به سم.بحران  نیا .یریحرک. کشورها جه. مد

  (1533 بهش.یارد ایر ا،  دارد یاریتأمل بس یجا ها یتحر یاارگذار

 در منطقه کیتیژئوپلجلوگیری از فرسایش  .0-0-1

قثرار گرفتثه اسث. و در  کیثتیژلوپل شیدر معثرض فرسثا شتریب ا هیمنطقه خاورم
 .یوضثع ،ییگراتعامثل هیثو روح یفقدان همکثار نیهم لیبه دل پسا کرو ادوران 

از  یمنطقثه بثه فرمثول نیثا گرانیخواهثد دثد و چنا چثه بثاز تثریبرخوردها جد
 کیث ریثطعثاً منطقثه درگمشثترك  رسثند، ق داتیثحداقل دفع تهد یبرا یهمکار

ما نثد  یمشثترک داتیثمنطقثه تهد نیثدر ا رایثخواهد دثد؛ ز کیتیژلوپل شیفرسا
ا سان و مواد مخدر وجود دارد و در  افتهیسازمانو قاچاق  ییگرایافراط س ،یترور

  یدثرا نیثاس. که در ا یعیموارد وجود  دارد، طب نیا در یحال فه  مشترک نیع
 ییهادهیثمثوارد، پد نیثبثه ا دیبا کهطور همانخواهد دد   یشتریب شیدچار فرسا

از  خواهثد دثد  دیکه رو د تنش تشد اف.ی ف. را افزود تا در م.یما ند کاهش ق
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با به دس. گثرفتن ابتکثار عمثل فرمثولی بثرای  توا دیمجمهوری استمی  رونیا
طراحی و بثه مرحلثه اجثرا گثذارد تثا از ایثن منظثر هث  مثا ع  ایمنطقههمکاری 

 هایقثدرتبیشتر دود و از سثوی دیگثر از مداخلثه و ورود  یهاتنش یریگدکل
 د کنجلوگیری  ایمنطقهفرا

 پسا کرونا امیدر ا یامنطقه یگردشگر یهایتوسعه همکار .0-0-0

 امیثدر ا یگرددثگر گرددگران، ارتباطثات یرفتاردناس یو بررس هاینیبشیطبق پ
از  رف.؛یا جثام خواهثد پثذ هیهمسثا یو با کشورها یامنطقه صورتبه پسا کرو ا

 .یثاهم یاو منطقه هیهمسا یکشورها پسا کرو ادر دوران  نکهیبا توجه به ا رونیا
 یگرددثگر یهثایبثر تمرکثز توسثعه همکثار ،خواهنثد کثرد دایثپ شیاز پ شیب

  (1400ایلنا، دهریور   دودیم دیتأک یامنطقه صورتبهاکو  یکشورها

 پسا کرونادر  یسپارهای برونتوسعه فرصت. 0-0-0

، هثا یتحر ریتثأاهمچثون  یخاصث  یدثرا ریتأاعتوه بر بحران کرو ا تح.  رانیا
 طوربهاس. و  المللبیندر تجارت  زیسه   اچ ترمه مزمن و از همه  یرکود تورم

بثزرگ مطثر  دثود  پرسش کی صورتبه توا دیماز بحران کرو ا  یقطع آاار  اد
چثه  نثدهیدر آ الملثلبیندر تجثارت  جمهثوری اسثتمیسثه   شیافثزا یکه بثرا
 فث. و بثا  یبثازار جهثا  یدوك منف یِکنو   یدر درا  هایی وجود داردیاستراتو

 500 ایث 800 نیروزا ه بث فق  یرسم طوربه رانیاها  یتحر عل.به  نکهیتوجه به ا
و عربسثتان  هیکه به حوزه  فث. دو کشثور روسث یبیادرات دارد، آسهزار دبکه ص

 زشیثو ر ی جهثا یبا بازارها هیقطع ارتباط بازار سرما ای وارد  شد رانیبه ا د،یرس
درصثد  80تنهثا حثدود  یالمللبین یبازارها .یمختلف که در  ها یسهام کشورها
و  یا سثا  یرویثدادثتن   ی سثب .یثدو مز رانیثگرفتنثد  ا باز پثسسه  خود را 

 یبثرا تثوانیمث پسا کرو ثادر دوران  رونیااز  ؛دارد را یعیاز منابع طب یبرخوردار
را  هاییبودن آن فرصث. برزمانو تجارت در بخش خدمات با وجود  یسپاربرون

از آن  تثوانیمثبخثش خثدمات  یاسثمهثای .یکه با توجثه بثه ظرف ه کردشاهدم
  ردکشور بهره ب یفرص. برا نیبهتر عنوانبه
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 داخلیهای سیاستهای ظرفیت .0-0-2

سیاس. داخلثی چگثو گی رابطثه  .سیاس. خارجی تابعی از سیاس. داخلی اس.
کنثد و مردم با حاکمی. از منظر توزیع قدرت و توزیع منافع اقتصادی را تنظثی  می

 قش سیاس. خارجی ایجاد امنیث. از طریثق تنظثی  رابطثه یثک کشثور بثا سثایر 
عوامثل اارگثذار بثر  گثریاز د یکثیرا  یداخل یهااس.یس« مالو ی» .س.ا کشورها
مختلف را موجب بثروز  یهاوجود گروه و کندیم یمعرف رانیا یامنطقه یاستراتو

کثه روش  دهثدیمث حیاما توضث دا د،یم رانیا یخارج اس.یها در ستناقض یبرخ
 در مجمثوعها موجب دده تا تهران گروه نیکنترل ا ی ره( برا ینیامام خم یرهبر

 نیثبثا گثذر زمثان، ا: »سثدی ویمث یدادثته بادثد  و ایهکپارچی یخارج اس.یس
کمثک  یااِعمال قدرت منطقثه یبرا یی هادها .یو تقو جادیبه ا یداخل یهارقاب.

 هادهثا سثپاه  نیثهسثتند؛ از جملثه ا نیا د که منسثج  و از  ظثر منثابع، تثأمکرده
 ةجیدر  ت  هستند جیو سازمان بس قدس یروی  یعنیآن  یالمللنیب یازوپاسداران، ب

 ی سب. بثه رقبثا ریچشمگ .یمز کی یاستم یجمهور ،یخارج اس.یس وع  نیا
 یبثرا الزم کیثو بوروکرات یسثازما  .یظرف»خود به دس. آورده اس.:  یامنطقه
 نیهمچنث یمثالو   «گثریکشثور د کیثدر  یو چندبعثد یطوال  یریدرگ کیادامه 

 یداخلث یهااسث.یس ریتأا یهاترین  مو هاز مه  یکی»را  هیدر سور رانیمقاوم. ا
(  بثر ایثن اسثاس، Maloney, 2017, p. 7«  دا ثدیتهثران مث یخثارج اسث.یبثر س

منثافع  نیتثأماز این فرص. و ظرفی. کنشثگری بثرای  توا دیمجمهوری استمی 
 ه  ماید ای خود استفادملی و حفظ جایگاه قدرت منطقه

 گیرینتیجه

 کثایآمر یافثول هومثو  قیدق هایهمطر  دد که  شا  هاپرسش نیدر مقاله حاضر ا
 یتیبثه چثه وضثعپسا کرو ا در  ی؟  ظام جها ا دکدامکرو ا  روسیو وعیاز د متأار

پسثا  یدر  ظثام جهثا  کثایآمر یهومو  نیگزیو جا لیبد نهیدچار خواهد دد و گز
بررسثی بثه  کثایآمر یافثول هومثو  عتلث  ازپاسخ به پرسثش  در س.؟یچ کرو ا
 یقثدرت  ظثام فیدولث. و تضثع یکاهش کارآمد ،اقتصاد بیما ند تخر یموارد

 پرداخته دد  کایآمر
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کثه از  ییکایآمر ونیلیم 53.6در مجموع با حدود بر اساس مطالعات موجود، 
 لیثکثه در آور یرسثم یکثاریو  رت ب ا دپرکرده یکاریب مهیب 8080 مارس یابتدا

در  کثایاقتصثاد آمر -از زمثان رکثود سثابقهبی یرقم -دیدرصد رس 14.3به  8080
 نثدهیآ هایسثال یبثرا وخثی  آنو عواقثب  گرفته اس.قرار  یبارفاجعه .یوضع
کثه  یبهداد. عموم ابساما ی در و  یفشار اقتصاد این میزان از  دودمی بینیپیش

اس. کثه  یاسیسهای دکس. یسرکی جهی ت کنندیمتجربه ها ییکایآمر اکنونه 
دده بود  اقدامات گذدثته دولث. ترامثپ آغاز  روسیکرو ا و وعیدرس. قبل از د

کشثور  نیثو اقثدامات ا کثرد کث  یماریب نیا مقابله بامتحده را در  االتیا ییتوا ا
 ادامه دارد  یبهداد. و اقتصاد یدوگا ه عمومهای رانبح رفع یهمچنان برا
درس.  -کرو ا  روسیدول. ترامپ در برابر بحران و یواکنش اقتصاد ضعف

متحده  االتیا یالمللبین انیبا همتا سهیدر مقا -یمثل عدم پاسخ به بهداد. عموم
درصثد از  84 حثدود ،8080 لیثآوردر آغثاز  نیثقابل مشاهده اس.  افثزون بثر ا

از  شی، بثن سالاهم   در اواس  ماه مها ددده لیموق. تعط طوربهمشاغل کوچک 
درصثد از کثل  دوکثه  دده بود ثد لیدال  تعط طوربهمشاغل کوچک از  هزار 100

مقابلثه بثا  ریثدرگ کثایکثه آمر یطیدرا در نی  افزون بر ا ددادیم لیکشور را تشک
 ،یبهدادثت یهادغدغثه واسثطهبه ،بوده ایکرو ا در د بیماری تت به افراد مب نیشتریب

اش یو تحرکثثات  ظثثام هثثااتیدر خصثثو  عمل ایثثد  یدر همثثه جثثا بثثاًیتقر
خثا واده  ییجثاهو جابث روهای  یچرخش ضیتعو  اس. وضع دده ییها.یمحدود

متوقثف  یدر همثه سثطو   ظثام« توقف تحرکثات»صدور دستور  یدر پ های ظام
 یکشثور بثر رو نیثکه  ماد قثدرت و تثوان ا کایآمر مابریهواپ یاوهادده اس.   

 یمثاریب یریگدر بحبوحثه همثه ،در حال حاضرو  ا درفته هیها هستند، به حادآب
  د ادده محدود اریقدرت بس شی ما یهانهی، گز13 دیکوو

دچثار  یتیبه چثه وضثعپسا کرو ا در  یپرسش که  ظام جها  نیپاسخ به ا در
 ،سث.یچ پسثا کرو ثا یدر  ظام جها  کایآمر یهومو  نیگزیجا نهیخواهد دد و گز

بر اس.   ییکایدر حال افول آمر یا  ظام جه یبرا ینیگزیجا «ایهای منطقهجهان»
و  ایمنطقثه تقثدر عنوانبثه رانیثمقاله حاضر بثر  قثش ا یاصل دیتأک این اساس،
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 در پسثاکرو ا کثایآمر یافثول هومثو   یدر دثراای منطقثه .یاِعمال حاکم ییتوا ا
، هثا یتحردور زدن  ما نثد پسثا کرو ثاکنشگری ایران در جهانِ  یهافرص. س. ا

 یگرددثگر یهثایهمکثار توسثعه، در منطقثه کیثتیژلوپل شیاز فرسثا یریجلوگ
 ی،داخلثهای اسث.یسهثای و ظرفی. یسثپارهای برونفرصث. توسثعهی، امنطقه

در  را دارد  ایمنطقثهجهانِ  کی جادیو ا ایمنطقه .یاعمال حاکم یالزم برا  یدرا
قثدرت  کیث عنوانبثه رانیثده کثه اکثر ای فراه نهیزم کایآمر یافول هومو  جهی ت

 ایثآچار کثه گو ثهآن  درسث. دیثبرآ ایمنطقثه .یثبه د بال اعمال حاکم ایمنطقه
 ییکایدر حال افول آمر ی ظام جها  یبرا ینیگزیجا ،ایمنطقه هایجهان»: دیگویم

  «اس.
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