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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 descriptiveanalytical. 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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چکیده
مهمترین مشخصه دهه دوم قرن بیست و یکم کاهش تدریجی قدرت نسبی ایاالت متحده
است .بیشترِ عوامل قدرت جهانی آمریکا در حال دگرگونی هستند و به سویی میروند که
افول هژمونی آمریکا را فراهم کنند .از اینرو برای مدیریت بیثباتی ناشی از افول هژمونی
آمریکا و لزوم مواجهه با پیچیدگیهای جهانی ،ایجاد حاکمیت منطقهای ضرورت مییابد.
این حاکمیت بر پایه نهادها ،هنجارها و سازمانهای منطقهای است که جایگزین نهادها و
مؤسسات جهانی میشوند .روش پژوهش در این مقاله ،توصیفی -تحلیلی و پرسش اصللی
این بوده است که «نشانههای افول هژمونی آمریکا کداماند و بدیلِ هژمونی آمریکا در پسا
کرونا چیست؟» با این فرضیه اصلی که عالئم افول هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسلی،
اقتصادی و نظامی آشکار شده است و با این اتفاق ،جهانهای منطقلهای از جملله ایلران،
بدیل مناسبی برای آن خواهند بود .هدف اصلی این مقاله ،بررسی افول هژمونی آمریکا در
پسا کرونا و بدیل آن بوده است .مؤلفلههای تعریفشلده هژملونی آمریکلا در سله حلوزه
سیاسی ،اقتصادی و نظامی ،از شیوع بیملاری کرونلا ججلدا از عواملل دیگلر ماننلد رشلد
اقتصادی چین ،تضعیف ارزشهای نظم لیبرالی بینالمللی) بهشدت متأثر شدهاند و دنیای

 .1ایه یهم م ا هه دسترسهی آتاد ت هز م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

هوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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پسا کرونا شاهد افول هژمونی آمریکا و ظهور جهانهای منطقلهای خواهلد بلود .در ایلن
پژوهش در راستای هدف مقاله از یک نظریه واحد پیلروی نشلده و نظریلات گونلاگون و
مباحث مربوط به موضوع ،مطرح و تحلیل گشته است.

واژههای کلیدی :پسا کرونا ،ایاالت متحلده ،جمهلوری اسلالمی ایلران ،افلول هژملونی،
جهانهای منطقهای
تاریخ دریافت2011/12/12 :

تاریخ بازبینی2011/17/10 :

تاریخ پذیرش2011/18/12 :
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مقدمه
با آغاز بحران مالی سال  ،8002در محافل علمی و سیاسی جهان ،مباحث

فراوا ثی

درباره احتمال افول ایاالت متحده از رأس ظام جها ی طثر دثده اسث .بحثران
اقتصادی در آمریکا و سرای .دتابان آن به پیکثره اقتصثاد جهثا ی و بثه د بثال آن
هش .سال بیمیلی دول .اوباما برای در گیرکردن آمریکثا در مسثالل و مشثکتت
مناطق گو اگون جهان و برعکس تتش دول .ترامپ برای درگیری بیشثتر آمریکثا
در جهان و دستاوردهای اچیز ،تعداد بیشتری از مردم را متقاعثد کثرده اسث .کثه
ایاالت متحده احتماالً میتوا د برای مدت زیادی ابرقدرت باقی بما ثد همثانطور
که سالها پیش ،در گزارش مشهور اقتصاددا ان «گلدمن ساکس» 1ارالثه دثده بثود،
پیدایش قدرتهای وظهور اقتصادی بهعنوان رقبای جدی آمریکثا ،یکثی از ابعثاد
افثثول هومثثو ی ایثثن کشثثور در آینثثدة زدی ثک ارزیثثابی م ثیدثثود

& O’Neill

 )Stupnytska,2009, p192با این حال استدالل طرفثداران افثول آمریکثا عثتوه بثر
تکیه بر بُعد اقتصادی دامل دو بُعد دیگر قدرت آمریکا یعنی فوذ آن بر رفتار سایر
کشورها و همچنین قدرت ظامی آمریکا یز میدود بسیاری از تحلیلگثران جهثان
از جمله «اما ولل والردتاین» « ،2وام چامسکی»« ،3فرید زکریا» 4معتقد د افول تمدن
غرب و آمریکا از سالها پیش آغاز دثده اسث .و آمریکثا دیگثر ثهتنها ابرقثدرت
یس ،.بلکه رو د زول قدرت آن در ابعاد مختلف اقتصادی ،ظامی و سیاسی طثی
1. Goldman Sachs
2. Immanuel Wallerstein
3. Noam Chomsky
4. Fareed Zakaria
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سالهای اخیر دتاب بیشتری گرفته اسث .ثاتوا ی ملمثوس آمریکثا در مثدیری.
بحران کرو ا و دیوع فاجعهبار آن در سراسر این کشور یز برخی تحلیلگثران مثثل
«ریچارد هاس»  ،)Haass,2008رلیس دثورای روابث خثارجی آمریکثا را متقاعثد
کرده که افول قدرت آمریکا از سالها قبل آغاز دده ،با کرو ا تسریع یافته اس.
بنابراین ،آ چه اهمی .ا جام این بررسی را مضثاعف مثیسثازد دثناخ .آاثار
دوران پسا کرو ا بر افول هومو ی آمریکا در جهان اس .و بثه همثین دلیثل هثد
اصلی مقاله حاضر ،بررسی دالیل و شا ههای افثول هومثو ی آمریکثا و دناسثایی
بدیل یا بدیلهای هومو ی آمریکا در پسا کرو ا اس .این مقاله با اسثتفاده از روش
پووهش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به ایثن پرسثشها اسث .کثه عتلث
افول هومو ی آمریکا متأار از دیوع ویروس کرو ا کداما د و گزینثه جثایگزین ایثن
هومو ی در ظام جها ی پسا کرو ا چیس.؟
 .2مباحث نظری
در عرصه سیاس .همواره رقاب .وجود دارد و همة دول.ها برای کسب ،افثزایش،
حفظ و مایش قثدرت در تتشا ثد ایثن موضثوع بثهویوه در میثان قثدرتهای
زدیکتر به موقعی .قدرت بزرگتر ،بهطور جدی د بال مثیدثود قثدرت امثری
سبی اس .و از خصل.های ذاتی خود مل .یس ،.بلکه ویوگی و صف .خثا
رواب یک مل .با سایر مل.ها اس .به همین دلیل همه مل.ها برای دسث.یثابی
به قدرت بیشتر میکودند و بسثته بثه ثرت متفثاوت ردثد اقتصثادی و پیشثرف.
تکنولوژیک ،امکان پیشی گرفتن بر قدرت هومون برای سایر قثدرتهثای موجثود
در ردة پایینتر وجود دارد در واقع ،دلیل اصلی ا حطاط در مرحلثة بلثوق قثدرت
مربوط به فس قدرت مل .در مرحله بلوق صنعتی یس ،.بلکه به سثب .قثدرت
آن دول .با سایر دول.هایی که وارد مرحله ردد قدرت ددها د ،مربوط اس .و تا
آ جا که این دول.ها در راه ردد قدرت جلو برو د تفاوت قدرتشان با سایر دولثی
که پیش از این صنعتی ددها د از میان میرود ارگا سکی،1511 ،

)583

«والردتاین» اما بهگو های دیگر این وضثعی .را مطثر مثیکنثد از گثاه او،
منطق افول با گرش ا تقال قدرت ا جام میگیرد ،بلکه به یک معنا رو ثدی سثریع
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و به یک معنا رو دی طوال ی دارد وقتی اگهان احساس میدود که اقتدار هومثون
به چالش جدی کشیده و افول هومو ی دروع دثده اسث .بثه ظثر مثیرسثد کثه
هومون دچار مشکتت اقتصادی اس .و دیگر میتوا د ما ند گذدته عمل کند؛ اما
حتی با دروع افول یز هومون تا مدتها هنوز قویترین قثدرت ظثامی ،سیاسثی،
اقتصادی و فرهنگی اس .دیگران میتوا ند بهآسا ی بثا آن مقابلثه کننثد یثا آن را
ادیده بگیر د؛ بنابراین ،افول رو دی کند دارد و در مراحثل اولیثه بثا ابهثام همثراه
اس)Wallerstein,1995, p 9 .
از ظر «پال کندی» ،1رت ابرابر ردثد در جوامثع دارای جهشهثای فناورا ثه و
سازماندهی اجتماعی به افزایش ظرفی .تولیثد و سثرا جام قدرتمنثدی یثک دولث.
میا جامد این وضعی ،.ارتش قدرتمندی میخواهد که به افزایش اثروت و قثدرت
یز کمک میکند و گسترش استراتویک کشور را بثه د بثال دارد؛ امثا بثهمرور زمثان،
مخارج ظامی و تسلیحاتی برای تدارك ،حفظ و گهداری ارتش بر مزایا و منثافع آن
غلبه موده ،ضعف تدریجی و افول را به د بال دارد از گاه او ،به هیچ جامعهای ایثن
موقعی .داده شده اس .که همواره جلوتر از دیگثران بادثد ،زیثرا چنثین وضثعیتی
متضمن عدمتغییر وضعی .میزانهای متفاوت ردد ،پیشرف .فناوری و تکامل ظامی
اس .که از زمانهای بسیار قدی وجود دادته اس .کندی،1530 ،

)10

«آمیتاو آچاریا» معتقد اس .تعداد کمی میتوا نثد ا کثار کننثد کثه آمریکثا در
آینده زدیک قش محوری خود را در امور جهان ایفا خواهد کثرد؛ امثا ایثن ایثده
قابل پرسش اس .که ظ لیبرال -هومو یک تح .رهبری آمریکا یثا ظث جهثا ی
آمریکا ،حتی در دکل بازسازیدده ،همچنثان پابرجثا اسث .پیشبینثی او دربثاره
ماهی .ظامِ جها یِ آینده ،برآمدنِ سیستمی اس .که او «مرکب پیچیده» یثا «مثولتی
پلکس »2امگذاری کرده اسث .در سیسثت مثولتی پلکثس ،یثک یثا چنثد قثدرت
هومو یک جدید اداره ظ جها ی را بر عهده خواهند گرف ،.بلکثه مجموعثههای
متفاوتی از بازیگران دولتی و غیردولتی در قالب هادها و گروهبندیهای منطقثهای
1. Paul Kennedy
2. Multiplex
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و در توازن کلی با یکدیگر ظ جها ی را دکل خواهند داد؛ اما مسثیر رسثیدن بثه
چنین ظمی هموار و بیدغدغه یس .و میتوا د با دورههایی از هرجومرج همثراه
بادد از دیدگاه آچاریا ،برای مدیری .آدفتگی و بیاباتی ادثی از افثول هومثو ی
آمریکا و لزوم مواجهه با پیچیدگیهای مشکتت جها ی در سیست مولتی پلکثس،
ایجثثاد ظامثثات «حاکمیث .منطقثثهای» در «جهانهثثای منطقثثهای» ضثثروری اسثث.
pp 8-10

 )Achary,2014,وی تأکید میکند که بعید اس .ظ جها ی آینده تحث.

رهبری آمریکا بادد؛ رکود اقتصادی کنو ی و بحران مشروعی .سثبب دثده اسث.
که هومو ی ایاالت متحده بر جهان کاهش یابد و ظ هومو یک لیبثرال ،حتثی اگثر
آمریکا خواهد ،از حال .خود خارج خواهد دد )Achary,2014, pp 108
 .1پیشینه پژوهش

 -1مهدی آهویی و دیاکو حسینی  )1531مقالة «افول هژموو ی آمریکو  :معنو ی
ا تق ل قدرت در ظ م جه ی و الزام ت سی ستگذاری» را در شثریه مطالعثات
راهبردی سیاس.گذاری عمومی مطالعات راهبردی جها ی ددن) منتشثر کثرده و
در آن پرداختها د به اینکه با وجود توافثق بسثیاری از دا شثمندان دربثارة قطعیث.
ا تقال قدرت از غرب به درق ،همچنان اختت ظرهای بسیاری بر سر معنای ایثن
ا تقال و ابعاد تأایرگذاری آن بر صلح و امنی .جهثا ی حثاک در دهثههای گذدثته
باقی اس .آیا با کاهش قثدرت تثدریجی ایثاالت متحثده کثه مسثتلزم کاسثتن از
تعهدات امنیتثی آن در منثاطق جهثا ی اسث ،.کشثمکشهای بینالمللثی فثروکش
خواهد کرد یا باید در ا تظار تشدید آن دسته از اختتفات بینالمللی بود که تاکنون
به دلیل قشآفرینثی ایثاالت متحثده در مثدیری .بحرانهثای منطقثهای مسثکوت
ما دها د؟ این مقاله در پایان تیجه میگیرد که پیش از ورود به جهان چنثدقطبی یثا
مرکب ،ظام جها ی ،دوران گذاری را بهسوی آدفتگی تجربثه خواهثد کثرد و الزم
اس .کشورهای جهان ،ازجمله ایران ،درصدد افزایش آمادگی خود برای رویارویی
با ا واع تهدیدات جدید ادثی از ایثن وضثعی .برآینثد کثه منطقثهگرایی یکثی از
بهترین راهبردها در این رابطه خواهد بود

 -8یو س خداپرس ،.امراله ا درزیان  )1532مقالة «افول هژمو ی آمریکو و
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چهلس لگی ا قالب اسالمی ایران» را در فصلنامه علمی مطالعات ا قتب اسثتمی
ا تشار دادها د هد

اصلی در این ودتار ،تبیین چگو گی تقابل و افثول هومثو ی

آمریکا در دوران چهلسالگی ا قتب استمی اس .این مقاله ضمن تجزیثهوتحلیل
موضوع با استفاده از روش «تحلیل گفتمان الکت و موفه» ،در فرضیه بثا مبنثا قثرار
دادن تعارض گفتما ی ا قتب استمی و آمریکا تأکید کرده اس .بر اینکثه ایثاالت
متحده درصدد اس .در سطح بینالمللی ،ایران را از چالش بثه ددثمن بینالمللثی
مبدل ساخته؛ در سطح منطقه ،ایران و عربستان را از دو رقیب به ددثمن منطقثهای
تبدیل سازد و در سطح داخلی ،یز جمهوری استمی را از محتثوایش آرمانهثا و
اهدا ) تهی کند بر اساس تایج تحقیق ،گفتمان استم سیاسی با هومو یثک دثدن
در ایران گفتمانهای قدرت ،بهخصو

لیبرال دموکراسی را در سطو منطقهای و

بینالمللی متأار ساخ .در این راستا گفتمان دول .آمریکا در رسثیدن بثه اهثدا
خود در سطو مختلف اکام ما ده و افول هومو ی آن اجتناب اپذیر دده اس.

« -5ادلی تلیس»  )1533در یاددادثتی بثا عنثوان «بحوران کرو و و افوول
هژمو ی آمریک » در وبسای .ا دیشکده کار گی ودته اس .که هومثو ی آمریکثا
برخاسته از حقایق سهگا ه اس :.خس .اینکه آمریکا همچنان بزرگتثرین اقتصثاد
جهان اس .و همین اساس ظرفی .این کشور برای پیشبرد قثدرت ظثامی جهثا ی
بهطور غیرقابل مقایسه با رقیبا ش اس .دوم ،دول .این کشور بر جامعهای بسثیار
مولد ریاس .میکند و سثوم ،آمریکثا در دثراک .بثا متحثدان قثوی در آمریکثای
دمالی ،اروپای غربی ،درق آسیا و اقیا وسیه که ارزشها و منافع مشترکی دار د)،
وعی ظ بینالمللی ایجاد کرده اس .کثه برتثری آن را از ظثر ظثامی ،هثادی و
عقیدهای تقوی .موده و پیشبرد منافع گو اگون و بهرهبرداری اقتصثادی از کثاربرد
زور را ممکن ساخته اس .اگرچه این دالودهها اخیراً تح .فشار قثرار گرفتها ثد،
اما اکنون همهگیری کووید  13آنها را به طریق مهلکی تهدید میکند
« -4اما ولل والردتاین»  )8015در مقالة «پی موده ی افوول آمریکو » ،ادثاره
کرده اس .که افول ایاالت متحد بهمثابه یک قدرت هومو یثک از حثدود  1330بثه
آرامی آغاز دد و در دوران رلیس جمهوری «جورج بوش» دتاب گرف.؛ البتثه آن
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زمان واکنش همة اردوگثاههثای سیاسثی رد مسثللة افثول آمریکثا بثهعنوان بحثثی
امعقول بود در دهة  ،1330باز ه واکنش همة طر های طیف سیاسی ایثن بثود
که ایاالت متحده به اوج سلطة تکقطبی دس .یافتثه اسث.؛ امثا بعثد از دکسثتن
حباب  ،8002آغاز تغییر دیدگاه صاحب ظران و عامة مثردم بثود و امثروز درصثد
زیادی ه همة آنها) واقعی .افول سبی در قدرت و جایگاه و فوذ ایاالت متحثد
را پذیرفتها د؛ هر چند این پذیرش در ایاالت متحده کامتً با اکراه صورت پذیرفتثه
اس .بر طبق این مقاله ،سیاستمداران و صثاحب ظران در پیشثنهاد اینکثه چگو ثه
میتوان جلوی این افول را گرف .با ه رقاب .میکنند؛ ولی والردتاین اعتقاد دارد
که این فرایند بازگش .اپذیر اس.
« -1آمیتاو آچاریا»  )8014در کتاب «پ ی ن ظم جه ی آمریکو یی» بثر ایثن
ظر اس .که افول هومو ی ایاالت متحده بهیکبثاره توسث یثک ظثام چنثدقطبی
جایگزین خواهد دد پیشبینی او دربثاره ماهیث .ظثام جهثا ی آینثده بثر آمثدن
سیستمی اس .که او «مرکب پیچیده» یا «مولتی پلکس» امگذاری کثرده اسث .در
سیست مولتی پلکس یک یا چند قدرت هومو یک جدید اداره ظث جهثا ی را بثر
عهده خواهند گرف.؛ بلکه مجموعههای متفاوتی از بازیگران دولتثی و غیردولتثی
در قالب هادها و گروهبندیهای منطقهای و در توازن کلی با یکدیگر ظ جهثا ی
را دکل خواهند داد البته مسیر رسیدن به چنین ظمی هموار و بیدغدغه یس .و
میتوا د با دورههایی از هرجومرج همراه بادد از دیدگاه آچاریثا ،بثرای مثدیری.
آدفتگی و بیاباتی ادی از افول هومو ی آمریکا و لزوم مواجهه بثا پیچیثدگیهای
مشکتت جها ی در سیست مولتی پلکس ،ایجاد ظامات «حاکمیث .منطقثهای» در
«جهانهای منطقهای» ضروری اس.

 -6علی عبدالهخا ی  )1532در کتثاب «افول ی اضمحالل امپراتوری آمریک
و تحول در هندسه قدرت جه ی» با تکیه بر تکقطبی بودنِ توزیع قدرت جها ی
در عصر حاضر تایج سقوط ظام سلطهگر آمریکا را بررسی میکند در این کتثاب
آمده اس .که وقتی از افول یا اضمحتل امپراتوری آمریکا صحب .میکنی  ،مسثلله
ما تبیین افول یا اضمحتل ساختار فعلی توزیع قدرت و از آن مه تر تبیین افول یثا
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اضمحتل ماهی .ظ کنو ی یعنی ظث «سثلطهگر -سثلطهپذیر» و روش ز ثدگی
«مادی -الحادی» اس .بدیهی اس .که افول یا اضمحتل سثاختار یثا تغییثر ظثام
تکقطبی ،با وجود آ که هندسه توزیع قدرت جها ی را بهددت دگرگون مثیکنثد
میتوا د ما ند گذدته تأایرات ا دکی بر ارکان ماهوی این ظام دادته بادد؛ بنابراین
مسلله اصلی اضمحتل امپراتوری آمریکا بهمثابه سثاختار توزیثع قثدرت و عناصثر
ماهوی آن و هد

اصلی ارزیابی عناصر ساختاری و مثاهوی افثول یثا اضثمحتل

احتمالی اس .که بر هندسه قدرت جها ی عناصر سثاختاری و مثاهوی آن) تثأایر
عمیقی بر جای خواهد گذاد.

« -3آلفرد مککوی» )1400 1در کتاب «در سایه قرن آمریکایی؛ ظهور و افوول
قدرت جه ی آمریک » با ترجمه رو اهلل عبدالملکی) مسثیری را کثه آمریکثا بثرای
هومو ی و ابرقدرت دد ش طی کرده و روشهای ایثن دولث .را در ایثن راه دثر
داده اس .مککوی چگو گی ادامه تسل آمریکا بر جهان را بررسثی و راهحلهثای
ایاالت متحده برای ادامه این راه را توضیح داده اس .او چین را مه ترین ما ع مسیر
توسعه آمریکایی جهان در هزاره جدید میدا ثد و طر هثایی را دردث .مایی کثرده
اس .که احتمال میدهد به وضعی .فعلی و سلطه آمریکا در جهان پایان دهند
 -2فرید زکریا  )8013در مقالة «خودویرا ی قدرت آمریک » 2شثریه فثارِن
افرز) به بررسی افول هومو ی این کشور پرداخته و کودثیده اسث .ایثن مسثلله را
تبیین و تحلیل ماید که در دو سال گذدته ،هومثو ی آمریکثا جثان باخث .عصثر
تسل ایاالت متحده دوران کوتاهی بود که حدود سه دهثه در دو وهلثه مشثخ
دد که هر دو وهلة ابتدا و ا تهایش از جثنس فروپادثی بثود ایثن دوران در میا ثة
سقوط دیوار برلین در سال  1323آغاز دد و پایان یثا در واقثع آغثاز پایثان آن بثا
فروپادی عراق در سال  8005و تحوالت پس از آن بود در این مقاله این پرسشثی
بررسی دده اس .که «آیا پایان وضعی .فوقالعاده ایاالت متحده به دالیل خثارجی
بوده اس .یا وادنگتن با عادات و رفتارهای بد مرگ خود را تسریع کرد؟»
1. Alfred McCoy
2. The Self-Destruction of American Power
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 .0نشانههای افول هژمونی آمریکا
 .2-0اقتصاد آمریکا
 .2-2-0کاهش توانمندی صنعتی و قدرت رقابت تولیدی

کاهش توا مندی صنعتی و قثدرت رقابث .تولیثدی یکثی از مه تثرین مشثکتت
دهههای اخیر ایاالت متحده اس .با توجه به گسثتردگی و قثدرت اقتصثادی ایثن
کشور ،کاهش توا مندی تولیدی میتوا د موقعیث .برجسثته و برتثر آن را در ایثن
بخش با چالش اساسثی روبثهرو کنثد بثرای مثثال ،در زمینثه صثنع .حملو قثل
غیر ظامی ،میزان ردد صنایع تولیدی ایرباس و بولینگ در  10سال گذدثته از 4٫1
درصد به  1٫1درصثد در سثال کثاهش یافتثه اسث .همچنثین در زمینثه صثنع.
خودروسازی ،محصوالت ژاپن ،اروپا و کره جنوبی گوی سثبق .را از محصثوالت
آمریکایی ربودها ثد آدمثی و قریشثی،1534 ،

 )133بثین سثالهای  8000تثا

 ،8010بیش از دوسوم تولیدات ایاالت متحده با توجه به تثورم تعدیلدثده تولیثد
کاهش یاف )Atkinson,2012 .درحالیکه از  1338تا  8004بهثرهوری چنثدعاملی
در تولید بهطور متوس  8درصد در سال افزایش یافته ،بهثرهوری بثهطور متوسث
 0.5درصد در سال از  8004تا  8016کاهش پیدا کرده اس .که بثه معنثی کثاهش
مقیاسهثثای اقتصثثاد در حوزههثثایی از جملثثه یثثروی کثثار ،مثثواد و خثثدمات
خریداریدده ،تجهیزات سثرمایهای و ا ثرژی اسث.
2018

Bureau of Labor Statistics,

 )Julyافزون بر این ،تنها بین سالهای  8000تا  ،8010ایاالت متحده بیش از

 66000تأسیسات تولیدی را از دس .داد )Long, 2016
 .1-2-0کاهش صادرات ،کسری موازنه تجاری و بدهکاری

تا  80اکتبر  ،8081بدهی ملی ایاالت متحده  82.2تریلیون دالر بوده که همچنان در
حال افزایش اس )U.S. National Debt Clock 20, 2021 .افزون بر این ،بر اسثاس
گزارش دفتر تحلیلهای اقتصادی آمریکا  ،)BEAکسری تجاری ایاالت متحثده در
سال  8080برابر  636.3میلیارد دالر بوده اسث .ایثاالت متحثده  8.2تریلیثون دالر
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کاال و خدمات وارد کرده کثه سثب .بثه سثال  8013بثه میثزان  834میلیثارد دالر
کاهش یافته اس .صادرات آمریکا 8.1 ،تریلیثون دالر بثوده کثه  534میلیثارد دالر
کمتر از سال  8013اس .کسری تجاری  8080بسیار بیشتر از سال  8013بود؛ این
کسری در پایان سال  8013مبلغ  136.5میلیارد دالر ،در مقابل  636.3میلیثارد دالر
در سال  8080بود همهگیری بیماری کوویثد  13هث تثأایر زیثادی بثر واردات و
صادرات سثال  8080دادث )Bureau of Economic Analysis, 2021 .محصثوالت
مصرفی عامل اصلی کسری تجاری هستند در سال  ،8080ایاالت متحثده بثیش از
 8.5تریلیون دالر کاالهای مصرفی وارد و بیش از  1.4تریلیون دالر صادر کرد این
کسری  304.3میلیارد دالری کاال ایجاد موده و باالترین کسری کاالی ابث .دثده
اس)Census Bureau,2021 .
 .0-2-0توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت

در دهههای اخیر خا وادههایی در ایاالت متحده سب .به سایر خا وادهها از اثروت
بیشتری برخوردار بودها د ،رو دی که تمرکز فزاینده منابع مالی را در طبقات بثاالی
جامعه تقوی .میکند در دوره  1332تا  ،8003دیب درآمد به سثم .بثاال بسثیار
ددید بود در آن دوره ،اروت خال

 1درصثد از خا وادههثای آمریکثایی از 8.1

میلیون دالر به  4.6میلیون دالر رسید که  22درصد افزایش دادث.
)& Kochar, 2020. P4

Juliana, Ruth

016

دکا

روابط خارجی ♦ سال  ♦ 31شماره  ♦ 1پاییز 3011

درآمدی سیاهوسفید در ایاالت متحده همثواره ادامثه دادثته اسث .تفثاوت

میا گین درآمد خا وارها بین سفیدپوستان و سثیاهان آمریکثایی از حثدود 85،200
دالر در سال  1330به  55،000دالر در سال  8012بثا دالر  )8012افثزایش یافتثه
اس)Schaeffer,2020 .
 .0-2-0کووید  27و تبعات اقتصادی آن

پیشبینی تأایر بلندمدت این ویروس همهگیر بر اقتصاد آمریکا هنوز معلوم یسث.؛
اما پیامدهای اولیه آن گرانکننده اس .بیش از  42میلیون آمریکایی طی  11هفتثه
مطالبات جدیدی را درباره مقرری بیکاری مطر کردها د و بثیش از  100هثزار از
مشاغل بهطور کامل تعطیثل دثدها د و اآرامیهثای داخلثی بسثیاری از دثهرهای
بزرگ [ایاالت متحده] را به مناطق جنگی تبدیل کرده اس )Snyder,2020, p1 .در
همین راستا روز امه یویوركتثایمز گثزارش داده اسث .کثه یثکمیلیون دثغل در
یویورك از دس .رفته اس .و رت بیکاری برای این دهر « زدیک بثه  80درصثد
در حال افزایش اس ».این دهر به د بال بازگردا دن برخی از کثارگران بثه پشث.
میز یا پش .صندوقهای پول اس .و اجازه داده اس .کثه برخثی خثدمات ما نثد
تفریحات در فضای باز از سر گرفته دود با وجود این ،رت بیکاری دثهر زدیثک
به  80درصد در حال افزایش اس ،.رقمی که از زمان رکود بزرگ دیده مثیدثود
p 2

 )McGeehan,2020,تولید اخال

داخلثی ایثاالت متحثده عمیثقترین افث.

تاریخ مدرن را دیده و تقاضاهای جدید برای دریاف .بیمه بیکاری « 1213درصثد»
افزایش یافته اس)Lendman,2020, p 2 .
پیشبینی میدود رت دو رقمی اقتصاد آمریکا که در سهماهه دوم و سوم سال
 8080داهد رت بیکاری حدود  11درصد بوده ،در سثال  8081یثز ادامثه دادثته
بادد اقتصاد آمریکا به عل .این همهگیری حداقل در حوزه ادثتغال بثا تحثوالت
ددیدی مواجه خواهد دد کثه بثر آینثده قثدرت ملثی ایثن کشثور تثأایر خواهثد
گذاد :.خس .اینکه ،احتماالً رو د بدون محدودی .چند دهه اخیر جها یدثدن
که عمدتاً بر رفتار بیشینهسازی سود درک.های خصوصثی اسثتوار بثوده اسث).
جای خود را به سخهای از بهه پیوستگی محدود خواهد داد کثه در آن ،دول.هثا

پسا کرونا ،افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقهای ایران

011

برای مصو ی .از آسیبپذیریهای آینثده بثه د بثال حفاظث .از جوا ثب حسثاس
ز جیره تولید در داخل مرزهای خود خواهند بود دوم ،در بود حملهای ظامی بثه
آمریکا ،اختتفات در مورد اختصا

منابع عمثومی بثه کاالهثای دفثاعی یثا غیثر

دفاعی بیشتر خواهد دد تجربه بحران مالی جها ی شان میدهد که بودجه دفثاعی
آمریکا احتماالً با کاهش بیشتری مواجه خواهد دد بثا ایثن حثال ،فشثار آتثی بثر
بودجه دفاعی تنها بخشی از مشثکل بثزرگ فثراروی آمریکثا در تقویث .پایثههای
اقتصاد برتر خویش اس.؛ بهعبارتدیگر ،حفظ برتری آمریکثا در چنثد دهثه آتثی
سب .به گذدته ددوارتر خواهد بود )Tellis,2020, p2
 .1-0افول سیاسی آمریکا
 .2-1-0افول مشروعیت مدل سیاسی و حکومتی لیبرال دموکراسی

علیرغ تلوریهای لیبرالیستی ،حکوم.های دموکراتیک در بیشثتر مواقثع بثرای حثل
بحرانهای موجود ،یکدیگر را به کاربرد یروی ظامی تهدید کردها ثد بثر همثین مبنثا
آمریکا در عرصه سیاس .جهان تاکنون برای کسب منافع امنی .ملی و افثزایش قثدرت
خود اینگو ه عمل میکند و دلیلی دال بر رفتار بینالمللثی آن بثهعنوان یثک حکومث.
دموکراتیک وجود دارد همین مسلله سبب کاهش قدرت ایثن کشثور در میثان سثایر
کشورهای جهان دده اسث .رفتارهثایی ما نثد خثروج آمریکثا از افغا سثتان در 8081
ضربههای مهلکی بر قدرت رم آمریکا وارد کرده اس .که چالش سثختی بثرای داعیثه
رهبری آمریکا در سطح سیاس .جها ی قلمداد میدود )Simbar, 2011, p 3
افزون بر این مه ترین بح

در هومو ی ،عنصر رضای .و پذیرش ارزشهای

سیاسی اس .ایاالت متحده توا سته بود این رضای .را در تیجه جها ی دثدن بثه
دس .بیاورد؛ اما اکنون بسیاری از کشورها این ارزشها را رد میکنند و ارزشهای
آمریکایی با چالش مواجه دده اس .بر همین اساس ،افول آمریکثا از اوایثل قثرن
 81دروع دد کثه آمریکثا بثه عثراق و افغا سثتان حملثه کثرد آمریکاییهثا فکثر
میکرد د میتوا ند بدون اینکه پیشزمینه فرهنگی ،تاریخی ،عقاید ،مذهب و ایثن
کشورها را در ظر بگیر د ،دموکراسی ،ایدهها و ظ لیبرال مد ظر خود را در تمثام
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کشورهای جهان وارد کنند
 .1-1-0روی کار آمدن ترامپ و افول سیاسی آمریکا

«مایکل مک فاول» ،سفیر سابق ایاالت متحثده در روسثیه  ،)8014 -8018معتقثد
اس .ایاالت متحده با کاهش دموکراتیک روبهرو دده اس .ایثن مسثلله ادثی از
قطبی ددن خبگان و آسیبهایی اس .که دو الثد ترامثپ ،رلثیس جمهثور سثابق
آمریکا به اعتماد در ا تخابات و پیو د با متحدان دموکراتیک وارد کرده اسث .مثک
فاول میگوید کاهش دموکراسثی امنیث .ملثی را تضثعیف و سیاسث .خثارجی را
بهددت محدود میکند  )McFaul,2020رهبر معظث ا قثتب در ایثن بثاره تأکیثد
کردها د« :افول سیاسی آمریکا اگر یک دلیل -که حثاال مثیگثوی  -بیشثتر دادثته
بادد ،کافی اس .و آن دلیل عبارت اسث .از ا تخثاب فثردی بثا مختصثات آقثای
دو الد ترامپ در آمریکا خود ایثن ا تخثاب ،شثا ه افثول سیاسثی آمریکثا اسث.؛
سر ود 500 .و ا دی میلیون جمعی .دس .یک آدمی بثا ایثن مختصثات ،شثا ه
افول سیاسی آمریکا اس .کسی که در خود آمریکثا سثب .بثه تعثادل روا ثی او،
تعادل فکری او ،تعادل اختقی او اینهمه حر

هس ،.وقتی رلثیس یثک کشثور

میدود ،شاندهنده افول آن کشور اس.؛ افول سیاسی ،افول اختقی از جنای.هثا
و آدمکشیهای رژی صهیو یستی اینها بهطور مرتّب حمایث .و دفثاع کرد ثد؛ از
جنای .مجموعه چند دول .در یمن و کشتار مردم بثیگنثاه یمثن اینهثا حمایث.
کرد د؛ از جنای .حمای .میکنند؛ دیگر سقوط اختقی از این باالتر؟ » کیهثان13 ،
تیر )1532
 .0-1-0شیوع کووید  27و ناکارآمدی سیاسی دولت آمریکا

آمریکثثا در دوران ریاسثث .جمهثثوری ترامثثپ ،بثثرای مقابلثثه بثثا بتیثثای بثثزرگ
سازماندهی مطلوبی داد.؛ چراکه در واکنش به این بحرانهثا ،مقامثات ایثالتی و
محلی در اولوی .بود ثد عثتوه بثر ایثن ،اکثامی رهبثری ریاسث .جمهثوری از
یکطر

و دادتن عقت ی .سیستمی در ارزیابی همهگیری و فرایند تصثمی گیری

مربوط به آن در بخش اجرایی بهواسطه بود مقامات کاردان در پس.های متعدد از

پسا کرونا ،افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقهای ایران

طر
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دیگر مایه تشدید این مشکتت دده بود آسیب وارد دده بر اقتصاد آمریکثا

و تلفات ا سا ی ،حفظ هومو ی آمریکا را ددوار ساخته اسث ،.درحثالیکثه عمثده
ارزیابیها شان میدهد کشورهایی ظیثر چثین سثریعتر از آمریکثا خثود را احیثا
خواهند کرد

P 5

 )Tellis,2020,اقدامات گذدثته دولث .ترامثپ توا ثایی ایثاالت

متحده در پاسخ به ایثن بیمثاری را تضثعیف کثرد و اقثدامات کنثو ی ایثن کشثور
همچنان برای تشدید بحرانهای دوگا ثه عمثومی بهدادث .و اقتصثاد ادامثه دارد
گرچه کنگره توا س .یکسری اقدامات محرك را ا جام دهد کثه فشثار اقتصثادی
خا وادهها را تا حدودی برطر

کند ،اما این اقدامِ تسکیندهنده ،به دلیثل مخالفث.

دول .ترامپ صورت گرف)Zamarripa,2020, p2 .
بسیاری از کاردناسان علمی و مقامات سابق دولتی از قش دو الثد ترامثپ و
دولثثتش در پاسثثخ بثثه همثثهگیری کرو ثثا ،ما نثثد مداخلثثه در آژا سهثثای علمثی و
دروقپردازی در طول همهگیری ایثن بیمثاری ا تقثاد کردها ثد
2020

Paz, November 2,

) آسیب ترامپ به عل چندین دهه طول میکشد تا بهبود یابثد و برخثی از

این آسیبها میتوا د دالمی بادد در اکتبر  ،8080یافتههای مرکز تحقیقثاتی «پیثو»
شان داد که برخورد ترامپ با همهگیری ویروس کرو ا باع

از بین رفتن دثهرت

جها ی آمریکا دده اس)Pew Research, 2021 .
 .0-0تضعیف قدرت نظامی آمریکا

آلفرد مککوی ،استاد و مورت آمریکایی معتقد اس .مرگ ایثاالت متحثده آمریکثا
بهعنوان ابرقدرت جها ی میتوا د بهمراتب سریعتر از حد تصور بادد این مرگ تا
سال  8081کامل خواهد دد ا تقال اروت و قدرت اقتصثادی جهثان از غثرب بثه
درق در حال جریان اس .در سال  8018حدود  61درصثد مثردم آمریکثا معتقثد
بود د کشور در درای سقوط قرار دارد مککوی استدالل میکند کثه بزرگتثرین
عامل سقوط آمریکا ،ظامیگری اس )McCoy,2010, p 4 .در درایطی که آمریکثا
درگیر مقابله با بیشترین افثراد مبثتت بثه بیمثاری کرو ثا در د یثا اسث ،.بهواسثطه
دغدغههای بهدادتی تقریباً در همه جای د یا در خصو
ظامیاش محدودی.هایی وضع دده اس.

عملیاتهثا و تحرکثات
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ادامه مشارک .در جنگ ،هزینه زیادی را برای ایاالت متحده به همثراه دادثته
و بر بدهی ملی آن افزوده اس .از سثال  8001تثاکنون حثدود  1.3تریلیثون دالر
برای این مشارک.ها هزینه دده اسث.

Institute,2021

 )Wastonعثتوه بثر ایثن،

ایاالت متحده بیش از  10برابثر از میثزان تعییندثده در بخشهثای دفثاعی هزینثه
میکند؛ درحالیکه هیچگو ه گزارش رسمی از هزینه جنگ در افغا ستان در دسث.
یس ،.محققان دا شگاه براون هزینه این درگیثری را  2تریلیثون دالر در  80سثال
تخمین زدها د )Brown university,2021
دول .آمریکا در حال حاضر بیش از دو تریلیون دالر برای کمثک بثه اقتصثاد
کشورش هزینه کرده اس .و داید احتیاج به تریلیونها دالر دیگر یز دادته بادثد
این پول باید از جایی بیاید؛ بخشی از آن از بودجه دفاعی مجدداً واگذار میدود و
افزایش بدهی فشارهای زیادی را برای هزینههای ظامی آینثده وارد خواهثد کثرد
درحالیکه فرما دهان ارتش اکنون چالشهای فشردهتری برای فکثر کثردن دار ثد،
باید بدا ند که آنها با یک دوره طوال ی ریاض .اقتصادی ،بثه تعویثق ا ثداختن یثا
لغو تمایتت و کوچک ددن ا دازه یروها روبهرو خواهند دد )Metz,2020, p 4
 .0تجزیهوتحلیل یافتهها
 .2-0ظهور جهانهای منطقهای

درباره اینکه آینده ساختار ظام بینالملل به چه دکل اس .و چه تأایری بر ظامهثای
منطقهای دارد« ،باری بوزان» استدالل میکند که سناریوی پایا ی برای ظثام بینالملثل
و در حال گذار ،تقریباً ورود به ظ جها ی بدون ابرقدرت و فقث بثا چنثد قثدرت
بزرگ اس .این بدان معنی اس .که در اار ضعف ایاالت متحده و عدم امکثان فثالق
آمدن بر موا ع بازدار ده در مسیر کا دیداهای طالب قدرت چثین و اتحادیثه اروپثا)،
هیچ دولتی دارای چنان ظرفیتی یس .که بتوا د در کل ظام بینالملل یثا در بسثیاری
از مناطق ،قدرت مایی کند پویایی طبیعی این تحوالت منجر میدود بثه اینکثه ظث
بینالملل بیشتر منطقهای گثردد ،زیثرا در بثود ابرقثدرت ،فثوذ قثدرتهای بثزرگ
منطقهای در مناطق افزایش مییابد )Buzan,2011, pp 16-17

پسا کرونا ،افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقهای ایران

بثثرخت
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ابرقثثدرتها ،قثثدرتهای منطقثثهای فاقثثد ابزارهثثای الزم بثثرای

قدرت مایی در منثاطقی غیثر از منثاطق خوددثان و دثاید منثاطق مجثاور فاقثد
قدرتهای بزرگ منطقهای) هستند آنها در ابتدا از ظرفی.هثای مثادی اولیهدثان
برای ساخ .ظ منطقهای قوی یا حوزه فوذ اطرا
Pereira,2015, p 30

آنها اسثتفاده خواهنثد کثرد

)Garzon؛ بنثثابراین در آینثثده میثثزان آزادی عمثثل بثثازیگران

فرامنطقهای در سطح ظامهای منطقهای کاهش مییابد به هر میزان سثایه سثاختار
قدرت جها ی بر مناطق ک میدود ،به همان میثزان منثاطقی از سثطح جهثان کثه
مستقلتر هستند کارکرد متفاوتتری مییابند در این وضثعی .قثدرتهای عمثده
منطقهای بهواسطه توا مندیها و منافع خود ،ظام منطقثهای و مه تثرین مؤلفثه آن
یعنی ظ را تح .تأایر قرار میدهنثد برخثی از کثاهش ااثر ظثام بینالملثل بثر
ظامهای منطقهای فراتر رفته و معتقد د که ظامهای منطقهای میتوا د کلیث .ظثام
بینالملل را متأار سازد  )kapple, 2015, pp 5-6همچنین پذیرفتثه دثده اسث .کثه
فه امنی .بینالملل بدون فه ظ در سطح منثاطق امکانپثذیر یسث.

Stewart-

)ingersoll & frazier,2015, p 5
چالشهای کووید  27-برای نظم جهانی

سؤال راهبردی این اس .که کرو ا چه تثأایری مثیتوا ثد بثر فرآینثد ظث و ظثام
بینالمللِ در حال ددن دادته بادد؟ در جهان پسا کرو ثا جهثا ی دثدن لیبثرال بثا
چالشهایی مواجه خواهثد دثد و مثا دثاهد تقویث .دولث .ملثی و مرکا تیلیسث
اقتصادی خواهی بود که از شا ههای آن تضعیف جهثا یدثدن لیبثرال مبتنثی بثر
وابستگی متقابل اس .و خودمختاری و استقتل ملی دول.ها بعد از کرو ا تقویث.
خواهد دد تأایر دیگر کرو ا ادی از رقابتی اس .که امروز میان ظامهای سیاسثی
مختلف و فراتر از آن میان ایثدلولوژیهثای سیاسثی معثارض بثر سثر چگثو گی
مدیری .و پیروز بیرون آمدن از ایثن بحثران درگرفتثه اسث .اینکثه کثدام مثدل
حکومتی و الگوی حکمرا ی بهتر میتوا د از پسِ تثدبیر و مثدیری .کرو ثا برآیثد،
موضوع بسیار مهمی بوده و قش تعیینکنندهای در ظام بینالملل پسا کرو ثا دارد
تأایر دیگر کرو ا در سطح بینالمللی ،تغییر الگوهای دوسثتی و ددثمنی در روابث
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بینالملل اس .بهگو های که الگوهای تعامل بین بازیگران بینالمللی دچار دگثرش
و دگرگو ی خواهد دد از یکسو ،تعامل مثب .مبنی بثر همکثاری بثین بعضثی از
قدرتهای درقی ما ند ایران ،چثین و روسثیه افثزایش خواهثد یافث .و از سثوی
دیگر ،رقاب .بین چین و هند تشدید خواهد دد مه تر از آن ،الگوی رقابث .بثین
آمریکا و چین ستیزدیتر خواهد دد الگثوی همکثاری بثین آمریکثا و اروپثا یثز
تضعیف دده الگوی رقابث .بثین ایثن دو تقویث .خواهثد دثد از ایثنرو امثروز
میبینی همکاریها و هماهنگیها در خارج از جهثان غثرب بیشثتر اسث .امثا در
جهان غرب داهد تعمیق دکا

میان دو سوی آتت تیک اروپا و آمریکا) هسثتی

بهطوریکه اروپاییها بهددت از مواضع آمریکثا بثهویوه در دوره ترامثپ اراضثی
هستند دهقا ی فیروزآبادی 11 ،1533 ،اردیبهش).
 .1-0چالشهای پیش روی ایران جهت دستیابی به موقعیت جهان منطقهای

از منظر واقعگرایی ،این ماهی .ظام بینالملل اس .که الگوهای رفتاری خثا

را

در چارچوب سیاس .خارجی ترغیب میکنثد؛ امثا در مثورد ایثران ایثن رویکثرد
تجدید ظرطلبا ه به سیاس .خارجی بثود کثه تقریبثاً در تمثامی سثالهای پثس از
پیروزی ا قتب استمی با فراز و شیبهایی درصدد ایجاد چالش و تغییر در ظثام
بینالملل بوده اس .در مقابل ساختار ظام بینالملل یز از طریق ظ های حاک بر
آن بثثا جثثدی .بسثثیار ،موا ثثع و چالشهثثای فثثراوان در مقابثثل کشثثور قثثرار داده،
بهطوریکه عمتً ایران را در راه رسیدن به مقاصد و آمال خود از جنبه تبدیل ددن
به قدرت خس .منطقهای با ددواری روبهرو کرده اس .حسثینی اسثفیدواجا ی،
 ،1521ص

 )23-32ایثن موا ثع را در دو بُعثد موا ثع مثادی و غیرمثادی ظثام

بینالملل میتوان بررسی کرد :خس ،.رو ثد مثادی ظثام بینالملثل بثا محوریث.
توزیع قدرت در بین کارگزاران اس .که بهصورت آرایش خا

آنها یثا قطبیث.

ظام تجلی مییابد و محدودی.زا اس .از اینرو بخشی از محدودی.های رفتاری
ایران در عرصه بینالمللی و منطقثهای از چگثو گی توزیثع توا منثدیها در سثطح
بینالملل شل .میگیرد دوم ،رو ثدهای غیرمثادی ظثام بینالملثل ما نثد اصثول،
قواعد و هنجارهای حاک بر ظام بینالملل که بثه چنثد صثورت بثرای جمهثوری
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استمی ایران محدودی .رفتاری ایجاد میکند؛ خس .از طریثق تعریثف و تعیثین
وعی خا

از هوی .سیاسی ،ظامهای سیاسی مشروع و امشروع را آفریثده و از

یکدیگر متمایز میسازد دوم ،از واحدهای تشکیلدهنده چون جمهثوری اسثتمی
ا تظار میرود در راهبرد خارجی خود از آ چثه مشثروعی .و مقبولیث .بینالمللثی
دارد در رفتار خود پیروی کند سوم ،رژی های بینالمللی مایا گر مجموعثهای بثه
ه مرتب از اصول ،قواعد و هنجارهای محدودی .آفرین هسثتند کثه بثر اسثاس
توزیع خا

قدرت یا اجماعِ هنجاری در سطح جها ی منطقهای دکل مثیگیر ثد

چهارم ،قش تعیینکننده رو دهای بیناالذها ی که منابع مادی قثدرت در بسثتر آن
معنا مییابد ،چنانکه برداد .کشورها از توا ایی و یات جمهوری استمی قدرت
تهدیدکنندگی) ،عامل تعیینکننده رفتثار آنهثا مواز ثهسثازی) در قبثال آن اسث.
خجسته یا،1521 ،

)52

بر این اساس چالشهای پیش روی ایران جه .دستیابی بثه موقعیث .جهثان
منطقهای را در میتوان در دو بعد فرامنطقثهای و منطقثهای متحظثه کثرد در بعثد
فرامنطقهای اقدامات ایاالت متحده آمریکا از جملثه مهثار ایثران ،زدیثک سثاختن
کشورهای میا هروی عربی به اسرالیل ،تحری های اقتصادی و بر امه هسثتهای قثرار
میگیرد؛ اما چالشهای رقیبان منطقهای ایران را مثیتثوان در چثارچوب اقثدامات
رژی صهیو یستی در قالب طر خاورمیا ه جدید «دیمون پثرز» ،امضثای قثرارداد
صلح اسلو با فلسطینیها ،یارگیری منطقهای) ،عربستان سعودی همراهی با آمریکا
در جه .مهار ایران ،تتش پنهان و آدکار برای هدای .جبهه ضثد ایرا ثی ،بر امثه
هسثتهای) ،ترکیثه اختتفثثات ایثدلولوژیک ،رقابث .در آسثثیای مرکثزی و قفقثثاز،
همگرایی ترکیه و اسرالیل و ) متحظه کرد
 .0-0فرصتهای کنشگری ایران در جهان منطقهای پسا کرونا
 .2-0-0دور زدن تحریمها

در درای پسا کرو ا در سطح منطقه و جهان فرص.هایی در عرصههای سیاسثی و
اقتصادی به وجود خواهد آمد که باید با دیپلماسثی اقتصثادی و سیاسثی فعثال در
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راستای اهدا

کشور از آنها استفاده کرد بهطور مثال با توجه بثه تضثعیف رو ثد

همگرایی در اروپا قبل از کرو ا با برگزی .و همچنین پس از کرو ا به علث .بثود
همکاری اولیه در مقابله با کرو ا و زمزمههای واگرایثی بثین کشثورهای اروپثایی،
تقوی .تعامل با کشورهایی میتوا د بسیار مؤار بادد که به دلیل تفثاوت راهبثردی
در برخی سیاس.ها درباره غرب و استقتل سبیدان از آمریکا بثه «اروپثای دوم»
معرو

هستند کشورهای مهمی همچون ایتالیثا ،لهسثتان ،هلنثد ،اتثریش و کثه

اتفاقاً ه کشورهای توسعهیافتهای هستند و سطح باالیی از رفاه و رو ثق اقتصثادی
در آنها وجود دارد و ه تجربه تاریخی شان میدهد د بالهروی چشث و گثوش
بسته غرب یستند) در صثورت تثداوم دثرای اقتصثادی کرو ثا و تحقثق دثکل
جدیدی از تعامتت بینالمللی خارج از جها یسازی مد ظر آمریکا ،قاعثدتاً دثاهد
بیاار ددن تحری های اقتصادی خواهی بود ،چراکه یکی از کات مهث در دثدت
اارگذاری تحری ها الگوی اقتصاد جها ی مورد ظر آمریکا و اروپا تسل آمریکثا و
اروپا بر اقتصاد د یا با تمرکز بر با ک جها ی و صندوق بینالمللی پول) بوده اس.؛
بنابراین در درای پس از کرو ا که احتمال به ه ریختن معادالت اقتصاد جها ی و
حرک .کشورها جه .مدیری .این بحران به سم .استقتل اقتصادی متصوراس.
اارگذاری تحری ها جای تأمل بسیاری دارد ایر ا ،اردیبهش)1533 .
 .1-0-0جلوگیری از فرسایش ژئوپلیتیک در منطقه

منطقه خاورمیا ه بیشتر در معثرض فرسثایش ژلوپلیتیثک قثرار گرفتثه اسث .و در
دوران پسا کرو ا به دلیل همین فقدان همکثاری و روحیثه تعامثلگرایی ،وضثعی.
برخوردها جدیتثر خواهثد دثد و چنا چثه بثازیگران ایثن منطقثه بثه فرمثولی از
همکاری برای حداقل دفع تهدیثدات مشثترك رسثند ،قطعثاً منطقثه درگیثر یثک
فرسایش ژلوپلیتیک خواهد دثد؛ زیثرا در ایثن منطقثه تهدیثدات مشثترکی ما نثد
تروریس  ،افراطیگرایی و قاچاق سازمانیافته ا سان و مواد مخدر وجود دارد و در
عین حال فه مشترکی در این موارد وجود دارد ،طبیعی اس .که در ایثن دثرای
دچار فرسایش بیشتری خواهد دد همانطور که باید بثه ایثن مثوارد ،پدیثدههایی
ما ند کاهش قیم .ف .را افزود تا دریاف .که رو د تنش تشدید خواهثد دثد از

پسا کرونا ،افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقهای ایران

016

اینرو جمهوری استمی میتوا د با به دس .گثرفتن ابتکثار عمثل فرمثولی بثرای
همکاری منطقهای طراحی و بثه مرحلثه اجثرا گثذارد تثا از ایثن منظثر هث مثا ع
دکلگیری تنشهای بیشتر دود و از سثوی دیگثر از مداخلثه و ورود قثدرتهای
فرامنطقهای جلوگیری کند
 .0-0-0توسعه همکاریهای گردشگری منطقهای در ایام پسا کرونا

طبق پیشبینیها و بررسی رفتاردناسی گرددگران ،ارتباطثات گرددثگری در ایثام
پسا کرو ا بهصورت منطقهای و با کشورهای همسثایه ا جثام خواهثد پثذیرف.؛ از
اینرو با توجه به اینکه در دوران پسا کرو ا کشورهای همسایه و منطقهای اهمیث.
بیش از پیش پیثدا خواهنثد کثرد ،بثر تمرکثز توسثعه همکثاریهثای گرددثگری
کشورهای اکو بهصورت منطقهای تأکید میدود ایلنا ،دهریور )1400
 .0-0-0توسعه فرصتهای برونسپاری در پسا کرونا

ایران عتوه بر بحران کرو ا تح .تأایر دثرای خاصثی همچثون تثأایر تحری هثا،
رکود تورمی مزمن و از همه مه تر سه اچیز در تجارت بینالملل اس .و بهطور
قطع آاار ادی از بحران کرو ا میتوا د بهصورت یک پرسش بثزرگ مطثر دثود
که بثرای افثزایش سثه جمهثوری اسثتمی در تجثارت بینالملثل در آینثده چثه
استراتویهایی وجود دارد در درای کنو یِ دوك منفی بثازار جهثا ی فث .و بثا
توجه به اینکه به عل .تحری ها ایران بهطور رسمی فق روزا ه بثین  800یثا 500
هزار دبکه صادرات دارد ،آسیبی که به حوزه فث .دو کشثور روسثیه و عربسثتان
رسید ،به ایران وارد شد یا قطع ارتباط بازار سرمایه با بازارهای جهثا ی و ریثزش
سهام کشورهای مختلف که در های .بازارهای بینالمللی تنهثا حثدود  80درصثد
سه خود را باز پثس گرفتنثد ایثران دو مزیث .سثبی دادثتن یثروی ا سثا ی و
برخورداری از منابع طبیعی را دارد؛ از اینرو در دوران پسا کرو ثا مثیتثوان بثرای
برونسپاری و تجارت در بخش خدمات با وجود زمانبر بودن آن فرصث.هایی را
مشاهده کرد که با توجثه بثه ظرفی.هثای اسثمی بخثش خثدمات مثیتثوان از آن
بهعنوان بهترین فرص .برای کشور بهره برد
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 .2-0-0ظرفیتهای سیاستهای داخلی

سیاس .خارجی تابعی از سیاس .داخلی اس ..سیاس .داخلثی چگثو گی رابطثه
مردم با حاکمی .از منظر توزیع قدرت و توزیع منافع اقتصادی را تنظثی میکنثد و
قش سیاس .خارجی ایجاد امنیث .از طریثق تنظثی رابطثه یثک کشثور بثا سثایر
کشورها اس« ..مالو ی» سیاس.های داخلی را یکثی از دیگثر عوامثل اارگثذار بثر
استراتوی منطقهای ایران معرفی میکند و وجود گروههای مختلف را موجب بثروز
برخی تناقضها در سیاس .خارجی ایران میدا د ،اما توضثیح مثیدهثد کثه روش
رهبری امام خمینی ره) برای کنترل این گروهها موجب دده تا تهران در مجمثوع
سیاس .خارجی یکپارچهای دادثته بادثد وی مثی ویسثد« :بثا گثذر زمثان ،ایثن
رقاب.های داخلی به ایجاد و تقوی .هادهایی برای اِعمال قدرت منطقثهای کمثک
کردها د که منسثج و از ظثر منثابع ،تثأمین هسثتند؛ از جملثه ایثن هادهثا سثپاه
پاسداران ،بازوی بینالمللی آن یعنی یروی قدس و سازمان بسیج هستند در تیجة
این وع سیاس .خارجی ،جمهوری استمی یک مزی .چشمگیر سب .بثه رقبثای
منطقهای خود به دس .آورده اس« :.ظرفی .سثازما ی و بوروکراتیثک الزم بثرای
ادامه یک درگیری طوال ی و چندبعثدی در یثک کشثور دیگثر» مثالو ی همچنثین
مقاوم .ایران در سوریه را «یکی از مه ترین مو ههای تأایر سیاسث.های داخلثی
بثر سیاسث .خثارجی تهثران مثیدا ثد»  )Maloney, 2017, p. 7بثر ایثن اسثاس،
جمهوری استمی میتوا د از این فرص .و ظرفی .کنشثگری بثرای تثأمین منثافع
ملی و حفظ جایگاه قدرت منطقهای خود استفاده ماید
نتیجهگیری
در مقاله حاضر این پرسشها مطر دد که شا ههای دقیق افثول هومثو ی آمریکثا
متأار از دیوع ویروس کرو ا کداما د؟ ظام جها ی در پسا کرو ا بثه چثه وضثعیتی
دچار خواهد دد و گزینه بدیل و جایگزین هومو ی آمریکثا در ظثام جهثا ی پسثا
کرو ا چیس.؟ در پاسخ به پرسثش از عتلث افثول هومثو ی آمریکثا بثه بررسثی
مواردی ما ند تخریب اقتصاد ،کاهش کارآمدی دولث .و تضثعیف قثدرت ظثامی
آمریکا پرداخته دد
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بر اساس مطالعات موجود ،در مجموع با حدود  53.6میلیون آمریکایی کثه از
ابتدای مارس  8080بیمه بیکاری پرکردها د و رت بیکثاری رسثمی کثه در آوریثل
 8080به  14.3درصد رسید -رقمی بیسثابقه از زمثان رکثود -اقتصثاد آمریکثا در
وضعی .فاجعهباری قرار گرفته اس .و عواقثب وخثی آن بثرای سثالهای آینثده
پیشبینی میدود این میزان از فشار اقتصادی و ابساما ی در بهداد .عمومی کثه
ه اکنون آمریکاییها تجربه میکنند تیجه یکسری دکس.های سیاسی اس .کثه
درس .قبل از دیوع کرو ا ویروس آغاز دده بود اقدامات گذدثته دولث .ترامثپ
توا ایی ایاالت متحده را در مقابله با این بیماری کث کثرد و اقثدامات ایثن کشثور
همچنان برای رفع بحرانهای دوگا ه عمومی بهداد .و اقتصادی ادامه دارد
ضعف واکنش اقتصادی دول .ترامپ در برابر بحران ویروس کرو ا  -درس.
مثل عدم پاسخ به بهداد .عمومی -در مقایسه با همتایان بینالمللی ایاالت متحده
قابل مشاهده اس .افثزون بثر ایثن در آغثاز آوریثل  ،8080حثدود  84درصثد از
مشاغل کوچک بهطور موق .تعطیل ددها د در اواس ماه مه همان سال ،بثیش از
 100هزار از مشاغل کوچک بهطور دال تعطیل دده بود ثد کثه دو درصثد از کثل
کشور را تشکیل میداد د افزون بر این در درایطی کثه آمریکثا درگیثر مقابلثه بثا
بیشترین افراد مبتت به بیماری کرو ا در د یا بوده ،بهواسثطه دغدغثههای بهدادثتی،
تقریبثثاً در همثثه جثثای د یثثا در خصثثو

عملیاتهثثا و تحرکثثات ظثثامیاش

محدودی.هایی وضع دده اس .تعویض چرخشی یروها و جابثهجثایی خثا واده
ظامیها در پی صدور دستور «توقف تحرکثات» در همثه سثطو ظثامی متوقثف
دده اس .اوهای هواپیمابر آمریکا که ماد قثدرت و تثوان ایثن کشثور بثر روی
آبها هستند ،به حادیه رفتها د و در حال حاضر ،در بحبوحثه همثهگیری بیمثاری
کووید  ،13گزینههای مایش قدرت بسیار محدود ددها د
در پاسخ به این پرسش که ظام جها ی در پسا کرو ا به چثه وضثعیتی دچثار
خواهد دد و گزینه جایگزین هومو ی آمریکا در ظام جها ی پسثا کرو ثا چیسث،.
«جهانهای منطقهای» جایگزینی برای ظام جها ی در حال افول آمریکایی اس .بر
این اساس ،تأکید اصلی مقاله حاضر بثر قثش ایثران بثهعنوان قثدرت منطقثهای و
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توا ایی اِعمال حاکمی .منطقثهای در دثرای افثول هومثو ی آمریکثا در پسثاکرو ا
اس .فرص.های کنشگری ایران در جهانِ پسثا کرو ثا ما نثد دور زدن تحری هثا،
جلوگیری از فرسثایش ژلوپلیتیثک در منطقثه ،توسثعه همکثاریهثای گرددثگری
منطقهای ،توسثعه فرصث.های برونسثپاری و ظرفی.هثای سیاسث.های داخلثی،
درای الزم برای اعمال حاکمی .منطقهای و ایجاد یک جهانِ منطقثهای را دارد در
تیجه افول هومو ی آمریکا زمینهای فراه کثرده کثه ایثران بثهعنوان یثک قثدرت
منطقهای به د بال اعمال حاکمیث .منطقثهای برآیثد درسث .آنگو ثه کثه آچاریثا
میگوید« :جهانهای منطقهای ،جایگزینی برای ظام جها ی در حال افول آمریکایی
اس».

منابع
آهویی ،مهدی حسینی ،دیاکو  )1531افول هومو ی آمریکا :معنای ا تقال قدرت در ظام
جها ی و الزامات سیاس.گثذاری فصثلنامه مطالعثات راهبثردی سیاسث.گذاری

عمومی66-11 ،)80 6 ،

 )1511سیاس .جهان ،ترجمه حسین فرهودی تهران :بنگاه ترجمثه

ارگا سکی ،ای ا
و شر
حسینی اسفیدواجا ی ،مهدی  ،)1521سیاس .خارجی ایران و ظثام بینالملثل ،فصثلنامه

اطتعات سیاسی  -اقتصادی 886 ،و 23-32 ،)881

خبرگزاری ایر ا )1533 ،پسا کرو ا فرص .تحثری دثکنی 3 ،اردیبهشث ،.دسترسثی در:
https://www.irna.ir/news/83777414

خبرگزاری ایلنا  )1400ضرورت توسعه همکاریهای گرددگری منطقهای در ایثام پسثا
کرو ا 2 ،دهریور ،دسترسی درhttps://www.ilna.news/ :
خجسته یا ،حسین  )1521چالشها و فرص.های پثیش روی سثطو ظث جمهثوری
استمی ایران ،پووهشنامه علوم سیاسی55-1 ،)5 ،
دهقا ی فیروزآبادی ،سید جتل؛  ،)1533ظام بینالملل پسا کرو ا چگو ثه خواهثد بثود؟

 11اردیبهش .خبرگزاری تسنی دسترسی

درwww.tasnimnews.com/fa/news:

مشرق یوز ،)1533 ،رقبای آمریکثا سثلطه ظثامی ایثن کشثور کرو ثازده را بثه چثالش
کشیدها د /بحران کرو ا محاسبات راهبردی ایران را تغییر ثداده اسث ،.دسترسثی
درhttps://www.mashreghnews.ir/news/1063765 :
کریمی ،سحر  )1534ج یگ ه منطقهای ایران پس از جنگ سرد ،مجله علمی-تخصصی
پووهش ملل14-1 ،)8 1 ،
کندی ،پال )1530 ،ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ ،ترجمه م قالد و دیگثران ،تهثران:
ا قتب استمی
روز امثه کیهثان )1532 ،افثول موریا ثهوار آمریکثا از دریچثه آمثار 13 ،تیثر ،دسترسثی
درwww.kayhan.ir/fa/news/164656:
Acharya, Amitav (2014), The End of American World Order, Polity Press.

3011  ♦ پاییز1  ♦ شماره31 روابط خارجی ♦ سال

066

Atkinson, Robert, et al. (2012)“Worse Than the Great Depression: What
Experts are

Missing about American Manufacturing Decline,”

Information Technology & Innovation Foundation, March 2012.
http://www2.itif.org/2012-american-manufacturing-decline.pdf.
Brown University. "Costs of the 20-Year War on Terror: $8 trillion and
900,000 Deaths." Accessed Oct. 20, 2021
Bureau of Economic Analysis. "International Trade in Goods and Services,
available at:www.bea.gov/data.
Bureau of Labor Statistics, “Multifactor productivity slowdown in U.S.
manufacturing.” Monthly Labor Review, July 2018.
Buzan, Barry (2011)," The inaugural Kenneth N.Waltz annual lecture, a world
without superpower:Decentered Globalizm". International relation,
vol/25/No. 1, 3-25.
Census

Bureau.

"Annual

2020

Press

Highlights.

Access:

oct

12.

www.census.gov.foreign-trade.
Cordesman, Anthony H. (2020),"China in the Gulf: A New Partnership with
Iran?", July 15, 2020, available at: https://www.csis.org/analysis/chinagulf-new-partnership-iran, 1-4.
Forbes(2020) China And Iran Approach Massive $400 Billion Deal, available
at: https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2020/07/17
Frazier, Derrick & Stewart-Ingersoll, Robert, (April, 2011), "regional power
and sccurity: A framework for understanding order within regional
security complexes", European journal of international relation, vol 16,
issue 4, 731- 753.
Garzon Pereira, Jorge f, (2014)," hierarchial regional orders: an analytical
framework. Journal of policy modeling", vol 36, 1-22.
Goldman Sachs Global Economics, Commodities and Strategy Research,
(December 2009), available at: http://www.goldmansachs.com/ourthinking/archive/archive- pdfs/long-term-outlook.pdf (retrieved 12 Sep.
2016), 1-27.
Horowitz, Juliana Menasce; Ruth Gielnik and Rakesh Kochhar, (2020) Trends
in income and wealth inequality, https://www.pewresearch.org/socialtrends/2020/01/09/trends-in-income-and-wealth-inequality/
Lendman, Stephen (2020)," Economic Collapse Far More Serious Than
COVID-19 Contagion", April,24. Available at: https://www.global

066

 افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقهای ایران،پسا کرونا

research. ca/ economic-collapse-more-serious-covid-19-contagion/
5710660, 1-4.
Long, Heather (March 2016). “U.S. has lost 5 million manufacturing jobs since
2000,” CNN Money, March 2016. http://money.cnn.com/2016/03/29/
news/economy/us-manufacturing-jobs/index.html
Maloney, Suzanne (2017)," The Roots and Evolution of Iran’s Regional
Strategy", Atlantic Council, September.1-12.
McCoy, Alfred W. (2010) “The Decline and Fall of the American Empire”,
The Nation, DECEMBER 6, 1-16.
McFaul, Michael (2020) Trump's 'America First' policies leave Biden with
major China and Russia (and other) problems. https://www.nbcnews.
com/ think/ opinion/trump-s-america-first-policies-leave-biden-majorchina-russia-ncna1251044
McGeehanm, Patrick (2020),"A Million job lost:A Heart attack foe the N.Y.C
Economy".

Available

at:

https://www.nytimes.com/ 2020/07/07/

nyregion/ nyc-unemployment.html, 1-7
N. Haass, Richard (2008), The Age of Nonpolarity:What Will Follow
U.S.Dominance,available:https://www.foreignaffairs.com/articles/unite
d-states/2008-05-03/age-nonpolarity
O’Neill, Jim; Stupnytska, Anna, “Global Economics Paper No.192: The LongTerm Outlook for the BRICs and N-11 Post Crisis,”
Paz, Christian (November 2, 2020). "All the President's Lies About the
Coronavirus". The Atlantic. Retrieved February 5, 2021.
Pew Research Center (September 15, 2020). "U.S. Image Plummets
Internationally as Most Say Country Has Handled Coronavirus Badly".
Pew Research Center's Global Attitudes Project. September 15, 2020.
Retrieved February 5, 2021.
Schaeffer, Katherine (2020), 6 facts about economic inequality in the U.S
https:// www. pewresearch. org/fact- tank/ 2020/02/07/6- facts- abouteconomic- inequality-in-the-u-s/
Snyder, Michael (2020)Tsunami of Job Losses”: U.S. Economy Hasn’t
Experienced

Anything

Like

This

Since

the

1930s

Great

Depression,available:https://www.globalresearch.ca/us-economy-hasnot-experienced-anything-like-this-since-great-depression/5718346
Steven Metz, (2020), "The US military will feel the impact of the coronavirus

3011  ♦ پاییز1  ♦ شماره31 روابط خارجی ♦ سال

for

decades

to

come.

April,5".

Available

at:

060

https://www.

businessinsider.com/ the-us-military-will-feel-impact-of-coronavirusfor-decades-2020-4, 1-4.
Tellis, Ashley J. (2020),"Covid-19 Knocks on American Hegemony",
Carnegie Endowment for International Peace, 1-10
U.S. National Debt Clock. "U.S. Debt Clock.org." Accessed Oct. 20, 2021.
Wallerstein, Imnanuel (1995) The modern World-System and Evolution. Jurnal
of world system research. Volume 1, Number 19, https://doi.org/
10.5195/jwsr.1995.46
Watson Institute. "United States Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars
Through FY2019: $5.9 Trillion Spent and Obligated," Page 2. Accessed
Oct. 20, 2021
Zamarripa, Ryan (2020)," 5 Ways the Trump Administration’s Policy Failures
Compounded the Coronavirus-Induced Economic Crisis", center for
American progress, June, 3. Available at: https://www. American
progress.org/ issues/economy/news/2020/06/03/485806/5-ways-trumpadministrations-policy-failures-compounded-coronavirus-inducedeconomic-crisis/, 1-7.

