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 امريکامدھای افول اپي
 

 
 آغاز شد و اين ١٩٧٠ يک قدرت ھژمونيک از حدود ۀمثاب  ام افول اياالت متحد به مدت زمان درازی است که بحث کرده

 يا بعد از ١٩٨٠نخستين بار نوشتن در اين مورد را در . س جمھوری جورج بوش شتاب گرفتئيآرام در دوران رافول 

ھای سياسی به اين بحث اين بود که آن را به عنوان بحثی نامعقول رد   اردوگاهۀدر آن زمان واکنش ھم. آن آغاز کردم

 اين بود که اياالت متحد به اوج  ھای طيف سياسی طرف ۀعکس، بازھم واکنش ھمه ، کامالً ب١٩٩٠ ۀدر دھ. کردند می

  .قطبی دست يافته است  تکۀسلط

امروز، درصد بزرگی از مردم .  مردم آغاز شدۀنظران و عام ر نظر صاحبيي، تغ٢٠٠٨اما بعد از شکستن حباب 

اين پذيرش در اياالت . اند هواقعيت افول نسبی در قدرت و جايگاه و نفوذ اياالت متحد را پذيرفت) ھا  آنۀھرچند نه ھم(

توان  گونه ھنوز میپيشنھاد اين که چنظران در  مداران و صاحب سياست. متحد کامالً با اکراه صورت پذيرفته است

  .ناپذير است به باور من اين فرايند بازگشت. کنند جلوی اين افول را گرفت با ھم رقابت می

گر کاھش توان اياالت متحد در کنترل وضعيت  نخست بيان. ھستندمدھای اين افول چه اپرسش حقيقی اين است که پي

در ماه گذشته، به سبب . اعتمادی ھمپيمانان پيشين اياالت متحد به رفتار اين کشور است جھانی و به طور خاص بی

باالی  ان رده به طور مستقيم از جمله از رھبرامريکاسنودن، ھمه آگاه شدند که سازمان امنيت ملی ادوارد ھای  گریءافشا

کرده  جاسوسی می) شمار اين کشورھا البته عالوه بر آن از شھروندان بی(لمان، فرانسه، مکزيک و برزيل اسياسی 

  .است

شورھا  ھيچ کدام از اين ک١٩۵٠اما در . ھای مشابھی بود  ھم درگير فعاليت١٩۵٠ترديدی ندارم که اياالت متحد در 

اگر .  عمومی بدل کنند و از اياالت متحد بخواھند اين کار را متوقف کندئیاشان را به يک رسو ت نداشت که خشمأجر

ھا به اياالت متحد نياز داشته باشند اياالت  کنند به خاطر آن است که امروز بيش از آن که آن ھا امروز اين کار را می آن
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ای ندارد به جز اين که قول دھد  چ گزينهدانند که اياالت متحد ھي اين رھبران کنونی می. متحد به اين کشورھا نياز دارد

ولو آن که اياالت متحد چنين نيتی نداشته (طور که پرزيدنت اوباما اين کار را کرد  ھا را متوقف کند، ھمان اين روش

شان تقويت خواھد شد نه  دانند که با پيچاندن گوش اياالت متحد موقعيت داخلی رھبران اين چھار کشور ھمه می). باشد

  .تضعيف

اين . شود  بعدی میۀترين توجه به چين به عنوان ھژمون بالقو کنند بيش ھا از افول اياالت متحد بحث می  که رسانهئیتا جا

نقش اما دستيابی به . ترديدی نيست که قدرت ژئوپلتيک چين در حال رشد است. گيرد  اصلی را ناديده میۀبحث نيز نکت

کشد که کشور ديگری  قرن ديگر طول می کم نيم طبيعتاً دست. الوصول است قدرت ھژمونيک فرايندی طوالنی و صعب

تواند  به چنين جايگاھی برسد که بتواند قدرت ھژمونيک اعمال کند و اين زمان درازی است که طی آن خيلی چيزھا می

  .رخ دھد

تر قدرتی که تاکنون ھژمونيک بوده بر  بلکه وقتی کاھش بيش. ندارددر آغاز جانشين بالفصلی برای اين نقش وجود 

يک  ھای متعدد قدرت که ھيچ  پرآشوب ميان قطبۀدھد اين است که مبارز چه رخ می شود آن ديگر کشورھا روشن می

 اما اياالت متحد ھمچنان يک غول است،. شود قادر به کنترل وضعيت نيست، جايگزين نظم نسبی در سيستم جھانی می

 چندان ۀابد که استفاديی اکنون ھمچنان قدرتمندترين نيروی نظامی را دارد، اما خود را ناتوان از آن م. غولی پوشالی

مخاطراتش ) ھواپيماھای بدون سرنشين(افزارھای پھباد  اياالت متحد تالش کرده با تمرکز روی جنگ. مناسبی از آن کند

تر اين ديدگاه را رد کرده چراکه به لحاظ نظامی کامالً  يشين دفاع پيشرابرت گيتس وزير پ. را به حداقل برساند

جمھور اياالت متحد  سئيشود و ر  جنگ مشخص میۀوی يادآور شد که تنھا با نبرد زمينی برند. بينانه است غيرواقع

  .مداران و احساسات عمومی برای عدم استفاده از نيروھای زمينی است اکنون تحت فشار شديد سياست

 است که برای ئیھا آورد و فرصت  ھمگان در وضعيت آشوب ژئوپلتيک سطح باالی اضطرابی است که به بار میألۀمس

ھا شود اما قادر است با اقدامات   جنگۀمثالً اياالت متحد ديگر قادر نيست برند. کند شايع شدن حماقت ويرانگر ايجاد می

 کنونی به ھر کاری دست بزند ۀاياالت متحد در خاورميان. آورد یغيرمحتاطانه خطر عظيمی برای خود و ديگران پديد م

ديگر از رھنمودھای ) منظورم ھيچ کدام است(گران قدرتمند خاورميانه  يک از کنش اکنون ھيچ ھم. خورد شکست می

تان است ل، ترکيه، سوريه، عربستان سعودی، عراق، ايران و پاکسئياين شامل مصر، اسرا. کند اياالت متحد پيروی نمی

رک اتفصيل در نيوي کند به د تحميل میوضعيت بغرنج سياسی که اين وضعيت بر اياالت متح). بگذريم از روسيه و چين(

العاده مبھم بوده است که به نظر   فوقۀنظر داخلی در دولت اوباما يک مصالح  اختالفۀنتيج. تايمز ثبت شده است

  .شود تا قدرت ديد میتر دچار تر رسد در آن پرزيدنت اوباما بيش می

ر النخست پايان د. ھای آتی نسبت به آن تا حد زيادی يقين داشت توان در دھه آمد حقيقی ھست که می سرانجام آن دو پی

اش و   ملیۀ بودجۀ گسترۀوقتی اين وضعيت حاکم شد، اياالت متحد پشتوان. اياالت متحد به عنوان ارز مرجع است

آمد، احتماالً افول جدی در سطح نسبی زندگی  دومين پی. ا از دست داده استاش ر ھای عمليات اقتصادی ھزينه

بينی کرد اما  تفصيل پيش آمدھای سياسی اين تحول اخير را دشوار بتوان به پی. شھروندان و ساکنان اياالت متحد است

  .اھميت نخواھد بود بی

  ٢٠١٣سوم نوامبر 
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