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چکیده
کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ به تحوالت پوا ای یوایسه سوبتام ر ی اای واه
آمریکا سر نظام بینالملل سر سهة حاضر میپرسایس .نای برای پرساختن به این مطلب نخسوت
خطاب به نیریهای سیلتی ی غیرسیلتی رقیب آمریکا سر عصر حاضر شوامل یوینر ریسویهر
برییلر ی هند مطال ی را بیان میسارس ی سبا بوا ندود عملکورس ی میوقان قودر هریو ای
سیلتهای فالق آ نها را خطر ادی برای آیندة نقسی آمریکا سراای اه قودر سولطهگور

اهانی نمیساندر اما به راهبرسپرسایان آمریکایی پیشنهاس میکند که سر تعامل با قودر هوای
سیلتی ذکرشده سرپی حل معضال مورت بوا امنیوت ملوی ی امنیوت اهوانی بوهصوالر
ینداان ه تالش کنند .ندد شکلی ی ریشی سرکنار ندد محتالایی سرقالب سوه شواخ ندود
مجمالعوهای ای ندودهای موونظو ی

سواختاریر ندود پوالیش قوودر ر ی ندود مههوالم قوودر
سسووتهبنوودیشووده را تیووکیل موویسهنوود کووه هری و ای آ نهووا سر مدال وة حاضوور بح و ی
بررسیشدهاند.
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 .1مقدمه
پیچیدگی ی سشالاری تالصیف ی ت یین تعامال حاکو بر ریاب بینالملل ی یضعیت سواختار
نظام بینالملل بهطالر خاص پوا ای رییساسهوای یوایسهو سوبتام ر سوال  2001بوه ابهوام ی
سرسرگمی فکری ی بهسن ال آن تنالع تحلیلهای سطح کالن ی سطح خرس سر ریاب بینالملول
ی سیاست خارای منجر شد .متهکران غربی ی آمریکایی برای ت یین ی فهو سقیقتر تحوالت
پرشتاب سیاست بینالملل به انتیار آثار قلمی بسیاری اقودام کرسنود توا بوه تودیین تصوالیر
یالشهای پویشریی سیاسوت

سقیقتر ای نظام بینالملل ی مناس ا حاکو بر آن سست یابند.

خارای آمریکا سر سطح اهانی ی منطدهای ی ابقارها ی تکنیو هوای برخوالرس بوا معضوال
پیشری محالر بسیاری ای کتابها ی مدات اندییومندان غربوی ی آمریکوایی را سربور گرفتوه

است .ایات متحدة آمریکا بهسلیل تمرکق ی تجمیع عناصر مهو قدر نقس خوالس بوهصوالر
سیلت هژمالنر سیلت سلطهگرر ی سیلت مداخلهگر کانالن نظریهپرسایی ی تصالیرسواییهوای
نظری ی سیاسی را سر محافول سانیو اهی غربوی تیوکیل ساسه اسوت .نوقس محددوان ریابو
بینالمللر سیرة انگ سرس ی تحالت پا ای یایسهو سبتام ر برم نای تالییوع قودر عمودتا

ماسی ی یاکنش غرب ی آمریکا به معاست پیچیدة مالاالس ارییابی شده است.
االیف نای متهکر ی سانیمند ریاب بینالملل ایامله محددان حالیة ریاب بوینالملول ی
سیاست خارای است که با مطرحکرسن مههالم قدر نرم ی قدر هالشمند سر فهو سقیقتور
نظام بینالملل ی معضال حاکو بر آن تالش نظری بسیاری کرسه است .نای عالیهبر مههوالم
قدر سر حالیة معاست ساختاری ی اابو هاوایی قودر سر عصور پسواانگ سورس سارای
سیدگاههای مهو ی اثرگذاری است .کتاب آیا قرن آمریکا بوه پایوان رسویده اسوت؟ سر هموین
بوهقلوو اوالیف نوای ی تراموة
یهاریالب نالشته شده است .انتیارا اختران این کتاب را 
غالمرضا علیبابایی سر  125صهحه سر سال  1395یاپ کرسه است .کتاب سر ههوت بخوش
شوکلگیوری قورن

سایمانسهی شده است .عنالان بخشهای کتاب بهترتیوب ع وار انود ای:

آمریکار افالل آمریکار یالشگران ی افالل نس یر ظهالر یینر افالل مطلق :آیا آمریکا ماننود ریم
اسووت؟ر اابووهاوواییهووای قوودر ی پیچیوودگی اهووانیر ی نتیجووههووا .محووالر م احوو ی
بندیهای کتاب بر ی سؤال ی پاسخ به آن استالار است .سوؤالی کوه محتوالای اصولی
بخش 

کتاب سراهت پاسخ به آن شکل گرفته است این است که آیا قودر آمریکوا سرحوال افوالل
است ی سایر قدر ها اای اه آمریکا را سر رأس هرم قدر خالاهند گرفت؟ پاسخ نوای بوه
ضوعفهوای آمریکوا ی تدالیوت

سؤال مذکالر منهی است .یی بر این بایراست که بوایاالس
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قدر سایر رق ای اریپایی ی آسیاییر این کیالر سر اهان پیچیدهشده ی یندتیوه هنوالی هوو
سر اثرگذاری بر معاست اهانی هویالن گذشته اای اه بسیار باتیی سارس.

نای گرایشهای فلسهی لی رال ی رییکرسی متمایل به حقب سمالکرا بوه سیاسوتسارس.
حکالمتساری کندی سر سانی اه هاریارس است ی آثوار مختلهوی سر یمینوة

یی استاس سانیکدة
ریاب بینالملل منتیر کرسه است .بیشتر آثار یی سربارة قودر ی امنیوتاسوت .برخوی ای
آ نها ع ار اند ای :ره ری رؤسای امهالر ی خلق عصر آمریکا ()2013ر قودر نورم :ابوقار
مالفدیووت سر سیاسووت اهووانی ()2004ر بووایی قوودر ()2004ر تنوواق سر قوودر آمریکووا
بینالمللی ()1993ر ی مجمالعوه قودر سر عصور اطالعوا اهوانی

()2002ر فهو منایعا
( )2004ی تعووداسی ای کتووابهووا ی مدووات سی وور کووه بووه یوواپ رسووانده اسووت .ایاملووه
مسئاللیتهایی که یی برعهده ساشته است میتوالان بوه معواین یییور سفواع سر اموالر امنیوت

سوالحهوای هسوتهای سر سیلوت

بینالمللر رئیا شالرای اطالعا ملیر مسئالل منع اشواعة

ایمی کارترر ی رئویا میوترک کمیسویالن سیحقبوی قودر هالشومند سر مرکوق مطالعوا
راهبرسی ی بینالمللی اشاره کرس .نای ضومن مسوئاللیتهوای سانیو اهی ی اارایوی سر مدوام

میایر مداما رسمی ایهای ندش کرسه است .ب هعالیه ای یی برای ارائة نظور ی میوالر سر
السا سیاسی ساخلی ی بینالمللی سعال میشالس (قاسمی .)277 :1396

سر مدالة پیشری سر بخش ایل به خالصهای ای کتاب خالاهیو پرساخت .بخوش سیم ندود
میگیرس .بخش سالم به ندد محتالایی کتاب سر سه بخوش ندود
شکلی ی ریشی کتاب را سربر 
ساختاریر ندد پالیش قدر ر ی ندد مههالم قدر میپرسایس .سر پایوان بوا اموعبنودی مدالوه
موویرسوود .ریش گوورسآیری ساسههووا
سرقالووب بخووش نتیجووهگیووری مدالووه بووه پایووان 
خانهای ی ریش تحلیل مالرساستهاسة نالشتار پیشری ت یینی و انتداسی است.
کتاب 
اسناسی و 

 .2معرفی کتاب
کتاب آیا قرن آمریکوا بوه پایوان رسویده اسوت؟ سر  125صوهحه سر سوال  1395بوا تراموة
غالمرضا علیبابایی سر ههت بخش ایسالی انتیارا اختران بوه بوایار کتواب آمود .نوای سر
بخش ایل کتاب با عنالان شکلگیری قرن آمریکا تاریخ شوکلگیوری ی آغوای قودر نموایی
میساند .نای بر این بایر است که ق لتر ای آن تاللید ناخوال آمریکوا ای
آمریکا را سهة  1930
نمیتالان آن مدطع را آغوای
سی ر کیالرها باتتر بالسر اما بهسلیل سیاستهای انقیاطل انة آمریکا 
قرن آمریکا نامید .نای سر همین بخش آغای قرن آمریکا را اینگالنه تالصیف میکند.
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اگر گقافهگالیی را کنار نهیور باید تالاه ساشت که ییسری ییلسالن سر سال  1917سسوت
به سنتشکنی یس ی برای نخستینبار سربایان به یطن برگیتند آمریکوا بوه حوال عواسی
بایگیت .اگریه ایات متحده سر این یمان عاملی مهو سر مالاینة اهانی قدر بوالس سر
بهشد انقیاطلب شد .ای همین ری سقیقتر آن اسوت کوه شوریع قورن را ای
سهة  1930
یمان ییسری فرانکلین ریییلت به صحنة انگ اهانی سیم بدانیو (نای .)15 :1395

بهسلیل یاالس بلالک شورق بایود سیران نیموههژموالنی آمریکوا
بهنظر نای سیران انگ سرس را 

قلمداسکرس.
منتددان خاطرنیان میکننود کوه سر اسوطالرهشناسوی سیاسوی هژموالنی آمریکوا همییوه
خیات بسیاری با یاقعیا آمیخته شده است ی بهیاقع هرگق نه ی نظو اهوانیر بلکوه
بیشتر گریهی ای سیلوتهوای هووفکور عمودتا بوا مرکقیوت آمریکوا ی اریپوای غربوی

یاالسساشته ی این گریه همییه تأثیر مث توی بور سی وران ننهواسه اسوت .بوهگهتوة هنوری
کیسینجر هرگق نظمی حدیدتا اهانی یاالس نداشته اسوت .ایآ نااکوه کیوالرهای بوقر
سنیا یینر هندر اندینقیر ی بلالک شالریی خارج ای این حلده بالسند نظو اهوانی آمریکوا
میگرفت ی آمریکا ایلحاظ مالاینة نظوامی اهوانی
سریاقع کوتر ای نیمی ای اهان را سربر 
ی قدر هژمالنیو ن والس .سر یمینوة اقتصواس نیوق ره وری آمریکوا نهاسهوار قالاعودر ی
ریالهایی بهیاالس آیرس که بر اقتصاس اهان حاکو شدر اما فد بر نیموی ای آن .بنوابراینر

سقیقتر آن است که حالت مقبالر را نالعی نیمههژمالنی بنامیو (همان.)19 :
احتمات 

نای سر بخش سیم کتاب با عنالان افالل آمریکا با بررسی نظریوههوای مکینودرر مدلسوکیر
یالراشتاینر ی هانتین تالن (همان )27 -25 :قطعیت آ نها را سر ااب هاایی قدر هوای بوقر
ییر سؤال میبرس ی ضمن ندد آ نها ی پذیرش افالل نس ی آمریکا یعدة بررسوی ستیول بدوای
قدر برتریطل انة آمریکا را سر بخشهای بعودی مویسهود .سر بخوش سوالم یوالشگوران
احتمالی ی ائتالف میان آ نها سر تضعیف قدر برتر آمریکا بح شده اسوت .اریپوار ژاپونر
ریسیهر هندر ی برییل نامقسهای احتمالیاند که بهتنهایی یا ائتالفی ای آ نهوا ممکون اسوت بوه
برتری آمریکا ی قرن آمریکا پایان سهند .منابع قدر مالرسبررسی نای برای ارییوابی رفتوار ی
ااب هاایی قدر میوان قودر هوای بوقر امعیوتر قودر نظوامیر قودر اقتصواسیر
تکناللالژیر ی قدر نرم است .االیف نای اریپا را سر حالیة تکناللالژی ی سای ری سر تعیوین
استاندارسهای اهانی صاحب قدر میساندر اما به ستیل امعیتیر اقتصواسیر ی پژیهیوی ی
آمالیشی رقیب ادی برای آمریکا نمیبیند .ژاپن ی ریسیه بهسلیول مسوائل امعیتویر ریسویه
بهسلیل یابست ی به صاسرا مالاس خام ی سالختهای فسیلیر ی هند ی برییل بهسلیول اقتصواس


نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ 27

فاقوود کیهیووت تکناللووالژیکی ی آمووالیش ی پووریرش ضووعیف ای تالانووایی رقابووت بووا آمریکووا
برخالرسارنیستند (همان.)45 -31 :
بخش یهوارم کتواب بوا عنوالان ظهوالر یوین بوه ارییوابی تالانوایی سواختاری یوین سر
یالشکییدن برتری قدر آمریکا اختصاص سارس .نای عمق بایارهای مالی ی سطح پوایین


به
یریهای صنعتی را عامل مهمی میساند کوه یوین را نسو ت بوه آمریکوا سر
تکناللالژی ی نالآ 
سطالح پایینتر قدر قرار میسهد.
یینیها ن ران آن هستند که کیالرشان هنالی باید به ی کیالر تجاری بوهراسوتی قوالی

ت دیل شالسر ییرا تجار سر یمینة خدما بیرمق است .بسویاری ای صواسرا ای اریش
افقیسة پایینی برخالرسارنود ی یوین فاقود موارکهوای تجواری معوریف سر مدایسوه بوا
قدر های تجاری نظیر ایات متحده ی آلمان است ( 19موارک معوریف ای  25موارک
برتر اهان آمریکایی است) .سرمالرس شرکتهای فراملی  46سرصد ای  500شرکت برتور
سخنسی ر تجار یین بقر تر استر یلوی نسو ت
ییهاست .به 
اهان متعلق به آمریکا 
به اقتصاس ایات متحده یا آلمان پییرفت ی کوتری سارس (همان.)50 :

فددان پای اههای نظامی برینمریی ی ش کة متحدین منطدهای ی اهانی ای ستیول ضوعف
یین سر ابعاس سیاسی ی نظامی ذکر شده اسوت .سرگیوریهوای منطدوهای ی موریی یوین بوا
همسای انش مانع سی ری است که الالی برابری قدر یین با آمریکا را میگیرس .نای ایون
سرگیریها را سر صهحة  61کتاب اینینین عنالان میکند:

ظهالر قدر یین سر آسیا مالرسمناقیة هند ی ژاپن ی نیق همسای ان کالی تر نظیر ییتنوام
است ی این امتیایی مهو برای ایات متحده سر یمینة قدر پدید میآیرس .اتحاس ایات
بهمنقلة اساس ث وا شورق آسویا
متحده ی ژاپن سر 1996ر کلینتالن ی هاشی مالتال بر آنر 
سر سیران پا ای انگ سرس تأکید مجدس نهاس سدی مهو سربرابر بلندپریاییهوای یوین
است ی نیق ینین است به الس ریاب آمریکا ی هند ی ریاب ژاپن یهند (همان.)61:

یالشکییدن نظر طرفساران افالل آمریکوا احتموال کواهش

نای سر بخش پنجو ضمن به
قدر آمریکا سر آینده را با افالل ریم سرقالب مدایسه سر مسوائل ساخلوی هور سی قودر سر
ابعاس اامعه ی فرهنگر اقتصاسر ی نهاسهای سیاسی بررسی میکند .نای ستیل افوالل ریم را سر
مسائل ساخلی میساند« .ریم یمانی ای سرین پالسید کوه مورسم اعتمواس خوالس را بوه فرهنوگ ی
نهاسهاییان ای سست ساسندر نخ ان بر سر کنترل قدر به انوگ بوا یو سی ور برخاسوتندر
فساس فقینی گرفتر ی اقتصاس ای رشد بایماند (همان .)67 :سر حالیة مسائل اامعه ی فرهنوگ
نای بر این بایر است که:
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ایات متحده میکال ااتماعی بسیاری سارسر اما بهنظر نمیرسد این میکال بهطوالر
ت بعدی بدتر شالند .بعضی ای مسائل ااتماعی حتی ری به کاهش اسوت نظیور اورم ی
انایتر نرخ طالقر ی نرخ بارساری سر نالاالانی .اگریوه بور سور مسوائلی نظیور ایسیاج
نظرخوالاهیهوا بور

اناگرایان ی سد انین نقاعهوایی فرهن وی سرگرفتوه اسوتر
هو 

افقایش عمالمی مدارا گالاهی میسهد (همان.)68 :

رشد اقتصاسی باث ا آمریکوا سورآمدی سر حوالیة تکناللوالژی ی تدالیوت منوابع فسویلی
بهمنظالر صاسرا ی خالسکهایی سر مصورف سوالختهوای فسویلی ایاملوه عناصور برتوری

آمریکا سر حالیة تکناللالژی ی اقتصاسی نس ت به سایر رق اسوت .نوای سر خالصوهای فیورسه
این برتری را اینگالنه تیریح میکند:
اقتصاس آمریکا اگریه نس ت به گذشته رشد کوتری سارس نالآیری خالس را با کواربرس
ی تجوواریکوورسن تکناللووالژی حهو موویکنوود ی ایوون بووهسو ب فرهنووگ کووارآفرینی
خطرپذیری سنجیده سر صنعتر سرمایهر ی سونت ریابو نقسیو میوان صونعت ی
سانی اههای برتر اهان است .ایات متحده ره ری تحدیوق ی تالسوعه را سر اهوان
سر سست سارس ی سر تکناللالژیهای ادید سای ریر ناتالر بیالر ی انرژی پیشگام است
(همان.)84 :

امعبندی نای سر م ح کالن ااب هاایی قدر سر بخش شیو ارائه شده است .بهنظور

نای سر قرن کنالنی سی ااب هاایی قدر سرحال یقالع است.
انتدال قدر میان سیلتها ای غرب به شرق ی سیرشدن قدر ای حکالمتهوا ی انتیوار
آن میان کنشگران غیرسیلتی براثر اندالب اطالعواتی اهوانی .پویشتور گهوتو نخسوتین
اابهاایی یعنی انتدال قدر میان سیلتها احتمات به مرکقیت آمریکا سر تالاین اهوانی

قدر سر سی سال آینده خدشهای یارس نخالاهد کرس (همان.)85 :

نای ضمن تأکید بر عدم برابری شاخ های اقتصاسیر نظامیر امعیتویر ی تکناللوالژیکی
آمریکا ی رق ایش سر قسمت سیم استدتل خالس سایر قدر ها را فاقد تالانایی سر ارائة کاتهوا
ی ساراییهای عمالمی برای بدای ث وا ی نظوو اهوانی مویسانود .یی بوا ذکور مثوال بحوران
مینالیسد:
اقتصاسی سال  2008
ایات متحده بقر ترین کیوالر سر نظوام بوینالملول بواقی خالاهود مانود ی بوهارئوت
سارایویهوای امعوی اهوانی را

بقر تورین کیوالری اسوت کوه سوایمانسهوی تاللیود
میکند .ره ری آمریکا سرمالرس برخی ای ساراییهای نظوامی ی اقتصواسی یوهبسوا
ره ری 
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تاحد ییاسی پاسخگال باشد .برای نمالنه نیوریی سریوایی آمریکوا سر پواسساری ای قوانالن
سریاها ندیی مهو سارس ی همانطالرکه سر بحران  2008توا  2009سیودیو ذخیورة فودرال
یامسهنده ی مایة امنیت ی اطمینان است (همان.)98 :
یاپسین پیتالانة 

سر تصالیر نهایی ذهن راهبرسپرسای نای ای نظام بینالملل سر سیرة کنالنی اذعوان بوه برتوری
آمریکا نس ت به سایر قدر های رقیب آن استر اما راهحل میکال کنالنی را سر تعوامال
ینداان ه ی پرهیق ای ی اان هگرایی میساند .یی مینالیسد:
گالنهکه پیشتر
همان 
اما سرمالرس مسائل فراملی ادید اگریه ره ری آمریکا اهمیت سارسر 
نیان ساسیو مالفدیت نیایمند همکاری سایر کیالرهاست .بدین اعت وار قودر بوه بوایی
مجمالع مث ت بدل میشالس .اگر قرار است قرن آمریکوا اساموه یابود اندییویدن برحسوب
قدر آمریکا ریی سی ران کافی نیست .باید هوینین به کواربرس قودر بورای رسویدن
به اهداف میترک اندییید که متضمن میارکت سر قدر با سی ران اسوت .سر بسویاری
ای مسائل فراملی توالان مندسوایی سی وران ممکون اسوت ایوات متحوده را سر ااورای
اهدافش یاری سهد .ش کهها ی ارت اط سر این اهان به من ع مهمی بورای قودر کارآمود
بهاعت ار مرکقیت ایات متحوده سر توالاین قودر ی ره ریوت
بدل میشالس .قرن آمریکا 
آمریکا سر تاللید ساراییهای عمالمی اسامه خالاهد یافتر اما با ظاهری متهوای بوا آ نیوه
سر نیمة پایانی قرن گذشته شاهد بالسیو (همان.)99 :

 .3نقد شکلی و روشی
ندد شکلی ی ریشی سر یند شاخ خالصه ی بررسی میشالس که به تعداسی ای آ نها اشواره
خالاهد شود .سر ندود شوکلی ی ریشوی نخسوت کیهیوت فنوی ی ظواهری اثور را کوه شوامل
حریفن اریر صهحهآراییر کیهیت یاپر صحافیر ی قطع کتاب است بیوان خوالاهیو کورس.
صهحهآراییر کیهیت یاپر صحافیر ی قطع کتاب سر یضعیت بسیار خوالبی قورار سارس ی بوا

مطالعة مستمر کتاب سیار گسیخت ی ی کاهش کیهیت ظواهر کتواب نخالاهود شود .ایلحواظ
رعایت تکنی های ییرایش ی ن ارشر کتاب فاقد غل هوای رایوا اسوت ی بورای خالاننوده
یحمت قرائت ی یاسگیری بهتر مطالب را ایجاس نمیکند .سرکنار مالارس مث وت فوالقر برگورسان
فارسی کتاب نیق ای امتیای باتیی برخالرسار است ی متراو اثر سعی کرسه است توا موتن را بوا
استهاسه ای مهاهیو کلیدی ی تخصصی حالیة مطالعا ریاب بینالملل ترامه کنود .بنوابراینر
متن کتاب برای متخصصان ی سانیجالیان رشتة ریاب بینالمللر علوالم سیاسویر ی مطالعوا
منطدهای بسیار مهید ی آمالینده خالاهد بالس.
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عنالان کتابر نام مؤلفر ی نام متراو با سی رنگ سهید ی یرس نالشته شده است ی سر ن واه
بهصالر صحیح ی براستهشده خالانده میشالس ی بورای خالاننوده ای ایون لحواظ
ایل سریعا 
سشالاری را ایجاس نمیکندر اما سر طرح ریی الد کتاب سوربایی را مویبینویو کوه بوهظواهر
شکست خالرسه است ی سیار سرماندگی ی یأس شده است .این طورح بوا مودعای نالیسوندة
کتاب م نیبر استمرار قدر آمریکا سر سهة سیم قرن بیستییکو هوخالانی نودارس .بنوابراینر
طرح ریی الد کتاب محتالای کتاب را نمایندگی نمیکند ی سیگان ی را میان محتالا ی طورح
ریی الد سر پایان مطالعة کتاب به ذهن خالاننده مت واسر مویسوایس .نظوو منطدوی ی ارت واط
فصالل با ی سی ر ایامله امتیایا مث ت سی ری است که قلو نای به خوالس اختصواص ساسه
است .االیف نای با یهاریالب نظری ااب هاوایی قودر ی ندود آن شوریعمویکنود ی سر
فصالل بعدی با ندد قدر نظامیر سیاسیر اقتصواسیر ی قودر نورم رق وای محتمول آینودة
آمریکا سر نظام بینالملل استدتل خالس را اسامه میسهد ی سر پایان با طورح پویشنهواساتی بوه
سیاستمداران ی طراحان راهبرس سیاست خارای آمریکا سرقالب ترغیب آ نها بوه اسوتهاسه ای

ینداان هگرایی کتاب را به پایان میبرس .منابع ی ارااعا سر پایان کتاب بهصالر فصل بوه
فصل آیرسه شده استر اما کتاب بهسلیل تأکید بور آموار ی ارقوام ای ضوعف فدودان نموالسار ی
ادیل رنا میبرس ی تعداسی ای آمارهای ارائهشده سارای ارااعا سقیقنیستند .بورای مثوالر
سر صهحة  70کتاب نای سربارة مهااران خارای به قضای های م تنویبور آموار سسوت یسه
است ی به منابع آماری اشارهای نکرسه است.

االیف نای سر این کتاب بهریش خاصی اشواره نکورسه اسوتر اموا ای محتوالای کتواب
اینگالنه برساشت میشالس که ریش مالرساستهاسة یی تجربهگرایی ی رفتارگرایی اسوت .یی ای
آمار ی ارقام ی ت یین ماسی قدر بهصالر اثرگذاریهای ماسی سر اغلب م اح کتاب بهوره
برسه است ی ای این اهت بهسلیل عدم استهاسه ای رییکرسهای انتدواسی ی تهسویری بوه پدیودة
قدر ی مناس ا حاکو بر ریاب بینالملل میمالل نددهایی میشالس که به رییکورس اریوان
اصلی ریاب بینالملل ی تجربهگرایی محافظهکار یارس آمده است.

 .4نقد محتوایی
سر بخش ندد محتالایی سه شاخ را بورای محتوالای کتواب ی ایودههوای حاضور سر آن سر
نظرگرفتهایو .شاخ ایل ندد ساختاری استر شاخ سیم ندد پالیش قودر ی شواخ
سالم ندد مههالم قدر است.

نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ 31

1.4نقدساختاري 
پا ای پایان انگ سرس ی خاتمة نظام سیقط وی اامواع محددوان ریابو بوینالملول بور سور
ساختار نظام بینالملل شکل ن رفوت ی م احو فکوری گسوترسهای بور سور تو قط وی یوا
یندقط یبالسن نظام بینالملل سرگرفت .سر کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده اسوت؟ نوای
ضمن رس هژمالنبالسن آمریکا قدر برتری آمریکوا را پذیرفتوه اسوت ی نظوام بوینالملول را
سارای قدر های بقرگی میساند که سر آن آمریکا ای سایر قودر هوا بوقر تور اسوت ی بوا
فاصله سر رأس هرم قدر قرار سارس .این مدعای نای باتالاهبه تحالت سواختاری سر نظوام
بینالملول نوالعی اانوبساری سیاسوی ی سارای اهوتگیوری ملویگرایانوه اسوت .سوامالئل

هانتین تالن ( )Huntington 1999اهان پساانگ سرس را اهان یندقط ی یاقعی سانسته اسوت.
عدیودهای میوابه هوانتین تالن سارس .ایکن وری (ایکن وری )1383

رابر کاگان ()Kagan 2012
اهان را بهصالر متکثر ی اهانی پراکنده میسانود کوه قودر بوهصوالر سوهامهوای
پراکنده سست به سست ی تکثیر میشالس ی ابرقدرتی باقی نخالاهود مانود .نیوال فرگالسون
( ،)Ferguson 2004برژینسوکی ( ،)Brzezinski 2012ی هواس ( )Hass 2008نیوق بوه اهووان
یاقعگرایی ساختاری پوا ای انوگ
یندقط ی یا بدین قطب بایر سارند .کنت یالتق سر مدالة « 
سرس» بر آن است که ساختار نظام بینالملل پا ای انگ سرس ی ساختار تو قط وی اسوت
بوهنظور یی نظوام تو قط وی ای
که سر آن ایات متحدة آمریکا قدر بالمنوایع اسوتر اموا 
بیث ا ترین نظامهاست که سر پایان به ی مالاینوهاوالیی سربرابور قودر هژموالن خالاهود

انجامید .سیدگاه یالتق سرمالرس بیث اتی نظام ت قط ی به سی سلیل تدسویوبنودی مویشوالس .ایل
اینکه سیلت هژمالن مایل به تد ل یظایف ی مسئاللیتهای بیشتری است کوه سر سرایمود

آن را تضعیف خالاهد کرس .سیم آ نکه اصل حاکو بر نظام بینالمللی آنارشوی اسوت کوه ایون
خالس باع میگرسس که اگر کیالر هژمالن حتی با مالیمت رفتار کند سایر کیالرها هووینوان
سر هراس ای نیریی مهارنیدنی قدر متمرکق بهسر میبرند (ایکن ری .)55 :1383

عدهای ای محددان مانند یلهالرث به نظام ت قط ی بایر سارنود .ییلیوام سوی یلهوالرث سر

مدالة «ث ا سر اهان ت قط ی» ضومن تالصویف سواختار نظوام بوینالمللوی بوهمنقلوة نظوام
ت قط ی بر آن است که غل ة کامل آمریکا مانع ای بایگیت به حالت مالاینة قالاست .بوهنظور
یی هیچ قدر عظیو سی ری سر موالقعیتی نیسوت کوه بتالانود یو سیاسوت تهوالقآمیوق را
سراهت انگ یا رقابت سرایمد با ایات متحده پویش ب ورس ی هویچیو ارئوت ندارنود
عملی انجام سهند که رییارییی ی سشومنی آمریکوا را متالاوه خوالس کننود .بوه هموین علوت
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برخالف یالتق ای به این استدتل میاندیید که نظام ت قط وی یو نظوام باث وا اسوت .ای
ت قط یبالسن را ساختاری مویسانود کوه سر آن تالانواییهوای یو سیلوت ای ایجواس مالاینوه
الالگیری میکند .نکتة شایان اهمیت سر سیدگاه یی تمیق میان امبراتالری اهانی ی ت قط وی
است .ای معتدد است که سر نظام ت قط ی قودر آ نینوان متمرکوق سر سسوت یو سیلوت
نیست که به امبراتالری اهانی بینجامد (یلهالرث )9 :1999ر اما بسیاری ای محددوان بوا افوالل
آمریکا ی حرکت بهسمت نظوام ینودقط ی یوا بودین قطوب مالافوقانود .کی وان تحلیولگور
نالمحافظهکار آمریکایی اعالم افالل آمریکا را ییسهن ام قلمداس کرسه اسوت ی علوت آن را نیوق

اسطالرهای به گذشته میساند .بهاعتداس یی نالعی انتدال قودر اقتصواسی ای غورب بوه شورق

صالر پذیرفته استر اما این انتدال یندان به ییان آمریکا ن السه ی سهو این کیوالر ای تاللیود
ناخال ساخلی اهان سر یهار سهة گذشته تدایم ساشته است .یان هی قدر یابی اقتصواسی
یین عمدتا مالقعیت ژاپن ی اریپوا را تحوتالیوعاع قورار ساسه اسوت .یی سر کتواب اهوان
آمریکاساخته معتدد است قدر نظامی ی اقتصاسی آمریکا تودایم یافتوه ی هویچ ملتوی حتوی
یین نمیتالاند ای آن پییی ب یرس (.)Kagan 2012
با افالل آمریکا ریاج مهاهیمی مانند اهان یندقط یر انتدال قدر ای اقیوانالس اطلوا بوه
اقیانالس آرامر عصر آسیایی نظام بینالمللر اهان پساآمریکاییر ی اهان پسواغربی سر اسبیوا
سیاست اهانی ای این یاقعیت نالظهالر حکایت ساشت .نالسان ی اابهاایی میان سی رهیافوت
خالشبینانه ی بدبینانه سر اهان غرب نس ت بوه نظوام بوینالملول بوهموالایا آ نکوه بایتواب

یاقعیتهای تاریخی نالپدید سر عرصههای اقتصاسی ی ژئالپلتیکی بالس مالاب شد که اسبیوا

ی فضای حاکو بر ریاب بینالملل نیق سیار تحالل شالس .سر همین یهاریالب بحران موالی ی
اقتصاسی اهانی فصول ادیودی سر رینود قودر نموایی بوایی ران سرحوالظهوالرگیوالس.
قدر های عضال بریکا ای فرسای ا ین بحوران بوا تیودید همکواری سیاسوی بوا یو سی ور
مدهاند .هوویموان اوایگقینوی غیررسومی
سرصدس اثرگذاری بر سیاست ی اقتصاس اهانی برآ 
مهوترین نهاس همکاری اقتصاسی بینالمللوی پویآمود
گریه بیست بهاای گریه ههت بهمنقلة 
اابهاایی ژئالاکالنالمیکی شاخ هوای قودر ای اریپوا ی اقیوانالس
بحران اقتصاسی ی نیانة 
اطلا به آسیا ی اقیانالس آرام بالسه است .بدینسان بحران اقتصاسی ی ریندهای پیواپی آن بوه
نهاسینووهشوودن اای وواه قوودر هووای نالظهووالر شووتاب بخیوویدهاسووت ( .)Renard 2009سر
یاقعیتهای آماری تاللید ناخال ملی یین سر سال 2013برابر با  13/6تریلیوالن ستر بوالسه

که معاسل  80/9سرصد ای تاللید ناخال ملی آمریکا سر همان سوال اسوت .بور ایون اسواسر
سهو یین ای تاللید ناخال اهوانی  3/7سرصود سر سوال  1990بوه  15/4سرصود سر سوال
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 2013افقایش یافته است .سرحالیکه سهو ایات متحوده ای تاللیود ناخوال اهوان ای 24/3
سرصووود سر سوووال  1999بوووه  19سرصووود سر سوووال  2013کووواهش ساشوووته اسوووت
( .)http://www.worldbank.org, Accessed on: 2015/3/11
یالراشتاین ( )Wallerstein 2003ای سی ر محددان ریاب بینالملل است که قائول بوه افوالل
آمریکاست .یی سه مدطع یمانی را برای ایجگیری ی افوالل آمریکوا بیوان مویسارس .ایون سوه
مدطع ع وار انود ای  1945توا  1970سیرة برتوری هژموالن آمریکوار ای  1970توا  2001سیرة
کاهش قدر ی افالل آمریکار ی ای سال  2001تاکنالن اسامة افالل آمریکوا .یی سیرة حاضور را
میساند.
هژمالنشدة آمریکا 

امتداس نقیل قدر سابدا


نمودار.1نرخرشدواقعيتولیدناخالصداخليچینوایاالتمتحدةآمریکادرسال2014و
چشمانداز )www.worldbank.org, Accessed on: 2015/3/11(2050


2.4نقدپویشقدرت 
سر شاخ سیم ندد محتالایی یعنی ندد پالیش قدر بهسراغ مدعای نالیسندة کتواب سربوارة
نالع ی نحالة تعامل قدر های بقر اهانی ی منطدهای بر سر قدر میرییو .نوای بوهسلیول
ن اههای لی رالی ی اقتصاسی به ریاب بینالملل برای همکاری بهمنظالر حهو ی بسو سولطة
آمریکا ایلالیت راهبرسی قائل است .یی «قدر با سی ران را بر قدر بورسی وران» تورایح
میسهد .نددی که میتالان بر ایون مودعای نوای یارس سانسوت بوه ستیول همکواری ی میوقان

همکاری آمریکا ی سایر قدر ها بایمیگرسس .نای سلیول همکواری را بورای اسوتمرار سولطة
آمریکا ی حل معضال امنیتی آن ضریری میساندر اما بهنظر ن ارندگان سلیل همکاری نوه ای
مالضع برتری آمریکار بلکه بهسلیل قرارگرفتن آمریکا سر مالضع ضعف اسوت .یقوایع بعود ای
شکستهای آمریکا پا ای سال  2003سر عوراق ی تالسوعهطل وی ریسویه سر شورق اریپوا ی
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ایکراین قرارگرفتن آمریکا را سر مالضع ضعف ی سست سیستی این کیوالر بوهسومت سوایر
متحدان غربی ی منطدهای آن نیان میسهد .سرکنار سلیل همکاری بایستی به میوقان همکواری
میان آمریکا ی سایر قدر های غربی ی منطدهای اشاره کرس .نای بوا رییکورسی لی ورال بورای
برقراری ی اسامهسارشدن همکاری خالشبین استر اما تحالت حاضر سر صحنة اهانی ایون
مدعا را با یالش ادی ریبهری ساخته است .بهطالر خاص با رییکرس ترامپ بوه سیاسوت ی
اقتصاس اهانی ن اه متساهالنة نای به همکاری متعارض با سیاسوت خوارای عملوی آمریکوا
الاله مینماید.

سر حالیة مسائل ساخلیر آمریکوا بوا معضوال بغورناتور ای آ نیوه نوای بیوان مویکنود
ریبهریاست .سر آخرین بررسی شاخ سمالکراسی که مجلة اکالنالمیست منتیر کرسه اسوت
ایسسترفوتن اعتمواس عموالمی بوه نهاسهوای سیاسوی سر ایون کیوالرر عنوالان

بهسلیل
آمریکار 
سمالکراسویهوای معیوالب اوای گرفتوه اسوت.

سمالکراسی کامل را ای سست ساسه ی سر سستة
حدالق مدنی ی آیاسی رسانهای سر سیران ترامپ تضعیف شوده ی یاپواگرایوی سمالکراسوی
بواتبوالسن آموار فدورر میوکال
سرعت باتیی ساشته است .بحوران سر نظوام سورمایهساریر 
ااتماعی ی خانالاسگیر رشد ان شهوای ااتمواعی ادیود ماننود یالاسوتریتر ی گسوترش
آمریکاستیقی خصالصا سر کیالرهای یاقوع سر خایرمیانوه بیوانگور افوالل تودریجی قودر
آمریکاست .فالکالیاما سر سال  2014برای نیانساسن تغییر ایدههای خوالس کتواب نظوو ی ییال
سیاسووی را نالشووت ی بووه تحووالتتی یووالن انتخابووا ریاسووت امهووالری آمریکووا ی ظهووالر
نیوانههوایی ای ییال

خانالاسههایی یالن بالش ی کلینتالن سر عرصة سیاسوی کیوالر بوهمنقلوة
سمالکراسی آمریکا استناس کرس.
سر حالیة مسائل سیاست خارایر پالیش قدر همکاریاالیانه مودنظر نوای بوا مسوائل
یندی ریبهری است .سربارة ظهالر ی خیقش قدر یین مسوائل شوکل پیچیودهتوری را بوه
خالس گرفته است .لی رالها بر این بایرنود کوه یوین کماکوان سر محوی ی فضوایی کوه نظوام
صولحآمیوق ظهوالر یافتوه اسوت ی بوه

بینالملل برای این کیالر ایجاس کورسه اسوت بوهشویالة
نالملول مالاوالس پوی بورسه
هوییستی مسالمتآمیق خالاهد پرساخت .یین به مقایای نظوام بوی 

است ی به یالشگری با سلسلهمراتب بینالمللوی ی ایجواس نظوام بوینالملول بودیل نخالاهود
یرسهاند .بهبایر آ نهوا
پرساخت .رئالیستها اما ای رقابت فیرسه میان سی طرف سخن به میان آ 
سغدغههای امنیتی آمریکا با آرایش نظامی یین تیدید شده ی آمریکا به سهو خوالس سرصودس
تضمین نهالذ استراتژی خالس سر منطده ای رهگذر تدالیت ریاب مالاالس با ژاپنر کرة انوالبیر
ی تایالان برآمده ی به تالسعة ریاب با هند پرساخته است (.)Glaser 2011
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ایسیدگاه رئالیستهار سرصالر حهو نورخ ی آهنوگ رشود اقتصواسی ی قودر موالی
ااتنوابناپوذیر خالاهود بوالس .حتوی

بینالمللی یینر رقابت امنیتی معناسار بین یین ی آمریکا
برخی بر این بایرند که برم نای نظریة معمای امنیتی این رقابت بوه اهوان سیقط وی سی وری
منجر خالاهد شد .سر این یضعیت افقینبر یوینر آمریکوا ی سوایر سیلوتهوای منطدوه نیوق
سرصدس مالاینة قدر برخالاهند آمد .ای ایون منظور سلیلوی یاوالس نودارس کوه یوین میوی ی
رفتاری متهای ای سایر قدر های بقر را سر پیش گیرس .رفتار یوین سرق وال بحورانهوا ی
مالضالعا سیاسی ی امنیتی حالیة پیرامالنی این کیالر گالیای این یاقعیت است که یینیهوا
سرصدس اعمال حاکمیت بر حالیة نهالذ خالس هستند ی این رفتار میتالانود سورانجام بوهنوالعی
مالیههای سیاسوت قودر محوالر
منایعه منجر شالس .رئالیستها قدر یابی یین را سرقالب آ 
بررسی کرسهاند ی خالاهان اتخاذ سیاستهای مالاینوة قودر ی مهوار سر رییوارییی بوا ایون
کیالرندر اما لی رالها یین را بایی ری تلدی میکنند که بهسلیل یابسوت ی متدابول اقتصواسی ی
تدسیو کار بینالمللی اقتصاسی ی تجاری به قدر های سنتی پیالسته ی تمایلی بوه ییال نظوو
اقتصاسی مالاالس ندارس ی تعامل با آن به نهاسینهسایی نظو مالاالس کم مویکنود .بور هموین
سیاستگذاری نیق طیهی بهرهاالیی تمامعیوار ای ظرفیوت نظوامی امکانوا ی

م نار سر عرصة
مالقعیت آمریکا برای مهار قدر های نالظهالر ایامله یوین را خالاهوانانود ی طیهوی سی ور
اابهاایی قدر اهانی را فرصتی برای ایجاس م نوایی ادیود بورای نظوو اهوانی م تنویبور

همکاری تلدی میکنند (.)Zakaria 2008
رینسیستمی سرق ال یین ریبوهریاسوت ی
آمریکا با یالشهای متعدس سرینسیستمی ی ب 
ای سیران نالمحافظهکاران ای ایج قدر خالس یاپا نیسته اسوت .پیودایی فضوای بودبینی سر
این کیالر نیق حاصل این تحالل اسوت .کواهش سوهو آمریکوا سر تاللیود ناخوال اهوانیر
افقایش میکال اقتصاسی مانند نورخ بواتی بیکواریر کواهش اعت وارر نهوالذ موالی اهوانی
سیبپذیرشدن سترر کسری بالساة ملیر گسوترش اسوتراتژی نابو هسوامانر ی پویآمودهای
آ 
اهانیشدن ایامله تیدید یابست ی متدابل یالشهای ادی این کیالر بهحساب مویآینود.

این یالشها رفاه ی امنیت آمریکا را بیش ای گذشته به سایر قطبهای اهوان ایاملوه یوین
یابسته کرسه است .این شرای س ب شد تا آمریکا ای پویشبورس سیاسوت تجدیودنظرطل ی سر
نظام بینالمللی بایماند ی سیاست حه یضع مالاالس را سر کانالن تحرکا بینالمللوی خوالس
قرار سهد .یالشهای سیاستهای ت قط ی ی آغای بحوران اقتصواسی سوال  2008آمریکوا ی
اهان غرب بار سی ر مالضالع افالل نس ی قدر این کیالر را به مضمالن اصلی منواظرههوای
سیاست بینالملل ت دیل کرسه است.
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حرکت سایر قودر هوا بورای مالاینوهاوالیی سربرابور آمریکوا سر حوالیههوای مختلوف
یاالسسارس .راهبرس اغلب قدر های بقر برای مهار آمریکا را میتالان تحت مههوالم مالاینوة
نرم خالصه کرس .سر این یهاریالب مالاینهسهندة نرم سعی میکند با ایجاس شرای سوختتور
برای سیلت سرحال ره ری یا ائتالفش ایطریوق افوقایش هقینوههوای حهو یضوع مالاوالس
ایطریق ییر اقدام کند :الف) عدم پذیرش سریمینیر ب) سیبلماسی گیرانوداختنر ج) تدالیوت
قدر اقتصاسیر س) عقم راسوخ بورای مالاینوه (رضوایی  .)286 :1387مالاینوة نورم سارای سی
شکل سرینی ی بیرینی است .سر شکل سرینی به بسیا منابع سرینی ی هوینوین توالشهوای
سیاسیر اقتصاسیر ی نظامی ی سیلت با هدف افقایش تالانایی برای رییارییی با تهدیودهای
مطرحشده ایسالی قدر برتر تأکید میشالس .تدالیت قدر اقتصاسی سر این سوطح بررسوی

توالشهوای سیبلماتیو ایق یول اقوداما م تنویبور

میشالس .سرحالیکه سر شکل بیرینی بور

همکاریهای مالقت ی همکاری سر نهاسهای بینالمللی ایطریق ابقارهای میوریعیتیسایوی ی

عدم یاگذاری سریمین متمرکق میشالس .سر همین قالب یین با کم بوریکا مویتالانود بوه
تمامی نداطی که سسترسی ندارس سست یابد ی بیشایپیش قدر خالس را سر صحنة اهوانی
گسترش سهد ی سراهت یندقط یشدن نظو اهانی حرکوت کنود کوه سرحدیدوت ایون امور
میتالاند به کاهش تنشر افوقایش همکواریر تث یوت ی ارتدوای اای واه یوین ی بوریکا سر

عرصة اهانی منجر گرسس ی آمریکا را سراای اه مدعی ت قطوب اهوانی بوا یوالش مالااوه
یانهینی یین ی ظهالر سوایر قودر هوای منطدوهای ی فرامنطدوهای

کندر ییرا افقایش قدر
قدر آمریکا را محدیس میکند ی مد اللیت اهانی قودر هوای سرحوالظهوالر را سر صوحنة
بینالملل سرمدابل آمریکا به الس میبخید (سهییری ی بهرامی .)53 :1394


3.4نقدمفهومقدرت 
برتریاالیی ی سلطة کنوالنی آمریکوا را سر نظوام

قدر ی سلسلهمراتب برآمده ای آن االهرة
بینالملل تیکیل میسهد .نددی که به مههالم قدر مالرساستهاسه سر کتاب آیا قرن آمریکوا بوه

پایان رسیده است؟ یارس میشالس استهاسة مضیق ی اغلب ماسی ای مههوالم قودر بوهصوالر
«قدر بهمثابة منابع» است .هریند نای به قدر نرم ی اهمیت آن اشاراتی سارسر بوار اصولی
بح ی استدتل خالس را ای تعامال م تنیبر قدر سر نظام اهانی برعهدة محاس ا مواسی
ای قدر میگذارس .سر یه اریالب تحلیول نوای قودر سرقالوب منوابع نظوامیر اقتصواسیر
امعیتیر علمیر ی نرم سستهبندی میشالس .سرکنار ماسیبالسن قدر ی ندد به آنر بایستی ندود
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سیمی را نیق به رییکرس نظری نای به قدر یارس سانست ی آن این است کوه نوای قودر را
ارت اطی نمیبیند ی آن را به منابع قدر محدیس میکند.

بهوای مههوالمی متنوالعی بحو
قدر نقس محددان ریاب بینالملول سر یهواریال 
بررسیشده است .ریمالند سیال ی میکائیل بارنوت سر کتواب قودر سر عرصوة سیاسوت
بینالملل یهار نالع قدر اا اریر نهاسیر ساختاریر ی ماللد را شناسایی کرسهانود .ایموق
ریینا سر کتاب قدر نرم به قدر نرم ی سخت اشاره کرسه است ی لیهین ی برخی سی ور
سر کتاب تکناللالژیهای اطالعاتی ی تغییر سامنة قدر اهانی بر اهمیت فراقدر سر عصر
بینالملل به قدر رابطهای ی قودر
کنالنی تأکید کرسهاند .بالدیین سر کتاب راهنمای ریاب 
عناصر ملی اشاره کرسه است (یحیدی  .)711 :1386ارگانسوکی قودر را سرقالوب سی بعود
مویکنود.
مث ت ی منهی تعریف میکند ی بر این اساس سی نالع قدر مث ت ی منهی را مطرح 
سرحوالیکوه سر

قدر مث ت تالانایی ملت سر یاسارساختن ملت سی ر به اقدامی خاصاستر
امالر بینالملل صالر کلی قودر سرقالوب قودر منهوی اسوت ی آن ع وار اسوت ای
تالانایی ملتی سر بایساشتن ملت سی ر ای اقداماتی که بهنظر ملت ایلی نوامطلالب موینمایود.
غال ا هر کیالری بایستی ای حداقل قدر منهی برخالرسار باشد که بدین یسیله کیالرهای
سی ر را ای مداخلة ادی سر امالر ساخلی خالس بایسارس .بر این اساسر یموانیکوه ای قودر
ی کیالر صح ت بهمیان میآید هر سی بعد قدر مدنظر اسوت ی شوامل قودر مث وت
بایی ر سر اعمال نهالذ بر سی ری ی قدر منهی یعنی الالگیری ای نهالذ ملت سی ور اسوت
(ارگانسکی .)144 :1354
براساس سیدگاه مالرگنتای ( )1374بین یهار نالع قدر تمایق مههوالمی ی عملوی یاوالس
سارس .قدر ی نهالذر قدر ی ییرر قدر قابلاستهاسه ی غیرقابلاستهاسهر ی قودر میوریع
ی نامیریع .قدر ایسیدگاه ریمالن ارین ( )Aron 1973ع ار است ای قودر توالانمنودی
برای اقدام یا نابالسساختن .یقتی افراس قدر خالس را سر رابطة سی ران اعمال میکننود مههوالم
یاقع سیاست تجلی مییابد .رابر سال ( )Dohl 1957قدر را نالعی اعمال ییر میساند کوه
صالرتیکه  Bبه میل خوالس ایون کوار را انجوام

میآیرس تا کاری را انجام سهدر سر
 Aبر  Bیارس 
نمیساس .رییکرسی که بر عناصر قدر ملوی تأکیود سارس گواهی ایقوا منوابع قودر را بوا

قدر ی سان میگیرس .میکل این رییکرس ایناسوت کوه آ نیوه کوارکرس قودر سر یو
مالقعیت ارییابی میشالس ممکن است استعداس قدر سر مالقعیت سی ور فورض شوالس .بورای
مثال ذخایر نظامی که مالاب بایسارندگی سرمدابل ی کیالر میشالس ممکن است هوویموان
مالاب شریع مسابدة تسلیحاتی با کیوالر سی ور شوالس .بنوابراینر صوح ت سرموالرس قودر
ی
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کیالرها برحسب منابع ی تالانایی بدین تالاه به میخ کرسن سامنوه ی قلموری آن بویمعنوی
است (یحیدی .)700 :1386

ایشدن قدر ی مناس ا حاکو بور نظوام
سر سیرة گسترش ش کههای اطالعاتی ی ش که 
بینالمللر قدر به مههالم تحمیل اراسه سر سیستو نالین بسیار پیچیودهتور شوده ی ای ییژگوی

سوختافوقاری ایطریوق

ارت اطی برخالرسار شده است .به این مههالم که بدین نیای به قودر
شیالههای نرمافقاری نیق میتالان بر رفتار سی ران اثرگذار بالس ی آ نها را به پذیرش اراسة خوالس

مج الر کرس .بهع ارتی سر سی رپلتی سامانسهی قدر نیق پیچیده شده است ی سیسوتوهوای
اتحاس ی ائتالف ی مالاینة قالای سنتی ای کارآیی یندانی برخالرسار نخالاهند بالس ی نکتوة سی ور
اینکه ماهیت قدر را باید سر ارت اطا استیاوال کورس .بنوابراین کسوانی سارای قودر

تصالر میشالند که بر پیامهای مالاالس سر کانالهای مختلف ارت اطی استیال ی برتوری یابنود ی
بهع ارتی مههوالم سوی رپلتی
بتالانند کنترل را ایطریق کنترل بر فرایند ارت اطا عملی سایند؛ 
اایگقین رئالپلتی شده است ( .)Rothkopf 1998: 359


 .5نتیجهگیری
کتاب آیا قرن آمریکوا بوه پایوان رسویده اسوت؟ ایاملوه آثوار قلموی محددوان آمریکوایی ی
غربیاست که بهمنظالر ت یین یضعیت آمریکا سر ساختار نظام بینالملل نالشوته شوده اسوت.
االیف نای سر این کتاب ای ساختار نظام بینالملل سر سیرة پسوا یوایسه سوبتام ر بوهصوالر
هرمی تصالیرسایی نظری ارائه کرسه است که سر آن آمریکا سر رأس هرم قودر قورار سارس.
نای سر کتاب خوالس تهدیود سوایر سیلوتهوا را سراهوت برابوری آ نهوا بوا قودر آمریکوا
ادیمیگیرسر اما خطر را نقسی نمیبیند .نای تالییع قدر سر نظام بینالملل را بهصوالر
میبیند؛ بنابراین سر اسامة مطالب خالس ضمن بهرهبورسن ای مههوالم
هرمی ی سر رأس آن آمریکا 
بهصالر قدر بهمثابة منابعر راهبرسهایی را برای بدای آمریکا سر رأس هورم قودر
قدر ر 
پیشنهاس میکند .قدر سر یهاریالب مههالمی نای بهصالر اغلب ماسی ی سرقالب قودر

نظامیر اقتصاسیر امعیتیر علمیر ی تاحدیسی قدر نرم تعریف میشالس.
ندد محتالایی به کتاب سر سه شاخ ندد ساختاریر ندد پوالیش قودر ر ی ندود مههوالم
قدر انجام شد .سر ندد ساختاری به آثار سی ر محددان ریاب بینالملل که به تالییع قودر
برم نای یندقط ی یا فاقد قطببالسن نظام بینالملل اشاره ساشوتندر پورساختیو .سر ندود پوالیش
قدر سربارة مالانع همکاری میان قدر های بقر ی معضوال ساخلوی آمریکوا مطوال ی را

نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ 39

ارائه کرسیو ی استدتل کرسیو که رقابوت اقتصواسی ی امنیتوی میوان یوین ی آمریکوا بوایاالس
ن اههای همکاریاالیانه لی رالها با مالانع بسیاری ریبوهری اسوت .سر ندود مههوالم قودر ی
بوینالمللوی ی فورارفتن ای تحلیول

ایشدن مناس ا
یبالسن قدر سر عصر ش که 
ان ة ارت اط 
مههالم قدر برم نای ارییابی منابع ماسی قدر نددهایی را به رییکورس نوای سربوارة مههوالم
قدر بیان کرسیو .کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ سرکنار نددهای ذکرشده بورای
بوهمنظوالر آشونایی بوا
بوینالملول 

مطالعة سانیجالیان ی متخصصان علوالم سیاسوی ی ریابو
بینالملل مهید ی آمالینده است.

سیدگاههای لی رالیستی سر ریاب

ای یاییة سید اریشها ی هنجارهای اسالمی ی ایرانی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسویده
است؟ من عی تالصیهی این اه محددوی اسوت کوه کیوالرش سرمدوام قودر بوقر اهوانی
سرحالافالل است ی ن ارندة کتاب سغدغة ابدوا ی تودایم سولطة آمریکوا را سر سور سارس ی بوا

گیریهای نای با رییکورس اسوالمی
همین سغدغه صهحاتی را ن اشته است .اریشها ی اهت 
به ریاب بینالملل سر ابعاس احترام به حدالق برابر کیالرهای مستدل ی آیاس اهان ی هوینوین
سلطهگر ی سلطهپذیر منافا سارس .بدای قدر یو کیوالر بوه هقینوة نوابالسی ی

نهی رابطة
اریشهوای سیاسوت اسوالمی سر تضواس

تحت سلطه قرارساسن سایر سیلتها بوا هنجارهوا ی
محتالایی قرار سارس .بنابراینر اثر مذکالر فد سر حوالیة شوناخت رییکورس محددوی ای کیوالر
سلطهاال میتالاند مهید ی پرثمر باشد.
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