
✍»ایندیپندنت« اخیرا گزارش داد که خودکشی 
در آمریکا به باالترین سطح طی ۵۰ سال اخیر رسیده و 
در کل، امید به زندگی در میان مردم این کشور روندی 

رو به نزول دارد.

بلکه، شاهد نسخه ای شدیدتر از سیاست بازی های 
مخربی بودیم که بعد از سال ۲۰۱۰، تاب و توان 
ریاســت جمهوری »باراک اوباما« را بریده بود. در 
آن صورت، حل مسائل مهم ملی هنوز هم درگیر 

بن بست های حزبی می شد.«
نتیجه

دولت آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در اوج 
قدرت بوده است. اما جنگ های متعدد این کشور 
در منطقه و    شکست های مختلف باعث شده است 
تا شرایط جدیدی رقم بخورد. ظهور قدرت هایی 
مانند چین، ایران و ترکیه باعث شده است که به 
همان میزان که این گروه از کشورها قدرتمند شده 
اند، از قدرت آمریکا هم کاســته شود. به همین 
دلیل، روند مقاومت در برابر آمریکا حتی در بین 
متحدان غربی این کشور نیز با شدت بیشتری در 

جریان است.
 سیاســت های ترامــپ نیز موجب ســرعت 
ایــن جریان شــده اســت. ترامپ یــک اقتصاد 
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اشاره
آمریکا در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، خود را به عنوان یک قدرت برتر و پس از فروپاشــی شوروی نیز خود را ابرقدرت 
جهان نامیده است. اما دوران افول آمریکا شروع شده، به طوری که در نتیجه این افول، آمریکا از قدرت برتر به قدرت میانی، تنزل 
جایگاه پیدا کرده است. رهبر معظم انقالب نیز بارها بر این موضوع و شروع دوران افول آمریکا اشاره کرده اند. اما این افول چگونه 
رقم خورده است؟ مقاله حاضر با ارائه آمارهای مستند و ارائه شده از سوی خود مقامات آمریکایی و نهادهای این کشور و همچنین 

رسانه های غربی، این مسئله را تبیین می کند.
سرویس خارجی

محمدرضا کلهر

افول موریا نه ای چیست؟
 رهبــر معظم انقالب اخیــرا اصطالح »افول 
موریانه وار« را برای آمریکا به کار بردند. اما منظور 
از این اصطالح چیســت؟ بین افول و فروپاشــی 
تفاوت وجود دارد؛ افول مقدمه فروپاشی است، اما 

نشانه های آن نامحسوس تر است.
 قدرت مــورد نظر به لحــاظ ظاهری، تمام 
نشــانه های یــک قدرت قوی و تقریبا شکســت 
ناپذیر را دارد، اما از درون، ساختارهای اقتصادی 
و سیاســی آن ضعیف و سست می شوند و سران 
حکومت زمانی به خــود می آیند که دیگر کار از 

کار گذشته است. 
مفهــوم افول موریانه ای توســط »تد گالن« 
از موسســه »کاتو« پیشنهاد شــد و اولین بار در 
سال ۲۰۱8 »کریســتوفر لین« در مقاله خود با 
عنوان »تغییر قدرت آمریکا و چین و پایان پاکس 
آمریکانا« برای اشاره به افول قدرت آمریکا استفاده 
کرده است. او در این مقاله بیان کرد، رکودی که 
در ســال ۲۰۰7 و ۲۰۰8 رخ داده، در حقیقت به 
پایان نرسیده اســت. افول موریانه ای هم به این 
معنی است که یک وقتی یک شیء ظاهر خوبی 
دارد، یعنــی به ظاهرش که نگاه می کنید، خیلی 
مشکل دار نیست؛ ولی موریانه، از درون دارد این 
میزی که مجلل است را می خورد و پوک می شود 
و در یک بازه  زمانی کوتاهی از بین می رود. زمانی 
که می گویند »افول موریانه ای« اســت یعنی از 
داخــل، آمریکا دارد پوک می شــود. افول آمریکا 
از اقتصاد شــروع شــده و مانند موریانه ، آرام در 
حال پیشروی اســت. این فروپاشی بر چهار پایه 
روی می دهد: »قــدرت اقتصادی، قدرت نظامی، 
قدرت نرم و قدرت نهادی)رژیمی(.« آمریکا در سه 
منطقه مهم نیاز به حفظ هژمونی استراتژیک خود 
دارد، اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا. با ظهور چین، 
هژمونی آمریکا در شــرق آسیا به چالش کشیده 
شــده است. اندیشکده »رند« جزو اتاق فکرهایی 
اســت که تولیــدات علمی آن، بــرای جمهوری 
خواهان و سیاســت گذاری آنها بسیار مهم است. 
»راجر کلیف« یکی از پژوهشــگران امنیتی شرق 
آسیا در اندیشکده رند در کتاب خود می گوید، تا 
ســال ۲۰۲۰ نیروی نظامی چین تا حد زیادی با 
آمریکا برابر خواهد شد و پیش بینی می کند سلطه 
نظامی آمریکا درسال ۲۰۲۰ در شرق آسیا به طور 
قابل مالحظه ای به نفع چین تخریب خواهد شد.

1. افول اقتصادی
آمریکا خود را بزرگترین اقتصاد جهان می داند. 
در واقــع ابرقدرتی ادعایی آمریکا بیشــتر بر پایه 
اقتصاد این کشور است. اما آمارهای موجود در این 
زمینه نشان دهنده افول قدرت اقتصادی آمریکا 
اســت. در دهه اخیر، چین به عنوان جدی ترین 
رقیب آمریکا ظهور کرده اســت. در سال ۲۰۱5 

از جنایت ها و آدمکشــی ها ی رژیم صهیونیستی 
اینها به طور مرتّب حمایت کردند و دفاع کردند؛ از 
جنایت مجموعه  چند دولت در یمن و کشتار مردم 
بی گناه یمن اینها حمایت کردند؛ از جنایت حمایت 

می کنند؛ دیگر سقوط اخالقی از این باالتر؟«
3.هزینه های نظامی
 و ضعف امنیت ملی

قطعا یکی از ریشه های مشکالت کنونی آمریکا، 
خوی تجاوزگری این کشــور است. آمریکا ساالنه 
مبالغ هنگفتی را به بخش نظامی اختصاص می دهد 
تا بتواند به اهداف خود در دیگر کشورهای جهان 
دست یابد. این کشــور سال ۲۰۱9 بالغ بر 75۰ 
میلیارد دالر برای هزینه در بخش نظامی در نظر 
گرفت که این مقدار از مجموع هزینه های نظامی 
هفت کشور ژاپن،  فرانسه،  هند،  انگلیس، روسیه، 

عربستان و چین بیشتر است. 
با این حال، شکست ســنگین این کشور در 
افغانســتان و عراق موجب شده است تا بسیاری 
از مردم آمریکا اقدام دولت های این کشــور را در 
صرف هفت هزار میلیارد دالر در این درگیری ها 
محکوم نمایند. از ســوی دیگــر و از آنجایی که 
قدرت اقتصادی زیربنای قدرت نظامی است، توأم 
با تزلزل در قدرت اقتصادی آمریکا و توزیع ثروت 
در مقیاسی گسترده تر، نیروی نظامی آمریکا نیز 

رو به ضعف گذاشته است. 
نشریه »نیویورک تایمز« در گزارشی نوشت، 
نتایج بررسی های کمیسیونی دو حزبی در کنگره 
آمریکا نشــان می دهد برتری نظامی جهانی این 
کشــور از دست رفته است. همچنین گزارش 9۰ 
صفحه ای کمیته ای از بلندپایه ترین کارشناســان 
امنیت ملی آمریکا و نمایندگان کنگره برای بررسی 
راهبرد دفاع ملی این کشور، نشان می دهد که این 
کشور در خطر از دســت دادن امنیت ملی خود 
است. رئیس کمیسیون استراتژی دفاع ملی آمریکا 
هم تاکید کرده که آمریکایی ها می پندارند آمریکا 
برتری نظامی دارد، اما امروز این کشــور با بحران 

روز افزون در دفاع ملی مواجه است. 
»لورن تامپســون« نویسنده مجله آمریکایی 
»فوربز« هم در مقالــه ای با عنوان »افول نظامی 
آمریکا« در ســال ۲۰۱7 نوشــت: »واقعیت این 
اســت که ارتش آمریکا در حال از دســت دادن 
تدریجی برتری خــود در آموزش و تکنولوژی بر 
سایر کشورهاست. تجهیزات نیروی هوایی، بسیار 

قدیمی است. 
نیروی دریایی برای تامین مسئولیت های خود 
در خارج از کشور، دستکم 8۰ کشتی جنگی کم 
دارد.« جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
نیز گفته است که تجهیزات ارتش در قیاس با سایر 

قدرت های بزرگ، ضعیف و منسوخ شده است.
۴. بحران سرمایه انسانی

پیش طــی مقاله ای کــه در پایــگاه »پراجکت 
سیندیکت« منتشر شده بود، به فرسایش قدرت 
نرم آمریکا اذعان کرده و می نویســد: »شــواهد 
مشخص اســت. ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
باعث فرســایش قدرت نرم آمریکا شده است. در 
رأی گیری موسسه گالوپ که در ۱34 کشور برگزار 
شــده اســت تنها 3۰ درصد به مطلوبیت آمریکا 
تحت رهبری ترامپ رای داده اند، که کاهش ۱۲۰ 
امتیازی در مقایسه با دوران)باراک( اوباما است.« 
وی در ادامه می نویسد؛ »مرکز تحقیقات پیو به این 

ائتالف های بین المللی نیز کاسته است. 
تظاهرات ضد جنگ در کشورهای اروپایی که 
آمریکا را در جنگ علیــه عراق همراهی کردند، 
تأثیر چشــمگیری بر کاهــش نیروهای نظامی 
اسپانیا، ایتالیا و آلمان در افغانستان و عراق داشته 
است. خودداری ترکیه از صدور مجوز استفاده از 
پایگاه های نظامی این کشور در حمله عراق، نمونه 
دیگری اســت که عدم تمایل متحدان آمریکا به 
پیروی مطلق از سیاســت های واشنگتن را بر مال 

می کند. 
عالوه بر این، در ماجرای انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به قدس و الحاق رسمی جوالن اشغالی 
ســوریه به فلسطین اشــغالی نیز حتی متحدان 
نزدیک آمریکا مانند فرانسه و انگلیس به مخالفت 
با این تصمیم رئیس جمهور آمریکا پرداخته اند. در 
واقع، عدم تبعیت کشــورهای مختلف از آمریکا، 
یکی از مهم ترین نشــانه های افول جایگاه آمریکا 

در جهان است. 

✍در حال حاضر آمریکا با 2۰ میلیارد دالر بدهی، 
بدهکارترین کشور دنیاست. این مقدار بدهی از میزان 

تولید ناخالص داخلی آن نیز اندکی بیشتر است و امیدی 
برای کاهش آن وجود ندارد.

✍  افول آمریکا از اقتصاد شروع شده و مانند موریانه، 
آرام در حال پیشروی است. این فروپاشی بر چهار پایه 

روی می دهد: قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، 
قدرت نرم و قدرت نهادی.

نتیجه رسیده که چین با نرخ تایید 3۰ درصدی، به 
جایگاه مساوی با آمریکا رسیده و شاخص انگلیسی 
قدرت نرم 3۰ را نشان می دهد که آمریکا از رتبه 
اول در سال ۲۰۱6 به رتبه سوم تنزل پیدا کرده 
است.« اعتراف به این حقیقت توسط جوزف نای 
در حالــی صورت می گیرد کــه او بدون در نظر 
گرفتن قدرت رقیب خصوصا اسالم، پیش از این 
به ارائــه منابع قدرت آمریکا پرداخته و آمریکا را 
تنها قدرت اقتصادی جهان با داشتن نیمی از 5۰۰ 
شــرکت برتر جهان می دانست و در شاخص های 
اجتماعی نیزدر زمینه جذب مهاجرین، آمریکا را 
در رتبه دوم و صادر کننده شــماره یک فیلم های 
سینمایی در جهان می دانست. جوزف نای بخش 
زیادی از قدرت نرم آمریکا را در داشتن امکانات و 
تجهیزات می بیند و اکنون امیدوار است آمریکای 
بعــد از ترامپ، مجددا قدرت نرم از دســت رفته 
خویش را بازیابی کند. یکی از دالیل کم شدن نفوذ 
آمریکا در طول این سال ها عالوه بر مشکالت در 
عرصه بین المللی، مسائل داخلی آن در زمینه های 

سیاسی، امنیتی، مالی و اخالقی است. 
فروپاشــی اخالق نتیجه نگاه لیبرالی، باعث 
انحطــاط اخالقــی در آمریکا گردیده اســت. بر 
اساس بررســی های انجام شده، آمریکا به لحاظ 
فراوانی تجاوز جنسی در میان کشورهای جهان، 
در رده ســوم قرار دارد. از هر سه زن آمریکایی، 
یک زن در طول زندگی خود مورد آزار جنســی 

قرار گرفته است. 
در کل، بســیاری از شاخص ها در حال حاضر 
حاکی از کاهش و افول قدرت نرم آمریکا در سراسر 
جهان اســت. حتی در اروپا نیز قدرت نرم آمریکا 
به شــدت کاهش یافته است که تحریم کاالهای 
آمریکایی و حتی تظاهرات ضد ترامپ نمونه هایی از 
آن است. اندیشکده آمریکایی موسوم به »سی. پی. 
دی« در گزارش اکتبر ۲۰۱8 ، درباره کشورهای 
برخودار از قدرت های نرم، آمریکا را در مقام چهارم 
قرار داده است. انگلیس، فرانسه و آلمان در رده اول 
تا ســوم این جدول قرار دارند. این در حالی است 
که در سال ۲۰۱6 آمریکا در قدرت نرم، رتبه اول 

جهانی را داشته است.
۶. کاهش نفوذ در کشورهای دیگر

از ســوی دیگر، آمریکا از نفوذ سابق بر رفتار 
سایرین برخوردار نیســت. از این زاویه، متحدان 
واشــنگتن، مانند دوران جنگ سرد، تابع آمریکا 
نیستند. بازیابی جایگاه ســایر کشورها در نظام 

۷. فروپاشی طبقه متوسط 
طبقه متوسط جایگاه خود را در آمریکا از دست 
داده و به صورت مالیم به سوی جامعه ای ضعیف و 
فقیر در حال حرکت است. برخی از مستندات که 
بیانگر فروپاشی زندگی طبقه متوسط در آمریکا 

است، در زیر می آید:
یک پنجم آمریکایی ها بیکار یا جویای کارند و 

یا به تازگی از کار برکنار شده اند،
یک خانواده از هــر 9 خانواده، توان پرداخت 

بدهی حداقلی کارت اعتباری خود را ندارد،
یک هشــتم آمریکایی ها محتــاج کوپن غذا 

هستند،
بیش از ۱۲۰ هــزار خانواده به صورت ماهانه 

اعالم ورشکستگی می کنند،
با بحران اقتصادی، بیش از 5۰۰۰ میلیارد دالر 
از حقوق بازنشستگی و پس اندازها کاسته می شود،
شــکاف بین طبقات در آمریکا، مثل یک دره 
بزرگ است، 4۰ سال قبل دستمزد یک مقام ارشد 
اجرایی در شرکت »فورچن« به طور میانگین 3۰ 
برابر دستمزد کارگرانش بود و حاال به 3۰۰ برابر 

افزایش پیدا کرده است.
یکــی  رم،  امپراتــوری  ســقوط  زمــان  از 
از نشــانه های ملت هــای در معــرض انحطاط، 
افزایــش هزینه هــای نظامــی در مقابل ســایر 
هزینه های اولویت دار اســت. بودجه پیشنهادی 
 آمریــکا برای ســال ۲۰۲۰ در زمینــه نظامی،

بیش از 75۰ میلیارد دالر است. 
۸. نگاه اندیشمندان غربی 

نوام چامســکی، اندیشمند آمریکایی: آمریکا 
امپراطور در حال سقوط است. آمریکا هم در داخل 

و هم در خارج در حال سقوط است.
فرید زکریا، نظریه پرداز نئورئالیست: جهان در 
حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پساآمریکایی 
است. جهانی که در پیش داریم جهانی است که 
درآن آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپلیتیک آن 
را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره 
خواهد بود، بلکه قدرت آن ســقوط خواهدکرد. 
قــدرت در حال جابه جایــی و فاصله گرفتن از 
ســلطه آمریکایی است. ما در حال گام نهادن به 
جهان پساآمریکایی هستیم که مردمان بسیار در 
نقاط بسیار، جهت و ماهیت آن را تعیین می کنند.

جوزف نای تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی 
عمومی: بحران اقتصادی جهانی ســال ۲۰۰8 را 
می توان شروع سقوط آمریکا تفسیر کرد. »شورای 
اطالعات ملی« پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲5، 
آمریکا به عنوان یک قدرت باقی می ماند، اما سلطه 
آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر، قدرت 
آمریکا را می توان با قدرت انگلستان در قرن گذشته 
مقایسه و سقوط هژمونی آمریکا را پیش بینی کرد. 
آلفرد مک کوی استاد و مورخ آمریکایی: مرگ 
آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی می تواند به مراتب 
سریع تر از آن باشــد که هر کس تصور می کند. 
این مرگ، تا سال ۲۰۲5 کامل خواهد شد. انتقال 
ثروت و قدرت اقتصادی جهانی از غرب به شــرق 
در حال جریان است. در سال ۲۰۱۲، 65 درصد 
مردم آمریکا معتقد بودند که کشــور در شرایط 

سقوط قرار دارد. مک کوی، استدالل می کند که 
بزرگترین عامل سقوط آمریکا، نظامی گری است.

ویلیام نورمن گریج اســتاد آمریکایی: سقوط 
آمریکا اتفاق افتاده و دلیل آن هم این اســت که 
آمریکا ویژگی هایی مانند فقر، جرم، بیســوادی 
و بیماری های موجود در جهان ســوم را از خود 
به نمایش گذاشــته اســت. امانوئل والرشــتاین 
جامعه شناس شــهیر آمریکایی: آمریکا در مسیر 
سقوط قرار گرفته و افول این کشور امری حتمی 
و اجتناب ناپذیر اســت. از زمــان جنگ ویتنام تا 
حادثه  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از سرعت روند و توسعه  
اقتصادی آمریکا کاسته شده و این کشور، درخشش 
ایدئولوژیک خود را از دست داده است. تفوق آمریکا 
فقــط به برتری نظامی خالصه می شــود؛ و این، 
حکایت از آن دارد که ابرقدرت در حال افول است. 
اســتفان کوهن: آمریکا، قــدرت و نفوذ خود 

در آمریکا شروع شــده و جهان در حال ورود به 
عصر پسا آمریکایی است.

دانشکده تجارت هاروارد: نظام سیاسی آمریکا 
شکســت خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط 
بوده و دست وپا می زند. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا 
۲۰ سال پیش به پایان رسیده بود. رویای آمریکایی 
در معرض خطر بوده و مردم این کشور به رهبران 
سیاسی اعتماد ندارند و قطب بندی سیاسی به طرز 
چشم گیری افزایش یافته است. آمریکایی ها از نظام 
سیاسی خود ناامید هستند و اعتماد کمتری به دو 
حزب بزرگ دارند. این شرایط اقتصادی و سیاسی، 
بیان گر آن است که رویای آمریکایی در خطر است.

۹.گزارش فارین افرز 
نشریه معتبر »فارین افرز« اخیرا پرونده ای ویژه 
با موضوع پایان هژمونی آمریکا در جهان منتشر 
کرده و با انتشــار یادداشت هایی از جمله به قلم 
»فرید زکریا« تحلیلگــر و نظریه پرداز آمریکایی، 
به بررسی ریشــه های این رخداد پرداخته است. 
دو ماهنامه فارین افرز که به اندیشــکده »شورای 
روابط خارجی آمریکا« وابسته است، این پرونده را 
با عنوان »چه بر سر قرن آمریکایی آمد؟«، منتشر 
کرده اســت. در این پرونده آمده است می افزاید: 
»اکنــون که می نگریــم، افول آمریــکا غیرقابل 
اجتناب به نظر می رسد. آنچه اکنون ظاهرا نیاز به 
توضیــح دارد، رویاپردازی در پایان قرن پیش در 

واشنگتن درباره هژمونی ماندگار آمریکا است، نه 
درگیری های دائمی در داخل و خارج از کشور که 

اکنون به واقعیتی جاری بدل شده است.«
فرید زکریا در یادداشتی در این پرونده با عنوان 
»نابودی قدرت آمریکا به دست خود«، اوج دوران 
هژمونی آمریکا را به فاصلــه زمانی میان ریزش 
دیوار برلین تا ســقوط بغداد در حمله آمریکا به 
عراق در سال ۲۰۰3 محدود کرده و نوشته است 
که این هژمونی پس از ایــن دوره دائما در حال 
تضعیف شدن است. به گفته زکریا، »در برهه ای 
از دو ســال گذاشته، هژمونی آمریکا، ُمرد. دوران 
ســلطه آمریکا، کوتاه و زودگذر بوده و حدود سه 
دهه میان دو رخداد، طول کشــیده است.« این 
نظریه پرداز واقع گرا، روی کار آمدن »دونالد ترامپ« 
در آمریکا را »ضربه آخر« به هژمونی این کشــور 
توصیف کرده و نوشــته است: »او یک انزواطلب 
حمایت گرای عوام فریب اســت و مصمم است که 

»آمریکا را در وهله نخست« قرار دهد. 
اما حقیقت این اســت که او بیش از هر چیز 
دیگــری، عرصــه را واگذار کرده اســت.« »لری 
دایموند« دیگر تحلیلگر برجسته ای است که در این 
پرونده مشارکت کرده و با یادداشتی تحت عنوان 
»تنزل جایگاه دموکراسی«، کاهش گرایش جهانی 
به دموکراسی را یکی از دالیل افول جایگاه آمریکا، 
توصیف کرده اســت.»گیلیان تت« روزنامه نگار و 
تحلیلگر اقتصادی نشریه »فایننشال تایمز«، هم 
بحران اقتصادی ســال ۲۰۰8 و کاهش اعتماد به 
بازار سرمایه آمریکا را یکی از دالیل افول جایگاه 
آمریکا خوانده و »وال استریت« را »فرقه ریسک« 
توصیف کرده است. او توضیح می دهد که سران وال 
استریت با اجرای برنامه های پر ریسک اقتصادی و 
ایجاد یک »حباب اعتباری«، عمال به شکل گیری 
وضعیتی کمک کرده اند که موفقیت بازار سرمایه 
آمریکا را به »تلی از خاکستر« تبدیل کرده است.
یادداشــت دیگــری در این پرونــده به قلم 
»یاکوب هکر« مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی و 
سیاستگذار و استاد علوم سیاسی دانشگاه »ییل« 
و »پال پیرسون« اســتاد علوم سیاسی دانشگاه 
کالیفرنیا، جدل های حزبی میان جمهوری خواهان 
و دموکرات ها را موجب تضعیف سیاســی آمریکا 
این یادداشت می افزایند:  خوانده اند. نویسندگان 
»به نظر می رسد، حکمرانی آمریکایی در وضعیت 
بدی به سر می برد. اما این بحران، با ورود ترامپ 

به کاخ سفید آغاز نشده است. 
اگر »هیالری کلینتون« ]نامزد دموکرات ها[ 
هم در انتخابات سال ۲۰۱6 پیروز شده بود، باز هم 
بعید بود که آرامشی بر واشنگتن حکمفرما بشود. 

ناسیونالیســتی را دنبال می کند و خودش را نیز 
ناسیونالیست معرفی می کند. ولی همین ترامپ 
در عین  حال، موجب شــده تنش بیشتری بین 
آمریکا و کشــورهای دیگر به وجود بیاید. جنگ 
تجاری با چیــن، اعمال تحریم علیه روســیه و 
تقابل دولت آمریکا با کشــورهای متعدد از جمله 
نتایج سیاســت های رئیس جمهور فعلی به شمار 
می رود. در این شــرایط، قدرت آمریکا نسبت به 
گذشــته کاهش یافته و اعتبارش هم در ســطح 
جهان به خاطر جنگ هــای متعدد، چه در عراق، 
چه در لیبی و چه حمایتش از ســعودی در یمن، 
مخدوش شــده است. در واقع آمریکا با خطاهای 
استراتژیک، خودش را گرفتار کرده و کارهایی که 
اوباما کرد و ترامپ دنبال می کند، برای این است 
که خود را از زیر بار سنگین هزینه های نظامی و 
اقتصادی کــه برای دیگران پرداخت می کرده اند، 
آزاد کنند، تا بتوانند آن نقش مسلط را پیدا کنند. 
اما این استراتژی الجرم موجب می شود آن نگرش 
جهانی که آمریکایی ها دنبالش بودند و آن انسجام 
بین المللی که در نظــم آمریکایی بود، به چالش 
کشیده شــود. این نکته ای است که »فرانسیس 
فوکویاما« هم مطرح می کند؛ یعنی هزینه  بازگشت 
قدرت آمریکا این است که نظم آمریکایی جهان از 
بین می رود. حاال دیگر آمریکا در افکار عمومی دنیا 
کشوری نیست که ادعای برتری در اقتصاد جهانی 

را داشــته باشد. افول نظم لیبرال غربی، واقعیتی 
است که در نظام بین الملل در حال وقوع است و 
آمریکا به عنوان رهبر این نظم، خود نیز دچار ضعف 
شده و مؤلفه های قدرت اقتصادی آن در وضعیت 
مطلوبی قرار ندارند. آمریکا امروز آشکارا از سوی 

چین به چالش کشیده شده است. 
واقعیت این است که آمریکا دیگر آن کشوری 
نیســت که در ۱۰ سال گذشته در جهان مطرح 
بوده است. آمریکا به سرعت در حال افول بوده و 
بررسی تنها چند نمونه از شاخص ها در این کشور 
این امر را اثبات می کند. اساسا یکی از دالیلی که 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده، 

همین مسئله بوده است.
ترامپ در رقابت های انتخاباتی تاکید کرد که 
آمریکا در حال افول اســت و وی ادعا کرد که به 
دنبال بازگرداندن آمریکا به جایگاه اول است و از 
این جهت مردم آمریکا هم که آنجا زندگی می کنند 
و خودشان شاهد افول آمریکا هستند، این شعار 
برایشــان جذابیت داشت و یکی از دالیلی که به 

ترامپ رای دادند همین بود. 
در واقع، زمانی که روند اقتصاد آمریکا را بررسی 
کنیم به این نتیجه می رســیم که آمریکا جایگاه 
خودش را در دنیا از دست داده است. بعد از جنگ 
جهانی دوم حدود نیمی از اقتصاد دنیا در دســت 
آمریکایی ها بوده است. اما آمار کنونی بانک جهانی 
نشان دهنده این است که ۱5 درصد اقتصاد دنیا 
در دست آمریکا است. بانک جهانی اعالم کرده که 
این رقم تا سال ۲۰۲3 به ۱3 درصد خواهد رسید. 
در واقع نه تنها اساتید آمریکایی مسئله افول این 
کشور را مطرح می کنند، بلکه سندهای باالدستی 
در آمریکا هم به این مسئله اعتراف می کنند. مثاًل 
شورای ملی اطالعات اخیرا اعالم کرد که در دنیای 

سال ۲۰3۰ هیچ هژمونی نخواهیم داشت. 
یعنی اگــر آمریکا هم یک زمانــی ابرقدرت 
بوده دیگر تا ۱۱ ســال دیگر این حالت ابرقدرتی 
را نخواهد داشــت. این نهاد معتقد است تا سال 
۲۰3۰ دنیا چند قطبی می شــود و آمریکا هم در 
نهایت یکی از قطب های سال ۲۰3۰ خواهد بود.

در واقع، افول آمریکا طبق اظهارات مقام معظم 
رهبری به صورت موریانه وار و آرام در حال وقوع 
است. آمریکا همانند یک پیکر عظیم الجثه توانسته 
ظاهــر خود را همچنان قوی نشــان دهد اما این 
پیکر از درون دچار پوکی اســتخوان شده است. 
شاید آمریکا بتواند در کوتاه مدت ظاهر قوی خود 
را حفظ کند، اما ضعف های ســاختاری این نظام 
باعث خواهد شــد که افول موریانه وار این کشور 
سرانجام به فروپاشی ساختاری آمریکا منجر شود. 

رشد اقتصادی آمریکا یک و دو دهم درصد اعالم 
شده، در حالی که رشد اقتصادی چین در همان 
زمان، ســه تا چهار برابر آن بوده است. چین در 
سرمایه گذاری نیز گوی سبقت را از آمریکا ربوده 
است. میزان سرمایه گذاری خارجی چین در سال 
۲۰۱5 به ۲68 میلیارد دالر رســیده که نســبت 
به سال ۲۰۰۰ شــش برابر شده است. آمریکا از 
نظــر ارزش صادرات هم مقامی بعد از چین دارد. 
ارزش صادرات این کشــور در سال ۲۰۱4 یک و 
نیم هزار میلیارد دالر بود که از این نظر، در رتبه 
سوم جهان بعد از اتحادیه اروپا و چین قرار گرفته 
اســت. اگر چه آمارها، نــرخ بیکاری در آمریکا را 
پنج درصد نشان می دهند، اما به گفته ترامپ این 
رقم، واقعی نیست و با توجه به وجود 94 میلیون 
و 3۰۰ هزار آمریکایی بیکار، احتماال رقم بیکاری 
۲۱ درصد است. کسری موازنه تجاری نیز مشکل 
دیگری برای واشنگتن است. آمریکا اکنون حدود 

5۰۰ میلیارد دالر کسری تجاری دارد. 
نکته مهم تر در حوزه اقتصاد این است که در 
حال حاضر آمریکا بدهکارترین کشــور دنیاست. 
بدهی ۲۰ هزار میلیــارد دالری آمریکا از میزان 
تولید ناخالص داخلی آن نیز اندکی بیشتر است و 
امیدی برای کاهش آن هم وجود ندارد. در واقع، 
بدهی دولت آمریکا نسبت به دارایی این کشور، در 
وضعیتی است که خالص ثروت دولت، هم  اکنون 
منفی است. این بدان معناست که ادامه  استقراض 
آمریکا از جهان سخت تر خواهد شد؛ چراکه دارایی 

کافی برای پرداخت این بدهی عظیم را ندارد.
2. به قدرت رسیدن ترامپ

عالوه بر این، یکی از نشانه هایی که کارشناسان 
از آن به عنوان عاملی بر سرعت گرفتن افول آمریکا 
تاکید    می کنند، به قدرت رسیدن ترامپ در این 
کشور است. طبق اعالم روزنامه »واشنگتن پست«، 
ترامپ طی دو سال ریاست جمهوری خود، بیش 
از ۱۱ هزار بار دروغ گفته و تعادل روحی و روانی 
نیز ندارد. رهبر معظم انقالب در این مورد تاکید 
کردند: »افول سیاســی آمریکا اگر یک دلیل -که 
حاال می گویم- بیشتر نداشته باشد کافی است، و 
آن دلیل عبارت است از انتخاب فردی با مختّصات 
آقــای دونالد ترامپ در آمریکا. خود این انتخاب، 
نشانه  افول سیاسی آمریکا است؛ سرنوشت 3۰۰ 
و اندی میلیون جمعّیت دســت یک آدمی با این 
مختّصات، نشانه  افول سیاسی آمریکا است. کسی 
که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، تعادل 
فکری او، تعادل اخالقی او این همه حرف هست، 
وقتی رئیس  یک کشــوری می شود، نشان  دهنده  
افول آن کشور است؛ افول سیاسی، افول اخالقی. 

یکی دیگر از نشــانه های افول آمریکا، بحران 
در بخش منابع انســانی است. مهمترین سرمایه 
هر کشوری نیروی انسانی ماهر و با تجربه است. 
اما این مســئله در آمریــکا تبدیل به یک معضل 
شده است، چرا که به دلیل ناامیدی بخش زیادی 
از نخبگان به دالیل مختلف، پدیده خودکشی در 
میان نخبگان این کشور به شدت رایج شده است. 
اخیرا اعالم شد که »آلن کروگر« رئیس شورای 
مشــاوران اقتصادی دولت ســابق آمریــکا و از 
اقتصاددانان برجســته جهان، خودکشی کرده و 
درگذشــته است. در ســال های گذشته چندین 
شــخصیت مطرح آمریکایی از جمله »اســکات 
اســترنی« فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در 
بحرین، »رابیــن ویلیامز« از بازیگران مشــهور 
هالیــوود، »آنتونــی بوردین« از برجســته ترین 
مجریان شبکه »ســی ان ان« و »کیت اسپید« از 
طراحان معروف مد، دســت به خودکشی زده اند. 
»ایندیپندنت« نیز اخیرا گزارش داد که خودکشی 
در آمریکا به باالترین ســطح طی 5۰ سال اخیر 
رسیده و این امر امید به زندگی را در میان مردم 

این کشور کاهش داده است. 
دکتر »ویلیام دیتز« متخصص پیشــگیری از 
بیماری در دانشــگاه »جرج واشنگتن« می گوید: 
»من واقعا عقیده دارم که َمردم به طور فزاینده ای 
ناامید هســتند و این امر به افزایش اســتفاده از 
مواد مخدر منتهی می شود. این امر به طور بالقوه 
به خودکشــی منجر می شود.« همچنین، میزان 
خودکشــی در میان سربازان آمریکایی به شدت 
بــاال رفته، طوری که ترامــپ هم این وضعیت را 
چیزی شــبیه به »فاجعه« توصیف کرده اســت. 
رئیس جمهــور آمریکا در این مــورد تاکید کرد: 
»روزانه به طور میانگین ۲۰ کهنه سرباز و نظامی 
آمریکایی خودکشی می کنند؛ یعنی ساالنه بیش 
از 6۰۰۰ نظامی جان خود را از دســت می دهند؛ 
باورکردنی نیست. این آمار سرسام آور یک تراژدی 
بزرگ است.« رســانه های آمریکایی هم براساس 
داده های منتشــر شده از ســوی مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری هــای آمریکا کــه یکی از 
زیرمجموعه های وزارت بهداشت این کشور است، 
گــزارش داده اند که طی ۱8 ســال اخیر، میزان 
مرگ  و میر ناشی از خودکشی، حدود ۲4 درصد 

افزایش یافته است.
۵. افول قدرت نرم

»جوزف نای« از مبتکران و بنیانگذاران نظریه 
»نئولیبرالیســم« در روابط بین الملل محســوب 
می شــود. نای عالوه بر این، جزو نظریه پردازان 
»قدرت نرم« نیز به حســاب می آید. نای چندی 

جان ایکنبری، نظریه پرداز روابط بین الملل و 
استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در سال ۲۰۱4 : 
تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر 
نظام تک قطبــی در جریان اســت. عصر آمریکا 
در حال پایان یافتن بوده و نظم جهانی شــرقی 
جایگزین نظم جهانی غربی شــده است. قدرت 

آمریکا در حال فرسایش است.  
گیدون راشــمن تحلیلگر سیاســی مجالت 

اقتصاد جهانی باعث شده تا آن ها از آمریکا تبعیت 
نکنند. این کشورها که اغلب قدرت های منطقه ای 
و یا در حال تبدیل شدن به قدرت های منطقه ای 
هســتند، نمی خواهنــد از دید ملت ها و ســایر 
همسایگانشان به دولت هایی پیرو آمریکا شناخته 
شوند. وارد شــدن مردم در سیاست گذاری های 
دولتی، نه تنها پیروی از آمریکا را دشــوار ساخته، 
بلکه از قدرت قانع کنندگی آمریکا نسبت به ایجاد 

آمریکا: آمریکا باید به فکر ســقوط خود باشــد. 
آمریکا دیگر هرگز موقعیت تســلط جهانی بعد از 
ســقوط اتحاد جماهیر شوروی را تجربه نخواهد 
کرد. آن روزها دیگر تمام شــد. رشد اقتصادی و 
نظامی چین، تهدیــدی بلندمدت برای هژمونی 

جهانی آمریکا است. 
میشل کاکس، استاد روابط بین الملل: در اوایل 
قرن ۲۱، ما شــاهد حقیقتی جدید به نام »تغییر 
قدرت« هستیم. در این فرایند، آمریکا و غرب در 
حال سقوط بوده و نظم جدید بین المللی در حال 

شکل گیری است.

را از دســت خواهد داد. نفوذ آمریکا در جهان در 
حال اتمام بوده و بازگشت آن غیرقابل پیش بینی 
است. استانداردهای زندگی شهروند آمریکایی در 
مقایسه با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، 
کاهش یافته است. آمریکا، کشوری با ثروت، قدرت 
و نفوذ بوده ، اما همه این ها در حال تغییر و رویای 

لیبرالیسم رو به پایان است. 
جان ایکنبری، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا: 
عصر آمریکایی رو به پایان و نظم شرقی در حال 

جایگزینی است. 
اندیشکده بروکینگز: »سقوط برگشت ناپذیر« 

✍      رهبر معظم انقالب تاکید کردند:»افول سیاسی 
آمریکا اگر یک دلیل -که حاال می گویم- بیشتر نداشته 

باشد کافی است، و آن دلیل عبارت است از انتخاب 
فردی با مختّصات آقای دونالد ترامپ در آمریکا. خود 

این انتخاب، نشانه  افول سیاسی آمریکا است«.

پایان رؤیای لیبرالیسم چگونه اتفاق می افتد؟

ا  فو  ل   مو   ر    یا  نه   و  ا  ر   آ مر    یکا
 ا  ز   د   ر    یچه    آ ما  ر


