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 چکیده
هاي آمريكا  هاي نظري سیاست دولت فرانسیس فوکوياما يكي از بنیان« پايان تاريخ»نظريه ، گران اذعان تحلیل به

گیري سیاست خارجي آمريكا بر اين مبنا استوار بود که لیبرال دموکراسي و  است و جهتدر سه دهه اخیر بوده 
سؤال اصلي پژوهش اين است که مباني و  الگوي قابل تجويز براي رهايي از مشكالت خواهد بود.، اقتصاد بازار

بوده است و با توجه به کاري در بیش از دو دهه اخیر چه  مصاديق انتقاد و اعتراض فوکوياما به جريان نومحافظه
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گیري و  جهت، هاي انتقادي فوکوياما و مواجهه آمريكا با پديده ترامپیسم اين موضوع است که با توجه به ديدگاه
رود.  سو پیش مي و کدام سمت اقتصادي لیبرالیسم به -روند سیاست خارجي آمريكا در قالبي غیر از منظومه سیاسي

هاي  سیاست خارجي آمريكا با توجه به چالشدهد  تحلیلي نشان مي -هاي تحقیق بر اساس روش توصیفي يافته
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زاي لیبرال دموکراسي  هاي چالش را در قالب ترکیبي متوازن از همكاري و رقابت دنبال و منحصر به پیگیري ارزش
داند و  ها را بخشي از اختالفات جامعه قطبي شده امريكا ميفوکوياما تفاوت برخورد با رسانه نخواهد کرد.
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 مقدمه
مهم در حوزه روابط متحده آمريكا از موضوعات  هاي نظري سیاست خارجي اياالت شناخت بنیان

الملل است. دخالت مستمر آمريكا در منطقه مهم غرب آسیا همواره موضوعي اساسي براي  بین
امنیت ملي و منافع ملي جمهوري اسالمي ايران بوده و قاعدتاً درک مباني ، سیاست خارجي

شخص کند. م نظري سیاست آمريكا در منطقه به اتخاذ راهبرد مؤثر در مقابله با آن کمک مي
متحده بايد نظرات  خارجي اياالت است که براي درک و دريافت صحیح از مباني نظري سیاست

انديشمندان و تولیدات مراکز تحقیقاتي و پژوهشي آن کشور مورد پايش و واکاوي شوند. رصد 
کار  پردازان محافظه عنوان يكي از نظريه سیر تغییر و تطور در نظريات فرانسیس فوکوياما به

متحده در  ايي از اين زاويه اهمیت دارد که با توجه به استمرار مواجهه دولت اياالتآمريك
ارائه ، المللي لحاظ سیالیت و سرعت تحوالت بین اسالمي و به جمهوريموضوعات مختلف با 

سازان سیاست خارجي کشور و همچنین  تواند براي محققان و تصمیم هايي مي چنین پژوهش
در جهت شناخت بیشتر سیاست خارجي آمريكا ، مرزي آن معاونت برونملي و مشخصاً   رسانه

در فضاي متغیر و سیال طور خاص مفید باشد.  طور عام و نظريات دگرگون شده فوکوياما به به
اي  سرشت و ساختار قدرت و مفاهیم اقتصادي و سیاسي دستخوش تحوالت عمده، المللي بین

الگوسازي و ، هاي قدرت نرم از جمله رسانه در تبیین شده است. در چنین فضايي توجه به مؤلفه
 طلبد. اهمیت و توجهي مضاعف مي، ها برندسازي روايت

متحده مبشر و منادي آن بود در ابعاد و سطوح مختلفي  هايي که اياالت لیبرالیسم و ارزش 
شناسي   پرداز جامعه  نظريه، گیدنز از سیاست خارجي تا سبک زندگي. آنتوني، متجلي شده است

همانطور که کارگردان ، بیشتر چیزي شبیه ژانر يا گونه در سینماست، سبک زندگي»: گويد مي
عنوان  ما نیز به ؛سازي کند عاشقانه و... فیلم، اجتماعي، وحشت، تواند در انواع ژانرهاي وسترن مي

)احمدي و  «کنیم ميهر چیزي را انتخاب ، هاي مختلف کارگردان زندگي با تمرکز بر موقعیت
هاي سیاست خارجي  توان در الگوسازي و اشاعه ارزش سازي را مي (. اين شبیه1395، زاده ستاري

آفريني  سازي دهشت هاي زيبايي مانند هژموني خیرخواهانه يا برند بندي آمريكا در قالب بسته
در سیاست خارجي آمريكا و سامانه فكري جريان ، و تروريسم 1همچون محور شرارت

شود که از نظر  مشخص مي، کار در چند دهه اخیر مشاهده نمود. در اين پژوهش ظهنومحاف
کار و از انديشمندان شاخص مدافع  پردازان جريان نومحافظه عنوان يكي از نظريه به، فوکوياما

                                                 
1. Axis of Evil 
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آهنگ  در حال افول است و ضرب، هژموني آمريكا بنا به داليل داخلي و خارجي، لیبرالیسم
، هاي مشخص از افول قدرت آمريكا با وجود شاخصهتوان شنید.  را ميها  تضعیف دموکراسي

ساخته به روايت رويدادهاي مورد عالقه خود در  هاي آمريكايي همچنان با تصويري پیش رسانه
پردازند و وقايع را بر  ويژه کشورهايي مانند جمهوري اسالمي ايران مي ارتباط با کشورها و به

 کنند.  روايت و به مخاطب ارائه مي، ازشاساس انگاره مطلوب خود پرد
نام خود را در حوزه انديشه سیاسي و  1989در سال « پايان تاريخ»با انتشار مقاله ، فوکوياما

نظرات او همواره مورد توجه بوده است. ، ها انداخت و از آن مقطع الملل بر سر زبان روابط بین
فوکوياما با اشاره به اين حادثه بزرگ مقاله مذکور در زمان فروپاشي شوروي منتشر شد و 

لیبرال ، نازيسم و کمونیسم، فاشیسم يها به اين باور رسید که با شكست ايدئولوژي، تاريخي
، ها شده است و هر حكومت برگرفته از اين ساختار دموکراسي برنده نهايي جنگ ايدئولوژي

متأثر از هگل و تفسیر هگلي  بهترين الگوي حكمراني خواهد بود. فوکوياما در طرح اين نظريه
ها عنوان  منزله پايان تضاد ايدئولوژي بود و پیروزي لیبرال دموکراسي را به 1الكساندر کوژو

، 2«پايان تاريخ و واپسین انسان»با تدوين کتاب ، (. او سه سال بعد25: 1389، نمود )مرادخاني مي
پافشاري او بر  نظري ثابت ماند. بر اين مدار 1990نظريه خويش را شرح و بسط داد و در دهه 

معناي حمايت و هواداري از هژموني آمريكا هم بود. هژموني که بر  البته به« پايان تاريخ»نظريه 
دانست. بر  بنیادهاي لیبرال دموکراسي بنا شده است و فوکوياما آن را بهترين الگوي حكمراني مي

 گرفت.  کاران جاي مي محافظه در گروه نو، فوکوياما در آن مقطع، اساس همین باور
اي به کلینتون  کار خود با ارسال نامه همراه با جمعي از همفكران نومحافظه 1998او در سال 

جمهوري جرج بوش  تر در مقابل رژيم صدام شد و با آغاز دوره رياست خواستار اتخاذ موضع قاطع
توان نقطه عطفي در منظومه  را ميحمله آمريكا به عراق  در زمره حامیان دولت او قرار گرفت.، پسر

، تدريج و بعد از جنگ عراق تقسیم نمود. به 2003فكري او ديد و فوکوياما را به قبل و بعد از سال 
 کتابهايي از جمله  کاران قطع کرد و با تألیف کتاب فوکوياما پیوند فكري خود را با نومحافظه

کاران  محافظه از نو، 2006در سال « 3کاران فظهمحا قدرت و میراث نو، دموکراسي: آمريكا در تقاطع»
کاران  نومحافظه، انتقاد و اشتباهات سیاست خارجي دولت بوش را تشريح کرد. به عقیده فوکوياما

افغانستان و خاورمیانه ايجاد ، دموکراسي را در عراق، توان از طريق نظامي پنداشتند که مي غلط مي به

                                                 
1. Aleixandre Kojève 
2. The End of History and the Last Man 
3. America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy 
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خط بطالني بر اين باور بود. ، سازي در اين منطقه آمريكا در دولتاما ناکامي دولت ، و نهادينه کرد
جهاني را   جايگاه ابرقدرتي آمريكا در صحنه، بوش  در آن کتاب او تصريح کرد که رفتار امپراتورمآبانه

 (.93 -94: 1399، دار کرد )فوکوياما متزلزل و اعتبار آن را خدشه
بر اين موضوع تأکید کرد که الگوي ، امي در عراقفوکوياما با نگاهي به آثار سوء مداخله نظ

 2010ها در برخي کشورها حاکمیت داشته باشد. او از دهه  تواند براي مدت تحمیلي حكمراني نمي
از پايان هژموني آمريكا سخن گفت و اعتقاد داشت که اين هژموني که به باور او در بازه ، به بعد

( 2008)پیش از بحران مالي سال  2007تا پايان سال  1990سال و از سال  20زماني کمتر از 
اش به  توان در اشاره هاي لیبرال دموکراسي مي ادامه داشت. از ديگر هشدارهاي او در مورد چالش

ضربه شديدي به ، 2008بحران اقتصادي سال ، زوال طبقه متوسط دانست. به عقیده فوکوياما
ها و  متوسط وارد کرد و زمینه را براي ظهور جنبشاقتصاد لیبرالیستي و به تبع آن درآمد طبقه 

ها را بر تقويت طبقه متوسط  رهبران پوپولیستي که ارتباط با توده، رهبران پوپولیست مهیا ساخت
مباني و مصاديق سؤال اصلي پژوهش اين است که (. 99-100: 1399، دهند )فوکوياما ترجیح مي

کاري در بیش از دو دهه اخیر چه بوده است و با  ظهانتقاد و اعتراض فوکوياما به جريان نومحاف
توان براي آن ترسیم کرد؟ هدف  چه سناريوهايي در آينده مي، هاي متغیر وي توجه به ديدگاه

هاي  و ديدگاه سیر تطور تغییرات نظري فوکويامارصد اين موضوع است که با توجه به ، پژوهش
گیري و روند سیاست خارجي آمريكا در  جهت، مانتقادي او و مواجهه آمريكا با پديده ترامپیس

 رود.  سو به پیش مي و اقتصادي لیبرالیسم به کدام سمت -قالبي غیر از منظومه سیاسي
، هاي اسنادي است. شیوه کار تحلیلي و بر مبناي گردآوري داده  -روش پژوهش توصیفي

هاي  ها و بررسي واي رسانهبررسي محت، هاي پژوهشي مقاالت و گزارش، ها استفاده از متون کتاب
 د.متحده خواهد بو ها و راهبردهاي سه دولت اخیر اياالت سیاست

 پیشینه پژوهش
الملل همواره داراي موافقین و  سیاسي و حوزه روابط بین، نظريات فوکوياما در سطوح فلسفي

غالب مخالفیني بوده و از اين رو هر اثر مكتوب وي با نقدهاي جدي مواجه شده است. در 
پردازي نئوکان به منتقد )و نه مخالف  ها در اين خصوص به گذار فكري فوکوياما از نظريه تحلیل

هاي قبلي در اين  اي از پژوهش خالصه، 1لیبرال دموکراسي( اشاره شده است. در جدول شماره 
 شود. خصوص نوشته مي
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 ای از پیشینه پژوهش . خالصه1جدول شماره 

 عنوان پژوهش نویسنده سال نتیجه

مورد بررسي قرار گرفته است. ، 1در اين مقاله نظرات جان گري
، گري از جمله منتقدين فوکوياماست که نظريات او را يک اتوپیا

برداشت نادرستي از شرايط جاري و بیان ، فاقد دورنماي جهاني
داند و نتیجه  وضعیت جهان از ديد کشورهاي قدرتمند مي

ها از  استقرار لیبرال دموکراسي، هنگيهاي فر گیرد که تفاوت مي
هاي سیاسي لیبرال  سازد. فلسفه قابل تحقق مي نوع غربي را غیر

هاي فرهنگي را کلي  عمل شخصي و ارزش که استقالل و آزادي
محل منازعه و ترديد هستند. زماني که ، دانند و جهاني مي

 تفسیري از شرايط، فوکوياما ادعا کرد تاريخ پايان يافته است
  «.منطبق با واقعیت نبودجاري ارائه کرد که چندان 

1381 
 

 

 عباسي
 
 

 اتوپیاي قدرت
نقدي بر نظرات 

فوکوياما و 
 هانتینگتون

ضمن انتقاد از جرج ، فوکوياما در مقطع حمله امريكا به عراق
خواهان ترکیبي از قدرت و مشروعیت براي آمريكا شده ، بوش

گرا خطاب  ويلسونیسم واقعبود. نويسنده موضع فوکوياما را 
 کند مي

 عباس زاده 1389

فوکوياما از 
کاري تا  نومحافظه

گرا ويلسونیسم واقع  

نهاد ، کتاب نظم و زوال سیاسي فوکوياما را از حیث نقادي
، دولت قوي و مدرن»گانه آن يعني  دولت مدرن و وجوه سه

با اهمیت خوانده و ديدگاه اخیر  «حاکمیت قانون و پاسخگويي
او را هشدار جدي به حامیان لیبرال دموکراسي دانسته است. 

ابري ، آينده دموکراسي لیبرال را از ديدگاه فوکوياما ، برمن
 توصیف کرده است.

 هشدار جهاني شري برمن 2014

هاي ترامپیسم در جامعه  به مخالفت فوکوياما با ترامپ و زمینه
افول هنجارها و الگوهاي »: نويسد کند و مي ميآمريكا اشاره 

هاي اقتصادي  شدن سیاست و مؤلفه پولي، زوال نهادي، رفتاري
توان از جمله علل و عوامل اصلي در  و ستیز اجتماعي را مي

افول آمريكا مورد شناسايي قرار داد. در چنین بستري امكان 
ري تنظیم دستورکارها و کارکردهاي نظام سیاسي به ام باز

رسد بدون يک شوک بزرگ  نظر نمي شود. به دشوار تبديل مي
همچون حمله ، گیري در آمريكا به ساختار سیاسي تصمیم

گشايشي ، تر طرفداران ترامپ به کنگره البته با دامنه گسترده
 «.در اين حوزه به وقوع بپیوندد

1399 
هادي 

 خسروشاهین

علل و عوامل افول 
بر مبناي  ؛آمريكا

 الگوي تعامل
 چندجانبه پويا

                                                 
1. John Gray 
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ها با  اين پژوهش را از باب پیوند ديدگاه فوکوياما در خصوص زوال سیاسي دموکراسي
، متحده موضوع سیاست خارجي آمريكا و تالش براي رصد افق سیاست خارجي و امنیتي اياالت

هاي سیاسي و  توان پژوهشي بديع در موضوعات تحقیقاتي و پژوهشي حوزه مشترک انديشه مي
 خارجي آمريكا دانست. سیاست

 مبانی نظری 
المللي ارائه شده  ناپذير سیاسي و بین بیني هاي متفاوتي از تغییرات پیش نظرات فوکوياما در دوره

ترين تهديد و آلترناتیو لیبرالیسم  عنوان اصلي سوسیالیسم به، است. با فروپاشي اتحاد شوروي
را نوشت. خالصه « پايان تاريخ»شكست خورد. در چنین شرايطي بود که فوکوياما مقاله معروف 

معطوف اين بود که پیروزي لیبرالیسم اقتصادي و سیاسي در پايان قرن  «پايان تاريخ»مقاله 
هاي  پیروزي غرب و ايده غرب در مقابل سیستم، ر وهله اولبیستم اتفاق افتاده است. اين امر د

: کند ايده اصلي خود را بیان مي، ها جايگزين لیبرالیسم غربي است. فوکوياما با توصیف اين نشانه
صرفاً پايان جنگ سرد و يا گذراندن دوره خاصي از تاريخ پس از ، آنچه ممكن است شاهد باشیم»

شمولي دموکراسي  تكامل و جهان ؛يان ايدئولوژيک بشر استنقطه پا، جنگ نیست. اين اتفاق
 (.Fukuyama, 1989: 21« )مثابه شكل نهايي حكمراني بشر لیبرال غربي به

تاريخ جهاني ، کند. از نظر هگل فوکوياما در پايان تاريخ به ديدگاه ديالكتیک هگل اشاره مي
خود را در حكومت و زمامداري سوي عقالنیت کامل بود که  بشريت پیشرفت تدريجي انسان به

امانوئل کانت بود که نقطه نهايي براي او تحقق آزادي ، کرد. مرجع ديگر فوکوياما منعكس مي
تجسم نهادي مناسب ، کند که معتقد است جامعه اروپا انسان است. فوکوياما به کوژو نیز اشاره مي

 (.82: 1393، براي پايان تاريخ است )فوکوياما
ها انذار و  وکوياما دو دهه بعد در مورد پايان هژموني آمريكا و زوال دموکراسيف، با وجود اين

شناسي  دهد. مسئله افول و زوال از جمله موضوعات مهم در علوم سیاسي و جامعه هشدار مي
آرنولد ، 2پاول کِندي، 1سیاسي است. اگرچه اين موضوع در آثار انديشمنداني چون اسوالد اسپنگلر

قابل رديابي است ولي همه اين انديشمندان مسئله افول را در ابعاد  4جارِد دايموندو  3جي. توينبي

                                                 
1. Oswald Spengler 
2. Paul Kennedy 
3. Arnold J. Toynbee 
4. Jared Diamond 
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ها درصدد بودند با آن، عبارت ديگر اند. به تمدني و فرآيندهاي عمومي در کلیه جوامع مطرح کرده
سیستمي و گسترده دست يابند. اما شايد براي ، ها به يک قاعده عام تمدني بررسي برخي نمونه

شناسي سیاسي  بار اين ساموئل هانتینگتون بود که به مسئله افول و زوال از منظر جامعه نخستین
، نقد فیلسوف فرانسوي، يكي از انتقادهاي جالب توجه از فوکوياما (.1399، پرداخت )خسروشاهین

 وجود آورد. به« 1ساختارزدايي»رهیافتي به فلسفه موسوم به  1960ژاک دريدا بود که از اواخر دهه 
خواست نشان دهد که ادعاي مالكیت مطلق )از نوع ادعاهاي  زدايي مي دريدا از طريق ساختار

نظريه »: نويسد مي، هاي مارکس نام شبح فوکوياما( همواره تناقض در بردارد. دريدا در کتابي به
زيرا ، ياندتواند پايان تاريخ را به ما بنما هاي اساسي است. فوکوياما نمي پر از تناقض« پايان تاريخ»

اندازي که  اند. پس چشم هايي در جهان وجود دارند که هنوز دموکراسي لیبرال را نپذيرفته رژيم
ديني است به اينكه آينده به آرمان  در واقع ايماني شبه، دهد فوکوياما با اين اطمینان ارائه مي

 . (12-13: 1380، )پیكارد و فوکوياما« پايان تاريخ جامه عمل خواهد پوشانید
هاي  ها و آرمان کند که فوکوياما در تفاوت گذاشتن بین واقعیت بر اين دريدا استدالل مي عالوه

کند که  فوکوياما باز هم بحث مي، هاي هولناک در قرن بیستم تاريخي ناموفق است. با وجود واقعیت
پايان »ه طور روزافزون پذيرفته خواهد شد. اين به آن دلیل است ک آرمان لیبرال دموکراسي به

توان آن را با هیچ رويداد تاريخي يا  دهنده است که نمي بلكه آرماني نظم، نه وضعي واقعي« تاريخ
عیب اين استدالل آن است که خود فوکوياما در ، عقیده دريدا شكست تجربي محک زد و سنجید. به

آرمان لیبرال آن را برهاني بر مشروعیت و پیشرفت ، مقاطع تاريخي از قبیل سقوط بلوک شرق
اي آزاد  عنوان امید يا نويد جامعه پايان تاريخ فقط ممكن است به، شمارد. به اعتقاد او دموکراسي مي

 يا دموکراتیک وجود داشته باشد و از اين حیث هرگز فرا نخواهد رسید )همان(. 

 کاری حمایت و برائت از نومحافظه
« کاري در آمريكا درت و جريان نومحافظهق، دموکراسي ؛آمريكا در تقاطع»فوکوياما در کتاب 

تلقي کرده و ضمن اعالم  2کار کند که براي مدت طوالني خود را نومحافظه صراحت اعالم مي به
بیني مشترکي داشته است  کاران دولت بوش با آنها جهان همكاري با بسیاري از نومحافظه

که در  4و مجله کامنتري 3اينترست نشنالطور مرتب براي دو مجله  (. او به41: 1386، )فوکوياما

                                                 
1 Destructuring 
2. Neoconservative 
3. National Interest 
4. Commentary Magazine 
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نسبت فكري فوکوياما با جريان  نوشت. مطلب مي، کار هستند رده نشريات نومحافظه
کنندگان  کار در مواضع حمايتي او در قبال حمله به عراق مشهود بود. او از جمله امضا نومحافظه

اين نامه از دولت کلینتون بود. در  1998در سال  1«قرن جديد آمريكايي»نامه معروف موسسه 
با وجود حمايت اولیه  کند. تري اتخاذ خواسته شده بود که در مورد رژيم صدام موضع سخت

اي  دريافته است جنگ اقدام عاقالنه، او اعالم کرد که متعاقب تهاجم آمريكا به عراق، فوکوياما
به جدايي ، 3ريكن اينترپرايزدر انديشكده ام 2، چارلز کراتمر 2004نیست و بعد از سخنراني فوريه 

در ، پست نويس واشنگتن کار و ستون نظر سیاسي محافظه صاحب، کاران رسید. کراتمر از نومحافظه

، 4«قطبي سیاست خارجي آمريكا در دنیاي يک: رئالیسم دموکراتیک»اين سخنراني با عنوان 
فوکوياما چند ماه بعد در . (25: 1394، مختاري و ديگرانجنگ عراق را موفق اعالم کرده بود )

در مجله  5«کاري زمان نومحافظه»اي با عنوان  مقاله، با هدف نقد سخنان کراتمر 2004تابستان 
هاي دولت  سیاست، کاري نشنال اينترست منتشر کرد و ضمن اعالم برائت از جريان نومحافظه

کاران  ا از نومحافظهتوان نقطه گسست کامل فوکويام چالش طلبید. اين مقاله را مي بوش را به
(. او در آن مقطع زماني به اين ارزيابي رسیده بود که سیاست 62: 1386، دانست )فوکوياما

طور کامل تحت تأثیر اين جريان قرار گرفته و در تحقق اهداف و منافع  خارجي دولت بوش به
هاي آمريكا  رداشتسپتامبر باعث شد ب 11حادثه ، متحده ناکام بوده است. از نظر فوکوياما اياالت

گرايان راديكال و تسلیحات کشتار  يعني اسالم، زيرا دو نوع تهديد، از ماهیت تهديد تغییر کند
(. نظر دولت بوش بر اين بود که واکنش 116: 1399، در کنار هم قرار گرفتند )فوکوياما، جمعي

با تنبیه باشد و نه طور کلي بايد توأم  به 6مناسب به تهديد تروريسم در قالب جنگ پیشگیرانه
، هاي قديمي تطمیع. دولت بوش بر وجود پیوند قوي میان نسل جديد جهادگرايان و ناسیونالیست

 (.106: 1399، کرد )فوکوياما پافشاري مي، مانند صدام حسین

مرتكب چهار اشتباه کلیدي شد که در ، سپتامبر 11عقیده او دولت بوش از زمان حمالت  به
يكي از خطوط اصلي سیاست جهاني تبديل شده است.  آمريكاستیزي به، نتیجه اين اشتباهات

سپتامبر انجام شد  11جويي بود که در واکنش به حمالت  دکترين برتري، اولین اشتباه

                                                 
1. New American Century 
2. Charles Krauthammer 
3. American Enterprise Institute 
4. Democratic Realism: An American Foreign Policy for a Unipolar World 
5. The Neoconservative Moment 
6. Preventive war 
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(Fukuyama, 2007دومین اشتباه .) ،هاي احتمالي جهاني در مورد اعمال قدرت  به واکنش
قدرت ، د داشت حتي بدون تأيید شوراي امنیتهژمونیک آمريكا معطوف است. دولت بوش اعتقا

ابتكار »يابد. حال آن که الگوي  مشروعیت مي، آمیز آن دلیل کاربرد موفقیت آمريكا تنها به
بارها توسط آمريكا در دوران جنگ سرد و وقايع بالكان در دهه « المللي همكاري با نهادهاي بین

گرا در دوره  شد تا رهبري يكجانبه تر شناخته ميبیش، استفاده شده بود و بنابراين اين الگو 1990
ها و  بوش. سومین اشتباه آمريكا اين بود که قدرت نظامي متعارف خود در برخورد با دولت

اي را حداقل در منطقه غرب آسیا بیش از حد  هاي فراملیتي شبكه کشورهاي ضعیف و سازمان
نه تنها فاقد يک استراتژي يا ، قدرت ارزيابي کرده بود. سرانجام آنكه استفاده دولت بوش از

لوحانه هم بوده است. دولت بوش در عراق نتوانست اهداف  بلكه ساده 1کننده بود هاي قانع آموزه
توزيع نامطلوب قدرت ، مشكل اساسي، مدنظر براي اِعمال دموکراسي را عملیاتي کند. با اين حال

المللي که فاقد  تر قدرت در نظام بین نعطفتوزيع متكثر و م، المللي است. بنابراين در سطح بین
 تواند از بروز چنین مشكالتي جلوگیري کند کننده است مي يک سیستم مشروط و محدود

(Fukuyama, 2007: 1-2 .) 
به مبحث جنگ پیشگیرانه )پیشدستانه( مربوط ، کاران از ديگر انتقادهاي او به نومحافظه

اين اِشكال را داشت که دولت براي توجیه بسط دامنه زيرا دکترين امنیت ملي آمريكا ، شود مي
بايد ، 2دستانه و تعمیم آن به جنگ پیشگیرانه براي مقابله با تهديدات غیرعاجل تفسیر اقدام پیش

 (. 122: 1386، متحده محق باشد )فوکوياما در مورد خطرات مترتب بر اياالت
کند. وي تصريح کرد که  ي مطرح ميفوکوياما در مورد ايجاد و بسط دموکراسي نیز نظر روشن

آمريكا هرگز و در مورد هیچ کشوري نتوانسته است دموکراسي را از خارج به آن تحمیل کند. »
گونه نیست که  وجود آورند. اين مردم جوامعي که خواستار دموکراسي هستند بايد خودشان آن را به

ان را دموکراتیزه کند و سپس متحده بتواند به سادگي تصمیم بگیرد که بخشي از جه اياالت
ها و فشارهاي داخلي  راحتي بتواند در تحقق آن نیز موفق شود. اين امر مستلزم وجود گفتمان به

هژموني »، کاران (. يكي از مفاهیم اساسي در سامانه فكري نومحافظه94: 1386، )فوکوياما« است
منظر منافع آمريكايي بلكه به است. دولت بوش حمله نظامي به عراق را نه از  3«خیرانديشانه

ديد. فوکوياما معتقد است که هژموني  منزله اقدامي در جهت تأمین خیر مشترک عموم جهان مي

                                                 
1. Competence 
2. No imminent threats 
3. Benevolent hegemony 
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عنوان يک شالوده  خیرانديشانه حاوي شماري نواقص و تضادهاي ساختاري است که آن را به
تواند اين  ولین ايراد ميکند. ا ناپذير مي پردازي سیاست خارجي آمريكا دفاع درازمدت براي مفهوم

است که شمار بسیاري از  1اعتقاد به استثناگرايي آمريكايي، باشد که شالوده هژموني خیرانديشانه
طرفانه رفتار  متحده در صحنه جهاني بي دانند. اين انگاره که اياالت مردم آمريكا آن را معتبر نمي

طورکلي برداشت درستي نیست و در  بهزيرا ، چیزي نیست که مقبولیت عامه داشته باشد، کند مي
(. دومین اشكال وارده بر مقوله هژموني 148: )همان تواند درست باشد حقیقت اصالً هم نمي

غايت بااليي از صالحیت و توانايي را در وجود يک قدرت  خیرانديشانه اين است که سطح به
 هژمونیک مفروض گرفته است. 

هاي اين کشور نشأت  از ساختار سیاست، خیرانديشانه آمريكامشكل ديگر مترتب بر هژموني 
ها به تامین بودجه مربوط به  گیرد. میزان توجه مردم آمريكا به سیاست خارجي و تمايل آن مي

اندک است. مشكل ، هاي خارج از آمريكا که فوايد روشني براي منافع آمريكا هم ندارند اجراي طرح
هاي امپراتورمآب نیستند  یرد که مردم آمريكا اصوالً انسانگ تر از اين حقیقت مايه مي جدي

دولت بوش نتوانست الزامات صلح و بازسازي عراق و افغانستان را ، (. سرانجام49: 1399، )فوکوياما
نه در تنها در اين دو کشور ، بیني کند و در ارزيابي سادگي مهندسي اجتماعي در مقیاس بزرگ پیش

، (. از اين منظرFukuyama, 2006: 5-6بیني شده بود ) ار خوشدچ، بلكه در کل غرب آسیا
دستگاه سیاست خارجي آمريكا درک کاملي از منابع قدرت در عراق و ساختار اجتماعي در افغانستان 
، نداشت و لذا در مورد فرايند بازتولید قدرت خود در بستر جوامع میزبان ناتوان ماند. در حقیقت

مبني بر تسخیر نهادهاي باالدستي قدرت براي ، درک يكسويه قدرت سیاستگذاران آمريكايي با
ها در مورد منابع فرهنگي قدرت و  از درک فرهنگي قدرت عاجز ماندند. آن، سامان دادن به امور

، تنیدگي بسترهاي مادي جامعه مدني در عراق و افغانستان شناختي نداشتند و توجهي نیز به درهم
دست آوردن رضايت و اقناع مخاطبان  ربرد همزمان آن براي بهنهادي و فرهنگي قدرت و کا

برخورد ، هاي جامعهتوهین به ارزش، بلكه با اعمال سیاست مبتني بر قدرت مكانیكي و زور، نداشتند
و  هاي مقاومت در بستر اجتماعي اين جوامع مواجه شدند )مختاري با حفره، ابزاري و مبتني بر سود

يابي اين خطاها از گفتمان جنگ ضدتروريستي که به  کوياما با ريشهفو. (211-212: 1394، ديگران
متحده بر  ابهامات دائمي موجود در اياالت و گیرد بار است فاصله مي بیهوده و زيان، گمان او ناسالم

 (.1: 2006، )ودراينکشد  سر مفاهیم بنیادگرايي را به نقد مي

                                                 
1. American Exceptionalism 



 

   247 کاري ... بازخواني سیر تطور نظرات فوکوياما به عملكرد جريان نومحافظه

 

 
 

 
ل 

سا
تم

هف
ره 

ما
 ش

/
ول

ا
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
01

 

که به « وضعیت استثنايي»رفع تضاد بین خودباوري آمريكا و ، پرواتر از قبل فوکوياما بي
کند و منشاء آن را از زمان جرج  مذهب درآمده را دنبال مي صورت يک شبه عقیده او به

، کند. اين باور را توجیه مي «جنگ بازدارنده»داند که امروزه مفهوم خطرناک  واشنگتن مي
اعتقاد »کند که  داند. فوکوياما تصريح مي ناممكن ميالمللي را نیز  سازي بین ضرورت مشروعیت

ها هم بايستي بر اين امر متقاعد  آمريكايي غیر، نیت خودشان کافي نیست ها به حسن آمريكايي
مشروعیت مداخالت خود را به ، شود پس از اقدام ويژه هنگامي که آمريكا موفق نمي به ؛شوند

او به اين نتیجه رسیده «. ن ادعاهاي آن نیستدر شأ« قدرت برتر»ثبوت برساند و شايستگي 
يک دولت بايد وجود داشته باشد. ، سازي است که قبل از پیش کشیدن بحث دموکراسي

عبارت  کند. به خود به خود آن را برقرار نمي، امري است که پیشبرد دموکراسي، 1سازي دولت
لزوماً در ، ورهاي غربيراحتي از بیرون تحمیل کرد و کش توان به ديگر دموکراسي را نمي

 با بررسي سیر روند .(2: 2006، )ودراينموقعیت مناسبي براي چنین اقدامي قرار ندارند 

 پروژه»در ، سازي جنگ عراق او در زمینه توان دريافت که فكري فوکوياما در اين دوره مي 
 کرد اماکاران ايفاي نقش  عنوان پیش قراول اردوگاه نومحافظه به« قرن جديد آمريكايي

کاري  منتقدان جنگ قرار گرفت و از جريان نومحافظه پس از مدتي خود در زمره نخستین 
 تبري جُست. 

کاران دارد و خواهان استفاده  شناسي عملكرد نومحافظه وي در چرخش خود سعي در آسیب
او قدرت  ترکیبي که به اعتقاد، المللي است متنوع و احترام به نهادهاي بین، متكثر، از قدرت نرم

خود را  همراه خواهد داشت. فوکوياما موضع جديد و مشروعیت را براي آمريكا توأمان به
 و 2گرايي الملل خواهان چندجانبه نامد و در عرصه امنیت بین مي« گرا ويلسونیسم واقع»

استفاده از قدرت نظامي است ، المللي و در صورت ضرورت همكاري از طريق نهادهاي بین
توان گفت هرچند تفكرات فوکوياما تغییر و تعديل يافت  مي، (. بنابراين23: 1389، زاده عباس)

غرب  وي بر اذهان عمومي و نخبگان سیاسي آمريكا و« پايان تاريخ»گرايانه  اما نظريه يكجانبه
همراهي فوکوياما با و  براي توجیه حمله آمريكا به عراق و افغانستان تأثیرگذار بود

به موجه جلوه دادن اين رفتار تهاجمي دولت بوش کمک کرد )جعفري و ، کاران نومحافظه
 (. 26: 1399، جعفري

                                                 
1. State Building 
2. Multilateralism 
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 روی لیبرال دموکراسی  های پیش از نظم و زوال سیاسی تا چالش
لیبرال ، انتقاداتي را در مورد نهادهاي آمريكايي، فوکوياما در سومین دوره فكري خويش

طلب : هويت»و  1«نظم سیاسي و زوال سیاسي»کند. کتاب  دموکراسي و هويت ملي ارائه مي
دو اثر مهم فوکوياما هستند که در کنار مقاالت او در نشريات  2«کرامت و سیاست ناخشنودي

روي لیبرال دموکراسي تجزيه و تحلیل  هاي پیش آمريكايي با مضمون انتقاد از ترامپ و چالش
، اعتقاد او هم فوکوياماست. بهيكي از آثار م «نظم سیاسي و زوال سیاسي»شوند. کتاب  مي

بندي  همواره در اولويت، حكومت -اعتمادي به قدرت متحده با سنتي طوالني از بي اياالت
نهادهاي محدودکننده قواي قضائیه و مقننه را باالتر از قوه مجريه قرار داده است. ، نهادهاي خود
متحده از  داند که اياالت واقعیت مياو علت زوال در کیفیت حكومت آمريكا را در اين ، از اين منظر

بازگشته است. فوکوياما معتقد است « ها و احزاب دولتِ دادگاه»برخي جهات دوباره به وضعیت 
اند و لذا عملكرد کل  بسیاري از کارکردهاي قوه مجريه را غصب کرده، ها و کنگره دادگاه»که 

 «. هم ناهماهنگ و هم ناکارآمد شده است، حكومت
داند  يا تأخر تكامل تاريخي سه نهاد را دلیل اصلي اين شیوه عمل در آمريكا ميتقدم ، وي

همین دلیل  واضح است که چنین نگرشي بحث برانگیز باشد. شايد به(. 576: 1396، )فوکوياما
ها در  هاي احتمالي براي لیبرال دموکراسي از ظهور بديل، است که فوکوياما در بحث زوال سیاسي

عبارت  اي دارد. به مدل چیني اهمیت ويژه، گويد و در اين میان ها سخن مي آنصورت زوال 
به توسعه بدون لیبرال دموکراسي دست پیدا کند و فهم  ممكن است چین در آينده، تر ساده

متعارف ما از توسعه غربي را تحت تأثیر قرار دهد. اين ادعاي فوکوياما با مفروض اصلي نظريه 
سازگار است ، که معتقد است توسعه فقط يک مدل )غربي( ندارد« نظم و زوال سیاسي»

 (.14-16: 1397، )قهرمانپور
، پايان تاريخ و پیروزي لیبرال دموکراسي»توان  مي، در سیر تطور نظرات فوکوياما

سال بعد از  30را رصد کرد. « روي آمريكا شناسي لیبرال دموکراسي و خطرات پیش آسیب
مجله ( که در 2021) 3«پايان هژموني آمريكايي»اي با عنوان  در مقاله او، «پايان تاريخ»نظريه 

از ديد  هاي خود در مورد هژموني و آينده آمريكا را تببین کرد. ديدگاه، اکونومیست منتشر شد
اما تأثیر اين ، مثابه يک قدرت بزرگ باقي خواهد ماند هاي آينده همچنان به آمريكا در سال، او

                                                 
1. Political Order and Political Decay 
2. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment 
3. End of American hegemony 
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: نويسد او ميه توانايي رفع مشكالت داخلي بستگي دارد تا سیاست خارجي. بیشتر ب، ماندگاري
 1989از فروپاشي ديوار برلین در سال  ؛سال طول کشید 20دوره اوج هژموني آمريكا کمتر از »

هاي قدرت  . در اين مدت اين کشور بر بسیاري از حوزه2008-2009هاي  تا بحران مالي سال
 2003فرهنگي مسلط بود. اوج غرور آمريكا حمله به عراق در سال سیاسي و ، اقتصادي، نظامي

آمريكا کارآيي قدرت نظامي براي ايجاد تغییرات عمیق سیاسي را بیش از حد ارزيابي کرد. ، بود
تواند درباره هر موضوعي به اجماع برسد. اين  جامعه آمريكا عمیقاً دوقطبي شده است و نمي

اما از آن زمان به بعد ، انند مالیات و سقط جنین شروع شدهقطبیت با مسائل معمولي سیاسي م
(. پیشتر نیز 14: 1398، )فوکوياما« به يک مبارزه تلخ درباره هويت فرهنگي تبديل شده است

اين دو قطبي شدن در عرصه داخلي به نفوذ جهاني آمريكا آسیب زده بود. اکنون جذابیت 
هاي اخیر کارکرد مطلوبي  موکراتیک در سالالگوي آمريكايي کاهش يافته است. نهادهاي د

گرايي و ناکارآيي کارکرد آمريكايي الگوبرداري کنند؟  اند. پس چرا کشورها بايد از قبیله نداشته
((Siira, 2021: 1. 

عطفي نه تنها براي سیاست  پیروزي ترامپ را نقطه، 2016فوکوياما چند روز پس از انتخابات 
آمريكا بلكه براي کل نظم جهاني عنوان نمود و پیروزي ترامپ را ورود به عصرجديدي از 

خواند که در واقع مورد حمله  1950ناسیونالیسم پوپولیستي و عبور از نظم لیبرال مسلط از دهه 
متحده به  اما باور دارد که بعید است اياالتفوکوياکثريت خشمگین و پرانرژي قرار گرفته است. 

، موقعیت هژمونیک خويش برگردد و حتي نبايد براي اين سیاست تالش کند. در بهترين حالت
، همراه با کشورهاي همفكر، هاي دموکراتیک آمريكا بايد به حفظ نظم جهاني مبتني بر ارزش

د يا خیر قادر به اين کار خواهد بواما زمان مشخص خواهد کرد که آيا آمريكا  ؛امیدوار باشد
((Siira, 2021: 11پوسیده از درون»اي با عنوان  مقاله، . او در ادامه انتقاداتش از نظام آمريكا »
، نخست: افرز منتشر کرد و از ظهور دو بحران بزرگ در آمريكا خبر داد ( در مجله فارين2021)

براي  حقیقي هاي مشترک انهاي جديد ارتباطي که به روند محو شدن بنی فناوري
هاي سیاسي بین دو جناح آبي  اختالف»تر  آنچه پیش، اند و دوم دموکراتیک کمک کرده سنجش
کند  . او تأکید مي(4: 1399، است )فوکوياما پارگي هويت فرهنگي رسیده بود اکنون به دو« و قرمز

خواهان آشكار شده و پیروزي ترامپ به اين روند دامن  گرايي بیشتر در جمهوري که ظهور قبلیه
 زده است. 

                                                 
1. Rotten to the Core? 
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( به اين موضوع پرداخت 2020« )1هاي آن لیبرالیسم و نارضايتي»اي با عنوان  وي در مقاله
لگوي حكمراني نه تنها دموکراسي در بسیاري از نقاط جهان در حال عقبگرد است و اين ا»که 

، اند هاي دموکراتیک انتخاب شده هايي که در سیستم بلكه توسط پوپولیست، توسط روسیه و چین
« لیبرال دموکراسي»کند که  او در ادامه اين بحث را مطرح مي«. مورد هجمه قرار گرفته است

ر دهه اخیر در حال هر دو وجه د، دموکراسي و لیبرالیسم. از ديد فوکوياما: داراي دو وجه است
هايي مانند روسیه و چین و از آن مهمتر  ضعیف شدن است. چنانكه دموکراسي از جانب دولت

ها با محدوديت و کارشكني مواجه شده است. اما  هاي حاکم در لیبرال دموکراسي توسط پوپولیست
ادهاي لیبرال تضعیف نه، تر است. نمونه آن تر و خطرناک هجمه علیه وجه لیبرالیسم بسیار عمیق

مداران  در هند است. اين سیاست 2توسط رهبراني مانند دونالد ترامپ در آمريكا و نارندرا مودي
هاي بوروکراتیک را به  آنها را دشمن مردم معرفي و دستگاه، ها زني به رسانه کوشند با اتهام مي

 (. Fukuyama, 2021: 5ابزارهاي حزبي تبديل کنند )
به فرسايش فضاي سیاسي آمريكا در دوره ترامپ پرداخته است. از ديد ، مقالهفوکوياما در اين 

گرايي پیشي بگیرد و ظهور اين  گرايي توانسته بر حزب قبیله، در بافت سیاسيدر دوره ترامپ »، او
طور  اين حزب به، خواهان بیشتر بوده است. به اين معنا که در اين دوره پديده در جمهوري

کرد درجه وفاداري به ترامپ بود. فوکوياما  خواه مي شد و آنچه فرد را جمهورياي شخصي  فزاينده
يک آمريكاي تَرک »: داد 3پینگ جي ترامپ هديه بزرگي به رهبراني مانند پوتین و شي معتقد است

ترامپیسم همانند «. هاي دموکراتیک خود هاي داخلي و در تضاد با ارزش خورده با چالش
بايد طرد شود. نخبگان بايد اقتدار اخالقي خود را دوباره بر پا نمايند.  1950کارتیسم در دهه  مک

متحده و مهمتر از آن  سرنوشت نهادهاي اياالت، اينكه آيا آنها با چالش روبرو خواهند شد يا خیر
 (.Fukuyama, 2021: 1-2« )کند خود مردم آمريكا را تعیین مي

تكنوکراسي قديمي  -مشكل لیبرالیسم: گويد و ميهاي لیبرالیسم هم اشاره کرده  او به ضعف
زند. اين ايدئولوژي ضددولتي  شدت دامن مي شود به اين است که به آنچه نئولیبرالیسم خوانده مي

اي از خود  آثار مخرب عمده، و حامي بازار که در دوران دونالد ريگان و مارگارت تاچر بسط يافت
رو که پیامدهاي اقتصادي  سیاست لیبرالي و میانهبر جاي گذاشته است. بنابراين اتخاذ يک 

ضروري است ، هاي لیبرالیسم کالسیک باشد دنبال داشته باشد و شامل دفاع از آموزه متفاوتي به

                                                 
1. Liberalism and Its Discontents  
2. Narendra Modi 
3. Xi Jinping 
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(Fukuyama, 2020: 3 او در مطلبي با عنوان .)«آينده دموکراسي ، آيا در پي زوال طبقه متوسط
هاي اقتصادي در جوامع دموکراتیک اشاره  به بحران 1«لیبرال در جهان به خطر خواهد افتاد؟

داري باعث شده است تا نیروهاي  کرده و معتقد است که ضعف نظارت در اقتصاد سرمايه
پوپولیستي در بعضي از مناطق به قدرت برسند و ادامه اين روند آينده طبقه متوسط را با خطر 

، کند و ضعف آن داري عمل مي سرمايه مواجه خواهد کرد. اين طبقه مانند موتور محرکه نظام
هاي جدي روبرو خواهد کرد. در بخش بعدي اين مقاله با  آينده لیبرال دموکراسي را با چالش

حاضر هیچ نیرويي توان رقابت  حال  وي همچنان بر اين باور است که در، 2عنوان آينده دموکراسي
آينده اين سیستم ، کننده اقتصادي نگران با لیبرال دموکراسي را ندارد اما برخي روندهاي سیاسي و

لیبرال ، عقیده او به (. Fukuyama, 2012: 55و طبقه متوسط را با خطر مواجه خواهد کرد )
 5پذيري و مسئولیت 4حكومت قانون، 3دولت: داراي سه بعد نهادي اساسي هستند، ها دموکراسي

دنبال  پذيري به حاکمیت قانون و مسئولیتبرد و  و از آن بهره مي کند قدرت را تولید مي، دولت
محدود کردن قدرت و اطمینان از کارکرد آن در راستاي منافع جامعه است. دولت بدون 

جنبه ، ديكتاتوري است و دولتي که سراسر محدوديت است و هیچ قدرتي ندارد، محدوديت نهادها
 (.570: 1396، گیرد )فوکوياما آنارشیک مي

 رامپیسممواجهه فوکویاما با ت
ظهور ترامپ در صحنه سیاسي آمريكا را تهديدي اساسي براي لیبرال دموکراسي و ، فوکوياما

، کند. چند روز پس از پیروزي ترامپ شده آمريكا تفسیر مي اي پوپولیستي در جامعه تقسیم پديده
: نوشت« 6آمريكا در برابر جهان؟ آمريكاي ترامپ و نظم جديد جهاني»اي با عنوان  او در مقاله

شكست هیالري کلینتون نقطه عطفي نه تنها براي سیاست آمريكا بلكه براي کل نظم »
ايم که در  رسد که ما وارد عصر جديدي از ناسیونالیسم پوپولیستي شده نظر مي جهاني است. به

مورد حمله اکثريت خشمگین و پرانرژي ، ساخته شده 1950آن نظم لیبرال مسلط که از دهه 
، هاي رقابتي و به همان اندازه خشمگین دنیاي ناسیونالیسم ست. خطر لغزش بهقرار گرفته ا

                                                 
1. Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class? 
2. The Future of Democracy 
3. State 
4. Rule of law 
5. Responsibility 
6. US against the world? Trump’s America and the new global order  



 

252  الملل  پژوهشنامه رسانه بین 

 

 
ل 

سا
تم

هف
ره 

ما
 ش

/
ول

ا
/ 

م/
 نه

ي
یاپ

ه پ
مار

ش
 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
01

 

اهمیت به اندازه سقوط ديوار برلین در سال  اي پر بسیار زياد است و اگر اين اتفاق بیفتد حادثه
، اساس اجتماعي جنبشي را که او بسیج کرده است، خواهد بود. نحوه پیروزي ترامپ 1989

پیروز ، زدايي ضربه خورده بودند اي که از صنعتي با جذب کارگران اتحاديه کند. ترامپ آشكار مي
عظمت آمريكا را دوباره ، شان شد و قول داد با بازگرداندن مشاغل تولیدي از دست رفته

 (. Fukuyama, 2016« )1بازگرداند

داند و  ميتر از مرزهاي آمريكا  اي بسیار گسترده ناسیونالیسم پوپولیستي را پديده، فوکوياما
شدت  و بحران يورو به 2008نظم جهاني لیبرال با بحران اقتصادي آمريكا در سال »: نويسد مي

هاي راست ترامپیسم در  تحت تأثیر قرار گرفت. اشتیاق به هويت آمريكايي اکنون به شكل جريان
کثريت بسیاري از شهروندان عادي آمريكايي نگران ا، حال ظهور است. عالوه بر اين طردشدگان

کرده و  دهندگان تحصیل به ترامپ روي خوش نشان دادند. اين رأي، يافتن مهاجران در آمريكا
کردند کشورشان از آنها گرفته شده است.  اما احساس مي، شدن نبودند قرباني جهاني، ثروتمند

سوي  المللي لیبرال به دهنده تغییر روند حرکت آمريكا از اردوگاه بین پیروزي ترامپ نشان
 (. Fukuyama, 2016: 4ناسیونالیسم پوپولیستي بود )

بلكه از درون آمريكا ، هاي رقیب ترين چالش براي لیبرال دموکراسي را نه قدرت او بزرگ
شدت ضربه  داند و بر اين اعتقاد است که وجهه دموکراسي در آمريكا با انتخاب ترامپ به مي

اين باور است که با وجودي که انتخابات (. فوکوياما بر Fukuyama, 2016: 2-4خورده است )
تر وجود دارد. بسیاري از  اما اکنون مشكلي عمیق؛ زده کرد بسیاري را شگفت 2016سال 

ها  کنند به اين معنا که درصد قابل توجهي از آن ها در دو جهان موازي زندگي مي آمريكايي
عادالنه و آزاد برگزار ، شد که منجر به پیروزي جو بايدن 2020معتقدند که انتخابات نوامبر 

ايده دموکراسي ، اگر درباره يک واقعیت سیاسي مانند انتخابات توافق حاصل نشود نشده است.
قطبي شدن در دوران ترامپ بود  (. در راستاي همین دوFukuyama, 2021: 2در خطر است )

 معتقد شدت از شكست ترامپ استقبال کرد و به، 2020که فوکوياما در انتخابات سال 

 زيرا رد ترامپ و ترامپیسم که در مدت ، بود پیروزي بايدن در اين انتخابات مهم است 

ضروري است ، اي براي آمريكا شد چهار سال مسبب مشكالت و اختالفات عمده
(Fukuyama, 2020.) 

                                                 
1. Make America great again 
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 ها در نظم و زوال سیاسی لیبرال دموکراسی از منظر فوکویاما  کارکرد رسانه
عنوان يكي از دو  هاي جديد ارتباطي به ( از فناوري2021« )پوسیده از درون»مقاله فوکوياما در 

کند. وي  ياد مي، سازد پديده نوظهوري که وضعیت را براي آينده لیبرالیسم آمريكايي وخیم مي
در خصوص روند اضمحالل و فروپاشي سیاسي که در اياالت متحده  2014در سال »: نويسد مي

شدند.  اي ناکارآمد مي طور فزاينده جايي که نهادهاي حاکم به ؛ابراز گاليه کردم ،ريشه دوانده بود
کند و  فكري و قدرت بازيگران سیاسي پرنفوذ از اصالح آن نهادها جلوگیري مي ترکیبي از تصلب

يافتگي سیاسي تغییر  وضعیت به حالت سامان، هیچ تضمیني وجود ندارد که بدون شوک بزرگي
هیچ تغییري پابرجا هستند. دولت  اند بي ساز اين بحران بوده جودي که زمینهکند. بسترهاي مو

اياالت متحده همچنان در سیطره نخبگان سیاسي قدرتمندي است که عرصه سیاست را در 
کنند. در  راستاي منافع گروهي خود تفسیر و تحريف کرده و مشروعیت نظام حاکم را تضعیف مي

هاي جديد  فناوري، نخست: تر کرده است شدت وخیم ضاع را بهاو دو پديده نوظهور، اين میان
کمک « دموکراتیک براي سنجش حقیقي هاي مشترک محو شدن بنیان»ارتباطي که به روند 

به دوپارگي ، بود« هاي سیاسي بین دو جناح آبي و قرمز اختالف»تر  آنچه پیش، اند و دوم کرده
 «. است هويت فرهنگي رسیده

ها را بخشي از اختالف نظرهاي  از اين مقاله نوع برخورد با رسانهاو در بخش ديگري 
براي افرادي که در جناح راست »: نويسد داند و مي ناپذير جامعه قطبي شده امريكا مي آشتي

، هاي جريان اصلي رسانه، هاي فرهنگي قدرت در هالیوود نخبگان بدطینت شامل واسطه، هستند
هاي سنتي  هستند که از يک ايدئولوژي سكوالر برخالف ارزشهاي بزرگ  ها و شرکت دانشگاه

هايي ناسازگار  نگراني، کنند. دو طیف سیاسي کار حمايت مي هاي محافظه يا مسیحي آمريكايي
توئیتر و ، ها( هاي فناوري. آمريكاي آبي )دموکرات هاي فزاينده از قدرت غول دارند مانند نگراني

در حالي که ، کند متهم مي هاي توطئه و تبلیغات ترامپیستي دلیل ترويج تئوري بوک را به فیس
 «.داند کاران را مغرضانه مي  محافظه ها با برخورد اين شرکت آمريكاي قرمز
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 گیری نتیجه
توان در نمودار زير  مي، سیر تطورات نظرات اصلي فوکوياما را که در اين مقاله بررسي شد

 : مشاهده کرد

 رات اصلی فوکویاماظسیر تطورات ن . نمودار1نمودار شماره 

 2منسجم، 1اين بود که تاريخ يک فرايند واحد «پايان تاريخ»بحث اصلي فرانسیس فوکوياما در 
اي در  توان منتظر بسط تازه و همراه با تحول است که به غايت پاياني خود رسیده است و ديگر نمي
ترکیب بازار آزاد و لیبرال ، ساختار بنیادي آن شد. از نظر او حاصل بسط ساختار بنیادي تاريخ

، فته استدموکراسي در حوزه دولت و سیاست بود. زماني که فوکوياما ادعا کرد که تاريخ پايان يا
طور ضمني اين  به، فوکوياما «پايان تاريخ»در  تفسیري ارائه کرد که چندان منطبق با واقعیت نبود.

ها و قراردادها در جهاني که رفاه و امنیت  ها رو به پايان باشد. سازش آمد که رقابت انتظار پديد مي
رمغان رهايي از تضادهاي ا، غیرضروري شوند و آموزه معقوالنه بازار آزاد، آن تأمین شده است
گرفت که بازار  اين واقعیت را ناديده مي، اين نظريه اتوپیاييدنبال داشته باشد.  سیاسي پرهزينه را به

اي براي حل مشكالت جهاني باشد. نظرات فوکوياما  تواند نسخه لزوماَ نمي، آزاد و لیبرال دموکراسي

                                                 
1. Single 
2. Coherent 

 (بشارت حكمراني جهاني لیبرال دموکراسي)نگارش مقاله پايان تاريخ . 1989

از جمله تدوين کنندگان پروژه قرن جديد امريكايي . 1998  

( همسويي با جريان نومحافظه کاري)  

انتقاد از حمله امريكا به عراق . 2003  

نگارش کتاب امريكا در تقاطع . 2006  

( انتقاد از نومحافظه کاران و سیاست خارجي دولت بوش)  

نگارش کتاب نظم و زوال سیاسي . 2014  

( هشدار در خصوص آينده لیبرالیسم امريكايي)  
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المللي ارائه شده است. با فروپاشي  ناپذير سیاسي و بین بیني پیشهاي متفاوتي از تغییرات  در دوره
ترين تهديد و آلترناتیو لیبرالیسم شكست خورد و در چنین  عنوان اصلي سوسیالیسم به، اتحاد شوروي

 خود را نوشت. « پايان تاريخ»شرايطي بود که فوکوياما مقاله معروف 
اي به طرفداران  قالب منتقد و هشدار دهنده فوکوياما پس از جنگ آمريكا علیه عراق دراما 

او دو سال  ها هشدار داد. لیبرالیسم ظاهر شد و در مورد پايان هژموني آمريكا و زوال دموکراسي
اين سؤال « نظم سیاسي و زوال سیاسي»پیش از مواجهه آمريكا و جهان با پديده ترامپ در کتاب 

تواند  مي، متحده که نهادهايي قوي و قديمي دارد تاساسي را مطرح کرد که چرا کشوري مانند اياال
دولت آمريكا را از منظر نهادها بررسي و سه مؤلفه سازنده نظم سیاسي  دچار زوال سیاسي شود؟ او

عنوان کرد. اين سه در عین حال که « حاکمیت قانون و پاسخگويي، دولت»در دموکراسي لیبرال را 
قرار دارند. او ناکارآمدي دولتي نهادينه شده را بر اساس عدم در تناقض با هم نیز ، مكمل يكديگرند

کند. فوکوياما معتقد است رشد سیاسي از  گیري نهادهاي جديد توصیف مي تطابق با نهادها يا شكل
در نتیجه رقابت و تعامل با محیط پیراموني يا بقا ، برخي وجوه شبیه تكامل بیولوژيكي است و نهادها

نهادها وقتي ، دهد مانند. مانند آنچه در طبیعت رخ مي ز ادامه حرکت باز ميکنند و يا ا پیدا مي
 شوند. دچار زوال مي، شوند پذيري با محیط مي  ناکارآمد و ناتوان از انطباق

با اندکي مداقه در نظريات مطرح شده فوکوياما تفاوت معنادار نظريه معروف او با ديدگاه 
ها و اعتراض و مواجهه او با ترامپ و پديده  اخیرش در خصوص زوال سیاسي دموکراسي

صورتي هشدارآمیز به حامیان لیبرالیبسم  شود. فوکوياما در يک دهه اخیر به ترامپیسم آشكار مي
عنوان مبشر  دنبال آن بودند و دولت آمريكا به کند که آنچه لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به خطاب مي

، تعريف کرده بود، لي گسترش و بسط اين آموزه و ارزشبراي خود رسالت فرام، دموکراسي لیبرال
عنوان  با چالش جدي مواجه شده است. سیر تطور نظرات فوکوياما باعث شده برخي از آن به

ظهور ترامپ در ، پردازهاي لیبرال دموکراسي ياد کنند. فوکوياما گري يكي از نظريه اصالح خود
آمريكا را تهديدي اساسي براي لیبرال  صحنه سیاسي و نضج ترامپیسم در فضاي اجتماعي

ترين چالش  کند. او بزرگ شده آمريكا تفسیر مي اي پوپولیستي در جامعه تقسیم دموکراسي و پديده
هاي اين  داند. يافته بلكه از درون آمريكا مي، هاي رقیب براي لیبرال دموکراسي را نه از قدرت

در قالب  1مبتني بر جبرگرايي تاريخي «يخپايان تار»دهد که خاستگاه نظري  پژوهش نشان مي
اقتصادي  -پیروزي قطعي لیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد و به تبع آن تالش سامانه سیاسي

                                                 
1. Historical Determinism 
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بدون هیچ تعصب ، هاي مقبول خود سازي ارزش اشاعه و جهاني، متحده براي الگوسازي اياالت
چالش شده است. فوکوياما نوع برخورد دو طور جدي دچار  امروز به، جانبدارانه له يا علیه اين مدعا

ناپذير جامعه قطبي شده امريكا  ها را بخشي از اختالفات آشتي جريان سیاسي امريكا با رسانه
کند که وضعیت را براي آينده لیبرالیسم آمريكايي  اي ياد مي عنوان پديده ها به داند و از رسانه مي

 سازد. وخیم مي

 ای  پیشنهادهای کاربردی و رسانه
تببین و ، اي براي معرفي مرزي جمهوري اسالمي ايران بايد بتواند از ديپلماسي رسانه برونرسانه 
هاي  سازي مخاطرات لیبرالیسم در داخل و خارج آمريكا با استفاده از نظرات و تحلیل روايت

 گران غربي بیشتر بهره بگیرد. و تحلیل پردازها نظريه، منتقدين

درباره سیر نظرات فوکوياما در خصوص عملكرد جريان تولید مستندي گزارشي  -
  ؛هاي اين مقاله کاري بر اساس يافته نومحافظه

هاي منتقد گفتمان غرب از  اي با مشارکت نمايندگان رسانه تشكیل مجمع مشورتي رسانه -
، )دراما( سوريه، چین )سي سي تي وي(، تودي( روسیه )راشا، العالم(، وي تي ايران )پرس

هاي داخلي آمريكا. در چنین  سور( با هدف نقد لیبرالیسم و بازتاب چالش و کوبا )تلهونزوئال 
المللي جريان همسو را به مصاحبه با فوکوياما در  هاي بین رسانه توان مي، اي باشگاه رسانه

 خصوص آينده لیبرالیسم در امريكا ترغیب کرد.

ه و غیرجانبدارانه از تحوالت داخلي طرفان بي، هاي مستند ها و گزارش تولید برنامهاستمرار  -
  ؛هاي افول لیبرالیسم و زوال سیاسي دموکراسي آمريكايي آمريكا با تكیه بر ايده

گروه راست ، پارتي هاي راست افراطي )جنبش تي ساخت مستندهايي در معرفي جريان -
  ؛(حزب نازي آمريكا و ...، ها کالن کوکالس، آلترناتیو

  ؛شو( با دعوت از منتقدين آمريكايي و غربي سبک تاک اي )به  رسانهوگوهاي  تولید و پخش گفت -

ژانويه به  6حمله ، تولید مجموعه مستند تروريسم داخلي در آمريكا ) انفجار اوکالهاما -
 کنگره و ...(
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 پیشنهادها برای تحقیقات آتی
، 1چامسكي داري مانند نوام گرا و منتقد نظام سرمايه هاي انديشمندان چپ مطالعه ديدگاه -

که به موضوع زوال سیاسي و افول  4و ياشا مونک 3دانیل زيبالت، 2استیون لويتسكي
 اند. دموکراسي امريكايي پرداخته

، عنوان رقیب سیاسي تحلیل آراء فوکوياما در خصوص الگوي چیني توسعه و برآورد چین به -
 اقتصادي و ايدئولوژيک دموکراسي امريكايي

 وياما به پديده ترامپیسم در جامعه امريكايي تحلیل نظرات انتقادي فوک -

 و مآخذ  منابع
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