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چکیده
عنوان پارادایم گران علوم اجتماعی بهشدن فرهنگ که از سوي اندیشمندان و تحلیلجهانی

هاي گوناگون بررسی مطرح است، از جنبهمویکاصلی انتهاي قرن بیستم و ابتداي قرن بیست
محورانه دارند که از هی پروسهبینی محض به آن نگااي با خوشدر یکسو عده. شده است

شدن انقالب انفورماتیک مطرحواسطهابتداي زندگی بشریت مطرح بوده و امروزه به
رو سرانجام آن را گسترش رفاه، پیشرفت، صلح، دموکراسی شده است؛ ازاینازپیش مطرحبیش

ها، انواع رگیرياي دیگر با تأکید بر گسترش روزافزون فقر، ددانند؛ اما عدهبراي همگان می
گرایی و دموکراسی محوري، شدن عقلهاي افراطی در دوران حاکمرشد جریانها وتبعیض

گردد این سؤال اصلی که در اینجا مطرح می.نگرشی پروژه محور و بدبینی به این جریان دارند
شدن فرهنگ چه بود و چه عواملی در نژاد نسبت به جهانیدولت احمدياست که رویکرد

روز این رویکرد مؤثر بودند؟ براي این منظور از چارچوب نظري آشوب و روش توصیفی ب
الملل، نژاد از نظام بیندهد تفسیر دولت احمديهاي پژوهش نشان مییافته. شده استاستفاده

شدن فرهنگ نظمی است و این مسئله بیش از هر چیز به جهانیسوي آشوب و بیحرکت آن به
.راین باید این روند را متوقف ساختبناب. گرددبازمی
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مقدمه
گذرد اما تأثیرات آن شدن در مجامع علمی بیش از سه دهه میاگرچه از زمان طرح بحث جهانی

بر همین . مانده استاقیهاي سیاستمداران و پژوهشگران ببر آینده جهان همچنان یکی از دغدغه
کنند بر مبناي تبعیت از نوع نظام فکري که اساس هرکدام از اندیشمندان و سیاستمداران سعی می

بر تحوالت و اثرات اساسی که این اي با تأکیداز یکسو عده. دارند به بررسی این پدیده بپردازند
محورانه دارند که از بطن آن هجریان بر زندگی بشریت بر جاي گذاشته است، به آن نگرشی پروژ

محوري بیرون خواهد گرایی و تجملاصلی آن یعنی مصرفداري و مؤلفهفرهنگ خاص سرمایه
رفتن هویت، ها، ازبیني فرهنگرو نتیجه نهایی آن را همگرایی و همگونی همهازاین. آمد

یان را داراي اتاق فکر و اي دیگر این جرگیرند، در مقابل عدههاي بومی ـ محلی در نظر میارزش
ها ي فرهنگبراي رقابت، حضور و مشارکت همهايدانند؛ بلکه معتقدند مسیر تازهدار نمیجهت

براي نشان دادن ظرفیت و پتانسیل خود ایجادشده است که سرانجام دموکراسی، فقرزدایی، پیشرفت 
عبارتی آن را یک فرایند تدریجی و ؛ به)46: 1386نیا، شهرام(شود و توسعه براي همگان نهادینه می

آن روز بر شتاب وگسترهشده، ادامه دارد و روزبهاند که از گذشته دور شروعپایدار در نظر گرفته
در میان ایرانیان نیز هر دو دیدگاه طرفداران خاص خود را دارد و ). 77: 1389نش، (شود افزوده می

گیري که هر یک برحسب جهتنحويبه. ه شده استحتی این بحث به میان سیاستمداران نیز کشید
اند؛ اما گذشته از بعد اقتصادي و سیاسی فکري خود له یا علیه این جریان اقداماتی را انجام داده

شدن که در ایران بیشتر بدان توجه شده، بعد فرهنگی کمتر مجالی براي بحث و تحلیل یافته جهانی
شدن ایرانیان اتفاقاتی نظیر تأسیس سازمان ملل متحد، مطرحاي که براي بسیاري از گونهبه. است

ي جهانی و نظم نوین جهانی، پایان جنگ سرد، اتحاد پولی کشورهاي اروپایی، مفهوم دهکده
عنوان به) 210: 1386پورپاشا کاسین،(هاي چندملیتی سازمان تجارت جهانی، رشد شرکت

شدن فرهنگی اما در مورد اینکه جهانیگردند؛شدن محسوب میشده از جهانیهایی شناختهمصداق
شود شدن فرهنگ میکه صحبت از جهانیبه همین خاطر زمانی. چیست کمتر اجماعی وجود دارد

ان، مایکروسافت، آي بی ام، مایکل .ان.در همان ابتدا مصادیق برجسته و فراگیري چون سی
گردد، لیکن مسئله ن این واژه تداعی میبه ذهن بسیاري از شنوندگا... جکسون، کوکاکوال، مدونا و

ها و مجادالت بر سر براي اینکه در این پژوهش خود را درگیر بحث. تر استتر و جديبسیار عمیق
داریم که تعریف مورد اجماع همه که دست یافتن به آن سخت است نسازیم از همین ابتدا اعالم می

: عموماً حول سه بحث صورت گرفته استشدن فرهنگمقصود دولت نهم و دهم از واژه جهانی
داري و در نهایت شدن فرهنگ مصرفی سرمایهگیرگسترش تجدد غربی، گسترش و جهان

ما نیز چون قصد بررسی رفتار دولت نهم .)155: 1391رضایی نبرد، (شدن فرهنگ آمریکایی جهانی
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پس . پذیریمشدن فرهنگی میهاي جهانیعنوان حداقل مصداقو دهم را داریم همین سه مسئله را به
گردد این است که این شدن فرهنگی سؤالی که مطرح میاز دانستن مقصود دولت نهم از جهانی

شدن فرهنگی داشت و چه عواملی در بروز این رویکرد مؤثر دولت چه رویکردي نسبت به جهانی
نژاد، ولت احمديبینی حاکم بر درسد بر مبناي جهانبودند؟ در پاسخ باید گفت به نظر می

اي خاص و تعمیق شدن فرهنگ باعث حاکمیت فرهنگ صرف مصرفی، تأمین منافع عدهجهانی
رو اتخاذ سیاست تقابلی، مقاومت ها در زندگی بشریت گردیده است؛ ازاینهرچه بیشتر انواع تبعیض

ست جدیدي براي اي حیاتی و کاربمحور در برابر مناسبات ناعادالنه مبتنی بر قدرت و ثروت، مؤلفه
توجه به مشارکت و مدیریت همگانی، عدالت جهانی، حاکمیت سامان زندگی بشریت بر پایه

در انجام پژوهش حاضر از نظریه آشوب جیمز روزنا و روش .مداري ضروري استمذهب و اخالق
.شده استتوصیفی تحلیلی استفاده 

نظریه آشوب: چارچوب نظري
، در حوزه ریاضیات و فیزیک مدرن، روش علمی و تئوري جدید و بسیار در نیمه دوم قرن بیستم

هایی است که دینامیک این نظریه، مرتبط با سیستم. پا به عرصه ظهور گذاشت» آشوب«جالبی به نام 
ها که رفتارهاي آینده آنطوريدهد؛ بهها در برابر تغییر مقادیر اولیه، رفتار بسیار حساسی نشان میآن

هاي شود که از سیستمهاي آشوب گفته میها، سیستمبه این سیستم. باشدبینی نمیبل پیشدیگر قا
تئوري . ها، جریانات هوایی و دوره اقتصادي استغیرخطی دینامیک هستند و بهترین مثال براي آن

اي مانند اتمسفر زمین، جمعیت حیوانات، جریان مایعات، تپش آشوب دینامیک مسائل بسیار پیچیده
.دهدرا موردبررسی قرار می... شناسی و قلب انسان، فرآیندهاي زمین

به این . نظمی، نظمی نهفته استانگاره اصلی و کلیدي تئوري آشوب این است که در هر بی
بینی پیشهنگامی یک سیستم را غیرقابل. معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد

بینی در مورد آن گونه امکان پیشجایگاه بعدي آن غیرممکن باشد و هیچنامند که تعیینمی) نامنظم(
آید؛ اما طبق نظریه آشوب چنین سیستمی، هرگز دو بار در یک مکان فرود نمی. وجود نداشته باشد

اگر ما چنین سیستمی را براي مدت کافی تحت نظر قرار دهیم، با بررسی حاالت سیستم در لحظات 
. گذاردشویم که سیستم مذکور همواره نظم ذاتی خود را به نمایش میه میگوناگون زمان، متوج

ها نیز همواره در محدوده مرزهاي معینی حرکت سیستم) ترینآشفته(ترین بینیپیشحتی غیرقابل
اي که در مقیاس محلی، کامالً تصادفی و شوند، پدیدهکنند و هرگز از آن خارج نمیمی

ادگار، (بینی باشد تر، کامالً پایا و قابل پیشبسا در مقیاس بزرگرسد چهمیبینی به نظرپیشغیرقابل
:باشدقرار زیر میهایی است که بهنظریه آشوب مبتنی بر ویژگی). 21: 1388
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1اياثر پروانه

در محاسبات دستگاه معادالت دیفرانسیل به این نتیجه رسید که 1973دکتر لورنز در سال 
کننده، منجر به نوسانات عظیمی در پاسخ بینیی در شرایط اولیه معادالت پیشیک تغییر جزئ

شود این مسئله سنگ بناي تئوري آشوب سیستم و تغییرات شدید در نتایج حاصل از آن می
).8: 1378الوانی، (گردید

2خودسازمانی

ا محیط اطرافشان نظم در ارتباط بهاي بیدر محیط در حال تغییر امروزي، سازمان سیستم
هاي دهند؛ بنابراین سیستمکنند و خود را با محیط تطبیق میمانند موجودات زنده عمل می

جاي سازگاري و این تغییرات به. نظم براي حفظ پویایی نیاز به تغییرات اساسی درونی داردبی
، الگوهاي شود که نتیجه آن دگرگونی روابط پایدارتطبیق با محیط، موجب سازگاري پویا می

.)4: 1998استیسی، (هاستها و فرهنگها و طرز تلقیرفتاري و نگرش

3خودمانایی

بدین گونه که هر جزئی در تئوري آشوب و معادالت عملیات آن نوعی شباهت بین اجزا و 
سیستم . هر جزء از سیستم داراي ویژگی کل بوده و مشابه آن است. تشخیص استکل قابل

هایی از دهی است، حتی اگر قسمتیري را دارد، سیستم داراي توانایی خودسازمانتوانایی یادگ
تواند این خاصیت می. تواند به فعالیت خود ادامه دهدراحتی میسیستم برداشته شود سیستم به

سو و اي که همه اعضا به یکگونهدر رفتارهاي اعضاي سازمان نیز نوعی وحدت ایجاد کند به
).11: 1378الوانی، (احد نظر دارند جهت و هدف ویک

4هاي عجیبجاذبه

هاي فیزیکی نیوتنی کالسیک است که بیانگر الگوي نظم و یا اي، پایهاي و دورههاي نقطهجاذبه
هاست مانند حرکت دادن یک مداد روي کاغذ حول محور ها و روابط آنثبات درحرکت پدیده

بینی بودن پیشغیرقابل.اي با شعاع مشخص خواهد شددایرهرسمخودش به شعاع یکسان که منجر به
اولی مربوط به حساسیت نسبت به شرایط اولیه است که : هاي عجیب تابع دو پدیده استرفتار در جاذبه

هاي دوم اینکه تغییرات شدید رفتارهاي نامنظم و دگرگونی. اي نامیدلورنز آن را اثر پروانه
1. Butterfly Effect
2. Dynamic Adaptation
3. Self_similarity
4. Strang Attractors
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تغییرات شدید، رفتارهاي نامنظم، .همه در درون خود نظمی نهفته دارندبینی حرکات، پیشغیرقابل
هاي بحرانی همگی به الگویی ختم خواهد شد که یافتن آن بینی، حرکتپیشهاي غیرقابلدگرگونی

ها ها، جاذبهدر این آشوب. بینی را میسر سازدهنر مدیریت سازمان است تا بتواند توسط آن نوعی پیش
ها نظم داده و قالبی منظم نظمیدهد که به الگوهایی دست یابند که به بین امکان را میبه مدیران ای
.هاي غریبی است که این نظم غایی را آشکار سازدمدیریت آینده نیازمند یافتن جاذبه.برقرار سازند

وي معتقد است آنچه . پردازان تئوري آشوب در حوزه سیاسی استجیمز روزنا ازجمله نظریه
هاي همگرا یا مرکز زا و گیري است، ارتباط میان گروهشدن در حال شکلعنوان ساختار جهانیبه

کردن شدن فقط سبب همگونی و یکسانهاي چندمرکزي و واگرا است؛ به عبارتی جهانیگروه
ها و فرهنگشود بلکه زمینه را براي حضور و نشو نماي خردهجهت خاص نمیزندگی افراد در یک

در یک نگاه کلی عوامل اصلی ). 29ـ 26: 1384روزنا، (ي مرکزگریز فراهم کرده است هاگروه
:شده استها و سیاستمداران ازنظر وي در موارد زیر خالصههاي واهمگرایی دولتاتخاذ سیاست

هاي انقالب میکروالکترونیک که شدن فناوريگذر از نظم صنعتی به نظم پساصنعتی و مطرح) 1
هاي رفتاري، فواصل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، شدن هرچه بیشتر پویشترسبب کوتاه

ها را میسر نهایت وابستگی متقابل و واهمگرایی مردم و دولتها شده است و درجایی اندیشهجابه
-Rosenau,1990: 47(کرده است 49.(

جو، تروریسم، تجارت آلودگی: المللی چونظهور و احیاي مفاهیم و موارد جهانی و بین) 2
برچر (...ایدز، حقوق بشر و: هاي جهانی چونهاي اقتصادي، مفاهیم و بیماريمواد مخدر، بحران

).15ـ 12: 1382
ازحد ها، افزایش بیشهاي انقالبی و مردمی، ستیز نسلاز دست رفتن وفاق اجتماعی، خیزش) 3

هاي طبیعی، سالی و سایر نابهنجاريهاي خشکها در سطح جهان، بحرانعدالتیبیوتبعیض
موارد ذکرشده ). 342ـ 340: 1384، روزنا(اجتماعی ـ سیاسی موجود در وضعیت فعلی جهان 

گیري مردم کوچه و بازار و افراد بالغ جهان در منجر به افزایش آگاهی تحلیلی، مهارت و سمت
ها ها و دولتافراد، گروهقبال تمام مسائل گردیده و این تفکر را حاکم کرده است که دیگر

که رو در جهان چندمرکزي و واگرا ازآنجاییازاین. ها را بازیچه دست خود کنندتوانند آننمی
آمیز و شرایط حاکم برجهان را آنارشی اینان مناسبات حاکم بر نظام جهانی را ناعادالنه و تبعیض

هاي ق تشکیل ائتالف و گروهکنند از طریپندارند، در درجه اول تالش میومرج میو هرج
متعدد به این ساختار و اقتدار جهانی حاکم پایان دهند؛ از سوي دیگر معتقدند در مقابل زور و 

وگو و تعامل کارایی ندارد؛ بنابراین به رویه آمیز، گفتجریان حاکم ناعادالنه، روابط مسالمت
رو ضرورت تغییرات ساختاري و نازای. طور که بایدوشاید پایبند نیستندو هنجارهاي حاکم آن
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روزنا ). 187ـ 190: 1381محمدي، گل(دانند بنیادین وضع موجود را رسالت حقیقی خود می
هاي هاي ارتباطات، تغییر در مهارتبراي تبیین نظام آشوب از مفاهیمی چون گسترش فناوري

اجتماعی و _سیاسی هايها، کاهش اقتدار رهبران گروهتحلیلی افراد، افزایش و تعدد گروه
کند ازنظر وي کنش و واکنش این متغیرها در تعامل باهم هاي افراد، استفاده میتعدد نقش

شود درواقع با برشمردن این نظمی در جهان کنونی میگیري نظمی در درون بیموجب شکل
، کندگیري سیستم سیاسی پیچیده و آشوبناك را مطرح میعوامل پارامترهاي مؤثر در شکل

البته روزنا ). 12: 1384روزنا، (شود ها به ساختار آشوب منتهی میشدن آنعواملی که جمع
گردد تا درنهایت شاهد نظمی در درون معتقد است تعامل این عوامل در کنار هم باعث می

در این پژوهش ما با کاربست مفاهیم موردنظر روزنا براي دوره . نظمی در جهان کنونی باشیمبی
نژاد نشان خواهیم داد این دولت آینده جهان را به سمت جمهوري محمود احمديریاست 

لذا طبق . بیند که تنها با ظهور موعود نظم حقیقی را تجربه خواهد کردنظمی میآشوب و بی
شده که از سوي روزنا شناسایی- گانه خود شدن فرهنگ با تأثیرات پنجتفسیر دولت نهم جهانی

این آشوب حداقل نظم الزم . نظمی و آشوب استسوي بیه جهان بهدر حال سوق داد- است
ماندن جهان براي ظهور منجی را در خود دارد اما به میزانی نیست که بتواند به سامان براي باقی

.بخشیدن امور و برقراري عدالت کمک نماید
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شدن فرهنگاي و آینده جهان در پرتو جهانیاثر پروانه
گونه که اي نشده است اما هماناي به مفهوم اثر پروانهث جیمز روزنا اشارهاگرچه در مباح

پیروان اصل . شده استهاي لورنز، این بحث مطرحاشاره نمودیم در اصل این نظریه و دیدگاه
ممکن است در اثر بال زدن یک پروانه در برزیل در پکن طوفانی برپا «اي معتقدند اثر پروانه

اهمیت ممکن است اثري بزرگ برجاي یري در جهان هرچند کوچک و کم؛ یعنی هر تغی»شود
شدن فرهنگی در حقیقت آنچه در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که در جهانی. گذارد

خورند بنابراین تحوالت نوعی در سرنوشت خود به یکدیگر گره میتمامی شهروندان جهانی به
ها به دهد آنویژه دولت نهم و دهم نشان میاي اسالمی بههدیدگاه. جهان جدا از یکدیگر نیست

کارایی چنین اصلی ایمان داشته، معتقدند با ظهور منجی موعود در شهر مکه کل جهان 
باره تغییر یکهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بهنظام. دستخوش تغییر خواهد شد

اي شرط الزم و اد خواهد شد؛ اما اثر پروانهخواهد کرد و جهان طبق وعده الهی پر از عدل و د
اي از نه شرط کافی براي بروز تغییرات بزرگ است و قبل از وقوع تغییرات بزرگ مجموعه

هاي جیمز روزنا از طریق عوامل ها باید رخ دهد که طبق نظریه آشوب در بحثدگرگونی
:گیردگانه ذیل صورت میپنج

اطالعاتیهاي ارتباطی وگسترش فناوري
. میالدي به بعد مطرح شد70ي هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی تقریباً در اواسط دههبحث فناوري

. عنوان سومین انقالب در زندگی بشریت یادکردندکه برخی از وقوع انقالب انفورماتیک بهطوريبه
ي واسطهها داشتند، نه بهها، دولتگستري که قبالً ادیان، تمدنها آرمان جهاندر پرتو این فناوري

ي قدرت نرم، افزایش آگاهی و اطالعاتی و محدودیت کنترل واسطهزور و لشکرکشی بلکه به
یافت راحتی امکان وقوع میها بر مرزهاي ملی خود ناشی از فشردگی زمان و مکان، بهدولت

به نظم پساصنعتی و به عقیده روزنا گذر از نظم صنعتی ). 196: 1383آبادي، سینایی و ابراهیم(
هاي شدن هرچه بیشتر پویشترهاي انقالب میکروالکترونیک سبب کوتاهشدن فناوريمطرح

ها شده است و درنهایت جایی اندیشهرفتاري، فواصل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، جابه
در چنین ). Rosenau,1990: 47-49(ها را میسر کرده استوابستگی متقابل و همگرایی مردم و دولت

دهند و اهدافشان را پیگیري عصري مردم به هر شکل که خود تشخیص دهند امور خود را سامان می
هایی که از نظم دولت. افتدها نیز اتفاق میاین حالت دقیقاً براي دولت.)38: 1384روزنا، (کنند می

ها ممکن کنند؛ این حرکتیالملل راضی نیستند، نظم مطلوب خود را پیگیري مموجود در نظام بین
نظمی در امور جهان تلقی است از سوي سایر بازیگران تالش براي تغییر وضع موجود یا ایجاد بی
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یکی از . زده استگردد اما طبق نظریه آشوب این اقدامات خود دربردارنده نظم در جهان آشوب
رآورد، رویکرد واگرا یا جریاناتی که از دل همین تحوالت در مقابل جریان حاکم برجهان سر ب

شدن یک پروژه طرفداران این نگرش بر این اعتقادند که مسئله جهانی. مرکزگریز است
. سازي استاي است که هدف آن مشروعیت بخشیدن به سلطه اهریمنی در قالب جهانیشدههدایت
درآمد قیدوشرط در سطح جهانی، که براي کشورهاي دارا،شدن چیزي نیست جز رقابت بیجهانی

آورد ویژه کشورهاي جهان سوم، فقر بیشتري به ارمغان میدست بهبیشتر و براي کشورهاي تهی
؛  بر همین اساس این جریان را مساوي با غلبه و هژمون فرهنگ )17: 1380مگداف و دیگران، (

ن کند از طریق ابزارها، هنجارها، قوانیدانند که سعی میسلطه محور غرب خصوصاً آمریکا می
سازي سبک زندگی و فرهنگ دیگر جوامع در راستاي گسترش فرهنگ گوناگون به همگن

شدن فرهنگ ریتزر ازجمله معتقدان به این اندیشه است که جهانی. داري دست یابدمصرفی سرمایه
اي نوین شدن فرهنگ را تداوم استعمار نو به شیوهرا معادل مک دونالیزه شدن و بطن نهایی جهانی

به نقل از مسعودنیا، (شود هاي لیبرال ـ دموکراسی پی گیري مید که از طریق تعمیم ارزشداننمی
گر و استعماري تنها راه تداوم، تقویت، حفظ و ؛ بنابراین در مقابل این جریان سلطه)32یا 228: 1389

: 1381محمدي، گل(حمایت از فرهنگ و هویت خود، مقاومت و ایستادگی فرهنگی است 
دانند، از یکسو ساختارهاي حاکم جهت که وضع حاکم را نامطلوب میهاي واگرا ازآنروهگ.)153

برند و هرگونه تعامل و مصالحه با این ویژه ازلحاظ اخالقی و فرهنگی را زیر سؤال میبرجهان به
گیرند و دشمنان خود را معموالً دشمنان خدا، اخالق، جریان را معادل تسلیم و ذلت در نظر می

دانند و از سوي دیگر رسالت و نقطه عزیمت خود را بازسازي مفاهیم استقالل، یقت و انسانیت میحق
ها و تحقق ي انسانکالم احیاي فطرت خدا گونههویت، نظم اجتماعی، نهاد خانواده و در یک

اندکلی از بین رفتههاي تجدد بهدانند که از طریق آموزهمدارمیاي اخالق محور، دینجامعه
(Castells,1997: 24)دموکراسی، حقوق : هایی چون؛ بنابراین اعتبار و ارزش چندانی نسبت به مؤلفه

ها را در ظاهر واژگانی زیبا  ولی در باطن چیزي قائل نیستند چراکه این.. بشر، پلورالیسم، تعامل و
براي به چالش . (Rabetersoon,1992: 88 ,89)بینندجزء تأمین منابع سلطه کشورهاي استعماري نمی

. گیرندهاي واگرا از تمامی ابزارهاي فناوري اطالعاتی و ارتباطی بهره میها، دولتکشیده این مؤلفه
شدن فرهنگی است که اگرچه هاي بارز مقابله با جهانینژاد یکی از مصداقدولت محمود احمدي

. بردهره زیادي از این ابزارها میهاي ارتباطی نقد دارد اما بشدن فرهنگی و گسترش فناوريبه جهانی
ها را در سخنرانی و سفرهاي متعدد به گیري این دولت از این فناوريدو مصداق برجسته بهره

نژاد هاي احمديدرواقع تمامی سخنرانی. کشورهاي آمریکاي التین توسط ایشان باید سراغ گرفت
ها داشت خیلی بیت بسیاري براي رسانهاین سخنان که جذا. نوعی جنجالی و با حاشیه توأم بودندبه
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ساخت؛ اما این تنها یافت و از طریق دولت پیام خویش را منتقل میزود در سراسر جهان گسترش می
هاي دولت مبنی بر نزدیک بودن تریبون سازمان ملل و سخنرانی در آنجا نبود که به معرفی دیدگاه

اي، محافل علمی ـ عمومی، در هاي منطقهازماننژاد در دیگر ساحمدي. رساندظهور منجی یاري می
هاي وي یکی از تأثیرگذارترین سخنرانی. پرداختجمع نخبگان دانشگاهی نیز به ایراد سخنرانی می

که وي در آنجا به طوريمعروف گردید، سخنرانی در دانشگاه کلمبیا بود به» دیپلماسی کلمبیا«که به 
مستقیم و غیره مستقیم بر افکار عمومی جهان از طریق ترویج اقناع مستقیم مخاطبان، تأثیرگذاري 

ـ 202: 1389دهقانی فیروزآبادي و رادفر، (گرایی پرداخت ي اصولگفتمان انقالب اسالمی بر پایه
المللی سازمان ملل علیه نژاد سخنرانی در کنفرانس بین، دیگر سخنرانی تأثیرگذار احمدي)204

نقد اعمال و کردار در ژنو بود که در این سخنرانی به2009آوریل 20در 2نژادپرستی در دوربان 
: 1390دهشیري، (پرداخت » ترین رژیمرحمبی«، »دار نژادپرستیپرچم«: اسرائیل با عناوینی چون

54(.
سفر 60بر نژاد بالغدر بحث سفرهاي خارجی نیز باید اشاره کرد طی چهار سال اول احمدي

صورت چهره به چهره با مردم مختلف اي اولین بار در این دوران دیدار بهاو بر. خارجی انجام شد
هاي قبلی هم این رویه وجود داشت؛ اما این بار به شاید در دولت. وگو را باب کردجهان و گفت

شکل و شمایلی متفاوت مطرح گردید؛ چنانچه برخالف دولت خاتمی که مقصد سفرهاي خود را 
نژاد مبنی بر اینکه اینان، خود سران در این دوران بر مبناي اعتقادي احمديبه اروپا قرار داده بود،

اند، اکثر سفرهاي خود را به کشورهاي آسیایی، آفریقایی، ي نظام سلطهظلم و ایجادکننده
او در تمامی این دیدارها .)87: 1391دهقانی فیروزآبادي و فیروزي، (قرارداد ... آمریکاي التین و

ها و تشکیل جبهه ضد ا ظلم، تالش براي برقراري عدالت، مهرورزي بین انسانبر مبارزه ب
هاي اطالعاتی و ارتباطی را ابزار سلطه غرب حال که فناوريوي درعین. فشرداستکباري پاي می

نوعی خود از دانست تا فرهنگی واحد را براي جهان رقم زنند اما بههاي جهان میبر سایر بخش
ها مانع نظم کلی نظمیکرد تا نشان دهد این بیپیشبرد رسالت دولت استفاده میاین ابزار براي 

هاي دولت این شرایط طبق تحلیل. گرددسوي ظهور منجی موعود است نمیجهان که حرکت به
برد و در درون آن نظمی هاي عجیبی بود که لورنز در نظریه آشوب از آن نام میدقیقاً همان جاذبه

شدن مصداق بارزي از این شرایط بود که شده روزنا در عصر جهانیگرایی اشارهواهم. خفته بود
.نژاد معنایی جز نشان نزدیک بودن ظهور نداشتبراي احمدي

هاي تحلیلی افرادافزایش مهارت
هاي اطالعاتی و ارتباطی بر افراد یک جامعه و به دنبال یکی از تأثیراتی که گسترش فناوري
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امروزه انحصار اطالعات و اخبار . هاي تحلیلی استگذارد افزایش مهارتبرجاي میها آن دولت
گرفته است؛ هاي مختلف براي انتقال اطالعات و اخبار شکلها نیست رسانهدر دست دولت

ترین رخدادي در هر گوشه از کوچک. رسانی نیستندها حاکم مطلق بر فضاي اطالعبنابراین دولت
این افزایش . ن زمان ممکن به اطالع سایر ساکنین کره زمین خواهد رسیدتریجهان در کوتاه

خبري از سرنوشت سایر ها در جهل و بیگردد تا همچون گذشته دولتاطالعات موجب می
هاي ها از تجربیات یکدیگر بهره گرفته و این کار شرایط را براي قدرتآن. ها به سر نبرندملت

. نمودند سخت کرده استبراي سلطه برجهان سوم استفاده میجهانی که درگذشته از این جهل
المللی چون آلودگی جو، تروریسم، امروزه ما شاهد ظهور و احیاي مفاهیم و موارد جهانی و بین

: 1382برچر(هستیم ... هاي جهانی چون ایدز وهاي اقتصادي، بیماريتجارت مواد مخدر، بحران
ها به دنبال عاملین وقوع آن ها قرار دارد و آنتحلیل دولتهمه این موارد در تیررس). 15ـ 12
دانند مقصر این شدن را یک پروژه میها که چون ایران جهانیبراي آن دسته از دولت. گردندمی

به همین خاطر رویکرد واگرایانه نسبت به . شودهاي بزرگ و استعمارگر دانسته میمسائل قدرت
گران در روي کار آمدن تفکرات و به اعتقاد اکثر تحلیل. گیرندشدن در پیش میجهانی
گیري تحلیل خاص وي از وقایع رخدادهاي نژاد و شکلهاي واگرایانه دولت احمدياندیشه

در این دوران منطقه مهم خاورمیانه به خاطر حوادث . تاریخی در منطقه بسیار تأثیرگذار بوده است
33قلو در نیویورك، حمله به افغانستان و عراق، جنگهاي دوسپتامبر و حمله به برج11حادثه 

اي ي هستهي حماس علیه اسرائیل، بهار عربی، مسئلهروزه8و 22هاي اهللا، جنگي حزبروزه
سپتامبر در 11ي نادر وقوع حادثه. تر شده بودازپیش در افکار عمومی جهان مطرحبیش... ایران و

هاي واگرایی و واکنشی در مقابل جریان حاکم در جهان تنیویورك را شاید سرآغاز اتخاذ سیاس
شدت محکوم در داخل ایران، منطقه و جهان دانست؛ زمانی که ایران این عمل تروریستی را به

کرد و حتی اعالم کرد که حاضر به هر نوع همکاري جهت مقابله، دستگیري این گروه، محاکمه 
عنوان محور ي شمالی و عراق بهر کنار سوریه، کرههاست، دولت آمریکا ایران را دو مجازات آن

هاي تروریستی و افراطی در افکار عمومی جهان دهنده و حامی اصلی گروهشرارت، پرورش
گیري تفکر منتقدین دولت اصالحات مبنی بر رویکرد نقش مهمی در شکلاین. مطرح کرد

ودند تا از فضاي در اختیار خود براي ها تالش نمآن). 168ـ 165: 1389سلیمانی، (واگرایی داشت 
ها سعی آن. هاي بزرگ استفاده نمایندگرفته از سوي قدرتشکستن گفتمان هژمونی شکل

. هاي جدیدي از رخدادها ارائه کنند که با تحلیل حاکم و هژمون متفاوت باشدکنند تحلیلمی
نژاد ر و تفسیر دولت احمديسپتامب11هاي جدید را در دو موضوع هولوکاست و نمونه این تحلیل

:توان سراغ گرفتها میاز آن
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هولوکاست
طور کامل از بین برود که از هولوکاست در لغت به معنی سوزاندن با آتش است به

و در اصطالح به به معناي سوزاندن است(kalein)به معنی تمام و(holos)ي یونانیواژه
جنگ جهانی دوم بیش از شش میلیون یهودي به دست شود که درحرکت و جریانی گفته می

ترین ظلم و ستم در تاریخ به یک قوم هاي آدم سوزي، سوزانده شدند که بیشهیتلر در کوره
ي دوخطی یکی از ؛ همین جمله)159ـ 158: 1387موالنا و محمدي (شود محسوب می

نژاد در جریان احمدي.نژاد بودترین چالش میان ایران و غرب در دوران احمدياساسی
سخنرانی خود در آمریکا در پاسخ به سؤال یک دختر دانشجو که از وي درباره هولوکاست 

سوز اول و دوم جهانی را که سبب من ابتدا حاکم شدن دو جنگ خانمان«: پرسید، گفت
دانم و ترین خیانت به بشریت میمیلیون نفر در جهان گردید بزرگ90شدن بیش از کشته

بسیار متأسفم؛ ابتدا ... کسانی که در این جنگ کشته شدن چه مسیحی، یهودي وي همهبرا
عنوان یک انسان سؤالی پیش کنم و نه تأیید؛ براي من بهعرض کنم که این جریان را نه رد می

- اي اتفاق افتاده، در کشورهاي مهد دموکراسی چرا اجازه نمیآید که اگر چنین حادثهمی

شدن به فرض حادث: صورت گسترده در این رابطه انجام گیرد؟ سؤال دومهدهند تحقیقاتی ب
چنین جریانی در کجا اتفاق افتاد؟ جنگ در اروپا بود یا در فلسطین؟ مردم فلسطین چه گناهی 

سخنرانی و (» ها سؤاالتی بود که براي من پیش آماده و باید روشن و شفاف شودکردند؟ این
نژاد این به اعتقاد احمدي). 3/7/87نیویورك (دانشگاه آمریکا پرسش و پاسخ با دانشجویان 

عنوان دستاویز و ابزار توجیه آمیز براي ایجاد حادثه باعث ایجاد یک ادبیات و قوانین خاص به
هاي پایگاه نظامی، تهدید، جنگ، خشونت، ترور، ناامن شدن منطقه و اجحاف دائمی بر ملت

که کشورهاي منطقه طوريمنافع محوران گردیده است؛ بهيمنطقه و ضامن دوام و قوام سلطه
ها میلیارد از ذخایري که باید صرف پیشرفت، توسعه، رفاه و عمران کشور خودشان سالیانه ده

کنند کردند، صرف خرید تسلیحات براي امنیت خود در برابر تهدید جنگ در منطقه میمی
نژاد از در حقیقت احمدي) 114ـ 116: 1389هاي اسناد ریاست جمهوري، مرکز پژوهش(

فرصت ایجادشده براي دسترسی به مخاطبان آمریکایی استفاده نمود تا انحصار تولید خبر، 
این . اي از رخدادهاي جهان مواجه سازدها را با تفسیر تازهتحلیل و اطالعات را بشکند و آن

خواند ارت تحلیلی افراد میآن را افزایش مه» زدهعصر آشوب«شرایط به مدد آنچه روزنا در 
شدن فرهنگی اگرچه براي دولت نهم و دهم نامطلوب است اما از این جهانی. حاصل شد

ها با مخاطبین جهانی و آمادگی ذهنی براي بسترسازي زاویه که عرصه را براي پیوند زدن آن
.سازد مطلوب استظهور منجی فراهم می
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سپتامبر11ي مبارزه با تروریسم و حادثه
ي عطفی در هاي دوقلو توسط گروه القاعده درواقع نقطهسپتامبر و حمله به برج11ي حادثه

تغییر و تحوالت جهان پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروي گردید که چالش اساسی میان 
گران و اندیشمندان رو اغلب تحلیلجهان اسالم و دنیاي غرب خصوصاً آمریکا را شکل داد؛ ازاین

نژاد پس از به اعتقاد احمدي. پی این هستند که علت و مسببان اصلی این حادثه مشخص شونددر
فروپاشی شوروي و پایان یافت نبردهاي ایدئولوژیک، ارتش و نهادهاي نظامی چون ناتو که با 

هاي گزاف جهت مقابله با شوروي ایجادشده بودند، دیگر دلیلی عقالنی و امکانی براي هزینه
شده جهت تداوم و رسد بر مبناي یک طرح سازماندهیتداوم آن نبود؛ لذا به نظر میحضور و 

تر این نهاد، مفهومی تحت عنوان تروریسم در افکار عمومی جهان مطرح بسا پویایی بیشچه
ساز از سوي دیگر زمینه) 164ـ 165: 1390هاي اسناد ریاست جمهوري، مرکز پژوهش(گردید 

طلب براي استعمار و شکار و پنهانی آمریکا و دیگر کشورهاي سلطهدخالت و ماجراجویی آ
دخالت و تجاوز مشروع به دیگر مناطق جهان براي به دست آوردن منابع طبیعی ـ انسانی این 

نژاد در بر همین مبنا همواره در سخنان احمدي. ي مبارزه با تروریسم را مهیا کردکشورها به بهانه
لی بر واشکافی، تبیین و تحلیل دقیق این حادثه از سوي اندیشمندان و الملمحافل داخلی و بین

.اندطرف تأکید فراوان داشتهگران بیتحلیل
وي در مصاحبه با خبرنگار آسوشیتدپرس درباره زیر سؤال بردن این حادثه و اینکه شما آن 

تنها در ل اساسی نهسپتامبر چند سؤا11ي در رابطه با حادثه«دانید گفت شده میرا سازماندهی
عنوان یک معماي پیچیده نقش بسته مبنی بر گران جهانی بهذهن من بلکه در اذهان مردم، تحلیل

یاب جهت ي حقیقتسپتامبر چه کسانی هستند؟ چرا یک کمیته11ي تلخ اینکه عوامل حادثه
یان که گردد؟ چرا رهبر اصلی این جربررسی، شناسایی و مجازات عوامل اصلی تشکیل نمی

هاي دوقلو بوده است را از بین بردند و جسد وي را به دریا انداختند متهم حمله به برج
ي یک فضاي عمومی و جهانی از وي دربارهتوانستند او را دستگیر کنند و در که میدرحالی

ترین کار بود و به چرایی انجام این کار، اهداف، دالیل، همدستان وي و سایر موارد که عاقالنه
مصاحبه با مدیران (» نظر کردند؟گردد، صرفروشنگري افکار عمومی جهان کمک شایانی می

جمعی، ترین وسایل ارتباطويکه امروزه آمریکا قازآنجایی). 1/7/90آسوشیتدپرس ارشد
تواند باور هاي اطالعاتی ـ امنیتی و وسایل نظامی در جهان را دارد، چطور عقل سلیم میسیستم

هاي مهم جهانی حمله کند که دو هواپیما به همین راحتی در مرکز نیویورك به یکی از سازمان
م؟ نهایتاً معتقدم که باید کند ولی هیچ واکنشی از سوي سیستم راداري، نظامی آمریکا نباشی

هاي اسناد ریاست مرکز پژوهش(عاملین این حادثه شناسایی، محاکمه و مجازات گردند 
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شدن فرهنگی دهد که جهانیخوبی نشان میسخنان فوق به). 118ـ 117: 1390جمهوري، 
هایی امروزه مطرح چگونه به افزایش قدرت تحلیل افراد در جهان کمک نموده و دیدگاه

لذا در فضاي جدید . توانیم پیدا نماییمگردد که درگذشته کمتر مصادیقی براي آن مییم
کنند ادبیات هاي واگرا سعی میشدن فرهنگی به مدد افزایش قدرت تحلیلی افراد، دولتجهانی

رسانی سویه اطالعخویش را تبدیل به ادبیات جهانی ساخته و سایرین را نسبت به جریان یک
دهد که هر اتفاق سپتامبر نشان می11نژاد از گذشته از این مسئله تفسیر احمدي. دهوشیار سازن

ارتباط با تغییرات حاصله در کل نظام نیست و این سیستم است که ظاهراً طبیعی در این جهان بی
اي طبق اصل خودسازمانی براي حفظ نظم ذاتی خود در شرایط آشوبناك پیوسته تغییرات تازه

.کندرا تجربه می

هاافزایش و تعدد گروه
هاي سیاسی زده از نگاه روزنا افزایش و تعدد گروههاي بروز جهان آشوبیکی از مصداق

آنچه به . شدن رشد نمودند و همچنان در حال تکثیر هستندها در بستر جهانیاین گروه. است
ی و یافتن همدیگر در هاي اطالعاتی و ارتباطکند فناوريها کمک میگیري این گروهشکل

هاي تروریستی از یک جغرافیاي خاص مثال اگر درگذشته گروهعنوانبه. سراسر نقاط جهان است
آوردند امروز شاهد آن هستیم که با یک فراخوان داعش شهروندانی از سراسر کره زمین سر برمی

ها ین شهروندان از آنهایی که اشاید دولت. شونداي دورهم جمع میهمدیگر را یافته و در نقطه
توانند مانع ها را با مشکل مواجه کنند اما نمیپیوندند بتوانند بازگشت آنخارج و به داعش می

ها را در جامعه خود توانند همفکران آنراحتی نمیها گردند و حتی بهپیوستن اعضاي جدید به آن
پیوسته در حال زایش هستند و ها زده موردنظر روزنا این گروهدر جهان آشوب. شناسایی کنند

اي به هاي تازهها گروههایی داشته باشند اما پیوسته از دل آناگرچه ممکن است در ظاهر مشابهت
هایی مصداقی از ظهور چنین گروه... آیند جیش االسالم، احرار الشام، جبهه النصره ووجود می

در چنین . گردندا یکدیگر میاست که حتی همدیگر را نیز تحمل نکرده و گاه درگیر جنگ ب
گیرند در عرصه اي شکل میهاي گریز از مرکز تازهمحیطی که در داخل کشورها پیوسته گروه

این . شدن فرهنگ و پیامدهاي آن راضی نیستندکنند که از جهانیهایی ظهور میجهانی نیز دولت
دهند، دستور کار خاص ها که گاه شکل گروه به خود گرفته و تشکیل یک جبهه فکري میدولت

نژاد مثال بارز این ایران دوره احمدي. نمایندخود را پیش برده از نظم حاکم برجهان متابعت نمی
گراها در در این دوره ایران به حلقه کشورهاي امریکاي التین که با موج پیروزي چپ. قضیه است

ده بودند نزدیک و جبهه داري روي آورهاي ضد سرمایهبار دیگر به اندیشهاین کشورها یک
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شدن فرهنگ از منظر رئیس دولت نهم و دهم، جهانی. جدیدي براي استکبارستیزي تشکیل داد
بیشتر ماهیتی امپریالیستی و پروژه محورانه دارد چراکه واقعیت آن گسترش فرهنگ مصرفی 

. هارهنگي فهاي همهشدن بستر براي شکوفایی توانایی و ظرفیتداري است تا فراهمسرمایه
بایست سبک مدیریتی جدیدي براي سامان زندگی می«رو با رویکردي انتقادي معتقدند ازاین

ي داخلی و خارجی بر مبناي محوري، اصالح و تغییر مدیریت در عرصهبشریت در قالب عدالت
عنوان بهترین گرایی و دیپلماسی عمومی بهمشارکت و مدیریت همگانی، اخالق و معنویت

یو ممکن براي تأمین امنیت و ثبات واقعی در زندگی بشریت در دستور کار قرار گیرد؛ آلترنات
بندد و عدالتی از جهان، رخت برمیطلبی، بیچراکه با واردکردن این مفاهیم زورگویی، سلطه

» شودعنوان یک ارزش انسانی نهادینه میگرایی و خدمت به همنوع بهمهرورزي، صلح
بر همین مبنا از نگاه این دولت ). 20ـ 21: 1387ریاست جمهوري، هاي اسنادمرکزپژوهش(

براي ایجاد و . شدن فرهنگ استواسطه حاکمیت جهانیمشکالت حاکم بر بشریت امروز به
:تحقق یک آلترناتیو مناسب براي سامان زندگی توجه به موارد ذیل ضروري است

ویژه پس از ه دولت این سیاست بهطبق دیدگا:و ایجاد کانون بحرانجوییسلطه- 1- 3-3
عنوان معیار اصلی در جهان، حاکم شدن ثروت و قدرت بهپایان جنگ جهانی دوم با مطرح

اند از طریق فشارهاي سیاسی، تبلیغاتی و گران همواره سعی کردهکه سلطهطوريگردیده، به
ي اقوام و قبایل در لفافهافکنی و اختالف میان مردم،هاي امنیتی، تفرقهاقتصادي، ایجاد بحران

. وسایل قانونی و مشروع به اهداف نامشروع خود دست پیدا کنند؛ اما این جریان باید تغییر کند
هاي مختلف هاي نوین ارتباطی فرصتی است تا به مدد آن گروهشدن فرهنگ و فناوريجهانی

براي دولت . آن بایستنداي واحد در برابر معترض به چنین نظمی یکدیگر را بیابند و در جبهه
اي از نزدیک بودن ظهور و برقراري نظمی در سیستم خود نشانهنهم اگرچه ظهور بحران و بی

.درآمد چنین نظمی اصل خودسازمانی نظریه آشوب استنظم نهایی است اما پیش
عدالت، ها براي گسترشبااینکه این سازمان:المللیاي ـ بینهاي منطقهناکارآمدي سازمان

اند، اما به دلیل تأثیرپذیري از عنصر قدرت و امنیت و صلح پایدار در کشورهاي جهان بناشده
اند؛ ي اصلی خود را فراموش کردهزور محوري حاکم برجهان، کارایی و عمل کردن به وظیفه

ه ي کشورها، از طریق استفادعنوان ضامن صلح و امنیت براي همهکه شوراي امنیت بهطوريبه
. ها گردیده استعدالتی محض و تضییع حقوق مسلم ملتي بیاز حق وتو خود آفریننده

خوبی در جهان شده در نظریه آشوب بهدهد اصل خودمانایی اشارهشرایط کنونی نشان می
هاي در حقیقت هرکدام از اجزاي سیستم خصلت. کندزده یادکرده روزنا خودنمایی میآشوب

آنکه حال. کنندحرکت می) مقاصد غرب(سوي مقصد واحدي رفته و بهکل سیستم را به خود گ
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.چنین نظمی به عقیده دولت نهم و حامیان آن مطلوب نیست و باید فروریخته شود
:داريفرهنگ سرمایهبا حاکمیت هاي الهی ـ انسانییافته به ارزشهجوم و هجمه سازمان

ترین بنیاد انسانی، نهاد خانواده است که کانون مقدسترین وباارزش«هاي دولت نهم طبق دیدگاه
ها ي بشري و بستر شکوفایی عاطفههاي آیندهپاك عشق، صمیمیت و محیط امن براي تربیت نسل

ي دشمنان انسانیت و یافته از ناحیهي سازمانو استعدادها است، امروزه شاهد یک هجمه
را باقدرت رسانه و ثروت جهت فروپاشی این گچپاولگران اقتصادي از طریق سبک زندگی مادي

در نهایت ) 183ـ 186: 1389اسناد ریاست جمهوري، هايمرکز پژوهش(» نهاد اصیل هستیم
- نفس، ترویج روحیههاي بومی ـ سنتی و تغییر خودباوري و عزتي فرهنگهدف اصلی، استحاله

ست تا زمینه چپاول و غارت ها اعنوان یک ارزش در میان ملتي تقلید گرایی و مصرفی به
اگرچه چنین مقصودي . مستقیم و غیره مستقیم منابع طبیعی و انسانی را در این کشورها مهیا کنند

که طبق نظریه آشوب تمامی اجزاء یک سیستم یک شود اما ازآنجاییگاه به زبان آورده نمیهیچ
یرین نبود آن را جبران گیرند و حتی در صورت نقص یکی از اجزاء، ساهدف واحد را پی می

سوي چنین مقصدي در حال حرکت است؛ بنابراین باید این نظم نامطلوب را کنند جهان بهمی
گیري از فناوري اطالعات و بانظمی جدید جایگزین ساخت و براي این کار مرحله اول بهره

ر جهان هاي مختلف در سراسها و مرحله دوم بسیج گروهسازي واقعیتارتباطات براي شفاف
شدن فرهنگی هر براي انجام این کار هیچ جاي نگرانی نیست زیرا طبق دیدگاه روزنا جهانی. است

.دو ابزار را در اختیار نسل کنونی قرار داده است
سوادي، فاصله فقیر و غنی و محرومیت از بهداشت در اغلب نقاط گسترش فقر، بی

منابع طبیعی ـ انسانی و سایر معادن زیرزمینی و درصد 80تا 70که نزدیک به درحالی: جهان
گرفته است اما به یغما بردن این منابع ي آفریقا، آمریکاي التین و آسیا قرارقیمتی در سه قاره

ي فقیر و غنی در روز فاصلهصورت مستقیم و غیره مستقیم روزبههاي چپاولگر بهتوسط قدرت
100تشرشده توسط سازمان ملل روزانه حدود طبق آمارهاي من. یابدسطح جهان گسترش می

اند، نسبت برخورداري میان میلیون نفر در فقر مطلق980گذارند و میلیون نفر گرسنه بر بالین می
50ومیر در جهان یعنی روزانه سوم مرگبرابر رسیده است یک40فقیر و غنی در برخی نقاط به 

همه این شرایط گویاي ) 97: 1393حمودي رجا، م(هزار نفر ناشی از عوامل مربوط به فقر است 
نظمی که اگرچه شرط الزم ظهور منجی است اما براي بی. داده در سیستم استنظمی رخبی

بر همین اساس باید اصالح ساختار سازمان ملل و . مقابله با آن باید به پا خاست و سکوت نکرد
مؤثر در مناسبات جهانی، اصالح طرف،تبدیل آن به یک سازمان روزآمد کامالً مردمی، بی

هاي بومی ها و سنتها، ارزشروابط اقتصادي، اخالقی و ساختار فرهنگی بر مبناي احترام هویت
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ها، توانند کمال و تعالی انساني سعادتمند که میعنوان ستون فقرات جامعهـ محلی و انسانی به
هاي آینده را تأمین کند، مهیا گردد لها و ر و تضمین زندگی مرفه براي نسشکوفا شدن استعداد

هاي متنوع فوق از سوي طرح دیدگاه). 2/7/88:نژاد مجمع عمومی سازمان مللسخنان احمدي(
هاي مختلف در گرفته در گروهدولت نهم باعث گردیده تا از فضاي تنوع و تکثر شکل

و ضد لیبرالیستی داريکشورهاي گوناگون براي یارگیري استفاده نموده و جبهه ضد سرمایه
درصدي 99اي پرس تی وي ایران از جنبشش حمایت و پوشش رسانه. خود را تقویت نماید

.گرفتشدن در همین راستا صورت میعنوان نمادي از مخالفت با جهانیوال استریت آمریکا به

اجتماعی_هاي سیاسی کاهش اقتدار رهبران گروه
ها همچون دیگر دولت. ها را به فرسایش برده استر دولتشدن بیش از هر چیز اقتداجهانی

ها در عرصه داخلی توان کنترل همه امور را ندارند تنها دولتنه. گذشته مرجع یگانه امور نیستند
به گفته روزنا اگر سیاست را . هاي بزرگ نیز قادر به کنترل همه شرایط نیستندحتی قدرت

شهروند، سیاستمدار، تروریست، گروه نفوذ، –یک بازیگر نهایی بدانیم که در آمجموعه فعالیت
سعی در - المللیهاي بینساالري، حکومت، کشور، کارگزاري فرامرزي یا سازماندستگاه دیوان

دارند در این تغییر دادن یا حفظ الگوي رفتاري دیگرانی دارد که ازنظر کارکردي با او فاصله 
انگیزند، هایی که برمیها و انواع پاسخگونه فعالیتنهاي مختلف ایصورت بررسی دقیق شکل

این کنترل ) 253: 1384روزنا، (توان مناسبات کنترل نامید این تعامالت را می. حائز اهمیت است
رفتارهاي ایران در دوره ریاست . زده کنونی در حال از دست رفتن استدر جهان آشوب

از . ت رفتن مناسبات کنترل و کاهش اقتدار استنژاد مصداق بارز از دسجمهوري محمود احمدي
طلب و ثروت محور است که فاقد ومرج، قدرتالملل، یک نظام هرجنگاه این دولت، نظام بین

گر است؛ بنابراین هنجارهاي هاي سلطههرگونه اقتدار مرکزي جهت کنترل رفتار و کردار دولت
بعیض، نژادپرستی در راستاي تأمین منافع و حاکم را کامالً ناعادالنه، نامشروع و نماد عینی ت

در همین رابطه رئیس ). 237: 1389دهقانی فیروزآبادي، (داند اهداف کشورها و گروه خاصی می
بایست با حساسیت ویژه، با ویروس مخرب تمامی ساختار سازمان ملل می«دولت معتقد است 

ها بیش از گذشته به مخاطره افتاده تی ملتگرایی مقابله نماید؛ امروزه امنیت روانی و زیسجانبهیک
است؛ ترکیب شوراي امنیت باید از توازن منطقی و دموکراتیک برخوردار شود و در صورت 

ها، صلح و آزادي واقعی برجهان ي قارهپذیرش اصل عضویت دائم تعدادي از کشورها از همه
.)1387غریبی، (» شودحکمفرما می

ي رئیس دولت نهم و دهم عدالت محوري یک نظریهدر نوع نگرش حاکم بر ذهنیت
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ها و بایدها سروکار دارد و با این مفهوم است که گرایانه نیست بلکه این مؤلفه با هستآرمان
هاي داخلی و گردد؛ از همین رو در اغلب سخنرانیپذیر میالملل امکاندرك روابط بین

ها، مشارکت و تفاهم ملت و امید ملتخارجی خود عدالت را یک اصل بنیادین، نقطه اتکا و
گري ها جهت حاکم کردن صلح و آرامش جهانی، نظم پایدار، از بین رفتن ریشه سلطهدولت

) 1384نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی احمدي142: همان(در نظر داشت 
الملل از ستیز با نظام بیناما باید گفت به اعتقاد رئیس دولت نهم این رویه به معناي استقبال

منزله افزایش تعامل با دنیاي خارج و ایجاد ائتالف براي تعمیق عدالت نیست، بلکه برعکس به
آمیز گرایی، زور محوري و حاکم کردن روابط صلحجانبهالملل، نفی یکدر عرصه روابط بین

: 1388صادقی، (ت و احترام متقابل به حقوق و حاکمیت یکدیگر در سطح منطقه و جهان اس
نهاد فراملی در جهت عنوان یکدر ابتدا سازمان ملل به«گوید وي در همین رابطه می). 303

ها تحقق عدالت، صلح، آزادي تأسیس شد تا در سایه آن پیشرفت، رفع فقر و محرومیت، بحران
ا محقق تنههاي سیاسی ـ اجتماعی براي همگان محقق گردد اما؛ این آرمان نهو سایر تبعیض

روز بر تعداد فقیران افزون و اقلیت ثروتمند هاي جهانی روزبهنگردید بلکه طبق آمارهاي سازمان
5/2گردند، چنانچه حدود سه میلیارد نفر در جهان باروزي کمتر از روز ثروتمندتر میروزبه

درصد 40کنند، ي غذا در روز زندگی میدالر و بیش از یک میلیارد آن بدون حتی یک وعده
درصد درآمد دنیا را 75درصد ثروتمندترین افراد 20درصد درآمد 55فقیرترین جمعیت جهان 

حل یابی شود که علت چیست و راهدر اختیاردارند و هزاران موارد دیگر؛ درنتیجه باید ریشه
.)41ـ 40: 1390هاي اسناد ریاست جمهوري، مرکزپژوهش(» اندکدم

دو یا سه جهان رفتارهایی مشابه ایران امروزي از بازیگران درجه یکی از19و 18اگر در قرن 
کرد؛ اما امروزه عنوان ابرقدرت وقت تجربه میداد واکنش تند و خشن انگلستان را بهخود بروز می

هاي آمریکا براي فشار بر ایران نتوانسته تغییري در رفتار ایران یک از تالششاهد آن هستیم که هیچ
رغم شدیدترین نژاد بر اقدامات مقاومت محور بهدر مورد اصرار دولت محمود احمدي. ایجاد نماید

هاي الهام گران هنجارها و آموزهاغلب تحلیل. هاي گوناگونی صورت گرفته استفشارها تحلیل
گرفته از فرهنگ اسالمی ـ شیعی و ایستارها و ادراکات موجود در فرهنگ سیاسی ایران را عنصر 

از سوي دیگر گروهی عوامل منطقه و ) 155ـ 161: 1390رسولی ثانی آبادي، (انند دپررنگ می
شدن بعد اهللا و حماس با اسرائیل و مطرحهاي حزبالمللی چون اشغال افغانستان و عراق، جنگبین

برخی ). 87ـ 90: 1393محمودي رجا، (کنند الملل را مطرح میفرهنگی یا جنگ نرم در سطح بین
الملل حاکم است و هیچ اقتدار مرکزي ر دارند در عصر حاضر که آنارشی بر روابط بیندیگر اصرا

المللی وجود ندارد تنها رویکرد مقاومت محور و جهت تضمین و اجراي قوانین و هنجارهاي بین
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تواند حقوق، پیشرفت و دستاوردهاي قوي جهت تثبیت ي مردم است که میتقابلی با همکاري همه
هاي فوق تغییري پذیرش هرکدام از تحلیل). 20ـ 1387:25دالور پور (م در برداشته باشد و تداوم نظا

در عصر » هاي سیاسیکاهش نقش رهبران گروه«درنتیجه حاصل نخواهد کرد و آن اینکه طبق اصل 
نژاد مخاطبان اصلی خود را صرفاً در رهبران احمدي) ورزدکه روزنا بر آن تأکید می(زده آشوب
هاي نمود در کلیه فرصتکرد و سعی میها نزدیک میکرد او خود را به تودهجستجو نمیجهان 
هاي ضعیف و ها برقرار نماید؛ زیرا این تودهشده در سفرهاي خارجی ارتباط مستقیم با ملتحاصل

شدن فرهنگی بیشترین آسیب فقیر جهان هستند که نظم مطلوب آینده را خواهند ساخت و از جهانی
.اندیدهرا د

هاي افرادتعدد نقش
تر باشد، تر و پیچیدهبرند، صنعتیاي که افراد در آن به سر میهر چه جامعه«به گفته روزنا 

تر هاي آنان فزوندارند بیشتر و احتمال تعارض و همپوشی میان نقشهایی که بر عهدهتعداد نقش
هاي شهروندان گیريوجب تغییر سمتهاي دوران پساصنعتی مبر این اساس پویش. خواهد بود

ها و هایی که اولویتتالقی نقش. داده استشده و آنان را در کانون صحنه جهان جاي
اي گذارند که کند سبب شده آنان پا به عرصههاي متعارضی را از شهروندان طلب میپایبندي

ه در مقام عضو در عمل افراد چ. فرایندهاي آبشارگون آشوب در آن در حال شکوفایی است
هاي فروملی، ها، گروهها، حکومتها و چه در مقام شهروند به عرصه نبرد و رقابت دولتگروه

هاي فرامرزي بر سر جلب پشتیبانی و وفاداري آنها مبدل ها و اتحادیهالمللی، رژیمهاي بینسازمان
راحتی گذارند که بهمیهایی را پیش روي آنها اند؛ از همین رو هر یک از این رقبا گزینهشده
آیند و هم چالشی براي گیري دگرگونی جهانی میشان گرفت و هم به کار اندازهتوان نادیدهنمی

هاي عمومی و رؤساي گذشته از شهروندان عادي مقام.)290: 1384روزنا، (»ثبات جهانی هستند
یی که در مقام هاافزون بر نقش. دارندهاي متعددي بر عهدههاي خصوصی هم نقشسازمان

ها ها و خرده نظامهایی در انواع نظامشان آنها را واجد مسئولیتشهروند دارند، جایگاه رسمی
جمع باشند توانند با یکدیگر همپوشی داشته باشند و هم غیرقابلهایی که هم میکند، مسئولیتمی

ارز گفته فوق روزنا نژاد را مصداق بدوران ریاست جمهوري محمود احمدي) 291: 1384روزنا، (
گرا، انقالبی، ارزشی ما با ریاست جمهوري روبرو هستیم که خود را یک اصول. توان ذکر کردمی

جمهوري انتظار داند از چنین رئیسو انقالب اسالمی می) ره(هاي امام خمینی و متعهد به آرمان
شدن به جهانیتعارض بیشتري نسبت- سید محمد خاتمی- رود به نسبت سلف پیشین خودمی

ها و مذاهب هاي آن در جهان همچون مشروع جلوه دادن فرقهفرهنگی نشان دهد و با مصداق
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زدگی به استدالل حق انتخاب و خودساخته، توهین به مقدسات به بهانه آزادي بیان، رواج مصرف
از سوي دیگر طبق قانون اساسی ایران ریاست جمهوري موظف . پاسخ مناسب دهد...حیات و
قانون اساسی را در سیاست خارجی پیاده 154تا 150گرفته اصول واسطه نقشی که برعهدهاست به

را از ... بخش، صدور انقالب، مبارزه با ظلم وهاي آزادياین اصول حمایت از جنبش. سازد
جویی مواردي که سیاست خارجی دولت را به رویارویی با سلطه. نمایدجمهور مطالبه میرئیس
ها، حمایت از مردم شیعه بحرین در برابر دولت اهل ا در جهان، ظلم اسرائیل بر فلسطینیامریک

اهللا، جنگ ي حزبروزه33بر همین اساس ایران در جنگ . دهدسوق می...تسنن حاکم بر آنها و
نژاد احمدي. ها حمایت کردشدت و جدت از آني حماس علیه اسرائیل، بهروزه8و 22

ما همواره باید کنار مظلوم باشیم، ما با مناسبات موجود حاکم بر جهان «: گویدباره میدراین
توانیم با آن اي در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادي، سیاسی باشد، ما نمیمخالفیم، هر جا نظام ظالمانه

.)207: 1389دهقانی فیروزآبادي، (» کنار بیاییم
گرفته هایی که در پیشواسطه سیاستهها بر دولت خود بزمان دولت با فشار تحریمهم

مواجه است و مشاورینی همچون اسفندیار رحیم مشایی را در کنارش دارد که از دوستی با ملت 
و براي برقراري روابط با امریکا به افراد و بازیگرانی همچون هوشنگ ! گوینداسرائیل سخن می

عنوان نقطه است که روزنا از آن بهجاییها هماناین تناقض نقش. جویندامیر احمدي توسل می
شود، وجود ازجمله شرایطی که موجب بروز آشوب می«به عقیده وي . بردآشوب نام می

نظر از اینکه گروهی در هر جمع قطع. هاي تردیدآمیز و متعارض استمایهسناریوها یا نقش
یی که جمع را منسجم المللی، ازجمله پیوندهاکوچک باشد یا شهر یا دولتی ملی یا نظامی بین

هاي مشترك است اي از کنش نامهسازد مجموعهدارد و آن را قادر به بازتولید خود مینگه می
کند چه کسانی در جمع از مشروعیت و اقتدار برخوردارند و هنگام اعمال که مشخص می

ین کار را ربط باید چگونه از خود واکنش نشان دهند و عمالً چگونه اهاي ذياقتدار، همه طرف
ها وارد خودآگاه افراد خواهند کرد؛ ولی وقتی مشروعیت در تردید قرار گیرد کنش نامه

. شود که متضمن عدم متابعت و تغییر حس مشروع انگاري استهایی مطرح میشود و نقشمی
هایشان دهی تالشدر این مرحله ممکن است جمع دچار بحران شود؛ زیرا مبناي اصلی سازمان

هاي دیگر هایی شده که خود را به کنش نامهگردیده و این امر منجر به بروز تنشمتزلزل 
خوبی در رفتار دولت نهم و دهم ها بهاین تنش.)299: 1384روزنا،(»کنندها تحمیل میجمع

دهد گاه شدن فرهنگی سر میحال که دولت شعار مقابله با جهانیشود درعینمشاهده می
.رد که چندان سنخیتی با شعارهایش ندارددااظهاراتی را بیان می
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گیرينتیجه
ي اغلب شالوده. عنوان یک پارادایم اصلی در سطح جهان مطرح گردیده استشدن بهجهانی

این . گردنددانند؛ چراکه سایر ابعاد در صورت تحقق این بعد فراهم میاصلی این جریان را فرهنگی می
ها و پایان پذیرفتن دوران انحصارمحوري و برتري کر و فرهنگشدن اندیشه، فجریان مدعی جهانی

ي ذاتی یک فرهنگ بر سایرین و از سوي دیگر فراهم شدن بستر مناسب براي حضور و نشو نماي همه
داده در سطح جهان این تناقضات پنهان آن افشا شده است؛ هاست؛ اما با تحوالت رخفرهنگ و هویت

اي اتخاذ رویکردهاي گوناگون از سوي دولتمردان کشورها جهان فراهم همین موارد بستر الزم را بر
کند و زده صحبت میشدن از مفهوم سیاست در جهان آشوبروزنا در رابطه با جهانی. کرده است

که برخی کشورها مناسبات حاکم بر نظام جهانی را معتقد است درجهان چندمرکزي و واگرا ازآنجایی
اند از کنند، در درجه اول در تالشو شرایط حاکم برجهان را آنارشی تلقی میآمیز ناعادالنه، تبعیض

هاي متعدد به این ساختار و اقتدار جهانی حاکم، پایان دهند؛ از سوي طریق تشکیل ائتالف و گروه
وگو و تعامل کارایی آمیز، گفتدیگر معتقدند در مقابل زور و جریان حاکم ناعادالنه، روابط مسالمت

.طور که بایدوشاید پایبند نیستندد؛ بنابراین به رویه و هنجارهاي حاکم آنندار
بر مبنا نوع نگاه حاکم برجهان بینی دولت نهم و دهم، سیاست تعامل و همگرایی با جریان 

رغم تمامی اقدامات به2001سپتامبر 11پذیر نیست چراکه در جریان حمالت شدن امکانجهانی
یران در جهت محکوم کردن گروه تروریستی، اعالم آمادگی هرگونه مثبت از سوي مقامات ا

اي ـ دهنده و حامی اصلی تروریسم منطقهپرورشگانهها، اتهامات سهکمک براي دستگیري آن
هاي کشتارجمعی یابی به سالحالمللی، مخالفت با روند صلح در خاورمیانه و تالش براي دستبین

نطقه بوده است؛ از سوي دیگر دنیاي غرب همواره با مطرح کردن بازخورد آن در سطح جهان و م
هاي شدید و نقض حقوق بشر در ایران، اقدامات دست جمعی و هماهنگ شده در قالب تحریم

ي کشور را متوقف کنند؛ از همین رو اند حرکت و مسیر پیشرفت و توسعهظالمانه سعی کرده
ید در داخل و خارج براي تغییر وضع موجود ضرورت تحقق و ایجاد یک آلترناتیو قوي و جد

این دولت تالش کرد قوانین و قواعد حاکم برجهان را بر مبناي نگاه هویت محور . ضروري است
محوري، دفاع از مظلومین جهان، مبارزه با ایستادگی، عدالت: هایی چونانقالبی ـ اسالمی با مؤلفه

خواهی، ناعادالنه و محوري، استقاللمصلحتاستکبار و استعمار جهانی، عدم اعتماد به غرب،
آمیز جلوه دهد و براي اصالح و تغییر وضع موجود، عدالت و مدیریت جهانی را مطرح کرد، تبعیض

مطابق نظریه . الملل رویکرد واگرایی و تقابلی را اتخاذ نمودبنابراین نسبت به ساختارهاي کالن بین
نظمی و سوي بیشدن فرهنگ را بهاز جهانیآشوب اگرچه دولت نهم شرایط کنونی ناشی

.مشاهده استنظمی حداقلی از نظم قابلبیند اما در دل این بیومرج میهرج
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