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 با تسنیم: ی مشروحوگوویژه نامه تحول در نظم جهانی/عباسی در گفت

تواند فقط ایران می /کشدبه چالش میرا سال سیطره مدرنیته  022جدید جهانی افزار نرم

 رائه کنداایدئولوژی جایگزین نئولیبرالیسم را 

زندو اول را میدر نظم آینده، قدرت نرم حرف رئیس مرکز بررسی های دکترینال معتقد است: 

اصالت با قدرت نرم است و باید دید که چه کشوری ذیل قدرت نرم متد و روش متفاوتی برای 

 اداره جهان ارائه می کند.

 

 که کنند اریک است، این گویندمی هاآمریکائی که نوینی نظام این" تسنیم، خبرگزاری سیاسی خبرنگار گزارش به

 آن قراراست پی در آمریکا که نوینی نظم. بفهمند وارونه را حقایق و کنند فکر خواهند،می آنها که طورآن دنیا همه

 غربی هایقدرت آن از پس و آمریکا آن رأس در که است بزرگی امپراطوری معنایبه و هاملت تحقیر متضمن است،

 ."است غرب فرهنگ سلطه پذیرش معنایبه ــ است آن منادی آمریکا که ــ جهانی جامعه به بازگشت. است
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 از آنچه قطب و اساس این بر فرمودند؛ تأکید جهانی نوین نظم خصوص در انقالب معظم رهبر که بود مهمی نکته این

 ماهیتی، ویتی،ه ابعاد در بلکه بندیقطب حیث از تنهانه جهان برای آمریکایی پیچینسخه شود،می استخراج نظریه این

 کاییآمری سفارشات حقیقت؛ در. است شده مخدوش ابزاری و کارکردی حیث از نیز و جهان در گریکنش ادبیات

 قسیمت الملل،بین نظام زیرین هایبخش برای متحده ایاالت محوریت و رأس با شکل، مخروطی هندسی قالب در که

 وندهایر برای گذاریسیاست نتیجه، در و داده مسطح فضایی به را خود مخروطی شکل جدید، دوره در کرد،می کار

 نیز اهملت. گیرد قرار بررسی مورد هاملت میان آرامیبه و یکسان سطحی در که رودمی سو و سمت این به جهانی،

 جهانی دوقصن مانند المللیبین اصطالحبه هایسازمان مانند هژمونی نمادهای به وابستگی که دریافتند اندک اندک

 عنوانهب لزوم مواقع در هاسازمان این بلکه ندارد، مثبتی اثر ملت جانبههمه رشد جهت در تنهانه جهانی، بانک و پول

 .کندمی استثمار را وابسته کشورهای و عمل جهانی سلطه بازوی و ابزار

 سیاسی زرگب هایقدرت ظهور با آن آثار و گرفته قرار تأکید مورد اخیر دهه در شرق معاصر اندیشه در تنهانه نکته این

 "یسینجرک" کهچنان دارند اذعان نکته این به نیز آمریکایی رئالیست پردازان نظریه که است، مشهود اقتصادی و

 در بنیادگرا نظامیانشبه است، داخلی جنگ در لیبی: »گویدمی گشوده اعتراف به لب ژورنال استریت وال در کارکهنه

 عالوه و ستا گرفته قرار شدن فلج آستانه در افغانستان جوان دموکراسی و اندعراق و سوریه در خالفت کردن بنا حال

 شده تقسیم همکاری و عموم برابر در اتهام تبادل به هم چین با رابطه و شده ظاهر دیگر بار روسیه با اختالفات هااین بر

 .است شده مواجه بحران با بود غربی هایانگاره اساس که نظمی مفهوم. است
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 بررسی به مللالبین روابط کارشناسان با ویژه وگوهایگفت و هاگزارش سلسله در تسنیم خبرگزاری راستا همین در

 .است پرداخته جهانی قدرت هندسه اندازیپوست این ابعاد

 استراتژیک ائلمس کارشناس و دکترینال هایبررسی مرکز رئیس عباسی حسن دکتر دیدگاه وگوها،گفت این ادامه در

 .شدیم جویا تحول این گیریشکل پیرامون را

های سطوح است که به طور تخصصی روی دکترینمرکز بررسی های دکترینال کند مرکزی که عباسی آن را اداره می

در  ت،اسدر کشور و جهان اسالم از این حیث و تنها مرکز تخصصی کند میالملل کار مختلف کشور و حوزه بین

در  DCDC مرکز در ایاالت متحده یا (tradoc) "کمرکز ترودو"های الیتشباهت زیادی به فعآن واقع فعالیت 

 دارد. انگلستان

های مختلف ها به طیفگیری تبیین دکترینجهتو ها در سطوح مختلف است تبیین دکترینبر تمرکز این مرکز وظیفه 

های در سطوح مختلف مانند حوزهنیز ها گردد و این حوزهاقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی برمی

است و تنها مرکزی  "هرم جامعه هجری"، پروژه اصلی مرکزشود. سازی و نظام سازی بررسی میسازی، دولتملت
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سازی سازی و ملکسازی، نظامسازی، دولتسطح ملت 4سازی هر که به طور تخصصی در خصوص جامعهاست 

شناسی در است و از این حیث هم در آینده 1444 آن،و افق دور  1414سال این مرکز . افق واسط کندمی فعالیت

 .شودمی ساله محسوب 05های پژوهی در افقکشور و جهان اسالم، تنها مرکز آینده

 

 غربی نظم تقابل همیشه گذشته سال 0555 طول در جهانی نظم فرایند در است معتقدهای دکترینال رئیس مرکز بررسی

 و دارد وجود روم و ایران امپراطوری تقابل در یا هومر دیدگاه در بار یک امر، این مصداق است، داشته وجود شرقی

 با زنی اکنون هم کندمی بروز آمریکا و شوروی هایجنگ در جدید دوره در و آیدمی پدید صلیبی جنگهای در یا
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 نظم عمالً. است شده جایگزین تقابل این در اسالم مدرن، جهان در قدرت شدن پارچهیک و شوروی رفتن کنار

 تعریفکه  نیم،کمی تعریف جغرافیا و زمین روی ژئواستراتژیکی و ژئوپولیتیکی ماهیت بااز یک دیدگاه،  را جهانی

 ظریاتن که کنیممی بحث تمدنی مباحث بر ناظر جهانی، نظم درخصوصاز یک دیدگاه نیز . است جغرافیامحور ما

 آمیزمسالمت تیزیسهم و هاتمدن اتصال بر مبتنی جهانی نظم یعنی دهد؛می نشان برجسته را خود "هانتینگتون ساموئل"

 تقابل تا ستا هاایدئولوژی بر مبتنی که بینیممی فرهنگی نظم را جهانی نظم ،تراولی حالت در اما ها،تمدن تقابل یا

 .کنیم بررسی را یکدیگر با هاایدئولوژی

 گذرانید:را از نظر می ی تفصیلیوگوگفتبخش نخست از مشروح این 

*تسنیم: آقای دکتر عباسی؛ تعریف شما از نظم جهانی چیست و اصوال به نظم جدید و نظم قدیم از چه منظری نگاه 

 می کنید؟

 ،تعراق و آمریکا در کوینفت جنگ و همچنین،  ای که شما داشتید پس از فروپاشی شورویعباسی: طبق اشاره-

ها افتاد و بوش پدر این مفهوم را مطرح کرد و در همین حال، شوروی بر سرزبان (new world order)مفهوم  

و امپراطوری شرق عمال بدون هیچ جنگی فرو یرامون فدراسیون روسیه شکل گرفت کشور پ 10محو شده و حدود 

در که  ت کندفضا را تثبی پاشید و با رخدادهایی مانند کودتا علیه گورباچف، یلتسین توانست صحنه را مدیریت و

 نهایت، پروژه جهان تک قطبی مطرح شد.

وژی در مقاله معروف پایان تاریخ، عمال از تک ایدئول "فوکویاما"جهان تک قطبی آنقدر خوشبینی ایجاد کرده بود که 

ای فراتر هلالملل یاد کرد. زمانی بحث ما نظم نوین جهانی از حیث یک کشور هست، اما زمانی یک مسئشدن نظام بین

 آید. کند پیش میاز یک کشور مثل آمریکا که یک تمدن را نمایندگی می
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دعی شد که مو رد ککنند مطرح فوکویاما مسئله ایدئولوژی برتر را که در دهه اخیر از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می

ایدئولوژی مارکسیسم، نازیسم و فاشیسم  سال، 155زند چرا که در طول ایدئولوژی لیبرالیسم، حرف اول و آخر را می

کرد نای برای لیبرالیسم محسوب رقیب ویژهرا اسالم برداشته است. او را در جنگ جهانی دوم و جنگ سرد از سر راه 

این حرف اول و آخر تاریخ است که لیبرالیسم جهان را اداره و  شود، تاریخ دیگر تمام میلیبرالیسمبا معتقد بود و 

 کند.می

مفهوم  بهدوم؛ نظام تک قطبی مفهوم تمدن و -نظام تک قطبی از حیث کشوریک مفهوم، س ما دو مفهوم داریم؛ پ

ه دارد این اتفاق پیشین آورد.تمدن و قدرت جهانی را به ارمغان می ،که در آن یک ایدئولوژیایدئولوژی لیبرالیسم، 

 دیدیم. شرقی -دوقطبی غربیبه صورت چرا که ما همواره نظم جهان را 

 کنید؟شرقی اشاره می-هایی از این نظم غربی*تسنیم: به مصداق

شهر -ولتد نظم غربی شرقی در دوره یونان باستان، بین تروا در ترکیه امروزی در شرق اژه عباسی: به عنوان نمونه؛ -

اب ایلیاد و کتو ها از اولین متن برجای مانده غربیبنابراین ، در منطقه غربی ایجاد شده بود شهر اسپارت-آتن و دولت
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روا، ت ،در ماجراهای افسانه ای ایلیاد و اودیسهشرقی که  -است، نظمی غربیقطبی بوده ، نظم جهان دواودیسه هومر

  کرد.غرب را مدیریت میو شهر آتن و اسپارت، شرق را 

 

تمدن غربی که تمدن یونان است و تمدن شاخص شرقی د، هخامنشیان هم ادامه داردر دوره شرقی  –تقابل غربی این 

وضوع ماشکانیان و سلوکیان و ایران و شرقی در دوره حمله اسکندر به -این نظم غربی .که امپراطوری هخامنشی است

 بیرون راندن اسکندر از ایران هم وجود داشت.

روز به رهبری ژولیوس سزار بود، سپهبد ام در امپراطوری رم و ایتالیایغرب  مرکزیت ثقلکه سال پیش  0505در 

، به عنوان و رم شرقی میان ایران-ولذا، تقابل غربیشود دهد و نظام دوقطبی تثبیت میسورنا شکست سختی به غرب می

 شرقی تا زمان ساسانیان هم ادامه دارد.-نماد غربی

 شود؟چارچوب ارزیابی میهای اسالم و مسیحیت در دوره قدیم هم در این جنگدر حقیقت، تسنیم: 
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بینیم الملل، نظم دوقطبی را به عنوان نظم شاخص میاله نظام بینچندصد س هدر زمان جنگ های صلیبی در یک دور

هم دوره ن از آبعد  المقدس ایجاد شده بود،کهم و مسیحیت بر سر نقطه کلیدی بیتهای اسالکه بر اساس آن، جنگ

، سال بعد از معاهده وستفالیا 055یا  055. تقریبا در گرفت معاهده وستفالیا شکلنظم جدید با صلح و مدرن آغاز شد 

بر  ها مبتنیساختار دولت آن پس،از گیرد و جای ساختار قبلی را میدارد که هایی ملت با چارچوب-مفهوم دولت

گیری جامعه با شکل 05ن در قررسیم که این نظم نوین م نوین جهانی میمرزهای ملی ایجاد شد و آرام آرام به نظا

، وارد پیروز جنگکشور  0گیری سازمان ملل و واگذاری حق وتو به س از آن در جنگ جهانی دوم با شکلملل و پ

گی دشرقی است که شوروی شرق را نماین-هم، باز یک نظام دو قطبی غربیاین نظم که شود پروسه جدیدی می

جایگزین  مریکاآو بلوک آبی به رهبری مشخص شده نگ قرمز سوسیالیستی با ر-کند و بلوک شرق کمونیستیمی

 . شودامپراطوری انگلیس می

هایی بود که صورت آمده از جنگاول و سازمان ملل در جنگ جهانی دوم بر یمشخصا جامعه ملل در جنگ جهان

دارای حق وتو ر کشور برت 0 گرفت وها شکل نی با آرایش پس از جنگگرفت و عمال مفهومی به نام نظم نوین جها

  .صاحب سالح اتمی شدندو پس از جنگ سرد، ساله  15دوره یک در  همگیدر سازمان ملل 

 از .شد ایجاد قطبیتک نظم شوروی فروپاشی با و کرد طی را سرد جنگ ساله 40 دوره یک جهانی نوین نظم عمال

 از پس و کرد مطرح را  (new world order)  مفهوم پدر بوش که داشت وجود فترت دوره یک 1995 سال

 در که شد منهدم القاعده، نام به و هاآمریکایی خود توطئه با دوقلو هایبرج ،0551 سال اواسط در سال 15  حدود

 اسالم نام هب دشمنی دیگر سوی و بود آمریکا آن سوی یک که کرد ایجاد را جدیدی قطبی دو نظام اتفاق این نهایت،

 همین و و این مبارزه دروغین با تروریسم هنوز هم ادامه دارد شد مطرح تروریسم علیه دروغین جنگی آنجا از و

 یا و دهن و چین اگر ،جهانی نوین نظم فراینددر  واقع در پس. دهدمی انجام سوریه به حمالتی آمریکا ،پیش روزهای

 سال 0555 طول مشخصا در ،بگذاریم کنار فریقاییآ تمدن درمصر را  و قدیم مریکایآ تمدن در مایاها و اینکاها

 امپراطوری ابلتق در یا هومر دیدگاه در یکبار امر، این مصداق است، داشته وجود شرقی غربی نظم تقابل همیشه گذشته

 بروز آمریکا و شوروی هایجنگ در جدید دوره در و آیدمی پدید صلیبی های جنگ در یا و دارد وجود رم و ایران

 گزینجای تقابل این در اسالم مدرن، جهان در قدرت شدن یکپارچه و شوروی رفتن کنار با نیز اکنون هم و کندمی

 . است شده

 ****نظم نوین جهانی؛ عرصه تقابل ایدئولوژیک
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 تعریف رافیاجع و زمین روی ژئواستراتژیکی و ژئوپلتیکی ماهیت با بار یک را جهانی نظم عمال

 بر اظرن جهانی، نظم درخصوص هم بار یک. است محور جغرافیا تعریف ما تعریف پس کنیممی

 نشان رجستهب را خود "هانتیگتونساموئل" نظریات که کنیممی بحث تمدنی تعاریف و مباحث

 اما ها،تمدن لتقاب یا آمیز مسالمت زیستی هم و هاتمدن اتصال بر مبتنی جهانی نظم یعنی دهد؛می

 تقابل تا تهاسایدئولوژی بر مبتنی که بینیممی فرهنگی نظم را جهانی نظم تراولی حالت در

 کنیم و ببینیم تقابل ایدئولوژی ها باهم کجاست؟  بررسی را یکدیگر با هاایدئولوژی

ی کره جنوبی و سنگاپور کشورهای شرقتایوان، کشوری کامال شرقی است مثل ژاپن، اما فرهنگ لیبرالی دارد یا 

الیسم هندوئیسم و بودیسم بهره ببرند اما در عرصه عمل نظام اجتماعی جهانی از لیبرشینتوئیسم، هستند که طبیعتا باید از 

م اکنون، هبندی را مشاهده کنیم هم همین تقسیم، ممکن است در جهان اسالم برندمیداری بهره یتالیسم سرمایهو کاپ

لی شان لیبرالیسم است. یا در ترکیه که شرقی است وکنند اما عمال ایدئولوژیمفهوم اسالم استفاده میت و قطر از امارا

 کنیم. الیسم و نئولیبرالیسم را مشاهده میعالقه دارد به اتحادیه اروپا بپیوندد، هم ایدئولوژی لیبر

لتیک و یاق سابق، ناظر بر ژئوپپس در واقع عمال نظم نوین جهانی بیش از آنچه که به سبک و س

ژئواستراتژی باشد و روی زمین تعریف شود و بیش از آنچه که برخالف نظر هانتیگتون، تمدن محور 

زیستی و یا تقابل تمدن ها را کنار هم مد نظر داشته باشد، بیشتر مفهومی ایدئولوژیک باشد و هم

اس اگر ظهور و بروز ایدئولوژی ها را در دهد، بر این اساست که تقابل ایدئولوژی ها را نشان می

ر چین، روسیه، رسیم که شاید کسی دزندگی و مناسبات اجتماعی مردم بررسی کنیم به این نکته می

آفریقای جنوبی، مکزیک و یا ایران زندگی کند اما ایدئولوژی او از لحاظ سبک زندگی ایدئولوژی 

را پذیرفته باشد پس اگر که به   American Lifestyleلیبرالیسم باشد و سبک زندگی آمریکایی و 

 سیاق پیشین بنگریم یک تعریف این است که نظم نوین جهانی را مبتنی بر جغرافیا تعریف کنیم، یک

دیدگاه این است که نظم را از منظر تقسیم تمدنی ببینیم و میان هر تمدنی خطی رسم کرده آن را 

م به کدام توانیم بگوییی قرار دادیم، به طور مشخص نمیجدا کنیم، اما وقتی ایدئولوژی ها را مبن

ه و تواند در کشور رقیب هم پذیرفته شدگردد بلکه ایدئولوژی میزمین و یا تمدن صرف باز می

در سبک زندگی یک کشور خود را نشان دهد، بنابراین تعریف نظم نوین جهانی به شدت دستخوش 

 ده پیشینی نیست.متغیرهای متعددی شده که دیگر به شکل سا
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 شهرهای در تیح امروز صهیونیستی، و آمریکایی هایسیاست به نسبت جهانی های*تسنیم: اعتراض

 کلی نشانه نای. است مشهود کامال انتقادات این نیز کشورها سایر در شود،می مشاهده اروپا و آمریکا

 چیست؟ تحول این عالئم علل و شما نگاه از است، جهانی نظم در تغییر از

وان متغیر قبول نه اینکه به عن ،دانمقبلی نظم جهانی را مبنا نمیمن تقسیمات ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک عباسی: -

ودش چرا که هر نظمی خ ،دهمقدرت مبنا قرار مینداشته باشم بلکه متغیرهای جدید را در شکل گیری و فروپاشی 

را در تئوری  المللیش از اینکه نظام بینبنابراین پ. علت یک قدرت و هر قدرتی زمینه ساز یک نظم است

یم ها بشناسیم تا نظم نوین را استنباط کنیم باید به مناسبات یا مکاتب متعدد قدرت روی بیاورسیستم

 در حال جابجایی است یا خیر؟ "تافلر"تا اصال مشخص شود که قدرت به قول 

 داردن اول اولویت زدمی رقم سرد جنگ خراوا تا را جهانی نظم که نظامی قدرت رسدمی نظر به

 نظریات با و نیست سخت قدرت و صرف نظامی قدرت نامبه مفهومی از برخاسته جهانی نظم یعنی

 در. دکنمی آفرینی نقش حوزه این در نرم قدرت و سختنیمه قدرت نامبه ایمؤلفه نای ژوزف

 تحت 9731 از انقالب معظم رهبر شخص توسط مفاهیم این بومی نوع هم ایران اسالمی جمهوری

 در. شد تئوریزه گذشته سال 91 یا 97 طول در و مطرح "سخت و سختنیمه و نرم تهدید" عنوان

 واقع در که است سختنیمه قدرت semi-power  و نرم ( قدرتsoft power) مفهوم نتیجه،

 یدجد نظم در بنابراینکند می ایفا را اصلی نقش سخت قدرت ( وhard power) مفهوم جایبه

 مفهوم نای نیز شوروی فروپاشی از پس دوره همان در که کندمی پیدا زیادی اهمیت اقتصاد حوزه

اقتصاد دان  "مایک ملونی"به تعبیر آقای  .شد مطرح "لسترتارو" توسط هم و "تافلر" توسط هم

 ابرقدرتی و امپراطوری آمریکا بر مفهومی به نام دالر است.  ابتناءآمریکایی، 
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از  پس "برتون وودز"بعد از های آن، هایی نیز با مفهوم دالر صورت گرفت که مصداقدر همین راستا مقابله

که پیمانی  ستکمونی کشورهای اقتصادی سازمان) "کومکن اقتصادی پیمان"گیریشکلفروپاشی شوروی و 

این ی بودند، که دو پیمان سیاسی و نظام پیمان ورشو به پیمان ناتوبود روبروی بازار مشترک اروپایی، به نسبت 

ه نفتا بازار مشترک اروپایی و مناسباتی کظاهر شد، و پیمان اقتصادی کومکن در مقابل  ند(اقتصادی بود هایدو پیمان

 داشت، قرار گرفت.  در آمریکای شمالی

ه نفتی دالر، به دلیل پشتوان "وودز برتون" از ا فروپاشی کومکن، بلوک شرق و پیمان ورشو و بعدب

 رژیم این و المللبین نظام اصلی ناظم مفهوم، که این بودیم دالر امپراطوری مفهوم ایجاد شاهد

 و اطوریامپر اصلی مؤلفه که دارد ادعا ملونی مایک هم هنوز کرد،می عمل دالر سازوکار از متأثر

 کشورهای نوانعبه دنیا کشورهای از نیمی از بیش وابستگی و المللبین نظام در آمریکایی نظم

 WTOاست و از اینجا است که پیمان تجارت جهانی  پترودالر مفهوم از ناشی آمریکا، به اقماری،

 تجارت روابط مدیریت برای خورشیدی 9731 سال ابتدای از جهانی تجارت مطرح شد و سازمان

 شد. «گات» سازمان جایگزین المللی بیـن چنـدجانبه

ا ترکیبی است از دالر نفتی باقتصادی جهان، عمال نظم  بنابراینکند این نظم را رقم بزند تالش می WTO امروز

عنی ی و با مبانی ایدئولوژیک اقتصادی غربآورند به وجود میرا یک درهم تنیدگی که ساختارهای تجارت جهانی 
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ت رقم و یک نظم جهانی را در حوزه قدرت نیمه سخشده جمع  مکتب شیکاگو، نگاه فریدمنی و یا نئوکینزی

 زنند.می

از و ند های نظامی هستها و ذرادخانهات زمینی، جغرافیایی و ژئوپلتیکی، سالحتقسیم؛ قدرت سخت هایپس مولفه

 ،ان یعنی پترودالر که پشتوانه آن نفت است نه طالپول مبنا در جه ،قدرت نیمه سختسوی دیگر؛ معیارهای 

ز اقتصادی است که اهای ادی جهان که همین ایدئولوژیافزار اقتصجهانی، مفهومی به نام نرماستانداردهای تجارت 

 یافته، هستند.به جهان تسری آنگلوساکسون یعنی انگلیس و آمریکا  جهان

، "ساموئل هانتیگتون"ی هاحوزه نظم نوین جهانی، کتاب پس از فروپاشی شوروی و بسط این دیدگاهها در

شد ه میهای فرانسیس فوکویاما در ایران بسیار خواندو دیدگاه "لستر تارو"های و کتاب "تافلر لویس الوین"

بینید که بازار این کتاب ها بسیار داغ بود و سری بزنید می 1034تا  1009ر سال ها دو اگر شما به انتشار این کتاب

ها جلسات کارشناسی بررسی در برخی از وزارتخانهحتی شدند این کتاب ها را مطالعه کنند و مدیران ترغیب می

بعد از  WTOو  مولفه ساختار تجارت جهانی  "مبنااقتصاد دالر"پس عمال مولفه  شد،ها برگزار میمحتوای این کتاب

ا آقای یچین و روسیه دوران آقای یلتسین  درحتی  و بعد از آنها هم مبانی نظریه غربی در نظام تک قطبیپیمان گات 

 هم مبنی قرار گرفته بود.  و دیگر کشورها و حتی در ایران کویزومیژاپن زمان آقای پوتین و 

کردند که سبک ها تالش مییدهد، در نظام تک قطبی، آمریکایخود را نشان می lifestyleاما در قدرت نرم مفهوم 

به معنی رویای   American Dreamها مفهومی به نام زندگی خود را از طریق هالیوود جا بیندازند. آمریکایی

، صنعت تا صنعت خودرو "هر آمریکایی یک خانه"آمریکایی دارند، رویای آمریکایی از بازار مسکن آمریکا با شعار 

فضایی و دموکراسی آمریکایی ادامه دارد و دموکراسی آمریکایی اصال جزئی از رویای آمریکایی است. رویای 

آمریکایی همچنین، شقوق مختلف سبک زندگی در آداب معاشرت، در پوشاک مانند پوشش شلوار جین و کفش 

کوال و کوکاکوال، ودها از این جنس و به ویژه پپسیفونایک، در نوع خوراک مانند مک دونالد و انواع فست

موتورسیکلت هارلی دیویدسون و در موسیقی؛ سبک پاپ، جاز، بلوز و رپ و انواع سازوکارها و محصوالت فرهنگی 

 گیرد.دهد را در بر میکه سبک زندگی را شکل می

 ی هستند؟های*تسنیم: متولیان اصلی رویای آمریکایی و عامالن اجرایی آن چه بخش

نظمی بود که به زندگی تک تک شهروندان جهانی خط می داد و متولی  ،نظم جهانی در حوزه قدرت نرمعباسی: -

 وده است.ها بها و انیمیشنآن کشور از طریق سریالکشور و سپس تلویزیون هر اصلی آن ابتدا هالیوود در سینمای 
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که شامل چه  ای بفرماییدبرشمردید مختصر اشارههای قدرت را که تا االن *تسنیم: بنابراین مولفه

 ؟مواردی است

 که نیمکرا به این عنوان بررسی میمبنای نظم نوین جهان در دوره قبل از فروپاشی شوروی  ،با این تقسیم بندی

یایی، فسخت در حوزه تقسیمات جغراقدرت کنند. خش سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم میب 0به  اهای قدرت رمولفه

 مولفه کلیدی شامل؛ 0نیمه سخت قدرت ، ولی در این تقسیمات مبنای جنگ سرد بودهای نظامی است که بنیه و سالح

تجارت  ساختارهای تعرفه و تجارت به ویژه استانداردهای ؛ثانیاًیعنی مکاتب متعدد اقتصاد لیبرالی، نرم افزار اقتصادی 

  ود دارد.وجمعامالت و مراودات اقتصادی دالر آمریکا در  قرار گرفتنمبنا مفهوم پترودالر و  ؛ثالثاًو  WTOجهانی در 

نظم نوین جهانی پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد و فروپاشی شوروی را در عصر جرج بوش پدر موارد، این 

 رقم زد که تا امروز هم ادامه دارد.

 ه جهان را به دو قسمته بلوک های قدرت ککند و ما از حوزتر پیدا میهای عمیقرسیم ظرافتبه قدرت نرم که می

که در این  شویمبه این نکته متمرکز میو عبور کرده کرد، ورشو و ناتو تقسیم می و شوروی و آمریکا آبی و قرمز،

توانند از حیث سبک زندگی و اینکه باورها  و اعتقادشان به کدام بلوک تعلق دارد عضو مرحله؛ تک تک افراد می

 د. شوندیگر شهروند آن بلوک محسوب می ،کندکه تغییر میافراد سبک زندگی لذا  ،باشند یا ببلوک الف 

هار مولفه شود که این چدر این مرحله، چهار مولفه لیبرالیسم، دموکراسی، جامعه مدنی و حقوق بشر خیلی برجسته می

بلور مفهوم رویایی آمریکایی متولد و متدهد و در مریکایی را تشکیل میآنرم افزاری و ایدئولوژیک، اساس قدرت نرم 

شود، دستگاه رویاپردازی آمریکا یعنی هالیوود هم موظف است تا این رویا را در سراسر آمریکا شکل داده و می

 معرفی کند.

ت هایی که برای نظم جهانی موجود و حرکبا وجود این تقسیمات و در دسته بندی مهمترین گزاره

 جغرافیایی و ولیتیکیژئوپ تقسیمات و سخت نظامی قدرت به را امتیاز ترینیینبه نظم آینده قائلیم، پا

 آنچه و سازیجامعه هایانگاره نرم، سبک زندگی و قدرت به را امتیاز باالترین و داده تسلیحاتی

ه مقابل جامع در و خود بومی اجتماعی هایتئوری در و البته ما دهیممی نامندمی مدنی جامعه

داریم و در میانه این دو نیز  مهدوی جامعه و قرآنی هایانگاره در را هجری جامعه مفهوم مدنی،

 در آن موقعیت ویژه دارد. WTOقدرت نیمه سخت هست که جایگاه دالر و سازوکارهای 
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 ضریب نفوذ باالی اینترنت و فضای سایبر در اواخر جنگ سرد و زمان فروپاشی شوروی نکته حائز اهمیت دیگر، 

 آییم این ضریب نفوذ بیشتر شده است. به این سو پیش می 1995شوروی در  و هرچه از فروپاشیت اس

 ***دعوای مکیندر، اسپایکمن و ماهان بر سر قلب جهان

ای ه منطقهکمفهومی به نام هارتلند وجود داشت  ،در قرن بیستم .ت این مفهوم در تبیین قلب حیاتی جهان استیماه

گانه آسیای مرکزی، تا تنه آسیایی  0کنونی از شمال افغانستان و شمال خراسان ایران و کشورهای  بود در آسیای میانه

 روسیه در کوههای ماوراء آرال قرار داشت.

مکیندر و شاگردانش روی این نکته تاکید داشتند که هر کشوری قلب بزرگترین خشکی کره زمین 

خواهد داشت، چون کره زمین سه چهارمش آب  را در اختیار داشته باشد بر کل کره زمینه سیطره

است و قلب آن یک چهارم باقی مانده هم که خشکی هست اروپا و آسیای به هم چسبیده است و 

 قلب این بخش، آسیای میانی است.
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گ بعد از جن هیمعتقد بود که حاشیه سرزمین جهانی یعنی حاشیه اروپا و آسیا اهمیت دارد که این نظر "اسپایکمن"اما 

پیمان ناتو در اروپا و پیمان سنتو  ،به وجود آمدپیرامون شوروی پیمان  0 ،اسپایکمن یهجهانی دوم مطرح شد و با نظر

 قسیمات را به مباحث تمدنی برد.شاگرد اسپایکمن این ت ، پاکستان و ترکیه و پیمان سیتو وایرانمیان 

فرض دیگری را طرح کرد و آن هم دوره جدید،  "پلیتیسین هیدرو"به عنوان اولین  "ماهانآلفرد"سال پیش  105

 ه مبتنی بر دیدگاه مکیندر بود مطرح شد قلب جهانی و هارتلند ک یهدر مقابل نظری مفهوم دریای حیات

وجب شد منیز های زمین نیز حکومت خواهد کرد و این کشوری بر دریا حکومت کند بر خشکیهر ماهان معتقد بود 

امریکا ابتدا به و پس از آن،  ادکندناوگان ایج 3و قسمت تقسیم  3کره زمین را به  نظریه، اینس اساکه آمریکا بر 

عنوان یک امپراطوری دریایی و بعد از جنگ جهانی دوم و باز شدن پای انسان به فضا، به یک امپراطوری فضایی 

 تبدیل شد. 

وم برینلند جهان به جای هارتلند و منطقه هارتسی جهانی مفهو امپراطوری دریاها،  ریملندو  هارتلنددر مقابل تقسیمات 

هانی ها بعد از جنگ جمطرح شد و مثلث برمودا به عنوان منطقه حائز اهیمت مورد نظر قرار گرفت که طرح آن افسانه

سال اخیر  05در طول و لذا ، برجسته کنندمحدوده را اهمیت این به این خاطر بود که در خصوص مثلث برمودا دوم 

 گرفت. تحت عنوان برینلند جهانی شکلهای آمریکا ها و استراتژیستنزد دکترینرینمفهومی 
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ها، راهبرد کالنی که آمریکا ذیل کارکرد نفوذ خود اتخاذ *تسنیم: به واسطه این نظریه پردازی

 کرده چیست؟

تن دیسی لتیمر در شمال شرق واشنگعباسی: مغز حیاتی سایبری جهانی جایی است در کنار جاده با-

هکتار سوپر کامپیوتر  دارد که این سوپرکامپیوترها در زیر زمین و جایی که در جنگ  1که حدود 

ثابت  هایها و تلفنهای تلفنی، پیامکمیلیارد پیام را از تماس 7.3اتمی صدمه نبیند روزانه حدود 

این کاری  کنند وآوری میشود رصد و جمعو مطالبی که در فضای سایبر به اشتراک گذاشته می

 پناهنده با پیش که )سال NSA اطالعاتی سازمان گذاشته شده است و طبعا   NSAاست که بر عهده 

 عنوانبه رفت( لو سازمان این اطالعات از بخشی روسیه به اسنودن نامبه NSA مأموران از یکی شدن

 و هستند وصل که کاربرانی تمام سرورها، جهانی، کند و اینترنتمی عمل مجازی جهان مغز متولی

 و ویاه وجویجست موتورهای شود،می گذاشته اشتراک به سرورها این طریق از اطالعاتشان

 جهانی پارچهیک شبکه و کرده رصد را افزارهانرم تمام ویندوز و و لینوکس عامل سیستم گوگل،

 . اندزده رقم سایبرنتیک جهانی نظم ایجاد برای را
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 حوزه که طورهمان و است مربوط نرم و سختنیمه سخت، قدرت بخش 7 هر به سایبر سیستم عمال 

ملت  نآ در که است بستری هم مجازی فضای است، قدرت مناسبات برای ایزمینه جغرافیایی

 هند و چین کشور اندازهبه بوکفیس مانند تمدنی ــ ملت چنانکه شوند،می ایجاد هاـتمدن

 است ظمن یک این دارند، روابطی اجتماعی شبکه این در انسان، نفر میلیارد 9 وقتی و دارد جمعیت

 .افتدمی اتفاق عمال  شودمی نامیده الکترونیک نظام آنچه و

مام این اطالعات تاست که کنار جاده بالتیمر در سی در شمال شهر واشنگتن دی ،مغز جهان در نظم سایبرنتیکبنابراین 

مراودات و  ها،از حیث تماسظرفیتی  ،شودکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته میطریق فضای سایبر در شبکه از 

است  ایشود و این ظرفیت به گونهمیهمه رصد و ثبت آورد که در این حوزه پدید میها، ثابت و موبایلمکالمات 

قابلیت  ،افراد به عنوان شهروندان جامعه جهانی سایبرنتیکتمام تا که تمام افراد در این سیستم پروفایل خود را دارند 

 ACTUAL SOCIETY مقابلی داشته باشند و در نتیجه، بسر فاضی مجازی برای نظم جهانی شکل می گیرد و در کنترل

 . آیدمی به وجود VIRTUAL SOCIETY یک

دارد که هویتی در فضای سایبر دارد  در نظر گرفته و سازمان شما هم وبسایتی IDیک قتی فضای مجازی برای شما و

بیه شدر نهایت، و تبدیل می شود  آرام آرام به هویت یک زبان و هویت یک تمدن و هویت یک کشور این پدیده، 

و ضریب نفوذش روز به روز در زندگی اجتماعی گیرد میهمین جهان موجود در فضای سایبر به شکل مجازی شکل 
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دار ین اقتا این هویت سایبری،های عامل و زیرساخت شبکه سیستمموتور جستجو و آمریکایی بیشتر شده و انحصار 

  دهد.جهانی را برای این کشور استمرار می

*تسنیم: نسبت هویت سایبری جهانی به تقسیمات قدرت به در سه بخش قدرت سخت، نیمه سخت و نرم چگونه 

 شود؟ می

است و بستری برای این سه بخش است، همانطور که حوزه  بخش، مربوط  0عباسی: عمال سیستم سایبر به هر -

ها مدنت-ای برای مناسبات قدرت است، فضای مجازی هم بستری است که در آن ملتجغرافیایی و محیطی، زمینه

 میلیارد نفر جمعیت در این شبکه روابطی دارند. 1شود و ملت تمدنی مانند فیسبوک با ایجاد می

 زی آمریکایی؛ تجویزی برای نظام جهانی/انتقال قدرت از غرب به شرق***مغز سایبری و بدن مجا

 7ن مبنی را ای نوین، نظم قدرت سایبر، از هر سه وجه و مولفه قدرت برخوردار است، ما وقتی در

کنیم، مفهوم قدرت سایبر را منحصرا به هیچ های آن را هم مشخص میدهیم و مولفهسطح قرار می

کند چنان که کنیم بلکه قدرت سایبر به مثابه شبکه عصبی بدن عمل میواگذار نمی 7کدام از این 

 د. یابمغز انسان از طریق سیستم نخاع و شبکه عصبی تا کل اندام ها گسترش می
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ت شود که مغز مجازی آن در ایاالالملل به یک بدن مجازی تبدیل میبا این تعریف، نظام بین

های دیگری است که وظیفه هر کشور نیز معین شده است، مثال ها در بخشمتحده و انتهای اندام

لید وونزوئال و عربستان نفت و ترکمنستان، گاز تولید کند و در کل اقتصادهای تک محصولی در ت

اطالعات و انرژی فعال باشد و سپس برخی کشورهای انتهای اندام و مصرف کننده هستند مثل 

 کشورهایی که ماهیت مصرفی دارند. 
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ه تعبیر ریزی شده است، بمجموعا این تقسیمات برای جلوگیری از فرسایش قدرت آمریکا برنامه

این است که  0232گاترند افق سال م 97یکی از  0292آقای ریچاردواتسون در ترندگذاری سال 
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گیرد، در نتیجه برای اینکه این انتقال و انتقال قدرت صورت می POWER SHIFTاز غرب به شرق 

 ها در کنار هم جلوی فرسایششود تا این مولفهقدرت از غرب به شرق صورت نگیرد، تالش می

وزه قدرت حبرتری قدرت نظامی در رود و همچنان اوال، موازنه نظامی از بین نتمدن غرب و آمریکا را بگیرند تا 

پایگاهی که در  105 وپراکندگی جغرافیایی پایگاههای آمریکایی همچنین، و برای ایاالت متحده حفظ شود سخت 

اقتدار دالر آمریکا نشکند و معیارهای آمریکایی در تجارت  ،سراسر جهان دارد مخدوش نشود، در قدرت نیمه سخت

، اگومکتب شیکاقتدار ها به خصوص مریکاییآنان مبانی نظری اقتصادی حفظ شود و همچ WTOجهانی و سازمان 

رار گیرند چرا که قمبنا این مکاتب، همچنان ست نشکند و هاها که مربوط به انگلیسیمکتب پولی و مکتب نئوکینزی

 . این مکاتب بهره گیرد، غرب برد داشته استهر کشوری از  ،به هر حال

 

ی شامل سبک زندگی آمریکایمریکایی آنرم هم مشخصا رویای قدرت در حوزه ریکا در نظر دارد این است که آنچه ام

مبنای مناسبات قدرت نرم باشد.  ،هایی مانند لیبرالیسم و دموکراسی و جامعه مدنی و همچنین حقوق بشرو مولفه

ای ن در نظر گرفته استفاده از فضای سایبر برراهکاری که آمریکا برای معرفی این مولفه های قدرت نرم خود به جها

قدرت نیمه منشا  0آمریکا سعی دارد تا از طریق است و  پس فضای سایبر یک زیرساخت سازی جهانی است یکپارچه
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حوزه ارج از در خگیری نظم نوین جهانی تاخیر انداخته و متقابال، روند شکلرا به  فروپاشی خود ،نرم و سختسخت، 

ار به این معنا که اگر قر .از حوزه تمدن غرب شکل نگیردخارج تا نظم نوین جهانی ی غرب را به تاخیر اندازد تمدن

در م نیست، حداقل این نظغربی اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی سمت  ،مبنای آنکه است نظمی شکل بگیرد 

 صورت گیرد.غربی یعنی در اتحادیه اروپا سمت 

لی و سایر های پولی و مادر هدف تشکیل اتحادیه اروپا به معنای همکاری *تسنیم: با این تعریف

 شود؟مسایل اینچنین هم تشکیک می

اصال انسجام اتحادیه اروپا به نسبت این بود که در کنار ایاالت متحده آمریکا یک اتحادیه اروپا شکل عباسی: بله؛ -

روپا ود که به نسبت ایاالت متحده امریکا یک ایاالت متحده انیت این ب ،بگیرد و اصال از پیمان ماستریخت به این سو

که پس از فروپاشی آمریکا بتواند وکیوم قدرت باشد میلیون جمعیت  455 باشکل بگیرد و اروپا یک کشور گسترده 

 برزیل و ایران مدعی، روسیه، هند ،چین ،آمریکا ءو خالء قدرت جهانی را بپوشاند و در خالدر غرب را حفظ کند 

تواند . اما عمال مشخص شده است که اتحادیه اروپا چنین کاری را نمیانجام دهد بلکه اتحادیه اروپا این کار را ،دننشو

 اریم،د آمریکا قدرت فرسایش به اشاره خصوصاً و غرب تمدن فرسودگی از صحبت عموماًپس وقتی ما . انجام دهد

 توان ه،گذشت زمان هرچه و شده کشیده چالش به آمریکا نظامی قدرت سخت، قدرت در که است این بر ناظر ما بحث

 قدرت نابراینب و یافته کاهش التین آمریکای و هند چین، در آمریکا تازییکه دیگر؛ طرف از و رفته باال ایران نظامی

 . است داده دست از را اثرش آمریکایی

 پیمان مدعا این دشاه و شده کشیده چالش به نیز دالر بر مبتنی اقتصاد خصوصاً و "مبناپول اقتصاد" اینکه دوم مؤلفه

 پیمانها این کشور شد قرار و شده منعقد چین و هند جنوی، آفریقای برزیل، روسیه، میان که است "بریکس" پولی

 جهانی بانک و ولپ المللیبین صندوق مقابل در تا باشند داشته مشترک صندوق یک و داده بسط را خود مشترک پولی

 روز به روز ندکمی فراهم را دوجانبه پولی پیمان زمینه مختلف کشورهای میان که هاییاتحادیه تردید،بی و گیرد قرار

پس  .شودیم تضعیف جهانی تجارت عرصه در جهانی تجارت سازمان موضع و کندمی تضعیف بیشتر را دالر موقعیت

به سال  04یا  05در این  0514تا سال  1995نگ سرد و مولفه قدرت بعدی هم در نظام نوین جهانی دوره بعد از ج

تجارت  بستری برایبه باشد اقتصادی شود و اگر پیمان پولی دوجانبه زمینه مراودات سرعت به چالش کشیده می

 .ودشموضع تجارت جهانی هم تضعیف می که در نتیجه، تعریف نشده WTOکه در معیارهای شود تبدیل میدوجانبه 
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 ایجاد مصیبت مریکاآ در پولی اقتصاد و شیکاگو مکتب فریدمنی، اقتصاد مکتب اقتصادی، مکاتب مسئله خصوص در

 . دانندمی فریدمن آقای شاگردان را متحده ایاالت مشکالت مقصر آمریکایی، اندیشمندان و است کرده

 های مصیبت مکاتب اقتصادی آمریکایی چیست؟*تسنیم: نشانه

 اقتصاد متحده ایاالت بدهی دالر تریلیون 11 به قریب و استریت وال جنبش رخداد آنچه شامل مشکالت این هاینشانه

 ادعا ینا سند. است پولی اقتصاد مکتب و شیکاگو مکتب دستاورهای و رهاوردها از مسایل این که است آمریکا

 کندمی اعالم اًرسم استگلیتس آزاد، سقوط معروف کتاب در که است استگلیتس ژوزف آقای و ملونی مایک دیدگاه

 علم وقتی و کرده آزاد سقوط که است آمریکا اقتصاد علم این کرده، آزاد سقوط که نیست آمریکا اقتصاد این که

 تب ب را دربا مک الف مکتب که کندمی تفاوتی چه دیگر و دهد پاسخ را نیازها تواندنمی کرده آزاد سقوط اقتصاد

 .نیست اقتصاد اداره جوابگویکال  که چرا کنید، استفاده لیبرالی اقتصاد
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 چشمگیر نیستروشنفکران برای ***جامعه مدنی آمریکا دیگر 

 15سال پیش و حتی  05جذابیتی که  ،دیگر جذابیت سابق را ندارد ییآمریکادر حوزه قدرت نرم نیز، جامعه مدنی 

 سال پیش داشت.

ایران و دوره دولت هفتم و هشتم، طرح مفهوم جامعه مدنی از سوی ها در سال پیش در اواخر جریان رفورمیست 15

 ای از سویجریان شبه روشنفکری، چقدر برای برخی از افراد، جذابیت داشت اما معلوم شد که این یک حربه

رساند قائل آمریکاست وگرنه امریکا برای کشوری مانند عربستان که برایش نفت را پمپ کرده و به تمدن غرب می

سال پیش در زمان کارتر به آن  00ها از مفهوم جامعه مدنی نیست، در مورد مفهوم حقوق بشر که دموکرات به

هزار نفر در سوریه توسط  055ماه گذشته نیز   05شود، در پرداختند، اتفاقات عراق و فجایع ابوغریب مشاهده میمی

 ق بشر آمریکایی به چالش کشیده شده است.های تروریستی مورد حمایت آمریکا کشته شدند و عمال حقوشبکه

ورهای ر کشدمسئله نیز این است. ن آزمینه لذت جویی گسترده در درون با الیه بعدی مسئله سبک زندگی آمریکایی 

یده گرفته فروپاشی خانواده و نادمریکا، آسن باالی ازدواج در  شود و یک قلم این تردید،مختلف با تردید نگریسته می

ساله نیاز بود  05تا  05یک دوره  ،مریکاآدر  1905که طبعا از انقالب فرهنگی و جنسی است شدن این انگاره ها بوده 

 مریکایی،آ شدهمتالشی های مریکا بماند تا با ایجاد خانوادهآدهد روی دست گرایی را بسط مینسلی که این لذتکه 

الش مواجه مریکا و آسیا با چآتین و خود شوند بنابراین سبک زندگی آمریکایی، در آمریکای الات رمتوجه این مخاط

 شده است. 
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نترنت و نرم شد و ای یدر جهان مبنای اقتصاد یرویای آمریکایی جهانگیر نشد و با ضریبی که دالر آمریکایدر نهایت 

ی حقوق بشر و جامعه مدنی و دموکراسبرای سبک زندگی،  چنین امکانییافت، افزارهای آمریکا در جهان زمینه بروز 

کا آمریکشورهای دوست در عین حال، اما  ،چون آمریکا دموکراسی را برای همه تجویز کرد یی فراهم نشد،مریکاآ

 .همواره با کودتا سرکار آمدند

که ت آوردند و پس از اینبر سر قدرپدرش  به عنوان جایگزین پسری را ،در کشور قطرها به عنوان مثال آمریکایی

اردن اصال دموکراسی  بحرین، عربستان، امارات، مغرب و ،یعنی در قطر ؛بر مسند نشستاو نوه  دوره او تمام شد،

، د پس مفهوم لیبرال دموکراسیکنخود مفهوم دموکراسی را دنبال نمیمطرح نیست، آمریکا در کشورهای دوست 

ارد دکند و استانفع ملی خود آن را اعمال نمیمناخارج از پیچد و در فضای ها میای است که آمریکا در کتابنسخه

 این را در جامعه مدنی و حقوق بشر اعمال کرده است.و ای در دموکراسی دارد دوگانه

ال روشنی و اگر بخواهیم مث شودکپارچه برای تمام دنیا تجویز نمیقدرت نرم آمریکا به عنوان استاندارد ی بنابراین

بح تا شب ماه است مردم بحرین ص 05لذا  به ضرر آمریکاست،در بحرین ریم؛ ارزش آمریکایی به نام دموکراسی، بیاو

هایی در دوره قبلی، صحبتآقای گیتس  دهد.آمریکا اجازه جابجایی قدرت را نمیکنند اما در خیابان راهپیمایی می

بحرین را اشغال  ،این کشور ،بعد از مذاکره با عربستان وسفر کرد عربستان به با حاکم بحرین داشت و چند ساعت بعد 

ین اتفاق ابرد اینکه با یک حضور ساده رابرت گیتس در اشغال نظامی عربستان به سر میهمچنان بحرین که کرد 

 همخوانی ندارد.گویند ها میاصال با فرمول هایی که آمریکایی مردم بحرین می بینند دموکراسی ،افتدمی

کند یهایی که انحطاط ایجاد ماز بخش غیر ییهای آمریکایی مانند سبک زندگی و رویای آمریکاعمال ارزشبنابراین 

 در حال خنثی شدن هست.و هم اکنون نیافت امکان بروز  ،فساد اخالقی هستآن و در 

 شکسته نچی توسط هم سایبر فضای و وجوجست موتورهای بر آمریکا انحصار که است سایبر قدرت دیگر، مؤلفه

 و وجوجست موتور هاروس دارد، را خودش نظر مورد وجویجست موتور و عامل سیستم اکنون، کشور این و شده

 شبکه دوینت حال در التین آمریکای کشورهای کنند،می دنبال را مستقلی شبکه زیرساخت و بومی عامل سیستم

 و وجوجست موتورهای و عامل هایسیستم حوزه در که است سال 15 حداقل نیز ایران و هستند ایقاره اینترنت

 را خود حساب همه که رسدمی جایی به آینده سال 15 در موضوع این و کندمی دنبال را خود استقالل ملی اینترنت

 و افول از حاکی شد اشاره اجمالبه که هاییمؤلفه این تکتک. کنند جدا متحده ایاالت و NSA از سایبر فضای در

 .است آمریکا قدرت روزانه فرسودگی
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پایه برحسب ایاالت متحده در حوزه نرم، دهه اخیر، نظم جهانی تک 0*تسنیم: در مجموع طی 

بری رقم های سایسخت و سخت و همچنین، بستر زیرساخت شبکه، سیستم عامل و چارچوبنیمه

است و  این قدرت به سرعت در حال فرسایش رشد عمومی از خود نشان داد اما مریکاخورد و آ

 های این نظم جدید چیست؟نظم جدید جایگزین آن خواهد شد، ویژگی

ن و آمریکا و ژاپ جمعیت اروپا، کاهش .استکثرت جمعیت ویژگی اول آن در  ؛این نظم جدید چند ویژگی دارد

زمینه  ،گران است شاندارند و سبک زندگیی نکشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان کشورهای پیر که نیروی کار ارزان

 شوند. ی محسوب نمیهای تراز، قدرتها در تراز قدرتای را فراهم می کند تا این

ظهور قدرت هایی هستند که از جمعیت جوان و شاداب زیادی برخوردار هستند بنابراین متغیر جمعیت قدرت های نو

 ای پیدا کرده است.حاضر جایگاه ویژه شد در حالدر تئوری قدرت خیلی جدی دیده نمیکه 

ست و منابع ا یکی از آنها نفت و دیگری گازاست، که در همین راستا اهمیت  گانهمنابع استراتژیک دهنکته دوم؛ 

بیشتر  چون جمعیت جهان ،شودروز به روز بیشتر می ،طال و منابع زیرزمینی استراتژیک دیگری مثل اورانیوم، مس،

 یابد.ته و منابع کره زمین کاهش جدی میزانه باال رفشود و مصرف رومی

گیری است مسئله این منابع در کشورهای مختلف آرایش قدرت را بر هم در نظم نوین جهانی که در حال شکل

 ریزد.می

آب  به دلیلاز حیث آب و هوا در آینده روسیه و کانادا ی تغییرات آب و هوایی است. متغیر سوم در نظم نوین جهان

د ندراهای روسیه برای زیست مساعها و تآن استپ در نتیجهچون  ،کنندشدن یخ های قطبی شرایط ممتازی پیدا می

این وضعیت در  د.کننپیدا میشود و روسیه و کانادا سرزمین قابل سکونت بیشتری نسبت به کشورهای دیگر جهان می

ز ای اکند و در ایران هم بخش عمدها میای پیدندهآفریقا و چین موقعیت نگران کنکشورهای دیگری مثل آمریکا، 

سوم ودکه خشکسالی عظیمی شود میوضعیت آمریکا مشاهده اما در بررسی کند ایران هم قابلیت سکونت پیدا می

 آمریکا را فرا گرفته است.

سال  95یا  15دهد در نشان می 0155در مستند ه است؛ به عنوان مثال ساخته شدخصوص مستندهای زیادی در این 

 های شمالی نزدیک با مرزمریکا مجبور به مهاجرت به سرزمینمردم از جنوب آ و آینده اتفاق عجیبی خواهد افتاد

 کنید. در ایران هم مشاهده میهای اخیر حتی جابجایی جمعیت را در سالد، این شونکانادا می
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 رودخانه داشتند رودهایش خشک شده است، هشهری ک 15هر  کند و ازران هفتمین سال خشکسالی را طی میای

ها را گیری است که حکایت از این دارد که خیلی از زمینجمعیت عظیمی در جهان در حال شکل بنابراین جابجایی

طب کره شمالی و جنوبی به سمت دو قو بشر در نیمخواهد بود در نزدیکی خط استوا از باب امکان سکونت نامناسب 

 د.دست به مهاجرت بزن

ینده آچین و هند که جمعیت عظیمی دارند در یک دهه آمریکا، مراکز مطالعات استراتژیک های حتی در بررسی طرح

اند، به دیده هایییه خواببرای تنه آسیایی روسدهد، در نتیجه این کشورها شان کفاف جمعیت را نمیسرزمین و منابع

رام آرام آسرریز جمعیت هند و چین یه این کشور است و اینکه ، تجزهای روسیه برای آیندهطوریکه یکی از نگرانی

 یل شوند.سشود، گکه برای زیست آماده میهای شمالی آن روسیه مانند تندراها و استپهای خالی از سکنه به سرزمین

ن های یدر کشور پهناور قزاقستان زم هاکه چینیمنتشر شده ها گزارشات متعددی در برخی رسانههای اخیر سال در

ای از قزاقستان که ساله اجاره کرده و سرریز جمعیت خود را به بخش عمده 99یادی را برای کشاورزی به صورت ز

ه چین و هند البتیابد، مسئله آرام آرام به روسیه هم تسری می کنند و اینو کم جمعیت است منتقل میبسیار پهناور 

 دارند. ییآفریقاهای سرزمیننگاهی هم به 

به هر جهت، مسئله اول شامل جمعیت و مسئله دوم شامل منابع و مسئله سوم شامل مفهوم گرم اما 

 های نظم بخشی به نظام نوین جهانی آینده است. شدن زمین و تغییرات زیست محیطی از مولفه
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د شود و واحیمحسوب نممبنای نظام اقتصادی جهان به عنوان پول واحدی  ی،ینده جهانآنظم اینکه در تر از همه مهم

ریان اداری و دانشگاهی در جموضع و تالش ایران برای اینکه یابد اعتبار خاص خود را میهر کدام کشورها  پول

 ین راستا است.همدر  یابد نیز،ریال ایران ارتقا موضع بند به دالر است تضعیف و ه پایکهای مختلف دولت

، هم *تسنیم: نئولیبرالیسم، کاپیتالیسم، سکوالریسم و سایر مکاتب و نظریات پشتوانه نظم آمریکایی

 برند؟ اکنون در چه وضعیتی به سر می

ک ی ها حتما برای انجام هر پردازشی کامپیوتر موضوع بسیار حائز اهمیتی است.مسئله نرم افزار اداره جهان عباسی: -

حکومت و جامعه  هر ؛تا سیستم عامل نباشد کامپیوتر به کار نخواهد افتادالزم دارند، وکس ویندوز یا لینسیستم عامل 

رهنگ فتا  علم معیشتدر جامعه که برای اداره  است همان ایدئولوژیسیستم عامل، خواهد که این هم سیستم عامل می

 گزیند.ها  برمیو اقتصاد و سایر حوزه

و  است هدر زمان فروپاشی شوروی کنار گذاشته شد و ره جهان جوابگو نیستایدئولوژی مارکسیسم برای اداامروز 

اده وئال و کوبا از آن استفونزهای بالروس، ها و قسمتد کره شمالی، بولیوی، و بعضی رگهکشورهای محدودی مانن

نصب شده ع وامها و جبر حکومتد پس مارکسیسم دیگر به عنوان سیستم عاملی که نمحلی از اعراب ندارکه کنند می

 . کندعمل نمی باشدجهان و متدیک و پاسخگوی نیازهای فکری 

 اخر دوره مدرن را خواهد زد و بآاین ایدئولوژی حرف اول و معتقد بود که مدرن که فوکویاما دوره ایدئولوژی دوم 

 لیبرالیسم و نئولیبرالیسم عمال به فروپاشی و اضمحالل ذاتی و درونی رسیده این اتفاق تاریخ تمام خواهد شد ذیل عنوان

های جدید و جهانی بر پایه ایدئولوژی نظم نوین است. بنابراینن بسیار گسترده آهای ضد و نقیض در درون و گزاره

  و سیاست ارائه کند. فرهنگدر اقتصاد، زند که ایدئولوژی نوینی را ای رقم میت و نظم جدید را جامعهرقیب اس

فریقا گیر میان چین، ژاپن، هند، روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا، آ*تسنیم: یعنی عمال یک رقابت نفس

تواند ایدئولوژی میالدی کدام کشور می 0273و آمریکای التین و جهان اسالم مبنی اینکه در افق 

 جایگزین لیبرالیسم را ارائه کند وجود دارد؟ 

گو نیست و خها نصب شده که پاسه؛ در حال حاضر نئولیبرالیسم به عنوان سیستم عامل برخی حکومتعباسی: بل-

 جواب نمی دهد. الگوهای اقتصادی آن
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ه تنها کشوری ها این است کبینیاگر لیبرالیسم ناکارآمد است الگوی جایگزین آن چیست؟ پیش

ئه کند م ایدئولوژی جدید و کاربردی اراکه این امکان را دارد که به جای ایدئولوژی نئولیبرالیس

حوزه تمدنی جهان اسالم است و در درون تمدن اسالمی هم، جمهوری اسالمی ایران از این 

 ظرفیت برخوردار است.

میالدی نگاه کنید کشورهای ایران، ترکیه و  0223در  "ریچارد واتسون"شما وقتی به مسترپلن 

 داند. هانی میمکزیک را در آن مقطع صاحب کلید قدرت ج

 

زندو اصالت با قدرت نرم است و باید دید که چه در نظم آینده، قدرت نرم حرف اول را می

 کشوری ذیل قدرت نرم متد و روش متفاوتی برای اداره جهان ارائه می کند.

این ای متعددی تشکیل شده که از و جامعه هم از سیستم ه سیستم عمده و اصلی دارد 1455هر کشوری حدود  

 های عملیاتی و تاکتیکی هستند.ها، استراتژیک و بقیه سیستمدرصد سیستم 15حدود  ،هاسیستم
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مکتب یک این، بنابر نها باید بومی باشندآگیرند تک تک هایی است که وقتی شکل مینرم افزار اداره جامعه، زیرنظام

 05تصاد، حداقل قتصاد اسالمی نداریم بلکه ذیل اققتصاد مارکسیستی و ااقتصاد لیبرالیستی، اذیل عنوان اقتصادی کلی 

 .نها نظام پولی و مالی و یکی نظام مالیات و یا گمرک استآکه یکی از  وجود دارد سیستمزیر 05تا 

که در نهایت باید ادبیات داریم و غیره را ، نظام هنر و رسانه، نظام تحقیق و پژوهش در فرهنگ، نظام آموزش عالی

 ها تولیده شده باشد و برای جوامع الگو شود.زیرنظام بومی هریک از این

 

 گرایی داشته است***ایران تنها کشوری بوده که خیزش علمی با توجه خاص به بومی

بش ، موضوع جنبارنخستین برای که سخنرانی معروف رهبر معظم انقالب در مدرسه فیضیه قم و  1039 سال از مهر

 .گذردسال می 14تا االن که حدود ح شد افزاری و نهضت تولید علم مطرنرم

شتاز یکی از کشورهای پی ،و ایران امروز در تحول علمیدر مراحل مختلفی پیش رفت این موضوع از آن زمان تاکنون، 

ان لنگان لنگ ،علوم فنی و پایه و در انتها همسپس در های علوم زیستی و پزشکی و . ایران در رشتهشودمحسوب می

ه یزش علمی را با توجه خاصی بتنها کشوری که این خ ،و عمالپیشرفت خوبی داشته است  ،انسانیعلوم در حوزه 
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مکزیک و  است. در حالیکه کشورهای ترکیه، چین، پاکستا ن، مصر،ایران بوده جمهوری اسالمی  ،گرایی داشتهبومی

اش هرهکنند تمدن غرب بیشتر بولید میاند و هرچه تم علم غربی دست به تولید علم زدهدر درون پارادایفقط برزیل 

اسالمی بوده  جمهوری نسبت به پارادایم علم غربی بزند، متفاوتی هایبرد و تنها کشوری که موفق بوده تا حرفرا می

در ا مو از نظر زیرساخت با زیرساخت فکری خورد علوم غربی به درد ما نمی مبناییابیم که درمیکه نهمیو  است

 کند.درصد موضوع را حل می 05 توجه، تعارض است این

ه صورت بانگیزی را راجع به علوم انسانی نکته حیرت ،دانشگاههااساتید در دیدار و رهبر انقالب در ماه رمضان امسال 

بعا علوم انسانی و ط "انسانی غربی غیرالهی، مادی و غیرتوحیدی استمبنای علوم " مبنی بر اینکه کردند،کلی تاکید 

 خورد.غرب به درد جامعه ما نمی

 

 انه را از /مونتسکیو نظریه قوای سه گانسانی غرب، ماهیتی تثلیثی دارندهای علوم*** عمده رشته

یرتوحیدی غمبنای این های اخیر سال بررسی کارشناسی ما در ،دارند تثلیثیماهیتی  ،انسانی غربهای علومعمده رشته

 . دهد، نشان میحتی در علوم زیستی و پایهو ها را در بسیاری رشته

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859
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ود این ب اصوال یک وجه ممتاز توحید امام علی)ع(وجود دارد، در نگاه امام علی)ع( مفهومی به نام معرفت توحیدی 

ه و لسفشناسی، روانشناسی، فدر جامعهاما  فکر ایشان توحیدی بوده است.تروش اصوال و  که معرفت توحیدی داشتند

 تثلیثی است. مبنا مکاتب فلسفه و حقوق اساسی غرب، 

یعنی ی دارد؟ گانه مونتسکیو هم ماهیت تثلیث*تسنیم: طبق این بیان، به عنوان مثال نظریه قوای سه

 ؟کردن آن را در این قالب ارزیابی توامی

تسکیو د نیز وجود دارد، مونمتن آن را منتشر کردن پردازان غرب،که نظریهحقوق اساسی عباسی: بله؛ همین مسئله در -

 ده است،الگوبرداری کر "القدسپدر، پسر و روح"و بر اساس اینکه مذهبی بوده، از گانه را ارائه کرده نظریه قوای سه

ته های متعدد در جامعه پذیرفلسفه تا مدیریت و اقتصاد و رشتهافزاری که امروز در مباحث مختلف از فرمندر واقع 

 است.تثلیثی اش در متد اساس و جوهره ،شده

 

وقتی در  ناما همین مسلمااین کار شرک است، گوید ، فرد مسلمان با خود میکشدوقتی که یک مسیحی صلیب می

اکتریا، آرخیا، ب"طبق را کارش اساس  ،داروین ،شناسیتثلیثی است. مثال در زیستشود رشته علمی او علم وارد می

ست کال مبنای تئوری خلقت زیر سئوال تثلیثی ا ،مورد اساس حیات 0 که در نتیجه، وقتی دهدقرار می "هایوکاریوت

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388
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و  غیرالهی مبنای علوم انسانی غربی؛ مادی،که  اشاره کردندبه آن رهبری مقام معظم و این وجهی است که رود می

 غیرتوحیدی است. 

 

یدی داشته مایه توحتواند نرم افزاری با مبنای الهی که صرفا مادی نبوده و بنتنها نظامی که می

باشد را ارائه کرده و برای تبیین آن، ترندگذاری و تعیین مسیر کرده، جمهوری اسالمی و رهبر 

 است.معظم انقالب 
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 د؟کش*تسنیم: این نرم افزار الهی و چند وجهی که اشاره کردید، چه چیزی را به چالش می

سال سیطره  055کشد ست که اولین چیزی را که به چالش میافزاری اعباسی: نظم جهانی در واقع، یک نظم نرم-

 . مدرنیته است

از سوی هگل، ایجاد جامعه مدنی ح مسئله و همزمان با طرو عصر روشنگری  1155که در حقیقت از سال  ایمدرنیته

سال پیش  011اپارت خرید و آمریکا در منطقه لوئیزیانا را از ناپلئون بن ،جفرسون، توماس1150در شد، زمانی که 

 یکپارچه شد.

زار افنرم ی،داره جامعه جهانامروز غرب مدام برای ا پساروشنگری تاعصر فضای بعد از انقالب فرانسه و  از آن زمان و

ت در واجه شده اسافزار آن کند و با رکود مرود و روند پرشتاب تولید نرماما امروز، رو به افول می، بازتولید کرده

 ت به نیازهای روز پاسخ دهد.قادر اسحالی که رقیب جدی آن 

قتصاد که ا ترین مسئله در پاسخ به نیازهای روز این است که دردهای روز را خوب تشخیص دهید و متوجه شویدمهم

 "سمیتآدام ا"زمان از اساسا غربی چه مشکالت اساسی و جوهری دارد. مثال اقتصاد غربی اصالتا ذات ربوی دارد یعنی 
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ا روبروی خود ربا رنظریه پردازان غرب انگار ربا بوده است، چنانکه  ،عمده متفکرین اقتصادی غربینگاه به این سو، 

 . اندداده اقتصادی انجام طراحی ساختار فکری وآن و از گذاشته 

 

در حالی  ،تسها اکنند منظور ما بهره بانکام فکر میگوییم عودر ایران وقتی از شیوع ربا در نظام اقتصادی جهانی می

ربای دولتی کند در حقیقت تولید می money به جایرا  currencyو  "فیات"نه پشتواه اقتصادی که پول بدون ک

ود دیر یا زطبعا اقتصادی که جوهره مکاتب آن غیرالهی و مزموم و حرام است بنابراین  .هددانجام میسودخواری و 

 .متالشی خواهد شد
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استریت نه یک جنبش اقتصادی بلکه همین مبانی در دیدگاههای فرهنگی هم وجود دارد، وال

 استریت بود، اما برگیری آن اشغال والجنبشی فرهنگی و اجتماعی بود، در حقیقت جهت

به معنی حرص و طمع نوشته درج و بر روی  Greedپالکاردهای جنبش در شهرهای مختلف کلمه 

این قشر  کنید رنجهای جنبش مراجعه میده شده است و وقتی به وبسایتآن عالمت ممنوع کشی

 مشهود است. Greedاز مفهوم فرهنگی 

 

بعد از مشکالت فروپاشی اقتصادی  0515سال پیش و دومی سال  00که یکی  "استریتوال"تون در دو فیلم اولیور اس

یک  "وال استریت"در قسمت اول  ر کشده است.به زیبایی این مسئله جامعه غرب را به تصوی ساخته شدآمریکا 

رود و بعد از بیست سال از زندان آزاد ه و به زندان میآوردمشکالتی به وجود  "کاکو "به نام باز شخصیت بورس

 ادامه زندگی همان فرد است. شود، قسمت دوم وال استریت هم می
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تماعی بود،  اج-استریت یک جنبش فرهنگیدوره اشغال والها در عمال جنبش اجتماعی مورد نظر آمریکاییبنابراین؛ 

 زند.ای هم به آن دامن مینیز در حال رشد است و متاسفانه تبلیغات رسانهدر ایران مسئله حرص و طمع 
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 که نظام اجتماعی را اصالت دادن به طمع و حرص است ،مشکل اصلی و اساسی نظام تمدنی غربحقیقت، پس در 

شان با ادیهای اقتصرسد غیر از اینکه تئوریبنابراین به نظر می .شودهای غربی میموجب طغیان ملتکند و نابود می

 غرب نیز با چالش مواجه است. فرهنگیشکست مواجه شده تئوری های 

 انتهای پیام/

 


