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ھای متغیر وچند گانه کشور ھای صاحب قدرت  در قبال پدیده ھای فوق  پدیده ھا وشرایط واوضاع  روز جھانی ورفتار

, تھدید نموده وبه علت عدم امکان پیش بینی رفتارھای متغیرفوق  به صورت جدی منافع ملی  سایرکشورھای  را, 

عکس العملھای چندگانه و متفاوت , کشور ھای صاحب سبک ودر حال توسعه یافته  کشور ھای جھان سوم وحتی

 .خودبروزمی دھند که در نھایت سمت وسوق تحقق اھداف طرف مقابل را پیدا می نماید  ومنفعالنه ای از

ر قبال  رفتارھا وبرخوردھای متناقض ومتغیری که کشورھای مختلف جھان بویژه کشورھای با رویه وذات استکباری؛د 

پدیده ھایی با ماھیت مشابه؛ ولی در شرایط مکانی وزمانی متفاوت دارند  از قبیل  نوع برخوردوتفسیر از  حقوق 

بیانگر شرایط به شدت متغیر و دینامیک  ...   بشر ؛انرژی ھسته ای ؛تروریسم ؛دمکراسی ؛محدویتھای اجتماعی و

  .فظ  منافع ملی استنظامھای تصمیم گیری جھانی است که جھت کلی انھا ح

بر اساس تئوری جدیدی تحت عنوان تئوری مدیریت  فضای بادکنکی؛ اینگونه  تصمیم گیریھای متغیر وچند گانگی  

بادکنکھایی با رنگھا وطرحھای متفاوت ومتنوعی تشبیه می  به فضایی اکنده از,عملکرد و رفتارھای سیاسی متفاوت

ماندگاری آنھا نیست وھر لحظه احتمال ترکیدن انھا وجایگزین  چ امیدی بهگردند که علیرغم ظاھر وشکلی پایدار؛ ھی

 .شدنشان  با بادکنھای رفتاری دیگر می رود 

در این مقال سعی شده است از این تئوری جدید خالصه ای ترسیم گردد وبدیھی است ھر گونه نقد تئوری فوق  

  ضرورت دارد

 

  : تئوری  فرضیه اساس

بر اساس منافع ملی خودشان اتخاذ شده است و ارتباطات  سیاست گذاری کشور ھا دقیقاً در جھان کنونی که 

جھانی تعریف می گردد؛ به نظر می رسد که در قالب اصول اساسی که این  کشور ھا در قالب کنش و واکنشھای

برای , یاستگذاریھا وس رفتارھا, شکلھای مختلفی میگیرد و به عبارتی کامالً دینامیک است ,مختلف نیزتابع شرایط

برای این رفتارھا از قبل زمان . انتخاب می گردد بسیار متغیر وبااشکال و ماھیتھای مختلفی, نیل به اھداف اصلی 

دیگر رفتارھای متغیر در قبال پدیدھای مشابه ومتغیر، به مثابه   به عبارتی. ومکان مصرف مشخص شده است 

برای تعدادی از این .متفاوتی دارند  ھرکدام رنگ وشکل, اھدافی خاص  فضایی اکنده از بادکنکھایی است که برای

ترکیده شوند  ویابا بادکنھای جدید  بادکنکھا از قبل مشخص شده است که  در چه فضایی ودر چه شرایط وزمانی باید

ً به نظر .ستند  این بادکنکھا علیرغم ظاھر وشکلی پایدار وثابت ؛کامال انعطاف پذیر وناپایدار ھ. جایگزین گردند ضمنا

سیاسی واقتصادی ھر منطقه  , فرھنگی اجتماعی  می رسد که بادکنکھای فوق با توجه به مقتضیات ونیازھای

  .طوری انتخاب می گردند که دارای حداکثر سازگاری برای جلوگیری از بروز ھر  مقاومتی باشند

  

  چه باید کرد؟

ویکسان وبا قالب وتفکر قاطعیت ظاھری به ھیچ عنوان  ؛مقابله ھای سنتیبا توجه به رفتار ھای متغیر ذکر شده  

ً به علت . سیستمھای سنتی دچار سردگمی و انفعال می شوند , متغیر بودن نوع رفتارھا  کارساز نبوده وعمدتا

ً یکی بنابر این . باشد  به انفعال کشاندن سیستمھای فوق می, دیگر از اھداف تنظیم کنندگان رفتارھای متغیر  ضمنا

از زمان و مکان رفتار ومدت مصرف آن می  به نظر می رسد که مناسبترین نحوه مقابله وبرخورد؛ پیش بینی و آگاھی

ً باید امکان ارائه رفتارھای. باشد   متغیر به منظور بی اثر نمودن وتغییر افکار در زمانھا ومکانھای متفاوت دقیقاً  ضمنا



در صورت بروز . گردد  باید توانایی تغییر زمان ومدت مصرف رفتارھا ایجاد شناسایی وفراھم شود وھمچنین می

, در این مقوله .فضای رقابتی تبدیل می شود  اینگونه اقدامات فضای رفتارھا از حالت تک قطبی خارج شده وبه یک

مبانی واستواری وثبات پایبندی ھوشمندانه  به اصول و  ومتغیر؛ عوامل تاثیر گذار در خنثی نمودن رفتارھای چندگانه

محدودیتھای به فرصت  تبدیل, وحدت ملی وتوجه کامل به منافع ومصالح ملی , افزایش مشارکتھای مردمی  قدم ؛ 

  . وتبدیل فرصتھا به مزیت  وباالبردن قدرت پیش بینی می باشد

ً افزایش باورھا و ؛پرھیز از یکجانبه نگری ودوری از اعتماد مردم به ارکان نظام و افزایش تحمل نقد پذیری جامعه  ضمنا

  موثر می باشد افراط وتفریط درخنثی نمودن رفتارھای چندگانه جھانی بسیار

بذیر وقابل اعتماد وتصمیم گیران منتخب  به عبارتی دیگر با وجود تشکل ھای مردمی پویا ورسانه ھای مسئولیت

دراین حالت است . گانه کاربردی نخواھد داشت  وسیاستھای چند رفتارھا ی متغیر, مردم ومورد اطمینان عمومی 

وتدوین ایجاد متغیرھای رفتاری برای کشور ھای دیگر وبازیگردانی جھانی ، خود  که  نظامھای استکباری در ترسیم

 .دچار بازی می شوند

 


