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  28/10/92 : تاريخ پذيرش

  

  ها شدن، مالحظات و فرصت جهاني
  نوشتة

  *سيدمحمد دادگران
  **ناصراسدي

   چكيده
هـا فرصـت و تهديـد تلقـي      اين، بـراي آن   . رو هستند   شدن روبه   امروزه همة كشورهاي جهان با پديدة جهاني      

بينانه و    ريزي واقع   رسد، برنامه   نظر مي   ي، رويدادي ناگزير به   وطن  شدن و هويت جهان     از آنجا كه جهاني   . شود  مي
در اين نوشتار پس از ارائـة    . ها موضعي منطقي است     ها و ملت    رو، براي دولت    هاي پيش   برداري از فرصت    بهره
اي به موقعيت ايران در    هاي موافق و مخالف در ابعاد گوناگون آن، اشاره          شدن و بيان نگرش     في از جهاني  يتعار

در نهايت بايد اذعان كرد كه      . شود  ها مي   فرهنگ  قبال مسائل مطرح، از جمله اقتصاد، سياست، فرهنگ و خرده         
است، لذا پويايي بيشتر دولت و       ريزي شده و با هدفي مشخص ظهور نيافته         اي از پيش برنامه     اين فرايند، پديده  

مندي هر چـه بيـشتر از         ناگزير براي بهره  ملت در همة ابعاد، و توان سازگاري با روند جهاني، روش و هدفي              
  .رو است هاي پيش فرصت

شدن و اقتصاد، صنعت  شدن و سياست، جهاني شدن، فناوري ارتباطات، جهاني جهاني :كليدواژه
  .گردشگري، توسعه

  مقدمه
فرايندي است كه از ابتداي تحوالت جوامع بشري رو به رشد و  (Globalization) “شدن جهاني”

هـاي اخيـر      توان در سده    اما يكي از نقاط عطف تاريخي در اين پديده را مي          . است گسترش بوده 
سـوي   داري كشورهاي غربي با شتاب بيـشتري بـه     كه نظام سرمايه   19 و   18هاي    طي سده . يافت

شـدن نيـز در ميـان انديـشمندان و          اي و جهـاني گـرايش يافـت، جهـاني           جذب بازارهاي منطقه  
از «اما اتفاق نظر بيشتر بر اين است كه         .  اهميت بيشتري پيدا كرد    ويژه اقتصادي غرب   پيشروان به 

پس از پايان جنگ سـرد ايـن واژه ابعـاد           . شدن وارد فرهنگ لغات شد      مفهوم جهاني  1960دهة  
____________________________ 

 mohammad_dadgaran@yahoo.com دانشكده صدا و سيماگروه ارتباطات استاديار و عضو هيئت علمي  *

**
 NaserAsady@yahoo.com  تهران واحد علوم و تحقيقاتدانشجوي دكتري ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي 
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 هفتـاد مـوج جديـدي از فراينـد          ةدر اواخـر دهـ    «). 1390قـوام،    (»متنوع و وسـيعي پيـدا كـرد       
هـاي    تـأثير تحـوالت و پيـشرفت        اول تحـت   ةشدن اقتـصاد شـكل گرفـت كـه در درجـ             جهاني
ميـزان    هاي ارتباط و حمل و نقل را به         ها هزينه   اين پيشرفت .  ارتباطات بود  ةانگيز در عرص    حيرت

  ) 64: 1381محمدي،  گل (».ساز ادغام جهاني اقتصادها شد ين آورد و زمينهيبسيار زيادي پا
ه را به فرايندهايي كه براساس آن تمـام         شدن، اين پديد    پردازان جهاني   مارتين آلبرو، از نظريه   

همچنـين  . كنـد   پيوندند، تعريـف مـي      هم مي  مردم جهان در يك جامعه واحد و فراگير جهاني به         
داند كه طي آن اجتماعاتي كه پـيش از آن            اي مي   گيري شبكه   شدن را شكل    آمانوئل ريشتر، جهاني  

بر . شوند ل و وحدت جهاني ادغام مي  خاكي دورافتاده و منزوي بودند، در وابستگي متقاب        ةدر كر 
المللي خواهـد داد، و منـافع          بين ة ملي جاي خود را به واژ      ةشده، واژ  اين اساس در دنياي جهاني    

اي را براي كليه كـشورهاي        شدن محيط يگانه    در واقع جهاني  . خورد  افراد و جوامع با هم گره مي      
پـديا،    ويكـي  . به حـداكثر خواهـد رسـيد       المللي  آورد كه در آن، پيوندهاي بين       وجود مي  جهان به 
هـايي   شدن عبارت است از يكپارچه شدن جريان     جهاني«: كند  گونه تعريف مي   شدن را اين   جهاني

 مخـابرات، ترابـري و      ةواسـط   جهاني سياست بـه    ةكه در اقتصاد، جامعه و فرهنگ محلي با شبك        
  1».گيرد بازرگاني شكل مي

هاي ديگر جوامع انساني را       ند اقتصاد دارد، اما حوزه    شدن ريشه در رو     بنابراين اگرچه جهاني  
هاي زير  شدن با ويژگي    توان گفت جهاني    طور خالصه مي    به. كند   و دگرگون مي   دريگ  مي نيز دربر 

  .)شدن پديا، جهاني ويكي(شود  تعريف مي
  المللي   رشد تجارت جهاني و تنوع معامالت بين.1
 المللي   بينةافزايش جريان سرماي  و)FDI(گذاري مستقيم خارجي   رشد سرمايه.2
  رشد تجارت پول و سرمايه.3
  جريان آزادانه خدمات توليدي.4
  صنعت گردشگرية توسع.5
 انتقال سريع و رو به رشد فناوري. 6
 هاي بزرگ چند مليتي گيري شركت  شكل.7
 اي نطقههاي اقتصادي م ها و بلوك  تشديد گرايش و تمايل كشورها به عضويت در سازمان.8
 المللي   مهاجرت نيروي كار در سطح بين.9

پديـد آمـدن    يندهاي تبادل اطالعات در سراسر جهـان و اها و فر رسانه  گسترش ارتباطات و .10
 اطالعات دنياي مجازي ارتباطات و

 ها و رفتارهاي فرهنگي  ادغام و تبادل شاخص.11
 ... ها، هنجارها و ها، ايدئولوژي  تغيير نگرش.12
مردمي؛ كه خود دگرگوني هويت را در        ها و ايجاد پيوندهاي ميان     تر شدن پوسته دولت    ازك ن .13

 .است... چون حاكميت، امنيت، هويت ملي و   پي دارد و نيازمند بازتعريف مفاهيمي
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  ييشدن فرآيند است نه يك وضعيت غا  جهاني.14
براليـسم، و وابـستگي متقابـل       هـاي ليبراليـسم، نئولي      شدن را بايـد در قالـب پـارادايم           جهاني .15

   2.تفسير و تبيين كرد... اقتصادي، سياسي و

  شدن موافقان و مخالفان جهاني
از ديـد   .  جديدي از قـدرت امپرياليـستي اسـت        ةشدن چهر  هاي انتقادي، جهاني    بر اساس ديدگاه  

 اسـت كـه ريـشه در        “سـازي   جهـاني ”، همـان    شدن  جهانيبرخي از انديشمندان تندرو اسالمي،      
 ه كـشورهاي پيـشامدرن بـا ايـن پديـد          عمـدتاً «البتـه   . شده غـرب دارد    هاي از پيش تعيين     امهبرن

اقتـصاد  (نيازهاي الزم     علت فقدان پيش   گونه جوامع به   ناسازگارند، و آن به اين دليل است كه اين        
حاضر به تفويض داوطلبانه    ) دموكراتيك باالي تساهل سياسي و فرهنگي، ساختار        ةمكمل، درج 

  )22: 1390قوام،  (».خويش به يك نهاد فوق ملي نيستنداقتدار 
 يفـسور يحيـ   وپر. كنند  كيد مي أشدن ت   نظران بر مزاياي جهاني     از سوي ديگر بسياري از صاحب     

يكي از پيامدهاي خوب اين حركت اين است كـه يـك            «: گويد  پور استاد علوم ارتباطات مي      كمالي
و آزاد،  كراتيـك   ودم يك سيستم    ةالبته الزم ...  در سراسر دنيا درحال شكل گرفتن است      دموكراسي  

هـا، دسترسـي بـه     ، از بين رفتن مرزها و آسان شـدن رابطـه  كراسيودم ةاشاع. هاي آزاد است  رسانه
  3».شدن است اطالعات و رد و بدل شدن اطالعات و يا مكاتبات از جمله پيامدهاي مثبت جهاني

 طبيعي است كه دير يا زود شعاع خـود را           شدن جرياني  جهانيبينان    از ديد بسياري از خوش    
در ايـن تلقـي، همـراه بـا         . بر سراسر جهان گسترش خواهـد داد      

ليبرال، تجـارت   دموكراسي  گير شدن    شدن، دنيا شاهد عالم    جهاني
هـا در    آزاد و اصول اعتقادي ليبرال خواهد بـود و ديگـر فرهنـگ            

  .برابر موج توفنده اين جريان رنگ خواهند باخت
 منفي  مثبت يا كامالً  توان فرايندي كامالً   شدن را نمي    اما جهاني 

لـذا بايـد از ايـن دو        . خواند، بلكه هم فرصت است هـم تهديـد        
بينانه در پي  ابين در نظر گرفت تا با نگاهي واقعننگرش تعريفي بي  

ز مـ جي«. ها و تبديل تهديدها به فرصت بـود         مندي از فرصت    بهره
 شـاهد دو گونـه حركـت        نا معتقد است ما در جهـان كنـوني          روز
گرا و مركزگريز هستيم در حالي كه حركت مركزگرا با تكيه             مركز
اي از هنجارهـا و عـادات        شدن قصد دارد با گشودن مرزهـاي محلـي مجموعـه           يند جهاني ابر فر 

 حركـت ديگـري در قالـب    .گـذاري كنـد   مبتني بر منـافع همگـاني را در جوامـع مختلـف پايـه             
ناليستي سعي دارد هويت و فرهنگ بـومي و ملـي خـود را حفـظ                گرايي و تفكرات ناسيو     محلي

 بنابراين  .)شدن، داود كياني   اي بر جهاني    مقدمه (»كرده و تعيين بيشتري به منافع ملي كشور بدهد        
شود، و ايـن   عد منفي و مثبت در پيامدهايش شناخته مي    اي است كه با ب      شدن پديده   فرايند جهاني 

  . بندد كار مي  كشور در مسير رويارويي با آن بههايي دارد كه هرها و سازوكار بستگي به سياست
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شدن به شرح     طرفانه به برخي از آثار مثبت و منفي جهاني          بندي بي   شايد بتوان در يك تقسيم    
 :زير اشاره كرد

  آثار منفي
  ؛داري است  كه از نتايج روش اقتصاد سرمايه،افزايش اختالف طبقاتي 
  ؛اي در كشورهاي در حال توسعه هاي توسعه ريزي ي برنامههاي جهاني برا بندوبست 
  ؛غربيدموكراسي بحران دولت ملي و تحميل  
  ؛از بين رفتن ميراث فرهنگي جوامع و اقوام ضعيف 
  .طلبي  و قوميت گرايي رشد فرقه 

ر او  از نظـ  . نگـرد   دنبال دارد مي   هايي كه به    عد منفي و چالش   شدن را از ب     يورگن هابرماس جهاني  
كنـد احيـاي    شـدن را آشـكار مـي       ترين واقعيتي كه لغزش مدرنيزاسـيون و ابهامـات جهـاني            مهم

اي بـه مشخـصات       وي توجـه ويـژه    . شـدن اسـت     عنوان واكنشي در مقابل جهاني      ناسيوناليسم به 
عنـوان    هاي زندگي خاص، در عصر يكپارچگي بـه         هاي ملي چون تاريخ، سنّت، صورت       فرهنگ

،   سـاز اسـت     ، همـسان    گرايـي    در روند جهـان      غالب   فرهنگ   كه  اين 4.دي دار گراي  عامل تحقق عام  
پرورد    را مي   هايي   انسان   كه   نيست   اين  معناي   به  گاه  هيچ
،   سـازي   همسان. ندارند   و تنازعي    با يكديگر تعارض    كه
ــايي آدم ــواه ه ــت  خودخ ــب  ، منفع ــي طل ــت  و ب   گذش

. انديـشند    مـي   ن خود و گروهـشا      تنها به   آورد كه   بارمي
.   ناسـازگار اسـت     گرايي  جهان   ة با ايد    خودمحوري  اين
   و ادعاهاي   گرايي   مليت  رسد رشد انفجارگونه    نظر مي   به

خوانـد،     مـي    چـالش    را بـه    شدن   روند جهاني    كه  قومي
   5 .د باش داشته  امر  در همين ريشه

  آثار مثبت
  ؛ها گيري از ظرفيت  بهرهوري ناشي از توليد مشاركتي، و افزايش بهره 
  ؛شدن  جهانيةنيافته به بهان تشريك مساعي و تقويت كشورهاي توسعه 
  ؛گسترش ارتباطات، كنار رفتن زبان اسلحه 
  ؛ مدني جهانيةناسيوناليسم بر بستر جامع ها و خرده فرهنگ تقويت خرده 
   ؛هاي مستبد فرسايش حاكميت دولت 
  ؛المللي  بينةالملل، آزادسازي جريان سرماي  بينشدن مرزها در اقتصاد برداشته 
 ؛الملل پويا و چند مركزي شدن نظام بين 
  ؛ جهاني مدنيةالمللي بر اساس اجماع جهاني، گسترش جامع هاي بين يمژحاكميت نهادها و ر 
 .و نژادي يافتن تنوع و تكثر قومي  ها با رسميت  حقوق اقليت حفظ 
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  شدن و اقتصاد جهاني
عبارت ديگر   به. الملل است   ، تقسيم كار بيشتر در سطح بين      شدن  جهانيوردهاي مهم   ا دست يكي از 

موجب شده تا عامل اصلي توليد ثروت از دسترسي به زمـين و             شدن    جهانيتحوالت فناوري و    
يكـي از   «همچنـين   . مواد اوليه و توليـدات صـنعتي بـه عامـل اطالعـات و دانـش منتقـل شـود                   

، جـايگزيني اقتـصاد بازرگـاني بـا اقتـصاد توليـدي             شـدن   جهانيرايند  رويدادهاي اقتصادي در ف   
 اشـاره   2007 تـا    2000هاي    توان به وضعيت اقتصادي اروپا بين سال         در همين زمينه مي    6.»است
 تارنماي كميسيون اتحاديه اروپـا، در همـين دوره اقتـصاد اروپـا بيـشتر                7بر اساس گزارش  . كرد
  .است هاي مالي پيش رفته سوي فعاليت به

  2012بر اساس گزارش سال 
 درصد)كاهش/(افزايش 2007سال  2000سال  )هزارنفر(تعداد افراد شاغل/ها فعاليت

 )13( 633 735 توليدات كشاورزي
 4 16791 16059 توليدات صنعتي

 16 57 49  وساز ساخت
 29 5636 4365   ونقل داري، رستوران، حمل هاي هتل فعاليت

 50 2590 1722 خدمات مالي
 )7( 389 421 ديگر خدمات

سـوي   شود، در اين مدت نيـروي كـار شـاغل در اروپـا بـه                كه در جدول باال مشاهده مي       چنان
 اطالعاتي بر رونـد اقتـصادي       ةثير جامع أاين خود گوياي ت   . اند  بازارهاي مالي گرايش بيشتري داشته    

  8. اينترنت هستندها كاربر چهارم اروپايي  سه2013بر اساس همين گزارش در سال . است
 برابـر نـرخ رشـد توليـد ناخـالص ملـي و              2گذاري خارجي      نرخ رشد سرمايه   60 ةطي ده 

گـذاري    شاخص سرمايه1995 تا 1985اما در فاصله . برابر نرخ رشد كل صادرات جهان بود      4/1
هاي رشـد توليـد ناخـالص ملـي و صـادرات               برابر شد و با سرعت از نرخ       5/3مستقيم خارجي   

گـر افـزايش     المللي نسبت به توليد ناخالص جهـان بيـان          تر تجارت بين    رشد سريع . تپيشي گرف 
  9.ادغام اقتصاد جهان است

بردارد و هم مفهوم فرايندي دارد كه شدت  اقتصاد هم گسترش جغرافيايي را در   شدن    جهاني
م لـذا ترسـي  . گيـرد  پيونـدها و تعـامالت بـين اقتـصادي را در برمـي      ،  هـا   شدن وابستگي  و فشرده 
شـدن    جهـاني . آور اسـت    متكثـر و گـسترده الـزام      ،  شكل فرايندهاي متعدد   شدن اقتصاد به    جهاني

نتيجه وضعيت فوق اين اسـت كـه        . ورزد  هاي اقتصادي تأكيد مي     مرز جريان   اقتصاد بر ماهيت بي   
رود و نظـام اقتـصادي جهـاني جـايگزين آن             توان نظم بخشيدن به اقتصادهاي ملي از بـين مـي          

  )72: 1381 ،وان زنجانياخ. (شود مي
 اقتصاد آزاد و    ةتر خواهد بود كه بر پاي     آنچه مسلم است اينكه در اين فرايند، اقتصادي موفق        

، نظـام   شـدن   جهانيمحرك و عامل اصلي     «از آنجا كه    . هاي پارادايم وابستگي فعاليت كند    ديدگاه
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وندها و رفتارهاي جهاني بايد لذا براي تبيين ر  ). 107 :1390قوام،   (»رود  شمار مي  داري به   سرمايه
  .هاي اقتصاد آزاد ارزيابي كرد نگرشةبر پايمسائل را 

همچنـين بـازيگران   . در فضاي اقتصادي غرب، بخش خصوصي بيش از دولتي فعـال اسـت            
هـاي دولـت را       برنـد، محـدوديت     هاي بورسي بهره مي      از سرمايه   كه عمدتاً  ها (NGO)غيردولتي

هاي سياسي و فرهنگي در هـر جـاي دنيـا             ارغ از مرزها و محدوديت    ، لذا ف  )1390قوام،  (ندارند  
 در آمريكاي التـين وجـود    NGO  6000برآورد شده كه بيش از      «. توانند حضور داشته باشند     مي
 محيطـي وجـود دارد كـه      زيـست NGO 10000، در بنگالدش بيش از    600 تا   400در كنيا   . دارد
 و NGO 28000همچنين در فيليپين . كنند  دريافت مي آن منابع مالي خود را از خارجةنمون 250

هـايي    ها همـه نـشانه     اين). 138 :1390قوام،   (»كنند  محيطي فعاليت مي     گروه زيست  331در هند   
  .شدن است  جهانيةبراي همخواني بيشتر چنين كشورهايي با پديد

تفكري كه از حدود    . كردتوان به نظرية وابستگي متقابل اشاره         هاي مورد نظر مي     از ديگر پارادايم  
و  ها به يكديگر نزديك شده      بر اين اساس بايد دولت    . هاي جهاني شد     ميالدي وارد بحث   1970دهة  

چنـين   ننـدة ك عقـل اقتـصادي و سياسـي تبيـين    . هايي كمتر پوشش دهند نيازهاي يكديگر را با هزينه 
پـردازان وابـستگي متقابـل،     ريـه از نگاه نظ«. تري يافته است   ديدگاهي است كه امروز نيز جايگاه ويژه      

 »ترين عوامل وابستگي متقابل كشورها به يكديگرنـد         المللي و نيز غيرحكومتي اصلي      هاي بين   سازمان
بنابراين در اين فرايند هر قدر نهادهاي غيردولتي ابتكـار عمـل بيـشتري داشـته                ). 112: 1390قوام،  (

  .شتري خواهند داشتبرداري بيهاي آن بهرهباشند، طبيعي است كه از فرصت
شـدن، داشـتن      هاي مهم براي ارزيابي اقتـصادي توانمنـد و آمـاده بـراي جهـاني                از شاخص 

هـاي خـارجي در كنـار جـذب           گـذاري   هـا بـا سـرمايه       اين شـركت  . هاي فرامرزي است    شركت
الملل در كنار تقويت اقتصاد داخلي و         هاي خارجي به داخل، باعث تقويت ارتباطات بين         سرمايه
  .شوند ميجهاني 

 37000 در سـه قطـب ژاپـن، آمريكـا، و اتحاديـه اروپـا                شواهد حاكي از آن است كه اخيراً      
 دوسـوم ايـن     . ...  شـعبه هـستند    200000شركت فراملي وجود دارنـد كـه در تمـام دنيـا داراي              

 توان با شدن را بر اقتصاد جهاني مي  آثار جهاني ....  كشور صنعتي دنيا قرار دارند14ها در  شركت
، تجـارت    (FDI)گذاري مستقيم خارجي      ها نظير سرمايه    ثيرات آن روي برخي از پديده     أتحليل ت 

هـاي صـنعتي و        بين رشد اقتصادي و اشتغال، سازماندهي علم و تكنولوژي، نظـام           ةجهاني، رابط 
  ). 127 :1390قوام، (اي بررسي كرد  منطقه فرايندهاي همگرايي اقتصادي ميان

 ميليـارد دالر    561 ميليارد دالر بوده كه      1351هاي خارجي     گذاري  ه كل سرماي  2012در سال   
 ميليارد در كـشورهاي در حـال توسـعه و مـابقي در              703افته و   ي هآن مربوط به كشورهاي توسع    

 ميليارد از آن آسيا بـوده كـه بيـشترين رقـم     407 ميليارد مبلغ  703از  . حال آزادسازي بوده است   
 44كمترين رقم نيز مربوط به جنوب       . ق و جنوب شرق آسياست     ميليارد دالر مربوط به شر     343

  10. ميليارد دالر بوده است49ميليارد دالر و غرب آسيا 
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المللـي از آن      دهد بيشترين سهم تعامالت اقتصادي در سطح بـين          خوبي نشان مي   اين آمار به  
ين بـا نگـاهي بـه       همچن. كنند  اند و يا مسير اقتصاد آزاد را طي مي          كشورهايي است كه يا صنعتي    

بينـيم كـه جـايي        گذاري خارجي در كشورهاي خاورميانه مي       جدول زير در مورد توزيع سرمايه     
  .براي اقتصاد ايران وجود ندارد
 2012گذاري خارجي در كشورهاي خاورميانه در سال  جريان سرمايه

 هاي خروجي جريان هاي ورودي جريان گذاري نرخ سرمايه
  تركيه و عربستان سعودي  ميليارد دالر10بيش از 

 كويت  امارات متحده عربي  ميليارد دالر9/9 تا 5

 لبنان، عراق، كويت، عمان، و اردن  ميليارد دالر9/4 تا 1
عربستان سعودي، تركيه، امارات متحده عربي، 

 قطر، و عمان
 ن، و فلسطينبحرين، لبنان، عراق، يمن، ارد بحرين، يمن، قطر، و فلسطين  ميليارد دالر1كمتر از 

  UNCTAD .منبع

از سوي مؤسسه تحقيقاتي فريزر، ايران از       ) 2011مربوط به سال    (بر اساس آمار منتشر شده      
هـاي   برخـي از شـاخص    .  قرار دارد  127 ة كشور جهان در رد    152لحاظ آزادي اقتصادي در بين      

. انين اعتبـارات  المللـي و قـو      اند از حجم و اندازه دولت، آزادي تجارت بين          مورد بررسي عبارت  
وكـار،   هاي اقتصادي و فضاي كسب       سهولت فعاليت  ةهمچنين بنابر گزارش بانك جهاني در زمين      

هـاي    از نظـر يكـي از شـاخص       . است دست آورده   را به  152 ة كشور جهان رتب   189ايران در بين    
 11. برخورداراست143مرزي، ايران از رتبه  مورد توجه در اين زمينه يعني تجارت برون

  م گردشگري در اقتصاد جهان و ايرانسه
شـدن و ورود بـه        هـاي مـستعد بـراي جهـاني         هاي مهم براي ارزيابي زمينـه       يكي ديگر از شاخص   

 حـدود  2013المللـي در سـال    تعداد گردشگران بـين . المللي صنعت گردشگري است    تعامالت بين 
ل زيـر   شـك طبـق   . انه است درصد مربوط به خاورمي   5از اين رقم تنها     .  ميليارد نفر بوده است    1087

 12.هاي اروپايي و آمريكايي بيشترين رونق را داردشود كه صنعت گردشگري در كشور مشاهده مي

 سازمان جهاني گردشگري. منبع 
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 در  13.كنـد    نفر يك نفر در صنعت گردشگري فعاليـت مـي          7بر اساس گزارش اتحاديه اروپا از هر        
 طـي   هـاي سـازمان ميـراث فرهنگـي كـشور            استان مورد كشورمان، معاون امور مجلس، حقوقي و      

 ميليون گردشگر خـارجي     150، يك ميليارد و     2013در سال   : گويد   خبرنگار مهر مي   وگويي با   گفت
ه جا شده كه سهم ايران از اين تعـداد چهـار ميليـون گردشـگر خـارجي بـود                    در سطح جهان جابه   

در حـالي كـه در مقايـسه بـا          . دهد  يدرصد كل گردشگران منطقه را نشان م      9 اين رقم تنها     14.است
عنوان يك كـشور اروپـايي         به 15)2013 ميليون نفر در سال      60معادل    با رقمي (كشوري چون اسپانيا    

 ميليـون نفـر گردشـگر را پـذيرا          7/57 تعداد   2012همين كشور در سال     .  قابل مقايسه نيست   اصالً
 يعنـي بـيش از دو       16سـت آورده اسـت،    د  ميليارد دالر به   9/55شده كه از اين بابت درآمدي معادل        

. 17) هـزار ميليـارد ريـال   770( براي كشورمان ايـران  1393بيني شده نفتي در سال   برابر درآمد پيش  
هـاي     دهـم جاذبـه    ةبر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري، ايران رتب       «اين در حالي است كه      
بنـابراين باتوجـه قـدمت       ».دارا است هاي طبيعي را در جهان         پنجم جاذبه  ةباستاني و تاريخي و رتب    

عنـوان يكـي از    توان از اين امكان بـه  هاي بسيار باالي آن در صنعت گردشگري، مي ايران و ظرفيت  
سازي بسترهاي ارتباطي و      شك آماده   جانبه استفاده كرد، كه بي      هاي رشد و توسعه همه      بهترين زمينه 

  .ر اين مهم است، از سازوكارهاي ناگزيشدن جهانيهمراهي با فرايند 

  شدن و سياست جهاني
...  هاي سياسي، اجتماعي، نظامي، هـويتي و        لفهؤ، بحران معنا بسياري از م     شدن  جهانيطي فرايند   
يكـي از   مـثالً   . لذا بايستي در اين شرايط به بازتعريف اين گونه مفاهيم پرداخت          . گيرد  را دربرمي 

، شدن  جهانير صورت ورود و يا تحقق       د. است ها بوده   عوامل سازندة هويت، تعارضات و جنگ     
در اين شرايط است كه بايد      . دهند  دوست و دشمن، جنگ و امنيت، مفاهيم خود را از دست مي           

همچنين در اين شرايط نبـود تهديـد بـه معنـاي ايجـاد              . توجه شود    سيستمي  به تعارضات درون  
  )1390قوام،  (.امنيت نيست

...  شدن بايد به ساختارهاي سياسي، اجتماعي و هانياز اين رو در برخورد منطقي با فرايند ج
ايـن امـر در كـشورهاي    .  همگـان اسـت بـازتعريف كـرد        ةتوجه كرد و موضوعاتي را كه دغدغ      

عـواملي  . گيـرد   تر از كشورهاي جهان سـوم انجـام مـي            غربي به مراتب بسيار راحت     ةافتي هتوسع
تـري    هـاي جـدي     ن فرايند بـا چـالش     نيافته در اي    تاريخي و سياسي باعث شده كه جوامع توسعه       

  .رو شوند روبه
در ابتـداي      هـاي قـومي     سـازي، عـدم جـذب انگـاره         ملـت ــ     نبود زمان مناسب بـراي دولـت      

بـراي مـشاركت سياسـي،     هـاي قـومي   مدرنيزاسيون در كشورهاي جهان سوم و تقاضاي اين گروه      
هـاي    سـازي، ظهـور دولـت       ـ ملـت     دولت اقتصادي، توزيعي و عدالت اجتماعي قبل از اتمام فرايند        

و     نژادهـاي قـومي    سازي و بـروز چرخـة تركيبـي از          ـ ملت   تمام پروژه دولت    اقتدارگرا از متن نيمه   
را در جهـان سـوم   سـازي   ـ ملـت  دولتدولتي در جهان سوم از جمله عواملي هستند كه فرايند        بين



 

 

55 

اني
جه

 
ت
رص

و ف
ت 

حظا
مال

ن، 
شد

 
  ها 

 قومي، و بازتعريف آن     عالوه بر بحران هويت ملي و     ). 241 :همان(اند    دچار ضعف و ركود ساخته    
  .كراسي نيز موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيردو، دمشدن جهانيدر فرايند 

در اين معنـا بـراي بـسياري از       . شود  سازي تلقي مي     دولت ةعنوان آخرين مرحل    كراسي به ودم
رايـي  عنوان عاملي براي واگ     كراسي به وگذرانند، دم   سازي را مي     دولت ةكشورهايي كه مراحل اولي   

. فشرند بنابراين بر موضع اقتدارگراي خود پاي مي). 243 :همان(شود  انگارة هويت ملي تلقي مي 
شدن موضع مخالف داشته و آن را تهديـدي بـراي همبـستگي و                ترتيب در فرايند جهاني    و بدين 

  .دانند همگرايي ملي مي
تـوان از سـه معيـار        مـي دموكراسـي   ها و فراينـد       براي توصيف رابطة بين اقتدارگرايي دولت     

هـاي اقتـصادي، ميـزان گـذار از فراينـد             پيـشرفت زعم ما،    اين سه معيار، به   . اساسي سود جست  
  )244 :همان( .هاي ايدئولوژيك است سازي، و سياست دولت

شناسـانه مـشكالت را       بنابراين براي پرداختن به اين موضوع الزم است ابتدا با نگاهي آسيب           
. ن بـر اسـاس رويـدادهاي روز و واقعيـات پـيش رو اقـدام كـرد                 دريافت و آنگاه در پي حـل آ       

 نگرشـي   ةهاي داخلي و خارجي بايد از پويايي الزم برخوردار بـوده تـا در سـاي                 گذاري  سياست
اشكال جديدي از قدرت در حال پديدارشـدن اسـت          «. بينانه، به بازتعريف مفاهيم پرداخت      واقع

هاي جمعي،    شدن رسانه   در فرايند جهاني  مثالً  . نش جمعي قابل حصول است نه در انزوا       كه در كُ  
ها در معرض انتقادات شديد قرار دارنـد و لـذا اگـر دولتـي بخواهـد تـصوير                     ناخواه دولت   خواه

هـا    جهاني بهبود بخشد، بايد وارد تعامل با قدرت نرم رسـانه            موجود از خود را در افكار عمومي      
  )73 :همان (».شود

خود، كه تـاكنون در     سنّتي  شدن، حقوق بشر از معناي        د جهاني در اثر تحوالت ناشي از فراين     
رود، و  شده، رو به دگرگوني مي     هاي خاص تفسير و هنجارمند مي       چارچوب مرزها و ايدئولوژي   

همچنـين مفهـوم    . انجامد  ها مي   هاي داخلي دولت    رفته به موضوعي براي مداخله در سياست        رفته
د؛ از جمله محيط زيست، امنيت اقتصادي، ارتبـاطي         گير  تري مي   امنيت و خشونت حوزه گسترده    

بـا پيـروي از رفتـار       «. تـوان ديـد      ارتباطات و اطالعات بيشتر مي     ةكه اين تحول را در حوز     ...  و
ها بايد بتوانند رفتار خـود را        آن. هاي الزم را ابداع كنند      ها بايد بتوانند سياست     شبكه،  سايبرنتيكي

طور   عواملي كه به  . وجود بياورند   مورد نياز خود را به     ة و حيط  بر حسب نياز تنظيم و كنترل كنند      
قدرت و اجرا   ،  اهداف،  ها  مانند ارزش ،  شدند  واقع مي مؤثر  گيري سياست خارجي      در شكل سنّتي  

  19».اند همه متحول شده
هـاي اجتمـاعي، الزم    گرانه بـا حركـت   جاي برخورد خشن و سركوب   ها به   بنابراين حكومت 

هـاي    براي مشاركت سياسي و اجتماعي همگان فراهم كنند تـا از فرصـت            است مسيري مناسب    
شـدن را تهديـدي بـراي         اگرچه برخي از بدبينان، فـضاي جهـاني       . ايجاد شده بهره مناسب ببرند    

تـر و بـانفوذتر شـده اسـت،           گـسترده   اند، اما از آنجا كه فضاي عمومي        بيني كرده   پيشدموكراسي  
  .باشددموكراسي  تقويت تواند خود فرصتي براي ايجاد و مي



 

56

 /
رم
چها

 و 
ت
يس

ل ب
سا

 /
ره 

شما
4 

 

 را در   “حكومـت مطلـوب   ”طور چشمگيري هنجارهاي بـه اصـطالح          مدني جهاني به  ة  جامع
از دموكراسـي   هاي گروهي جهان موجب تشويق فعـاالن         رسانه. است سطح وسيعي ترويج كرده   

ا تواند شرايط بيان نيازه هاي نوين مي چارچوب. اند چين تا نيجريه و از يوگسالوي تا شيلي شده      
مـثالً  . ندكنها را بهتر از سازوكارهاي دولت مدار فراهم        هاي مردم و پاسخگويي به آن       و خواست 

داننـد كـه      نند كه آن را عـاملي مـي       ك  شدن به اين دليل استقبال مي       گران از جهاني   برخي از تحليل  
نـد و نيـروي حـاكم همـواره در      ك  يري فردي را تسهيل مـي     گ  انتقال قدرت و اصل اختيار تصميم     

 دموكراسـي  هاي    هواداران نوآوري در شيوه    .گيرد  ترين فاصله ممكن با شهروندان قرار مي       نزديك
گرايي از پايين به بـاال كـه رفـاه عمـوم را دنبـال                عنوان چند جانبه     مدني به  ةگيري جامع  از شكل 

شـدن را     پـردازان سياسـي جهـاني      به همين ترتيـب تعـدادي از نظريـه        . اند حمايت كرده  كند،  مي
  20.اند شهروندي تلقي كردهمؤثر هاي جديد و  ركي براي ظهور شيوهمح

  شدن و فرهنگ جهاني
شدن يك واگرايي فرهنگ در سطح ملـي و يـك همگرايـي فرهنـگ در سـطح                    در عصر جهاني  

شود كه هر طـرف       آميزي ايجاد مي   وضعيت تعارض ،  در نتيجه . گيري است   جهاني در حال شكل   
 و از سـوي  “فرهنـگ خـودي  ”جـو يـا بازيـابي    و جست، سواز يك  . آن مكمل ديگري نيز است    

هـاي جديـدي شـكل     هر دو به آگـاهي    ،  فرهنگ تهديد و واكنش   اين  خطر از دست رفتن     ،  ديگر
  ) 118: 1381 ،اخوان زنجاني (.دهد دهند كه فرهنگ را در رأس امور قرار مي مي

مفهـوم  «. سيوناليسم استنا شود، ناسيوناليسم و خرده   يكي از مسائلي كه در اين مسير مطرح مي        
چون مذهب، نژاد، جنسيت، طبقه، و منطقه قرار گرفـت،            ناسيوناليسم در ابتدا در رقابت با مفاهيمي      

عنـوان    عنوان عنصري ذهني بر آنان پيـشي گرفـت و بـه             هاي آمريكا و فرانسه به      اما با ظهور انقالب   
هايي چون روسو،     اسيوناليستهويتي جمعي مطرح شد و سه اصل اساسي ناسيوناليسم در انديشه ن           

  )295 :1390قوام،  (».ييد قرار گرفتأهردر، نيچه، كوريس، و مازويني مورد ت
از آن سـنّتي  است كه تـاكنون معنـايي    از مفاهيمي ... هايي چون هويت، ناسيوناليسم و        مقوله

امروزه . ستندلذا نيازمند واكاوي معنايي ه    . اند  شدن دچار بحران شده     شده ولي اكنون با جهاني      مي
اما «. شود  هاي جديد هم در كشورهاي غربي و هم در كشورهاي در حال توسعه ديده مي                هويت

هاي  هاي جديد محلي و مبني بر جنسيت غرب و ظهور قوميت     تفاوتي اساسي ميان ظهور هويت    
تفاوت اساسي اين دو روند در اين مسئله نهفته است كه تجليـات اخيـر   . جهان سوم وجود دارد  

هـاي   ها در جذب اين هويـت  هاي تازه ظهوريافته جهان سوم ناشي از ناتواني اين دولت          استسي
  )247 :همان (».رد در انگارة هويت ملي خود استخُ

هاي فروملي در غرب بر اساس مسئله سياسـي روز و جنـسي و يـا اصـالح سياسـي                      هويت
شود   اك، و زبان تعريف مي    در جهان سوم بر اساس نژاد، خ        هاي قومي   اما هويت . شود  تعريف مي 
  )248 :همان (.هاي خونين همراه است عام، هرج و مرج، و نزاع اي از قتل و با چهره
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 بـازتعريف موضـوعاتي چـون دولـت ملـت، قـدرت،             ةاند در سـاي     هاي اروپايي توانسته    دولت«
در امـا   . هاي مثبتي براي خلق يك هويت جديـد بـه نـام اروپـا بردارنـد                 حاكميت و هويت ملي گام    

عنوان منبعي بـراي نـاامني تلقـي          مقايسه، بيشتر كشورهاي جهان سوم مرزهاي همسايگان خود را به         
و اين به دليل آن است كه در اين كشورها برخالف اروپا، ناسيوناليسم نارس              ). 314 :همان (»كنند  مي

  .دهايي چون اتحاديه اروپا بينجام گيري نهادها يا هويت بوده و نتوانسته است به شكل
 گذار از ناسيوناليسم به يـك نـوع هويـت           ةبه گمان بسياري از نويسندگان، اروپا اكنون دور       

دسـت   اروپا با بازتعريف هويت خـود كـه از طريـق قـدرت و معنـا بـه                 ...  كند  جديد را طي مي   
 يك اتحاديه اروپـايي از نـوع        جمعي جديدي است كه صرفاً      آورد، در پي كسب هويت دسته       مي

عنـوان ابـزاري بـراي قـدرت          كه عالوه بر اينكه نسبت به مـسائل اقتـصادي بـه           فدرال نيست، بل  
ايـن در   ). 304 :همـان (آورد    حساس است، چارچوبي را براي يك ملت بدون كشور فراهم مـي           

عبارتي چنـين    به. حالي است كه نظام فدراليسم براي كشوري چون ايران هنوز تهديدكننده است           
  .شود  تجزيه تلقي ميعنوان خطري براي نظام حكومتي به

توانـد در     شدن به دو صـورت مـي        كنند جهاني   اي از نويسندگان استدالل مي      آن طور كه عده   
سو گـسترش فـضاي      از يك . باشد  هاي قومي   كشورهاي جهان سوم عاملي براي فرونشاندن نزاع      

ازمـدت  توانـد در در  شدن مي هاي جهاني عنوان يكي از چهره  اقتصادي و جريان پول و سرمايه به      
را بـراي    هاي قومي به توسعه و رفاه اقتصادي كشورهاي جهان سوم بينجامد و از اين طريق نزاع     

از سـوي ديگـر گـسترش فـضاي اطالعـاتي و جريـان              . كسب منابع اقتصادي به حداقل برساند     
دهد و از اين      فزاينده اطالعات مرزهاي متصلب جوامع جهان سوم را دچار خلل و نفوذ قرار مي             

 در دموكراتيـك  هـاي   كاهد و آنان را به استفاده از شـيوه     هاي اقتدارگر مي    از قدرت دولت  طريق  
  )316 :همان (.كشاند ها مي مورد قوميت

اي بـراي     تـوان پايـه     گذاري را مـي     بنابراين اصالحات اقتصادي و توزيع عادالنه ثروت و سرمايه        
اي كـه تهديـد در برابـر          گونـه  شدن و تفويض اختيـارات حكـومتي دانـست، بـه            هماهنگي با جهاني  

و همچنين گردش آزاد اطالعات و ارتباطـات را،         . يكپارچگي فرهنگي و سياسي را به حداقل رساند       
  .توان ناديده گرفت كه امروزه از نيازهاي اساسي همه جوامع است و مرزها را درنورديده، نمي

شدن و تحوالت پيش روي كشورهاي جهـان سـوم مطـرح              اي ديگر در رابطه با جهاني       نكته
. است، در مورد جوامعي است كه از نظام سياسي و فرهنگي مذهبي و ايدئولوژيك برخوردارنـد               

شـود بـا    محورنـد و همـين امـر سـبب مـي        گرا و حقيقـت     ها تقليل    ايدئولوژي اصوالً«از آنجا كه    
، لـذا بيـشترين     )38 :همـان  (»داشـته باشـند   ) هنجـاري (وردهاي نرماتيو   رويدادهاي جهاني برخ  

ويـژه تحـوالتي كـه ريـشه در          مقاومت را نيز در برابر هرگونه دگرگوني افراد و جوامع دارند، به           
  .داري غرب و مدرنيته داشته باشد نظام سرمايه

ينانه و امروزي به مسائل ب رسد، داشتن نگاهي واقع نظر مي بنابراين آنچه در اين فرايند الزم به      
شـدن و ارتباطـات    جاي نگاهي سلبي و بازدارنده نسبت به امر جهـاني  هعبارتي ب  به. جهاني است 
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المللـي    هايي كرد تا هماهنگ با رويدادهاي جاري بـين          ريزي  فراملي، بايستي سازوكارها و برنامه    
در . هاي گوناگون پرداخت    زهرا تعديل كرده و به بازتوليد معنا و مفهوم در حو          سنّتي  هاي    نگرش

  .ها را دريافته و بهره خواهيم برد اين صورت است كه فرصت

  ، فناوري و ارتباطاتشدن جهاني
بـار جهـاني شـد و اخبـار را در      اين شبكه براي نخستين. شروع شد CNN ةشدن با شبك جهاني

بـي اسـت از   شـدن تركي   اصلي تمدن و فرهنگ عصر جهـاني ةجوهر .دسترس مردم دنيا قرار داد 
، توليـد ،  ماهيت. انتقال و پردازش اطالعات   ،  همراه با توليد  ،  هاي ارتباطي جهاني    نظام،  تكنولوژي

شدن ابعـاد جهـاني       تر از عناصر ديگر جهاني      نحوي است كه سريع    پردازش و انتقال اطالعات به    
تلـف زنـدگي    اي در ابعـاد مخ      هاي عميق و گسترده     لذا انقالب ارتباطي دگرگوني   . است پيدا كرده 

سـازي در     نحوي است كه فرهنـگ و فرهنـگ        ماهيت تحوالت فوق به   . است ها ايجاد كرده    انسان
ها   اي از ابزارها و تكنيك       مجموعه ةمثاب توان به   ارتباطات را مي  . است رأس امور جهاني قرار گرفته    

  21 .جهت انتقال اطالعات تلقي كرد
سـازي در توليـد       عنـوان ابـزار حقيقـت       ش به دان«شدن     اطالعاتي و همراه با جهاني     ةدر جامع 

از اين روست كه محور قـدرت       ). 178: 1381 ،اخوان زنجاني  (»قدرت، باالترين اولويت را دارد    
هاي نـوين ارتبـاطي بـا       در اين راستا فناوري   . هاي اجتماعي، اطالعات و آگاهي است       در جنبش 

  . كننددرت كمك ميويژگي قدرتمند نفوذ و گستردگي خود، به توزيع اطالعات و ق
فشرند تـا حاكميـت خـود را          زور پاي مي  سنّتي  هاي    هاي اقتدارگرا، كه بر اعمال شيوه       دولت

هـاي قـدرت را مـستحكم         هاي خودي و غيرخودي پايه      مشروعيت بخشند و با تصلب مرزبندي     
شـدن قـدرت در جريـان عمـل           نگه دارند، بايد متوجه اين واقعيت شوند كـه در رونـد جهـاني             

  22.شود طي ساخته ميارتبا
هـاي اجتمـاعي بـراي       رسانه«: گويد  هاي نوين دانشگاه نيويورك مي     كلي شركي، استاد رسانه   

مـردان،    شهري سراسر جهان، از شهروندان معمولي گرفتـه تـا كوشـندگان مـدني، دولـت      ةجامع
 افـزار و   هـاي خـصوصي، توليدكننـدگان نـرم        هاي غيردولتي، شركت  هاي خيريه، سازمان  سازمان

 براي نمونه وقتي در مصر رژيم حسني مبارك ».است غيره، به يك واقعيت در زندگي تبديل شده
هـاي    با بستن جريان اطالعات بر روي اينترنت، كوشيد تا مانع سقوط حكومت شود، با واكـنش               

بوك بهترين راه بدون    فيس. تري انجاميد  اين كار به اعتراض بيشتر و گسترده      . رو شد   بدتري روبه 
  23. كوشندگان جوان در كشور بودةيابي به همنت در دستخشو

كشند كه    هاي ارتباطي به تصوير مي      جهان را به شكل شبكه    ،  چون فضاي سايبرنتيك    مفاهيمي
الگـوي مكـانيكي كـه      . داراي مرزهاي خاص خود است كه با مرزهـاي ملـي همـاهنگي نـدارد              

ته شده و جاي آن را الگوي ارتبـاطي        پشت سرگذاش ،  كرد  جبرگرايي در رفتار انسان را ترسيم مي      
بلكه فرايندي است كه انسان     ،  از اين منظر تحول و تكامل، يك فرايند جبري نيست         . است گرفته
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هر عنصري را در بستر محيطـي آن قـرار          ،  برندة آن است؛ نظريه ارتباطات     سازنده و پيش  ،  طراح
  24.دآور  ميوجود هاي جديد ايجاد واقعيت را به وسيله روش دهد و بدين مي

هـاي    توان به نظريـه     ، ديگر نمي  شدن  جهاني ةدر همين راستا است كه با رشد روزافزون پديد        
پـرداز در ايـن فراينـد و          هـاي نظريـه     افـراد و دسـتگاه    . اتكا كـرد  ...) ارتباطي، اقتصادي و  (سنّتي  

  . كنند هاي نويني را براي تبيين مسائل اتخاذ مي هماهنگ با آن، شيوه
هاي برتر بودند، تبيين مسائل       رسانه... هاي راديو، تلويزيون، و روزنامه و          رسانه در زماني كه  

كه (گستر    اما اينك با رشد و گسترش تار جهان       . شد  مطرح مي سنّتي  هاي    ارتباطي در قالب نظريه   
در ... تبيين مسائل ارتباطي و اقتـصادي و        ) شدن اقتصاد باشد    ترين علت و ابزار جهاني     شايد مهم 

ان از جملـه مـواردي اسـت     ان ثير سيأ تةنظري. ناممكن يا دشوار استسنّتي هاي  ع به شيوه  جوام
هاي نـوين ارتبـاطي از      طبق اين نظريه رسانه   . گذاردكه دگرگوني در اين عرصه را به نمايش مي        

مـل  أدهد تا به ت   نظران نمي رشدي برخوردارند كه مجالي به صاحب      به چنان سرعت و شتاب رو    
  .پردازندو تفكر ب

پـردازي را     ، علت اين دگرگوني در نظريه      ارتباطات ةنظري ويرايش پنجم يل در   اكو  دنيس مك 
نخست اينكه اينترنت يكـه و تنهـا درگيـر          «. داند  گستر مرتبط مي    هاي خاص تار جهان     به ويژگي 

دوم . كند توليد و توزيع پيام نيست، بلكه در رابطه با پردازش، تبادل آرا و حفظ اطالعات كار مي
آينـد و طبيعتـاَ       شمار مي  هستند خصوصي به    قدر كه نهادي عمومي     هاي نوين، همان    اينكه، رسانه 

اي نيـست و يـا بـه     ها به شكل حرفـه   آنةسوم اينكه، فعاليت هم   . اند  بر همين اساس مدون شده    
  25».ديافته نيستن هاي جمعي ديگر، از نظر اداري و قانوني سازمان اندازة رسانه
تـرين بـستر و       اينترنت مهـم  ) شدن  جهانيدر مسير   ( دليل و با توجه به اينكه امروزه         به همين 

افزاري   افزاري و سخت    سازي نرم   دهد، بهينه   فضاي كاركردهاي ارتباطي و اقتصادي را تشكيل مي       
گمـان نقـش نهادهـاي        بي. جانبه خواهد داشت     همه ةثيري چشمگير در رشد و توسع     أاين فضا ت  

ويـژه در كـشورهاي كمتـر        ين زمينه بيش از هر عامل ديگري اثرگذار است، به         مرتبط دولتي در ا   
اي   گونـه  اما اين نقش دولتي، چنانكه در كشورهاي موفق شاهديم، بـه          . اي مانند ايران    افتهي  هتوسع

  .گونة سلبي و بازدارندگي نظارت بر جريان آزاد ارتباطات و اقتصاد بوده است، نه به
اشاره شود كه گويـاي تحـوالت اساسـي گونـاگون بـر                ه آمار و ارقامي   جا دارد در اين زمينه ب     

گـستر بـراي      درصد از كاربران از تار جهـان       61 در اروپا    2013در سال   . هاي نوين است  بستر رسانه 
 درصد آلمـان، و     80 درصد دانمارك،    81 درصد بريتانيا،    85(اند    خريد كاال و خدمات استفاده كرده     

هـاي اجتمـاعي بايـد       ايـن خـصوص بـراي شـبكه        در .26 )درصد 15ماني با   كمترين ميزان از آن رو    
تنها اسـتفاده ارتبـاطي      هاي اجتماعي نه  امروزه بسياري افراد از شبكه    . اي در نظر گرفت   جايگاه ويژه 

بر اساس گزارش ارائه شده از سـوي همـين          . كنند، بلكه به فعاليت اقتصادي نيز مشغول هستند       مي
  . اند هاي اجتماعي استفاده كرده  از شبكه2013هاي اقتصادي اروپا در سال  نگاهدرصد از ب30تارنما، 
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درصد از كـاربران    73 27هاي آماري پوريسرچ     مركز پژوهش  2013بر اساس گزارش سپتامبر     
 بيـشترين و    ،بوك  درصد در فيس   71از اين ميزان    . كنند  هاي اجتماعي استفاده مي     اينترنت از شبكه  

درصـد   40بر اساس همين گزارش     . دهند   كمترين كاربران را تشكيل مي     ،رامدرصد در اينستاگ   17
درصد از اين تعـداد، اتـصال و         28. هاي اجتماعي متصل هستند     از دارندگان تلفن همراه به شبكه     

  . كنند هاي اجتماعي از طريق تلفن همراه را روزمره تجربه مي استفاده از شبكه
همين . اند لفن همراه را فضايي براي كسب درآمد يافتهبسياري از مشاغل خانگي اينترنت و ت

 هـزار دالر در سـال را افـراد از           75 هزار تا بيش از      30دهد كه درآمدي معادل       گزارش نشان مي  
ويـژه در ايـن زمينـه        هاي اجتماعي بـه     شبكه. اند  گستر كسب كرده    طريق تلفن همراه يا تار جهان     

ترين روشي    ترين و ارزان    ها، آسان    راه رايانامه و اين شبكه     ارتباط با افراد از   . تري دارند   نقش مهم 
 ايـن  همـة . شدن را در پي داشته باشيم  نيويژه اگر جها   به. است كه در سطحي وسيع كاربرد دارد      

هاي گوناگون ارتباطي و      ها گوياي جايگاه مناسب و رو به رشد فضاي مجازي براي فعاليت             مثال
، اين بستر از اهميت روزافزوني      شدن  جهاني كه با تقويت     ترديدي نيست . اقتصادي جهاني است  
  . برخوردار خواهد بود

مريكـا محـسوب    آدر دهة اخير استفادة گسترده از اينترنت عامل اصلي رشد سريع اقتصادي             
يا تجـارت الكترونيكـي كـه پيونـد بـين           ) extranet(هاي مكمل مانند اكسترانت       سيستم. شود  مي

هاي ارتباطي درون شـركتي       خره اينترانت يا نظام   ا فراهم كرده و باأل    شركاي تجاري و مشتريان ر    
رساني   برتري تكنولوژيكي و برتري اطالع    ،  همه در رشد سريع   ،  شوند  كه مكمل اينترنت تلقي مي    

،  توليـد و پخـش كاالهـا       ة شركت بزرگ جهاني در حوز     12از  . اند  آمريكا نقش بسزايي ايفا كرده    
  28.ي نه شركت اول آمريكايي هستند و سه شركت ديگر اروپاييها و انتشارات فرهنگ برنامه

كنتـرل  . ها و رفتارها    فرهنگ،  اي است براي كنترل ارتباطات      هاي ارتباطاتي وسيله    كنترل نظام 
سازي و كنترل و انتقال آن جهت تحقق منـافع            ارتباطات يعني كنترل جريان معناسازي و فرهنگ      

كسي كه آن   ،  كسي كه آن را بهتر توليد كند      ،  قدرت باشد اگر اطالعات و ارتباطات عامل      . خاص
تـر    كسي كه از آن بيشتر داشته باشد و كـسي كـه آن را بهتـر و سـريع                  ،  آوري كند   را بيشتر جمع  

كننـده   در وضعيت فوق تكنولوژي عاملي تعيين. از قدرت برتر برخوردار خواهد بود   ،  انتقال دهد 
، آوري   و پرشـتاب اسـت كـه فقـط ابزارهـاي جمـع             اي گسترده   جريان اطالعات به اندازه   . است

  29.توانند اطالعات را قابل فهم كنند پردازش و تحليل خودكار پيشرفته مي
 را  “مـرگ جغرافيـا   ”تنها   نه،  گيري يك نظام ارتباطي جديد ديجيتالي       انقالب ارتباطي و شكل   

هـاي    وريامبتنـي بـر فنـ     هـاي     ارتباط. است بلكه مرزهاي سياسي را نيز از ميان برداشته       ،  رقم زده 
گونه  هر، نمابر و از اين قبيل ،  تلفن،  اي  هاي رايانه   شبكه،  اينترنت،   ماهواره ةالكترونيك در برگيرند  

گونه كنتـرل    بدون هيچ ،  برد و افكار و اطالعات      مانع و محدوديت طبيعي و سياسي را از بين مي         
هاي مادي    تواند جريان   وز مي گر چه دولت هن   . كنند  و مزاحمت سياسي از مرزهاي ملي عبور مي       

ولـي كنتـرل    ،  وبـيش كنتـرل كنـد      را در مرزهاي ملي و سرزمين تحـت حاكميـت خـويش كـم             
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هاي بسيار پيچيده و متنوع ارتباطـات جهـاني دشـوار و در واقـع                 هاي اطالعاتي در شبكه     جريان
مـاعي  سـيالي و تحـرك امـر اجت       ،  شـوند   محور مي     هر اندازه كه جوامع اطالعات    . ناممكن است 

ملت بيـشتر     ـ    گيرد و جدايي جامعه از دولت       روابط اجتماعي فراملي فزوني مي    ،  يابد  افزايش مي 
شود كه ويژگـي آن   فضايي بسيار فراخ در برابر امر اجتماعي گشوده مي  ،  عبارت ديگر  به. شود  مي

  )88 :1381 ،محمدي گل (.تابد ريزش و سيالي است و هيچ محدوديتي را بر نمي، جريان
چنين توزيع قدرت و نقش نظارتي شهروندان در فضاي مجـازي از ديگـر دسـتاوردهاي                هم
. توان مردم را ناآگاه نگه داشـت       در دنياي امروز تقريباً نمي    «. اي است    شبكه ةشدن و جامع    جهاني

رود و اين مذاكره به اين صورت است كه ما بايد            سوي مذاكره پيش مي    در حال حاضر قدرت به    
هـاي اطالعـاتي     اي و غـول     هاي چندمليتي رسانه   وجود آمدن شركت   به...  باشيماطالعات داشته   

دهد كه يك كشور  شدن اين فرصت را به ما مي جهاني...  هاست شدن رسانه يكي از داليل جهاني 
  30».توليدكننده باشيم و بتوانيم كاالهاي خود را به سراسر جهان توزيع كنيم

جانبـه منـافع    سازد كـه ارتباطـات يـك    له را مطرح ميئكنترل ارتباطات توسط دولت اين مس  
بنـابراين در عـصر انقـالب و انفجـار اطالعـات و ارتباطـات،               . كنـد   اي را تـأمين مـي       جانبـه  يك
توان ناآگاه نگه     اما از آنجا كه جوامع را نمي      . يابد  ناخواه تسلط و حاكيمت دولتي كاهش مي         خواه

هـاي   اند، بندوبست را درنورديدهسنّتي هاي مرزهاي  ههاي نوين رسان داشت، و امروزه كه فناوري 
. حاكميت بينجامد سنّتي  تواند به سلطة      در مسير گردش آزاد اطالعات و ارتباطات نيز نمي        سنّتي  

هاي اطالعاتي و ارتباطي، خود به تضعيف     در اعمال محدوديت  سنّتي  افزون بر اين، همين روش      
  31.نجامدا شدن مي موقعيت جامعه در فرايند جهاني

هـا   هـاي ارتبـاطي، از آن       لذا الزم است به جاي محدوديت و برخورد سلبي با ايـن فنـاوري             
  .عنوان ابزاري جهت ظهور و حضور بهتر در جامعة جهاني بهره گرفت به

  گيري  نتيجه
تـر    اي در حال وقوع است، و مهـم         ، پديده شدن  جهانيپيش از هر چيز بايد يادآور شد كه فرايند          

. توان يافت   افته و هم در ديگر كشورها مي      ي هافقان و مخالفان آن را، هم در جوامع توسع        اينكه مو 
هاي اعتراضي در اروپا و آمريكا اشاره كرد، كه جملگـي بـر محـور                 توان به جنبش     مثال مي  براي

  32.است اي موضوعات فرهنگي انجام گرفته محوري اقتصاد و تا اندازه اعتراض عليه جهان
متحده  اياالت هنوز كه است آينده براي تهديدي شدن، جهاني ها، مريكاييآ از شماري ديد از

 شـدن،  جهـاني  بـا  شـايد  كـه  اسـت  انديـشه  ايـن  از ناشـي  ايـده  ايـن . است و نشدهربا آن روبه
 خواهد منتقل جهاني حكومت به پايان برسد و نيروي اقتصادي و سياسي به مريكاآ خودمختاري

هـا    مريكاييآدرصد از    36 ارائه داده، فقط     2011پست در سال     نگتنبر اساس آماري كه واشي    . شد
درصـد   60،  2001دانند، در حالي كه در سـال         افزايش برقراري ارتباط اقتصاد جهاني را مثبت مي       

  33.دانستند شدن را مثبت مي ها جهاني آن
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رصـد  د61پست انجام شد، نشان داد كه        سي نيوز و واشينگتن    بي يك نظرسنجي كه توسط اي    
اما با اين حال بـاراك  . دانند ها، چين را تهديدي براي امنيت شغلي و اقتصادي خود مي       مريكاييآ

 34.كنند مداران بزرگ اين كشور بر ادامه چنين وضعيتي پافشاري مي اوباما و سياست
افته صنعتي شمال، دگرگوني در نقش و عملكـرد  ي هشدن در جوامع توسع از پيامدهاي جهاني 

هاي صنفي، سنديكاها و احزاب سياسي         مدني نظير اتحاديه   ةدهندة جامع  اسطه تشكيل نهادهاي و 
مزبـور  سـنّتي   انـد كـه نهادهـاي         گونه جوامع مردم به اين نتيجه رسـيده        در بسياري از اين   . است
. ثري داشته باشـند   ؤها به سياست نقش م     ها و تبديل آن     توانند مانند گذشته در تبيين خواسته       نمي

ر كنار تجزيه عناصر شهروندي، باعث كـاهش روزافـزون تمايـل مـردم بـه مـشاركت             بنابراين د 
 )18: 1390قوام،  (.است سياسي شده

 ةشده براي سلط   اي از پيش تعيين      برنامه ، لزوماً شدن  جهانيهايي است از اينكه فرايند        ها نمونه  اين
هـانتينگتون،  . فرايند شوند غرب بر ديگر كشورها نيست، بلكه خود آنان نيز ممكن است قرباني اين              

شـدن فرهنـگ    شدن هرگز به معنـاي كوكـاكواليي   گويد كه جهاني  پرداز ديگر، در اين زمينه مي     نظريه
هـاي كـالن اقتـصادي جنـوب و شـمال تـا               شدن استراتژي   در شرايط جهاني  «. كشورها نخواهد بود  

ي در سطح منطقه و نيـز در  شود و لذا گريزي از افزايش همكار صورت يكسان تهديد مي اي به  اندازه
واسطة داشتن سهم زياد در تمدن جديد      گرچه كشورهاي شمال به   «). 81 :همان (»سطح جهان نيست  

شدن تطبيق دهند، اما كشورهاي جنوب هم در صورت           توانند خود را با تحوالت جهاني       تر مي   راحت
 از آن در حـد بـااليي        تواننـد   نفـس مـي    اصالح ساختارهاي داخلي و تقويت خودآگاهي و اعتماد به        

  )94 :همان (».مند شوند بهره
شدن با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، كـاهش نظـارت دولـت و رفـع موانـع                  روند جهاني 

است كه با فروپاشي بلـوك شـرق         حقوقي و سياسي حركت آزاد كاال و عوامل توليد همراه بوده          
ر حقـوقي و سياسـي اقتـصادهاي        اين امر موجب تشابه بيشتر سـاختا      . است سابقه يافته   شدتي بي 

هاي  ائتالف شركت35.كند شدن اقتصاد را تسهيل و ترغيب مي      ملي شده كه فرايند ادغام و جهاني      
بنابراين، نتيجه اين   . چندمليتي و فعاليت در فضاي بدون مرز مجازي، از جمله مصاديق آن است            

دهاي غيردولتـي و عملكـرد      امر، بستگي بسيار به دولت و سازوكارهاي آن، و نيز چندوچون نها           
  .برداري مناسب داشته باشندها در يك كشور دارد تا از اين فرصت بهرهآن

 اقتـصادي كـشورهاي     ةدر مورد نقش دولت بايد اذعان كرد كه برخالف تصور رايج توسـع            
هـاي     مشاركت فعال دولت   ة بدون استثنا بر پاي    ها در بازار جهاني تقريباً     آسياي شرقي و ادغام آن    

مثالً . اند  اين كشورها مسيرهاي متفاوتي را پيموده     . است هاي اقتصادي استوار بوده     برنامه ها در  آن
زمـان سياسـت      اقتصادي عبارت بوده اسـت از پيـشبرد هـم          ة توسع ة برنام ةدر تايوان محور عمد   

هـاي    گذاري صادرات بر مبناي مشاركت فعال دولت در سرمايه        يسازي واردات و ارتقا   جانشين
هـا بـراي    رشـد، دولـت     بـه  در كـشورهاي رو   . گذاري خارجي   خصوصي و جلب سرمايه   بخش  

هـا و منـاطق    هـا، اتحاديـه   هاي مشترك و تقسيم بازار جهاني اقدام به تشكيل پيمان پيشبرد برنامه 
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واسطه بـر سـير تكـاملي و          شدن است و بي     مكانيزم بسط روند جهاني    كنند كه غالباً    اقتصادي مي 
  36.گذارد ثير ميأتسرنوشت نهايي آن 

المللـي نظيـر سـازمان ملـل،          سسات بين ؤند از نهادها و م    ا  شدن عبارت  بازيكنان ديگر جهاني  
سـسات  ؤ و م(WTO) سـازمان تجـارت جهـاني    (IMF)المللـي پـول    بانك جهاني، صندوق بين 

 عملكرد و توازن قـدرت سياسـي و        ثر از أ خود مت  ةها به نوب   غيرانتفاعي غيردولتي كه عملكرد آن    
شدن، سير تكـاملي و سرنوشـت نهـايي آن نتيجـه             فرايند جهاني . هاي ملي است    اقتصادي دولت 

ويژه سيرتحوالت تكنولـوژي، نيروهـاي        اين نيروهاست، به   ة هم ةنش و واكنش متقابل مجموع    كُ
  37.هاي ملي و دولت) هاي فرامرزي  و سرمايه مانند شركت(گلوبال 

بينانـه و پويـا       فرصت ايجاد خواهد كـرد، نگـاهي واقـع        شدن    بنابراين آنچه در فرايند جهاني    
تـرين عامـل در       ويژه در حوزة اقتصاد، شايد مهـم       اين توجه به  . شدن است   نسبت به همة ابعاد جهاني    

لـذا موفقيـت در ايـن       . ها باشـد    برداري مناسب از فرصت     بهره
فرايند پـيش از هـر چيـز در گـرو داشـتن اقتـصادي سـالم و                  

 تعامالت اقتصادي در سطح منطقـه و        رشد و تقويت  . پوياست
هاي  هاي مالي و اقتصادي، داشتن برنامه جهان، ورود به اتحاديه

هـاي خـارجي و       گذاري  مناسب و زيربنايي در رابطه با سرمايه      
هـاي    تر از آن ايجاد بستري مناسب بـراي جـذب سـرمايه             مهم

توانــد عــاملي بنيــادين بــراي برقــراري روابــط  خــارجي، مــي
امـروزه صـنعت    . هـا باشـد     مندي از فرصـت     و بهره المللي    بين

ايـن  . گردشگري در بسياري از كشورها بيشترين سهم را دارد        
  . برخوردار استصنعت در كشور ما نيز از ظرفيت بااليي

در مورد كشورمان ايران آنچه اكنون اهميت دارد، حركـت          
اما . جمله نظام بانكي استهاي اقتصادي، از  زمان اصالح برنامه سازي، و هم سوي خصوصي  جدي به 

به بهبود الزم است بـه فـساد اداري و اقتـصادي توجـه شـود، كـه                   براي رسيدن به يك وضعيت رو     
 سـازمان شـفافيت     ةبراساس گزارش سـاالن   . ايم  سفانه در اين زمينه همواره حركتي به عقب داشته        أمت
 قرار داشت، كه نسبت به      133 ة ايران در رد   1391الملل در مورد فساد اداري و اقتصادي در سال            بين

  38.است سال گذشته بيشتر شده
تـوان راهكارهـايي در نظـر گرفـت كـه         با توجه به شرايط موجود و تحوالت پـيش رو مـي           

  :شدن كناره گرفت كم از تهديدهاي بالقوه در مسير جهاني دست
توانـد    الت مـي  بينانـه تحـو     بررسي واقع . شدن  جهاني ةبينانه نسبت به پديد     اتخاذ نگرشي واقع  . 1

  ؛ها و تهديدها ارائه دهد تصويري درست از فرصت
گيـري    چون منافع، امنيت ملي، توسعه، مشاركت و وابستگي براي تـصميم            بازتعريف مفاهيمي . 2

  ؛درست در اين راه
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زدن بـين    برداري از اين فضا بـراي پـل         گذاري بجا و مناسب در فضاي مجازي و بهره          سرمايه. 3
  ؛ت و مدرنيتهسنّ

  ؛و واقعي  هاي علمي ها بر اساس داده ارزيابي موقعيت. زدايي از اقتصاد ايدئولوژي. 4
  )376 :همان(  .كردن دولت و تقويت نهادهاي مردمي كوچك. 5

 :همچنين
  ؛گرفتن از تمركزگرايي تفويض برخي اختيارات و فاصله. 6
  ؛ي و عمل در هر يك از قواأاستقالل ر. 7
بـرداري از     اي از بهـره     عنـوان نتيجـه     هـا بـه     رساني در همـة دسـتگاه       شفافيت در اجرا و اطالع    . 8

  ؛ها جاي مقابله با آن ههاي نوين، ب رسانه
   ؛ جهانيةشده از سوي جامع هاي پذيرفته المللي و سازگاري بيشتر با چارچوب پذيرش معاهدات بين. 9

  ؛هاي اقتصادي زدايي از سياست ايدئولوژي. 10
و   كـردن فرهنـگ رسـمي      و نژادي و نزديك      هاي قومي   هاي اقليت   استهتوجه به نيازها و خو    . 11

  ؛ها فرهنگ هاي فرهنگي خرده لفهؤم
  ؛ويژه فضاي ارتباطي هاي اقتصادي، به آزادي. 12
  ؛وطني هاي مدني و سياسي شهروندان در راستاي رسيدن به شهروند جهان آزادي. 13
  ؛هاي اقتصادي ثبات سياسي و ثبات در سياست. 14
  ؛ويژه در دستگاه اداري و اجرايي دولت پيشگيري از فساد اقتصادي، به. 15
  ؛هاي خارجي گذاري هاي خارجي و مشاركت در سرمايه تالش در جذب سرمايه. 16
 ؛كردن بستري مناسب براي جذب گردشگران خارجي فراهم. 17
 .تقويت و حمايت از تساهل ديني و قومي. 18

 مطلوب، بايستي از موضع انفعالي و خودباخته در برابر           نسبتاً در نهايت براي رسيدن به وضعيتي     
 ةهاي حضور و مـشاركت بيـشتر در جامعـ           ها و روش    شدن بيرون آمده و با بررسي راه        جهاني ةپديد

شـدن اصـطالحي      امروزه جهـاني  .  ابعاد تبديل كرد   ةنش بيشتر در هم   جهاني، آن را به فضايي براي كُ      
 نـود در محافـل علمـي،        ةآيـد كـه از دهـ        مدرنيسم به حساب مي     پستاست كه از لوازم فراتجدد يا       

چون امروزه ابزارهاي قدرت و تبليغات در دست . سياسي، اقتصادي و فرهنگي رواج پيدا كرده است
   39.داري در جهان است در واقع پيروزي نظام سرمايه ، شدن جهانيداري است،  نظام سرمايه

و ايدئولوژيك در   سنّتي  هاي    نه ابتدا تضاد و تناقض بين آموزه      بينا  بنابراين بايد با نگاهي واقع    
گـاه راهـي مناسـب و        شناسي كـرده، آن     داري را آسيب    خصوص ستيز و مخاصمه با نظام سرمايه      

باشد، بـه    و جزميسنّتي ...  اگر نگرش حاكميت به فرهنگ، سياست، اقتصاد و. روز تدبير كرد  به
شدن همراه نخواهد بود، بلكه فقط تهديـدهاي پـيش رو را              نيتنها در فرايند جها    احتمال قوي نه  

تـوان    بينانه به اين پديده بنگريم، بسيار بهتر و بيشتر مي           اما اگر با نگاهي واقع    . تجربه خواهد كرد  
  .مند شد از اين فرصت، بهره
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