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جهاني شدن و چالشهاي فراروي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
حسين بافكار

1

چكيده
بيشك آنچه كه دردوران كنوني ،موضوع توسعه و پيشرفت را از نظر بين المللي تحت تاثير قرار ميدهد ،پديدة جهاني شدن است.
پديدهاي كه به هر عنوان باشد (فرصت يا تهديد ،پروژه يا پروسه ) ،امّا روندي بسيار تاثير گذار در همة برنامههاي آ يندهنگر
واحدهاي سياسي جهان است .به بيان ديگر به دليل فرآيند پيچيدة سياست بينالملل ،مطالعه ،طراحي و اجراي هرگونه برنامة
پيشرفت و توسعه ،بدون در نظر گرفتن نقش و قواعد بازي بازيگران بين المللي و پديدة نوظهور جهاني شدن به سختي امكان -
پذيرخواهد بود .زيرا؛ در دوران كنوني سياست ،امنيت ،اقتصاد ،فرهنگ ،اطالعات و ارتباطات با پسوند جهاني زمينهساز انواع
محدوديتها و چالشها براي افراد ،گروهها ،نهادها ،سازمانها ،دولتها و واحدهاي سياسي است .ا لگوي اسالمي ايراني پيشرفت نيز
از اين قاعده مستثني نيست  .چنانكه اين الگو در عرصههاي چهارگانه خود (فكر ،علم ،زندگي و معنويت) كه مقام معظم رهبري
مطرح نمودهاند در عرصة بينالمللي با محدوديتها وچالشهاي متعددي مواجه است كه متاثر از پديدة جهاني شدن است .مقاله
تأليفي – توصيفي حاضر ،در ابتدا مفهوم جهاني شدن و عوامل تسريع بخش پديداري جهاني شدن را تبيين ميكند  .در ادامه هم به
اهم چالشهاي متاثر از جهاني ش دن مي پردازد كه فراروي عرصههاي الگو قرار دارد.
واژه هاي كليدي  :جهاني شدن  ،چالش  ،پيشرفت  ،الگوي اسالمي ايراني

 . 1مقدمه
اينك ايران اسالمي در قلمرو سياسي و جغرافيايي خود درصدد ارائه الگويي از پيشرفت و توسعه به جهانيان است كه با
ارزشهاي بومي – مذهبي يا به تعبير بهتر با مباني معرفتي و ديني جامعه خود همگوني داشته باشد  .به يقين اين مهم
به سهولت و بدون چالش نخواهد بود .زيرا؛ الزمة تبديل شد ايران به يك الگوي توانمند از يك كشور اسالمي پيشرفته در
ميان ساير كشورهاي منطقه و جهان ،عالوه برمقابله با چالشهاي داخلي ،مقابله با چالشهاي عمدة بينالمللي نيز خواهد
بود .در شرايط كنوني ،آنچه كه مسئله توسعه و پيشرفت را از نظر بينالمللي تحت تاثير قرار ميدهد ،پديدة جهاني شدن
است .پديدهاي كه به برنامه هاي پيشرفت و توسعه هر كشوري ،حتّي كشورهاي غربي  -اروپايي وضعيت خاصي بخشيده
است .گذشته از اينكه اين پديده يك فرصت باشد يا تهديد ،يك پروژه باشد يا پروسه ،روندي بسيار تاثير گذار درهمه
برنامههاي آيندهنگر واحدهاي سياسي از جمله توسعه و پيشرفت است .به ويژه اينكه امروزه توسعه و پيشرفت براي
كشورهاي در حال توسعه به يك دغدغه بزرگ تبديل شده است .اين دغدغه يه جهت فاصله روز افزون اقتصادي ،رفاهي،
تكنولوژيكي ميان كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه و همچنين محدوديت زماني براي توسعه و پيشرفت براي
كشورهاي در حال توسعه هر روز بيشتر و بيشر ميشود .در حقيقت در دوران كنوني سياست ،امنيت ،اقتصاد ،فرهنگ،
اطالعات و ارتباطات با پسوند جهاني زمينه ساز انواع محدوديت ها و امكانات براي افراد ،گروهها ،نهادها ،سازمانها ،دولتها
 . 1كارشناس ارشد رشتة جغرافيا  ،مدرس و دبير آموزش وپرورش ناحيه 2قمh.bafkar @yahoo.com ،
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و واحدهاي سياسي گرديده است و به دليل فرآيند پيچيدة سياست بينالملل ،مطالعه ،طراحي و اجراي هرگونه برنامه -
هاي توسعه و پيشرفت بدون در نظر گرفتن ايفاي نقش و قواعد بازي بازيگران بينالمللي و پديدة نوظهور جهاني شدن به
سختي امكانپذير خواهد بود .به بيان ديگر :جهاني شدن با برهم زدن مرز بين فضاي داخلي و خارجي شرايط خاصي
براي توسعه [وپيشرفت] ايجاد كرده است كه با گذشته متفاوت است .در شرايط جهاني شدن منابع بينالمللي توسعه
نقش اساسي در رشد و پيشرفت كشورها ايفا ميكند .در اين شرايط كشور هر چنداز لحاظ منابع داخلي غني باشد،
توانايي تامين تمام منابع الزم براي توسعه [وپيشرفت] را ندارد .ناگزير بايد بخشي از اين منابع را از محيط بينالمللي
كسب كند( .ميسايي و فالحت پيشه  )2912- 2913 :1394 ،لذا در شرايط جديد چگونگي تامين منافع ملّي و تدوين و
طراحي هرگونه الگويي نيازمند شناخت فرآيندهاي جهاني و تعامل هدفمند با بازيگران و روابط بينالملل است .به راستي
جهاني شدن چيست؟ چالش هاي اين پديده با الگوي اسالمي ايراني پيشرفت چيست؟ در مقاله تاليفي  -توصيفي
حاضرضمن تبيين مفهوم جهاني شدن ،ابعادو عوامل اثر گذار در پديداري آن ،به چالشهاي متاثر از جهاني شدن پرداخته
خواهد شد كه فراروي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت قرار دارند.
 . 2پيشينة جهاني شدن
يكي ازواژهها واصطالحاتي كه زياد از رسانهها ومطبوعات ميشنويم ،اصطالح « جهاني شدن يا جهاني سازي»  2است ،اگر
جهاني شدن را هر نوع تحرک گسترش طلبانه معني كنيم ،اين معن اي جهاني شدن ريشه درتاريخ دارد ،منشا آن را مي -
توان حتّي به تمدنهاي قديم ،اديان وايدئولوژيها و لشكركشيها در جهان نسبت داد .گروهي از انديشمندان ،دهه
1880را برههاي از جهاني شدن قلمداد ميكنند .زيرا؛ در آن دوره ملّيگرايي افراطي در كشورهاي پيشرفته منجر به
استعمار جوامع ضعيف ميشد .هر چند در سالهاي ييش از جنگ جهاني دوم ،اين واژه گاه و بيگاه در محافل و آثار
خاصي به كار ميرفت ،امّا براي نخستين بار در سال  1960به حوزه فرهنگ راه يافت( .گروه نويسندگان)5 :1382،
اصطالح جهاني شدن نمايانگر گسترش دامنة كنش و واكنش انسان و اجتماعات انساني در پهنة كرة زمين است .از اين
رو برخي صاحب نظران كروي شدن را برابر نهاد اين واژه دانستهاند .زيرا؛ واژة (گلوبل)  3به مفهوم كروي است .جهاني شدن
به مثابه روندي فراگير كلية ابعاد زندگي فردي و گروهي بشر[از جمله] گسترة فرهنگ ،سياست ،اقتصاد و...را متاثر
ساختهاست( .حافظنيا و همكاران )2 :1385 ،البته جهانيشدن و جهاني سازي دو تعريف متفاوتاند كه اغلب بدون تامل
به كار ميروند .جهاني شدن يك عمل مفعول و به قولي حل شدن در يك جريان است .امّا جهاني سازي هدايتكننده و
فاعل است كه توسط يك طيف به جلو رانده ميشود و به ساير كشور ها تحميل مي شود( .رابرتسون )39 :1380 ،به بيان
ديگر جهاني شدن يك جريان است كه گاه حتّي كشورهاي غربي نيز از پي آمدهاي آن مصون نيستند  .امّا جهاني سازي
يك پروسه است كه توسط غرب براي مديريت جهاني طراحي و تدوين شده است.
 .3معني ومفهوم جهاني شدن
امروزه در باره معني ومفهوم جهاني شدن و تاثيرات آن بر زندگي و اجتماعات انساني اتفاق نظر وجود ندارد ،شايد اين
بدان دليل باشد كه اين پديده هنوز دستخوش دگرگونيهاي زيادي بوده و به مرحله تكامل خود نرسيده است .چنانكه هر
روز وجه تازهاي از آن نمايان ميشود  .زيرا؛ جهاني شدن پديدهاي تك بعدي نيست .همه قلمروهاي فردي ،سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي را در برميگيرد .گفته ميشود :جهاني شدن اوالً روندي اجتناب ناپذير است .ثانياً پديدهاي
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منت ج از برخي تحولّات تاريخي است .ثالثاً اين فرايند به صورت يك وضعيّت پايدار باقي نميماند و عاقبت خود وارد
مرحلة ديگري ميشود كه برخي از آن به عنوان يكپارچگي جهاني ياد ميكنند( .راچمن و وربرک  )36 :2010 ، 4ديدگاه -
هاي زير در باره اين پديده وجود دارد:
 .3- 1جهاني شدن به عنوان بين المللي شدن
اين مفهوم در معناي محدود ،توس عه سطحي و عمقي روابط فرامرزي سازمان ها و نهادها را در برميگيرد ،كه مي توانند در
زمينه هاي گوناگون از جمله بازرگاني ،فني و علمي ،اطالعات و ...در صحنه جهاني تعامل داشته با شند .روزنا در اين باره
ميگويد :جهاني شدن فرآيندي است كه در وراي مرزهاي ملي گسترش يافته و افراد ،گروهها ،نهادها و سازمان ها را به انجام
رفت ارهاي يكسان يا شركت در فرآيندها ،سازمانها يا نظامهاي فراگير و منسجم وا ميدارد  (.روزنا)1023 :1378 ،
 .3- 2جهاني شدن به معني باز شدن مرزها
دراين برداشت مرزها و قيد و بندهاي جغرافيايي ،همچنين موانع دولتي كه بر روابط فرهنگي بين كشورها سايه افكنده از
بين ميرود و مردم را به شكل فزايندهاي به سوي كاهش قيد و بندها سوق ميدهد ،چنانكه مبادالت مالي ارتباطات،
تجارت و روابط فرهنگي را وسعت ميبخشد( .گروه نويسندگان) 5 :1382،
 .3- 3جهاني شدن به عنوان يك پروژه و ايدئولوژي سنت ستيز
دراين ديدگاه ج هاني شدن مي تواند سنت ستيز باشد ،زيرا ايدئولوژي[ ليبرال] دموكراسي غربي ،به عنوان نيروي پيش
برنده اين جريان عمل ميكند .واژه هاي كليدي آزادي ،فراگرايي ،موسسه هاي آزاد ،دموكراسي ،كثرتگرايي و ...كه در
گفتمان هاي جهاني شدن استفاده ميشود ،واژه هايي هستند كه دموكراسي سرمايهداري غرب مبلّغ آن است .محمود
ايو ب يك از پژوهشگران دراين باره ميگويد :جهاني شدن آخرين مظهر امپرياليسم غربي است كه قصد دارد با از بين
بردن فرهنگ بومي بازار هاي جهاني را تصرف نمايد ( .همان قبلي)
 .3- 4جهاني شدن يك پروسه و پديده انساني جديد
اين ديدگاه ميگويد :به جهاني شدن بايد به عنوان هر پديده و جريان بشري ديگر نگريست و با شناخت « فرصتها» و
«تهديدها» از فرصت ها در راستاي آرمان هاي جامعه استفاده و تهديدهاي نا شي از آن را به حداقل رساند.و از برخورد با
«حب» و «بغض» يا تحريم آن خودداري كرد .زيرا؛ تجربه هاي گذشته برخورد با پديده هاي مدرن نشان داده است،
برخوردهاي مغرضانه نه تنها فرصت ها را از ما گرفته است ،بلكه تسليم و ا نفعال را نيز به همراه داشته است ،از اين رو
نسبت به موضوع بايد حساس و هوشمند بود و سعي كرد پديده را آنگونه كه هست شناخت .در حقيقت :انسانها،
گروه هاي اجتماعي و جوامع در محيط كنوني حياط بشر در شرايطي زندگي ميكنند كه حتّي براي درک موقعيت و
ويژگيهاي خود و شناخت خصايل خويش ناگزير از فهم جهان و محيطي هستند كه به جريان زندگي آنها معنا
ميبخشد .جهان ابتداي قرن  21جهان ي است كه هيچ فرد يا جامعهاي نميتواند حصاري به دور خود بكشد و از آن دوري
گزيند .به عبارت ديگر خويشتن هر جامعه و هرگروه اجتماعي در ارتباط با كليّتهاي فراگير در ج هان معنا و مفهوم
ميگيرد .هويّت ها ،منافع ،امنيّت ،فعّاليّتهاي اقتصادي ،ايدهها  ،انديشه ها و هنرها همگي از دايرة بستة مرزهاي
جغرافيايي خارج شده و درگسترهاي به وسعت جهان ظهور مي يابند( .سليمي )1- 2 ،1386 ،امروزه انقالبي شگرف در
4- Rugman & Verbek
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فنون ارتباطي و اطالعاتي و شكل گيري يك نظام ارتباطي جديد مبتني بر زبان همگاني ديجيتالي  ،بنياد مادي جامعه را
چنان دگرگون ساخته است كه هيچ گونه انزواگزيني و كنارهگيري را بر نميتابد ،حتّي دورافتاده ترين و سنّتي ترين جوامع
نيز از بستن مرزهاي خود به روي جريانها و شبكه هاي جهاني ناتوان هستند( .محمدي )86- 88 :138 ،به هر حال آنچه
كه از مباحث جهاني شدن برداشت مي شود ،اين است كه  :جهاني شدن پديدهاي است كه براثر آن تصميمگيريها در
باره فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع و همچنين نقش مرز هاي جغرافيايي به حداقل ممكن كاهش مي -
يابد .از اين رهگذر منافع تك تك انسان ها و كشورها بيش از بيش با منافع همه مردم و درتمام كشورها درهم تنيده مي -
شود ،در اين رويه نه تنها كاال ،خدمات و سرمايههاي بينالمللي به آساني به گردش در ميآيند ،بلكه افكار و دانش بشري
نيز بي حدو مرزتر از گذشته مبادله ميشود.
 . 4مهمترين عوامل تشديد ساز پديده جهاني شدن
عوامل چندي روند جهاني شدن راسرعت بخشيدهاند ،اين عوامل جملگي تغيير و تحوالتي است كه بيشتر در كشورها و
جوامع غربي روي داده است و به نوعي تاثيرات خود را در صحنه جهاني گذاشته است .مهمترين آنها عبارت است از
 .4- 1پيدايش اتحادية اروپا
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تشكيل اتحاديه اروپا تجربة موفقي ،براي كشورهاي غربي براي طرح شعار جهاني سازي بود .زيرا :با اينكه قاره اروپا از
كشورهاي متعددي تشكيل شده است امّ ا مرزهاي جغرافيايي اين كشورها به تدريج اهمي ت خود را از دست ميدهند  .در
سال 1992سران  12كشور اروپايي درهلند طي توافقنامهاي اتحاديه اروپا را پديد آوردند و موافقت كردند ،افراد ساكن
دراين كشور ها براي رفت وآمد به كشورهاي يكديگر نيازي به ويزا نداشته باشند .افراد بتوانند آزادانه به كار ،سكونت،
سرمايهگذاري ،احداث كارخا نه و....در كشورهاي عضو بپردازند ،اين كشورها كه درحال حاضر تعداد آنها به  27كشور
رسيده است سپس براي انجام مبادالت بهتر و آسانتر واحد واحد پول مشترک « يورو » را بوجود آوردند( .گروه مولفان :
) 157 ،156 :1384
 .4- 2تشكيل سازمان تجارت جهاني
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قدمت سازمان تجارت جهاني به قبل از جنگ جهاني اول باز ميگردد امّا اين سازمان فعاليت رسمي خود را با عضويت 8
كشور از سال  1954آغازكرده[ و تا سال  2016داراي  164عضو ] بوده است .مقرّ سازمان در زوريخ سويس است .طبق
منشور سازمان تجارت جهاني كه به تصويب اعضاي اين سازمان در اكتبر  1998رسيده است ،سازمان اصول هفتگانهاي را
مصوب نموده كه استاندارد اصلي سازمان براي پذيرش اعضاي جد يد است .اين شروط بسيار مشكل است .كشورهاي
متقاضي مي بايست براي عضو شدن تغييرات و اصالحات عمدهاي در بخش هاي گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،
فرهنگي و ...به اجرا بگذارند .آزادسازي نرخ ارز .آزادسازي نرخ بهره ،آزادسازي نرخ كاال و خدمات،
آزادسازي قدرت جهاني ،آزادسازي اطالعات و بخش خدمات ،حذف كلية يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم ،لغو انحصار
بخش دولتي و خصوصي از جمله شروط هفتگانة سازمان تجارت جهاني است ( .مرشدي ) 12 :1383 ،همچنين :
سازماندهي قراردادهاي تجاري ،برگزاري مذاكرات تجاري ،حل و فصل اختالفات تجاري ،نظارت بر برنامه هاي ملّي تجاري،
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همكاري فنّي و آموزشي با كشورهاي در حال توسعه  ،همكاري با ساير سازمان هاي بين المللي از اهم وظايف سازمان
تجارت جهاني است  (.راسخون  )97/7/14،كدخبر)117843
 .4– 3ظهور شركتهاي چند مليّتي
شركتهاي چند مليّتي شركت هاي بزرگ و يكپارچه سازمان يافته از وسايل توليد هستند كه تحت يك مركز واحد
سياستگذاري و اداره ميشوند .همچنين موسسات وتاسيسا ت وابسته به خود را كه در سراسر جهان پراكندهاند كنترل
مي كنند( .حامد مقدم ) 115 :1361 ،تاريخچه شركتها به دورة پس ازجنگ جهاني اول باز ميگردد .كشورهاي سرمايه
داري مانند :انگلستان ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان ،آمريكا و ...به فكر افتادند اقتصاد جهاني را قبضه كنند .به بيان ديگر اقتصاد
جهان را در دست بگيرند .اين كشورها با تاسيس شركت هاي چندمليتي نفتي  -تجاري نظير :برايتون ،راکراوند،
جريويليامز و ...اولين گام را در اين راه برداشتند[.اكنون تعداد آنها به بيش از چند هزار ميرسد]( .همان قبلي) هدف
هر شركت چندمليّتي تنها به حداكثر رساندن سود براي يك واحد توليدي نيست ،بلكه به حداكثر رساندن سود براي
گروه موسسات فرع ي نيز مي باشد .بطوركلي نقش شركت هاي چند مليتي در مبادالت بينالمللي چنين است :كنترل بازار
به وسيله انحصارات ،تعيين قيمت بازار ،تعيين نرخ حمل ونقل و بيمه با ايفاي نقش انحصاري ،تحقيق وتوسعه و فروش
تكنولوژي به وسيله انحصارات( .ستوده )11 ،1381 ،البتّه عنوان « چند مليتي » اين شركت ها ممكن است ،در ابتدا به
ذهن چنين متبادر نمايد كه اين شركت ها متعلق به مليّ ت خاصي نيستند ،مليت هاي گوناگون در كنترل و مالكيت آن
سهيم هستند ،در صورتي كه اين برداشت نادرست است ،در حقيقت اين شركت ها تعلق به سرمايهداران خاصي دارند،
آن ها با فروش مقدار كمي از سهام خود و با به كار گرفتن كارمندان و مديران محلي از كشورهاي مختلف هويت اصلي
خود را پنهان كرده و هويت بينالمللي به خود ميگيرند .اياالت متحده آمريكا ،اروپا و ژاپن سه كانون عمده تمركز
شركتهاي چند مليتي در جهان ميباشند.
 .4 – 4پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
پس از جنگ جهاني دوم و دو قطبي شدن جهان ،كشورهاي اروپاي غربي و اياالت متحده آمريكا با اقتصاد آزاد «بلوک
غرب» و كشورهاي اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي با اقتصاد سوسياليستي «بلوک شرق» سالها به رقابت سياسي،
اقتصادي ،تكنولوژيكي ،فرهنگي وتسليحاتي پرداختند .در تاريخ معاصر از اين دوره به عنوان « جنگ سرد » ياد ميشود،
اين جنگ تبليغاتي يا لفظي در سال 1991با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي پايان يافت( .گروه مولفان- 157 :1382 ،
 )156رويدادهاي پس از فروپ اشي بيانگر آن است كه همه جمهوريها و كشورهاي متحد سابق اتحاد جماهير شوروي،
نظام سرمايهداري غرب را پذيرفتهاند .در اين ميان به ظاهر تنها دوكشور « چين » و « كوبا » به ظا هر نسبت به نظام
سوسياليستي وفادار ماندهاند امّا آن گونه كه پيداست آن ها هم به تدريج در راه دگرگون كردن سوسياليسم و پيوستن به
دژ سرمايهداري هستند .بنابراين آنچه كه از قراين بر ميآيد نظام اقتصادي – اجتماعي جهان درقرن  21نظام سرمايه -
داري خواهد بود .دراين صورت با انواع و اقسام با درجا ت متفاوتي از نظام سرمايهداري سروكار خواهيم داشت ،و سرشت
سرمايهداري ا نباشت سرمايه از هر راه ممكن است ،ودر آن اخالق معنايي ندارد( .هادياني ) 37 :1371 ،
 .4- 5انقالب درارتباطات واطالع رساني
عامل مهمي ديگري كه روند جهاني شدن را شدت بخشيده است پديد آمدن انقالب در ارتباطات جهاني ميباشد .اين
انقالب امروزه با پيشرفت فنآوري اطالعاتي ازجمله :پيدايش شبكههاي جهاني اطالع رساني «اينترنت » ،رايانههاي
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شخصي ،تجهزات ارتباطي نظير ماهواره ،نمابر ،تلفن همراه ،وسايل حمل ونقل سريع و ...به اوج خود رسيده است .در واقع
عصري كه ما در آن زندگي ميكنيم ،محيط در محاصرة امواج است .به بيان ديگر محيط بسته گذشته با افزايش وسايل
ارتباطي به محيط باز تبديل شده است .عصري كه درآن «دهكده جهاني مكلوهان» تحقق يافته است ،امروزه برخالف
گذشته كوچكترين حادثهاي كه اتفاق ميافتد ،انعكاس و حوزه انتشار آن به محل وقوع حادثه محدود نيست ،بلكه فراگير
و جهاني است و نتايج « دهكده جهاني » ،كوچك شدن دنيا و پيدايش واحدهاي همسايگي دربين ملتهاست  .به علت
تماس مستقيم و غير مستقيم افراد جوامع مختلف ،به سادگي در برا بر الگوهاي فرهنگي مختلف قرار ميگيرند ،در
عصرامواج فرهنگها و ارزشها به جاي حمل به وسيله كتابها و نشريا ت سوار بر امواج در اختيار بشر قرار ميگيرند،
امواجي كه بدون وقفه و بدون هيچ حدي مرزهاي جغرافيايي كشورها و خانوادهها را در هم ميشكند و به درون زندگي
انسانها وارد ميشوند و بسته بودن مرزهاي كشور و دربهاي منازل ،مانع ورود به درون و اندرون كشورها و خانهها
محسوب نميشود .قدرت هاي بزرگ كه اين امكانات پيشرفته را در اختيار دارند در صدد هستند تا اين ابزارها را جانشين
گروه هاي مرجع جوامع كنند و كنترل آنها را بدست گيرند .در اين زمينه (البته ) موفقيت هايي هم داشتهاند .به عنوان
مثال :مديرعامل شركت مايكروسافت آمريكا ،هنگام ورود به كشور هندوستان بيش از رئيسجمهور مورد استقبال قرار
ميگيرد ،زيرا ،مايكروسافت در كشوري كه ميليونها نفر در خيابان هاي آن متولد مي شوند و زندگي ميكنند و ميميرند،
جمعيتي را جذب خود ساخته است كه در سال  1379بيش از پنج ميليارد دالر تحت عنوان برنامه نويسي از اين شركت
دريافت نمودهاند  .به واقع امروزه يك اپراتور هندي از طريق ايميل خود در خانه به مايكروسافت در آمريكا وصل مي شود،
براي آن شركت كار مي كند ،حقوق ميگيرد و تابع دستورهاي آن است .بي ج هت نيست كه شركت مايكروسافت درصدد
تغيير نظام آموزشي برآمده است .مي خواهد طرحي نوبه ارمغان آورد( .نيا رئيس )12 :1379 ،به هرحال جهاني شدن
روندي است كه از گذشته هاي دور آغاز شده است و با تغيير وتحوالتي كه در دنياي كنوني به ويژه در دهه هاي اخير رخ
داده است اين روند تشديد شده است.
 . 5ابعاد جهاني شدن
جهاني شدن پديدهاي بسيار گسترده است كه معموالً در سه بعد اقتصاد ،فرهنگ و سياست مورد بررسي قرار ميگيرد .در
اين مبحث ضمن تبيين ابعاد جهاني شدن به چالش هاي فراروي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در ارتباط با ابعاد جهاني
شدن پرداخته مي شود .
 . 5- 1بعداقتصادي
جهاني شدن در بعد اقتصادي ناظر بر تحوّالتي است كه در زمينة اقتصاد در جهان صورت گرفته است كه منجر به پر
رنگ شدن جنبه هاي جهاني اقتصاد دولتها شده است  .بدين صورت كه اقتصاد داخلي كشورها تابع تحوالت اقتصادي در
جهان شده است .جهاني شدن اقتصاد بدين معناست كه سياستهاي بومي ومالي حكومت هاي ملّي تحت سيطره
تحركات بازارهاي بين المللي هستند .جهاني شدن اقتصاد را مي توان شرايطي دانست كه در آن حدو مرزهاي جغرافيايي
در فعّاليّتهاي اقتصادي از قبيل تجارت ،سرمايهگذاري ،توليد و نقل وانتقاالت مالي كمترين نقش را دارند .همچنين
جهاني شدن اقتصاد ،فاصله واحدهاي اقتصادي را به علل فاصله هاي جغرافيايي و هزينههاي حمل و نقل كا سته و سبب
رقابت در سطح جهاني مي شود .امروزه سازمان تجارت جهاني و ظهور شركت هاي چند مليّتي (كارتلها و تراستها  )7يكي
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يكي از عيني ترين مشخصه هاي جهاني شدن است كه سهم عمده اي در صدور كاال و خدمات در اقتصاد جهان دارند .در
حقيقت  :جهاني شدن در حوزة اقتصاد شامل ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصاد بين الملل از طريق تجارت و سرمايه گذاري
مستقيم خارجي توسط شركتهاي چند مليّتي ،جريان سرمايه كوتاه مد ت ،جابجايي بين المللي كارگران و بطوركلي
انسان و فنّاوري است ( .لعل بما گاواتي ) 4 :1383 ،به بيان ديگر اكنون بخش عمدهاي از توليد جهاني و جابجايي سرمايه
از طريق اقدامات شركت هاي چند مليّتي يكپارچه شده است  ،آنان سردمدار جهاني شدن اقتصاد هستند.
 . 5- 2بعد فرهنگي
در بعد فرهنگي پديدة «پخش يا انتشار » براي جهاني شدن نقش مهمي ايفا ميكند .منظور از پديدة پخش :فرايندي
است كه طي آن يك موضوع يا پديده مانند زبان ،مذهب ،افكار و ايده ها ،نوآوري ،وسايل و ابزار ،لباس ،سبك زندگي،
[سبك معماري ،نوع غذا ،تفريحات] و حتّي بيماري از يك مكان به ساير مكان ها گسترش مي يابد( .گروه مولفان:1397 ،
 )79البته پخش فرهنگي از گذشتههاي دور تاكنون به علّت جنگها ،مهاجرتها ،مسافرتها و داد و ستدها ميان نواحي
وجود داشته است .به عنوان مثال :آمدو شد كاروان ها در مسير جادة ابريشم موجب گسترش ابداعات ،افكار ،كاالها
و.....در سرزمينهاي مختلف طول مسير ميشد .در دنياي امروز گردشگري ،جهانگردي و استفاده از رسانهها ازجمله:
كتاب ،مجالت ،تلويزيون ،ماهواره ،اينترنت و بطور كلي انقالب در فناوري اطالعات و ارتباطات نقش مهمي در پخش
فرهنگي ايفا ميكنند كه از آن به عنوان پخش فرهنگي نوع دوّم ياد ميشود .درنوع دوّم پخش فرهنگي ،پديدة پخش
بدون آنكه فرهنگها در تماس مستقيم با يكديگر باشند اتفاق ميافتد .تورستن هاگراشتراند ( ) 1916 - 2004جغرافيدان
سوئدي در مطالعات خود براي پخش فرهنگي به سه نوع پخش از نظر فضايي اشاره دارد :
الف  -پخشمجاورتي :در اين نوع[پديده] پخش مستقيمآ از يك مكان به مكان مجاور مي رود  .مانند بيماري وبا ب -
پخش مجدد (مكان يابي دوباره )  :در پخش مجدد پديده مكان اوّليه را بطور كامل ترک و به مكان جديد مي رود .اين
نوع پخش بيشتر در مورد مهاجران مطرح است .بطور مثال :انتقال مردم سياه پوست از آفريقا به سرزمينهاي جديدپ -
پخش سلسله مراتبي :در اين نوع از پخش ،پديده يا نوآوري به طور منظم از مكان هاي بزرگتر يا مراكز به مكانهاي
كوچكتر منتقل ميشود  .مانند تلويزيون كه ابتدا در شهرهاي بزرگ ،سپس در شهرهاي كوچك و روستاها گسترش يافت
( .همان قبلي  ) 81:البته در عصر ارتباطات به اين موارد بايد پخش شبكه امواج را نيز افزود  .در اين نوع از پخش اگر
حادثه يا پديدهاي رخ ميدهد انعكاس و حوزة انتشار آن محدود به مكان وقوع نيست بلكه بدون نظم و سلسله مراتب ،از
كانون پخش به تمام جهان منتشر ميشود ..در واقع در عصر ارتباطات فرهنگها ،ارزشها يا حتّي ضدارزشها به جاي
حمل به وسيلة كتاب ها و مجالت و ...سوار بر امواج ،حد ومرزهاي جغرافيايي و خانوادگي را در نورديده ،وارد زندگي
انسانها مي شوند .حتّي دور افتاده تري ن نقاط روستايي هم از نفوذ امواج در امان نيستند.
 . 5- 3بعد سياسي
جهاني شدن در بعد سياسي شاهد عملكردهاي فراملي است كه اقتدار دولتها را كاهش داده و موجب خلق فضاي
سياسي جديدي ميشود .در اين بعد از جهاني شدن ارتباطات ،فنّاوري و فضاي مجازي نقش مهمي ايفا ميكنند .در
حقيقت  :انقالب ارتباطات باعث تحوّلي شگرف در ساختار توزيع قدرت شده است  .با دسترسي تعداد روز افزون شهروندان
به اطالعات گسترده و تشكيل كانونهاي جد يد قدرت نفوذ مراكز سابق قدرت كمرنگتر ميشود( .برزگر)152 :1382 ،
همچنين ظهور مسائل جديد در عرصة جهاني كه همكاريهاي جهان ي و بينالمللي را طلب ميكند نقش بعد سياسي
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جهاني شدن را براي حل مسائل جهاني بيشتر ميكند .افزايش نقش سازمان ملل و شوراي امنيت در حل منازعات
كشورهاي جهان ،گسترش سازمانهاي بينالمللي ،شكل گيري الگوهاي جديد دموكراسي در جهان ،مقابله با تروريسم و
مشكالت زيست محيطي از جمله نشانه هاي گسترش بعد سياسي جهاني شدن در سطح جهان است.
 . 6تبيين مفاهيم « چالش » و « پيشرفت»
قبلاز پرداختن به چالشهاي پديدة جهاني شدن بهتر است دو مفهوم «پيشرفت » و «چالش » از نظر مفهومي تبيين
شوند :امروزه در ادبيات اجتماعي واژه چالش به معاني دغدغه ،سوال ،بحران ،مشكل ،معضل ،اشكال درد و ...به كار مي -
رود( .افروغ  )7- 9 ،1380 ،برخي آن را از ريشة تركي « چاليش» 8ميدانند يعني  :اسم امري كه بايد براي آن چارهاي پيدا
شود( .ويكي واژه ) برخي ديگر چالش را معادل « چالنج» 9ميدانند كه به معني مجادله ،نزاع نظري و زير سؤال بردن
است( .افروغ  )15 :1389،امّا مؤلف كتاب چالش هاي فراروي آموزش عالي در هزارة سوم مابين «مسائل» 10و
«چالشها»  11تفكيك قائل شده است .بدين معني كه چالش ها ناظر به عوامل بيرونياند امّا مسائل ناظر به عوامل دروني
هستند( .ورئر زد ،1381 ،ديباجه) در هر حالت با استفاده از معناي لغوي « چالش» و « چالنج» و نيز برخي عناصر
معنايي متبادر از كاربرد اين واژه در ادبيات اجتماعي امروز ايران مي توان مفهوم چالش را چنين تعريف كرد :شرايط و
وضعيّت جديدي كه مسير آينده جامعه را از بيرون مورد هجوم قرار ميدهد و حفظ تعادل آن را دچار مشكل و مستلزم
تالش سخت و سرنوشت ساز ميسازد( .ذوعلم )6 :1384 ،امّآ بطوركلي مفهوم پيشرفت ،عنصر محوري فلسفة تاريخ مدرن
است كه بر اساس آن ،نگرش مدرن با نفي الگوي ايستاي ديدگاه سنتي در باب تاريخ ،معتقد است كه انسان عامل و
سازندة جهان است و از طريق افزايش دانش خود ،موفق به كنترل جهان زندگي و طبيعت اطراف مي شود و آن را در
جهت اهداف خود شكل دهد و از اين طريق ،از يك وضعيت نابالغ و ناآگاهي ،به سوي وضعيت بلوغ و آگاهي «پيشرفت»
سير ميكند .لذا مفهوم پيشرفت به معناي گذر انسان و جامعة او از يك وضعيت زيستي به مرحلهاي ديگر است كه به
لحاظ استانداردهاي خاص «پيشرفتهتر» از مرحلة قبلي است( .رستمي)1393:363 ،
 . 7چالش هاي الگوي اسالمي  -ايراني پيشرفت با پديده جهاني شدن
با توجه به ابعاد و اضالع ،همچنين حركت و سرعت جهاني شدن ميطلبد تا تكليف عرصههاي الگوياسالمي ايراني
پيشرفت را نسبت به اين پديده جهاني مشخص كنيم و در بارة چالشهاي فراروي الگو در ابعاد مختلف اقتصادي،
فرهنگي و سياسي شفافسازيكنيم .بديهي است هر اندازه نسبت به شفاف نمودن چالشهاي فراروي الگو كوتاهي شود
از رئاليسم(واقعيتگرايي) فاصله گرفته و به ايدهاليسم (آرمانگرايي) گرايش پيدا خواهيم كرد .در اين صورت الگو از
احتماالت واتفاقات آينده مصون و ايمن نخواهد بود .به عقيده برخي از صاحب نظران  :برخورد ايران با (پديده) جهاني
شدن [ تاكنون ]يك برخورد منحصر به فرد بوده است .سياستمداران ايران سعي كردهاند با هركدام از جنبه هاي جهاني
شدن بطور مستقل برخورد كنند و با اولويت دادن به فرهنگ ديني بر آن شدند تا به هر شكل ممكن فرهنگ خود را از
تعرض آسيب هاي جهاني شدن مصون دارند .جهاني شدن از سه زاويه به هم مرتبط اقتصادي ،سياسي و فرهنگي تشكيل
شده است  .در تاريخ مبارزات سياسي قرن ح اضر به ويژه پس از انقالب اسالمي ،نگاه بسياري از دو لتمردان ايران به غرب
 . 8از نظر نگارنده اين معني براي چالش درست است.
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به واسطة عملكرد منفي غربي ها در ايران مبتني بر اصل تفكيك پذيري بوده است  .به عبارت ديگر براي تضمين مصونيت
و دوري جستن از آسيب ها سياستمداران ايران سعي داشتهاند مثلث جهاني شدن را تجزيه و با هر يك از زاوياي آن
مستقل برخورد كنند و روابط اقتصادي را از روابط فرهنگي و سياسي جدا سازند .اين در حالي است كه تفكيك اصول
جهاني شدن در گسترش روابط و كانون هاي اصلي جهاني شدن اصطكاک [وچالش] به وجود ميآورد ( .سريع القلم ،
 )23 :1382همچنين  :ارزشهاي بومي ـ مذهبي در ايران در حوزهي جغرافيايي و تمدني ويژهي خود شكل گرفته است،
لذا با آنچه كه در منظومة فكري غرب وجود دارد ناهمخوان است .امروز در عرصة جهاني سازي ،فرهنگ ليبرال دموكراسي
بهعنوان نقطة اتكاي تمدن غرب ساية خود را بر ساير فرهنگ هاي جهاني گسترانيده است .در عرصة اقتصاد ه م امروز
كشورهاي قدرتمند عرصة اقتصاد جهان را در اختيار دارند و با انحصار در سازمان هايي مثل تجارت جهاني ،صندوق بين
المللي پول و بانك جهاني براي دنيا تصميمگيري ميكنند و سعي بر هر چه بيشتر جهاني شدن اقتصاد دارند .سياست
هم به نوبة خود در حال جهان ي شدن است .ايران به عنوان كشوري كه مدعي ارائهي الگويي واقعي و اساسي از پيشرفت و
توسعة اسالمي است ،قاعدتاً در اين حوزه با چالشهاي عمدهاي مواجه خواهد شد(.رستمي)366 :1393 ،
 . 8عرصه هاي الگوي اسال مي ايراني پيشرفت و چالش هاي فراروي
مقام معظم رهبري طرّاح الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،چهار عرصه را براي اين الگو تبيين كرده اند :در درجه اول
پيشرفت در عرصة فكر است ...عرصة دوم عرصة علم است ...عرصة سوم عرصة زندگي است  [...يعني ] همه چيزهايي كه
در زندگي جامعه به عنوان مسائل اساسي و خطوط اساسي مطرح است .مثل عدالت ،رفاه ،استقالل ،عزّ ت ملي ،آزادي ،
تعاون ،حكومت ...عرصة چهارم كه از همه اينها مهم تر است و روح همه اينهاست پيشرفت در عرصة معنويت است .ما
بايستي اين الگو را جوري تنظيم كنيم كه نتيجة آن ،جامعة ايراني را به سمت معنويت بيشتر پيش ببرد( .خامنهاي،
 11 :1389با اندكي ويرايش) دراين مبحث به اهم چالش هاي متاثر از جهاني شدن در عرصه هاي الگو پرداخته ميشود.
2و . 8- 1پيشرفت در عرصههاي فكر و علم و چالشهاي فراروي
مقام معظم رهبري در بارة پيشرفت در عرصة فكر ميفرمايند :در درجة اوّل پيشرفت در عرصة فكر است ،بايستي جامعه
را به سمت يك جامعة متفكّر حركت دهيم .اين يك درس قرآني است .شما ببينيد در قرآن چقدر « لقوم يتفكّرون»« ،
لقوم يعقلون » « ،افال يعقلون» « ،افال يتدبرون» داريم .ما بايد جوشيدن فكر و انديشهورزي را در جامعه خودمان به يك
حقيقت نمايان و واضح تبديل كنيم .البته اين از مجموعة نخبگان شروع خواهد شد .بعد سرريز به آحاد مردم خواهد شد.
اين راهبردهايي دارد ،الزاماتي دارد ،ابزار كار ،آموزش وپرورش و رسانه هاست ،كه بايد در برنامهريزيها لحاظ شود.
(همان قبلي) همچنين معظملّه در بارة عرصة علم ميفرمايد :عرصة دوّم كه اهمّيّت آن كم تر از عرصة اوّل است عرصة
علم است .در علم بايد ما پيشرفت كنيم .البتّه علم هم خود ،محصول فكر است .در همين زمان كنوني ،در حركت به
سمت پيشرفت فكري ،نبايد هيچ  ...كوتاهي و كاهلي به وجود آ يد .خوشبختانه چند سالي ا ست كه حركت علمي،
نوآوري علمي و حركت به سمت استقالل علمي در كشور شروع شده است .علم جوري است كه بالفاصله در قالب
فنّاوريها و ...خودش را نشان ميدهد .در موارد زيادي ،محصول حركت علمي  ...چيزهاي بلندمدّت نيست ،ثمرهاش
نزديكتر و دمدست تر است .كار علمي را بايستي عميق و بنياني انجام داد( .همان قبلي با كمي ويرايش) چالش فرايند
جهاني شدن در عرصههاي تفكّ ر و علم به جهت اينكه علم محصول تفكّر است تقريباً چالشي مشابه دارند و ميتواند به
اشكال مختلف از جمله :تضعيف جايگاه دا نشمندان و متخصصان بومي ،استقرار علوم مصرف كننده و غير مولّد در
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دانشگاهها ،سرمايهگذاري براي خروج نخبگان علمي ،ايجاد محدوديت از طريق اسناد بين المللي و ...بروز كند .در اين
ميان سناريوي خروج هزاران نيروي توانمند عل مي و نخبه ساالنه از كشور پديدهاي است كه از آن با عنوان«فرار
مغزها» 12ياد ميشود كه اقتصاددانان اغلب از فرار مغزها با عنوان « فرارسرمايهي انساني» 13ياد ميكنند .البته خروج صرف
نخبگان از كشور و به شكل «چرخش مغزها» 14يعني رفت و آمد نخبگان باشد چالش نيست .امّا اگر اين خروج بي -
بازگشت باشد ،ميتواند مهمترين چالش فراروي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در عرصة فكر باشد .زيرا ،سرماية انساني
ماهر از مهم ترين عوامل انكارناپذير توسعة اجتماعي و اقتصادي هر جامعه است و از محوري ترين مواردي است كه در
توصيه هاي رهبر انقالب براي پيشرفت در عرصه فكر مطرح شده است .همچنين در فرمايشات رهبري در عرصة فكر ،از
آموزش و پرورش به عنوان يك راهبرد والزام براي پيشرفت در اين عرصه ياد شده است امّا بايد اذعان كرد آموزش
وپروش هم با پديده جهاني شدن داراي چالش است .از موارد چالش آموزش وپرورش با پديدة جهاني شدن ،چالش با
اسناد بينالمللي نظير سند توسعه پايدار  2030يونسكواست :يونسكو در اي ن سند سه نقش « هدايت و هماهنگي
»«،نظارت و گزارشدهي» و « ارتقاي ظرفيت كارشناسي دولتها » را مدنظر قرار داده است  .اين موضوع در سي و
هشتمين كنفرانس عمومي يونسكو در نوامبر  2015به تصويب نهايي رسيده است .اين سند جهاني جديد دامنة
فراگيرتري دارد .زيرا؛ عالوه بر حوزة ناتمام آموزش براي همه ،ديگر حوزههاي آموزش « :اشتغال و توسعة مهارتها»،
« آموزش فنّي و حرفهاي » « ،آموزش عالي » « ،آموزش سالمت و بهداشت » « ،آموزش اجتماعي » و « شهروندي » را
هم ،هدف قرار داده است .به همين دليل از نهادهايي مانند يونسكو ،يونيسف ،برنامة توسعة ملل متّحد ،صندوق جمعيت
ملل م تّحد و بانك جهاني و نهادهاي ملّي ديگر در سطح هر كشور استفاده و از آنها خواسته خواهد شد كه در جهت
تحقق اهداف سند اهتمام داشته باشند ( .سايت باشگاه خبرنگاران جوان ،كد خبر )60775686امّا وقتي اين سند در كشور
رونمايي ميشود در كشور ميان مسئولين و نظام آموزش وپرورش چالش ايجاد ميكند و از دستور كار نظام آموزش و
پرورش خارج ميشود .زيرا؛ اين سند از يك سو براي آموزش وپرورش الزامات و تعهداتي به همراه داشت و از سوي ديگر
به ظاهر با برخي از اهداف و اسناد باالدستي آموزش وپرورش مغايرت داشت.
 . 8- 3پيشرفت در عرصة زندگي وچالشهاي فراروي
حضرتآيتاله خامنهاي در بارة عرصة زندگي ميفرمايد :عرصة سوّم ،عرصة زندگي است[،آن شامل] همة چيزهايي [مي -
شود] كه در زندگي يك جامعه به عنوان مسائل اساسي و خطوط اساسي مطرح است ...مثل امنيّت ،عدالت ،رفاه،
استقالل ،عزّتملي ،آزادي ،تعاون ،حكومت .اينها همة زمينههاي پيشرفت است كه بايد به اينها پرداخته شود( .خامنهاي،
 )11 :1389از فرمايشات معظملّه در بارة اين عرصه چنين برداشت ميشود كه پيشرفت در عرصة چهارم شامل تمام ابعاد
اجتماعي زندگي مي شود و به غير از موارد اشاره شده در فرمايشات رهبري مي توان به موارد ديگر از جمله اقتصاد ،هويت
فرهنگي ،وحدت ملّي ،هويت ملّي ،هنر و  ...اشاره كرد .بايد اذعان كرد :جهاني شدن مي تواند بر تمام حوزههاي زندگي
تآثيرگذار باشد و موجب تغيير در شيوه و سبك زندگي و روابط اجتماعي شود .براي نمونه به چند مورد از شاخصههاي
زندگي اجتماعي كه در فرآيند جهاني شدن دچار چالش مي شوند اشاره ميشود.
الف .چالش هويت فرهنگي  :ايران از نظر جغرافيايي و فرهنگي از ج مله كشورهاي متكثر و ناهمگن است .بدين لحاط
هويت فرهنگي مردم ايران به نوعي داراي جنبههاي عام و فراگير فرهنگ و هويت گروه هاي قومي بوده است كه در گذر
12 Brain Drain
13 Human capital flicht
14 Circulation Brain
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زمان شكل يگانه و فرا قومي به اندازه يك ملّت كهن يافته است .از طرف ديگر چتر گستردهاي است كه هويتهاي محلي
و ملّي را در درون خود جاي داده و عنصر قوام بخش اقوام است( .مدير شانه چي  ) 173 :1380 ،پديدة جهاني شدن
ميتواند اين ابعاد فرهنگي را تحت تآثير قرار دهد .نخستين عاملي كه فرهنگ ها در دوران جهاني شدن با آن مواجه
ميشوند «موزاييك فرهنگي» است( .رباني و احمدي  )39 :1384 ،در واقع :انقالب اطالعاتي و ار تباطي در فرآيند جهاني
شدن ،چالش هايي را براي جمهوري اسالمي ايران [والگوي اسالمي ايراني] در شاخصه هاي فرهنگي و هويتي از جمله
آداب ورسوم ،زبان ملّي ،هنر ،اخالق مي تواند داشته باشد به عنوان مثال :در زمينة هنر ميتواند با جهتگيري هنر از نگاه
سنتي و بومي به نگاه غربي و تخلية ارزشهاي الهي و تبديل هنر مقدس به هنر سكوالر سبب دگرگوني در حوزة هنر
شود .همچنين جهاني شدن مي تواند با تضعيف و اختالل در زبان هاي ملي و محلي يا با نابود كردن نشانهها و نمادهاي
فرهنگي موجبات اضمحالل هويت تاريخي اقوام كهن كشور را فراهم آورد .در حاليكه هويت فرهنگ ي ايران در طول تاريخ
مديون گروه هاي مختلف قومي مانند كردها ،ترک ها  ،لرها ،بلوچ ها ،تركمنها و عرب ها بوده است كه هر كدام از اين اقوام
با افزودن اليههاي فرهنگي به ديرپايي ،غنا و عظمت تمدن ايران اسالمي افزودهاند.
ب .چالش وحدت ملّي :جهاني شدن با نفوذ پذير ساختن مرزها و افزايش چشمگير برخوردهاي فرهنگي ،آگاهي انسانها
را از عناصر فرهنگي ديگر مانند هنجارها ،ارزش ها ،آدا ب و اديان بيشتر ميكند ( .تاجيك )11 :1383 ،جهاني شدن به
واسطه گسترش ارتباطات و امكانات رسانهاي ،اين فرصت را براي اقوام ايراني فراهم آورده است تا فرهنگ خود را به
شكلي دلخواه ارائه نمايند و بر وجوه متفاوت و متمايز فرهنگ خود با فرهنگ ملّي پافشاري نمايند .به ويژه در سالهاي
اخير با تآكيد بر تمايز و تفاوت فرهنگي توسط نخبگان محلي و قومي شرايطي فراهم شده است تا فرهنگ و هويتهاي
محلي و قومي در رتبهاي برجسته نسبت به فرهنگ و هويت ملّي قرار گيرد .همين امر مي تواند در دراز مدت چالشهايي
را براي وحدت ملّي ايران به بار آورد .همچنين :تالشهايي كه از جانب دولت و مجلس براي احقاق حقوق شهروندان
ايراني و واگذاري پارهاي از امو ر به مردم محلي انجام ميگيرد را بايد در راستاي مقابله با اين چالش ارزيابي كرد.
پ .چالشهاي اقتصادي و تجاري :سازمان تجارت جهاني امروز يكي از پايه هاي جهاني شدن ،به ويژه در حوزه اقتصاد به
شمار ميرود .بدين جهت ،كشورهاي مختلف تالش ميكنند براي تسريع روند جهاني شدن و استفاده از منافع آن ،اي ن
سازمان بين المللي را توسعه داده و جايگاهش را ارتقاء بخشند .از ديگر سو كشورهايي كه عضو اين سازمان نيستند نيز،
تالش مي نمايند تا به عضويت آن درآيند و با استفاده از امتيازات ،به توسعه اقتصادي و صنعتي دست يابند .زيرا اغلب
كشورها بر اين باورند كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني بهتر از نپيوستن به آن است .آنها احساس ميكنند نتايج
الحاق مثبتتر از عدم الحاق است  .به همين جهت اكثريت كشورهاي جهان يا به تعبير ديگر اقتصاد دنيا با رفع موانع
تجاري يا به حداقل رساندن آن به سازمان تجارتي ملحق شدهاند تا از جريان تجارت آزاد به سهولت بهرهمند شوند .البته
ايران اسالمي نيز بيش از دو دهه است كه درخواست خود را براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ارائه داده است امّا به
داليل مختلف از جمله عدم تنظيم و ارائة « موافقت نامه رژيم تجارت خارجي » خود بر اساس الزامات سازمان ،تنها به
عنوان عضو ناظر پذيرش شده است و از مزاياي تجارت آزاد جهاني بهرهمند نيست .اين چالشي مهم فراروي الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت است .اين بدان معناست كه ايران در بزرگترين سازمان تصميمگير اقتصادي جهان يا ساختار
اقتصاد جهاني درخصوص فرايندهاي تجاري حق تصميمگيري و قدرت تصميمسازي را دارا نيست .همچنين :با جهاني
شدن اقتصاد دولت در وضعيّت بسيار مشكلي قرار ميگيرد .دولت مجبور است كه فعّاليّت هاي مربوط بر سرماية شركتي را
در جهت منافع ملّي ضابطهمند كند و در همين ح ال مجبور است باز در جهت منافع «حصر تجاري مالي» ايجاد كند و به
عنوان مشوّق ورود سرماية ملّي ،فراملّي و جهاني عمل نمايد .دولت موظّف است [در راستاي عدالت اجتماعي] تا با ابزاري
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غير از كنترل هاي مبادالتي جلو فرار سرمايه ها به مناطق پرسودتر را بگيرد( .هاروي  .)170 : 1980 ،15از چالشهاي ديگر
فراروي الگوي پيشرفت ،سالمت فعاليّتهاي اقتصادي از بُعد جهاني است .اين موضوع حساس وحياتي كه از آن تحت
عنوان « پولشويي » ياد ميشود از بزرگترين دغدغه هاي سياست گذاران اقتصادي در هر كشور است .متآسفانه بايد اذعان
كرد اين معضل بطور گسترده هم در داخل كشور و هم در سطح بين المللي وجود دارد كه چالش و مانعي بزرگ
در جهت توسعه و پيشرفت اقتصادي محسوب ميشود .به همين جهت در سطح جهان براي مقابله با اين آفت اقتصادي
كه دامنگير اقتصاد جهاني شده است اقداماتي انجام گرفته است .ازجملة اين اقداما ت  :شكلگيري سازمان «كارگروه اقدام
مالي»  16يا « اف اي تي اف » 17در سال  1989ميالدي از سوي كشورهاي « گروه هفت »  18است ،اين يك سازمان
بيندولتي است كه [ به ظاهر ] اهداف توسعه و پيشرفت واكنش بينالمللي در مقابل پول شويي را دنبال ميكند .كاركرد
كنوني آن ،وضع استانداردهايي براي مقابله با پول شويي ،تأمين مالي تروريسم و ساير جرائمي است كه سالمت نظام مالي
را تهديد ميكند .آنچه اين گروه ويژه ،استانداردهاي جهاني براي مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم مينامد ،در
قالب  40توصيه براي مبارزه با پولشويي و  9توصيه ويژه براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم منتشر نموده است و تقريباً
در سطح جهاني قبول عام يافته است .قوانين عليه پول شويي و تأمين مالي تروريسم در سرتاسر دنيا استفاده ميشود.
اين استانداردها ابتدا در سال 1990م تدوين و به تدريج اصالح شدند .گروه ويژه اقدام مالي ميگويد كه در تدوين اين
استانداردها حاشيه مانوري براي كشورها در نظر ميگيرد تا آن ها بتوانند توصيه هاي مربوطه را مطابق شرايط و الزامات
قانوني خاص خود اجرا كنند .اجراي كنوانسيون هاي جهاني مربوطه ،جرمشمردن پول شويي و توقيف عوايد حاصله ،احراز
دقيق هويت مشتري ،حفظ سوابق ،گزارش معامالت مشكوک ،ايجاد واحد اطالعاتي مالي براي نظارت بر معامالت
مشكوک و همكاري بينالمللي براي تحقيق و پيگرد پول شويي ،نظارت ويژه بر نهادهاي غيرانتفاعي برخي از سرفصلهايي
است كه مدنظر اين گروه ويژه است .گروه ويژه اقدام مالي تالش ميكند اجراي اين استانداردها در كشورها را افزايش
دهد و همكاري بينالمللي براي مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههاي اقتصادي و نظا م مالي و ارتكاب جرائم يادشده را تشويق
كند( .آفتاب ،كدخبر )1893109 :بايد اضافه نمود شكلگيري سازمان كار گروه اقدامات مالي يكي ديگر از اثرات جهاني
شدن است كه امروزه محدوديتهايي براي پيشرفت اقتصادي كشور در سطح بينالمللي ايجاد كرده است .ماجرا از اين
قرار است كه سازمان مذكور از سال  2008در بيانيهاي ايران را در ليست پرريسك ترين كشورهاي جهان براي سرمايه -
گذاري قرار داد و كشورهاي عضو را به قطع رابطه پولي  -بانكي با ايران فراخواند .البته در سالهاي اخير با تالشهاي
گسترده ايران براي همگام شدن با توصيه نامههاي كارگروه فوق و دادن تعهد سياسي براي مبارزه با پولشويي ،از ژوئن
 2016از ليست سياه ،بطور موقت خارج و تا كنون به ليست سياه بازنگشته است .همچنين عليرغم تالشهاي آمريكا
براي بازگرداندن ايران به ليست فوق ،اين نهاد بينالمللي به ايران ،تا اكتبر  ،2018فرصت داد تا ساختار مالي خود را براي
مقابله با پولشويي و حمايت از گروههاي تروريستي اصالح كند .در حال حاضر ايران تالش ميكند از طريق وضع قوانين
در مجلس شوراي اسالمي و اصالح ساختار مالي نظرات موافق نهاد فوق راجلب كند .به هر حال جلب نظر ج هاني براي
سرمايه گذاري در كشور ،مبادالت ارزي آسان ،اصالح نظام بانكي و ده ها فعّاليت ديگر الزمة فعاليت اقتصادي در سطح
بينالمللي و هر الگوي توسعه و پيشرفت است كه بايد موانع آن را شناسايي و از ميان برداشت.
 . 8- 4پيشرفت در عرصة معنويت و چالشهاي فراروي

15 Harvy
16 Financial Action Task Force
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18 -G7
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مقام معظم رهبري در بارة عرصة چهارم پيشرفت ميفرمايد :عرصة چهارم كه از همة اين ها مهم تر است و روح همة اينها
است ،پيشرفت در عرصة معنويّت است .ما بايستي اين الگو را جوري تنظيم كنيم كه نتيجة آن اين باشد كه جامعة ايراني
به سمت معنويّتِ بيشتر پيش برود ....البتّه معنويّت نه با علم ،نه با سياست ،نه با آزادي ،نه با عرصه هاي ديگر ،هيچ
منافاتي ندارد ،بلكه معنويّت روح همة اينها است .ميتوان با معنويّت ،قلّههاي علم را صاحب شد و فتح كرد ... .دنياي
امروز ،دنياي جنگل است .دنيايي كه در آن علم همراه باشد با معنويّت ،تمدّن همراه باشد با معنويّت ،ثروت همراه باشد با
معنويّت ،اين دنيا ،دنياي انساني خواهد بود( .خامنهاي )11 :1389 ،بديهي ا ست آنچه كه در اين عرصه ميتواند پيش
برنده پيشرفت معنويت در جامعه باشد حكومت ،اخالق ،دين ،باورها ،نمادها ،نهادها و الگوهاي ديني است كه جهاني
شدن امروزه از طريق رسانه هاي اطالعاتي – ارتباطي خود ،در پي جابه جايي اين شاخص ها وتهي نمودن جامعه ديني
ايران از معنويت دارد .به بيان ديگر :جهاني شدن رسانه هاي اطالعاتي – ارتباطي به ويژه نفوذ رسانه هاي خارجي در افكار
ملّت ايران نقش بسيار مهمي را در شكل دادن به ديدگاه ها و تفكرات عمومي حكومت و حاكميت ملي ايفا مي نمايد.
همين امر متقابالً مي تواند فرهنگ عدم اعتماد را در بين افراد ملّت نسبت به مسئوالن حكومتي به دنبال داشته باشد.
جهاني شدن كه اغلب از طرف نقطة مركزي غرب توسعة خود را آغاز نموده است ،ميكوشد با گسترش دادن تبادالت و
تعامالت گروههاي فرهنگي و سياسي ،در ايران منجر به تغيير و جابجايي باورها شود و نهادهاي ديني را به چالش بكشد.
يعني به مرور زمان سكوالريزم به درون جامعه ديني ايران رسوخ و به تدريج جنبه قدسي [ومعنوي ] را از دين محو كند.
(احمدي پور و همكاران) 100 : 1389 ،
 . 9نتيجهگيري و پيشنهاد
پديدة جهاني شدن با برهم زدن مرز بين فضاي داخلي و خارجي شرايط جديد و خاصي براي توسعه وپيشرفت ايجاد
كرده است كه با گذشته متفاوت است .در شرايط جهاني شدن منابع بينالمللي توسعهاي نقش اساسي در رشد و پيشرفت
كشورها ايفا ميكنند .در اين شرايط اگر كشور از لحاظ منابع داخلي هم غني باشد ،به تنهايي توانايي تامين تمام منابع و
امكانات الزم براي توسعه وپيشرفت را ندارد .ناگزير بايد بخشي از اين منابع و امكانات را از محيط بين المللي كه متاثر از
پديدة جهاني شدن است كسب كند .هرچند بهره گيري از منابع و امكانات بين المللي فرآيند پيچيدهاي داشته به آساني
براي كشورهاي در حال توسعه امكان پذير نيست و در شرايط جديد ،پديده جهاني شدن حتّي ممكن است چالشهايي
نيز براي الگوهاي توسعه و پيشرفت بومي ايجاد كند .الگوي اسالمي ايراني پيشرفت يك نمونة روشن از اين الگوها است.
اين الگو كه برگرفته از ارزش هاي بومي ومباني معرفتي است امروزه در عرصه هاي پيشرفت خود ( فكر  ،عل م  ،زندگي و
معنويت ) با محدوديتها و جالشهايي متعددي روبروست كه متآثر از جهاني شدن است و نميتواند اين چالشها را
ناديده بگيرد .البته با وجود اين چالشها ،هم نبايد نسبت به طراحي و اجراي ا لگوي اسالمي ايراني پيشرفت ترديد به
خود راه داد و هم اينكه نسبت به پديدة جهاني شدن كه يك واقعيّت غير قابل انكار در عرصة جهاني است بي تفاوت بود.
زيرا ؛ در صورت عدم آگاهي يا بي تفاوتي نسبت به اين پديدة پيچيده بايد منتظر الزامات و تبعات منفي آن در عرصههاي
مختلف پيشرفت باشيم .پس بايد با درک و شناخت علمي درست از شرايط و واقعيتهاي زمانه (پيشرفت در فكر و علم)،
همچنين حضور آگاهانه در دايرة زندگي كنوني ژئوپليتيك كنوني نظام جهاني (پيشرفت در عرصة زندگي) را بايد بر
اساس تآمين منافع ملّي خود تعريف كنيم و براي دستيابي به پيشرفت در عرصههاي مختلف الگوي بومي خود از
فرصتها و امكانات موجود شرايط جهاني نهايت استفاده را داشته باشيم  .همچنين براي معرفي توانها و ظرفيتهاي
موجود كشور در ابعاد فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي از جمله :موقعيّت جغرافيايي ،آموزه هاي انقالب اسالمي ،فرهنگ و هنر
غني ،جاذبه هاي گردشگري ،نيروهاي جوان با استعداد و متخصص (سرماية انساني) ،منابع و ذخاير غني ،آب و هواي
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متنوع كه امكان توليد محصوالت گوناگون زراعي و باغي را فراهم آورده و امكان رقابت در بازارهاي جهاني را ميسّر
ميسازد ،بكوشيم .در اين راستا ،داشتن ديپلماسي قوي و فعّال براي تعامل سازنده با جهان ،بازسازي و نوسازي
شاخصههاي فرهنگي ،توجه به بعد جهاني توسعه و پيشرفت با اصالح و نوسازي قوانين ،ايجاد زير ساختهاي عمراني،
سخت افزاري و نرم افزاري براي ارتباط با جهان ،رفع موانع از فرصتهاي اقتصادي و تجاري بينالمللي ،بهرهگيري از
فنّاوريهاي روز دنيا ،بهرهگيري از تجارب جهاني و داشتن روحية انعطاف (نرمش قهرمانانه به تعبير مقام معظم رهبري)
در برابر اسناد جهاني كه مورد پذيرش عمومي قرار گرفته است ،تاحدود زيادي مي تواند از چالش هاي پديدة جهانيشدن
كه فراروي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت قرار دارد بكاهد.
قال علي(ع) :زمانه همراه با دگرگونيهاست ،آشناترين مردم به آن كسي است كه از رويدادهاي آن متعجّب نشود.

(غررالحكم)
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