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  مقدمه

هاي مغلوب و در پي آن ترويج و تثبيت امپراطوريدنبال خود تجزيه ه نگ جهاني اول بج
 در موردويژه ه اين مسئله ب.هاي قومي و محلي توسط فاتحان را به ارمغان آوردحاكميت

  .امپراطوري عثماني كامالً مشهود بود
دنبال خود تجزيه امپراطوري انگلستان و شروع استعمار ه بهمچنين جنگ جهاني دوم 

را به كشورهاي جهان ) به اصطالح برتر( ين پروسه آغاز ارائه الگوهايا. جديد را به پيش آورد
هاي جديدي چون جهان اول، جهان بندي خود جهان را داراي قطبدر پيبه دنبال داشت و 

  .دوم و جهان سوم نمود
گشت نحوي تبليغ و بعضاً تحميل ميه ارائه الگو به جهان سوم توسط جهان اول و دوم ب

  . پذيرا باشند راهان يا بايد الگوي غربي يا الگوي شرقيكه كل كشورهاي ج
سيس جامعه ملل براي أافدام به تاول در همين راستا كشورهاي فاتح پس از جنگ جهاني 

هاي قومي و محلي و هدايت ايشان براي اخذ الگو از كشورهاي فاتح در حمايت از حاكميت
  .چارچوب اين جامعه نمودند

سيس سازمان ملل متحد زمينه أ دوم كشورهاي فاتح با تهمچنين پس از جنگ جهاني
حمايت بيشتر از حاكميت هاي قومي و محلي و هدايت اين كشورها براي اخذ الگوي خويش 

  .از طريق اين سازمان را فراهم آوردند
ي وابسته به آن، كم و بيش الگويي را سازمان هاست كه اين سازمان و تمامي  االب اينج

  .ند و نيز خود هم با همان الگو كار مي كردند، الگوي غربي بودكه ارائه مي داد
توانيم از شكست امپراطوري طور موردي بخواهيم بررسي كنيم ميه اين پروسه را اگر ب

؛ تشديد ...)اردني، سوري، لبناني و (عثماني و تجزيه آن بر اساس قوميت، زبان و نژاد ياد كنيم 
منظور رسيدن به اهداف فوق ه نژادي و بزرگنمائي آن باختالفات جزئي و قومي و مذهبي و 

توان تشديد اختالف بين مذاهب المثل در كشورهاي اسالمي ميازجمله اقدامات ايشان بود، في
خصوص تشديد اختالف بين شيعه و ه و شيعه و باسالم، يعني حنبلي، حنفي، شافعي دين 

ب و غير عرب را ذكر نمود، همچنين سني و در كشورهاي عربي، تشديد اختالف بين نژاد عر
هاي زيادي در جهت تثبيت عقايد نژادي چون خلق عرب، خلق كُرد، در اين راستا كوشش

  .عمل آمده ب... خلق تركمن و 
    هاي بزرگ و تجزيه آنها بهكلي سياست استعمار جديد، شكست قدرتاز نظر 

 حمايت و كمك داشتند، كه دائماً احتياج بهبود هاي بسيار ضعيف و كوچك حكومت
سپس . هايي كه از هر لحاظ نيازمند باشند، از لحاظ اقتصادي، سياسي، نظامي و غيرهحكومت
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سازي اين جوامع براي با دادن كمك به اين كشورها و در كنار آن دادن الگو و خالصه آماده
  . ديمتبديل شدن به بازار مصرف بسيار خوبي براي الگو و كاالهاي غربي را شاهد بو

تر گذاري روز به روز ضروريبا رشد اين حركت، مسئله تخصص، تقسيم كار و سرمايه
گرديد كه الزمه آن همكاري كشورها در قالب اصول تعريف شده و جا افتاده الگوي واحد، مي

 رنگ و بوي خود را ،امري ضروري و غير قابل اجتناب بود و بتدريج مسايل قومي و نژادي هم
  . جاي همه آنها را مي گرفت،و الگوي واحد و قالبهاي آناز دست داده 

با رشد تخصص . ه استشداصل جا افتاده ... گذاري و ، منافع كشورها، سرمايهاقتصاد آزاد
   و باال رفتن فرهنگ عمومي، آگاهي بر انحصارات بيشتر شده و نفع در اقتصاد آزاد و 

      راي وضع مشابه هستند در قالب كند كه كشورهايي كه داگذاري ايجاب ميسرمايه
هاي مختلف از حالت ضعيف فردي به حالت قوي جديد در قالب اتحاد جديد تبديل اتحاديه
  )49 -50ص1373الور،(ياد تئوري تفكيك و ادغام متوالي ه و اين پروسه ما را ب. شوند

هربرت "
شوند و سپس و از هم جدا ميكنند جوامع رشد مي: اندازد كه مي (Herbert Spencer) "اسپنسر

شوند كه البته اين ادغام هاي مشابه، منافع مشابه، با هم ادغام ميهاي جديد و گروهدر قالب
. گيرد و انسجام بيشتري هم خواهد داشتجديد، آگاهانه و بر اساس منافع بيشتر صورت مي

 و در قالب ،مين گرددتر و بيشتر تاطور نسبي منافع همگان روشنهروز بكه روزبه تا جائي
اي نيز با يكديگر در هاي منطقهذا اتحاديهل. الگوي واحد، همه به يك ميزان منفعت ببرند

  .گردندشوند و به الگوهاي واحد بيشتر نزديك مياتحاديه هاي بزرگ ادغام مي
،  اروپا و نهادهاي وابسته به آن، سازمان كنفرانس اسالمي و نهادهاي وابسته به آنيهاتحاد

همه در راستاي اين جريان و براي تامين منافع اين كشورها ... سازمان كشورهاي غيرمتعهد و
هاي با در صحنه جهاني و براساس الگوي واحد ايجاد گرديدند و سعي بر اين است كه ذره

منافع مشابه با جمع شدن بتوانند در صحنه هاي بين المللي از جمله در سازمان ملل متحد و در 
  .)114ص ،  1383و اسميت، بيلس، (لگوي واحد منافع خود را بيش از پيش تامين كنند قالب ا
ا تكيه بر اين واقعيت جهاني، و در اين صحنه جهاني شدن است كه ضرورت تاسيس ب

  . اتحاديه ها براي تامين منافع كشورها و بهتر جهاني شدن احساس مي شود
 جهاني شدن هستيم و در قالب الگوي واحد بايد گويند حاال كه ناگزير ازاين كشورها مي    

طلبند و اگر بخواهيم روابط بسيار خوبي را براي عمل كنيم اين الگوها، كارتل انحصارات مي
باشد و تعادل انحصارات اش تعادل ميجهاني شدن داشته باشيم؛ يعني اينكه اقتصاد آزاد، الزمه

  .منظور تبادل سالم امري ضروري مي باشده ب
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شود كه كشورها، تعصبات نجاست كه منافع و سود در قالب جهاني شدن، باعث مياي
را كنار گذارده و در قالب وضع مشابه، منافع مشابه، مجتمع ... قومي، محلي، نژادي، مذهبي و

  .شوند
  
      globalization) ( جهاني شدن. 1

داري جهان سرمايه: دگويهاي مختلفي در زمينه جهاني شدن وجود دارد؛ ماركس ميديدگاه
نيافته يعني سرمايه به مناطق توسعه: گويدآورد؛ روزا لوكزامبورگ ميرا به شكل خود درمي

مناطقي كه هنوز به مرحله سرمايه داري نرسيده اند نياز دارد و از اين مناطق براي توسعه خود 
داران، منطق و يهرقابت بين سرما: گويد لنين مي)386 ص 1375چيلكوت، ( .كنداستفاده مي

  )387ص 1375، ت چيلكو(Chilcot, 1981, part of 7   .ديناميك جهاني شدن است

هاي جديدتر درباره جهاني شدن را افرادي مثل گوندر فرانك و والراشتاين مطرح نظريه
  .نمايندهاي مركز و پيرامون مطرح ميايشان جهاني شدن را در قالب نظريه. كرده اند

هاي عيني آنچه در سطح جهان در اين رابطه رخ داده است؛ توجه به دادهو باالخره با 
هاي اخير در آسياي جنوب شرقي بحران. باشدانباشت سرمايه در سطح جهان به شكل مالي مي

دهد يعني در سطح جهان يك سيستم جهاني بوجود آمده مسئله جهاني شدن آسيا را نشان مي
نحوي ه ب. هم پيوند داده شده انده ها كه باي از بخشوعهكه واقعاً يك سيستم است يعني مجم

  .شودكه تحول در يكي به ديگران منتقل مي
 -آن آمريكائي% 90كه ( هزار شركت چندمليتي وجود داشتند40 تقريباً 1995در سال 

كردند، شركت ديگر را كنترل مي سطح جهان يكصدوهشتادهزار  درو) اروپائي و ژاپني بودند
آيند يعني سيستم مديريت وجود ميه هاي كامالً جهاني برفته شركتست كه رفته انمقصود اي

   .گيردجهاني دارد شكل مي
شناسد، و در سطح جهان روزه سرمايه مالي كامالً جهاني شده است و هيچ مرزي را نميام

، سازي، رقابتداري يعني خصوصيمنطق سرمايه. جهاني ايجاد كرده استيك سيستم كامالً 
  . حداكثر رساندن سود، و شي شدن روابط تقريباً در همه جهان رسوخ پيدا كرده استبه
  

  زمينه هاي تاريخي. الف

 ميالدي آغاز شده است و از آن تاريخ به 13شود روند جهاني شدن تقريباً از قرن گفته مي
 ست كه جهاني شدن يك ابعد روند توسعه افقي و عمودي را طي كرده است مقصود اين

و روز به روز . فرآيند است و هنوز به مرحله تكامل نرسيده است و همچنان ادامه دارد
 اما پس از آن  سرمايه بيشتر مكمل تجارت بود1914شود تا جائيكه در قبل تر ميمتكامل
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رفته بجائي د، مثالً به كشورها وام مي دادند براي سياست اما رفتههم شسرمايه مكمل سياست 
 . امروزه دادن وام عاملش خود سرمايه استرسيده است كه

. كندمي اي وجود دارد كه مديريت جهاني را عمليهاي ارتباطي كامالً پيچيدهامروزه شبكه
كه توليد تكنولوژي در هر مركز جهاني كه رخ دهد خيلي سريع به مركز ديگر جهان  ييتا جا

 .هاي تكنولوژي كمتر ديده مي شوديابد و تفاوتانتقال مي
هاي جديدي در سطح جهان نديبتر شدن آن قطبداري و جهانيامروزه با تكامل سرمايه

وجود آمده ه نحوي كه در جهان دو قطب به ب. ناشي از سرمايه داري جهاني شكل گرفته است
است؛ قطب اول از آمريكا و اروپا و آسياي جنوب شرقي و ژاپن؛ كه اين قطب پرتحرك و 

قطب دوم .  جهاني شدن را بيشتر در درون اين قطب بايد جستجو كردديناميك است و در واقع
طور روز افزوني وارد ه اين قطب درست است كه ب. در عمل باقي جهان را تشكيل مي دهد

اين در واقع سلسله مراتبي بودن جهان واقع . شود، اما بيشتر تابع قطب اول استقطب دوم مي
  .را به ما نشان مي دهد

نيافته همگي در يافته و توسعهو روستاها ، مناطق فقير و غني، مناطق توسعهامروزه شهرها 
يك رابطه ديالكتيكي با يكديگر قرار گرفته و ديناميك اين ديالكتيك را اقتصاد جهاني فراهم 

  .مي كند
با توجه به مطالب فوق بايد نتيجه گيري كنيم كه روند جهاني شدن صرفاً يك باور نمايشي 

  .   ناشي از سرمايه داري نيست ، بلكه يك واقعيت تاريخي مي باشداز تبليغات 
  

  مفروضات روند جهاني شدن. ب

  : روند جهاني شدن داراي يك سلسله مفروضات مي باشد، اين مفروضات عبارتند از 
  :مفروضه اول 

دهد گيرد شامل اينست كه آنچه رخ ميمفروضه اول كه خود سه مفروضه ديگر را در برمي
  ي شدن سرمايه و سيستم سرمايه داري است؛ جهان

 هاملت -شود دولتتر ميداري جهانيست كه هرچه سيستم سرمايه امفروضه اولش اين
    )104 ص 1380هابرماس ،(. گرددتر ميشوند و حاكميت آنها محدودتر و كمرنگتر ميضعيف

شود و از واحدهاي يتر مطور روز افزوني پراكندههدومين مفروضه اش اينست كه قدرت ب
عبارت ديگر اينها در سطح كامالً جهاني ه شناسد؛ بكند كه مرز نميملي انتقال به عناصري مي

  . كنندعمل مي
داري از محدوديت واحدهاي ملي  طبقه سرمايهست كه قدرتِ ااش اينسومين مفروضه

  .خارج شده و به سطح جهاني انتقال يافته است
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  : مفروضه دوم 
داري جهاني اي يا تابع سرمايهكه در مناطق مختلف جهان، سرمايه ملي و منطقهست  ااين

  .است يا اينكه مجبور است با آن سرمايه داري رقابت كند
   :  مفروضه سوم

داري جهاني عصر ما به قدرت نظامي متكي نيست بلكه از قدرت ست كه اين سرمايه ااين
     جهان و چه در سطح واحدهاي ملي هاي مديريت چه در سطحايدئولوژيكي و سيستم

  .كندبرداري ميبهره
گيري يك نوع اقتدار امروزه مسائل اقتصادي همراه با يك سري تحوالت فرهنگي و شكل

را بررسي  طور جداگانه آنهجهاني است كه تقريباً با يكديگر تركيب شده اند و نمي توان ب
  .قدرت، فرهنگ و جهاني شدن صحبت نمائيمست كمي درباره اقتدار جهاني،  اكرد، لذا الزم

  
  اقتدار جهاني، نظريه هاي قدرت، فرهنگ و جهاني شدن. 2

      (Max Weber)"ماكس وبر"در مورد قدرت نظريه هاي گوناگوني مطرح است في المثل 

ايحال ، علي )139 ص 1374وبر، (قدرت، تحميل اراده يك بازيگر بر بازيگر ديگر است : گويدمي
طور روزافزوني از ه رفته كم اثر شده و بنمائيم كه اين تعريف از قدرت رفتهزه مشاهده ميامرو

در واقع امروزه نظارت، جايگزين قدرت شده است، منظور . كاربرد محدودتري برخوردار است
   .شوداز نظارت كسب موافقت كساني است كه قدرت بر آنها اعمال مي

اي پيشرفت جوامع منجر به تفكيك ساختارهاي فزاينده: گويد مي"وبر"در مورد فرهنگ   
هر يك از اين ساختارها از جمله . شوداين تفكيك ساختاري شامل فرهنگ هم مي. شودمي

ايحال امروزه اين علي .كندفرهنگ داراي منطق خاص خود است و منطبق بر آن تكامل پيدا مي
زم است يك نگرش ديگري را بررسي نوع تعريف از فرهنگ و قدرت فاقد كاربرد هستند و ال

 .نمائيم
قدرت، : گويددهد وي مي ارائه ميHannah arendt)( "هانا آرنت"عريف ديگر از قدرت را ت

قدرت در واقع يك پديده درون گروهي است، . ناشي از توافق بين اعضاي يك گروه است
 ، ص 370هابرماس، ( .شودمتالشي مي هر لحظه ساخته مي شود و قدرت يك پديده موقت است،

داري گويد در نظام سرمايه مي)Jurgen Habermas ( "هابر ماس"دليل نيست كه و بي ) 110
سازي دائمي نياز دارد يعني در واقع در هر لحظه اين اقتدار بايد پيشرفته اقتدار به يك مشروع

  . از نو ساخته بشود يعني در هر لحظه ممكن است زير سوال قرار بگيرد
   (Antonio Gramshi)َ"آنتونيوگرامشي" مربوط به "قدرت" و "فرهنگ"يه ديگر در مورد رنظ
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ست كه  اافتد اينآنچه در عمل اتفاق مي: گويدگرامشي در مورد فرهنگ مي. باشدمي
هاي خود را ، ارزشددهبيني خود را مورد قبول طبقات ديگر جامعه قرار ميبورژوازي جهان
دهد، و چون طور دائم خود را مشروع جلوه ميهوسيله بورژوازي ببدين وكند به آنها القاء مي

اين فرهنگ در . شودوسيله كسب ميكند، مشروعيت آنها بدينيم اي پيداجامعه باور مشابه
  بيني مشترك، موافقت مردم واقع يك وسيله نظارت بر جامعه است زيرا با ايجاد يك جهان

گرامشي اين نيست كه همه طبقات جامعه  ، البته منظور)ضايتر(شود طور خودكار كسب ميهب
هايي بزرگي از آن با بورژوازي همراه شوند، كافي است كه بخشبا بورژوازي همفكر مي

  .بشوند تا بورژوازي بقاي خود را همواره تامين كند
. نمايد را مطرح ميHegemonic Block) ( "هاي هژمونيبلوك"، "قدرت"گرامشي در مورد 

-دهد، ميدهد، وي در مدلي كه ارائه ميها، مدل خود را ارائه ميوي با استفاده از اين بلوك

- مي    هاي هژموني بر جامعه اعمال قدرتبورژوازي با استفاده از ايدئولوژي و بلوك: گويد

   )474 ص1383اسميت و ديگران ،  بيليس و (. كند
: گويد مي"فرهنگ"هابرماس در مورد . اشدب مي"يورگن هابرماس"نظريه ديگر مربوط به 

 و "عامل مادي"، "ساختار قدرت"گانه بين تكامل در حوزه فرهنگي ناشي از يك رابطه سه
اگر ما تكامل در تاريخ را در نظر داشته باشيم، سه مرحله : گويدوي مي.  است"عامل فرهنگي"

 :شودمشاهده مي
 "فرهنگ"كننده رفتار، ين مرحله عامل تعيين است، در ا"ماقبل مدرن"، مرحله مرحله اول

  .است

-تعيين عبارت ديگر عامل ه ب.  است"ماديات"كننده ، در اين مرحله عامل تعيينمرحله دوم

ثمار   در واقع اين اقتصاد است كه فرهنگ را است. (كننده در حوزه فرهنگ عامل اقتصادي است
  .)كندمي

   مشاهده "بازگشت به عامل فرهنگي"ر آن  است كه د"فرامدرن" مرحله مرحله سوم،
        .شودمي

 و "خود شناسي" مسئله "خودآگاهي" را مطرح مي كند و "خود آگاهي" مسئله "فرهنگ"
كند؛ اين رابطه ديالكتيك بين دو آگاهي متفاوت است كه  را مطرح مي"ارتباطات آزاد"مسئله 

در سطح جهان يا فرد اگر مردم ست كه  ادهد؛ مقصود اين شكل مي"آگاهي جديدي"به 
مردم با ارتباط، (يك آگاهي و هويت جديدي شكل مي گيرد  مختلف با هم در ارتباط باشند

ها حالت شرايط اجباراً در مراحل اولي، ارزش ، در اين)آورنديم دسته هويت جديدي ب
  .مطلق خود را از دست مي دهند و همه حالت نسبي پيدا مي كنند
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شود، شرايط به اين شكل فرهنگي از اين ارتباطات شرايط خاصي ايجاد ميدر مورد مسائل 
كنند، در نتيجه فرد آن احساس تعلق هستند كه اين تعامالت جهاني، فرد را از گروه جدا مي

شود كه داشتن به گروه، قشر و جامعه خاص را از دست مي دهد و اين احساس ايجاد مي
پذيرد، يعني اينكه اين روند چ نوع محدوديتي را نميهي و  توليد شده است"يك فرد آزاد"

كند و اين در عمل يك پديده جهاني شدن و ايدئولوژي كه همراه با آن است توسعه پيدا مي
  .دهدهاي موجود قرار ميانقالبي است كه فرد را در تعارض با نظام

  
  پارادايم هاي جهاني شدن. 3

هايي را كه در مقابل الزم است ابتدا پارادايمبراي درك بهتر پارادايم هاي جهاني شدن 
هاي  و سپس به غور و بررسي در مورد پارادايمهباشد بررسي نمودجهاني شدن مطرح مي

  :زيمپردابجهاني شدن 
  

    :هاي مقابل جهاني شدنپارادايم - الف

      اي ه پارادايم–اول: توان به دو دسته تقسيم نمودطور كلي ميهها را بماين پاراداي
  .هاي واقع گرائي پارادايم،گرائي دومآرمان
  

اين پارادايم در روابط بين الملل بيشتر داراي ابعاد حقوقي : گرائيهاي آرمانپارادايم -اول
ها را در باالترين گيرد، گروشه همبستگي انسانهاي گروشه سرچشمه مياست و از انديشه

هاي حقوقي كه گيري نظريه منجر شدند به شكل،هادهد اين همبستگي انساناولويت قرار مي
هاي انسان دوستانه حمايت مي كند؛ حاصل اين تفكر، ايجاد جامعه از حقوق بشر و مداخله

جمعي به ترتيباتي اشاره داشت  امنيت دست. جمعي بود ملل براي برقراري نظام امنيت دست
نيت هر دولت مورد توجه همگان پذيرفت كه امكه بر پايه آن هر دولت در درون سيستم مي

 نموداست و بر پاسخ جمعي به تهديد و تجاوز تاكيد مي
)(Roberts , A. and Kingsburg, B, 

1993, p: 30 نيز بيانگر يك چنين 1993 در ماه ژوئن " اعالميه وين" )38 ص،1380، مرداني گيوي 
ر جهان داراي حق راي و باشد؛ در اين اعالميه آمده است، انسان در صدمتني و نگرشي مي

 حق -1: شوندوار به هفت دسته تقسيم ميحقوقي است، و اين حق و حقوق به شكل فهرست
 حقوق -6 حقوق پناهندگان -5 حقوق كودكان -4ها  حقوق اقليت-3 حقوق زنان -2 توسعه

  .جنگ حقوق غيرنظاميان در زمان -7مهاجرين 
 ها صحبت ت كه وقتي درباره حقوق انسانس ااي كه در اينجا قابل توجه است ايننكته

ابل تحقق هستند، شود اين حقوق قشود نگرشي و چارچوبي كه در قالب آن تصور ميمي
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باشد، و در مورد مسائل اقتصادي و جهاني و فرهنگ جهاني ، ميلت ها م-همان سيستم دولت
ي را براي پديده گرايانه چارچوبو لذا اين نگرش آرمان. و غيره كامالً سكوت كرده است

  .كندجهاني شدن فراهم نمي
  

       گرايان سنتي و واقع-1اين پارادايم خود به دو پارادايم : گراييپارادايم واقع -دوم 
  :شود واقع گرايان جديد، تقسيم مي-2

  
پرداز  نظريه"نيكولو ماكياولي"دان يونان باستان ،  تاريخ"توسيديد": گرايان سنتي واقع-1

 فيلسوف سياسي و حقوقي قرن هفدهم انگلستان از "توماس هابز" عصر نوزايي ايتاليا وسياسي
: گويندالملل ميايشان براي تحليل روابط بين. باشندگرايان سنتي يا كالسيك ميجمله واقع

، تشكيل شده ملت ها -، داراي حق و حقوقي هستند، جامعه جهاني از دولتملت ها -دولت
هاي داراي منافع و ارزش) ملت ها -دولت(شوند اينها ن ديگري تصور نمييعني بازيگرا. است

ها و منافع مشترك آگاه هستند اين بازيگران توسط مشتركي هستند و از داشتن اين ارزش
كنند؛ در واقع اين سيستـم قواعد و ضوابط، روابط متقابل خود را تنظيـم مي اي ازمجمـوعه

اي  است در حفظ وضع موجود در سطح گسترده"وستفالي" كه همان سيستم ملت ها -دولت
گيرد؛ اين نظم توسط موازنه قدرت، كوشاست و نظم دراين سيستم در باالترين اولويت قرار مي

جكسون و (. شودهاي بزرگ تامين مياقدامات قدرت الملل، ديپلماسي، جنگ وحقوق بين

گردد كه هايي كه ذكر شد، مشاهده ميگياين ويژ وخالصه با توجه به ) 94 ص 1383سورنسون ، 
اين نظريه حداقل  گرايي سنتي، جايگاهي براي پديده جهاني شدن وجود ندارد ودر نظريه واقع

  .ابزار را براي جهاني شدن ندارد
  
-گرايان جديد يا نئوكالسيك مي از جمله واقع"هانس جي مورگنتا": گرايان جديد واقع-2

الملل رخ كنند كه با وجود گذشت زمان، تحوالت اساسي در روابط، بيناينها استدالل مي. باشد
ها هنوز ادامه دارد؛ آميز بين دولتومرج و روابط رقابتنداده است، يعني همان شرايط هرج

جنگ سرد يك نوع نظمي را براي كشورهاي جهان فراهم كرد و از طريق اين نظم يك مقدار 
هاي الملل كه در سالن يافتن جنگ سرد، مسائل سياست بينامنيت و ثبات فراهم شد و با پايا

ثباتي را قبل از جنگ سرد مطرح بودند، دوباره مطرح شدند و جهان دوباره دارد يك مرحله بي
 .نمايدطي مي

تري مطرح هايي هستند كه در آينده در سطح گستردههتجربه يوگسالوي، روسيه نمون
زمان برقرار كند زيرا با تواند امنيت را در اين ينه نميخواهند شد، موازنه قدرت در اين زم
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شوروي، جهان در يك زمينه با پراكندگي قدرت مواجه شده است، پس سيستم فروپاشي 
    الملل وجود دارد تواند امنيت را برقرار كند؛ آنچه امروز در روابط بينموازنه قدرت نمي

  . ها استزني بين دولتسري چانهيك

 معتقدنـد در ايـن زمـان    (Count waltz) " كنـت والتـز  ":هـايي چـون  ئو رئاليـست همچنين ن
يكي به اين علت كه آمريكا      : موقعيت آمريكا ادامه نخواهد يافت و هژموني آمريكا موقتي است         

با سرزمين و امكاناتي محدود، امكان ادامه سركردگي بـر جهـان            و   ، ميليون جمعيت  276با  تنها  
ها بيكار نخواهند نشـست   يست و يكم را ندارد؛ دوم اينكه ديگر دولت        شش ميليارد نفري قرن ب    

هـا بـازيگران    بنابراين از ديدگاه وي دولـت     . د تا موازنه جديدي به وجود آورند      وخواهند كوشي 
اي نظر ايشان در سياست جهـاني تحـول ريـشه         ه  ب. الملل باقي خواهند ماند   بين  اصلي سياست 

. دها خود را با آن منطبق خواهند كري هم انجام شده باشد دولتپديد نيامده است و اگر تغييرات   
  ),waltz , k , 1999  133 ص1384سليمي (

 ضمن اشاره به برخي (Robert Gilpin)"رابرت گيلپين"هايي چون همچنين نئورئاليست
در كه : واقعيات دوران جهاني شدن از زاويه اي ديگر به اين مسئله اشاره دارند، ايشان معتقدند

 هستند و هاملت -كننده، دولتتعيين اين زمينه نبايد اغراق كرد، زيرا بازيگران اصلي و
  . الملل محسوب كردتوان يك تغيير جوهري در حوزه روابط بينتحوالت جهاني شدن را نمي

)  ; Gilpin ,2000,  p:10  155  ص1384سليمي (   
 چارچوب الزم را براي جهاني شدن گريان جديد همگردد واقعبه اين ترتيب مشاهده مي

  .كنندفراهم نمي
  

  :هاي جهاني شدن پارادايم - ب

 پارادايم هاي -اول. توان به دو دسته تقسيم نمودطور كلي ميه ها را هم باين پارادايم    
        .هاي ليبرالي پارادايم-ماركسيستي و دوم

        

ور كلي سه پارادايم را طهدر اين مبحث ب: هاي ماركسيستي جهاني شدنپارادايم –اول 
   گرايي يعني پارادايم مقابل ماده -2گرايي  پارادايم ماده-1: دهيممورد بررسي قرار مي

  .پارادايم ديالكتيكي -3گرايي فرهنگ
  
گيري رفتار شود آنچه كه در شكلگرايي گفته ميدر پارادايم ماده : گراييپارادايم ماده -1
ها بايد بر مبودهاي مادي است، براي حل اين كمبودها انسانكننده است، كها تعيينانسان
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دهد كه كنترلي را بر طبيعت تسلط پيدا نمايند اما كنترل انسان بر طبيعت به انسان اجازه نمي
  :هاي ديگر اعمال بكند، يعني چنين رابطه خطي اي وجود داردانسان

  انسان       طبيعت                       انسان              
اين نگرش، نگرشي اقتصاد محور است؛ تحوالت در تكنولوژي در اين نگرش نقش اساسي 

  .كندنمايند، زيرا تكنولوژي نقش اساسي را در تسلط انسان بر طبيعت بازي ميرا بازي مي
 و سپس ارائه هاي امپرياليسمنظريه سال اخير ابتدا منجر به 150اين نگرش در حدود 

هاي اخير به ارائه نظريه جهاني  و باالخره در دههپيرامون - جهاني مركز سيستمنظريه هاي 
   .شدن، منجر گرديد

  
گرايي قرار دارد؛ گرايي، پارادايم فرهنگدر مقابل پارادايم ماده : پارادايم فرهنگ گرايي -2

ات بر ها و فرهنگ است؛ يعني معنويها، آرماندر اين پارادايم، انگيزه حاكم بر روابط انسان
اين صورت خودشناسي و انسان شناسي در باالترين ي مانند رفاه و بقا اولويت دارد، در امور

توجهي قرار مي گيرد يا از اهميت ثانوي شناسي يا مورد بيطبيعت گيرد؛اولويت قرار مي
ها در برگيرنده يك فرآيند خودشناسي است و اين  بنابراين روابط بين انسان.برخوردار است

  .كند شناسي در آگاهي از خود، تبلور پيدا ميخود
ها مفهوم دادن به زندگي و ست كه هدف رفتار انسان انكته اساسي در اين پارادايم اين

شود كه زير عوامل نتيجه اينكه در اين پارادايم يك جهاني تصور مي. روابط با ديگران است
   ن در جستجوي ايجاد معنايي شماري از بازيگران تشكيل شده است كه هر يك از ايشابي
  . باشند بنابراين رفتار هر يك از اين بازيگران داراي منطق و ديناميك خاص خود استمي

توانند پديده جهاني شدن را تبيين رسد اين دو پارادايم به تنهايي نمينظر ميه سرجمع ب
خواهيم شد همانند ماركس نمايند زيرا اگر صرفاً در قالب پارادايم اولي قرار بگيريم ما ناچار 

اما اگر درون . كننده بدانيم و عوامل فرهنگي را عوامل ثانوي بشماريممسايل زير بنايي را تعيين
 باشيم و ساختارهاي "وبر"گرايي و فرهنگ قرار بگيريم مجبور خواهيم شد مانند پارادايم آرمان
ي ديناميك خاص خود و باالخره المثل از ساختارهاي ديگر مستقل دانسته و دارافرهنگي را في

  .از يك تكامل مستقلي برخوردار ببينيم
  
دهد كه امور اقتصادي و فرهنگي الملل نشان ميتجربه روابط بين : پارادايم ديالكتيكي -3

سياسي بايد مستقيماً در رابطه با يكديگر مورد بررسي قرار بگيرند، بنابراين يك نوع رابطه 
  .گيردرد بررسي قرار ميدو مو ديالكتيكي بين اين
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دهد روند جهاني شدن را مورد از ديدگاه نظريه ديالكتيك فقط تاريخ به ما اجازه مي
كنند و اين ساختارها رفتار واحدهاي سياسي در قالب ساختارهايي عمل مي. بررسي قرار دهيم

دهند و باالخره تركيبي از الشعاع خود قرار مي را تحتسازمان هاها و البته واحدها و انسان
دهند كه بايد با هم ساختارهاي مختلف يعني ساختارهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي ارايه مي

  .گيرد، البته براي ارائه آن يك توضيح كامل و جامع، الزم است مورد بررسي قرار
ست كه با وجود  ايك نكته ديگر كه الزم است به اين نگرش ديالكتيك اضافه شود اين

ها را ناديده بگيرد؛ بايد عنوان كرد كه تواند اراده و نقش انساناينكه ساختارگرايي نمي
ها تصور كند كه انسانگرايي اين انتقاد را بر نقش انسان آزاد وارد ميساختارگرايي و تاريخ

ا و كنند اما در واقع رفتار آنها ناشي از ساختارهكنند كه آزاد هستند و بر ميل خود عمل ميمي
  .كنندهايي است كه ساختارها بر آنها تحميل ميمحدوديت

ايحال اين بحث دوطرفه همچنان ادامه دارد و به جائي هم نرسيده و شايد هم نخواهد علي
  .ها است كه نبايد فراموش كرداين ميان آنچه بايد به آن توجه بشود، نقش انسان رسيد اما در

  
طور كلي سه پارادايم را مورد ه در اين مبحث ب :شدنپارادايم هاي ليبرالي جهاني  -دوم 

 . پارادايم مديريت-3وباوه گرايان  پارادايم ن-2پارادايم ساختارگرايان  -1 :دهيمبررسي قرار مي

  
الملل هميشه و از ديرباز از ديدگاه ساختارگرايان، روابط بين : پارادايم ساختارگرايان -1

ده است و در اين ساختار سلسله مراتبي بازيگري كه از داراي يك ساختار سلسله مراتبي بو
ديگران قدرتمندتر است يعني بازيگري كه در راس سيستم قرار گرفته سعي مي كند 

ممكن . حداكثر منافع را از آن خود نمايدساختارهايي را ايجاد كند تا بتواند در چارچوب آنها 
قدرتهاي با گران كوچكتر، در واقع است كه بازيگر قدرتمندتر براي اعمال قدرت با بازي

 هر كدام به سهم ،نحوي كه اين بازيگران درجه دومه متوسط يك نوع همكاري داشته باشد، ب
  .خود منافعي را از اين ساختار جهاني كسب كنند

  :طور مثاله ب: بعد از جنگ جهاني دوم آمريكا يك چنين سيستمي را ايجاد كرد
  . نهادينه شد"گات" توسط سازمان  يك سيستم اداري ايجاد كرد كه-
  . نهادينه شد"صندوق بين المللي پول"سيستم پولي ايجاد كرد كه توسط  يك -
-ي امنيتي منطقهسازمان ها و ديگر "پيمان ناتو" يك سيستم امنيتي ايجاد كرد كه توسط -

  .نهادينه شد ... و  "سنتو"اي مثل 
 "سازمان ملل متحد"د كرد كه توسط ايك سيستم سياسي، ايدئولوژيكي ايجباالخره و  -

 .نهادينه شد
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رفته دچار يك نوع بحران  به بعد آمريكا رفته60از اواسط دهه  :پارادايم نوباوه گرايان   -2
تر كند، از ي به اين بحران، اقتصاد خود را جهانيياقتصادي شد و الزم بود كه جهت پاسخگو

شد، از اين پديده ان در هر صورت جهاني ميهاي چندمليتي كه فعاليتشطرفي همزمان، شركت
  .جهاني شدن استقبال كردند

رهبري .  جهان"رهبري"در بعد جهاني هدف اصلي آمريكا عبارت بود از در دست گرفتن 
اين مفهوم را دارد كه بازيگران كوچكتر بايد با آمريكا همكاري كنند يعني آمريكا بايد يك نوع 

البته اين نكته قابل توجه . مزمان منافع آنها را در نظر بگيردسيستم مشاركتي ايجاد كند و ه
 را "مديريت جهاني" و "جهاني شدن"است كه تحوالت تكنولوژيكي و ارتباطات، اين، 

  .پذير ساختامكان
" پارتو"روند جهاني شدن معموالً از طريق آراء سه نويسنده يعني

كه نخبگان را مطرح  1
تجارت " كه "آدام اسميت"كند و  را مطرح مي"لوژي هژمونيايدئو" كه "گرامشي"مي كند و 

  . را مطرح مي كند، بررسي مي شود"آزاد
چارچوب اصلي اين سيستم را مي توان توسط مفاهيمي كه از گرامشي گرفته شده است 

يعني تحميل اراده يك بازيگر بر  ("اعمال قدرت مستقيم": گويدبررسي كرد؛ گرامشي مي
اعمال غيرمستقيم "جاي آن ه ر كاربرد خود را از دست داده است، وي بديگ) بازيگر ديگر

  :  در دو محور قابل بررسي است"مستقيم قدرتر اعمال غي" اين ؛ را مطرح مي كند"قدرت
 "توافق"شود و براي رسيدن به  مي" زور"، جايگزين "توافق"  در محور اول -محور اول 

، )475 تا 473 ص1383، هادن و وين جونز( داشته باشد بيني مشتركي وجودالزم است كه يك جهان
  .شود تعريف مي"ليبراليزم" يا "ايدئولوژي مشترك"بيني مشترك توسط مفهوم اين جهان
 را در سطح "ائتالف خارجي"كند كه يك نوع   در محور دوم امريكا سعي مي-دوم محور 

بقات مختلف جهان همانند ست كه بعضي از ط اجهان ايجاد كند اين ائتالف متضمن اين
و . همان ايدئولوژي برخوردار باشند كه آمريكا برخوردار است آمريكا بشوند، لذا الزم است از

ها هم روز ست كه دولت اتوانيم ادعا كنيم آنچه هم در عمل رخ مي دهد ايناز طرفي هم مي
    هايي هم كه شكل شوند زيرا عملكرد آنها جهاني است و ائتالفتر ميروز دارند جهانيه ب

  .گيرد، جهاني استمي
  

                                                           
. يلفرد دوپارتو معتقد بود كه تجربه تاريخي گواه گردش ابدي نخبگان و حكومت اقليت بر اكثريت است و-1  

  ).10، ص1383ايونز، (
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براي به اجرا گذاردن چنين سيستمي الزم است كه در مرحله اول جوامع مختلف داراي 
پذير ها در غير اين صورت امكانچرا كه اين ائتالف(گرا باشند سيستم دموكراتيك و كثرت

د جامعه اين كشورها، تمايل به راتيك نباشند امكان داركاين كشورها كامالً دمو اگر اما )نيست
  . ائتالف جهاني نداشته باشند

"موسكا" و "پارتو"رو نظريات افرادي مثل از اين
- مطرح گرديده و مورد استفاده قرار مي1

 هستند كه بنابر تعريف،  برتر از باقي جامعه "نخبگاني"در هر جامعه : گويندگيرد، ايشان مي
 صالحيت در دست گرفتن امور سياسي را دارند، لذا  هستند كه"نخبگان"مي باشند؛ اين 

، "دموكراسي كنترل شده"ست از  ابرند، عبارتها بكار مياصطالحي را كه خود آمريكائي
  . و اصطالحات مشابه اين را دارند"دموكراسي محدود"

جهاني "ست كه همراه با اين روند  ادهد اينست كه آنچه در عمل رخ مي امقصود اين
شود و ديگر اينكه اين سيستمي كه در  هم مشاهده مي"اقتدار سياسي" يك "ادشدن اقتص

گيري است در واقع همان سيستمي است كه در داخل آمريكا وجود سطح جهان در حال شكل
لذا الزم است . را به يك سيستم جهاني تبديل نمايند خواهند آندارد و اكنون رفته رفته مي

  :يميكا بگوكمي درباره سيستم داخلي آمري
 را "هسته اصلي قدرت"ست كه در آمريكا  اسيستمي كه در داخل آمريكا وجود دارد اين

   كنند اما نه  اعمال سلطه مي"نخبگان سياسي"دهند اينها بر ي تشكيل م"نخبگان اقتصادي"
هايي شكل بدهند كه در كنند به انديشهطور مستقيم بلكه به اين شكل كه آنها سعي ميهب

اين كار را آنها به . شودكننده واقع ميگيري رفتار نخبگان سياسي تعيينالمدت در شكلطويل
  :دهند، و هر دو ناشي از قدرت مالي آنهاستدو شكل انجام مي

هاي مالي فراواني را در اختيار  كمك" نخبگان اقتصادي" به اين نحو است كه -روش اول
توانند به تحقيقات وسيله آنها ميدهند، بدينميها و مراكز مختلف تحقيقاتي قرار دانشگاه

  .هاي جديدي فراهم بكنندتوانند زمينه را براي توليد نظريهسياسي جهت بدهند، آنها مي
هاي وابستگي  به لحاظ قدرت مالي و"نخبگان اقتصادي" است كه  بدين نحو-روش دوم

 ل جايگاهي براي خود كسب علمي مستق مراكز يا هاهيئت مديره دانشگاه طبقاتي خود، در
هاي گيري انديشهتوانند در شكلها ميگيريمجدداً از طريق مشاركت در تصميم و كنندمي

  .جهت دادن به آنها نقش داشته باشند نوين و

                                                           
1
اي كـه گـروه اقتـصادي       طبقـه .... پذير است ناب بر اين باور بود كه حاكميت نخبگان اجتنا        "تانو موسكا   يگا" - 

 بـه نقـل از    . گـردد مسلط در جامعه محسوب مي شود در همان حال نيروي فكري حاكم آن جامعه نيز تلقـي مـي                  
 ).14ص ، 1383 ،ايونز(
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عد از اينكه اين انديشه يا نظريه جديد در جامعه جايگاهي براي خود كسب كرد، مقبوليتي ب
نخبگان " طور خودكار در قالب منافعه ب"نخبگان ديگر جامعه" دپيدا كرد، از آن مرحله به بع

خواهد جهاني كند آمريكا اين سيستم داخلي خود را مي. كنندانديشند و عمل مي، مي"اقتصادي
براي آمريكا اينقدر مهم ... و به همين دليل هم هست كه مسايلي چون ليبراليزم و حقوق بشر و

هان بايد شكل بگيرد تا آمريكا بتواند سلطه خويش را بر هستند و خالصه اين سيستم در ج
  .دست بياورده جهان ب
  
اين پارادايم روي نظم و مديريت امور متمركز مي باشد و نهايتاً منجر :   پارادايم مديريت-3

  .مي شود به مسئله تدبير و جامعه مدني جهاني
 تدبير . شودكار گرفته ميمفهوم تدبير تا اندازه زيادي براي تبيين روند جهاني شدن ب

انجام دادن كارهاي تشكيالت : هاي مختلفي دارد اما در عمل تدبير عبارت است ازشكل
يي كه حكومتي نيستند اين كارها را سازمان هاحكومتي بدون داشتن تشكيالت حكومتي، يعني 

  .دهندانجام مي
  :اين تعريف مختصر مبتني بر يك سري پيش فرضها ميباشد 

 ديگر كارآيي خود را از دست داده "سيستم وستفالي"گويد كه  مي"تدبير"حاكم بر انديشه 
باشند امروز در جهان مسايلي هستند كه در سيستم وستفالي قابل حل نمي: گويدمي. است

اي، مسايل محيط زيست، مسايل حقوق بشر هاي منطقهمسايلي مثل فقر، توسعه نيافتگي، بحران
يجه الزم است كه در سطح جهان يك سيستم جديدي ابداع شود تا بتواند و زنان و غيره؛ در نت

 را بر عهده گيرد زيرا همانطور كه گفته شد ديگر سيستم وستفالي "مديريت امور جهاني"
  .باشد پاسخگوي مسايل فوق نمي

كنند، نهادهاي جامعه جهاني و همچنين جوامع مختلف مسير دموكراتيزه شدن را طي مي
گيري هستند اين نهادها از قدرت سياسي، اقتصادي، مستقل هستند ي در حال شكلجامعه مدن

  با توجه به .اندو در واقع يك منطقه حائلي بين مردم و تشكيالت حكومتي ايجاد كرده
تر شدن مرزهاي سياسي، جامعه مدني كشورها و جامعه ها و كمرنگتر شدن حاكميتكمرنگ

دهند؛ بنابراين رفته يك مجموعه را تشكيل مياند و رفتهدهمدني جهاني در يكديگر تنيده ش
توان يك خط ممتدي را تصور كرد كه در يك قطب آن جامعه مدني قرار دارد و در قطب مي

كنند در جهت ادغام در سوي يكديگر حركت ميه ديگر آن جامعه مدني جهاني؛ و اين دو ب
  .م جامعه مدني و جامعه جهاني استفاده كردكه شايد مطرح نباشد از دو مفهو يكديگر تا جائي

ي سازمان هانمائيم، در اين جامعه اما ما تمركز خود را بر جامعه مدني جهاني معطوف مي
  . صحبت نمائيمسازمان هاباشند و لذا الزم است كمي راجع به اين خاصي، مطرح مي
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   و پارادايم مديريتي جامعه مدني جهانيسازمان ها. 4

  را به دو دسته كلي تقسيم سازمان ها، اين " تدبير"ان ملل متحد در مورد كميسيون سازم
يي كه از پايين سازمان ها  -ب. كننديي كه از باال به پايين عمل ميسازمان ها -الف :كندمي

  .كنندبه باال عمل مي
  
   : كنندسازمان هاي مدني جهاني كه از باال به پايين  عمل مي -الف 

   ي جهاني را به دو دسته تقسيمسازمان ها اين "تدبير"ملل در مورد كميسيون سازمان 
يي سازمان ها -كنند و دوم عمل مي"هاسيستم دولت"يي كه در قالب هاسازمان -اول: نمايدمي

  :كنند عمل مي"سيستم سازمان ملل متحد"كه در قالب 
  

 در زمان سازمان ها  اين:يي كه در قالب سيستم دولت ها عمل مي كنند هاسازمان -اول
جنگ سرد يك جايگاهي را هرچند محدود براي خود كسب كرده بودند اما با فروپاشي 

 تقريباً اعتبار خود را از هاسازمانشوروي و با تسريع و گسترش روند دموكراتيزه شدن؛ اين 
  .دست داده اند

  
سال :   عمل مي كنند"سيستم سازمان ملل متحد"يي كه در قالب سازمان ها -دوم

هاي شرق و غرب كه عملكرد  نقطه عطفي است، بعد از فروپاشي شوروي و پايان رقابت1993
ي هاسازمانآزادانه منشور ملل متحد را محدود كرده بود؛ سازمان ملل مشروحي از اهداف و 

 ها بسيار محدودخود را ارائه داد، اما امكانات اجرائي سازمان ملل در مقايسه با اهداف و آرمان
ي جامعه مدني استفاده كرده اين هاسازمانبود، لذا، براي حل اين مشكل، سازمان ملل از 

 ده ميليارد 1995 مثالً در سال ؛ مجراي بسيار مهمي براي كمك به مردم جهان شدندهاسازمان
ار  براي كمك به نيازمندان مورد استفاده قرهاسازماندالر توسط سازمان ملل و از طريق اين 

  . درصد كل كمك هاي سازمان ملل در آن سال بود13،  كه اين ده ميليارد دالرگرفت،
روش مطلوب در سازمان ملل، روش پيمانكاري است؛ به اين شكل كه سازمان ملل 

 به نوبه خود سازمان هاي غيردولتي جهاني واگذار مي كند و اين هاسازمانها را به فعاليت
  .ملي واگذار مي كنند  -ي غير دولتي هاسازمانمجدداً به شكل پيمانكاري به 

پذير نقش سازمان ملل تعيين اصولي است كه در قالب آن همكاري با سازمان ملل امكان
 سازمان ملل عملكرد اين -2 ؛ مديريت دموكراتيك داشته باشدهاسازمان اين -1باشد مثالً 

 سازمان ملل در مجموع منحوي كه آنها در قالب سيسته  را كنترل و هدايت كند، بهاسازمان
  .عمل نمايند
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   :كنند يي مدني جهاني كه از پايين به باال عمل ميسازمان ها -ب

 "هاحاكميت" و "ملت ها -دولت"نگر يك تحول ماهوي در بين  بياسازمان هاوجود اين 
 در پيدايش دولت سازمان هاهست زيرا وجود آنها بيانگر دولت محدود است و البته خود اين 

  .كنندود نقش مهمي را ايفاء ميمحد
انگيز هستند كه ، از اين جهت بحث"كاركردي" باشد، چه "آرماني" چه سازمان هااين 

ها هستند، بنابراين آنها به  اكثراً دولتهاسازماناند؛ منبع درآمد اين دچار يك تعارض شده
شود سلطه رفتن آنها ميها بايد توجه كنند كه اين امر موجب زير هاي دولتطريقي به خواسته

كنند  از يك سو سعي ميهاسازمانو در نتيجه اعتبار آنها از دست خواهد رفت، لذا اين 
كنند، از دست آوردند و در اين مورد با يكديگر رقابت ميه ها بحداكثر امكانات را از دولت

چرا كه . شندباها در تعارض هستند چون در جستجوي استقالل بيشتر ميسويي ديگر با دولت
    ها انجام  انجام دادن كارهايي است كه در گذشته توسط دولتهاسازمانودي اين جعلت و

ها مجبورند كاركردهاي دولت را در چالش بگيرند، بنحوي كه وجود خود گرفت، پس اينمي
هاي خود را گسترش دهند؛ و از طرفي اين چالش ايجاد كردن يك نوع را توجيه كرده، فعاليت

  .كنند ايجاد ميسازمان هاشروعيت را براي اين م
  

 داراي هاسازماناز لحاظ سياسي اين  : از لحاظ سياسيسازمان هاعملكرد اين  -اول
  :كاركردهاي مشخصي هستند

ي هاسازمانها و كنند، دولتهاي فشار عمل ميآنها همانند گروه: گير ايفاي نقش پاسخ-1
كنند؛ و نيز همزمان آنها را به انجام دادن كارهائي ي ميدولتي جهان را مجبور به پاسخگوئ

  .كنند كه اين دو كاركرد همان تعريف سياست استمجبور مي
 آرمانگرا هستند و در تعيين سازمان ها برخي از اين  :ها تعيين دستور جلسات دولت-2

 .كنندي دولتي نقش مهمي ايفاء ميهاسازمانها و دستور جلسات دولت
رساني و  از طريق كمكسازمان ها اين :گيري و گسترش جامعه مدنيبه شكلكمك  -3

گيري و گسترش جامعه مدني شديداً رساني، از شكلايجاد فضاي الزم و از طريق اطالع
 .دهندكنند و اين كار را آگاهانه انجام ميحمايت مي

   جهان فعاليت تر معموالً در مناطق محرومهاسازمان اين :كمك به توسعه كشورها -4
  .كنندمي

 دو هاسازماندر مورد چگونگي روابط بين اين  :سازمان هاروابط في مابين اين  -دوم
   :باشدگيري مينوع ساختار در حال شكل
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طور روزافزوني مورد استفاده هها غيررسمي هستند و باين ائتالف : ساختارهاي موقت-1
 ازمان با اهداف و كاركرد مشابه با هم ائتالف نحو است كه چندين سگيرند و بدينقرار مي

گيرد و بعد از آن كار يا آميز يك كار انجام ميها براي انجام موفقيتگونه ائتالفنمايند؛ اينمي
  .رودخود از بين ميه طرح؛ ائتالف خود ب

- با يكديگر يك نوع فدراسيوني را ايجاد ميهاسازمانبرخي از اين  : ساختارهاي پايدار-2

كنند يك چنين سازماني سومي كه روي مسئله توسعه فعاليت مي ي جهانهاسازماننمايند، مثالً 
كنند يك يي كه در مورد محيط زيست فعاليت ميهاسازمانيا و  ؛را در ژنو تاسيس نمودند

 اين سازمان داراي هفتصد سازمان Earth Actionسازمان فراسازماني ايجاد كردند تحت عنوان 
  .نندكللي غيردولتي است و بيست و پنج كشور بطور پايدار با اين سازمان همكاري ميالمبين

  
 بر اساس گفتگو، هاسازمانعملكرد اين  : از لحاظ فرهنگيهاسازمان عملكرد اين  -سوم

هاي ديپلماسي سنتي را  در واقع روشهاسازمانتوافق، بردباري و تنوع است و در نتيجه اين 
محورش تحميل : چرا كه ديپلماسي سنتي) كنندرا نابود مي حتي آنو (برند ن ميرفته از بيرفته

 محور كارشان بردباري، تنوع و توافق است؛ اين فرهنگ هاسازماناراده بر ديگري بود اما اين 
كند و در نتيجه اينكه يك فرهنگ رفته حالت جهاني پيدا مي رفته،)هاسازمانفرهنگ اين (

  .گيرد قرار مي"واقع گرايان"گيري است كه در مقابل نظر جديدي در حال شكل
وابستگي "، "هاافزايش آگاهي"، "اقدام مشترك"، "جمعيكار دست"در اين فرهنگ جديد 

 را هاسازماناين فرهنگ جديد در مجموع عملكرد اين  . در باالترين اولويت قرار دارد"متقابل
  . سوق مي دهد"ت هانا آرن"و ديپلماسي جهاني را بسوي نگرش

قدرت از آن گروه است و ناشي از توافق در بين اعضاي يك گروه : گويد مي"هانا آرنت"
  . كه گفت قدرت يعني تحميل اراده يكي بر ديگري"ماكس وبر"برخالف نظر . است

 ،"ييگراخودداري از مطلق" ،"ارتباطات آزاد" :ديپلماسي نوين عبارتند از محورهاي اين
ست كه رفتار  ا؛ مقصود از اين فرهنگ جديد اين"رسيدن به توافق" ،"يگريتقبل پذيرش د"

هاي ، حالت يك شبكه سايبرنتيكي دارد اين شبكه سايبرنتيكي عظيم از شبكههاسازماناين 
 و مبتني بر اين انديشه درست شده است كه وابستگي ،متعدد و بيشماري تشكيل شده است
 الزمه "نگرش كالن"، و "توان مديريتي"، "اطالعات" متقابل وجود دارد، و اينكه هيچ كس
 الزمه "اقتدار" و"قدرت"و از اين گذشته هيچ بازيگري. براي حل همه مسائل جهاني را ندارد

پذير و كامالً را براي حل مسايل ندارد؛ يعني نگرش آنها به جهان يك نگرشي  بسيار انعطاف
  .افقي است
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گيرند؛ اي بدون مركز در نظر ميصورت پديدهه  را بنگرش افقي به اين معناست كه جهان
 هم "بازار" هستند و خود "هاي تدبيرسيستم" هستند، "هادولت") پديده(بازيگران اين جهان 
  .شوديك بازيگر تلقي مي

  
 و "بازيگران جهاني"خارجه، هاي امور خانهاز ديدگاه وزارت :هاقش دولتن -چهارم

ها باالجبار فعاليت هاي خود را با دهند و دولتها راي مي دولت در مورد سياست"بازار"خود
كنند رهبري اين شبكه هاي مي هاي قدرتمندتر سعيتدبير هماهنگ مي كنند اما همزمان دولت

  .تدبير را در دست بگيرند 
اقدام : الملل بيشتر مورد نظر استها، آنچه كه امروز در روابط بينلذا ديپلماسي نوين دولت

. كنندالمللي دولتي و غيردولتي باهم مشتركاً همكاري ميي بينهاسازمانجمعي است، هتدس
 47) براي اينكه مشكل آب تبديل به جنگ نشود(مثالً براي حل مشكل آب در خاورميانه 

 7 كشور، 12و يا مثالً در اجراي توافق هاي دي تون . كنندكشور و سازمان با هم همكاري مي
  .تي بين المللي باهم همكاري كردند سازمان غير دول13هاني و سازمان دولتي ج

اند كه نقش آنها در دست گرفتن رهبري ي نويني ايجاد شدههاسازماندر آمريكا و اروپا، 
 مي كنند اين نقش را ايفاءل به سه سازمان عمده كه المثدر اين رابطه في. هاي تدبير استشبكه

ي  و ديگر كه مربوط ميشود به اروپااست  ) European Community( يكي مثأل: ميتوان اشاره كرد
)Humanitarian affairs UN / Department of  ( و سومي است كه مربوط مي شود به سازمان ملل  
) US. Agency for Development(1982براي مثال در سال . كه مربوط مي شود به آمريكا   است 

 نزد اين سازمان ثبت شده بودند و اين روند ادامه پيدا كرد  سازمان ديگر144در سازمان سومي 
  .ند سازمان نزد اين سازمان ثبت شد419، 1996كه در سال  تا جائي

چندين شبكه سلسله مراتبي ايجاد مي شود و اين شبكه در اين است كه اهميت اين اقدام 
د كه هر يك از آنها به تنهايي اي را بسيج كنالعادهدهد امكانات فوقبه اين سه بازيگر اجازه مي

ي كنترل را افزايش هاسازمانزني اين هم چنين اين شبكه ها توان چانه. توانست بسيج كندنمي
رسد كه ديپلماسي نوين يعني استفاده از مذاكره و گفتگو براي تحقق نظر ميه دهد و بمي

  .اهداف سياست خارجي در همين امر نهفته است
يعني علم يا هنر  ("سايبرنتيك" مروزه از طريق استفاده از يك سيستمها اعلي ايحال دولت

، از رفتار و )پذير استكه سيستمي بسيار انعطاف) (ها از طريق كنترل اطالعاتكنترل سيستم
رفتار " و "ارتباطات آزاد" و "اطالعات" احتراز مي كنند و از طريق " قدرت"حركات مبتني بر

  .رسند به اهداف خود مي"اده از قدرتبدون استف" و "پذيرانعطاف
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  :نتيجه

ويژه دوم جهاني، كشورهاي فاتح درصدد تحميل الگوهاي ههاي اول و بدر پي جنگ
با فروپاشي شوروي الگوي شرقي شكست، وتنها . خويش به كشورهاي مغلوب بر آمدند

  . الگوي غربي تبليغ ميگرديد
عنوان نمونه معرفي و ه نمود خود را بدر اين دوران هريك از كشورهاي غربي كوشش مي 

از اين طريق رهبري جهان را بر عهده بگيرد، مثالً آمريكا از ديد ساختارگرايان، با ايجاد يك 
ساختار سلسله مراتبي درجهان ويا از ديد نخبگان گرايان، از طريق نخبگان اقتصادي سعي مي 

اما در دوران اخير و با . يردنمود خود را در رأس قرارداه رهبري جهاني را در دست بگ
گسترش ارتباطات، كه اطالعات و سرمايه سيال، و حاكميت دولتها كمرنگ و اقتدار جهاني به 
سوي سيال شدن مي رود، و در نتيجه فرآيند جهاني شدن در شرف تكوين مي باشد، ديگر 

  .اينگونه روشها كارائي و تأثير الزم در حل مسائل جهاني از دست ميدهند
 مقاله ضمن بررسي تحوالت و اقدامات نرم كشورهاي فاتح در جهاني كردن جهت اين

تداوم سلطه وداشتن رهبري جهاني در دوران معاصر، به جهاني شدن و تأثير آن بر اقتدار 
جهاني و دولت هاي ملي پرداخته، نظريه هاي مربوطه را از ديد مكاتب مختلف مورد بررسي و 

ن ضمن ارائه نظريه جديد مديريت و توضيح و تشريح آن، تنها و در پايا. نقد قرار ميدهد
راهبرد كارا و مؤثر در رهبري جهاني را براساس اين نظريه، تعامل در بطن جامعه هاي مدني 

  .نمايدمعرفي مي) ويژه در سطح جهانيبه(
نظريه جديد تأكيد بر اين دارد كه در شرايط جهاني شدن براي حل مسائل جهاني راهي 

بهترين بستر براي انجام تبادالت آزاد و رسيدن  و جامعه هاي مدني توافق باقي نمانده استجز 
  . باشندبه توافق مي
رو اين مقاله مبتني بر نظريه فوق توصيه و تأكيد دارد كه براي دولت ها جهت از اين

 كنترل پيشبرد و تأمين منافع ملي و جهاني راهي جز استفاده از يك سيستم سايبرنتيك براي
سيستم ها از طريق كنترل اطالعات و احتراز از حركات مبتني بر قدرت و تأكيد بر اطالعات و 

  . ارتباطات آزاد و رفتار انعطاف پذير در تعامل با جامعه هاي مدني باقي نمانده است
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