مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 2588-6967
www. jonahs.ir

سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

تاثیر تفکر نظم نوین جهانی بر شکنندگی صلح تا عقالنیت جنگ
مریم وریج

کاظمی 1

 1دانش آموخته دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)

چکیده
تحوالت عمده در رویه حاکمیت و مشروعیت واحدهای سیاسی که در نتیجه ظهور انقالب صنعتی فرصت بروز پیدا کرد و با
عصر ارتباطات و فن آوری های نوین در حوزه رسانه های سمعی و بصری توأم شده بود ،فرمول بازی را از شکل وابستگی به
فرایندهای داخلی قدرت محلی-بومی به سوی هژمون خواهی جهانی به نفع سیاست محض قدرتهای صنعتی کشاند .این پروسه
که منعکس کننده توصیف متفاوت و جدیدی از ماهیت استعمار کهن که بر غلبه تمدن صنعتی بر تمدن انسانی یا تمدن
مسیحیت بر غیر مسیحیت تاکید دارد تحت عنوان نظم نوین جهانی مورد ارزیابی قرار گرفت .در این مقاله با روش تحلیلی-
توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا سیستم نظم نوین جهانی آنطوری که طراحان آن استدالل میکنند
استانداردهای الزم و ضمانت های موثر برای تبدیل شدن به یک مسئله هویتی نظام مند جهت برقراری صلح جامع و پایدار
میان گروههای مختلف انسانی را داراست؟ .بر این اساس نتیجه گیری میشود که اگرچه تعامل بر سر برقراری نظم نوین جهانی
در سطح بین الملل در برهه زمانی کوتاه مدتی همچنین در مناطق جغرافیایی خاص ،توانست دستاوردهای تاکتیکی موقتی
برای تثبت صلح و ثبات به همراه داشته باشد اما در کلیت ،موجب برهم زدن تعادل قوا و فعال سازی جنبش های نژادپرستی،
گروههای جدای طلبانه و سازمانهای افراط گرایی ملی-مذهبی شد و عمال همکاری میان قدرتهای منطقه ای و جهانی را به
سمت جنگ و خشونت های سازمان یافته متمایل می سازد.
واژههای کلیدی :نظم نوین جهانی ،جنگ ،صلح ،ارتباطات ،انقالب صنعتی.
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 -1مقدمه
در اعصار گذشته نفوذ سیاسی و اقتصادی که در جهت غارت و چپاول و به بردگی گرفتن ملت های غیر اروپایی صورت گرفت،
از طریق ابزارهای نظامی حاصل می شد که در چارچوب استعمار کهن قابل بررسی است ،اما پس از انقالب اول صنعتی و رشد
روزافزون تولیدات و نیاز به بازارهای مصرف و فروش ،ابزار سلطه گری به کل ی دگرگون شد و تحت عنوان نظم نوین جهانی به
شکل فریبنده و نرم افزاری ،کاربردی گردید  .شکی نیست این فرایند به گونه ای طراحی شده تا با کمترین هزینه برای ذی
نفعان ،بیشترین منفعت را برای بهره ورانش کسب نماید.
بی شک نظم نوین جهانی در پیشبرد اهداف نظامی و امنیتی قدرتهای صنعتی برای رسیدن به نفوذ اقتصادی-سیاسی نقش
اساسی داشته و منجر به نوشتن کتاب و مقاالت متنوع از شیوه های اجرایی آن در سطوح ملی-منطقه ای و جهانی شده است،
اما آنچه که در مقاالت تحقیقی-پژوهشی در خصوص انگیزه ها و قابلیت های بکارگیری نظم جهانی دیده می شود صرفا بررسی
ترتیبات سیاسی و سلسله مراتبی بودن الگوههای پیاده سازی آن در سطح بین الملل است که در این تحقیق صرف نظر از
پرداختن به تعاریف و رفتارهای دولتها و بازیگران در مواجه با این اصطالح ،به تحلیل و ارزیابی ماهیت شکل گیری نظم نوین
جهانی پرداخته می شود که در این راستا کنترل و مراقبت از دستاوردهای انقالب صنعتی و الگوههای پیاده شده برای تغییر
ساختار حکومت های ملی-بومی را مدنظر قرار می دهد .در این رابطه سوالی که مطرح می شود این است که آیا سیستم نظم
نوین جهانی آن طوری که طراحان آن استدالل می کنند استانداردهای الزم و ضمانت های موثر برای تبدیل شدن به یک
مسئله هویتی نظام مند جهت برقراری صلح جامع و پایدار میان گروههای مختلف انسانی را داراست؟؛ این تحقیق با روش
تحلیلی و توصیفی همچنین استفاده از مقاالت پژوهشی که توسط دانشگاهها و مراکز علمی-پژوهشی منتشر شده ،نظم نوین
جهانی را به شکل یک ابزار غیرنظامی برای توسعه طلبی و استثمار جدید از ملت ها بخصوص در کشورهای ثروتمند به لحاظ
طبیعی و محیطی مورد سنجش و بررسی قرار داده و مبحث جهانی سازی که از مهمترین مولفه های ساختاری نظم جهان
ا ست و با عصر صنعتی شدن و فضاسازی طبقاتی پیوند نزدیکی دارد را همگام با عصر ارتباطات و ساختارهای سیاسی -امنیتی
و اقتصادی – تجاری مورد ارزیابی قرار می دهد.
 -2طرح مساله
اساس نظم نوین جهانی بر پایه برتری های نژادی ،فرهنگی و تکنولوژی تکیه دارد که بدون شک توانمندی های کشورهای
صنعتی را دست مایه تشکیل سازوکار های مدرن برای پیاده سازی تفکر امپریالیستی به شکل مسالمت آمیز و تضمینی برای
جلوگیری از خشونت فراملی و تعدیل تروریزم و شکل گیری صلح یا توسعه روند ثبات جهانی معرفی می کنند .در این راستا
دغدغه های امنیتی در جهت مشارکت یا رقابت بر سر اهداف استراتژیک بلند مدت جهان سرمایه داری برای سیطره بر افکار
عمومی که خواهان توسعه اقتصادی-اجتماعی ممالک خود هستند در قالب پروسه نظم نوین یا همسان سازی جهانی متبلور
می شود .با این تفاسیر به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا سیستم نظم نوین جهانی آنطوری که طراحان آن استدالل
می کنند استانداردهای الزم و ضمانت های موثر برای تبدیل شدن به یک مسئله هویتی نظام مند جهت برقراری صلح جامع و
پایدار میان گروههای مختلف انسانی را داراست؟.
 -3روش تحقیق
این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به بررسی پدیده انقالب صنعتی و انقالب
ارتباطات به عنوان ریشه شکل گیری نظم جهانی و تبعات آن می پردازد.
 -4یافته های تحقیق
 .4-1عوامل ساختاری شکل گیری جهانی سازی
 .4-1-1ظهور انقالب صنعتی و فضاسازی طبقاتی
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در بین سالهای1760-1840م ،انگلستان تحوالت عظیم اقتصادی و اجتماعی را با عنوان انقالب اول صنعتی 1شروع می کند.
در این انقالب که نقطه عطفی در تاریخ بشریت به حساب می آید ،فن آوری نیروی انسانی و حیوانات به ماشین آالت،
فرآیندهای تولید جدید شیمیایی و تولید آهن ،بهبود کارآیی انرژی آب ،استفاده بیشتر از نیروی بخار و توسعه ابزارآالت و
صنایع نساجی نقش مهمی را ایفا می کردند .در انقالب صنعتی زغال سنگ به عنوان زیربنای اختراع و بهبود موتور بخار مطرح
می شود و کارگران ممالک استعماری انگلیس نظیر بردگان امریکای التین و افریقایی منبع اصلی نیروی کار ارزان و تولیدات
کشاورزی مانند پنبه ،شکر و دخانیات مواد اولیه تولیدی این انقالب را شکل دادند .در این طول انقالب صنعتی استانداردهای
زندگی اغلب مردم متحول شد اما فقر هنوز قربانی های خود را داشت .در این زمان میزان مرگ ومیر کاهش یافت اما نرخ
باروری افزایش یافت که در نتیجه جمعیت به سرعت افزایش پیدا کرد و از این تاریخ شکاف بزرگی بین ثروتمندان و فقرا بوجود
آمد.
در این دوره اتحادیه کارگری در برابر شکنجه های مختلف که برکارگران می رفت شکل گرفت .با این تعبیر در ابتدا سرمایه
داری برای ثروتمندان شکل گرفته بود و بعداً سوسیالیسم برای حمایت از کارگران فقیر ایجاد شد .در پایان انقالب اول صنعتی،
فن آوری و کارگران ماهر از انگلیس به برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله بلژیک ،فرانسه ،سوئد و آلمان و ایاالت متحده
را انتقال داده شدند در نتیجه ،توسعه اقتصادی جهانی آغاز شد .بی تردید آغاز عصر اختراعات صنعتی ،انقالبهای دوم ،سوم،
چهارم و غیره را به روی بشر باز کرد که البته اثرات منفی بی شماری را بوجود آورد.
با اختراع موتور بخار توسط آهنگر انگلیسی ،توماس نیومن ،پیشرفت های چشمگیر فناوری در سال  1712به وجود آمد .این
موتور برای ایجاد نیروی حرکتی و پمپاژ آب از سوخت زغال سنگ استفاده می شد .مهندس مکانیک اسکاتلندی -جیمز وات-
که در آزمایشگاه دانشگاه گالسکوسیای انگلیس کار می کرد ،موتور بخار نیومن را در سال  1776بهبود بخشید ،که مقادیر
انبوهی از انرژی زغال سنگ را به طور کارآمد و اقتصادی مهار می کرد .این اختراع دوران اولیه صنعتی مدرن را در جهان ایجاد
کرد که باعث ایجاد انقالب در منسوجات ،معادن ،قطار با نیروی بخار ،باربری های اقیانوس با بخار ،تولید فوالد و سایر فعالیت
های اقتصادی-تجاری می شود .این امر باعث گسترش شهرها ،صنایع و زیرساخت ها شد.
آدام اسمیت فیلسوف اجتماعی نخستین اقتصاددانی بود که به تشریح کارکردهای اقتصاد مدرن از نظر تخصص و تقسیم کار،
معامالت کارآمد بازار و افزایش بهره وری پرداخت .وی از یک نظام اقتصادی مبتنی بر شرکتهای آزاد ،مالکیت خصوصی
ابزارهای تولید و عدم دخالت دولت دفاع می کرد .چنین اقتصاد مبتنی بر تجارت آزاد و بدون دخالت دولت است .با استفاده از
این دکترین صاحبان کارخانه استقالل داشتند که شرایط کار را به هر شکلی که بخواهند وضع کنند در نتیجه مرکانتیلیسم در
جامعه اتفاق افتاد .در دوران انقالب صنعتی متوسط درآمد و سطح زندگی شهروندان عادی افزایش نیافت وکارگران بیشتری در
شهرهایی که کارخانه ها رشد می کردند جمع شدند و شهرها به سرعت توسعه یافت .با پیوستن تعداد بیشتری از مردم به
کارخانه ها درصد کشاورزان در کل جمعیت کاهش یافت .به نظر می رسید که انقالب صنعتی فرضیه اصلی تحول علمی قرن
هفدهم اینکه انسانها قادر به تسلط بر طبیعت هستند را به اروپائیان ثابت کرد .انقالب صنعتی دنیای نظری اروپا را متحول و
ایجاد یک پرولتاریا صنعتی و یک نیروی کامالً جدید از توسعه یک طبقه متوسط ثروتمند صنعتی(بورژوازی) با چالشی طوالنی
مدت را به وجود آورد .با این حال بورژوازی تقاضای بیشتری داشت و از سوی دیگر نقش مهمی در امور ایالتی و مدیریت ایفا
میکرد.2
از سوی دیگر انقالب صنعتی در ایاالت متحده امریکا تنها بیش از یک قرن گذشته اتفاق افتاد .ساموئل اسالتر فن آوری های
جدید تولیدی را از انگلیس به ایاالت متحده آورد و اولین کارخانه پنبه ایاالت متحده را در بورلی ماساچوست تأسیس کرد .پس
)Industrial revolution (IR

1-

1-

Bkgr, dennis, The Industrial Revolutionand Its Impacton European Society,
CHAPTER20,https://webpages.cs.luc.edu/~dennis/106/106-Bkgr/20-Industrial-Rev.pdf,pp608-582
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از جنگ داخلی صنعتی سازی در شهرهای بزرگ ایاالت متحده با سرعت بی نظیری افزایش یافت .این دوره که شامل بیشتر
نیمه دوم قرن نوزدهم است به عنوان دومین انقالب صنعتی یا انقالب صنعتی آمریکا نامیده شد .در این دوران تولید کاالها که
عموما با دست و نیروی انسانی انجام میشد از مشاغل خانگی حذف شد و با کمک ماشین آالت در کارخانه ها انجام میگرفت.
این انقالب که شامل تغییرات عمده در حمل و نقل ،تولید و ارتباطات می شد زندگی روزمره آمریکایی ها را به همان اندازه و
احتماالً بیشتر از هر واقعه دیگر در تاریخ ایاالت متحده متحول کرد.
تکمیل اولین راه آهن بین قاره ای در سال  1869یک نقطه عطف مهم بود که حمل و نقل مردم ،مواد اولیه و محصوالت را
آسان تر می کرد .ایاالت متحده همچنین از منابع انسانی گسترده ای برخوردار بود :بین سالهای  1860تا  1900چهارده
میلیون مهاجر به ایاالت متحده آمدند و کارگران یک مجموعه صنایع را تاسیس کردند .اندرو کارنگی اولین کارخانه های تولید
فوالد را در ایاالت متحده تاسیس کرد تا از "فرایند بسامر" بریتانیا برای تولید انبوه فوالد استفاده کند و تبدیل به یک ابرقدرت
در صنعت فوالد شود .او منافع تجاری را در معادن تولیدکننده مواد اولیه برای فوالد به دست آورد و مشاغل جدید برای طبقه
کارگر را در شهرها بوجود آورد .بنابراین انقالب صنعتی در ایاالت متحده انتقال نیروی کار را از نواحی روستایی به جامعه
شهری آغاز کرد .جوانان پرورش یافته در مزارع فرصت های کاری بیشتری را در شهرها مشاهده و به آنجا مهاجرت کردند مانند
میلیون ها مهاجر از قاره اروپا .تأمین مسکن برای همه ساکنان جدید شهرها یک مشکل بود و بسیاری از کارگران در محالت
فقیرنشین شهری زندگی می کردند .فاضالب های باز در کنار خیابان ها جاری بود و آبرسانی غالب ًا آلوده به مواد رنگی حاصل از
کارخانجات صنعتی باعث بیماری می شد .این شرایط اسفناک شهری موجب جنبش ترقی خواه در اوایل قرن بیستم شد .در
نتیجه بسیاری از قوانین جدید برای حمایت و پشتیبانی از مردم شکل گرفت و سرانجام رابطه دولت و مردم تغییر یافت3.
بی شک توسعه اروپا مدرن بین دهه  1780و  1849تحول اقتصادی بی سابقه ای بود که پذیرای اولین مراحل انقالب بزرگ
صنعتی و گسترش عمومی تر فعالیت های تجاری شد .در بین سالهای  1750و  1800جمعیت کشورهای بزرگ بین  50تا
 100درصد افزایش یافت به ویژه در نتیجه استفاده از محصوالت غذایی جدید مانند سیب زمینی و کاهش موقت در بیماری
های واگیر دار .صدها هزار تولیدکننده روستایی به طور تمام وقت یا نیمه وقت کار کردند تا نخ و پارچه ،میخ و ابزار را تحت
حمایت مالی بازرگانان شهری بسازند .کار صنایع دستی در شهرها به سمت تولید برای بازارهای دوردست شروع به تغییر کرد و
باعث شد صاحبان کارگاههای تولیدی بخواهند با کارگران خود بر سر مهارت و تفاوت دستمزدها رفتار متفاوتی داشته باشند.
در این زمان ساختار اجتماعی اروپا به سمت یک تقسیم اساسی اعم از روستایی و شهری تغییر یافت .بطوریکه با افزایش تولید
در اواخر قرن  18میالدی به موج اول مصرف گرایی منجر شد زیرا کارگران روستایی شروع به خرید انواع جدیدی از لباس های
تولید شده تجاری کردند در حالی که خانواده های طبقه متوسط شهری عالقمند به پرداختن سلیقه های جدید مانند خواندن
و نوشتن کتاب ،آموزش موسیقی و تولید اسباب بازی برای کودکان بودند.
در این دوران اختالفات طبقاتی در جنبشهای اعتراضی خود را نشان داد .افراد طبقه متوسط به امید به دست آوردن حقوق
جدید علیه انحصار اشرافیت به اعتراضات سیاسی پیوستند .با وجود این واقعیت که قوانین جدید سازمانهای و اتحادیه ها و
اعتصابات را غیرقانونی اعالم کرد ،کارگران بطور فزاینده ای سازماندهی شدند .برخی از کارگران به اسم سنت های قدیمی تر و
انسانی تر کار به ماشین آالت حمله کردند .اعتراضات از این نوع در انگلیس در طول دهه 1810-201آغاز شد .تعداد بیشتری
از کارگران به عضویت اتحادیه های کارگری اولیه درآمدند که خواستار شرایط بهتر و همچنین ارائه کمک های متقابل در موارد
بیماری یا مشکالت دیگر بودند .با این وجود شکاف اجتماعی قابل توجه شد .این امر به طور فزاینده ای بر الگوهای مسکونی
تأثیر گذاشت زیرا طبقات ثروتمندتر بر خالف معمول در محله های شهرهای پیش از دوران صنعتی شدن ،از شلوغی های
نواحی فقیرنشین دور شدند .افراد طبقه متوسط از کار و عادتهای روزمره گی بسیاری از کارگران ابراز ناراحت کردند و اظهار
داشتند که رفتار بد آنها دلیل اصلی فقر است .دولت های شهری اقدامات سختگیرانه ای علیه گدایان و فقرا و حتی محالت
1-
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فقیرنشین اتخاذ کردند .همراه با تأثیر آن بر الگوهای روزمره زندگی و نهادهای خانوادگی ،تحوالت اقتصادی شروع به تغییر
ساختار اجتماعی اروپا و ایجاد تضادهای جدید در بین طبقات اجتماعی شهری کرد .بخش کلیدی بین اعضای طبقه متوسط به
صاحب مشاغل با تحصیالت حرفه ای و افراد طبقه کارگر که به فروش کارگران برای کارمزد بستگی داشتند ،تشکیل شد ضمن
اینکه هیچ یک از گروه ها یکدست و یکصدا نبودند .بسیاری از افراد طبقه متوسط از رفتار سودجویان صاحبان کارخانه جدید
انتقاد کردند .صاحبان کارخانه ها غالباً کارگران را نادیده می گرفتند و بر اساس اعتبار سنتی و سواد بیشتر بین شان تمایز قائل
می شدند .در این میان برخی از کارگران ماهر با دستمزد خوب از افراد طبقه متوسط تقلید کردند و به دنبال تحصیل و
یادگیری ابزارهای لوکس مانند پیانو و سایر ادوات موسیقی رفتند. 4
اما تأثیرات منفی صنعتی شدن منجر به افزایش فعالیت های سازمان یافته و حقوق شهروندان می شد که بر حقوق کارگران و
بهبود کیفیت زندگی در جوامع متمرکز گردید .تصور می شد پادزهر نهایی جنگ و اغتشاش ،دموکراسی در سطح جهان باشد.
فعالیت مداخلهگرانه عواقب ناخواسته مانند متمرکز کردن قدرت دارد و باعث ایجاد تنش می شود .از این رو تأثیرات انقالب
صنعتی مسئله مهمی در لیبرالیسم کالسیک است که تقسیم کار و شهرنشینی در آن یک فاجعه محسوب می شد ،این درحالی
بود تصور می شد فقط اتحادیه های کارگری می توانند شرایط افراد شاغل را بهبود بخشند و اقتصاد را بر اساس عدالت استوار
نمایند .با این حال تمام اقتصادهای پیش از انقالب صنعتی مشمول محدودیت های "مالتوسیایی" بودند.
مالتوس خاطرنشان کرد :در تمام تاریخ شناخته شده تأمین نیازهای اساسی جمعیت یعنی مواد غذایی ،پوشاک ،سرپناه و
انرژی تقریباً به مقدار و کیفیت زمین موجود بستگی داشت( .)Vries,2008:158موضوعی که پس از انقالب صنعتی به دلیل
استفاده بیش از منابع طبیعی و آسیب های فراوان به محیط زیست عمال تامین نیازهای اساسی به چالش بزرگ برای دولتها
تبدیل شد .اما یکی از ویژگی های مهم انقالب صنعتی توانایی بسیار فزاینده آن برای پیشرفت تکنولوژی است .چراکه حرکت
زودهنگام عصر کشاورزی به سمت سرمایه داری ،سهم مهمی در رشد و عدم تمایل به تالش های خالقانه ناشی از فرصت ها و
محدودیت های علم و فناوری و کاستی های قانونی دارد).(Crafts,2005:1-24
از عصر انقالب صنعتی تاکنون انسان توانسته اعمال نفوذ قابل توجهی بر نظام طبیعت داشته باشد؛ خطر جبران ناپذیری که
ناشی از سوء مدیریت در بخشهای صنعتی بوده و باعث تغییرات در نظام طبیعت شد و چنین سیستمی باعث بوجود آمدن
تغییرات در سبک زندگی مردم و روی آوردن آنها به فضاهای بکر جغرافیایی در اعماق مناطق جغرافیای خاص نظیر دریاها و
اقیانوس ها و حتی کرات آسمانی شده است .نگاه تک بعدی به نظام طبیعت که صرفا تکمیل کننده نیاز مادیست در این راستا
قابل تامل است(وریج کاظمی .)1397،با توجه به اینکه انقالب دوم صنعتی از دهه  1870به بعد که نقش فوالد ،صنایع
شیمیایی و الکتریسیته در آن برجسته تر بود اما انقالب سوم صنعتی که در قرن بیستم رخ داد با ظهور خودروها و موتوریها بود
که پس از آن عصر ارتباطات با تمام فن آوری های نوین و مدرن آغاز گردید.
 .4-1-2ظهور انقالب ارتباطات و توسعه بحران و تنش
اولین انقالب صنعتی در سال  1760با اختراع موتور بخار آغاز شد .موتور بخار امکان انتقال از جامعه کشاورزی و فئودالی را به
فرآیند تولید جدید داد .این انتقال شامل استفاده از زغال سنگ به عنوان انرژی اصلی در حالی بود که قطارها وسیله اصلی
حمل و نقل بودند .نساجی و فوالد از نظر اشتغال ،ارزش تولید و سرمایه گذاری صنایع غالب بودند .دومین انقالب صنعتی در
سال  1900با اختراع موتور احتراق آغاز شد .این امر به یک دوره صنعتی شدن سریع با استفاده از نفت و برق برای تولید انبوه
منجر شد .سومین انقالب صنعتی در سال  1960آغاز شد و با پیاده سازی الکترونیک و فناوری اطالعات برای خودکارسازی
تولید مشخص شد .چهارمین انقالب صنعتی اکنون شامل رایانه است .طراحی محصول تولید شده و چاپ سه بعدی که می
تواند با ساخت الیه های پی در پی از مواد ،جسم جامد را ایجاد کند .بدون شک ،توانایی پیشرفت فن آوری که از آخرین انقالب
The Industrial Revolution Economic effects/https://www.britannica.com/history-of-Europe/Social-upheaval
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صنعتی حاصل می شود ،این پتانسیل را دارد که حتی در هر جنبه از زندگی ما پیشرفت هایی بزرگتر و بزرگتر از سه انقالب
اول صنعتی جمع کند .از طرف دیگر چالش های گوناگونی وجود دارد که ناشی از چهارمین انقالب صنعتی برای غلبه بر آن
است .نابرابری درآمد ،امنیت سایبری و معضالت اخالقی در فن آوری و پیشرفت علوم رایانه ای باعث تحول در جهان می شود
که از مزایای انقالب صنعتی چهارم است .آنها تأثیرات مفیدی بر جوامع ،مؤسسات و اقتصادها ایجاد می کنند و روشهایی را که
در آن زندگی می کنیم ،کار می کنیم و با یکدیگر تعامل می گیریم را متحول می سازند .درک این فن آوری های جدید و
پتانسیل اختالل در آنها برای همه ملل و به ویژه کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است .از این رو انقالب صنعتی چهارم
بیشتر از سه انقالب قبلی ممکن است از جهات مختلفی بر جامعه و اقتصاد تأثیر بگذارد. 5
دسترسی فوری به اطالعات از طریق ارتباطات بی سیم در راستای توسعه اقتصاد جهانی ،انقالب ارتباطات را بوجود آورد از این
رو ظهور انقالب ارتباطات در قرن بیست ،تأثیرات گسترده ای را در جامعه به وجود آورد .این تأثیرات نه تنها در محیط کار بلکه
در زندگی شخصی انسانها نیز رواج دارد( .(Utschig, 2001ارتباطات یک ساختاری اجتماعی است و محصولی از تجربه های
مادام العمر و مادی و به تبع آن مانند تمام هویت های ساخته شده اجتماعی دارای فرمی عینی و ذهنی می
باشد(.(Putten,2001:17-21
انقالب ارتباطات می تواند به عنوان یک فرآیند کالن تاریخی ،قابل مقایسه با انقالب صنعتی باشد که در دوران مدرن هم
پیامدهای دائم و برگشت ناپذیر داشته است .انقالب ارتباطات ،مانند انقالب صنعتی در اوایل دوره مدرن آغاز شد و هنوز هم
ادامه دارد .توسعه خدمات از راه دور باعث ایجاد درک جدیدی از فضا و زمان شد .چنین خدماتی امکان حرکت سریعتر مردم،
کاالها و اطالعات را فراهم می آورد .نقش رسانه ها ،کتاب ،روزنامه در انتشار سریع اطالعات و اخبار بی بدلیل است ،بنابراین
می توان ادعا کرد که انقالب ارتباطات حرکتی است که امکان شکل گیری زیرساخت های دنیای مدرن ،روزنامه ها ،نقشه
برداری و حوزه عمومی سیاست ،جنگ و دیپلماسی را فراهم می کند .مفهوم یک انقالب ارتباطات شامل انقالبهای رسانه ای
کوچکتر است که به آسانی به یک دوره تاریخی خاص نسبت داده می شود و تا حد زیادی به هم وابسته
هستند( .)Behringer,2006:3-24بسیاری از فن آوری های جدید جنبه تعاملی دارند ،از این رو مدل های خطی فرآیند
ارتباطات ،بر اساس یک عمل واحد ارتباطی ،نامناسب هستند .شاید مدل های همگرایی ارتباطات که ارتباطات انسانی را به
عنوان تبادل اطالعات در بین شرکت کنندگان تلقی می کند در بررسی سیستم های جدید ارتباطی تعاملی با ارزش تر باشند.
ظهور رسانه های اجتماعی یکی از جدیدترین مظاهر انقالب محاسبات و ارتباطات دیجیتال هستند که دوران پسا صنعتی
یعنی عصر اطالعات را وارد مرحله موثری کردند .با رشد سریع تلفن های هوشمند مجهز به اینترنت در سراسر جهان ،رسانه
های اجتماعی منبع اصلی خبری هستند؛ در سال  ٪62 ، 2016از شهروندان ایاالت متحده امریکا اخبار خود را از کانال های
رسانه ای اجتماعی فیس بوک دریافت کردند .نظرسنجی بین پنجاه هزار نفر از بیست و شش کشور جهان نشان می دهد رسانه
های اجتماعی در حال حاضر از تلویزیون به عنوان منبع اصلی اطالعات نسل آینده پیشی گرفته اند.
این تحول چشمگیر فن آوری اطالعات و ارتباطات در حوزه های آموزش ،اقتصاد و همچنین سیاست تاثیرگذار است چراکه
تغییر ارتباطات ،محاسبات و الگوهای ذخیره اطالعات و مفاهیمی چالش برانگیز مانند حریم خصوصی ،هویت و مرزهای ملی را
متاثر می کند .عالوه بر این رسانه های اجتماعی فرصت های جدیدی را برای ایجاد اختالل در نظم لیبرال دموکراتیک جهان با
سوءاستفاده از باز بودن ذاتی دامنه سایبر فراهم می نماید ،اگرچه رسانه های اجتماعی برای تولید و ترویج علم و فن آوری
مفید باشند( .(Leonardi,2017:47-59اما بیشترین نحوه بکارگیری آن در بحران و درگیری نمود می یابد چراکه رسانه های
اجتماعی بطور بسیار موثری می توانند توسط سازمان های تروریستی به عنوان ابزاری برای تبلیغات و جذب نیرو بکار گرفته
شوند .آنها از سوی دولتهایی که به دنبال تأثیرگذاری و تضعیف دموکراسی های لیبرال در نهادهای دولتی و ساختار اجتماعی
Civil Society in the Fourth Industrial Revolution:Preparation and Response
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هستند مورد استفاده قرار می گیرند .این امر به عنوان –سالح -رسانه های اجتماعی معروف شده
بر این اساس رسانه های اجتماعی تأثیرگذار بر انقالب ها و شورش های خیابانی هستند .انقالب اوکراین نشان داد که
تظاهرکنندگان اغلب برای اطالع رسانی به دیگران و یا ارائه دیدگاه خود در مورد موضوعات مختلف و حتی تشویق دیگران برای
پیوستن به اعتراض و غیره مطالب را در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند.
حتی انقالبی که از تونس آغاز شد و سراسر جهان عرب را درنوردید توسط رسانه های اجتماعی توانمند شد چراکه رسانه های
اجتماعی با آگاهی دادن به مردم درباره وقایع اعتراضی به شهروندان تونسی کمک کردند تا بر اقتدارگرایی دولت مرکزی غلبه
کنند .بدین شکل رسانه های اجتماعی بر نحوه یادگیری افراد در مورد آینده جریانات اعتراضی تأثیر می گذارند( Khomko
 .(,2015:1-108در طول دو دهه گذشته نقش سیاسی اینترنت و رسانه های دیجیتالی اجتماعی به عنوان مبحث تحقیقاتی در
ارتباط با مشارکت سیاسی تبدیل شده است .نقش برجسته اینترنت در انتشار اعتراضات مردمی در سراسر جهان عرب و
برکناری رژیم های استبدادی در تونس و مصر بحث را در مورد پیامدهای رسانه های اجتماعی برای استراتژی های سیاسی و
الگوهای انتشار اعتراضی و تأثیرگذاری بر تعامل سیاسی فردی تقویت کرده است(.(Breuer,2012:1-31
بی شک شبکه های اجتماعی نقش مهمی در ارتقاء سطح فکر سیاسی طبقه متوسط شهری برعهده دارند و به عنوان زنجیره
ای از برنامه های مبتنی بر اینترنت که پایه های ایدئولوژیک و فناوری وب را بنا می کنند و امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید
شده توسط کاربر را دارند ،تعریف می شوند( .)Kaplan,2015:197رسانه ها مانند سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی در دستیابی
به اهداف صلح نقش برجسته دارند و می تواند به اندازه نهادها و روندهای اجتماعی قدرتمند باشند و به نهادهای حقوقی،
سیاسی ،اقتصادی و سایر نهادهای اجتماعی در تغییر درگیری کمک کنند .رسانه ها را باید به عنوان بخش کاملی و مهم توسعه
صلح درک کرد.6
رسانه ها سکوهایی هستند که از طریق آن ارتباط از شخص به شخص دیگر یا از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شود.
رسانه میتوانند مدیریت بازاریابی انجام دهند و این امر مشارکت شهروندان در سیاست را تحریک می کند .از جمله این موارد
ثبت نام اعضای حزب سیاسی ،ثبت نام رای دهندگان ،انتخابات و مبارزات انتخاباتی ،مدیریت انتخاباتی ،از عمده فعالیت های
سیاسی است .چهار نوع عمده رسانه وجود دارد اعم از :رسانه های سنتی ،رسانه های چاپی ،رسانه های الکترونیکی و رسانه
های اجتماعی .تاریخ رسانه های جمعی از مبارزات انسان برای آزادی و سرچشمه گرفته است .آزادی سیاست ظرفیت دستیابی
به قدرت و کاربرد آن برای اداره دولت و تأثیرگذاری بر تخصیص منابع انسانی و جسمی آن به نفع دولت است .در این صورت
می توان نتیجه گرفت که اهمیت رسانه در سیاست بسیار زیاد و برای همه با تأثیرات توسعه بر سیاست سودمند است و معمو ًال
از طریق روند دموکراتیک و انتخاباتی انجام می گیرد(.(Sanyaolu ,2017:13
در طی سالیان آتی همه اشکال رسانه های مصرفی به صورت دیجیتالی در می آیند و باعث ایجاد انقالبی در موسیقی،
تلویزیون ،فیلم و عکاسی همچنین تغییر در نحوه دریافت تصاویر و نحوه ذخیره آنها ،استفاده و پرداخت هزینه برای آنها
خواهند شد .از آنجا که این عرضه های دیجیتال سهم فزاینده ای از هزینه های مصرف کننده را به خود جلب می کند
محصوالت و خدمات رسانه های سنتی مطمئناً می تواند دست و پا گیر باشند( .(Peck ,2001:1-10رسانه های اجتماعی با
تحول در فناوری و اپلیکشن ها و انواع گجت ها همچنین افزایش سریع دسترسی در سرتاسر جهان به یک پدیده خارق العاده
برای ارتباطات و همگرایی در حوزه های تجاری ،ارتباطی و بازاریابی تبدیل شده اند .امروزه رسانه های اجتماعی به بخشی
جدایی ناپذیر از صنعت بزرگ رسانه تبدیل شده که شامل اخبار ،بازاریابی یا تبلیغات است .بی تردید انقالب رسانه های
اجتماعی به تغییر در روزنامه نگاری و سازمان های خبری ادامه خواهد داد .رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند به
سمت تغییر دیجیتالی در حرکتند .امروزه رسانه های اجتماعی اشکال مختلفی از جمله مجالت ،انجمن های اینترنتی ،وبالگ
های اجتماعی ،میکروبالگینگ ،ویکی ها ،پادکست ها ،عکس ،تصاویر ویدئو ،رتبه بندی و نشانه گذاری های اجتماعی را به خود
است(.(Cordy, 2017:1-20
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اختصاص داده اند و به بخشی جدایی ناپذیر از رسانه های اصلی تبدیل شده اند ،در نتیجه سیستم عامل های مختلف رسانه
های اجتماعی مانند توئیتر ،فیس بوک،یوتیوب ،اینستاگرام و..ایجاد شدند که می توانند نحوه تولید ،مصرف و توزیع رسانه ها را
تغییر دهند.
بخش بزرگی از مردم در سراسر جهان از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی برای اتصال ،یادگیری و تغییر اطالعات
استفاده می کنند .انواع تولید کنندگان و رقبا دسترسی آسان به پلن های بازاریابی دیجیتال ،فروش و توزیع دارند و از این
طریق کیفیت و قیمت کاالها و خدمات را متعادل میسازند و مصرف کنندگان بیشتر در زنجیره های تولید و توزیع مشارکت
می کنند .تأثیرات اصلی این انقالب بر فضای کسب و کار تأثیر آن بر انتظارات مصرف کننده ،کیفیت محصول ،حرکت به سمت
نوآوری مشارکتی و نوآوری در اشکال سازمانی است(.(Min Xu ,2018:90-95
افزایش سرعت تغییر در شغل و ایجاد شغل جدید  -از جمله اشکال جدید کار  -و مهارت در آن کار ویژگی کلیدی به هم
پیوسته ای هستند که بر چگونگی رشد و عصر ارتباطات در جهان تأثیر می گذارد .عالوه بر این سیستم های مهارت آموزی
بزرگساالن در اکثر اقتصادها به سرعت در حال تعدیل در زمینه جدید برای نیروی کار است .هنجارهای فرهنگی قدیمی و
منسوخ اما غالب و بی تحرکی نهادی باعث ایجاد انسداد مسیرهای ارتباطلی جدید می شود .این پویایی ها بیشتر تحت تاثیر
عوامل جمعیتی ،ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار می گیرند و نتایج آنها چالشی برای مشاغل ،دولت ها و افراد در سراسر جهان
است .7امروزه این روند به گونه ای است که مصرف کنندگان یا مخاطبان ایده ها و موضوعاتی را نظیر عکس های ویدیویی یا
فیلمبرداری جلوه هایی را در بولتن های تلویزیونی و یا تیترهایی را در صفحات اول روزنامه ها بوجود می آورند همچنین وبالگ
نویسان در حال تعریف مجدد روزنامه نگاری و خبرنگاری هستند .اطالعات قدرت دارند اما اطالعات نادرست با امکان گمراه
سازی می تواند به همان اندازه قدرتمند و بالقوه فاجعه بار باشند .رسانه ها می تواند باعث ایجاد اعتبار و یا بی اعتبار شوند و بر
تعادل مالی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی در سراسر جهان تأثیر بگذارد( .(Mishra,2017:10بدین ترتیب با تغییر در اقتصاد
جهانی و افزایش دسترسی به شبکه های ارتباطی و حمل و نقل ،تعداد مهاجران در سراسر جهان طی دهه های گذشته به طرز
چشمگیری افزایش یافت و تأثیر گسترده ای در تمام حوزه های زندگی از جمله محل کار ،محیط های همسایگی و ملل برجای
می گذارد(.(Ramos,2016:2-45
 .4-2نظم نوین جهانی؛ساختار و عملکرد
 .4-2-1ساختارهای سیاسی-امنیتی در پروسه نظم نوین جهانی
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان یکی از دو بنیان نظام دو قطبی و پایان یافتن جنگ سرد ،انگارههای
سیاسی و دیدگاههای نظری متعددی در تالش برای تبیین شرایط متحول و نوین بینالمللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی
سربرآوردند .رویکردهای جدید هر کدام در عین تشریح و بررسی چرایی جهان نو سعی کردند نقشه جهانی تازهای برای پایدار
نمودن صلح و کاهش منازعات و تهدیدات به پائینترین سطح ممکن ترسیم کنند .پایان تاریخ و هژمونی لیبرال دموکراسی،
برخورد تمدنها ،جهانیسازی و تجدید سازمان گفتمان شمال و جنوب از جمله مهمترین رویکردها و نظریههایی میباشند که
هر کدام با تبیین ژئوپلیتیک و زیر ساختهای مربوط به خود وجهی خاص از جهان پیچیده و در هم تنیدة معاصر را مورد
بازکاوی قرار دادهاند .در این میان «ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما» نظریهپردازان آمریکایی با ارائه نظریههای
«برخورد تمدنها و پایان تاریخ» آغازگر نظریهپردازیهای جدید برای تبیین شرایط نوین بینالمللی برای بسترسازی نظم نوین
جهانی بودند.
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یک کارشناس مسائل ژئوپلیتیکی نظم نوین جهانی را اینطور به تصویر می کشد که بروز این استنباط در برخی محافل سیاسی
ایاالت متحده امریکا که پس از سقوط جهان دوقطبی خالء در نظام جهانی پدید آمده است ،برخی از آنان را بر آن داشت تا
ایده های را که درباره چگونه پرکردن این خالء و چگونه شکل دادن به نظام ژئوپلیتیک جهان پیش کشند اینکه جهان سیاسی
فرآیند تحت عنوان"نظام نوین جهانی" در آن تاریخ را به پایان خواهد برد .این ایده های امریکایی در حال پیگیری می شود که
جهان سیاسی آثار و نشانه های از حرکت عمومی دگرگونی ها در نظام ژئوپلیتیک در راستای پدید آمدن یک نظام چند قطبی
دارد،نظامی که رقابتهای اقتصادی در آن جایگزین رقابتهای ایدئولوژیک می شود و چیره شدن نظام اقتصاد بازار آزاد(کاپیتالیزم
مطلق)بر ژئوپلیتیک جهانی نیاز به مطالعه جهان ژئوپلیتیک شکل گیرنده قرن بیست و یکم را پیش می کشد تا با اقتصاد
جهانی شده و جهان اقتصادی شده در دیدگاههای ویژه ژئوپلیتیک نوین آشنایی بیشتر و بهتری حاصل آید.
برخی از سیاستمداران امریکایی در برداشت خود از نظام نوین جهانی می کوشند نظامی تک قطبی را بر جهان چیره سازند که
برخورد تمدنها در آن ایاالت متحده را در باالی هرم سلسله مراتبی قدرت قرار داده و نقش ژاندارم جهانی را از آن وی سازد.
راست گرایان افراطی در باختر زمین معانی تازه ای برای واژه هایی چون واژه تمدن آفریده اند تا طعمه های کهنه سروری
خواهی جهانی را به روبناهایی تازه بیارایند .نسل تازه ای از فرضیه پردازان سیاسی در ا یاالت متحده حتی کوشیده اند تا ایده
تجدید حیات تمدن امریکایی را پ یش کشند که یک سره بر گرایشهای نژادی و برتری خواهی های تمدنی استوار است .گستره
مفهوم واژه تمدن نزد این افراد از محدوده تفاوتهای دینی و نژادی فراتر نمی رود .هنرها ،ادبیات ،علوم ،تکنولوژی و دیگر پدیده
های فرهنگی از میراث مشترک انسانها در این تعریف ویژه از مفهوم و واژه تمدن راه ندارد ،چرا که اگر این جنبه های فرهنگی
نیز در نظر گرفته شوند واژ ه تمدن دیگر نمی تواند به عنوان عامل تقسیم کننده فرزندان آدم در طبقه بندی های دینی و نژادی
مورد بهره گیری قرار گیرد.
هر دو گروه از سیاستمدارن و دانشگاهیان امریکایی که دو ایده نظام نوین جهانی و برخورد تمدنها را پیش کشیده اند در
سفسطه ای باور نکردنی برای پیشرفت دادن به ایده های خود کوشیده اند تا فرهنگ را جدا از تمدن قلمداد کنند و تفاوتهایی
مفهومی و کاربردی میان این دو در نظر گیرند .با بهره گرفتن از ابزار ایدئولوژیک این گونه ،هر دو دسته از سیاست مداران و
دانشگاهیان یاد شده سرگرم نهادی نه ساختن مفهوم نظام جهانی تازه ای از دسته بندی های تمدنی هستند که سرانجام ایاالت
متحده امریکا را در مقام تعیین کننده سرنوشت جامعه بشری قرار خواهد داد .ساموئل هانتینگتن در این باره می گوید :مسائل
امنیتی و سیاسی جهانی عمال در راستای مدی ریت و کنترل ایاالت متحده امریکا ،بریتانیا و فرانسه حل و فصل می شود و
مسائل اقتصادی جهان در راستای مدیریت و سروری ایاالت متحده امریکا،آلمان و ژاپن رسیدگی می شود و این کشورها
نزدیکی فوق العاده ای را به دور از دخالت دیگر کشورهای غیر غربی با هم حفظ می کنند .تصمیماتی که در شورای امنیت
سازمان ملل متحد یا صندوق بین المللی پول گرفته می شود بازگوینده منافع غرب است ،ولی به گونه ای به جهان عرصه می
شود که گویی خواسته جامعه بین المللی است(مجتهدزاده.)272:1391،
اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا در دهه سی میالدی جمله نظم نوین جهانی را در مباحث سیاسی و ژئوپلیتیکی
به پیش کشیدند و به آن عمل کردند .بر طبق اسناد و مدارک علت پیدایش این جمله رشد اقتصادی بسیار باالیی بود که این
دو کشور در آن سالها به آن دسترسی پیدا کردند و چون نتوانستند آنرا ادامه دهند بنابر شرایط خاصی که بوجود آمد آنرا
متوقف ساختند ،به همین دلیل دهه شصت را باید دهه بن بست مسائل استراتژیک دو ابرقدرت در بعد نظامی ،اقتصادی بدانیم
و سرانجام قدرتهای جهانی در اواخر دهه شصت با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شدند و عمال در رابطه با استراتژیهای نظامی
به بن بست کامل رسیدند که آنرا انقالب جهانی نامیدند .همین رویدادهای دهه شصت بود که در اوائل دهه هفتاد نخبگان دو
قدرت بزرگ جهانی را به دور هم جمع کرد تا به دنبال راهکار معقولی بر آیند لذا دهه هفتاد را باید آغازی برای تصمیم
گیریهای استراتژیکی در جهت تغییر نظام سیاسی بین المللی بدانیم .بدین ترتیب نظام نوین جهانی را اگر به طور سیستماتیک
بخواهیم دنبال کنیم بهتر است دهه 70میالدی را مبنای عملی و جهانی آن بدانیم.
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به باور بسیاری از کارشناسان مسائل استراتژیکی و ژئوپلیتیکی ،پدیده نظم نوین جهانی یک تعبد استراتژیک که  70سال تجربه
را پشت سر گذاشته است بنابراین امکان شکست آن بسیار کم است و آنچه را که امروزه تحت عنوان شکست جهانی شدن از
آن بحث می شود در واقع یک تغییر تاکتیکی است نه شکست استراتژیکی.
در صحنه پیاده شدن استراتژی جهانی هر اندازه تعداد بازیگران کمتر باشد زودتر به نتیجه دلخواه می رسد چراکه یکی از
ویژگیهای نظم نوین جهانی محدود بودن بازیگران بین المللی و تخصصی بودن شرح وظایف هر یک از بازیگران در صحنه بین
المللی است ،از این رو نیاز به اجرا در صحنه عملیاتی ویژه ای داشت به همین دلیل نظریه ژئوپلیتیکی پخش پدیده ها مک
هول که در دهه پنجاه م مطرح شد مورد استفاده قرار گرفت .مک هول معتقد بود که وقتی شما می خواهید پدیده ای را مانند
اخبار کذب(شایعه) و یا مد لباس پخش کنید مکانهای جغرافیایی خاصی برای آن وجود دارد که با حداقل هزینه و حداقل زمان
شما می توانید پخش و ترویج نماید .در واقع این تفکر جهانی که امروزه تحت عنوان جهانی شدن از آن نام می برند هدفش
اینست که ژئوپلیتیک کشورها را آنقدر باز کنند که کسی نتواند در آن دستکاری نماید (عزتی.)1391،
برای مدت کوتاهی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از دانشگاهیان غربی ظهور نظم نوین جهانی را جشن گرفتند
و با نگاهی مثبت به سمت یک سیستم بین المللی دموکراتیک حاکم بر حکومت نگاه کردند اما واقعیت آن است که وقوع جنگ
و درگیری مسلحانه در سیستم بین المللی کم نشده است( .(Robinson,2019:557آشکار شدن انقالب ارتباطات با خود
تغییرات اساسی و پیچیده ای را بر نظم جهانی وارد کرد که بیشتر به ماهیت نهادها و تعامل میان بازیگران کلیدی بستگی دارد.
در طول قرن بیست و یکم به ویژه پس از بحران سال  2008بیش از پیش با چنین برداشتی از نظم در حال تغییر جهانی
مواجه می شویم .افزایش خطر نابرابری و ایجاد شکاف بین گروه های داخلی-ملی و عدم صلح بین المللی و افزایش بالقوه
خطرانواع جنگ ها (از جنگ های تجاری ،گرفته تا جنگ های سرد ،جنگ های ترکیبی و جنگ های سایبری) به دلیل ظهور
انواع جدید اسلحه یا ابزارهایی که می توانند برای بی ثبات سازی ،تضعیف یا کنترل دشمنان استفاده شوند ،جهان را با چالش
عمده مواجه کرده است .دموکراسی و ارزشهای اخالقی سنتی از طریق پتانسیل تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم گیری توده های
وسیعی از مردم بر درک آنه ا از واقعیت و توانایی آنها در تجلی اراده آزاد خود تأثیر می گذارد( .)Bonciu,2019:51-62از سوی
دیگر از جامعه مدنی خواسته می شود تا در حل چالش های جهانی ،حمایت از حقوق بشر و تقویت گفت و گوهای الزم درمورد
موضوعات اجتماعی-فرهنگی ،نقش اصلی را ایفا کنند چراکه یک جامعه مدنی آگاه تر و مبتکرتر بهتر می تواند انقالبی دیگر در
عصر ارتباطات و فن آوری های دیجیتال بوجود آورد .رویکردهای فراگیر و مشارکتی در زمینه نوآوری و فناوری و ماهیت
تحوالت تکنولوژی ،همراه با سایر فشارهای اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی در این راستا عمل می نمایند.8
با اینکه اولین بار جورج بوش پدر عبارت نظم جهانی نوین را به شکل کلید واژه وارد گفتمان سیاسی جهان کرد اما این موضوع
مسئله جدی برای عموم مردم نبود و پس از پایان جنگ خلیج فارس ائتالفی که او از بیان این مفهوم ساخته بود از هم پاشید9.
در نظم جهانی مورد نظر طراحان ،کشورهای مستقل به عنوان شرکت کننده در یک زنجیره از موسسات امنیتی -بین المللی و
منطقه ای گرد هم می آیند که در مواجهه با تغییرات سریع آب و هوایی ،فناوری و اجتماعی ،بالتکلیفی زیادی را تجربه می
کند(.(Barcen,2017:37
نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد با وجود نقش روزافزون مفهوم جهانی شدن که ریشه در نظم نوین جهانی دارد مخارج
نظامی در حال رشد است و این نشانگر تقویت احساسات ناسیونالیستی و نظامی گرا در بستر نظم جهانی می باشد .ضمن اینکه
تغییر در شرایط سیاسی و اقتصادی-تجاری داخلی کشورها ممکن است مانع پیشرفت پروسه جهانی شدن شود که هزینه های
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باالی نظامی جهانی شدن را به خطر می اندازد .البته افزایش تجارت چند جانبه در حال حاضر می تواند احتمال درگیری بین
کشورها را افزایش دهد و بر این منوال که هزینه های پیشگیرانه ارتش یک کشور برای مهار این درگیری ها احتمال درگیری
نظامی را در منطقه های مختلف جهانی افزایش می دهد(.(Irandoust,2017:19
 .4-2-2ساختارهای اقتصادی-تجاری در پروسه نظم نوین جهانی
دوره جهانی شدن مباحث اقتصادی جهت ایجاد نظمی جهانی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است .در این میان علل
ساختاری اقتصادی و نظامی همراه با عوامل ائتالف و نهادهای مداخله گر مورد توجه قرار می گیرند(.(Horowitz,2004:43
مطالعات جهانی سازی به طور اساسی روی بازار یابی در حوزه های اقتصاد-تجارت ،سیاست و فرهنگ متمرکز شده
است( .)Youngs,2009:4نظم اقتصادی جهانی به عنوان ستونهای اصلی تجارت بین المللی می باشد که با بازارهای کامال باز و با
سیستم بین المللی و مالکیت معنوی در ارتباط است .با توجه به تأثیرات جهانی سازی در بازار تجاری به دلیل از دست دادن
شغل و یا جابجایی تولید در کشورهای در حال توسعه ،فواید جهانی سازی برای اقتصادهای مدرن کشورهای صنعتی به راحتی
قابل انتقال نیست(.(Straus,2006:1-16
در دنیای چند قطبی و تقسیم شده که از پیشرفت های هوش مصنوعی بهره می برد ،اجماع نادر در بین رهبران دنیای تجارت
ایجاد می شود .در حالی که رهبران مشاغل(صاحبان کارخانجات) چگونگی پاسخگویی به این چالش ها و تحول انتظارات از
عملکرد و مسئولیت تجارت را در نظر می گیرند ،آنها در حالی که با تحوالت عمیق اجتماعی و اقتصادی ناشی از انقالب چهارم
صنعتی مواجه هستند پتانسیل آن را دارند که نابرابری را افزایش دهند و قدرت و منابع را در اختیار معدود افراد با هزینه زیاد
قرار دهند و ثبات اجتماعی را زیر پا بگذارند و منجر به شکستگی های بیشتر در سیستمی شود که قبالً تحت فشار بود .در
عصر ارتباطات و رسانه ،تحوالت عمیق اجتماعی-فرهنگی می توانند موضوعات اقتصادی-تجاری را تحت تاثیر قرار دهند .فرض
بر این است که رسانه ها با تکرار سوژه های تحریک کننده ،برای آن عده معدود به شکل یک "خدمتگزار وفادار" عمل می
کنند که می تواند به عنوان "طرفدار و تقویت کننده جنگ و تنش" رمزگذاری شوند(.(Goddard,2010:8-30
اگرچه پروسه نظم اقتصاد جهانی طی  50سال آینده تغییر قابل توجهی خواهد کرد اما بسیاری از اولویت ها و سیاست های
موجود در پروتکل های اقتصادی-تجاری به احتمال زیاد تا سال  2060معتبر باقی خواهند ماند .استانداردهای زندگی و امید به
زندگی بویژه در اقتصادهای نوظهور احتماالً بهبود می یابد و میلیارد ها نفر از فقر خارج می شوند .با این وجود کمبود منابع
ادامه خواهد یافت و در بعضی از مناطق ممکن است فشار بیشتری بر بودجه عمومی و منابع غیر تجدید پذیر وارد شود .از سوی
دیگر سیاستهایی که باعث افزایش بهره وری می شوند ،از حقوق صاحبان سهام حمایت می کنند که منابع مالی عمومی را
تضمین می کنند و از اس تفاده بیش از حد از منابع طبیعی دست می کشند اما نیاز به تقویت مؤسسات اقتصادی و سیاسی
دارد.
همچنین در پروسه نظم اقتصادی نوین جهانی ادغام تجارت باعث می شود همکاری های بین المللی در مورد وضع مالیات بر
انتشار گازهای گلخانه ای از اهمیت بیشتری برخوردار شوند همینطور محصوالت و بازارهای انعطاف پذیر برای رشد مورد توجه
قرار می گیرند .عالوه بر این آنها می توانند انگیزه های مهاجرت مرتبط با کار را بهبود بخشند و باعث کاهش شوک پیری در
کشورهای مهاجرفرست شود( .(Braconier,2014:63البته چالش های دیگر نظیر تغییرات آب و هوا ،بحران غذا و آب
آشامیدنی ،بحران های مالی -اقتصادی ،فقر شدید ،رشد شهرنشینی ،کمبود آب ،امنیت انرژی ،مهاجرت معکوس ،رشد جمعیت
و بیماری های واگیردار و عفونی موانعی دیگر برای سر راه نظم نوین اقتصادی خواهند بود که تأثیرات جدی جهانی را در پی
دارد( .(Gelsdorf,2010:1-20در سپتامبر سال  ، 2015دولت های جهان توافق نامه تاریخی را برای ریشه کن کردن فقر ،بهبود
سطح زندگی و رفاه همه مردم ،ترویج صلح و جوامع فراگیرتر و کاهش تخریب محیط زیست را امضاء کردند .برنامه 2030
توسعه پایدار متعهد شد توسعه را به صورت متوازن از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی در همه کشورهای جهان ارتقا بخشد و
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توجه ویژه ای را به کشورهای که فقیرترین یا محروم ترین آنها هستند ،نماید .این برنامه شامل  17هدف توسعه پایدار10با
اهداف مرتبط برای ارزیابی پیشرفت است که به ویژه در مورد فقر درآمدی ،دسترسی به آموزش و خدمات درمانی و منابع
بهبود یافته آب سالم مورد استفاده قرار می گیرد(.(Dugarova,2017:1-10
استقرار وضعیت که گفته شد زمانی دشوار می شود که منابع طبیعی به درستی مدیریت نشوند یا شرایط خارجی بدلیل
تغییرات جهانی محیط زیست رو به وخامت می رود .به نظر می رسد جریان سرمایه و عدم تعادل بخشی از شکافهای مالی در
هسته پولی جهانی در کشورهای توسعه یافته کلیدی است که پیش شرط بحران جهانی را فراهم می کند .شکی نیست که
چنین بحران جهانی تأثیر شدیدی بر فعالیت اقتصادی ،درآمد و اشتغال در سطح بین الملل داشته باشد .میراث این بحران برای
طراحی سیاست های کوتاه مدت مناسب برای بهبود وضعیت جهانی ،چالش های سختی را ایجاد می کند .مواضع رقابت
نامتوازن پیش زمینه فشارهای مالی را فراهم می آورد که همچنان به شیوه بیمارگونه ای بخش هایی از جهان توسعه یافته
امروز به ویژه در جهان غرب در می نوردد .در حالی که به طور مختصر در جریان بحران جهانی در حال کوچک شدن هستیم،
عدم تعادل جهانی در جریان تجارت -اقتصاد از بین نرفته است و عدم تعادل جهانی نشانه ای از کاستی های موجود در
مدیریت سیستماتیک است11.
 -5تحلیل و نتیجه گیری
بررسی تطبیقی و موضوعی از یافته های تحقیق نشان می دهد تالش برای افزایش ثروت و سرمایه که با توسعه و رشد صنایع
کوچک و ابتدائی شروع شد سهم بسزایی در شکل گیری انقالب اول صنعتی داشت .این شیوه جدید خصوصیاتی را برای برتری
نژادی ،فرهنگی ناشی از استثمار طبقه کارگر و کشاورز بوجود آورد که از طی قرنها قبل نماینگر قدرت استعمارگری کهن بود.
بی شک عملکرد یا چگونگی تسلط بر طبقات مختلف مردم نقش امپریالیستی صاحبان کارخانه و کمپانی ها را نسبت به
حکمرانی دولتها برجسته تر کرد .صاحبان صنعت و تجارت در این دوران رقیب استراتژیک برای حاکمیت مرکزی به شمار می
رفتند؛ چراکه امنیت تولید و توزیع کاال و خدمات همچنین تثبیت بازار را تضمین می کردند؛از سوی دیگر نیروی های انسانی
مستقر در کارگاهها و صنایع خرد و کالن به عنوان اکثریت جمعیت شهرها و روستاها را تحت نفوذ خود داشتند و به نوعی
جریان مداخله گر برای اهداف سیاسی ،اقتصادی و نظامی حکومتها به شمار می رفتند .شیوه های استعمار و یک جانبه گری و
برتری جویی در تغییر روش و منش زندگی مردم و حتی سرنوشت آیندگان ،چهارچوب ها و سازوکارهایی برای انسجام فکری
در پوشش رفتار مثبت در جهت وحدت و پایداری همکاری ها تشکیل داد که از جایگاه قابل توجهی در فرایند تصمیم گیری
های جهانی برخوردار بودند .نمودار زیر نشان دهنده مولفه های سیر تکوینی این رویداد مهم و موثر است.
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آنچه مسلم است اقتصاد و شبکه های بین المللی مالی-تجاری ،اساس نظم جهانی را تشکیل می دهند و رهبران بانک های
بین المللی که در بسیاری از مواقع صاحبان کمپانی های صنعتی و شرکت های چند ملیتی نیز هستند ،برای ایجاد یک سلسله
مجموعه امنیتی -نظارتی در جهت حفظ توزیع و پایداری قدرت خود ،منابع و ذخایر تحت کنترل خود را در حوزه های
تکنولوژی و فن آوری های اطالعاتی – ارتباطاتی و توسعه صنعت ماهواره ای زیر چتر باال بردن استاندارد و ارتقاء سطح کمی و
کیفی زندگی بشریت تخصیص دادند .مدیریت در نظم جهانی همواره این است که کل جامعه و در نهایت کل جهان در کنترل
نخبگان و رهبران بانک های بین المللی باشند و از طریق آنها نظم جهانی اجرا شود ،چراکه آنها مالک اصلی دارایی و ثروت
تمامی مردم جهان و همچنین ذخایر و منابع طبیعی کشورها هستند و دولتها در حکم نمایندگان بانکدارها ایفای نقش می
کنند .بر این اساس بحران س یستمی و ریشه دار که ناشی از انباشت سرمایه به نفع صاحبان کارگاهها کوچک و کارخانجات
صنعتی می شود توانست موج فراگیر خشونت های طبقاتی را حرکت جمعی بخشد.
رفتارهای رادیکالی ناشی از سیاستهای تبعیضی و ناعادالنه در جامعه نابرابر که پایبندی و تعهدی به بازی های دموکراتیک
نداشت ،رویکردی همگرایانه میان نیروهای سلطه طلب و استثمارکننده بوجود آورد تا تصمیم گیری مطمئنی برای ساماندهی
سیاست های مشترک در خصوص تثبیت حضورشان ،همچنین بهره برداری ویژه از شرایط موجود نمایند .در این راستا جهان
تحت تاثیر اوج گیری رونق اقتصادی -تجاری -بازرگانی ،موقعیت جدید پیدا کرد که زمینه را برای دگرگونی سرنوشت سیاسی
ملت ها بر اساس سودجویی و منفعت طلبی صاحبان صنایع و تقویت ساختار نظام سرمایه داری فراهم نمود .این شکل از
ظرفیت سازی برای تحمیل اراده بر ملتها ،اساس وسرمنشاء مفهوم نظم نوین جهانی را تشکیل دادند .در حقیقت تحمیل
اقتدارگرایی در حوضه های سیاسی و بخصوص اقتصادی و ناکارآمدی و یا فقدان شکل گیری تشکیالت ملت محوری مبتنی بر
عناصر بومی و محلی بسترساز پروسه نظم جهانی به شکل جدید و مدرن بوده است(طبق نمودار زیر)
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اگرچه این شیوه مدیریتی یعنی برقراری نظم نوین جهانی برای کنترل بهتر بهره وری از منابع طبیعی و انسانی در سطح جهان
تا حدودی توانست منافع اقلیتی را که ساختار نظام سرمایه داری و لیبرال ها را شکل می دادند ،تامین کند اما چشم انداز
روشنی را برای تامین ثبات و امنیت بین الملل نوید نمی داد .باید گفت که بیشتر سیاست های پیاده شده در این خصوص
تالشهای برای هماهنگ ساختن اقدامات نظارتی و اجرایی برای توسعه پایگاههای اقتصادی-تجاری-نظامی کشورهای صنعتی
در مناطق مختلف جهان بود از این رو کمترین توجه و فرصت برای رشد منافع ملی-بومی کشورهای غیرصنعتی یا به اصطالح
کمتر توسعه یافته شد.
ماهیت نظم نوین جهانی مدنظر کمپانی های صنعتی – غربی که میزان سرمایه و پول جریان اصلی حمایت های معنوی و
مادی را برای اکثریت مردم شکل می دهد و همچنین سیاستهای خصمانه منشعب از نظام سرمایه داری باعث شکل گیری نظام
طبقاتی و شکاف های قومی -ملی که هرج و مرج و در نهایت سرکوب و فروپاشی فرهنگ ها از تبعات آن هست می شود؛
توانسته ائتالفهای ضد امنیتی را توسعه دهد که در غالب کشورها به شیوه سنتی با درگیری و خشونت فرقه ای و دگرگونی
های سیاسی-اجتماعی همراه با برهم خوردگی محیط امنیتی منطقه ای می شود .تالش برای پیاده سازی نظم نوین جهانی که
از ابزارهای متنوع در حوضه های مختلف بخصوص اقتصادی-تجاری و فرهنگی-اجتماعی استفاده می کند تاثیر ویرانگری برای
صلح و ثبات بین الملل داشته است(نمودار زیر)

با این تفاسیر از آنجایی که سیستم نظم نوین جهانی بر کسب حداکثر سود و بهره وری از ساختار تولید مبتنی بر رقابت نه
همکاری بدون در نظر گرفتن شکاف های درآمدی قرار دارد و سیاست های مالی -پولی و ساختارهای صادراتی  -وارداتی
ناموزونی در این سیستم جریان دارد که تنها منافع کارفرمایان و سرمایه داران را در نظر می گیرد؛ برخالف انتظارات طراحان و
طرفداران آن قادر نیست برنامه های برای همگرایی جهانی از جهت تامین و توزیع ثبات در نظام سیاسی  -اقتصادی  -اجتماعی
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ارائه دهد و موجب برهم زدن تعادل قوا و فعال سازی جنبش های نژادپرستی ،گروههای جدای طلب و سازمانهای افراط گرایی
ملی-مذهبی شده و عمال همکاری میان قدرت های منطقه ای و جهانی را به سمت جنگ و خشونت های سازمان یافته متمایل
می سازد(مطابق نمودار زیر) .روی همین اصل مفهوم نظم نوین جهانی عقالنیت بکارگیری ابزار جنگ و خشونت را برای برتری
جویی طبقاتی الزامی می کند و باعث شکنندگی و از میان رفتن صلح و امنیت جمعی می شود.
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