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مهمی  نقش  مجازی  فضای  و  شدن  جهانی  اقلیم،  تغییر  پدیده  سه 
متغیرهای  اینکه  با  می کنند،  ایفا  کشورها  توسعه  مسیر  تعیین  در 
متفاوت  آنها  تاریخی  ظهور  و  پیدایش  یا  هستند،  هم  از  مستقل 
ذیل  در  توسعه،  فرایند  در  و  دارند  یکدیگر  بر  متقابل  اثر  است، 
منفعالنه  رفتار  بنابراین،  می گیرند.  قرار  اثر گذار  متغیرهای  ماتریس 
در مواجهه با هر کدام از این پدیده ها، یا بد فهمیدن آنها، یا نگریستن 
به آنها تنها از بعد سخت افزاری، کشور را با چالش روبه رو می کند. 
به طوری که، ظرفیت  است،  متفاوت  پدیده ها  این  با  برخورد  مقیاس 
به  می شود،  اثرگذار  و  فعال  آنها،  جهانی  نقش  چهار چوب  در  ملی 
و  ملی  چهار چوب  در  تنها  پدیده ها،  این  به  پرداختن  ساده،  بیان 
ظهور  بود.  خواهد  ناکارآمد  هم  شاید  و  عقیم  ایزوله،  شرایط  در 
ناپایدار  توسعه  هم افزایی  قرن  دو  حداقل  نتیجه  اقلیم،  تغییر  پدیده 
نیازمند همگرایی جهانی برای مدیریت و  بشر در مقیاس جهانی و 
پدیده  این  کنترل  در  نمی توانند  به تنهایی  کشورها  است،  آن  کنترل 
موفق باشند، بی توجهی کشورها به همگرایی، رفتارها و تصمیم های 
جمعی جهانی نیز می تواند در شکست حرکت جمعی کشورها سهم 
زیادی داشته باشد، به ویژه در کشورهایی نظیر ایران، که سهم زیادی 
دارند.  بیشتری  تأثیر پذیری  امکان  یا  گلخانه ای،  گازهای  تولید  در 
با  و  است  گلخانه ای  گازهای  تولید کننده  کشور  هشت  جزو  ایران 
نیز جغرافیای  و  زمین  کره  کمربند خشک  در  آن  استقرار  به  توجه 
بیشتری  تأثیرپذیری  از  معتدله  منطقه  به  نیمه حاره  منطقه  از  گذر 
متوسط  میزان  درجه ای   1/2 افزایش  به طوری که  است،  برخوردار 
حرارت، در عمل، آورد آبی کشور را 30 درصد کاهش داده است. 
بنابراین، هم باید در مقیاس جهانی نقش فعال داشته باشد و هم از 
فناوری  امر  به خصوص در  به عنوان فرصتی مناسب  ظرفیت جهانی 
یک  جهانی  همگرایی  در  مشارکت  به عبارت دیگر،  کند.  استفاده 
همکاری برد- برد است. پدیده فضای مجازی هم از همین بستر و 
فرایند تبعیت می کند و شاید هم بسیار پیچیده تر از پدیده تغییر اقلیم 
باشد. به همین دلیل ممکن است کشور در برخورد با این پدیده و 
و  تعریف  و  سو  یک  از  آن  فرصت های  و  ظرفیت ها  تشخیص  در 
یا  بد فهمی، کج فهمی  از سوی دیگر، دچار  تهدید های آن  شناسایی 
دیر فهمی باشد. مثال خوب در این ارتباط، برخورد متناقض در نقش 
این پدیده در شکل گیری فرهنگ رفتاری نسل جوان است، بسیاری 
که  هستند  حسرت  دچار  کشور،  تصمیم گیری  سیستم  در  افراد  از 
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چرا این قدر دیر متوجه میزان تأثیر گذاری این فضا در نسل جوان 
متولد دهه هشتاد شده اند تا آن را کنترل یا محدود کنند. نتایج این 
کشور  کردن  محروم  و  خود تحریمی  نوعی  نگرش،  و  رویکرد  نوع 
کاهش  نیز  و  فناوری  این  زیرساخت های  از  نسل جوان  و ظرفیت 
دسترسی به دنیای بی کران دانش و اطالعات است که موتور محرکه 
جهانی شده  دنیای  در  درحالی که  می رود.  به شمار  کشورها  توسعه 
امروز، ایجاد همگرایی ملی و هویت پروری، جلب اعتماد و اطمینان 
عمومی، نتیجه و برآیند مجموعه ای از فعالیت های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی است و ایجاد محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری 
نبودن  ندارد. همچنین، مشخص  تعیین کننده ای  نقش  ارتباط  این  در 
آینده ممکن دنیای مجازی و ظرفیت آن، نوعی بد فهمی از ظرفیت 
فضای  دنیای  به طوری که  است،  کشور  توسعه  مسیر  در  فضا  این 
مجازی در آینده نزدیک، دنیای غالب و جهانی شده است و قدرت 
مانور در چهار چوب مرزهای ملی بسیار محدود خواهد شد، ایجاد 
و  تکامل  تحول،  مسیر  در  مانع  و  مزاحمت  نوعی  تنها  محدودیت، 
توسعه جامعه خواهد بود و چه بسا ایجاد محدودیت در آن ممکن 
برخوردار  عظیمی  فرصت های  از  جهانی شدن  پدیده  بود.  نخواهد 
است و هم دارای تهدید های جدی است، امکان گذر از این پدیده، 
غیرقابل  جهانی شدن  ظرفیت  نیست.  ممکن  آن  گرفتن  نادیده  با 
از ظرفیت آن  استفاده  با شناخت عمیق و  به طوری که  تصور است، 
علت  به  یا  کرد،  تبدیل  کشور  یک  توسعه  بستر  به  را  آن  می توان 
از گم شدن،  به خاطر ترس  یا  نبود شناخت صحیح، در آن گم شد، 
شرایطی را همچون شرایط حاکم در کره شمالی ایجاد کرد. هر کشور 
درست  شناخت  برای  الزم  فکر  اتاق های  نیازمند  توسعه  مسیر  در 
این پدیده ها، استفاده از ظرفیت های آنها و به کارگیری درست آنها 
برای آماده کردن جامعه با هدف نقش آفرینی در مقیاس جغرافیایی 

منطقه ای و جهانی است.
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