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روابط عمومى در فرآيند جهانى شدن

دكتر علي محمدي متولد سال 1319 در اصفهان و دانش آموخته 
دكتري ارتباطات بين الملل و برنامه ريزي توسعه از دانشگاه 
كلمبياي آمريكاست. دكتر محمدي در دانشكاه هاي آمريكا و 

انگليس تدريس كرده و مولف كتاب ها و مقاالت علمي متعددي 
در حوزه ارتباطات و توسعه است. وي هم اينك استاد ميهمان 

دانشگاه عالمه طباطبايي است.دانشگاه عالمه طباطبايي است.
در حوزه ارتباطات و توسعه است. وي هم اينك استاد ميهمان 

دانشگاه عالمه طباطبايي است.
در حوزه ارتباطات و توسعه است. وي هم اينك استاد ميهمان 

متن حاضر، سخنرانى وى در نشست ماهانه انجمن روابط عمومى 
ايران در سال 85 است.
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اكنون بيش از دو دهه است كه ازمطالعه و پژوهش درمورد 
فرآيند و اثرات جهانى شدن در دنياى امروز مى گذرد. برخى 
از محققين به دفاع از فرآيند جهانى شدن و اثرات مثبت آن 
توجه دارند و استدالل مى كنند كه كاهش فقر و ايجاد توازن 
و تعادل بين كشورهاى دارا و ندار و از همه مهم تر، توسعه 
عدالت اجتماعى و دمكراسى هرچند كند، يكى از آرمانهاى 
جهانى شدن، است. هم زمان با اين برداشت از فرآيند جهانى 
شدن. عده ى ديگرى از دانشمندان علوم اجتماعى و اقتصادى 
بانگرشى ترديد آميز به اثرات مثبت جهانى شدن مى پردازند.

درحال  كشورهاى  به  حساس،  گذار  اين  در  اگر  بخصوص 
توسعه، بويژه كشورهاى اسالمى توجه كنيم به وضوح مشاهده 
مى كنيم كه ملتهاى مسلمان در فرآيند جهانى شدنى با توجه به 
عرصه بين المللى بهره اى نبرده اند، بلكه بعد از يازدهم سپتامبر 
2001 در حوزه ى تبليغات و ارتباطات بين الملل، اسالم مساوى 
اروپا و  در  اسالم ستيزى  درنتيجه  و  تروريسم  با  است  شده 
آمريكا موجب محدوديت هايى براى مهاجرين مسلمان شده 
است و اغلب فرزندان آانان در دانشگاه ها و مدارس، مورد 
بى مهرى مسئوالن امور قرارگرفته اند. دريك چنين شرايطى 
برخى از پژوهشگران اسالم گرا در پاسخ به اين دهه، گذار 
جهانى شدن كشورهاى اسالمى را با كشورهاى ديگر مقايسه 
كرده اند و عكس العمل آنان را به فرآيند جهانى شدن مطالعه 
قرار داده اند. يكى از آنها به چهار فاكتور مهم در اين فرآيند 
توجه كرده است. اول : موضوع مذهب دوم : فناورى، سوم 
: اقتصاد و چهارم : نقش امپراطورى و نيروى نظامى. بعد از 
تحليل و تفسير مفصل به اين نتيجه رسيده است كه تركيبى 
از اين چهار فاكتور فوق، به وجود آورنده جهانى شدن است 
كه در نهايت به همگن كردن تمام فرهنگ ها و باالخره سلطه 
كه  گيرد  مى  نتيجه  بعد  و  است  شده  منجر  غرب  فرهنگى 
جهانى شدن چيزى جز فرآيند همگنى فرهنگها بطور ناموزون 
و بتدريج با افزايش قدرت فقط در دست معدودى كشورهاى 
غربى است و بطور كلى مركز كنترل كامل در غرب بوسيله 
قدرت فناورى و پويائى سرمايه دارى به اين پيشرفت رسيده 
ها و حمايت  راهنمايى  و  بازار  آزادى  اينكه  با مالحظه  اند. 

بانك جهانى و صندوق بين المللى پول هم نقش مهمى در 

توسعه ى فرآيند جهانى شدن داشته است. درحال حاضر بازار 

فرهنگى غرب، مدار به وجود آورنده يك فرهنگ جهانى شده 

است كه نظام اجتماعى و اقتصادى جهان را با نظم نسبى خود 

درهم ريخته است. در عوض يك اقتصاد نامعتادل بوجود 
درهم ريخته است. در عوض يك اقتصاد نامعتادل بوجود 
يك اقتصاد نامعتادل بوجود 
هم  جهانى  بانك  پيشين  رئيس  كه  بطورى  است،  آورده 

زبان به شكايت مى گشايد و مى گويد : فرآيند جهانى 

يك  از  بيش  افزايش  موجب  فقر  كاهش  جاى  به  شدن 

شده استميليارد و 700 ميليون نفر گرسنه شده استميليارد و 700 ميليون نفر گرسنه شده است كه در نهايت 
فقرو تنگدستى زندگى مى كنند . 

عالوه بر اظهارات رئيس بانك جهانى، گزارش وضعيت 

موجود جهان درسال 2000 اشاره به افزايش فقر درجهان 

دارد، درحالى كه يك ميليارد و 200 ميليون نفر بيش از 

كشورهاى  در  كه  حدى  در  خورند،  مى  غذا  خود  نياز 

پيشرفته بيش از 40000 نفر درسال به جراحى چاقى و 

كاهش گوشتهاى اضافى خود نيازدارند. حتى اين پديده 

در برخى از كشورهاى جنوب هم با افزايش وزن رو به 
فزونى است.

پرسشى كه دراين جا مطرح است، اين است كه چگونه 

اجتماعى،  عدالت  بود  قرار  كه  شدن  جهانى  فرآيند 

دمكراسى، تضمين حقوق بشر و همين طور تعادل دربين 

ناگهان  آورد،  وجود  به  را  ثروتمند  و  فقير  كشورهاى 

اقتصادى  تعادل  و  توازن  عدم  اين  شدن  پديدار  موجب 
درجهان امروزى شده است ؟

آيا اين ناشى از همان بحثى نيست كه «سميرامين » محقق 

تساوى  عدم  كه  است  كرده  تاكيد  آن  بر  بارها  مصرى 

و  دارى  سرمايه  نامعتادل  توسعه  نتيجه  فعلى  درجهان 

تمركز و انحصاركردگى پنچگانه غرب است ؟

1 - غرب فناورى پيشرفته را از آن خود مى داند، چون 

توانسته هزينه هاى سنگين تحقيقات نظامى را جهت توليد 
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سالحهاى پيشرفته بپردازد. به اين دليل اجازه پژوهش به 
ديگر كشورها حتى اگر قادر به پرداخت هزينه پژوهش 

هم باشند را نمى دهد.
امور  و  دارايى  و  سهام  ارزش  كننده  تعيين  فاكتور   -  2
لندن  فرانكفورت،  توكيو،  انحصار  در  فقط  جهانى  مالى 
و نيويورك است، چون سلطه بر بازار بورس جهانى را 
امورمالى  جريان  كننده  تعيين  آنان  مالى  قدرت  و  دارند 
بين المللى است. با توجه به اينكه حضورو حق راى آنان 

درصندوق بين المللى پول بى تاثير نيست. 
منابع  به  دسترسى  براى  انحصارى  كامال  نظام  يك   -  3
معدودى  فقط  كه  است  آمده  بوجود  جهان  طبيعى 
اجازه  آنان  به  وابسته  اقمار  و  غربى  كشورهاى  از 
چون  دارند،  را  پيشرفته  تكنولوژى  و  تجسس  و  كاوش 
اكنون  است.  انحصارى  كامال  تجسس  وسايل  و  مهارتها 
كوتاه  در  خود  منافع  به  فقط  جهان  فعلى  دارى  سرمايه 
مدت توجه دارد و به پيامد هاى محيط زيست همانطوركه 
به دفعات دركنفرانس هاى بين المللى محيط زيست شاهد 

بوديم وقعى نمى گذارد.
غرب  دارى  سرمايه  و  جهانى  بازار  ابزار  مهمترين   -  4
كه  هستند  المللى  بين  و  جمعى  ارتباط  هاى  كه رسانه  هستند  المللى  بين  و  جمعى  ارتباط  هاى  رسانه 

و  هاى خبرى  كارتل  است.  غربى  دست ماهواره هاى ارتباطى هم از آن آنها ست و به علت سلطه درانحصار كشورهاى  فنون  دقيق  كاربرد  و  اطالعات  انحصار  و  دادخواهى خبرى  و  مظلوم  كشورهاى  فرياد  به  كسى  ساختن ملتهاى تحت ستم گوش فرا نمى دهد.آموزى،  به  منوط   « امين   » نظر  نقطه  از  انحصار   - چند 5  از  بيش  خاص  كه  است  جمعى  كشتار  به جهان مستولى شده و اقتصادى جهان حاكم بود، ولى سلطه ى گسترده اى كه درچند قرن گذشته تجارت بين الملل به كليه امورسياسى گانه وجود دارد امكان تعادل فرآيند جهانى شدن نيست. كشور نيست. روى اين اصل تا زمانى كه انحصارهاى پنچ سالحهاى  رايانه  با قدرت  اخير  ميزان در دو دهه  اين  به  آن  اقتصادى  و  فرهنگى  ابعاد  هاى با گذشته دارد،اين است كه همگنى يا هموژنى فرهنگى ملى را زير سئوال ببرد؟ تفاوت عمده اى كه فرآيند فعلى نبوده است كه بتواند قدرت دولت و ملت و حدود وثغور است، هرگز  تفاوت  فرآيند  اين  با  همزمان  و  است  يافته  طلبى كاهش  راحت  و  مصرف  فرهنگ  و  يافته  كاهش  فرهنگ فرهنگى  ابعاد  توسعه  است.  شده  تفاوتها  تمام  بر  بر حاكم  ها  دولت  قدرت  نفوذ  مانع  مصرفى  اقتصاد  و  قادربه ملت هاى خود مى شود. با تمام تدابير نرم افزارى و سخت گستر  اند،  برده  كار  به  اسالمى  هاى  دولت  كه  بر محبوس كردن ملت هاى خود از نظر اطالعات نيستند.افزارى  دمكراسى  آور  پيام  فرهنگى  هموژنى  ترديد  ملت هاى محروم و دربند است. امروزه دسترسى به بازار بدون 
مصرف از نظر زندگى، پوشاك و حتى خوراك و بالطبع ملت هاى محروم و دربند است. امروزه دسترسى به بازار 
موضوع حقوق افراد، عدالت اجتماعى كه درديگر كشورها مصرف از نظر زندگى، پوشاك و حتى خوراك و بالطبع 
حقوق موضوع حقوق افراد، عدالت اجتماعى كه درديگر كشورها  ازاين  كه  هايى  ملت  آگاهى  به  را  است  مطرح 
حقوق  ازاين  كه  هايى  ملت  آگاهى  به  را  است  تسليم مطرح  مجبورند  ها  دولت  و  رساند  مى  محرومند  اوليه 
تسليم  مجبورند  ها  دولت  و  رساند  مى  محرومند  مورد اوليه  وگرنه  شوند  هاى خود  ملت  برحق  هاى  خواسته 
مورد  وگرنه  شوند  هاى خود  ملت  برحق  هاى  اندونزى، خواسته  موردهاى  گيرند.  مى  قرار  المللى  بين  مواخذه 
اندونزى،  موردهاى  گيرند.  مى  قرار  المللى  بين  در مواخذه  هنوز  پاناما  و  افغانستان  و  عراق  سابق،  يوگسالى 
در  هنوز  پاناما  و  افغانستان  و  عراق  سابق،  درحال يوگسالى  جهان  كه  كرد  فراموش  نبايد  ما هست.  خاطره  
درحال  جهان  كه  كرد  فراموش  نبايد  ما هست.  جوى خاطره   به  دوباره  شود  نمى  را  رفته  آب  است.  پيشرفت 
جوى  به  دوباره  شود  نمى  را  رفته  آب  است.  درس پيشرفت  گذشته  ى  تجربه  از  توانيم  مى  ما  گرداند.  باز 
درس  گذشته  ى  تجربه  از  توانيم  مى  ما  گرداند.  باز 
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يك  نكنيم.  تكرار  دوباره  را  اشتباهات  و  بگيريم  عبرت 
اينترنت اضاقه مى شود، مردم با  مصرف كننده به شبكه 
تلويزيون هاى  از  استفاده  تلفن همراه و  رايانه و  كاربرد 
ماهواره اى بيشتر آشنا مى شوند و جامعه درحال پيشرفت 

به سوى استيالتفكر علمى است. 
اطالعات  به  دسترسى  و  دمكراسى  فرهنگ  فرآيند  با 
آسان تر مى شود. نكته  مهمى كه دراين جا حائز اهميت 
است اينكه توسعه و ترقى و تكنولوژى، اول در تخريب 
رخ داده است، اينكه دولت ها بايد مطمئن باشند كه قادر 
نيستند اين حركت مترقى كه درغرب آغاز شده است را 

متوقف سازند. 
توسعه   و  علمى  هاى  پژوهش  نتيجه  ها  پيشرفت  اين 
براى  باز  دير  از  ها  غربى  است.  منطقى  و  علمى  تفكر 
حل  راه  يافتن  و  پيشرفته  خود  جامعه  معضالت  حل 
كوشيد ه اند ولى كشورهاى اسالمى در كاربرد روند تفكر 
كشورهاى  امروز  ممانعت.  يا  اند  كرده  قصور  يا  علمى 
به  ولى  هستند،  غنى  بسيار  طبيعى  منايع  نظر  از  اسالمى 
از منابع طبيعى خود كمتر  پژوهش براى استفاده معقول 
اينكه همبستگى و وحدت نظرى  توجه كرده اند. مضافاً 
از منابع طبيعى خود كمتر  پژوهش براى استفاده معقول 
اينكه همبستگى و وحدت نظرى  توجه كرده اند. مضافاً 
از منابع طبيعى خود كمتر  پژوهش براى استفاده معقول 

كه دربين كشورهاى غربى بويژه 7 كشور صنعتى وجود 
مشهود  كمتر  مسلمان  كشورهاى  رهبران  بين  در  دارد، 
تجارتى  و  ملى  منافع  درمورد  وحدت  هميشه  است. 
در  همبستگى  در  ولى  است  مقدرتر  تر  راحت  مشترك، 
تضاد  در  ملى  منافع  با  موارد  بسيارى  در  چون  مذهب 
است، امكان وحدت به ندرت پديد مى آيد. شايان توجه 
امضاى  و  عثمانى  امپراطورى  فروپاشى  بعداز  كه  است 
اميد  مسجد  وارد  فرانسوى  ژنرال  يك  ورساى،  قرارداد 
ايوبى رفت  الدين  قبر صالح  و سر  در شهر دمشق شد 
دوباره  ها  غربى  ما  بيدار شو،  الدين  زد: صالح  فرياد  و 
اسالمى  كشوراهاى  رهبران  و  دولت  متاسفانه  برگشتيم. 
هنوز هم حاضر نيستند اجازه گشودن بحث عقب ماندگى 
كشورهاى اسالمى را بدهند وبه دروس دانشگاهى، رشته 
علوم انسانى گفتمان عقب ماندگى جهان اسالم را اضافه 
كشورهاى  و  يافتند  توسعه  غربى  كشورهاى  چرا  كنند. 
طور  اين  بودند،  تفكرعلمى  پيشگام  روزى  كه  اسالمى 
عقب ماندند كه در آغاز قرن 21 با جمعيتى بيش از يك 
ميليارد و داشتن بهترين مناطق جغرافياى زمينى كه هم از 
نظر منابع طبيعى و هم از نظر استراتژى بسيار مهم است 
داشته  تعامل  قدرت  المللى  بين  عرصه  در  ايم  نتوانسته 

باشيم.
آيا  است؟  شده  افتادگى  عقب  اين  موجب  عواملى  چه 
وقت آن نرسيده است كه اندكى دراين مورد فكر كنيم و 

به دنبال چرا ها باشيم ؟ چرا بايد در عرصه ى بين المللى  
يكديگر  با  همبستگى  و  ايستادگى  و  مقاومت  جاى  به 
در  و  كنيم  دفاع  خود  حق  از  نظر  وحدت  حفظ  براى 
ماست  ى  شايسته  كه  حقى  از  الملى  بين  هاى  سازمان 
برخوردار شويم نه اينكه ديگران براى ما تصميم بگيرند؟ 
دستور  از  اطاعت  به  درتصميم  شركت  جاى  به  چرا 

بپردازيم ؟
طرف  از  تروريسم  پديده  و  شدن  جهانى  فرآيند  در 
كشورهاى اسالمى  با خدشه دارشدن تصوير صلح جويى 
و صلح طلبى در عرصه تبليغات بين المللى مواجه هستيم. 
دولت هاى ايران در گذشته و حال  پيوسته كوشيده اندكه 
اسالمى  كشورهاى  دربين  را  مودت  و  همبستگى  ايجاد 
فراهم كنند و هزينه هاى بسيارى را متحمل شده اند، بايد 
آگاه باشند كه كشور ايران داراى 3000 سال سابقه ملت 
و دولت بوده است، به علت سابقه دولت مركزى قوى، 
قرن ها است كه قيبله گرايى و فرقه اى عمل كردن جايى 
عربى  متاسفانه كشورهاى  ولى  ندارد.  ما  كشور  نظام  در 
در  ملت  و  ملى  مفهوم  و  كنند  فكرمى  اى  قبييله  هنوز 
فرهنگ آنان وجود ندارد. حكومت در آن كشورها نظام 

زور يك قبيله بر قبيله ديگر بوده است.
تجربه تاريخى كشور اهورايى ايران با آنها بسيار متفاوت 
است. اگر تالش هاى قابل تقديرى كه دولت هاى ايران 
با عدم  اند،  انجام داده  تا كنون براى تفاهم كشور عربى 
موفقيت آنان همراه بوده است ناشى از دو تجربه تاريخى 
است. نبايد فراموش كرد كه آنچه داريم و هستيم نشات 
از تاريخ گذشته ما مى گيرد. هرگز اين واقعيت تاريخى 
گفتمان  به  وقتى جدى  تا  كه  ناديده گرفت  نمى شود  را 
پاسخ  نپردازيم  نوسازى  با  تعامل  و  افتادگى  عقب  علل 
چرا ها را نمى توانيم بيابيم و جايگاهى را كه در بين ساير 
ملل در شأن ملت كهن سال ايران است، نمى توانيم بيابيم.

چرا ها را نمى توانيم بيابيم و جايگاهى را كه در بين ساير 
ملل در شأن ملت كهن سال ايران است، نمى توانيم بيابيم.

چرا ها را نمى توانيم بيابيم و جايگاهى را كه در بين ساير 

و  عمومى  روابط  رشته  جايگاه  رهگذر  اين  در  اكنون 
حرفه آن در گستره عظيم جهانى شدن چيست؟ انجمن 
روابط عمومى در گذشته در زمينه  نقش روابط عمومى 
حرفه  ماهيت  و  هويت  نظر  از   شدن  جهانى  عصر  در 
بحث هايى را مطرح كرده است. برخى از پژوهشگران به 
جاى بررسى ماهيت رشته روابط عمومى در فرآيند جهانى 
شدن كه به مانند رشته هاى ديگر دچار سر در گمى و 
مشكل هويت شده است، به تعريف وظايف شغلى روابط 
اطالع رسانى و روشن  مانند شيوه  اند،  پرداخته  عمومى 
گرايى، شيوه ى مردم دارى و انتقاد پذيرى يا شيوه  اعتماد 
سازى و وحدت طلبى. اينها كلمات زيبايى هستند ولى در 
عمل اجراى آن ها آسان نيست. يكى از مسايل مهمى كه 
مديران و كارگزاران روابط عمومى در كشورهاى درحال 
توسعه و يا كشورهاى مسلمان روبرو هستند، عدم احترام توسعه و يا كشورهاى مسلمان روبرو هستند، عدم احترام 
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و توجه به حرفه روابط عمومى است. يكى از فاكتورهاى 
بين  در  همبستگى  و  همدلى  ايجاد  عمومى  روابط  مهم 
مردم جهت افزايش اعتبار تصوير يك شركت خصوصى 
يا جلب توجه مردم براى خريد سهام آن شركت يا باال 
بردن اهميت كارهاى دولت در مورد حل مسائلى است 
هستند،  مواجه  آن  با  دولت  با  رابطه  در  مردم  اغلب  كه 
اين موضوعات به نظر ساده مى آيد ولى در عمل به چه 
شيوه اى مى توان توجه مردم را به اين موضوع كه دولت 

مى خواهد مردم بى تفاوت نباشند، جلب كرد؟
شيوه برخورد دولت با مسايل مربوط به معيشيت مردم، يا 
گفت و گو با مردم در رابطه با مسايل سياسى و اجتماعى 
عمومى  روابط  كارگزاران  كاردانى  و  مشورت  با  اگر 
نباشد، مى تواند به حيثيت و اعتبارات دولت لطمه جبران 
وقتى  كه  است  شده  مشاهده  بارها  كند.  وارد  ناپذيرى 
روبرو  بحران  با  توسعه  درحال  كشورهاى  در  ها  دولت 
مى شوند، بدون توجه به فرآيند آسيب شناسى بحران و 
جبران آن درحداقل زمان به تعويض مديران و كارگزاران 
خود مى پردازند كه موجب بحران و بى اعتمادى بيشترى 
دربين مردم مى شود. در فرآيند جهانى شدن چون فاكتور 
«سرعت و زمان » دو عامل مهم تعيين كننده است، براى 
نشود،  كرد  بايد  چه  و  سردرگمى  گرفتار  جامعه  اينكه 
روابط  كارگزاران  مدد  به  بايد  دولتمردان  زودتر  هرچه 
عمومى به روشن گرى و شفاف گويى درباره مسايلى كه 
پديد آمده است بپردازند و دامنه بحران و بى اعتمادى را 
كاهش بدهند. در شرايط فعلى كه همه دولت ها مواظب 
يكديگرند، هر نوع پنهان كارى و دو دوزه بازى موجب 

سلب اعتماد بين المللى است. 
آن  پي  در  و  مطبوعاتي  هاي  مصاحبه  گويي،  آن شفاف  پي  در  و  مطبوعاتي  هاي  مصاحبه  گويي،  شفاف 
مقاالتي كه به درستي، صحت و راستگويي دولتمردان و مقاالتي كه به درستي، صحت و راستگويي دولتمردان و 
سياست گزاران كمك كند در فرآيند دنياي جهاني شدن سياست گزاران كمك كند در فرآيند دنياي جهاني شدن 
امري حياتي است. هيچ عاملي به اندازه پنهان كاري و دو امري حياتي است. هيچ عاملي به اندازه پنهان كاري و دو 
گانه برخوردكردن با مسايلي كه به حيثيت و اعتبار يك گانه برخوردكردن با مسايلي كه به حيثيت و اعتبار يك 
دولت مربوط مي شود خطرناك نيست. در اغلب موارد دولت مربوط مي شود خطرناك نيست. در اغلب موارد 
در كشورهاي اسالمي مشاهده شده است كه به علت عدم در كشورهاي اسالمي مشاهده شده است كه به علت عدم 
تخصص  و  عمومي  روابط  كارگزاران  مهارت  از  تخصص اگاهي  و  عمومي  روابط  كارگزاران  مهارت  از  اگاهي 
آنها به شيوه اعتماد سازي، بحران هاي ملي و بين المللي آنها به شيوه اعتماد سازي، بحران هاي ملي و بين المللي 
پديد آمده است. اگر به كنفرانس هاي مطبوعاتي رهبران پديد آمده است. اگر به كنفرانس هاي مطبوعاتي رهبران 
و ديپلمات هاي غربي دقيق توجه كنيد؛ اكثرا مانند آكتور و ديپلمات هاي غربي دقيق توجه كنيد؛ اكثرا مانند آكتور 
سينما قبل از اينكه با پرسش روزنامه نگاران مواجه شوند سينما قبل از اينكه با پرسش روزنامه نگاران مواجه شوند 
حداقل چند بار سناريوي برخورد با افكار عمومي و رسانه حداقل چند بار سناريوي برخورد با افكار عمومي و رسانه 

كارگزاران روابط عمومي و  توسط  اند و  تمرين كرده  به حد گاهي اوقات مطبوعاتي از نظر اعتبار و اثر ارزيابي شده اند. را  نظر رسانه اي  نقطه  از  امروز كه كامال  دنياي  اكثر پاسخ دادن به پرسش ها، همه اين ها فاكتور هايي است و صورت ؛ لباس، تكان دادن دست، طرز نگاه كردن و بيش از يك هزار كلمه است. روي اين اصل آرايش مو اشباع رسيده است نبايد فراموش كنيم كه اثر يك تصوير در  در  متاسفانه  گذارند.  مي  تاثير  عمومي  افكار  بر  دولتمردان كه  كه  دهد  مي  نشان  اسالمي شواهد  فساد كشورهاي  شيوه  عمومي،  روابط  كارگزاران  با  مشورت  مسووليت كشورهاي اسالمي شده است، عدم توجه به توصيه هاي در عرصه بين الملل موجب بدنامي و بى اعتمادي تصوير با رسانه هاي همگاني را فراموش كرده اند. آنچه تاكنون ستيزي، قانون گرايي و از همه مهمتر شفافيت در برخورد بدون  به  توجهي  بي  و  عمومي  روابط  كرده دولتمردان در برابر مردم بوده است. دنياي امروز از نظر كارگزاران  پيشرفت  بسيار  المللي  بين  ارتباطات  و  اي  شده از سال 1966 تاكنون هزار مقاله و صدها كتاب در زمينه در برابر تلويزيون را نمي شود ناديده گرفت. است. نمادهاي زيبايي مد در لباس پوشيدن و روبرو شدن رسانه  نگاشته  عمومي  افكار  و  مردم  بر  ها  رسانه  محدوده و تقارب فرهنگي و كاهش تفاوت هايي در شيوه زندگي، است. با توجه به توسعه عظيم بازار و آزادي در مصرف اثرات  از  را  خود  عملكرد  حوزه  بايد  عمومي  روابط 
محدوده  از  را  خود  عملكرد  حوزه  بايد  عمومي  روابط 
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شركت و سازمان و با نگرش فرآيند جهاني شدن گسترش 
دهد. همه در دنياي امروز ناظر و شاهد رفتار و كارهاي 
فرآيند جهاني شدن در  اين اصل  همديگر هستند. روي 
همه جا در حال توسعه است، با وجود اينكه سازمان اداره 
روابط عمومي محلي است در عمل بايد با نگرش جهاني 

اقدام كند. 
بدون  هم  ملي  امنيت  و  حراست  هاي  بخش  در  حتي 
صالحديد كارگزاران حرفه اي و متخصص روابط عمومي 
اقدامي كه موجب خدشه دار شدن اعتماد ملي و تصوير 

بين المللي كشور شود را نبايد انجام دهند. 
كه  اند  موفق  هايي  دولت  امروز  اي  رسانه  دنياي  در 
پيشرفته  هاي  تكنيك  و  ها  مهارت  كاربرد  مدد  به  كه  با 
جمعي،  ارتباط  هاي  رسانه  از  صحيح  و  عمومي  روابط 
برنامه هاي خود را در زمينه توسعه سرمايه گذاري و روابط 
اشتغال،  آموزش،  مسكن،  مردم،  معيشت  وضع  سياسي، 
بهداشت به طور شفاف و روشن براى ملت هاي خود بيان 
كنند آنها بايد به طور پيوسته با رسانه ها گفت و گو كنند 
و از آنها بخواهند مردم را در جريان برنامه ها و كارهاي 
دولت قرار دهند و افكار عمومي را به طور مرتب ارزيابي 
كنند تا در كارهاي خود موفق شوند. امروزه كه مردم به 
اطالعات متفاوتى دسترسي دارند، بدترين شيوه تبليغاتي 
به جاي تبادل نظر و گوش دادن به پرسش هاي خبرنگاران 
و خواسته هاي مردم، موعظه كردن، تحكم كردن، دستور 
مستقيم دادن و بي توجهي به خواسته هاي مردم و گناه 

كوتاهي كردن خود را به گردن ديگران انداختن است. 

بيشتر  كشورشان  در  غربي  هاي  دولت  موفقيت  رمز 
بيشتر  كشورشان  در  غربي  هاي  دولت  موفقيت  رمز 

همه  از  و  رفتارشان  و  گفتار  در  شفافيت  راستگويي، 
همه  از  و  رفتارشان  و  گفتار  در  شفافيت  راستگويي، 

مهمتر توجه به توصيه هاي متخصصان روابط عمومي و 
مهمتر توجه به توصيه هاي متخصصان روابط عمومي و 

رسانه اي بوده است. رسانه اي بوده است. 

روابط  اساسي  مشكل  شدن،  جهاني  فرآيند  در  اما 
روابط  اساسي  مشكل  شدن،  جهاني  فرآيند  در  اما 

همه  ما  بيستم  قرن  پايان  تا  چون  چيست؟  ها  عمومي 
همه  ما  بيستم  قرن  پايان  تا  چون  چيست؟  ها  عمومي 

در جهان دو  قطبي زندگي مي كرديم و اكنون كمتر از 
در جهان دو  قطبي زندگي مي كرديم و اكنون كمتر از 

است  قطبي  يك  داري  سرمايه  جهان  كه  است  دهه  دو 
است  قطبي  يك  داري  سرمايه  جهان  كه  است  دهه  دو 

برچيده  بود  كمونيسم  كه  داري  سرمايه  اصلي  دشمن  و 
برچيده  بود  كمونيسم  كه  داري  سرمايه  اصلي  دشمن  و 

براساس  هم  ها  دانشگاه  در  تحصيلي  هاي  رشته  شده، 
براساس  هم  ها  دانشگاه  در  تحصيلي  هاي  رشته  شده، 

جهان دو قطبي طرح ريزي شده بود. شيوه هاي برخورد 
جهان دو قطبي طرح ريزي شده بود. شيوه هاي برخورد 

رسانه ها هم در جهان سرمايه داري هميشه به صورتي 
رسانه ها هم در جهان سرمايه داري هميشه به صورتي 

راه  تنها  آزادي  و  داري  سرمايه  كه  است  شده  تنظيم 
راه  تنها  آزادي  و  داري  سرمايه  كه  است  شده  تنظيم 

رستگاري بشر است و هركس به غير اين راه تبليغ كند، 
رستگاري بشر است و هركس به غير اين راه تبليغ كند، 

خطاست يا دشمن دموكراسي است. خطاست يا دشمن دموكراسي است. 

بنا براين كليه كتاب هاي درسي و مواد آموزشي بر اساس 
بنا براين كليه كتاب هاي درسي و مواد آموزشي بر اساس 

عمومي  روابط  رشته  است.  شده  تنظيم  فرآيندي  چنين 

فراملي  و  ملي  هاي  شركت  مهد  كه  آمريكا  كشور  در 

ها  كرپوريشن  نياز  چون  است،  آمده  وجود  به  هستند 

(شركت هاي چند مليتي) به تصوير سازي و جلب اعتماد 

عمومي براي خريد سهام آنها امري ضروري بود. مبناي 

مشخص  تئوري  داشتن  بدون  عمومي  روابط  تخصص 

هاي  رشته  در  كاربردي  دروس  از  استفاده  براساس 

روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي و علوم سياسي 

بوده است و بعد از تحول در فرآيند جهاني شدن كامال 

مواجه با بي هويتي شده است. ديگر بلوك شرق نيست 

كه مورد تحقير قرار بگيرد و فقط بايد به تحول و قدرت 

كرپوريشنهاي آمريكايي بپردازد. در حال حاضر اين رشته 

كاربردي كه به علت فقدان تئوري در انجام پژوهش هاي 

يا علوم  از رشته هاي جامعه شناسي  مدد  بدون  مستدل 

سياسي نمي تواند قائم به ذات باشد، دچار سردر گمي و 

فقدان راه و روش مشخصي است. در اين شرايط چاره اي 

نيست جز آنكه با برگزاري سمينارهاي حرفه اي همگام با 

تغييراتي كه در جهان امروز پديد آمده است، رشته روابط 

عمومي مطابق با نياز قرن 21 تعديل گردد. 


