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 :مقدمه

امروزه مفهوم سنتی از امنیت که بر بعد نظامی  .امنیت مفهومی به سرعت در حال گسترش است

مرکب از امنیت  تأکید داشت جای خود را به مفهوم امنیت در ابعاد مختلف داده است. مفهوم

ها عبارتند از پاسداری از بقای سیاسی و سرزمینی یک کشور، چندین ارزش ملی است این ارزش

میان  هماهنگیتأمین و حفظ تضمین بقای ارگانیک مردم، ایجاد شرایط الزم برای رفاه اقتصادی و 

بیشتر معطوف به  نظران امنیت ملی، امنیت در بعد عینی را صاحب طوایف درون کشور. اقوام و

 امنیت برایذهنی را به  لمرو جغرافیایی و امنیت در بعدتهدیدات خارجی حاکمیت سیاسی و ق

چنانچه کشوری در شرایطی و وضعیت قرار داشته  پندارند.جامعه توجه داده و امنیت اجتماعی می

ر و یا اقتصادی دیگنظامی  گونه تهدیدات اعم از سیاسی وشد که به صورت نسبی و کامل از هربا

لیت ئوترین مسملی نخواهد بود. در واقع تامین امنیت ملی اصلیکشورها در امان باشد دارای امنیت 

ه پرداخته و نهایتاً تاثیراتی کامنیت ملی لذا به تعبیر معانی جهانی شدن و  .رودها بشمار میدولت

داشته  2112تا  2112های تواند بر امنیت کشور جمهوری اسالمی ایران طی سالجهانی شدن می

 شود.پرداخته می ،باشد

شدن و تاثیرات و پیامدهای آن توسط پژوهشگران مختلف مورد های اخیر مفهوم جهانیدر سال

علوم های پژوهشی حوزهتجزیه و تحلیل قرار گرفته است و مباحث بسیار جالب و جدیدی در 

مفهوم جهانی شدن هر چند در ظاهر مفهوم واحدی است اما دارای یک  انسانی برانگیخته است.

این . قرار گیرد باشد و از آن تعابیر مختلفی صورت گرفته که باید مورد بررسییمعنی واحد نم

ر فهم دمفهوم همچنین مفهوم تک بعدی نیست بلکه دارای ابعاد متعددی است که تغییر میان آنها 

اندیشمندان  بهتر آن موثر است. برای جهانی شدن معنای متعددی ذکر شده است و هر یک از

ه خاصی بررسی کرده است به عبارت بهتر جهانی شدن فرآیندی است دارای ابعاد نیز آن را از جنب

 اند.دهآن نام براجتماعی،  -ه اقتصادی، سیاسی، فرهنگیمختلف که اکثر نویسندگان از سه جنب

نکته حائز اهمیت این است که همه پژوهشگران معتقدند که فرآیند جهانی شدن بدون توسعه 

ایجاد ون گوناگ هاینیست. توسعه ارتباطات عالوه بر تسهیالت که در زمینهفناوری ارتباطات ممکن 

آورد. که یکی از آنها بعد امنیت ها به وجود میها و مشکالتی نیز برای دولتکند، محدودیتمی

 ای برایکنندهنگران  هاست. توسعه ارتباطات منجر به نفوذپذیری مرزها شده و آثار مهم ودولت

پذیری آسیبحساسیت و مهمترین اثر آن این است که بر میزان  .د کرده استها ایجاحکومت

کند. در بعد داخلی المللی صدق میهر دو بعد داخلی و بین این دو مفهوم در .ها افزوده استدولت
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ه افزایش دادحکومت را پذیری ها با مردم و اتباع خود است. که آسیبمقصود نحوه ارتباط حکومت 

ج مهم نفوذپذیری مرزها در این بعد آن است که ممکن است همراه با وارد شدن افراد از نتای است.

کشورها شود و ارتباطات وارد ها به داخل و یا بدون آن افکار، برون مرزی همراه با فناوری و گروه

ت ها نسبهای شدید برخی دولتهایی را در مقابل حاکمیت قرار دهد. با توجه به موضع گیریگروه

ان به توپذیری در داخل را میآسیبگسترش فناوری ارتباطات اهمیت این حساسیت و میزان  به

 آسانی درک کرد.

اهد ش ؛باشدارکان آن می در عصر کنونی که مصادف با پیشرفت فرهنگی در تمامی شئون و

دیکی نزعث با ها علی الخصوص ارتباطات نیز هستیم که این امرپیشرفت تکنولوژی در تمامی زمینه

راهبرد  ترین عوامل درترین و بنیادیها و کشورها با یکدیگر به عنوان یکی از اساسیو ارتباط دولت

اعتقادات و برخوردار از  هایی کهها و ملتشود. در این بین سرزمینامنیتی آنان محسوب می

بول ققیمت و شیوه پذیرفته و قابل  باشند که الزاماً رسیدن به هر انتفاع و نفعی به هرباورهایی می

ی این دول امنیتهای راهبردشوند. لذا تعریف نباشد از حساسیت و برجستگی بیشتری برخوردار می

نان های آها و خواستشعب و منبعث از ضوابط جهانی باشد مبتنی بر آرمانناز آنکه مو ملل بیش 

خواهانه و انقالبی جامعه های آزادیتحرکسلسله  است و جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان سر

 جهانی و منطقه به شدت در معرض این نگاه و اندیشه است.

 جهانی شدن

در واقع جهانی شدن  .ای است که امروز در بسیاری موارد با آن روبرو هستیمجهانی شدن واژه

اجتناب است به طوری عجیب در زندگی افراد یک جامعه در هر سطحی قابل مشاهده است. امری 

 اشد.بشناسد و به سرعت در حال نفوذ در سراسر دنیا میطوری که هیچ حد و مرزی نمیه ناپذیر ب

ه دو دوران مدرن ب"وی معتقد است که  ؛باشدیدنز قابل توجه میگدر این رابطه نظریه آنتونی 

واقع که در  دکنتقسیم می را" شودآغاز می 61و مدرنیته متاخر از دهه  61دوره مدرنیته اول دهه 

پردازد. که مقصود از مدرنیته متاخر همان به ارایه تبیین درباره انتقال جهان از سنتی به مدرن می

 جهانی شدن است که به اعتقاد وی مبحث جامعه شناسی امروز دنیاست.

جهانی شدن شبیه به فرآیندی است که در آن هر روز تعداد بیشتری از مردم در شرایطی زندگی 

ادهای از نهنشأت گرفته شوند که که در آن با نیازهای جدیدی در زندگی روزمره روبرو می کنندمی

در اصل جهانی شدن این حس را در افراد  آید.که در اثر جهانی شدن بوجود می ،جدیدی است
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نزدیکی و کوتاه شدن باعث  آورد که دنیا دائماً در حال کوچک شدن است و این کوچکبوجود می

بایست بنابراین ما در دنیای کنونی در شرایطی قرار داریم که می ها به مرور زمان است.فاصلهشدن 

همه مردم به طرز تفکیک و رفاه در مورد آن از آگاهی نسبی برخوردار باشیم. چرا که زندگی روزمره 

ا واژه بناپذیری با مسایل جهانی پیوند خورده است. از لحاظ فرهنگی جهانی شدن در زبان فارسی 

های در گفتمان -2 مثل توپگرد  -1است: رفته است. که برای این صفت سه معنی یاد شده  بکار

 کلی یا جهانشمول. -9برگیرنده کره زمین و اصوالً سراسر جهان 

جهانی شدن از دیدگاه اندیشمندانی که بر اقتصاد تاکید دارند این پدیده را ادغام شدن بازارهای 

نگ فرهکار و  گذاری مستقیم و جابجایی سرمایه، نیرویای بازرگانی و سرمایههزمینه جهانی، در

حاکمیت و  گروهی دیگر جهانی شدن را از پیامد آن بر داری آزادی بازار است.چارچوب سرمایه در

ه فراد با توجااین دسته از نگرند و از نظر المللی، یعنی دولت ملی میتعریف بازیگر اصلی پهنه بین

ورود بازیگران تازه از جمله افراد حقیقی و حقوقی،  تکنولوژیک و -های فراگیر ارتباطیگونیبه دگر

یادی ز مقداردولت تا المللی، نقش المللی و سازمان ملل، به عرصه بینهای بینها و سازمانشرکت

 المللی نیستند، و در عوضرنگ باخته است، بطوری که تصمیم گیرندگان نهایی در عرصه بین

 11دهه  ات المللی حاکم است.گیری بر پیوند میان واحدهای نظام بینای از پلورالیسم تصمیمگونه

بعد از جنگ  -1: دلیلچند رفت به روند ادغام و وابستگی اقتصادها به یکدیگر به کندی پیش می

ایجاد بلوک شرق  -2مخرب جنگ  های حمایتی جهت از بین بردن تاثیراتجهانی دوم و سیاست

انی جه اقتصادی شد. یرنگ شدن مرزها زی که سبب پرینحاکم شدن تفکرات ک -9سوسیالیستی 

پذیری نرخ ارز و انعطاف -1آن هم:  سرعت زیادی به خود گرفت که دلیل 11شدن بعد از دهه 

عقب نشینی  -2( 1344ها در مقابل دالر و طال )فروپاشی نظام نرخ ثابت مبادله بر مبنای ارزش پول

اتخاذ  -9 مداخالت در مکانیسم بازارهای جایگزینی واردات و کاهش ها از سیاستدولت

 -6 رفع موانع تجاری -5. کاهش هزینه حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات -4 گراهای برونسیاست

 -8 نظام سوسیالیستیجنگ سرد و سقوط  پایان -1 گذاری خارجیها از سرمایهحمایت دولت

بعد از آزاد شدن اقتصاد  باشد.دن زمین که نیازمند راهکارهای جهانی میعواملی همچون گرم ش

گذاری خارجی رشد اقتصادی باالتر رفته مثل کره، تایوان، رفت که به دلیل افزایش سرمایهانتظار می

اددانها البته برخی اقتصعمل کنند.  دهند،کاهش  اند فقر رااند و توانستهموفق بودهکه ... و هنگ کنگ

نها در و جسارت آ اگرمعتقدند این مساله بخاطر آزادسازی اقتصاد نبوده بلکه بخاطر سیاست برون

 .های موجود بوده استاستفاده از موقعیت
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 امنیت ملی 

... از دید قرآن کریم این واژه به و امان بودن، آرامش و آسودگی امنیت یعنی ایمن شدن و در

وسیع کلمه  باشد. در معنایومی سرزمین اسالم میمعنی ایمنی از ترس و وحشت و ایمنی عم

گویند و از لحاظ سیاسی هر وقت کشوری از امنیت، مصونیت حقوق هر فرد از هر نوع تعرض را می

ست انسبی و ذهنی  امنیت امری نمایند.ثبات داخلی برخوردار باشد آن را دارای امنیت تلقی می

های تحصیل شده و در معنی ید نسبت به ارزششود آن را عدم وجود تهدو در معنی عینی می

این چیزی که در  ها مورد هجوم واقع شوند.ذهنی عدم وجود ترس نسبت به این که این ارزش

تعریف قابل تشریح است این است که امنیت امری است نسبی، یعنی هرگز امنیت مطلق و به 

اینکه احتمال دارد  نیصورت صد در صد قابل دست یابی نیست همچنین امری است ذهنی یع

کشوری از هرلحاظ از امنیت نسبی هم برخوردار باشد ولی بخاطر عواملی مردم احساس ناامنی 

 نمایند. یکی از این عوامل جنگ روانی دشمن است.

 ملی، از ملی و امنیت ترکیب دو واژه مفهوم جدیدی است که به طور عمده بر تهدید امنیت

بعدی شده و بعد از جنگ جهانی دوم امنیت ملی چند  وار است.ها استهای نظامی علیه دولت

 تگیرد. در تعریف امنیمی های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در برجنبه

 هایارزشملت در حفظ ملی اختالف نظر وجود دارد و این اصطالح در دایره المعارف علوم توان یک 

دهد از دیگر دستیابی به شرایطی است که به یک کشور امکان میاجتماعی تعریف شده، تعریف 

اه پیشبرد رامان باشد و در  تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در

امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از 

ی و پایدار اصلهای نخستین ملی با هر تعریف و نگرشی از هدف . امنیتدرمداخله بیگانگان گام بردا

 یتالمللی مفهوم امنبا دگرگونی مسایل بین شود.المللی شمرده میهای ملی در سامانه بیندولت

گران ملی بازیمفهوم امنیت دچار دگرگونی شده است و اگر در گذشته مساله نظامی بر  ملی نیز

روشدن نیازهای جهانی مسایل عمده دیگری و  سایه افکنده بود با زیر صحنه سیاست جهانی

 ند.کنامنیت ملی بازی می همچون امور اقتصادی و مسایل زیست محیطی نقش بسیار مهمی در

 امنیت ملی پیامد جهانی شدن بر

ملی را پشتیبان یک ملت از یورش  های اقتصادی که استنلی هافمن امنیتدر پرتو دیدگاه

آغاز  است، بهکننده بیرون  های اقتصادی آن از جریانات ویرانفیزیکی و محفوظ داشتن فعالیت
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رگون المللی و دگامواج وابستگی دوسویه اقتصادی و گشوده شدن مرزهای ملی بازیگران پهنه بین

در  کنندیاد می المللی آنها که شماری از آن به نام امواج جهانی شدنشدن ماهیت پیوندهای بین

خصوص امنیت ملی نظرات جدیدی پدیدار گشت. توسعه اقتصادی که زمانی تنها راهبرد رهایی از 

 آمد خود به پیدایشمی های دستیابی به امنیت پیش روی انسان قرن بیستم به شماردشواری

های زیادی در زمینه زیست محیطی، اجتماعی، رفتاری، سیاسی، اقتصادی ختم شد. تالش ناامنی

 امنیت و رود. پیوند میانآن رسالتی جهانی در پاسداری از امنیت به شمار می چیرگی بربرای 

جهانی شدن یا به دلیل نو و تازه بودن پدیده جهانی شدن و یا به دلیل پیچیدگی و ناروشنی در 

خود و پیامدهای شود. جهانی شدن با رویه گوناگون برداشت امنیت هست، به وضوح دیده نمی

گیرد. می ای از امنیت را در بربه امروز داشته است، معنای ویژه که در دادوستدهای بشر تا ایگسترده

در سیاسی حاضر  را به ناامنی برای بسیاری از بازیگران برخی از اندیشمندان این حوزه آن

های هایی به دلیل کاستیکند. چنین ناامنیالمللی بازشناسی میهای سیاسی بینترازمندی

ن نخستی است. ی در سامانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان سوم بیشترساختار

ه شدن بها و رفتار کشورها جلوگیری از جنگ است. جهانینمود جهانی شدن در پیوند میان دولت

اشت برددگرگونی زیرا  ای در زندگی اجتماعی فراهم نکرده است.کلی امنیت خرسند کننده طور

ای از مسایل اقتصادی و اجتماعی و زیست ای که آمیختهنها نظامی به مقولهامنیت از مفهوم ت

ران بازیگوابستگی دو طرفه  محیطی در کار بوده است، با کاهش تهدیدات نظامی خارجی که با

یابد و وابستگی دوطرفه المللی ایجاد شده همواره امنیت ملی کشورهای جهان افزایش نمیبین

 کاهش داده است. جهانی گرایش به جنگ را

وی معتقد است امنیت واحدی جهت انعکاس  .داندامنیت را امری نسبی می ،باری بوزان

 قرار باشد که در مقابل آنهای موجود در طرف دیگر است میها و حاوی تمایالت و ترستوانایی

اکم ح توان بدون در نظر گرفتن مقتضیاتدارد. از این جهت بررسی امنیت ملی یک کشور را نمی

المللی امنیت که نوعی وابستگی متقابل را در بردارد، امکانپذیر دانست. او سه سطح بر الگوی بین

ای ، منطقهلالملکه به ترتیب مصرف سطوح بین ؛کند: سطح باال، میانه و سطح پایینپیشنهاد می

های اریالملل است. در همکای زیرساخت امنیت بینو ملی هستند، از نظر وی امنیت منطقه

ود خارجی خ های داخلی وملی، باید بتوانند ارزیابی صحیحی از میزان توانایی ای هر دولتمنطقه

داشته باشد و در راستای تحقق آن، علل و عوامل تهدیدهای بالقوه و بالفعل در داخل مرزها و نیز 

قالب ارزیابی  درای های منطقهفراسوی مرزها را مورد شناسایی قرار دهد و طبیعی است همکاری
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پیوند، این یک حقیقت است که ها و شناخت علل و بروز تهدیدها به وقوع میدرست توانمندی 

حفظ منافع  کند، ائتالف برایای بعنوان الزامات آن منطقه عمل میمنافع ملی که در هر منطقه

جهانی و ضروریات  هایسازد. از منظر چنین انگیزهآور میمنطقه را در دنیای سیاسی جدید، الزام

رایی گنوعی منطقه ای برای دستیابی بهای است که حل و فصل مناقشات سرزمینی، مقدمهمنطقه

 (18:1981)بوزان،. وپلتیک نوین جهانی شده استئاست که مناسب الگوی ژ

 ایرابطه عملیات روانی و جنگ رسانه

جدیدی نیست فقط به واسطه آنچه که امروزه به عنوان تهدید نرم مطرح شده است، موضوع 

برجسته نموده  های جنگ نرم خود را به صورت بارز و شفافای، زمینهگستردگی سلطه رسانه

اش همواره نتایج جنگ را مبتنی بر برتری بیشتر با کمترین است. یعنی بشر در الگوهای ذهنی

 ارتباطات ر فن آوریهای قابل توجه دکرده است. پیشرفتهزینه و امکان سطح درگیری، اتخاذ می

ید. شدت بخشهای تبلیغ و اشاعه فرهنگ غرب و وقوع تهدید نرم را بویژه ماهواره و اینترنت، زمینه

اینترنت و رایانه، از  ای به جای استفاده مناسب و علمی ازشود که عدهامروزه گاهی مشاهده می

یشتر اوقات خود را با آن به عنوان یک وسیله تفریحی جهت گذراندن وقت استفاده کرده، ب

ر گذرانند. دمیهای مستهجن سایت نویسی یا سراغ گرفتن ازای، چت، وبالگهای رایانهبازسازی

اسالمی ایران  ای در سر تا سر جهان، خاک جمهوریهای ماهوارهحال حاضر تعداد زیادی از شبکه

کانال تلویزیونی به  211بیش از  ها تااند که بر روی برخی از این ماهوارهرا تحت پوشش قرار داده

 ( 48، 1982: بهار 21شماره  گردد. )فصلنامه راهبرد،طریق دیجیتال پخش می

گر این کنند. اشبکه رادیویی و تلویزیونی در آمریکا علیه ایران برنامه پخش می 111اکنون هم 

 )حکیم، کنند.میمیلیون دالر هزینه  11ساعت برنامه پخش کنند ساالنه  2ها روزی شبکه

استفاده از ابزارهای نرم سلطه در تعیین الگوی رفتاری آمریکا با سایر کشورها، همواره از  (4:1981

مقامات آمریکایی  منظر دخالت در امور داخلی آنها قابل مطالعه است. بر اساس چنین وضعیتی،

الش ورند و در این روند، چالمللی فراهم آط مبتنی بر تسلط را در سیاست بینتالش دارند تا شرای

ریزی طرحر د شود.ترین تهدید امنیتی محسوب میطلبی استراتژیک به عنوان اصلیناشی از سلطه

شود. دفاعی و استراتژیک ایران، الگوهای رفتاری آمریکا به عنوان تهدیدات امنیت ملی محسوب می

لمللی ابینی هااز سازمان ن استفادههای قدرت نرم، همچواستکبار در تهدید نرم آمریکایی از مؤلفه

های های مختلف نظیر شبکهای در حوزهرسانه-وانیجهت محدودیت سازی فزاینده، اعمال جنگ ر
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جهت ترویج  تحقیقاتی(آموزشی و های تلویزیونی و اینترنت و استفاده از بازیگران غیر دولتی )بنیاد

ا، خط هگیرند. امروزه رسانهرمانی مدنی بهره میسکوالریسم، فرهنگ آمریکایی و نهایتاً ایجاد ناف

  شوند.های سیاسی محسوب میمقدم جنگ

توان گفت از جمله ممیزات قدرت نرم، مردمی بودن و غیر رسمی بودن آن است. در مجموع می

مستلزم ه نماید ک تواند تولید گفتمان سازگاری با افکار عمومیبه عبارت دیگر، قدرت نرم، زمانی می

های قدرت سخت، در شرایط و ها و امر و نهیقدرت سخت نباشد و بتواند به دور از محدودیت

ار عمومی افکخود را به  ای و فراملی نماید و با سهولت، پیامفضای آزاد، تولید گفتمان محلی، منطقه

ید با اشود را نبجهانیان برساند. نکته قابل توجه، آن است که قدرتی که از این طریق حاصل می

ی فرهنگی( به معنا عوام گرایی و تولید عوامانه گفتمان، اشتباه گرفت، بلکه قدرت نرم )قدرت

: 1968تخصصی کردن، علمی کردن و عقالنی نمودن حوزه قدرت در همه عرصه هاست. )مشفق، 

4)  

 ای علیه ایران جنگ رسانه

، نگیزه تغییر وضعیت این کشورالمللی و نیز ابا توجه به اهمیت و جایگاه ایران در سطح بین

ته آن قرار گرف هاست که در دستور کار کشورهای معاند باای بر علیه این کشور سالجنگ رسانه

ای فارسی زبان، اینترنت، ماهواره های ماهوارهاست. رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور، تلویزیون

در خط مقدم  شود؛ همه و همهشر میو حتی نشریات فارسی زبان که در خارج از کشور چاپ و ن

رادیو به زبان فارسی برای ایرانیان و سایر  92جبهه جنگ علیه ایران قرار دارند. هم اکنون بیش از 

را میلیون نفر  151شود مخاطبانی در حدود کنند و گفته میفارسی زبانان جهان برنامه پخش می

سایبر  فضای ت اینترنتی بر روی شبکه جهانی وها دارای سایدهند. بسیاری از این رادیومی پوشش

  باشد.ها در طول شبانه روز موجود میوبالگ بوده، اخبار پخش شده بر روی این وبالگ

های کالنی را های به اصطالح مدنی در ایران ساالنه بودجهآمریکا برای حمایت از فعالیت

 :1913)محمدی، دهد.زبان قرار می های تلویزیونی فارسیتوسط کنگره تصویب و در اختیار شبکه

نکته قابل توجه دیگر ایرانیان مقیم آمریکا ابزار مناسبی برای تخریب حاکمیت اسالمی ایران  (123

یایی )ضشوند. می طلب ایرانی حمایتهای سلطنتها از سوی گروهروند این تلویزیونبه شمار می

 های جنگولوژی جدید ارتباطی، یکی از شیوههای چندمنظوره از تکنبرداریبهره (282:1919پرور،

 5شود. با وجود اینکه تعداد کاربران ایرانی اینترنتی کمی بیش از ای علیه ایران محسوب میرسانه
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میلیون نسخه  9تا  2میلیون نفر است اما مقایسه این رقم با مجموع تیراژ مطبوعات کشور که بین  

 مخاطبان قابل توجهی را بهاند توانسته فارسی زبانهای اینترنتی دهد که سایتاست نشان می

شود چیزی نیست که در میلیون نفر تزریق می 5خود جلب کنند، یعنی آنچه که به اذهان این 

  شود.که در فضای سایبر تولید می کنترل حاکمیت ایران باشد و این همان تهدیدی است

 ای بر امنیت ملی ایران تأثیر جنگ رسانه

بندی خود از نظر فرهنگی، کشورهای دنیا را به دو دسته کشورهای در تقسیم "روزناجیمز "

دهد، ادامه می ( روزناRosena,1969.129) کند.پذیر تقسیم میپذیر فرهنگی و غیر رسوخرسوخ

سوب پذیر محباشند که جزو کشورهای رسوخکشورهایی از نظر ساختاری چند پاره و ایدئولوژیک می

در این نوع از پذیر فرهنگی قرار داد. توان در زمره کشورهای رسوخاز اینرو ایران را میشوند. می

بود. در ای، ابزاری مناسب در جهت نابودی حاکمیت خواهد کشورها جنگ روانی و رسانه

آورند. )سیف بندی دیگری، ایران را جزو کشورهای نفوذپذیر متنفذ به حساب میتقسیم

هایت نایران و در  ها بر جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگیراین، تأثیر رسانه( بناب111:1984زاده،

 توان در یک تحقیق یاجانبه است و اصالً نمیحاکمیت دولت، نیازمند یک بررسی و تحقیق همه

ها در رسانهاز تأثیر  اندازیتواند چشممقاله به آن پرداخت ولی در عین حال، این بحث خود می

ردیدها، ها، تها، دودلیدر ایران را ترسیم کند. جهان امروز جهانی، انباشته از سرگشتگی تولید بحران

آید ای به اجرا درمیها و سؤاالت جدید است و آنچه در مقابل چشمان طنین رسانهقطعیتعدم

 «.تصویری از واقعیت است» واقعیت نیست بلکه 

  "امنیت اخالقی "در ایران و چالش  رواج فرهنگ غربی

شود آثار ناگواری در های غربی تولید میهای صادراتی که عمدتاً با اهداف خاص دولتبرنامه

 جهانیعنوان فرهنگ  گذارد در این صورت فرهنگ غربی و آمریکایی که از آن بهمردم به جای می

نکه آای خصوصاً به دلیل شود جای نگرش سنتی و ارزشی را خواهد گرفت. تلویزیون ماهوارهیاد می

دار یدانمهایی که برنامهتغییر کرده است دسترسی به  "دیجیتال"به  "آنالوگ "سیستم آن از 

نت تر شده است. اینترباشد، بسیار آسانمی"فاکس نیوز"و  "و بی بی سی "سی ان ان"اصلی آن 

انی در میزاکنون به  ای ندارد، این وسایل همهای ماهوارهنیز در این زمینه دست کمی از برنامه

ایران نفوذ کرده است که اثرات فرهنگی آن در پیروی شهروندان ایرانی از مدهای مختلف لباس، 

در این خصوص نیز  های معروف هالیوود نمایان است. موسیقیموی ورزشکاران غربی و هنرپیشه
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ر د درسنظر می جای خود را دارد. رواج چنین فرهنگی در ایران چنان سرعتی به خود گرفته که به

لسفه ها با فپوششها و مدل لباسشود. زمانی که استفاده از این  "فرهنگ غالب"آینده تبدیل به 

های امنیتی که بر پیکره حاکمیت درونی آن آمیخته شود مشکل دو چندان شده، جدای از هزینه

معنوی باعث کاهش قدرت و انسجام های شود اثرات مخرب زوال فرهنگ و ارزشتحمیل می

 هم خواهد شد. ملی 

 بحران هویت

در جوامع غربی دسترسی مردم به اطالعات آزاد، و سه ویژگی آن، یعنی حجم زیاد، سرعت باال 

د. کنمیفراهم  و تنوع و گوناگونی، موجبات بروز نوعی بحران هویت را به ویژه برای نسل جوان

شی، بخ در مبحث هویتکند، بخش خودنمایی می بخش و معنا مباحث فرهنگی به دو شکل هویت

اب ها به حسانسانهدیگر  های اجتماعی در مقابلها ابزاری برای باز تعریف فرد انسانی و واحدرسانه

آید. انسانی که به مقتضای دستاوردهای تکنولوژیک در حوزه تمدنی، با ناامیدی در جستجوی می

ه آن برد، تا شاید به وسیلمی پناههای نامفهوم ها و نمایشنامهیافتن شبح خود، حریصانه به فیلم

  (39:1989)سیف زاده،هویت گمشده خود را پیدا کند. 

داند. می "ناکارآمدی"و  "مشروعیت"های ینه بحرانبحران هویت را پیش زم "لوسین پای"

فرهنگی  فصای ( نفوذ سریع و گسترده وسایل الکترونیکی در کنار بسته بودن111:1985)ساعی،

ها و هرسان ست تا تغییر هویت در میان جوانان ایرانی بسیار زودتر حادث شود.کشور سبب شده ا

اند که باعث تغییر الگوی مصرف در تعدادی بطورکلی محیط سایبر وضعیت جدیدی را بوجود آورده

  از جوانان شده است.

 های مخالف داخلی تجهیز گروه

های مخالف های بیگانه، گروهشبکه ها وگذاری برای رسانههای سرمایهاز مهمترین نشانگاه

ای نیروهسازماندهی دهی و تجهیز و های بیگانه اقدام به خطداخلی است در شرایط بحرانی رسانه

های چند سال گذشته قابل توجه بوده است. های بارز آن در بحرانکنند که نمونهاپوزیسیون می

مخالفین دادن آن با های ضد انقالب در خارج از کشور و پیوند ایجاد وحدت رویه کلیه جریان

 ای که توسط آمریکا به صورت جدی در حال پیگری است. داخلی از جمله اقدامات رسانه

ا به هها و کنترل ناپذیری آناین رسانههای جمعی و افزایش میزان دسترسی به سترش رسانهگ

د پذیرفت بایترین ابزار تهدید نرم مد نظر قرار داد. یمن گسترش تکنولوژی را باید به عنوان اصلی



 

 11 

ان
ایر

ی 
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
ی

 مل
ع 

ناف
و م

ت 
منی

ر ا
ن ب

شد
ی 

هان
 ج

ت
یرا

تأث
 

 .که با رفع تهدید نظامی بر علیه ایران، نوع و ماهیت تهدیدات نیز متنوع و دگرگون شده است 

اعه تبلیغ و اش هایهای قابل توجه در فنآوری ارتباطات بویژه ماهواره و اینترنت، زمینهپیشرفت

ها و امکان اشاعه و فرهنگ غرب و وقوع تهدید نرم را شدت بخشیده است. افزایش روز افزون رسانه

رد. کهد خوا ترویج فرهنگ لیبرالی در کنار محیط بسته فرهنگی ایران آسیب وارده را دو چندان

ی، تاثیرات المللهایی با گرایشات فکری بینرسانی غیرقابل کنترل، بحران هویت، ظهور انساناطالع

یکا ای آمررسانهاستراتژی های مخالف داخلی از جمله تهدیدات ناشی از اقتصادی، سوء تجهیز گروه

 امه دقیق از سویشود. نبود یک برنامه منسجم فرهنگی، نداشتن طرح و برندر ایران محسوب می

آموزشی کشور،  -فرهنگیهای نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و وزارت علوم و سایر

گری دولت بر دهد. تصدیهای غربی را افزایش میاز جمله دالیلی است که تاثیر تهاجم رسانه

ک سو نولوژی از یو صنعت تکارتباطی  ای و فقدان تکثرگراییهای جمعی در کنار فقر رسانهرسانه

-های فرهنگی جدید و طبقات اجتماعی نوظهور و عدم تطبیق تصمیمو تولید مطالبات و نیازمندی

ای هعرصه را برای یکه تازی رسانهدیگر،  گیری در محیط فرهنگی با محیط عملیاتی از سوی

های برنامه ارتباط جمعی بیگانه و متعارض با رژیم مهیا کرده است. به عنوان نمونه عدم تطبیق

و تولیدات  ایهای ماهوارهنفوذ شبکهباعث افزایش تلویزیونی استانی با فرهنگ بومی برخی مناطق 

ریزی یک گفتمان فرهنگی جدید مبتنی بر فرهنگی بیگانه شده است. باید اذعان داشت که طرح

زیون های تلویارتباط جمعی، تطبیق برنامههای رسانه های اجتماعی نسل جوان، گسترشنیازمندی

ای با ضروریات و الزامات های کشور، هدفمند کردن تولیدات رسانهاستانی با فرهنگ بومی استان

ان، اتکا انتفریحی برای پر کردن اوقات فراغت جوایجاد مراکز  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور،

 های غرب به ویژه آمریکا ضروریایران برای تعدیل تهاجم فرهنگی رسانه -به فرهنگ اصیل اسالمی

  رسد.به نظر می

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

حفظ وضع موجود در روابط  تاکتیک یا روشی برای هکه در اصل به منزلزدایی اعم از اینتنش

ود، در تلقی شملی و یا هر دو  الملل به کار آید و یا به مثابه سیاستی در جهت تأمین منافعبین

چه در ماهیت و چه در اجرا دستخوش تغییراتی بسیار شد؛ با این همه،  1331تا  1361های سال

جلوگیری  ضرورت -1مفهومی و هم از بُعد کارکردی از اصول زیر پیروی نموده است.  ههم از جنب
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-ضرورت جدی حفظ باز -9کیضرورت پرهیز از برخوردهای ایدئولوژی -2ایهای هستهاز درگیری

صرف نظر کردن  -5امتیازها  هافکن جهت دستیابی یک جانبهای اختالفرد تمام تالش -4ندگیدار

تفاهمات و رفع سوء  -1داری متقابل در تمام مسایل رعایت خویشتن -6جویی از ادعاهای برتری

گرایی سیاسی و اقتصادی در تالش برای تحقیق کثرت -8و دیپلماسی  اختالفات از طریق مفاهمه

  سطح جهانی.

 المللیهای بینمولفه

جانبه با سایر کشورهای جهان مجبور ای که ایران را به همکاری همهدر کنار عوامل درون جامعه

ن دنبال کالسطح خرد و  المللی و منافعی که بازیگران اصلی آن درساخت، سنخ و ماهیت نظام بین

ینه ای دارد. در این زمهای سیاست خارجی کشورها تأثیر تعیین کنندهاولویتکنند، در تعیین می

  توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 موقعیت ایاالت متحده آمریکا در عرصه جهانی  -الف

بین رفت اما ظهور کشورهای  با فروپاشی شوروی، خطر حضور نظامی ابر قدرت شمالی از

رو به رو هستند،  های مختلف هویتی، اقتصادی و اجتماعیراندر مرزهای شمالی با بح« ایذره»

 ها بیشتر به خاطر حضورتهدیدهای امنیتی جدیدی را متوجه ایران ساخته است. در واقع این تهدید

مریکا آجنوبی  هدر حوزو نظامی آمریکا در این کشورهاست. مستقیم و غیرمستقیم سیاسی، مالی 

  و تحت فشار قرار دادن ایران برخوردار است.از امکانات بیشتری برای تهدید 

 شورهاک ها، فروش تجهیزات بسیار پیشرفته نظامی به اینهای نظامی، تغییر رژیمایجاد پایگاه

 خلیج فارس و شمال هو تبیین الگوهای توسعه آنها، در نوع و ماهیت روابط کشورهای عربی منطق

و  مرزهای غربی آفریقا با ایران بسیار مؤثر بوده است. این وضعیت در مورد همسایگان مسلمان در

 هشرقی کشور نیز صادق است. به عبارت دیگر با فروپاشی شوروی ایران از چهار طرف در محاصر

در گسترش اسالمی ای آمریکا قرار گرفت. بدین خاطر الزم بود که جمهوری هم پیمانان منطقه

روابط خود با کشورهای همسایه، به شرایط جدید بوجود آمده توجه داشته باشد. تأمین امنیت و 

های گرگونیدالمللی و بازیگران اصلی آن دارد و شدیداً از منافع ملی ارتباط تنگاتنگی با نظام بین

گان همسای دادن روابط خارجیآمریکا در شکل  هنظام متأثر است. حال اگر بپذیریم که ایاالت متحد

بازیگر فت که پذیرای دارد، این واقعیت را نیز باید کنندهایران، بویژه ترکیه و پاکستان نقش تعیین
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آمریکا به صورت غیر مستقیم از طریق همسایگان بر فرآیند  هالمللی، ایاالت متحداصلی نظام بین 

 گذارد. یر میگیری و اجرایی سیاست خارجی و امور داخلی تأثتصمیم

 انقالب در تکنولوژی ارتباطات و اطالعات -ب

نظم  هایی کهدهد که در فرایند تحوالت تاریخی، قدرتالملل نشان میبین تاریخ روابط همطالع

ه کشورهایی ک اند وها مسلط شدهاند، بر سایر قدرتسیاسی و اقتصادی جهان را در اختیار داشته

ند. به دیگر اپذیری بودهاند، محکوم به نابودی و یا سلطهنظامی نداشتهگونه توانایی سیاسی و هیچ

وند نظامی در ر سخن، قدرت مسلط جهانی کشوری است که با در انحصار داشتن منابع اقتصادی و

 کند. ای را بازی میکنندهالمللی نقش تعیینگیری مسائل بینتصمیم

ور های صرفاً نظامی به منظبه منابع اولیه و تهدیداندازی الملل، دستدر شرایط فعلی نظام بین

شدن جهانی  هوجودیِ سلطه و زیر سلطه اعتبار خود را از دست داده و محوریت پدید هحفظ رابط

استوار  -که حتماً از تکنولوژی تسلیحاتی پویا تر است -بر استفاده از تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی

رنت اینتماهواره، فاکس،  ای ارتباطی و اطالعاتی، چون تلویزیون،است. امروزه تولید و صدور ابزاره

ها اختراع فنی دیگر کل جهان را در برگرفته است. جدید فضایی و رادیویی و ده هو ایجاد شبک

نابع مبخش اعظم  این ابزارها در آمده و ههای تولید کنندبازرگانی کشورها نیز به کنترل شرکت

شود. همان طوری که قبالً گفته شد، عنصر محوری جهانی وسایل می ملی صرف تأمین تحمیلی این

ار و اطالعات بر افکسریع  شدن را تولید و فروش تکنولوژی ارتباطات در اسرع وقت و تاثیرگذاری

ی، بدین ترتیب هر دو محیط امنیتدهد. قتصادی شکل میهای نخبگان سیاسی و فرهنگی و ااندیشه

سیاست خارجی از و اجرای  گیریوابط خارجی، بویژه فرآیند تصمیماعم از محیط داخلی و یا ر

  جهانی شدن اقتصاد و تجارت الکترونیکی کامالً متأثر است.

 وابستگی متقابل  -ج

ای ههای سیاست خارجی و صنعتی به کشورجهانی شدن از یک طرف با دیکته کردن استراتژی

وی سگذارده و از ازی جامعه بشری بر جای سبه اصطالح در حال توسعه تأثیری جدی بر یکسان

ای ه تر کردن و مهمتر شدن نقش سازماندیگر موجبات گسترش دیپلماسی چند جانبه و بزرگ

جمله جهانی از  هجامعهای سیاسی و المللی را فراهم نموده است؛ به نحوی که در تمام واحدبین

ی مؤثر و چند ها و رفت و آمدهاالب مالقاتالمللی در قایران در شکل دادن به هنجارهای نوین بین

بویژه در  تواندیالکتیکی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را می هاند. این رابطجانبه صاحب نقش بوده

 اخیر به خوبی مالحظه کرد.  هروابط کشورها در دو ده



 

 14 

صلنامه 
ف

ی، سال سوم
ت منافع مل

مطالعا
، شماره 

یازدهم، بهار 
1931

 

ها ها، ارزشها و هنجارهای ملی در مقابل سیاستالبته این واقعیتی است انکارناپذیر که ارزش

ای گرایی وسیلهالمللی از مقاومت کمتری برخوردارند. امروزه لیبرالیسم و قانونو هنجارهای بین

ه اگر ای است کالملل نیز به گونهاست برای کسب و باال بردن اعتبار کشور. وضعیت نظام بین

شود،  شناخته ای به رسمیتکشوری بخواهد به عنوان حتی یک قدرت کوچک و یا بازیگری منطقه

های جهانی شدن را با اکراه و اجبار بپذیرد. بنابراین ناگزیر است در امور داخلی و روابط خارجی، فرم

رزد، ومیقانونی اصرار  زند و بر ضرورت تحقق نهادهای مشارکتگرایی میکشوری که دم از قانون

روی از بلکه مجبور است با پی کننده پیروی کند،تواند ازسیاست خارجی انزواطلبی و یا تحریکنمی

  اید.تر و صلح آمیزتر کمک نمسیاست همزیستی و گفتگوی متقابل به ایجاد یک جامعه جهانی امن

 توان به وابستگی متقابل پی برد. درعد مالی نیز با تأمل در نقش نفت و تجارت خارجی میدر بُ

خیر ایک قرن  نعتی جامعه ایران درترین عامل انباشت سرمایه و توسعه صواقع دالرهای نفتی مهم

شود. متقابالً منابع نفتی ایران در تأمین انرژی نظامی بین المللی و توسعه صنعتی اروپا محسوب می

زمینی، در  و ژاپن نقش مهمی به عهده داشته است. دولت برای کاهش وابستگی به منابع زیر

نفتی اختصاص غیر صادرات کاالهای  هوسعهای خود را به تای از فعالیتهای اخیر بخش عمدهسال

داده است؛ اما توسعه صادرات کاالهای غیر نفتی عالوه بر ضرورت رعایت مسائل کیفی و کمّی 

 است. به عبارتو پایدار بسیار، نیازمند ثبات سیاسی در داخل و تعقیب روابط خارجی منطقی 

از  قید و بندهای نظام جهانی، مستلزم دیگر، رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به نفت یعنی رهایی از

ی های تجارهای موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه و پایدار با طرفبین بردن تنش

  ایران است.

و در  المللیجهانی شدن موجب پیدایش متغیرهای جدیدی در محیط بین هنتیجه اینکه پدید

وسعه تدر حال  الزم است کشورهای به اصطالح های گوناگون اقتصادی و فرهنگی گردیده کهعرصه

 ههای نظم جدید، واکنشی بهنگام و عقالیی ارائه دهند. در دو دهو یا انقالبی با توجه به نوآوری

ال اعمها و با روش یافته و یا در حال توسعههای سیاسی کشورهای مختلف اعم از توسعهاخیر نهاد

 اند. برخی در مسیر پذیرش کامل ترتیباتبرخورد داشتههای مختلف با فرایند جهانی شدن سیاست

د. اندادهسازگاری نشان اند و یا دست کم به تحمیالت و الزامات خارجی جهانی شدن پیش رفته

ای تعداد انگشت شماری از کشورها با فرایند جهانی شدن به شدت مخالفت نموده، آن را توطئه

انی شدن، جه هپدید برخوردهای ایدئولوژیکی و سیاسی بااند و با علیه موجودیت خویش تلقی کرده

اند ] امپریالیسم فرهنگی[. بر نظر کردههایی که این پدیده فراهم آورده صرفاز امکانات و فرصت
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ی و امپریالیستصورت استعماری  های تاریخی، فرایند جهانی شدن چه بهاساس تجارت و واقعیت 

این یا آن واحد سیاسی و یا سازمان و  هو خارج از اراد و چه به صورت امروزی، جهانشمول است

-کند. بهرهمیعلمی را طلب  ریزی شده وموسسه خاص قرار دارد و از همین رو برخوردی برنامه

بینانه در روابط خارجی و امور های واقعآمده از طریق اتخاذ سیاستهای پیشگیری از فرصت

 تالش برای همگونباالخره  داخلی حکومت با شهروندان و داخلی، تغییراتی مدارگونه در رفتارهای

کردن سیاست خارجی و داخلی به معنی پذیرش اجباری فرایند جهانی شدن است. سیاست خارجی 

کند و عناصر سیر میها تنشهای اخیر حکایت از آن دارد که در جهت کاهش ایران در سال

توان شوند. بنابراین میبه موضع دفاعی سوق داده میبازدارنده در روند بهبودی مناسبات، روز به روز 

اصالح اساسی ساختار در روابط و زدایی انتظار داشت که ایران با تعقیب جدی سیاست تنش

اقتصادی و لیبرالیزه کردن امور سیاست داخلی بتواند جایگاه تاریخی و واقعی خود را هم به مثابه 

ر زدایی دبدست آورد. تنشالملل ای در روابط بینهقطمنای و هم یک بازیگر یک قدرت منطقه

های نظری و محدودیتعصر جهانی شدن اقتصاد، ارتباطات و اطالعات، به رغم اینکه با 

ل و های مسائحلتواند یکی از مؤثرترین راهرو است، میهای برخی از نخبگان سیاسی روبهمخالفت

، جهانی شدن همناسب به پدیدواکنشی  همنزلزدایی به مشکالت در روابط خارجی باشد. تنش

منادی دعوت جهان به صلح مبتنی بر عدالت و مساوات است، که بر نهادینه شدن مقررات حقوق 

د الملل تاکیجهانی و حذف زور در روابط بین ای والملل و کاهش تشنج در دو سطح منطقهبین

 دارد. 

 

 های مالی، اقتصادی ایرانواکنش

-جهانی شدن، ملموس هرویارویی جمهوری اسالمی ایران با پدید هچگونگی و نحودر خصوص 

جتماعی ااقتصادی،  های توسعهترین شیوه بررسی در تئوری و عمل، تجزیه و تحلیل اجمالی برنامه

و فرهنگی کشور و سازگاری و یا عدم سازگاری آنها با روند جهانی شدن اقتصاد و به ویژه سیاست 

المللی همچون بانک بین مورد حمایت نهادهای 1968است؛ که انجام آن از سال  تعدیل ساختاری

المللی پول قرار گرفته است. از پایان جنگ عراق علیه ایران، جمهوری اسالمی جهانی و صندوق بین

گرایی کمرنگی را در رفتار الملل، عملایفای نقش غیرمتعهد خویش در روابط بین هدر کنار ادام

 سیاست خارجی خود به کار گرفت. 
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ها را باید بازسازی ساختار اقتصادی و دفاعی کشور هدف اصلی سیاست داخلی در این سال

اس بر این اسدانست که متأثر از انقالب و تحت تأثیر هشت سال جنگ با عراق تخریب شده بود. 

 المللی فراهم آید ویز کشور در منطقه و در عرصه بینآمآمد تا شرایط همزیستی مسالمتالزم می

بود.  صنعتیهای همکاری با کشورهای پیشرفته اول نیازمند به کارگیری سیاست هاین امر در درج

بدین خاطر و به منظور سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و صنعتی داخلی، دولت با توجه به منابع 

  ریزی عمرانی پنج ساله نمود.اقدام به برنامه درآمد و به ویژه منابع درآمد نفتی

رشد اقتصادی را هدف 1916تا  1968های های اول و دوم توسعه اقتصادی طی سالبرنامه

از جمله  اجتماعی -های اقتصادیای از سیاستاصلی خود قرار داده بودند. این برنامه مجموعه

نوسازی بازار بورس تهران، ایجاد  های خارجی، توسعه وخصوصی سازی، تشویق سرمایه گذاری

در زدایی مقررات ها، آزادسازی تجارت،مناطق آزاد تجاری در سراسر کشور، کاهش تدریجی یارانه

یی دولت هادر ارتباط با یک چنین سیاستگرفت. میبخش اقتصادی و کنترل رشد جمعیت را در بر

ر منظوبرآمد و بدین  المللبین تری در حوزه اقتصادایران در تالش برای ایفای نقش مطلوب

داری جهان را در اولویت روند سیاست خارجی سیاست تحکیم بخشیدن به روابط با نظام سرمایه

ی المللبینویژه صندوق  الملل بههای بینها که از سوی نهادخود قرار داد. در هر حال این سیاست

له جمهوری اسالمی ایران تحمیل پول و بانک جهانی به اغلب کشورهای در حال توسعه، از جم

پذیرش  بهیا مجبور  شده بود، توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به صورت کامل پذیرفته شد و

آنها شدند. البته جمهوری اسالمی روند هماهنگ سازی با اقتصاد جهانی را نسبت به سایر کشورهای 

-اقتصادی و خصوصیآزادسازی  فکنون نتوانسته اهدات و تادر حال توسعه با کندی طی کرده اس

توانند علت اصلی میذیل  اجرا درآورد. مسایل ههای دولتی را به طور کامل به مرحلسازی شرکت

اقتصادی باشند: وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش  هعدم موفقیت دو برنامه اول و دوم توسع

کاالهای مصرفی، ضعف اولیه و  نفت، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی، فشار تقاضای واردات مواد

های قانونی صادرات و واردات کاال، های بورژوازی، فقدان امنیت سیاسی و شغلی، محدودیتسرمایه

 های نفتیتداوم نسبی بیشتر سیاست به موازات 1916از زمان تشکیل کابینه آقای خاتمی در سال 

زدایی در روابط سیاست تنش جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، طرحهای پایان ریاستدر سال

 تری برایهای مناسبفرصت ای منجر به ایجادالملل و همبستگی با کشورهای منطقهبین

جمهور جدید در کنار تعقیب رئیس سیاست خارجی نفتی ایران گردیده است. به عبارت دیگر 

ضرورت های اقتصادی قبلی بویژه بر اصول جدیدی در روابط خارجی بر ضرورت ادامه سیاست
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کشور تأکید دارد، ضمن اینکه اجتماعی  اقتصادی و هموزون، پایدار و همه جانب هکمک به توسع 

گذاری در های متعدد در جهت وارد کردن کشورهای خارجی به سرمایهتالش خویش را با مسافرت

  های اقتصادی به کار گرفت.های خارجی در بخشایران و فعالیت شرکت

 هعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از لحاظ ساختار و تدوین با دو برنامقانون برنامه سوم توس

عه قبلی توس هقبلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از لحاظ ساختار و تدوین با دو برنام

ای متفاوت است، به نحوی که بر اصالح ساختار اداری و مدیریتی، سازماندهی اقتصادی به گونه

مهید تانحصارات دولتی، های دولتی به بخش خصوصی، تنظیم ی شرکتهای دولتی، واگذارشرکت

ای ه سیاسی الزم برای تحکیم ثبات و توسعه اقتصادی کشور، استفاده بهینه از توانمندی هزمین

جهانی با بازارهای اهرم اقتصادی و فرهنگی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی، برقراری روابط 

تالش در ای و جهانی و های اقتصادی منطقه، گسترش همکاریکار، سرمایه، خدمات و فنآوری

تکنولوژیکی و آموزشی  ای وهای خارجی در مناسبات سرمایهخارجی و تشویق شرکتجذب سرمایه

مالحظه با جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده است. با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه 

ریزان برنامه سوم توسعه اقتصادی چه ارادی و چه غیر ارادی، جهتی را توصیه شود که برنامهمی

دولت چهار سال اول کند. هر چند که در کنند که به پذیرش اصول جهانی شدن کمک میمی

ملی در اقتصاد جهانی، نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه  آقای خاتمی، دولت در ادغام اقتصاد

گیری نتیجه ایناست ولی  ان، اندونزی و فیلیپین به مراتب کندتر عمل کردهاز جمله ترکیه، پاکست

ای مورد مطالعه قرار دهیم، مالحظه خواهیم کرد که در را اگر با ابعاد عمدتاً فنی، صنعتی و سرمایه

ای و فنی در ایران، سرمایهفعالیت  خارجی، وادار کردن کشورهای دیگر به هجذب سرمای هزمین

المللی، ابراز عالقه به گسترش فرهنگی و تمدنی بین دول، انتقال گسترده تکنولوژی بین کسب اعتبار

های نسبتاً قابل جهانی به موقعیتتجارت ارتباطات و اطالعات، تالش جهت عضویت در سازمان 

های اولیه و در عین حال جدّی و مهمی در هماهنگ کردن اقتصاد ای دست یافته است. قدمتوجه

    جهانی شدن برداشته شده است. هپدید ایران با

 خصوصی سازی صنایع دولتی و کاهش حجم بوروکراسی حکومتی  -الف

جمهوری اسالمی ایران پس از پایان جنگ و ضرورت بازسازی مناطق جنگی بر آن شد تا برای 

 همثاباقتصادی به  سازی و آزادسازیخروج از رکود و بحران اقتصادی ناشی از جنگ به خصوصی

 سازی و واگذاریسیاست تعدیل روی آورد. دولت کوشید با اجرای سیاست خصوصی هدو رکن عمد

قانونی و های چارچوب های اقتصادی به بخش خصوصی و اصالحواحدهای تولیدی و فعالیت
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ذاری گترتیبات سیاسی، موجبات مدرنیزه کردن زیربنای اقتصادی و صنعتی کشور و جذب سرمایه

سازی اقتصاد در خصوصی هآورد. البته باید به این واقعیت توجه داشت که برنام خارجی را فراهم

های در حال توسعه های سلطنت پهلوی اول شروع گردید و در کشورایران به طور رسمی در سال

واحدهای تولیدی تلقی های خصوصی سازی که به عنوان بخشی از یک سلسله فعالیت هبرنام

سازی به اجرا گذارده شده بود. به عبارت دیگر خصوصی 1911اوایل دهه  و 1961گردید در دهه می

ایران با چند دهه تأخیر و با جمهوری اسالمی و کاهش حجم اصولی دولت در امور اقتصادی در 

هیأت  هالمللی و بر اساس مصوبزیربنای اقتصادی کامالً بحرانی جنگ زده و در شرایط انزوای بین

راستای تصمیم هیأت دولت به درآمد. در  به اجرا 1911اردیبهشت ماه  وزیران در جلسه چهارم

شرکت زیر پوشش سازمان صنایع  912سازی واگذار گردید، البته با توجه به اینکه اکثر خصوصی

کارآمد برخوردار نبودند، واگذاری آنها به مدیریت  ملی غیر تولیدی بود، و از امکانات فنی مدرن و

 . نست هدف دولت در جهت افزایش تولید را تأمین نمایدبخش غیر دولتی نتوا

در نهایت اینکه به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی به منظور کاهش حجم تصدی و تقویت 

در امور مردم های بیشتر مشارکت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم شدن امکانات و زمینه

اصالحات ساختاری  1913سوم یعنی در سال حکومتی، دولت موظف گردید در اولین سال برنامه 

جهاد های کشاورزی و وزارتخانه ضروری را در تشکیالت اداری کشور به عمل آورد و با ادغام

سازندگی، صنایع و معادن و همچنین ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و 

اشی نمشکالت  ام چندین باره کارها وتر کردن بوروکراسی اداری، از انجاستخدامی، یعنی با کوچک

  گیری و در نهایت گسترش فساد اداری جلوگیری به عمل آورد.از وجود مراکز متعدد تصمیم

 های مالی بین المللیهای سازمانهای اقتصادی با سیاستهماهنگ سازی سیاست -ب

دی از انقالب بسیار عا المللی از جمله با بانک جهانی قبلهای مالی بینهمکاری ایران با سازمان

کلینتون، رئیس  بیل ادامه یافت، ولی از زمانی که 1911و مطلوب بود و این روابط به نحوی تا سال 

علیه ایران و عراق را به اجرا گذارد، روابط ایران با  1«مهار دوجانبه»جمهور سابق آمریکا سیاست 

 نحوی که اکثر غریبگردید، به درگیری  ای از تعارضات والمللی وارد مرحلههای مالی بینسازمان

های آمریکا بر این بانک با کارشکنی ههای وام ایران از بانک جهانی به خاطر سلطبه اتفاق درخواست

 گیری ازمطالعاتی در جهت بهرهکارشناسی و های فنی، متعددی روبرو شد، در حالی که همکاری

ان های بالعوض به ایری پول و نیز اعطای کمکالمللهای صندوق بینتجارب بانک جهانی و توصیه

                                                           
1-Dual Containtment 
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که نمایندگان اعزامی صندوق 1916سال به طور محدود از سوی بانک جهانی ادامه یافت. در  

المللی پول از ایران بازدید کردند، سیاست اقتصادی دولت ایران را مورد تأیید و تقدیر قرار داده بین

نرخی کردن ارز، بهبود بخشیدن ساختار تجارت یک  هو توصیه کردند که اصالحات در زمین

 خارجی و خصوصی سازی با سرعت بیشتری ادامه یابد. 

( شده W.T.Oبرای پیوستن به گات که مبدل به سازمان تجارت جهانی) 1914ایران در سال 

در سازمان  تر عضو شدنبود درخواست عضویت به عمل آورد. وزیرکشاورزی ایران هر چه سریع

د جهانی زندگی نمای هتوانست جدا از جامعنی تأکید داشت چرا که به اعتقاد او ایران نمیتجارت جها

ه چضرورت دارد هر  اعتنا باشد. بلکههای کشاورزی و صنعتی بیو به تحوالت جهانی در بخش

تر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید تا بدین وسیله بتواند سهم مناسب و در خور سریع

کاهش برای  از بازار جهانی را بدست آورد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باای شایسته

تواند در شرایط مناسب داخلی، کند مینوع محصول تولید می 511بخش کشاورزی که بیش از 

در هر حال عضویت ایران درسازمان  صادرات غیر نفتی به حساب آید. همنبع ارزی مهمی در زمین

مثبتی بر وجوه امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور خواهد داشت و ضمن جذب  تجارت جهانی آثار

بینی شده در اساسنامه این فصل اختالفات پیشحل و خارجی از سازوکارهای  تکنولوژی و سرمایه

های مرزی، اقتصادی، و زیست محیطی با همسایگان حل و فصل سازمان، اختالف خود را در زمینه

در بازارهای جهانی دست خواهد یافت.  کامله الودادیهمزایای اصل دولت  ازنموده و با برخورداری 

های گمرکی، کاهش برخی با اصالح نسبی مقررات صادرات و واردات و تعرفه 11های آخر دهه سال

 ههای شدید در زمینه نقل و انتقال ارز و همچنین توسعکنترلکاهش  های وارداتی،محدودیت

بازرگانی خارجی به ویژه با کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و قفقاز، چین و ژاپن شرایط ورود 

 تجارت جهانی بیش از گذشته فراهم شده است.  ایران به سازمان

 های خارجی سیاست جذب سرمایه -ج

ظامی نمیلیون نفر جمعیت، موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی و توان اقتصادی و  61ایران با بیش از 

تجارت، جریان  شود، ولی از لحاظخاورمیانه محسوب می هقابل توجه یکی از کشورهای عمد

های یا به عبارتی در جزو کشورهای متوسط از لحاظ شاخص 35جمهوری اسالمی ایران در ردیف 

شود که قی میتلتوسعه یافته  المللی کشوریآید. در شرایط فعلی بینتوسعه انسانی به حساب می

ها متکی به منابع زیرزمینی نبوده، از طریق تولید و صادرات محصوالت صنعتی نقش تعیین تن

هایی که از لحاظ تامین  کشور کننده و مؤثری در تجارت جهانی به عهده داشته باشد. بدین خاطر
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های اجتماعی و ایجاد اشتغال کافی ارزی در تنگنا بوده و قادر به رفع اختالف طبقاتی و شکاف

یابند. به عبارت دیگر خارجی میهای سرمایه شند، تجارت خود را در استفاده از منابع مالی ونبا

خارجی عالوه بر استفاده از تکنولوژی، مدیریت و راهیابی به بازارهای  ههدف دولتها از جذب سرمای

است که هر چه کشوری در جذب بدیهی باشد. جهانی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیز می

المللی از قابلیت بیشتری برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهانی و میزان های بینرمایهس

  تر خواهد بود.تر و با اهمیتتأثیرگذاری آن بر روندهای جهانی شدن پر رنگ

های خارجی، گذاریهای دولت ایران در ده سال اول جمهوری از لحاظ جذب سرمایهسیاست

نایی اعتسیاست بی های مالی جهانی روبرو شد. تعقیبمحافل و سازمانبه علل با واکنش منفی 

ها، محدودیت در قانون جذب و حمایت کارخانه هها، مصادرالمللی، دولتی کردن بانکبه نظام بین

 های موجود برای سرمایههای خارجی بی ثباتی سیاسی مستمر و میزان ریسکاز سرمایه گذاری

برنامه  روند. در واقع ازهای خارجی به شمار میبازدارنده در جلب سرمایهگذاری از عوامل اصلی 

دوم توسعه اقتصادی استفاده دولت از منابع خارجی بویژه بانک جهانی برای تأمین مالی برخی 

به  1919سال  میلیارد ریال در 58تأمین مالی خارجی در بودجه  هها شروع شد و در نتیجپروژه

دالر میلیون  122پروژه با اعتبار  51افزایش یافت. جمعاً  1914یال در سال میلیارد ر 911حدود 

-درصد مبلغ پیش 6گذاری واقعی حدود در برنامه دوم مورد تصویب قرار گرفت. ولی میزان سرمایه

 دومهای اول و برنامه گذاری خارجی در طیهر چند که وضعیت سرمایهبینی شده تحقق یافت. 

 جمهوری  های خارجی توسطای از قابلیت جذب سرمایهتصویر مأیوس کنندهتوسعه اقتصادی 

ن المللی ایبین اعتنایی به نظامهای بیگذارد، در عین حال پس از سالاسالمی را به نمایش می

ید. گردوضعیت سرآغاز امید بخشی برای استفاده جمهوری اسالمی از اعتبارات جهانی محسوب می

تشریفات اداری و ارائه از  شود که با حذف بسیاریتوسعه ابراز امیدواری می در قانون برنامه سوم

 91های گمرکی و مالیاتی و یا واگذاری مواد اولیه با تسهیالت و امتیازات مناسب مانند معافیت

سراسر کشور و بویژه در مناطق در گذاران داخلی و خارجی های جلب سرمایهدرصد تخفیف، زمینه

راهم آید. دولت بال فاصله پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، صادرات و واردات آزاد تجاری ف

واردات معاف نمود و انتقال سرمایه و صادرات و مناطق آزاد تجاری را از شمول مقررات عمومی 

گذاران را بر اساس نرخ آزاد ارزی مجاز اعالم نمود. امروزه مناطق آزاد تجاری در اکثر سود سرمایه

با فرایندهای جهانی شدن و به عنوان و همراهی  ورهای در حال توسعه به منظور همگامیکش

هایی برای جذب سرمایه گذاری بیشتر خارجی، ایجاد صنایع صادراتی و دستیابی به پایگاه
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اسالمی تالش نمود از امکانات ایجاد جمهوری  کنند. دولتهای پیشرفته ایفای نقش میتکنولوژی 

گذاران داخلی و خارجی بهره بگیرد و به رغم ه نحو احسن و حداقل در جذب سرمایهمناطق آزاد ب

میلیون دالر  511تا  411مجموع حدود در  1918سال  های مختلف موجود قادر شد تامحدودیت

شود که این مبلغ در سال تخمین زده میی در مناطق مزبور را جذب نمایند. گذاری خارجسرمایه

سرمایه خارجی توسط دولت چه در مناطق میزان جذب درصد افزایش یابد. البته  21تا  1913

آزاد تجاری و چه در مناطق دیگر کشور نسبت به میزان جذب سرمایه خارجی توسط کشورهایی 

ایینی و اندونزی رقم بسیار پکره جنوبی، چین پاکستان، ترکیه،  همچون برزیل، آرژانتین، شیلی،

میلیارد دالر، را به عنوان یکی  11به میزان حدود  1913است و اگر میزان بدهی دولت در سال 

و مشکالت اقتصادی در نظر بگیریم، با وضعیت در حل معضالت  دیگر از عوامل ناکارآمدی دولت

  لی روبرو خواهیم شد.گذاران خارجی و داخای در جلب سرمایهاقتصادی بسیار مأیوس کننده

 حقوق بشر: ابزار نرم سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران

 طرح افزاری حقوق بشر به صورت فعالیتگذاران ایاالت متحده از مؤلفه نرماصوالً، سیاست

در  وهای مطلوب آمریکا گذاریشده برای تأثیرگذاری برکنش کشورهای واگرا با سیاست ریزی

خارجی  گیرند. حقوق بشر در سیاستنظامی خود بهره می -اهداف سیاسیجهت دستیابی به 

های گیری از ابزارافزاری جهت کاهش فضای تأثیرگذاری نیروی معارض و بهرهآمریکا، یک مقوله نرم

روی ذهن و نیبه های طراحی شده برای ضربه زدن فشار آن در قابل یک مدیریت ادراکی و تاکتیک

المللی است. آمریکا در دوره پس از فروپاشی پایان جنگ سرد به ی ثابت بینمقابل به ویژه در فضا

 متحده آمریکانگرد. ایاالت خود میرژیم حقوق بشر به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع ملی 

به جهان  داند؛ نگرش آمریکاخود را به عنوان بسط دهنده حقوق بشر در نقاط مختلف جهان می

های متشکل از دولتیک نظام  الملل که دارای اقتدار مرکزی نیست و دربین این است که در نظام

اهد خومستقل با منافع ملی گوناگون، حفظ امنیت ملی دارای اهمیت زیادی است. اگر امریکا می

مسائل امنیتی در سیاست جایگاه  چنین شرایط و محیطی به حاکمیت خود ادامه دهد، باید به در

سپتامبر و پیامدهای آن در توجیه این تحلیل  11صی داشته باشد. حادثه خارجی خود، توجه خا

ر به خود، با استفاده از ابزار حقوق بشمنافع  تأثیرگذار بود؛ بنابراین آمریکا برای رسیدن به اهداف و

المللی به دخالت در امور یا کنترل دیگر های بینها یا رژیمطریق سایر سازمان طور مستقیم و یا از

ای نقض حقوق بشر و گسترش با ادعکا، برای مثال آمری کند.ورها از جمله ایران اقدام میکش



 

 22 

صلنامه 
ف

ی، سال سوم
ت منافع مل

مطالعا
، شماره 

یازدهم، بهار 
1931

 

های آمریکایی در های سیاستدموکراسی وارد کشورهای افغانستان و عراق شد. یکی از پشتوانه

ایجاد و بیان این تصور بود  2111سپتامبر  11( پس از حمالت 2119براندازی رژیم صدام )مارس

د اند و منتظرنسال تحت سلطه استبداد و دیکتاتوری نظامی صدام بوده 91عراق بیش از که مردم

هند مردان عراق نشان دبا استفاده از یک فرصت نارضایتی خویش را به صورت ناآرامی در برابر دولت

 (11:1989)میناوند،ان برهانند. و خود را از دست آن

نامد، مدافع آزادی، دموکراسی و پیشرفت می به کشوری که خود را 2111سپتامبر  11حوادث 

نمایند  عملیاتیرا  گرایانه خودکاران این فرصت روانی و سیاسی را داد که تفکرات آرمانبه نومحافظه

ترین حامی دموکراسی و توسعه در جهان است، مورد ترین و اصلیو بیان دارند چون آمریکا مهم

بر اساس آن به آمریکا  خواهی است که رهبرانو آزادیرو آزادی  حمله واقع شده است. از این

پردازند و به عملکرد خود در کشورهای دیگر ماهیت اخالقی ها و اهداف خود میتوجیه سیاست

، نمایندحقوق بشر میبه نقض  ها، ایران را متهماز این رو آمریکایی (21:1982،)دهشیار .بخشندمی

 آمریکا در قبال جمهوریخارجی  های سیاستای در رأس برنامههستهالبته در شرایط کنونی برنامه 

گیری اسالمی ایران قرار دارد؛ با این حال بحث حقوق بشر را در کنار آن مطرح و به شدت پی

هایی را به همراه داشته و اجماع اش، هزینهایکنند که این امر برای ایران همانند برنامه هستهمی

 ایران توسط آمریکا را تسهیل نموده است.  جهانی در خصوص تحریم

به زعم ایاالت متحده، اوالً جمهوری اسالمی ایران منشأ و خاستگاه اسالم انقالبی یا به تعبیر 

مردم  حقوق آنها بنیادگرایی اسالمی است؛ ثانیاً به علت مخالفت با روند صلح خاورمیانه و دفاع از

ا کند که به نظر آمریکاهلل لبنان حمایت میماس و حزبهایی مانند حها و جنبشفلسطین از گروه

ایران  اسالمی گذاران آمریکا بر این اعتقادند که جمهوریتروریست هستند؛ ثالثاً رهبران و سیاست

های کشتار جمعی است. لذا آمریکا سعی دارد با معرفی خود به عنوان در صدد دستیابی به سالح

المللی، جمهوری اسالمی ایران را تهدیدی علیه امنیت ملی بینساز و هژمون نظام بازیگر امنیت

بشر و مفهوم  مداران آمریکایی بر اساس مقوله حقوقسیاست خود و صلح جهانی معرفی نماید.

های اسب تروا و جنگ جنگ نرم علیه کشورهای مستقل، نظیر جمهوری اسالمی ایران تاکتیک

اند. تاکتیک اسب تروا که بسیاری آن را خود قرار دادهدر دستور کار گسترده روانی را در سطحی 

کنون در قیاس کشورهای واگرا با تا 2114ه کاندولیزا رایس از سال از دستاوردهای وزارت خارج

در  المللی طرفدار آمریکاهای بینکنند بر تقویت سازمان و نهادمیایران، ارزیابی  آمریکا به ویژه

بشر و حمایت مستقیم از جنبش طرفدار دموکراسی آمریکایی و ایران تحت لوای ارتقای حقوق 
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نگ روانی در سه مرحله مخملی در ایران استوار بوده است. تاکتیک جانقالب  سازینهایتاً زمینه 

( دیپلماسی مدار دوم یعنی مراودات رسمی مقامات دولت آمریکا با اپوزیسیون 1 :مختلف شامل

های رادیو و تلویزیونی همچون رادیو فردا و صدای برنامه( گسترش 2داخلی طرفدار حقوق بشر؛ 

المللی نظیر شورای ( وادار نمودن نهادهای بین9محوریت نقض حقوق بشر در ایران؛  باآمریکا 

ی ایران است. سازمان ملل متحد به اتخاذ مواضع منفی نسبت به جمهوری اسالمحقوق بشر 

 (1986:113)محمودی،

از حامیان اسراییل،کنفرانسی در مورد ایران « هادسون»بنیاد دفاع از دموکراسی  2119می 6در 

واستند خایاالت متحده برگزار کرد. سخرانان کنفرانس فوق که از حامیان سرسخت اسرائیل بودند از 

و ویکلی د «ویلیام کریستول»تا رژیم ایران را تغییر داده و دموکراسی را جایگزین آن کند. همچنین 

نه بود و ابرای آینده خاورمی آزادی عراق اولین مبارزه»همین سال نوشت :  می 12استاندارد در 

  (11: 2115. )میِر شِمیر و والت «امیدوریم مبارزه بعدی ایران باشد

اظهار داشت: دولت بوش به همراه  2115می  13معاون امور سیاسی آمریکا در « نیکالس برنز»

گروه،  ایناست. در متحدان اروپایی و کانادا یک گروه کاری حقوق بشر راجع به ایران تأسیس کرده 

 .کنندطرفین نقاط منفی و تجاوز به حقوق بشر در ایران را بررسی و ارزیابی می

(www.State.Gov/index/topics/20:7/53013دولتمردان آمریکایی تالش کرده ) طریق اند از

هایی چون آزادی بیان و اندیشه و برابری حقوق زنان و مردان و متهم اعمال فشار به ایران در زمینه

خود  تالشبه المللی، کردن و مطرح نمودن ایران به عنوان ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم بین

المللی و القای رویگردانی مردم ایران از حاکمیت سیاسی ی ساختن ایران در جامعه بینبرای منزو

 بپردازند. در این راستا،داخل در راستای تز جداسازی ملت از دولت و تقویت گزینه منازعه قدرت در 

کند. این هایی راجع به نقض حقوق بشر در ایران منتشر میوزارت خارجه آمریکا هر ساله گزارش

شوند، در راستای اهداف این می ها از آنجا که توسط نهادهای کشورهای غربی تهیهگزارش

 کشورها نیز قرار دارند. 

 های اتحادیه اروپا در مقابل ایران حقوق بشر و سیاست

های عضو اتحادیه اروپا در کننده سیاست خارجی کشورحقوق بشر یکی از محورهای تعیین

را ران با ای ها به طور صریح گسترش هرچه بیشتر روابطایران است. اروپاییقبال جمهوری اسالمی 

ند. در این اوابسته به رعایت بیشتر حقوق بشر و تالش در جهت دموکراتیک کردن این کشور نموده
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رای بکشورهای اروپایی  های اتحادیه اروپا در ترقی حقوق بشر در ایران است.زمینه، گفتگو از ابزار

کنند که جمهوری اسالمی ایران برای داشتن قرار دادن ایران بر این مسئله تأکید می تحت فشار

دم آنچه عخصوص های اتحادیه اروپا در روابطی منطقی با اتحادیه اروپا و توسعه آن باید به دغدغه

 ترینها را رعایت نماید. در واقع حقوق بشر مهمنامند، توجه و آنرعایت حقوق بشر در ایران می

های برخواسته از نگرش های اخیر بوده است امری کهچالش دائمی اتحادیه اروپا و ایران، طی دهه

سوی ایران در جهت کاهش اختالف ها از تالش طلبانه اروپاست. هر چندجویانه و توسعهمداخله

 قوضعیت حقوها همچنان از ها از طریق گفتگوی حقوق بشری صورت گرفته، اما اروپاییدیدگاه

 آویزی در روابطنمایند. امروزه، مسئله حقوق بشر به عنوان دستمندی میبشر در ایران ابراز گله

تظار منطقی در این باب، ان ایتوان بدون دستیابی به نتیجهایران و اتحادیه اروپا قرار گرفته و نمی

ترش میسر گسک "اولی رن"اقتصادی را داشت. تجاری و  پیشرفت در مسائل دیگر به ویژه روابط

اخیر، توسعه روابط های حقوق بشر در ایران طی سال نقض"گوید: اتحادیه اروپا، در این باره می

  ."است اتحادیه اروپا با تهران را غیرممکن ساخته

(www.Europa:Ev.Int/commn/external)  نقض حقوق بشر  اتحادیه اروپا در موردبرخی اتهامات

د : الف( وضعیت باند ازبه خودشان تهیه شده عبارتها و بازرسان وابسته در ایران که توسط سازمان

اد قضائی، توقیف تعدمطبوعات، دستور آزادی بیان و عقیده مخصوصاً در رابطه با محدودیت آزادی 

نگاران فعاالن سیاسی و روشنفکران بر مبنای روزنامهداشت زیادی از مطبوعات، سانسور نشریات و باز

کردن آزادی بیان و عقیده و محدود  ای برای رد یاقوانین مربوط به امنیت ملی که به عنوان بهانه

گیرد؛ ب( ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران مخصوصاً اندیشه مورد استفاده قرار می

جرای کامل موازین شناخته عدم االمللی؛ ج( شناخته شده بینها با عدم رضایت تضمینات اعدام

میمات و عدم رضایت تصالمللی در اداره دادگستری، فقدان تضمینات اجرای شایسته قانون شده بین

های مذهبی؛ د( تبعیض اقلیتهای المللی از جمله علیه افراد وابسته به اقلیتشناخته شده بین

مذهبی؛ و( عدم اجازه به نماینده ویژه ]سازمان ملل[ برای بازدید از ایران به منظور تماس مستقیم 

با همه اقشار جامعه و بررسی تحوالت وضعیت حقوق بشر در این کشور؛ و ه( ادامه تبعیض علیه 

، پوراند )مهرحقوق بشر محروم و مساویزنان در قانون و عمل که همچنان از برخورداری کامل 

1913 :12-11) 

نکته مهم در مورد استفاده از مسئله حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا در روابط با ایران این است 

آزادی اروپا خواهان  که این مسئله مورد توجه ]احزاب[ چپ و راست در اتحادیه اروپا است. اتحادیه

http://www.Europa:Ev.Int/commn/external
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های خشن، حذف خشونت، تبعیضات گوناگون فتن مجازاتبیان، حق دفاع برای متهمان، از میان ر 

از حساسیت دارد و هاست. افکار عمومی اروپا نسبت به این مسائل و اصالح سیستم زندان

خواهد سیاست تندی در مورد این مسائل در قبال های اتحادیه اروپا مانند پارلمان اروپا میسازمان

  (41:1982،ایران پیش بگیرد. )جعفری ولدانی

 ورود حقوق بشر به حوزه روابط خارجی ایران و اتحادیه اروپا به طور خاص از زمان آغاز گفتگو

ارجی خسیاست  های انتقادی بوده است. گفتگوهای انتقادی مؤلفه حقوق بشر را به صورت جزئی از

نه رئیس جمهور سابق فرانسه در این زمی« ژاک شیراک»اتحادیه اروپا در قبال ایران در آورد. 

پذیرد، میانجام  گفتگوی انتقادی آن چنان که در روابط طبیعی اروپا با دیگر کشورها»گوید: می

لب حقوق یافته است که عمدتاً در قاگفتگویی باز و دوستانه نیست. بلکه گفتگویی محدود و سازمان

 .«کندمی حفظگفتگو با ایران را بشر تمرکز یافته و لزوماً همواره خوشایند نیست. هر چند توانایی 

ا بفهماند، اتحادیه اروپتهران  های انتقادی این بود که بههدف اروپا از روند گفتگو (5:1338،)سیمُن

، حقوق بشر 1331دهه قبل از تا  (9: 1339، )ال.کندهای حقوق بشری ایران را تحمل نمیسیاست

بود که  1331اوایل دهه از توان گفت می نقش کمرنگی در روابط خارجی اتحادیه اروپا داشت و

که طبق آن حقوق بشر باید اصلی  یک سیاست حقوق بشری هماهنگ در اتحادیه اروپا ظاهر شد.

و  1339ماستریخت در سال معاهده  معیار اصلی روابط خارجی اتحادیه اروپا شد؛ زیرا پس از انعقاد

 حفظ صلح»اتحادیه عبارت است از : این ، اهداف «سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا»مطابق 

ی المللی، توسعه و تحکیم دموکراسهای بینالمللی، ارتقای سطح همکاریبینو تقویت امنیت 

  «.های اساسیاحترام به حقوق بشر و آزادیو حاکمیت قانون و 

عال نقش فدر این رابطه اتحادیه اروپا عالوه بر انتقاد مستمر از وضعیت حقوق بشر در ایران از 

. بوده است های حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران برخورداردر تنظیم و تصویب قطعنامه

های متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده است. اگر چه پارلمان اروپا قطع نامه

ای اتحادیه اعض های نمایندگانهای این پارلمان الزم االجرا نیست، اما بیانگر دیدگاهقطع نامه

اروپاست که در نهایت تالش دارند از این طریق بر افکار عمومی جهان اثر گذارند و موجبات هر چه 

شر بمورد حقوق  منزوی کردن ایران را فراهم کنند. نگاه ابزاری و برخورد سیاسی اتحادیه اروپا در

ایران استخراج نمود های کمیسیون حقوق بشر علیه جمهوری سالمی توان از متون قطعنامهرا می

ها قطعنامهمطالعه این و نسبت به دیدگاه اتحادیه اروپا در خصوص این موضوعات واقف شد. با 

بندی رسید که انتقادات اتحادیه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در توان به این جمعمی
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ایران به می جمهوری اسال نقض مواد قانونی و لزوم الحاق»جمهوری اسالمی ایران در دو بخش 

المللی حقوق عدم اجرای کامل موازین بینضعف و احیاناً »و « های حقوق بشرهمه کنوانسیون

ورد مطور همزمان قابل تفکیک و شناسایی است که در مذکرات با ایران این دو بخش به « بشر

ز دهد و ا توجه اتحادیه اروپا بوده و سعی کرده است با برجسته کردن آن ایران را تحت فشار قرار

برقرار کنند.  ای ایران پیوند موضوعیاین طریق با موضوعات دیگر از جمله مسئله هسته

در این زمینه برژینسکی و ساموئل هانتیگتون به درستی برخورد غرب  (149-144: 1982،)یاری

رش گنناشی از  با مسئله حقوق بشر در کشورهای غیر غربی به ویژه جوامع مذهبی )مانند ایران( را

ها در جوامع مذهبی ها حفظ ارزشدانند. از دیدگاه آنتوسط غرب میسیاسی به مسئله حقوق بشر 

نظران غربی را به شناخت بیشتر جوامع مذهبی دعوت به مثابه رعایت حقوق بشر است و صاحب

 (93:1914،کنند. )هانتینگتونمی

ند. ابشر مواضع گوناگونی اتخاذ کرده عالوه بر این مسائل، مقامات اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق

خاویر »و « پاتن کریس»و شورای اتحادیه اروپا از جمله در حالی که برخی مقامات کمیسیون 

اند که مالحظات حقوق بشر ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران بر این عقیده« سوالنا

ی اروپایی و برخروپا باشد، پارلمان تواند مانعی الینحل در گسترش روابط ایران و اتحادیه انمی

حقوق کشورها از جمله انگلیس، هلند و کشورهای شمال اروپا بر ضرورت پیوند مالحظات 

شاید، مواردی این گونه بتوانند  (61:1982،)اسکندریان .بشر با موضوعات اقتصادی تأکید دارند

اعضای باشد؛ اما قبال ایران بیانگر ناکارآمدی و عدم انسجام سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 

های جویانه و برخورد سیاسی خود با ایران بر اصول و ارزشاتحادیه برای توجیه اقدامات مداخله

قانون( تاکید حاکمیت  های اساسی ومشترک )آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی

نمایند. به عبارت دیگر، ا لحاظ میکنند و در مذاکرات خود با کشورهای ثالث مانند ایران، آن رمی

مشترک اتحادیه خارجی و امنیتی های سیاست ترین اولویتارتقای حقوق بشر در جهان از مهم

  رود.گری در سایر کشورها به شمار میای اخالقی برای مداخلهاروپا و بهانه

 :گیرینتیجه

ه آن داشت تا به باز تعریف و مطالعسپتامبر مدیران امنیتی ایاالت متحده آمریکا را بر  11رخداد 

مد آن بوده آبدست  مجدد در مهندسی امنیتی کشورشان بپردازند. در این بازبینی نکته اساسی که

رسید است که الگوی امنیتی و خواست و گرایش و اقبال عمومی به ایاالت متحده کمرنگ به نظر می
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ناسی و ریخت شهژمونی و بافت  با مطالعه لذا پنتاگون در طرحی ذیل عنوان التاری بر آن شدند تا 

ترکیب جمعیتی ایاالت متحده و نسبت تمزیج و ترکیب آن با دیگر ملل به سطحی از ایستایی 

حضور اتباع کمّی  امنیت خواهی برای آمریکا از سوی ملل دیگر برسند. لذا با مطالعه میزان

اتباع  ای را برایهای معین ساالنهمیهکشورهای دیگر در آمریکا، برای رسیدن به پایایی امنیتی سه

مدن بیرون آسایت التاری و هر کشور در نظر گرفته و حسب قرعه کشی این افراد با ثبت نام در 

وند. شاز قرعه به عنوان شهروند ایاالت متحده آمریکا به هزینه دولت آمریکا رهسپار این کشور می

برای ایاالت متحده ای ویژه ه بعد نگاه مثبت وب 2111های پس از این رویکرد توانست در طی سال

رخدادهای این رویکرد، تغییر موازنه قدرت دالر در  در نزد دیگر ملل به ارمغان آورد. یکی از پسا

رابر با با اقتصادی بابرقدرتی ویژه  برابر یورو بود تا ایاالت متحده توانایی قدرت نمایی به عنوان

خود را دوباره و پس از رکودهای اقتصادی اواخر قرن بیستم  کشور اروپایی 91اقتصاد بیش از 

توانند مفهوم ارتش مجازی های مختلف قرار گرفته میکشورها در موقعیت بازسازی و احیا نماید.

 داردکه در حقیقت عبارتست از سطحی از نیازمندی جامعه جهانی که این نیازمندی آنها را وا می

ور احترام بگذارند و به نوعی حافظ منافع مستقیم و غیرمستقیم های آن کشحریمتا به حقوق و 

ه ک های اخیر رخدادهایی از این جنس در پیرامون کشورمان صورت گرفته استآن باشند. در سال

 توانسته مفهوم عملیاتی این هویت را به صورتی کامالً عملی به نمایش بگذارد.

در شرایطی که نزاع نظامی میان طالبان و آمریکا های نخستین دهه پایانی قرن بیستم و در سال

ت حمالمعنوی از المللی در حمایت ای بینبه حمله نظامی این کشور منتهی گردید، وحدت رویه

 -آمریکا به این گروه تروریسی شکل گرفت و از آنجایی که اندک کشور تأثیرگذار در معادالت سیاسی

حمایت و  گونههیچباشد،  ه افغانستان وابستگی داشتهنظامی و اقتصادی جهان بود که ب -اجتماعی

گیرد. این در حالی است که در طی چند سال پس از آن مخالفت جدی با این موضوع صورت نمی

دلیل وابستگی قریب به عراق، به  و در جریان جنگ دوم خلیج فارس به رهبری آمریکا در مقابل

ه ها بکشورهای مختلف به نفت این کشور، مخالفتمیلیون نفر در جامعه جهانی در قالب  511

کشور مورد نظر را در های هرچه پایهها تری خود را نشان داد. این مخالفتصورت جدی و سخت

ری به تتر و گستردهتر کند، ابعاد جدیهای بازدارنده بیشتر و مستحکمبرخوداری از ابزار و ظرفیت

زتر های باربه خود گرفت، با مخالفت ت و سوی ایرانیگرفت. این تهدیدات زمانی که سمخود می

تواند در شناخت راهبردهای امنیتی ایران تأثیری تشریح این بیان میتری مواجه گردید. و جدی

 کبایست به یویژه و عمیق داشته باشد، درک این واقعیت که به ناچار و بدون گریز و گزیری می
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دست یافت، این دست یافتن تنها در سایه درک رفتار  مسالمیت آمیز با جامعه جهانیهمزیستی 

ه کباشد. مرور فرازی از سند راهبرد امنیتی ملی آمریکا گواه این حقیقت است آنجا حریف می

بر  میخواهاما می میستین گرید یانتخاب بر کشورها لیتحم یهرچند ما در پ»دارد: تصریح می

 که یدر موارد دیبا نی. ما همچنمیبگذار ریتأث گردد،آنها می ییکه منجر به انتخاب نها یمحاسبات

 تیراهبرد امن سند« )میزنند آنها را در نوع خود محدود کنمی رعاقالنهیغ یانتخاب دست بهکشورها 

اسی سی پرده نه در حد یک اعتراف یا اعتراض یا یک ژست( این بیان صریح و بی2116-کایآمر یمل

 ند، وانشان داده است جزء این رفتار به گونه دیگری عمل نکرده رفتار حاکمان آمریکا نیزاست که 

هر دوره به مقتضای زمان و مکان، شکل و شیوه عمل متفاوت است و منش و مرام از یک تنها در 

قالنیت عکند. اگر نوع رفتار دولتمردان آمریکا منطبق با روح فلسفه روح ثابت و یکنواختی پیروی می

 معروف لردای در صدد کسب حداکثر منافع خویش است بسان تعبیر هبوده و هر قوم و جامع

همیشگی انگلستان با هیچ کشوری دوست یا دشمن "گوید: می 13ستون سیاستمدار قرن اپالمر

 زمامدارانش از این روی جامعه ایران و در صدر اجرایی آن ."نیست ولی منافع انگلستان دائمی است

ار در امانت در اختی منیت ملت ایران باشند نیز موظفند به حسببایست حافظان منافع و اکه می

العمل از منظر قوانین یقیناً تناسب عمل و عکسحفظ و پاسداشت آن کوشا و ساعی باشند. 

-فیزیکی پذیرفته شده و منطقی است لکن در حوزه رفتار سیاسی انسانی و خصوصاً از سوی حکومت

العملی زیبنده و باشند، سرزدن هر عمل و عکسمیبه ادیان الهی هایی که منتسب و منسوب 

باشد. از تفاوتی نیز در مسلک و منش رفتار خردورزانه و عقالنی نیز نمیشایسته نیست. الجرم بی

 تواندموجود جامعه ایرانی و تالش برای بالفعل نمودن آن میهای ظرفیتاین روی شناخت تمام 

سپتامبر،  11های پس از رخداد در تمام ادوار زمان باشد. در طی سالسرلوحه تمامی دولتمردان 

نوینی در عرصه امنیت ملی خویش روی آوردند و کوشیدند تا با رویکرد دولتمردان کاخ سفید به 

های تهدایدات امنیتی، بار این فشارها را از روی خود کاسته ها در هزینهشریک قرار دادن دیگر ملت

ها و تعامالت ایشان خود بیابند. این رویکرد در برخورد و مواجهه ملتبرای  جهانیو شریک غمی 

با ایاالت متحده بسیار موثر واقع گردید. جمهوری اسالمی ایران نیز به تبع و به عنوان یکی از 

 المللی نیز تأثیرات بسیاری از این رویکرد داشته است. از جملهکنشگران عرصه بینبازیگران و 

 های پس ازروز داده شده از سوی آمریکا، طرح خاورمیانه جدید است که در طی سالبرفتارهای 

، ای پر التهاب سیاسیحوزه اند. خاورمیانه به عنوانسپتامبر در پی اجرایی نمودن آن بوده 11رویداد 

ها بوده و هست و اکنون نیز به عنوان یک شاهراه پرقدرت و اقتصادی و اجتماعی در طول قرن
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منطقه هم از حیث باشد. این جهان میوذ، مطلوب و مطمح نظر همگان از جمله قدرتمندان پرنف 

آفرینی همچون موقعیت ژئوپولیتیک و منابع سرشار انرژی و هم از حیث مصرف به ابزار قدرت

دار برای التهاباست. تالش های پنهان و آشکار فراوانی واسطه جمعیت بسیارش دارای ارزش

قه یکی از کارکردهای اساسی برای جلوگیری در گسترش فرهنگ کنفوسیوس و نمودن این منط

است. کشور به دور نمانده  بودائیسم و اساساً فرهنگ شرق و شرق دور از نظر قدرتمندان جهان

ویکرد ردو سویه با  ایران نیز از عوامل بازیگردان اصلی این منطقه به شدت نیازمند و محتاج تعامل

ماند منطقه به دور ن باشد تا هم از قافله تغییرات در اینو منافع ملت ایران میحفظ عزت و مصلحت 

تواند به حذف درازمدت آفرینی خویش ادامه دهد. حذف از گردونه سیاسی منطقه میو هم به نقش

های سیاسی و امنیتی رویهاین روی، های آینده این منتهی گردد. از و ناکارآمد کردن سیاست

های اخیر که ایاالت متحده و خصوصاً پس از رخداد های اعمال شده در طی سالرویهکشورمان با 

شکل و محتوای خود دستخوش است در رخدادهای آن از خود بروز داده  سپتامبر و پسا 11

 تغییرات جدی گردیده است. 
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