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تکرار بهتر سیاست های قبل!
|   سكان سياست خارجى اتحاديه اروپا از اين پس به «جوسپ بورل» سپرده 
شده كه تا روز قبلش وزيرخارجه اسپانيا بود. او جانشين فدريكا موگرينى شده كه به سبب 
مذاكرات هسته اى و برجام، نامش براى ايرانيان آشناست.در طول مذاكرات هسته اى، 
تصويرى مثبت از فدريكا موگرينى در رسانه هاى ايرانى عرضه و نقش او در اين مذاكرات، 
مثبت ارزيابى شد. انتظار مى رود جانشــين او نيز همين جايگاه را براى ايرانيان داشته 
باشــد چراكه او بارها در دفاع از برجام و عزم خود براى حفظ و احياى اين پيمان هسته 
اى سخن گفته اســت. حتى پس از آنكه ايران در اعتراض به خروج امريكا از برجام، از 
سرگيرى اورانيوم را از سر گرفت، آقاى بورل گفت كه اين اقدام ايران نقض برجام نيست 

و غيرمستقيم با اين تصميم همدلى نشان داد.
موگرينى در يك پيام توييترى ضمن تشكر از همه افرادى كه در تبديل اتحاديه اروپا به 
يك نهاد چند جانبه گرا و حامى حقوق بشر به او كمك كردند، نوشت: اين مقام را به دستان 

با كفايت جوزف بورل فونتله مى سپارم.
در ماه فوريه امسال بورل در يادداشتى در پوليتيكو نوشت: ايران مى خواهد اسرائيل را 
نابود كند. اين چيز جديدى نيست و بايد با آن سر كنيد. او درباره خروج آمريكا از برجام 
گفته بود: آمريكايى ها تصميم گرفتند برجام را از بين ببرند، اما ما اينطور فكر نمى كنيم. 

اين تصميم يك جانبه بوده و هيچ اهميتى به منافع اروپايى ها ندادند.
 او گفته: آيا اين چنين نيست كه تصميم آمريكايى ها به خاطر تالش ايران براى نابودى 
اسرائيل است؟ ما بچه نيستيم. ما رويكردها، منافع و استراتژى هاى خودمان را داريم و به 
كار با ايران ادامه مى دهيم. اگر اين رويه به توليد سالح هسته اى توسط ايران بينجامد براى 
ما بسيار بد خواهد شد.  در ششم نوامبر سال گذشته يك روز بعد از اعمال مجدد تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران، بورل آمريكا را به شدت محكوم كرد و به عنوان وزيرخارجه اسپانيا گفت 
كه هر موضعى كه به اولتيماتوم شباهت داشته باشد از سوى هر كسى كه باشد خواه آمريكا 

يا هر كس ديگرى محكوم است.

 بورل همزمان با چهلمين سالروز انقالب اســالمى ايران در توييتر خود نوشت: امروز 
چهلمين سال انقالب اسالمى ايران است. اين قدرت منطقه در اين سال ها تغييرات زيادى 
كرده است. در سال 1979 نرخ سواد در ايران 35 درصد بود و االن 84 درصد است. در سال 
1980 تنها 5 درصد از زنان تحصيل كرده ايرانى مشغول به كار بودند و االن 47 درصد آن ها 

شاغلند. ايران يك كشور كليدى در منطقه خاورميانه است.
 او همچنين درباره رقابت هاى سنى و شيعه در منطقه در توييتر خود نوشت: دو شكست 
مهم آمريكا در دهه 1970، ســقوط سايگون به دست ارتش خلق ويتنام و اشغال سفارت 
آمريكا در تهران است. ويتنام به يك قدرت موثر تبديل شده كه كامال در اقتصاد جهانى حل 
شده و روابط خوبى با آمريكا دارد، اما ايران همچنان با آمريكا دشمن است. آن ها هنوز روابط 
ديپلماتيك ندارند و ترامپ از توافق هسته اى خارج شده و بار ديگر تحريم ها را اعمال كرده 
است. مطمئنا ايران مى تواند از تحريم ها جان سالم بدر ببرد حتى اگر ترامپ بار ديگر انتخاب 
شود. اما در عوض ممكن است همزمان برنامه هسته اى اش را با اهداف نظامى از سر بگيرد.
 اين مواضع نگرانى هايى را در اســرائيل و برخى كشــور هاى منطقه ايجاد كرده است. 
«نشنال» كه يك نشــريه اينترنتى اماراتى است چند ماه پيش در زمان اعالم نام بورل به 
عنوان كانديداى احتمالى جانشينى موگرينى نوشته بود: نامزدى بورل طوفان به پا خواهد 
كرد.  اين رســانه بورل فونتله را حامى درجه يك ايران خوانده كه مذاكرات اتحاديه اروپا 

درباره توافق هسته اى را مديريت خواهد كرد.
 بسيارى از رســانه ها و شــخصيت هاى غربى معتقدند فونتله ميراث موگرينى را ادامه 
خواهد داد. اورشليم پست در گزارشى نوشــته: به احتمال زياد جانشين موگرينى همان 

سياست هاى او را ادامه خواهد داد.
مارك دوبوويتز رييس بنياد دفاع از دموكراســى ها كه يك نهاد ضد ايرانى اســت در 
توييتى نوشت: متاسفانه جانشين موگرينى احتماال در حمايت از ايران گوى سبقت را از 

او خواهد ربود.
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|  شوراى شهر بعنوان يك نهاد مدنى ، كاركردهاى ويژه اى مى يابد. اين عملكرد بويژه در پايتخت بيشتر 
مشهود است .در روزهاى گذشته اعضاى شوراى شهر تهران دو فوريت طرح «رسيدگى به خانواده هاى آسيب ديده 
از حوادث شهر تهران در اواخر آبان ماه 98 در اعتراض به افزايش قيمت بنزين» را تصويب كردند. براساس اين طرح، 
شورا شهردارى را موظف كرد به آسيب ديدگان اعتراضات اخير، چه از جنبه مالى، روحى و جانى، آسيب ديدگان 

رو مورد حمايت قرارداده و مشكالتشان را مرتفع كنند.
شوراى شهر نيز براى پيشبرد سريع اين روند كميته اى سه نفر را با حضور شهربانو امانى، محمدجواد حق شناس 
و محمود ميرلوحى ترتيب دادند. طبق اين طرح هر كسى كه در اين حوادث آسيب ديده چه مامور راهنماى و 

رانندگى و چه يك نوجوان 15 ساله بايد مورد حمايت كامل قرار بگيرند.
محمدجواد حق شناس عضو شوراى شهر تهران مى گويد: اين طرح با 20 امضا تصويب شد كه از معدود طرح هايى 
بود كه با آراء بااليى به تصويب اعضاى شورا رسيد. البته در شوراى سوم و چهارم و تقريبا زمانى كه با يك بحران 
عمومى روبرو شديم، شورا بر اساس احساس وظيفه اى كه داشت سعى كرد ورود مستقيم ترى به موضوع داشته 
باشند. او ادامه مى دهد: زمانى كه حوادث سال 88 رخ داد، بخش زيادى از جامعه درگير آن شدند و آسيب هاى مالى، 
روحى و جانى بيشترى به همراه داشت، شوراى سوم به موضوع ورود كرد. با توجه به اصولگرا بودن شورا، اما محوريت 
اين پيگيرى ها با اعضاى اصالح طلب شورا بود. حق شناس ادامه داد: البته خوشبختانه در حوادث آبان ماه، تهران 
در معرض آسيب جدى قرار نگرفت و شدت اعتراض ها در مقايسه با ساير شهرها بسيار كمتر بود، با اين حال شوراى 
شهر احساس كرد نمى تواند نسبت به اين موضوع بى تفاوت بماند. به نظر مى رسيد ورود شورا و شهردارى به اين 
موضوع بتواند كمى از آالم آسيب ديدگان را كم كند و چون اين موضوع تاحدودى جنبه اجتماعى دارد، ورود شورا 
و شهردارى مى تواند اتفاق خوب و مثبتى تلقى شود. معتقدم اگر مواجه با مردم معترض كه عمدتا از قشر پايين و 
آسيب پذير جامعه بودند به صورت آسيب شناسانه ورود مى شد قطعا شاهد اين حجم از اتفاقات ناگوار نبوديم. اما 
متاسفانه به دليل اينكه دقت كافى نشد و از آنجايى كه ياد گرفته ايم هر رويكرد اجتماعى را سريعا وارد فاز سياسى 
و بعد از آن وارد فاز امنيتى كنيم، به جاى برگشتن آرامش به جامعه، شاهد آسيب هاى جدى در زمينه روحى، جانى 
و مالى مردم بوديم. عضو شوراى شهر تهران با بيان اينكه با توجه به حساسيت موضوع، شورا و شهردارى خود را 
موظف به ورود به اين موضوع كرد، گفت: ما سعى كرديم شهردارى را وارد اين مسئله كنيم و به عنوان يك آسيب 

با آن مواجه شويم و اين آسيب ها كه ممكن است جانى، مالى و روحى باشد را بررسى و تا حد امكان حل كنيم.
او مى گويد: همه افرادى كه در اين حوادث دچار آسيب شدند، شهروندان اين شهر هستند و اگر اين آسيب ها 
رسيدگى نشود ممكن است هم به خود افراد و هم خانواده  يشان و در نهايت براى جامعه طبعاتى را به همراه داشته 
باشد. البته اين نكته را هم بگويم كه شهردارى به خودى خود و تنهايى نمى تواند به اين موضوع رسيدگى كند و 
نيازمند همكارى ساير نهاد ها نيز هست. حق شناس ادامه داد: شهردارى بايد در اين زمينه مطالعه الزم را داشته باشد 
و چارچوبى را تعيين كند كه بتواند اين افراد آسيب ديده را در ابتدا شناسايى كند و متناسب با توانى كه دارد بتواند 
اين مسئله را مديريت كند. برهمين اساس شورا براى اينكه بتواند نظارت دقيق تر و مستقيم ترى را بر شهردارى 
داشته باشد، هيات سه نفره اى را هم ترتيب داده كه اين سه نفر كمك كنند ابعاد جزئى تر اين اتفاق هر چه سريع تر 
مشخص شود. با توجه به اينكه اين موضوع جنبه امنيتى هم دارد و اجزاى جامعه ما به هم وصل است، طبيعتا 
شهردارى نمى تواند به تنهايى اين كار را به سرانجام برساند. عضو كميسيون فرهنگى و اجتماعى شهردارى نمى تواند 
نسبت به شهروندان و مشكالتى كه برايشان ايجاد شده بى تفاوت بماند، همانطور كه در زلزله يا اربعين، شهردارى 
تهران بى تفاوت عمل نمى كرد؛ قطعا نسبت به اين قبيل مسائل نيز احساس وظيفه و رسيدگى دارد. حق شناس با 
بيان اينكه من نسبت به اين طرح و به سرانجام رسيدن آن خوشبين و اميدوارم، تصريح كرد: اكنون دولت وزارت 
كشور را مسئول رسيدگى و پيگيرى اين موضوع معرفى كرده است. ما نيز از حوزه هاى امنيتى و نظامى خواهان 
همكارى براى رسيدگى و پيگيرى به مسئله آسيب ديدگان حوادث آبان ماه هستيم. با آقاى حناچى نيز جلسه اى 
داشتيم و اين طرح را با ايشان در ميان گذاشتيم كه شهردار هم از طرح استقبال كرده و قول همكارى را به ما دادند.

شهرداری تهران در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی بی تفاوت عمل نمی کند؛
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جنگ اطالعات و ارتباطات
| - عبداهللا جاویدی- تحريف هاى خبرى توســط رسانه هاى معاند وجود دارد و با 
اين همه، وقايع اتفاق افتاده در پايان قرن بيســتم و آغاز قرن بيست و يكم در عرصه رسانه ها 
(از جمله: ظهور اينترنت، تشكيل اتحاديه هاى خبرى منطقه اى و قاّره اى، ظهور رسانه هاى 
قدرتمند فرامنطقه اى در جهان سوم، شكست انحصارات خبرى غرب و امريكا در جريان جنگ 
هاى افغانستان و عراق با وجود شــّدت عمل ها و تهديدهاى امنّيتى، و...) نشان مى دهند كه 
امپراتورى رسانه اى غرب، اُفول كرده است و جهان سوم و بويژه جهان اسالم، مى توانند با دانش 
و تدبير و تفاهم، رســانه هايى فرا ملّى و فرامنطقه اى پديد آورنــد و به تأثيرگذارى متقابل بر 
فرهنگ و انديشه در جهان و نيز به توليد لحظه به لحظه خبر و گزارش و تحليل (بيرون از نفوذ 

و تصّرف ابرقدرت ها) بپردازند.
ارتباطات در مفهوم گسترده آن به تمامى روابط بين واحدهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى 
اطالق مى شــود اما در مفهوم خاص آن عمدتا مربوط به اطالع رسانى موسسات و رسانه هاى 
خبرى و تبليغاتى است كه از طريق شبكه هاى عظيم ارتباطى در شكل دهى باورها و عقايد و 

نهايتا فرهنگ و رفتار مردم جهان نقش مهم و غير قابل انكارى دارند.
امروزه بعضى از نظريه پردازان اعتقاد دارند جنگ ميان بازيگران روابط بين الملل از ميدانها 
ى نظامى به عرصه هاى افكار عمومى منتقل شده اســت. با توسعه ارتباطات بويژه ارتباطات 
ماهواره اى و كامپيوترى ديگر حريم امن براى هيچ كشورى وجود ندارد. كشورهاى قدرتمند 
بخصوص آمريكا به ســهولت مى توانند پيامهاى خود را به هر يك از عرصه هاى افكار عمومى 
برسانند. طبعاً كشورهاى جهان ســوم خصوصاً كشورهاى مستضعف بيش از همه در معرض 
اين تهاجم فرهنگى و الكترونيكى قرار دارند. البته از زمان تشكيل نهضت عدم تعهد كه بعد از 
بيدارى و استقالل طلبى كشورهاى مستضعف گام بلندى در اتحاد و آگاهى چنين كشورهايى 
بود، اقدامات واقعگرايانه اى براى مقابله با اين عدم تعادل ارتباطات و اطالعات بعمل آمده است 
كه بخصوص در دهه 1970 تحوالت چشمگير و آثار اميدواركننده اى در سازمان يونسكو و در 
كشورهاى جهان سوم داشت و براى اولين بار در سال 1976 طرح نظم نوين اطالعاتى بين المللى 

در سازمان يونسكو و در واقع در سطح جهان در دستور كار جدى قرار گرفت.
گو اينكه در پى وكنشهاى پيگير و گسترده كشورهاى آمريكا، انگليس و ژاپن نهايتا اين تالشها 

از دستور كار جهانى حذف شد با اين وجود آثار آن باقى و قابل پيگيرى و تداوم است.
در هر صورت نبايستى از نقش تعيين كننده وسايل ارتباط جمعى غرب در جهت تخفيف و 
تشديد بحرانهاى جهانى و نيز انتقال ارزشها و فرهنگ سلطه جوى غربى و انگاره سازيهايى كه 

به نفع مستكبران عالم دارد غافل شــد. جريان يكسويه اطالعات و اخبار همچنان ادامه دارد. 
براى يك تماس تلفنى يا كامپيوترى با يك كشور اسالمى يا مستضعف بايد از طريق مركزى در 
اروپا يا آمريكا اقدام كرد. كشورهاى جهان سوم بخصوص كشورهاى اسالمى در معرض تهاجم 
اطالعاتى آمريكا و غرب هستند و بايد كامال هوشيار باشند كما اينكه دستور دينى مسلمانان 

نيز همين است.
تا سال هاى آغاز دهه نود ميالدى، سخن گفتن از سلطه چند بنگاه بزرگ خبرى بر رسانه هاى 
جهان (اعم از روزنامه ها، راديوها و تلويزيون ها) امرى عادى و واقعيتى غيرقابل انكار بود ؛ چرا كه 
حجم عظيمى از توليد خبر و گزارش و تصاوير خبرى جهان را تنها چند مؤسسه محدود، انجام 
مى دادند و ديگران، مصرف كنندگان ِصرف اين انبوه خبر و تصوير و تحليل بودند. به اين جمالت 

از آنتونى گيِدنْز، جامعه شناس بزرگ انگليسى، كه در دهه هشتاد نگارش يافته، توجه كنيد:
«رويتر، آسوشــيتدپِِرس و يونايتدپرس، از مهم ترين مؤسسات و بنگاه هاى خبرى هستند 
كه اخبار را به سراسر جهان، مخابره مى كنند، به طورى كه هر روز، 34 ميليون كلمه اطالعات 
را به سراسر دنيا مخابره مى كنند و مّدعى هستند كه بر روى هم، نُه دهِم كّل محصول خبرى 

راديوها، تلويزيون ها و مطبوعات دنيا را فراهم مى سازند.
اين فضا، همان است كه از آن به «امپرياليزم رسانه اى» تعبير مى كردند و برخى متفّكران 
بزرگ حوزه ارتباطات اجتماعى، آن را نتيجه موقعيت برتر اقتصادى و تكنولوژيك كشورهاى 
صنعتى و در رأس آنها امريكا قلمداد مى نمودند ؛ برترِى بى رقيبى كه به تحميل اخبار، تحليل 
ها، نگاه ها و حّتى سليقه ها و طرز فكرهاى غربى به تمامى جهان از خالل توليد برنامه هاى راديو 

ـ تلويزيونى يا گزارش هاى خبرىـ  تحليلى انجاميد.
دخالت نهادهاى اطالعاتى و امنيتى در برنامه هاى رسانه اى را نيز بايد بر اين حجم عظيم نفوذ، 
افزود. به عنوان نمونه، ِهربرت شيللر معتقد است كه كنترل ارتباطات جهانى توّسط شركت هاى 
امريكايى را در ارتباط با عوامل مختلف مى توان تحليل كرد، از جمله اين كه سيا (CIA)، اف. بى 
.آى (FBI) و پنتاگون (وزارت دفاع امريكا)، به طور فزاينده اى به نفوذ از طريق رسانه ها و اِعمال 
حاكميت هرچه بيشتر بر رسانه ها عالقه مند شده اند. وى براى نمونه يادآور مى شود كه شركت 
آر.سى.اِى كه مالك شبكه هاى تلويزيونى و راديويى اِن.بى.سى است، پيمانكار عمده نظامى 
پنتاگون محسوب مى شود. كشورهاى جهان سوم، از آن جهت كه از استقالل فرهنگى و هويت 
پايدار و توان مالى برنامه سازى گسترده برخوردار نيستند، در برابر غول هاى رسانه اِى غرب، 

آسيب پذيرند و عميقا تحت تأثير برنامه ها و تبليغات آنها قرار مى گيرند.

ســرمقاله
روابط ما و دیگران

| رضا امیری مهر- عوض شــدن كارگزاران سياســت 
خارجى در اروژا وامريكا به حال ما فرقى نمى كند چون مواضع 
ما مشخص و مبرهن اســت.روابط بين الملل، تاريخى به قدمت 
تشكيل واحدهاى سياسى دارد و به قرنها قبل باز مى گردد. اين 
روابط هر قدر به زمان حاضر نزديكتر مى شــويم، گسترده تر و 
پيچيده تر مى شود. انديشه حكومت جهانى يا سلطه يك قدرت 
بر سراسر گيتى از قرنها قبل مطرح بوده و وصول به آن مبتنى بر 
قدرت است. اساساً حفظ حيات و منافع ملى در عرصه روابط بين 
الملل نيازمند قدرت است. مؤلفه هاى زيادى در تركيب قدرت 
شــركت دارند كه مهمترين آنها نيروى انسانى و قدرت مردمى 
است. اين اســت كه حكومتها سعى در حفظ افكار عمومىـ  كه 
قدرتى جديد محسوب مى شودـ  با خود و برنامه هاى خود دارند 
زيرا در عصر حاضر بدون همراهــى مردم و تاييد مردم حكومت 
امكانپذير نيست. براى داشتن همدلى مردم و حفظ افكار عمومى 
در جهت اهداف منظور، تبليغات مهمترين وسيله است. تبليغات، 
ابزار جهت دادن يا دستكارى افكار عمومى و كسب قدرت است.

كشورهاى قدرتمند خصوصا آمريكا براى سلطه بر جهان خيلى 
بيشتر از نيروى نظامى و اقتصادى از قدرت تبليغاتى عظيم خود 
استفاده مى كنند. امروزه عرصه روابط بين الملل، عرصه درگيرى 
تبليغاتى اســت كه در يك طرف آن كشورهاى مستضعف و در 

طرف ديگر كشورهاى قدرتمند يا مستكبر قرار دارند.
از نظر امام خمينى در عرصه روابط بين الملل، تبليغات صحيح 
مهمترين وســيله پيشبرد اسالم است. ايشــان بر اساس مبانى 
قرآنى در ديدگاهى منســجم وضعيت فعلى جهان را به صورتى 
مشخص ترسيم مى نمايد كه در آن دنيا به دو قطب مستضعف 
ـ كه اكثريت مردم جهان در آن قرار مى گيرندـ  و مستكبرـ  كه 
اقليتى سلطه جو هستندـ  تقسيم مى شود. از نظر حضرت امام 
حتى بســيارى از مردم كشــورهاى قدرتمند تحت ظلم و ستم 
ثروتمندان و مستكبران كشــورهاى خود قرار دارند. راه رهايى 
مردم جهان از شر مستكبران، رو آوردن به اسالم است. بنا بر اين 
تمامى مسلمانا ن و بويژه علماى اسالم موظف به تبليغ اسالمند. 
اما اين تبليغ بدون اعتقاد و التزام عملى بدان، مفيدفايده نخواهد 
بود. در اسالم تبليغ از خود انسان شروع مى شود و تا تمامى اقطار 

عالم گسترش مى يابد.
در ديدگاه امام خمينى، منافع ملى در دل حفظ اسالم، حفظ 
مى شود و هرگز با منافع انسانهاى ديگر منافاتى ندارد زيرا زندگى 
اســالمى مبتنى بر عدالت براى همه مردم است. ايشان اعتقاد 
دارد رو آوردن به اســالم، زندگى دنيوى و اخروى نوع بشر را با 
ســعادت و رفاه و ترقى و تعالى قرين خواهد ساخت. نجات خود 
و همه انسانها براى مومنان و مســلمانان خصوصاً دانشمندان و 
روشنفكران، وظيفه اى الهى است و راه آن نيز خودسازى و تبليغ 
اســت. در اين راه مانع اصلى مســتكبران و قدرتمندان عالمند 
كه بايســتى جايگاه و عملكرد آنان را براى مــردم دنيا خصوصاً 

مستضعفان و مسلمانان بر مال ساخت.
آنچه از مجموع پيامها و سخنان امام خمينى حاصل مى شود 
و داراى اهميت در خور مالحظه اى اســت اينكه تبليغ و دعوت 
آن گونه كه ايشان بيان كرده اند عالوه بر شرايط خاص تبليغ و 
مبلغ و تعهد و التزام عملى او به مورد تبليغ و اينكه اين امر يك 
وظيفه الهى اســت، نيازمند فضاى صلح آميز گفتگوى متقابل 
است. اساسا تبليغ طرف مقابل در شــرايط جنگ و مخاصمه و 
درگيرى ويژگيهــاى خاصى پيدا مى كند كه نيازمند بررســى 
جداگانه اى اســت. پيامبران الهى هموارهـ  حتى در برابر خشن 
ترين مستكبران جهانـ  به دستور پروردگار عالم از گفتار ماليم 
و دعوت صلح آميز استفاده كرده اند و جهاد آنان در برابر قدرتهاى 
زورگو همواره جنبه تدافعى داشته است. در واقع فقط مستكبران 
و زورگويان دنيا از فضاى آشفته و خصومت آميز سود مى برند. 
شيوه امام خمينى نيز به همين نحو بود. ايشان، هم در برابر شاه 
و هم در برابر قدرتهاى جهانى با نصيحت و تحذير و ارشاد سخن 
گفت و زبان كوبنده او در برابر مستكبران از جمله شاه و آمريكا و 
ديگر قدرتها، زمانى بكار آمد كه آنان كمر به نابودى اسالم بستند.

کیسه میوه
اگر خوب براى ديگران فكر كنى ، خوبى دامن خودت را هممى گيرد.مگر 
نشنيده ايد كه يكى از روزها ، پادشاه سه وزيرش را فراخواند و از آنها درخواست 

كرد كار عجيبى انجام دهند: از هر وزير خواست تا كيسه اى برداشته و به باغ قصر برود و اينكه اين كيسه 
ها را براى پادشاه با ميوه ها و محصوالت تازه پر كنند.همچنين از آنها خواست كه در اين كار از هيچ كس 
كمكى نگيرند و آن را به شخص ديگرى واگذار نكنند… وزراء از دستور شاه تعجب كرده و هر كدام كيسه 
اى برداشته و به ســوى باغ به راه افتادند....! وزير اول كه به دنبال راضى كردن شاه بود بهترين ميوه ها 
و با كيفيت ترين محصوالت را جمع آورى كرده و پيوسته بهترين را انتخاب مى كرد تا اينكه كيسه اش 
پر شد...!  وزير دوم با خود فكر مى كرد كه شاه اين ميوه ها را براى خود نمى خواهد و احتياجى به آنها 
ندارد و درون كيسه را نيز نگاه نمى كند، پس با تنبلى و اهمال شروع به جمع كردن نمود و خوب و بد را از 
هم جدا نمى كرد تا اينكه كيسه را با ميوه ها پر نمود… وزير سوم كه اعتقاد داشت شاه به محتويات اين 
كيسه اصال اهميتى نمى دهد. كيسه را با علف و برگ درخت و خاشاك پر نمود !!! روز بعد پادشاه دستور 
داد كه وزيران را به همراه كيسه هايى كه پر كرده اند بياورند و وقتى وزيران نزد شاه آمدند، به سربازانش 

دستور داد، سه وزير را گرفته و هركدام را جدا گانه با كيسه اش به مدت سه ماه زندانى كنند…!!!
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روابط بين الملل به مطالعه روابط ميان كشورها، نقش كشورهاى مستقل، سازمان هاى 
بين دولتى، ســازمانهاى غيردولتى بين المللى، سازمان هاى مردم نهاد و شركت هاى 
چندمليتى، گفته مى شود. روابط بين الملل يك رشته دانشگاهى است كه چون سياست 
خارجى يك دولت معين را تجزيه و تحليل و تنظيم مى كند، مى تواند هنجارى و اثباتى 
باشد. روابط بين الملل به عنوان يك فعاليت سياسى از زمان مورخ يونانى، توكوديدس، 
آغاز و در اوايل قرن بيستم، به يك رشته دانشگاهى مجزا در داخل علوم سياسى، تبديل 

شد. با اين حال روابط بين الملل علمى، ميان رشته اى محسوب مى شود.
روابط بين الملل كه امروز به صورت يك رشته معتبر علمى در آمده و داراى تحقيقات 
و بررسيها و نظريات فراوان است، سابقه اى به قدمت تشكيل دولتها در روى كره زمين 
دارد. دولتها از قديم االيام روابط گوناگونى با يكديگر داشته اند كه مهمترين آنها تجارت و 
درگيريهاى نظامى بوده است. البته در دوران باستان و قرون قديم ملتها به مفهوم امروزى 
وجود نداشته اند و تنظيم كننده روابط بين الملل در واقع شاهان و امرا و نجباى مناطق 
مختلف بوده اند كه مردم آن مناطق خواه ناخواه پيرو تصميمات آنها بودند. اما در روزگار ما، 
ملتها به صورت مهمترين واحدهاى سياسى جهان با يكديگر روابط بيشمار و پيچيده اى 
دارند كه عرصه تحقيقات روابط بين الملل است. بايد توجه داشت كه سازمانها و نهادهاى 
جهانى مانند سازمان ملل متحد از عرصه هاى مهم روابط بين الملل محسوب مى شوند 
كه گاه به صورت واحدهاى سياسى مستقل نمايان مى شوند. در عصر حاضر كه ملتهاى 
عالم بر اثر عوامل گوناگون از قبيل نژاد، زبان، منطقه جغرافيايى، ايدئولوژى، سابقه تاريخى 
و غيره به صورت متمايز از يكديگر در عرصه گيتى حضور دارند، دولتهاـ  چه منتخب 
ـ ناچارند حمايت مردمى را براى تصميمات خارجى خود همراه  مردم باشند و چه نباشند 
داشته باشند، در غير اين صورت اساس قدرت آنان در عرصه جهانى متزلزل است. تمامى 
بحثها و نظريه هاى روابط بين الملل در حول وحوش مسئله «قدرت» مطرح مى شود. 
جنبه داخلى قدرت عالوه بــر مؤلفه هاى متعدد مانند نيروى نظامى، منابع و امكانات، 

نيروى انسانى، قدرت اقتصادى و... مستلزم حمايت مردمى است. جنبه خارجى قدرت 
نيز مبتنى بر داشتن توان بكارگيرى حداكثر امكانات موجود به منظور تاثيرگذارى بر ساير 
دولتها و ملتهاى جهان است. در هر دو جنبه قدرت، تبليغات يا به عبارت دقيقتر ارتباطات 
و اطالعات نقش حياتى دارد يعنى يكى از مؤلفه هاى محورى قدرت در روزگار ما، توان 
توليد و توزيع پيام در جهت اهداف از پيش تعيين شده در عرصه داخلى و خارجى است. 
در باره روابط بين الملل تعاريف گوناگونى ارائه گرديده است. در كل مى توان گفت روابط 
بين الملل عبارت است از مجموعه فراگردهاى تعامل و داد و ستد در زمينه هاى گوناگون 
ميان واحدهاى سياسى مستقل در عرصه جهانى1 بنا بر اين روابط بين الملل مجموعه اى 
از فراگردهاست. فراگرد ويژگيهايى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: پويايى، آغاز و پايان 
نداشتن و كنش متقابل و تاثير پذيرى اجزاى آن از يكديگر.2 اين ويژگيها مربوط به ارتباط 
است. ارتباط يك فراگرد محسوب مى شود. روابط بين الملل هم فراگردى است كه در 
عرصه جهانى شكل مى پذيرد و لذا عوامل متعدد و پيچيده اى در آن دخالت دارند. عالوه 
بر اين زمينه هاى آن گوناگون است و از تجارت تا سياست و از احوال شخصيه تا قوانين 
بين المللى را در بر مى گيرد. از ازدواج دو نفر كه تبعه دو كشور مختلف هستند، درخواست 
يك دانشجو براى تحصيل در دانـشگاه كشورى ديـگــر و دستور رئيس يـك قــدرت 
بزرگ بــراى تهـاجـم بــه كشور يا منطقه اى خاص، همه مى تواند جزيى از روابط بين 
الملل به شمار مى آيد. سياست خارجى مربوط به تدوين، اجرا و ارزيابى تصميم گيريهايى 
است كه از ديد هركشور جنبه برون مرزى دارد. يعنى در داخل هر واحد سياسى فرموله 
مى شود و وابسته به آرمانها و اهداف ملى همان كشورهاست. اما در روابط بين الملل در 
عرصه گيتى اين اهداف و آرمانها با يكديگر تالقى پيدا مى كند. از تالقى و درگيرى اهداف 
ملى، روابط بين الملل در عرصه گيتى بوجود مى آيد. اين است كه عرصه روابط بين الملل، 
عرصه اى سيال و متغير است كه شناخت صحيح آن و تصميم گيرى و عمل درست در 

آن وصول به امنيت و اهداف ملى كشورها را تسهيل مى كند.


