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 مقدمه
هاي مسلط نظير الملل به ويژه نظريه هاي روابط بينفرهنگ به لحاظ سنتي در ادبيات نظريه

و نئورئاليسم بسيار كم هادر. رنگ بوده است رئاليسم ي اخير، غفلت نسبي از فرهنگ با سال

بال توجه مجدد به اهميت عوامل فرهنگي در روابط بين طوريكه ملل مدرن اصالح شده است

به اهميت فرهنگ در همكاري جهت ساخت اجتماعي نظريه و سازه انگاري پردازان انتقادي

 Barnett 1999, pp.5-36- Campbell, 1998- Chan, Mandaville and) اند سياست جهاني اشاره كرده

Bleiker, 2001- Saher,2002 .(هاي ن، شاهد ظهور هويتشد همچنين در پرتو فرايند جهاني

كه بر اساس خود آگاهي هاي سياسي جديد شكل گرفته جمعي جديد در عرصه فرهنگ هستيم

مي. اند هاي توانستيم دربارهپيش از اين هاي متكثر موجود در چارچوبو هويتفرهنگ

به محو شدن هست)Walker, 1990(ي ملي سخن بگوييمهادولت ند اما امروزه مرزهاي پيشين رو

پي داردگيري است كه خودآگاهيو فضايي جديد در حال شكل پي. هاي نوين سياسي را در

كمآمد ظهور اين خودآگاهي . رنگ شدن مفهوم مليت به معناي سنتي آن استهاي نوين،

به مليت نيستوفاداري به دنبال. هاي افراد ديگر همچون گذشته معطوف به اين ترتيب

 اجتماعي پديدار شده اند كه شايد نتوان آنها–د از روابط فرهنگي تحوالت فوق، اشكالي جدي

و رهيافتي بين را در تعريف محدود روابط بين و بررسي آن نيازمند مطالعه الملل جاي داد

به خودآگاهيرشته .)57-8، صص 1381سمتي،(هاي تازه است اي

و همچنين مورد توجه  قرار گرفتن افراد در امروزه با كم اهميت شدن بعد نظامي امنيت

به عنوانهبهادولتكنار و اجتماعي و موضوعات فرهنگي عنوان هدف تامين امنيت، مسائل

و امنيت جهاني مورد توجه قرار گرفته به طوريكه افزايش. اند عاملي موثر در حفظ صلح

هاو همچنين بينهادولتچشمگير ارتباطات فرهنگي بين ي فراملي، نهادهاي جنبش

و حتي افراد، بسياري از ابعاد امنيت را تحت تاثير قرار داده استغي .ردولتي

و همچنين ضرورت حال با عنايت به اهميت ارتباطات فرهنگي در عرصه روابط بين الملل

و جايگاه ارتباطات فرهنگي  و امنيت جهاني سوال اصلي مقاله اين است كه نقش حفظ صلح

مي باشد؟المللي در تامين امنيت جهانيبين  تا چه حدي

و شاخص: گفتار اول  هاي افزايش ارتباطات فرهنگي بين الملليمعيارها
 افزايش ارتباطات فرهنگي ميان كشورها. الف

و ضعف چه در طول قرون گذشته همواره روابط فرهنگي ميان كشورها با شدت اگر

و در حد اقدامات نمادين بوده است  امروزه در سايه.وجود داشته ولي حجم آن محدود

انقالب ارتباطات بر حجم ارتباطات فرهنگي بين كشورها افزوده شده حتي اين ارتباطات از
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وهادولتسطح و بين مردم ها فراتر رفته ي غيردولتي در نقاط مختلف جهان نيز از سازمان

 يكي از معيارهاي مهم افزايش ارتباطات فرهنگي ميان. رشدي چشمگير برخوردار شده است

كشورها، ميزان تاكيد كشورها بر ديپلماسي فرهنگي در استراتژي كالن سياست خارجي

كه كشوري براي. آنهاست مي كند و مفهوم واقعي خود را پيدا ديپلماسي فرهنگي آنگاه معنا

و ابزارهايي از همان جنس به  و تمدن خود با استفاده از شيوه ها انتقال غناي نهفته در فرهنگ

و آن را در سياست خارجي خود لحاظ كندمعرفي آن به ص1386خاني،( ساير ملل پرداخته ،227(.

به منظور نشان دادن جايگاه روابط فرهنگي در سياست خارجي كشورها مارگريت

و كريستوفر بورگس در تحقيقي وضعيت ديپلماسي فرهنگي را در ده كشور ويزوميرسكي

ن  Wyzomirski and)( تايج آن جالب توجه استمختلف جهان مورد بررسي قرار داده اند كه

Burgess 2003.به عمل آمده از عملكرد كشورهاي استراليا، ژاپن، از مجموع ارزيابي هاي

و سنگاپور در باره روابط فرهنگي بين المللي امريكا، انگليس، فرانسه، اتريش، كانادا، ژاپن، هلند

كه همه كشورها تمايمي و توان اينگونه اذعان كرد هال دارند تصوير  را در خارجي خودارزش

به مردم سراسر"ژاپن از خواست خود براي. از كشور منعكس كنند معرفي فرهنگ ژاپن

مي گويد"جهان به. سخن هاامريكا به دنبال ارائه تصويري بهتر از امريكا .ي ديگر استملت

و زبا و ترويج سنتي فرهنگ ن فرانسه را با تاكيدي تازه بر فرانسه به دنبال آن است كه تبليغ

و تكثر فرهنگي در سطح بين يك. المللي تلفيق كندتنوع و انگليس هر استراليا، اتريش، كانادا

مي دانند كه آن را منسوخ در همان حال، هلند سعي. در پي تصحيح تصاوير ملي خود هستند

به عنوان يك دارد خود را در سطح بين  هاي يا محل نشست"بندر آزاد فرهنگي"المللي

پي ايجاد تصوير. المللي معرفي كندبين شهري جهاني براي اطالعات،"همچنين سنگاپور در

و هنر .)Ibid:8( است"ارتباطات

اي، وضعيت كشورها تا حدي از يكديگر متفاوت است اما هاي برنامهدر خصوص فعاليت

كهمشابهات زياد نيز در برنامه و فعاليتهاي آنها وجود دارد مي شامل برنامه ها .باشدهاي ذيل

و فرهنگي؛-  مبادله افراد براي مقاصد آموزشي

و اجراي نمايش در خارج كشور؛-  برگزاري نمايشگاه

و همايش- كه شركت حمايت مالي از سمينارها و خارجي المللي كنندگان بينهاي داخلي

 دارند؛
و برنامه هاي آموز- ش زبان؛ پشتيباني از موسسات

و مراكز فرهنگي در خارج كشور؛-  حمايت از تاسيس موسسات

و خارج از كشور براي فعاليت-  هاي فرهنگي بين المللي؛ تامين نيروي انساني داخل
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و( پشتيباني از برنامه هاي مطالعات كشوري- مانند مطالعات آمريكا، مطالعات استراليا

؛)غيره

ه- و طرح همكاري بين المللي در برنامه  هاي فرهنگي؛ا
و خدمات فرهنگي فعاليت- .)Ibid:11(هاي مرتبط با تجارت محصوالت

و سپس ژاپن از و انگليس  در ميان كشورهاي مختلف مورد بررسي؛ آمريكا، فرانسه

به روابط فرهنگي بينجنبه بنابراين، گسترش. اندالمللي داشتههاي مختلف بيشترين توجه را

ر ميكه در قالبهادولتسمي بين روابط فرهنگي گيرد به تقويت هاي مختلف صورت

و اگر اين فرايند ارتباط فرهنگي از عمق  به يكديگر منجر مي شود برداشت مثبت آنها نسبت

به  و جنگ در رابطه بين دو يا چند كشور به خشونت بيشتر برخوردار شود امكان توسل

ك. رسدحداقل مي ميضمن اينكه خشونت در داخل به عبارت ديگر،. يابدشورها نيز كاهش

به گسترش روابط فرهنگي بين كه توجه ويژه المللي دارند ضمن اينكه نگرش ديگر كشورهايي

و  ميهاملتكشورها به آنها مثبت شود خود اين كشورها نيز حداقل به لحاظ فرهنگي نسبت

مي شونددر تعامل با كشورهاي طرف ارتباط فرهنگي خود كمتر به خشونت .و جنگ متوسل

 الملليي بينهاسازمانافزايش ارتباطات فرهنگي از طريق:ب
المللي فرهنگي نيز از گسترشي قابل توجهي بينهاسازمانبا اهميت يافتن مسائل فرهنگي،

كه با توجه به موضوع مقاله از ميان  المللي فعال در عرصهي بينهاسازمانبرخوردار شدند

و كاركرد يونسكو در گسترش ارتباطات فرهنگي بينفرهنگي صرفاً ميبه نقش . پردازيمالمللي

 داشته"هاي آينده از جنگدر امن داشتن نسل" براي يونسكو از ابتداي تاسيس، ماموريتي ويژه

از به عبارت ديگر، تعهد اساسنامه. است و امنيت به حفظ صلح اي يونسكو، ياري رساندن

ها ميان رهگذر گسترش همكاري و هستملت و فرهنگ بوده حال. به ياري آموزش، علوم

و فعاليت اين سازمان، امروزه با گذشت بيش از  و دراز مدت بودن كار 60با توجه به زيربنايي

توان ارزيابي مناسب از عملكرد آن در جهت گسترش ارتباطات سال از تاسيس آن بهتر مي

و امنيت جهاني به اين مقصود، بدون پرداختن. ارائه كردفرهنگي براي تقويت صلح براي نيل

و فعاليت و هاي گسترده يونسكو در عرصهبه شرح وظايف هاي مختلف فرهنگي، علمي

سه عنوان  گسترش"آموزشي، نقش يونسكو در گسترش ارتباطات فرهنگي، در قالب

يك"و" گسترش فرهنگ صلح"و"هاي ارتباطي شبكه  توضيح"ديگريادگيري براي زيستن با

.شودداده مي

و گسترش شبكه-1 به هدف اصلي: هاي ارتباطي يونسكو يونسكو در جهت دستيابي

و رفاه همگاني در جهان"تاسيس خود يعني پيشبرد   ميان كشورها"همكاري" از طريق"صلح
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و ارتباطات فرهنگي بين اي از شبكه، مجموعههاملتو و ملي را ايجالمللي، منطقه ها اد كرده اي

كه برخي از آنها عبارتند از : است

و وجود ارتباطات بين كميسيون185عضويت- هاي ملي آنها كشور جهان در سازمان

و دفاتر نمايندگي دائم آنها نزد سازمان يونسكو در پاريس؛

از، باشگاه4000- و كانون در پيش و فعاليت كشور، آرمان100انجمن هاي سازمان ها

ميرا در سطح عمو  دهند؛م گسترش
و176 مدرسه وابسته به يونسكو در 7900-  كشور، براي پروردن نگرش بردبارانه

ميآميز بينتفاهم  كنند؛ المللي در جوانان، به آنان كمك
و حدود (NGO) سازمان مردم نهاد 558-  سازمان1200 با يونسكو روابط رسمي دارند

م  كنند؛يغيردولتي برحسب مورد با اين سازمان همكاري
هاي عالي رتبه تحت عنوان سفراي حسن نيت نفره از شخصيت40يك گروه-

مي يونسكو و ماموريت يونسكو تالش به اهداف  كنند؛جهت توجه جهاني
و 300- و سازمان تجاري در جهت اهداف يونسكو نظير توسعه انساني پايدار  شركت

.مسئوليت اجتماعي با اين سازمان همكاري دارند

و شبكهدر واقع و تاسيس نهادها الذكر، هم افزايي وسيع را براي هاي فوق يونسكو با ايجاد

و آموزشي ميان كشورها،  هاي مختلفو گروههاملتگسترش ارتباطات علمي، فرهنگي

.بوجود آورده است

و تقويت فرهنگ صلح-2  هاي صلح در ذهن ايجاد شالوده وظيفه يونسكو: يونسكو

هم.ستهاانسان و جنگ، نهادينه كردن تفكر آن در ين حال يكي از ابعاد مهم شروع خشونت

كه اگر صلح در ذهن. در ذهن بشري است هالذا استدالل بنيانگذاران يونسكو براين بود  انسان

به سراغ جنگ نمي اين استدالل با اين عبارات در اساسنامه يونسكو. روند نهادينه شود

كه  هاكه جنگ از ذهن از آنجا...":گنجانيده شد ميانسان در آغاز شود، دفاع از صلح نيز بايد

هاذهن  ". بنيان گيردانسان
يكي از مهم ترين اهداف يونسكو، بنياد نهادن صلح جهاني بر مبناي چشم انداز فوق الذكر

به حقوق بشر بود و مفهوم نداردهاهدفدر اين.و احترام در بحث. ديگر مرز جغرافيايي معنا

ميحقو بنابراين،. كنندق بشر تاكيد بر تك تك افراد است سواي اينكه در كدام كشور زندگي

و با روح بلند انساني مرتبط است  UNESCO in Asia) مأموريت يونسكو تماماً اخالقي است

and the Pacific, 2002, P.5(.

به منظور تقويت برنامه ف يونسكو و هماهنگ كردن هاي عاليتهاي مرتبط با فرهنگ صلح

»به سوي فرهنگ صلح«اي تحت عنوان، يك طرح فرارشته1995وابسته در اين حوزه از سال 
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و بلند مدت خود اختصاص داد 14اين سند مبناي كار يونسكو در طول. در راهبرد ميان مدت

:راهبردهاي مشاركت در ايجاد فرهنگ صلح يونسكو به شرح زير است. سال گذشته بود

و تفاهم بين المللي؛تشويق آموزش-  صلح، حقوق بشر، دموكراسي، دگرپذيري

و مبارزه با تبعيض؛-  ترويج حقوق بشر
 حمايت از تحكيم روندهاي دموكراتيك؛-
و گفتگوي بين- هاتشويق كثرت گرايي فرهنگي ؛فرهنگ

و تحكيم صلح پس از درگيري-  ,Information Kit)مشاركت در پيشگيري از مناقشات

1999:119-135 .( 
بر اساس راهبردهاي فوق، يونسكو اقدامات متعدد را در راستاي ارتقاي آگاهي عمومي در

و باشگاه  هاي يونسكو، مدارس وابسته، خصوص فرهنگ صلح بويژه با همكاري مراكز

و هنري، رسانهكرسي و هاي يونسكو، مجامع آموزشي، علمي و شهرداران، نمايندگان مجلس ها

و هر  و بينساله چندين برنامه منطقهغيره انجام داده المللي در اين خصوص اجرا كرده اي

.است

هاي زيادي از جمله تنش در دنياي پيچيده امروز تنش: يادگيري براي با هم زيستن-3

و تنش  و ماديات و تجدد، تنش ميان معنويات و محلي، تنش ميان سنت ميان جوامع جهاني

و ظرفيتميان توسعه فوق كه سياستگزاريالعاده دانش هاي تطابق بشر با آن وجود دارد

به نحوي ارائه شود تا ضمن حل شدن اين تنش ها، حركت بشر به توسعه پايدار آموزشي بايد

و تفاهم بين و نهايتاًانساني  يادگيري گنج درون،( گيري جامعه جهاني را سرعت بخشدشكلالمللي

مييادگيري براي با هم زيستن، معر.)5-6، 1376 كه مردم را قادر ازف نوعي يادگيري است كند

هاطريق تقويت حس احترام براي ساير  حلهاارزشوهافرهنگ، انسان به ي معنوي ديگر،

 ها، از دانش، مهارت اين يادگيري ناظر به مجموعه اي گسترده. تضادها مبادرت ورزند

و ها، نگرشتوانايي شهاارزشها دريي است كه فرد را براي و همكاري با ديگران ركت جستن

.)99،ص1378زائو،( كند تمامي امور انساني آماده مي

به جامعه مدني جهاني» يادگيري براي با هم زيستن«در واقع در پرتو افراد آماده ورود

و اگر آموزه مي ب شود آموزان جهان آموزش داده خوبي به همه دانشه هاي اين ستون يادگيري

به اع شدشود آنها و شايسته جامعه جهاني تبديل خواهد  ,Arigatou Foundation) ضاي قابل

كه اين سازمان با بررسي فعاليت.3 :2008( و گسترده يونسكو مي توان اذعان كرد هاي متنوع

و فضايي مناسب تالش و ايجاد محيط به يكديگر هايي موثر در شناساندن فرهنگ كشورها

و تعامل اقشار مخت لف كشورها با يكديگر فراهم كرده كه خود حركتي مهم در براي گفتگو

و امنيت جهاني مي وبه عبارت ديگر يونسكو با برگزاري نشست. باشدگسترش صلح ها
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و ارائه آخرين دادهكنفرانس و هاي علمي در باب شيوههاي جهاني هاي تعامل فرهنگي

كسياست و آموزشي ضمن نزديك و ابزارهاي علمي، فرهنگي ردن متخصصان، سياستمداران ها

وو پژوهشگران، گام ي مختلف برداشتههافرهنگوهاملتهايي بلند در نزديكي بين كشورها

و زباني بسيار را ريشه كن كرده استو سوء تفاهم و تنازعات قومي .ها

 گسترش ارتباطات فرهنگي از طريق جنبش هاي بين المللي.ج
هااگرچه سابقه تاريخي وي جنبش به قرن نوزدهم هااجتماعي ي متعدد فراملي جنبش

و همچنين در) Anti – slavery Movement(نظير جنبش ضد بردگي و جنبش حق راي زنان

درهاجنبشابتداي قرن بيستم به ي عظيم كارگري با گستره جغرافيايي وسيع بر مي گردد؛ اما

باهاجنبشاين مقاله كه در ارتباط و مشكالت جهاني پديد آمدهيي مورد نظر هستند  مسائل

به مسائلي نظير حقوق زنان، محيط زيست،. اند شايد عظيم ترين جنبش فراملي در واكنش

و اقدامات مهم در  و حقوق بشر صورت گرفته است كه منشا تحوالت جهاني شدن صلح

در حال حاضر، صدها جنبش اجتماعي فراملي در خصوص.المللي شده استعرصه بين

و فعال موض و غيره شكل گرفته وعاتي نظير مسائل زنان، حقوق بشر، محيط زيست، صلح

و در دستور كار قرار گرفتن موارد  كه اين روند با تحوالت پس از پايان جنگ سرد هستند

و جديد نظير محيط زيست، ايدز، تروريسم، مهاجرت، آوارگان، حقوق بشر، مردم ساالري

و تو و بازيگران مذهبي از سرعت يكي بينهاجنبشجه بيشتر برخوردار شده المللي در قالب

و هشدار نسبت به بحران و ناهنجاريشبكه گسترده فرهنگي در جهت توجه المللي هاي بينها

و امنيت جهاني هستند و گامي جدي در جهت تحقق شهروندي .عمل كرده

هاافزايش ارتباطات فرهنگي از طريق.د ي غير دولتيسازمان
- هاي اقتصاديهاي همكاريالمللي غيردولتي ضمن نقش آفريني در عرصهي بينهازمانسا

و روابط فرهنگي بين و اجتماعي، نقشي مهم در عرصه فرهنگي ميسياسي . كنندالمللي بازي

ميهاسازمانبطور كلي  توانند در ايجاد فضاي مناسب براي روابط فرهنگيي غيردولتي

ازالمللي از طرق بين كه عبارتند :زير موثر باشند

 اطالع رساني در باره بسترهاي مناسب روابط فرهنگي؛-1

و امنيت بين المللي؛-2  انعكاس آثار روابط فرهنگي بين المللي بر صلح
 ايجاد جو مناسب براي تعامالت فرهنگي؛-3
و-4 به كاالهاي فرهنگي براي شهروندان و دسترسي هاافزايش كميت ؛دولت

زد-5 ص1386مصفا،(ايي در ارتباطات فرهنگي افزايش تمركز ،406(.
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به گستردگي بسترهاي فعاليت غيهاسازمانبا عنايت دولتي هر يك از آنها در حيطهري

كه در يك دسته بندي كلي، موضوع فعاليت عمومي يا تخصصي به فعاليت مشغول هستند

و نقشي كه در گسترش ارتباطهاسازمان ات فرهنگي دارندي غيردولتي را بر اساس موضوع

به شرح ذيل تقسيم بندي كردمي :توان

در:ي غيردولتي حقوق بشريهاسازمان. الف با توجه به اهميت موضوع حقوق بشر بويژه

به فعاليتهاسازماننيم قرن گذشته، حجمي گسترده از  ي غيردولتي در اين باره مشغول

و ترويج فرهنگ حقوق بشري فعال نها در عرصه روابط فرهنآاند كه بخشي عمده از شده گي

و برخي ديگر نيز در سطح محلي كارهايي گوناگون نظير بسيج منافع گروهي، آموزش  هستند

ميمردم، وكالت مردم در دادگاه و غيره را انجام ترين كاركردهاي بطور كلي مهم. دهندها

مياي از تعامالت فرهي غيردولتي در باره حقوق بشر كه شبكههاسازمان دهند در نگي را شكل

و آگاهي در مورد حقوق بشر، شكل دادن به كنوانسيون و استانداردها خصوص ارتقاي دانش ها

و موافقتنامه ميو نقش آنها در اجراي معاهدات  ذاكريان،( توان مشاهده كردهاي حقوق بشري

1381 ،139(.

يهاسازمانالمللي بينهاي اساسا توسعه شبكه:ي غيردولتي زيست محيطيهاسازمان.ب

و گروه و سياسي افراد ميغيردولتي زيست محيطي كمتر بخاطر منافع اقتصادي . گيردها شكل

و گروهبنابراين، ريشه اين تالش و روابط فرهنگي بين اين افراد به فرهنگ به. گرددها برميها

و ديدگاهي مشترك نسبت به محيط زيست دا رند در دفاع از آن عبارت ديگر، افرادي كه تفكر

و بعد اعضاي خود را از مليتديدگاه تشكلي را ايجاد مي ميكنند و هاي مختلف جذب كنند

مي كنند  عالوه بر اين،. بدين ترتيب، روابط فرهنگي گسترده را سطوح مختلف ايجاد

بهاسازمان  اي گسترده در پرتو تعامالت پيوسته در صورت شبكههي زيست محيطي

ميهاي بينسكنفران و از آن ديدگاه زيست محيطي خود با المللي حضور فعال پيدا  كنند

ميهادولتزني با چانه ي غيردولتي زيست محيطيهاسازمانبنابراين، كل تعامالت. كنند دفاع

.گيرددر يك شبكه گسترده ارتباطات ميان فرهنگي صورت مي

وهاجنبشها، امروزه در سايه اين تالش وهاسازماني سبز ي غيردولتي زيست محيطي

به عنوان بازيگر مهم سياست بين ، گرين( تثبيت كرده اندهادولتالمللي، در كنار صنعتي خود را

كه نماد عيني ارتباطاتي بينهاسازمانبه هر حال، گسترش.)886، 1383  المللي غيردولتي

به عبارت ديگر،. المللي دارندنگي بينالمللي هستند نقشي موثر در گسترش ارتباطات فرهبين

ميهاسازمانوقتي و حقوق بشري شكل و افرادي متعدد غيردولتي زيست محيطي گيرند

به عضويت اين جريان و انسجام فرهنگي ها درميمختلف از كشورهاي جهان آيند همكاري
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ميميان آنها تقويت مي و اين فرايند در صورت تداوم و تواند موجب كاهشود ش خشونت

و و همچنين بين كشورها . شودهاملتبرخورد در داخل جوامع

 هاي بين الملليافزايش ارتباطات بين المللي از طريق مهاجرت.ه
و جمعي مردم در ترين كنشالمللي يكي از مهمهاي بينمهاجرت و ارتباطات فردي ها

و تبعاتي متنوع نيز مقياس بين و بالتبع آثار  از ها عمدتاًروند مهاجرت. در بر داردالمللي است

به ساير نقاط جهان است ولي كشورهاي كمتر توسعه در درصد از مهاجرين بين40يافته المللي

و حضورشان مسائل مجموعه كشورهاي پيشرفته صنعتي از جمله امريكا زندگي مي كنند

و مقصد ايجا و اقتصادي عمده را در كشورهاي مبدا ميفرهنگي، اجتماعي و ويگرن( كندد ، مارتين

كه هاي بينبينانه در مورد فرايندهاي مهاجرتيك ارزيابي خوش.)1،1386 المللي اين است

ميمهاجرت بي. كندها را شكلي از شهروندي فراملي قلمداد و سابقه تماسزيرا افزايش ها

المللي، ضمني بينهادر واقع در پرتو مهاجرت. ارتباطات فرهنگي ناشي از اين فعاليت است

تاهافرهنگي مختلف، نقاط اشتراك ميانهافرهنگهاي موجود ميان روشن شدن تفاوت  نيز

بهاي بينبنابراين، مهاجرت. حد زياد روشن شده است دره المللي كه دليل تاثيرات اساسي

و  ميهاملتافزايش شناخت افراد زدايي موجب گذارد ضمن تعصب از يكديگر بر جاي

و خانوادهاف به منافع مشترك ميان كشورهاي ميزبان ميزايش تفاهم نسبت شود؛ هاي مهاجران

و كشور اصلي موجب تقويت  ضمن اينكه رفت آمدهاي مهاجران بين كشورهاي ميزبان

و كاهش تنش و اختالف بين دولتهمگرايي و ها ميهاملتها .شودي آنها

از طريق فنا.و  هاي نوين ارتباطيوريافزايش ارتباطات فرهنگي
و حاكميت قدرتمندانه تكنولوژي نوين ارتباطات بدون ترديد و پيدايش گسترش ارتباطات

كه با بهره. زندگي بشر را متحول كرده است گيري از نظام نوين اطالع رساني امكاني بطوري

و انديشهخارق العاده براي ارتباط ميان ذهن و نيز مبادله وسيع، ها و جهاني هاي مختلف سريع

ميهمچنين رسانه. اطالعات بشري فراهم خواهد شد كنند كه ها، كاربران خود را ترغيب

در پرتو تحوالت جديد در عرصه.)189، 1381كاروثر،( خودشان را شهروندان جهاني معرفي كنند

ميتكنولوژي كه اين تكنولوژيهاي ارتباطي اين سوال اصلي مطرح و شود ها چه مفاهيم

و تعامالت بين. هايي را تحت تاثير شديد قرار داده اندصهعر وهاملتبدون ترديد ارتباطات

و مشتقات آن از اين تحول تا حد بسيار تحت تاثير قرار گرفته اندهب اما اين. طور كلي فرهنگ

و در درون جوامع خاص نبوده است  تاثير فقط در سطح افزايش تعامل فرهنگي بين جوامع

و ايجاد بلكه اين و روابط اجتماعي  فناوري نوين از طريق دگرگون ساختن برخي ساختارها
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و ركن مهم آن، يعني هويت نيز تاثير گذاشته و روابط جديد، بر عرصه فرهنگ و ساختارها اند

و رابطه فرد با جامعه خالصه نمي شود اين تاثيرگذاري بر هويت نه تنها در سطح هويت فردي

و حتي هويتي بلكه رابطه فرد با و با نظام بزرگ جهاني را دستخوش دگرگوني كرده  دولت

.جديد از فرد را در سطح جهاني رقم زده است

و تامين امنيت:گفتار دوم هاافزايش ارتباطات فرهنگي ي جهانيارزش
و پاسداري از حقوق بشر. الف  ارتباطات فرهنگي

س  گيري، شاهد شكل1948ال بعد از پذيرفته شدن اعالميه جهاني حقوق بشر در

و اعالميهمجموعه و منطقهاي از معاهدات و هاي جهاني و همچنين ساز اي در باره حقوق بشر

كه خود اينها در قالب يك منظومه فرهنگي عمل مي . كنندكارهاي اجراي اين تعهدات هستيم

و فرهنگ حقوق بشري عمدتاً  از جنگ در فضاي بعداگرچه موضوع جهانشمولي حقوق بشر

و فرهنگ حقوق بشري سرد مطرح مي به سابقه عظيم تحوالت حقوق بشر شود ولي با توجه

و شبكه ميهاي گسترده ايجاد شدهدر دوران جنگ سرد اسناد كه اين دوره را توان دوره اند

و نهادينه شدن حقوق بشر بين جديدترين تحول حول حقوق. المللي ناميدتحكيم هنجاري

از جمله وظايف اين شورا. با تاسيس شوراي حقوق بشر صورت گرفته است2006بشر، سال 

و آزادي هاي اساسي، توجه به موارد نقض گسترده حقوق بشر، آموزش احترام به حقوق بشر

و ايجاد محفلي براي گفتگو درباره موضوعات  حقوق بشر، جلوگيري از نقض حقوق بشر

و نهادهاي وابسته به آن هاي حقوبه موازات فعاليت. حقوق بشر است ق بشري سازمان ملل

كه بخشي از شبكه جهانشمولي حقوق بشر رژيم هاي منطقه اي حقوق بشر هم شكل گرفته

به هر حال در پرتو تحوالت جديد بويژه گسترش ارتباطات فرهنگي، تالش براي حفظ.هستند

درهادولتبه طوريكه. حقوق بشر تقويت شده است  صورت نقض حقوق به نحوي فزاينده

و داخلي قرار مي به پاسخگويي نسبت به بشر تحت فشار عوامل خارجي و وادار گيرند

مياقداماتشان نزد جامعه بين و. شوندالمللي اين موضوع، آزادي عملشان را محدود كرده

به اصالح وضعيت حقوق بشر، موجب مي نه در همه موارد، نسبت كه در بسياري موارد، شود

در واقع امروزه هيچ كشور، حكومت يا هيچ مقام.)1379،92 بوئرجنتال،(و دخالت كنندمشاركت

سياسي، نظامي يا قضايي از ترس خطر انتقاد افكار عمومي ضرورت وجود اين حقوق اساسي 

به دست آمده در در حقيقت مهم. كندرا انكار نمي ي اخير افزايش سطحهاسالترين پيشرفت

ش(ها نفر در سراسر جهان بوده است آگاهي فردي ميليون .)16، 341پيام يونسكو،

و اجتماعي پيامد تجاوز با توجه به اينكه تقريبا همه درگيري ها، گروههادولتهاي سياسي

و آرامش جامعه انساني بوده است، و عامل عمده در سلب امنيت به حقوق يكديگر و افراد
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كه با گسترش آگاهمي و تقويت نهادهاي حقوق بشري، از تجاوزيتوان نتيجه گرفت  ها

و يا پايمال شدن آنها بوسيله گروههاانسان و باالتر از همه به حقوق يكديگر هاي انساني

ميهادولت و امنيت در روابط ميان افراد، جلوگيري به صلح شود كه اين فرايند كمكي شايان

و گروه به پاسداري از امنيميهادولتها و ميهاارزشت كند .انجامدي جهاني

و تقويت هويت.ب و فرهنگيارتباطات فرهنگي  هاي فردي، قومي
يكي از تحوالت مهم صورت درگذر از امنيت بين المللي به گفتمان تامين امنيت جهاني

به  با.ي فرد انساني استهاارزشگرفته، توجه كه بنوعي مرتبط لذا يكي از ابعاد متنوع انسان

م و فرهنگي وي استامنيت و تقويت هويت فردي، قومي در تبيين هويت فردي.ي شود حفظ

به كسي داده شده باشد؛"و جمعي بايد گفت كه  هويت چيزي نيست كه يك بار براي هميشه
و تغيير مي كند مي شود .)27، 1381ملعوف،("بلكه در طول حيات ساخته

و آموزشدر سايه ارتباطات گسترده بين و نهادهاي المللي  هاي مداوم توسط كشورها

و جوامع را تلطيف كرده بين و تساهل دارند فضاي هويتي اقوام كه تاكيد بر صلح، مدارا المللي

و كم شدن نادانيو چه بسا در پرتو افزايش آگاهي كجها و هاي ها، بسياري از هويتفهميها

و و بشر بسوي منازعات و درنده خو تضعيف شده هاي كمتر از وضعيت خشونتمرگبار

و تكنولوژي.موجود حركت خواهد كرد هاي نوين ارتباطي از يك در واقع ارتباطات فرهنگي

و پاره تبديل  و پاره به هم زده، جامعه را به يك فضاي نفوذ پذير و يكپارچگي را سو، ثبات

يكدهبه طوريكه انسان امروزه ديگر قادر نيست وجود خود را در محدو. كرده است هاي

و از اين اي رو دچار بحران هويت است كه هويت، ديگر مجموعههويت معين حفظ كند

و مطمئن نيستهاارزشيكدست از  از سوي ديگر، در برگيرنده.)1380،134شايگان،(ي ثابت

و وابستگي متقابل ميان  و جوامع مختلف، افزون شدن، گروههاانساننزديكي، ارتباط فزاينده ها

.)1384،32تاجيك،( ها استو هويتهافرهنگو زمينه ساز فراگيرتر شدنهاانساني جهاني آگاه

و ادغام روز افزون جوامع در جامعه و فرهنگي با فروريزي فزاينده مرزهاي سياسي

كه  ميهافرهنگجهاني، در عين حال به يكديگر نزديك وي گوناگون يي عامهافرهنگشوند

تنيز شكل مي ميگيرند، بنابراين. شودوسل به عناصر هويت بخش خاص فرهنگي هم تشديد

هاي نظري رويكردهاي سنتي در خصوص هويت دگرگون در پرتو ارتباطات فرهنگي، شالوده

و و تركيبي از قدرت، مقاومت، معرفت، حاشيه، متن، خودي، دگر، واقعيت؛ اسطوره ... شده

مي. اندظهور پيدا كرده گفبطور خالصه ت كه هر انساني عالوه بر داشتن هويت شخصي، توان

و لذا در اثر گسترش و ملي، بخاطر انسان بودن داراي هويت جهاني هم هست  قومي

ميآگاهي و تامين هاي هويتي به مفهوم خير جهاني برسد تواند از طريق هويت جهاني خود
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وي جهانيهاارزشي فردي خود را در گرو تامين امنيتهاارزشامنيت  يا خير جهاني بداند

و و از محدوده جستجوي امنيت فردي و فرهنگي غلبه كرده بدين ترتيب بر تعصبات قومي

به امنيت جهاني پاي بندي پيدا كند .قومي فراتر رفته

و پاسداري از محيط زيست.ج  ارتباطات فرهنگي
 موضوع اصلي روند توجه جامعه جهاني در اواخر قرن بيستم، مسائل زيست محيطي را به

و نگرانيفعاليت المللي در سطح شبكه گسترده ارتباطات بين. لمللي تبديل كرداهاي بينها

و همچنين برگزاري كنفرانسي بينهانسازما،هادولت و افراد و غيردولتي هاي المللي دولتي

و منطقهبين و انعقاد كنوانسيونالمللي و مشكالت اي زيست هاي مختلف به سرعت مسائل

به عنوان يك موضوع امنيتي وارد عرصه سياست بين البته قرار گرفتن. المللي كردمحيطي را

و مفاهيم در موضوعات زيست محيطي در دستور كار بين المللي ناشي از تغيير رويكردها

و تكثير"الملل بود كه بر اساس آن روابط بين مسائل سنتي از قبيل ناسيوناليسم، قوميت، توليد

و منطقهحسال وهاي كشتار جمعي، ثبات نظامي، سياسي با... اي در معادالت امنيتي در قياس

ي جناييهاسازمانمحيطي، وضعيت اقتصادي، از قبيل مسائل زيست–مسائل غيرسنتي امنيت 

و چند مليتي، مهاجرت وفراملي كم...هاي گسترده و("تر برخوردار شدنداز اهميت تريف

.)341-2، 1380همكاران،

به پاسداري از با قرار گرفتن مسائل زيست محيطي در دستور كار بين كه منجر المللي

ميمحيط زيست مي و موضوعاتي نظير تشكيل كنفرانسشوند، هاي توان آنها را در قالب مسائل

شكلبين و معاهدات بينگيري كنوانسيونالمللي، و توسعه شبكهها و المللي يهاجنبشها

و مصوبات آنها شبكههاي بينتشكيل اين كنفرانس. المللي مورد بررسي قرار دادبين اي المللي

المللي را بوجود آورده كه اين شبكه ارتباطي نقش كنترل كننده وسيع از ارتباطات فرهنگي بين

عالوه. المللي در زمينه حفظ محيط زيست را بر عهده گرفته استهاي بينو نظم دهنده فعاليت

شكل بر و رژيمگيري كنوانسيوناين، هاي متعدد زيست محيطي شبكه ارتباطاتي در اين ها

از خصوص را تكميل كرد به طوري به150كه بيش و كنوانسيون زيست محيطي  موافقتنامه

كه اين تعهدات زيست محيطي دامنه هاي دولتي، مقامات اي وسيع از گروهتصويب رسيد

و افراد را در بر مي ميمحلي و همين شبكه گيرد كه خود شبكه ارتباطي وسيع را شكل دهند

و ديدگاه خاص فرهنگي را درباره محيط زيست خلق مي با. كندارتباطات نگرش همچنين

وهاجنبشهاي ارتباطي تقويت شبكه و همچنيني بينهاسازماني اجتماعي المللي غيردولتي

لي در خصوص محيط زيست افزايش يافته، الملنقش آفريني زنان، ضمن اينكه آگاهي بين
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و فردي در به عنوان يك ارزش پذيرفته شده جمعي موضوع پاسداري از محيط زيست نيز

مي باشد . حال تبديل شدن به يك قاعده آمره

به تنهايي توانايي و جهاني بودن آنها، تك تك كشورها به پيچيدگي مباحث امنيتي با توجه

و فصل آنها از صالحيت مقابله با تهديدات ناشي  و لذا فعاليت براي حل  از آن ندارند

ميهادولت و نقشي ملي فراتر و حتي افراد در جهتهاسازمانرود و غيردولتي ي دولتي

ميو انجام فعاليتهادولتتاثيرگذاري بر سياست در اين معنا،. كندهاي مستقل اهميت پيدا

كه بر اساس دولت  ت استوار است براي امنيت زيست محيطيمل–سطحي از تحليل

و نامناسب استگمراه  را صرف نظر"بشريت"يا"مردم"زيرا مشكالت محيط زيستي. كننده

مياز اينكه در داخل كدام مرز ملي زندگي مي  لذا تعريفي از امنيت. سازدكنند، دچار تهديد

و اقتصادي تواند مسائل زيست محيطي را در برگيرد كه رفاه عمومي مي، جسمي، اجتماعي

به. افراد را در برگيرد بنابراين، ماهيت مشكالت زيست محيطي ضمن رد رويكرد كشور محور

كه امنيت مشترك را براي همه امنيت، ديدگاهي جديد را برمي ميهاانسانگزيند . داند الزم

و زدايش تعصبات فرهنگي.د  ارتباطات فرهنگي
ت كه با افزايش آگاهيمدنمفروض نظريه برخورد و رشد مولفهها اين بود هاي فرهنگي، ها

ميتعصبات فرهنگي در حوزه به. كندهاي تمدني گسترش پيدا و توجه اما آيا افزايش آگاهي

ميعناصر فرهنگي صرفاً و تنش المللي شود يا موجب درك مشترك بين موجب افزايش تقابل

بات شديد فرهنگي، بنيادگرايي مذهبي است كه يكي از مصاديق تعص. شوداز مسائل مي

بنيادگرايي اسالمي در الجزاير، عربستان،. نمادهاي خود را در مذاهب مختلف نشان داده است

و خشونت به اعمال وحشتناك و عراق ميافغانستان طلبان در هند، جدايي. زنندآميز دست

و سيك نبردهايي سخت با ارتش هند داش و هندوهاي افراطي با نيروي بنيادگراي مسلمان تند

ميافراط. فزاينده به اين اقدامات واكنش نشان دادند در. شودگرايي در مسيحيت هم مشاهده

ها، گذاري اوكالهما بارزترين مظاهر خشونت عليه اقليتو بمباكوواياالت متحده، محاصره

و دولت فدرال استخارجي  Aum Shindri( شيندري كيوحتي يكي از اديان شرقي فرقه آوم. ها

Kyo(به كشتار.به وجود آورد1990 را در دهه اين گروه تالش كرد با استفاده از گاز اعصاب

.)1034، 1383مردن،( جمعي در قطار زيرزميني توكيو دست بزند

و گسترش كه پديده جهاني شدن در تحليل هر يك از حوادث فوق شايد بتوان گفت

و ميارتباطات فرهنگي در توان يك حكم كلي داد كه مثال كل قوع آنها موثر بوده است؛ ولي آيا

و تندرو است جهان اسالم دچار بنيادگرايي افراطي است يا كل ژاپن گرفتار فرقه هاي افراطي

گيري از هاي تندرو بدليل بهرهاگرچه برخي از گروه.مسلما اين قضاوت عاري از حقيقت است
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به برخي فعاليتتكنولوژي هاي نوين نظامي و انتحاري توانسته اند و اقدامات متهورانه ها

و در كوتاه مدت توانسته اند توجه جهانيان را به خود جلب كنند ولي واقعيت  دست بزنند

و يا مسيحي از افراط به طوري كه اكثريت مردم مسلمان، هند  گرايي چيزي ديگر است

. گردان هستندروي

كه توسل به ارتباطات گسترده فرهن گي، بشر امروزي را متوجه اين واقعيت كرده است

و خشونت. ترين مسير دستيابي به اهدافش استخشونت پرهزينه بنابراين، اگر متوسل به ترور

و ستم هاي طوالني مدت افراطشود يا تحت آموزشمي و يا تحت يك ظلم گرايي قرار گرفته

كه اين طيف از افراد بنابراين، ضمن. همواره جزء اقليت جوامع هستندآشكار واقع شده است

و اسالم منشا تهديدهاي جديد عليه  كه كنفوسيونيسم رد ادعاي برخي از انديشمندان غربي

و اسالم داراي گرايش كه طرفداران كنفوسيوس هاي مختلف نظم جهاني هستند بايد اذعان كرد

و هرگز نمي ضمن اينكه در پرتو. قضاوت قرار دادتوان با يك حكم كلي آنها را مورد هستند

و كنفوسيوس، اجزاي امنيت جهاني  ارتباطات گسترده فرهنگي، همه جوامع اعم از اسالم

و هنجارهاي امنيت جهاني نقش آفريني مي و گسترش قواعد به نوعي در حفظ و . كنندهستند

و پاسداري از امنيت.ه هاارتباطات فرهنگي ي جامعه جهانيارزش
ب و امنيت، ابتدا بايد مشخص شود امنيت چه كسي مورد نظر است امنيت در حث صلح

ميگروه دولت، و يا افراد؟ سپس اين سوال مطرح مي توان امنيت آن را ها شود كه چگونه

 دولت نيست بلكه امنيت افراد به فراهم آورد؟ در اين مقاله تامين امنيت به منزله امنيت صرفاً

مي باشدمعناي عام آن نيز مو در پس نقد نگرش دولت محور در پرتو جهاني شدن،.رد نظر

و تامين امنيت آن زير سوال رفت  يك بر ساخته فرهنگي،"ملت"طبق اين ديدگاه. ملت

و واقعي مي نه يك امر عيني و و سياسي به هيچ وجه نميايدئولوژيك گر تواند توجيهباشد كه

بينقش بنابراين، نقد.)1380،46مك كين الي،( باشد"تامين امنيت" در امر"دولت"منارغ آفريني

اسميت در اين. مساعد ساخت"فردگرايي" عرصه را براي طرح ايده"دولت محور"ديدگاه 

:خصوص مي گويد

مي" نه دولت و و مناسب براي بناي مطالعات امنيتي بنيان فرد تواند بستري كامال مطمئن
شدتنها با تغيير اين كانون. باشد كه درك بهتر مفهوم امنيت ميسر خواهد  ,Shaw(" است

1994:86.( 
كه بازيگر اصلي آن را بدين ترتيب، بحثي تازه مطرح مي نه"فرد"شود  تشكيل"دولت"و

و در آن صورت است كه مفهوم مي مي"امنيت جهاني"دهد و مطرح شود تا در پرتو آن فرد

 عبارت ديگر، امنيت جهاني بحثي است كه از نقدبه. جايگاه آن در امنيت بهتر تشريح شود
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و"فردگرايانه"و"دولت محور"جدي دو ديدگاه  در حوزه مطالعات امنيتي حاصل شده است

نه فردي–"جهاني"به"ملي"ويژگي بارز آن، انتقال از كانون .)Waver, 1993: 30( است-و

و مخدوش شدن"امنيت"ه در مفهوم بنابراين، مفروض ما اين است كه تحول بنيادين رخ داد

كه صرفا در بستر گفتمان امنيت جهاني كار ويژه امنيتي دولت مدرن، معنايي را پديد آورده

و تفسير است .)Snyder, 1999( قابل درك

و غيررسمي حال با گسترش ارتباطات فرهنگي در عرصه هاي مختلف اعم از روابط رسمي

و  يهاسازماني اجتماعي،هاجنبشالمللي،ي بينهاسازمانو از طريقهاملتبين كشورها

و افراد در نقاط مختلف جهان، شبكه اي گسترده از ارتباطات شكل گرفته كه در پرتو غيردولتي

و ابزارهاي متشكل ارتباطي وسايل پيشرفته ارتباطي نظير شبكه هاي متعدد تلويزيوني، اينترنت

و مي پيچيدههر روز اين ارتباطات توسعه يافته هاي عمومي اين شبكه گسترده، آگاهي. شودتر

و ناآگاهي را كاهش مي و تعصبات همچنين اين شبكه ارتباطات، موارد. دهدرا افزايش داده

و بشريت به آن احترام مي گذارد به مثبت فرهنگ را كه همان ميراث مشترك بشري است

ميعرصه بين امالمللي منتقل و و فرايند صلح مينيت بينكند در پرتو اين. كندالمللي را تقويت

و هاي غيردولتي بينو گروههاملتفرايند، ارتباطات مثبت فرهنگي ميان  يهاجنبشالمللي

و مليتبين هاي مختلف هستند توسعه پيدا المللي اجتماعي كه اعضاي آن، افراد از كشورها

و مي پاهاارزشكند و به حقوق بشر سداري از محيط زيست مورد توجه جامعهيي نظير احترام

ميبين و بدين ترتيب خشونتالمللي قرار و بيرون گيرد بههادولتوهاملتها در درون

بر. يابدشدت كاهش مي كم عالوه به اينكه ارتباطات فرهنگي ترين، هزينهاين، با توجه

آ و اثرات و موثرترين ارتباطات در سطح جهان است و بادوام است تاثيرگذارترين ن عميق

و همچنين تصحيح نگرشمي به يكديگر موثرهاملتهاي غلط تواند در نزديك كردن اذهان

و امنيت جهاني را تضمين مي . كندواقع شده فرايند صلح

 نتيجه
و فراگيري مصاديق موضوعات امنيتي نظير با عنايت به متنوع شدن بازيگران بين المللي

و نقض حقوق بشر، موضوع فقر، بيكاري، تخريب  محيط زيست، تروريسم، برخوردهاي قومي

و ارتباطات فرهنگي از اهميتي ويژه برخوردار شده است به اهميت يافتن. فرهنگ با توجه

الملل، متغير ارتباطات فرهنگي مورد توجه بيشتر قرار گرفته ها در عرصه روابط بينهويت

.است

م و اهميت تغير ارتباطات فرهنگي در تامين امنيت جهاني ابتدابه منظور تبيين جايگاه

يهاجنبشالمللي،ي بينهاسازمانهاي آن از طريق ارتباطات فرهنگي ميان كشورها، شاخص
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و تكنولوژيهاي بيني غيردولتي، مهاجرتهاسازماناجتماعي، هاي نوين ارتباطي مورد المللي

و نشان داده شد كه در پرتو  تحوالت جديد هر يك از عوامل فوق در بررسي قرار گرفت

و افراد نقش آفرين هستندهادولت،هاملتگسترش ارتباطات فرهنگي بين  سپس.، نهادها

و حراست از  ي امنيت جامعه جهاني نظير پاسداري از حقوق بشر،هاارزشموضوع حفظ

و فرهنگي، پاسداري از محيط زيست، زدايش تعصباتقويت هويت ت هاي فردي، قومي

و امنيت جهاني با توجه به متغير ارتباطات فرهنگي بين و صلح و فرهنگي المللي مورد بررسي

و تحليل قرار گرفت .تجزيه

و نقش آن در دگرگوني شكل نظام جهاني، حال با روشن شدن اهميت ارتباطات فرهنگي

كه بازتوليد مي اي فكري مختلفهو معرفتهافرهنگشود اثراتي يكسان بر نوع ساختار امنيتي

به طوريكه در چارچوب فرهنگ نسبي به اميد ندارد و گرا كه بدنبال معرفت علمي است

ميمعرفت نسبي، پديده به تقويت صلح ها را مورد بررسي قرار دهد؛ افزايش ارتباطات فرهنگي

به. شودو همگرايي منجر مي يهاارزشدر اين چارچوب، فضاي فرهنگي نه تنها محدود

مينميمشخصي و گسترده ميشود بلكه مرتباً باز توليد و تر از افراد را تواند طيفي وسيعشود

به هم نزديك گرداند گرايي كه بحث اما در چارچوب فرهنگ مطلق. با حداقل عقايد مشترك

و ناحق مطرح مي و بالتبع عدهحق و معتقدند كه بايد ارزششود ايهاي خود را حق دانسته

و عدهي زور به ديگرخود را حتي به را بقبوالنند چون بدنبال نجات ديگران هستند اي ديگر

و طبيعي است كه به شعلهناحق مي ور شدن اختالفات دانند، ارتباطات فرهنگي يك طرفه است

ميو واكنش و بدل شدن هرگونه هاي خصمانه منجر شود چون در فضاي اختالف، رد

به برداشت اشتباه منجر مي و طبيعتاًاطالعات البته در پرتو گسترش. اثر منفي داردشود

 هايي قرار گرا هم فرصتهاي مطلقو معرفتهافرهنگارتباطات فرهنگي، حتي در برابر 

ميمي بگيرد كه گيري از ابزارهاي جديد ارتباطي به تبليغ آميز با بهرهصورت مسالمته توانند

و انديشهديدگاه اها و به شيوه هاي خشونت آميز را دراز مدت به ساساًهاي خود بپردازد  توسل

 هاي افراطي در هر نحله فكري صدقالبته اين ديدگاه براي گروه. ضرر خود ارزيابي كنند

. كندنمي

و ديگر ميي فرهنگي بينهانسازماآنچه امروز بوسيله يونسكو شود كه المللي انجام

از يكديگر مليتحركتي در جهت تقويت ذهنيت مثبت احترام به و افراد در بين نسل جوان ها

و اجراي فعاليتتابكطريق گنجانيده شدن در  هاي متنوع كه با دانش آموزان هاي درسي

كه حول تقويت فرهنگ كشورهاي مختلف انجام مي و غيردولتي و هزاران فعاليت دولتي شود

پاحصلح، و آموزش توسعه ميفظ محيط زيست، پاسداري از حقوق بشر گيرد يدار صورت

و  كه ضمن توليد قدرت نرم، مويد  همگي تقويت كننده شبكه ارتباطات فرهنگي است



و تامين امنيت جهانيارتباطات فرهنگي بين  285 المللي

و امنيت جهاني استتقويت به قدرت نرم مبناي دگرگوني شكل. كننده صلح همچنين با عنايت

و تقسيم و دستهبندينظام جهاني در حال حاضر فرهنگي است كه ايجاد بنديها  هايي هم

به معناي قبلي آن وارد نميمي و خيلي به حوزه امنيت به نوعي فرهنگي است . شودكند

. شودبنابراين، امنيت جهاني نيز در پرتو همين نظم جديد فرهنگي تعريف مي

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

و هنجاري در حقوق بشر بين المللي،)1379( بوئر جنتال، توماس.1 ين شريفي طراز كـوهي،حس:، ترجمه تحول ساختاري

.، زمستان18راهبرد، شماره 

و هويت"،)1384( تاجيك، محمدرضا.2 در"جهاني شدن و مهدي عباسـي،:، و اكبر عباس زاده مجموعه مقاالت هويت ملي

و توسعه علوم انساني: تهران(،جهاني شدن  ). موسسه تحقيقات
و همكاران.3 م)1380( تريف، تري و در، روابط بين الملل اچ: طالعات امنيت ملي، و جـرج ريچارد اچ شولتز، روي گودسـن

).پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران(اصغر افتخاري،: كوستر، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، ترجمه

در)1386(خاني، محمدحسن.4 و پيـشبرد ديپلماسـي، و ابزارهـاي فرهنگـي در طراحـي مقـاالت مجموعـه:، نقش فرهنگ

و سياست خارجي ).بين المللي الهدي: تهران(، رويكردهاي ايراني: همايش ارتباطات بين فرهنگي

در)1381(ذاكريان، مهدي.5 و علوم سياسي دانشگاه تهران: تهران(هزاره جديد،:، حقوق بشر  ). دانشكده حقوق

در)1378(زونان زائو،.6 و:، يادگيري براي با هم زيستن و يكم فليپ هـاگز، جفري هاو و پرورش براي قرن بيست آموزش

و تربيت: تهران(علي رووف،:، ترجمه اقيانوس آرام-در منطقه آسيا ).پژوهشكده تعليم

و روابط بين الملل"،)1381( سمتي، محمدهادي.7 در"معماي سياست در عصر پـسامدرن: جهاني شدن سـيد محمـدكاظم:،

ها: جهاني شدنسجادپور،  ).دفتر مطالعات سياسي بين المللي: تهران(،و پيامدهابرداشت

و تفكر سيار)1380( شايگان، داريوش.8 ).فرزان: تهران(فاطمه ولياني،:، ترجمه، افسون زدگي جديد، هويت چهل تكه

و فناوري ارتباطات"،)1381( كاروثر، سوزان.9 و ريچارد ليتـل،:در"رسانه ها ائل سياسـت مـس برايان وايت، مايكل اسميت

).پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران(سيد محمدكمال سروريان،:، ترجمهجهان

در)1383( گرين، اوئن.10 و استيو اسميت،:، مسائل زيست محيطي در: جهاني شدن سياستجان بيليس روابط بين الملـل

).موسسه فرهنگي مطالعاتي بين المللي ابرار معاصر تهران: تهران(، عصر نوين

و جوناس ويگرن.11 و: ترجمـه هـا، رويارويي بـا چـالش: الملليمهاجرت بين،)1386( مارتين، فيليپ ابوالقاسـم نـاظمي

و پژوهش: تهران(محمدعاملي خراسكاني،  ).هاي بازرگانيموسسه مطالعات

در"فرهنگ در امور جهاني"،)1383( مردن، سيمون.12 و استيو اسميت،:، س ان بيليس روابط بين الملل: ياستجهاني شدن

).موسسه بين المللي ابرار معاصر تهران: تهران(در عصر نوين،

ها، نقش)1386( مصفا، نسرين.13 مجموعـه مقـاالت همـايش:ي غير دولتي در روابـط فرهنگـي بـين المللـي، در سازمان

و سياست خارجي، ).بين المللي الهدي: تهران( رويكردي ايراني، ارتباطات بين فرهنگي

آر كينمك.14 آر.الي، و ليتل، و نظريه،)1380(دي پژوهـشكده: تهران(اصغر افتخاري،:، ترجمهها امنيت جهاني، رويكردها

)مطالعات راهبردي

).ققنوس: تهران(مرتضي ثاقب فر،:، ترجمه، هويت هاي مرگبار)1381( ملعوف، رامين.15

هم:، ترجمه)1376(يادگيري گنج درون.16  هـاي علمـي انتشارات دفتـر همكـاري: تهران(هاي علمي بين المللي، كاريدفتر

).بين المللي
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