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 هوالعليم
 

 

 امنيت ملینوین نئوليبراليسم و محوریت اقتصاد در مفهوم سازی 
 
 

 (1386)تابستان  دکتر حسین پوراحمدی، دانشیار گروه روایط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

 

 چکيده :

ي امنیت ملي در نظام اقتصاد دنئولیبرالیستي بر مفهوم سازي و چارجوب بن پارادایمپیرو مسلط شدن 

سي جهاني اصلي ترین راهکار حفظ و گسترش صلح ایجاد و تقویت وابستگي متقابل اقتصادي در میان سیا

در این دیدگاه از آنجائیکه دولتهاي   کشورهاست. به گونه اي که تجارت بر جنگ و درگیري تفوق مي یابد.

للي افزایش گرایش دولتها به مرکانتیلیست )تجارت پیشه( باور دارند حضور و کارکرد نهادها و رژیمهاي بین الم

همکاري را سبب مي شوند، در نتیجه وابستگي متقابل در روابط آنها تحقق مي یابد. در این نظام، امنیت همه دولتها 

به یکدیگر گره خورده است و امنیت دسته جمعي که در آن همگان ملزم به همکاري هستند ظاهر مي شود. این 

تیابي به امنیت فرض مي کند گرایش به سمت دمکراتیزاسیون در حوزه سیاسي دیدگاه هر چند دولت را کلید دس

)نظام مشارکت همگاني در فرآیند قدرت( و آزادسازي اقتصادي را راهکار دستیابي به همکاري دسته جمعي و 

رونق تحقق وابستگي متقابل در تامین امنیت ملي تعریف مي کند. در واقع، همبستگي اقتصادي زمینه شکوفائي و 

دو جانبه و نیز رضایت متقابل جهت کاهش انگیزههاي گرایش به سمت تهدید و خشونت علیه یکدیگر را تقویت 

مي کند: وابستگي متقابل مانع اصلي روي آوردن به سمت خشونت و تهدید امنیت ملي فرض مي گردد، زیرا هزینه 

وابستگي متقابل میان دولتها تمامي حوزه هاي  آن بشدت افزایش مي یابدو منافع حاصل از آن کاهش پیدا مي کند.

منافع ملي از امنیت گرفته تا سیاست را پوشش مي دهد. بنابراین، در چارچوب فهم اقتصاد سیاسي بین الملل از 

اقتصادي و تولید  ایه تحوالت مفهومي، حوزه اي و کارکردي امنیت میبایستي براین نکته تاکید کنیم که فعالیت

ه یکي از منافع قدرت سنتي ملي در تدوین امنیت ملي )نگرش رئالیستي(، به اصلي ترین عرصه ثروت از جایگا

در پرتو نظام اقتصاد جهاني تبدیل شده  متقابل میان دولتها ووابستگي  ل گیري و گسترش امنیت ملي براساسشک

 است.

اد سیاسی جهانی، اقتصاد جهانی، نئولیبرالیسم، امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، نظام اقتص واژگان کليدی :

 وابستگی متقابل، تحول دولت.
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 مقدمه :

با محوریت یافتن اقتصاد جهانی در تعامالت میان کشورها چه تحولی در ماهیت امنیت ملی صورت گرفته 

 ایراناست؟ آیا در چارچوب این تحول سازماندهی و ساختاربندی امنیت ملی کشورها و از جمله جمهوری اسالمی 

همچنان مرجع نهایي اقتدار در قلمرو خود محسوب مي شوند اما  دولت هابا اینکه از لحاظ حقوقي، است؟  چگونه

تضعیف شده و دیگر نمي توانند مثل گذشته به  آنانقدرت واقعي پی گسترش حوزه و کارکرد جهانی اقتصاد، در 

تعمیق فرایندهاي جهاني شدن باعث مي شود  و اقتصادي بپردازند. توسعه و ، تجاریماليپولی، وضع سیاست هاي 

تا دولتهاي ملي ابعاد مهمي از توانایي و حاکمیت خود را از دست بدهند و بیش از پیش با چالشهاي ناشي از 

مواجه  بازارهاي جهانينرم های اقتصاد آزاد بازار و محوریت سازمانهاي فراملي اقتصادي و حاکمیت نرم افزاری 

در حوزه هاي مختلفي مورد کنکاش قرار گرفته است ولي به نظر مي اقتصاد جهاني شدن  تاثیراتگرچه  .ندشو

به موازات گسترش حوزه کارکرد اقتصاد جهانی . واقع شده اند امنیت ملی کمتر مورد اینگونه بررسی هارسد حوزه 

تعداد بر به تدریج  و ه مي شودمشاهددر جهان براي ایجاد ترتیبات همکاري دفاعي یا امنیتي ای فزاینده  تتمایالاما 

. عواملي از قبیل تمایل دولتها براي زوده می شودافامنیتی در سطوح منطقه ای و بین المللی این ترتیبات و نهادها 

اجتناب از جنگ و درگیري، هزینه هاي سرسام آور، الزامات و پیش شرط هاي تکنولوژیک و مسئولیت هاي 

ت دفاعي چند جانبه و دسته جمعي و نیز باعث افزایش هماهنگي ها و همکاري ، موجب تقویت ترتیبایداخلي دفاع

هاي نظامي بین المللي مي شوند. برخالف آنچه پیش بیني مي شد، پایان جنگ سرد نه تنها به زوال و انحالل ناتو 

ات دو جانبه منجر نشد بلکه باعث افزایش اهمیت و نقش آن شد. در بسیاري از مناطق مهم دنیا در کنار ترتیب

هاي امنیتي و دفاعي در حال شکل  موجود، تعداد زیادي ترتیبات و چارچوب هاي چند جانبه نیز براي همکاري

. ظهور این ترتیبات در سرتاسر جهان نمایانگر نهادینه شدن قابل توجه مناسبات امنیتي  است.ستگیري ا
1

 

دولتها بیش از همیشه در معرض آمد و  ااست تو انقالب ارتباطات سبب شده  ه های جهانیتحرک سرمای

افزایش حجم مراودات تجاري ، بازرگاني و اقتصادي دولتها با همدیگر باعث شده است شدهای جهانی واقع شوند و 

دولتها از بي ثباتي اقتصادي در مناطق دور افتاده جهان افزایش هر یک از این تا احتمال آسیب پذیري بالقوه بیشتر 

امنیتي نقاط مختلف جهان به یک اندازه  نها قدرتهاي بزرگ بلکه اکثر کشورها در مورد تحوالتنه ت لذایابد. 

نشان داد تحوالت نظامي در  1991فارس در سال خلیج جنگ  برای مثال همانگونه کهد. می دهنحساسیت نشان 

یا ا، ممکن است منطقه اي و جهان دارند. در این معناقتصادی و امنیتی برای تمام مناطق استراتژیک جهان اهمیتي 

امنیتي نه تنها فرایندهایي متعارض نباشند که حتي همدیگر را تقویت نمایند جهاني شدن مناسبات
3
 بعالوه اینکه .

تهدیدات زیست محیطي، اقتصادي، تروریستي، فرهنگي، مواد مخدر و سایر تهدیدات متوجه امنیت ملي را نمي 

ساز وکار ملي برطرف کرد و از این رو براي مقابله با تهدیدات انهم فقط با   توان صرفٌا از طریق ابزار نظامي

در سطح جهان وجود داردهای امنیتی مزبور، تقاضاي فزاینده اي براي همکاري 
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اقتصاد جهانی  به این سئوال اصلی پاسخ دهیم :مختصر  بسیارجامع اما در مقاله حاضر تالش داریم 

راهکارهای و را در چارچوب نظام اقتصاد سیاسی جهانی شکل می دهد ی کشورها چگونه ساختار بندی امنیت مل

رویکرد ما در نوشتار حاضر و بمنظور پاسخ به سئوال  کدامند؟ جمهوری اسالمی ایرانبرای جمله پیش رو از 

اصلی رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل
2

 (International Political Economy Approach) است که تعامل 

حوزه های قدرت )سیاست و دولت(، ثروت )اقتصاد و بازار( و امنیت )در سطوح گوناگون ملی، منطقه ای و بین 

المللی( و تاثیرات متقابل آنها را در ساختاربندی و سیر تحوالت جوامع بشری و در نظام اقتصاد سیاسی جهانی 

(Global Political Economy) در پی دارد. 

پس، ستوضیح چارچوب نظری و تبین مبانی امنیت ملی نئولیبرالیسم می پردازیم. به  در این نوشتار ابتدا

و نقش آن در شکل بندی امنیت نوین اشاره داریم که مرکزیت اقتصاد در این راستا  مبانیبه یکی از مهمترین این 

ی در تقویت مبانی امنیت آنگاه ضرورت تعامل مثبت با نظام اقتصاد جهانی به عنوان راهکار کلیدمورد توجه است. 

. در فرجام سخن و با بهره گیری ملی برای کشورها و از جمله جمهوری اسالمی ایران مورد تحلیل واقع می گردد

ضرورت تعامل مثبت با از یافته های قسمت های قبلی نوشتار، راهکارهای پیش روی جمهوری اسالمی ایران در 

 . مورد توجه استر سطوح گوناگون امنیت نوین دسیاستگذاری اقتصاد جهانی و 

 

                                                 

2
یاسی بین الملل جهت بررسی ساختار امنیت نوین با تأكید بر اصل وابستگي متقابل تعامل و رهیافت اقتصاد س  

المللي و نیز در میان تاثیر گذاری دو سویه اما نابرابر و نامتقارن سطوح اقتصادی، سیاسی و امنیتی ملي، منطقه ای و بین

سیاسي جهاني را توضیح می دهد و بدین ترتیب ابعاد ها جهت ایجاد عوامل تأثیرگذار بر روند تحوالت نظام اقتصاد دولت

سازد، زیرا قدرت و امنیت به مثابه دو اصل انكارناپذیر در توضیح رفتارهاي اقتصادي و سیاسي قدرت و امنیت را هویدا مي

هاي بزرگ درتپردازند. برای مثال، در حالیکه رقابت قهر یك از بازیگران در نظام اقتصاد سیاسي جهاني به ایفاي نقش مي

اقتصاد جهاني در خاورمیانه، دسترسی ارزان و مطمئن به نفت و انرژي و تسلط بر بازارهاي عرضه آن، ظهور اقتصاد 

مندي از پتانسیل بازارهاي پولي، مالي و اعتباري جهاني در بازیافت قدرت دالر در پی امنیتي در عصر جهاني شدن، بهره

از جمله  2001هاي امنیتي بین المللی بویژه پش از یازدهم سپتامبر باالخره فانیانس هزینهرقابت گسترده آن با یورو و ین و 

عوامل تاثیر گذار بر سیر تحوالت ناشی از حضور بیگانگان در خلیج فارس می باشد، رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل 

این منطقه را مورد توجه قرار می دهد. رویکرد تعامالت این عوامل در ساختار بندی امنیت تحمیلی سرمایه داری جهانی در 

اقتصاد سیاسی بین الملل و اصل وابستگی متقابل که در فوق اشارت آن رفت همچنین بیانگر تاثیرات متقابل منافع هر یک از 

ین بازیگران در سطوح گوناگون قدرت و نیز منافع کالن نظام اقتصاد سیاسی جهانی در ساختار بندی هر یک از عناصر ا

ها، تعامالت و تأثیرگذاري و ها و واكنشنظام، از جمله امنیت جهانی، منطقه ای و ملی است.   در واقع، روابط، كنش

هاي متقابل تمامي كشورها و اعضاي نظام اقتصاد سیاسی جهانی )در ابعاد گوناگون سیاسي، اقتصادي، امنیتی و تأثیرپذیري

-برابر و یكسان حاكمیت، اصل وابستگي متقابل در روابط جهاني را توضیح مي  اماًلاجتماعي( البته در سطوح متفاوت و نه ك

دهد. وابستگي متقابل در سیاست جهاني به وضعیتي اشاره دارد كه در آن میان كشورها و یا در میان بازیگران داخلي دول 

اقتصادي، سیاسي و امنیتي تأثیرگذاري و  ها( در تمامي ساختارهايالمللي )دولتمختلف و یا میان بازیگران داخلي و بین

الملل و گره این گونه تأثیرگذاریهاي دو طرفه و متقابل، اغلب از توسعه تبادالت و روابط بین .تأثیرپذیري متقابل وجود دارد

ر نظام المللي به یكدیگر كه به ویژه در طي دوران پس از جنگ جهاني دوم و دخوردن هر چه بیشتر تصمیمات بازیگران بین

اند، اما اوج گستردگي خود را در دوران اند، شروع شده و سپس افزایش پیدا كردهالملل لیبرال گسترش یافتهاقتصاد سیاسي بین

ظهور نظام اقتصاد سیاسی جهانی به ثبت رسانده اند. وابستگي متقابل لزومًا متقارن نیست و نیاز متقابل میان مولفه های 

ز یکسو و بازیگران و در نتیجه تأثیرپذیري و تأثیرگذاري میان آنان از سوی دیگر به طور حتم قدرت، اقتصاد و امنیت ا

باشد، هر چه قدر میزان مولفه های قدرت، ثروت، امنیت، منافع، حوزه نفوذ و ساختارهاي بازیگران اندازه نميیكسان و هم

و تأثیرپذیري آنها كمتر و بالعكس میباشد. و نیز هر چه این مولفه  تأثیرگذاري آنها بیشتر  تر باشند،تر و متنوعتر، عمیقگسترده

باشد، هر چند این كمتر مي  تر باشند، تأثیرپذیري آنها بیشتر و تأثیرگذاري آنها طبیعتًاپذیري هاي مربوطه گستردهها و آسیب

 فرمول جامعیت الزم را نیز ندارد.
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 رچوب نظری :چا -1

تحوالت اقتصاد سیاسي بین الملل گویاي این واقعیت است که علیرغم ضرورت باز تعریف امنیت بدلیل 

ظهور ساختارهاي نوین نظام اقتصاد سیاسي جهاني اما امنیت همچنان اهمیت ویژه خود را حفظ کرده است بلکه 

وزه هاي تحقق آن، ابعاد و عناصر متشکلة آن و باالخره بازیگران تامین کننده آن متحول شده نحوة دستیابي به آن، ح

ظهور بازیگران جدید؛  -1: مقوله هاي ذیل تغییر دادهانداند. به بیاني دیگر این تحوالت چارچوب امنیت را بدلیل 

هاي نوین تعامالت اقتصادي، سیاسي، محیط جهاني )بجاي محیط بین الملل( به همراه مفاهیم، عناصر و ساختار –2

تغییر در الگوي بازي به واسطه تغییر در منابع سخت افزاري به نرم افزاري  – 3؛ جهاني اجتماعي و نظامي

قدرت
3

مهمترین عامل در تحول مفهوم، مباني و ساختارهاي امنیت ملي در  . این موارد را در زیر توضیح مي دهیم.

ین الملل مربوط به تحول در شکل و ماهیت دولت و ظهور بازیگران جدید است. مسیر تحوالت اقتصاد سیاسي ب

ملت و نقش  –بطور تاریخي، تحوالت اقتصاد سیاسي بین الملل به سمت تقویت و سازماندهي متعالي و مسلط دولت 

گسترش فرآیند سرمایه  آن در تامین امنیت ملي گام برداشته است. متقاباٌل، دولت نیز با همراهي با بازار و اقتصاد به

داري در نظام اقتصاد سیاسي بین الملل کمک کرد. بدین ترتیب رابطه متقابل اقتصاد ملي و بین الملل با تقویت دولت 

روند تحوالت اقتصاد سیاسي بین الملل را رقم زد
4

در واقع کارکردهاي سنتي دولت در تامین امنیت ملي دستخوش  . 

هیت امنیت ملي نیز متحول شده است، زیرا دولت بسیاري از کارکردهاي تحول شده است و بدین لحاظ ما

خود را به نفع ساختارها و کارکردهاي نظام اقتصاد سیاسي جهاني از دست داده است، هم و انحصاري اختصاصي 

دازه در حوزه هاي اقتصادي )تولیدي، تجاري و مالیه جهاني(، هم در حوزه هاي سیاسي و فرهنگي و باالخره تا ان

اي در حوزه امنیتي. البته اینها هیچکدام بیانگر نادیده انگاشتن اهمیت مداوم دولت در مقوله تامین امنیت ملي نیست 

با سایر بازیگران بلکه به معناي تقسیم حوزه و نقش و جایگاه دولت در این مقوله در نظام اقتصاد سیاسي جهاني 

 است.غیر دولتي 

مرکز بر سخت افزاري در حال حرکت و حتي تقویت منابع نرم افزاري است منابع سیاستهاي امنیتي از ت

که رضایت و مشروعیت داخلي، منطقه اي و جهاني دولت ها، سطح توسعه اقتصادي و سیاسي آنها، سهم آنان در 

زندتولید ثروت جهاني، نقش آنان در سازمانها و نهادهاي بین المللي و .. این تغییر را به خوبي روشن مي سا
5

 . 

امروز امنیت به امنیت سیاسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي تقسیم مي شود و برخورداري از سطح قابل قبولي از 

امنیت در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني منوط به کسب امنیت در تمامي زمینه هاست
6

. البته رهیافت نرم افزاري 

نیت ملي در نظام اقتصاد سیاسي جهاني تلقي مي کند آسیب که رقابت پذیري و پایداري را مؤلفه هاي مهم و اصلي ام

پذیري دولت و امنیت ملي را در برابر انواع فشارهاي داخلي و خارجي بیشتر مورد توجه قرار مي دهد. بنابراین 

                                                 
3
، ص ص 1381، تهران، دفتر مطالعات سیاسي و بین المللي، شتها و پیامدهاجهاني شدن : برداسید محمد کاظم سجادپور،  - 

150-148. 
4
، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسي و بین نظام جهاني: اقتصاد، سیاست و فرهنگباري آکسفورد،  - 

 .39، ص 1378المللي، 
5
، ص 1381، تابستان 3، شماره فت هاي سیاسي و بین الملليفصلنامه رهیاعبدالعلي قوام، "درآمدي بر جهاني شدن"،  - 

114. 
6
فصلنامه ملي"،  ارتباطاتي: جهاني شدن و تبیین نو از منابع قدرت –حسین پوراحمدي، "اقتصاد سیاسي انقالب اطالعاتي  - 

 .48-51، ص ص 1381، تابستان 3، شماره رهیافتهاي سیاسي و بین المللي
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زندگي انسان مؤلفه هاي امنیت را در مسیر تحوالت اقتصاد سیاسي بین الملل مشخص در گوناگون و نیازهاي ابعاد 

 کنند. مي

در نگاه جیمز روزنا نیز نظام اقتصاد سیاسي جهاني زمینه هاي ناامني و لذا ضرورت باز تعریف مفهوم 

افزایش تعداد و انواع بازیگران که از ناامني هاي ملي و بین  – 1امنیت ملي متاثر از رویدادهایي از این قبیل است: 

تکنولوژیهاي پویا که افزایش وابستگي  -2سبب شده اند؛  المللي گرفته تا گرسنگي و یا تهدیدات زیست محیطي را

ملل گوناگون به یکدیگر و پیامدهاي گسترده اي براي ضرورت کسب مهارتهاي عمده بدلیل نیاز به پایداري جوامع 

ظهور اقتصاد جهاني و در مسیر جهاني شدن اقتصادهاي ملي که جهاني شدن  -3براي انسانها ایجاد کرده است؛ 

تولید، نیروي کار و بازارهاي مصرف و تجارت را در پي داشته و جایگزیني شبکه هاي اقتصاد جهاني به  سرمایه،

جاي حاکمیت سیاسي و ملي دولتها را سبب شده و نوعي بلوغ جهان چند مرکزي را بدنبال داشته است، یعني اینکه 

 -4اد ملي آن در اقتصاد جهاني شده مي باشد؛ قدرت، توانائي، اقتدار و نایتٌا امنیت هر دولت در گرو جایگاه اقتص

وابستگي متقابل و تردید بیش از پیش شهروندان نسبت به توانایي مطلق و دست تنهاي دولتها در حل مشکالتي  که 

بسیاري از آنها اساسٌا جهاني هستند )مانند فقر، مهاجرت غیرقانوني، بیماریهاي واگیردار و کشنده مانند ایدز و ...( 

نتیجه ظهور برخي جنبش هاي اجتماعي یکپارچه و یا حداقل متصل بهم در سطح جهاني و در نتیجه ترویج  و در

بیش از پیش اندیشه ها و افکار همکاري هاي فراملي و ایجاد اتحادیه ها و سازماهاي غیردولتي فراملي که یقینٌا 

تضعیف ساختارهاي  -5در پي دارند؛ چالشهاي جدیدي در حوزة امنیت ملي، مشروعیت سیاسي و اقتدار دولت 

خرده گروه گرایي ها و واگرایي هاي  -6سنتي دولتها و ظهور و باز تعریف ساختارهاي نوین قدرت و حاکمیت؛ 

مدرن در کنار همگرایي ها که نهایتٌا مفهوم "واهمگرایي" را در تزلزل مباني مفهوم کالسیک امنیت ملي استوار بر 

دولت در پي دارد.
7

 

سیاسي جهاني ظهور جامعه در کنار دولت بعنوان مراجع تامین امنیت مورد  ر تحوالت اقتصاديدر سی

بحث جدي قرار مي گیرند. بیان دیگر این مهم چند بعدي بودن اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي بودن 

تامین امنیت معرفي مي درت در ک قی رمنابع امنیت ملي است که دولت را در کنار اجتماع ملي بصورت دو س

کند
8

 –. در حالیکه چارچوب نظري حاکم بر امنیت ملي در دوران جنگ سرد پارادایم رئالیستي با ویژگي دولت 

امنیت ملي و آنهم در روابط استراتژیک با ابرقدرتها مي  –محوري، قدرت محوري و نظامي گري جهت دستیابي 

از جنگ سر امنیت ملي را از استیالي این پارادایم خارج ساخته  بین الملل پس باشد، سیر تحوالت اقتصاد سیاسي

است و پارادایم لیبرالیستي را حداقل در سطح تعامالت جهاني تفوق بخشیده است.
9

در این رهیافت عالوه بر توجه  

، ملي، منیت و البته در سطح گوناگون فرومليابه ابعاد گوناگون اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و هم نظامي 

منطقه اي و بین المللي امنیت، دولت تنها یکي از بازیگران در کنار سایر بازیگران فروملي به حساب مي آید. در 

                                                 
7
، ص ص 1383، بهار فصلنامه مطالعات دفاعي و امنیتي"مفهوم شناسي امنیت و سیر تکویني آن"،  ببینید، فرزاد پیلتن، - 

166-119. 
8
فصلنامة مطالعات دفاعي و محسن اسالمي، "تکنولوژي اطالعات: امنیت ملي جمهوي اسالمي ایران: تهدید یا فرصت"،  - 

 .125-143، ص ص 1381، زمستان امنیتي
9
، زمستان فصلنامة مطالعات دفاعي و امنیتيهاني شدن و امنیت ملي جمهوري اسالمي ایران"، شهروز ابراهیمي، "ج - 

 .93-124، ص ص 1381
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کنار دولت، جامعه مدني و نهادهاي آن، بازیگران فراملي و نهادهاي بین المللي، رژیم هاي بین المللي سازمانها و 

د اطالعاتي و ارتباطاتي همگي به ایفاي نقش مي پردازند و بدین هویت هاي غیردولتي و جمعي، شبکه هاي قدرتمن

ترتیب بر مفهوم، تدوین و اجراي امنیت ملي تاثیر مي گذارند. واقعیت اینکه هر چند قدرت نظامي همچنان از 

اهمیت الزم برخوردار است اما تنها الزمه برقراري امنیت محسوب نمي شود و سایر ابعاد قدرت نرم و سخت نیز 

مورد تاکید هستند. معناي این واقعیت این است که در چارچوب نظام اقتصاد سیاسي جهاني کشورها براي اتخاذ و 

اجراي سیاست هاي امنیتي ملي ، منطقه اي و بین المللي خود عالوه بر برخورداري از قدرت نظامي، میبایستي از 

 . خوردار باشندتوانائي ها و نفوذ اقتصادي، فرهنگي و سیاسي نز در جهان بر

در نظام اقتصاد سیاسي جهاني عمدتا و سخت امنیت که در باال مورد اشاره قرار گرفت،  منابع قدرت نرم

کشورها نقشي در ایجاد، تقویت و گسترش قدرت  منابع داخلیشکل مي گیرد، نه اینکه و در بیرون از مرهاي ملي 

محدودیت مرزهاي ملي کاسته شده و جایگاه هر از بلکه  اقتصادي و سایر منابع نرم افزاري امنیت ملي ندارند،

کشور در اقتصاد و تولید ثروت جهاني قدرت اقتصادي و نفوذ الزم براي آن کشور را جهت دستیابي به امنیت ملي 

قابل اعتماد، کم هزینه تر و هم جانبه فراهم مي کند. اقتصاد جهاني بعنوان یکي از مهمترین ارکان نظام اقتصاد 

سي جهاني از تعامل ارگانیک اقتصادهاي ملي و نهادهاي پولي، مالي و تجاري فراملي جهاني و نیز چرخه هاي سیا

تولیدو اعتباري چند ملیتي برخوردار است و مهمترین منبع قابل استفاده جهت توسعه همه جانبه و پایدار کشورها 

مالي و سرمایه گذاري ور قابت کشورها در محسوب مي شود بطوریکه امروزه اهمیت فوق العاده تامین منابع 

بازارهاي تجاري و فرآیندهاي تولید کاال و خدمات نقش حیاتي ایفا مي کند. بعالوه اینکه در یک چنین فضایي، اساسٌا 

همکاري و تعامالت دو یا چند جانبه به حداقل در حوزه هاي قدرت نرم و غیرنظامي جامعه جاي منازعه و ستیز را 

بدین ترتیب وابستگي متقابل اقتصادي و سیاسي در نظام اقتصاد سیاسي جهاني ساختار امنیت ملي را  گرفته است.

پایه ریزي مي کند.
10
  

ملي بعنوان قدرت نرم بکار گرفته مي  منیتفقط در تحکیم مباني ا ابزارهاي اقتصادي و پولي و مالي نه

قدرتهاي استکبار جهاني و در واقع بصورت "تهدید شوند بلکه حتي جهت فشار بر رقباء و دولتهاي غیرهمسو با 

نرم" علیه آنها بکار برده مي شوند، که نمونه این امر در فشارهاي وارده از سوي دول اروپایي و آمریکا علیه 

« 5+1بسته پیشنهادی گروه »و از جمله در  پرونده هسته اي بخوبي مشهود استجمهوري اسالمي ایران بویژه در 

طرح مشوق به منظور ترغیب کشور در تعلیق مستمر غنی سازس اورانیوم ارائه گردید.  2006بستان در بهار و تا

و بکارگیري تهدیدات پولي, مالي و اقتصادي جهت ترغیب ایران به کنار گذاردن توانایي  یهاي کم ارزش اقتصاد

جایگاه آن در تولید ثروت و غني سازي اورانیوم، که این غني سازي خود بزرگترین قدرت نرم افزاري )بلحاظ 

جمهوري اسالمي ایران به حساب برای نقش کاالي سرمایه اي( و سخت افزاري )بلحاظ توانائي بازدارندگي آن( 

مي آید و یقینٌا این کشور را در صیانت از حقوق هسته اي خود مصّمم ساخته است. بنابراین جمهوري اسالمي ایران 

به منظور برخورداري از منابع نرم و سخت تامین امنیت ملي خود و هم به در نظام اقتصاد سیاسي جهاني هم 

                                                 
10

 .108، ص همان - 
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منظور افزایش قدرت و نفوذ اقتصادي، سیاسي و اجتماعي جهت تقویت مباني قدرت ملي و نهایتٌا در راستاي تعامل 

تقویت و بهره سازنده با نظام جهاني میبایستي بر حق قانوني و مشروع غني سازي اورانیوم پایمردي کند و هم به 

مندي از دستاوردهاي این حق و ارتقاء آن جهت تبدیل به منبع ثروت اقدام نماید، چیزي که یقینٌا مورد پسند قدرتهاي 

بزرگ هسته اي جهان به لحاظ رقابت در این حوزه و یا نوعي احساس تهدید از سوي یک تازه وارد به میدان هسته 

 اي خوشایند نیست.

ي امنیت ملي در نظام اقتصاد دلیستي بر مفهوم سازي و چارجوب بننئولیبرا ایمپارادرو مسلط شدن پی

سیاسي جهاني اصلي ترین راهکار حفظ و گسترش صلح ایجاد و تقویت وابستگي متقابل اقتصادي در میان 

کشورهاست. به گونه اي که تجارت بر جنگ و درگیري تفوق مي یابد.
11

در این دیدگاه از آنجائیکه دولتهاي  

مرکانتیلیست )تجارت پیشه( باور دارند حضور و کارکرد نهادها و رژیمهاي بین المللي افزایش گرایش دولتها به 

همکاري را سبب مي شوند، در نتیجه وابستگي متقابل در روابط آنها تحقق مي یابد. در این نظام، امنیت همه دولتها 

همگان ملزم به همکاري هستند ظاهر مي شود. این  به یکدیگر گره خورده است و امنیت دسته جمعي که در آن

دیدگاه هر چند دولت را کلید دستیابي به امنیت فرض مي کند گرایش به سمت دمکراتیزاسیون در حوزه سیاسي 

)نظام مشارکت همگاني در فرآیند قدرت( و آزادسازي اقتصادي را راهکار دستیابي به همکاري دسته جمعي و 

در تامین امنیت ملي تعریف مي کند. در واقع، همبستگي اقتصادي زمینه شکوفائي و رونق تحقق وابستگي متقابل 

دو جانبه و نیز رضایت متقابل جهت کاهش انگیزههاي گرایش به سمت تهدید و خشونت علیه یکدیگر را تقویت مي 

ردد، زیرا هزینه آن کند: وابستگي متقابل مانع اصلي روي آوردن به سمت خشونت و تهدید امنیت ملي فرض مي گ

بشدت افزایش مي یابدو منافع حاصل از آن کاهش پیدا مي کند. وابستگي متقابل میان دولتها تمامي حوزه هاي منافع 

ملي از امنیت گرفته تا سیاست را پوشش مي دهد. بنابراین، در چارچوب فهم اقتصاد سیاسي بین الملل از تحوالت 

میبایستي ب راین نکته تاکید کنیم که فعالیته هیا اقتصادي و تولید ثروت از مفهومي، حوزه اي و کارکردي امنیت 

جایگاه یکي از منافع قدرت سنتي ملي در تدوین امنیت ملي به )نگرش رئالیستي(، به اصلي ترین عرصه شکل 

د جهاني تبدیل گیري و گسترش امنیت ملي براساسا وابستگي متقابل میان دولتها و آنهم اساسٌا در پرتو نظام اقتصا

 شده است.

 

 اقتصاد در مفهوم نوین امنيت : جایگاه ویژه -2

در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسي بین الملل به امنیت، مسایل اقتصادي یکي از مهمترین عوامل ایجاد و 

نه گسترش ناامني در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي گردد. براي مثال، رابرت گیلپین با نگاهي واقع گرایا

به بررسي بعد امنیتي اقتصاد پرداخته و بویژه به نقش و جایگاه مالحظات اقتصادي در نیل به وحدت و همگرایي به 

عمل ذاتي دولتها در روابط بین الملل است که  عنوان سرپل امنیت ملي توجه ویژه دارد. وي تاکید دارد که واگرایي

                                                 
11

، فصلنامه مطالعات دفاعي و امنیتيبنیامین میلر، "مفهوم امنیت: ضرورت و باز تعریف"، مترجم مسعود آریایي نیا،  - 

 .145-174، ص ص 1381، زمستان 33شماره 



 8 

ال مي کنند، در حالیکه مالحظات اقتصادي که بنیان آن بمنظور کسب، حفظو یا گسترش حوزه استقالل ملي دنب

علیرغم رقابت بر همکاري و مراعات یکدیگر نهفته است مي تواند بر واگرایي فوق الذکر فائق آید و تاثیرات مثبتي 

بر ابعاد امنیتي این کشورها بر جاي گذارد.
12

 در هیمن راستا، تغییر در زمینه ها و توانهاي اقتصادي زمینه ساز 

تقویت یا تضعیف دولتها ارزیابي مي گردد. در واقع ، براي مثالف دیوید بالدوین با تاکید بر نقش ابزاري نهادهاي 

اقتصادي خارجي یا بین المللي و نهادهاي اقتصادي )پولي، مالي، تجاري( تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ تاثیرات این 

یژه در راستاي اهداف امنیتي مورد نظر نظام اقتصاد نهادها و اعمال نفوذهایي بر کشورهاي در حال توسعه بو

سیاسي جهاني و یا اقتدار اقتصادي سیاسي قدرتهاي بزرگ را مورد بررسي قرار مي دهد و این نهادها را بویژه 

جایگزین ابزارها و روش جنگي که هزینه هاي اقتصادي، سیاسي و نظامي گسترده اي در پي دارند معرفي مي کند. 

ویسنده تاکید مي کند که قدرتهاي بزرگ و یا دارندگان نهادهاي اقتصادي قدرتمند براحتي مي توانند بدون در واقع، ن

جنگ به اهداف امنیتي خود نائل گردند و حتي هزینه هاي اندک دست یابي به اهداف امنیتي از این طریق را هم از 

آنان در مراحل توسعه و گسترش روابط جیب خود کشورهاي در حال توسعه و در قالب ظاهري کمک و همراهي 

اقتصادي و تجاري پرداخت مي کنند. عدم توجه به اهمیت و نقش کلیدي نهادهاي اقتصادي هزینه هاي سرسام آور 

نظامي را براي تامین امنیت ملي کشورهاي در حال توسعه به آنان تحمیل مي کند.
13

این درحالي است که از نگاه  

ي در حال توسعه البته تا قبل از پایان دوران جنگ سرد که هنوز سایه ساختار نظامي نویسنده بسیاري از کشورها

امنیتي جهان دو قطبي امنیت را اساسٌا نظامي محور تعریف مي کرد حجم قابل توجه اي از منابع و درآمدهاي 

ده اند و در راه اقتصادي خود را به جاي تقویت توان مندیهاي اقتصادي صرف قدرتمندکردن بنیة نظامي خود کر

دستیابي به امنیت ملي از طریق زورگام برداشته اند. این همان روشي است که در این کشورها معرفي مي شود.
14
 

حتي در بسیاري از موارد هنگامیکه کشورهاي در حال توسعه تالش دارند با تقویت جایگاه اقتصادي خود در شبکه 

یا جذب سرمایه گذاري خارجي و گسترش همکاري با نهادهایي اقتصاد جهاني و از طریق دریافت کمک، وام و 

بین المللي آنان را  چون صندوق بین المللي پول و بانک جهاني هر چند این استراتژي تا حدودي وضعیت امنیتي

کمکها و منابع و حتي هدر  بهبود مي بخشد اما بدلیل عدم بهره مندي صحیح، نظامند و برنامه ریزي شده از این

بسیاري از آنها در هزینه هاي غیرضروري، بروکراتیک و فساد اداري، همچنین عدم توانایي دولتها در  دادن

جلوگیري از دخالتهاي سازمان یافته نهادهاي اعطاء کننده کمک، وام و یا منابع سرمایه گذاري خارجي در امور 

ي که در اختیار دارند را افزایش مي دهد و در داخلي آنان، زمینه هاي نفوذ بیگانگان با بهره مندي از منابع اقتصاد

حوزة رفتارهاي سیاسي مردم یا چارچوب هاي تصمیم گیري ملي نارضایتي ها، بي نظمي و عدم ثبات را در پي 

دارد که عالوه بر به شکست انجامیدن استراتژي مذکور مباني امنیت ملي این کشورها را نیز خدشه دار مي کند.
15

 

                                                 
12

مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت استیون آر. دیوید، "رویکرد منطقه اي: گزینه اي فراسوي جهان سوم"، از کتاب  - 
 .257، ص 1381، گردآوري و ترجمه اصغر افتخاري، انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردي، ملي

13
 .David Baldwin, Economic State Craft, Princeton, Princeton University Press, 1985 ,ببینید- 

14
 - ببینید   , Nicole Ball, Security and Economy in the Third World, Princeton, Princeton University 

Press, 1988. 
15

-ببینید  , Caroline Thomas, In Search of Security: The Third World in International Relations, 

Boulder, Rienner, 1987. 
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اقتصاد و امنیت ملي اساسٌا موضوع جدیدي محسوب نمي شود و در بسیاري از  هر چند ارتباط بین

و قبل از پایان جنگ سرد  20و  19مطالعات کالسیک و متاثر از رویکردهاي سنتي روابط بین الملل در قرن 

یروي کار، همیشه یکي از منابع قدرت و امنیت توانایي هاي اقتصادي و آنهم عمدتٌا فیزیکي مانند منابع اولیه، ن

صنعت، تولید و ... معرفي مي شدند، اما در دوران پس از جنگ سرد و در چارچوب  تحوالت نظام اقتصاد سیاسي 

بین الملل اقتصاد و توانایي هاي اقتصادي به جاي ابزار امنیت به هدفي کالن و استراتژیک براي امنیت ملي تبدیل 

مي و فرهنگي دولتها در راستاي تقویت جایگاه و نقش آنان در نظام مي شوند و اساسٌا سایر توانایي هاي سیاسي، نظا

اقتصاد سیاسي جهاني بکار گرفته مي شود که البته این هم در راستاي امنیت ملي مورد تحلیل و ارزیابي واقع مي 

ن المللي شود. این تحول و ارتباط در جایگاه قدرت اقتصاد و امنیت ملي نه فقط در سطح ملي که بویژه در سطح بی

هم مورد مشاهده واقع شده است بطوریکه امروز نظام اقتصاد سیاسي جهاني تحول و ارتباط مذکور را بعنوان 

ساختار اصلي نظام جهاني معرفي مي کند. به همین خاطر است که برخي اساسٌا جوهره و ماهیت ارتباطات میان 

دولتها را اقتصادي فرض مي کنند.
16

ودر واقع جایگاه ساختاري اقتصاد براي امنیت ملي شکل بسیار جدید ارتباط  

در نظریه هاي معطوف به سرمایه هاي جهاني و ارتباط مینان سرمایه و امنیت مورد توجه واقع شده است. حتي 

بکارگیري ابزارهاي نظامي در راستاي گسترش اهداف و منافع اقتصادي ، به مانند آنچه که بویژه در جیان تهاجم 

و تسلط بر منابع نفتي و بازارهاي جهاني انرژي در خلیج فارس و نیز سیطره بر 2003اق در سال آمریکا به عر

روند تحوالت اقتصادي، سیاسي و فرهنگي خاورمیانه مشاهده شد، نیز بخوبي بیانگر ابعاد اقتصادي امنیت ملي و 

براي امنیت به جایي رسیده است که بین المللي در سیر تحوالت اقتصاد سیاسي بین الملل مي باشد. اهمیت اقتصاد 

بسیاري از دولتها, و عمدتٌا قدرتهاي بزرگ و داعیه دار سلطه جهاني اقدام به هزینه کردن و سرمایه گذاري توانایي 

 هاي نظامیو استراتژیک خود در راستاي اهداف و منافع اقتصادي هستند.

جهاني دستیابي به استقالل و امنیت اقتصادي  ارتباط ساختاري اقتصاد و امنیت ملي در نظام اقتصاد سیاسي

را براي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه امري حیاتي جلوه مي دهد. ماهیت این استقالل اساسٌا با مفهوم 

استقالل اقتصادي ارایه شده از سوي نظریه هاي وابستگي و نئووابستگي در دوران پس از جنگ جهاني دوم براي 

فاوت است، بلکه این استقالل یافتن جایگاه ویژه و قدرتمند در نظام اقتصاد جهاني و جستن کشورهاي جهان سوم مت

از عرصة دخالت ها و اعمال نفوذ هاي هدفمند نهادهاي اقتصاد جهاني در امور داخلي کشورهاي مورد نظر است. 

مي آید و این مرهون محدود زیرا امنیت و استقالل اقتصادي مورد نظر اساسٌا بدون ثبات و آرامش داخلي بدست ن

ساختن نفوذ عوامل، نهادها و ساختارهاي اقتصاد جهاني در امور داخلي این کشورهاست. در واقع امنیت پولي و 

تجاري مهمترین اولویت هاي امنیت ملي کشورهاي در حال توسعه در نظام اقتصاد سیاسي جهاني است. نقش و 

ي کشورها بیانگر این حقیقت است که هر کشوري که فقیر یا ضعیف جایگاه کلیدي امنیت اقتصادي در امنیت مل

در اقتصاد جهاني و تولید ثروت برخوردار نیست داراي مشکالت امنیتي است. است و یا از جایگاه قابل قبولي
17
 

                                                 
16

، گردآوري و ترجمه اصغر افتخاري، انتشارات مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت مليتري تریف و دیگران،  - 

 .295-296، ص ص 1381پژوهشکده مطالعات راهبردي، 
17

 .298پیشین، ص  - 
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ت ملي بنابراین هر دولتي در جهان در حال توسعه که تالش دارد به سیاستهاي امنیتي کارآمد دست یابد و افزایش ثبا

 و ضریب امنیت ملي خود را ارتقاء بخشد مي بایستي به تقویت توان اقتصادي خود همت گمارد.

نگاه دوباره به عناصر تشکیل دهنده امنیت ملي در چارچوب نظام اقتصاد سیاسي جهاني ضرورت توجه 

موثر دیگر از جمله به اقتصاد و تاثیر آن بر قدرت و سیاست دولت و بالعکس از یکسو و جایگاه ویژه عوامل 

و توانمندهاي علمي و هسته اي، فرهنگ، محیط زیست، تهدیدات تروریستي، بزهکاري  علومفناورهاي گوناگون و 

هاي فرو مرزي و فرامرزي از سوي دیگر را گوشزد مي کند. امنیت ملي هر کشور بیش از هر چیز به جایگاه و 

 دارد.بستگي درت را تولید مي کند و بکار مي بندد سهم آن در نظام اقتصاد سیاسي جهاني که ثروت و ق

پلین اقتصاد سیاسي بین الملل را تشکیل ییسدقلب  كهتعامل دو حوزة اقتصاد و سیاست و تأثیر آن بر امنیت 

مي دهد اجازه مي دهد که تّحول تهدید در نظام اقتصاد سیاسي جهاني را با مرکزیت تهدیدات اقتصادي مورد 

تهدیدات اقتصادي در دو حوزة داخلي و بین المللي به آساني امنیت ملي یک کشور را مورد  بررسي قرار دهیم.

هجوم قرار مي دهند
18

افزایش شاخص هاي اقتصاد ملي و  و . در حوزه داخلي اقتصاد قدرتمند، رشد اقتصادي

ت و برخي سوابق مواردي از این قبیل مشروعیت سیاسي را در پي دارند. چین علیرغم تداوم حضور حزب کمونیس

سرگوبگرانه بدلیل برخورداري از قدرت اقتصاد ملي توانسته است بسیاري از پرسش هاي مشروعیت داخلي را 

پشت سر گذارد در حالیکه شوروي سابق بدلیل تضعیف ساختارهاي اقتصاد ملي زمینه هاي فروپاشي خود را 

وین مشروعیت که یک مقولة سیاسي است و بدین نظارگره شد. در واقع ارتباط امنیت ملي و اقتصاد ملي در تد

مي گیرد سبب شده است تا در اکثر کشورها دستیابي به رفاه  جايچارچوب اقتصاد سیاسي بین الملل در ترتیب 

اجتماعي و اقتصادي به یک هدف بي بدیل و حیاتي تبدیل شود. لذا هر تَحولي که این کشورها را از هدف مذکور 

هدیدي جّدي علیه امنیت ملي آن ها ازریابي مي شود. در حقیقت ثبات و بقا و نهایتًا گسترش دور سازد به مثابة ت

اقتدار هر نظام سیاسي منوط به برخورداري از توانایي هاي مالي، تولیدي، تجاري و اقتصادي ملي است که هر 

اسخگویي به پتوانمندي ها در راستاي ، البته منوط به اینكه این    گونه خدشة بر آن تهدید امنیت ملي را در پي دارد

. البته تهدیدات اقتصادي در حوزة بین المللي نیز امنیت ملي را درخواست ها و نیازهاي شهروندان بكار گرفته شود

 ه میانیم که تضاد عمددنشانه خواهد رفت. بطوریکه در نظام اقتصاد سیاسي جهاني پس از پایان جنگ سرد شاه

، اروپا، حوزة پاسیفیک، نابع اقتصاد جهاني است. قدرتهاي بزرگ اقتصادي مانند ژاپقدرتهاي بزرگ بر سر من

چین و آمریکا امروز در رقابت و حتي تضاد جّدي در کسب بازارهاي جهاني و منابع اقتصادي با یکدیگر قرار 

چارچوبي براي فهم دارند و جایگاه قدرت خود را در ساختار بین الملل، حتي اگر هنوز هم رئالیسم ساختاري را 

پاس  با محوریت اقتصادي نظام بین الملل فرض کنیم، تثبیت و یا گسترش مي دهند و بدین ترتیب امنیت ملي خود را

مي دارند
19
. 

                                                 
18

، بهار و 3و  2، شماره هاي اعيمجله سیاست دففرهاد درویشي سرتالني، "تهدیدات امنیت ملي یک چارچوب نظري"،  - 

 .143-144، ص ص 1374تابستان 
19

، فصلنامه مطالعات دفاعي و امنیتيبنیامین میلز، "مفهوم امنیت : ضرورت و باز تعریف"، مترجم مسعود آریایي نیا،  - 

 .154-157، ص ص 1381زمستان 
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بدین لحاظ است که از نگاه جوزف ناي در اقتصاد سیاسي جهاني سه مقوله امنیت ملي، رفاه اقتصادي و 

د و مهمترین انتظارات مردم از هر دولت و در واقع شاخص کارآمدي هویت اجتماعي به یکدیگر گره خورده ان

دولت را تعیین مي کنند
20

ال آنان است که این حداقل م. کارآمدي دولت نه فقط منوط به حفظ مرزها و تأمین جان و 

و کارکرد دولت در مفهوم سنتي امنیت است، بلکه تقویت فرهنگ ملي )مباني هویتي(، افزایش مشروعیت سیاسي 

موانع توسعه و سرمایه نیز رفع تورم و  و نهایتٌا امنیت نرم افزاري که دوري از بحرانهاي اقتصادي، بیکاري، رکود

بطور اساسي در دستور کار قرار مي دهد ،گذاري را توصیه مي کند
21

 

د در نظام اقتصاد سیاسي جهاني ابعاد گوناگون جهاني شدن اقتصاد و امنیت ملي به هم گروه خورده ان

بطوریکه جایگاه یک کشور در اقتصاد جهاني تاثیر گذار بر منابع، ابعاد و عرصه هاي امنیت ملي تلقي مي گردد، 

اصلي که در ادبیات اقتصاد سیاسي بین الملل تحت عنوان وابستگي متقابل میان حوزه هاي اقتصادي، سیاسي، 

قرار مي گیرد. در اینجا ابتدا بطور کاماٌل اجتماعي داخلي و خارجي مورد بررسي و تجزیه و تحلیل  و نظامي

اختصاري ابعاد اقتصاد جهاني راتوضیح مي دهیم و سپس نحوة ارتباط آنها را با امنیت ملي مورد تاکید قرار مي 

دهیم. اقتصاد جهاني شامل تجارت جهاني، سرمایه هاي جهاني و فناوري هاي جهاني مي شود. تجارت جهاني 

ک بازار واحد تبدیل کرده است و بدین ترتیب همگرایي جهاني را بعنوان مهمترین عنصر عرصة کرة خاکي را به ی

تاثیرگذار بر تصمیمات دولتها تعریف کرده است
22

. ارتباط بازارها با یکدیگر نوعي احساس مشترک و وابستگي 

ات و طبیعتٌا امنیت خود متقابل میان ملل و دولتهاي گوناگون ایجاد کرده است بطوریکه هیچ دولتي نمي تواند مقدر

را بدون در نظر گرفتن تحوالت و منافع سایر ملل و دولتها تنظیم کند. تجارت که منبع اصلي درآمد بسیاري از 

دولتها را تشکیل مي دهد و فرآیند تولید ثروت را به مرحلة عملیاتي در مي آورد سبب شده است تا بسیاري از دولتها 

تعامل مثبت با تجارت جهاني بکاهند و براي ورود در چرخة تجارت جهاني در از حقوق و انحصارات خود جهت 

واقع محدودیت هایي را بطور ارادي براي کشورشان بپذیرند. این امرسبب شده است تا امنیت ملي خود را در ادامه 

 امنیت ملي سایر کشورها تعریف کنند.

نظام اقتصاد سیاسي جهاني تعریف کرده  در سرمایه را بعنوان مهمترین عنصر قدرت اقتصادجهاني شدن 

است بطوریکه عرصة این نظام حوزة کارکرد و جوالن سرمایه محسوب مي شود و بدلیل نقش کلیدي آن در تولید 

تمامي دولتها تالش دارند خود را با شرایط و مقررات سرمایه  ،کاال و خدمات و فرآیند توسعه و دستیابي به ثروت

د تا بتوانند حتي االمکان سهم بیشتري از آن به خود اختصاص دهند. مفهوم این تطبیق هاي جهاني تطبیق دهن

 تاهماهنگ ساختن بسیاري از استانداردهاي امنیت ملي با شرایط و ضوابط نظام اقتصاد سیاسي جهاني است 

ت آید. بازارهاي هماهنگي هاي هر چه بیشتر سطح ملي با سرمایه هاي جهاني فراهم گردد و زمینة جذاب آنان بدس

مالي جهاني که عرصة کارکرد سرمایه ها محسوب مي شوند جهان را به یک مکان واحد تبدیل کرده اند بطوریکه 

                                                 
20

 .63، ص 1377بردي، تهران، ، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهچهره متغیر امنیت مليرابرت ماندل،  - 
21

، ص ص 1383، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ، معماي امنیت و چالش هاي جدید غربسید حسن سیف زاده - 

38-37. 
22

، 1379، ترجمة اسماعیل مراداني گیوي و سیاوش مریدي، تهران، سازمان مدیریت صنعتي، جهاني شدنز، رمالکوم وات - 

 .101ص 
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هرگونه تحول در گوشه اي از جهان بالفاصله بخش هاي دیگر بازارهاي مالي جهاني را از خود متاثر مي کند. 

سرمایه قابل رؤیت باشد. بازارهاي معامالت  بازارهاي جهانيشاید اوج همگرایي بازارهاي اقتصاد جهاني در حوزة

سهام، اوراق بهادار، سلف فروشي ها و .. جهان را یک بازار واحد اقتصادي تعریف کرده اند که هر  ،)ارز( لپو

 کشور تنها حجره اي در این بازار در اختیار دارد، البته حجره هاي کوچک و بزرگ و یا کشورهایي که البته ممکن

است مالکیت هیچکدام از این حجره ها را در اختیار نداشته باشند. به بیاني دیگر بسیاري از شئونات دولتها بدلیل 

نیاز به بهره برداري از سرمایه هاي جهاني و شرایطي که این سرمایه ها در این راستا تعریف مي کنند تحت تاثیر 

این موارد است بازارهاي مالي قرار گرفته است و امنیت ملي یکي از
23

. حرکت سرمایه در جهان و سرمایه گذاري 

تولید ثروت بیشتر به حرکت در مي آیند پویایي نظام اقتصاد سیاسي جهاني  وهاي مستقیم خارجي که با هدف کسب 

شرایطي را براي محدود کردن حاکمیت ملي و تاثیرگذاري ارادة دولتها امر سرمایه داري را سبب مي شوند و این 

یر تحوالت ملي و منافع کشور در پي دارد که امنیت ملي بخشي از آنرا شامل مي شود: محدودیت هاي ایجاد بر س

شده براي حاکمیت ملي در عمل نوعي تهدید امنیت محسوب مي گردد
24
. 

فناوري هاي جهاني نیز منبع دیگري از قدرت و ثروت را در نظام اقتصاد سیاسي جهاني به خود 

بمنظور بهره مندي هر چه بیشتر از آن دولتها بیش از همیشه در تالشند تا بتوانند شرایط  اختصاص داده است و

بهره مندي از آن را در داخل فراهم کنند، مخصوصٌا اینکه جایگاه توسعه یافتگي دولتها در سهم آنان از این فناوري 

ارتباطاتي به  –ناوري هاي اطالعاتي ها بسیار حائز اهمیت است. امروز نرم افزارهاي رایانه اي و تحوالت در ف

همگرایي و تراکم هر چه بیشتر جهان کمک کرده اند. این فناوري ها تحقق بازارهاي واحد تجارت و سرمایه هاي 

جهاني و در یک کلمه بازار واحد اقتصاد جهاني را تسهیل کرده اند.
25

انقالب اطالعاتي و ارتباطاتي جهاني که  

فرامرزي را آسانتر ساخته و اقتصاد اوري هاي نوین است روند ادغام و تملک هاي محصول توسعه و پویایي فن

محدودیت ها و موانع فیزیکي و جغرافیایي را از بین برده یا بشدت کاهش داده است. در واقع دیجیتالي شدن 

ل انتقال ساخته بازارهاي مالي و سرمایه، بسیاري از خدمات مورد نیاز در اسرع وقت و با کمترین هزینه را قاب

است.
26
فناوري هاي جهاني از این بابت که اقتدار انحصاري دولتها را بر اطالعات و کنترل اخبار با چالش روبرو  

حاکمیت و لذا تهدیدي علیه امنیت ملي بویژه براي کشورهاي در حال توسعه تبدیل علیه مي کنند به نوعي بي ثباتي 

 د.مي شون

ابل میان سطوح و حوزه هاي گوناگون داخلي و خارجي و اقتصادي و با تاکید بر اصل وابستگي متق

 –سیاسي در چارچوب اقتصاد سیاسي بین الملل منابع تهدید عبارتند از : بي ثباتي اقتصادي، تزلزل سیاسي 

                                                 
23

 .132همان، ص  - 
24

 .140، ص نظام جهاني، اقتصاد، سیاست و فرهنگباري آکسفورد،  - 
25

دوم، شماره  ل، ساسیاسياقتصاد فصلنامه کاظمي، "تاثیر جهاني شدن اقتصاد بر سیاست خارجي"،  مجواد سوري و مری - 

 .111، ص 1384، 8
26

، راهبرددي و جهاني شدن اقتصاد"، معاونت سیاست خارجي موسسه تحقیقات استراتژیک، "ایران، دیپلماسي اقتصا - 

 .113، ص 1382، بهار 27شمارة 
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اجتماعي، تحرکات نظامي دشمن، آلودگي زیست محیطي و ...
27

به بیاني دیگر تعریف امنیت ملي در نظام اقتصاد   

اسي جهاني یقینٌا شامل پارامترهایي از قبیل امنیت نظامي، امنیت اقتصادي و امنیت سیاسي و اجتماعي است، با سی

و ناهمگون از امنیت ملي، بقاء و حفظ تمامیت ارضي یک کشور  این فرض که علیرغم تعاریف متعدد، متفاوت

ادي و فرهنگي دولت از مهمترین مفاد مفهوم بهمراه دنبال کردن منافع ملي، حفظ استقالل و حاکمیت سیاسي، اقتص

نیز به مفاد مفهوم در جهان امنیت محسوب مي شود، بویژه اینکه امروز توسعه و گسترش قدرت و ثروت ملي 

امنیت اضافه شده اند.
28
  

د امنیت نظامي میراث دوران سنتي تعریف مفهوم امنیت ملي است و بویژه در دوران پس از عدر حالیکه ب

ماهیت آن و نیز نحوه دستیابي به آن بطور جدي متحول شده است بطوریکه جنگ افزارهاي بسیار  جنگ سرد

پیشرفته نظامي نقش نفرات انساني را در حفظ و صیانت از امنیت نظامي کاهش داده اند اما همچنان یکي از ابعاد 

ولین مرحله حفظ امنیت ملي امنیت ملي را به خود اختصاص مي دهد. یقینٌا حفظ کشور از تعرض بیگانگان ا

بدون امنیت نظامي، استقالل سیاسي، شکی وجود ندارد که محسوب مي گردد و نباید مورد غفلت واقع شود. 

اقتصادي و فرهنگي وجود ندارد و رفع عوامل ناامني فیزیکي هنوز از مهمترین و البته ابتدایي ترین موارد 

دی دولت ها آنها را در دستیابی به امنیت نظامی و لذا حفظ اقتدار ی دولت محسوب می شود. اما توان اقتصاکارآمد

یاري مي رساند، مفهومي که وابستگي متقابل حوزه هاي گوناگون قدرت در رویکرد اقتصاد ملی و قدرت سیاسی 

د سیاسي بین الملل را ترسیم مي کند. اما امنیت اقتصادي در نظام اقتصاد سیاسي جهاني جایگاه ویژه اي به خو

اختصاص داده است. تحکیم بنیان هاي اقتصاد  ملي که کاهش وابستگي یک طرفه را در پي خواهد داشت و کشور 

بودن  تک محصولي سطح  را وارد نظام وابستگي متقابل مي کند در حوزة امنیت اقتصادي تعریف مي شود. کاهش

مندي از سرمایه گذاري هاي خارجي، در ، ورود در عرصه هاي جدید و جهاني تولید و تجارت، بهره اقتصاد ملي

مسیر مبادالت کاال و خدمات و مالیه جهاني قرار گرفتن همگي تحقق امنیت اقتصادي را بطور نسبي دنبال مي کند. 

بعالوه اینکه با استفاده از سهم هر چه بیشتر در اقتصاد جهاني میزان تاثیرگذاري دولتها بر روند تصمیم گیري 

مللي افزایش مي یابد و ضمن کاهش تهدیدات علیه کشور بر نقش تاثیرگذاري آن افزوده مي شود و منطقه اي و بین ال

بدین ترتیب دستیابي به امنیت ملي را تسهیل مي بخشد.
29

در یک کشور اقتصادي در یک کلمه هر چه روند توسعه  

امنیت اقتصادي آن کشور افزایش  را دربر بگیرد سطح –توسعه پایدار  –و ابعاد گوناگون توسعه گذارد رو به رشد 

 مي یابد.

با توجه به اهمیت غیرقابل انکاري که در  (WTO)، سازمان تجارت جهاني در همین راستا و براي مثال

حوزه سازماندهي و کنترل تجارت جهاني دارد یقینٌا نقش و جایگاه ویژه اي در امنیت ملي کشورها به خود 

دها، قواعد و اصول آن در فرآیند تصمیم سازي ها و تصمیم گیریهاي اختصاص داده است بطوریکه استاندار

                                                 
27

-58، ص ص 1381، زمستان فصلنامه دفاعي و امنیتيقدیر نصري، "مکتب کپنهاگ: مبانینظري و موازین عملي"،  - 

33. 
28

مجله علیرضا طیب، ، ترجمه «معماي امنیت: نظریه پردازي و ایجاد قواعد در زمینة امنیت بین الملل»هلگاها فندرون،  - 
 .3، ص 1371، زمستان 4، سال ششم، شماره سیاست خارجي

29
 - Teodore Sorensen, “Rethinking National Security”, Foreign Affairs, Summer 1990, P. 50. 
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اقتصادي و سیاسي کشورهاي خواهان توسعه و رشد اقتصادي مورد توجه جدي قرار مي گیرد. تقریبٌا هیچ کشور 

قدرتمندي در جهان و یا کشورهایي که تالش دارند جاده حضور در عرصة قدرت جهاني و منطقه اي را براي خود 

را  WTO وار سازند و بدین ترتیب در نظام اقتصاد سیاسي جهاني از نقطة قابل قبول تعاملي برخوردار شوندهم

فراموش نمی کنند. لذا با توجه به مرکزیت ویژه ای که اقتصاد در امنیت نوین ملی کشورها به خود اختصاص داده 

در ساختار نظام اقتصاد جهانی و به تبع آن در اقتصاد ملی کشورها، میان  WTOاست از یکسو و اهمیت ویژه ی 

ارتباط واقعي و انکار ناپذیري وجود دارد. WTOامنیت ملی و 
30

بنابراین جایگاه هر کشور در نظام اقتصاد    

اقتصادي  به امنیت اقتصادي آن بستگي دارد و کشورهاي ضعیف از نظراي سیاسي جهاني تا اندازه اي قابل توجه 

نه، سهم در بازارهاي پولي و مالي ...( او صنعتي، درآمدهاي سر )تولید ناخالص داخلي، نظام توسعه اقتصادي

اساسٌا از امنیت کامل نسبي برخوردار نیستند. در این راستا، از جمله پیامدهاي عدم عضویت جمهوري اسالمي 

ت و تجارت با کشورهاي عضو بویژه بدلیل وجود انزواي اقتصادي، کاهش جدي و مستمر صادرا WTOایران در 

البته ذكر این  تعرفه هاي سنگین مي باشد که اینها همه بر امنیت اقتصادي کشور تاثیرات سوء بر جاي مي گذارند.

نكته نیز ضروري است كه بهره مندي از امتیازات نهادهاي اقتصاد سیاسي جهاني و از جمله سازمان تجارت جهاني 

همكاري هاي متقابل محدودیت هاي جدي بر سر برخي امتیازات ملي نیز ایجاد مي كند و در این  بدلیل ضرورت

، افزایش واردات كاالهایي كه كشور در آنها فاقد مزیت هاي اقتصادي و تولیدي مي باشد قطعي   چارچوب براي مثال

ه دل به امتیازات حاصل از ارتباط با است، یعني فشارهاي جدي بر نظام اقتصاد ملي وارد مي كند. اما كشورهایي ك

این سازمان بسته اند از یكسو بر توسعه صادرات كاالهاي داراي مزیت هاي اقتصادي و تولیدي خود امید دارند و 

از سوي دیگر به منافع حاصل از همكاري متقابل با نظام اقتصاد سیاسي جهاني از جمله براي تقویت مباني امنیت 

 ندیشند.نرم افزاري خود مي ا

اهمیت جایگاه اقتصاد در تدوین سیاست هاي امنیتي ملي کشور حتي مورد توجه تحلیلگران بیروني 

جمهوي اسالمي ایران نیز واقع شده است. این تحلیلگران توضیح مي دهند که برخالف دهة اول انقالب اسالمي، 

 ایملي، تالش ه ر تولید قدرت و ثروتپس از آن بدلیل گرایشات هر چه بیشتر مردم و دولت به اهمیت اقتصاد د

گسترده اي در جهت اصالح ساختار اقتصاد ملي کشور روي داده است. اگر چه دولت بطور جدي در ارتقاء درآمد 

سرانه قله هاي رفیعي را نپیموده است اما تالش براي بهره مندي از منابع داخلي و خارجي سرمایه جهت حضور 

تقویت مباني اقتصاد ملي که همگي دستیابي به امنیت ملي استوارتري در نظام در بازارهاي اقتصاد جهاني و 

اقتصاد سیاسي جهاني را تسهیل مي کنند بطور جدي طي سالهاي اخیر مشهود بوده است. تالش براي کاهش 

وابستگي به نفت نیز علیرغم درآمدهاي عظیم این حوزة اقتصاد ملي در همین راستا قابل بررسي است.
31
  

الت نظام اقتصاد سیاسي جهاني و تغییر مفهوم امنیت خطرات غیرنظامي را هر چه بیشتر مورد تاکید تحو

اینکه سطح تهدید ملي، منطقه اي و یا بین  -1قرار مي دهد. در این راستا امنیت با سه معیار عمده سنجیده مي شود: 

                                                 
30

ص  ،1368، 2، سال سوم، شماره مجله سیاست خارجيعلي قادري، "مباني سیاست خارجي در اسالم، مفهوم امنیت"،  - 

4. 
31

 - Daniel Bayman and al., Iran’s Security Policy, RAND, 2001. 
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وع تهدید طبیعي یا انساني است. مراحل و عناصر ن -3اینکه منبع تهدید داخلي و یا خارجي میباشد؛  -2المللي است؛ 

رفاه و آسایش در اقتصاد  -3بهداست یا بیماري؛  -2بقا یا نابودي؛  -1تامین امنیت یا ناامني در این راستا عبارتند از 

تامین آزادي و حقوق سیاسي شهروندان یا  -5حفظ محیط زیست و یا تخریب آن؛  -4جهاني یا فقر و گرسنگي؛ 

داخلي.سرکوب 
32
بدین ترتیب به منظور گذار از محدودیت هیا مفهومي امنیت ملي متاثر از نظام دو قطبي و دوران  

جنگ سرد، سیر تحوالت اقتصاد سیاسي بین الملل بر ابعاد اقتصاد ملي و بین الملل، فرهنگ ملي و فرهنگ جهاني، 

ي تاکید مي کند و کاربرد آنرادر سطوح مختلف بنیان هاي سیاسي و اجتماعي داخلي نیز ساختارهاي قدرت بین الملل

تحلیل و بمنظور فائق آمدن بر رویکرد سنتي و رئالیستي امنیت تجویز مي کند.
33
  

 

 تعامل مثبت با اقتصاد جهانیامنيت و  -3

اقتصاد جهانی زمینه ساز بر اساس آنچه که در فوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت تعامل با نظام 

همچون همیشه امنیت ملي زاییده قدرت و توان دولت است البته زماني  منیت ملی محسوب می گردد.تقویت مبانی ا

قدرت سخت و امروز عالوه بر قدرت سخت افزاري بهره مندي از قدرت نرافزاري نیز و به مراتب بیش از نوع 

قتصاد سیاسی جهانی را در امنیت نرم افزاری تعامل با نظام ا سخت آن در دستیابي به امنیت نوین ضروري است.

هره برداری از فرصت های موجود ناشی از وابستگی متقابل میان کشورها از یکسو و کشورها و اقتصاد گرو ب

جهانی از سوی دیگر تعریف می کند. لذا شناخت فرصت های موجود و امکانات قابل احصائ و گسترش همکاری 

می تواند   خارجي  مستقیم  گذاري سرمایهما باید باور کنیم که متقابل با این نظام یک ضرورت است. برای مثال، 

. این گونه است  توسعه  در حال  كشورهايکشور ما باشد، همچنانکه در در   اقتصادي  رشد و توسعه  موتور محركه

  مترصد جلب  كشورها امروزه  این  كه  است  شده  آن  موجب  توسعه  در حال  در كشورهاي  كمبود سرمایه

  نه  خارجي  مستقیم  گذاري سرمایه  باورند كه  بر این  پردازان در كشور خود باشند، اكثر نظریه  خارجي  گذاري سرمایه

  یكاقتصاد جهانی   فعلي  در شرایط  آورد بلكه مي فراهمرا   كشور میزبان  اقتصادي  رشد و توسعه  تنها موجبات

الب اسالمی ایران در حوزه عدالت اجتماعی و رفاه شهروندان و نیز پیشبرد اهداف انق گردد. مي  محسوب  ضرورت

دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و کسب جایگاه رفیع و قدرتمند در نظام جهانی بدون بهره مندی از 

  با توجه مواهب توسعه اقتصادی و البته از طریق بکار گیری سرمایه های مولد داخلی و خارجی نا ممکن است. لذا،

  مثبت  تعامالت  سطح  و افزایش  ایران  اقتصاد ملي  توسعة  سمت  به  حركت  در راستاي  سرمایه  و بنیادین  ویژه  نقش  به

  بیشتر از سرمایة  هر چه  مندي بهره  در جهت  اي گسترده  هاي دارد تالش  ، ضرورت اقتصاد جهاني  اقتصاد با نظام  این

  همراه  ، به ـ ارتباطاتي  اطالعاتي  هاي تكنولوژي  به  آن  و وابستگي  سرمایه  بودن  گردد. سیال  اهمفر  و خارجي  داخلي

  نرخ  شدن  ، یكسان تولید كاال و خدمات  جهاني  با استانداردهاي  انطباق  و باالخره  تجاري  از روابط  زدایي  مقررات

                                                 
32

، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات مالحظات امنیتي در سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایرانمقصود رنجبر،  - 

 .73، ص 1378راهبردي، 
33

مجله  ، ت بین المللي"، ترجمه علیرضا طیبمینه امنیفندرون، "معماي امنیت: نظریه پردازي و ایجاد قواعد در ز  هاهلگا - 
 .16، ص 1373، سال هشتم، سیاست خارجي
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از   حاصل  گردند تا سود برگشتي مي  سبب  و همه  همه  جهاني  مالي  در بازارهاي  بهره  با نرخ  در هماهنگي  بهره

  امر فرصت  گردد و این  در ایران  سرمایه  بازار جهاني  تشكیل  و باعث  باال برده  زیادي  میزان  را به  گذاري سرمایه

هرچند   دهد. بنابراین قرار مي  مالي  خدمات  و گسترش  خارجي  گذاري سرمایه  جذب  را در اختیار كشور جهت  بزرگي

  از صاحبنظران  بسیاري  براي  حل  تنها راه  عنوان  به  امروزه  شدن  فرآیند جهاني  به  ایران  اسالمي  جمهوري  پیوستن

از   و مثبت  برابر، گسترده  مندي بهره  ضرورتًا متضمن  پیوستن  این  ، و اگرچه است  گردیده  مطرح  اقتصاد ملي

قرار   بسیاري  نظرهاي  مورد اختالف  جهاني  بازارهاي  به  پیوستن  باشد، اما نحوة فرآیند مذكور نمي  دهايدستاور

  انواع  به  پاسخ  به  مربوط  اقتصاد جهاني  در نظام  و ادغام  جهاني  بازارهاي  به  پیوستن  ، نحوة دارد. در واقع

كشور قرار   و سیاسي  اقتصادي  ها و راهكارهاي سیاست  فراسوي  ليالمل و بین  ملي  در سطح  كه  است  هایي چالش

  گیرد. مي

  را به  ، راهكارهایي خارجي  گذاري سرمایه  موانع  منظور رفع  بهاز کارشناسان   نظرسنجيیک   نتایج

  آنها با تحوالت  ناسبو ت  خارجي  و تجارت  گذاري سرمایه  مشوق  قوانین  . تصویب است  پیشنهاد كرده  اولویت  ترتیب

اعتقاد   . به است  خارجي  گذاري سرمایه  مشوق  قانوني  عوامل  ترین ها از مهم مالیات  قانون  و اصالح  جهاني

  تضمین  نیاز به  گذاري سرمایه  انجام  براي  و خارجي  داخلي  گذاران ، سرمایه نظرسنجي  در این  كنندگان مشاركت

  هاي سیاست  . ثبات خطر نخواهند انداخت  خود را به  هرگز سرمایه  صورت  غیراین رند و درخود دا  سرمایه  امنیت

  و آزادسازي  مالي  بازارهاي  كار، تقویت  قانون  ، اصالح اقتصادي  هاي در فعالیت  دولت  دخالت  ، عدم و مالي  پولي

موارد   ازجمله  اساسي  قانون  و اصالح  قتصاديا  هاي ، ایجاد زیرساخت زدایي تنش  هاي سیاست  ، ادامه سرمایه

  در ایران  خارجي  گذاري سرمایه  موانع  كننده برطرف  صاحبنظران  از دیدگاه  كه  است  و حقوقي  ، سیاسي اقتصادي

خواهد بود.
34

 

  مانع  خارجي  گذاري سرمایه  در جلبکشور نیز   بوروكراسي در نظام  ساختاري نارسائی های  برخی

،  زیربنائي  تأسیسات  سطح  بودن پایینهمچنین كاهد.  مي  در ایران  گذاري سرمایه  تشویق  هاي از انگیزه  و ندنك یجاد ميا

موانع  و...  ارتباطي  هاي ها، بنادر، سیستم نظیر راه  گسترده  اقتصادي  زیرساختارهايیا نازل بودن وجود عدم از   اعم

  كار ماهر، فقدان  نیرويبه   دسترسي  عدم در کشور ایجاد می کنند.  خارجي  مستقیم  گذاري سرمایهدیگری بر سر راه 

  به  توان مي  ساختاري  نمود. از دیگر موانع  اضافهموانع   دسته  بدین  توان را نیز مي  گسترده  رساني اطالع  شبكه

تا   و اقتدار قانون  استحكام  اند كه عقیده  بر این  اسانكرد. كارشن  اشاره  اداري  ها و مقررات نامه در آئین  مداوم  تغییرات

جدید در   نظیر تغییرات  ما هر روز با اخباري  در ایران  دارد. در حالیكه  و استمرار آن  دوام  به  بستگي  حدود زیادي

مجدد   غو یا برقراري، ل بانكي  اعتبارات  جدید پرداخت  ، نحوه مالیات  وصو ل  ، روش گمركي  كار، مقررات  قانون

نیز   و بازرگاني  ، ارزي ، مالي پولي  سیاستهاي  نوسانات  به  توان راستا مي  . در همین هستیم  مواجه  ارزي  نامه پیمان

كرد.  اشاره
35

 

                                                 
34

 .7ـ  8  صص ،1378 ، 11، سال دوم، شماره  ، ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران 
35

 . 209-210، ص 1374، نشر شهرآب،  موانع توسعه اقتصادی ایرانباقر مدنی،  
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بنابر این جذب سرمایه داخلی و خارجی مولد از مهمترین نیازهای استراتژیک کشور محسوب می 

یز پایداری نظام جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی ایران به ان گره خورده است. در این گردد که آینده، تداوم و ن

و   دار ساخته را خدشه  مملكت  آنها، استقالل  به  زمین  ها و دادن خارجي  آمدن»  كه راستا، آیا این دیدگاه پذیرفتنی است

  خارجي  گذاري سرمایه  كشور درخصوص  مسئولین  و غیرصریح  برخورد مبهم«  كند. مي  مسلط  را بر مملكت  بیگانه

  اسالمي  انقالب  از پیروزي  یابد. پس  ادامه  همچنان  خارجي  گذاري سرمایه  كمرنگ  وضعیت  كه  است  شده  آن  موجب

  كم اند، كم هكشور شد  این  و وابستگي  ماندگي عقب  ها مسبب خارجي  كه  دیدگاه  ها، این از سرمایه  بسیاري  شدن  و ملي

  خارجي  گذاران سرمایه  آنكه  گردید. اعتقاد به  مطرح  خارجي  گذاري ورود، سرمایه  در جهت  فرهنگي  مانع  یك  بعنوان

  یكي  كنند. بعنوان مي  خود را نیز در كشور ترویج  بومي  ، فرهنگ اقتصاد مّلي  نمودن غیر از وابسته  با ورود خود به

  كه  است  شده  آن  باعث  حتي  دیدگاه  آید. این مي  حساب  به  خارجي  گذاري از سرمایه  ممانعت  ر جهتد  منفي  از عوامل

  بخش  گذاریهاي سرمایه  و فقط  پذیر نبوده امكان  و حمایت  جلب  از مسیر قانون  خارجي  دولتي  هاي ورود سرمایه

جذب سرمایه گذاری   و اجتماعي  فرهنگي  موانع ر گیرند.قرا  قانون  این  پوشش  توانند تحت مي  خارجي  خصوصي

ورود   و گسترش  كمتر خود را با توسعه  نظام  مسئولین  حتي  كه  است  جّدي  آنچنانخارجی در کشور ما 

  به  تمایل  نیستند. عدم  خارجي  گذاران ورود سرمایه  خواهان  كنند و بطور جّدي درگیر مي  خارجي  گذاري سرمایه

  بر این  ایران  بازرگاني  اتاق  . رئیس و آشكار است  كاماًل واضح  غیرنفتي  در سطوح  غربي  گذاران با سرمایه  مكاريه

  كه  . قاعدتًا هر خارجي كنیم  را جذب  داخلي  هاي شاید و باید سرمایه  طور كه  آن  ایم ما هنوز نتوانسته«  كه  اعتقاد است

  نماید و ابتدا به  را بررسي  گذاري سرمایه  نسبت  به  مربوط  كند سیاستهاي  گذاري سرمایه  بخواهد در كشوري

  كند در آن نمي  رغبت  روبرو هستند، چندان  با مشكل  داخلي  هاي كند، اگر ببیند سرمایه مي  توجه  داخلي  گذاري سرمایه

. است  ما همین  ضعف  نقطه  نخستین  كند. متأسفانه  گذاري كشور سرمایه
36

 

عالوه بر موانع داخلی موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در کشور، برخی مشکالت و موانع 

  آمریكا علیه  اقتصادي  تحریمخارجی نیز عدم یا پائین بودن سرمایه گذاری خارجی در ایران را توضیح می دهند. 

  هاي . تحریم است  دربرگرفتهدر این راستا را   تلفيابعاد مخ  كارتر آغاز گردید تاكنون  با دستور اجرائي  كه  ایران

از ابعاد   یكي .ایجاد شودعلیه جمهوری اسالمی ایران   الزم  بازدارندگي  كه  خواهد یافت  ادامه  زمان  تا آن  اقتصادي

آید و  مي  حساب  به  درتق  از منابع  یكي  تكنولوژي  گردد. از آنجا كه برمي  ایران  تكنولوژي  تحریم  به  اقتصادي  تحریم

  مهم  عامل  تواند بعنوان لذا مي ،گردد مي  محسوب  خارجي  گذاري سرمایه  جذب  اولیه  و اسباب  جزو لوازم  در ضمن

، که مشکالت ایجاد شده بر سر همکاری های تکنولوژیک و یا گردد  تبدیل  در درازمدت  خسارت  در بوجودآوردن

  دیگر از موانع  داماتو نیز یكي  اقتصادي  تحریمان در همین راستا قابل توجه می باشد. هسته ای بین المللی کشورم

با   همكاري  و گاز خواهان  نفت  . شركتهاي است  بوده  كالن  در سطح  آنهم  خارجي  گذاري سرمایه  جلب  جهت  اصلي

حجم عمده سرمایه   و لذا از آنجا كه هستندروبرو   متحده  ایاالت  از سوي  جّدي  هاي راستا با محدودیت  در این  ایران

  اقتصادي  هاي از تحریم  توان مي  ، پس  است  نفت  در حوزه  گذاري سرمایه  بواسطه  در ایرانگذاری مستقیم خارجی 

  اردادنقرهمچنین،  یاد كرد.  در ایران  خارجي  مستقیم  گذاري سرمایه  گسترش  در منع  مهم  از عوامل  یكي  بعنوان

                                                 
36

 ، همان. بورسماهنامه  
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از سوی استکبار « محور شرارت»و نیز در لیست   تروریسم  حامي  كشورهاي  در زمره  ایران  اسالمي  جمهوري

  سرمایه  در جلب بعنوان موانع مهم تواند ميمیالدی نیز  2001جهانی آمریکا بویژه پس از وقایع یازدهم سپتامبر 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.از کشور   گذاري سرمایه  دورشدن و  خارجي  گذاري

  توسعة  راه  در پیمودن  بسیار مهمي  كاال نیز نقش  و واردات  صادرات  و حصارهاي  تجاري  موانع  رفع

  بین  ارتباط  در برقراري  صادرات  توسعه  در جهت  تالش  امر بهمراه  باشد. این را دارا مي  كشورمان  اقتصادي

  جهان  را در بازارهاي  ایران  حضور اقتصاد ملي  هاي تواند زمینه كند و مي را ایفا مي  نقش  مهمترین  ملي  اقتصادهاي

  دادن  سوق  ناپذیر در جهت اجتناب  امري  كه  و ارتباطاتي  اطالعاتي  تكنولوژي  توسعة  همراه  ، به كند. در واقع  فراهم

ردد،گ مي  محسوب  جهاني  بازارهاي  سمت  به  ایران  اقتصاد ملي
37

داد و ستد كاال   خارجي  در روابط  زدایي  مقررات 

  سبب  تجاري  آزادسازي  كالم  و در یك  اي غیر تعرفه  موانع  جاي  به  اي تعرفه  موانع  كردن  و جایگزین  و خدمات

اقتصاد در   نشد  جهاني  و مفهوم  رفته  از میان  كشور  بستة  محصور در مرزهاي  اقتصاد ملي  گردند تا مفهوم مي

  اقتصاد از حیطة  كردن  دیگر خارج  بیاني  یابد. به  جمهوري اسالمي ایران تحقق  اقتصاد ملي  ساختارهاي  درون

،  موانع  رفع  عمدتًا از طریق باشد مي  اقتصاد جهاني  در بازارهاي  ادغام  شرطهاي پیش  از مهمترین  كه  اقتدار دولت

و   ملي  هاي گذاري سرمایه  پذیرش  زمینه  كردن  فراهم  در جهت  از یكسو، و تالش  تجاري  و آزادسازي  زدائي  مقررات

  رقابت  قدرت  افزایش  در جهت  و نهایتًا تالش  و خدماتي  تولیدي  كارآمد آنها در سطوح  و بكارگیري  المللي بین

قرار   ایران  ساختار اقتصاد ملي  ر كار اصالحموارد در دستو  از مهمترین  بایستي دیگر مي  كشور از سوي  اقتصادي

  جهاني  منفي  بر ظهور نتایج  اقتصاد جهاني  با نظام  روابط  سطح  و افزایش  تماس  ، هرگونه گیرد. در غیر اینصورت

  اد افزایشاقتص  شدن  كشور را از فرآیند جهاني  منفي  هاي تأثیرپذیري  افزاید و در واقع مي  ملي  اقتصاد در سطح  شدن

 آید.  بدست  جهاني  و تولید ثروت  ها، امتیازات از فرصت  اي ضرورتًا بهره  اینكه  دهد، بدون مي

از سوی دیگر، از انجائیکه مباحث مربوط به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تقریبا به نوعی 

عضویت در سازمان ه ضروری است که اجماع در مورد ورود به این سازمان منتهی شده است، یادآوری این نکت

شود اگرچه وظیفه به مباحث تجاري به مفهوم محدود آن خالصه نمي  جهاني تجارت بر خالف تصور عمومي صرفًا

هاي اصلي سازمان جهاني تجارت مدیریت مناسبات تجاري كشورهاي عضو طبق مقررات و قواعد موافقنامه

هاي مختلف مرتبط با تجارت كاال، خدمات ها كه جنبهلمرو این موافقنامهاما گستردگي ق ،چندجانبه این سازمان است

هاي مختلف اقتصادي، تجاري، گیرد، خواه ناخواه بر جنبههاي تجاري حقوق مالكیت فكري را دربر ميو جنبه

ن اجتماعي، فرهنگي و حتي سیاسي كشورهاي عضو تأثیرگذار است. گستردگي و فراگیري آثار الحاق به سازما

 خواهد فرآیند الحاق را طي كند باید با یك نگاه فراگیر و همهجهاني تجارت بر این نكته تأكید دارد كه كشوري كه مي

نگرش نیز نیازمند همكاري و هماهنگي همه سازمانها و  نگر آن را مد نظر قراردهد. تحقق عملي اینجانبه و آینده

 .ك مركز هماهنگ كننده استدر این فرآیند با محوریت ی ملی مربوطنهادهاي 

                                                 
37

مجله ، «ارتباطاتي : تبیني نو از منابع قدرت ملي در عصر جهاني شدن –انقالب اطالعاتي »ببینید، حسین پوراحمدي،  
 .1381، 2، دانشكده اقتصاد و علوم سیاسي دانشگاه شهید بهشتي، شماره راهبردهاي سیاسي و بین المللي
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از جمله موارد قابل توجه در فرآیند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تشکیل کار گروه های 

اتی به کشورهای ایران باید امتیاز مربوطه در این راستا که میبایستی با آنان به عنوان مقدمه وارد مذاکرات گردیم،

شود اما باید المللي نفس امیتاز دادن عمل ناپسندي تلقي نمياسبات بیناگرچه در من عضو گروه کاری اعطا کند.

كنندگان ایران سعي كنند در مقابل امتیاز اعطایي امتیاز متقابلي به دست آورند و این امر مستلزم آگاهي از  مذاكره

طرف این سازمان منافع كشور در این مسیر و پافشاري بر آن است. اگرچه طبق مقررات سازمان جهاني تجارت، 

دولتها هستند، اما عضویت در این سازمان در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور تأثیرگذار است. بنابراین از هم 

اندركاران دولتي و بخش خصوصي در بخشهاي مختلف اقتصاد ایران باید با جدیت هرچه تمامتر خود اكنون دست

آن سازمان حاصل خواهد شد آماده سازند. را براي تطبیق با شرایطي كه پس از عضویت ایران به 
38

 

  تسهیل  جهاني  بازارهاي  ما را به  ، دسترسي حالت  ، در بهترین جهاني  تجارت  سازمانعضویت در 

اقتصاد و باز   شدن  جهاني  روزافزون  هاي از فرصت  مندي بهره  جهت  الزم  طوشرو این تنها یکی از  خواهد كرد

مازاد تولید   راستا داشتن  در این  موفقیت  كسب  براي  كافي  . اما شرطاست  اقتصاد جهاني  ايبیشتر دره  هر چه  شدن

  ما حتي  تولیدات  عمدة  حاضر حجم  در حال  كه  داشت  باال خواهد بود. باید توجه  با كیفیت  كاالها و خدمات  در زمینه

،  از تأسیسات  مورد نیاز اعم  منابع  محدودیت  با در نظر گرفتن . باید نیست  داخلي  نیازهاي  كننده تأمین  از نظر كمي

  آن  و براساس  كشور را تنظیم  بلندمدت  استراتژي  ماهر، و غیره  ، نیروي ، مواد اولیه و ریالي  ارزي  سرمایه

  . این كنیم  را تعریف  تاز در هر بخش  پیش  صنایع  و همچنین  دهیم  را انجام  اقتصادي  و بخشهاي  صنایع  بندي طبقه

در   عضویت  به  الحاقي  پروتكل  و تنظیم  تهیه  به  كافي  مطالعات  و برپایه  با آگاهي  خواهد شد كه  موجب  موضوع

 . ما باشد بپردازیم  منافع  متضمن  كه  اي گونه  به  جهاني  تجارت  سازمان

  است  معافند، الزم  جهاني  تجارت  سازمان  اصول  راياز اج  آزاد تجارتي  ها و مناطق اتحادیه  از آنجا كه

و شانگهای که اخیرا حضور ناظر جمهوری اسالمی ایران خزر   دریاي، اكو  اي منطقههای   اتحادیه  تقویت  به  ایران

  اقداماتي  نینچ  به  و صادراتي  اقتصادي  قوي  با بنیه  نیز حتي  صنعتي  كشورهاي  بپردازد، همچنانكهرا پذیرفته است 

اند. زده  دست
39

،  كرد. بنابراین  اروپا و ... اشاره  اقتصادي  ، نفتا، جامعه . آن آ. سه  به  توان مي  خصوص  در این 

  با دنیاي  و تجاري  اقتصادي  روابط  توسعة  ایران  اسالمي  جمهوري  درازمدت  و حتي  مدت  میان  استراتژي  مهمترین

  و تجاري  اقتصادي  گرائي و منطقه  اي منطقه  روابط  گسترش  تواند در چارچوب اقتصاد مي  نشد  متأثر از جهاني

در   با مشاركت :   الف بار آورد:  به از این قبیل  تواند مزایاي مي  موفق  اي منطقه  پیمان  گردد. حضور در یك  تعریف

  آماده  جهاني  بزرگ  در بازارهاي  حضور موفق  براي  وانیمت خود مي  به  نزدیك  اقتصادي  با سطح  اي بازار منطقه  یك

و   اقتصادي  مناطق  بودن  مستثني  به  با توجه  جهاني  تجارت  در سازمان  كامل  عضویت  در صورت :   ب؛    شویم

  اعطاي  ، چرا كه هیمد  را كاهش  بر اقتصاد ملي اقتصاد  شدن  جهاني  از آثار منفي  بخشي  توانیم ، مي یاد شده  تجاري

  دلیلي  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت  خزر از سوي  دریاي  حوزه  یا كشورهاي ، شانگهای واكو  اعضاي  به  تسهیالت

                                                 
38

 .12، ص 1384خرداد  9، روزنامه همشهری 
39

-82  ، شماره و اقتصادي  سیاسي  اطالعات،  «سوم  و جهان  و اقتصاد جهاني  شمالي  آزاد آمریكاي  تجارت»،  احمدي  ورشك 

 .124تا  116  صص، 81
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تاخیر طوالنی   در صورت :   جنخواهد بود؛    جهاني  تجارت  سازمان  دیگر اعضاي  به  آن  دادن  بر تسري  ضروري

  هاي هزینه  و با توجه  در منطقه  اقتصادي  نزدیك  بر روابط  با تكیه  توان مي  جهاني  جارتت  سازمان در  عضویت در

اكو بود و   میلیوني 300  فكر بازار بزرگ  بهبرای مثال و آمریكا   اروپایي  كشورهاي  به  نسبت  ونقل كمتر حمل

موجود و   هاي شغل  سطح  امر قطعًا افزایش  این  تجهیز كرد كه  آن  نیازهاي  ساختن  مرتفع  را در جهت  اقتصاد ملي

. خواهد داشت  در كشور را بدنبال  بیكاري  كاهش
40

 

 

 فرجام سخن :

در جهان نو امنیت بهه امنیهت سیاسهي، اقتصهادي، نظهامي و فرهنگهي تقسهیم مهي شهود و برخهورداري از           

ب امنیت در تمامي زمینهه هاسهت  سطح قابل قبولي از امنیت در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني منوط به کس
41

. البتهه  

رهیافت نرم افزاري کهه رقابهت پهذیري و پایهداري را مؤلفهه ههاي مههم و اصهلي امنیهت ملهي در نظهام اقتصهاد سیاسهي              

جهاني تلقي مهي کنهد آسهیب پهذیري دولهت و امنیهت ملهي را در برابهر انهواع فشهارهاي داخلهي و خهارجي بیشهتر مهورد               

ن ابعهاد و نیازههاي گونهاگون در زنهدگي انسهان مؤلفهه ههاي امنیهت را در مسهیر تحههوالت          توجهه قهرار مهي دههد. بنهابرای     

امها در ایهن میهان قهدرت اقتصهادی و سههم از تولیهد ثهروت جههانی و بههره            اقتصاد سیاسي بین الملل مشخص مي کنند.

 .مندی از وابستگی متقابل در تقویت و بازسازی امنیت ملی نرم افزاری جایگاه ویژه ای دارد

اصالح ساختارهای اقتصاد ملی بویژه تعدیل ساختاری و حوزه های مربوط به کارآمدی دولت در تعامل با 

اقتصاد جهانی از اصول قطعی و پذیرفته شده در تمامی اقتصاد های در حال توسعه و از جمله در جمهوری اسالمی 

لمللی خود میبایستی بیش از هر زمان دیگر که بویژه در راستای تقویت و بازسازی مبانی امنیت بین ا ایران است

در اجرای كشور   ریز اقتصادي برنامه  هاي مقام  ظاهرًا از چشماما   كه  بسیار مهمي  نكته. مورد توجه قرار گیرند

سیاست های تعدیل به منظور اصالح ساختار اقتصاد ملی و بهبود وضعیت امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و 

زمینه های تعامل مثبت با اقتصاد جهانی به عنوان یکی از ضرورت های چشم انداز بیست ساله  در یک کلمه تقویت

  اقتصادي  ریاضت  ، مستلزم مورد نیاز است  سخت  كه  اقتصادي  ساختاري  تعدیل  كه  است  این  است  مانده  پنهانکشور 

  نیازمند از میان  تعدیل  گونه  ، این باشد. همچنین مي  بودجه  كسري  جبران  براي  دولت  هاي شدید هزینه  كاهش  یعني

.  است  اقتصادي  كارایي  سطح  باال بردن  بازار براي  نیروهاي  دست  قیمتها و آزاد گذاشتن  كنترل  شدن  برداشته

اقشار کم  اینگونه تعدیل ها که در مواردی بسیار طاقت فرسا خواهد بود البته تبعات بسیار سخت و گسترده ای را بر

درآمد بر جا خواهد گذارد که می تواند در مواردی به بحرانهای جدی اجتماعی و مشروعیت در کشور منجر گردد، 

بخوبی بازتاب اینگونه نارضایتی ها را ترسیم کرده  1384که بعنوان مثال نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 

مهمترین دستورالعمل اصالح ساختار اقتصادی از سوی  است. لذا، روی آوردن به سیاستهای تعدیل که اولین و

                                                 
40

 همان. 
41

فصلنامه  ملي"، ارتباطاتي: جهاني شدن و تبیین نو از منابع قدرت –حسین پوراحمدي، "اقتصاد سیاسي انقالب اطالعاتي  - 
 .48-51، ص ص 1381، تابستان 3، شماره هاي سیاسي و بین الملليرهیافت



 21 

سازمان تجارت جهانی برای جمهوری اسالمی ایران است یقینا تناقضات و چالشهای بنیادین و آشکاری در حوزه 

عدالت اجتماعی برای دولت در پی خواهد داشت. پیشبرد سیاست های تعدیل در روند اصالح سیاست های توسعه 

ن تعریف و بکار گیری ابزارها و مکانیسم های حمایتی عدالت محور و البته موقتی فشارهای اقتصادی کشور بدو

اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های تعدیل را که یقینا ضرورت انکار ناپذیر دارد، طاقت فرسا و بحران خیز 

همزمان نیازمند  خواهد کرد. لذا، اجرای سیاست های تعدیل در راستای اصالح سیاست های توسعه اقتصادی

   اصالح نقش، جایگاه و کارکرد دولت میباشد.

اقتصاد ملي ایران در تعامل با نظام اقتصاد جهاني دچار برخي مخاطرات و تهدیدات نرم افزاري قرار مي 

گیرد، زیرا مهمترین منبع درآمدهاي ارزي کشور از نفت بدست مي آید و لذا در تعیین و پیش بیني قیمت نفت به 

ت بازارهاي جهاني مصرف و خرید و فروش وابستگي پیدا مي کند، اگر چه طي دهة اخیر با گسترش صنعت تحوال

نفت در حوزه هاي مانند صنایع پتروشیمي و گسترش پاالیشگاهها تهدیدات بازارهاي جهاني نفت تا حدودي کاهش 

براي کشور بر جا گذارده اند بویژه  یافته است، اما هنوز وابستگي به تحوالت قیمت نفت آسیب پذیري امنیتي را

اینکه در برخي از فرآورده هاي نفتي، کشور هنوز نیازمند واردات مي باشد، مانند بنزین و یا سوخت هواپیما.
42
 

درصد از درآمدهاي صادراتي کشور را تشکیل مي دهد.  80وابستگي ایران به درآمدهاي ارزي نفت که در حدود 

در روابط خارجي و یا در نظام اقتصاد سیاسي جهاني که نفت بعنوان یک کاالي  سبب مي گردد تا هر نوع تنش

استراتژیک اما اولیه در آن مورد مصرف قرار مي گیرد، امنیت سیاسي و اقتصادي کشور را با وضعیت نامطمئني 

ت جمهوري روبرو کند. البته من معتقدم وابستگي جهان و نظام اقتصاد جهاني به نفت صادراتي و از جمله نف

اسالمي ایران نوعي سپر دفاعي و امنیتي حداقل در حوزة نظامي براي کشور به ارمغان آورده است و این نشانگر 

جایگاه دو گانه نفت در تدوین امنیت نرم افزاري و سخت افزاري کشور است. حداقل طي یک دهة گذشته هر گونه 

ه در ارتباط با موضوع فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي بحران در روابط خارجي جمهوري اسالمي ایران و از جمل

کشور عماٌل افزایش بهاء نفت را براي کشورهاي تولیدکننده و صادرکنندة نفت از جمله ایران در پي داشته است، اما 

 بدلیل نیاز کشور به واردات کاالهاي اساسي، کاالهاي سرمایه اي و مواد اّولیه و ارتباط مستقیم هزینه هاي بین

المللي و برخي هزینه هاي داخلي کشور با قیمت جهاني نفت یقینٌا افزایش بهاء این کاالي استراتژیک اما همچنان 

اّولیه ضرورتٌا به نفع کشور نیست. عالوه بر تهدیدات امنیت اقتصادي علیه کشور از لحاظ وابستگي به درآمدهاي 

ه کشور و از سوي قدرتهاي بزرگ جهاني و منطقه اي نفتي، بنظر مي رسد بسیاري از تهدیدات سخت افزاري علی

بدلیل چشم داشت به ذخایر نفت ایران و منطقة خاورمیانه است، لذا نفت اگر چه شاهرگ حیاتي نظام اقتصاد سیاسي 

جهاني است و البته اصلي ترین منبع درآمدي و هم منبع تامین درخواست هاي مردم و در نتیجه ابزاري براي 

شروعیت داخلي و امنیت نرم افزاري در جمهوري اسالمي ایران محسوب مي گردد و لذا خود نقش دستیابي به م

سپر حمایت امنیتي براي کشور بازي مي کند، اّما در عین حال سر منشاء برخي تهدیدات نرم افزاري و سخت 

 افزاري علیه کشور بویژه در حوزة اقتصادي نیز محسوب مي گردد.

                                                 
42

، شمارة مجله راهبردمعاونت سیاست خارجي و روابط بین الملل، "ایران: دیپلماسي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد"،  - 

 .110-127، ص ص 1382، بهار 27
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از تهدیدات امنیت اقتصاد ملي کشور نه فقط نیازمند تدوین سیاست هاي تعامل مثبت یقینٌا راه برون رفت 

بانظام اقتصاد جهاني است، که این مهم خوشبختانه در صدر سیاست هاي پیش بیني شده در سند چشم انداز بیست 

ادي و توسعة صنعتي ساله کشور قرار گرفته است، اما البته نسبت به تدوین و بکارگیري راهبردهاي بلندمدت اقتص

که کشور را علیرغم برخورداري از نعمت و درآمد و فرصت هاي توسعة اقتصادي نفت به سمت کاهش وابستگي 

به درآمدهاي صادراتي نفت هدایت کند و امکان تولید کاال و خدمات براساس مزیت هاي اقتصادي و تولیدي مقایسه 

فراهم سازد، این یک راهبرد استراتژیک خواهد بود تا اي کشور را جهت حضور در بازارهاي جهاني تجارت 

کشور را ضمن بهره مندي از منافع نفت نسبت به تهدیدات احتمالي از این حوزه در امان نگاه دارد. روندهاي 

سالهاي گذشته که سیاسي شدن اقتصاد ملي در عرصة بین المللي را در پي داشته است؛ یعني گره خوردن مالحظات 

رگ و غرب علیه نظام جمهوري اسالمي ایران به منافع و جایگاه بین المللي اقتصاد ملي کشور، كه قدرتهاي بز

نمونه آن بیست و پنج بار مخالفت امریكا با درخواست عضویت كشورمان در سازمان تجارت جهاني است، توانایي 

ي بر پیگره صنعت کشور در پي ما در رقابت در نظام اقتصاد جهاني را تا حدودي کاهش داده است، ضایعات جّد

داشته و تا حدودي درون گرایي صنعتي را تشدید کرده است و نهایتٌا عدم ارتقاء کیفیت و حتي در مواردي افول 

کمیت تولیدات ملي را نمایان ساخته است.
43

ایران مي بایستي با بهره برداري از فرصت افزایش تولید در گروه  

برتر با ارزش افزوده قابل قبول به حضور جّدي تر در بازارهاي تجارت جهاني کاالها و خدمات داراي مزیت هاي 

اقدام کند:  کاالهایي مانند حامل هاي انرژي، تولیدات طال و زیور آالت، محصوالت کشاورزي و از همه مهمتر 

وع صادراتي، تالش درجهت بهره برداري اقتصادي از تولید صنعتي کاالي سرمایه اي غني سازي اورانیوم. لذا تن

اصالح ساختارهاي تولیدي، جذب هر چه بیشتر سرمایه هاي مولد داخلي و خارجي، جذب و انتقال فناوري بویژه 

فناوري هاي سرمایه اي به کشور، باز تعریف نقش و جایگاه دولت در توسعة اقتصادي. این موارد نه فقط تهدیدات 

که تأثیرپذیري کشور از بستر نظام اقتصاد جهاني در جهت علیه امنیت اقتصادي کشور را کاهش خواهند داد، بل

ارتقاء استاندارهاي امنیت ملي را افزایش مي دهند. هرگونه انزوا در اقتصاد جهاني ارادي و یا تحمیلي ضریب نرم 

افزاري امنیت ملي را کاهش داده و فشارهاي غرب و آمریکا علیه ایران را تاثیرگذارتر مي سازد. باید سهم 

وري اسالمي ایران از تولید ثروت جهاني و نقش آن در نظام اقتصاد جهاني افزایش یابد تا بازگردان این سهم جمه

  افزایش ضریب امنیت ملي را در پي داشته باشد.
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