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:چكيده

و ارتباطي از دهه  به بعد در كل جهان روز به روز در حال 1980استفاده از فناوري هاي اطالعاتي

و افزايش است، به نظر مي رسد اين فناوري ها با دادن اطالعات از پيچيدگي هاي موضوعات

بي مسائل براي دولت ها كاسته و در عين حال زمينه را براي وابستگي هاي متقابل پيچيده ن اند

ا و ارتباطي باعث شده است.نددولت ها فراهم كرده اين كاركرد دوگانه فناوري هاي اطالعاتي

كه از نظر امنيتي مشكالتي براي كشورها به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته كه از لحاظ 

 پايين تر قرار دارند يا به عبارتي داراي شكاف ديجيتالي نسبت به كشورهاييدسترسي در سطح

و. رفته هستند، به وجود آيدپيش خارج شدن آن از بعد صرف با توجه به سير تحول مفهوم امنيت

و  نظامي، اين مشكالت امنيتي را مي توان در ابعاد مختلف اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي

و  . اجتماعي، زيست محيطي . . نشست بررسيبه.
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و ارتب اطي، مفهوم امنيت، امنيت اقتصادي، امنيت سياسي، امنيت نظامي، فناوري هاي اطالعاتي
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سيرزه تاكنون مقاليسندهنوينااز و علوم : منتشر شده استيياس در مجله دانشكده حقوق
در« و ژئو استراتژي .3،87، شماره38دوره،)با تاكيد بر مورد ايران( دنياي اطالعات دانشواژه ژئوپوليتك
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و چگونه؟بيانديشيد كه آيا در روزگار تمدن يكسان« »ساز تكنيكي، هنوز خانه اي براي زيستن وجود دارد

)مارتين هايدگر(

 مقدمه
يكي از مهمبي به بسياري از مسائل ترين مسائلشك و كه در دنياي كنوني وجود دارد ي

و مي…نظامي، اقتصادي، سياسي مي جهت و بر آنها تاثير  اطالعات گذارد، پديده فناوريدهد

كه نميمي،به عبارت ديگر.و ارتباطات است و توان نقش فناوريتوان گفت هاي اطالعات

و همچنين ارتباطات را در اقتصاد بين به طورسياست بينالملل كه روز الملل ناديده گرفت، ي

ميبه روز نيز بر اهميت اين فناوري و يكي از تاثيرات فناوري. شودها افزوده هاي اطالعات

كه اقتصاد سياسييم. منيت ملي كشورها استاارتباطات بر  توان اين سوال را مطرح كرد

چه تاثيري بر امنيت و ارتباطات به اين دارد ملي كشورها فناوري هاي اطالعات ؟ در پاسخ

كه موانع سوال استدالل نگارنده اين است كه فناوري و ارتباطات از آنجا هاي اطالعات

و اقتدار انحصاري دولت و مكاني را از ميان برداشته است و فيزيكي، زماني ها بر اطالعات

مكنترل اخبار را با چالش روبرو مي لي كشورها به ويژه براي كنند، نوعي تهديد عليه امنيت

و ارتباطات زندگي.كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود هاتكنولوژي اطالعات  انسان

از. هاي مختلف تحت تاثير قرار داده استهرا در زمين :برخي از اين موارد عبارتند

و ارتباطات شمار بازيگران را در حوزه عمومي افزايش داد-1 . انقالب اطالعات

و ارتباطات قواعد بازي جديد مطرحبا-2 .دشانقالب اطالعات

و حوزه-3 و ارتباطات عرصه كه واقعا جهاني است،اي انقالب اطالعات  جديد ايجاد كرد

و خارج،. اينترنت يا شبكه گسترده جهاني و مرزبندي بين داخل اين مساله سبب شد تا تمايز

و جهاني مانند گذشته و بين المللي، محلي و تقريبا اين مرزبنديملي و روشن نباشد ها واضح

 در واقع همچنانكه در عصر اطالعات پيش.)Rajaee, 2000: 60(و تمايزات از بين رفته است

و مي به عوامل محسوس و ذهني قدرت مانند دانش نسبت رويم، اهميت عناصر نامحسوس

به گونه اي قابل مالحظه در حال افزايش است  از تهديدهاي معطوف به برخي. سنتي قدرت

به تهديدهاي ديگر) مانند حمله مسلحانه(امنيت ملي مانند كاهش(ممكن است نسبت

ها براي هاي مرتبط با امنيت ملي دولتكاهش يابد، اما توان سازمان) هاي اقتصاديتوانمندي

. سازگاري با چنين تهديدهاي متغيري ضعيف است

ا،ر اين راستاد با محقق ابتدا مفهوم و سپس و تحليل قرار داده منيت ملي را مورد تجزيه

و ارتباطاتي، تاثير آن را بر امنيت ملي بررسي  خواهد تعريف اقتصاد فناوري هاي اطالعاتي

.كرد



و ارتباطاتي بر امنيت ملي كشوتاثير فناوري 81 رهاهاي جهاني اطالعاتي

 رويكرد نظري
و واقعيتي بايد آن را در يك چارچوب يا قالب منسجم قرار داد تا براي بررسي هر پديده

ب و سيستماتيك بررسي بتوان موضوع مورد بحث را وكه صورت منسجم  بين ارتباطرد

به. هاي مختلف آن را نشان دادبخش نگارنده در اين تحقيق در قالب اقتصاد سياسي جهاني

و ارتباطات را بر امنيت ملي بحث پرداخته تا از اين طريق بتواند تاثير فناوري هاي اطالعات

و به بعد نظاميتزيرا ديگر اقدامات دول. كشورها بررسي كند و ملي ها در سطح محدود

و ارتباطات كوچكشود، بلكه با گسترش فناوريامنيت ملي محدود نمي ترين هاي اطالعات

و كنشي در يك نقطه از دنيا ممكن است واكنش ساير بازيگران را حتي در دورترين نقاط  اقدام

ا–يعني روابط بين بازيگران. جهان در پي داشته باشد و گروه اعم  بعد-هاز دولت ها، افراد

به تدريج از اهميت بعد نظامي امنيت ملي كاسته شده.ه استفتجهاني يا هر–از سوي ديگر

و همواره مورد توجه است و–چند هنوز از بين نرفته در تامين ....و نقش دانش، اقتصاد

.امنيت ملي افزايش يافته است

و انحصار ان اصلي عرصه روابط بيندر گذشته از يك طرف دولت ها بازيگر الملل بودند

و ساير بازيگران  و كنترل اين عرصه را بر عهده داشتند و(اداره افراد، گروه ها، سازمان ها

و يا اصالً) المللينهادهاي بين و تاثيرگذاري آنها در راستاي نقش و يا نقش  نقشي نداشتند

ا.شدكاركرد دولت ها تعريف مي لمللي بسيار متاثر از بعد نظامي امنيت ملي بود، تحوالت بين

و ارضي كشور در مقابل تهديدهاي  يعني امنيت ملي كشورها به معني دفاع از قلمرو سرزميني

به مرور اين روند دچار تحول شد، يعني هم قواعد. بود– كه عمدتا نظامي بود–خارجي  اما

وو شكل بازي در عرصه روابط بين ب الملل و. تغيير كرد ازيگرانهم نوع از يك طرف تعامل

و ساير ابعاد امنيت ملي  و بسته نظامي خارج شد اقتصادي،(روابط دولت ها از حالت محدود

و و از طرف ديگر...) سياسي  تنها دولت ها بازيگران اصلي نظام بين الملل،را نيز در بر گرفت

و در كنار دولت بازيگرانبه شمار نمي  وارد اين عرصه شدند تا جائيكه گاهي جديد نيزيروند

فرايند جهاني شدن ساختارهاي نظام. كشاننداوقات اين بازيگران دولت را نيز به چالش مي

و سطوح كاركردي اقتصاد سياسي جهاني را باز و عناصر تشكيل دهنده و امنيت تعريف كرده

د. آن را تحت تاثير قرار داده است و نظام جهاني اولويت ولتدر واقع هر چند امنيت براي ها

و عناصر تشكيلدارد، اما روش دستيابي به آن، حوزه و باالخره ها تحقق آن، ابعاد دهنده آن

در.)149:1381سجادپور،(اندمتحول شده بازيگران تامين كننده آن، در واقع كاركردهاي سنتي دولت

و ماهيت امنيت ملي نيز  متحول شده است، زيرا دولت تامين امنيت ملي دستخوش تحول شده

و كاركردهاي نظام  و انحصاري خود را به نفع ساختارها بسياري از كاركردهاي اختصاصي

و ماليه(در حوزه هاي اقتصادي اقتصاد سياسي جهاني از دست داده است؛ توليدي، تجاري
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و باالخره تا اندازه، در حوزه)جهاني و فرهنگي يك. اي در حوزه امنيتيهاي سياسي البته هيچ

از اينها بيانگر ناديده انگاشتن تداوم اهميت دولت در تامين امنيت ملي نيست، بلكه به معناي 

و جايگاه دولت در اين مقوله در كنار ساير بازيگران در نظام اقتصاد  تقسيم حوزه، نقش

،( سياسي جهاني است .)39ص پور احمدي

كه توضيح دهد فناوريهمانطور كه بيان شد هدف اين مقاله اين هاي جهاني است

به عبارت ديگر  و اطالعات چه تاثيري بر امنيت ملي كشورها داشته است؟  ارتباطات

و ابعاد امنيت ملي شده است يا فناوري و اطالعات سبب تقويت مباني هاي جهاني ارتباطات

مي رود؟ به شمار و تهديدي عليه آن به چالش كشيده  آنها را

رغم تداوم اهميت هاي امنيتي علياقتصاد سياسي جهاني منابع نرم افزاري سياستدر نظام

و مشروعيت ابعاد سخت به طوري كه رضايت افزاري امنيت جايگاه كليدي پيدا كرده است،

و جهاني دولتداخلي، منطقه و سياسي آنها، سهم آنان در توليد اي ها، سطح توسعه اقتصادي

د ور سازمانثروت جهاني، نقش آنان و نهادهاي بين المللي اين تغيير را به خوبي نشان ... ها

به شيوه.دهدمي هاي اي، رايانهاينترنت، ارتباطات ماهواره(هاي ارتباطات انقالب فناوري،

نه) پيشرفته به عوامل غيرمهم و مكان را اشاره دارد كه با كمك پيشرفت هاي فناوري فاصله

و منطقهشام(ها تنها براي دولت تبديل كرده، بلكه در محاسبات ديگر)ايل سطوح محلي

به سرمايه هاي جنبش اجتماعي ها يا در فعاليتگذاري شركتبازيگران مانند تصميمات مربوط

و مكان(هم اين عوامل  و.)654:1383بيليس،( آيندچندان مهم به نظر نمي)فاصله در واقع ساختار

به وجود منطق اقتصاد سياسي جهاني ارت و اطالعات نوعي تقسيم كار جديد بين المللي باطات

و كاربرد فن فنآوريآورد كه مبتني بر توسعه و نه به آوريهاي برتر است و هاي سطح پايين

به توسعه هم محدود نمي و رو  اين تقسيم كار. شودتقسيم كار ميان اقتصادهاي توسعه يافته

ميي ميان دولتالمللي توازن قدرت اقتصادجديد بين و همچنين هاي مركز را بر هم زند

مي كند .)158:1378مشيرزاده،( روندهاي موجود به سمت اقتصاد چندقطبي را تشديد

و گسترده بود كه رشد تكنولوژي و اطالعاتي چنان سريع هاهاي ارتباطاتي  را در انسان

و شدت(تمام نقاط به درجات و موجب نزديكيبه يكديگر نزديك) هاي مختلفالبته  ساخته

و فهم آنها از مسائل شده است ويدرست است كه هنوز شكاف. درك  عميق از حيث درجه

و مادي بين  در نقاط مختلف وجود دارد، ولي اينهاانسانرشد پيشرفت ساختارهاي فكري

و تسهيل جرياشكاف و اطالعاتي و فراگيرشدن تكنولوژي هاي ارتباطاتي ن ها با توجه به رشد

و ارتباطات در حال كاهش يافتن است .)67:1384زرگر،( اطالعات

به خصوص گسترش جهاني شدن فرآيندهاي اقتصادي با پيشرفت هاي عمده در فناوري،

و اطالعات، تشديد شده است" نرم"هاي به اصطالحفناوري افزايش. در حوزه هاي ارتباطات



و ارتباطاتي بر امنيت ملي كشوتاثير فناوري 83 رهاهاي جهاني اطالعاتي

و نرمشديد قدرت رايانه بهايافزارهاي رايانهها و تحوالت در فناوري هاي جهاني ارتباطاتي

به تراكم جهان كمك كرده به واسطه جريان. اندانحاء مختلف و اشخاص هاي پول، كاال

به عبارتي جهاني شدن.)111:1384سوري،( اندهاي فناورانه متعدد شتاب بيشتري پيدا كردهپيشرفت

زنفناوري و اطالعاتي بر همه ابعاد از. دگي جامعه بشري تاثير گذاشته استهاي ارتباطاتي

و و اجتماعي گرفته تا مسائل زيست محيطي، اقتصادي، نظامي . مراودات فردي ولي در حال ...

و مهم كه مورد توجه دانشمندان است، تاثير ترين تاثير اين فناوريحاضر شايد آشكارترين ها

و روند و جهاني شده مسائل زيرا در دنياي. جهاني شدن اقتصاد است بر اقتصاد  كنوني

و دولت به ساير ابعاد حيات افراد و به تبع آن امنيت ملي به اقتصادي جهت دهنده اصلي ها

و دولت تا جائي. رودمي شمار  ها هر چند در كه در برخي موارد بسياري از اقدامات افراد

منابعاد ديگر انجام مي به صورت غير مستقيم در راستاي تامين . افع اقتصادي استشود،

و گستردگي جهاني هاي جهاني براي دستيابي به تكنولوژيهمكاري افزايش هاي پيشرفته

. توليد تكنولوژيكي از پديده هاي جديد تكنولوژي در عصر جهاني شدن اقتصاد است

و رشد كيفي محصوالت هاي شركتهمكاري به تكنولوژي هاي بزرگ تجاري جهت دستيابي

و همچنين  و بكارگيري تكنولوژي در بسياري از كشورهاي در حال خويش فرآيند توليد

كه اين وضعيت جهانگرائي، تكنولوژي را به عنوان يكي از   توسعه باعث شده است

.)37:1380بهكيش،( هاي مهم جهاني شدن مطرح سازندشاخص

"بازار"اگر. تغيير كرده استر ماهيت اقتصاد بازار جهاني شديداًطي چند دهه اخي
 است، اما اين اصطالح اكنون مشخص ترين ويژگي اين"داريسرمايه" مناسب براييجايگزين

كه در واژه كهاياقتصاد را و خام كه براي توصيف آن جعل شده عبارت از اين است  جديد

و ارتباطاتي آن را متحول ساخته)information("اطالعاتي" اند، پنهان شده يا فناوري اطالعاتي

فنبيان اين مطلب صرفاً. سازدمي به تاثير كه–هاي توليد هاي جديد بر نظامآوري براي اشاره

كه اطالعاتي شدن اقتصاد-البته چشمگير هم هست  نيست، بلكه براي درك اين امر است

و امكانات سياستگذاري و جهاني شدن جنبشجهاني شرايط هاي هاي ملي را تغيير مي دهد

و شايد مهماجتماعي محلي  تر از همه اينكه كانون توليد را در جوامع را تشويق مي كند

ميداري پيشرفته از كاالهاي مادي به فعاليتسرمايه  كندهاي مربوط به پردازش اطالعات منتقل

آن.)153:1378مشيرزاده،( و اطالعات بستري را فراهم آورده است كه در در واقع توسعه ارتباطات

ميهاي مختلپديده و اطالعات عامل جهاني،به عبارت ديگر.يابندف برد جهاني  ارتباطات

به شمار مي  هاي مختلف از بهره مندي پديده. روندشدن نيستند، بلكه ابزار جهاني شدن

كه در عرصه جهاني فن و اطالعات، اين امكان را براي آنها فراهم آورده است آوري ارتباطات

و  به طور كلي.)46:1381سجادپور،( حتي خود را بر ديگران تحميل نمايندخود را عرضه نمايند
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فنمي و اطالعات به معني عرصه تعامل آوريتوان گفت اقتصاد سياسي و(هاي ارتباطات كنش

فن) واكنش و فنآوريدولت كه در آن تاثير اين و اطالعات است ها بر آوريهاي ارتباطات

به  و نيز نوع نگاه دولت فندولت ميآورياين .شودها بررسي

 سير تحول مفهوم امنيت ملي
و شايد از نظر همه دولت هاي كنشگر در نظام بين المللي، امنيت ملي، يك واقعيت كليدي

تعريف دقيق امنيت ملي دشوار است،. نخستين علت وجودي يا نخستين هدف غائي آنها باشد

به روشاما به مطور طبيعي هر دولت كه بازتاب ديدگاهش درباره امنيت ملييهائي عمل كند

كه امنيت ملي مفهومي مورد اختالف است. است در عين حال. بيشتر نويسندگان معتقدند

نوعي اتفاق نظر وجود دارد كه امنيت به معني رهائي از تهديدات در قبال ارزش هاي بنيادين 

و تمركز اصلي بايد در سطح فر و يا بين المللي باشد است، اما درباره اينكه توجه د، ملي

به طور كلي در مبحث امنيت، مساله اصلي عوامل. اختالف نظرهاي بسياري وجود دارد

و همچنين راه هاي مقابله با اين تهديدات است . تهديدكننده امنيت

 معتقد است كه در مساله امنيت بحث اصلي درباره رهائي از)Barry buzzan( ري بوزاناب

به معني توانائي قتي اين بحث در عرصه نظام بينو. تهديدهاست مي شود، امنيت الملل مطرح

و استحكام عملكردي است و جوامع براي حفظ هويت مستقل همچنين از نظر.كشورها

و از آرنولد ولفرز معيار امنيت از لحاظ عيني فقدان تهديد در قبال ارزش هاي اكتسابي است

.)572:1383بيليس،(ن ارزش ها مورد هجوم قرار خواهند گرفت لحاظ ذهني نبود ترس از اينكه اي

و:و در تعريفي مشابه امنيت ملي چنين تعريف شده است وجود شرايط مبتني بر حفظ

به طور.)12:1369برژنيسكي،( برقراري اقداماتي كه كشور را از اعمال نفوذ دشمن مصون نگه دارد

و آزاد از ست از اينكه،اكلي امنيت يك كشور عبارت  كشور در معرض خطر قرار نگرفته

و يا ترس از خطر باشد آن. هرگونه تهديد كه كشور از امنيت يك كشور يعني مقدار ثباتي

بر. برخوردار است و بنابراين، چارچوب هر نوع مقوله با ارزش امنيت بايد چند بعدي بوده

و همچنين نظامي اساس مالحظات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، قومي، اي دئولوژيك

.)1367سيرا،( بنا نهاده شده باشد

و نهفته در متن اين گونه مفاهيم كه ناشي از علل ذاتي عالوه بر سياليت مفهوم امنيت ملي

 باشد، برداشت هاي مختلف از امنيت ملي ناشي از تحوالت صورت گرفته در صحنه مي

و توسع. الملل نيز بوده استبين و ايجاد دگرگونيسرعت رشد هاي اساسي در ساختارهايه

و تكوين مفهوم  و امنيتي در كشورهاي توسعه يافته، سبب پيدايش اجتماعي، اقتصادي، سياسي

انقالب صنعتي، دو جنگ جهاني، ظهور كمونيسم، آغاز جنگ سرد، فروپاشي. امنيت ملي شد
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و مفهوم جديد نظم نوين جهاني به مقاطع تاريخي  مفهوم ساز در عرصه مطالعات نظام دوقطبي

. ها نيز شده استاند، در همين حال اين تحوالت موجب تطور برداشتامنيت ملي مبدل شده

و رويكردهاي مختلف متاثر از دغدغه هاي دولتمردان بدون ترديد تحول در مفهوم امنيت ملي

ددر حفظ امنيت خويش، ثبات سياسي، تفوق و دستيابي به منافع جديد ر نقاط ديگر دنيا جوئي

مي نويسد)Walt( والت. بوده است پيش از جنگ: در بررسي مفهوم امنيت ملي در چرخه زمان

و بيشتر بر چرخه نظاميگري  و ديپلماتيك جهاني دوم، تاكيد مفهوم مزبور كمتر بر تاريخ نظامي

ت. متمركز بود و ماهيت حوالت امنيتي در طول زمان، نوعي ارتباط بين گستره مفهوم امنيت ملي

و عوامل تغيير وجود داشته است از. جهان پيشرفت هاي فني مانند: اين عوامل عبارت بودند

توسعه سيستم هاي تسليحاتي جديدتر، تغيير اساسي در خودكفائي جامعه مانند حركت از 

و نوسانات شديد  كشاورزي به صنعت، تغيير تركيب دشمن مانند مرگ رهبر دولت مخالف

.)39:1377ماندل،(ند فروپاشي يك امپراطوري قدرت مان

در خالل اين مدت. فراگير در صحنه بين المللي رخ داده استي، تغييرات1989از سال

و تغيير بازيگران  جهان شاهد پايان يافتن جنگ سرد، انحالل حالت دوقطبي، سقوط كمونيسم

ني،در اين ميان. الملل بوده استاصلي روابط بين ز در پاسخ به شرايط جديد دچار امنيت ملي

و تغيير مفهومي شده است و آغاز جنگ سرد، فروپاشي نظام. دگرگوني پايان جنگ جهاني دوم

و روند جهاني شدن نقاط عطفي در مطالعات امنيتي محسوب  و پايان جنگ سرد  دوقطبي

.شوندمي

ا به اين اكتفا كرده كه مالحظه مي شود بيشتر نويسندگان ند كه امنيت را با نبود همانطور

اين بدين لحاظ. تهديد نظامي يا حفاظت از ملت در براندازي يا حمله خارجي برابر قرار دهند

و تجربه تاريخي، بيشتر با اين  است كه ذهنيت بشر از درك مفهوم امنيت در گذشته هاي دور

و ته كه به نوعي بر دوري از خطر .ديد تاكيد داردنوع تعاريف مطابقت دارد، تعاريفي است

و سرزميني كشور از زمان پيدايش مفهوم امنيت ملي همواره حفاظت از تماميت ارضي

به مخاطره اندازند مي توانستند امنيت ملي را و بيشتر تهديدات نظامي نيز در همين. مدنظر بود

و متعاقب آن تامين امنيت مليراستا مهم  براي ترين وظيفه دولت ها مقابله با اين تهديدات

و ارضي بود و حفاظت از قلمرو سرزميني و شهروندان خود با تحوالت صورت گرفته. مردم

و به و راهدر نظام بين الملل و همچنين تغييرات در مباني قدرت هاي ويژه پس از جنگ سرد

حدهاعمال نفوذ، در يك دوره زماني به اعتقاد برخي از نظري پردازان مفهوم امنيت ملي ديگر در

به اعتقاد اين. يانت از تماميت ارضي كشور، پاسخگوي آسيب هاي امنيتي جديد نخواهد بودص

ها معادل برقراري امنيت خواهد بود، هر چند وحدت نظر دسته از نظريه پردازان حفظ ارزش

ميدر مورد كيفيت حفظ ارزش توان آنها را ها بيان نشده، اما در بررسي اين دسته از نظريات



 1389بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 86

و ارزشتحت عناوي بهن حفظ جان مردم، تماميت ارضي، استقالل، حاكميت هاي مربوط

.)16:1384ربيعي،( اقتصادي قرار دارد–سيستم سياسي 

به ارزش هاي وحدت بخش يك در جهان كنوني فروريختن مرزهاي فيزيكي، تعرض

به رغم ميل حاكمان، ايفاي نقش گروه و دگرگوني آنها و سازماجامعه هاينهاي فروملي

به قدرت  و حتي آحاد يك جامعه در سياستگذاري امنيتي، تهديدهائي كه حتي نياز فراملي

بي معني ساختهنظامي در سطح دولت ملي را نيز نمي با. اندخواهد، تعاريف قديمي از امنيت را

به شرايط دولت مياين وصف، حتي ديرينه ترين مفهوم امنيت ملي هنوز بسته تواند كاربرد ها

. به عبارتي نمي توان تعاريف جديد را به طور كامل ناقض تعاريف قبلي دانست. داشته باشد

و محيطي به ابعاد سياسي، فرهنگي برداشت صرفاٌ نظامي از امنيت ملي تا اضافه شدن دامنه آن

مي–  در شرايط مختلف–شودكه امروزه اين گسترش دامنه نيز، تعريفي سنتي محسوب

وبين  اصلي را ايفا–هاي فرعي ها، هر يك از اين تعاريف نقش يا داخلي دولتالمللي

و در بعضي مواقعدر.كنندمي و ساير ابعاد نقش ثانويه و اوليه زماني يك تعريف نقش اصلي

به جا گرديده به طور مرتب اين تعاريف جا به شرايط، كه بعد نظامي در حالي. اندنيز بسته

و به ويژه در دوران پس از جنگ امنيت ميراث دور ان سنتي تعريف مفهوم امنيت ملي است

و نيز نحوه دستيابي به آن به طور جدي متحول شده است، به طوري كه سرد ماهيت آن

و صيانت از امنيت نظامي جنگ افزارهاي بسيار پيشرفته نظامي نقش نفرات انساني را در حفظ

اكاهش داده مياند، اما همچنان يكي از به خود اختصاص  حفظ يقيناً. دهدبعاد امنيت ملي را

و نبايد مورد كشور از تعرض بيگانگان اولين مرحله حفظ امنيت ملي كشور محسوب مي شود

و. غفلت قرار گيرد كه بدون امنيت نظامي، استقالل سياسي، اقتصادي شكي وجود ندارد

و رفع عوامل ناامني فيزيكي هنوز و البته ابتدائياز مهمفرهنگي وجود ندارد ترين موارد ترين

ها آنها را در دستيابي به امنيت اما توان اقتصادي دولت. شودكارآمدي دولت محسوب مي

و قدرت سياسي ياري مي رساند  و لذا حفظ اقتدار ملي .)164:1386پور احمدي،(نظامي

كه به و تفسير نظامي امنيت راحتي از آن استنباط تسلط ايده امنيت ملي بر مفهوم امنيت

را) نبايد اين طور باشدگرچه لزوماً(شود مي و آن مورد انتقاد دانشمندان زيادي قرار گرفت

و توخالي خواندندتنگ )يا عمدتاً( ريچارد اولمان معتقد است تعريف امنيت ملي صرفا. نظرانه

مي كند بسيار نادرست را از واقعيت به ذهن متباديبر حسب جنبه نظامي، تصوير وي.ر

مي گستردهيتعريف تهديد براي امنيت ملي يك اقدام يا نتيجه رويدادهائي:كندتر را پيشنهاد

و در طول مدت نسبتاً-1: است كه دربه طور موثر  كوتاه، كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را

ي هاي سياستگذاران يك كشور يا واحدهاي خصوص دامنه انتخاب-2. معرض خطر قرار دهد
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و شركتافراد، گروه(غيرحكومتي به شدت در معرض خطر قرار دهد)هاها  :Ullman, 1983) را

)123.

و تقليلترين منتقدان برداشتيكي ديگر از مهم بهاي سنتي ري بوزاناگرايانه از امنيت ملي

مي. است دي، نظامي، سياسي، اقتصا: كندبوزان امنيت اجتماعات بشري را به پنج مقوله تقسيم

و زيست محيطي به اثرات متقابل توانا. اجتماعي و دفاعيييامنيت نظامي هاي تهاجمي

و نيز برداشت آنها از مقاصد يكديگر مربوط استمسلحانه دولت بر. ها امنيت سياسي ناظر

و ايدئولوژيها، سيستمثبات سازماني دولت كه به آنها مشروعيت هاي حكومتي  هائي است

و بازارهاي الزم براي حفظ سطوح امني. بخشندمي ت اقتصادي يعني دسترسي به منابع، ماليه

و قدرت دولت به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان،. قابل قبولي از رفاه امنيت اجتماعي

و عرف ملي با شرايط قابل قبولي از تحول مربوط است و هويت امنيت. فرهنگ، مذهب

به عنوان سيستم پشتيباني ضروري كه زيست محيطي ناظر است برحفظ محيط محلي  جهاني

از. كننداين پنج بخش جدا از يكديگر عمل نمي. تمامي حيات بشري به آن متكي است هر يك

و روشي براي تنظيم اولويت و از طريق آنها داراي كانون مهم در درون مساله امنيت ها بوده

.)34:1378بوزان،( ارتباطات قوي به يكديگر متصل هستند

به عنوان امنيت نظاميبه طور كلي مي به امنيت ملي توان گفت از يك طرف، ديگر

كه امنيت نگريسته نمي به نگاه حداكثري داده و نگاه حداقلي به امنيت ملي جاي خود را شود

و مي... ملي را در ابعاد مختلف آن مانند اقتصادي، سياسي، اطالعاتي و مورد توجه قرار دهد

به كسب برخورداري از و جهاني منوط  سطح قابل قبولي از امنيت در سطوح ملي، منطقه اي

به عنوان تنها منبع تامينامنيت در تمام زمينه و از طرف ديگر تنها دولت كننده، هاست

و تهديد شونده امنيت ملي مدنظر قرار نمي و عالوه بر دولت، افراد، گروهتهديدكننده و گيرد ها

و نهادهايسازمان و فراملي نيز وارد مباحثات امنيت ملي شدهها .اند فروملي

بر امنيت ملي كشورها و ارتباطاتي  تاثير فناوري هاي اطالعاتي
كه قبالً كه در مفهوم امنيت ملييترين تغي نيز به آن اشاره شد يكي از مهمهمانطور راتي

ن ايجاد شد، تغيير در ابعاد آن بود يعني امنيت ملي عالوه بر  رويكرد سنتي به امنيت–ظامي بعد

و–ملي از. را نيز در بر مي گيرد... ابعاد اقتصادي، سياسي، زيست محيطي عالوه بر آن امنيت

و جهاني كشيده شده استسطح ملي به سطح بين تواند بدون يعني ديگر دولتي نمي. المللي

و سياست بين به تحوالت صورت گرفته در اقتصاد چوب مرزهاي ملي خود الملل در چارتوجه

و گسترش روزافزون فناوري و ارتباطاتي شايد بتوان اقدام كند، زيرا با توسعه هاي اطالعاتي

و ديگر دولت و مفهوم خود را از دست داده است و ملي ديگر معنا ها گفت مرزهاي سرزميني
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–خود نيز بتواند اگر بازيگر،به عبارت ديگر. توانند خود را در اين ديوار محصور نمايندنمي
ميكه اين امر به نظر و تحوالت صورت گرفته در عرصه–رسد بعيد به ساير بازيگران

بيبين و دخالت ساير بازيگران شوداعتنا باشد، نميالملل هاي زيرا فناوري.تواند مانع از توجه

و ارتباطاتي اين توانائي را در اختيار هر بازيگري قرار داده  است تا بتوانند بدون اطالعاتي

و اختيار دولت براجازه و ها بنابراين. داخلي آنها تاثير بگذارند... مسائل اقتصادي، سياسي

و توسعه روزافزون فناوري و ارتباطاتي بيش از آنكه در راستاي گسترش هاي جهاني اطالعاتي

و منافع ملي دولت به نوعي تهديد عليه دولت،تامين امنيت ملي و امنيت ها باشد،  منافع ملي

بر. ملي آن تبديل شده است زيرا از يك طرف به ساير بازيگران توانائي الزم براي تاثيرگذاري

ميبخش و خارجي يك دولت را و از طرف ديگر دولت ديگر كنترل هاي مختلف داخلي دهد

ع و در كنار دولت ساير بازيگران نيز وارد و اخبار را ندارد رصه انحصاري بر اطالعات

و ارتباطاتي شدند هاي جهاني در زير به تاثير فناوري.)235-40: 3،1380كاستلز(اطالعاتي

چه نحوي اين فناوري به كه مي پردازيم و ارتباطاتي بر هر يك از ابعاد امنيت ملي ها اطالعاتي

ميامنيت ملي دولت :كنندها را تهديد

ج يكي از مواردي كه فناوري:بعد نظامي و هاي و ارتباطاتي از نظر كمي هاني اطالعاتي

ها در دنياي كنوني برخالف گذشته كه دولت. را تغيير داده است، فناوري نظامي است كيفي آن

و درگيري با يكديگر مي وبه صورت مستقيم وارد جنگ و تلفات انساني، اقتصادي ... شدند

نزيادي بر جاي مي و از نظر زماني نيز بايد زماني ها طوالني درگير اين جنگسبتاًگذاشت

مي-بودند نه تنها كارآئي نيروها را كاهش وكه اين مساله به دليل طوالني شدن داد بلكه

و بايد اكثر درآمد اين دولتهاي جنگها، هزينهفرسايشي شدن جنگ ها ها افزايش پيدا كرده

و چندان توجهي به ساير ابعاد نميدر اين زمينه خرج مي ها از طرف ديگر دولت-شدشد

و ميزان مجبور نيستند به و از طرف ديگر نوع  طور مستقيم با يكديگر وارد جنگ شوند

–اما بايد يادآور شد كه انقالب در امور نظامي. هاي كنوني قابل مقايسه با گذشته نيستسالح
و ارتباطاتي استكه متاثر از فناوري ه در ابزارها صورت بيشتر از آنك–هاي جهاني اطالعاتي

.)Tilly, 1995: 80-161( گرفته باشد، در دانش به وقوع پيوسته است

كه انقالبي در امور نظامي در حال 1970از اواخر دهه ، بسياري از صاحبنظران معتقد بودند

مي. رخ دادن است هاي متعارف مدرن به زودي داشتند كه سالحنويسندگان روس عنوان

هسكارآمدي سالح به دست خواهند آوردتههاي سنسورهاي دوربرد نظير رادارهاي قوي. اي را

هاي دقيق، قدرت تخريب بسيار باالئي را فراهم نصب شده بر روي هواپيماها، همراه با سالح

به.مي كنند كه تا اين زمان هيچ گاه نظير آن ديده نشده است متخصصان تكنولوژي نظامي نيز
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و برد را با هم ادغام هايدنبال گونه اي از سيستم  تسليحاتي بودند كه بتوانند شناسائي، دقت

.)333:1382بيليس،( نمايد

و يكي از تغييراتي كه در عرصه نظامي در اثر گسترش فناوري هاي جهاني اطالعاتي

و  و كشورهاست كه پيشگيري ارتباطاتي ايجاد شده است، تنوع مهاجمان بالقوه، اعم از افراد

ميبه ويژه واكنش  كنشگران غيردولتي نظير باندهاي جنايي. كندو مقابله با آنها را دشوار

و فرقههاي تروريستي، گروهالمللي، سازمانبين ميهاي جدائي طلب توانند تسليحات نظامي ها

و يا جنگجويان جنگ اطالعاتي را استخدام كنند به دست آورند با. پيشرفته را در مقايسه

كمهاي دولتاقدام و جلوگيري از كنشگران غيردولتي كاري هاي تجربه، رديابي، مجازات

و بسيار دشوار است به. سخت اي فزاينده در سطح جهان پراكنده شده گونهكنشگران غيردولتي

به وسيله فناوري ميو و ارتباطاتي با يكديگر ارتباط برقرار . كنندهاي جهاني اطالعاتي

ميارتباطات شبكه و هم امكان مخفي ماندن كنشگران غيردولتي كه تواننداي  هم توانمندي

كه به واسطه فناوري. ها را هدف گرفته، افزايش دهددولت ملت هاي جهاني تغيير مهم ديگري

و  و ارتباطاتي در عرصه نظامي به وجود آمد تغيير ميدان جنگ از عرصه زميني اطالعاتي

و غي به فضاي سايبر ها هاي سنتي مستلزم روياروئي مستقيم دولتنگج. مستقيم استرمستقيم

و چون در اين فضا مرزيهبا يكديگر بود ولي در فضاي سايبر چنين مسال اي وجود ندارد

و يك كارتل مواد مخدر مي تواند يك وجود ندارد كوچكترين كشور دنيا، يك گروه تروريستي

ربرنامه ا خراب كند يا كاري كند كه موشك نويس نرم افزار را اجير كرده تا يك شبكه حياتي

مي.)82:1385آلبرتس،(شليك نشود و تسليحات در فضاي سايبر دشمن تواند خودش را مخفي كند

به سرعت دست يافتني هستند، و كه متشكل از افرادي1نيز ارزان قيمت  فقط يك باند مجاوز

به رايانه ميمسلح رفته را گيج كرده يا حتي از تواند يك غول الكترونيكي بسيار پيشها باشند،

.كار بيندازد

و ارتباطاتي بر بخش نظامي تا اندازه اي بودبه طور كلي تاثير فناوري هاي جهاني اطالعاتي

و محتوايي دگرگون كردكه مي يعني نوع. توان گفت امور نظامي را در هر دو بعد شكلي

و حتي فضاي آن را تغيير دا همه.)525-1،31كاستلز( ده است تسليحات، شيوه بكارگيري آنها

و منبع اصلي تامين كننده امنيت ملي مورد اين مسائل نشان مي به عنوان مرجع دهد كه دولت

و تهديد واقع شده است تواند در عرصه در دنياي كنوني ديگر هيچ دولتي نمي. چالش

 
، محدود-1 ، ظريف و مبتني برتكنولوژي امتياز ملت هايي است كه از سلطه البته بايد دانست كه جنگ هاي سريع

، در سرتاسر جهان جنگ هاي ظالمانه كه اعتناي چنداني به آنها نمي شود ساله اي سال ادامه مي يابد تكنولوژيك برخوردارند

، با ابزار ابتدايي انجام مي شود   : Holsti).و به رغم گسترش جهاني تسليحات بهره مند از تكنولوژي پيشرفته در بازار
1991) 
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و ارتباطاتي كنترل موثر بر مرزهاي ملي خود داشته باشد ن مسائل زماني شدتاي. اطالعاتي

كه اين سالحبيشتري مي و يا تكنولوژي ساخت آن در اختيار افراد، گروهيابند ها هاي پيشرفته

باو سازمان و مقابله و امنيت ندارند كه هدفي جز برهم زدن نظم هاي تروريستي قرار گيرند

و ارتبا. هاستآنها نيز خارج از اراده دولت هاي طاتي برتريفناوري هاي جهاني اطالعاتي

و صنايع سنگين–سنتي قدرت  يك– سرزمين، ارتش هاي عظيم  را از نظر راهبردي به

و قدرت نظامي بيش از آنكه به اكنون سيستم. موضوع كم اهميت تبديل كرده است هاي نظامي

و علم متكي است به آزادي تجارت . قدرت دولت متكي باشد

و ارتباطات بر امنيت فناوري يكي ديگر از تاثيرات:بعد اقتصادي هاي جهاني اطالعات

برخي معتقدند بيشترين تاثير. ها بر بعد اقتصادي امنيت ملي استملي، تاثير اين فناوري

و ارتباطات در اين حوزه اتفاق افتاده است، زيرا امنيت اقتصادي شالوده فناوري هاي اطالعات

مي رود به شمار و امنيت ملي در نظام.و پايه ساير ابعاد امنيت ملي ارتباط ساختاري اقتصاد

و قدرتمند در نظام اقتصاد جهاني را در دستور كار  اقتصاد سياسي جهاني، يافتن جايگاه مناسب

و تجاري مهم. ها قرار داده استدولت هاي امنيت ملي ترين اولويتامنيت توليدي، مالي

ج. اندكشورها در نظام اقتصاد سياسي جهاني و ايگاه كليدي امنيت اقتصادي در تامين نقش

كه فقير يا ضعيف است يا از جايگاه  كه كشوري امنيت ملي كشورها، بيانگر اين واقعيت است

و توليد ثروت برخوردار نيست، مشكالت امنيتي دارد بنابراين،. قابل قبولي در اقتصاد جهاني

به سياستهر دولتي در جهان در حال توسعه كه تالش مي و كند هاي امنيتي كارآمد دست يابد

و امنيت ملي خود را ارتقا بخشد، بايد توان اقتصادي خود را تقويت كند .)33پوراحمدي،( ثبات

و تعميق فرايند جهاني شدن سبب شده است تا دولت و توسعه ها بسياري از ابعاد

به نفع سازمان ازكاركردهاي حاكميتي خود را و نهادهاي اقتصادي فراملي . دست بدهندها

و ابعاد اقتصاد جهاني، سرمايهيكي از مولفه هاي جهاني گسترش فناوري. هاي جهاني استها

و ارتباطات سبب شده است تا دولت ها در زمينه اقتصادي بيش از هر زمان ديگر به اطالعات

و سازمان .)46–1383،51مشيرزاده،( المللي وابستگي متقابل پيدا كنندهاي اقتصادي بيننهادها

جهاني شدن اقتصاد سرمايه را به عنوان مهمترين عنصر قدرت در نظام اقتصاد سياسي جهاني

مي بطوري. تعريف كرده است و جوالن سرمايه محسوب و به كه اين نظام عرصه كاركرد شود

به ثروت تمام  و دستيابي و فرايند توسعه و خدمات  دليل نقش كليدي آن در توليد كاال

و مقررات سرمايهدولت هاي جهاني تطبيق دهند تا بتوانند ها تالش دارند خود را با شرايط

اين تطبيق به معني هماهنگي. االمكان سهم بيشتري از آن را به خود اختصاص دهندحتي

و ضوابط نظام اقتصاد سياسي جهاني است تا  بسياري از استانداردهاي امنيت ملي با شرايط

و.)43پوراحمدي،( اي جهاني فراهم شودهزمينه جذب سرمايه  حركت سرمايه در جهان
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به حركت درميگذاريسرمايه و توليد ثروت بيشتر كه با هدف كسب  آيندهاي مستقيم خارجي

ميپويايي نظام اقتصاد سياسي جهاني سرمايه و اين امر شرايطي را براي داري را سبب شوند

و تاثير گذا و منافع كشور ري اراده دولتمحدود كردن حاكميت ملي ها بر سير تحوالت ملي

كه امنيت ملي بخشي از آن را شامل مي پي دارد بنابراين محدوديت هاي ايجاد شده. شوددر

مي گردد .)162:1386پوراحمدي،( براي حاكميت ملي در عمل نوعي تهديد امنيتي محسوب

و اطالعاتي همچنين نقش آوريفن موثر در توسعه بازارهاي مالي هاي جهاني ارتباطاتي

مي. دارد فنبه طور كلي به شرح زير بيان كردآوريتوان تاثيرات اين :ها را بر بازارهاي مالي

و رقابتي كردن بازارها-1 ؛يكپارچه

در بازارهاي خودكار شده با افزايش حجم معامالت، مجموع هزينه ها افزايش جزيي-2

 ين خواهد آمد؛ه هاي هر معامله پاييابد ولي هزينمي
د-3 و بازدهي نيز مي يابند؛سرعت، نقدينگي ر بازارهاي مالي افزايش

اي كننده الكترونيكي اوراق بهادار يك سيستم چندواسطههاي مبادلهاغلب سيستم-4

ميهاست، رقابت بين واسط و فروش منجر وها غالباً به اختالف كم قيمت خريد ساز زمينه شود

شدگيههاي بهتر براي سرماقيمت .)65:1382دانش جعفري،( ذاران خواهد

و و پويايي تكنولوژي است، روند ادغامها كه محصول توسعه و ارتباطات انقالب اطالعات

و محدوديت و موانع و جغرافيايي را از بين تملك هاي فرامرزي را آسان ساخته هاي فيزيكي

با. برده يا خنثي ساخته است و سرمايه، بسياري در حال حاضر با ديجيتالي شدن زارهاي مالي

.)133:1380بهكيش،( از خدمات مورد نياز در اسرع وقت با كمترين هزينه ها قابل انتقال است

و ارتباطات سبببه طور كلي مي توان گفت اقتصاد سياسي جهاني فن آوريهاي اطالعات

و اقتصاد را از حالت مح و سرمايه شده دود ملي خارج كرده جهاني شدن بازارهاي مالي، توليد

مي.و جهاني ساخته است توانبه عبارت ديگر با استفاده از وسايل الكترونيك بسيار مدرن

و ديگر دولت به جريان ها نيز نميارقام بسيار بااليي از سرمايه را جابجا كرد توانند بدون توجه

و توليد جهاني فعاليت كنند  89(سرمايه - 101 :(Lee, 1994 از آنجا كه فعاليت هاي اين روند

و در اين زمينه دولت نيز نمي تواند با اين روند مقابله كند، اقتصادي ملي را بين المللي كرده

و امنيت ملي دولت ميتهديدي عليه حاكميت ملي به شمار و عليرغم ها رود زيرا خواه نا خواه

ميمخالفت برخي از كشورها، اقتصاد سياسي جهاني بر مسايل داخلي كشو و رها اثر گذارد

. دولت نيز نمي تواند مانع اين مساله شود

و دفاع از حكومت، ايدئولوژي سياسي،:بعد سياسي  بعد سياسي امنيت نيز به حفظ

كه بتواند اين مسائل را به مخاطره اندازد، تهديد و هر چيزي و حاكميت كشور است شهروندان

و با استفا. رودبه شمار مي به در دنياي كنوني و ارتباطات ده از فناوري هاي جهاني اطالعات
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مي توان ثبات سياسي دولت و شايد مهمراحتي و نگراني دولت ها ها را تهديد كرد ترين دغدغه

 البته ممكن است خود دولت نيز يكي از عوامل تهديد كننده)Graf: 1995( نيز همين مساله باشد

و در سطح وسيع بامنيت افراد و. اشدتر امنيت ملي كه دولت آزادي هاي فردي به اين معني

و عيني افراد را  و از آنجا كه هر چند دولت ها بتوانند آزادي هاي فيزيكي گروهي را محدود كند

و اطالعات نيستند، اين افراد با استفاده از اين فناوري ها از  محدود كنند ولي قادر به كنترل اخبار

به اين ترتيب سعي كنند مشروعيت حكومت شرايط ساير افراد در كشورهاي ديگر و  آگاه شوند

و Thompson, 1995)(را زير سوال برند  ولي تهديد عليه ثبات سياسي از خارج بسيار شديدتر

به ويژه اگر كشور متشكل از گروهخطرناك و قومي مختلف باشدتر است، ،2كاستلز(هاي مذهبي

1380 :9–86(.

م و امنيت سياسي كشورهاهمدر دنياي معاصر شايد ترين تهديد خارجي عليه ثبات

نه تنها امنيت افراد را به طور. تروريسم باشد تروريسم مثل ساير اشكال خشونت سياسي،

كه دولت آن را تامين– تهديد نسبت به امنيت فردي كند، بلكه احتماالًمستقيم تهديد مي

مي–كند مي ك را افزايش و حتي امنيت  شورهاي ديگر را نيز در معرض تهديد قرار دهد

1دهدمي
به توانائي دولت در تامين تروريست)224-35: 1384مونكلر،( ها، از طريق آسيب رساندن

به تشديد تدابير امنيتي خود كنند به خطر. امنيت داخلي، مي توانند دولت را مجبور با توجه

ب و نيز بالقوه دستيابي تروريست ها ه سالح هاي داراي تكنولوژي پيشرفته، فراگرد موجود

ميفوق به سالح مهم. يابدالذكر اهميت بيشتر به تروريست هاي مجهز ترين مثال در اين زمينه،

مي شود )64:1378بوزان،(اتمي مربوط

و كمرنگ شدن اقتدار گسترش جهاني فناوري و ارتباطات، عدم تمركزدولت هاي اطالعات

به عنوان دستگاه بوروكراتيك و خدمت رساني دولت را و پاسخگويي پي دارد  بر مردم را در

و ارتباطاتي نه تنها. يك وظيفه استراتژيك نهادينه مي كند همچنين شبكه هاي جهاني اطالعاتي

غيسازمان به. ده استكردولتي، بلكه افراد را نيز صاحب قدرترهاي با اينكه ممكن است

و حقوق خصوصي شهروندان مورد هاي نويواسطه اين تكنولوژي ن عرصه زندگي شخصي

تهديد واقع شود، اما هكرها در حال حاضر اين توانائي را دارند كه با آلوده نمودن شبكه هاي

به وسيله ويروس آنها را زمين گير نمايند يا با اعالم اطالعات الزم در مورد چگونگي  جهاني

 
از) (K.eshmitو كارل اشميت) R.Schroer( رولف شرور-1 ياد مي كنند )) طرف ذينفع ثالث (( در تعريف تروريسم

، به نظر آنها پيام تروريستي به طرف ذينفع، طرف ثالث كس  ي است كه تروريست ها ادعاي نبرد براي تأمين منافع آنها را دارد

ثالث اين است كه نه تنها مقاومت در برابر نيرويي كه برتري بي پايان دارد امكان پذير است بلكه ممكن اسـت موفقيـت آميـز

و همچنين امنيت ملـي يـك كـشور باشد كه اين خود زمينه را براي جنگ هاي مسلحا  و به خطر افتادن امنيت فردي نه داخلي

،( فراهم مي كند  .)227-8: 1384مونكلر
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بساخت بمب و ا گسترش دشمني، موجب برانگيخته شدن ها، تروريسم را تحريك نمايند

و قومي شوند به عبارتي مي توان گفت در حال.)122: 1/1384پوراحمدي،( كشمكش هاي مذهبي

و ارتباطات نقش به ديدگاهيحاضر فناوري هاي جهاني اطالعات و مهم در شكل دادن ها

و عدم توجه به و بخش هاي مختلف يك كشور دارند  قدرت چنين تفكرات عمومي گروه ها

و عوامل خارجي گردد مي تواند سبب تضعيف حاكميت ملي در برابر نيروها .تكنولوژي هايي

و اجتماعي كه چندان به چشم نمي آيد:بعد فرهنگي  شايد نامرئي ترين بعد امنيت ملي

و اجتماعي امنيت ملي است يكي از ابعاد مهم امنيت به شمار مي رود، بعد فرهنگي . ولي

و در راس آنها اينترنت سبب شده است تا آسان فناوري ها و ارتباطات ي جهاني اطالعات

و كم هزينه ترين تهديد متوجه اين بعد از امنيت ملي شود . ترين

در روابط بين دولت ها،. تهديد اجتماعي را به راحتي نمي توان از تهديد سياسي جدا كرد

به هويت كه در زمره تهديد خارجي مهم در سطح اجتماعي به حمله  ملي مربوط مي شود

مي گيرد آن. مالحظات سياسي قرار تهديد اجتماعي از قبيل آنچه اسرائيل از جانب اعراب با

مي باشدايمواجه است، اغلب بخشي از مجموعه و نظامي به نام تهديد سياسي در. بزرگتر

و ارتباطات مي و فرهنگي مهمي ايجاد تواند تهديد اجتماعي سطوح پائين تر حتي تبادل عقايد

به نفوذ آراء و عقايد غربي است كند كه نمونه آن واكنش كشورهاي اسالمي نسبت

.)147:1378بوزان،(

كه اغلب آنها در داخل مشكل اصلي تهديدات اجتماعي از لحاظ امنيت ملي اين است

ف. كشور واقع شده اند به الگوهاي سنتي زبان، رهنگ، هويت از آنجا كه اصوال امنيت اجتماعي

و رسوم مربوط مي و قومي شود، اين ارزش ها اغلب از داخل كشور مورد تهديد قرار مذهبي

و ارتباطات.)73–81: 2،1380كاستلز( گيردمي به جهاني شدن فناوري هاي اطالعات  ولي با توجه

 اين اين روند تشديد شده است، يعني بازيگران فرامرزي از طريق وسايل ارتباطي مدرن به

و اختالفتفاوت و امنيت ها و فرهنگي دامن زده تا از اين طريق حاكميت هاي قومي، مذهبي

1ها را به چالش بكشانندملي دولت
 جهاني شدن حق حاكميت ملي.)323–3،1380:37كاستلز(

كه الزم به ذكر است ناتواني فزاينده دولت ملي در پاسخ گويي همزمان به اين دامنه وسيع مطالبات موجب چيزي مي شود-1

را) Habermas(هابرماس  Richardو در تحليل ريچارد سنت) Crisis of legitation(»بحران مشروعيت«آن

Sennett) (سقوط عمومي انسانfall of public man) (، و اساس شهروندي دمكراتيك است ناميده مي شود كه پايه

و پراكنده به نمادهاي سياسي  ، دولت ها بخشي از قدرت خود را به صورت نامتمركز محلي براي غلبه براين بحران مشروعيت

و محلي ممكن است هاي منطقهبنابراين وقت اين تمركززدايي قدرت رخ مي دهد دولت.و منطقه اي تفويض مي كنند  اي

ي هاي توسعه اي منطبق با نظام جهاني شوند يعني نهايتاً وارد  و درگير استراتژ اقدام در جهت منافع مردم را متوقف كنند

).325-6: 2،1380كاستلز( رقابت با دولت مركزي شوند
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و آن را به آنها واگذار شده بود را با چالش جدي مواجه ساخته  دولت ها را كه به طور سنتي

كه ديگر دولت نمي تواند. رو به زوال برده است به اين معناست افول حاكميت ملي دولت

و لذا زمينه براي گسترش مبادالت فرهنگي  همچون گذشته بر امور مختلف اعمال كنترل كند

مي شود . فراهم

به شدت افزايش داده است اصال جهاني. جهاني شدن مبادالت فرهنگي را در سطح جهان

و يك بعد مهم جهاني شدن به شدن با و اطالعات پيوند خورده است  جريان آسان ارتباطات

مي گردد و انحصاري دولت بر مبادالت. آن بر اگر قلمروزدائي مانع اعمال كنترل سنتي

دولت. فرهنگي مي شود، دولت نيز بايد تالش كند تا خود را با جريان تحوالت هماهنگ كند

، محدودسازي حركت)بر جريان عبور كاالها(هاي مرزيو مراقبتها زماني به واسطه نظارت

و رسانه)بر انتقال عناصر فرهنگي(و جابجايي مردم در فراسوي مرزها اي، ابزارهاي انتشاراتي

و تلويزيون و عقايد(در كنترل خود مانند راديو و تبادل افكار و) بر عبور اعمال كنترل مي كرد

هايبه تحوالت صورت گرفته تالش دارد تا از طريق شبكهدر حال حاضر نيز با توجه

و برنامهماهواره واي، اينترنتي 1.كننده خود را تداوم بخشدنقش كنترل... هاي كامپيوتري

نه تنها دولت توان و شدتي در جريان است كه و اطالعات در جهان با چنان گستره ارتباطات

ي آنها در برخي موارد نيز به چالش كشيده مي شود اعمال كنترل بر آن را ندارد بلكه از سو

.)377-89: 2،1380كاستلز(

ترين بعد از امنيت ملي كه توجه سياستمداران در حال حاضر شايد مهم:محيطيبعد زيست

كه از اين  و تهديدي است به خود جلب كرده است، مسائل زيست محيطي و انديشمندان را

و.نظر متوجه امنيت ملي است  تهديد زيست محيطي امنيت ملي همانند تهديدات نظامي

و كه ايده دولت و شايد تا جائي پيش رود مي زند به پايگاه مادي دولت لطمه اقتصادي

به تهديدات زيست محيطي.)Viotti,2001: 388-400( نهادهاي آن را تهديد كند از لحاظ سنتي

كه گويا اتفاقي هستنگونهبه مي شد مياي نگريسته و به ندرت رخ و بخشي از شرايطد دهند

به سرنوشت  و بيشتر از آنكه بتوانند در دستور كار امنيت ملي قرار گيرند، طبيعي زندگي اند

وها، طوفانبشر مربوط هستند مانند زلزله اما افزايش فعاليت انسان آشكارا. خشكسالي ها، سيل

 رغم گسترش بسيار ناقص علم، حوادثبه. بر شرايط حيات در كره زمين اثر گذاشته است

به نظر مي به اموركمتر اتفاقي و بيشتر پخش اسيدها،. خاص قابل انتساب هستنديرسند

و گرم شدن زمين گازهاي گلخانه .)156:1378بوزان،(اي، تضعيف اليه اوزن

، اين امر نه تنها ناشي از تأثيرات آن بر خود-1  در عصر جديد تكنولوژي نقش سياسي رسانه ها را دگرگون ساخته است

ي ي پيوند دادن نظام رسانه ها با بازاريابي سياسي است تا جايي كه مي توان گفت كه سيطره رسانه ها ست بلكه به وسيله

ن و ).(Hacker : 1996: 213-20هاي سياسي تمام عيار شده استگرشآنها بر رفتارها
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 روابط بين،يكي:تخريب محيط زيست كه ناشي از جهاني شدن است داراي دو جنبه است

و بهره. مردم است كه توسط منافع جستجوي تجاوزكارانه براي دسترسي مندي از منابع

و انتقال فرآيندهاي آلودهاقتصادي مسلط صورت مي به كشورهاي تازه گيرد و انرژي بر كننده

 منجر شده است يعني جوامع مسلط تميز"استعمار زيست محيطي"صنعتي شده به نوعي 

تومي و به سمت ميشوند رايروند، در حاليكه آنهاليد دانش پيش ي كه مسير اين جوامع

ميتعقيب مي  اين جنبه را مي توان به عنوان. شوندكنند تبديل به مكان تخريب زيست محيطي

و توسعه درك كردموازنه در،جنبه ديگر. اي بين محيط زيست و شايد  مساله زيست محيطي

به رابطدرازمدت مهم ميترين جنبه آن، كه در آن اعمال بشريه انسان با طبيعت مربوط شود

در كنار ساير اشكال زندگي در يك رابطه وابستگي متقابل قرار دارد، اين دو جنبه بوسيله 

و ارتباطاتي تشديد شده است فناوري .)2/47:1384پوراحمدي،(هاي جهاني اطالعاتي

و ارتباطات بر بعد زيست محيطي هاي جهاني اطالعاتبه طور كلي در زمينه تاثير فناوري

كه شايد اين بعد در مقايسه با ساير ابعاد اهميت بيشتري داشته باشد، امنيت ملي مي توان گفت

مي توان گفت قسمت اعظم موفقيت نهضت محيط زيست از اين واقعيت ناشي  كه به طوري

به بهترين نحو  بامي شود كه اين نهضت بيش از هر نيروي اجتماعي ديگري قادر به سازگاري

و بسيج در پارادايم نوين تكنولوژيك بوده است و تجهيز .)166: 2،1380كاستلز( شرايط ارتباطات

درايزيرا از يك طرف محيط زيست رابطه و از طرف ديگر  مستقيم با حيات بشري دارد

و ضررها و حتي غيرممكن است و تجديد حيات آن بسيار سخت ي صورت تخريب، بازسازي

به مراتب بيشتر از ساير ابعاد امنيت ملي است . آن

 نتيجه
و ارتباطات هاي دنياي كنوني گسترش روزافزون فناورييكي از واقعيت هاي جهاني اطالعات

هر چند تاثيرات اين. هاي انساني را تحت تاثير قرار داده استاست كه تقريبا همه ابعاد فعاليت

و فناوري و نيستها بر كشورهاي مختلف و برابر نبوده يكي. زمينه هاي مختلف به صورت يكسان

و ارتباطات در حوزه امنيت ملي است ها از اين فن آوري. از تاثيرات فناوري هاي جهاني اطالعات

و از سويي ديگر منابع تامين و يك سو تغييري مهم در ابعاد امنيت ملي ايجاد كرده اند كننده

و در كنار دولت ها افراد، گروه سطح دولتتهديدكننده امنيت ملي را از و ها فراتر برده  ها

و فراملي نيز وارد اين عرصه شدندسازمان در. هاي فروملي در دنياي كنوني ديگر امنيت ملي صرفاً

شود، يعني اگرچه هنوز منابع تهديد كننده امنيت نظامي در تفكر امنيتي بعد نظامي خالصه نمي

و تا زماني كه سياست بينداراي برتري نظري  الملل آنارشيك است اهميت دارد اما در عمل هستند
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ب ها خصوص براي كشورهاي توسعه يافته نظام موجود ميزان اهميت آنها در مقايسه با ساير جنبههو

و  و به تدريج مسايل اجتماعي، اقتصادي . مهمتر پيدا كرده انديجايگاه... در حال كاهش است

و يا تهديدكننده امنيت ملي نيز ها تنها مرجع تامين ديگر دولت،عالوه بر اين كننده

و ارتباطات اين توانايي را در اختيار هر فناوري. شوندمحسوب نمي هاي جهاني اطالعات

و در فاصله مكاني بسيار زياد بتواند آنچه را  بازيگري قرار داده است تا در كمترين زمان ممكن

و خواه در جهت انجام عملياتد، خواه در راستاي امور صلحكه نياز دارد بدست آور هاي آميز

و تروريستي و سياسي جهانيبي. خرابكارانه و صاحبنظران مسايل اقتصادي شك همه متفكران

كه فناوري و قواعد بر اين نكته تاكيد دارند و ارتباطات بر نوع بازيگران هاي جهاني اطالعات

شته است ولي بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه اين تاثيرگذاري بر المللي تاثير گذابازي بين

به نفع قدرت و بيشتر از همه  هاي بزرگ بوده است زيرا اغلبهمه بازيگران يكسان نبوده

و ارتباطات در اختيار اين گروه استفناوري .هاي جهاني اطالعات

كه هدف اوليه هر دولت در عرصه بين و دفاع از امنيت ملي در تمام المللاز آنجا ي حفظ

و ارتباطات امنيت ملي دولتابعاد آن است ولي فناوري به چالش هاي جهاني اطالعات ها را

ومي كشد زيرا در دنياي فناوري و قلمرو سرزميني معنا و ارتباطاتي ديگر مرز هاي اطالعاتي

ب و دولت نيز كنترل انحصاري و خروج مفهوم خود را از دست داده است ر روند ورود

و نمي و ارتباطات مقابله اطالعات را از دست داده است تواند با روند جهاني شدن اطالعات

كه بتوانند با اقتصاد سياسي فناوريتنها راه پيش رو براي دولت. كند هاي جهاني ها اين است

و ارتباطات تعامل مثبت داشته باشند تا هم از مزاياي اين فن ها بهره مند گردنديآوراطالعات

و يا حتي مقابله با اين فن و معايب عدم استفاده .ها را از خود دور سازندآوريو هم خطرات

:و مĤخذمنابع
 فارسي–الف

، شهروز.1 ،3، شماره مجله سياست دفاعي،" تحول مفهوم امنيت از امنيت ملي تا امنيت جهاني") 1379( ابراهيمي
.تابستان

و فرهنگ: نظام جهاني") 1378(سفورد، باريآك.2 دفتر مطالعات: تهران حميرا مشيرزاده،:، مترجم" اقتصاد، سياست
و بين المللي .سياسي

و همكاران.3 ع،: ،مترجمين"الزامات امنيت ملي در عصر اطالعات: گزيده اي از عصر اطالعات") 1385(آلبرتس، ديويد
و ر، نخجواني، ته .پژوهشكده مطالعات راهبردي: ران علي آبادي

.نشر سفير: ابراهيم خليلي، تهران:، مترجم"در جستجوي امنيت ملي") 1369(برژنيسكي، زبيگنيو.4
و هراس") 1378(بوزان، بري.5 .پژوهشكده مطالعات راهبردي: ،تهران"مردم، دولت ها
ني:، تهران"ي شدن اقتصاد ايران در بستر جهان") 1380(بهكيش، محمد مهدي.6 . نشر
و همكاران.7 موسسه:، تهران"مقدمه اي بر مطالعات استراتژيك: استراتژي در جهان معاصر") 1382(بيليس، جان

و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر .فرهنگي مطالعات
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و همكاران.8 نو: جهاني شدن سياست") 1383(بيليس، جان ، جلد اول،مترجم ابوالقاسم راه"ين روابط بين الملل در عصر
و ديگران، تهران و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر: چمني .موسسه فرهنگي مطالعات

و ارتباطاتي")1/1384(پوراحمدي، حسين.9  اجتماعي رهيافت– فصلنامه سياسي" اقتصاد سياسي تكنولوژي هاي اطالعاتي
، شماره و بين المللي پا7هاي سياسي و زمستان، .ئيز

و ارتباطات در توسعه بازارهاي مالي") 1382(دانش جعفري، داود.10 .، ديماه39، بورس، شماره" نقش فناوري اطالعات
موسسه فرهنگي:، تهران") مقدمه اي بر نظريه هاي امنيت ملي در جهان سوم( مطالعات امنيت ملي") 1384(ربيعي، علي.11

و تحقيقات بين .المللي ابرار معاصر مطالعات
و پيامدها: جهاني شدن")1381(سجادپور، سيد محمد كاظم.12 و بين المللي:، تهران"برداشت ها .دفتر مطالعات سياسي
و ك، احتشامي اكبري،:، ترجمه" امنيت ملي در جهان سوم نياز به چارچوب جديد") 1367(پ.سيرا،ك.13 "م، زنديه

.،تيرماه3، شمارهيفصلنامه سياست خارج
و كاظمي، مريم.14 ، فصلنامه اقتصاد سياسي، سال" تاثير جهاني شدن اقتصاد بر سياست خارجي") 1384(سوري، جواد

.دوم، شماره هشتم
و همكاران.15 و جهاني شدن")1384( كاكس، رابرت دبيليو : حسين پوراحمدي، تهران:، مترجم" اقتصاد سياسي بين الملل

.سنشر قوم
.پژوهشكده مطالعات راهبردي:، تهران"چهره متغير امنيت ملي")1377(ماندل، رابرت.16
، كاستلز.17 ، فرهنگ: عصر اطال عات") 1380( مانوئل ، جامعه و افشين"اقتصاد ، ترجمه احمد عقيليان ، جلد اول

، تهران نو: خاكباز . طرح
18.، ، كاستلز جلهمان مانوئل ، تهران، ، تر جمه حسن چاوشيان نو:د دوم . طرح

19.، ، كاستلز ، تهران همانمانوئل و افشين خاكباز ، ترجمه احمد عقيليان نو:، جلد سوم . طرح
، حميرا.20 . انتشارات سمت:، تهران"تحول در نظريه هاي روابط بين الملل") 1383( مشيرزاده
، هرفريد.21 ، تهران"هاي نوينجنگ") 1384(مونكلر سپاه پاسداران انقالب اسالمي، دانشكده:، مترجم حسن درگاهي

، دوره عالي جنگ و ستاد . فرماندهي
و محوريت اقتصاد در مفهوم سازي نوين امنيت ملي") 1386(------- ---- ------.22 ، مجله راهبرد،"نئوليبراليسم

و چهارم، تابستان .شماره چهل
مالحظاتي براي: نقش اقتصاد در تامين امنيت ملي كشورها در نظام اقتصاد سياسي جهاني" (............) ---------.23

و بين المللي اجتماعي رهيافت–، فصلنامه سياسي"جمهوري اسالمي ايران  .هاي سياسي
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