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چکیده
اند، به حوزه هاي حیات انسانی را درنوردیدههاي پیچیدة دوران مدرن که تمامی گسترهفناوري

ها و منازعات نیز رسوخ ویژه در بعد تهدیدها، جنگالمللی، بهروابط میان واحدهاي نظام بین
هاي در حال حاضر، فناوري. نداهاي جاري در درون و میان جوامع تأثیر نهادهاند و بر پویشکرده

سؤال در همین چارچوب،. کنندالمللی ایفا میاي در نظام بینکنندهاطالعات و ارتباطات نقش تعیین
الملل، شامل اي سه رویکرد نظري کالنِ روابط بینپژوهش حاضر این است که آیا و تا چه اندازه

هاي اطالعات و ارتباطات در سترش فناوريآفرینی گانگاري، نقشگرایی، لیبرالیسم و سازهواقع
اند؟ فرضیه مقاله این است که هاي خود مورد توجه قرار دادهپردازيالمللی را در مفهومعرصه بین

الملل، تداوم روند تحول مفاهیم پردازي روابط بینبا گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، نظریه
ویژه الملل، بهو رویکردهاي نظري مسلط روابط بینو رواج مفاهیم جدید را تجربه خواهد کرد 

گرایی و تا حد کمتري لیبرالیسم، در برابر فشار گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات به جرح واقع
.المللی روي خواهند آوردو تعدیل و انطباق مباحث خود با تحوالت فناورانۀ جاري در عرصه بین

الملل، لیبرالیسم، ارتباطات، نظام بینفناوري اطالعات و : واژگان کلیدي
گراییانگاري، واقعسازه

politic110@gmail.com)    نویسنده مسئول(الملل دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار روابط بین*
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مقدمه
دهی به زندگی بشر ایفا کرده اسـت؛ امـا بـا گذشـت     اي در شکلکنندهفناوري همواره نقش تعیین

بسـیاري انقـالب   . پذیري زندگی بشـر از ایـن پدیـده تشـدید شـده اسـت      زمان و پیشرفت فناوري، تأثیر
هـاي  پیامد انقالب صنعتی ظهور فنـاوري . دانندرا نقطه عطفی در این راستا میصنعتی در سده هجدهم

هـا بـر تبـادالت و    ایـن فنـاوري  . بر تحوالت جوامع انسانی سایه افکندندازپیشیشتري بود که بپیچیده
).Skolnikoff, 1993: 25(پیچیدگی نسبی ارتباطات انسانی افزودند

این بوده است که تمـامی قلمـرو فعالیـت انسـانی را تحـت      هاي فناورانهویژگی تمامی انقالب
عنوان بافتاري کـه فعالیـت انسـانی در آن جـاري اسـت عمـل       اند، به این معنا که بهدادهتأثیر قرار 

شـوند  هاي فناورانه در ابتدا از یک جامعه شـروع مـی  پیشرفت). 60: 1ج،1384کاستلز،(اند کرده
نهنـد و  هاي جامعه تأثیر میها براي امور بشري، بر تمامی حوزهنو به میزان کارایی و سودمندي آ

هـاي پیچیـدة دوران مـدرن کـه تمـامی      فنـاوري . یابنـد تدریج به سایر جوامع گسترش میسپس به
المللـی نیـز   اند، به حوزه روابط میـان واحـدهاي نظـام بـین    هاي حیات انسانی را درنوردیدهگستره

تأثیرگـذاري  . انـد جـاري در درون و میـان جوامـع تـأثیر نهـاده     هـاي اند و بـر پـویش  رسوخ کرده
هـا و منازعـات   بیشـترین نمـود را در جنـگ   المللـی ینهاي دوران مدرن در عرصه نظـام بـ  فناوري

افزارهـاي نظـامی روي   صورت تحـوالت در سـخت  که در ابتدا بهيطوربینادولتی داشته است، به
. اي در دوران جنگ سرد به اوج خـود رسـید  یحات هستهکارگیري تسلداده است که با تولید و به

ــر همــین اســاس، فنــاوري هســته  ــه محــور  ب ــدگی را ب ايِ نظــامی در دوران جنــگ ســرد، بازدارن
، باعث شد دغدغه اصلی جوامـع عمـدتاً تـأمین    حالینالمللی مبدل ساخت و درعهاي بینگفتمان

). 2: 1384فریدمن، (افزاري، باشد تامنیت خود در برابر تهاجم بیگانگان، آن هم در بعد سخ
زنـدگی  1990آسایی شـتاب گرفـت و در دهـۀ    نحو طوفان، تحوالت فناورانه به1970از دهه 

یکـم هـیچ   وطـوري کـه حـاال دیگـر در سـدة بیسـت      المللی را دچار تغییرات ژرفی ساخت، بهبین
هـاي اطالعـات و   اوريتـوان بـدون در نظـر گـرفتن نقـش فنـ      را نمـی المللـی ینرویداد و رونـد بـ  

اي یکـی از  در دوران جنـگ سـرد، وجـود تسـلیحات هسـته     . تحلیل کـرد یدرستارتباطات در آن به
هـاي  عصـر اطالعـات، فنـاوري   المللـی بـود؛ امـا در حـال حاضـر، یعنـی در      هاي بارز نظـام بـین  ویژگی

). Skolnikoff, 1993: 27(کننـد المللـی ایفـا مـی   اي در نظام بینکنندهاطالعات و ارتباطات نقش تعیین
اي بوده است که ابعـاد  گونهسال گذشته بهوپنجیستدر طی بیژهوها بهگسترش این قبیل فناوري

قـرار داده اسـت؛   یرپژوهـی علـوم اجتمـاعی را تحـت تـأث     هاي دانشنظري و تجربی تمامی حوزه
اي اطالعـات و ارتباطـات  هـ فنـاوري طـور عـام و   توان استدالل کرد که فناوري بهاي که میگونهبه
عنوان یک موضـوع مطالعـاتی از حاشـیه بـه مـتن      پردازي علوم اجتماعی بهطور خاص در نظریهبه



171...هاي نظري و مالحظات امنیتیرویکرد؛هاي اطالعات و ارتباطاتگسترش فناوري

الملل نیـز از  پردازي قرار گرفته است؛ رشته روابط بینآمده است و در بسیاري موارد محور نظریه
ر خـود در قامـت یـک حـوزه     الملل، از بدو ظهـو پردازي روابط بیننظریه. این روند مستثنا نیست

اي به بحـث در مـورد فنـاوري پرداختـه     و البته در بسیاري موارد به نحو پراکندهیشوبفکري، کم
.است

ها ابزارهاي تحلیلی سودمندي براي درك بهترِ که نظریهبا عنایت به ایندر همین چارچوب، 
اه همه رویکردهاي نظري روابط بررسی دیدگآیند، و نیز ازآنجاکه رویدادها و روندها به شمار می

هاي اطالعات و ارتباطات در این مجال اندك غیرممکن است،الملل در مورد گسترش فناوريبین
شود که آیا و تا الملل، این سؤال مطرح میدر این مقاله، با بررسی متون مهم نظري در روابط بین

گرایی، لیبرالیسم و ل واقعالملل، شاماي سه رویکرد نظري کالنِ روابط بینچه اندازه
المللی را در هاي اطالعات و ارتباطات در عرصه بینآفرینی گسترش فناوريانگاري، نقشسازه

فرضیه مقاله این است که با گسترش فناوري . اندهاي خود مورد توجه قرار دادهپردازيمفهوم
تحول مفاهیم و رواج مفاهیم الملل، تداوم روندپردازي روابط بیناطالعات و ارتباطات، نظریه

گرایی و تا ویژه واقعالملل، بهجدید را تجربه خواهد کرد و رویکردهاي نظري مسلط روابط بین
حد کمتري لیبرالیسم، در برابر فشار گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات به جرح و تعدیل و 

.روي خواهند آوردالمللیانطباق مباحث خود با تحوالت فناورانۀ جاري در عرصه بین

گراییواقع
) 2؛واحـد اصـلی تحلیـل اسـت    دولـت ) 1گرایی مبتنی بر چند مفـروض اساسـی اسـت؛    واقع

اي عقالنـی  منافع ملی به شیوهینها براي تأمدولت) 3؛اندهاي حیاتی دولتقدرت و امنیت ارزش
منیـت را در روابـط میـان    الملـل، معمـاي ا  عنوان مشخصه نظـام بـین  آنارشی به) 4وکنندرفتار می

هـا  گرایی، دولـت واقعبر اساس برداشت). 21-20: 1388شیهان، (ها به وجود آورده است دولت
سـازند و  المللیِ آنارشیک، قدرت خود را بیشـینه مـی  براي تضمین بقاء و امنیت خود در نظامِ بین

تعریــف . بخشـند ی، موازنـه قـدرت را تــداوم مـ   تــريبـراي گریـز از افـزایش قــدرت دشـمنان قـو     
در این رهیافت، دولت کنشگري است که هم تهدیـد  . محورانه استگرایان از امنیت، دولتواقع
هـدف  . اغلب تهدیـدها خاسـتگاه خـارجی و ماهیـت نظـامی دارنـد      . شودکند و هم تهدید میمی

گسـتردگیِ  ). 24: 1388شـیهان،  (تهدیدها عمدتاً تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشـورها اسـت   
عنـوان  گـرا در طـول هشـت دهـه سـیطرة آن بـه      پردازان واقـع گرایی و پرشماري نظریهنت واقعس

گرایـی انجامیـده   شـمارِ واقـع  چنـدان کـم  هايِ نهالملل به پیداییِ نحلهپارادایم مسلط در روابط بین
اهـداف ایـن نوشـتار،    یندر این چـارچوب، بـراي پرهیـز از اطالـه کـالم و در راسـتاي تـأم       است، 
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الملل تمرکز خواهنـد یافـت و پـس از آن    گرایان مشهور در روابط بینها بر دیدگاه واقعداللاست
پژوهــان متــأخر در مــورد جایگــاه فنــاوري و گســترش  اي کــه دانــشگرایانــههــاي واقــعدیــدگاه

. گیرندیاند مورد بررسی قرار مارائه دادهالمللیناطالعات و ارتباطات در روابط بهاييفناور
محوریـت بخشـیدن   يجاها، بهدر تبیین علت تداوم جنگ و ستیز میان دولت1مورگنتا. س جیهان

اطالعـات و  هـاي يفناورانه و یا گسـترش فنـاور  هاييبه نقش و جایگاه عوامل محیطی از قبیل نوآور
نهـد؛ و  وقفۀ انسان به کسب قدرت کـه در سرشـت او نهفتـه اسـت، تأکیـد مـی      ارتباطات بر گرایش بی

صر قـدرت ملـی را در عـواملی همچـون جغرافیـا، منـابع طبیعـی، جمعیـت، مـنش ملـی، رهبـري و            عنا
هـاي فناورانـه   مورگنتا معتقد اسـت کـه نـوآوري   ). 284- 1384:197مورگنتا،(داند آمادگی نظامی می

هـا از لحـاظ فنـاوري جنگـی در اغلـب      یکی از عناصر اصلی آمادگی نظامی هر ملتـی اسـت و تفـاوت   
).215: 1384مورگنتا،(کنند ها را تعیین میها و تمدنوشت ملتمواقع سرن

سازيِ قدرت در سرشـت آدمـی ریشـه دارد،    ازآنجاکه میل به بیشینهکندیمورگنتا استدالل م
در ایـن  . شـوند هاي خود درگیـر مـی  طور مداوم در کشمکشی براي افزایش توانمنديها بهدولت

يهـا اسـت یها، کـه فرصـت تعقیـب س   سیاسیِ داخلِ دولتيهامجو یا نظاراستا، دولتمردانِ ستیزه
سـازند، علـت اصـلی وقـوع     نظـرِ آزمنـد فـراهم مـی    هاي تنـگ طلبانه را براي گروهخارجی توسعه

). Elman, 2007: 15(اندها بودهها میان دولتجنگ
الملـل  بـین منـد در مـورد سیاسـت    اي علمی و نظـام گرایی را به نظریهکوشید واقع2کنت والتز

شـمول از چگـونگی کـارکرد سیاسـت جهـانی ارائـه       راسـتا، تبیینـی جهـان   تبدیل کند و در همین 
و آن را عـاملی اساسـی بـراي    کـرد ها اي به توزیع قدرت میان دولتجانبهوالتز، توجه همه. بدهد

ي تـأمین  برند، براعلت آنکه در یک نظام خودیاري به سر میها، بهدولت. دانستتعریف ساختار 
تــوانیم وي معتقــد بــود کــه مــا مــی. هــاي خــود بهــره گیرنــدمنــافع خــود، ناگزیرنــد از توانمنــدي

ها را بر حسب جمعیت، سرزمین، میزان منابع، امکانات اقتصادي، نیروي نظامی و ثبـات  توانمندي
صـراحت مـورد  هرچند فناوري در این رویکـرد بـه  ). Waltz, 1979: 131(بندي کنیمسیاسی دسته

گردد که فناوري نـوعی توانمنـدي ضـمنی تلقـی گردیـده      اشاره قرار نگرفته است، اما آشکار می
.است

هـا نیـاز   ها به طیف متنـوعی از توانمنـدي  کند که چرا دولتالملل تبیین میرویکرد والتز به نظام بین
هـاي اقتصـادي،   هاي زمانی خاص بـه چـه توانمنـدي   ها در دورهتواند بگوید که دولتدارند، ولی نمی

گرایان سـاختاري انتظـار ندارنـد    البته، این بدان علت نیست که واقع. نظامی، و سیاسیِ خاصی نیازمندند
1. Hans J. Morgenthau
2. Kenneth Waltz
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کنــد کــه سرشــت و اهمیــت نســبی هــایی تغییــر یابنــد؛ در واقــع، والتــز اســتدالل مــیچنــین توانمنــدي
نظریـه  ). Waltz, 1979: 131(شـود مرور زمان دگرگون مـی هاي اقتصادي، سیاسی و نظامی بهتوانمندي

کنـد، چراکـه فقـط بـه بحـث در      مـی یشـه هاي خاص سـکوت پ گرایی ساختاري درباره توانمنديواقع
بـر همـین اسـاس، والتـز     .)Waltz, 1979: 79-81(پـردازد هـا مـی  هـا میـان دولـت   مورد توزیع توانمنـدي 

ظـامی کنشـگران را تقویـت    هـاي ن تواننـد توانمنـدي  هاي نظامی جدید مـی کند که فناورياستدالل می
توانـد توزیـع قـدرت،    هـاي نـوین مـی   یـابی بـه فنـاوري   بنابراین، دست؛ )Waltz, 1979: 127-128(کنند

هـا را  هاي نوین منازعه و جنگ میـان دولـت  الملل را تغییر دهد و شیوهویژه قدرت نظامی در نظام بینبه
.پدید آورد

ها نیاز دارنـد، بـه   ها براي بقاء و امنیت به آنتهاي خاصی که دولوالتز معتقد است توانمندي
هـاي  هـاي نظـامی خاصـی کـه در دوره    بر همین اسـاس، فنـاوري  . گرددسطح تحلیل داخلی برمی

بررسـی شـوند نـه در سـطح نظـام      ) هـا دولـت (یابنـد، بایـد در سـطح واحـدها     خاص چیرگی مـی 
گـراي سیاسـت   اي در تحلیل نوواقعاین مدعا عمالً قائل شدن جایگاهی هرچند حاشیه1.المللبین
. اندازدالملل را از موضوعیت میبین

انـد، عمـدتاً بـه شـرح،     که پس از این دو متفکر در طی چند دهه اخیر ظهور کـرده یانیگراواقع
گرایـان  گرایی، واقـع با عنایت به پیوستگی سنت واقع. اندها پرداختهبسط، و جرح و تعدیل آراي آن

هـا  بر همـین اسـاس، آن  . اندآوري پیروي کردهان سبک مورگنتا و والتز در استداللمتأخر نیز از هم
هـاي اطالعـات   المللی در دنیایی که فناوريبینهايیشضرورتی براي بازنگري نظري براي فهم پو

هـا دولـت همچنـان کنشـگر     از دیـدگاه آن . بینندیابند نمیاي گسترش میو ارتباطات به نحو فزاینده
تعریـف مضـیق و   . (Mearsheimer, 1390: 58)شـود  المللـی تلقـی مـی   و تنها مرجع امنیت بـین اصلی 
گرایان را به انکار نقـش کنشـگران   المللی در پرتوي مالحظات نظامی، واقعنظرانه از امنیت بینتنگ

هـاي انقـالب اطالعـاتی را همچـون     گرایـان چـالش  واقـع . دهدغیردولتی در اعمال قدرت سوق می
هـا،  زعـم آن بـه . گیرنـد متقابل پیچیده در نظر مـی گرایی و وابستگی شدن، فراملیهاي جهانیشچال

هاي سیاسی و سـاختارهاي داخلـی تـأثیر    شوند که بر پویشتلقی می2هایی جانبیاین روندها، پدیده
ا تضـعیف  عنوان واحد سیاسی مسـلط ر المللی و برتري دولت بهنهند، اما ساختار آنارشی نظام بینمی

.کنندنمی
اطالعات و ارتباطات برجسـتگی جایگـاه   هاييگسترش فناوریرگذاريیکی از نمودهاي تأث

غییر نظام ت: اند ازالملل رخ داده است که عبارتاز نظر والتز، از زمان جنگ جهانی دوم دو تغییر عمده در سیاست بین. 1
.... توانند به یکدیگر آسیب بزنندها میلحاظ میزان و سرعتی که دولتچندقطبی به دوقطبی و تغییر سطح واحدها به

). waltz, 1986: 327(سختی شروع خواهند شدها در میان باشد، بهاي در آنهایی که استفاده از تسلیحات هستهجنگ
2. Epiphenomena
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گرایان در هنگام بحـث دربـاره   واقع. المللی استبینيهاجنگ اطالعاتی در هدایت مؤثر جنگ
بـا نبـرد   هاي اطالعـاتی همـزاد   کنند که ایده دفاع و حمله به سیستماستدالل می1جنگ اطالعاتی

نبـرد  . ، مطـرح بـوده اسـت   3از زمان استراتژیست معـروف چینـی، سـون تـزو    2جنگ روانی. است
دولتـی در  مانند ایجاد پارازیت در ارتباطات رادیویی، عنصر محـوري منازعـات بـین   4الکترونیک

در نتیجه، اهمیت جنگ اطالعاتی حتـی بـا گسـترش    . دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است
هاي نظامی تـداوم رونـدهاي   ي اطالعات و ارتباطات در مطالعات استراتژیک و طراحیهافناوري

ماننـد شـراب   رونـدها بـه  گونـه یـن ها بـر ایـن باورنـد کـه ا    آن. گذشته است و پدیدة بدیعی نیست
. هاي جدید هستندقدیمی در بطري

اري در زمینـه فنـاوري   گرایان فهمِ نسبتاً ابزتوان چنین استدالل کرد که واقعبر این اساس، می
در ایـن چـارچوب،   . دهندطور عام و فناوري اطالعات و ارتباطات و البته گسترش آن، ارائه میبه

هـایی از  کـه بایـد در حـوزه   شـود یطرفی قلمداد مـ عنوان ابزار بیفناوري اطالعات و ارتباطات به
هـاي  در حـوزه (ه با رقبـا  هاي مطلق یا نسبی در رابطقبیل ارتقاي جایگاه یک دولت و کسب سود

. گرفتاز آن بهره) امنیت و قدرت
هـا تمـام   کوشند از بازنگري نظري بپرهیزند، به بیان بهتر، آنگرایان می، هرچند واقعهمهینباا

شـدة خـود را در برابـر    انگاشـته هـاي مفـروض و بـدیهی   تـا شـالوده  بندندیتالش خود را به کار م
در . توجه بماننـد توانند به این تحوالت بیللی حفظ کنند، ولی نمیالمطوفان روندهاي شتابان بین

همین چارچوب، توجه خود را بر تبعـات تغییـرات فناورانـه معطـوف سـاختند ولـی از گنجانـدن        
. محتواي تحوالت فناورانه در درون مفروضات نظري خود آشکارا طفره رفتند

:گویدمی5در همین رابطه، رابرت گیلپین
ــر ماهیــت و ابزارهــاي   رهــا و موشــکافزاجنــگ« ــأثیر چشــمگیري ب ــع، ت هــاي اتمــی در واق

بینی محتاطانه وجود دارد، چراکه براي اولین بـار در  دالیلی هم براي خوش. اندکشورداري نهاده
جانبـه و نیرومنـد   اي علیه بقاي ملی، منفعتی مشترك، همهطول تاریخ، تهدید تسلیحات گرماهسته

سازد؛ بنابراین، تعقیب ایـن منفعـت مشـترك از    ها فراهم مینگ را براي ملتدر زمینه پرهیز از ج
هـایی اسـت کـه    تـرین چـالش  المللی و اصـول رفتـاري متناسـب یکـی از مهـم     طریق نهادهاي بین

). Gilpin, 1972: 173(» فناوري مدرن براي کشورداري امروز ایجاد کرده است
هـا و  هـاي فناورانـه را بـر تعـامالت میـان دولـت      گرایان در برخـی مـوارد تـأثیر پیشـرفت    واقع

1. Information Warfare
2. Psychological Warfare
3. Sun Tzu
4. Electronic Warfare
5. Robert Gilpin
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اي رابطه عقالیـی  از دیدگاه مورگنتا وجود تسلیحات هسته. پذیرندهاي سیاست خارجی میروند
عنوان ابزار سیاست خارجی و اهداف سیاست خارجی را مخـدوش کـرده اسـت   بهمیان خشونت

)Morgentau, 1961: 280 .(هـاي طـوالنی صـلح    اي دورهت هستهبر اساس دیدگاه گیلپین، تسلیحا
هزینـه  هـا را پـر  اند و جنـگ میـان دولـت   هاي بزرگ را پدیده آوردهویژه قدرتها، بهمیان دولت

هـا و  انداز سیاست خـارجی دولـت  ، مورگنتا و گیلپین تأثیر فناوري را از چشمهمهینباا. اندساخته
هـا همچنـان تنهـا    ها دولتد، اما در نگاه آنکننالمللی تحلیل میثبات در مناسبات بینثبات و عدم

عنـوان  بـه 1بـري بـوزان  . محور دارندشوند و تهدیدها ماهیتی نظامی و دولتمرجع امنیت تلقی می
جستجو کرد، در کتـاب  ییگراتوان در سنت واقعمتفکري که ردپاي بسیاري از آراي وي را می

حلیـل تحـوالت فناورانـه در پرتـوي سـنت      در تـالش بـراي ت  »اي بر مطالعات اسـتراتژیک مقدمه«
کنـد کـه آنارشـی    اسـتدالل مـی  یانـه گراواقـع يهـا گرایی و در مسیر جرح و تعدیل مفروضواقع
هـا اسـتراتژي را   هـا در بسـتر آن  هاي غالب دو شرط اساسی هستند که دولـت المللی و فناوريبین

). Buzan, 1987: 6-7(کنندتدوین می
گستر شبیه آنارشی است ولی جـدا  و جهاني، یک ساختار ژرفوي معتقد است که فناور

کنـد کـه   این ساختار نه یک بافتار سیاسی بلکه یـک بافتـار فناورانـه را ایجـاد مـی     . از آن است
از نظـر بـوزان،   ). Buzan, 1987: 108(کننـد  المللی در درون آن عمل مـی سیاست داخلی و بین

:Buzan, 1987)ـ اسـت  فرایند عام پیشرفت کیفـی در فنـاوري  ـ ساختار این بافتار، الزام فناورانه

که بر گسترة عملیات نظامی، سرشت تهدیدهاي نظامی، و پیامـدهاي توسـل بـه زور تـأثیر     (74
اي رفتـار کننـد کـه بـه مسـابقه تسـلیحاتی شـباهت        گونهسازد بهها را مجبور مینهد و دولتمی

). Buzan, 1987: 109(دارد 
گرایـان  کنـد، بـرخالف واقـع   عنوان بخشی از نظام یـاد مـی  متغیرهاي فناورانه بهوقتی بوزان از

المللـی  ساختاري از قبیل کنـت والتـز متغیرهـاي فناورانـه را بخشـی از سـاختار نظـام سیاسـی بـین         
تـر بـه   و بـزرگ تریعکند که متغیرهاي فناورانه بخشی از یک نظام وسداند، بلکه استدالل مینمی

هـا یـا قلمروهـاي آنارشـی و فناورانـۀ      گستر هستند که متشکل از جنبهراتژیک جهاننام محیط است
.اي استجداگانه

المللی در طول تاریخ، سه مفهوم هاي بینمنظور مطالعه سیر تکامل نظامبه2و ریچارد لیتلبوزان

1. Barry Buzan
توان در الملل دارد، تفکرات وي را میهاي مطالعاتیِ روابط بینبا عنایت به آثاري که بوزان در طیف وسیعی از حوزه

که در حوزة مطالعات استراتژیک و تأثیرات تحوالت فناورانه بر آن تولید هاي متفاوتی گنجانید؛ اما ازآنجاکه ادبیاتی عرصه
این موضوع در مورد . ایمگرایی جاي دادهگیرد، در این مقاله آراي وي را در سنت واقعگرایی مایه میکرده است، از واقع

. کندریچارد لیتل نیز صدق می
2. Richard Little
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:Buzan and Little, 2000(دهند را مبنا قرار می3و ساختار2، فرایند1ظرفیت تعامل ظرفیت ). 77-89
پذیر المللی در طول تاریخ را امکانهاي بیناي است که تمایز میان نظامترین مؤلفهتعامل، مهم

نقل، ارتباطات و قابلیت سازمانی واحدها یا نظام اشاره ومیزان حملظرفیت تعامل به. سازدمی
اي منتقل چه سرعتی و چه هزینهتواند در فواصل دور باکه چه میزان کاال و اطالعات میاین؛ دارد
در این میان، تحوالت فناورانه تأثیر چشمگیري بر میزان تبادل کاال و اطالعات در سطح نظام . شود

هاي یک در همین چارچوب، بوزان مشخصه. گذاردالملل میو افزایش ظرفیت تعاملی نظام بین
نقل، ارتباطات، گسترش ودر حملالمللی قدرتمند را ظرفیت تعامل جهانی خیلی باالنظام بین

اجتماعات داراي سرنوشت مشترك، انقباض زمان و فضا و وصل شدن تولید، تجارت و مالیه به 
المللی هاي یک نظام بینرسد که مشخصهبه نظر می). 34: 1388بوزان و ویور، (داند یکدیگر می

طالعاتی میان جوامع است؛ هاي ارتباطی و اقدرتمند، بسیار وابسته به پیشرفت در فناوري
و زمان هایانشدن جوامع، فضاي جرياهایی که بر اساس دیدگاه کاستلز موجب شبکهفناوري

هاي سریع در زمینه به نظر بوزان و لیتل، پیشرفت). 1ج، 1385کاستلز، (شوند زمان میبی
نظام را بسیار هاي تعامل در سطحنقل، ظرفیتوهاي مدرن نظامی، ارتباطاتی و حملفناوري

معناي واقعی کلمه اند که بهالمللی به وجود آوردهاند و از این طریق، یک نظام بینافزایش داده
وانگهی، پیشرفت در حوزه فناوري موجب ظهور کنشگران جدیدي شده . است» گسترجهان«

پردازند بت میبه رقا) المللعنوان کنشگران مسلط در نظام بینبه(ها است که تا حدودي با دولت
)Buzan and Little, 2000: 80.(هاي کنش و واکنش است که در میان معناي الگوفرایند به

اند ها عبارتهاي تعامل میان واحدبرخی از الگو. مشاهده استدهندة نظام قابلهاي تشکیلواحد
يهاها، سازمانیمجنگ، موازنۀ قوا، مسابقۀ تسلیحاتی، معماي امنیت، اتحاد، دیپلماسی، رژ: از

Buzan and(المللی هاي روابط اقتصادي بینالمللی، رقابت تجاري، نظم لیبرالی و دیگر الگوبین

Little, 2000:79.(ها در یک نظام ساختار بر اصولی متمرکز است که بر اساس آن واحد
ها چگونه بر احدشوند و وها از یکدیگر متمایز میکه چگونه واحدیابند و اینمییدهسازمان

).Buzan and Little, 2000: 84(گیرند هاي نسبی در ارتباط با یکدیگر قرار میحسب قابلیت
هاي نظام و نظـام  نقل، کیفیت و کمیت تعامالت میان واحدوهاي حملظهور و گسترش فناوري

هـاي  گـذاري نیـرو  راگر ظرفیـت تعـاملی نظـام پـایین باشـد، تـأثی      . دهدعنوان یک کل را، تغییر میبه
هـاي  گـردد کـه نیـرو   ساختاري کم خواهد بود؛ اما وجود سطوح باالي ظرفیـت تعـاملی باعـث مـی    

هـاي  ظرفیت تعاملی مشتمل بر ابعاد فیزیکی و اجتماعی قابلیـت . اي مؤثر عمل کنندگونهساختاري به

1. Interaction Capacity
2. Process
3. Structure
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هـاي  دهی بـه نیـرو  هاي مسلط و شکلها نقش مهمی را در تعریف واحداین قابلیت. گستر استنظام
از دیــدگاه بــوزان و لیتــل، ). Buzan and Little, 2000: 82(کنــد تأثیرگــذار در ســاختار ایفــا مــی

. انـد 2هاي اجتماعیو فناوري1هاي مادينقل و ارتباطی مشتمل بر دو بعد فناوريوهاي حملفناوري
یـابی بـه   بشـر در دسـت  انـد کـه در اثـر پیشـرفت    هـایی هـاي مـادي، همـان فنـاوري    منظور از فناوري

. آینــدنقــل و ارتبــاطی ماننــد ارتبــاط از راه دور، هواپیمــا و مــاهواره پدیــد مــیوهــاي حمــلفنــاوري
هـاي مشـترك   انگـاره نقل و ارتباطی، مشتمل بر مواردي همچون زبان، وهاي اجتماعی حملفناوري

).Buzan and Little, 2000: 82(اند ، پول و سفته)مذهب، دیپلماسی، علم اقتصاد(
المللـی،  هـاي بـین  در مجموع، بوزان و لیتل در مطالعات استراتژیک و مطالعه سیر تکامل نظام

طـور خـاص قائـل    اطالعات و ارتباطـات بـه  هاييطور عام و فناورنقش مهمی را براي فناوري به
نقـش مهمـی را   شود کهعنوان بافتاري تلقی میها، فناوري بهبر همین اساس، از نظر آن. شوندمی

الملـل و ظهـور کنشـگران جدیـد     هاي نظامی، تقویت ظرفیت تعاملی نظام بیندر تدوین استراتژي
.کندایفا می

گرایـان کالسـیک و سـاختاري    هـاي واقـع  نحلـه یـژه وگرایـان و بـه  بنـدي آراي واقـع  در جمع
ري در روابـط  اي بـراي جایگـاه فنـاو   هـا نقشـی بسـیار حاشـیه    توان چنین استدالل کرد کـه آن می
هاي اطالعـات و ارتباطـات در   اند و حتی در مورد گسترش فناوريطور عام قائل بودهالملل بهبین

دالیـل ذیـل را   تـوانیم یدر این میان، ما مـ . اندفرسایی نکردهطور خاص نیز قلمالملل بهروابط بین
گسـترش فنـاوري   تـوجهی آن بـه  گرایـی بـه تحـوالت فناورانـه و بـی     توجهی سنت واقعبراي کم

:اطالعات و ارتباطات برشماریم
هایش دولـت را بـازیگر   گرایی در تمامی شاخهمحور است؛ واقعگرایی دولتنخست آنکه واقع

انگارد و معتقد است که سایر بازیگران در چارچوب روابط میـان  الملل میاصلی صحنه سیاست بین
تحولی از قبیـل گسـترش فنـاوري اطالعـات و     کنند، از همین رو گرایش دارد هر ها عمل میدولت

الملل به چـالش بکشـد بـه حاشـیه     عنوان بازیگر اصلی صحنه سیاست بینارتباطات را که دولت را به
از ســوي دیگــر، ســنت . تــأثیر بــر دولــت و رفتــار دولــت جلــوه دهــدبرانــد، نادیــده بگیــرد و یــا بــی

رغ از تحـوالت درونـی و بیرونـیِ در    کنـد کـه فـا   گرایی دولت را کنشگري یکپارچه فرض میواقع
، هر مفهوم و روندي که یکپـارچگی دولـت و   روینازا. کندالمللی عمل میفضاي آنارشی نظام بین

بـا ایـن   . گیـرد قـرا مـی  یـی گراانسجام کلیت یافتـه آن را بـه مخـاطره انـدازد، بیـرون از تحلیـل واقـع       
گرا عمـالً  در تحلیل واقع» ارتباطاتگسترش فناوري اطالعات و«توان گفت گنجاندن اوصاف، می

1. Physical Technology
2. Social Technology
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. اندازدساالري را دچار آشفتگی میمحوري و دولتانگاريِ دولتمفروض
هـر  ، )Ashley, 1986: 14(الملـل دارد گرایانه به روابط بینگرایی نگاهی ماديدوم آنکه، واقع

ــعیــدآنچــه مــورد اشــاره و تأک ــرار مــیواق ــرد خاســتگاهی مــادي دارد وگرایــی ق ــا جهــان گی ب
اطالعـات و ارتباطـات کـه بـه پیـدایی و      هـاي يگسترش فنـاور روینواقعی تناظر دارد، ازا/مادي

الملـل ینرشد و تقویت پدیدارها و روندهاي مجازي کمک کـرد و تحـول عظیمـی در روابـط بـ     
یت یکی از نمودهاي بارز این وضـع . داشته باشدییگراجایی در واقعتواندیپدید آورد قاعدتاً نم

مـاديِ سـرزمینی و   هـاي یتوجود بازیگران مجازي در فضاي مجازي است که فـارغ از محـدود  
. کنندیها عمل مبسا براي از میان برداشتن آنچه

کارانـه در تحلیـل خـود در    در تمـامی اشـکال آن رویکـردي محافظـه    ییگراسوم آنکه، واقع
بیان بهتر، بر این باور است که تغییر بنیـانی در  به). 41: 1391لینکلیتر،(المللی دارد زمینه امور بین

کنـد کـه اگـر مـا شـاهد      در این چارچوب، اسـتدالل مـی  . دهدرخ نمییسادگالملل بهروابط بین
از دیــدگاه . الملـل نـه تغییـر نظــام بـین   دهـد یالملـل رخ مــ تغییـري هـم باشـیم تغییــر در نظـام بـین     

يقـدر اطالعـات و ارتباطـات بـه   هاييش فناورگرایان روندهایی مثل جهانی شدن، و گسترواقع
نبایـد در مرکـز تحلیـل    رویـن ازا. الملل را از میان بردارندهاي نظام بینقوي نیستند که بتوانند پایه

. الملل قرار گیرندعنوان یک نظریه کالن روابط بینگرایی بهواقع

لیبرالیسم
لیسـم ویلسـونی، نئولیبرالیسـم و وابسـتگی     آهـا، از ایـده  اي از نظریـه لیبرالیسم، طیـف گسـترده  

مفروضـات  . گیـرد بر میمتقابل گرفته تا صلح دموکراتیک و رویکرد سیاست بوروکراتیک را در
دهی بـه  المللی، اهمیت عوامل داخلی در شکلاند از تأکید بر تعدد کنشگران بینلیبرالیسم عبارت

بـراي  ) هـا رژیـم (ی در ایجـاد قواعـد رفتـار    المللـ هـا، نقـش نهادهـاي بـین    المللـی دولـت  رفتار بین
هـاي موضـوعی   اي از حـوزه المللـی بـه طیـف گسـترده    کنشگران دولتی، گسترش دستورکار بین

هـا تنهـا   کننـد کـه دولـت   گرایـان اسـتدالل مـی   بـرخالف واقـع  هـا یبـرال ل). 35: 1388مشیرزاده، (
هـاي چنـدملیتی،   ماننـد شـرکت  المللی جدیـدي الملل نیستند و کنشگران بینکنشگران روابط بین

الملـل  هـا در اثـر دگرگـونی در سیاسـت بـین     هاي نفـوذ و تروریسـت  هاي اجتماعی، گروهجنبش
. اندظهور کرده

معتقدنــد کــه بــا گســترش روابــط فراملــی کــه بخــش اعظــم آن در اثــر گســترش   هــایبــرالل
رخ داده اســت، هــا هــاي اطالعــات و ارتباطــات و تعــدد مجــاري ارتبــاطی میــان دولــت فنــاوري

تنهـایی قـادر   هرچند کنشگران فراملـی بـه  . ها نفوذپذیر و چندپاره شده استحاکمیت ملی دولت
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چالش بکشند، اما شبکه پیچیده و گسـترده  ها را بهنیستند قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادي دولت
در یـک  هاي مستقل را نفوذپذیر ساخته است و حاکمیـت کـه نمـاد اقتـدار    روابط فراملی، دولت

تـا آنجـا پـیش    هـا یبـرال برخـی از ل . یابـد دوام نمـی قلمرو سرزمینی است، دیگر به شـکل گذشـته   
بخش باشـد، یـک بـار و    که یک دارایی قدرتاینيجاکنند حاکمیت بهاند که استدالل میرفته

ز فـارغ ا «و » 2پابند به حاکمیـت «بین کنشگران 1هزینه است؛ بر همین اساس است که جیمز روزنا
).369-1384:357روزنا،(شود تمایز قائل می» 3حاکمیت

بـه  هـا یبـرال ، بیـانگر توجـه ل  5قـدرت نـرم  «در طرح مفهـوم  4رسد اقدام جوزف نايبه نظر می
افزایش ارتباطات فراملی، تعدد مجاري ارتباطی میان افراد و اعمال قدرت در شکل و ابزار نـوین  

توانـایی رسـیدن بـه اهـداف     «قدرت نرم . ات بوده استدر پیِ گسترش فناوري اطالعات و ارتباط
» هـاي دیگـران  استفاده از اجبار و تنبیه، و مبتنی بر شکل دادن به اولویتيجااز طریق جذابیت به

). Nye, 2004a: 5(است
طـور کـه نـاي    یابی به اهداف از طریق ایجاد جاذبه همواره وجود داشته است، اما همـان دست

عصر دیجیتال و بـا گسـترش مجراهـاي ارتبـاطی بـه فراسـوي مرزهـاي ملـی،         کند دراستدالل می
هـاي  عالوه بر این، قدرت نـرم و فنـاوري  ). Nye, 2004b: 81(استقدرت نرم جایگاه مهمی یافته 

کننـد، صـرفاً ابـزار    اطالعات و ارتباطات در سطح جهانی، که کاربرد قـدرت نـرم را تسـهیل مـی    
.توانند ابزار فریب، تبلیغ و ترور نیز باشندلح نیستند، بلکه میسازي و صهمکاري، دموکراتیک

بـر آن تأکیـد   هـا یبـرال عالوه بر وابستگی متقابـل پیچیـده جهـانی و تعـدد کنشـگران غیردولتـی کـه ل       
هـا، و تهدیـدهاي فـراروي جوامـع را بـا مشـکل       کنند، دو روند جهانی، تفکیک وظایف و صـالحیت می

ادغــام . 2رش همکــاري بخــش دولتــی و خصوصــی در ارائــه خــدمات،  گســت. 1اســت؛مواجــه ســاخته
هـاي بهداشـت،   تنهـا در بخـش  همکـاري بخـش دولتـی و خصوصـی نـه     . هاي نظـامی و غیرنظـامی  حوزه

هـا در اثـر   ونقل گسترش یافته است، بلکه پیچیـدگی و تنـوع تهدیـدهاي فـراروي دولـت     آموزش و حمل
هـا از  هـاي مختلـف موجـب شـده اسـت دولـت      ت در بخـش هاي اطالعات و ارتباطاکارگیري فناوريبه

بـراي مثـال، در   . هاي بخش خصوصـی بـراي تـأمین امنیـت ملـی در فضـاي مجـازي بهـره گیرنـد         کمک
در تــدوین » 6جمهــوريحیــاتی ریاســتهــايیرســاختحفاظــت از ز«ایــاالت متحــده آمریکــا، کمیتــه  

کـه دولـت   و دولتـی، و ایـن  امنیت فضـاي مجـازي بـر همکـاري بخـش خصوصـی      یناستراتژي ملی تأم
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). President’s Critical …, 2002, 5(کند امنیت فضاي مجازي نیست، تأکید میینتنهایی قادر به تأمبه
انـد، و  به دنبال گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، ساختارهاي جهانی نوینی ظهـور کـرده  

را براي اشـاره بـه   1»المللیبیناسیاست پس«همین وضعیت روزنا را بر آن داشت تا اصطالح جدید 
:این تحوالت وضع نماید

از افول الگوهاي دیرپـا حکایـت   یروشنالمللی اصطالح مناسبی است، زیرا بهبینسیاست پسا«
کـه بـه   روشن سازد این تغییرات ممکن است بـه کجـا منتهـی شـوند و در عـین آن     آنکهیدارد، ب

. وجود و کارکرد ساختارهاي پایدار و باثبات اشاره دارد، حاکی از وضعیتی سیال و گـذرا اسـت  
هـاي مرکزگـرا و   این اصطالح به تغییراتی کـه آشـوب جهـانی بـه بـار آورده اسـت، بـه گـرایش        

هـاي  گیـري سازند، و به سمتکنشگران جهانی را دگرگون میمرکزگریزي که هویت و ترکیب
کنند، اشـاره  تغییري که مناسبات مرجعیت و اقتدار را در میان کنشگران از نو تعریف میدر حال 

).26-25: 1384روزنا،(» دارد
از دیدگاه . شودالمللی قائل میبینروزنا نقش مهمی را براي تغییر فناورانه در سیاست پسا

المللی تغییري ژرف و پارادایمی را در سطح فرد، سطح نظام و روابط میان زنا، نظام بینرو
وي منابع این تغییر را چرخش از نظم اجتماعی صنعتی به پساصنعتی، . استکردهسطوح تجربه

تغییر فناورانه . داندگستر، قاچاق مواد مخدر و کاهش کارایی دولت میظهور موضوعات جهان
ها را از میان هاي اطالعاتی که فاصلهوي به فناوري. هریک از این تغییرات بوده استزیربناي 

ها و عالئقِ سیاسی افراد را دهد و میزان مهارتدارد، مقیاس تعامل انسانی را تغییر میمیبر
). 34: 1384روزنا،(کند دهد، اشاره میافزایش می
وجب شده است که آنان بیشتر بر ابعاد مثبت به تجددگرایی و روشنفکري مهایبرالتمایل ل

انقالب اطالعاتی ظهور کنشگران . وابستگی متقابل پیچیده و انقالب اطالعاتی تأکید کنند
غیردولتی و يهاو اینترنت، ارتباطات جهانی را براي سازمانکردهغیردولتی قدرتمند را تسهیل 

ویژه ، بهکارگیري فناوري، با به3از نظر کوهین. استمهیا ساخته 2خطیهاي درونگروه
هاي مبادله، کنترل و هاي اطالعات و ارتباطات، سودهاي همکاري از طریق کاهش هزینهفناوري

؛ اما این تحوالت عالوه بر آثار مثبت مانند (Keohane, 1984: 85-109)تواند افزایش یابد اجرا می
سازي ثباتریسم، جرائم فراملی و بیهمکاري، همگرایی و آزادسازي، آثار منفی مانند ترو

پردازي در نظریههایبرالترین نقش لتوان گفت که مهم، مییناست؛ بنابراها را به بار آورده دولت
گیري از قدرت المللی و بهرهالملل، توجه به تعدد کنشگران بیننقش فناوري در سیاست بین
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به تأثیرات فناوري، هایبرالاما دیدگاه لیابی به اهداف مطلوب است؛ افزاري براي دستنرم
ها است و نتایج منفی فناوري در عرصه سیاست بینانه و از نگاه تسهیل همکاري میان دولتخوش

بر این، با توجه به عالوه. اندها مغفول ماندههاي نوین در تعامالت میان دولتجهانی و ظهور تهدید
ویژه هاي نوین، بهیدگاه لیبرالیسم، تأثیر فناوريمحورانه در داولویت و اهمیت بینش صلح

.هاي جنگ مورد توجه قرار نگرفته استهاي اطالعات و ارتباطات بر منازعات و ویژگیفناوري

انگاريسازه
ــط و فراینــدهاي   هرچنــد رویکردهــاي ســازه ــه از لحــاظ برداشــتی کــه در مــورد رواب انگاران

:گیرند، اما مبتنی بر دو مفروض بنیادین هستندمیاي قراراجتماعی دارند، در طیف گسترده
انگـاران ایـن   در واقـع، از نظـر سـازه   . ها، معانی، قواعد و هنجارها محوریت دارندانگاره. الف

کنند کنشـگران چگونـه بایـد محـیط خـود را تفسـیر کننـد        هاي معنایی هستند که تعریف مینظام
).198: 1384ونت، (

کوشـند از جهـان   انگاران میهمه سازه. است1برساخته اجتماعیواقعیت اجتماعی، نوعی. ب
کننـد آشـکار سـازند کـه چگونـه      تـر، تـالش مـی   عبارت دقیـق کنند و به2زداییاجتماعی طبیعت

پندارنـد، در حقیقـت، محصـول کـارگزاري     هایی کـه افـراد، طبیعـی مـی    ها و هویتنهادها، رویه
گرایـی و لیبرالیسـم را   انگاران، واقـع سازه). 105: 1384ونت، (4اندو برساختگی اجتماعی3انسانی
از دیـدگاه الکسـاندر   . گیرندباد انتقاد میها را به دانند و بدین سبب، آنمی5گراهایی مادينظریه
کوشـد بـا ارجـاع بـه     گرایانه باشد، این اسـت کـه مـی   اي ماديشود نظریهآنچه باعث می«، 6ونت

سرشت بشر، محیط فیزیکی، و شاید مصـنوعات فناورانـه، تـأثیرات    مانند...نیروهاي ماديِ صرف
کنـد کـه فنـاوري    ونت استدالل می). 138: 1384ونت، (» قدرت، منافع، یا نهادها را توضیح دهد

انـد و تجسـم وضـعیت    یک واقعیت مادي صرف نیست، زیرا کارگزارانی هدفمنـد آن را آفریـده  
؛ امـا از سـوي دیگـر، حتـی وقتـی      )162: 1384ونـت،  (هـا در یـک زمـان اسـت     شناخت فنـی آن 

تواننـد تـأثیرات مسـتقلی داشـته     شان خالی شوند، بـاز هـم مـی   نیروهاي مادي از محتواي اجتماعی
هـاي اجتمـاعی را مسـتعد    یابنـد و کـنش و نظـام   این تأثیرات با منافع و فرهنگ تعامـل مـی  . باشند
شـود  مهم است، زیرا تعامل باعث مـی اصطالح تعامل در اینجا . سازندهاي خاص میگیريسمت

1. Socially Constructed
2. Denaturalise
3. Human Agency
4. Social Construction
5. Materialist
6. Alexander Wendt
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اي علّـی بـر جامعـه تـأثیر     نیروهاي مادي در برخی سطوح، مستقل از جامعه قوام یابنـد و بـه شـیوه   
یابنـد و معـانی اجتمـاعی نیـز     نیروهاي مادي صرفاً از طریـق معـانی اجتمـاعی قـوام نمـی     . بگذارند

).162: 1384ونت، (مصون از تأثیرات مادي نیستند 
هویـت، منـافع،   (و واقعیـت اجتمـاعی   ) رایانـه، کابـل  (گاران بـه وجـود واقعیـت مـادي     انسازه

بـر خـالف واقعیـت مـادي، واقعیـت اجتمـاعی در بسـتري اجتمـاعی         . معتقدند) هنجارها و نهادها
هاي اجتماعی مانند هویت و منـافع، ثابـت و   واقعیت. شود و همیشه مستعد تغییر استبرساخته می

پرسش متـداول در  يجاانگاران بهسازه. شوندطور مستمر تولید و بازتولید میبهایستا نیستند، بلکه
هاي اجتماعی چگونه به آن چیـزي کـه   پرسند که واقعیتهاي اجتماعی، میمورد چیستی واقعیت

). Wendt, 1992: 391-425(شوند هستند، تبدیل می
برخـی بـر   . دهاي تحلیلـی دارنـد  هاي متفاوتی در مورد کنشـگران و واحـ  انگاران دیدگاهسازه

يهـا و برخـی دیگـر، سـازمان   ) 357-1384:281ونـت، (هـا تأکیـد دارنـد    ها و نظام دولتدولت
1آدلـر . )Keck and Sikkink, 1998(دهنـد  غیردولتی و جوامـع فراملـی را مـورد مطالعـه قـرار مـی      

). Adler, 2002: 108-110(باید بیشتر بر افراد تمرکز کنند انگاران میمعتقد است که سازه
پـردازان مکتـب   است کـه نظریـه  2ساختنیتیانگارانه به امنیت، نظریه امنیکی از رویکردهاي سازه

ساختن درباره ایـن اسـت کـه چگونـه، چـه زمـانی، و بـا چـه نتـایجی،          یتیامن. اندکپنهاگ مطرح کرده
یتـی امن. (Williams, 2003: 511-531)کننـد  کنشگران سیاسی یک پدیده را موضوع امنیتی قلمـداد مـی  

سـاختن بـه ایـن    یتـی امن. گیـرد انجـام مـی  ) زبان سیاسـی (3ساختن یک موضوع از طریق کنش کالمی
شوند، و از طریـق کـنش کالمـی، آن موضـوع در دسـتور      معناست که یک تهدید امنیتی شناسایی می

کـاري  کـارگیري زور، پنهـان  بـه اي مانند العادهاین وضعیت، به اقدامات فوق. گیردکار سیاسی قرار می
توان اسـتدالل کـرد کـه در    در همین چارچوب، می. بخشدو تجاوز به حریم خصوصی مشروعیت می

هاي اطالعات و ارتباطات، تأثیر کنش کالمـی کنشـگران سیاسـی    عصر اطالعات و با گسترش فناوري
گیـري از  سیاسـی بـا بهـره   بر همین اساس، کنشگران . ساختن یک رویداد تقویت خواهد شدیتیدر امن

هـا و امکانـات بیشـتري را بــراي    اي و ابزارهـاي ارتبــاطی نـوین، فرصـت   هـاي مـاهواره  اینترنـت، شـبکه  
.ساختن در اختیار خواهند داشتیتیبخشی به اقدامات غیرمتعارف از طریق امنمشروعیت

راینـدهاي  عنـوان یـک سـاختار مـادي بـر ف     انگاران معتقدنـد کـه فنـاوري بـه    در مجموع، سازه
صرف وجود فناوري، واقعیـت اجتمـاعی را دگرگـون    . نهدسیاسی، اجتماعی و اقتصادي تأثیر می

).Checkel, 1998: 326(سازد، اما معناي واقعیِ آن به بافت اجتماعی بستگی دارد می

1. Adler
2. Securitization
3. Speech Act
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الملـل را  هـا در روابـط بـین   هـا و هویـت  انگاران تمایـل دارنـد قـدرت ایـده    ، سازهوجودینباا
کننـده فنـاوري بـر کنشـگران در     برآورد کنند و در اغلب مواقع نیز نقش و تأثیر تعیـین ازحدشیب

.گیرندکم میالملل را دستنظام بین

هاي اطالعات و ارتباطات و مالحظات امنیتـی جمهـوري اسـالمی    گسترش فناوري
ایران

ارتباطـات،  هـاي مختلـف ماننـد بهداشـت، بانکـداري،     هاي حیاتی کشور در بخشزیرساخت
هـاي  گیري از فنـاوري اي به سمت بهرهامنیتی با شتابان فزاینده-کشتیرانی و حمل و نقل و دفاعی

نوین ارتباطی و اطالعاتی با هدف ارائه خدمات ارزان، مطلـوب و سـریع بـه شـهروندان حرکـت      
هـاي مختلـف جامعـه را    کند که بخشفضاي مجازي همچون سیستم عصبی حرکت می. کندمی
و تحرکـات  هـا یترود که بخش اعظم فعالجامعه به سمت آن مییجتدردهد و بههم پیوند میبه

بدیهی اسـت کـه گسـترش شـتابان     . ریزي و عملیاتی کنداجتماعی را در این فضاي مجازي برنامه
ویـژه  ها بـه هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی در جامعه و گرایش فزاینده به سمت این فناوريفناوري

ها و خـدمات اجتمـاعی در فضـاي    جانب قشر جوان از یک طرف و جریان یافتن بیشتر فعالیتاز 
و هـا گـذاري یاسـت تدریج جهان نوینی در کنـار جهـان واقعـی بـراي س    مجازي از طرف دیگر، به

این بدان معناست که محـیط عملیـاتی جمهـوري اسـالمی     . اتخاذ تدابیر امنیتی مطرح خواهد کرد
اي مختلف امنیتی، سیاسی و فرهنگی دیگر محدود به جهان واقعی نخواهـد بـود،   هایران در زمینه

هـا از طریــق  بلکـه جهـان مجـازي کـه حاصـل تعـامالت و ارتباطـات الکترونیکـی افـراد و گـروه          
هـا و تهدیـدات نـوینی را فـراروي کشـور قـرار       اینترنـت، مـاهواره و تلفـن همـراه اسـت، فرصـت      

بنیـادین فضـاي مجـازي در فرهنـگ و حیـات اجتمـاعی و       هـاي نقـش فزاینـده فنـاوري   . دهـد می
اهمیـت یـافتن   (هـا و ماهیـت تهدیـدات    آن بر کیفیت و الگوهاي تعاملی میان دولـت یرگذاريتأث

کنـد تـا   ایجاب مـی ) تهدیدات نرم در مقابل تهدیدات سخت و امنیت نرم در مقابل امنیت سخت
. مپاي جهان واقعی داشته باشدامنیتی، اهمیتی هگذارانیاستفضاي مجازي در ذهن س

میزان زیادي متـأثر از ماهیـت قـدرت در    هاي تعارض میان کنشگران بهعبارت دیگر، جلوهبه
بخش کشورها مبتنی بر منابع مـادي  هاي قدرتدر شرایطی که مؤلفه. عرصه سیاست جهانی است

هـاي دیپلماسـی   فـه هاي تعارض میان کنشـگران نیـز بـر اسـاس مؤل    نظامی و اقتصادي است، جلوه
بخش کشـورها بـر   هاي قدرت؛ اما در صورتی که مؤلفهبودتهدید، اجبار و جنگ سخت خواهد

یـابی بـه اهـداف    گیـري از توانـایی جـذب و اقنـاع دیگـران بـراي دسـت       اساس قدرت نرم و بهره
اري افـز هـاي نـرم  هاي رفتاري تعارض میان کنشگران مبتنی بر جلـوه مطلوب باشد، در نتیجه نشانه
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هـاي تعـارض و   در چنـین شـرایطی، نشـانه   . اي خواهد بـود مانند دیپلماسی عمومی و جنگ رسانه
ستیز میان کشورها مبتنی بر موضوعات نظامی و راهبـردي نخواهـد بـود؛ بلکـه کنشـگران تـالش       
خواهند کرد از طریق کاربست قـدرت نـرم، یعنـی تصویرسـازي مثبـت، کسـب اعتبـار در افکـار         

خـارجی، و قـدرت تأثیرگـذاري غیرمسـتقیم تـوأم بـا رضـایت بـر دیگـران، بـه           عمومی داخلی و 
هـاي اطالعـات و   گسـترش فنـاوري  ). Cavelty, 2008: 108(اهداف و نتایج مطلـوب دسـت یابنـد    

سازي مطلـوب در اختیـار کنشـگران    منظور ایجاد جذابیت و تصویرارتباطات شرایط مطلوبی را به
هـاي  گیـري از فنـاوري  تـالش خواهنـد کـرد از طریـق بهـره     در نتیجـه، کنشـگران  . دهـد قرار مـی 

. مستقیم بر رفتار دیگران، اهداف خود را پیگیري کنندگذاري غیراطالعات و ارتباطات تأثیر
هـا پـس از دهمـین    هاي اجتماعی مجازي در ایجاد، گسـترش و انعکـاس نـاآرامی   نقش شبکه

معانـد و معتـرض از   يهـا گیـري گـروه  هو بهـر 1388خرداد 22دوره انتخابات ریاست جمهوري 
امکانات آن در تبادل اطالعات و هدایت نامرئی نیروها براي انجام اقدامات گروهی و همـاهنگی  

بیانگر آن است که ارتباط تنگـاتنگی بـین فضـاي مجـازي و امنیـت      یخوبهاي خرابکاري بهشیوه
د ارتبـاطی و الگوهـاي نـوین    این حوادث بیانگر پیچیدگی و ظهور مجاري جدی. ملی وجود دارد

به همین جهت، کنترل تحوالت و حوادث کشور دیگـر از مجـاري   . کنترل و اعمال قدرت است
هـاي جدیـد   ظهور ابزارهـا و شـیوه  . پذیر نیستافزاري امکانسنتی و با استفاده از ابزارهاي سخت

منظـور  جنـگ نـرم بـه   گیـري از ارتباطی، پراکندگی منابع قدرت و راهبرد دشمنان نظام براي بهره
امنیتـی و  گـذار یاسـت هـاي س کنـد کـه دسـتگاه   تضعیف و مهار جمهـوري اسـالمی، ایجـاب مـی    

. هاي امنیتی خود را تدوین کننداطالعاتی، بر اساس بافت و شرایط جدید جامعه استراتژي
ش و شود که چرا در جامعـه مـا بـه هنگـام تـن     در کنار مالحظات فوق، این سؤال به ذهن متبادر می

هـاي داخلـی   شود؟ در صـورتی کـه رسـانه   هاي خارجی بیشتر میهاي داخلی گرایش به رسانهناآرامی
هـاي  بـه هنگـام آشـفتگی   . پاسخگوي نیازهاي اطالعـاتی مخاطبـان خـود باشـند    یخوببایستی بتوانند به

د و ایـن اسـتفاده   یابـ ها نیز افـزایش مـی  گرایش به رسانهرویناجتماعی نیاز به اطالعات بیشتر شده و ازا
هـاي داخلـی   بـدیهی اسـت در صـورتی کـه رسـانه     . شـود اي میها باعث وابستگی رسانهبیشتر از رسانه

جویند و حتی ممکن اسـت بـه   هاي بیگانه توسل مینتوانند پاسخگوي این نیاز باشند، مخاطبان به رسانه
هـا وابسـته   گیـري ایـن رسـانه   جهـت هاي سیاسی و فرهنگی نیز به ها از جنبهعلت وابستگی به این رسانه

ایـن  یرهاي بیگانه مغایر با منافع ملی باشد، مخاطب ایرانی نیـز تحـت تـأث   شوند و چنانچه منافع این رسانه
، بهتـرین  رویـن ازا. زنـد آگاه یا ناخودآگاه دست به اقدامات مغایر منافع ملی میصورت خودها بهرسانه

و ارتباطــات نــوین عصــر جدیــد حضــور فعــال و آگاهانــه هــاراه بــراي مقاومــت در مقابــل پیچیــدگی
هاي اینترنتـی و یـا ایجـاد    گاهوب)فیلترینگ(پاالیش . هاي خبررسانی استهاي داخلی در عرصهرسانه
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تواند راهکاري صحیح براي مـدیریت تهدیـدات نـوین    اي نمیهاي ماهوارهشبکهيهااختالل در برنامه
د اعتمـاد کامـل   نـ بتوانبایـد هـاي داخلـی   در مقابـل رسـانه  . اي سایبر باشدو مقابله با معاندان نظام در فض

رسانی دقیق و البته آگاهانـه احتمـال هرگونـه اجتنـاب     مخاطب خود را در اختیار داشته باشند و با اطالع
.هاي داخلی را از بین ببرندو دوري از پیام

اسـتفاده از اینترنـت و حرکـت    رسد که بـا توجـه بـه رشـد فزاینـده      در همین راستا، به نظر می
انقالب اطالعـاتی  یرشتابان دولت به سمت الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی و اقتصادي و تأث

آتـی بـا   يهـا هـاي نظـامی، امنیـت ملـی جمهـوري اسـالمی ایـران در مهرومـوم        بر بهبود فنـاوري 
هـا و  يپـذیر بـدیهی اسـت کـه کـاهش آسـیب     . هاي نوینی مواجه خواهد شـد تهدیدات و چالش

تقویــت امنیــت ملــی در مقابــل تهدیــدات نوظهــور و بــازیگران جدیــد، مســتلزم انجــام مطالعــات  
انقالب اطالعاتی بر امنیت ملی، تهدیدات در فضاي سـایبر، ارتقـا   یرپژوهی در خصوص تأثآینده

عنــوان ســالح گیــري از دانــش و اطالعــات بــه نهادهــاي دفــاعی و امنیتــی در بهــره هــايیــتقابل
اي و هاي رایانـه هاي حیاتی و شبکهیک در نبردها، تدوین سند راهبردي امنیت زیرساختاستراتژ

. سازي امنیت شبکه استاساسی در جهت بومیيهابرداشتن گام

گیرينتیجه
طـور عـام و فنـاوري    الملـل در مـورد فنـاوري بـه    هاي غالب روابط بینهایی که نظریهبرداشت

هـاي امنیتـی ارائـه    هاي جهانی و پـویش ص و تأثیرات آن بر روندطور خااطالعات و ارتباطات به
المللی افـزایش یافتـه   ها در امور بینها در مورد نقش این فناوريدهد که نگرانیاند، نشان میداده

طور عمیق بـه تبیـین رابطـه اساسـی     رود بهها کمتر از آنچه انتظار می، این برداشتهمهینباا. است
ادبیـات  . کننـد ویژه امنیت توجـه مـی  المللی بهعات و ارتباطات و موضوعات بینمیان فناوري اطال

موجود براي فهم امنیت در عصر اطالعـات، معطـوف بـه سیاسـت بـوده اسـت و در نتیجـه، تـأثیر         
هــاي اطالعــات و ارتباطــات بــر امــور مختلــف ماننــد دموکراســی و اداره امــور در عصــر فنــاوري

هــاي اجتمــاعی و شــدن جوامــع بــر حــوزهيات و تــأثیر شــبکهاطالعــات، نبــرد در عصــر اطالعــا
ها جهت انطباق بـا واقعیـات   پردازي و یا جرح و تعدیل نظریهتالشی براي نظریهآنکهیاقتصادي ب
. المللی صورت گیرد، مورد مطالعه قرار گرفته استجدید بین

اي مشـخص و فراگیـر کـه اعتبـار     اند نظریـه الملل تاکنون نتوانستهپژوهان روابط بیندر واقع، دانش
المللـی بدهـد،   هاي اطالعات و ارتباطات و نقش آن در امور بینویژه فناوريکافی به علم و فناوري، به

الملـل مـورد توجـه قـرار گرفتـه      اگر هم نقش فناوري در تحوالت سیاست بـین . طراحی و تدوین کنند
در مـورد ایـن خـأل،    . ظـري بـوده اسـت   زاد قلمـداد شـده و خـارج از چـارچوب ن    است، عـاملی بـرون  
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الملـل سـروکار   گیرد که حتی دانشـمندانی کـه بـا مسـائل نظـري در روابـط بـین       نتیجه می1اسکلنیکف
هـاي سـیاه   و ایسـتا، یـا برخاسـته از جعبـه    2شدهدارند، تمایل دارند علم و فناوري را اموري از پیش داده

الملـل و  در تاریخ نظریه روابط بـین 3به بیان فریچ.(Skolnikoff, 1993: 9)در نظر بگیرند نفوذناپذیر
اي تحلیلـی کـه تحـوالت سیاسـی،     عنـوان مقولـه  تـدریج بـه  الملـل، فنـاوري بـه   اقتصاد سیاسی بین

. کند، اهمیت یافتـه اسـت  بینی میالملل را توصیف، تبیین و پیشاقتصادي و اجتماعی در نظام بین
هـاي نظـري جریـان اصـلی     فنـاوري در اکثـر چـارچوب   رسد کـه ، هنوز هم به نظر میوجودینباا

).Fritsch, 2006: 107(است زاد ارزش و برونعاملی منفعل، کم
الملـل، فنـاوري   هاي روابط بـین کنند که نظریهاستدالل می5و گیاکاملو4در همین راستا، اریکسون

اي بـراي آن  و نقـش برجسـته  کنندهاي خود تلقی میزاد در نظریهاطالعات و ارتباطات را عاملی برون
هـاي عصـر   پـردازي دربـاره واقعیـت   گونه تالشی بـراي نظریـه  از نظر این نویسندگان، هیچ. قائل نیستند

الملـل صـورت نگرفتـه و در نتیجـه،     هاي اطالعات و ارتباطات بـر امنیـت بـین   اطالعات و تأثیر فناوري
Erickson(نوعی شکاف بین نظریه و عمل به وجود آمده است and Giacomello, 2006: 221-244 .(

الملـل، صـرفاً بعـدي از تحـول سیاسـت و      هاي غالب روابط بینعالوه بر این، هریک از نظریه
هـاي  لیبرالیسـم نقـش فنـاوري   . دهنـد الملل در عصر اطالعات را مورد توجـه قـرار مـی   روابط بین

آفرینـی کنشـگران   ري و نقـش گـذا اطالعات و ارتباطات در تعدد مجاري ارتباطی و تقویت تأثیر
. دهـد هـاي سیاسـی و اقتصـادي را مـورد توجـه قـرار مـی       غیردولتی فروملـی و فراملـی بـر فراینـد    

هـا  میـان دولـت  هاي جنگرو تأثیر آن بر ویژگیاینگرایی نگاهی ابزاري به فناوري دارد، ازواقع
نـی بـر تهدیـدهاي نظـامی     محـور و بیشـتر مبت  کند و درنتیجه، امنیت همچنـان دولـت  را بررسی می

کنند که فناوري یک واقعیت صـرف مـادي نیسـت،    ویژه ونت، استدالل میانگاران بهسازه. است
هـا در یـک زمـان    اند و تجسم وضـعیت شـناخت فنـی آن   گزارانی هدفمند آن را آفریدهزیرا کار

یـت فنـاوري   کنـد کـه ماه  ونت با قائل شدن به جبرگرایـی فناورانـه محـدود، اسـتدالل مـی     . است
ــود را دارد      ــاص خ ــأثیرات خ ــاعی ت ــدگی اجتم ــود در زن ــت، (موج ــابرا)162: 1384ون ، ین؛ بن

هـاي سیاسـی، اقتصـادي و    عنوان یک ساختار مادي بر فرایندپذیرند که فناوري بهانگاران میسازه
رفتارهـاي  هاي هنجاري و فکري نتـایج  رانگاران، ساختانهد، اما از دیدگاه سازهاجتماعی تأثیر می

کنـد تـا   تـالش مـی  6راستا، نینـا تننوالـد  در این . کنندکنشگران عرصه سیاست جهانی را تعیین می

1. Skolnikoff
2. Givens
3. Fritsch
4. Erickson
5. Giacomello
6. Nina Tannenwald
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ها مـورد بررسـی   اي را بر منع انواع معین و مشخصی از جنگ میان دولتتأثیر هنجار تابوي هسته
صـه سیاسـت   انگـاران تـأثیر فنـاوري در عر   بر همین اساس، سـازه ). 230: 1388شیهان، (قرار دهد 

. دانندهاي هنجاري و معنایی میپذیرند، اما معنا و مفهوم آن را وابسته به ساختارجهانی را می
که در چه بافت اجتماعی پدیـد آمـده   باید خاطرنشان ساخت که فناوري فارغ از اینهمچنین

عنـوان  ري بـه فنـاو . نهـد باشد، بر فرایندهاي سیاسی، امنیتی، اقتصادي و اجتماعی جوامع تأثیر مـی 
یک ساختار مادي، فارغ از ظـرف هنجـاري، فعالیـت بشـري در قلمروهـاي سیاسـی، اقتصـادي و        

هـاي تحلیلـی و مهـارتی کنشـگران،     ، ظرفیـت ینسـازد؛ بنـابرا  تدریج دگرگون مـی اجتماعی را به
.هاي جنگ میان کنشگران تحول خواهد یافتروي جوامع و ویژگیهاي فراماهیت تهدید

توان به این استنباط رسید که به دنبال تحوالت فناورانه در صد سـال گذشـته و   یدر مجموع م
وپـنج یسـت آساي آن در فضاي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در طی بشتاب گرفتن برق
خـود بـازآرایش مباحـث خـود در پرتـوي      نوبـه الملل بهنظريِ روابط بینیپژوهسال اخیر، دانش

تـوان انتظـار   کـه مـی  هاسـت یـت در اثر این واقع. کندیتالی را ایجاب میالزامات جدید عصر دیج
الملل رونـدهاي ذیـل را   پردازي روابط بینداشت با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، نظریه

:تجربه خواهد کرد
تـداوم  ايینـده روند تحول مفاهیم، نسخ مفاهیم کنونی و رواج مفـاهیم جدیـد بـه نحـو فزا    - 

انـدوزي نظـري   بندي دانشبسزایی در تغییر دادن صورتیرنوبه خود تأثاین امر بهخواهد یافت و
.الملل خواهد داشتدر روابط بین

گرایی و تا حد کمتـري لیبرالیسـم،   واقعیژهو، بهالمللینرویکردهاي نظري مسلط روابط ب- 
رویکردهـاي نظـريِ   يهـا ياي که در ربع پایانیِ سده بیستم در برابر موج چالشـگر بیش از تجربه

بازاندیشانه، شامل پساتجددگرایی، نظریه انتقادي، فمینیسم، سیاست سبز، نظریـه انتقـادي داشـتند    
در برابر موج توفنده تحت فشار قرار خواهند گرفت و به جرح و تعدیل و انطباق مباحث خود بـا  

غیـر ایـن صـورت    چراکـه در ؛المللـی روي خواهنـد آورد  تحوالت فناورانۀ جاري در عرصه بین
. تضعیف خواهد شدازپیشیشها بحجیت آن

تیغ تیز انتقادات رویکردهاي نظـريِ بازاندیشـانه، شـامل پسـاتجددگرایی، نظریـه انتقـادي،       - 
ازپـیش یشبالمللینفمینیسم، سیاست سبز، نظریه انتقادي، علیه رویکردهاي نظري مسلط روابط ب

اطالعـات و ارتباطـات مایـه خواهـد گرفـت و بـه       از مستندات مطرحِ مربوط به گسترش فنـاوري 
. رویکردهاي نظري کمک خواهد کردگونهینبارورسازي ا

انگاري بیشترین بهره را از ایـن وضـعیت خواهـد بـرد و     رسد رویکرد نظري سازهبه نظر می- 
.هر چه بیشتر تقویت خواهد کردالمللینروابط بهايیهجایگاه خود را در میان نظر
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