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مباني نظری گذار از امنيت سخت به امنيت نرم در دهه چهارم انقالب اسالمي ایران
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چکيده
انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات ،مفهوم قدرت و امنیت را تحت تأثیر قررار داده اسرتع عمرده تحلیر هرای
صورت گرفته که رابطه علی -معلولی میان انقالب اطالعات و مفاهیم قدرت یا امنیت برقرار مینمایند معتقدند کره
مفاهیم و تئوری های مدرن امنیت (در چارچوب رویکرد امنیتی دولتمحور یا امنیت سخت) دیگرر نمریتواننرد بره
پرسش های مهم مرتبط با مرجع امنیت ،موضوع امنیت ،سرشت تهدیدات و جغرافیای تهدیدات پاسخ دهنردع مقالره
فعلی میکوشد نشان دهد ظهور و توسعه  ICTو مظاهر اصلی آن شام رسانههرای دیيیترالی فرامرربی برهویرهه
اینترنت چگونه در ایياد تحوالت جدید امنیتی در عصر پسامدرن (امنیت نرم) در سه حوبه موضروع امنیرت ،مرجرع
امنیت و سرشت و ماهیت تهدیدات تأثیرگذار بوده استع پرسش اساسی این است که انقالب  ICTچره ترأثیری برر
تطور مفهوم امنیت (گذار اب امنیت سخت افزاری به امنیت نرم) و ظهور موج چهارم مطالعات امنیتی داشرته اسرت و
این مسأله چگونه میتواند اب حیث نظری در دهه چهارم انقالب اسالمی خود را بروب و ظهور دهد؟ فرضیه اصلی آن
است که انقالب  ICTسه مقوله مرجع امنیت ،موضوع امنیت و جغرافیای تهدید را به نفع شرهروندان در ارتبراب برا
حاکمیت ملی تغییر بنیادین داده که بالقوه میتواند تهدیدی علیه جمهوری اسالمی ایران به شمار آیدع نتیيه حاص
این نوشتار آن است که پدیدههایی مانند مهارت در مدیریت کنش جمعی ،فزاینده شده مطالبات ذهنری و اجتمراعی
در جامعه ،گذار اب مرجعیت حاکمیت ملی به مرجعیت فراملی و فرو ملی اب مصادیق برارب و برجسرته ظهرور مسرا
امنیت نرم و تأثیرگذار بر امنیت جمهوری اسالمی در دهه چهارم انقالب اسالمی استع
کليدواژهها :موضوع امنیت ،مرجع امنیت ،سرشت تهدید ،جغرافیای تهدید ،انقالب اطالعرات و ارتباطرات ،امنیرت
نرم ،امنیت سخت ،انقالب مهارت ها ،کنش جمعی ،انقالب فزاینده انتظارات روانی و اجتماعی ،دهه چهرارم انقرالب
اسالمی
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مقدمه
هرگاه بخواهیم دربارهی «امنیت نرم» سخن بگوییم باید قدری درباره اعتبار مطالعات امنیتی دولرتمحرور
تأم کنیمع در مطالعات امنیتی مدرن یا همان مطالعات امنیت سخت ،منافع حیاتی دولت و جامعره در یر
راستا و در ی افق تعریف و ترسیم میگردیدع بر این مبنرا آنگونره کره تومراه هرابز فیلسروا سیاسری
انگلیسی مطرح می کرد مردم ی جامعه بر اساه توافق میان خود و بهمنظور رسیدن به ثبرات ،آرامرش و
امنیت آبادیهای خود بهطور یکيا و در ابای تأمین امنیت و بررای رهرایی اب وضرع طبیعری -5کره در آن
«جنگ همه علیه همه» در جامعه مشاهده میشود -در اختیار قدرت مافوق و قاهرهای به نام «لویاتران»1
میگذارند (عنایت)541 :5139 ،ع دولت اب این منظر بهمثابه نهادی که عقالنیرت و اراده شرهروندان در آن
تيلی مییابد و حافظ منافع همگان میگردد ،موردتوجه است و اباینرو مباحث مربوب به «دولرت عقر »
در این چارچوب موردبحث و بررسی قرار میگیرد (بشیریه)5139 ،ع
جان الک فیلسوا سیاسی دیگرر کالسری بربری کره اب وی برهعنروان بنیرانگرذار اندیشره لیبررال
دموکراسی در برب یاد میشود با طرح ایده «قرارداد اجتماعی» 1به نوع دیگری همبستگی میران منرافع و
امنیت شهروندان و دولت را مطرح کرده استع بر اساه اندیشره وی مرردم طری یر قررارداد اجتمراعی
دوطرفه ،آبادانه و برخالا قدرت قاهره و جبری کره در اندیشره لویاتران هرابز وجرود دارد ،اب آبادی خرود
میگذرند و بهشرب تأمین حقوق ،آبادی ،امنیت و برابری اب سوی حاکمیت ،آن را به دولت واگذار میکننرد
(توسلی)19: 5111 ،ع بهاینترتیب رویکرد بالرب در پراردایم امنیرت سرخت ،برهنروعی تحرت ترأثیر ایرن
"یکسانانگاری عمیق میان امنیت دولت و مردم" قرار میگیردع در این پارادیم دولت  -محور ،جایی برای
تنفس و حیات امنیت نرم در مطالعات سنتی باقی نمیماند و اساساً ضررورتی نیرز بررای در پریش گررفتن
مطالعه امنیت نرم (امنیت ذهنی و اجتماعی شهروندان و گروههای بیردولتی) مسرتق اب مطالعرات امنیرت
دولت احساه نمیشودع این در حالی است که ضرورت طرح و بسط مطالعات امنیتی نررم پرس اب جنرگ
سرد و به تعبیر برخی تحلی گران پایان اندیشه دولت  -محوری و رویش و پویش رویکردهای پستمدرن
به مقوله امنیت بیشابپیش به وجود آمده استع بر اساه رویکرد پستمدرنیستی به امنیت و عمدتاً تحرت
تأثیر عام اصلی تسهی کنندهای به نام «جهانیشدن» ،هویتِ شهروندان اب چنبره دولت و حاکمیرت رهرا
میشود و نهتنها رها میشود که در بسیاری اب موارد در تقاب با حاکمیت قررار مریگیرردع پسرتمدرنیسرم
عمدتاً به صداهایی که کمتر آهنگ قدرت دارند توجه مینماید و اعتقاد راسخی به احیای ریز هویرتهرا و
خرده گفتمانها در مقاب هویت کالن دولت و گفتمان سراسری حاکمیت داردع اب این منظر ،بمینره بررای
حیات سیاسی ،جنبش اجتماعی و تحرکات تقاب جویانه هویتهای اجتماعی مختلف مانند هویت جنسیتی،
1. Natural Status
2. Leviathan
3. Social Contract
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صنفی ،سنی ،اقتصادی و فرهنگی در مقاب جوهره سراسری دولرت و قردرت سیاسری فراگیرر آن فرراهم
میشودع
عالوه بر این ،مطالعات امنیتی فرا ساختارگرایانه(پستمدرنیستی) ،تأکید پوبیتویستها و مدرنیستهرا را
بررر مفهرروم «عقالنیررت» و «عقالنیررت پنررداری» دولررت برره چررالش مرریطلبنررد و معتقدنررد ایررن مفهرروم
ساختهوپرداخته «جامعه» و ی «برساخته اجتماعی» 5است و به همین علت دیگر هماننرد گذشرته ،دلیر
قانعکنندهای برای عقالنی بودن رفتارهای حراکمیتی و بنرابراین حمایرت و تبعیرت شرهروندان اب فررامین
امنیتی حاکمیت ترسیم و تصور نمیشودع اب این منظر ،پستمدرنیستها بهجای واقعیتهرا کره مبتنری برر
عقالنیت مدرنیستی و مطابق با پارادایم امنیت سخت است ،به نظریره و ذهنیرت توجره دارنرد و امنیرت را
پیشاپیش مفهومی ذهنی در برابر امنیت به عنوان ی مفهوم پیشاپیش عینی و با اصول البماالتباع قلمداد
میکنند (عبداهلل خانی)111 :5111،ع
در چنین فضای ذهنیت بده و برساختهای که به مدد شالوده شکنی رویکرد پستمدرنیسرتی اب مفهروم
امنیت به وجود آمده است و نیز در سایه توسیع ساحت عم و گفتار هویتهرای گریرز اب مرکرزی کره در
تقاب با هویت مرکزی دولتها قرار میگیرند ،پای مظاهر اصلی فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهویرهه
رسانههای دیيیتالی علیالخصوص اینترنت به مطالعات امنیتی نرم باب میشودع بر ایرن اسراه ،مریتروان
مدعی شد رسانه اب قدرت و ابتکار عم ذهنیت سابی و ذهنیرت آفرینری اب یر سرو و ذهنیرت بدایری و
خنثی سابی ميابی امنیت اب سوی دیگر برخوردار استع رسانه میتواند اب ی مفهروم اساسراً بیرامنیتری،
تهدید بیافریند و نوعی تره و «تهدید ميابی»1را به شهروندان و حتی دولرتهرا تحمیر نمایردع رسرانه
همچنین قادر است مقوله اساساً امنیتی و تهدید با را در جامعه به مقولهای خنثی ،بیرامنیتی و بیرر تهدیرد
با مبدل سابد و اب این طریق اب تب هراه ذهنی -اجتماعی بکاهدع بهاینترتیب نوشتار پیشرو ترال دارد
در بخش اول ،چارچوب نظری و بستری تئوریکی را که در قالب آن رسانه پا به عرصه امنیت نرم میگذارد
موردبحث و بررسی قرار دهد و در بخش دوم به تأثیرات و پتانسی های یر رسرانه در ذهنیرت بخشری،
تهییج و بیثباتسابی یا عکس آن امنیت سابی و ثباتآفرینی در سطح جامعه بپردابدع
 .1گذار تئوریک از امنيت سخت به امنيت نرم
پیشفرض اساسی در این بخش آن است که تحوالت شگرا در حوبه فناوری اطالعات و ارتباب همزمان
با ورود به دهه آخر سده بیستم و دهه اول هزاره سوم تشدید روند جهانیشدن و ابزارهای نوین اطالعراتی
و ارتباطی بمینه ظهور ،بروب و بسط مطالعات امنیتی نرم را در سه حوبه اساسی «موضوع امنیت»« ،مرجع
امنیت» و «سرشت و ماهیت تهدیدات» ،فراهم نموده و اباینرو ضرورت ورود تئوریر و بیرسراختی ایرن
1. Social Constructed
2. Virtual Threat
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ابزارها را به عرصه امنیت نرم را برمال ساخته استع بردینسران دبدبره اصرلی در ایرن بخرش واکراوی
تطورات تئوری در مطالعات امنیتی اب امنیت سخت به امنیت نرم تحت تأثیر انقالب صنعتی سوم (انقالب
اطالعات و ارتباطات) و ظهور موج چهارم مطالعات امنیتی (امنیت پستمدرن) است که درواقع مبانی نظرر
گذار اب تهدیدات سخت به تهدیدات نرم در دههی چهارم انقالب اسالمی ایران نیز به شمار میرودع
 .1-1موضوع امنيت

یکی اب وجوه تمایز میان مفاهیم و تئوریهای امنیتی سخت (متعلق به دوره مدرن) و تئروریهرای امنیتری
نرم (متعلق به دوره پستمدرن) تحت تأثیر پدیده جهانیشدن تغییر موضوع امنیت در مطالعات امنیتی نررم
استع بهعبارتدیگر یکی اب پرسشهای اساسی که تئوری های امنیتی پارادایم مدرنیته قادر به ارا ره پاسرخ
جامع یا دستکم قانعکنندهای به آن نیستند این است که «امنیت چه کسی» قرار است در مقاب تهدیردات
تأمین و تضمین شود؟
پاسخ دیدگاه های مطرح در چارچوب مطالعات امنیت سخت به این سؤال با توجه به سیطره سه دهرهای
پارادایم ر الیستی در روابط بینالمل پس اب جنرگ دوم جهرانی کرامالً مشرخت اسرتع در برداشرتهرای
واقعگرایانه اب روابط بینالمل (ر الیسم و نئور الیسم) «دولتها» بهمثابه اصلیترین بابیگران بینالمللی کره
همواره گرفتار معمای امنیت /قدرت هستند ،تنها موضوع آشکار امنیت در نظر گرفته میشوند که قرار است
امنیت آن ها در قبال شهروندان و نیز در قبال یکدیگر تأمین گرددع بر این اساه و اب حیث تراریخی در پری
ظهور نظام دولت -ملتهای وستفالیایی ،ایده «دولت ر ملت» با تأکید بر مفهوم بنیرادین «منفعرت ملری»5
شک گرفت که ابجمله پیامدهای مستقیم آن طرح مقوله «امنیت ملری» 1اسرت (کلینترون  :5134 ،فصر
اول) آنچه در مفاهیم منفعت ملی و امنیت ملی مضمَر و مستتر است ،یکسان پنداری میان امنیرت همگران
(شهروندان) و امنیت حاکمیت /دولت است و اباینرو تهدیدات امنیتی به تهدیداتی که متوجه دولت هسرتند
تقلی داده میشدندع در حقیقت آنگونه که «باری بوبان» در کتراب معرروا خرود تحرت عنروان «مرردم،
دولتها و هراه» خاطرنشان میسابد ک تهدیدهای مطرح سه گونهاند :تهدیرداتی کره متوجره «اندیشره
دولت ر ملتگرایی» است؛ تهدیداتی که «بنیان فیزیکی دولت» (جمعیرت و منرابع) را هردا مریگیرنرد و
تهدیداتی که متوجه نمودِ نمادین دولت یعنی «نظام سیاسی» هستند ( )Buzan,1991:65با ایرن وصرف،
موضوع امنیت در دیدگاه بوبان در سه حلقه مفهومی قاب شناخت و تعریف است که هر سه حلقه بهنروعی
با «دولت» در ارتباباند :ایده دولت ،فیزی دولت و سابمان دولتع نکتهی مدنظر در گونره شناسری مزبرور
این است که موضوع تهدیدات در هر سه ،دولتها معرفی میشوندع
به نظر میرسد نقطه عزیمت پارادایم های انتقادی امنیت نرم تشکی و تردید در مفاهیم و دیدگاههرای
ارتدوکسی درباره موضوع امنیت باشد که دولتها را موضوع نخستین و اختصاصی امنیت قلمداد میکردنردع
1. National Interest
2. National Security
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مطالعات انتقادی امنیت ابجمله مطالعات امنیت نرم توجه خود را بهجای امنیرت دولرت دارای حاکمیرت بره
«امنیت انسانی» 5معطوا نموده استع این نوع نگاه اب جهاتی احیاء کننده ایده جهانشمول کانت است کره
بیش اب دولتها ،بشریت را موضوع امنیت قلمداد میکند» ( )Cox, 1981: 128بر اساه تعاریف امنیتری
مطرحشده در دنیای جهانی شده امروب ،امنیت صرفاً نمریتوانرد یر امرر اختصاصری و متمرکرز در دسرت
حکومتها باشد بلکه باید بهتمامی روابط اجتماعی -انسانی و در تمامی جوامع تعمریم و گسرتر یابردع اب
طرفی در عصر پسامدرن امروبه امنیت دولت پیوند وثیقی با امنیت فرد پیداکرده است و نهتنها مطابق نظرر
«کن بوث» امنیت حقیقی اب مسیر امنیت مردم و گروهها میگذرد ( ،)Booth,1991:539بلکه حتی نوعی
جابهجایی میان دولت و جامعه اتفاق میافتد و مفهوم امنیت فرد و امنیت ذهنی شهروندان بهجای مفهوم و
امنیت حکومت مینشیندع بدینسان موضوع امنیت جهانی شده امروب یا باید در سطحی پرایینترر اب دولرت
(افراد و سایر اجتماعاتی که با تهدیداتی علیه ارب های خود مواجه هستند) موردبررسری قررار گیررد یرا در
سطحی باالتر اب دولت یعنی بشریت به طورکلی (کلیت مردم و نه شهروندان ی کشور خاص) موردتوجه و
دقت قرار گیرد (هورل)513 :5111،ع آنگونه که محمد ایوب تصریح میکند برر اسراه اسرتدالل حامیران
جهانیشدن و جامعه جهانی هرگونه مفهومسابی اب موضوع امنیت که منتهی به ترجیح امنیت دولتهرا برر
امنیت انسانی و ذهنی شود مردود و بیاعتبار است و اباینرو هرگونه پیوند ذاتی و ناگسستنی میران امنیرت
دولت و جامعه در مطالعرات امنیتری سرخت مرورد تشرکی و تردیرد جردی قررار مریگیررد ( & Easel
)Rosenau, 2005:11ع
بهطور خالصه اینگونه مفهومسابی گسترده اب موضوع امنیت دستکم به ی دلی ضرروری بره نظرر
می رسد :تأکید رهیافت انتقادی بر پیوند دیالکتیکی میان «امنیت» و «رهرایی» ،پرای موضروعات دیگرری
مانند فقر/ثرروت ،رنج/رفراه ،اسرارت/آبادی را بره حروبه موضروعی مطالعرات امنیتری نروین براب مریکنردع
بهعبارتدیگر با در نظر گرفتن درونمایه رهاییجویانه مطالعات امنیتی انتقرادی ،هردا امنیرت سرابی برر
اساه تال برای توسعه بیشتر تواناییهای انسانی استوار میشود و اباینرو پذیر چنین دیدگاهی بمینه
گستر مفهومی امنیت را فراهم خواهد نمود تا جایی که تمامی تهدیدات پیش روی رفاه و توسعه بشریت
را نیز در برمیگیرد (عبداهلل خانی)111 :5111،ع
 .1-2مرجع امنيت

یکی دیگر اب چالشهای اساسی پیش روی مفاهیم و تئوریهای امنیتی سخت ناتوانی آنهرا در توجیره یرا
تبیین تحول اساسی در مرجعیت امنیت استع بهعبارتدیگر ابجمله پرسش های اصرلی مطررح در گفتمران
امنیتی نرم تحت تأثیر انقالب اطالعات و ارتباطات که گفتمان مدرن قادر به ارا ه پاسخی متناسب با بمانره
فعلی به آن نبوده این است که «چه نیرو یا نهادی اب صالحیت و قدرت تأمین امنیت شرهروندان برخروردار
است؟»؛ «سابوکار تأمین امنیت در مقاب تهدیدات داخلی و خارجی چگونه اسرت؟»ع برهعبرارتدیگرر «برا
1. Human Security
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کاهش اقتدار سنتی دولتهای مدرن در جهان شبکهای شده امروب آیا بابیگران دولتی قادر به تأمین امنیت
شهروندان خود در داخ هستند؟»؛ «آیا همین دولتها که در گفتمان مدرن مرجع تأمین معرفی میشردند،
خود به تهدیدی علیه امنیت شهروندانشان مبدل نشدهاند؟»
پیش اب ظهور مطالعات امنیت نرم تحت تأثیر ظهور پارادایم امنیتری انتقرادی (اعرم اب مطالعرات مکترب
انتقادی و پسامدرنیستی) تصور بالب ،پاسخ این پرسش را در قدرت فا قه مرکزی دولت خالصه مرینمرودع
بهعبارتدیگر ،دولت در این دیدگاه بهمثابه مرجع اصلی و اولیه تأمین امنیت شهروندان در مقاب تهدیردات
داخلی و خارجی در نظر گرفته میشد که قدرتش تحت تأثیر سنت سیاسی ر فلسفی کانتی ،هابزی و الکی
نمایانگر و شاخصه «قدرت ملی» قلمداد میگردید و شهروندان را در مقاب آشوب داخلی و تهدیرد خرارجی
حفاظت و حمایت می کردع دولت در این سنت فکری که با شکست ایدهی جامعه جهانی ،وقوع جنرگ دوم
جهانی و آباب جنگ سرد در مرکز توجه تحلی گران روابط بینالمل قرار میگرفت بهعنروان عراملی بررای
کنترل جنگ همه علیه همه و ناامنی دا می و حتی جلوگیری اب بابگشت به وضع طبیعی 5شناختهشده برودع
پارادایم امنیت سخت ،تحت تأثیر رویکرد مکانیکی درباره منشأ تشکی دولت ،قا بره «تأسیسری برودن»
امنیت و ضرورت بنیاد نهادن آن اب طریق راهکارهایی بود که ماهیت آنها «اقتدارآمیز» و بهصورت حرکرت
اب باال به پایین تعریف میشده است (افتخاری و نصیری)91:5111 ،ع
در مقاب در عصر پسامدرن که با جهانیشدن اطالعات و ارتباطات مصرادا شرده اسرت ،بره دو علرت
عمده ،گسست امنیت جامعه اب امنیت دولت و در حقیقت تمایز امنیت نرم اب امنیت سخت مورد تأکیرد قررار
میگیرد :اول اینکه دولتها دیگر بهاندابه گذشته قادر به حمایت و محافظت اب شرهروندان خرود در مقابر
تهدیدات داخلی و خارجی نیستند چراکه ماهیت و سرشت این تهدیدات بهگونهای بافر گیرر کننرده تغییرر
اساسی پیداکرده است؛ دوم و در ی گام جلوتر اینکه دولت خود به تهدیدی علیه امنیت ذهنی و فیزیکری
شهروندان در عصر جهانی شده امروب مبدل شده است که خود میبایست توسط ی مرجرع فررا حکرومتی
نوین کنترل و هدایت شودع این مسأله در دیدگاه آنها بهخصوص در کشورهای جهان سوم به علت وجرود
رابطه معکوه میان تمرکز قدرت سیاسی و امنیت شرهروندان برهخروبی قابر مشراهده اسرت ( & Easel
)Rosenau, 2005:11ع در حقیقت آنگونه که «جان کیان» تأکید میوربد در شررایط فعلری «دولرتهرا
ابزارهای خطرناکی برای صلح سابی به شمار میرونرد» (هرورل)514 :5111،ع برهطرور خالصره ميموعره
انتقادات مطرح در مطالعات امنیتی نرم و اب سوی حامیان پارادیم جهانیشدن به رویکرد مردرن و ر الیسرتی
امنیت (امنیت سخت) در محورهای ذی خالصه میشود:
5ع دولت مانند گذشته بهعنوان نهاد و مرجع قاب اطمینان برای تأمین امنیت شهروندان مطررح نمریباشردع
ضمن اینکه تلقی مرجعیت اب دولت ما را گرفتار اشتباه اولویت دادن دولت بهمثابه «وسیله» ترأمین امنیرت
بر شهروندان بهمثابه «هدا» نهایی تأمین امنیت مینماید ()Booth,1991: 319-321؛
1. Natural Status
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1ع یکسان پنداری امنیت دولت و امنیت شهروندان حتی با در نظر گرفتن درک و معنای محردود اب مفهروم
امنیت (امنیت نظامی یا امنیت سخت) نمیتواند مبنای صحیحی داشته باشدع چراکه همواره رابطه معکوسی
میان قدرت و تيهیز نظامی دولت ها و آبادی فیزیکی و امنیت ذهنری شرهروندان وجرود داردع ایرن رابطره
معکوه به کشورهای محروم جنوب اختصاص ندارد بلکه در خصوص کشورهای شمال نیرز صرادق اسرت
(،)Jones, 1999:160
1ع خصیصههای متفاوت دولتها با یکدیگر به علت برخورداری آنها اب تيارب مختلرف تراریخی و روابرط
سیاسی متفاوت موجب میشود تا نتوان تئوری امنیتی استاندارد و یکسانی اب مرجعیت دولت در امنیت ارا ره
داد ()Held, 1983:50؛
9ع حتی دولتهای شمال که بهعنوان مرجع امنیتی موفق بررای شرهروندان خرود معرفری مریشروند ،ایرن
موفقیت را به مدد ساختار توبیعی نامتقارن ثروت ،نابودی محیطبیست ،نابرابری جنسی ،نرهادی و طبقرهای
در جنوب بهدستآمدهاندع در حقیقت نمیتوان دولتهای شمال را الگوی مطلقاً موفق و منصفی اب مرجعیت
امنیت به شمار آورد چراکه در شرایط جهانیشدن ،شمال امنیت خود را اب رهگذر نراامنترر شردن جنروب و
تسلط بیشتر بر آن به دست آورده است و «انقیاد»5جنوب به مراکز اقتصادی شرمال افرزایش قابر تروجهی
یافته است ()Easel & Rosenau, 2005:18ع
بهاینترتیب رهیافت «دولتگرایی»1در معرفی مرجعیت امنیت در گفتمان سخت امنیت برا چرالشهرای
تئوری و توجیهی جدی مواجه شده است بهگونهای که دیگر نمیتوان دولرتهرا را دسرتکرم برهتنهرایی
مرجعی قاب اطمینان برای تأمین امنیت شهروندان در شرایط متنوع و متکثر شدن دامنه تهدیدات در عصرر
اطالعات و ارتباطات قلمداد کردع حتی در مواردی دولتها نهتنها شرب البم برای تأمین امنیرت شرهروندان
به شمار نمیرود بلکه خود به یکی اب مهمترین منابع ناامنی مبدل شدهاند که بهجای اینکه راهحر باشرند
بخشی اب مشک به شمار میروندع
 .1-3سرشت و ماهيت تهدید

یکی اب وجوه اصلی تمایز میان مطالعات امنیت سخت و مطالعات امنیتی نرم در عصر جهرانیشردن ،وقروع
تحول و تغییر شگرا در ماهیت ،سرشت و مفهوم تهدیدات استع این تمایز آشکار اب یر سرو مربروب بره
توسیع دایره مفهومی موضوعاتی است که «امنیت بده» شدهاند و اب سوی دیگر بره قلرب تصرور تهدیرد اب
حوبه جغرافیایی برون به حوبه جغرافیایی درون اطالق میگردد:
 .1-3-1توسيع دایره موضوعي تهدیدات

پس اب سیطره سه دههای تصور تهدید نظامی در روابط بینالمل اب جنگ دوم جهانی ،نشانههرایی اب افرول
این برداشت سختافزارانه اب تهدید به وجود آمده استع بررسیهرای گذشرته اب امنیرت ،عمردتاً اب خصرلتی
1. Subordination
2. Statism

مبانی نظری گذار اب امنیت سخت به امنیت نرم در دهه ععع عع عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 72

واقعگرایانه برخوردار بودهاند که با تکیهبر دولت بهعنوان بابیگر اصلی و مهمترین منشأ منابعه و خصرومت،
تهدیدات امنیتی را در ارتباب مستقیم با نزاع میان دولت تفسیر و تعبیر نمودهاندع «شریءانگاری»5دولرت در
مطالعات قبلی امنیت موجب بفلت اب طیف گستردهای اب تهدیدات و مخاطرات بینالمللری شرده اسرت کره
ح وفص آن ها مستلزم رشد فزاینده وابستگی متقاب و ضرورت همکراری و «چندجانبره گرایری» 1اسرت
(تریف)539 :5111 ،ع در همین راستا ،دیدگاه دبیر ک وقت سابمان مل متحد در سال  5449در خصروص
ماهیت و مفهوم تهدیدات نوین امنیت بینالمل در عصری که تهدیدات جهانی و همهگیر شدهاند قاب تأم
استع وی تخریب محیط بیست و نابرابری فزاینرده اقتصرادی را دو تهدیرد عمرده نروین پیشرروی امنیرت
بینالمل اربیابی میکرد« :آسیب در الیه اوبون ،بیشتر اب ی ارتش ستیزهجو تهدیدکننرده انسرانهاسرتع
بیماریها و خش سالی همانند سالحهای جنگی ویرانکنندهاند و تال های سابمان ملر بررای اسرتقرار
صلح ،ثبات و امنیت باید شام موضوعات فراسوی تهدیدات نظامی باشد ترا بتوانرد قیدوبنردهای جنرگ و
منابعات را اب مفهوم امنیت بینالمللی حذا نماید » (گزار توسعه انسانی :5449،فص دهم)ع
در تأیید ایده توسیع دایره تهدیدات ،روبنا به ما میآموبد در بمانه فعلی چالشهای جدیردی برا سرشرت
جدید سر برآوردهاند که خارج اب حیطه صالحیت دولرت هرا و نهادهرای دیپلماتیر قرارگرفتره و متضرمن
فرایندهایی هستند که مشارکت شمار باالیی اب شهروندان را میطلبدع وی در این بمینه شش چالش جهران
وابسته متقاب را اینگونه برمیشمارد :آلودگی محیطبیست ،بحرانهای اربی ،قاچاق مواد مخدر ،تروریسم،
ایدب و سی پناهندگان (روبنا)14 :5111 ،ع
بهطور خالصه با تضعیف مواضع رو شرناختی و تحلیلری پوبیتویسرتهرا تحرت ترأثیر جهرانیشردن،
پساپوبیتویستها ت بعد نگری مطالعات امنیت سخت متعلق به جنگ سرد در تعریف مفهوم «تهدیرد» را
بیر سؤال بردهاندع در عصر جهانیشردن مسرأله امنیتری جوامرع انسرانی را نره «جنرگ» بلکره «تضراد» و
«تعارض» (که مفهومی وسیعتر اب جنگ بوده و آن را نیز شام میشود) شک میدهدع به تعبیر «توماه»
و «بارنت» تهدید همواره اب درون تضادها و تعارضهایی که در سرطوح و ابعراد مختلرف حیرات اجتمراعی
سیاسی رخ میدهند ،پدید میآیرد ()See: Sverre & Birnharm,1987 and Barent ,1979ع یرا بره
قول «رابرت ماندل» با تغییر چهره تهدیدات و متنوع شدن گونه های آن مواجه هستیم (ماندل-51 :5134،
)51ع در حقیقت رو های «پساپوبیتویستی» با نقد گفتمان سلبی و پذیر گفتمان ایيابی به تلقی نوینی
اب مفهوم امنیت نا آمدهاند که تنها بر مؤلفه مفهومی «نبود تهدید نظامی» استوار نبوده و طیف وسریعی اب
موضوعات را در قلمروی فهم و ادراک خود اب مفاهیم و مصادیق تهدیدات گنيانده استع
 .1-3-2جابهجایي جغرافيایي تهدید (کمرنگشدن مرز ميان تهدید خارج /داخل)

1. Reification
2. Multilateralism
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مطالعات امنیتی سخت مانند بسیاری اب حروبه هرای دیگرر مطالعرات علروم سیاسری تحرت چنبرره جهران
قطب بندی شده و اید ولوژیزه شده جنگ سرد قرار داشته استع با این وصرف ،آشروب و نراامنی داخلری در
گفتمان برب بهعنوان پدیدههای محصول فعالیت کمونیستی و بیر دموکراتی تعبیر و تأوی میشردندع اب
طرفی ،مساعی اصلی امنیتی دو بلوک صرا یافتن شیوههایی برای مقابله با تهدیدات خارجی طرا مقابر
میشدع در چنین شرایطی اوالً فعالیت و خیز نیروهای فرو ملی علیه دولت مرکز اب بیم بلتیدن آنهرا در
دامن انقالبی گری کمونیستی توسط برب و بهواسرطه حمایرت واشرنگتن اب حکومرتهرای اقتردارطلب و
دیکتاتور بربگرا و ضد کمونیستی علیالخصوص در خاورمیانه به حاشیه رفته بود و ثانیاً اگر هم جنربش و
فعالیتی در قلمروی جغرافیایی داخلی نضج میگرفت ،بیش اب آنکه ماهیتی هویتی ر قومی داشته باشرد در
چارچوب اید ولوژی انقالبی مارکسیستی ر لنینیستی معنا و مفهوم پیدا میکردع
فروپاشی شوروی ،پایان جنگ سرد ،تسرریع رونرد جهرانیشردن ،گسرتر ارتباطرات و اطالعرات فررا
حکومتی و طرح ایده پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما مبنری برر فراگیرر شردن ارب هرای فکرری لیبررال-
دموکراسی به خصوص در دیدگاهی که جهانیشدن را بهعنوان آمریکایی شدن تعریرف مریکنرد ،امیردهای
تابه ای را در دل برب برای تحقق و پیشبرد ارب های حقوق بشری ،دموکراسی آبادی بیان وععع بنده کردع
عملی شدن این ایده برخالا دوران جنگ سرد این بار نه اب رهگذر حمایت اب دولتهرای دیکتراتور بررای
مهار انقالبی گری کمونیستی بلکه بهواسطه حمایت اب آنچه شوریدن نیروهای گریز اب مرکرز علیره اقتردار
حکومت مرکزی خوانده میشد دستیافتنی بودع البته نمریتروان جابرهجرایی تهدیرد اب بررون بره درون را
مختت قلمروی اید ولوژی بلوک شرق و انقالبهای مخملین در این کشورها دانست بلکه واقعه یرابدهم
سپتامبر  1115خود نشان داد که تهدیردات برا منشرأ داخلری مربهرای ملری را در دو سروی اقیرانوه آرام
درنوردیدهاندع در حقیقت  55سپتامبر دستورالعم امنیت پهوهی جدیدی را به تحلی گران تحمی مرینمرود
که بر اساه آن مرب میان تهدید برونمربی و درونمربی تحت تأثیر پدیده سایبر تروریسم کمرنگ و کدر
شده استع
در شرایط کنونی آنچه رابطه اقتدارآمیز سنتی میان دولت مرکزی و شهروندان را تشکی مریداد ،تحرت
تأثیر پدیده جهانیشدن اطالعات ،سریطره دانرشمحروری و افرزایش توانمنردی شرهروندان بریشابپریش
تضعیفشده استع در رهگذر بمان ،این مناسبات برر معیارهرای سرنتی مشرروعیت کره اب منرابع قرانونی و
حقوقی ریشه میگرفته اند استوار بوده است و شهروندان بنا بر حکم و سنت ،به تبعیت اب دسرتورات مراجرع
باالتر قدرت گردن میگذاشتندع اما در عصر جهانی شده امروب علیالخصوص تحت تأثیر بنای اطالعرات و
ارتباطات و به تعبیر روبنا ،تحت تأثیر مسألهای به نام «تقویت مهارتهای تحلیلی» شهروندان یر عامر
اساسی در سست کردن رابطه اقتدارآمیز مزبور و «جابهجایی کانون مرجعیت و اقتدار» به نفع شرهروندان در
سراسر جهان به شمار میرود که خود یکی اب ریشههای اصلی آشوب علیه جهان دولت -محور 5و مفراهیم
1. State-Oriented
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و تئوری های امنیتی در پارادایم مدرن به شمار میرود (روبنا)33 :5111،ع بهعنوان نمونه به تعبیر پیترسرون
در مقالهای تحت عنوان «اولویت دستور کار داخلی» ،امروبه امنیت ملی آمریکا بریش اب آنکره در معررض
تهدید نظامی خارجی یا همان تهدید سخت باشد در معرض تهدیردات و مشرکالت داخلری اسرتع دیردگاه
پیترسون در مورد امنیت ملی نمایانگر چالش جدی با رویکردی است که اب دیرباب اب جنبههای داخلی امنیت
بفلت کرده استع درواقع دیدگاه پیترسون را باید شورشی علیه بیتروجهی رویکررد مردرن و ر الیسرتی بره
منابع و سرمنشأهای داخلی تهدید امنیت ملری قلمرداد نمرود ( Nye & Lynn-Jones, 1988:24 and
)Walt, 1991:215ع
در حقیقت ،جایگاه مستحکم رویکرد ر الیستی در پارادایم مدرن در مطالعات امنیت ،توجه بره عناصرر و
مؤلفههای داخلی در بررسیهای امنیتی را دشوار میسراختع معمروالً واقرعگرایران در مباحرث و مطالعرات
امنیتی خود نه اب عوام داخلی بلکه اب فاکتور مهم و تأثیرگذار نظام و ساختار بینالمل و خصیصه تأثیرگذار
آن یعنی فقدان مرجع فا قه مرکزی سخن به میان میآورنرد (طیرب)531 :5111،ع برهعبرارتدیگرر محرور
اساسی در پارادایم امنیتی سخت این است که رفتار دولت ها تابعی اب آثار و شررایط محدودکننرده وضرعیت
آنارشی در سطحی فراملی (بینالمللی) است و اباینرو قا بهنوعی تفکی میان سیاست داخلی و سیاست
خارجی هستندع امنیت بر اساه این دیدگاه موضوعی است که اساساً در ارتباب با روابط دولتها با یکردیگر
و سطح بینالمل قرار میگیرد و اب همان ناحیه نیز تحت تأثیر قرار میگیردع بدینسران دبدبره امنیتری در
داخ و خارج به علت وجود اقتدار برتر مرکزی و حاکمیت قانون در اولی و فقردان آن در دومری دو مسریر
متفاوت را دنبال میکنندع
پایان جنگ سرد ،ورود جدی به عصر انقالب ارتباطات و اطالعات و ناتوانی تئوریهای ر الیستی امنیت
در پیش بینی فروپاشی آرام شوروی اب درون یکی اب مهمترین واقعیتهای دهه  41است که به بیاعتبراری
تمایز سنتی میان درون /برون و تمرکز انحصاری بر سطح بینالمللی و سطح بیرونی تعام دولتهرا ماننرد
توپهای بیلیارد کم کرد ()Jones, 1999:100ع ایراد اساسی مکتب انتقادی به تحلیر هرای ر الیسرتی
امنیت آن است که نمیتوان بهمنظور درک پایان جنگ سرد ،فروپاشی شوروی و تبعات و پیامدهای امنیتی
جهانیشدن بهسادگی بر تعام میان نظام بینالمل (بهعنوان ی کلیت واحد) و دولرت  -برهعنروان یر
بابیگر بسیط 5تمرکز نمود ،و بهجای آن میبایست به تحلی و اربیابی رویدادها و وقرایع درونری -برونری و
تعام نیروهای فرو ملی و فراملی بیر حکومتی پرداختع به عبارت سادهتر در مطالعات امنیت بیرر سرخت
گفته میشود در شرایطی بیست میکنیم کره اب تهدیردات ملری مررتبط برا امنیرت صررف ًا ناشری اب وجرود
همسایگان متخاصم نمری باشرد بلکره موضروعاتی ماننرد رکرود اقتصرادی ،سررکوب سیاسری ،کمبودهرا و
نارساییهای فرهنگی ،تخریب محیطبیست ،تروریسم فرامربی ،جنایات سابمانیافتره برینالمللری ،بالیرای
طبیعی ،بیماریهای جهانگیر و معضالت بهداشتی به تهدیدات بیرونی گذشته اضافهشدهاند و در کنار آنهرا
1. unitary actor
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ميموعه پیچیده و بغرنيی اب تهدیدات داخلی و خارجی را به وجود آوردهاند (عبرداهلل خرانی)191 :5111 ،ع
در این میان جریان آباد جهانی اطالعات و ارتباطات برحسرب نروع مردیریت رسرانهای و اطالعراتی نقرش
تسهی کننده یا بابدارندهای را در تشدید یا تعدی بحران بابی میکندع
مسأله اساسی دیگر در جابه جایی مفهوم و مصداق تهدید اب برون بره درون وجرود دارد ایرن اسرت کره
همان گونه که مردم در بسیاری اب کشورها بیش اب آنکه اب سوی دولتهای بیگانه و یا معضرالت خرارجی
احساه تهدید نمایند اب ناحیه سیاستها و بیکفایتیهای دولت خود احساه تهدید مینمایند ،عکس ایرن
گزاره نیز میتواند درست باشد یعنی اینکه دولتها نیز مانند گذشته الزاماً اب ناحیره محریط خرارجی تهدیرد
نمیشوند بلکه مصادیق عینی متعددی وجود دارد که نشان میدهد امنیت دولتها بیش اب آنکره اب سروی
خارجی ها تهدید شود اب سوی شهروندان آن کشور به چالش کشیده شده است (عبداهلل خانی)191 :5111،ع
بهطور خاص برای بسیاری اب کشورهای درحالتوسعه و نخبگان دولتی مهمترین تهدیردات امنیتری داخلری
هستند و ریشه در توسعهنیافتگی و فرایندهای متغیر و بالباً مناقشه آمیرز فراینرد دولرت سرابی آنهرا دارد
()See: Mohammed Ayoob, 1995ع نابرابری در اینيرا برهعنروان بخشری اب مشرکالت گسرتردهترر
توسعهنیافتگی و روابط شمال ر جنوب در نظر گرفته میشودع نابرابری به شک مستقیم آن برهمثابره عامر
رشد و پرور خشونت اجتماعی ،منابعات قومی و جنگهای داخلی تلقی میشودع فقر و بدبختی ،جمعیرت
بیاد ،کمبود منابع طبیعی و اقتصادی بمینهساب رویش منابعات اجتماعی اسرت کره اب ایرن طریرق برهطرور
عمیق مباحثی در خصوص فروپاشی دولتها و ایياد امواج پناهندگان را دامن میبندع در این میان تسرهی
انتقال اطالعات و خودآگاهیهای هویتی تحت تأثیر ارتباطات نزدی تر و سادهتر نقش بیرقابر انکراری در
رویش یا فروکش کردن این بحرانها و معضالت ایفاء میکند (هورل)511 :5111،ع
بهطور خالصه با توجه به این که فراروی تهدیدات اب مربهای ملی و کمرنرگ شردن خرطکشری میران
تهدید برون/درون یکی اب نتایج فناوریهای پویای اطالعاتی و ارتباطی (به تعبیر گیردنز فشرردگی بمران و
مکان و به تعبیر روبنا ،کوتاه شدن فواص اجتمراعی و جغرافیرایی) اسرت ،هرگونره تعیرین چرارچوبهرای
استراتهی برای مقابله با آنها مستلزم جلب همکاریهای فراملی و فراحکومتی میران برابیگران دولتری و
بیردولتی در سطح جهانی است مسألهای که تئوریهای امنیتی سخت اب آن باف بودندع
 .2نقش و کارکرد رسانههای دیجيتالي در ظهور امنيت نرم
پیش فرض اساسی این بخش اب نوشتار آن است که مطالعات امنیت نرم در تطبیق و واکنش بره اوجگیرری
اندیشهها و رویکردهای امنیتی پستمدرن پس اب جنگ سرد و تحت تأثیر تشدید جهانیشردن ارتباطرات و
اطالعات (انقالب صنعتی سوم) شک و نسق پیداکرده استع روبنرا در کتراب معرروا خرود تحرت عنروان
«آشوب در سیاست جهانی» ایدههای تأثیرگذاری در خصوص تأثیر انقالب اطالعات و ارتباطرات برر حروبه
اقتدار اجتماعی و بینالمللی دولتها مطرح مریکنردع وی در مهرمتررین ایرده پرردابی خرود معتقرد اسرت
دگرگونی های شگرفی در نظام جهانی امروب در حال رخ دادن است که حکایت اب پیدایش ساختارها ،روندها
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و الگوهای جهانی نوین و بیسابقهای داردع در این ساختار نوین جهانی تحرت ترأثیر «انقرالب اطالعرات و
ارتباطات» پدیده جدیدی به نام «انقالب مهارتها» 5در حال ظهور است که طبق آن مهارتهای تئوری ،
کارکردی و عملیاتی شهروندان در عصر جهانی شده امروب بهطور چشمگیری ارتقاء پیرداکرده اسرتع روبنرا
همانگونه که در بخشهای قبلی نیز اشراره شرد نرام ایرنگونره ارتقراء را «تقویرت مهرارتهرای تحلیلری
شهروندان» می گذارد که به سست شدن رابطه اقتدارآمیز میان موجودیرت و امنیرت دولرت و شرهروندان و
حتی جایگزینی کانون مرجعیت و اقتدار دولتها بهوسیله شهروندان منتهی میشود (روبنا)33 :5111 ،ع این
جابهجایی در کانون مرجعیت و اقتدار که عمدتاً تحت تأثیر شدید انقالب اطالعات صورت میپذیرد به گونه
مستقیم «شوریدن» شهروندان علیه حاکمیت ملی را اب ی سو و جدال میان جهان چند مرکز 1و جهان ت
مرکز یا دولت-محور 1را اب سوی دیگر به دنبال خواهد داشتع بهاینترتیرب در بمانره کنرونی کره انقرالب
اطالعات و ارتباطات و دیيیتالیزه شدن و شبکهای شدن جامعه جهانی و سیاسی برهعنروان یکری اب منرابع
اصلی ارتقاء توان شور و مخالفت شهروندان علیه حاکمیت اب ی سو و تضعیف مشروعیت و اقتدار سنتی
حاکمیت اب سوی دیگر قلمداد میشود ،درک و فهم اهمیت ارتباطات اطالعات و رسانهها در بابتعریف و باب
مفهومسابی امنیت اجتماعی و ذهنی اب اهمیت فوقالعادهای برخوردار میشودع انقالب مهارتهای تحلیلری
شهروندان که روبنا اب آن سخن به میان میآورد در حقیقت بره انقرالب در داشرتههرای ذهنری و تحلیلری
شهروندان اب اقتدار ،مشروعیت و محبوبیت حکمرانان تحت تأثیر الگوسرابیهرای ذهنری رسرانههرا تعبیرر
میشود که ضریب رادیکالیزه شدن اجتماعی  -سیاسی شهروندان و ناامنی و بیثباتی اجتماعی را بره طررب
چشمگیری باال میبردع چراکه به تعبیر پورتا و دیانی در کتراب خرود برا نرام «مقدمرهای برر جنربشهرای
اجتماعی جدید» یکی اب خصیصههای اصلی جنبش هرای اجتمراعی جدیرد تأثیرپرذیری اب شربکه تعراملی
بیررسمی و بیر حکومتی و (مانند اینترنت) است که به ایياد پیشبمینههای بسیج منابع ،کرنش جمعری و
اشکال مختلرف اعترراض مریانيامنرد (پورترا و دیرانی) 11-11: 5111 ،ع همچنرین بره تعبیرر کیرتنرش
جنبشهای مزبور بهشدت به رسانههای جمعی مانند اینترنت ،ماهواره و نظایر آن متکیاند و اب طریق آنها
درخواستهایشان مطرح میشود ،اعتراضاتشان نمایش داده میشود و اندیشههایشان برای تسخیر اندیشه و
احساه عمومی بهگونهای مؤثر بیان میگردد (نش)511: 5114 ،ع اب طرفری ،اینترنرت شررایط المکرانی و
البمانی را بهگونهای فراهم میآورد که ورود بیهویرت بررای کراربران (برابیگران جنربشهرای اجتمراعی
معترض) تسهی میشود (داودی)511 :5113 ،ع
در تحلی نهایی اینترنت اب آن حیث مهمترین حام برای انقرالب مهرارت هرای شرهروندی و کرنش
جمعی ضد امنیتی به شمار میرود که کامالً نسبت به مربهای ملی بیاعتنا است؛ مردمانی کره در بیرر اب
1. Skills Revolution
2. Multi - Centric
3. State - Centric
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فضای شبکه باهم بربیه هستند ،بهوسیله عال ق مشترکی پیوند مییابند که هیچ ربطی به ملیتشان نرداردع
اینترنت اباینجهت در تضادی شدید با آنچه فیلسوفان «جامعهی مدنی» مینامنرد قررار مریگیررد ،یعنری
جامعهای که خصوصیتِ آن پیوند دادن افراد بیگانه یا وحدت بخشیدن به آنها درون ی روال یا حروبهی
سیاسی استع به همین دلی اینترنت دارای این توان است که ابلحاظ سیاسی ضد حکومت و برانداب باشدع
اما شک این براندابی بسیار عمیق است و این وضع صرفاً به خاطر این نیست که جاسوسان یا افررادی
مانند آنها ،به کم اینترنت اکنون شیوهای تقریباً بیرقاب شناسایی اب ارتباب با رهبران سیاسیشران را در
اختیاردارند -امری که حقیقی و مهم است -یا اینکه تروریستها میتوانند در امنیتری نسربی اطالعرات را
مبادله کنند؛ بلکه دلی اصلی این وضع آن است که همهی تعامالت بر روی شبکه میتوانند بردون توجره
به مربهای ملی صورت گیردع ابآنياییکه جهان روابط بینالملر تراکنون عمردتاً برهصرورت روابرط برین
دولت ها بوده است و وضع جدید به معنای آن است که اکنون فضایی در حال رشرد اب تمراه و همکراری
وجود دارد که دولتها ،حتی در هماهنگی با یکدیگر کنترل ناچیزی برر آن دارنرد ،ایرن تروان اینترنرت در
کاهش دادن قدرت دولت ها اب طریق به وجود آوردن فضایی برای فعالیتی بیاعتنا به آن ،همزمران تروانی
برای کاهش دادن سلطهی دولت هم به شمار میرودع در ادامه این نوشتار تال خواهیم کرد تا با بهرهای
آبادانه اب مدل های محرومیت تد رابرت گر و نظریه سیستمی چارلز جانسون دربارهی انقالب ،تأثیر جریران
اطالعات و ارتباطات را بر مقوله امنیت نرم در مقاب امنیت سخت مورد تيزیهوتحلی قرار دهیم:
 .2-1تئوری محروميت نسبي و نقش جریان اطالعات

تئوری محرومیت نسبی عمدتاً بهمنظور تئوری پردابی و سادهسابی شور هرا و خشرونتهرای سیاسری-
اجتماعی با درونمایه قوی ذهنی و روانری طررح و بسرط دادهشرده اسرتع ایرن تئروری مررب مشرخت و
متمایزکنندهای میان «محرومیت مطلق» ( )Absolute Povertyو «محرومیت نسبی» 5قا مریشرودع
«محرومیت مطلق» به معنای وجود فاصله عینی میان سطح و نورم بندگی واقعی و بندگی مطلوب اسرتع
بر این اساه آمارهرای رسرمی و بیررسرمی منتشرشرده اب سرطح توسرعهیرافتگی اقتصرادی ،اجتمراعی،
بیستمحیطی ،حقوقی وعععع مردم نشاندهنده فاصله میان آنچه هسرت و آنچره بایرد باشرد خواهرد برود و
بابتابدهنده واقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه استع در مقاب « ،محرومیرت نسربی» بره
معنای ادراک ،روایت و بابتفسیر نخبگان و شهروندان یر جامعره اب وضرعیت عینری توسرعهیرافتگی یرا
توسعهنیافتگی استع اب این منظر دو فاکتور اصلی در کشانده شدن جامعه به سمتوسوی ثبات و امنیت یرا
تزلزل ،ناامنی بهشدت تأثیرگذار خواهد بود :اول «انقالب انتظارات فزاینده» و دوم «توانمنردی حکومرت و
ساختار در پاسخ به انتظارات روبافزون» به عقیده تد رابرت گر تئوری پرداب اصلی ایرده محرومیرت نسربی،
هرگاه ادراک مردم اب نداشتههای (محرومیتهای عینی) خود به گونه فزایندهای شدت و سررعت بگیررد و
پتانسی و توانمندی پاسخگویی حاکمیت را جا بگذارد «محرومیت نسبی» متولد میشود که خود آبابی بر
1. Relative Poverty
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شک گیری سلسله شور ها و خشونتهای سیاسی در سطح جامعره خواهرد برود (گ،رر)119 :5134 ،ع برر
اساه ایده گ،ر ،الگوهای محرومیت نسبی که بهنوعی شرکاا میران انتظرارات فزاینرده اربشری و واقعیرت
تواناییهای اربشی (توانمندی حاکمیت در تأمین و برآورده ساختن توقعات اربشی سیال) در سه مدل مورد
تيزیهوتحلی قرار میگیرد:
 .2-1-1محروميت نزولي

بر اساه این مدل ،آگاهی گروهی درباره موقعیتها و امتیابات اربشی توجیرهپرذیر ،باگذشرت بمران تغییرر
اندکی کرده؛ اما تصور فرد این است که متوسط امتیابات و موقعیت اربشی قاب دستره برهشردت کراهش
مییابدع انسانها در چنین اوضاع و احوالی به دلی اب دست دادن آنچه بمانی داشتند یا «فکرر مریکردنرد»
میتوانند داشته باشند خشمگین هستند و با مراجعه به وضعیت خود درگذشته ،احسراه محرومیرت نسربی
میکنند:
 .2-1-2محروميت ناشي از بلندپروازی

ویهگی مدل محرومیت ناشی اب بلندپروابی که در نمودار پایین نشان دادهشده آن است کره در آن افرزایش
انتظارات اربشی انسان ها بدون تغییر مالبمی در موقعیت یا پتانسی اربشی (توانایی تحقق انتظارات) اتفراق
میافتدع آنهایی که دچار محرومیت نسبی ناشی اب بلندپروابی میشوند ،پیشبینی نمیکننرد کره آنچره را
دارند به میزان بیادی اب دست بدهند و چنین نیز نمیشود؛ بلکه آنچه موجب شور آنها میشود آن است
که «احساه میکنند» فاقد ابزارهایی برای نی به توقعات جدید یا تشدید یافته هستند:

 .2-1-3محروميت صعودی

مدل سوم محرومیت نسبی که بهنوعی بیانگر تئوری «جیمز دیویس» در تحلی انقالبهاسرت و برهنروعی
تکمی کنند تئوری شور خانم گر است در قالب فرضیه یا نمودار «منحنی  »Jمطرح میشود« :بیشرترین
احتمال وقوع انقالب ها هنگامی است که پس اب ی دوره طوالنی اب توسعه عینری اقتصرادی و اجتمراعی،
دورهای کوتاه اب بابگشت شدید به رکود به وجود آید»ع این مدل را میتوان مورد خاصی اب محرومیت نسبی
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ناشی اب بلندپروابی تلقی کرد که در آن ،بهبود طوالنیمدت و کموبریش پیوسرته وضرعیت اربشری مرردم،
انتظاراتی در استمرار این بهبود پدید میآوردع در دوره طوالنیمدت انتظارات مردم کموبیش تأمین میشرود
و «فاصله قاب تحم ذهنی» میان انتظارات و توانایی برآورده سابی انتظارات (تواناییهای اربشری) وجرود
دارد در حالی در دوره کوتاهمدت رکود «فاصله ذهنی» فوقالذکر بیرقاب تحم میشود که این بهنوبه خود
شرایط شور یا انقالب اجتماعی اب درون را علیه حاکمیت به وجود میآورد (گ،ر)119 :5134،ع

حال پرسش اساسی که در اینيا مطرح میشود آن است که نقش و کارکرد جریان اطالعات و ارتباطات
در مدیریت محرومیت نسبی (تشدید یا مهار محرومیت نسبی) در عصری که امنیت نرم به مقولهای ذهنری
و اب حیث اجتماعی برساخته و ميابی مبدل شده است چیست؟ اهمیت این پرسش اب آنيایی بیشتر خود را
مینمایاند که بپذیریم مسألهی «سایکو» ( )Psychoیا عنصر "روانی" مهمترین مؤلفه و فاکتور تأثیرگرذار
در شک گیری محرومیت نسبی اجتماعی استع اب این منظر در شرایطی که ممکن است سطح «محرومیت
مطلق» در دو جامعه یکسان باشد ،جریان اطالعات و ارتباطات نقرش بیرقابر انکراری در شرک دهری بره
محرومیت نسبی ایفاء میکند :ممکن است در ی جامعه سطح محرومیت مطلق پرایین باشرد امرا تسرهی
جریان اطالعات و ميابی شدن جامعه 5خواسته یا ناخواسته؛ با انگیرزه سیاسری یرا بیرسیاسری؛ یر دوره
کوتاهمدت یا بلندمدت محرومیت را به اذهان مردم بیاورند و در حقیقت سطح محرومیت نسبی را برهقردری
باال ببرند که منير به ی شور یا سلسله شور ها شودع در مقاب ممکن است سطح محرومیت مطلرق
در ی جامعه باال باشد؛ آمار و ارقام رسمی یا بیررسمی مؤید سطح پایین توسعهیافتگی اقتصادی ،سیاسی،
1. Virtualization of Society
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فرهنگی آن جامعه باشد لیکن ابزارهای اطالعاتی مانند اینترنرت و رسرانههرای جمعری برهگونرهای بردیع،
بیرمستقیم و حرفهای در خدمت پرایین آوردن سرطح مطالبرات فزاینرده و درنهایرت کاسرتن اب تربوتراب
محرومیت نسبی (عنصر سایکو در شور ) قرار بگیردع بره دیگرر سرخن ،ویهگریهرای نظرام ارتباطراتی اب
بسیاری جهات بیرمستقیم با پیدایش و تعمیق نارضایتی و خشونت جمعی یا عکس آن جلوگیری اب ایيراد
و تعمیق آن در ارتباب استع توسعه شبکههای ارتباطی انبوه و فراگیر فرایند تغییر نرمافزاری و سختافزاری
را در ی نظام اجتماعی را تسریع میبخشدع با این وصف میتوان مدعی شد اینترنت و رسانهها در دنیرای
جهانی شده امروب اب سه طریق اصلی عراملی تأ ثیرگرذار (مثبرت یرا منفری) در افرزایش یرا کراهش سرطح
محرومیت نسبی و مآال ظهور ،تثبیت و افول شو ها و ناامنیهای اجتماعی به شمار میروند:
اول آنکه بستههای فرهنگی ،روانی و اجتماعی مستعدی برای تشدید انتظارات اربشی تولید میکنندع برر
اساه الگوهای «محرومیت ناشی اب بلندپروابی» و «محرومیت صعودی» موردتوجه در مباحث محرومیرت
نسبی ،حام های اطالعاتی و ارتباطاتی میتوانند در شرایطی که تواناییهای اربشی حاکمیت (قدرت تأمین
و ارضای نیابهای مادی  -معنوی جامعه) ثابت است ،انتظارات اربشی را بهقدری باال ببرند که شکاا میان
مردم  -حاکمیت بهصورت رادیکالی فعال شود (الگوی محرومیت ناشی اب بلندپروابی)؛
دوم آنکه حام های مؤثر اطالعاتی بهویهه اینترنت همچنین قادرند در شررایط کره انتظرارات در یر
معادله با شیب ثابت و مثبت (مالیم) پیش میرود ،توانایی حاکمیرت در بررآورد سراختن ارب هرا را رو بره
اضمحالل نشان دهند (الگوی محرومیت صعودی) و اب این رهگذر به نتیيه مدنظر خود مبنری برر جنربش
سابی و مدیریت شور ها برسندع برداشتهایی که رسانه در ذهن مردم اب پاسخهای نظام سیاسری حراکم
به نارضایتی ،محرومیتها و بینظمیهای موجود بر میسابند در همرین چرارچوب قابر تحلیر و اربیرابی
است؛
سابوکار سوم رسانهها در دامن بدن به محرومیت اجتماعی و شور آفرینری ذهنری -عینری در سرطح
جامعه علیه حاکمیت ،به حاشیه راندن ارتباطات سنتی میان توده ناراضی (مياورت فیزیکری ،تيمرع عینری
برای شور وععع) و به متن کشاندن ارتباطات نوین تحت تأثیر اطالعات و ارتباطات استع برر اسراه ایرن
ارتباطات پسامدرنیستی ،فناوری دیيیتالی (شام ماهواره ،اهعامعاه ،ایمی  ،چت رومهرا و در یر کرالم
 )ICTافراد ناراضی اما پراکنده را در ی فضای ميابی دورهم جمع میکند ،ارتبراب مرؤثر میران رهبرری
انقالب یا شور و تودهها را به مدد وجود کانالهای ارتباطی متعردد و متکثرر فرراهم مریآورد و مراال برا
کمترین هزینه سیاسی مدنی شور ها و تحرکات اجتماعی و کنش اجتماعی را مدیریت مینمایدع
ویهگیهرای نظرامهرای ارتبراطی کره مسرتقیمتررین ترأثیر را برر انتشرار و انتقرال نمادهرای سیاسری
پرخا جویانه جمعی دارند عبارتاند اب تعدد کانالها یا رسانهها ،تراکم اطالعاتی که اب آنها صادر میشرود
و میزان و نسبت مردمی که به این رسانهها دسترسی دارندع هرچه تعرداد رسرانههرا بیشرتر باشرد ،احتمرال
بیشتری وجود دارد که بتوان ابزاری برای بیان نمادهای پرخا جویانه یافتع بر این مبنا دو فرضریه اصرلی
توجیه خشونت اجتماعی اب منظر رسانه اینگونه مطرح میشود :فرضریه اول :شردت توجیهرات هنيراری و
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فایدهمندانره (سرود محورانره) خشرونت سیاسری بره شرک معتردل تحرت ترأثیر ترراکم نهادهرای سیاسری
پرخا جویانه در محتوای ارتباطات قرار داردع فرضیه دوم :هرقدر کره ترراکم نهادهرای پرخرا جویانره در
محتوای ارتباطات بیشتر باشد ،گسترهی توجهات هنياری و فایدهمندانه خشونت سیاسی به شک قویتری
تحت تأثیر تعداد و گستره رسانهای ارتباطی قرار میگیرد (گ،ر)119 :5134،ع
 .2-2جابجایي ارزشها و تئوری انقالب چالمرز جانسون

یکی دیگر اب تئوریهایی که پای حاملیهای اطالعاتی و ارتباطاتی برهویرهه اینترنرت را عمرالً بره عرصره
مباحث امنیت نرم شام امنیت ذهنی و اجتماعی شهروندان میکشراند تئروری انقرالب چرارلمرب جانسرون
استع قب اب هرگونه تحلی و قضاوت درباره رابطهای که ممکن است میان تئوری پردابی وی ،امنیت نرم
و رسانه وجود داشته باشد ،قدری درونمایه و مختصات تئوری آن را موردبحث و بررسی قررار مریدهریمع
جانسون نظامهای اجتماعی  -سیاسی چنان سیستمی در نظر میگیرد که با برخورداری اب دو محیط درونی
و بیرونرری مرردام در حررال تعامر و انرردرکنش میرران برررون و درون قرررار مرریگیرررد و ایسررتادگی/ثبات یررا
پویایی/تحول خود را اب رهگذر ورودیها ،خروجیها و بابخورد مثبت یا منفی خروجیها در سیستم به دست
میآورد:
ارزش بیروني
)(Input

خروجي/وانهاده

زیرسيستم ()1

ثبات

تعادل

زیرسيستم()2

)(Output

ورودي/نهاده
)(Input

Positive/Negative Feedback

چرخه مثبت /منفي بازخوران
اينترنت به مثابه حامل ارزش بیروني

اينترنت به مثابه حامل ارزش بیروني

جانسون برخالا برخی تئوریهای انقالبی مارکسیستی بهویهه تئوری انقالب دا می 5تروتسکی معتقرد
است اص اولیه در نظامهای سیاسی -اجتماعی ثبات و تعادل است و تغییرات ،وقوع ناآرامی و انقالب یر
1. perpetual revolution
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استثناء میباشدع در تئوری انقالب جانسون گفته میشود منابع تغییرات نظام اجتماعی سیاسی به دو بخرش
داخلی و خارجی تقسیم میشودع اب حیث رویکرد برون -دروننگر ،5ورود ارب ها و آرمرانهرای جدیرد بره
درون نظام سیاسی  -اجتماعی اب محیط بیرونی سیستم ،اصلیترین منبع خارجی تغییر و تحولخرواهی بره
شمار میرودع نکته اساسی مدنظر جانسون در تئوری انقالبش آن است که منابع تغییر بهخودیخرود منيرر
به عدم تعادل ،آنومی امنیت و فروپاشی سیستم نمیشود بلکه در تحلی نهایی عام شتابدهنده یا اصرلی
تأثیرگذار عبارت است اب رویکردی که نخبگان و مدیران امنیتی به این تغییر و تحوالت با منشأ خرارجی یرا
داخلی اتخاذ میکنندع به عقیده جانسون اگر نخبگان حکومتی بهتناسب ورود منرابع تغییرر بره درون نظرام
اجتماعی -سیاسی و تحولخواهی بدنه جامعه ،رفتار منعطفی اب خود نشان دهند و همساب و هرمطرراب ایرن
تغییر و تحوالت شوند و اصطالحاً «اصالحات» اجتماعی  -سیاسی متناسب با تحولخواهی و تغییرپرذیری
را در دستور کار خود قرار دهند« ،خروجیهای» نظام سیاسی در اثر تزریق «ورودیهای» جدید برهصرورت
باب خوران مثبت 1به درون سیستم برمیگردند و سیستم را ميردداً بابتولیرد و احیراء مرینماینردع در چنرین
شرایطی ميدداً تعادل بهنظام سیاسی -اجتماعی برمیگردد و ورود بستههای جدید اربشی 1نمیتواند لزومراً
منير به بیثباتی و به هم خوردن تعادل سیستم شودع بر اسراه تئروری جانسرون اگرر نخبگران حکرومتی
نتوانند به گونه مؤثری خود را با تغییر تحوالت جدید  -که ممکن است منشأ داخلی یا خارجی داشته باشد-
سابگار نمایند و در مقاب آنها اب خود مقاومت و سرسختی نشان دهند و در صورت وجود رهبران شور و
انقالب ،نظام سیاسی -اجتماعی دچار فروپاشی و ابهمگسیختگی خواهد شد (جمعی اب نویسندگان)5119 ،ع
 .3بررسي موردی( :امنيت جمهوری اسالمي ایران در دههه چههارم انقهالب اسهالمي از
منظر تئوری جانسون)
تئوری انقالب جانسون نتوانسته است بهخوبی اب عهده تحلی  ،تفسیر و پیشبینری انقرالب اسرالمی ایرران
برآیدع «ارب های جدیدی» که جانسون در تئوری خود اب آنها سخن به میان میآورد در بمران حکومرت
محمدرضا شاه و کالً سلطنت خاندان پهلوی در ایران توسط خود حکومت وارد بدنره و سراختار اجتمراعی-
سیاسی کشور میشدع در حقیقت در بمانه حاکمیرت نظرام پهلروی در ایرران نرهتنهرا حاکمیرت و نخبگران
حکومتی ایران مقاومتی در برابر ورود ارب های جدید و تحرولخرواهی بره جامعره ایرانری اب خرود نشران
نمیدادند بلکه بالعکس اب آن استقبال کرده و اتفاقاً خود بهعنوان عام تسهی کننده و در حقیقت بهعنروان
کانال ورود ارب های جدید برب به درون این جامعه ایفای نقش میکردندع شاه مدرنیزاسیون به سرب و
سیاق بربی را بدون توجه به واقعیات و مقتضریات فرهنگری ،اجتمراعی و برومشرناختی وارد جامعره ایرران
1. Out-In Approach
2. positive feedback
3. new value packages
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مینمودع نکتهی جالبتوجه در این میان آن است که نیروی مقاومت یا بابدارنده در مقاب ورود ارب هرای
جدید در این دوره بدنه جامعه و اکثریت مردم به رهبری روحانیت بوده استع برخالا تئوری جانسون این
مردم و روحانیت بودهاند که در مقاب این تحولخواهی بربگرا مقاومت نشان میدادنرد نره حاکمیرت امرا
بااینحال انقالب اسالمی اتفاق افتادع به همین علت است که میتوان مدعی شرد انقرالب اسرالمی ایرران
برخالا نهضت تيددگرای مشروطه در تاریخ معاصر ایرران تحرولی در جهرت بابگشرت و احیراء سرنت و
مذهب و انقالبی بر ضد مظاهر و نهادهای مدرنیته بربی بوده استع چیزی کره خانردان پهلروی اب ابتردای
روی کار آمدن در ایران به دنبال آن بودهاندع
نکته اساسی مدنظر این نوشتار در این بخش که اتفاقاً پای حام هرای اطالعراتی و ارتبراطی و اساسراً
فناوری  ICTرا نیز به حوبه امنیت نرم در ایران باب میکند آن است کره بررخالا نقرت تئروری انقرالب
جانسون در تحلی انقالب اسالمی ،این تئوری قدرت تبیین و تحلی بیشتری در تحلی ناامنی اجتمراعی و
ذهنی احتمالی در ایران در دهه چهارم انقالب اسالمی داردع به عبارت سادهتر اب سه حیرث ایرن تئروری اب
بنای تئوری کافی برای تحلی برخی مشک های امنیتی جمهوری اسالمی در سطح اجتماعی و در دهره
چهارم انقالب برخوردار است:
 .3-1ورود و هجمه ارزشهای جدید (منابع بيروني تغيير ارزشها)

دههی چهارم انقالب را باید اوج جریان ورود ارب هرای بربری در سراحتهرا و ابعراد مختلرف اجتمراعی
(سکوالریسم در بعد سیاسی؛ مصراگرایی در بعد اقتصادی ،لذتجویی و اپیکورمشرربی در بعرد فرهنگری)
دانستع مهمترین حام های این ارب ها عبارتاند اب :فیلمهای هالیوودی ،بابیهای رایانهای ،منابع ،کتب
و سیالبسهای درسی با الگوی تعریفشده بربی در دانشگاههای سراسر کشور (علم بیربومی) ،شبکههرای
پرطرفدار ماهوارهای ،و دهها حام رسانهای دیگرع ی بررسی آماری ساده نشان میدهد کره سرریعتررین،
جذابترین ،در دسترهترین (سه الوصولترین) ،تأثیرگذارترین و پرمصرراتررین و پرمخاطربتررین ایرن
حام ها ،حام های رسانهای دیيیتالی بهویهه اینترنت است که اثر بیرقاب انکاری در شک دهی بره تغییرر
در نظام و سیستم اجتماعی  -سیاسی ایران امروب پس اب سه دهه وقوع انقالب اسالمی دارندع بهاینترتیرب
تئوری انقالب چالمرب جانسون اب حیث ورود ارب های جدید (بهعنوان جدیترین منبع تغییرر اجتمراعی اب
برون) در تحلی تغییر و تحوالت دارای بار امنیتی در دهه چهرارم انقرالب اسرالمی قابر تأمر بره نظرر
میرسدع
 .3-2مقاومت در برابر تغييرات

آنچه تئوری انقالب جانسون را در دهه چهارم پیشرو بیشتر قاب تأم مینمایاند آن است که امرروبه نروعی
جابهجایی در نهاد و مرجع مقاومت در برابر تغییرات در مقایسه با جامعره سیاسری قبر اب انقرالب اسرالمی
ایيادشده استع بهعبارتدیگر برخالا شرایط سیاسی  -اجتماعی قب اب وقوع انقالب اسرالمی ،تنهرا ایرن
مردم و بدنه جامعه نیستند که در مقاب ورود ارب های جدید به درون نظام اجتماعی  -سیاسری مقاومرت
میکنند بلکه دقیقاً آنگونه که جانسون در تئوری انقالب خود مطرح مینماید این سیستم سیاسی است که
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اصالً و رأساً در برابر ورود انواع متعدد و متنوعی اب نمادهرای فرهنرگ ،سیاسرت و اقتصراد بررب مقاومرت
میکند این مقاومت در شرایطی صورت میپذیرد که نسر سروم و چهرارم انقرالب (جوانران کره اکثریرت
جمعیت کشور را تشکی میدهند) اب برخی اب این تغییرات و جلوهها و نمادهای آن تا حرد بیرادی اسرتقبال
مینمایند (بینام)5115،ع با بهره آبادانه اب نظریه جانسون میتوان مدعی شد هرگونه مقاومت متصلب بدون
بسترسابی فرهنگی و رسانهای راه بهجایی نخواهد بردع رسانهها و حام های اطالعاتی و ارتباطراتی دنیرای
جهانی شده امروب با خود فرهنگ و ارب های خاصی را حم میکنندع امنیت ملری و اجتمراعی جمهروری
اسالمی مانند امنیت اجتماعی بسیاری دیگر اب کشورها دیگرر محردود بره موضروعات نظرامی و اصرطالحاً
سیاست عالی 5نمیشود و مقوالتی اب جنس سیاست دانی 1بهجای مسا نظامی  -امنیتی نشستهاندع ورود
ارب های جدید با محم و ابزار رسانهای و دیيیتالی بهربم تيهیز و تسرلیح نظرامی  -دفراعی پیشررفته
کشورها اتفاق میافتد و هرگونه مقاومت متصلب و دور اب انعطاا (آنگونه که چالمرب جانسون میگوید) به
بروب و ظهور عدم تعادل ،بیثباتی ،ناامنی و هرجومرج در نظام اجتماعی  -سیاسی میانيامدع
 .3-3تغيير گروههای مرجع

یکی اب برجستهترین مصادیق اختالل در امنیت اجتماعی و در حقیقت مح های ظهور و بروب تهدید نررم،
تغییر گروه مرجع جوانان ،و پیرویشان اب الگوهای بیربومی استع این همان چیزی اسرت کره در ادبیرات
امنیت انتقادی و اجتماعی به گذار اب مرجعیت دولت به مرجعیت جامعه و اجتماع تعبیرر مریشرودع در ایرن
راستا تغییر در الگوی مرجع جوانان و روی آوردن آنها به رسانههای بیر حکومتی و در حقیقت رسانههای
جایگزین رسانههای رسمی و دولتی ابجمله رسرانه ملری ،مطبوعرات ،وبرال هرای رسرمی و سرابمانی اب
مصادیق تغییر گروههای مرجع رسانه ای و در حقیقت مرجعیت حاکمیت و امنیت ملی قلمداد نمودع استفاده
شهروندان خصوصاً جوانان هر جامعه اب رسانه های بیررسمی و بیردولتی را بخشی اب فرار جوانان اب اعتبار
و تسلط حاکمیت به شمار آوردع بسیاری اب ویهگیهای رسانهای ماهواره و تأثیرگرذاری آن برر ایسرتارهای
نس سوم در ساخت و بافت دنیای شبکهای اینترنت نهفته استع اینترنت جامعه سنتی ایران را بدون آنکه
به آن اجابه فرصت و ميال تيربه دنیای مردرن را بدهرد برهیر براره وارد دنیرای پسرامدرن مرینمایردع
بهگونهای که اینترنت بهمثابه کاتالیزوری واکنش با معادله حرکت جوانان به سمتوسوی دنیای مردرن برا
مظاهر مدرن و بیر سنتی و رها اب بایدها و نبایدهای دنیای سنتی و واقعیع
ورود اینترنت و رایانه به بندگی نس امروب حتی بر ساختارهای سیاسری و اجتمراعی کشرور نیرز ترأثیر
گذاشته است و برخی اب این ساختارها سعی کردهاند خود را با شرایط جدید تطبیق دهندع گرایش مسئوالن
به فعالیت در قالب وبال های شخصری و ارا ره چهررهای نرو و جروانپسرندانه اب خرود نمونرهای اب ایرن
تأثیرگذاری در مناسبات میان جوانان و حاکمیت استع نکته قاب توجه آن است اینترنت آنگونه کره جیمرز
1. High Politics
2. Low Politics
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روبنا تأکید میکند ی رسانه چندوجهی یا "چند به چند" 5است یعنری تولیدکننرده محتروا فقرط گوینرده
صرا نیست بلکه اب قدرت انتشار مطلب نیز برخوردار استع اینترنت نهتنها اب دنیای مونولو یا "ی بره
چند" 1عبور میکند بلکه مربهای دنیای دیالو را نیز در مینورد و وارد دنیای شبکهای کالمها و پیامهرا
میشود ()Allison, 2002: 60-65ع ایرن شربکه کالمری اب پتانسری تهیریج ،تربیرب ،کنتررل و تنبیره
برخوردار است و رابطه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی شهروندان را با حاکمیت تحت ترأثیر شردید
خود قرار میدهدع کاربر اینترنت طیف نخبه کشور است چون داشتن لروابم اولیره بررای متصر شرده بره
اینترنت و داشتن سطحی اب سواد سایبرنتی و رایانهای و ابجمله تسلط نسبی بره یر ببران خرارجی او را
فراتر اب مخاطبان ماهواره و وید و قرار میدهد اینترنت تمام رسانهها و مدیومهای قبلی را در دل خود داردع
نتيجهگيری
آنگونه که اب درونمایه نوشتار مزبور برمیآید نمیتوان تأثیر پدیردهای تحرت عنروان انقرالب اطالعرات و
ارتباطات ) (ICTرا صرفاً در تحول و تطور تئوری در مطالعات امنیتی پسامدرن (نرم) محدود کردع هرچند
بخش قاب توجهی اب این تأثیر خود را در محاف و مباحث آکادمی روشنفکرانه نشان میدهرد و در قالرب
مناظرههای طوالنی میان حامیان و تئوری پردابان امنیت پستمدرن و کسرانی کره همچنران بره پرارادایم
امنیتی سخت منتزَع اب جنبه اجتماعی نمود و ظهور پیداکرده استع بااینوجود ترأثیر انقرالب صرنعتی سروم
تنها در ظهور موج چهارم مطالعات امنیتی (یعنی مطالعاتی که اب حیرث تحلیر موضروع و مرجرع امنیرت و
سرشت و ماهیت تهدیدات رویکردی اجتماعی و ضد دولتی دارند) خالصه نمیشود بلکه اب آن فراتر میرود
و مربهای ذهنی ،هویتی ،هنياری ،باوری و اخالقی کاربران تکنولوژیهای نوین و پسرانوین اطالعراتی و
ارتباطی علیالخصوص اینترنت و ماهواره را درمینورددع بهاینترتیب اگر مقاله مزبور توانسرته باشرد هردا
اساسی خود در برجستهسابی تحوالت بنیادین رخداده در مباحث تئوری و آکادمیر مطررح در مطالعرات
امنیتی نرم اب ی سو و مباحث و مصادیق عملی تأثیرگرذاری اینترنرت را برر ظهرور و تثبیرت امنیرت نررم
اجتماعی در مقاب امنیت سخت سیاسی اب سوی دیگر تأمین کند میتوان گفت تا حدودی به مقصود خرود
نزدی شده استع

1. Many to Many
2. One to Many
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پورتا ،دوناتال دال ( ،)5111ماریو دیانی ،مقدمهای بر جنبشهای اجتماعی ،محمدتقی دلفروب ،تهران :کویرع
تریف ،تری ( ،)5111مطالعات امنیتی نوین ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی ،تهران :پهوهشکده مطالعات
راهبردیع
توسلی،حسین" ،)5111(،بررسی انتقادی مبانی سیاست در اندیشه جان الک" ،فصلنامه علوم سیاسی ،سال
دوابدهم ،شماره چه و هشتمع
جمعی اب نویسندگان ( ،)5119انقالب اسالمی ایران ،تهران :انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها،
مرکز برنامهریزی و تدوین متون درسی؛ قم :دفتر نشر معاراع
داودی ،علیرضا ( ،)5113در میانه دو انقالب :اب انقالب اسالمی تا انقالب سایبر ،چاپ دوم ،انتشارات پلیکانع
روبنا ،جیمز ( ،)5111جهان آشوببده ،علیرضا طیب ،تهران :پهوهشکده مطالعات راهبردیع
طیب ،علیرضا( ،)5111اربیابیهای انتقادی دربمینهٔ امنیت بینالمل  ،علیرضا طیب ،تهران :نشر نیع
عبداهلل خانی،علی( ،)5111نظریههای امنیت :مقدمهای به طرحریزی دکترین امنیت ملی ،جلد اول ،چاپ اول،
تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی برابر معاصر تهرانع
عنایت ،حمید ( ،)5139بنیاد فلسفه سیاسی در برب ،تهران :انتشارات دانشگاه تهرانع
کلینتون ،دیوید دبلیو ( ،)5134دو رویه منفعت ملی ،ترجمه اصغر افتخاری ،تهران :پهوهشکده مطالعات
راهبردیع
گر،تدرابرت ( ،)5134چرا انسانها شور میکنند؟ ،علی مرشدباد ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات پهوهشکده
مطالعات راهبردیع
ماندل،رابرت ( ،)5134چهره متغیر امنیت ملی ،ناشر ،تهران :پهوهشکده مطالعات راهبردیع
نش،کیت ( ،)5114جامعهشناسی معاصر :جهانیشدن ،سیاست ،و قدرت ،محمدتقی دلفروب ،چاپ هشتم ،تهران:
کویرع
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