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مقد مه
فضای  د ر  اینترنت  ظهور  از  د هه  د و  از  پیش 
عمومی جهان و ایفای نقش آن د ر ارتباطات 
جهانی و استفاد ه روز افزون د ر زند گی جاری 
به  فرد ی  ویژگی های منحصر  مرد م می گذرد . 
نظیر پویایی، نوآوری، چند رسانه ای بود ن، هزینه 
کم و قابلیت د سترسی باعث شد ه  است، استفاد ه 
از امکانات فضای مجازی به طور فزایند ه ای مورد  
توجه قرار گیرد ، به گونه ای که میزان کاربران آن 
اکنون از 2 میلیارد  فراتر رفته و از نظر اقتصاد ی 

نیز میلیارد ها د الر برای اقتصاد  جهانی سود آوری 
د اشته است. فضای مجازی بستر و قابلیت هایی را 
برای ابنا بشر فراهم کرد ه  است، تا بخش عمد ه ای 
فرهنگی،  سیاسی،  فعالیت های  و  برنامه ها  از 
اجتماعی و اقتصاد ی افراد ، گروه ها، سازمان ها 
و حکومت ها د ر فضای واقعی، از طریق تمرکز، 
پرد ازش و جابجایی اطالعات د ر فضای مجازی 

صورت پذیرد . 
مطالعاتی که د رباره  وسایل ارتباط  جمعی نظیر 
مطبوعات، راد یو، تلویزیون و ماهواره ها از جنگ 

بررسی نقش فضای سایبر در جابجایی و 
انتشار قدرت در عرصه بین الملل

چکید�ه
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جهانی اول تاکنون صورت گرفته میزان قد رت و 
نقش هر یک از این رسانه ها را د ر شکل د اد ن، 
د ستکاری، تقویت نگرش و هد ایت افکار عمومی 
اثبات کرد ه است؛ اما فضای مجازی با قابلیت 
بر  افزون  تجمیع همه رسانه های ذکر شد ه و 
آن ایجاد  محیطی برای نقش  آفرینی مخاطب 
د ر پذیرش، کاهش، افزایش، د ریافت، نگهد اری، 
انتقال د اد ه ها د ر این فضا، قد رتی  جابجایی و 
فراتصور به افراد ،گروه ها و سازمان های ذی نفع 
د ر این رسانه د اد ه است. »فضای سایبر« ابزاری 
بسیار قد رتمند  است که زمان و مکان را یکی 
کرد ه و روابط انسانی را د ر ارتباطی با پهنه هستی 
د ر د رون د هکد ه مکلوهانی متمرکز ساخته و آن 
قرن  د ر  قد رت،  منابع  از مهم ترین  یکی  به  را 
21 تبد یل کرد ه است. تالش برای د ست یابی 
سیاسی،  اید ئولوژیکی،  اجتماعی،  اهد اف  به 
نظامی و مالی از طریق فضای سایبری بخشی 
از رقابت صاحبان قد رت د ر فضای مجازی بشمار 
می رود . بخش عظیمی از فعالیت های تجاری و 
اقتصاد ی نیز از فضای واقعی به این فضا نقل 
اجرای  برای  برنامه ریزی  است،  کرد ه  مکان 
تمامی نیازهای افراد  جامعه از طریق شبکه های 
ارتباطی فضای مجازی که به طور حیرت آوری 
تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مراکز 
خد ماتی را با اطالعات شهروند ان و کاربران د ر 
سطح ملی و فراملی پیوند  زد ه و این قابلیت را 
و سازمان های  د ولت ها  است، که  فراهم کرد ه 
فراد ولتی نظیر شرکت های چند ملیتی د ر کنترل 
شهروند ان و کاربران اینترنتی، موفق عمل نمایند . 
آورد ه  وجود   به  را  شرایطی  مجازی  فضای 
یابد ،  تغییر  د یپلماسی  و  نبرد   حوزه های  تا 
کنند ،  پید ا  نرم  ماهیتی  سخت،  جنگ های 
ماشه ها به د ست هکرها چکاند ه شوند ، کرم ها 
و ویروس های مجازی برای تخریب تأسیسات و 
سرقت اطالعات موفق تر از جاسوسان حرفه ای 
عمل نمایند . هد ف اصلی نگارند ه از مقاله حاضر، 
آشنایی با ابعاد  گوناگون قد رت د ر فضای سایبر 
رابطه فضای  از  ارائه آگاهی و شناخت  است. 
با جابجایی  متغیر مستقل  عنوان  به  مجازی 
قد رت به عنوان متغیر وابسته از د یگر اهد اف 
مقاله است.، همچنین، تعامل و رابطه د وسویه 

مجازی  فضای  و  بین المللی  قد رت های  بین 
از  یکد یگر  پیشرفت  و  توسعه  به  برای کمک 
آن  به  مقاله  روند   د ر  است که  د یگر مسائلی 
توجه شد ه است. د ر مجموع چگونگی رابطه 
فضای سایبر و قد رت و نقش متقابل آنها د ر 
حفظ و توسعه ساختارهای مربوطه، پرسشی 
است که مقاله، د ر صد د  پاسخگویی به آن است.

فضای مجازی1
واژه سایبر از لغت یونانی به معنی سکان د ار یا 
راهنما مشتق شد ه است. نخستین بار اصطالح 
نام  به  ریاضید انی  توسط  »سایبرنتیک«2 
»نوربرت وینر«3 د ر کتابی با عنوان »سایبرنتیک 
و کنترل د ر ارتباط بین حیوان و ماشین« د ر 
سال )1948( به کار برد ه شد . سایبرنتیک علم 
سیستم های  د ر  مکانیزم ها  کنترل  و  مطالعه 
سایبر  است.  کامپیوترها(  )و  ماشینی  انسانی، 
پیشوند ی است برای توصیف یک شخص، یک 
شی، یک اید ه یا یک فضا که مربوط به د نیای 
کامپیوتر و اطالعات است. »واژه فضای سایبر د ر 
خالل د هه )1990( از طریق اینترنت کاربرد ی 
عمومی یافت، اما مد ت ها قبل تر، »سی،آر، وایت« 
پیش بینی کرد ه بود  که فناوری به زود ی به قلمرو 
واقعیت تعرض خواهد  کرد. امروزه رقابت آشکارا 
میان چیزهایی است که وجود  د ارند  و چیزهایی 
که به نظر می رسند  وجود  د ارند  )بریگز،1391: 

.)420
د استان  نویسند ه   گیبسون«4،  »ویلیام  بعد ها 
علمی  تخیلی، د ر کتاب »نورومنسر«5، د ر سال 
)1984( از این واژه استفاد ه کرد  که به مفهوم 
عرضه  گرافیکی د اد ه های استخراج  شد ه از هر 
رایانه د ر نظام انسانی است. گیبسون د ر کتاب 
خود ، از کلمه  »ماتریکس« برای توصیف واژه  
»سایبر اسپیس« استفاد ه کرد  و همین کلمه 
بعد ها نام یک فیلم تبد یل شد ؛ فیلمی که مثل 
رمان »سایبر اسپیس« روایتگر جامعه ای بود  
که انسان هایش با خطوط نامرئی به هم متصل 

1  cyberspace

2 Cybernetics

3  Norbert Winner

4  William Gibson

5  Neuromancer
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شد ه اند  و رایانه ها اطالعات موجود  د ر این فضا را 
از هر نقطه  به نقطه  د یگر منتقل می کنند  و این 
فضای پیچید ه د ر واقع بازتاب د هند ه   شبکه ای 
ناد ید نی از خطوط است که هم ارتباطات فرد  
را با د یگران و جهان خارج برقرار می سازد  و 
هم ضروریات زند گی انسان ها را تأمین می کند  

)شکرخواه، 1382: 58(.
تعریف فضای سایبر

برای فضای سایبر تعاریف متعد د ی ارائه شد ه 
است، اما تعاریف آد امز و لرد  تصویر واضح تری 
از موضوع ارائه می د هد . »آد امز«1 فضای مجازی 
انسان ها  د رونی  ارتباطات  از  مجموعه ای  را 
د ر  بد ون  مخابراتی  وسایل  و  رایانه  طریق  از 
اما  می د اند ؛  فیزیکی  جغرافیای  گرفتن  نظر 
»لرد «2 فضای مجازی را تأثیر فضا و جامعه ای 
ابزارهای  و  اطالعات  و  رایانه ها  توسط  که 
کاربران  یا  د یجیتالی  شبکه های  الکترونیکی، 
آن شکل می گیرد ، عنوان می کند . )رکن آباد ی، 
2011( و از نظر »کوئیل«3 فضای سایبر فضایی 
است که از یک حوزه عملیاتی تشکیل شد ه 
باشد ، به طوری که که چارچوب آن به واسطه 
استفاد ه از علم الکترونیک برای بهره کشی از 
اطالعات از طریق سامانه های متصل به هم و 
زیرساخت های مرتبط با آن تعیین شود  )کوئیل 

.)28 ,2009:
ویژگی های فضای سایبر

فضای سایبر محصول مشترک تکنولوژی ها و 
است.  اطالعاتی  و  ارتباطی  نوین  فناوری های 
این  سایبر  فضای  قابلیت های  و  ظرفیت ها 
امکان را فراهم کرد ه است، که کاربر بتواند  به 
طور همزمان از تمامی تکنولوژی ها و ابزارهای 
بهره مند  شود . پیشرفت و تحول د ر  ارتباطی 
حوزه فضای سایبر چشمگیر و خیره کنند ه و 
فراتر از تصور بشر است. این فضا، پویا، تعاملی و 
کنش محور، متحول، متکثر و د انش محور است، 
اما این تکثر برخالف اغلب تکنولوژی ها که د ر 
قالب ابزارها و کالبد های متعد د  تبلور می یابد ، 

1  Adams

2  lord

3  kuehl

از امکان تجمیع د ر یک کالبد  برخورد ار بود ه و 
د ائما د ر حال تحول و پیشرفت است.

د ر این زمینه »آد امز« از سه استعاره عمد ه مرز 
الکترونیک، فضای مجازی و شاهراه اطالعاتی 
استفاد ه می کند  تا توجیه کند  که شبکه های 
رایانه ای همان فضای مجازی است. به عبارتی 
از  جد اشد گی  د رباره  مفهومی  مجازی  فضای 
د رونی  انفعال  و  فعل  بستر  یک  است.  جسم 
از  نوع  یک  گره گاه های  که  متقابل(  )کنش 
فضا است، که به خاطر د اشتن کنش متقابل 
شد ه  معین  فضای  یک  د ر  می شوند .  معین 
بر اساس کنش متقابل باال و پایین، د اخل و 
بیرون، اینجا و آنجا معنای ویژه ای را می د هد . 
حرکت از یک فضای یک یا د وبعد ی به یک 
فضای چند بعد ی تغییر جهت می د هد  و عناصر 
و پد ید ه ها د ر مکان های د ور به صورت مکرر د ر 
لحظه آنی به هم وصل می شوند  )آد امز، 1997: 
164(. اینترنت و گسترش شبکه های اجتماعی 
د ر فضای مجازی می تواند  برای مرد م معمولی 
صد ای سیاسی بزرگتری فراهم کند  )آکسفورد ، 
2010: 297(. ظرفیت های ارتباطی رسانه های 
جد ید  را د ر سرعت، د امنه د سترسی، ظرفیت 
ذخیره، د قت، گزینش، تعامل، غنای تحریک 
)میزان اثرگذاری(، پیچید گی )برقراری ارتباط 
و انجام چند  کار به صورت همزمان( و حفاظت 
از حریم خصوصی افزایش د هد . د ر این زمینه 
و  می کند   اشاره  شبکه ای  جامعه  به  وند ایک 
می د اند ،  جامعه  از  را شکلی  جامعه شبکه ای 
که می تواند  به گونه ای فزایند ه روابط خود  را 
د ر شبکه های رسانه ای سامان د هد . شبکه هایی 
که به تد ریج جایگزین شبکه های اجتماعی و 
ارتباطات رو د ر رو می شوند  یا آن ها را تکمیل 

می کنند  )وند ایک، 1384: 24(.
با توجه به تعاریف و شاخص های فوق می توان 

ویژگی های فضای مجازی را چنین برشمرد :
شد ن، . 1 د وسویه  مفهوم  به  بود ن4:  تعاملی 

و  ارســال  فرستند ه  و  گیرند ه  بین  پیام 
ارتباط  نظیر  حالت  این  می شود .  د ریافت 
چهره به چهره است. د ر ارتباط یک سویه، 

4 Interactivity
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اطالعات از فرد  به جمع ارسال می شود ، اما 
د ر رسانه های الکترونیک تعاملی و د وسویه 
است. د ر این حالت فرستند ه و گیرند ه، د ر 
یک حالت کنش و واکنش متقابل قرار د ارند .

غلبه . 2 زمان  جبر  بر  کاربران  ناهمزمانی1: 
کرد ه اند ، و از این قابلیت برخورد ار هستند  که 
به طور همزمان پاد کست و وید یوکست ها را 
ببینند ، بشنوند ، ضبط کنند  و پس از د خل 
و تصرف نسبت به ارسال آن اقد ام نمایند . 
تکنولوژی های نوین ارتباطی زمان د ریافت 

پیام را د ر اختیار مخاطب قرار د اد ه است.
د ر . 3 چیز  همه  فضا  این  د ر  تمرکززد ایی2: 

کنترل فرستند ه نیست، مرکزیت به گیرند ه 
یا همان افراد  منتقل شد ه است. به عبارتی 
ارتباطات مانند  سابق، جمعی عمل نمی کند  
و سفارش پذیر شد ه است و مکان د ریافت 

پیام د ر اختیار مخاطب است.
سیستم های . 4 کنترل  اکنون  جمع زد ایی3: 

مصرف کنند ه  به  تولید کنند ه  از  ارتباطی 
پیام منتقل شد ه است. د ر گذشته پیام ها از 
سوی یک منبع به صورت کلی برای جمع 
ارسال می شد ؛ اکنون منابع متعد د  و پیام ها 
شد ن  تخصصی  مانند   شد ه اند .  تخصصی 
مجالت و روزنامه ها و کتاب ها که سلیقه و 

نیاز مخاطب تعیین کنند ه آن است.
و . 5 ورود   و  ذخیره سازی  ظرفیت  ظرفیت4: 

افزایش  وحشتناکی  طرز  به  د اد ه ها  خروج 
اطالعات خود   انفجار  است. اصطالح  یافته 

کنایه ای از این ظرفیت است.
است . 6 شد ه  باعث  امر  این  انعطاف پذیری5: 

تا هر وقت اراد ه کرد یم، بتوانیم وارد  سپهر 
اطالعات شویم و به متن، صوت و تصویر به 
صورت آنالین و لحظه ای د سترسی د اشته 

باشیم )مهد ی زاد ه، 1391: 10 - 8(.
قابلیت د سترسی6: امکان د سترسی کاربران . 7

1 Asynchronous 

2 Decentralization

3	Demassification

4 Band Capacity

5 Flexibility

6 Accessibility

زیاد   با حجم  اما  اند ک  به د یتاها د ر زمان 
فراهم شد ه است.

حریم خصوصی7: حفظ حریم خصوصی و . 8
و  مهم  مباحث  از  افراد   شخصی  اطالعات 
چالش برانگیز د ر فضای سایبر است. د ولت 
فد رال آلمان د ر سال )1998( قانون حمایت 
از حریم شخصی کود کان د ر فضای اینترنت 
را تصویب کرد . به موجب این قانون، هنگام 
کسب اطالعات توسط وب سایت ها از ورود  
نوجوانان و کود کان زیر 18 سال بد ون اطالع 
و اجازه والد ینشان ممانعت به عمل می آورد  

)هارپر، 2002: 436 - 437(.
کاستلز د ر سال )1995( هنگام تألیف کتاب 
ظهور جامعه شبکه ای، )زمانی که هنوز فضای 
مجازی قد رت ابررسانه ای خود  را به رخ جهان 
نکشید ه بود ( تکنولوژی د یجیتال، اساس جامعه 
مجازی را این چنین توصیف می کند ؛ »وقتی 
انواع  بسته بند ی  د یجیتال  تکنولوژی  بعد ها 
مختلف پیام ها، از جمله صد ها تصاویر و د اد ه ها 
را امکان پذیر ساخت، شبکه ای ایجاد  شد  که 
می توانست همه انواع نماد ها را بد ون استفاد ه 
شمولی  جهان  کند .  منتقل  کنترل  مراکز  از 
زبان د یجیتال و منطق کامال شبکه ای سیستم 
ارتباطی زمینه های تکنولوژیک ارتباط افقی و 
جهانی را فراهم کرد . عالوه بر این معماری این 
تکنولوژی شبکه ای به گونه ای است که سانسور 
یا کنترل آن بسیار د شوار است. تنها راه کنترل 
شبکه وارد  نشد ن به آن است، و مباد رت به این 
عمل برای هر سازمان یا نهاد ، وقتی این شبکه 
فراگیر شود  و همه انواع اطالعات را د ر سراسر 
جهان انتقال د هد ، معاد ل است با پرد اخت یک 

تاوان گزاف« )کاستلز، 1380: 408(.
قد رت د ر فضای سایبر

مبحث  آغاز  د ر  است  الزم  که  مهمی  نکته 
قد رت به آن اشاره کنم، مفهوم مورد  نظر ما از 
واژه قد رت د ر این مقاله است. وقتی از قد رت 
سخن می گوییم »منظور ما به کاربرد ن زور به 
معنای اعمال خشونت فیزیکی نیست؛ منظور 
ما از قد رت د ر این بحث قد رت کنترل اذهان 

7 Privacy Information
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و اعمال انسان ها است«. منظور از کنترل نیز 
کنترل متقابل میان مقامات د ولتی و نیز میان 
 .)369  :1391 )عامری،  است  مرد م  و  آنان 
»ارگانسگی«1 د ر کتاب سیاست جهان د رباره 
قد رت چنین می گوید : قد رت پد ید ه ای همه گیر 
و جهان شمول است، زیرا د ر هر رابطه ای سیما 
و جنبه ای از قد رت به  چشم می خورد  و موضوع 
مطالعه سیاست د ر واقع تحقیق و بررسی این 

سیما و جنبه است )همان: 371(. 
تعریف قد رت

تعریف های  سیاسی  ــوزه  ح پژوهشگران 
گوناگونی از قد رت ارائه کرد ه اند  که د ر زیر به 
وبر2«:  اشاره می شود  »ماکس  آن ها  از  برخی 
»قد رت امکان خاص یک عامل )فرد  یا گروه( 
به خاطر د اشتن موقعیتی د ر روابط اجتماعی 
است، که بتواند  گذشته از پایه اتکای این امکان 
کار  به  مقاومت  با وجود   را  اراد ه خود   خاص، 
بند د « از منظر پوالنزاس3 »توانایی یک طبقه 
عینی  خاص  منافع  تحقق  برای  اجتماعی 
خود  همان قد رت است«. هانا آرنت4 »قد رت 
اتفاق عمل  و د ر  برای عمل  آد می  توانایی  را 
را  قد رت  »نای، 1390«  و  می د اند «  گروه  با 
توانایی تأثیرگذاری بر رفتار د یگران یا اعمال 
نفوذ بر د یگران با هد ف تغییر اراد ه و رفتار آنان 
د ر جهت د ستیابی به اهد اف مورد  نظر تفسیر 
عصر  د ر  قد رت  تشریح  برای  »نای«  می کند . 
اطالعات از مفهوم انتشار قد رت کمک گرفته 

است )سیف پور، 1393: 60 - 48(.
سیاسی  قد رت  از  »منظور  مورگنتا  نظر  از 
متقابل  روابــط  د ر  کنترل  وجــود   به  اشــاره 
د ارند گان اقتد ار عمومی و میان اقتد ار عمومی 
قد رت  د یگر،  عبارت  به  است«.  مرد م  عامه  و 
همان»توانایی انسان بر ذهن ها و اعمال د یگران 

است« )عالم، 1380: 89(.
»گید و فیشر«5 و »رود لف اشتاین متز«6 آلمانی، 

1 Organski

2 Max Webber

3 Nicos Poulantzas

4 Hanna Aarnett

5 Guido Fisher

6 Rudolf Steinmetz

»نیکوالس اسپایکمن«7 آمریکایی و »پرکینز«8 
انگلیسی از جمله کسانی هستند ، که د ر تشریح 
موضوع قد رت به عناصر متعد د ی اشاره کرد ه اند  
که د ر برخی از د ید گاه های آن ها اشتراک نظر 
وجود  د ارد . نکته حائز اهمیت د ر این اشتراک 
نظر، وجود  عناصری است که امروزه از عوامل 
روابط  و  د اخلی  سیاست  د ر  قــد رت  عمد ه 
بین المللی د ولت ها به شمار می رود . این عناصر 
عبارت هستند  از: امکانات صنعتی، پیشرفت های 
پیشرفت های  اقتصاد ی،  پیشرفت های  فنی، 
از  یکی  فنی.  د انش  سطوح  و  تکنولوژیکی 
جامع ترین تعاریف د رباره قد رت را »مورگنتا« 
ارائه کرد ه است. مورگنتا موقعیت جغرافیایی، 
آماد گی  صنعتی،  امکانات  طبیعی،  امکانات 
نظامی، جمعیت، خلق خوی ملی روحیه ملی، 
کیفیت د یپلماسی و چگونگی حکومت را عناصر 
تشکیل د هند ه قد رت توصیف می کند . به عقید ه 
وی؛ تکنولوژی با فناوری، که سیمای برجسته 
عصر کنونی است، اصطالح پرد امنه ای است که 
تنها آهن و پوالد  و ابزار مکانیکی را د ربرنمی گیرد ، 
بلکه به معنی د انش انباشته ای از هنر و فن است 
که چگونگی تولید  و بهره برد اری د ر همه رشته ها  
را شامل می شود . امروزه تکنولوژی به اند ازه ای 
بر تمام شئون زند گی بشر اثر گذاشته است که 
حیات اجتماعی ناچار است، خود  را با مقتضیات 
آن تطبیق بد هد . مورگنتا پیشرفت تکنولوژی 
د ر د و حوزه جنگی و وسایل ارتباطی پیشرفته 
را عامل توسعه همه جانبه صنایع سنگین و 
عنصری کامال ضروری برای قد رت ملی قلمد اد  

می کند  )عامری، 1391: 399 - 397(.
»جوزف نای9« قد رت وابسته به فضای سایبری 
را یکی از مهم ترین زمینه های جد ید  د ر سیاست 
جهانی می د اند  و آن را این گونه تعریف می کند  
»قد رت سایبری توانایی به د ست آورد ن نتایج 
منابع  از  استفاد ه  از طریق  د اد ه شد ه  ترجیح 
د امنه  د ر  اطالعات  با  ارتباط  د ر  الکترونیکی 
سایبری است« )نای، 2010: 4(. نای معتقد  

7 Nicholas j Spykman  

8 Perkins

9 Joseph Nye
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قد رت  از  د ر عصر جد ید   قد رت  مفهوم  است 
سخت به سمت قد رت نرم د ر حال تغییر است 
و رسانه ها به ویژه فضای سایبر مهم ترین ابزاری 
است که د ولت ها بایستی برای اجرای اهد اف 

خود  د ر حوزه روابط بین الملل به کار بگیرند .
این معنا هستند   از قد رت مؤید   تعاریف فوق 
که قد رت برای تبلور یافتن به د و شرط اساسی 
گروه ها،  افراد ،  وجود   نخست:  است.  نیازمند  
سازمان ها و کشورهای گوناگونی که د ارای روابط 
و مناسبات مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصاد ی 
هستند . و د وم: یکی از طرف های این روابط و 
مناسبات قاد ر باشد  رفتار طرف مقابل را تحت 
تأثیر قرار د هد . اصوال تالش برای د ست یابی به 
قد رت از ویژگی های مشترک جوامع د اخلی و 
بین المللی است. مورگنتا عقید ه د ارد  که قد رت 
رابطه ای ذهنی است میان کسانی که آن را به 
کار می برند  و آن هایی که د ر معرض این عمل 
قرار می گیرند . قد رت برای د سته اول این امکان 
را فراهم می کند  که از راه نفوذ به افکار د سته د وم 
اعمال و رفتار آن د سته را تحت تأثیر قرار د هند . 
د سته اول برای ایجاد  چنین نفوذی به اقد اماتی 
از قبیل ترغیب، تهد ید  و اعمال زور و نظایر آن 
متوسل می شوند  و افراد  د سته د وم نیز به خاطر 
عواملی چون انتظار نفع، ترس از زیان و خسارت، 
با احترام یا محبت به فرد  )یا رهبر( و ابراز وفاد اری 
به نهاد های سیاسی یا جز آن )که غالبا د سته اول 
د ر آن ها به وجود  آورد ه اند ( قد رت و عوارض آن 
را می پذیرند  )عامری، 1391: 375(. د ر تبیین 
اهمیت  از  امنیت  واژه  به  توجه  قد رت  مفهوم 
زیاد ی برخورد ار است؛ زیرا د ر قبض و بسط حوزه 
قد رت نقش مؤثری ایفا می کند . قد رت و امنیت 
د و مفهوم کامال وابسته به هم هستند  و کمتر 
اند یشمند ی است که منکر وابستگی های این 
د و حوزه با هم باشد . »تحول د ر مفهوم قد رت 
و منابع وابسته به آن تغییر د ر مفهوم امنیت و 
تحوالت وابسته به آن را به د نبال د اشته است. د ر 
عصر جد ید  و به د نبال انقالبی که د ر اطالعات 
روی د اد ه به نظر می رسد  بار د یگر منابع قد رت 
د ر کشورها با د گرگونی عمیق مواجه شد ه که به 
تبع خود  مفهوم امنیت را د چار تحوالتی کرد ه 

است« )روزنا و د یگران، 1387: 98(.

مبانی نظری
»تافلر« پیش بینی کرد ه بود ؛ میزان د سترسی به 
اطالعات و کنترل آن، اساس قد رت د ر هزاره 
سوم را تشکیل می د هد . نتایج مطالعه پد ید ه های 
مختلف نشان می د هد ، تمامی رخد اد های جوامع 
بشری، اعم از نوآوری ها، اختراعات، پیشرفت ها، 
حوزه های  د ر  مختلف  تحوالت  و  منازعات 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ی، اغلب از 
زیرساخت نظری برخورد ارند ، که از آن به عنوان 
فلسفه، علت یا مبنای خلق پد ید ه های موجود  
یاد  می کنیم. فضای مجازی با ویژگی هایی که 
برای آن برشمرد یم، محلی مناسب برای تبلور 
د وباره تمامی وقایع، روید اد ها و تحوالت واقعی 
بیرونی د ر فضایی نامحسوس است. روند  رشد  
فضای  فیزیکی  ساختار  گام  به  گام  توسعه  و 
افراد ،  فزایند ه  اما  تد ریجی  رویکرد   و  مجازی، 
سازمان ها، ملت ها و د ولت ها برای فعالیت د ر 
این فضا نمایان گر تغییر ساختار قد رت د ر عرصه 

د اخلی و خارجی است. 
رویکرد های  توجه  مورد   همواره  قد رت  مقوله 
مختلفی د ر روابط بین الملل بود ه است. هر یک 
از این رویکرد ها بر اساس نگاه خاص خود  به 
مسائلی همچون قد رت، منافع ملی، ساختار، 
نظام بین الملل و مانند  آن ها به بررسی امنیت 
مفهوم  د ر خصوص  یافته ها  پرد اخته اند .  ملی 
فضای  د ر  قد رت  که  می د هد   نشان  قد رت 
مجازی همانند  قد رت د ر فضای واقعی تحت 
آرمان گرایی  و  واقع گرایی  نظیر  مکاتبی  تأثیر 
بود ه و د ید گاه های اند یشمند ان نیز د ر رویکرد  
واحد های سیاسی، افراد ، سازمان ها و گروه ها به 
فضای سایبر و استفاد ه از ابعاد  مختلف قد رت 

د ر روابط بین الملل نقش د اشته است. 
از د وران جنگ جهانی اول تاکنون، د و مکتب 
عمد ه بر مطالعه روابط بین الملل تأثیر زیاد ی 
د اشته است: یکی مکتب اید ه آلیسم و د یگری 
مکتب  »بنیان گذار  است.  رئالیسم  مکتب 
اید ه آلیسم کانت است. او معتقد  بود  ذات انسان 
به خیر و نیکی سرشته شد ه است. و پیشنهاد  
می کرد  برای جلوگیری از بروز جنگ، تأسیس 
سازمان های بین المللی که عملکرد شان مبتنی 
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مکتب،  این  است.  ضروری  باشد ،  اخالق  بر 
زایید ه  یا  خاص،  وضعیتی  معلول  را  جنگ 
ساختار جامعه ملی و جامعه بین المللی می د اند  
تغییر  این وضع خاص  اگر  و عقید ه د ارد  که 
کند  یا نواقص آن برطرف گرد د  جنگ نیز از 
میان خواهد  رفت. د ر مقابل، اید ه آلیست ها یا 
خوب،  خود   سرشت  د ر  را  بشر  آرمان گرایان 
خیرخواه و خواستار صلح و صفا می پند ارند  و 
عقید ه د ارند  که با گسترش نهاد های صحیح 
انتخاب رهبران د موکراتیک و صلح  سیاسی، 
د وست و ایجاد  محیطی مساعد  می توان جنگ 

و ستیز را ریشه کن کرد « )کرد ی، 1393(.
اید ه آلیست ها د ر صحنه جهانی معتقد  به رعایت 
اصول اخالقی و موازین حقوق بین الملل و تقویت 
سازمان های بین المللی هستند . و د ید گاه های 
مارکسیستی،  برد اشت  قالب چهار  د ر  را  خود  
طرفد اران حکومت جهانی، طرفد اران خلع سالح 
عمومی، و انترناسیونالیست ها د نبال می کنند . 
بر اساس د ید گاه مارکسیستی، قد رت د ر نظام 
ثروت،  ناعاد النه  توزیع  محصول  سرمایه د اری 
موجد  تضاد  طبقاتی و علت اصلی بروز جنگ ها 
و ستیزه ها قلمد اد  می شود . د ید گاه مارکسیستی، 
انتقال قد رت از نظام سرمایه د اری کاپیتالیستی به 
نظام سوسیالیستی حول محور جامعه بی طبقه را 

عامل پیشگیری از بروز جنگ می د اند .
 طرفد اران جامعه جهانی، بر ایجاد  کانون قد رتی 
یگانه و قوانین بین  المللی تأکید  د ارند . بر اساس 
این د ید گاه ترکیب ملت ها و پیروی از قوانین 
واحد  بین المللی به طوری که همه نظام های 
عامل  باشند ،  آن  از  پیروی  به  ملزم  سیاسی 
بازد ارند ه جنگ میان کشورها است. طرفد اران 
خلع سالح عمومی، افزایش قد رت با استفاد ه از 
گسترش تسلیحات نظامی را به عنوان ابزاری 
برای جنگ و مانع صلح و ثبات عنوان می کنند  
و معتقد ند  با حذف سالح به طور طبیعی عامل 
د ر  به صلح  امید   و  یافته  کاهش   بروز جنگ 

سطح بین الملل افزایش خواهد  یافت.
فعال ترین گروه اید ه آلیست ها، انترناسیونالیست ها 
د ر  صلح  حفظ  برای  د ارند   اعتقاد   و  هستند  
یک  به  قد رت  انتقال  نیازمند   جهانی  سطح 
سازمان بین المللی پرقد رت هستیم. سازمانی 

متحد   ملل  سازمان  و  ملل  جامعه  از  که 
پرقد رت تر باشد . که د ر این صورت تمام عوامل 
برهم زنند ه صلح و ایجاد  اختالفات بین المللی از 
میان خواهد  رفت. اما واقع گرایان معتقد  هستند  
د ر سطح د اخلی مسئله ای به نام امنیت وجود  
ند اشته و امنیت صرفا د ر سطح بین الملل معنی 
می یابد . د ر واقع امنیت ملی نزد  آنان چیزی جز 
امنیت بین المللی نیست و د ر این راستا ناامنی 
ویژگی بارز نظام بین الملل محسوب می شود  

)عبد اهلل خانی، 1382: 70(.
 از نظر واقع گرایان نبود  امنیت اصلی ترین مسئله، 
قد رت مهم ترین ابزار، د ولت مهم ترین بازیگر و 
عرصه  د ر  ناامنی  بروز  جلوه  بارزترین  جنگ 
 .)731  :1386 فام،  )یزد ان  است  بین المللی 
واقع گرایان د ولت ها را بازیگران اصلی قد رت د ر 
نظام بین الملل قلمد اد  می کنند  و آن ها را مرجع 
)عبد اهلل خانی، 1382:  امنیت می د انند   ایجاد  
لیبرالیسم  د ید گاه  طرفد اران  مقابل  د ر   .)83
د ر  »آنارشی«1  قبول  وجود   ضمن  کالسیک 
عرصه بین المللی براین باور هستند  که صلح، نه 
به موازنه قد رت و تسلیح هرچه بیشتر کشورها 
بلکه از طریق گسترش حکومت های د مکراتیک 
د ر جهان میسر است. نئولیبرالیسم نهاد گرا نیز 
به عنوان یکی از شاخه های لیبرالیسم، همانند  
واقع گرایی به وجود  آنارشی د ر عرصه بین الملل 
اذعان د ارد  و آن را عاملی برای به خطر اند اختن 
امنیت و صلح بین الملل قلمد اد  می کند . و بر این 
باور است که برای ایجاد  امنیت و حفظ صلح باید  
رفتار د ولت ها، مهار و به آن ها لگام زد ه شود  و 
این کار با ایجاد  سازمان ها و رژیم های بین المللی 
میسر است )خلیلی پور، 1390: 178 - 177(. 
طرفد اران رویکرد  سازه انگاری ضمن رد  ماهیت 
آنارشیک نظام بین المللی، هویت را به عنوان 
د ستورالعمل وارد  بررسی های امنیتی و سیاست 
خارجی د ولت کرد ند . د ر این چارچوب د ولت ها 
بر اساس هویت شان، د شمنان، رقبا و د وستان 
خود  را د رک می کنند  و د ر این فرایند ، هویت 
خود  را تعریف می کنند . بر این اساس امنیت بر 
وضعیت ماد ی بیرونی د اللت ند ارد ، بلکه مفهومی 

1  Anarchy
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اجتماعی، بیناذهنی و معنایی است که د ر فرایند  
اجتماعی برساخته شد ه و قوام می یابد . توجه 
به امنیت انسانی به عنوان مرجع نهایی امنیت 
و گرایش به مفاهیم جهان شمول د ر امنیت 
جهانی از ویژگی های نظریه سازه انگاری است 
)یزد ان فام، 1386: 737(. د ر حوزه واقع گرایی، 
شبکه های  ایجاد   د ر  لیبرال  د ولت های  نقش 
ارتباطی و به کارگیری آن د ر خد مت اهد اف 
نظامی و کنترل د ولت ها و ملت ها د ر سه د هه 

اخیر کامال آشکار است. 
به نظر می رسد  تعاریف و رویکرد های مربوطه 
د ر حوزه قد رت و امنیت نتوانسته اند  تعریف و 
تحلیلی جامع از این د و مؤلفه ارائه نمایند . د ر 
د و د هه اخیر نیز با ورود  این مباحث به فضای 
سایبر، شاهد  خلق تهد ید های مشابه د ر این فضا 
بود ه ایم. د ر عصر اطالعات تحرک و جابجایی 
د اد ه ها عموما بر جریانی سیال د ر بستر فضای 
مجازی استوار است، و برخالف فضای واقعی که 
مفهوم فضای جغرافیایی تهد ید  د ارای تعریفی 
روشن و چارچوبی مشخص بود ه و از اهمیت 
زیاد ی برخورد ار است؛ د ر فضای مجازی، فاقد  
معنا و تعریفی د قیق است و هر روز بر د امنه 
و گسترد گی منابع تهد ید کنند ه آن نیز افزود ه 

می شود .
د ر رهیافت معتقد ان به جامعه جهانی که مرحله 
اید ه آلیسم2،  )رئالیسم1،  نظریه  چهار  تکاملی 
جهانی4(  جامعه  نظریه  و  انترناسیونالیسم3 
به شمار می رود  و به نظر می رسد  تحت تأثیر 
نقش  و  اطالعات  و  ارتباطات  عصر  تحوالت 
عرصه  د ر  ارتباطی  نوین  فناوری های  بی بد یل 
روابط د اخلی و خارجی د ولت ها شکل گرفته 
است، »بازیگران عمد ه د ر عرصه روابط بین الملل 
به صورت افراد  و گروه هایی تلقی می شوند  که 
د ر ورای مرزهای ملی خود  با یکد یگر پیوند هایی 
د ارند . بد ین طریق تماس های بین کشوری و 
روابط اید ئولوژیک، فرهنگی و اقتصاد ی به اند ازه 

1  Realism

2  Idealism

3  Internationalism

4  Global social theory

روابطی که مبتنی بر قد رت باشد ، حائز اهمیت 
است. بر این اساس بازیگران غیر حکومتی مانند  
شرکت های  کارگری،  بین المللی  اتحاد یه های 
و سازمان های  رسانه های گروهی  چند ملیتی، 
قرار  توجه  مورد   د ولت ها  همچون  انقالبی 

می گیرند « )قوام: 301 و 302(. 
به  با  تافلر«5  »الوین  که  است  زمانی  د یر 
د انایی«  »رزمند گان  ترکیبی  واژه  کارگیری 
سعی کرد  توانایی سلول های خاکستری مغز را 
جایگزین مناسبی برای قد رت بازوان سربازان 
جنگ معرفی کند  )نظامی پور، 1391: 5(. او 
تأکید  می کند  که د ر جنگ د انایی استفاد ه از 
تمامی امکانات فنی، حیله های نظامی، عملیات 
فیزیکی  تخریب  الکترونیکی،  جنگ  روانی، 
انگیزه ها،  بر هیجانات،  تأثیرگذاری  برای   ... و 
استد الل عینی و سرانجام رفتار حریف است 
)تافلر، 1372: 197(. طرح این فرضیه باعث 
د ر  گذشته  پاراد ایم های  از  بسیاری  که  شد  
زمینه قد رت جابجا شود . با ظهور فناوری های 
و  ارتباطی  شبکه های  توسعه  و  اطالعات 
اطالعات و به عنوان مهم ترین مواد  خام این 
عرصه جایگزین فضای سایر سرمایه ها شد . به 
گونه ای که می توان اد عا کرد  قد رت د ر حال 
عبورکرد ن از کشور غنی از سرمایه به کشور 

غنی از اطالعات است )نای: 1387: 131(.
از آنجا که د ر جامعه اطالعاتی د انش و آگاهی 
از جایگاه ویژه ای برخورد ار است و محور تمام 
تحوالت اجتماعی، اقتصاد ی، سیاسی محسوب 
فرایند   رشد   به  رو  حرکت  شاهد   می شود  
تأثیرگذاری اطالعات بر جامعه بشری به ویژه 
از طریق شبکه های اطالع رسانی هستیم. برای 
مثال: تبد یل پاراد ایم محصول محوری به پاراد ایم 
و  متحد ه  ایاالت  د ر سازمان های  تأثیرمحوری 
سایر کشورهای همسو با آن، تحت تأثیر فضای 
فناوری های  پیشرفت  از  ناشی  قد رت  توسعه 
ارتباطی و اطالعاتی است که هماهنگ با فرضیه 
آمریکایی-  بین المللی  سیاست  الگوی  برتری 
غربی و با هد ف کنترل و هد ایت سرمایه های 
انسانی اعم از منابع و مخاطبان جهانی به سمت 

5		Alvin	Toffler
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و سوی اهد اف مورد  نظر طراحی و اجرا می شود  
)نظامی پور، 1391: 6(.

فضای سایبر و قد رت نرم
نظام  د ر  قد رت  رایج  د سته بند ی های  از  یکی 
نرم است.  سیاسی تقسیم قد رت به سخت و 
د ر علوم سیاسي و نظامي جنگ نرم، متراد ف 
با اصطالحات بسیاري است. د ر علوم نظامي از 
واژه هایي مانند  جنگ رواني یا »عملیات رواني«1 
استفاد ه مي شود  و د ر علوم سیاسي مي توان به 
واژه هایي چون »براند ازي نرم«2، »تهد ید  نرم«3، 
رنگارنگ«5  انقالب  و»  مخملین«4  »انقالب 
اشاره کرد . د ر این جنگ، هد ف تحمیل اراد ه 
و »نیت گروهي«6 بر گروه د یگر بد ون استفاد ه 
از راه هاي نظامي است. اصوال جنگ هایي که د ر 
آن از وسایل و اد وات نظامي استفاد ه مي شود ، 
از  که  نبرد هایي  عنوان »جنگ سخت«7 و  به 
فرهنگي  و  فکري  کاالهاي  و  اد وات  وسایل، 
یاد   نرم«8  به عنوان »جنگ  استفاد ه مي شود ، 
مي شوند . د ر اد بیات غرب به جنگ نرم، »قد رت 
نرم«9 یا» قد رت هوشمند «10 نیز گفته مي شود ؛ 
اصطالحي برگرفته از »جوزف ناي«11 نویسند ه 
 )1989( سال  د ر  هاروارد   د انشگاه  آمریکایي 

1  psychological warfare

2  soft subversion

3  soft threat

4  velvet revolution

5  colorful revolution

6  group will

7  Hard War

8  Soft War

9  Soft Power

10 smart power

11 Joseph S. Nye, Jr

جوزف ناي، بنیان گذار تئوري »لیبرالیسم نو«12 
»قد رت  عنوان  تحت   )2004( خود   کتاب  د ر 
نرم«13 معتقد  است »قد رت سخت«14 یا جنگ 
سخت بر »اجبار«15 و قد رت نرم بر »اقناع«16 
استوار است. او برخالف بعضي از صاحب نظران، 
اقتصاد  و د یپلماسي را زیرمجموعه قد رت سخت 
قرار د اد ه و تنها از »رسانه«17 به عنوان قد رت نرم 
نام برد ه است. از این رو، جنگ نرم یا »جنگ 
است که  بسیار جد ید ي  مقوله  رسانه اي«18 از 
از مطرح شد ن آن د ر سطح روابط بین الملل، 
زمان زیاد ي نمي گذرد . استفاد ه از رسانه ها براي 
»تضعیف کشور هد ف«19، بهره گیري از توان و 
»ظرفیت رسانه ها«20 به منظور د فاع از »منافع 
ملي«21، بنیاد ي ترین تعریف از جنگ رسانه اي 

به شمار مي رود  )نقبایی، 1387(.
»جوزف ناي« د ر تاریخ 20 ژوئن )2010( طي 
سخناني د ر شوراي انگلستان د ایره جنگ نرم 
را تأثیرگذاري بر »قلب ها و اذهان« ذکر کرد  
و قد رت را توانایي اثرگذاري بر د یگران براي به 
د ست آورد ن پیامد  مطلوب د انست. وی د ر اد امه 
به د یپلماسی عمومی برای اجرای بهتر قد رت نرم 
اشاره می کند  و می گوید  د ر عصر اطالعات، قد رت 
به طور گسترد ه اي تقسیم شد ه و د ر مقایسه با 

12 Neoliberalism

13 Soft power

14 hard power

15 coercion

16 persuasion

17 broadcast

18 media war

19 target country

20 media capacity

21  national interest

نمود ار 3. مد ل مفهومی و نظری تحقیق

انتخاب شناختی 
برنامه ها از سوی 

مخاطبان

ترجیحات
رسانه ای
 مخاطبان

سبک آمرانه
سبک لیبرال

سبک مسئولیت 
اجتماعی

سبک توسعه گرا
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گذشته از حالت سلسله مراتبي آن کاسته شد ه 
ارتباطات د و  بد ین معني است که  این  است. 
طرفه د ر بسیاري از موارد  به طور قابل توجهي 

اثرگذارتر از فرمان د هي است )مشرق نیوز(.
د ر علوم سیاسی قد رت و امنیت د و مفهوم کامال 
وابسته به هم هستند  و به جرأت می توان گفت: 
نمی توان اند یشمند ی را د ر این عرصه یافت که 
وابستگی این مفاهیم را به یکد یگر رد  کند . د ر 
عصر جد ید  و به د نبال انقالبی که د ر اطالعات 
رخ د اد ه است، به نظر می رسد  بار د یگر قد رت 
د ر کشورها با د گرگونی عمیق مواجه شد ه است. 
همان گونه که فرانسیس بیکن چهار قرن پیش 
نوشت اطالعات قد رت است، انقالب اطالعات 
د ر  فناوری  سریع  پیشرفت های  معنای  به  را 
عرصه رایانه ها، ارتباطات و نرم افزارها می د انیم 
که با خود  کاهش چشمگیر هزینه پرد ازش و 
انتقال اطالعات را به همراه آورد ه است )روزنا و 
د یگران، 1387: 98(. د ر واقع قد رت د ر فرایند  
توسعه خود  همگام با انقالب اطالعات به ویژه 
شد   مواجه  جد ید ی  حوزه  با  اینترنت  ظهور 
که تحت عنوان قد رت نرم د ر فضای مجازی 

شناخته می شود .
 با آغاز قرن بیستم منابع قد رت تغییر کرد ند  و 
ساختارها و عناصر قد رت قرن نوزد هم و ماقبل 
آن که بر عناصری چون میزان سلطه بر د ریاها 
و خشکی ها، میزان جمعیت، وسعت مرزها و 
بود  د ر معرض تغییری  نیروی نظامی استوار 
د ائمی قرار گرفت. با آغاز جنگ سرد ، عامل و 
منبع قد رت برای د و قد رت مسلط د ر این د وره، 
توسعه صنایع و تجارت جهانی، رشد  اقتصاد ی 
صنایع  د ر  توسعه  سنگین،  صنایع  ارتقای  و 
د ائمی  تسلیحاتی  رقابت  و  فضایی  و  هوایی 
ابرقد رت  د و  رهبری  تحت  اید ئولوژی های  و 
یعنی سرمایه د اری لیبرال و کمونیسم بود . با 
اختراع کامپیوتر و توسعه ریز تراشه و انقالب 
الکترونیک که  اطالعات و صنایع  فناوری  د ر 
از د هه )1960( و )1970( شروع و به تد ریج 
به  میالد ی   )2000( و   )1990( د هه های  د ر 
و  مزایا  ملموس  به صورت  و  اوج خود  رسید  
نواقص د و مکتب مسلط نیمه د وم قرن بیستم 
آشکار گرد ید . انقالب اطالعات بر ویژگی ها و 

شاخص های اتحاد  جماهیری شوروی سابق اثر 
گذاشت. د ر عرصه تجاری نیز مسابقه تجاری 
عظیمی به راه افتاد  و د ر رقابت عرصه های رایانه 
و ارتباطات د وربرد  و تراشه ها، بین شرکت های 
آمریکایی و ژاپنی رقابت سنگینی د ر گرفت که 
حاصل آن پشت سر گذاشتن د نیای کمونیست 
برخی   .)248  :1385 پاپ،  و  )آلبرس  بود  
ناظران معتقد  هستند  که منابع قد رت عموما 
تد ریج  به  که  معنی  بد ین  تغییرند ،  حال  د ر 
عنوان  به  نظامی  نیروی  روی  کمتری  تأکید  
منبع قد رت صورت می گیرد . امروزه د ر ارزیابی 
فناوری،  همچون  عواملی  بین المللی،  قد رت 
بیشتری  اهمیت  اقتصاد ی  رشد   و  آموزش 
یافته و د ر همین حال اهمیت جغرافیا  و مواد  
خام کاهش یافته است. با نگاهی به مؤلفه های 
قد رت د ر قرون گذشته روشن می شود  که د ر 
هر د وره، منابع متفاوتی از قد رت به میزان کم 
تاریخی  فرایند   کرد ه اند .  نقش آفرینی  زیاد   یا 
هیچگاه  قد رت  می د هد ،  نشان  قد رت  پد ید ه 
امروز  د نیای  د ر  و  است  ند اشته  ایستا  حالت 
نیز همچنان تغییرات را تجربه می کند  )نای، 

.)98 :1387

جد ول 1. منابع عمد ه قد رت از نظر »روزنا جیمز«1 
د ر سد ه های گذشته )روزنا، 1390: 182(.

منابع عمد ه قد رت د ر قرون 16 تا 21

قرن شانزد هم
شمش طال، تجارت استعماری، 

ارتش های متشکل از سربازان مزد ور، 
پیوند  سیاسی سلسله های پاد شاهی

تجارت و بازارهای سرمایه، حمل و قرن هفد هم
نقل و نیروی د ریایی

جمعیت، کشاورزی، صنعت مناطق قرن هجد هم
روستایی، د ستگاه د ولتی، ارتش

قرن نوزد هم
ظرفیت صنعتی، همبستگی سیاسی، 
امور مالی و اعتباری، نیروی د ریایی، 

هنجارهای لیبرالی، جغرافیا

قرن بیستم
بزرگی اقتصاد  ملی، پیشتازی د ر 
حوزه علمی و تکنیکی خصوصا 

فیزیک هسته ای، ائتالف ها، رژیم های 
بین المللی

1 Rozena James
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قرن بیست و یکم
فناوری اطالعات و توانایی اطالعاتی، 

شبکه های جهانی، ارتباطات، 
شرکت های چند  ملیتی

همان طور که گفتیم قد رت و امنیت ملی از 
هم قابل تفکیک نیستند . د ر روابط بین المللی 
قد رت و امنیت الزم و ملزوم یکد یگر هستند  و 
اصوال نیاز به امنیت است که د ستیابی به قد رت 

را توجیه می کند .
امنیت سایبری همان حفاظت از زیرساخت های 
اطالعاتی مهم، فرایند ها و محتوای آن تعریف 
عصر  د ر  »وایز، 2001«  گفته  به  است.  شد ه 
حاضر یکی از مهم ترین بخش های قد رت ملی از 
قد رت اطالعات برمی خیزد  و امنیت و حفاظت 
اطالعات یکی از مهم ترین بخش های امنیت 
ملی به شمار می رود . امروزه حجم و گسترد گی 
تهد ید ها به حد ی است که د ولت آمریکا برای 
اولین بار د ر تاریخ اعتراف کرد ه است، نمی تواند  
به تنهایی از زیرساخت های اطالعاتی حمایت 
کند ، نمی تواند  ارتش و نیروی د ریایی به اند ازه 
کافی بزرگ را برای حمایت از تمام خطوط ملی 
یا شبکه های کامپیوتری شهروند ان آمریکایی 

به خد مت بگیرد  )رکن آباد ی، 1390: 186(.
گسترش قد رت د ر فضای سایبر

قد رت  مؤلفه های  سایبر:  فضای  و  د ولت 
د ولت د ر فضای سایبر

و حاکمیت  الکترونیکی  کاربرد  شبکه های   .1
نظامی

از  یکی  »وستفالیایی«1،  حاکمیت  نظام  د ر 
مهم ترین مؤلفه های حاکمیت د ولت ها، کنترل 
انحصاری آن ها بر ابزارهای نظامی و خشونت 
ابزار های  بر  د ولت ها  انحصار  بود .  سازمان یافته 
مهم ترین  از  سازمان یافته  خشونت  و  نظامی 
بر حاکمیت سرزمین  مؤلفه های تعریف شد ه 
ملی به شمار می رفت. د ر حال حاضر یکی از 
مهم ترین ابزارهای مورد  استفاد ه د ولت ها د ر عصر 
حاضر به کارگیری شبکه های الکترونیکی است. 
معروف ترین کاربرد ی که شبکه های الکترونیکی 
د ر حوزه های نظامی د ارند  جنگ اطالعاتی است. 

1  westphalian

به  مستقیم  طور  به  اطالعاتی  جنگ  تکوین 
پیشرفت سریع د ر فناوری های اطالعاتی جد ید  
مانند  شبکه های الکترونیکی د ر د و د هه اخیر 

وابسته است )صد قی، 1380: 192(.
2. شبکه های الکترونیکی حاکمیت سیاسی

سیاسی  مؤلفه های  مهم ترین  از  مورد   د و 
د ولت ها مراقبت و کنترل د ولت بر فضا و قلمرو 
کشور و د یگری اختیار حقوق تد وین و اجرای 
قانون است. مهم ترین کاربرد ی که شبکه های 
الکترونیکی د ر این زمینه فراهم می کنند ، ایجاد  
جامعه یا اجتماع مجازی است. جوامع مجازی 
اطالق  الکترونیکی  اجتماعی  تجمع های  به 
افراد ی  همان  یا  کاربران  ازسوی  که  می شود  
که به شبکه های مجازی د سترسی د ارند  برای 
حوزه های  د ر  بلند  مد ت  و  کوتاه مد ت  اهد اف 
مختلف ایجاد  می شود . جوامع مجازی می تواند  
برای هر منظوری شکل بگیرد . جوامع مجازی 
سکونت گاه ها و زینت گاه های اجتماعی جد ید ی 
هستند  که بد ون د اشتن شکل و تجلی فیزیکی 

د رون شبکه فعالیت می کنند  )همان: 197(.
3. شبکه های الکترونیک، حاکمیت اقتصاد ی

اقتصاد ی  حاکمیت  مؤلفه های  مهم ترین 
د ولت ها کنترل بر نظام مالی و توان آن برای 
مالیات بستن و مالیات ستانی است. شبکه های 
الکترونیکی د و کاربرد  مهم د ر سپهر اقتصاد ی 
الکترونیکی  بانک د اری  و  الکترونیکی  تجارت 
را امکان پذیر می کنند  )همان: 186(. از طرف 
د یگر امروزه امور زند گی اجتماعی و سیاسی 
و  رفته  فراتر  ملی  مرزهای  حد ود   از  بیش 
توانایی های د ولت ملی برای اد اره و ساماند هی 
فرایند های  است.  شد ه  کمتر  امور  گونه  این 
امر  د ر  را  د ولت ها  توانایی های  شد ن  جهانی 
نظارت، کنترل و سانسور به میزان چشم گیری 
کاهش د اد ه است. به عبارتی، بازسازی شد ن 
فضا د ر زمان و فضامند  شد ن زند گی اجتماعی، 
هرگونه مرز و بستر، به ویژه اجتماعی و فرهنگی 
را نفوذناپذیر کرد ه و سانسور و کنترل و انحصار 
را بسیار د شوار و حتی ناممکن ساخته است 

)گل محمد ی، 1384(.
د یپلماسی و فضای سایبر

را  د یپلماسی  د ور  چند ان  نه  گذشته ای  د ر 
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می نامید ند .  پاد شاهان  اختصاصی  ورزش 
تشریفات و پروتکل ها سیطره ای همه جانبه بر 
مناسبات د یپلماتیک و وزارت امور خارجه اغلب 
د اشت.  اریستوکرات  ماهیتی  د نیا  کشور های 
فضای خاصی بر محافل د یپلماتیک حاکم بود ، 
سری و پنهانی بود ن امور د لیلی بر د یپلماتی 
بود ن آن قلمد اد  می شد ؛ اما اکنون قد رت جهانی 
کشور د ر توان و استعد اد  د یپلماسی رسانه ای 
آن د ر ایجاد  هویت ملی و ارائه تصویری مکمل 
 :1380 )کاستلز،  است  نهفته  آن  بین المللی 
381(. رشد  سریع تکنولوژی های ارتباطی اعم 
از انواع تلویزیون های ماهواره ای و کابلی، فیبر 
نوری و ارتباطات بی سیم و ناتوانی د ستگاه های 
رسمی د یپلماسی د ر رقابت با رسانه ها، د ولت ها 
را با این حقیقت روبرو کرد ه که شکل نوینی از 
د یپلماسی با استفاد ه از فضاهای مجازی وارد  
است.  شد ه  بین الملل  روابط  معاد الت  عرصه 
به  مجازی  فضاهای  که  د ریافته اند   د ولت ها 
واسطه ماهیت غیر قابل کنترل آن، پد ید ه ای 
عنوان  به  آن  از  می توان  خوبی  به  که  است 

عنصری استراتژیک و تعیین کنند ه یاد  کرد .
تعریف های متعد د ی  واژه د یپلماسی  د ر مورد  
وجود  د ارد  که به د لیل کثرت این تعاریف از ذکر 
همه آن ها خود د اری می کنیم و به ذکر عناصر 
مشترکی که د ر این تعاریف مورد  تأکید  قرار 
گرفته است، بسند ه خواهیم کرد . د یپلماسی را 
فن اد اره سیاست خارجی -تنظیم مسالمت آمیز 
روابط خارجی- حل و فصل اختالفات بین الملل 
مد یریت  و  چانه زنی  بین الملل  محافل  د ر 
و  د ولت ها  با  تعامل  هنر  و  خارجی  ارتباطات 

واحد های سیاسی ذکر کرد ه اند .
y  د یپلماسی سایبر: به د ولت ها این امکان را

مخاطبان  با  مستقیم  طور  به  که  می د هد  
خارجی اعم از عموم مرد م و رهبران و افکار 
د ر ارتباط باشند . به عبارت د یگر د یپلماسی 
سایبر برای کشور اعمال کنند ه شرایطی را 
فراهم می کند  تا از طریق آن به تغییر شکل 
از جمعیت  خواسته های بخش های مهمی 
کشور هد ف بپرد ازد  و با ایجاد  موافقت د ر 
آن ها نسبت به اهد اف و سیاست های خود  

نائل آید .

y  جهات بسیاری  از  د موکراسی:  سایبر 
ساختاری است با ظرفیت که توانسته است 
اید ئالیسم  میان  آشتی  برای  الزم  شرایط 
د ر  را  سنتی  واقع گرایانه  سیاست های  و 
کارشناسان سیاست  آورد .  فراهم  قرن 21 
د یپلمات ها  و  اطالعاتی  افسران  و  خارجی 
بسیاری از کارکرد های سنتی را به روزنامه ها 
و رسانه ها د اد ند ، واقعیت این است که د یگر 
محیط  و  رسانه ها  د ر  فعال  حضور  بد ون 
و  د یپلماتیک  مقامات  یا  برنامه ها  سایبر، 
برای کسب حمایت وسیع  بختی  سیاسی 
این  )خرازی، 1392: 61(. حقیقت  ند ارند  
است که د یگر بد ون حضور فعال د ر رسانه ها 
د ر محیط سایبر و هوشمند  نوین رسانه ای 
سیاسی  و  د یپلماتیک  مقامات  یا  برنامه ها 
ند ارند .  وسیع  حمایت  کسب  برای  بختی 
سیاست  د نیای  تمام  رسانه ای  سیاست 
از  تقریبا تمام سیاست ها  اما د یگر  نیست، 
اثر  بر فرایند  تصمیم گیری  طریق رسانه ها 

می گذارند  )کاستلز، 1380: 81(.
د یپلماسی عمومی و فضای سایبر

اصطالح د یپلماسی عمومی، اولین بار د ر آمریکا 
توسط »اد موند  گولیون«1 رئیس مد رسه حقوق 
و د یپلماسی فلچر د ر د انشگاه تافت به کار گرفته 
شد  و عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع 
ملی یک کشور از طریق ارتباط با مرد م خارج 
از مرزهای جغرافیایی. امروزه د یپلماسی د یگر 
پد ید ه اتاق های د ربسته نیست، پد ید ه آشکار 
است. پد ید ه ای رسانه ای که هرچه پویاتر باشد ، 
سیاست خارجی را پویاتر خواهد  ساخت. هم 
اکنون با توجه به رشد  ابزارهای مد رن ارتباطی 
مأموریت وزارت خارجه و د فاع عمد تا بر د وش 
لشکر رسانه های نوین است. لشکری که پیش 
و  جهانی  ماهواره ای  شبکه های  آن  قــراول 
خانواد ه نسل وب یک تا وب سه است )خرازی، 

.)62 :1392
با توجه به مطالبی که د ر خصوص د یپلماسی د ر 
فضای مجازی مطرح شد  د رباره نحوه عملکرد  
آن می توان گفت: د یپلماسی سایبر با برقراری 

1 Edmund Gullion
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روابط مبتنی بر اعتماد  و همفکری و همد رد ی 
با مخاطبان خارج از کشور و انجام همزمان چند  
ابتکار، فعالیت د یپلماتیک را تسهیل می کند  و 
برای د ولت ها موفقیت بین المللی قد رتمند ی را 
فراهم می سازد . کشور طراح سایبر د یپلماسی با 
بهره گیری از ایجاد  رابطه عاطفی با مخاطبان 
خارجی، راحت تر طرح بین المللی را د ر جهت 
کسب امتیازات ملی خود  طراحی و اجرا نمود ه 
و پیامد های بین المللی آن را برد اشت می کند . 
واقعیت این است سیاست رسانه ای تمام د نیای 
سیاست است. اما د یگر تقریبا تمام سیاست ها 
اثر  فرایند  تصمیم گیری  بر  از طریق رسانه ها 
سوی  از   .)381  :1380 )کاستلز،  می گذارند  
محیط  د ر  رسانه ها  بیشتر  د سترسی  د یگر 
قد رت  به  د سترسی  رسانه ای،  نوین  هوشمند  
به همراه د ارد  و د یپلماسی  را  اقناع  بیشتر و 
سایبر بر همین قد رت نامحسوس استوار است 

)قوام، 1381: 90(.
قابلیت نوین د یگری که د ولت ها از قبال محیط 
سایبر به آن د ست یافته اند  امکان د ریافت سریع 
بازخورد های شهروند ان کشورهایشان از طریق 
فضای مجازی است. »سری بود ن که روزی امکان 
تساهل را به همراه د اشت و د ر اعصار گذشته به 
عنوان هنجار محسوب می شد ، د ر بسیاری از 
کشورهای امروزی با عد م پذیرش روبرو است. د ر 
عصر اطالعات با شهروند انی با عنوان شهروند ان 
مطلع که مملو از اطالعات هستند  و شمار آن ها 
روز به روز رو به افزایش است مواجه هستیم« 
)کاستلز، 1380: 377(. همچنین موارد  مهمی 
چون، باز بود ن بی حد  و حصر مرزها به روی آراء 
و عقاید  و اید ئولوژی کشورهای د یگر )شبکه های 
راد یویی و تلویزیونی ماهواره ای و فضای مجازی 
مرز نمی شناسند ( و افزایش سرعت د سترسی و 
انتقال اطالعات از سوی کاربران اینترنتی باعث 
شد ه است تا تالش د ولت ها برای معرفی و ترویج 
خارجی  عمومی  افکار  نزد   خود   د ید گاه های 
بعد   تبد یل شود .  د یپلماسی  اصلی  ویژگی  به 
عمومی د ر عصر اطالعات نه تنها حساسیت افکار 
عمومی نسبت به امور د یپلماتیک را به میزان 
قابل توجهی برانگیخته است، بلکه افکار عمومی 
را متعهد  ساخته است تا با پیگیری و مشورت و 

ارائه بازخورد های خود  به توسعه امور د یپلماتیک 
کمک کنند  )فرامرزی، به نقل از هیند ل، 1995(.

د مکراسی د ر فضای سایبر
تماس  با  همراه  مجازی  فضای  قابلیت های 
مستقیم میلیارد ها کاربر باعث شد ه تا بازیگران 
اشخاص  و  احزاب  د ولت ها،  از  اعم  سیاسی 
حقیقی، فضای مزبور را به عرصه رقابت و عمل 
سیاسی تبد یل نمایند . مهم ترین عرصه های عمل 
سیاسی د ر فضای سایبر فرایند های د مکراتیک 
الکترونیکی،  د موکراسی  انتخابات  نظیر 
فرایند های تصمیم گیری، تبلیغات و تأثیرگذاری 
بر افکار عمومی و کاربران اینترنت برای کسب 
و  موقعیت  تضعیف  نیز  و  سیاسی  مقبولیت 
مقبولیت سیاسی حکومت ها و بازیگران رقیب 
نزد  شهروند ان است. به همین خاطر همزمان 
با افزایش ضریب نفوذ د ر کشورها د ر سال های 
اخیر فضاسازی د ر شبکه اینترنت به نحو قابل 
توجهی د ر انتخابات کشورهایی نظیر آمریکا و 
قرار  بهره برد اری  مورد    )1388( د ر سال  ایران 
گرفته است )د فتر مطالعات رسانه ها، 1380(. 
عنوان  تحت  مقاله ای  د ر  مور«1  کی  »ریچارد  
می د ارد ؛  اظهار  سایبر،  فضای  د ر  د موکراسی 
اینترنت با خود  جمعی کرد ن گفتمان را به همراه 
د اشته و امکان شکوفایی گفتمان عمومی و بیان 
عقاید  برای میلیون ها نفر را فراهم کرد ه است. 
این یک رنسانس د موکراتیک است. وی استفاد ه 
فضای  بستر  از  سیاسی  مختلف  جناح های 
مجازی و اینترنت را د ر مبارزات انتخاباتی نمونه 
بارز سایبر د موکراسی عنوان می کند  )روشند ل، 

.)1384
اینترنت قاد ر است از طریق ابزارهای ارتباطی 
و یکپارچه کرد ن ناراضیان باعث شنید ه شد ن 
مرد م  عموم  به  اینترنت  شود .  آنان  صد ای 
وسیله ای د اد ه است که د ید ه یا شنید ه شوند . 
فضای مجازی به مرد م وسیله ای د اد ه است تا 
سازماند هی شوند . حضور انبوه و قد رتمند  افراد ، 
و  این سؤال  مرد م نهاد   و سازمان های  گروه ها 
اید ه را تقویت می کند  که آیا گسترش فعالیت ها 
و افزایش قد رت مرد م به معنای حذف د ولت ها 

1 Richard G MOORE
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از صحنه قد رت د ر این فضا است؟ جوزف نای، 
تأکید  د ارد  د ولت ها به عنوان بازیگر د ر صحنه 
جهانی باقی خواهند  ماند ، اما کنترل آن ها بر 
مسائل مشکل و پیچید ه تر خواهد  شد . بخش 
وسیعی از جمعیت د اخل کشورها و خارج از آن 
به قد رت د سترسی پید ا می کنند  که اطالعات 
می د هد .  تشکیل  را  قد رت  این  اساس  و  پایه 
بنابراین فضای مجازی به طور کامل نمی تواند  
جایگزین فضای جغرافیایی شد ه و حاکمیت 
د ر  قد رت  انتشار  اما  کند ،  لغو  را  د ولت ها 
فضای سایبری اعمال قد رت را به نحو خاصی 

پیچید ه تر خواهد  کرد  )نای، 2010: 3(.
»مورگنتا«1 یکی د یگر از صاحب نظران د ر حوزه 
منطق  بین الملل،  روابط  و  سیاسی  مطالعات 
سایبر د موکراسی را منطقی سه وجهی می د اند  
موج  روی  حرکت  و  اعتماد سازی  شامل:  که 
افکار عمومی جهانی د ر جهت تأ مین منافع ملی 
کشور، استناد  به مرد م و تسهیل ارتباط با افکار 
عمومی و نخبگان جهانی و ایجاد  تسهیالتی با 
هد ف د ستیابی به منافع ملی است. به معنای 
د یگر د یپلماسی سایبر برای کشور اعمال کنند ه 
آن  طریق  از  تا  می کند   فراهم  را  شرایطی 
تغییر شکل خواسته های بخش های مهمی از 
جمعیت کشور هد ف بپرد ازد  و با ایجاد  موافقت 
د ر آن ها نسبت به اهد اف و سیاست های خود  
به اهد اف خود  نائل آید  )خرازی، 1392: 63(. 
به طور کلی می توان گفت: د یپلماسی سایبر 
امکان را می د هد  که به طور  این  به د ولت ها 
با مخاطبان خارجی اعم از عموم و  مستقیم 
رهبران افکار د ر ارتباط باشند  و با تحت تأثیر 
قرار د اد ن افکار عمومی خارجی و آورد ن آن ها 
به صحنه بین المللی، د ولت های مورد  نظر را 
تحت فشار قرار د اد ه و برنامه های هماهنگ با 

منافع ملی خود  را پیاد ه نمایند .
»رالف فوربس2« نویسند ه و کارشناس مسائل 
سیاسی د ر مقاله ای با عنوان »نخبگان جهانی، 
سیا د ر پشت جنگ کثیف علیه ایران«که د ر 
هفته نامه »امریکن فرس پرس« منتشر شد ، د ر 

1  Morgenthau

2 Ralph Forbes

رابطه با مسائل انتخاباتی ایران د ر سال )1388( 
نوشته است: یک جنگ پیچید ه د ر فضای سایبر 
علیه ایران جریان د اشت که طی آن رایانه ها و 
ابزارهای ارتباطی یا خاموش می شد ند  یا این که 
با انواع » هک« مواجه شد ه یا بد لی جایگزین 
آن ها می شد ، به طوری که وب سایت های متعلق 
و  جمهوری  ریاست  ایران،  خبرگزاری های  به 
برخی د یگر از مقامات ایرانی از فضای آنالین 
خارج می شد ند . همچنین وب سایت های خبری 
ایرانی طی اعالم نتایج انتخابات یا غیر فعال شد ه 
بود ند ، یا این که با سایت های بد لی جایگزین 
شد ه بود ند . د ر حقیقت این آشفتگی به طور 
مخفیانه و سری توسط سازمان سیا و به منظور 
آن ها،  بود .  هماهنگ شد ه  آشفتگی  گسترش 
ایرانیان را غرق د ر اطالعات غلط، پیامک های 
کرد ند .  تقلبی  وید ئو های  و  و عکس ها  متضاد  
مرتکبین این حمالت سپس با قطع کانال های 
ارتباطی که خود  د ر راستای نقشه و راه اند ازی 
د ولت  این  به  بود ند   د اد ه  انجام  ایران  د ولت 
نسبت د اد ه و آن را محکوم کرد ند . د ر میان این 
آشفتگی سایبری، یکی از مقامات وزارت امور 
خارجه آمریکا از پایگاه اینترنتی توییتر خواست 
تا برنامه های تعمیراتی خود  را به تعویق بیاند ازد ؛ 
زیرا بر اساس این برنامه سرویس های توییتر طی 
زمانی که د ر ایران جز ساعات روز و اوج التهابات 
سیاسی است، قطع شد . این د ر حالی است که 
اگر چه د ولت اوباما د ر ابتد ا اعالم نفوذ بر توییتر را 
تکذیب کرد ، اما این اقد ام خود  را پذیرفت )بابک، 

.)86 :1388
د ر  اجتماعی  و  فرد ی  میان  شبکه های 

فضای سایبر
قابلیت های اینترنت باعث شد ه است هر فرد  
با فرد  یا افراد  بی شمار د یگر ارتباط برقرار کند  
بی شمار  افراد   با  بی شمار  افراد   نتیجه  د ر  و 
تعد اد   کرد .  خواهند   برقرار  ارتباط  د یگری 
زیاد ی از این افراد  می توانند  به صورت همزمان 
با افراد  د یگر د ر اتاق های گفتگو با هم مرتبط 
شد ه و به گفتگو بپرد ازند . اینترنت این امکان 
را فراهم کرد ه است، که افراد  بشر د ر تعاملی 
چند  سویه بد ون مزاحمت و د خالت کمتری از 
سوی د یگران با هم ارتباط برقرار کنند . جوزف 
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حکومت ها  اگر  است  معتقد    )1387( نای 
بخواهند  با استفاد ه از سیستم های کنترلی بر 
اینترنت نظارت د اشته باشند ، بایستی متحمل 
هزینه های زیاد ی بشوند . آن ها سر آخر نیز از 
تالش خود  نتیجه چند انی به د ست نخواهند  
آورد . لذا به جای د ولت این سازمان های مرتبط 
با د ولت ها و حکومت ها، افراد  و بخش خصوصی 
هستند  که از توانایی های الزم برای فعالیت و 
بین المللی  و  د اخلی  سیاست  د ر  تأثیرگذاری 
برخورد ار خواهند  شد . فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی رابطه میان حکومت ها با شهروند ان را 
نیز تا حد ود  زیاد ی تحت تأثیر قرار د اد ه است. 
تأثیر اینترنت بر حوزه عمومی سیاسی تأثیری 
وابستگی  از یک سو  یعنی  د یالکتیکی است، 
افراد  را به مراجع سنتی قد رت کاهش د اد ه و 
قد رت شهروند ان را د ر اتخاذ موقعیتی آگاهانه تر 
د ر برابر این مراجع افزایش می د هد  و از سوی 
الگوی  همان  چارچوب  د ر  روند   این  د یگر 
سیستم فرهنگی حاکم و نابرابری قد رت جریان 

می یابد  )میناوند ، 1385: 181(.
شبکه جهانی اینترنت به د لیل ماهیت عملکرد  
و  ارتباط  برقراری  قابلیت  نیز  و  فراکشوری 
را صرف  قد رت شهروند ان  اطالعات  جابجایی 
از قومیت، ملیت و مذهب و نژاد  و زبان  نظر 
با منافع  افزایش د اد ه که د ر تعارض  تا جایی 
فعالیت هایی  به  د ست  د ولت ها  و  حکومت ها 
بزنند . از سویی حکومت ها و د ولت های ملی نیز، 
گاهی اوقات تهد ید ات اولیه خود  را به تهد ید ات 
علیه امنیت ملی تعبیر کرد ه و از آن بر علیه 
نیروهای رقیب و ضد  خود  استفاد ه می کنند . و 
از سوی د یگر نیروهای ضد  حکومتی، حکومت ها 
اطالعات،  و  اخبار  سانسور  د یکتاتوری،  به  را 
ستم به شهروند ان و نقض حقوق شهروند ی و 
حق د سترسی آزاد  به اطالعات متهم کرد ه و از 
تمامی ظرفیت های فضای مجازی نظیر سایت ها، 
ایمیل ها،  وبالگ ها،  کوتاه،  پیام های  موبایل ها، 
و  تبلیغات  برای  غیره  و  اجتماعی  شبکه های 
رساند ن پیام ها و نظرات خود  به گوش هموطنان 
استفاد ه  هواد ار  کسب  و  جهانیان  نیز  و  خود  

می کنند  )حافظ نیا، 1390(.
فراگیر شد ن اینترنت به ویژه د ر جهان غرب بر 

متغیرهای بسیاری از جمله ارتباطات، سیاست، 
مشارکت و افکار عمومی اثر گذاشته و فعالیت 
د ر فضای مجازی، اعم از وبالگ نویسی، حضور 
د ر شبکه های اجتماعی مجازی و د یگر امکاناتی 
که اینترنت د ر اختیار کاربران قرار د اد ه، تأثیرات 
عمیقی بر مناسبات اجتماعی و سیاسی جوامع 
و  اجتماعی  شبکه های  نقش  است.  گذاشته 
انقالب های  اخبار  پوشش  د ر  نویسان  وبالگ 
رنگی، پخش فیلم خود سوزی محمد بوعزیزی 
جوان تونسی د ر اینترنت، انتشار تصاویر جنازه 
یوتیوب که د ر  خالد  سعید  جوان مصری د ر 
مورد  فساد  پلیس د ر بخش مبارزه با مواد  مخد ر 
افشاگری کرد ه بود ، هر کد ام بر روند  تحوالت 
امروزه  بود ند .  مؤثر  مربوطه  جوامع  سیاسی 
اینترنت می تواند  ابزاری نو د ر اختیار کنشگران 
اجتماعی قرار د هد  تا جایگزین اشکال سنتی 
کارکرد هایی  و  باشد   اجتماعی  کنش های 
جنبش های  تا  می سازد   قاد ر  را  آن  که  د ارد  
د مووکراسی خواهی را د ر سراسر د نیا تقویت 

کند  )موثقی، 1391: 160(.
تأثیرگذاری د ر  از عناصر مهم  وبالگ ها یکی 
و  مؤلفان  از  زیاد ی  تعد اد   هستند .  اینترنت 
نویسند گان فضای مجازی از وبالگ خود  برای 
بحث راجع به موضوعات مختلف استفاد ه کرد ه 
و با به کارگیری لینک های متعد د  امکان د نبال 
کرد ن مباحث مورد  نظر را برای کاربران فراهم 
می کنند . بر اساس آمار د ر سال )2000( فقط 
یک هزار وبالگ د ر جهان به ثبت رسید ه بود ، 
 152 بر  بالغ   )2010( سال  د ر  رقم  این  اما 
میلیون وبالگ گزارش شد ه است. شبکه های 
اجتماعی عالوه بر این که فرصتی را برای به 
اشتراک گذاری افکار و عقاید  و نظرات کاربران 
را فراهم می کند  د ارای کارکرد های د یگری نیز 
است و زمینه فعالیت های سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی را نیز فراهم می کند . استقبال گسترد ه 
مرد م از این شبکه ها باعث شد ه که فیس بوک 
بزرگ ترین شبکه اجتماعی د ر سال )2010( 
پس از هفت سال فعالیت بیش از 517 میلیون 
د ر سال  باشد .  د اشته  د ر سراسر جهان  عضو 
انتشار  با  آمریکایی  نویسان  وبالگ   )2002(
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اخبار علیه سناتور »ترنت الز«1 که از عبارت 
خود   انتخاباتی  کمپین  د ر  نژاد پرستانه ای 
استفاد ه کرد ه بود ، باعث کاهش رأی اکثریت و 
مانع از رسید ن الز به مقام رهبری حزب شد ند . 
همچنین سال )2003(، فعالیت وبالگ نویسان 
علیه حضور نظامی آمریکا د ر کشور عراق برای 
جنگ با د ولت صد ام حسین منجر به انتشار 

اخبار افشاگرانه علیه خشونت و جنگ شد .
از  مهمی  بخش  اینترنت  اطالعات  عصر  د ر 
خاطر  همین  به  است.  اجتماعی  جنبش های 
چه د ر جوامع د موکرات و چه محد ود  د ر صورت 
راه های  برای مسد ود  کرد ن  تالش حکومت ها 
بسیج همگانی، اینترنت می تواند  افراد  همگرا را 
با هم نزد یک نمود ه و پشتوانه محکمی برای 
زمانی  برعکس  و  باشد .  اجتماعی  کنش های 
که حکومت ها به بسیج همگانی نیاز د ارند  تا از 
پشتیبانی مرد م د ر موضوعاتی مانند  انتخابات 
کمپین  اینترنت  از  استفاد ه  با  شوند   بهره مند  
انتخاباتی راه اند ازی می کنند . برای مثال می توانیم 
به نقش اینترنت د ر سرکوب جنبش اجتماعی و 
مخالفان د ولت مصر اشاره کنیم. اگرچه جنبش 
شبکه های  مد یون  مصر  مرد م  آزاد ی خواهی 
مجازی است. جمله »وائل غنیم«2 وبالگ نویس 
مشهور مصری، مد یر بازاریابی شرکت گوگل د ر 
د بی که با اعالم فراخوان اعتراض جمعی علیه 
حکومت، هزاران نفر را به خیابان های قاهره و 
د یگر شهرهای مصر کشاند ، فراخوانی که منجر 
به کنش جمعی، از سلسله کنش های اجتماعی 
که تا سقوط مبارک د ر مید ان تحریر پیش رفت. 
و از سوی د یگر حکومت مبارک نیز با کنترل 
اعمال  منتقد ،  سایت های  کرد ن  مسد ود   و 
فیلترینگ اقتد ار خود  را بر فضای مجازی بسط 
د اد  و د ر نهایت با تمرکز بیشتر بر فضای اینترنت 
باعث سرکوبی و د ستگیری مخالفان بیشتر د ر 

جهان واقعی شد  )همان: 161 و 162(.
جنگ سایبری

برای  وسیعی  قابلیت های  مجازی  فضای 
بین  ستیز  و  کــارزار  عرصه  به  شد ن  تبد یل 

1  - Torrent Laz

2  Wael Ghonim

د ارد .  د رگیر  طرف های  و  بازیگران  د ولت ها، 
د رگیری ها د ر فضای مجازی شبیه سازی شد ه 
و شبیه د رگیری ها د ر فضای واقعی است. »د ر 
اطالعات  سر  بر  کشمکش  آیند ه  جنگ های 
جای  شاید   و  د اشت  خواهد   محوری  نقشی 
کشمکشی را بگیرد  که د ر جنگ های گذشته 
بر سر د ستیابی به مواضع جغرافیایی د ر گرفته 
و برتری اطالعاتی، آرام آرام به صورت عرصه 
می شود   پد ید ار  شد ید تر  بسیار  و  نوع  رقابتی 

)د یویس، 1390: 448(.
باشیم جنگ عمل  با نظر »کالر«3 موافق  اگر 
صرفا سیاسی نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای 
اهد اف  لذا  است.  سیاسی  اهد اف  به  رسید ن 
بزرگ  این عرصه جاه طلبی های  د ر  مهاجمان 
است و نتیجه آن، وارد کرد ن آسیب جد ی به 
و  تخریب، تضعیف  مانند   و شهروند ان،  د ولت 
غیر فعال کرد ن زیرساخت های نظامی و غیر 
نظامی است. چنین رفتاری چیزی شبیه اقد ام 
جنگی د ر مفهوم سنتی آن است )رکن آباد ی 
از کورنیش، 2010: 173(. »نارکف«4  نقل  به 
جنگ  سنتی  مفاهیم  است:  معتقد    )2009(
بر اساس حمله و د فاع، توسط پیچید گی های 
فضای سایبر به چالش کشید ه شد ه است و با 
سرعت د ر حال تغییر است. جنگ های سایبری 
ساالنه هزینه های هنگفتی را به برخی کشورها 
تحمیل می کند . کشور کوچک و مد رن اسلوونی 
اطالعاتی  و  ارتباطی  زیرساخت های  از  که 
برخورد ار است ؛ د ر سال )2007( د ر  مناسبی 
مقیاس بزرگ مورد  حمله سایبری قرار گرفت. 
 )2009( سال  د ر  سایبری  جنگ  هزینه های 
را هزار میلیارد  د الر تخمین زد ه اند . د ر همین 
سال چند ین ترابایت از د اد ه های مربوط به بستر 
برنامه های  از  اطالعات  طراحی  و  الکترونیکی 
جنگند ه های مشترک 300 میلیارد ی آمریکا به 
سرقت رفت )رکن آباد ی به نقل از تیرما، 2009: 
163 و 174(. »لوئیز«5 )2011( د ر این زمینه 
می گوید  د ر راستای اهمیت این موضوع است که 

3   Kelar

4  Narkof

5  Luiz
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باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا د ر روز 29 ماه 
می ) 2009( اعالم کرد  فضای سایبری به عنوان 
د ارایی مهم ملی است که ایاالت متحد ه به تمام 

معنی از آن د فاع می کند .
تهد ید  د ر فضای مجازی

برخورد اری فضای سایبر اسپیس از ویژگی هایی 
چون قیمت پایین ورود ، گمنامی، و تأثیرگذاری 
شگرف پد ید ه ای به نام انتشار قد رت را به وجود  
آورد ه است، که نه تنها باعث شد ه د ولت های 
کوچک از ظرفیت بیشتری برای اعمال قد رت 
د ر این فضا برخورد ار باشند ، بلکه منجر به ورود  
بازیگران جد ید ی همچون شرکت ها و گروه های 
سازمان یافته و افراد  به معاد الت قد رت جهانی 
شد ه است. بنابراین این پد ید ه امنیت ملی را 
از ابعاد  مفهوم امنیت، د ولت محوری د ر امنیت، 
بعد  جغرافیایی تهد ید ، گسترد گی آسیب پذیری، 
شیوه مقابله با تهد ید ها و تعد د  بازیگران د ر این 
عرصه تحت تأثیر قرار د اد ه است. مفاهیم قد رت 
و جنگ نرم پس از یک د وره انباشت مفاهیم 
اواخر  د ر  سرد   د ر طول جنگ  آن ها  معانی  و 
پاراد ایم  به  جد ید   هزاره  اوایل  و  بیستم  قرن 
است  شد ه  تبد یل  مختلف  حوزه های  غالب 
سایبر  فضای  فناوری های   .)3  :1387 )نای، 
د ولت ها را با چالش های امنیتی مواجه کرد ه و 
موجب شد ه است بازیگران ضعیف و قوی اعم 
از د ولت ها، گروه های سازمان یافته و تروریستی 
و  شد ه  فضا  این  وارد   شخصی،  افــراد   حتی 
جرایم  سایبری،  جنگ  همچون  تهد ید  هایی، 
سایبری، تروریسم سایبری، جاسوسی سایبری، 
و مانند  آن ها را رقم بزنند . این نکته باعث شد ه 
تهد ید ات سایبری از تهد ید ات سنتی امنیت ملی 
که تا حد ود ی زیاد ی از ماهیت شفاهی برخورد ار 
هستند  و بازیگران آن را د ولت ملت هایی تشکیل 
می د هند  که د ر یک قلمرو مشخص جغرافیایی 
قابل شناسایی هستند  متمایز کرد ه و سبب شد ه 
است که امنیت ملی به مفهوم سنتی آن د ر این 
فضا به چالش کشید ه شد ه و ناکارآمد  به حساب 

آید  )رکن آباد ی، 1390: 169 و 168(.
امروزه د ولت ها ناچار هستند  ابعاد  جد ید ی از 
امنیت را د ر نظر بگیرند . برای مثال کاناد ایی ها 
اکنون نگران این نیستند  که سربازان آمریکایی 

برای د ومین بار همانند  سال )1813( تورنتو را 
به آتش بکشند ، بلکه نگران هستند  که مباد ا 
رایانه ای د ر تگزاس، تورنتو را با مشکلی اساسی 

مواجه سازد  )نای، 1387: 124(.
تروریسم د ر فضای مجازی

د ر  قد رت  نماد های  از  سایبری«1  »تروریسم 
فضای سایبر است، که شکل سازمان یافته آن 
را بیشتر د ولت ها علیه یکد یگر به کار می گیرند . 
منظور از تروریسم د ولتی خشونت برنامه ریزی 
توسط  که  اســت،  سیاسی  انگیزه  با  شد ه 
اعمال  د ولت  رسمی  غیر  و  پنهان  کارگزاران 
تروریسم   .)251  :1384 )د رد یــان،  می شود  
سایبری یا مجازی، واژه ای است که اخیرا به 
»این  است.  وارد  شد ه  جهان  سیاسی  اد بیات 
اقد امات  هرگونه  به  تروریستی  عملیات  نوع 
نفوذ  برای  که  می شود   اطالق  خرابکارانه ای 
کرد ن و اخالل کرد ن رایانه ای علیه شبکه های 
رایانه ای و اینترنتی یک کشور انجام می د هند  

)ضیائی پرور، 1386: 24(.
جنگ نرم د ر فضای مجازی

جوزف نای محقق برجسته روابط بین الملل، 
کسی که برای نخستین بار قد رت نرم را د ر 
د ر  برد ،  کار  به  میالد ی   )1980( د هه  اواخر 
برای  ابزاری  نرم،  قد رت  کتاب   )2004( سال 
موفقیت د ر سیاست های جهانی را منتشر کرد . 
وی د ر این کتاب اید ه ها و استد الل های مربوط 
به قد رت نرم را د ر متن شکل گیری سیاست 
خارجی آمریکا پس از حمله 11 سپتامبر و به 
د اد ه  قرار  بررسی  مورد   عراق  خصوص جنگ 
است. از نظر نای قد رت نرم توان یک کشور 
برای د ستیابی به اهد افش از طریق جذابیت و 
نه اجبار و تکرار یا تنبیه است. این جذابیت 
از فرهنگ، اید ه های سیاسی یک کشور ناشی 
می شود . زمانی که سیاست های یک کشور از 
نظر د یگران مشروع به نظر برسد  قد رت نرم 
اعمال شد ه است. به نظر نای آمریکا به صورتی 
قاد ر به تسلط د یگران خواهد  بود  که با کمک به 
کمپانی ها، بنیاد ها، د انشگاه ها و نهاد های جامعه 
مد نی بتواند  د ر اعمال سیاست نرم از د یگران 

1  Cyberterrorism
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اید ه ها  فرهنگ  میان  این  د ر  بگیرد .  پیشی 
و  متحد ان  جذب  د ر  آمریکایی  ارزش های  و 

حامیان واشنگتن بسیار مهم هستند .
د یپلماسی عمومی1 

د یپلماسی عمومی د ر عصر اطالعات از جمله 
عوامل،  شامل  که  است،  نرم  قد رت  ابزار های 
ارتباطات، ارتباطات استراتژیک، روابط پاید ار با 
افراد  تأثیرگذار از طریق سمینارها، کنفرانس ها 
و د سترسی به رسانه ها است. این سه عامل د ر 
ایجاد  تصویری جذاب از یک کشور و د ر بهبود  
نتایج مطلوب برای آن کشور تأثیرگذار هستند . 
پد ید ه  گذشته،  همانند   نوین،  د یپلماسی 
اتاق های د ر بسته نیست، بلکه پد ید ه ای کامال 
آشکار است. پد ید ه ای رسانه ای است که هرچه 
پویا تر باشد ، سیاست خارجی را پویاتر خواهد  
ابزار های  با توجه به رشد   اکنون  ساخت. هم 
ارتباطی مأموریت وزارت خارجه و وزارت د فاع 
است  نوین  رسانه های  لشکر  د وش  بر  عمد تا 
قراول  پیش  که  لشکری   .)62  :1387 )نای، 
آن شبکه های ماهواره ای جهانی و خانواد ه وب 

نسل 1 و 2 تا وب  است.
نتیجه گیری

بررسی مراحل تکوینی قد رت نشان می د هد ؛ 
قد رت به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر حاکمیت، 
از سوی د و گروه، همواره مورد  توجه قرار گرفته 
است. گروه اول، اند یشمند ان مکاتب مختلف 
د ولت ها  د وم،  گروه  و  اجتماعی  و  سیاسی 
هستند . نقش گروه اول؛ تبیین تئوریک کانون 
اجرا و عملیاتی  و هسته قد رت و گروه د وم؛ 
کرد ن آن د ر عرصه ملی و فراملی است. یافته ها 
نشان می د هد  عنصر قد رت هیچگاه از چارچوب 
ماهیت  اما،  نشد ه،  خارج  کشورها،  سیاست 
قد رت،کانون های شکل گیری و ابزارهای تولید  
آن د ائما د ر حال جابجایی، تغییر و تکامل بود ه 
است. امروزه حاکمیت بر د ریاها و خشکی ها، 
همانند   محض  اقتصاد ی  و  نظامی  توانایی 
محسوب  کشورها  قد رتمند ی  نشانه  گذشته، 
کنترل شبکه های  امواج،  بر  تسلط  نمی شود ، 
اینترنتی و ماهواره ای است که می تواند  عالوه 

1  public diplomacy 

بر سلطه سیاسی و اقتصاد ی، استیالی فرهنگی 
را نیز به د نبال د اشته باشد . 

)قد رت  نظامی  روش های  از  استفاد ه  امروزه   
سخت( برای گسترش سلطه، عالوه برتحمیل 
واکنش  جانی،  و  مالی  هنگفت  هزینه های 
به د نبال  را  افکار عمومی کشورها  و  د ولت ها 
تا  را  توسعه طلبی  ریسک  عامل  این  د ارد . 
رو،  این  از  است.  برد ه  باال  زیاد ی  بسیار  حد  
گرفته،  قرار  توجه  مورد   جایگزین،  روش های 
به جای قد رت سخت، مقوله های  نرم  قد رت 
فرهنگی جایگزین مقوله های نظامی و استفاد ه 
ویژه  به  رسانه ای،  و  ارتباطی  شبکه های  از 
فضای مجازی به عنوان ابزار و بستری پهناور 
با قابلیت های فراوان د ر مرکز ثقل این سیاست 
قرار گرفته است. و از آنجا که، توسعه روزافزون 
ارتباطی  مد رن  فناوری های  و  تکنولوژی ها 
انتقال  و  ملت ها  ارتباط  اطالعاتی، سهولت  و 
اطالعات از سوی آنان را د ر چارچوب سرزمینی 
و فرا سرزمینی فراهم ساخته است؛ د ولت ها 
د ر سیاست خارجی خود  به جای اتکای صرف 
به ارتش و تسلیحات نظامی به تکنولوژی های 

نوین ارتباطی و فضای مجازی روی آورد ه اند .
 به اعتراف بیشتر صاحب نظران، فضای مجازی و 
فناوری های وابسته به آن، یکی از مهم ترین منابع 
به شمار می روند . نقش  قد رت د ر هزاره سوم 
قد رت های سیاسی، به ویژه د نیای سرمایه د اری 
د ر خلق فضای مجازی و نقش فضای مجازی 
د ر فراهم کرد ن ابزارهای الزم برای افزایش نفوذ 
رابطه  از  سرمایه د اری  جهان  قد رت  گستره  و 
د وسویه د ر این زمینه حکایت د ارد . مروری بر 
تحوالت پنج قرن اخیر جهان به خوبی نشان 
می د هد  که بین پید ایش و گسترش شیوه های 
کشورهای  پیشرفت  و  رشد   و  نوین  ارتباطی 
توسعه یافته غربی رابطه ای بسیار نزد یک وجود  
د ارد . میل زاید الوصف د نیای سرمایه د اری غربی 
به پیشرفت با محوریت انسان که با رنسانس 
و  گرد ید   متبلور  صنعتی  جامعه  با  شد ،  آغاز 
با ورود  به عصر ارتباطات به تکامل رسید ؛ به 
و  راد یو  سینما،  مطبوعات،  توسعه  و  تأسیس 
تلویزیون، ماهواره و اینترنت کمک شایانی کرد . 
از سوی د یگر وسایل ارتباطی و فناوری های این 
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حوزه نیز به نوبه خود  به پیشرفت و گسترش 
به  کرد ه اند .  فراوان  کمک  مؤسس  کشورهای 
عبارت د یگر، بین روند  جهانی سازی اقتصاد ی، 
مالی،  و  تجاری  آزاد ســازی  و  خصوصی سازی 
با  خد ماتی  و  صنعتی  کشاورزی،  فعالیت های 
انقالب ارتباطات و اطالعات که بسترساز حرکت 
به سمت جامعه های اطالعاتی ملی و اطالعاتی 
جهانی هستند ، رابطه د وسویه وجود  د ارد . بررسی 
این روند  د ر د و قرن اخیر نشان می د هد ؛ وسایل 
ارتباط جمعی و همچنین تکنولوژی های نوین 
ارتباطات و اطالعات، د ر حفظ برتری قد رت های 
و  به سایر د ولت ها  بزرگ سرمایه د اری نسبت 

قد رت های رقیب نقش بسیار مهمی د اشته اند .
تعاملی  مانند :  سایبری  فضای  ویژگی های 
چند رسانه ای  و  فوق العاد ه  سرعت  ــود ن،  ب
نبود ن  انحصار پذیر  بود ن،  بود ن، د ر د سترس 
گمنامی،  ورود ،  پایین  قیمت  جهان گرایی،  و 
آسیب پذیری و نامتقارن بود ن، به پد ید ه انتشار 
قد رت د امن زد ه است، به این معنا که اگر تاکنون 
و  امتیازات  از  برخورد اری  واسطه  به  د ولت ها 
انحصار عناصر زورمند ی نظیر: ارتش، تسلیحات 
بر  تسلط  سرمایه،  صنایع،  جمعیت،  نظامی، 
گستره سرزمینی از طریق هوا، زمین و د ریا و ... 
بازی قد رت را تنها میان خود  تقسیم می کرد ند  از 
این پس باید  آن را با بازیگران جد ید ی همچون 
شرکت های خصوصی، اتحاد یه های بین المللی 
شرکت های  بین المللی،  سازمان های  کارگری، 
گروه های  انقالبی،  سازمان های  چند ملیتی، 
شبه نظامی، همچون گروه های سازمان یافته 
تروریستی و جنایی و رسانه های گروهی، تقسیم 
کنند . فضای سایبر شرایطی را به وجود  آورد ه که 
د ر آن، قد رت کنترل بر اطالعات به میزان بسیار 
زیاد ی توزیع شد ه است. هر چند  هنوز د ولت ها 
د ر این عرصه نقش مهمی بازی می کنند ، اما 
حال  د ر  بازیگران  سایر  قد رت  با  آن ها  قد رت 
کامال  ویژگی  با  مجازی  فضای  است.  چالش 
تعاملی و چند رسانه ای، با ایجاد  محیطی پویا 
و متکثر برای نقش آفرینی افراد  و خلق قابلیت 
هایی نظیر د ریافت، پذیرش، گزینش،کاهش، 
افزایش، نگهد اری، جابجایی، اشتراک و انتقال 
د اد ه ها به صورت فرد ی و گروهی، قد رت انحصار 

اطالعات د ر د ست د ولت ها را د رهم شکسته و 
با د سترسی همگان به شبکه های ارتباطی باعث 
توزیع قد رت شد ه است. از سوی د یگر فضای 
ابزارهای  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  مجازی 
قد رتمند  عصر حاضر نقش بسزایی د ر گسترش 
د ارد .  افراد   و  گروه ها  سازمان ها،  قد رت  د امنه 
ساختار بسیار قد رتمند  فناوری سایبر این امکان 
را به آن می د هد  تا انسان آیند ه، اغلب برنامه ها و 
فعالیت های خود  را از طریق آن عملی نماید . به 
عبارتی؛ فضای سایبر، ابررسانه ای است با قد رتی 
توانایی  که  انتها،  بد ون  د امنه ای  و  روزافــزون 

فراتصور به انسان قرن 21 بخشید ه است.
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