
 
 
 

 جهاني شدن تهديد
 

 شناسي مدير گروه مطالعات پايه و روش       اميرحسين علينقي

 
 مقدمه

و  1980المللـي در انتهـاي دهـه     رجوع به برخي تحوالت حادث شده در صحنه بـين 
اند كه بـا زوال   اي بر آن بوده ها بوده است. عده ميالدي موجد برخي خوشبيني 1990آغاز 

بايد در انتظار آغاز دوره جديـدي از   رق و ريزش ديوار برلين، دولتهاي خودكامه بلوك ش
هاي آن است. طبيعي بود كه با ريزش ايـن   تاريخ بود كه زوال ناامني و تهديد از مشخصه

 هاي ناامني و تهديد قوت گيرد. ها مبني بر زوال كانون ديوارها برخي خوشبيني
ـ    د در عرصـه بشـر (بـويژه در    در اين بين حوادث متعددي منكـر زوال نـاامني و تهدي

اند. يازدهم سپتامبر از اين حيث نماد شاخصي اسـت. در غيـاب    سطح فوق ملي آن) بوده
ابرقدرتي كه تهديدهاي فراواني را متوجه اياالت متحـده كـرده بـود، يكـي از بزرگتـرين      
ضربات بر پيكر قدرتمندترين كشور جهان وارد آمد تا همگان بدانند كه نـاامني و تهديـد   

 از حيات ما رخت نبسته است.
كند اين فرضيه را كه تهديدات خصلت جهاني يافته و ابعـاد ملـي    اين مقاله تالش مي

ملي بـودن  «آنها رو به كاهش است، به آزمون بگذارد. به اين منظور ابتدا به بررسي مفهوم 
 پرداخته و پس از يك مطالعه نظري، كه ناظر بر بررسي مفهـوم جهـاني شـدن   » تهديدات

هـاي حيـات بشـر     تهديد است، به تحليل مصاديقي از جهاني شـدن در برخـي از حـوزه   
 پردازيم. مي

 
 الف. دولت در كانون مباحث مربوط به تهديد

براي حدود چهار قرن دولتهاي ملي در كانون مطالعات مربوط بـه قـدرت، سياسـت،    
و بلكـه در عمـل بررسـي    اند. از نگاه نظـري   الملل قرار داشته الملل و حقوق بين نظام بين

شـد، لـذا دولتهـا، مرجـع      مساله ناامني و تهديد با رجوع به متغيري به نام دولت انجام مي

شماره •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي
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ها و تهديـدها بـا تكيـه بـر عامـل دولـت مـورد بررسـي قـرار           اصلي امنيت بوده و ناامني
كنند كـه متغيـري    گرفتند. نگاهي به ادبيات موجود در حوزه مطالعات امنيتي آشكار مي مي

به نام دولت (يا كشور و يا دولت ـ كشور) تا چه حد در برداشتهايي كه از مفهوم تهديـد   
گرا، بر محوريـت   اند. پاية مطالعات امنيتي در رويكردهاي واقع شوند، موثر بوده شده و مي

نظـران امنيـت عبـارت از     الملل بوده است. براي اين عـده از صـاحب   دولت و روابط بين
شان جهت انجام هـر آنچـه    رها در حفاظت از مرزها و حاكميت مليتوانايي دولت ـ كشو 

هايي كه در اكثر متون منتشـره در حـوزه    ) در عمده گزاره1دانند بوده است.( كه صالح مي
حضور » دولت«مطالعات امنيتي آمده و به بررسي مفهومي يا مصداقي تهديد پرداخته واژه 

دولـت  «را پارادايم دولـت ـ محـور نـام نهـاد       توان آن داشته است. در اين پارادايم كه مي
) 2»(شـود.  عامل اصلي در تحصيل منافع ملي و يا تهديد منافع ساير بازيگران قلمـداد مـي  

)، تاييدي بر پيونـد  3تواند همه اجزاي دولت را تهديد كند( اين عبارت كه اقدام نظامي مي
كنـد كـه در نظـام     مـي  ميان مفاهيم دولت (دولتهاي ملـي) و تهديـد اسـت. بـوزان تاكيـد     

 )  4المللي، واحد استاندارد امنيت، همان دولت داراي حاكميت و قلمرو است.( بين
كند. گروه اول تهديداتي هستند كـه متوجـه    بوزان از سه گونه تهديدات امنيتي ياد مي

ايده دولت (ناسيوناليسم) هستند. تهديدات ديگـر، تهديـداتي هسـتند كـه متوجـه وجـود       
اي از  ي دولت (شامل جمعيت و منـابع) هسـتند. او در نهايـت از مجموعـه    فيزيكي و ماد

تهديدات ياد مي كند كه سازمان دولت (ساختار يا سيستم سياسي) را مـورد حملـه قـرار    
ريزي منابع تهديدات امنيتي به شرح فوق، حكايـت از محوريـت دولـت     ) پايه5دهند.( مي

جمعيت) نيز مورد توجه قرار گيرد، با توجـه   اي كه اگر عنصر ديگري (مثالً دارد، به گونه
به نسبتش با دولت است. در نهايت اگر تحليلگران استراتژيك بپذيرنـد كـه امنيـت مـردم     

توانـد   كنند كه دولت تنها نهادي است كه مي مهم است، كماكان بر اين اعتقاد پافشاري مي
 )6امنيت را فراهم نمايد.(

سر و كار دارد. امنيـت بـر ايـن ايـده اسـتوار       مطالعات استراتژيك با امنيت دولت«
گشته كه دولت به مثابه دربردارنده امنيـت، امنيـت مـردم را در درون مرزهـايش تـامين      

 )7»(كند. مي
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لذا اگر مردم (عنصر جمعيت) مورد توجه و اهتمام مطالعات امنيتي قرار بگيرد، تنها از 
لـت اسـت و صـاحبنظران    آن روست كه جمعيت، عنصري از عناصـر تشـكيل دهنـده دو   

 دانند. وجود دولت ـ كشور را بدون تصور جمعيتي براي آن، منتفي مي
، بدون تصور اين نكته كـه ايـن تهديـد بـه     »تهديد«در عصر دولتهاي ملي، تصور يك 

نحوي با عنصري از عناصر تشكيل دهنده دولتهاي ملي مـرتبط نباشـد، تصـوري مـبهم و     
هـا از مبـدا دولـت ـ كشـورها حركـت       »تهديـد «لـي،  ناشناخته است. در عهد دولتهـاي م 

توان ويژگيهاي تهديـد   دهند. از اين زاويه مي كنند، و آنها را مورد تاخت و تاز قرار مي مي
 هاي وستفاليا را به شرح زير تبيين كرد: در دوره پس از عهدنامه

 ـ مبداء تهديدها دولتهاي ملي هستند.1
 تند.ـ آماج تهديدها نيز دولتهاي ملي هس2
گيرنـد، از   ـ اگر عناصر ديگري به عنوان مبداء يا آماج تهديدات مورد توجه قرار مـي 3

 اين جهت است كه اين عناصر به نحوي با متغير دولت ـ كشور در ارتباطند.
كه هر دو از عناصر تشـكيل  » جمعيت«و » سرزمين«توان به وضعيت  به عنوان مثال مي

رو واجد اهميت  رد. عنصر جمعيت و سرزمين از آندهنده دولت ـ كشور هستند، اشاره ك 
اند كه به عنوان بخش و عنصري از عناصر تشـكيل دهنـده دولـت ـ كشـورها مـورد        بوده

شد.  گرفتند، و لذا هرگونه تهاجم به آنها، تهاجم به يك دولت ملي تلقي مي توجه قرار مي
شـود. بـه    ي درك مـي از لحاظ سنتي مسايل امنيت خارجي با اتكا به موضوع مرزهاي ملـ 

عنوان مثال مسايل نظـامي كماكـان مبتنـي بـر مالحظـات جغرافيـايي بـوده، و مهمتـرين         
) علت اينكه بسـياري  8ماموريت نيروهاي نظامي حفاظت از تماميت ارضي كشورهاست.(

هـايي فـدا شـده كـه در      ها و فرصتها در دفـاع و يـا تهـاجم بـه سـرزمين      انسانها، سرمايه
هاي دفاعي يـا   كه در يك سوي آن سرزمين، و در سوي ديگر هزينه محاسبات (محاسباتي

نمايد، به اين دليل است كه دفاع از سرزمين  تهاجمي انجام شده قرار گيرند) به صرفه نمي
 اند. خود دانسته» كشور«را بيش از اينكه دفاع از يك سرزمين بدانند، دفاع از 

تهديد در حال دگرديسي و تحول  شود كه دو ويژگي پيش گفته از امروزه احساس مي
رسد كه دولت ـ كشورها چه به عنوان مبـداء تهديـد؛ يعنـي كسـاني كـه        است. به نظر مي

دهند، و چـه بـه عنـوان آمـاج تهديـد؛       امنيت و آرامش ديگر بازيگران مورد خطر قرار مي
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شـود، در حـال از دسـت     يعني كساني كه خطر به قصد آسيب رساندن به آنها تدارك مـي 
 )9دن نقشهاي خويش هستند.(دا

 
 ب. جهاني شدن تهديد

اگر خصائص تهديد در عصر دولتهاي ملي را اينگونه شمارش كنيم كه در ايـن دوره؛  
ــ آمـاج و هـدف اصـلي تهديـدات      2اند،  ـ مبداء اصلي تهديدات دولت ـ كشورها بوده 1

ث مربـوط بـه   ـ توجه به ديگر عناصـر و متغيرهـا در مباحـ   3اند، و  دولت ـ كشورها بوده 
تهديد به علت ارتباطي است كه اين متغيرها با دولـت ـ كشـورها دارنـد؛ آنگـاه در دوره      
جهاني شدن تهديد اين خصائص تغيير خواهد كرد. پاي فشاري بر اين اعتقاد كه از دوره 

ايم، به اين معناسـت كـه    ملي بودن تهديدات به سوي جهاني شدن تهديدات حركت كرده
لت ـ كشورها چه به عنوان مبداء اصلي تهديدات و چه به عنوان آمـاج   نقش و جايگاه دو

تهديدات رو به كاستي نهاده است. چنين اعتقادي همچنين بـه ايـن معناسـت كـه برخـي      
محيطي و گروههاي تروريستي، كه تاكنون به عنوان تـابعي از   متغيرها مانند مباحث زيست

توانند به عنوان متغيـري مسـتقل در    ، ميگرفتند نقش دولت ـ كشورها مورد توجه قرار مي 
 مباحث مربوط به تهديد شناسايي شوند.

ملـي بـودن   «نويسنده با اتكا به شواهد موجود بر اين اعتقاد است كه روند حركـت از  
آغاز شده و به مرور در حـال تقويـت اسـت    » جهاني شدن تهديدات«به سوي » تهديدات

كشورها و همچنين مـورد تهديـد قـرار     –دولت  روند رو به رشد استقالل منابع تهديد از
گرفتن امنيت بسياري از انسانها، گروهها و جوامع بدون توجه به وابستگي آنها به يك يـا  
چند كشور خاص ويژگي تحولي است كـه در حـوزه امنيـت و تهديـدات امنيتـي شـاهد       

 هستيم.
آن نيسـت،  چيزي كه در حال وقوع است نابودي دولت ملي و يا حتي كمرنـگ شـدن   «

هاي سنتي حكومتها هستند (به عبـارت   بلكه ساير نيروها مشغول غصب بسياري از نقش
باشد) شـايد مهمتـرين    ديگر ايده حاكميت در حال افول نيست بلكه دستخوش تغيير مي

ملي هستند كه براي نخستين  نيروهاي غصب كننده، گروههاي فراملي و فروملي يا خرده
المللي بگذارند. از ظهـور   عناداري بر سياستهاي دولتها و وقايع بيناند اثرات م بار توانسته

طلـب   هاي تجزيه محيطي فراملي و جنبش شركتهاي چندمليتي گرفته تا گروههاي زيست
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گرايانه دولت ملي را با چالش  فروملي، همگي در عرض بيست سال گذشته كنترل سلطه
 )10(»اند. مواجه ساخته

ي از نيروهاي غيردولتي تا به اين حد بالغ شده اسـت كـه   رشد توانايي و قدرت بسيار
به خودي خود و بدون وابستگي به دولت ـ كشوري خاص بتوانند منـابع و منـافع ديگـر     
بازيگران و حتي دولت ـ كشورهاي متبوع خود را مورد تهديد قرار دهند. رشد و توسـعه   

ارزش رسانده اسـت كـه بـه    قدرت اين نيروهاي غيردولتي همچنين آنها را به اين حد از 
عنوان آماج مناسبي براي حمله از سوي ديگر بـازيگران انتخـاب گردنـد. پـس بـازيگران      
جديدي بدون توجه به وابستگيشان به دولت ـ كشور خاصي به عنوان مبـداء و يـا آمـاج     

رسد كه جابجـايي فراملـي انسـانها، اطالعـات، سـرمايه و       اند. به نظر مي تهديد فعال شده
اند.  هايي هستند كه انرژي الزم براي ظهور و اقتدار غيرملي را فراهم ساخته ها زمينههنجار

افزار در سطح كره، بدون توجه به  افزار و سخت به همين دليل مادام كه روند جابجايي نرم
مرزهاي ملي كشورها برقرار بوده، يا تقويـت شـود، هـيچ انتظـاري جـز تقويـت و رشـد         

توانيم آنها را فراملي يا جهاني نيز بناميم) نخواهيم داشـت. رشـد    نيروهاي غيرملي (كه مي
رو اين  شود. از اين و تقويت اين نيروها نيز به عامليت آنها در سطح نظام آنارشي ختم مي

نيروها از توانمندي خود براي كسب منافع بيشتر بهره خواهند جست. بديهي است كه بـه  
تواند به مقابله با ديگر بازيگران منتهي شود. نـاامن   علت قلت منابع موجود، اين تكاپو مي

شدن فضا براي ديگر بازيگران دولتي و غيردولتي نتيجـه همـين فضـاي رقـابتي اسـت و      
 چيزي جز همين پديده نيست.» جهاني شدن تهديد«

گردد كـه تواناييهـاي دولتهـاي ملـي را در      اي اطالق مي جهاني شدن به فرآيند يا پديده«
 )11»(دهد. افتد، كاهش مي چه در محدوده قلمروشان اتفاق ميكنترل بر آن

رود بـر   با كاهش توانايي و نقش دولتهاي ملي در مديريت بر مسايل خود، انتظـار مـي  
پـذيريهايي   ها و تهديدات نيز افزوده شود. تهديدات و آسيب پذيري حجم و كيفيت آسيب

 دارند.كه وابستگي خاص به مليت، مرز و حاكميت ملي كشورها ن
آنچه كه به آن پرداخته شد برداشتي نظري از مفهوم جهاني شدن تهديـد بـود. طبيعـي    
است كه براي تحكيم بيشتر استدالل به ارائه برخي مصاديق عيني پرداخته شـود. در نگـاه   

توان اشاره كرد. با اين وصف شايد بتوان مسـائل مربـوط بـه     عيني به مصاديق فراواني مي
بيماريها و مسايل بهداشت جهاني، تروريسم، جرايم سازمان يافته و  محيط زيست، انتشار



 

 

۱

ر        

۱۳

 

تهديدات ناشي از ارتباطات نوين را در صدر فهرستي قرار داد كه رويكـرد نظـري مـا در    
نمايند. در ادامه به برخي ابعـاد و مصـاديق جهـاني شـدن      جهاني شدن تهديد را تاييد مي

 شود. تهديد اشاره مي
 

 محيطي يدات زيستج. جهاني شدن و تهد
ترين شاخص در جهاني شـدن مسـايل    زيست را به عنوان مهم اگر نتوان مسايل محيط

بايد آن را در شمار اهم اين موضوعات فهرست كرد. چنـدين دهـه    امنيتي به شمار آورد، 
است كه افراد، گروههاي و سازمانهاي اجتماعي و سرانجام، دولتها مسـايل ايـن حـوزه را    

محيطي دارنـد (از   و به رغم محدوديتهايي كه در مديريت بر مسايل زيست اند جدي گرفته
ديدگاه نگارنده بخش قابل تـوجهي از ايـن محـدوديتها ناشـي از خصـلت ملـي مسـايل        
مديريت بر تهديدات است، حال آنكه اين تهديدات خصـلتي جهـاني و غيرملـي دارنـد.)     

انــد. از نگــاه  زمان دادهمحيطــي ســا تالشــهايي را بــراي مــديريت بــر تهديــدات زيســت 
هاي تهديد داراي خصـلتي جهـاني    صاحبنظران مسايل زيست محيطي بيش از ديگر حوزه

 گويد: هستند، ماندل مي
موضوعات امنيت محيطي بيشتر از مسايل امنيت منابع، داراي حالت جهاني است و «

جمع صـفر  ها كمتر به صورت حاصل  مبادالت ميان منافع ملي مختلف نيز در اين زمينه
 )12(»تر است. بوده و به همين جهت براي همكاري ميان ملتها آماده

محيطي ناشي از عمل و اراده فرد يا كشـور خاصـي    اگرچه بخشي از تهديدات زيست
دهنـد. بـا    نيست، اما بخش قابل توجهي از اين تهديدات را به نحوه عمل انسان نسبت مي

توجه فرد، گروه اجتماعي و يا كشـور خاصـي   اين وصف آثار ناشي از اين اقدامات تنها م
بـرداري فـراوان از سـوختهاي فسـيلي و      شود. آثار گرم شدن كره زمين در نتيجه بهره نمي

محيطي ناشي از ايـن اقـدامات    آزاد شدن برخي گازهاي شيميايي در جو، و تبعات زيست
راد يا نوع بشـر،  محيطي، اف توان تنها متوجه يك فرد يا كشور دانست. امنيت زيست را نمي

) اهـداف  13شناسـد.(  و اجتماعات يا گروههاي انساني را به عنوان مرجع اصلي امنيتي مي
امنيتي در حوزه مسايل زيست محيطي عبارت است از حفظ محيط زيست فيزيكي سياره 

هايي كه باعث بر خطر افتـادن بقـاء و كيفيـت حيـات بشـر       زمين و جلوگيري از وضعيت
گونه كه مشخص است هيچكدام از واژگان بكار رفته در جملـه فـوق    ) همان14شود.( مي
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به طور مستقيم يا غيرمستقيم به محوريت دولـت ـ كشـورها بـه عنـوان هـدف و مرجـع        
 كنند. امنيت اشاره نمي

 توان به شرح زير خالصه كرد: محيطي را مي ترين تهديدات زيست مهم
اي)،  كـره زمـين (اثـرات گلخانـه     ـ تغيير زيستگاه طبيعي انسان، از جمله گرم شـدن 1

 تخريب اليه ازون و از بين رفتن جنگلهاي باراني استوايي.
ديگر آلودگي هوا، دريا و   ـ آلودگي، شامل بارانهاي اسيدي، ضايعات سمي و اشكال2

 )15خاك.(
شـود كـه مسـايل     محيطي مشخص مي با نگاهي به ويژگيها و طبيعت تهديدات زيست

ربنـد واقعيتهـاي ارادة دولتهـاي ملـي نيسـت. ارادة دولـت ـ        مربوط بر محـيط زيسـت د  
كشورها، ايده ناسيوناليسم، مفهوم مرزهاي ملي و اتباع يك كشور خاص تاثيري در تهديد 

محيطي ندارند. همچنين مفاهيم و واقعيتهاي فوق تـاثيري در نـوع    بودن يك پديده زيست
طي در سطح كره ندارند. اينكـه  محي و چگونگي اثرگذاري و نحوه انتشار تهديدات زيست

 اند، ناظر به همين واقعيت است. محيطي جهاني شود تهديدات زيست گفته مي
شـوند، و تهديـد    در عصر دولتهاي ملي، دولتها به عنوان منبع اصلي تهديد شناخته مي

بودن ديگر منابع نيز تابعي از دخالت موثر دولتهاي ملي به عنوان بازيگر اصلي در مسـايل  
يتي است. همچنين تهديدات نيـز بـيش از هـر چيـز متوجـه دولتهاسـت. امـا طبيعـت         امن

محيطي نافي محور بودن نقش دولت ـ كشورها در مالحظات مربوط بـه    تهديدات زيست
 تهديد است.

به عنوان مثال نحوه عمل يك كارخانه، كـه ممكـن اسـت در مخالفـت بـا سياسـتهاي       
محيطي يك رودخانـه را دچـار    وضعيت زيستتواند  رسمي دولت متبوعش نيز باشد، مي

بحران نمايد و عبور اين رودخانه از چند كشور مختلـف، آلـودگي را بـه حاشـيه نشـينان      
رودخانه مذكور در كشورهاي مجاور انتقال دهد. لذا نتيجه عمل يك كنشگر زيـر ـ ملـي،    

كننـد)   زندگي ميافراد و گروههاي متفاوتي از انسانها (آنها كه در حاشيه رودخانه مذكور 
 دهد. در كشورهاي گوناگون را بدون توجه به دولت متبوعشان مورد تهديد قرار مي

بـرداري بـيش از حـد از     همچنين آثار ناشي از گرم شدن كـره زمـين در نتيجـه بهـره    
گيـرد، و كشـورهاي    سوختهاي فسيلي، از اراده و خواسـت يـك كشـور سرچشـمه نمـي     
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اي يـا غيـر آن،    تشعشعات مربوط به يك انفجار هسـته دهد.  خاصي را نيز هدف قرار نمي
 ايستد. نيز در هنگام رسيدن به مرز دولتهاي ملي از توقف باز نمي

برخي از صاحبنظران با توجـه بـه انـواع جديـد تهديـدات، ماننـد تهديـدات زيسـت         
اند كه مويد نگـاه مـا    محيطي، مهاجرتها و سازمانهاي جنايي فراملي، دست به تقسيمي زده

ر تحول تهديدات امنيتي از يكسو، و جهاني شدن آنها و كاهش نقش دولـت ـ كشـورها    د
گيري يا انتشار نتايج آنها در سوي ديگر است. تفكيك ميان مسايل و موضوعات  در شكل

سنتي و غيرسنتي امنيت ملي از آثار اين توجه است. به زعم ايـن صـاحبنظران تهديـدات    
كه آنها را از سـلف خـود، تهديـدات سـنتي، متمـايز       هايي هستند غيرسنتي داراي ويژگي

 ها عبارتند از: نمايد. اين ويژگي مي
ـ اين تهديدات دولت ـ محور نيستند. بلكه عموماً از عملكـرد بـازيگراني كـه داراي     1

 شوند. هستند، ناشي مي» مادون دولتي«يا » فرادولتي«ماهيتي 
اراي يـك مركزيـت جغرافيـايي    ـ اين تهديدات برخالف عموم تهديدات سنتي كه د2

 باشند، به علت چند بعدي و چند وجهي بودن، صورتي عام و فراگير دارند. مي
 ـ قابل مديريت با سياستهاي دفاعي سنتي نيستند.3
 )16دهند.( ـ به يكسان و توامان دولتها و افراد را هدف قرار مي4

و معـادالت امنيتـي بايـد     نتيجه اينكه از اين منظر، افراد هم چون دولتها در محاسبات
 )17مورد توجه قرار گيرند.(

محيطي منجر به ناديده گـرفتن يكـي    انكار مفهوم جغرافيا توسط اكثر تهديدات زيست
ترين متغيرهاي امنيتي موثر در ميراث وستفاليا شـده اسـت. ناديـده گـرفتن مفهـوم       از مهم

هـاني شـدن نيـز،    به عنوان يـك عنصـر تشـكيل دهنـده دولـت ـ كشـورها. ج       » سرزمين«
كنـد. محـيط    همانگونه كه قبالً به آن اشاره شد، بر انكـار سـرزمين و جغرافيـا تاكيـد مـي     

گرايان تاكيد شديدي بر اين نكته دارند. از نگـاه آنـان محـدود كـردن ديـدگاه بـه        زيست
قابـل تصـور اسـت. از نگـاه     » بزرگترين تهديدات«سرزمين و جغرافياي مشخص يكي از 

گرايـي، يـا ايـده     ي خود يك تهديد است. اين در حالي است كه بوزان ملـي گراي آنها، ملي
گيـري مفهـوم دولـت ـ كشـور و امنيـت آن        دولت را يكي از متغيرهاي كليدي در شـكل 

) از نگاه او براي حفظ مرجع امنيت، ضروري است تا ايده دولـت نيـز حفـظ    18داند.( مي
 شود.
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گرايي دولتي است. زيرا دولت ملي بنا به  دشمن واقعي آنها (طرفداران نهضت سبز) ملي«

كند. بنـابر ايـن، دولـت ملـي      تعريف، قدرت خود را ضرورتاً بر منطقه معيني اعمال مي

گسـلد و اشـتراك مـا را در     وحدت نوع بشر و همچنين رابطه متقابل بين مناطق را مـي 

 )19»(كند. زيست بوم جهاني تضعيف مي

، و مليــت (ناسيوناليســم) را بــه چــالش محيطــي مفــاهيم ســرزمين متغيرهـاي زيســت 
خوانند در مقابل، تاكيد بر سرزمين و ايده دولت ـ كشور (ناسيوناليسم) در كانون تفكر   مي

امنيتي عهد دولت ـ كشورها قـرار دارد. بـه عـالوه سـازمان دولـت نيـز بـا مـديريت بـر           
ع ملي كشور جويي مناف محيطي سازگار نيست. اين سازمانها مكلف به پي تهديدات زيست

گـران در عرصـه زيسـت     هاي ديگـر كـنش   خود هستند، حتي اگر به قيمت افزايش هزينه
محيطي كـه خصـلت غيرملـي (جهـاني) دارنـد،       محيطي باشد. در مقابل تهديدات زيست

ــي  ــوعي از ســازمان و ســاختار اداري را پيشــنهاد م ــه مســايل   ن ــل در زمين ــه الاق ــد ك كن
بيني آنها ملي باشد، توان مديريت بـر   هايي كه جهانمحيطي جهاني بينديشد. سازمان زيست

 تهديدات جهان شمول را ندارند.
هاي قومي، مسايلي هستند كه نتايجي جهان شمول  قحطي، آلودگي محيطي، و خشونت«

آورند. با وجود اين، هنوز پاسخ اين مسـايل از محـدوده مرزهـاي ملـي فراتـر       به بار مي
 )20»(رود. نمي

ده بر اين نكته كه برخي جنبشها و گروههـا از ايـن پـس رويكردهـا،     تاكيد قبلي نگارن
بيني و انتخابهاي دولتها در شناخت يك تهديد و شـيوه مقابلـه بـا تهديـدات را بـه       جهان

) ناظر به همين موضـوع اسـت كـه بافـت نهـادي دولتهـا، بـا پـيش         21خوانند( چالش مي
ر مسايل خاصـي (تهديـداتي كـه    فرضهاي خاصي (تاكيد بر منافع ملي) و براي مديريت ب

داراي خصلت ملي هستند) طراحـي شـده اسـت كـه ايـن بافـت احتمـاالً در شـناخت و         
 مديريت بر تهديدات جهاني ناتوان است.

گيري دولتهاي ملي (جمعيت  استداللهاي فوق در ارتباط با ديگر عنصر اصلي در شكل
الً متوجه افراد يـك كشـور،   يا عامل انساني) نيز موثر است. تهديدات زيست محيطي اصو

از اين حيث كه اتباع آن كشور هستند، نيست. آثار تهديدات زيست محيطي امروزه بـيش  
از اينكه متوجه افراد يك كشور باشد، متوجه كليه كساني اسـت كـه در حـوزه اثرگـذاري     

گيرند. در مثالي كـه در سـطور قبـل بـه آن اشـاره شـد، در نتيجـه         اين تهديدات قرار مي
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دگي يك رودخانه، تنها آنها كه به نحوي با آن رودخانه سـر و كـار دارنـد، در حـوزه     آلو
توانند تبعه يـك كشـور، بخشـي از اتبـاع      گيرند. اين افراد مي تاثيرگذاري آلودگي قرار مي

يك كشور، و يا افرادي از اتباع كشورهاي مختلف باشند. همچنين تهديد كنندگان زيست 
تواننـد سـرزمين    كشوري بدون توجه به تابعيت آنها باشند. آنها مـي توانند اتباع هر  بوم مي

خود را مورد تهديد قرار دهند، يا اينكه با همكاري يا بدون همكاري اتباع ديگر كشـورها  
) در ايـن زمينـه وابسـتگي ايـن افـراد بـه       22به تهديد ديگر سرزمينها و افـراد بپردازنـد.(  

 اي ندارد. كشوري خاص نقش تعيين كننده
گردد كه طبيعت تهديدات زيست محيطي عدم توجه آنها بـه   بدين ترتيب مشخص مي

عناصري است كه در كانون توجهات دولتهاي ملي قرار دارد. آنها با ايده اصـلي دولـت ـ    
كشورها (ناسيوناليسم و ملي انديشيدن) سر جنگ دارند و طبيعتاً در بند عنصر سرزمين و 

انگارنـد، و بـه جمعيـت     ختار اداري دولت را ناتوان ميمحدوديتهاي سرزميني نيستند. سا
بدون وابستگي آن به دولت كشور خاصي نظر دارند. لذا اعتقاد به اين نكته كه ملي بـودن  

 در طبع و جوهره تهديدات زيست محيطي قرار ندارد، اعتقادي بيراه نيست.
ايـن مسـايل    محيطي ناتوان بر حل و فصل اين نكته كه مديريت ملي بر مسايل زيست

رسـد كـه نگاههـا متوجـه      خواهد بود، به كرات مورد توجه قرار گرفته است. به نظـر مـي  
ايفاي نقشـها و وظـايف جديـدي اسـت كـه صـد البتـه دولتهـا در اجـراي آنهـا نـاتوان            

) تاكيد صاحبنظران بر ناتواني سطوح ملـي (سـطوحي كـه بـر اسـاس ايـده       23نمايند.( مي
توان ناشـي از علـل زيـر     محيطي را مي ت بر مسايل زيستكنند) در مديري دولت عمل مي

 دانست:
محيطي هيچ ارتباطي بـا عناصـر اصـلي دولـت ـ       ـ طبيعت بسياري از مسايل زيست1

گيري يا مديريت بر آنها تـاثيري نـدارد.    كشور ندارد و ايده دولت (ناسيوناليسم) در شكل
 )24و جو مديريت كند.( هاي هوا تواند به تنهايي برآلودگي مثالً يك كشور نمي

ترين مسايل و معضـالت زيسـت محيطـي بـه وضـعيت و عملكـرد        ـ برخي از مهم2
) بسـياري  25گردد كه تحت حاكميت هيچ كشوري قرار ندارنـد.(  انساني در مناطقي بازمي

ها در درياي آزاد كه  ها و پس مانده از مشكالت مربوط به آبهاي آزاد، از جمله تخليه زباله
رويـه از منـابع دريـا،     بـرداري بـي   شود و يا بهره محيط زيست دريايي منجر مي به آلودگي

ناشي از عملكرد بشر در قلمروهاي است كه متعلق به هيچ كشوري نيست. لـذا مـديريت   
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محيطـي   تواند مديريتي كارآمد و مفيد در راستاي اهـداف زيسـت   مبتني بر ايده دولت نمي
 باشد.  
 

 اريهاد. بهداشت جهاني و شيوع بيم
محيطي مورد توجـه   هر آنچه در بخش قبل و در بررسي جهاني بودن تهديدات زيست

هـاي   قرار گرفت، در زمينه شيوع و انتشار جهاني بيماريها نيز قابـل اسـتناد اسـت. حـوزه    
تحت اقتدار دولت در زمينه بهداشت انسان و جامعه انسـاني در حـال زوال اسـت. عـدم     

ن و قلمرو عملكرد دولت ـ كشورها تا حدود زيادي امر را  توجه بيماريها به عنصر سرزمي
 در مديريت بر پيشگيري و درمان اين بيماريها سخت كرده است.

بخشي از اين فرايند در نتيجه ظهور بيماريهـاي واگيـردار جديـد و يـا ظهـور مجـدد       
كـن   شد در نتيجه فعاليتهاي ملـي، بـراي هميشـه ريشـه     برخي بيماريهاست كه پنداشته مي

 اند. شده
مسايل بهداشت عمومي و رواج و انتشار بيماريها در سطح جهان كه ناشي از جهـاني  

) اسـت، تهديـدات   26شدن اقتصاد و مهاجرتهاي قانوني و غيرقـانوني و رشـد جمعيـت(   
جديدي را آشكار ساخته است. حجم، وزن، و سـرعت تجـارت جهـاني و مسـافرت در     

) بـه همـين دليـل    27ا را افـزايش داده اسـت.(  سطح جهان ريسك ناشي از انتشار بيماريه
 )28داند.( سازمان بهداشت جهاني مساله بيماريهاي واگيردار را يك بحران جهاني مي
هـاي اسـتوايي    تغييرات آب و هوايي و اخالل در اكوسيستم، مانند از بين بردن جنگل

هاي بيمـاري   اقلبراي منافع اقتصادي و يا سكونت انسانها، تغيير جغرافيايي محل زندگي ن
ها و ارتباط آنها با انسان، رشد سريع جمعيت و مهـاجرت   مانند جوندگان، ميمونها و پشه

روستاييان به حاشيه شهرها و ايجاد شهرهاي ميليـوني و شـيوع بيماريهـايي كـه قـبالً در      
هاي بـزرگ حاشـيه شـهرها و در نهايـت      مناطق روستايي قرنطينه شده بودند در جمعيت

گردشگري، تجارت و واردات محصوالت كشاورزي به همراه جهاني شدن  افزايش حجم
زا بـه   هاي جديدي را براي شيوع عوامل ناقـل بيمـاري و عوامـل بيمـاري     اقتصاد، فرصت

 )29وجود آورده است.(
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اگر به اين فهرست، سرعت جابجـايي افـراد و كاالهـا در سراسـر جهـان را بيفـزاييم،       
زا بدسـت خواهـد آمـد. ايـن      به انتشار عوامل بيمـاري  تصوير روشنتري از تهديد مربوط

 المللي بهداشت عمومي را از بين برده است. تهديد تفكيك ميان سطوح ملي و بين
اغلب متخصصين بهداشت بر اين اعتقادند كه تمايز ميان بهداشـت عمـومي در سـطح    «

خته تا ميكربهاي المللي از ميان رفته است. جهاني شدن اين امكان را فراهم سا ملي و بين
سابقه به انتشار بيماري و مرگ در سراسر جهان بپردازند. جهـاني   زا با سرعتي بي بيماري

شدن توان دولت ـ كشورها در حفاظت از مردم را در مقابل بيماريهاي واگيردار تحليـل   
برده است. جهاني شدن بهداشت عمومي، از طريق تهديـد ناشـي از ظهـور بيماريهـاي     

 )30»(گذارد. يامدهاي هنگفتي را بر جاي ميواگيردار، پ
تهديدات موجود در حوزه بهداشت و رواج بيماريهاي واگيردار مسايل نظري فراواني 
در زمينه تحليل جوهره اين تهديدات، ابزارها و امكانات موجود بـراي مقابلـه بـا آنهـا، و     

يـن گذشـته و از آنجـا    مساله مديريت بر شيوه بيماريهاي واگيردار برمال ساخته است. از ا
اند، آثار قابـل تـوجهي را نيـز در معنـا و      كه اين تهديدات خصلتي غيرملي و جهاني يافته

گـذارد. از   مفهوم دولتهاي ملي به عنوان بازيگران اصلي در عهد دولتهاي ملي، بر جاي مي
اين زاويه مسايل مربوط به بهداشت جهاني تنهـا پزشـكان و متخصصـان بهداشـت را بـه      

الملـل و   ش نخوانده است. اين مسايل مفهوم دولت ـ كشور، شـهروندي، روابـط بـين    چال
 )31حتي انسانيت را نيز دچار چالشهاي نظري ساخته است.(

نگاهي به حجم تهديدات جهاني برخي بيماريهاي واگيردار مانند ايدز گواه روشني  نيم
 است.هاي ملي اين بيماريها رو به افول  بر اين نكته است كه خصلت

) نـوعي بيمـاري اسـت كـه در نتيجـه عملكـرد ويـروس اچ ـ اي ـ          32بيماري ايـدز( 
) (ويروس مختل كننده سيستم دفاعي بدن) ايجاد گرديده و بـا تضـعيف سيسـتم    33وي(

طلـب و برخـي سـرطانها قـرار      دفاعي بدن، ارگانيسـم را در معـرض بيماريهـاي فرصـت    
بـه مـرگ تعـدادي از بيمـاران      1981وئـن  دهد. اين بيماري كشنده از هنگامي كه در ژ مي

منتهي شد، مورد توجه قرار گرفته است. از آن هنگام تاكنون تعداد مبتاليان به اين بيماري 
در حال افزايش است و به رغم پيشرفتهايي كه در درمان آن حاصل شـده و تـدابيري كـه    

عنـوان   در اقصي نقاط جهان در جهت پيشگيري از آن صورت گرفتـه اسـت كماكـان بـه    
 كند. يكي از بزرگترين تهديدات عليه حيات بشر خودنمايي مي
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القاعده متوجه افراد است و نه دولتها، و توجهي نيز به عامل سرزميني  اين بيماري علي
ترين علل ناديده گرفتن مرزها و تـدابير ملـي از سـوي     و مرزهاي ملي ندارد. يكي از مهم

آن دانست كه نسبت به بسياري از بيماريها بيشتر  توان طول دورة كمون اين بيماري را مي
هاي موجود حاكي است كـه دوره كمـون ايـن بيمـاري بـرخالف       تر است. داده و طوالني

تواند براي سالها به طول انجامد. در طي دوران طوالني كمون كه ويـروس   بيماري آبله مي
در فرد ميزبان ويروس اچ ـ آي ـ وي در غدد لنفاوي فعال است، هيچ عالئمي از بيماري   

تواند سراسر جهان را درنورديده و به انتشار بيمـاري در اقصـي    شود و او مي مشاهده نمي
 نقاط جهان بپردازد.

ميليون نفر به ويـروس اچ ـ اي ـ وي     40حدود  2002بنابر گزارشهاي موجود تا سال 
لي اسـت كـه در   ميليون نفر است. اين در حـا  5حدود  2001اند كه سهم سال  مبتال گشته

ميليون نفر بوده است. بـر ايـن اسـاس نـرخ ابـتالي       10تعداد مبتاليان حدود  1990سال 
هـزار نفـر اسـت. گزارشـها همچنـين       14روزانه به اين ويروس در سراسر جهان حـدود  

انـد   ميليون نفر در نتيجه ابتال به اين بيماري كشـته شـده   25حاكي است كه تاكنون حدود 
اند. گزارشهاي موجود بـه عـالوه    قرباني شده 2001نفر از آنها در سال ميليون 3كه حدود 

حكايت از اين دارند كه حجم قابل توجهي از مبتاليان جواناني هستند كه در سن پـانزده  
تا بيست و چهار سالگي قرار دارند. برآوردها نيز حاكي است كه تعداد مبتاليـان بـه ايـن    

 )34يون نفر بالغ خواهد شد.(ميل 68به حدود  2020بيماري تا سال 
به رغم تفاوتي كه ميان مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته عالم و به ويژه قـاره آفريقـا   
در ميزان مبتاليان به اين بيماري وجود دارد، اين بيماري تمـام نقـاط عـالم را درنورديـده     

نـان و نيـز كودكـان    گيرد. اين قربانيان از ميان مردان، ز است و در سراسر جهان قرباني مي
اند. اين بيماري در حال حاضر چهارمين عامل مرگ و ميـر در سـطح جهـان     انتخاب شده

 است.
شيوع بيماري ايدز اين ديدگاه قديم كه جهان را به صورت اجتماعات و سـرزمينهايي  

انگاشت به چالش كشـيده اسـت. آنچـه واقعيـت دارد گسـترش ايـن بيمـاري و         مجزا مي
زا در سطح جهان است. توصيف اين بيماريها به تهديـدات   وامل بيماريبسياري ديگر از ع

 رو صورت گرفته است. جهاني به همين
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توان اشـاره كـرد. بخـش     اين تهديدات به چند نكته مي» جهاني«اما در ارتباط با وجه 
قابل توجهي از مسايل مربوط به انتشـار عوامـل بيمـاريزا از دايـره قـدرت و ارادة افـراد،       

ا و دولتها خارج است و اين بيماريها بدون دخالت ارادة انساني يـا دولتهـا منتشـر    گروهه
زا  هاي جديد حكايت از به كـارگيري برخـي عوامـل بيمـاري     شوند. با اين وصف داده مي

هـا   توسط برخي عوامل انساني يا گروهها بدون توجه به وابستگي ملي آنها دارد. اين داده
زا براي تهديد افراد  كه برخي افراد يا گروهها از عوامل بيماري بر اين واقعيت تاكيد دارند

 اند. يا گروهها و يا دولتهاي ملي استفاده كرده
جداي از اينكه نقش عامل اراده را در شيوع بيماريها نفي و يا تائيد كنيم در يك نكتـه  

ايـن اراده  اي در انتشـار بيماريهـا    ترديدي نيست و آن اينكه در فرض وجود هرگونه اراده
توانند اقدام بـه   تواند در خارج از دولت ـ كشورها نيز شكل بگيرد. افراد و گروهها مي  مي

گيري از عوامل بيماريزا عليه افراد يا گروههاي ديگـري بنماينـد. همـين نكتـه تاكيـد       بهره
يهـا  نيست. بيمار» ملي«اي  ذاتاً مساله» ها انتشار بيماري«ديگري است بر اين ادعا كه مساله 

توانند در حوزه بسيار محدود يا جغرافياي وسيعي منتشر شده، بـدون اينكـه دولتهـا از     مي
 شوند.  آن مطلع

پس ويژگي اصلي شيوع بيماري تعلق و توجه نداشـتن آن بـه سـرزمين يـا محـدوده      
در نيويـورك   1999جغرافيايي خاصـي اسـت. پـس از انتشـار نـوعي ويـروس در سـال        

 كه:متخصصان حدس زده بودند 
تواند از راههاي مختلفي به شهر نيويورك راه پيدا كرده باشد، از جمله؛  اين ويروس مي«

هـاي آلـوده، مسـافرت افـراد آلـوده بـه بيمـاري از خاورميانـه، واردات          مهاجرت پرنده
غيرقانوني پرندگان و يا ديگر حيوانات خـانگي و يـا جابجـايي غيرآگاهانـه پشـة ناقـل       

 )35»(كنند. المللي جان اف كندي پرواز مي ه به فرودگاه بينويروس در هواپيماهايي ك
شويم كه مبدا تهديد در مـواردي ماننـد مهـاجرت     با نگاهي به راههاي فوق متوجه مي

پرندگان، مسافرت افراد آلوده از خارج كشور، واردات غيرقانوني پرندگان و يا جابجـايي  
ارج از كشوري باشد كه بيماري در آن تواند خ غيرآگاهانه ويروس از طريق هواپيماها، مي

رواج يافته است. لذا گرچه مرزهاي ملي به عنوان اولين نقطه دفاعي در برابـر بيماريهـاي   
شوند، اما افزايش سرعت حمل و نقل كاال و انسان در سراسر جهـان،   مسري محسوب مي
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فـايق آمـده و    اين امكان را فراهم ساخته است تا دوره كمون بيماريها، بر نظارتهاي ملـي 
 )36شيوع بيماريها را تسهيل نمايد.(

توان معتقد بود كه اگرچه پيش از اين نيـز پديـده انتشـار بيماريهـاي      به اين ترتيب مي
واگيردار توجه چنداني به عنصر سرزمين نداشته است، اما افزايش سرعت و ميزان تحرك 

رزميني كرده است. با توجـه بـه   جغرافيايي افراد و كاالها بيش از پيش اين پديده را غير س
اينكه بخش عمده اقتدار دولت ـ كشورها از طريق نظارتي اسـت كـه بـر سـرزمين خـود       

كنند، غيرسرزميني بودن انتشار بيماريهاي واگيردار، به اين معناست كـه روز بـه    اعمال مي
شـود.   مـي روز از اقتدار دولتهاي ملي در كنترل اين بيماريها و عوامل انتشـار آنهـا كاسـته    

همچنين اراده فردي، گروهي يا ملي اصوالً در ماهيت انتشار اين بيماريها نقشي ندارنـد و  
هـا (بـه    نهايت اينكه اگر بتوان نقشي را براي اراده دولت ـ كشورها در انتشار اين بيماري 

بايد همين نقش را براي افراد و گروههـا   عنوان يك سالح تهديدگر) به رسميت شناخت، 
توجه به وابستگي مليشان) نيز در نظر گرفت. انتشار بيماريهاي واگيردار به عنـوان  (بدون 

نوردد و بهداشـت انسـاني را در    المللي را درمي يك تهديد جهاني، به راحتي مرزهاي بين
 )37كند.( سراسر زمين تهديد مي

 
 هـ. جرايم سازمان يافته

تبـاط بـا موضـوع جـرم و     آنچه در زمينه محيط زيست و بهداشـت اشـاره شـد، در ار   
رشد جهاني شدن، تاثيراتي را بر نحوه و گستره عمـل    جنايت نيز صادق است. روند روبه

 المللي گذاشته است. جانيان بين
در سالهاي اخير جهاني شدن، چرخشي تعيين كننده در راهبرد نهادي جنايات سـازمان  «

 …وشه و كنار دنيا پيدا شده است هاي امن يا نسبتاً امن در گ يافته ايجاد كرده است. خانه
ها، امكان گريز از مقررات ملي و  پذيري فراوان شبكه افزون بر اين تحرك باال و انعطاف

 )38»(المللي را فراهم ساخته است. ناپذير همكاري پليس بين روشهاي انعطاف
خصلتهاي ملي بخش قابل توجهي از جنايات، به مرور در حال زوال اسـت. از قـديم   

اي ميـان خـود و    هاي ملي جنايتكاران قوي نبوده است و آنها فاصله تعريف شده علقهنيز 
شـان   اند. به همين دليل تعرضات آنهـا بـه دولتهـاي ملـي     دولتهاي ملي خود در نظر داشته

توان آنها را امنيت انتظامي نـام نهـاد)    بيشتر در سطح برخوردهاي انتظامي (مسايلي كه مي
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هـاي   يافتن برخورد دولتهاي ملي با اين تبهكاران و تضعيف علقـه بوده است. اما با شدت 
ملي ايشان، در برخي موارد دامنه تعرضات و هجوم اين تبهكاران حتـي دولتهـاي ملـي را    

) قتل سياستمداران، نفوذ وسيع در بافت اداري و نهادي دولتهاي 39نيز شامل شده است.(
شده با ديگر دولتها، به قيمت ناديده گرفتن  ملي و زد و بند با ديگر تبهكاران، و حتي اگر

بسياري از منافع و مصالح ملي، نمادي از تضعيف وجوه هنجـاري ناسيوناليسـتي در ايـن    
 گروه از تبهكاران است.

همچنين به موازات افزايش تجربه و توانايي برخي دولتها در برخورد با تبهكاران، آنها 
اند تا از اشراف و تعـرض دولتهـاي    مستقر كرده بخشي از توان خود را در ديگر سرزمينها

خويش در امان باشند. اين امر مستلزم اين است كه اين تبهكاران خود را در پناه تبهكاران 
تواننـد همـين خـدمات را بـه تـامين       ساكن در اين سرزمينها قرار دهند. در مقابل آنها مي

المللـي را از   اينكه جنايتكاران بـين كنندگان امنيت خويش ارائه دهند. اين فرايند عالوه بر 
هـايي را نيـز ميـان گروههـاي      دارد، به مرور علقه دسترس دولتهاي متبوع خويش دور مي

 نمايد. تبهكار ايجاد مي
هاي محلي، و نـه ملـي، تـاثير     اين گروهها نيروهاي خود را (گرچه وجود برخي علقه

كننـد. بـه ايـن     مختلف جـذب مـي   بيشتري در ايجاد اعتماد آنها دارد) از اتباع كشورهاي
توانند به عنوان عواملي غيرملي اقدام به تهديد كنند. عناصري مانند  ترتيب اين گروهها مي

حاكميت، سرزمين، جمعيت و ايده دولت، تاثيري در نوع عمل، حوزه عملكـرد و شـدت   
اقدامات اين گروهها ندارد. لـذا در صـورتي كـه شـرايط را بـراي عمـل در يـك حـوزه         

 رافيايي مناسب ندانند، اقدام به ترك محل خواهند كرد.جغ
توانند شعاع تهديد خود را متوجه هـر فـرد، گـروه و يـا      در ديگر سو، اين گروهها مي

دولت ـ كشوري بنمايند. در اين ميان متغيري به نام دولت ـ كشور و يا عناصر وابسته بـه    
شود كـه در نتـايج عملكـرد     توجه ميآن تاثيري در انتخاب آماج ندارند و تنها به عواملي 

اين گروهها تاثير دارد. لذا اگر از اقدام در يك سرزمين شـانه خـالي كننـد بـه ايـن دليـل       
داننـد. بـه عبـارت ديگـر      است، كه مقدورات خود را براي موفقيت در عمليات كافي نمي

يـده دولتهـاي   انتخاب آماج براي آنها بيش از اينكه يك مساله هنجاري باشد (كه مثالً از ا
هـاي   اي است. به همـين دليـل بيشـترين حـوزه     ملي تاثير بپذيرد) يك مساله فني و حرفه

اي  فعاليت گروههاي تبهكار جهاني معطوف به سرزمينهايي است كه با مشـكالت عديـده  
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دست به گريبانند. در اين سرزمينها امكان نظارت بر فعاليت باندهاي تبهكاري در حـداقل  
چه به لحاظ انتخاب آماج و چـه بـه لحـاظ طبيعـت جهـاني يـا غيرملـي        قرار دارد. پس 

توان اين گروهها را گروههاي جهاني دانست. از اين رو تهديد ناشي از عملكـرد ايـن    مي
 گروهها نيز جهاني است.

 
 ضرورت طراحي نگاهي جديد به آثار امنيتي جهاني شدن گيري: نتيجه

يده جهاني شدن از منظـر فرصـت بـودن آن    تاكنون گرايش بر اين بوده است كه بر پد
هاي حيات بشري نگريسته شود. از جهاني شـدن اقتصـاد، جهـاني     براي بسياري از حوزه

شدن ارتباطات و جهاني شدن هنجارهاي اجتماعي و سياسي سخن گفته شده و بـر ايـن   
 ت.امر تاكيد شده است كه جهاني شدن فرصتهاي بسياري را در اختيار بشر قرار داده اس

گرايش ديگري كه در حوزه جهاني شدن وجود داشته و متمركز بـر مسـاله تهديـد و    
امنيت بوده است، متوجه تاثيراتي است كه از سوي جهاني شـدن بـر امنيـت ملـي برخـي      

شود. محدود كردن مسايل امنيتي بر دولت ـ كشورها خصـلت    دولت ـ كشورها ايجاد مي 
 شدن است. غالب اين رويكرد به آثار امنيتي جهاني

به مساله جهـاني  » نگر ملي«، و رويكرد »فرصت محور«به رغم مفيد بودن رويكردهاي 
رسد كـه نيازمنـد ديـدگاه جديـدي در مطالعـه مسـايل        شدن و آثار تبعات آن، به نظر مي

 جهاني شدن هستيم.
» فرصـت «ـ جهاني شدن مانند هر حادثـه ديگـري دورو دارد. اگـر يـك روي آن را     1

خواهد بـود. ورود اتومبيـل بـه زنـدگي بشـر      » تهديد«ه ناخواه روي ديگر آن بدانيم، خوا
هاي فراواني به ارمغان آورده است. اما همين پديده موجد بسياري از تهديدات نيز  فرصت

 بوده است كه بشر را مجبور به توجه به آنها كرده است.
ولتهـاي محلـي   ـ جهاني شدن به معناي محو تدريجي عنصر مليت، ناسيوناليسـم و د 2

در عرصه انديشه و عمل است. ايـن پديـده بـه مسـاله مرزهـاي ملـي و حاكميـت ملـي         
اعتناست. اگر چنين باشد بررسي مساله جهاني شدن با اتكاء بـر مباحـث امنيـت ملـي      بي

رسد نيازمند گشودن فصل جديـدي از مباحـث    نوعي نقض غرض خواهد بود. به نظر مي
ي آن دولت ـ كشـورها و عناصـر اصـلي تشـكيل دهنـده       امنيتي هستيم كه متغيرهاي اصل
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دولت ـ كشورها (حكومـت، سـرزميني، جمعيـت و ناسيوناليسـم) نباشـد. بـدين منظـور         
 نمايد. ضروري مي» امنيت جهاني«ريزي و تقويت مفهوم  پايه

بـريم كـه دولتهـاي ملـي واجـد نقشـهاي        اي به سر مي بديهي است كه اكنون در دوره
م امنيتي هستند. لذا حذف دولتهاي ملي از مطالعـات امنيتـي نـه تنهـا     برجسته و بسيار مه

اي از رويكردهـا و مباحـث را    رو بايد حجم عمـده  مطلوب بلكه مقدور نيز نيست. از اين
كماكان بر محور دولت ـ كشورها سازمان داد. اما با رشد تهديدات جهـاني نقـش دولـت     

 ر دگرگوني خواهد شد:كشورها در دو حوزه اصلي از مباحث امنيتي دچا
 دهند. ـ دولت ـ كشورها به عنوان منبع تهديد، انحصار خود را از دست مي1
 دهند.   ـ دولت ـ كشورها به عنوان آماج تهديد نيز انحصار خود را از دست مي2

هايي مانند محيط زيست، بهداشت، جرايم سازمان يافته، ترويسـم   اين تحول در حوزه
تـوان قايـل بـه     ها مي ل مشاهده است. از اين زاويه در اين حوزهو ارتباطات به وضوح قاب

انـد و مـا    نام گرفته» جهاني شدن تهديد«گيري ابعاد جديدي از مسايل امنيتي شد كه  شكل
 كنند. مي» امنيت جهاني«را وارد گستره مطالعات 

شـناختي در مطالعـات امنيتـي     رسد كه نيازمند نـوعي چـرخش روش   اكنون به نظر مي
يم تا ضمن توجه به تهديدات جهاني، اين تهديدات را تنها در چارچوب امنيت ملـي  هست

مورد بررسي قرار ندهد. توصيف، بررسي و تجزيه و تحليل تهديدات جهـاني بـر اسـاس    
 اي ختم خواهد شد. متغيرها و رويكردهاي ملي به نتايج و راهبردهاي گمراه كننده
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شان ريشه دارند. براي نگارنده دلبستگي قاچاقچيان مـواد مخـدر    اي كه آنها عميقاً در فرهنگ، سنتها و جوامع منطقه

ن نامفهوم است. اگر مقصود كاستلز از اين به فرهنگ و زادگاهشان قابل درك است، اما دلبستگيشان به كشورهايشا

اند، و مبلغي هنگفت از ثروت خود را در كشور ـ   آنها نه تنها ثروت خود را با شهرهايشان تقسيم كرده«عبارات كه 

انـد، بلكـه فرهنگهـاي محلـي را احيـا، زنـدگي روسـتايي را بازسـازي،          گـذاري كـرده   مقصود كلمبياست ـ سرمايه 

ان خود را به قديسان محلي و معجزات به اثبات رسـاندند، موسـيقي فولكلـور را تقويـت     احساسات مذهبي و ايم

اين باشـد كـه آنهـا بـه فرهنـگ      » 233، ص 3ـ كاستلز، ج   …كردند، تيم ملي كلمبيا را به افتخار ملي تبديل كردند

اند، بـا حـزم    ي نيز داشتهاي نيم نگاهي به حمايتهاي اجتماع محلي توجه دارند، و يا اينكه به خاطر مالحظات حرفه

و احتياط فراوان، با ايشان همراه خواهيم بود. اما اگر بنا باشد ايـن عبـارات را حـاكي از دلبسـتگي قاچاقچيـان بـه       

دولتهاي مليشان بدانيم، موضوع تفاوت خواهد كرد. شاخصهاي مربوط به دلبستگي ملي را بيش از اينكه بتـوان در  

در كوره راههايي مورد ارزيابي قرار داد كه منافع سازمانهاي تبهكار با منافع ملي،  بايد متغيرهاي فوق سنجش كرد، 

اند در تعارض افتد. آنگاه كه تبهكـاران در دو   گذاري كرده و يا حتي با منافع محل و سرزميني كه آنها در آن سرمايه

ويش قرار بگيرند مشخص خواهد راهي گزينش ميان منافع ملي و حتي منافع محلي از يكسو و منافع سوداگرانه خ

هـا   شد كه حاضرند از كداميك براي ديگري هزينه كنند. به نظر تحليل بخش قابل توجهي از اين دسـت و دلبـازي  

گذاري براي در اختيار داشتن فرصت و فضا براي ادامه فعاليتهـاي تبهكارانـه مناسـبتر اسـت. ايـن       به نوعي سرمايه

ابد كه اين حمايتهاي محلي، گروههاي تبهكار را در مقابل دولتهايشـان، در كنـف   ي رو اهميت مي تحليل بويژه از آن

توانـد   دهد. مضاف بر اينكه حمايت ساختارهاي اجتماعي مي حمايت بيشتري از نيروها و ساختار اجتماعي قرار مي

 منافذ حضور بيشتر آنها در بازارهاي پنهان را بيش از پيش تسهيل نمايد.
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