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  ∗فام محمود يزدان

  چكيده
ثر از سـه نـوع      أهاي مختلفي وجـود دارد كـه متـ          مين امنيت ابزارها و شيوه    أبراي ت 

و  كه با ايجاد     وضعيتي است  ،امنيت نرم . كنندگي است   قدرت نظامي، اقتصادي و جذب    
پرسش اساسي اين پژوهش اين     . آيد  وجود مي ه  كنندگي در جامعه ب    تقويت توان جذب  

  ثر بوده است؟ؤها م است كه چه عواملي در پيدايش اين گرايش در ميان دولت
مبـاني فكـري    و   مفهوم قدرت و امنيت نـرم و سـخت           ، براي پاسخ به اين پرسش    

ثر در توجـه بـه      ؤ عوامل مـ   ،يهاي بعد   در بخش . شود  امنيت نرم به اختصار تشريح مي     
تـضعيف پـارادايم    . شـود   المللـي و سـطح داخلـي بيـان مـي            امنيت نرم در سـطح بـين      

 گرايي در عرصه سياست، تحول در مفهـوم امنيـت و گـسترش دامنـه شـمول آن،                   واقع
هـاي دموكراتيـك در       هـا و نظـام      گسترش ارزش شدن و پيامدهاي آن بر امنيت،        جهاني
هاي امنيت نرم، انقـالب       ها و مزيت    وين اجتماعي، ويژگي  هاي ن   گسترش جنبش جهان،  

از هاي اساسي خود جمهوري اسـالمي ايـران    هاي پاسخگو و ويژگي  انتظارات و دولت  
  .جمله اين عوامل هستند

ي دموكراتيك، انقـالب    ها  هاي اجتماعي، نظام    شدن، جنبش  امينت نرم، امنيت سخت، جهاني    : ها  كليدواژه
  .انتظارات
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  مقدمه
امنيـت نيـاز    . الملـل اسـت     ترين مفاهيم حوزه سياست و روابـط بـين          ت يكي از اساسي   امني

المللـي    هـا در عرصـه بـين        ها در جامعه و دولـت       تك انسان  بنيادين و هدف اوليه و اساسي تك      
برقـراري  شود،    سيس آن محسوب مي   أ مهمترين وظيفه و مسئوليت دولت ملي كه مبناي ت         .است

هـا و در خـارج از         از سوي افراد و گروه      در داخل  ه ممكن است   است ك  امنيت براي شهروندان  
 مردم حق اعمال قـدرت      برقراري امنيت،  در مقابل  .نقض شود هاي ديگر     سوي كشورها و گروه   

هاي فردي و اجتماعي خـود صـرف نظـر     مشروع را به دولت محول كرده و از بخشي از آزادي 
وب سرزميني خود را در اختيـار دارد و  قدرت مشروع در چارچدولت ملي حق اعمال . كنند  مي

اسـتفاده  هاي ديگر     مقابله با دولت    يا  متجاوزين به حقوق مردم    در صورت نياز از آن براي تنبيه      
 تا امنيـت را در      ردازدپ   در ميان مردم مي    گذاري، اجراي قانون و قضاوت      قانونبه   دولت .كند  مي

  )1(.وجود بياورده هروندان در جامعه ب و بستر مناسبي را براي فعاليت شكرده مينأجامعه ت
 .مين امنيت است  أها و ابزارهاي ت     پرسش اساسي در مورد ماهيت امنيت، شيوه      در عين حال،    

ـ شـيوه   ع و   نـو تـرين     و ابتدايي استفاده از زور بارزترين      شـود كـه      محـسوب مـي   امنيـت   مين  أت
دولـت ملـي انحـصار      . نـد گير  بهره مـي  موجودات در دفاع از خود و يا تأمين نيازهايشان از آن            

تنها ابزار و   توسل به زور     اما   ؛ختيار دارد قلمرو سرزميني خود در ا    استفاده از زور مشروع را در       
بـا  تواننـد     ي ديگري هم هستند كـه مـي       ها   و شيوه   ابزارها .شود  شيوه تأمين امنيت محسوب نمي    

  .ستاه استفاده از اين شيوه قدرت نرم از جمله آنها و نتيجه .مين نمايندأهزينه كمتر امنيت را ت
تعارضات و اختالفات تنها از طريق زور       شود و     قدرت صرفاً در قدرت سخت خالصه نمي      

دهنـد   رفتار خود را تغيير نميگران صرفاً در اثر احساس تهديد         قابل حل و فصل نيست و كنش      
 از  ندگي كه كن  و جذب   قدرت انديشه، متقاعدكنندگي   .كنند  و يا وفق مراد طرف مقابل عمل نمي       

 هرچنـد از  . در تغيير رفتار و كردار ديگران داردباالييشود، توان  آن به عنوان قدرت نرم ياد مي    
مداران به اين نـوع از قـدرت و نقـش آن در ايجـاد امنيـت توجـه                       قديم انديشمندان و سياست   

  .استه هاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت  قدرت و امنيت نرم در سالداشتند، اما
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ها در پي استفاده از قدرت نرم هستند و  حال پرسش اساسي تحقيق اين است كه چرا دولت
چه عواملي در تغيير ديدگاه زمامداران      دهند؟    امنيت حاصل از آن را بر امنيت سخت ترجيح مي         

   ؟چراثر است و ؤكشورها به سوي امنيت نرم م
م و  طـرح مفهـوم قـدرت و امنيـت نـر       ضمن ، ابتدا به اختصار   ،ها  براي پاسخ به اين پرسش    

ثر در توجـه بـه      ؤ عوامل م  ، بعدي هاي  بخشدر  . شود   مباني فكري امنيت نرم تشريح مي      ،سخت
 عوامـل   جـزء برخي از اين عوامـل      . شود  بيان مي المللي و سطح داخلي       امنيت نرم در سطح بين    

در . ستندهـ مـدت و در دسـترس        كوتاه و برخي ديگر     شوند   محسوب مي  بلندمدت و ساختاري  
  گيرنـد و برخـي در حـوزه         برخي از اين عوامل در حوزه فكر و انديشه جـاي مـي             ،همين حال 
تواننـد بـا انتخـاب و          كه سياسـتمداران مـي     قرار دارند  امنيتيي سياسي و    ها   برنامه  و رويكردها

و ثيرگذاري بيشتري برخوردارنـد     أدسته اول از اهميت و ت     . ثير بگذارند أشان بر روي آنها ت      عمل
گذارند و در مواردي همديگر را        ثير مي أ آنها بر روي همديگر ت     .تر هستند   دوم در دسترس  دسته  

   .گيرند  و در طول هم قرار ميدادهپوشش 
  
  مفهوم و مباني فكري امنيت نرم. الف

در مكانيـك و     حركـت    ،پـول در اقتـصاد     و آن را با      قدرت در سياست جايگاه كليدي دارد     
ابعـاد  .  هم هدف و هم وسيله دستيابي به هدف است         ، قدرت .كنند   مي انرژي در فيزيك مقايسه   

ه آن، هنر و مهـارت بـه كـارگيري آن، انـواع و              دهند ، عوامل و عناصر تشكيل    هاي قدرت   و اليه 
   )2(.اند ها و مقاالت زيادي مورد توجه قرار گرفته اقسام قدرت موضوعاتي هستند كه در كتاب

بـرد كـه    نهاد شخصيت، مالكيت و سازمان نام مـي         سه ازالبرايت در توصيف قدرت     گكنت  
اگـر ايـن     كنند كـه     مي خاصكاري  وادار به انجام    را   ديگران   ، اقناع  و تنبيه، تشويق، ،  ابزاربا سه   
 ، بـه همـراه دارد      كـه   مجازاتي به دليل قدرت تنبيهي   . ندنك   از انجام آن خودداري مي     نباشدفشار  

 يا بر اساس خواسته     كننده قدرت اطاعت   اعمال از خواسته     تا گذارد فرد يا گروه را زير فشار مي      
قدرت تشويقي با پيشنهاد پاداش و رفتار مثبت، بـا اعطـاي چيـزي               ،بر خالف آن  . كنداو رفتار   

قـدرت اقنـاعي بـر عكـس از         . رسد  به مقصود خود مي    ،د آورده است  وارزشمند به آنكه سر فر    
يـغ، آمـوزش و پـرورش و يـا ديگـر اقـدامات              ترغيب و تبل  . گردد طريق تغيير عقيده اعمال مي    
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دهند، موجبات تسليم و رضـاي افـراد را          اجتماعي كه طبيعي، پاكيزه و به حق جلوه مي         مناسب
   )3(.رندآو به اراده شخص يا اشخاص ديگر فراهم مي

 او .داند  قدرت را امري اجتماعي مي،شدن بين قدرت مشروع و زور با تمايز قايل هانا آرنت
. شود كه به آن توجه نميداند  را مفاهيمي متفاوت مي» قهر«و » اقتدار«، »نيرو«، »زور«، »قدرت«

  1»قدرت« ،آرنتنظر از .  تفاوت زيادي است دستور يك تبهكار مسلحو فرمان پليس بين
ها و اقدام مشترك  قابليتي است انساني، نه فقط براي انجام عملي، بلكه براي اتفاق ميان انسان

توان قدرت را متعلق به يك فرد دانست، چرا كه قدرت همواره   هيچگاه نمي،ين نظراز ا. آنها
مادامي كه اين گروه . باشد ها مي داراي سرشتي اجتماعي است و در اختيار گروهي از انسان

گوييم فالن شخص داراي قدرت   وقتي مي،براي نمونه. متحد است، قدرت آن پابرجاست
ز طرف جمعي مسئوليت يافته تا به نام آنان دست به اقدام بزند و است، به اين معناست كه او ا

 اگر در زبان محاوره از فرد يا ،بنابراين.  بدون حمايت آن جمع، قدرت وي معنا نداردرو، از اين
شخصيت قدرتمند ياد كنيم، منظورمان بيشتر، شخصيت زورمند است و نه شخصيت داراي 

توان با كيفيت مشابه  هميشه ويژگي فرديست و آن را مي ، بر خالف قدرت2»زور« :قدرت، زيرا
زور فردي را هيچگاه ياراي ايستادگي در برابر قدرت جمع . در افراد يا اشياء ديگر سنجيد

  )4(.نيست
  :كند ميكيد أآرنت ت

نفسه و در ذات  قدرت نيازي به توجيه خود ندارد، زيرا امري است في«
مشروعيت . نيازمند مشروعيت است قدرت ، اماجوامع انساني وجود دارد

گيرد نيست،  قدرت مبتني بر اهداف يا وسايلي كه گروه اجتماعي به كار مي
. آيد  كه با تشكيل گروه به وجود مي است قدرت  از سرچشمه ناشيبلكه

شود، در حالي كه غايتي كه  قدرت براي مشروعيت خود به گذشته متوسل مي
توان توجيه كرد،  قهر را مي. ط به آينده استكند، امري مربو وسيله را توجيه مي

   )5(».توان براي آن مشروعيت قائل شد اما هرگز نمي

                                                                                                                   
1 . Macht 
2 . Stärke 
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معتقد است  كند و مراتبي ساده را رد مي  در خصوص مفهوم قدرت، درك سلسله نيزفوكو
اعمال قدرت به شكل بردار خطي . قدرت مفهوم ساده ابالغي از باال به پايين و دستوري نيست

در قدرت . يابد پذيرد و معني مي  بلكه در ظرف گفتماني شكل مي،شود ايين اجرا نميرو به پ
اي از روابط  شبكهد و در قالب  دار ريشه)مفاهيم(هاي مختلف تعامالت اجتماعي و زباني  اليه

 ها، در روابط و تعامالت مناسبت قدرت در .، ساري و جاري است اجتماعيدر هم پيچيده

گوناگون ابراز  هاي ها و منش هاي اجتماعي به روش  افراد، طبقات و گروهزباني و كالمي ميان
 با آن نظمي نخورد  شود، گره توليد نظم موجود مي باز چيزي كه موجب ،از نظر فوكو.  شود مي

 مشروعيت  به آنكند و كه مجموعه مفاهيم را در خرد جمعي جامعه توليد مي است
  )6(.بخشد مي

قـدرت سـخت و   .  نوع قدرت از همديگر قابل تفكيـك هـستند  ود ،در انديشه جوزف ناي  
هاي ملموس قـدرت      زدن نمونه   قدرت پليس، قدرت مالي و توان اجيركردن و آتش         .قدرت نرم 

قدرت سـخت بـر     .  ديگران استفاده كرد    توان از آنها براي تغييردادن موضع       سخت هستند كه مي   
هـاي    تواننـد خواسـته     خي مواقع افراد مـي     اما بر  ،استوار است ) چماق(و تهديد   ) هويج(تشويق  

. كه آنها را تهديد كنند و يا پاداشي به آنهـا بدهنـد  نخود را با جذب ديگران انجام دهند بدون اي 
. ها از طريق جذب ديگران بدون پرداخت هرگونه پاداش مادي اسـت             مين خواسته أقدرت نرم ت  

يي و رفتاري ديگران بر اسـاس خواسـته   دادن به برنامه اجرا قدرت نرم به توانايي افراد در شكل      
در . هـا و تـوان فريبـايي افـراد اشـاره دارد              اين موضوع به جذابيت    ،در سطح فردي  . خود است 

 آن گونـه كـه او الزم         را هـاي رهبـران      قدرت نرم آن است كه ديگـران خواسـته         ،سطح رهبري 
هاي بزرگ   با ايجاد سازمان بيش از اينكه،اين اقدامات. آورند به اجرا درميو داند درك كرده  مي

هـا، هنجارهـا، اهـداف و          از طريـق درك مـشترك از ارزش        ،و عريض و طويل صـورت گيـرد       
قدرت نـرم سـتون     «به گفته جوزف ناي     . شود  ها، و قواعد و قوانين دروني شده ناشي مي          آرمان

ي هاي دموكراتيك روزانه است و حتي در حوزه نظامي هم اين قدرت نقش بسيار مهم                سياست
  )7(».كند را ايفا مي

هاي  قدرت نرم از جنس قدرت اقناعي در نوشته گالبرايت، قدرت هژمونيك در نوشته
 قدرتي است اجتماعي كه از سوي ديگران پذيرفته شده ،قدرت مشروع. گرامشي و فوكو است
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 جامعه ارزيابي  خود وهاي حياتي و آنها وجود و اعمال آن را در راستاي حفظ منافع و ارزش
   .كنند مي

هرقدر مشروعيت قدرت باال باشد، . بين قدرت و مشروعيت رابطه تنگاتنگي وجود دارد
هاي  يابد، هزينه مشروعيت قدرت كاهش  ميزان  هرچقدر،برعكسو است   هزينه اعمال آن كم

. آن افزايش يافته و ممكن است در نهايت به سرنگوني زمامداران يا تغيير نظام سياسي بيانجامد
 به حفظ و افزايش مشروعيت خود  ناگزير براي تداوم ثبات و حيات خودها تحكوم
   )8(.هستند

 موضوع اساسي در اين نوشته اين است كه چه عواملي موجب شده است در عين حال،
داليل توجه به امنيت نرم و افزايش . كندبشر بيش از گذشته به قدرت نرم و امنيت نرم توجه 

 در سه حوزه بسترها و عوامل فكري، ،گذاري گيري و سياست مجايگاه آن در مراكز تصمي
 به آنها ادامههاي داخلي قابل طرح است كه در  المللي و عوامل و زمينه عوامل و تحوالت بين

  . شود پرداخته مي
  
  گرايي در عرصه سياست تضعيف پارادايم واقع. 1

 پيدايش ، نرم در جهانثر در توجه به قدرت و امنيتمؤ يكي از عوامل ،به لحاظ فكري
 . در بررسي مسايل سياسي استگرايي  براي پارادايم واقعرقباي فكري نظري قدرتمند

المللي  در بررسي حوزه سياست در عرصه داخلي و بينو قديمي  مندگرايي ديدگاهي قدرت واقع
اوت المللي تف بين عرصه داخلي و بين ،پردازان مطرح آن بر اساس اين نظريه و نظريه. است

المللي   وجود حاكميت در داخل كشورها و فقدان آن در عرصه بينازاساسي وجود دارد كه 
 همان قدرت عالي است كه در اختيار حكومت قرار دارد تا به ،حاكميت. شود ناشي مي

   )9(.برقراري امنيت در جامعه بپردازد و مانع تجاوز كشورهاي ديگر به كشور خود شود
كند و هدف دولت  ري در سياست داخلي و خارجي ايفا ميقدرت و امنيت نقش محو

 اولي هدف و دومي ابزاري براي آن است كه به دليل اهميت و توان آنهاست ومين أت
   )10(.گردد ميتبديل سياست ي براي به غايت در اغلب موارد ،شدن تبديل
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ف جهان الملل و گسترش دموكراسي در كشورهاي مختل با پايان جنگ سرد در روابط بين
نهاد در درون كشورها و عرصه  هاي مردم  دولتي و سازمان هاي بين و افزايش نقش سازمان

عناصر بيناذهني امنيت و ها و ابعاد نرم قدرت و  كه به جنبه گرا اجتماعهاي   نظريه،المللي بين
 مباني آنها )11(.گيري يافتند ، رشد چشمكيد دارندأ تها و مردم ، گروهرفتارهاي اجتماعي دولت

هاي جديدي را براي  اننيال برده و بؤگرايي را زيرس شناختي واقع شناختي و معرفت هستي
  . ها با مردم و يكديگر ارائه كردند مطالعه تعامل دولت

گرايي كه به بحث اين پژوهش مربوط  گرفته از واقع محورهاي اساسي نقدهاي صورت
  :  به شرح زير است،ثير داشتأت نرم ت قدرت و امنيرگران اجتماعي ب است و در توجه كنش

. كنند، غيرواقعي است گرايان طرح مي ها به آن شكلي كه واقع تمايز درون و بيرون دولت •
ثير أ در عرصه بيروني منعكس شده و بر روند تحوالت آن ت،ها و اقدامات دروني سياست

 بازتاب يافته و بر المللي در عرصه داخلي كشورها  به همان صورت كه تحوالت بين،گذارد مي
 . گذارد ثير ميأرفتار و تعامل دولت و مردم ت

قدرت لزوماٌ از لوله . شود ها و بعدي از قدرت محسوب مي قدرت نظامي يكي از قدرت •
كنندگي اهميت كمتري از قدرت نظامي  قدرت اقتصادي، و قدرت جذب. آيد تفنگ بيرون نمي

  )12(.المللي ندارند ينمين امنيت كشور در داخل كشور و عرصه بأدر ت

. يابد ها شكل گرفته و قوام مي ها و دولت قدرت امري بيناذهني است كه در اجتماع انسان •
هاي اقتصادي، مشروعيت نظام سياسي و  قدرت كشورها در درون آنهاست و زيرساخت

مين امنيت ملي أثر در قدرتمندي كشورها و تؤانسجام و زايندگي فرهنگي عوامل مهم و م
  )13(.استآنه

 از سوي ،هاي ديگر تهديد شود دولتطريق قدرت نظامي امنيت كشورها بيش از اينكه از  •
صه انجام وظايف گسترده كنوني و بروز بحران در داخل تهديد ها در عر ناكارآمدي دولت

ثبات جامعه ثر در به هم ريختن مؤهاي توسعه از عوامل  ثباتي سياسي و بروز بحران بي. شود مي
 )14( .است

 اما مردم در قياس با گذشته در تعيين زمامداران، تشخيص ،منافع ملي راهنماي عمل است •
 .كنند ؤثرتري ايفا ميمين اين منافع نقش به مراتب مأمنافع ملي و بسيج نيروها براي ت
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 امنيت صرفاٌ از طريق قدرت ، به لحاظ نظري،دهند ها نشان مي هر كدام از اين ويژگي
مين امنيت كاسته شده و توجه به امنيت أآيد و روز به روز از نقش آن در ت ينظامي به دست نم

 اين نگرش مطالعاتي با تحوالتي كه در ،در دو دهه اخير. يابد نرم بيش از پيش افزايش مي
هاي   ابزارها و شيوهتوجهات را به سويلمللي روي داد گسترش بيشري يافت و ا عرصه بين

  .متوجه ساخت امنيت جديد
 مناظره نسبتاً وسيعي در محافل دانشگاهي و ، دوره پس از پس از جنگ سرددر
با ) به ويژه غرب(ها و كشورها   حفظ امنيت دولت آياكه وجود آمده گيري حكومتي ب تصميم

هاي جديد كه   پذير است يا بايد از روش همان ابزارهاي سنتي يعني كاربرد نيروي نظامي امكان
    بهره گرفت؟متر صبغه نظامي دارند،ك

وجود ه استدالل پال راجرز در كتاب زوال كنترل اين است كه به دليل تغييرات اساسي ب
 اقتصادي –هاي اجتماعي  از نظر وي شكاف. آمده در جهان بايد پارادايم امنيتي غرب تغيير كند

المللي در سه دهه   عوامل اصلي در تعيين سطوح ناامني بين،محيطي هاي زيست و محدويت
ها، اقدامات ضدنخبگان و  بيني دقيق ماهيت و زمان وقوع شورش شايد پيش. ينده خواهند بودآ
 نباشد، اما با توجه به تجربه اخير برخي كشورهاي جنوب، اين ممكنثيرات فشار مهاجرت أت

هايي در آينده  بيني بسيار منطقي است كه روندهاي موجود در اين كشورها منجر به بحران پيش
 به ويژه اگر اين روندها با روندهاي زيست محيطي و اقتصادي جهاني همراه خواهد شد،

 طرح اين موضوع و قبول آن از سوي محافل حكومتي و دانشگاهي به معناي اين )15(.شوند
است كه تهديدهاي امنيتي گذشته دگرگون شده و مقابله با تهديدهاي جديد نيازمند ابزارهاي 

  . جديدي است
اين تهديدها نه . هاي ناامني متفاوت است  نگرش به تهديد و ريشه،د امنيتيدر پارادايم جدي

شدن و  هاي اجتماعي و افراد است كه با جهاني هاي ملي بلكه از سوي گروه از سوي دولت
برقراري امنيت با استفاده از . اند گسترش ارتباطات به ابزارهاي اعمال قدرت دست يافته

. ها و بسترهاي بروز ناامني در جهان منجر شود  از بين رفتن ريشهتواند به ابزارهاي نظامي نمي
هاي آنها از اعمال تهديد  انگيزه. كند تهديدگر به صورت گروه و كشوري مشخص عمل نمي

ه قتصادي خود در مورد وضعيت بهاي فكري، اجتماعي و ا هاي ديدگاه متفاوت است و با طرح
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 ريشه در مسايل ،اين شيوه تهديد. كنند اقدام ميوجود آمده به عضوگيري و يا انجام عملي 
هاي فكري آنها  ثيرگذاري بر ذهنيت و گرايشأهاي اجتماعي دارد كه با ت اجتماعي افراد و گروه

  . مين كردأتوان به نحو موثرتري اقدام و امنيت الزم را ت مي
د گذشته هرچند آمريكا و به طور كلي غرب در برخورد با محيط امنيتي جديد از راهبر

اند كه برقراري امنيت نيازمند   اما به تدريج به ناكارآمدي آن پي برده و دريافته،كند استفاده مي
اي از  هاي امنيتي و اطالعاتي مناسب، به همراه كمك به نخبگان داخلي و منطقه داشتن توانايي

 جديد و متفاوت آمريكاست تا بتوانند با استفاده از ابزارهايجانب كشورهاي غربي و به ويژه 
  . به برقراري امنيت كمك كنند

  
 آندامنه شمول تحول در مفهوم امنيت و گسترش . 2

هـاي چـشمگيري      دگرگـوني  ،هاي امنيتـي   گذاري مفهوم امنيت در عرصه مباحث و سياست      
دهنـده رونـدي پرفـراز و        هاي مطرح در مطالعات امنيتي نـشان       مرور اجمالي نظريه  . داشته است 

گرايي بـه سـوي تلقـي        جانبه انگاري و يك   سازي، بديهي  ها از ساده    ر آن نظريه  نشيب است كه د   
پيچيده بودن امور امنيتي، برخورداري امنيت از سطوح و ابعاد گوناگون، غيرمـادي و اجتمـاعي                

گرايي بدبينانه به    گرايي خوشبينانه و واقع    هاي امنيت از آرمان    نظريه. اند بودن امنيت متحول شده   
 و جوامع انساني شروع شده است كـه در آنهـا امنيـت داراي مـصداقي عينـي و                    سرشت انسان 

بديهي است كه براي همه قابل درك است و بدون پرسش در قالب دولـت ملـي و حـداكثر در        
در ايـن   . شـود   ها و به طبع براي افراد و شركت هاي آنهـا فـراهم مـي               سطح جهاني براي دولت   

وجود آمده  ه  اين موجوديت براي برقراري امنيت ب     . ست دولت محور مطالعات امنيتي ا     ،رويكرد
  . معنادار استدهنده آن نيز  و امنيت آن بدون پرسش امنيت افراد و اجزاي تشكيل

هاي ديگر با چالش روبرو شد و توانايي آن           چنين نگرشي به امنيت از سوي نظريه       ،به مرور 
ـ      اين ترديد . ر گرفت راد جامعه مورد ترديد قرا    فمين امنيت براي دولت و ا     أدر ت  ه ها با تحوالت ب

المللي و افول موقعيت جنگ بـه عنـوان ابـزار سياسـي در مناسـبات                  وجود آمده در عرصه بين    
هـاي   كشورها، افزايش سود اقتصادي صلح و پيدايش وابستگي متقابل ميان كشورها، رشد نظام            
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 سـرد تقويـت   از جنگپس  در دوره انهساالر ساالر در جهان و حركت به سوي صلح مردم         مردم
   )16(.شد

مكتب . طرح شد م ابعاد جديدي براي امنيت و تهديدهاي امنيتي         ،در عرصه مطالعات امنيتي   
كپنهاك امنيت را نه در قالـب رويكـرد نظـامي و اسـتراتژيك بلكـه در قالـب مباحـث امنيـت                       

نيـت و   ام ، در ايـن مكتـب     .محيطي، امنيت اجتماعي و انساني طرح كرد       اقتصادي، امنيت زيست  
 دولت همچنان مرجـع و      هر چند د،  وش تهديدهاي امنيتي ديگر به تهديدهاي نظامي محدود نمي       

   )17(.دگرد تلقي ميكارگزار امنيت 
تـوجهي بـه     ها بر دولت به عنوان موجـوديتي بـسيط، و بـي             كيد اين ديدگاه  أبا وجود اين، ت   

به مرجـع، موضـوع و شـيوه        بعدي   گرايانه، نگاه تك   عوامل اجتماعي و ژرف مباني نظري مادي      
اي به مـسايل و موضـوعات        كننده هاي قانع  مين امنيت موجب شد اين رويكردها نتوانند پاسخ       أت

 موجـب پيـدايش     ،شـدن در دو دهـه اخيـر        گسترش فزاينده جهـاني   . امنيتي جديد داشته باشند   
  . رار دارندگرا ق هاي پسااثبات هاي اجتماعي يا نظريه پارادايم جديدي شد كه در قالب نظريه

از  است كه  دارتر از آن چيزهايي امنيت بشر به مراتب دامنه/ هاي عدم  سرچشمه،از نظر آنها
امنيـت بايـد بـه عنـوان ارزش      .است نظران راهبردي قرار داشته       ديرباز در حوزه عاليق صاحب    

امنيـت امـري برسـاخته اسـت و در عـصر نارويـدادها              . هنجاري شناخته شود نه هدف ابزاري     
 هم  ،هاي نو   رسانه. ها ارائه كرد   توان ابزاري براي تشخيص رويدادها از امور برساخته رسانه         مين

 هـيچ  ، در چنـين شـرايطي     )18(.نماياننـد   دهند و هم آن را بـازمي       به واقعيت اجتماعي شكل مي    
واقعيتي خارج از متن وجود ندارد، هيچ قدرتي بدون مقاومت نيست و  هيچ جامعه امني فاقـد                  

   .ي نيستناامن
 در اغلب آنها افراد مرجع امنيت محسوب ،هاي مختلف در اين پارادايم به رغم وجود نظريه

شوند و برقراري امنيت نيز از سطح فردي شروع شده و با تضعيف و نابودي ساختارهاي  مي
 بر امنيت هويتي و ،در بحث نوع امنيت. رود  گرانه در ابعاد اقتصادي و سياسي پيش مي سركوب

د و يا برخي از آنها نگاه مادي به امنيت را شو ميكيد أنايي بيش از امنيت فيزيكي و مادي تمع
در . شود محور به امنيت اجتماعي فردباور تبديل مي- امنيت دولت،در اين پارادايم. پذيرند نمي

كه ها بلكه براي افراد و نه در قالب مرزهاي ملي بل المللي نيز امنيت نه براي دولت عرصه بين
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المللي از واژه امنيت  دهند به جاي امنيت بين آنها ترجيح مي. در سطح جهاني مطرح است
شود و داراي ابعاد گوناگون  جهاني استفاده كنند كه فرد كوچكترين عنصر آن محسوب مي

  .سياسي اجتماعي و هويتي است
ز بسيار ني آنمين أ در شناخت امنيت و چگونگي ت،اين تحول در حوزه مطالعات امنيتي

براي همه افراد جامعه جانبه  و امنيت همهدارند كيد أ قدرت نرم تبيشتر برآنها . گير است چشم
دانند  استفاده از ابزارهاي سخت را مخل امنيت انساني مي .با امنيت نرم سازگاري بيشتري دارد

  .نمايند ، فراگير و پايدار ارزيابي مي هزينه و امنيت نرم را كم
  

  امنيتاي و پيامدهاي آن برشدن جهاني. 3

 هزاره و شروع بيستم قرن آخر  دهه در ها واژه ترين رايج يكي ازشدن  جهاني ،ترديد بدون

 شدن ي جهان. و وضعيت جديد جهاني را توضيح دهد دارد رونديسع كه باشد مي جديد

در اين  .است معاصر دنياي در فرهنگي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، متنوع ابعاد بافرآيندي 
 كه موضوع بحث اين نوشته ها و مقاالت متعددي به رشته تحرير درآمده  كتاب،مورد
 بر تغيير نگرش شدن ثير جهانيأ ت،شود مقاله به آن پرداخته مي چيزي كه در اين )19(.نيست

  .مردم و زمامداران از امنيت سخت به سوي امنيت نرم است
 هكنند  چيزي كه تعيين،قابت تسليحاتيبعد از جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد و ر

 بود كه آنها قدرت نظامي ،شد  محسوب ميهاي دو بلوك شرق و غربنهايي قدرت كشور
پيكر  پيما، هواپيماهاي پيشرفته و شناورهاي جنگي غول هاي قاره اي، موشك هستههاي  سالح

ز رقيب خود عقب  مترصد بودند مبادا در اين رقابت تسليحاتي اكشورها. ندبودنمادهاي آن 
 با تمام توان به سمت برتري در اين حوزه پيش دكوشيدن آنها براي حفظ امنيت مي. مانندب

 بازدارندگياي،  هاي منطقه جنگ ، مذاكرات راهبردي،المللي هاي بين اتحاد و ائتالف. روند
 رقيب، ترش حوزه اقماري ابرقدرت سد نفوذ براي جلوگيري از گساجراي سياست، اي هسته

 در اين س آنها دو ابرقدرت شرق و غربأمحورهاي اساسي راهبردهاي امنيتي كشورها و در ر
   )20(. بوددوره
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اي ديگر، پيوند  به تدريج و با بازسازي اقتصادي ژاپن و اروپا و پيدايش كشورهاي منطقه
وابستگي متقابل در و فرهنگي گسترش و تعميق يافت و  هاي اقتصادي كشورها در عرصه

 وابستگي متقابل ،خالصهبه طور . طرح شدالملل و مطالعات امنيتي م ت مطالعات روابط بينادبيا
نيروهاي شود و  به نيروهاي خارجي مشروط ميسياسي  نظام هرموقعيتي است كه در آن 

 ، در اين نگرش.گذارند ثير ميأهاي گوناگون بر يكديگر ت  در عرصههاي ملي اجتماعي و دولت
 به داليل امنيتي تر از آن است كه آنها بسيار عميق ستگي متقابل دارند و پيوندواب هم ها به دولت

   )21(. ديگري بپيوندند ائتالفجدا شده و به ي اتحاداز به راحتي تغيير موضع داده و
 كه از يافت يابعاد گسترده و فراگير با گسترش ارتباطات 1990وابستگي متقابل در دهه 

  هاي  بخش ترشدن وابسته  به معنايشدن جهاني )22(.شود  ميشدن ياد آن با عنوان جهاني
 و  كردن يند غربيآ، فر  جهاني تنيدگي  و درهم  وابستگي ، افزايش  جهان ، فشردگي  جهان گوناگون
  ه گستر ، پهناورشدن  جهاني ه در گستر  اقتصادي هاي  جنبه  همة ، ادغام  جهان سازي همگون

   فضا و زمان  توسط شده   تحميل هاي  هزينه ، كاهش  اجتماعي هاي  كنش تأثيرپذيري  و تأثيرگذاري
 و   تدريجي ينديآ همانند فر شدن  ، جهاني شده   ارائه  از تعاريف در بسياري. آمده است،  و غيره

  با اين . دارد  و همچنان ادامه  آغاز شده  دور يا نزديك  از گذشتة شود كه  مي پايدار تعريف
. يابد  مي  بسيار افزايش  هم  آن  و گسترة شود، شتاب  مي  افزوده  بر عمر آن  هرچه كه  تفاوت

   )23(. در اين مورد اتفاق نظر دارند پردازان  از نظريه بسياريموضوعي كه 
، بازيگران از نظر جديد در عرصه جهاني منجر شده كه ي به ايجاد فضايشدن جهاني

. المللي متفاوت است عد و اصول حاكم بر آن از نظام بينقوااهداف، منابع و عناصر قدرت، 
كه در شبكه جهاني به هم وجود آمده ه جديدي ببازيگران  .ها تنها بازيگران آن نيستند دولت

آنها . پردازند به تعامل با هم مياي به نام جامعه مدني جهاني   در جامعه ووصل هستند
 هستند كه معموالً يهاي  در پي تحقق خواستهملليال در عرصه بينهاي متفاوتي دارند و  ويژگي

 بستر الزم را براي ،روند روبه رشد اين جامعه .هاي ملي متفاوت است هاي دولت با خواسته
تواند به  وجود آورده كه ميه  را ب3داري يا تدبير جهاني گيري چيزي به نام حكومت شكل
  )24(.گيري جامعه جهاني و حكومت جهاني منجر شود شكل
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 عناصر سابق قدرت را به حاشيه رانده  و عناصر جديدي را مطرح ساخته كه شدن جهاني
 كاهش اهميت )25(.موجب تغيير در اهميت و اولويت كشورها در روابط خارجي شده است

 و توجهات كشورها و بازيگران )26(رنگ ساخته كمرا عناصر سرزميني قدرت مباحث امنيتي 
 جديد قدرت كه عمدتاٌ در عرصه اقتصاد مبتني بر آگاهي و المللي را به سوي عناصر بين

   )27(.گر است، سوق داده است محور پويا و زايش اطالعات و فرهنگ هويت
ها   بازي بسيار ظريف، بازيگران متعدد و متنوع، موضوعات و اولويت،در اين عرصه

امنيت موقعيت قبلي مين أ و عمالً قدرت سخت در تتر است متفاوت، و تعامالت بسيار پيچيده
خود را از دست داده و قدرت نرم و هوشمندانه جايگاه باالتري را به خود اختصاص داده 

   )28(.است
المللي را تغيير  هاي روابط بين  اصول و بنيانشدن جهاني بر اين باور است كه 4كي سين

 اًده است كه لزوموجود آوره ابزارها و سازوكارهاي جديدي را براي اعمال قدرت ب، بلكه هنداد
در بسيار مخرب و ، ابزارهاي جديد بازيگران جديد )29(.در انحصار دولت ملي قرار ندارند

 و ناتواني ها از اين نوع سالحاستفاده  ي مقابله با آنها به دليل راحتهاي شواريدسترس عموم، د
ي ديگر حيات ها  ها در كنترل ارتباطات و آسيبي كه انجام اين نوع اقدامات بر بخش دولت

اند استفاده از قدرت سخت بسيار    موجب شده،سازد وارد ميو خصوصي افراد اجتماعي 
 براي سختاستفاده از قدرت ها را در  دولت فرصت شدن جهاني .بازده باشد پرمخاطره و كم

از افزايش آگاهي مردم به متأثر  هم ، اين محدويت. محدود كرده است رارسيدن به اهداف
هاي فعاليت   ثيرات منفي اين نوع استفاده بر ساير بخشأناشي از تاست و هم حقوق خود 

 عميقاً گسترش يافته و به هم پيوند شدن جهانيكه در عصر اجتماعي در داخل و خارج 
  . اند خورده

 سپتامبر آمريكا بار ديگر به استفاده از قدرت نظامي روي آورد، 11هر چند بعد از حمالت 
اساسي دهنده تغييرات  هايي همراه بود كه نشان ريكا از قدرت نظامي با ويژگيگيري آم بهرهاما 

گيري از   بهره بردر اين دوره آمريكا همراه با قدرت سخت،  اينكهنخست.  استدر اين زمينه
 و أكيد ت،دولت بوش همواره بر دموكراسي و توسعه در خاورميانه. كيد داشتأت  نيزقدرت نرم
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كيد أآنها بر اين موضوع ت. تر سازد رنگ خود از قدرت نظامي را كمكرد استفاده  سعي مي
، توسل به اين ادعا نادرستي اينياي جدا از درست. كردند كه قصد كشورگشايي ندارند مي

 ، اينكهدوم.  افكار عمومي در مورد توسل به زور در جهان بدبين استدهد  مي توجيهات نشان
هاي آمريكا   يكي از منفورترين دولت بهالملل ر روابط بيندولت بوش به دليل استفاده از زور د

 استفاده دولت بوش از ،ثر در اين راهمؤ يكي از داليل .كشور تبديل شداين در جهان و داخل 
در برابر  ، دستاوردهاي بوش در استفاده از زور، در اين دورههمچنين، .قدرت نظامي بود

هاي آن موجب  ها و سياست ر مورد اينكه برنامه و استدالل بوش دبودهاي آن ناچيز  هزينه
  آمريكا2008 روند تبليغات در انتخابات . چندان مورد قبول واقع نشد، استمين امنيت شدهأت

  .ندارند دولت بوشنامزدهاي نزديك به  نشان داد مردم آمريكا تمايلي به شعارهاي نيز
  

 هاي دموكراتيك در جهان ها و نظام گسترش ارزش. 3

ثيرات قابل توجهي بر نگرش، أ تدر جهان است كهروبه رشد  نظام سياسي يراسي نوعدموك
هاي   نظام،در سه دهه اخير. گران در عرصه عمومي دارد  هاي امنيتي كنش رفتار و سياست

اكنون به نظام غالب در جهان تبديل شده و دموكراسي  اند كه دموكراتيك چنان گسترش يافته
در حال . نظامي دموكراتيك نشان دهندخود را كوشند  ميياسي نيز هاي س انواع ديگر نظام

 اين نوع نظام )30(.ندا اعالم كردهدمكراتيك  سياسي خود را  كشور در جهان نظام193 ،حاضر
هاي سياسي جدا كرده و در عرصه  م يي است كه آن را از ساير نظاها سياسي واجد ويژگي

 را به هاكند و آن هايي را براي آن ايجاد مي داخلي در استفاده از قدرت محدوديتالمللي و  بين
   )31(.دهد مين امنيت سوق ميأاستفاده از نوعي خاص از قدرت براي ت

هاي دموكرات سه ويژگي اصلي را  المعارف دموكراسي، براي نظام هيأت دبيران كتاب دايره
دوم، .  احراز مناصب دولتي رقابت وجود داردويژگي نخست اين است كه بر سر«: رنداشم يم

آنكه هيچ  ها، انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور يا اجبار و بي ها يا مقام براي تصدي سمت
شود و ويژگي سوم  هاي مشخص برگزار مي گروهي در جامعه حذف يا محروم شود، در دوره

دارد تا صحت و انسجام مشاركت و هاي مدني و سياسي وجود   در جامعه چنان آزادي،اينكه
   )32(».رقابت سياسي تضمين شود
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 دموكراسي داراي مباني و اصول فكري ،هاي ساختاري و شكلي فوق جدا از ويژگي
از ساير مين امنيت أدر استفاده از ابزارهاي قدرت براي برقراري تمشخصي است كه آن را 

توان در قالب مفاهيم زير  ن اصول را مي اي،به طور خالصه. سازد هاي سياسي متمايز مي نظام
بط و رفتار خارجي ابيان كرد كه هريك از آنها داراي پيامدهاي ملموس سياسي در رو

   .كشورهاست
حاكميت متعلق . هاي دموكراتيك است  يكي از اصول اوليه نظام،اصل حق تعيين سرنوشت

ها نظارت  ها و برنامه بر سياستبه مردم است و آنها نظام سياسي و زمامداران خود را تعيين و 
   )33(.ها با مردم است ها و سياست داوري نهايي در مورد نظرات، برنامه. كنند مي

ها، و   افراد، گروه،اين موضوع پذيرفته شده كه در جوامع.  تكثر و تساهل است،اصل دوم
ا هم مشترك و د كه داراي عاليق و منافع گوناگوني هستند كه گاهي بناقوام متعددي وجود دار

 رعايت  تعدد منافع پذيرفته شده و اصل،براي حفظ كليت و انسجام جامعه. ندا گاهي متعارض
  . آميز اختالفات مورد توافق قرار گرفته است  و فصل مسالمت حل وقانون

گيري جامعه و نظام سياسي دموكراتيك   اصل بنيادي در شكل،تساهل در تعامل با ديگران
  . است

 اصل ديگري است كه از اصل نخست ناشي ،بودن حاكمان ي و انتخابياصل نمايندگ
همانگونه . توان در قالب اصلي مستقل قرار داد  كه آن را ميدارد ولي پيامدهاي زيادي ،شود مي

 . هزينه رفتار خارجي كشور بر عهده مردم است،كند  ميكه نظريه صلح ليبرالي استدالل
موضوعات مهم هستند و گير نهايي   غيرمستقيم  تصميم مردم به صورت مستقيم يا،بنابراين

كنند و  گيري مي حاكمان از سوي مردم تصميم. باشند گو مي دولتمردان در برابر آنها پاسخ
 در مرحله بعد انتخاب ،مين نكندأگرانه نباشد و منافع ملي را ت شان حساب دانند اگر تصميم مي

بودن مردم تكميل  دولت و شفافيت و محرمگوبودن  اين اصل با اصل پاسخ. نخواهند شد
 نميضشود كه از طريق آزادي بيان و آزادي نهادهاي مدني و استقالل قوه قضائيه ت مي
  )34(.شود مي

 استفاده از قدرت سخت در داخل و ،هاي دموكراتيك برداشت عمومي اين است كه در نظام
توانند  نميزمامداران . ستهاي شديدي روبرو روابط با كشورهاي دموكراتيك با محدوديت
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بدون متقاعدكردن افكار عمومي به ضرورت استفاده از قدرت سخت در حل و فصل مشكالت 
ها  همين محدوديت. داخل كشور و روابط با كشورهاي دموكراتيك ديگر به آن متوسل شوند

به . ستدهد كه در رأس آنها قدرت نرم ا گيري از انواع ديگر قدرت سوق مي  آنها را به بهره
 گرايش به سوي امنيت نرم افزايش يافته و ،هاي دموكراتيك در جهان موازات گسترش نظام

  . عمالً به مالزم آن تبديل شده است
  

  هاي نوين اجتماعي گسترش جنبش. 4
 تهديدگر امنيت به    ،از منظري آنها  . ر امنيت دارند  ب يثير مستقيم أ ت هاي نوين اجتماعي    جنبش
 روبرو  ت را با چالشيدر جوامع گوناگون بروز يافته و دولت و  امن        ها    بشاين جن . آيند  شمار مي 

،  فرديـت  آنهـا در  دهـد    مـي  هـا نـشان      اين جنبش   هاي اساسي    نگاهي گذرا به ويژگي    .سازند  مي
پايه تلقـي     بر آنكهبيش از    ها  اين جنبش . اساسي دارند  نقش   هويت فردي و  هاي فردي     خواسته

كردن زندگي روزانـه و گـسترش         در جهت دموكراتيك    پايه پويش طبقاتي شكل گرفته باشند، بر    
استفاده از موضوعات فرهنگي و نمادين كه با هويت سـرو           وجوه مدني در برابر وجوه سياسي،       

 ،هـا  در ايـن جنـبش  . گيرند  مي شكلهاي اقتصادي،   براي بسيج نيرو به جاي نارضايتي     ،كار دارد 
كيـد  أ تهاي شخصي و خصوصي افراد  بر جنبه شده و  به شدت برجسته     نقش فرد در برابر گروه    

اي بـه نـام عنـصر         پديـده هـا بـه        اين جنبش   در اي  شدن پيوند سازماني و منطقه      ضعيف .شود  مي
  )35(.اعدشدن فرد اهميت زيادي داردقدر آن مت كه خودمرجعي منجر شده

ري  گيـ    جستجوي جمعي براي هويت جنبه اساسي در شكل        ،هاي نوين اجتماعي    در جنبش 
؛ موضوعاتي كه بـا     شود  كيد مي أ در بسيج نيروها بر موضوعات فرهنگي و نمادين ت         .جنبش دارد 
برجسته شده و به     ديگر يا نظام فكري حاكم       يلق به گروه اجتماعي متمايز از گروه      احساس تع 
  . كشاند شود و نظام فكري و فرهنگي حاكم را به چالش مي كننده تبديل مي عامل بسيج

شود كه     رفتارهاي جوياي هويت از چهار عامل ناشي مي        ،لبرتو ملوچي آهاي    هبر اساس يافت  
 اضافه بار اطالعـات، سـردرگمي در افـق وسـيع شـقوق              ،رفاه مادي : ويژگي فرامدرنيسم است  

، فرهنگـي مبتنـي سـازمان بـه     نظام در تدارك شقوق هنجـاري هاي   و نارسايي ،فرهنگي موجود 
  )36(.منظور شناسايي هويت خود
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ها و هنجارهـاي متقاعدكننـده و جـذاب بـراي مردمـان               بازتوليد ارزش ها در     ني دولت ناتوا
تواند به تضعيف هرچه بيشتر مباني مشروعيت آن در          مي ،هاي جديد   كشور خود و به ويژه نسل     

هـاي   هـا و ايـدئولوژي    دولت را متزلزل و آن را در برابـر گفتمـان  هاي پايهميان مردم بينجامد و     
   . سازدپذير رقيب آسيب
هاي بسيج نيروهاي اجتمـاعي نيـز بـا           از جنبه استفاده از تاكتيك    هاي نوين اجتماعي     جنبش

آنها از الگوهاي جديـد بـسيج كـه بـر عـدم             .  طبقه كارگري و ايدئولوژيك تفاوت دارند       جنبش
 با هنجارهاي رايج رفتاري و      اين الگوها . گيرند   مي  خشونت و نافرماني مدني استوار است، بهره      

اي موفـق   هـستند و از راهبردهـ     آميز مخالف     ه كارگيري احساسات و هيجانات تند و خشونت       ب
   )37(.كنند و كروپوتكين استفاده ميگذشته افرادي مثل گاندي 

دهـد     نـشان مـي    ،هاي اجتماعي   در جنبش كننده    راهبردها و عوامل بسيج    ،ها  همه اين ويژگي  
امنيت كـشور وارد نـشود و دولـت همچنـان           مقابله و هدايت آنها به سمتي كه آسيب جدي به           

 نيازمند تدبير و راهبردي متفاوت      ،مين گردد أوبي انجام دهد و امنيت ت     كاركردهاي خود را به خ    
هاي مشروعيت حكومـت      گيري از قدرت سخت به بنيان       بهره. از استفاده از قدرت سخت است     

 ايـن روش    .دهـد   تر نـشان مـي      هپاي  تر و بي    ضعيفهاي رقيب     لطمه زده و آن را در برابر گفتمان       
 بـه تقويـت گفتمـان رقيـب         ،نكه به تقويت مشروعيت و قدرت نرم دولت منجر شود         آبيش از   
  . كند كمك مي

ها به قدرت و امنيت  هاي نوين يكي از عوامل اساسي در توجه بيشتر دولت         گسترش جنبش 
شـود كـه بـر روي        متوسـل    يكند دولت بـه ابزارهـاي       ها اقتضا مي    ويژگي اين جنبش  . نرم است 

گذارد و وجود و كـاركرد آن را در راسـتاي              مي  مثبت ثيرأهويت، نگاه و نگرش آنها بر دولت ت       
اري از عهـده ابزارهـاي      ثيرگـذ أايـن ت  . دهـد   نشان مـي  هاي خود     اهداف، منافع، هويت و ارزش    

سخت قدرت بيرون است و به كارگيري نامناسب آن به تـشديد بحـران و شـكاف نگرشـي و                    
  . شود  ميان دولت و ملت منجر ميگفتماني
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  هاي امنيت نرم ها و مزيت ويژگي. ب
ثر در گرايش كشورها به سوي امنيت نرم، ؤعوامل و روندهاي جهاني و داخلي مجدا از 

خود اين نوع امنيت واجد مختصات و مشخصاتي است كه آن را برتر از امنيت سخت 
   .سازد تر مي نشاند و اهميت آن را فزون مي

ها و بازيگران ديگر عليه دولت به عنوان تهديد سخت در  گر تهديد نظامي از سوي دولتا
هاي زير مطرح است كه در حوزه تهديد  نظر گرفته شود، تهديد عليه امنيت از سوي حوزه

   )38(.شود و تمركز اصلي آنها در داخل كشورهاست صادي و تهديد نرم ارزيابي مياقت
 به دليل اينكه تهديد نرم به اندازه تهديد سخت مشخص و پذيري  آسيب،در امنيت نرم

با . كسب آمادگي در اين حوزه به زمان زيادي نياز دارد.  اهميت بيشتري دارد،ملموس نيست
  تهديدگر،در امنيت نرم. پذيري در جوامع گوناگون زياد شده است  آسيب،گسترش ارتباطات

كاهش  هاي فراگير، رشد جمعيت، يبالياي طبيعي، گسترش بيمار. نيستمشخص چندان 
هاي  هاي الزم براي انجام فعاليت آوردن زيرساخت ها در فراهم توليد مواد غذايي، ناتواني دولت

 در برابر ديگران باشد  پذيري جامعه توانند بستري براي افزايش آسيب مفيد براي شهروندان مي
پذيري  ت موجود بين تهديدگري و آسيب تمايزا، اين منظراز. و يا جامعه را از درون تهديد كند

  )39(.شود ميرنگ  كم
مين امنيـت  أ در ت،تيها اعم از دولتي و خصوصي، امنيتي و غيرامني      ش همه بخ  ،در امنيت نرم  

مين امنيت و أتواند به ت مين منافع فردي و گروهي خود ميأيند تالش آنها براي ت  برآ. نقش دارند 
آوردن  مين نيازهاي اوليه جامعـه و فـراهم  أت. ه منجر شود  جامع ،تك آنها و در نهايت     آرامش تك 

 خود به خـود بخـشي از نيازهـاي امنيتـي جامعـه را        ،بسترهاي الزم براي رشد و توسعه جامعه      
 در امنيـت     .بـرد   گيري و بروز تهديدات امنيتي را از بين مـي           هاي شكل    يا زمينه  سازد  برطرف مي 

هـاي درسـت و اصـولي دولـت در سـاير              راي سياست  برقراري امنيت اساساً به موازات اج      ،نرم
ها كارشناسان هر حوزه وظايف خود را به نحو مناسـب             در اين بخش  . گيرد  ها صورت مي    زمينه

رود در رشـته   ها و تجارب آنها در اين زمينه است و انتظار مـي  آموزش. دهند و ممكن انجام مي 
ـ        . ندباشخود بهترين    ـ      مين  أعمل به شكل مناسب به معنـاي ت مين امنيـت در    أبـستر الزم بـراي ت
هـاي گونـاگون غيرامنيتـي        توجه به رفع نيازهاي جامعه در حـوزه        ،در همين حال  . جامعه است 
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هاي دولـت را در       عمالً بدون ايجاد حساسيت به رفع نيازهاي امنيتي جامعه منجر شده و هزينه            
 .دهد  برقراري امنيت كاهش مي برايجامعه

گيـرد كـه      زدايـي صـورت مـي        موضوعات جامعه نـوعي امنيـت       از مسايل و   ،در امنيت نرم  
درسـت بـرخالف قـدرت سـخت كـه        .  كشور به همراه داشته باشد     رايتواند منافع اساسي ب     مي

  هاي جامعه دارد و همه چيز را از منظر امنيتي           سعي در گسترش حيطه نفوذ خود به ساير بخش        
در امنيـت نـرم از      ،  آورد  ه روي مـي   كـردن موضـوعات و مـسايل جامعـ         به امنيتي كند و     نگاه مي 
 محول شده   ها  زدايي صورت گرفته و امور به كارشناسان آن حوزه          هاي ديگر جامعه امنيت     بخش

 كارشناسان امنيت از ،در اين الگوي رفتاري. رود ها در بستر آرام و تخصصي پيش مي و سياست
صصي خـود بازگـشته و   هاي ديگر خارج شده و به حوزه تخ     گران در بخش    متصديان و مداخله  

شـوند كـه بـه هنگـام ضـرورت وارد شـده و در درازمـدت                   به ناظران حوزه امنيت تبديل مـي      
  )40(.ندآور هاي تخصصي فراهم مي بسترهاي ضروري براي امنيت را به كمك بخش

كننـد راه      آنها سعي مي   .كارهاي ساده و زودبازده هستند       افراد به دنبال راه    ،در قدرت سخت  
شخـصيتي   اين نوع افراد عمومـاً بـه لحـاظ           .ي حل و فصل مسايل و مشكالت بيابند       بر برا   ميان

اين نوع نگرش در جوامع ساده از بـازدهي         . باشند  ذهني ساده مي  داراي   و    هستند  عجول افرادي
 گيـري متعـدد     تـر و مراكـز تـصميم        قابل قبولي برخوردار است، اما به تدريج كه جوامع پيچيده         

  .يابد افزايش ميهاي آنها  هزينهمعموالً كاهش يافته و ها  حل  راهعاين نوشود، بازدهي  مي
هاي ديگر و اقدامات نظامي        تهديدگر امنيت سخت به دولت     ،باالخره و مهمتر از همه اينكه     

كـه امنيـت نـرم ريـشه در اقـدامات و             گـردد، در حـالي      آنها در تدارك حمله عليه كشور برمي      
 قدرت در درون    ،در امنيت نرم  . آن با مردم كشور خود دارد     هاي گوناگون دولت و روابط        برنامه

 در حـالي  . يابد  گيرد و بروز مي     هاي آنها شكل مي     كشور و در روابط حكومت و مردم و فعاليت        
 افزايش و تقويت عناصر قدرت در داخـل         اي كشورها عالوه بر تالش بر     ، در قدرت سخت   ،كه
 ،در اين نگرش  .  ديگر توان خود را تقويت كنند      كوشند با ايجاد ائتالف و اتحاد با كشورهاي         مي

المللي و در ايجاد ائتالف با كشورهاي ديگـر جـستجو             بخشي از قدرت كشورها در عرصه بين      
  )41(.شود مي
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  گو هاي پاسخ  و دولتانتظاراتانقالب . ج
تحول پاراديم مطالعات امنيتي، پيـدايش بـازيگران        ،  شدن جهاني گرهي پيوند تحوالت  نقطه  

گيـري و      در شـكل   ، با توجه بـه موضـوع ايـن تحقيـق          ،هاي اجتماعي   تحول در جنبش  و   جديد
 كـه   در جهـان اسـت    گـو    هـاي پاسـخ     و پيـدايش دولـت    انتظـارات   انقالب   ، اطالعات گسترش
ـ   سـازد   نـاگزير مـي     را ها  حكومت هـاي جديـد،      مـل بيـشتر و يـافتن راه       أبـه ت  مين امنيـت    أدر ت

  . بيانديشندهزينه  متقاعدكننده و كم
 بـه   ، اسـت و از سـوي ديگـر        شـدن  جهـاني از يك سو در ارتباط كامل بـا          اطالعات   انفجار

 ايـن صـرفاٌ     ،اكنـون بـرخالف دو دهـه قبـل        . منجر شده است  گسترش انتظارات در ميان مردم      
 . قـرار دارنـد    مين رفاه مردم خود   أهاي سوسياليستي نيستند كه زير بار مسئوليت سنگين ت          دولت
مين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان      أت نيز زير فشار سنگين اجتماعي       هاي دنياي ليبرال    دولت

 آگـاهي مـردم از جوامـع ديگـر          ،با انقالب ارتباطات و اطالعات    . خود كمرشان خم شده است    
مين نيازهـاي اوليـه زنـدگي و        أ ت برايبيش از پيش افزايش يافته و انتظارات آنها از دولت خود            

گوبودن در انتخاب     و پاسخ  هاي احتماعي و اقتصادي     فعاليت جهتفراهم آوردن بسترهاي الزم     
  )42(.شده استدوچندان  هاي آن  مين اهداف و هزينهأها براي ت ها و سياست حل   راه

اي يافته است،     العاده  محور سرعت فوق   باطي رايانه اوري ارت تداوم اين روند كه با گسترش فن      
هـا نـه تنهـا بـر          دولت ،اكنون .جود خواهد آورد  وه  ها ب   هاي امنيتي بزرگي را براي دولت       چالش

 انتظـارات از آنهـا در       ، ايـن رونـد    گردش اطالعات در جهان اشـراف ندارنـد، بلكـه بـه دليـل             
در حوزه امنيتـي نيـز انتظـارات    . افزايش يافته استمين نيازهاي رفاهي أهاي ت   كردن زمينه  فراهم

بـه شـدت    با مسايل و مشكالت امنيتـي        مردم از دولت و نيروهاي امنيتي و انتظامي در برخورد         
پذيرند، بلكـه     امنيتي را مافوق خود نمي     -آنها ديگر نه تنها نيروهاي انتظامي     .  است افزايش يافته 

ن را حـل و     انتظار دارند آنها به شكل مناسب با مشكالت روبرو شده و بـا آرامـي و درسـتي آ                  
 دولت در برابر مردم مسئول و .تگو نيس  دولت قدرت برتر غيرپاسخ، در اين نگرش.فصل كنند

ها بـر زنـدگي       اقدام دولت منفي  آنها انتظار دارند پيامدهاي      )43(.گوي اقدامات خود است    پاسخ
بـر  خـصوصي آنهـا وارد نـشود، بلكـه          حوزه   به   اي   لطمه  نه تنها  به حداقل ممكن برسد و    مردم  

  . اوردها نيز محدوديتي وارد نيتماعي آنجاي كار و فعاليت اقتصادي و اضف
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امنيت سخت نه با . مين امنيت نرم نيستأ اين تدبير چيزي جز ت،به طور منطقي و عملي
هاي  فعاليتتواند محيط كسب و كار مناسبي براي  انتظارات مردم سازگار است و نه مي

هاي اجتماعي و اقتصادي  امنيت سخت به حوزه آزادي. مردم فراهم آورداقتصادي و اجتماعي 
وجود ه صوصي و عمومي آنها بخحوزه هاي زيادي را براي  و محدوديتمردم لطمه زده 

مردم بر حكومت شوند و نظارت  ها از سوي مردم تعيين مي در شرايطي كه دولت. آورد مي
 همراهي هاهاي مردم را در نظر گرفته و با آن افزايش يافته است، زمامداران ناگزيرند اولويت

  .مردم باشد كه در تعارض با منافع اي رفتار نكنند كنند و يا به گونه
  

 ها  حكومتي مبتني بر ارزش؛ جمهوري اسالمي ايران.د
اين . ها معروف است انقالب ارزشبه  انقالبي است كه نظامي ،اسالمي ايرانجمهوري 

 ،هاي ديني بود كه به رهبري امام خميني اجتماعي و مبتني بر ارزش انقالبي مردمي و ،انقالب
سرنگون كرد و به پيروزي با استفاده از قدرت نرم ها را  مجهز به انواع سالحمقتدر و حكومت 

مردم . به حداكثر ممكن رسيد پيوند مردم و دولت ، جمهوري اسالميسيسأ تدر. رسيد
ها و اقدامات آن را در راستاي منافع  ها، برنامه ند و سياستستدان حكومت را حكومت خود مي

 قدرت نرم به شكل ، در دهه اول حيات جمهوري اسالمي.ندودنم خود و جامعه ارزيابي مي
دولت و مردم داراي . شد اي عملي مي  اعمال قدرت با اندك هزينهگسترده مورد استفاده بود و

 از روند امور،  فهم مشترك آنها كه بهندبودهاي مشترك فراواني  ها، اهداف و گرايش ارزش
اي دولت ه ا و برنامهه هي مردم با سياستا موجب همرشد و ها و تحوالت منجر مي سياست

 مردم و دولت منافع مشتركي داشتند و تعارض يا برداشت متعارض از منافع اندك .گشت مي
ها به  ها و برنامه هاي دولت را در اعمال سياست  هزينه، اين همسويي و درك مشترك.بود

 اين وضعيت تغيير يافت و ،ان به مرور زم.برد  مي حداقل رسانده و موانع را به سرعت از بين
رنگ شد و عوامل  كمدادن مردم و دولت  هاي مشترك در پيوند ها و آرمان نقش ارزش
   )44(.گرديدساز دولت تضعيف  مشروعيت

را انتخابات متعـدد در جمهـوري اسـالمي ايـران           برگزاري   مردم ايران تجربه     ،عالوه بر اين  
آنها زمامداران خـود را     . كنند  يين سرنوشت خود مي   اقدام به اعمال حق تع    كه در آن مردم     دارند  
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ييد كـرده و يـا آن را رد نمـوده و بـه برنامـه و نـامزد رقيـب رأي                      أهايشان را ت    برگزيده، برنامه 
چنين روندي جامعه ايران و تجارب و نگرش  مردم را نـسبت بـه مناسـبات آنهـا بـا                     . هندد  مي

تـوان رابطـه       كـه آن را مـي      جاد كـرده اسـت    حكومت تغيير داده و شرايط خاصي را بين آنها اي         
 چيزي كـه رفتـار مـردم را در برابـر          ،رابطه نوع   در اين . هژمونيك بين دولت و ملت عنوان كرد      

 .ها و باورهاي مشترك و تـوان متقاعدكننـدگي حكومـت اسـت              دهد، ارزش   حكومت شكل مي  
 تـرس و وحـشت مـردم از         گرانه نيست كه مبتني بـر        و سلطه    زورمندانه هرابطه آنها از نوع رابط    

  . حكومت باشد
آيـد    به نظـر مـي    . مردم ايران تجربه دو انقالب مردمي و يك جنگ طوالني مردمي را دارند            

 ،از اين جهت تكيه بر امنيت نرم      . هاي ديگر منطقه است      ملت  از ترس آنها از قدرت بسيار كمتر     
  .ناپذير است  اجتناب همهم الزم و

 
  گيري  نتيجه

دهد جمهوري اسـالمي ايـران         نشان مي  ،ثر در توجه به امنيت نرم     ؤامل م تك عو  بررسي تك 
ثير قرار داده   أجامعه ايراني را به شدت تحت ت       ،شدن جهاني. راهي جز توسل به اين شيوه ندارد      

هاي گوناگون قرار داشت و مناسبات فرهنگي و  ها و تمدن  در مسير فرهنگ  ايران از قديم. است
 ايـن تعامــل بـه رغـم برخــي    ،در شــرايط كنـوني . دار اسـت   دامنـه تمـدني آن بـسيار عميــق و  

هـاي جديـد      ابزارهـا و شـيوه    . تر هـم شـده اسـت        ها همچنان تداوم يافته و گسترده       محدوديت
ارتباطي موجب شده است ارتباط ايرانيان با مردم كشورهاي ديگـر گـسترش بيـشتري يافتـه و                  

هـاي سياسـي،      حـوالت در همـه عرصـه      ايـن ت  .  قـرار بگيرنـد    شدن جهانيثير تحوالت   أتحت ت 
  .اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي قابل مشاهده است

هاي مـشترك تمايـل       ها و آرمان    ، با ارزش  ساالر  مردم مردم ايران به نظامي      ،در چنين روندي  
هـاي جديـد را مطـرح         نشان داده و در معرض تحوالت ساير جوامـع قـرار گرفتـه و خواسـته               

 بـه موقعيـت آن در ميـان         ،ساز خـود    در بازسازي قدرت مشروعيت   نمايند كه ناتواني دولت       مي
  . كند هاي رقيب اجتماعي تضعيف مي مردم لطمه زده و جايگاه آن را در برابر قدرت
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 امنيت قرار     جمهوري اسالمي ايران همانند ساير كشورها در معرض تغيير پارادايم          ،همچنين
امنيـت ابعـاد    . مـستقيم خـارجي نيـست     امنيت ديگر جلوگيري از تهديـد نظـامي         . گرفته است 

دارد كه نيازمند توجه و اقدامات بيـشتر        مانند آن     و محيطي، اجتماعي  گوناگون اقتصادي، زيست  
 به شدت افـزايش يافتـه و عملكـرد حـداقلي دولـت در                انتظارات مردم از دولت   . هاست  دولت

هـا     دولـت   مشروعيت ،در شرايط عادي  . تواند موجب مشروعيت آن شود      مين امنيت ملي نمي   أت
 انتظارات بـه وجـود آمـده در مـردم و             پاسخ به  معطوف به امنيت سخت است و     فراتر از رفتار    

شود و عمـالً بـه        هاي فكري و گفتماني رقيب مي        نظام از آنها   دوري موجب   ،دولت به آن  توجه  
  .انجامد  بيشتر مشروعيت جمهوري اسالمي ايران ميتقويت
 امنيـت نـرم و    و تعامـل   تقابـل .  ديگري نيز قابل بررسـي اسـت       كيد بر امنيت نرم از جنبه     أت

گـذاري، انتخـاب زمامـداران و         سياستامنيت نرم شيوه خاصي از      . دار است معنا  تعامليسخت  
هـاي مـشروعيتي جمهـوري        تواند به تقويت بينان     مين امنيت است كه در صورت موفقيت مي       أت

 بـر امنيـت سـخت كـه ناشـي از انتخـاب              كيدأتنتيجه  در صورتي كه    . ايران منجر شود  اسالمي  
سـاز     مـشروعيت  گفتـار بيش از پـيش     تضعيف   ،ناپذير باشد    يا امري اجتناب   كارگزاراننادرست  

  . استجمهوري اسالمي در عرصه اجتماعي 
هـاي بازتوليـد       همـت مـسئولين بايـد معطـوف بـه روش           ، در ايـن شـرايط     رسد  به نظر مي  

 تا مباني فكري و مشروعيتي نظام سياسـي         اشدساز فكري ب    مشروعيت و تضعيف عوامل آشوب    
 سستي  .ود و بتواند به احيا و بازسازي گفتماني و مشروعيتي خود بپردازد           ش تقويتبيش از اين    

جنبشي ايـران   تواند وضعيت     و ناتواني در بازسازي نظام مشروعيتي جمهوري اسالمي ايران مي         
شـده در ايـن      ثر از عوامـل طـرح     أه مت هاي فكري و مشروعيتي رقيب را ك        را تقويت كند و نظام    

 نظـام  توانـد   تداوم اين وضع مي   . در موقعيت برتر و تهديدكننده قرار دهد      ،اند  نوشته تقويت شده  
سـتانده  بدنـه آن   از رهبـران و  ،اراده معطوف به عمل ، در آن د كه   اناي برس    مرحله سياسي را به  

درت و امنيت نرم ديگر ممكن     وسل به ق   كه در آن ت    شوند  مياي وارد      و يا آنها به مرحله     شود مي
 در  نظـام سياسـي  ،نهايـت در  منجـر شـده و    امتناع در فكر به امتناع در افـراد و عمـل     و نيست
  .كند فكر نمي به جز امنيت سخت گيرد كه  قرار مياي دايره
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