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  چکیده

 .در این مقاله، ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار بررسی شده است

یدار دارد و  اینست که سرمایه اجتماعی چه سهمی در تدارك امنیت ملی پاپرسش

 اشاره و سپس، تحول مفهوم امنیت،آفرینی آن چگونه است؟ در ابتدا به مکانیسم نقش

مطابق . نقش و سهم سرمایه اجتماعی در تدارك امنیت ملی پایدار بررسی شده است

مندي شهروندان و   اجتماعی و امنیت ملی، حاصل رضایتنظمهاي مقاله،  یافته

برآمده و  نیرومندهاي اجتماعی در گرو وجود شبکهمندي  هاست و این رضایت گروه

 توان آنها را در چهرهاز فرآیند مستمر، نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که می

سرمایه  دهد دستاورد نظري مقاله نشان می .سرمایه اجتماعی قوي مجسم کرد

مدیریت  از جمله افزایش یکپارچگی ملی، تسهیل ،هاي مختلفاجتماعی، به شیوه

 اجتماعی، ارتقاء ظرفیت -گیري از انفعال سیاسی اقتصادي، پیش-هاي سیاسی دشواري

، پایداري امنیت ملی، در تعمیق اعتمادنظام سیاسی، تثبیت و ارتقاي هویت ملی و 

 .نقش مستقیم دارد

  هاي نوین امنیتی، رویکرد سیستمیسرمایه اجتماعی، امنیت ملی پایدار، چالش: ها واژه کلید

                                                                                                              
  دانشگاه تربیت معلم تهراناز کارشناس ارشد علوم سیاسی  
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  مقدمه

 مورد بازتعریف و ، دهه اخیرطی  به خصوص،سرمایه اجتماعی در نزد اندیشمندان مختلف

درك گستردگی مفهومی و  ،این تعاریف جدید . بازاندیشی قرار گرفته است،به تعبیري

 ، سرمایه اجتماعیمفهوم کانونی.  این واژگان را سبب شده است تأثیرگذارعرصهبودن  فراخ

مندي کنش«. کند میر را ایفا گ نقش تسهیل،هاي مختلف و موقعیتر عرصه که داست 1اعتماد

 این .ست که ماحصل حضور سرمایه اجتماعی است ا متغیر دیگري،افراد »و درگیرنمودن

 نظام سیاسی قرار  و در مقابلآمیز در جهت حمایت یا واکنشی تعارضتواندمیمندي کنش

 در ،به عبارتی. کنندثبت و منفی سرمایه اجتماعی یاد میهاي مبگیرد که از آن به عنوان مصداق

تقاضاها ( هاشاهد طیف متنوعی از ورودي، سرمایه اجتماعیدر صورت حصول  ،نگاه سیستمی

 این شهروند با . در جامعه داردخواهیم بود که حکایت از حضور شهروندي آگاه) هاو حمایت

 واکاوي سنجش جایگاه هویتی نظام سیاسی درصدد ،)منديکنش( گیر خودحضور مستمر و پی

پذیرنمودن سرمایه اجتماعی در جامعهمؤثر  نقش  این مقوله خود دال بر .خواهد بود) اعتماد(

 پنداشتی است ذهنی در مواجهه با ، فرهنگ سیاسی.افراد و ارتباط آن با فرهنگ سیاسی دارد

ون و غالب در درون نظام سیاسی هاي هژم از هنجارها و ارزشکه سیاسی  و کارگزارانساختار

 مؤلفه مورد وفاق اندیشمندان در بحث ارکان و اجزاي ،هاهنجارها و ارزش. پذیرد تأثیر می

هاي جامعه یا  بیانگر ویژگی،سرمایه اجتماعی در سطح کالنبنابراین،  .سرمایه اجتماعی است

راي حل مشکالت متقابل دهی جمعی و داوطلبانه ب  اجتماع است که توانایی سازماندرگروهی 

   .دهدیا مسائل عمومی را افزایش می

رصه جدیدي از ورود به ع متضمن ،ه کلیدي در این تحقیق دیگر مؤلف،امنیت ملی پایدار

  و فارغ از نگاه کالسیکتري جدید موارد و مظاهر امنیتی در بس، که در آنمباحث امنیتی است

سیاسی، اقتصادي، (ها اي جدید از دشواريگستره ،در این رویکرد. شودبازتعریف می) نظامی(

 ،)اندها داشتهمحیطی که بوزان و ویور  نیز در مطالعات خود اشاراتی به آناجتماعی و زیست

کند که  میبازنماییرا ) تقاضاها(ها  از نیازمندي نوین طیفیاین گستره. گیردمد نظر قرار می

                                                                                                              
1. trust 
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نوین شهروند  هايخواست در چارچوب بلکه یر نظامی قابل حصول نیست، صرفاً با تداب

در امنیت ملی  .شوداي، ملی و فراملی به خود گرفته، بازتعریف میمعاصر که ابعاد منطقه

 دستیابی به .ستیک صحیح آنهاو تفکها  تالش بر شناسایی این طیف جدید نیازمندي،پایدار

ك و فهم پنداشت سنتی و نوین م درمستلز ،بخش و قابل اتکایی از امنیت ملی درجات اطمینان

    .شود اشاره میهابه آنین مقاله، ت که در اهاي وابسته بدان اساز مفهوم امنیت ملی و مؤلفه

  

  سرمایه اجتماعی. الف

 ؛ بوردیـو،  1998؛ کلمـن،    1961جـاکوب، (  اندیشمندان مختلـف   از سوي سرمایه اجتماعی   

 ؛ پاکستون،1999 ؛ فوکویاما،1998 تز،؛ پور1997؛ وول کاك،1995؛ کاکس،1995 ؛ پوتنام،1986

کنـد یـا    تعریـف مـی  »2مسأله روابط «،در واژگانی کوتاه را  آن1فیلد. تعریف شده است) 1999

 اندیـشمندان  ی از پوتنـام  یکـ    . دانـد  مـی  »هاي مـشترك  ذخیره جامعه از ارزش   «را   فوکویاما آن 

هاي پیوند تعریف ، هنجارها وشبکه سرمایه اجتماعی را به عنوان اعتماد      ،تأثیرگذار در این زمینه   

 انواع متفاوتی از  ،کند که همکاري در جهت کسب منافع متقابل را تسهیل نموده و نتیجه آن             می

کننده ایـن واقعیـت     بیان،سرمایه اجتماعیوم همف .) Walters, 2002 (377 : کنش جمعی است

 دارایی مهمـی را تـشکیل   ،ایانآشن همکاران و دوستان، است که اطرافیان فرد از قبیل خانواده،

 اجتماعات متشکل از این افراد نیز ،رواز این .دهند که در مواقع بحرانی قابل اتکا و اعتمادندمی

 از ،هاي جدیدمندي از فرصت بهرهبرايپذیري کمتر و آسیب هنگام مواجهه با فقر و مشکالت،

ثیر معکـوس داشـته     أتواند ت  می و فقدان این پیوندهاي اجتماعی     تري برخوردارند موضع محکم 

  . باشد

بـا  .  مورد استفاده قرار گرفت   ياقتصاداي   زمینهبار توسط پیر بوردیو، در       این اصطالح اولین  

این دو از .  استارائه شدهها به طور جدي و علمی توسط کلمن و پاتنام  اولین نظریه ،این حال 

گذاران شیوة مطالعاتی نوین در این  یانطراحان اصلی سرمایه اجتماعی هستند و به عبارتی از بن         

پاتنام و بوردیو در تحقیقات خود از اندیـشمندانی همچـون آلکـسی توکویـل،              . باشند میزمینه  

                                                                                                               

1. field 

2. relationships matter     
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پذیرنـد،  دموکراسی مـی  گابریل آلموند و سیدنی وربا که جامعه مدنی را به عنوان حوزه ملزوم            

 و سـبب    1قـع کـانون فرهنـگِ مـدنی        جامعه که در وا    ،در نگاه توکویل و سایرین    . الهام گرفتند 

 تفسیري که در نگـاه  .کننده و سبب بقاي دموکراسی است  شهروندان است، تضمین   یابی سازمان

 بنـابراین،  .Arneil, 2006: 4-5)(کار گرفته شده است ه اي متفاوت بکلمن و پاتنام نیز به شیوه

ن  مـشارکت مـردم را در   هایی دانـست کـه امکـا   توان هنجارها و شبکه   سرمایه اجتماعی را می   

 ،سرمایه اجتماعی در سطح کـالن     . دنکن به منظور کسب سود متقابل فراهم می       ،اقدامات جمعی 

دهی جمعی و    هاي جامعه یا گروهی از اجتماع است که توانایی سازمان         بیانگر توصیف ویژگی  

 ، زیـادي در مـوارد  . دهـد داوطلبانه براي حل مشکالت متقابل یا مسائل عمومی را افزایش مـی           

کرده و به میزان بـاالیی      جبران  هاي دولت، نظام حقوقی و اقتصادي را         سرمایه اجتماعی ضعف  

 کـشور  هر هاي امنیت ملی   منابع سرمایه اجتماعی اشتراکات زیادي با مؤلفه      . رسانداز ثبات می  

 ،)اعتمادسـازي ( از طریق غیـر مـستقیم        ، که از سویی به صورت مستقیم و ازسویی دیگر         ارندد

فقدان سرمایه اجتماعی، فقـدان  . سازندهاي بعدي در مسیر پیشرفت میسر می   زمینه را براي گام   

 را بـه دنبـال خواهـد داشـت کـه             مانند آن  ها اعم از اقتصادي، فرهنگی، انسانی و      سایر سرمایه 

  . امنیت ملی کشور دارندهمگی نقش مهمی در تدارك

  

 امنیت ملی و تحول مفهومی آن. ب

 این  به بعد،1990 از سال هتشکل گرفبا نظم نوین   است کهاینپیرامون امنیت   غالب باور

 در چهار گونه اصلی قابل شناسایی ،این گستردگی.  استیافته يا مفهوم بار معنایی گسترده

 .ها و افراد توسعه یافته استها به امنیت گروه مفهوم امنیت از امنیت دولت، اول اینکه.است

ها به مفهوم امنیت از امنیت دولت ،ثانیاً. ها به افراد است رو به پایین از دولتاین روند انتقالی

اي روبه  این توسعه. تغییر نموده است2هاالملل و یا محیط مادي مافوق ملیتامنیت سیستم بین

توسعه انواعی متضمن  ،این گستردگی در هر دو مورد.  است3کره ها به سمت زیستباال از ملت

                                                                                                              
1. civic culture  

2. supranational physical environment 

3 . biosphere 
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اي افقی و  مفهوم امنیت به شیوه،در مورد سوم. باشند میکننده امنیت است که تضمیناز نهاده

امنیت یا ناامنی  نهادهاي گوناگون .  گسترش یافته است،اي از امنیت که متنوع استیا گونه

مفهوم امنیت از نظامی به . شود به یک شیوه محقق نمی،)هاها و سیستمهمچون افراد، ملت(

 ، در مرحله چهارم.ادي، اجتماعی، محیطی و امنیت بشر بسط پیدا کرده استسیاسی، اقتص

نیز توسعه یافته و ) جهت تقویت تمامی موارد ذکرشده( تضمین امنیت برايمسئولیت سیاسی 

 همچون نهادهاي ،هاي ملی، شامل روندي رو به باالاي همچون دولتهاي گستردهدر محیط

دولتی، نظرات عمومی هاي غیرمحلی یا سازمانهاي  حکومتون، همچبه پایین المللی یا روبین

   .)(Buzan & Hansen, 2007: 3 یا نیروهاي بازار،  پراکنده شده است فشارهاي گروهو 

هاي نوین ظهور جنبشو  1گراییهاي انسان معاصر در عصر پساماديطیف جدید نیازمندي

هاي  حاکمیت اندیشه، )اند  تبیین و تفهیم قابل و سیاست فرهنگیکه با مقوله فرهنگ( اجتماعی

اندیشه هژمونیک  شدن  و بومی محلی،حلی و همچنینجهانی اندیشیدن سوژه م، مدرنپست

کننده که فراهم  استسویه، نظامی و قهريِ سنتیکارایی تدابیر یکنابر زوال و ، گواهی جهانی

پایدار در صدد رسیدن به درجات گفتمان امنیت ملی . ملی نخواهد بود امنیتی پایدار در عرصه

 کشوري از امنیت پایدار ، این منظراز .المللی استقابل اتکایی از امنیت در سطح ملی و بین

 توانایی ،بلندمدت بلکه در پروسه زمانی ،مدت در کوتاهفقط که نه برخوردار خواهد بود

اخلی را داشته و در فرهنگی در عرصه دو گویی به نیازهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی  پاسخ

هاي آن به  بنیان،عرصه خارجی نیز از جایگاهی مناسب برخوردار بوده و با کوچکترین تنش

  . لرزه در نیاید

 افراد ی برآمده از تعاملــــبلکه نظم نه دولت، نه فرد و ،سطح تحلیل امنیت ملی پایـــدار

 در امنیت ، حیات استحاکمیت و دغدغه افراد حق اگر دغدغه دولت ملی، .گروههاست و

 :1384نصري، ( فردي، گروهی و حتی ملی است سخن از بقا و بالندگی هویت ،ملی پایدار

317(.   

                                                                                                              
1. Post Materialism 
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هاي  آسیب، در بازه زمانی بلندمدت در صورتی قابل حصول است که،امنیت ملی پایدار

ا داخلی خطرناك و تهدیدهاي خارجی شدید، تمامیت ارضی، انسجام داخلی و رژیم سیاسی ر

  . تهدید نکند

مال خشونت و ع ا، متأثر از پنداشت سلبی بوده و تنها راه رهایی،امنیت در نگاه سنتی

و چندبعدي  این رویکرد سلبی به نگرش ایجابی ،در نگاه مدرن. کاربست قواي قهریه است

هاي مدرن بر اساس مفهوم حاکمیت است  نتیجه منطقی تشکیل دولت،چنین نگرشی .تغییر کرد

. اندتدار در چارچوب مرزهاي ملی و استقالل در روابط خارجی را معنادار ساختهکه اق

 داللت بر حق ، به عنوان مهمترین مفهوم و محور اساسی نظریه دولت مدرن،حاکمیت

انحصاري دولت براي استفاده از زور یا قدرت مشروع دارد که از یک سو ناظر بر کسب 

. المللی است ناظر بر کسب استقالل و اقتدار بین،رقدرت و توانمندي داخلی و از سوي دیگ

یابد که قدرت امنیت دولت مدرن، زمانی معنا می.،بنابراین، در عرصه داخلی و در عرصه جهانی

در عین  .آید به حساب میاي ناامن د، جامعهو تهدید مواجه شنبود حتی اگر با  وبرتر باشد

در این .  استید، کاربرد و کنترل نیروي نظامیتهد محدود به درك  امنیت سنتیمطالعات حال،

کند و   امنیت کشور است که نیروي نظامی کشور دیگر آن را تهدید میمنزله، امنیت به دیدگاه

در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد . ارتش کشور مورد تهدید نیز دفاع از آن را بر عهده دارد

با رسیدن به نقطه . افزاري آن هستیم سخت عالوه بر وجه،افزاري امنیت شدن وجه نرم افزوده

 شکل گرفت که مبتنی بر  ملی امنیتمدرناوج ناامنی در نتیجه حاکمیت نگرش سلبی، مفهوم 

  .جنبه ایجابی و تأسیسی آن بود

سـاز و   هـاي چـالش   بـودن گـزاره    در گفتمان امنیت ملی پایدار، با پذیرش متکثر و گسترده         

، بـر نقـش و      اسـت  مطـرح    )مـدرن ( که در رویکـرد متـأخر     افزاري امنیت    وجوه نرم  ،همچنین

هـا در   افراد و گروه  . شود نیل به مراتب باالتري از ثبات تأکید می        برايمحوریت عامل اجتماع،    

 منـدي  اي برخوردارند و امنیت در چارچوب رضایت      از جایگاه و نقش برجسته     رویکرد مذکور 

 تـا  ،گیـرد نظـر قـرار مـی    برقراري امنیت مدهایی که در    مؤلفه ، این منظر  از .قابل حصول است  

 ،شـود  که در این زمینه بدان تأکید می       از مهمترین مواردي  . وارد پیشین است  حدي متفاوت از م   

   . را به همراه خواهد داشتپذیري سیاسیمشروعیت و جامعهاعتماد است که 
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طـی  تـوان محی در صورت حضور و وجود فضاي اعتماد دوجانبه و عقالنی اسـت کـه مـی          

هـاي    و گروه  انندوره ش ،فضاي حاصله از اعتماد دوجانبه    در  . ی را متصور شد   لمند و تعام  کنش

در «بـه عبـارتی   یـا  اي بـستان و مبادلـه  هاي خود را در چارچوب بده     خواستگر و فعال،    کنش

شـود  ها ترسیم مـی اي جدید از نیازمندي    گستره ،در این فرآیند  . کنندطلب می » چارچوب رژیم 

 و تحقق امنیت پایـدار منـوط بـه شناسـایی،            بیابدتواند ابعادي از سطح محلی تا جهانی        که می 

 بـیش از آنکـه بـه    ،  امنیـت ملـی پایـدار       ،بنابراین. سازي این تقاضاهاست  بندي و برآورده  طبقه

 بـه  ،، مربوط شودح استرنظامی که در رویکرد سنتی و مدرن مط      هاي نظامی و حتی غیر    گزاره

 ایـن  .مرتبط است  و افزایش ظرفیت نظام سیاسیها و نیازها شناسایی خواست سازي و   برآورده

 راهکارهـاي  متأخرساختن ،امنیتی و همچنینا در محیط غیره در صدد عبور از دشواري     رویکرد

اي فرهنگی و اجتماعی قابـل تـصور اسـت کـه در     چهرهدر  ،رو   از این وامنیتی و نظامی است  

   .گیري متأثر از وفاق جمعی است تصمیم ،سایی نیازها و در نهایت شنا،هازنیصدد ارتقاء چانه

  

  امنیت ملی پایدار. ج

پس .  به معناي وادارسازي، ظهور نمودبودن امنیت امنیت ملی پایدار در پی تردید در هدف

شدن بسیاري از مستعمرات، کشورهاي جهان سوم در صدد  از پایان جنگ جهانی دوم و مستقل

 ]جنگ هابزي[ علیه همدر این راستا، جنگ همه بر . از کمبود قدرت برآمدندرفع بحران ناشی 

 (Rothschild, 1995: 56 -57).    دــ تبدیل ش]سیــکالوزویت[ها علیه هم تــبه جنگ دول

پردازان مطالعات امنیتی که همواره خواهان ظهور دولت مقتدر بودند و امنیت را در نظریه

به این  ،1980رفته و از اواخر دهه  کردند، رفتهدیگري معنا میمصونیت سرزمینی از تجاوز 

 خود دولت، یکی از منابع اساسی ناامنی است و از استعداد و ابزارهاي رسیدند که نتیجه

 محور رو، امنیت ملی دولت   از این.انگیزي براي تحدید و تهدید جامعه برخوردار استشگفت

در مقابل مرجعیت و محوریت جامعه  ،]یر نئورئالیستیدر نگرش کالسیک رئالیستی و حتی تعب[

  : امنیت رنگ باخت و گفتمانی پدید آمد که در پرتو آن در تثبیت و تعمیق

 مرجع امنیت از حاکمیت و قدرت دولت گذر کرد و دولت به کارگزار و وسیله ،اوالً

  .تدارك امنیت براي جامعه تغییر نقش داد
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 شد و در کنار لمداد الزم پایداري اجتماعی و صلح عادالنه قشرطتولید امنیت صرفاً ، ثانیاً

اي و محیطی، جامعهسیاسی، زیست(  از شرط کافی ثبات یعنی توزیع سطوح مختلف امنیت،آن

  .هاي متعدد اجتماعی سخن رفتدر بین افراد و گروه) اقتصادي

هاي راد در مقابل دغدغه، در پارادایم نوین امنیتی، اعضاي جامعه و ادراك و برداشت افثالثاً

گیري کنترلی، دستورالعملی و از باال، شود و امنیت به جاي سمتدار صیانت میطبیعی و برنامه

هاي  یافت و از الیهناملموس  و)ايبه جاي بخشنامه( رسمی، غیر)به جاي کنترل( روند ترغیبی

  .(Krause and Williams, 1996: 231-232) پایین جامعه نشأت گرفت

ترین   کشور از نخستین و اصلی- فرض بر آن است که دولت ، در امنیت ملی پایدار،ابعاًر

تري  تواند در اندیشه بالندگی و تدارك مخزن مفهومی غنی یعنی بقا خالص یافته و می،دغدغه

. باشد) هاي رقیبدر مقابل گفتمان( سازيو گفتمان) هاي جاريبا گفتمان( پذیريبراي انطباق

 ملت فقط به نظامیان و -هاي اساسی یا حیاتی کشورد جدید، نگهبانی ارزشدر فراگر

 هاي امنیت ملی پایدار بلکه پتانسیل آنها براي تکثیر مؤلفه،شودمؤسسات امنیتی سپرده نمی

مندي اخالقی بخشی، شبکه، رهایی1به جاي تصلب و سیالیت پذیريپذیري، انعطافمسئولیت(

  .گیرد قرار میاستفاده مورد  ،)هانجاريها و ناهدر مقابل دغدغه

 بر خالف مورگنتا و اصحاب مکتب کالسیک در مطالعات امنیتی که امنیت را در ،بنابراین

  بهردند و به نوعیکتمامیت سرزمینی و نهادهاي سیاسی خالصه میاز نبود جنگ و صیانت 

ود تمامیت ارضی و نهادهاي  در امنیت ملی پایدار، از وج،نمودند اکتفا میحداقلیامنیت ملی 

نیز  مهارت و ضرورت ارتقاي رضایت ساکنان سرزمین و ،سیاسی به مرحله باالتر یعنی اراده

در این برداشت، همه کارگزاران امنیتی . شودسیاسی توجه میکارآمدي نهادهاي سیاسی و غیر

بدیهی . معه را تولید کنندشوند تا امنیت مورد نیاز جامی 2زداییاالمکان امنیتی، حتیو غیرامنیتی

گري پدید آمد؛ بدین العاده نظامیان و خطر نظامیشدن فوق است چنین نگرشی در پی فربه

 سنگین و غالباً پنهان هاي جامعه، هزینه-دولت شدن سراسري مضمون که در پرتو امنیتی

                                                                                                              
1. fuzzy 

2. desecuritization 
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شدن  وش سیاسی و فرام-ثباتی اجتماعی بی، سبب تراکم فشار اقتصادي و در نتیجه،نظامی

   .Moller ))(2000 , زندگی عادي افراد جامعه شد

 مقدمه و ، امنیت ملی به معناي سنتی کلمه،شود دیده می)1(همانگونه که در جدول 

ها و حتی  نقش،اي که طی آنمرحله. اي براي ورود به امنیت ملی پایدار استمرحله

گیري هایی در دستور کار تصمیمهشود و مؤلفساختارهاي جاافتاده دولت به جامعه واگذار می

به عنوان . شدند میلمداد غیر الزم و فاقد اولویت ق،گیرند که پیش از ایناجتماعی قرار می

آور، سرمایه اجتماعی شدن هوا، تروریسم خوف  مواردي  از قبیل محیط زیست، گرم،مثال

شوند و  امنیتی بدل می1ارها به دستور کالمللی، جنگ عادالنه، کرامت انسانی و حقوق نسل بین

 نه نخبگان سیاسی و نظامیان که نمایندگان افکار عمومی و آنها،کننده مرجع اصلی و تعیین

  ).(Boulding, 1988: 45 ندهاي اجتماعی هستگروه

  

  هاي امنیت پایدارنظریه. د

 ،م شده و این مفهوقلمداد محور کانونی مباحث ، کیفیت زندگی،در نظریات امنیت پایدار

ها به حقوق شهروندي احترام دولتدر چارچوب آن، متضمن حاکمیت شرایطی است که 

 رسیدن به درجات قابل اتکایی از برايها  امنیت انسانی از مهمترین مؤلفه، این منظراز. بگذارند

  توسعه و  پایداري امنیت نتیجه کاهش فقر، بیکاري و برابري شهروندان ،رو  از این. ثبات است

هاي مرتبط با امنیت اي را تصور کرد که  فقر و کاهش سایر مؤلفهتوان چرخهو میاست 

 برخی. ثباتی در جامعه خواهد شدنیافتگی و بی به توسعه  منجر به ناامنی و ناامنی منجر،انسانی

گی  به پیچیدگی و وابست،کندطور که دیوید چاندلر بیان می همان،دیگر از نظریات امنیت پایدار

 ،در این رویکرد. دولتی در دوره بعد از جنگ سرد اشاره دارندهاي غیرها و نقش سازماندولت

هاي قدرتمند و ناکام، هاي تثبیت امنیت در بعد فراملی، نقش و نوع رابطه دولتبه گزاره

اري ذگهاي سیاستگیري سیاستمداران و فقدان چارچوبپیامدهاي گسترده و فراگیر تصمیم

  .)Chandler, 2007: 364- 365( شودنونی، اشاره میمشخص  در عصر ک

                                                                                                              
1. Agency 
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  پایدارو امنیت ملی امنیت ملی مقایسه  ):1(جدول 

  

             نوع امنیت

  هاي مفهومیمؤلفه

  امنیت ملی پایدار  امنیت ملی

  مرجع امنیت

  موضوع امنیت

  منبع ناامنی

  کارگزار ناامنی

  نقش نخبگان سیاسی

  دغدغه جامعه

  اولویت خطر

  المللیاه هنجارهاي بینجایگ

  دغدغه دولت

  مشارکت اجتماعی

  رقابت نخبگان

  روش تولید امنیت

  پرداز شاخص نظریه

  دولت

  نهاد/ سرزمین

  شورش داخلی/ تهدید خارجی

  هاي پیشرفتهسالح/ نظامیان

  گیري استراتژیکتصمیم

  بقا

  تهدیدهاي خارجی

  تشریفاتی

  امنیت تولید نظم و

  عارضه غیر قابل انکار

  زم شر ال

  وادارسازي

  هانس جی مورگنتا

  جامعه

  هابرابري فرصت

  واقعیت یا احساس تبعیض

   اجتماعی-هاي اخالقیشبکه

  گريتسهیل

  بخشی بالندگی و رهایی

  هاي داخلیپذیريآسیب

  المللیفرصت بین

  توزیع امنیت و فرصت

  ارزش قابل تحسین

  فرصت ارتقا

  بازدارندگی و ترغیب

  کیت کراوس و مایکل ویلیامز

  

  

یا دفاع در برابر از گیري تواند جوامع را براي پیشبه طور خالصه، امنیت پایدار می

، ناامنی عمیق انسانی را در سراسر جهان کاهش دهد و توانمند کندتهدیدات متوجه دولت ملی 

، به این معنا، امنیت پایدار. تهدیدات بلندمدتی را که متوجه امنیت جهانی است، مدیریت کند

آن است تا امنیت ی از سه مفهوم امنیت ملی، امنیت انسانی و امنیت جهانی است و بر تلفیق

نکه امنیت مردم را به خطر اندازد و بدون آنکه تهدیدات متوجه آها را حفظ کند بدون دولت

یافته را  نایات سازمانمحیطی، تروریسم و جامنیت جهانی همچون ایدز، تهدیدات زیست
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پردازان امنیت پایدار  نظریههاي مورد تأکید از جانبگزاره ).208 :1389 پورسعید،( تشدید کند

 همچون نایف ،اندیشمندانی که پیرامون امنیت ملی پایدار بحث نمودهد اندك ان،و همچنین

 و ی کالن بیشتر مربوط به بقا و پایداري امنیت در سطحکولین اِس گري و دیگران،رودهان، 

   . شده است داخلی در این زمینه پرداختههايمؤلفهحث تئوریک  و کمتر به مبا است و فراملی

  

  ملی پایدارمعنا و مرجع امنیت . اه

 ، به طرق مختلف، به بعد مطرح شده1990 سالازطور عمده ه ایده امنیت انسانی که ب

هاي تحمیلی از جانب هایی را در منطق امنیت ملی و در گسترش این ایده که قدرتدشواري

کوفی عنان در اواخر سال . ها خود اغلب بخشی از مسأله هستند، به وجود آورد ملت-تدول

 رهایی از حاکمیت و براي ،اي مواقعد که در پارهرکمان برخی کشورها اشاره کا به ح،1990

برخی . )(Patman, 2006: 254  شوند غالباً به تفکر سنتی امنیت ملی متوسل می،نظارت افراد

 به درستی تشخیص  راهاي امنیت ملی خودضرورت ،ند و پاکستانهمچون ه ،کشورها

 در ايهاي عدیدهبا دشواري  و)هاي بقاي امنیت ملیغفلت از دورنماي دشواري( دهند نمی

 سبب اتخاذ تدابیري ،ترترس از تنش و تعارض گسترده. اندها مواجهروابط خود با سایر دولت

 ، نزاع پیوسته مدعیان)ي همچون کشمیر، تنگه تایوانموارد( نمودن الوقتهمچون سیاست دفع

 نزاع اصحاب مدعی منابع طبیعی در اعماق ،و آخرین مورد) در ناحیه دریاي جنوبی چین(

  . )Ibid: 255( هاي امنیتی استکننده مسائل و دغدغه شود، که مجدداً مطرح میاقیانوس

کی از ناکارآیی تدابیر سنتی و  حا،گونه منازعات و تدابیر اتخاذينینگرش منطقی به ا

  :توان گفتبندي میدر جمع. انگارانه و سلبی استهاي تکگزینه

 دیگر ،افزاري داشتند محور بوده و جنبه سخت تدابیر کالسیک امنیتی که به طور عمده دولت. 1

  .رسندنظر نمیه مقرون به صرفه ب

امنیتی راً و عمداً ملزم به همگرایی  قه،ائتالف، مزیت مطلق است و کشورها  در جهان کنونی. 2

 . هاي جمعی هستند و شرکت در فعالیت

 که به دو سطح افقی و عمودي قابل ،بزرگی و پیچیدگی عرصه و نیروهاي اجتماعی. 3

توان به مواردي همچون افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی، ارتقاي در سطح افقی می. اند تقسیم
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شدن مطالبات،   در سطح عمودي نیز کیفی.ند آنها اشاره کردمانسواد، سرعت انتقال اطالعات و 

دسترسی به اطالعات مؤثر، گسست نسلی، جوانی جمعیت، تأثیرپذیري مغناطیسی و رشد 

 واقعیاتی هستند که توجه به تعابیر موسع و نوین از امنیت و امنیت ملی را ،جامعه مدنی

  .سازند گریزناپذیر می

هاي نوین امنیتی در پنج چالشکنند، مکاران وي نیز بیان میطور که باري بوزان و ه همان

یور و  و،بوزان( اندمحیطی، اجتماعی و نظامی قابل بررسی حوزه اقتصادي، سیاسی، زیست

 کشورها با چالش و ،گانههاي پنجرسد در این حیطه به نظر میو) 84 :1386، دوویلد

راهکار مناسب حل صرف، ه گزینه نظامی اند کتري مواجه شدههاي جدید و پیچیده دشواري

مذکور  گانه هاي پنجحوزه  درهابرخی از این چالشبررسی  به ،در ادامه. رودشمار نمیه آنها ب

  .پردازیممی

  

    وجه نظامی.1

شود، امـا در     جامعه محسوب می   هرترین تهدیدات    از جمله ملموس   ،چند تهدید نظامی  هر

 متفاوت تهدید، عناصر و عوامل جـایگزین، نقـش مـؤثري در     با توجه به ماهیت    ،دوران کنونی 

توانـد بـا   کردن مسائل از جانب دولت می امنیتی. انددفع تهدیدات متنوع داخلی و خارجی یافته   

 قابل حـل    ،ترهزینههاي جایگزین و کم   هاي موجود از راه   اندکی تأخیر صورت پذیرد و چالش     

مختلف در یک اقوام اي، تکثر فرهنگی، وجود بیلههاي قمسائلی چون مهاجرت، درگیري . است

 ،هـاي متفـاوت زمـانی      مواردي هستند که با توجه به برهـه        مانند آنها، کشور، مذهب، هویت و     

 در مقابـل هـر   ، امـا حکومـت کارآمـد   ،توانند در هر کشوري به مسأله امنیتی تبـدیل شـوند        می

رسـد جلـوگیري از   بـه نظـر مـی   . کنـد را انتخـاب نمـی  ) نیروي نظامی( آخرین گزینه   ،چالشی

توانـد هزینـه     مـی ، سیاسی مشکالت از طریق خود مـردم -کردن مسائل و حل اجتماعی   امنیتی

توانـد   همیشه نمی،کارگیري آنهاه هاي نظامی و ب   توسعه توانمندي . کمتري را در بر داشته باشد     

برداشت نادرست   عدم تشخیص صحیح  تهدیدات و     .  برقراري امنیت باشد   برايگزینه مناسبی   

 عمدتاً نارضـایتی عمـومی را   هایی داخلی به تهدیدات خارجی، پذیري از آنها یا فرافکنی آسیب    

  .کندنظام سیاسی و مردم تحمیل می هزینه هنگفتی را بر ،به دنبال دارد و در نهایت
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یا (زاده فرآیندهاي داخلی و خارجی استقرار و حفظ در اساس،  ،مسائل امنیت نظامی

فرآیند حکومت تنها به کاربرد زور . دستگاه حکومت در جوامع بشري است) نی از حفظناتوا

ز سوي ضوابط و شرایط مشروعیت سیاسی و میزان پذیرش این ضوابط ا. شودختم نمی

 ،بوزان( کم به اندازه مالحظات نظامی اهمیت دارد دست،حکمرانان و مردم تحت حکومت

 ،هاي غیرنظامی در جهت حل مشکالتده از سایر گزینهاستفا).  87 :1386 ،یور و دوویلدو

ید که پیامد آوجود ه پذیر خواهد بود که احساس مشارکت داوطلبانه در جامعه بزمانی امکان

هاي مربوطه، پشتیبانی و حمایت از کارگزاران نظامی و آوري اطالعات در زمینه جمع،آن

  .  ج عمومی خواهد بود استقبال مردم از بسی،رزمندگان و در مواقع لزوم

  

  محیطی وجه زیست. 2

هایی گرا با زیر سئوال بردن گزارهپردازان محیط زیست زیست، نظریه محیطدر بخش 

، ماهیت قرارداد اجتماعی، مسئولیت محیط )خود( همچون سودآوري صنعت، ارجحیت انسان

 به عرصه ، طبیعتاي تحت عنوانوجود دیگريو گرایانه در مقابل مسئولیت شهروندي زیست

 ،به عبارتی. هایی مواجه کردندپردازي گام گذاردند و نظریات سیاسی را با دشوارينظریه

 :1388اسولیوان، ( دهدگرایانه می چرخشی کامالً طبیعت،گرایی به نظریه سیاسیمحیط زیست

ینش کنند که کاربرد بدون نظارت، تشخیص و گزگرا ادعا میبوممنقدان زیست). 346-342

 نه فقط جامعه را با بحران زیستی مواجه کرده، بلکه تغییرات ناشی از این ،آوريفن

). 265 :نهما(  به پیدایش الگوهاي زندگی ناسازگار با طبیعت انسان انجامیده است،استفاده سوء

هاي مربوط به کاهش و کنترل جمعیت، مشارکت در پاکسازي محیط حمایت مردم از طرح

و ها، مصرف بهینه انرژي هاي دولت در زمینه مبارزه با آالیندهر طرحزیست، مشارکت د

هاي مربوط به محیط گیري نهادهاي مستقل در جهت حفاظت و مشارکت در طرح شکل

اینگونه موارد . پردازان بوده و هستاز جمله مواردي است که دغدغه اصلی این نظریه ،زیست

شدنی نیست، بلکه رضایت و حمایت داوطلبانه  یین حلصرفاً با نظارت یکجانبه و از باال به پا

نگر  جانبه و جامعه حاصل تدابیر بلندمدت، همه،طلبد و این پشتیبانیِ عمومیشهروندان را می

  .خواهد بود
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   وجه اقتصادي.3

 معموالًٌ در دل مباحث سیاسی قرار ، به دلیل پیچیدگی و گستردگیيمباحث امنیت اقتصاد

. شودهاي خصوصی میها و نیز شرکتهاي سیاسی دولتبرداريجب بهرهگرفته و گاه نیز مو

 امنیت اقتصادي را میزان حفظ و ارتقاي شیوه زندگی مردم جامعه از طریق تأمین ،رابرت ماندل

 داند المللی میکاالها و خدمات، هم از مجراي عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهاي بین

 به دلیل جایگاه خود در کشور، کارگزار اصلی امنیت اقتصادي هادولت). 108 :1387ماندل، (

آنها در صورتی در . دهندالشعاع خود قرار میها و طبقات را تحتروند و شرکتبه شمار می

 بسیج عمومی در مقابله با ، خواهند بود که توانایی ایجاد فضاي امن رقابتموفقحوزه اقتصاد 

هاي اصالحی همچون  تزریق برنامه،هاي احتمالییم مقابله با تحر،هاي اقتصاديبحران

  ،هاي کالن اقتصادي داخلی کسب حمایت مردم از طرح،هاي بیمه و تأمین اجتماعی شرکت

اي  منطقههاي  جایگاه مناسب اقتصادي در عرصهومدیریت مناسبات تجاري داخلی و خارجی 

از نیازهاي اصلی بشر است که در  صحبت ،در امنیت اقتصادي. اي را داشته باشندو فرامنطقه

 ،اعتماد مردم به حاکمیت موجود .افتدها به خطر می هستی و حیات انسان،صورت فقدان آنها

بري  مشارکت آنها در پیشو هاي اقتصادي سبب مقابله با مشکالت اقتصادي، تحمل بحران

  .هاي کالن اقتصادي خواهد شدطرح

  

  وجه سیاسی.4

به میزان مشارکت سیاسی، مشروعیت، مقبولیت و وجود نهادهاي ثبات هر جامعه سیاسی 

 از ،وجود احزاب سیاسی کارآمد و تأثیرگذار در عرصه سیاسی. مدنی در آن جامعه بستگی دارد

هر کشوري که بخواهد گام در راه توسعه و پیشرفت . ضروریات جامعه مدنی قوي است

از 1سیتفکیک امنیت سیا).  9 :1368زاده،  نقیب( بردارد، ناگزیر از پذیرش احزاب خواهد بود

 صحبت از ثبات سازمانی ،در امنیت سیاسی.  بسیار مشکل و پیچیده است،سایر وجوه امنیت

در اینجا صحبت از تهدیدهایی ). 84 :1386،  یور و دوویلدو ،زانبو( اجتماعی است) هاي( نظم

                                                                                                              
1. political security 
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.  مشروعیت آنهاست، و همچنیناست که کمتر صبغه نظامی داشته و مرتبط با شناسایی کشورها

این تهدید از . همراه خواهد داشت  تهدید نظم سیاسی را به،ها به دنبال خودتهدید اندیشه

پذیر است که طریق زیر سئوال بردن ساختار حکومت و حتی موجودیت خود دولت امکان

هاي ناراضی سیاسی ها و گروهقومیت(اعتمادي و نارضایتی برخی عوامل داخلی نتیجه بی

. باشدیم) ها و عدم شناساییتحریم(و یا عوامل خارجی ) هاي زیرزمینیداخلی و فعالیت

هاي شکافبروز  دفاع از حاکمیت در بعد داخلی و خارجی و جلوگیري از ،وظیفه حکومت

 . تابع رضایت و اعتماد شهروندان است، نظام سیاسیهر مشروعیت .قومی و ایدئولوژیک است

هایی بر مبناي نظام تقسیم کار گیري شکاف، شکل شاهد مشارکت سیاسی مردم،صورتاین در 

 سبب تقویت و تثبیت نظام سیاسی ،دي که با پویایی، نقد و راهکارهاي سازندهو نظام اقتصا

 به دلیل اعتقاد و باور ذهنی ،هاي سیاسیحتی در صورت بروز بحران. خواهند شد، خواهیم بود

 ،هاي داخلی و خارجی در این زمینههاستفاده گروبرداري و سوءمردم به حاکمیت موجود، بهره

  .خواهد داشتاي در بر ننتیجه

  

  ايوجه جامعه. 5

اصطالح . شود برجسته می ، مقوله هویت و چیستی فرهنگ ملی،اي امنیتدر وجه جامعه

وي .  به کار بردها و هراسمردم، دولت باري بوزان در کتاب ،بار  را نخستین1ياامنیت جامعه

 مذهب، هویت و اي را به مواردي همچون قابلیت حفظ الگوهاي زبانی، فرهنگ،امنیت جامعه

 امنیت  محوريموضوع ،بوزان و ویور). 34 :1389بوزان، ( عرف ملی مربوط دانسته است

   .اند  دانستهايجامعهو پاسدراي از هویت را هدف امنیت  »هویت« را ايجامعه

صدد نگهداري و مراقبت از  هاي مسلط، در بخشی به ارزش  بدون اولویت،ايجامعهامنیت 

 با ایدئولوژي ايجامعهامنیت  .نماید تضمین می مده و حیات معنوي آنان را برآ ها هویت گروه

را به   بل شده و دستیابی آنانتقها م  سهم یکسانی را براي گروه،بنابراین .آمیزد دولتی درنمی

اي استقرار امنیت جامعه«توان از  زمانی می،بنابراین. نماید ها و امکانات برابر فراهم می فرصت

                                                                                                              
1. societal security 
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هاي جامعه براي حفظ هویت خویش از هرگونه آسیبی مصون بوده و د که گروهسخن ران

  ).Waver, 2009: 210( »ها ادامه دهندبتوانند به روابط همکاري خود با سایر گروه

ویژه نهادهاي ه ب(شود که شهروندان براي نهادها  زمانی فراگیر محسوب می،جامعه سیاسی

 ارزش قائل شوند و با آنها احساس راحتی آناصلی ) قواعد( و کردارهاي ) حقوقی و سیاسی

.  هیچ لزومی به برداشت مشترك از خیر یا عدالت از جانب شهروندان نیست،رو   از این.کنند

الزم نیست شهروندان دیدگاه مشترکی در باب چگونگی ظهور این نهادها و کردارها داشته 

جماعتِ «ارهاي عینی و انضمامی  بلکه تنها ارزشمنددانستن این نهادها و کرد،باشند

رویکرد مبتنی بر اعتماد متقابل و ). 51: 1388اسولیوان، ( ضروري است» شده همپوشانی

 تقویت و ثبات در ابعاد مختلف اهاي مرتبط بها و اقوام مختلف در فعالیتدادن گروه مشارکت

گاه خود را  هیچ،هاها، سبب خواهد شد این گروههاي گروهخود در جامعه و احترام به ارزش

دولت  ،رو  از این. غربیه یا بیگانه تصور ننموده و در راستاي تحکیم نظام سیاسی گام بردارند

. هاي اجتماعی بپردازدخبیر، دولتی است که به حل معقوالنه مشکالت از طریق اجتماع و گروه

 روندي ،کردن آنها  دوامی شکننده و از طریق امنیتی،کردن آنها حل مشکالت از طریق سیاسی

توان روند متزلزل را به همراه خواهد داشت و تنها از طریق اجتماع است که می

  . هزینه را در پیش گرفت بخش، پایدار و کم سامان خود

  

   در تدارك امنیت ملی پایدار و نقش آنسرمایه اجتماعی. و

مجموع اصول   بر مواردي  همچون،هاي پایداري امنیتنایف رودهان در بررسی مؤلفه

شامل ( 2و نگرش چندبعدي12گرایی چندگانه امنیتی بر اساس عدالت در تمام سطوح، چندجانبه

در  3گرایانه زیست رئالیسم هم،)بشر، محیط، ملیت و امنیت فراملی، چندفرهنگی و چندتمدنی

که نتیجه عدم برخورد مطلق (ها  همکاري چندجانبه دولت،الملل که به موجب آنروابط بین

 همکاري چندجانبه فرهنگی که نتیجه احترام چندجانبه، و ،شود، حاصل می)خواهد بود

                                                                                                              
1. multilateralism  

2. multidimensional 

3. symbiotic realism 
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 نماید  تأکید می منجر به عدالت و امنیت خواهد شد،است و 1شهرگراییچندفرهنگی و جهان

2009:15))Rodhan,(. توان به  می،با توجه به نگرش چندبعدي و فرهنگی مد نظر رودهان

ارتباط وثیقی  ، بین این دو مؤلفه، در واقع. پی بردسرمایه اجتماعیو ر امنیت ملی پایداارتباط 

یکی از هاست و مندي شهروندان و گروه  حاصل رضایت،بقاء نظم اجتماعی. وجود دارد

برآمده از فرآیند مستمر، نهادمند و و هاي اجتماعی قوي  شبکهمندي، این رضایتهاي  زمینه

 . را در چهره سرمایه اجتماعی قوي متجسم کردآنهاتوان برخاسته از بطن جامعه است که می

رسد و  ضروري به نظر می،رو بازنگري و اتخاذ تدابیر ویژه متناسب با هریک از مشکالت پیش

 از مواردي است که در این تجدید نظر و ،هاي مرتبط با آنتوجه به سرمایه اجتماعی و مؤلفه

هاي اتخاذشده از جانب تأثیرگذاري سیاست . است از ضروریات،هاي این پژوهشمطابق یافته

 عمق و دامنه مشارکت ءبراي ارتقا.  نیازمند همکاري و حمایت شهروندان است،هاحکومت

به عنوان تدابیري که را هاي اتخاذشده کنند سیاستاران تالش میذگ مردم، بسیاري از سیاست

  .بنمایانند ،وجهی از اجتماع است

کننده کنش و   تسهیل،ها، هنجارها و اعتمادن، همچون شبکهآهاي ؤلفهسرمایه اجتماعی یا م

 افزایش. ),Hawdon & Ryanت(526 :2009  تاسجانبه هاي چندهمکاري جمعی براي نفع

هاي اعمالی و  سیاستاز شهروندان حمایت افزایشاعتماد سیاسی و مشروعیت، سبب 

 غناي سرمایه اجتماعی و موجب ،تیهاي مشارک شبکه.شودکردن آنها طبق قانون می عمل

را به  تقویت باورمنديِ درونیِ متکی بر روحیه جمعی ،شوند و سرمایه اجتماعی تعمیق آن می

هاي مختلف  به شیوه،در ادامه. شدن افراد است گونه جلوگیري از ذره، که ثمره آندنبال دارد

  . خواهیم نمودتأثیرگذاري سرمایه اجتماعی بر امنیت ملی در سطح کالن اشاره

  

 یکپارچگی ملی. 1

ریزي و  نتیجه عقالنیت، هماهنگی، ثبات، آرامش، برنامه،و آبادانی توسعه، پیشرفت، عمران

 شاهد ،در جامعه بیمار. پذیر استجمعی امکانمدیریت کارگزاران بوده و به طور دسته

ردي از این قبیل افزایش جرم و جنایت و مواي، تالش صرفاً در جهت نفع شخصی، اعتماد بی

                                                                                                              
1. cosmopolitanism 
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شدن  اعتمادي دلیل خوبی دارند و جامعه به سمت نهادینه مردم براي بی، در واقع.خواهیم بود

توان  می،شوددارشدن یکپارچگی ملی میاز جمله عللی که سبب خدشه. روداین امر پیش می

ي، افزایش گریزبه تبعیض قومی، آشناپروري، فروپاشی نهاد خانواده، اختالفات مذهبی، قانون

  .استکمبود سرمایه اجتماعی ناشی از  ،کشی و فقر اشاره کرد که همه این مواردجنایت، آدم

 در ،اي که به بیان امیل دورکیم در جوامع سنتی از نوع مکانیکی یا مکانی بود همبستگی

 . تبدیل به همبستگی ارگانیکی یا ارگانی شده که ناشی از تقسیم کار جدید است،جوامع مدرن

. تفاوتی استها از یکدیگر و تقویت روحیه بیگرفتن انسان  فاصله،پیامد این همبستگی جدید

ها و بازگرداندن  اتخاذ تدابیري متناسب با روحِ مدرنِ حاکم در جهت همگرایی انسان،رو از این

  .ها  به جامعه و منفعت جمعی که سبب همبستگی و یکپارچگی ملی شود، ضروریستانسان

 عی به ثبات و نظم یا به حفظ همبستگی اجتماعیهاي دموکراتیک، سرمایه اجتمادر نظام

 از طریق کمیت و کیفیت ،هاي اجتماعی، اعتماد و سرمایه اجتماعیعلقه. رساندیاري می

چگالی  ،»دیگران« به نبود اعتماد. دنکن کمک مییکپارچگی ملیمشارکت سیاسی شهروندان، به 

ها شده  مانع شرکت و فعالیت افراد در نهادها و سازماندهد، زیرا یکپارچگی ملی را کاهش می

ثباتی و بحران اجتماعی و سیاسی را به همراه یافته، بی گريِ جمعی ِسازمان و کاهش کنش

  .خواهد داشت

  

  اقتصادي-هاي سیاسی دشواريهزینه  کممدیریت . 2

شدنِ مدنیِ افراد به طور فزاینده  درگیر،باشد تر و افقیها نزدیکهرچه روابط افراد در شبکه

سرمایه .  باورمنديِ درونیِ شهروندان شکل خواهد گرفت،افزایش خواهد یافت و درواقع

 باورمنديِ درونیِ شهروندان .اي از پایین به باالستو پدیده» ماده خام جامعه مدنی «،اجتماعی

 ،هادهاي مدنی گوناگونها و نبه نهادهاي دموکراتیک و پویش شهروندان در چارچوب انجمن

هاي با جوامع مدنی را به  حکومت،ریچارد رز. گیري سرمایه اجتماعی است شکلضرورت 

 یعنی با تعامل ،اي که با زندگی متراکم در پایینجامعه. کندتشبیه می» جامعه ساعت شنی«

هاي چهره به چهره مشخص  شبکه اطالعاتی قوي بین دوستان، خویشاوندان و دیگر گروه

 نخبگان ، که در آنقرار داردشود و در قسمت باالي جامعه، ساعت شنی زندگی سیاسی  می
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 نتیجه ،شدن افراد گونهاتمیزه و ذره. کنندبراي کسب قدرت، ثروت و اعتبار با هم رقابت می

 پذیري آسیب ،هاي تعامالتی و ضعف در سرمایه اجتماعی است که پیامد آنفقدان شبکه

سرمایه اجتماعی .  استاي هاي جمعی توده گر کنش برابر قدرت تخریبو جامعه در حکومت 

هاي افراد آنها را به کردن کنش  با تشکیالتی،که در چیدمان روابط بنیادینِ افراد نقش دارد

هاي اجتماعی سبب تماس و تعامل افراد با یکدیگر، پیدایش و انجمن. زنداجتماع پیوند می

 2، زاك و ناك)1997( 1ناك و کیفر .شوندرت دولت میسیاسی و ثبات قدبقاي گفتمان 

، )1385(، آذري )1384( ، سوري)2007( 4، دیندا)2005( 3، بگلسدیک و شیک)2000(

، همه در تحقیقات خود بر رابطه )1387( ، صفدري و همکاران)1386( و امیريرحمانی 

در این رابطه، لفه اعتماد  رشد اقتصادي اشاره نموده و بر نقش مؤودار سرمایه اجتماعی  معنی

هاي  سبب کاهش هزینه،افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی نامشهود .اندتأکید داشته

هاي اقتصادي فارغ از ترس و با ضریب جاري، تقویت، تشویق و درگیرشدن افراد در فعالیت

بخش خواهیم  دسامان شاهد اقتصاد خو،در جامعه با سرمایه اجتماعی باال. شوداطمینان باال می

  .شودبود که ضرورت حضور دولت و اصالحات عمودي در آن کمتر احساس می

  

   اجتماعی-گیري از انفعال سیاسیپیش. 3

مقابل  پردازان از رشـد فردگرایی به عنوان تهدیــدي در  بسیاري از نظریه،در دوره کنونی

 ،پردازان ر انتقادات این دسته از نظریهمحو. کنندپیـــوند ارگانیــــکی جامعه و فرد انتقاد می

 شود اعتمادي و اضمحالل انسجام اجتماعی مییـــ، ب5محوريست که این امر سبب خود اآن

)Alik & Realo, 2004:29 .(ترین در افراطی و وجه تاریک فردگرایی را کشف ،تحقیقات اخیر

 قتل عام، طالق،  همچون جنایات وخیم،،ي اجتماعیهارا با انواع آسیب حالت، آن

 ).Ibid: 31( اند هاي ذهنی مرتبط دانستهآزاري، فشارهاي روحی، فیزیکی و رشد بیماري کودك

                                                                                                              
1. Knack and Keefer  

2. Zak and Knack   

3. Beugelsdijk and Smulders    

4. Dinda  

5. egoism   
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 همچنین سبب از بین رفتن نهادهاي اساسی ،تفاوتی افراد به نهادهاي اجتماعیو بیاز گریز 

طور که مان  ه،رو   از این.اعتمادي خواهد شدهاي دوستی و ترویج بیهمچون خانواده، گروه

که ) افراطی( کنند، جامعه باید توانایی ایجاد توازن بین انواع فردگراییگرایان بیان میجماعت

که افراد قادر به  زمانی. هم بر حقوق فردي و هم بر نظم مدنی تأثیرگذار است را داشته باشد

 ارادي و حل مشکالت از طریق اجتماع نباشند و از فرصت مشارکت در امور اجتماعی به طور

. غیرارادي محروم شوند، خود را مطرود جامعه دانسته و احساس یأس و نامیدي خواهند کرد

 سبب ،هاي احساسی و اجتماعی که از عوامل تقویت سرمایه اجتماعی استتبادل مقوله

گسترش سرمایه . پیوندهاي قوي و فشردگی بین افراد با روحیه اعتماد به نفس باال خواهد شد

 زمینه رشد فرهنگ مشارکتی، روحیه داوطلبانه، ا،خصوص فقربه  ،ر طبقات مختلفاجتماعی د

کند و نوعی پیوند و رابطه محکم را در سطح همکاري و اعتماد اجتماعی فراگیر را فراهم می

سرمایه اجتماعی قادر به تأثیرگذاري بر سطوح خاصی از رفاه . فردي ایجاد خواهد کرد بین

 دور از عقالنیت است که دیگر سطوح رفاه اجتماعی مورد غفلت ،بنابراین. اجتماعی است

ارتقاء رفاه اجتماعی نیاز به تالشی فراگیر دارد و صرف اتکا به . ریزان واقع شودبرنامه

  . کافی نیست،براي تحقق آن) سرمایه اجتماعی(هاي مردم در برقراري روابط اجتماعی  توانایی

  

  نظام سیاسی ظرفیت  ارتقاء. 4

 دولت و جامعه ،داردکشوري که حکومتی کارآمد و سطوح متعالی سرمایه اجتماعی در 

 سطوح  .شتابندرو به یاري یکدیگر می هاي پیشِمکمل یکدیگرند و در رویارویی با چالش

. شود میپذیري افراد  سبب رشد آگاهی در سطح جامعه و مسئولیت،مناسب سرمایه اجتماعی

 و در شود می کاهش کنترل رسمی شهروندان ،یات و در واقعانسجام بیشتر سبب کاهش جنا

 از سویی سبب ،نمودن افراد شکل گرفتهپذیر شده که از طریق جامعه  هنجارهايِ درونی،واقع

 ، سبب تقویت رابطه مردم و دولت و همچنین،هاي دولتی و از سویی دیگرکاهش هزینه

ها بیشتر ها و انجمن شهروندان به گروههرچه وابستگی همزمان. پذیري آنان خواهد شدانعطاف

 1 و درگیرشدن مدنی، بزرگتر سرمایه اجتماعی،اي نزدیک و افقی باشدبوده و این رابطه شبکه

                                                                                                              
1. civic engagement  
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 .یري حکومت نیز افزایش خواهد یافتپذپذیري و انعطاف مسئولیت، بیشتر و به دنبال آن افراد

  و انباشتی است و 1کننده خودتقویت، اعتماد و همکاري،همانطور که پاتنام نیز متذکر شده

که این امر موجب  انجامداي از اعتماد، به سطوح باالتر همکاري و درگیرشدگیِ مدنی میحلقه

جوامعی که کامالً .  حکمرانی خوب خواهد شد،گویی بیشتر حکومت و در واقع کارایی و پاسخ

ري دوجانبه و متقابل بین جدا از هم  هستند، اعتماد، مشارکت، شبکه کاري مثبت و همکا

این شرایط نیز به نوبه خود اثر منفی بر کیفیت زندگی . کننداعضا را به میزان کمتري تجربه می

شده در تولید وجه منفی سرمایه اجتماعی، به میزان   جوامع تقسیم،در واقع. اعضا خواهد داشت

میلی آنها ها و بیراد و گروهپذیري افگذاري نموده و این امر در کاهش انعطاف بیشتري سرمایه

  .  نقش بسزایی خواهد داشت،نسبت به هویت ملی

  

  تثبیت و ارتقاي هویت ملی. 5

 عبور از ،هایی اسـت که لوسـین پاي براي رسیدن به توسـعه بحران هویت از جمله بحران  

هـا و   انحکومت کارآمد و موفق باید توانایی به تعویق انداختن بحر          .دانــدآن را ضـروري می   

را پیامـد    اي کشورها در دوران کنونی کـه برخـی آن   ارتباط زنجیره .  با آنها را دارا باشد     همواجه

 هویـت  ،تواند در تغییر نگرش و به عبـارتی    از جمله مسائلی است که می      ،دانند شدن می  جهانی

 و  عبـارت از روابـط پیچیـده و درونـی جوامـع، نهادهـا      ،شـدن   جهـانی .افراد نقش داشته باشد 

 باعث شده مرزهـا بـا ابهـام    ،اي فزاینده و به شیوه2جایی جغرافیایی هفرهنگهاست که سبب جاب 

شدن  با وجود تحقیقات زیاد پیرامون تأثیرات جهانی. )(Patman, 2006: 6 معنایی مواجه شوند

ایـن   ،در واقـع . اي از ابهام قـرار دارد  الهه در  ، پیچیده سئوال هنوز پاسخ این     ،بر امنیت کشورها  

رابطه دولت با بازیگران غیردولتـی،  ، پدیده به سه شیوه زیر سئوال بردن ظرفیت و اقتدار دولت      

هـا    امنیت ملی و موقعیت دولت،هاموازنه قدرت بین دولتو نیروهاي اجتماعی و بازار جهانی      

ز ناشـی ا از سوي دیگر و با تغییـرات فزاینـده   ). Kirshner, 2006 :6( را زیر سئوال برده است

که به نوعی در جستجوي  )  مذهبی -قومی(  هاي گریز از مرکز    شاهد رشد حرکت   ،شدن جهانی

                                                                                                              
1. self reinforcing 

2. shift in geography 
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 –محلـی  عنـوان   تـوانیم از آن تحـت        هـستیم کـه مـی      ،باشـند هویت از دست رفته خـود مـی       

هـاي هـویتی همچـون زبـان، جغرافیـا و          مؤلفه ،با وجود چنین شرایطی   .  یاد کنیم  1شدن جهانی

   .نقش انکارناپذیري در تثبیت و ارتقا هویت ملی دارند ،تاریخ، رسوم ملی و هنر

 بر میـزان هویـت ملـی    ،سرمایه اجتماعی از طرق مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم         

آیند و منافع مشترك رغم منافع متضاد گرد هم    به ، آدمیان شود موجب می گذارد و    افراد تأثیر می  

جتماعی از طریق در اختیار قراردادن اطالعات الزم  سرمایه ا  .دهندتري را در اولویت قرار      کالن

هايِ مختلف سازي وجوه متشابه و متناقض الیهزا و شفافبه فرد پیرامون مسائل مختلف چالش

 ، نقش مؤثري ایفا نموده و در نهایت،یابی افراد در  هویت ،اجتماعی و ارائه راهکارهاي مناسب    

هویت ملی در باالترین سطح هویت جمعی قـرار     . دبرچسبندگی و انسجام اجتماعی را باال می      

  . د که سطح مطلوب آن سبب انسجام و یکپارچگی ملی در جوامع چندقومی خواهد شدردا

  

 تعمیق اعتماد. 6

 نه ابزارهاي کنترلی زیرا ،ناگزیر از اعتماد هستندبراي همکاري،  ، و فعاالن جامعهاعضا

. اندي اجبار و وادارسازي همدیگر دور هم جمع شدهدولت را در اختیار دارند و نه اساساً برا

براي ایفاي این نقش خطیر، . شودمتصدي امنیت میخود در پی تحدید نقش دولت، جامعه 

راهبرد اعتماد شامل اعتمادداشتن، پذیرش اعتماد، واگذاري اعتماد، تضمین اعتماد، اثرات 

 سبب تقلیل اضطراب، رهایی از ،رقبا اعتماد به شرکا و حتی ،طور کلیه بازگشتی اعتماد و ب

شدن اعتماد نزد   در پرتو درونی،بنابراین. شودمراقبت دیگران و کسب اختیار و آزادي بیشتر می

هاي منفی نسبت به دولت و نهادهاي دولتی ساکنان جامعه، بسیاري از توقعات و حتی ذهنیت

نمایند و همین تعهد ساس می اعضاي جامعه، تعهد فعالی اح،کند و در مقابل آنفروکش می

اعتمادي به دیگران و فراموش نکنیم که بی. شود سبب نوآوري و خروج از روزمرگی می،فعال

آفرینی کند و مخاطرهغیر قابل اعتماد بودن در نگاه دیگران، عمالً جامعه را به خود مشغول می

ها واقعی، افراد و گروهبدیهی است در چنین م. شودو خطربینی به روال رایج جامعه بدل می

بینند و انرژي خود را به جاي همواره خود را در معرض مخاطراتی چون مراقبت و تعقیب می

                                                                                                              
1.  local - globalization 
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رهایی از سلطه و رقابت، در خیاالت کسب سلطه و مهندسی رقابت و  اصالت تحقق

هاي در دسترس،  بخش اعظم هزینه،اعتماديدر فضاي آلوده به بی. کنند میصرفاستراتژیک 

. برداشت است شود که محصول سوءهایی میصروف صیانت از خود در برابر آسیبم

سازد و هر  همکاري و رفتار مثبت با دیگران را غیر ممکن می،هایی که در گام اولسوءبرداشت

 ، چنین وضعی.شوندجویی بدل می به محوري از شر و سلطه،هاي جامعه کدام از افراد و گروه

 آن هم در جامعه مدرنی که ،آفرین و به لحاظ اقتصادي، پرهزینه است اطبه لحاظ اخالقی انحط

اي ها، رکن محوري آن است و بدون تقسیم کار و اعتماد به دیگران، ارزش افزوده تفکیک نقش

 .)(Neild, 1990: 9 شود ایجاد نمی

لی،  مؤسسه ما.ها دارد اثرات مغناطیسی بر سایر حوزه، حوزههرشدن اعتماد در  جایگزین

شود  هنگامی مورد اعتماد واقع می،گر یا تولیدکننده اتومبیل ورزشکار، پزشک حاذق، پژوهش

آورد و دیگرانی باشند که مخاطره وجود میه هاي الزم را در رفتار و محصول خود بکه قابلیت

 پس از عبور جامعه از این خط. حیثیت و فراغت خود را در اختیار آنان قرار دهند، کرده، پول

 هر واحد به بیان دیگر،. شود، اثرات بازگشتی اعتماد شروع می]پذیري اولیهمخاطره[ آغازین

. االصول اعتمادآفرین استشود که علیاعتماد به مؤسسه مالی یا سیاستمدار، موجد امتیازي می

ه گیرند و ب ها در مقابل هم موضع میاعتمادي، افراد و گروهدر مقابل، در فضاي آکنده از بی

سازي، انزواجویی، رفتار خصمانه و بدبینی مفرط روي افزایی انرژیک، به خنثیجاي هم

بار  هزینه  اداره جامعه و نیز نفرتگرانی  ، منابع سخت و نرم جامعهاتالف موجبآورند که  می

کردن   امنیتی،حاصل سخن اینکه. شودآورشدن مبادالت اجتماعی و مناسبات فردي می و خوف

ضروري دولت یا هاي غیراي اجتماعی سبب تراکم و تصاعد توقعات شده، هزینهههمه الیه

 سبب ،هاي دولت افزایش هزینه.)Collins, 1997: 25( دهدکننده را افزایش می بازیگر امنیتی

تقلیل مازاد اقتصادي و امکان فروپاشی اجتماعی شده و نهادهاي متصدي امنیت را در موقعیت 

را در ایجاد  جامعه به جاي اینکه شریک و پشتیبان دولت باشد و آن .دهدتدافعی قرار می

شود که آفرینی بدل می گیر و اختاللها و دفع مخاطرات یاري رساند، به مانع سرعتفرصت

در چنین چارچوبی است که . کندطلبی می فرصت،اندیشیست و به جاي دورهمواره در انزوا

دهد و به جاي مصرف به ملی پایدار تغییر نقش میجامعه به شریک دولت در تدارك امنیت 
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هایی که پیش از این  اسم رمز ورود جامعه به عرصه. اندیشدتولید و به جاي توقع به تحول می

 بوردیو، پیر. ، سرمایه اجتماعی استبودملک خصوصی دولت و دستور کار اختصاصی آن 

بل توجهی نموده هاي قابحث، استداللپیوتر زتومکا، جیمز کلمن و رابرت پاتنام در باب این م

  .انداي گفته سخنان قابل مالحظه،انواع و کارکردهاي اعتمادو در باب بنیادها، 

هاي مؤثر در ثبات و  صحبت از تثبیت گزاره، در امنیت ملی پایدار،طور که گفته شدهمان

هاي جهه با چالش در موا،هاي معاصرملت -دولت. زمانی بلندمدت است  طی بازه،بقاء کشور

از طریق انباشت  پایداري و ثبات امنیت ملی خود را ،نوینی که بدان اشاره شد و موارد مشابه

 جمعی، حمایت و  روحیهافزایشپایداري امنیت نیازمند . کنند سرمایه اجتماعی تأمین می

کننده این  م فراه، مطلوبی از سرمایه اجتماعیانباشت میزان . هاستبودن افراد و گروهمند کنش

پذیري جامعه در ،جانبه  حمایت همه این .مشارکت و حمایت از جانب شهروندان خواهد بود

 افزایش ظرفیت نظام سیاسی در مواجهه ،سیاسی و پذیرش فرهنگ سیاسی از جانب شهروندان

 گسترش آگاهی و مشارکت [ه ح باال و پایین جامعو اعتماد دوجانبه در سط،با بار اضافی وارده

 این موارد، مجموعه عوامل. باشدمیمؤثر  ])عمودي(  ر سطح افقی در جامعه و نظارت از باالد

 ، خارجیيهاهاي داخلی و چالشکه دشواريهستند  پایدار در سطح ملی کننده امنیت فراهم

   . نخواهد آورددر به لرزه  ،به آسانی، را  هاي آنبنیان
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  امنیت ملی پایدار ایه اجتماعی بري تأثیرگذاري سرممیزان و نحوه. 1شکل

                  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه

  

  

در . ناپذیر است امري اجتنابی، امنیت مل نویندرج سرمایه اجتماعی در تدوین استرتژي

. قرار داده استامنیت ملی معنایی فراتر از رویکرد سلبی را مد نظر  مفهوم نوین ،دوران کنونی

 نبود. هاستمندي افراد و گروه  ثبات و نظم اجتماعی در گرو رضایت،در رویکرد جدید

 در صدد ،امنیتاز  رویکرد سنتی و فهم سلبی حاکمیت با اتخاذ شود می باعث مایه اجتماعیسر

 بر امنیت  ،در این استراتژي. دکنحفظ وضع موجود برآمده و استراتژي بقا را به هر نحو دنبال 

  . گردد مبدل میتهدید به  و آگاهی شودمیبنا متقابل یی از هراس هاپایه

  سرمایه اجتماعی

 اعتماد                                                     

   

   هايشبکه                

     مشارکت

  هاهنجار           

  

  

  جامعه پذیري سیاسی         

  

 سرمایه اجتماعی                                                 

  

   یکپارچگی و ارتقا هویت ملی                        

  زان                            افزایش امید و انگیزهمدیریت آسان و ار

                  

                    

 ام سیاسی در انعطاف پذیري کمک به نظ                  

   پایدارامنیت  ملی
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 شامل جدید جوامع در ،باشند ها میکه شامل تقاضاها و حمایت ها نهاده، سیستمیاز منظر

هایی سیستم گیري خردهتواند حضور و شکلمیآنها  برآیند ود نشو میايطیف متنوع و گسترده

رفت و مواجهه  رون بنحوه. دانجامید  نظام سیاسی خواهسوياز مل بار اضافی تحبه باشد که 

 تأمل و گزینش ه تأکید بر امر اجتماعی و توسل ب، در مقاله حاضر،واردهبا بار اضافی 

ن امنیتی که هاي نویدشواري.  باشدهایی است که حاصل همفکري و رضایت جمعی سیاست

 در یدرایت بی و استاي طیف گستردهشامل د، شود ارتواند در کسوت تقاضاها به سیستم ومی

 در صورتی ،بقا و دوام نظام سیاسی.  را به همراه خواهد داشتمناسب بازخوردي نا،این زمینه

به پشتوانه اي تعاملی و  قابل حصول خواهد بود که کارگزاران سیاسی بار اضافی را به شیوه

 بازخورد حاصله با ،این صورت در . حمل نمایند)هاسیستم خرده(ها شهروندان و گروهحمایت 

این گذار .   دردسرساز نخواهد بود،توجه به ظرفیت باالي نظام سیاسی و درایت سیاستمداران

 طلبد که در واژگان سرمایه اجتماعی گنجانده شده و حاکیهایی را می مؤلفه،پی آن ثبات و در

 در بحث امنیت .تیري سیاسی و پذیرش فرهنگ سیاسی در نزد شهروندان اسذپ جامعهاز 

 از اهمیتی خاص ، شهروند آگاه به امور و حقوق، سرمایه اجتماعی،ملی پایدار و همچنین

تواند در  می،برخوردار است و در مراتب متفاوت شخصیتی و سطوح متنوع سرمایه اجتماعی

 حکایت از چیدمان ،سرمایه اجتماعی در واقع. کسوت حامی یا شاکیِ حکومت، ظاهر شود

  در صورت حضور این ،به عبارتی. هاي آنها داردکردن کنش بنیادین افراد و تشکیالتیروابط 

 شهروندان  براي خویشتن مسئولیتی اجتماعی متصور شده و ،اي کارآمدسرمایه در جامعه

  از این.ت خود را در راستاي پیشرفت نظام و در چهره منتقد دلسوز ارائه خواهند کردمطالبا

د و این ناز امر اجتماعی غفلت نورزها  دولتطلبد که  می،یت ملی پایدارامنبه  حصول ،رو 

  . متضمن کاربست مقتضی و صحیح سرمایه اجتماعی استمندي، توان



  

  

  

  منابع

  

 .کویر: تهراننیکی، ، ترجمه حسن آبنظریه سیاسی در گذار ؛)1388( نوئل اسولیوان، 

رضا طیب،  ، ترجمه علی چارچوبی تازه براي تحلیل امنیت،)1386( ویلددو الی ویور و پاپ باري، بوزان،

  . پژوهشکده مطالعات راهبردي:تهران

 پژوهشکده :تهرانچ دوم،  ،ي، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردمردم، دولتها و هراس ؛)1389( يبوزان، بار 

 .يمطالعات راهبرد

مجموعه مقاالت ، »هادر ایران؛ فرآیندها و مؤلفهگذاري قومی امنیت پایدار و سیاست «؛)1389( پورسعید، فرزاد 

 شرکت تعاونی انتشارت دنیاي :، ارومیهبرگزیده اولین همایش ملی قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار

 .کتاب واژه ارومیه

 . پژوهشکده مطالعات راهبردي:، تهرانناشرترجمه چهره متغیر امنیت ملی،  ؛)1377(ابرت  ماندل، ر

فصلنامه مطالعات ، »مطالعه موردي جمهوري اسالمی ایران: شناسی امنیت ملی جامعه« ؛)1384( رنصري، قدی 

  .)28پیاپی  (2تم، شماره  سال هش،راهبردي

 .انتشارات تمدن ایرانی :، تهران مبانی هویت ایرانی؛)1387( نصري، قدیر 

،  اقتصادي-اطالعات سیاسی ، »زيعملکرد و نقش احزاب سیاسی در جوامع امرو« ؛)1368( زاده، احمدنقیب 

 . شماره هشتم،سال سوم

 
Alik, J & Realo, A. (2004); "Individualism-Collectivism and Social Capital", Journal of 

Cross-Cultural Psychology, Vol. 35, No. 1. 

Al-Rodhan, N. (2009); The Three pillars of Sustainable National  Security in a 

Transnational World, Jeneva Centre for Security Policy. 

Arneil, B. (2006); Diverse Communities The Problem with Social Capital, Cambridge: 

Cambridge University press.  

Boulding, K. (1988); Stable Peace, Austin: University of Texas Press. 

Buzan, B & Hansen, L. (2007); International Security, Vo III: Widening Security, SAGE 

Publications , London: New Delhi, Singapore. 

Chandler, D. (2007);" The security–development nexus and the rise of anti-foreign policy", 

Journal of International Relations and Development.  



  51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 58

Collins, A. (1997); The Security Dilemma and The End of The Cold War, Edingburg: 

Keele University Press and New York: St, Martins Press. 

 Rothschild, A (1995): " What is security?", Daedalus, Vol.124, No.3. 

Hawdon, J & Ryan, J. ( 2009); "Social Capital, Social Control, and Changes in Victimization 

Rates", Crime & Delinquency, Vol. 55, No. 4. 

Krause, K & Williams M. (1996);" Broadening the agenda of security study", International 

Security Review, Vol.40, No.2.   

Kirshner, J. (2006); Globalization and national Security, Routledge: Talor & Francis 

Group. 

Moller, B. (2000); " The concept of security: the pro and cons of Expansion and Contraction" 

Available at: www. Ciaonet.org.article/ security. 

Neild, R. (1990); An Essay on Strategy and its effects at achievement of peace in a 

Nuclear Setting, London: Macmillan. 

Patman, R. G. (2006); Globalization and Conflict ( National Security in a New Strategic 

Era),  Routledge: Talor & Francis Group. 

Walters, W. (2002); "Social Capital and Political Sociology: Re-imaging Politics?", 

Sociology, Vol.36, No.377. 

Waver, O. (2009); "Waltz's Theory of Theory", Journals Permissions, Vol. 23(2). 

 

 


