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است که  ایپدیدهزندگی مدرن در جریان است،  هایعرصهکه امروزه در کلیه  هاییپدیدهیکی از : چکیده

، بروز این پدیده در عصر حاضر تغییر و تحوالت بسیاری شودمییاد  شدنجهانیتحت عنوان  آناز 

شده و موجب  المللیبیناقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و در عرصه داخلی و  هایدرزمینه

و  ریختهدرهمکشورهای بسیاری را به چالش کشانده است و همانند یک انقالب عمیق جهانی ساختارها را 

امنیت ملی( تحت تأثیر متغیرهای  ویژهبهامنیت کشورها ) روازاین. کنندمیامنیت و سالمتی را تهدید 

همواره مورد تهدید قرار دارد و هرچه بر دامنه  شودمیمحسوب  هابحرانکه کانون  ایمنطقهو  المللیبین

بیشتری  پذیریآسیبدسته از کشورهایی که  آنافزوده شود نسبت به  آنو ابعاد  شدنجهانیگسترش 

ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد مختلف سیاس هایعرصهدارند، این تهدیدات در 

و یا  هاچالشداشته و سبب ایجاد  انکاریغیرقابل، بر امنیت ملی کشورها، آثار شدنجهانیشد.بنابراین، 

به وجود  آنبر امنیت ملی شده و تحوالتی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی  هاییفرصت

 است. بررسیقابلتهدیدی بر امنیت ملی ایران  یمثابهبه نشدجهانی، روازاین، اندآورده

، مدرنیسم، امنیت ملی، اطالعات و ارتباطات، توسعه، تهدیدات در عرصه داخلی شدنجهانی:  کلید واژگان
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 مقدمه

مفاهیم و اصولی است که امروزه در کمتر  ازجملهواژه، عبارت، اصطالح و یا حتی فکر و اندیشه،  مثابه یکبه شدنجهانی

مناقشه نباشد و  و یا چالش و  وگوگفتو  موردبحثعلمی، سیاسی، اقتصادی، فکری و فلسفی است که  هایحوزهاز  ایحوزه

 کندمیآغازین عمر واقعی خود را سپری  هایسالزیاد نیست و هنوز یک تئوری یا نظریه ـ چندان  یمنزلهبهـ  نآعمر باآنکه

علمی و فکری بشر را از  هایحوزه یباسابقهقدیمی و  هایتئوریبرخوردار شده که بسیاری از  یاز چنان وسعت و گسترش

معرفتی  هایحوزهاست و حتی چنان بر  شدهواقعو نظر  موردتوجهدر عالم فکر و فرهنگ،  هاآن یهمهرونق انداخته و بیش از 

و  فهمقابل، شدنجهانی یپدیده؛ آنکه بدون فهم دقیق ارتباط  ماندهباقی ایپدیدهتئوری و یا سایه انداخته که کمتر اصطالح، 

صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد،  شدنجهانی(برخوردهایی که با 11: 6911باشد. )بهنام،  طرحقابلتبیین و یا حداقل 

در دَوَران و نوسازی دائمی و همواره قرار داشته  وتفریطافراط بود و میان دو طرف ایدئولوژیکاحساسی و برخوردهایی که اکثراً 

 است.

مهیج و  هایفرارویجناحی و یا  هایدیدگاهپیدا کرد که بدون در نظر گرفتن  توانمیرا  اینوشتهاین است که امروزه کمتر 

شهرت و اعتباری  باوجود شدنجهانی یپدیدهپرداخته باشد و همین امر موجب شده که  مسئلهاحساسی به تبیین جوانب این 

 هایحوزهبرای اکثر  آنمفهوم بنیادین و اصیل  کهطوریبهاست.  نشده تعریفدقیق و عمیق  صورتبهکه پیدا کرد، هنوز 

، آن هایمایهجانبنابراین با کاوش در بنیادهای این پدیده، فهم  باشد. فهمقابلفکری و فرهنگی و یا حتی سیاسی و اقتصادی 

نیروهای مفید و مؤثر  کارگیریبهذاتی خویشتن و  هایتوانمندیو احیای  سویکاز  آنپیامدهای ذاتی و اجتماعی  یجانبههمه

توجه به نوع رسالتی که بر عهده داریم، ترمهمبرای انجام امور الزم و پیش برنده، درک اقتصادی زمان و مکان، و از همه 

 هایگامبر سر زبان افتاده است، با  شدنجهانیته ناپیدایی که به نام  و بدهد که در اقیانوس سرند به ما این جسارت را توامی

نظیر برخوردهای صرفاً سیاسی  « گزینشی»یا « ایجزیره»برخورد  گونههیچاستوارتری حرکت نماییم و باید توجه داشت که 

 باشد. شدنجهانی یپدیدهبرای برخورد با  ایمندانهخردد پاسخ آگاهانه و توانمییا اقتصادی و یا فرهنگی و ... ن

، حالبااینشکلی از مدرنیزاسیون، نوگرایی است. ولی نه مستقیماً به مدرنیته که نخست به مدرنیسم متصل است،  بهر حال هر

چون تکنیک و صنعت نوین بنا شدند و دولت، قانون، مجلس و دستگاه اداری و  هاییپدیدهکه مدرنیزاسیون تحقق یافت  هر جا

و به شکلی نادیده و نانوشته، عناصر مدرنیته، یعنی عناصر بنیادین فکری و ارزشی نیز به  تدریجبهنظامی منظم ایجاد گردید و 

نیک ساز نهفته است. این عناصر، بنای تحوالت موجودند.پشت تکنیک، فکر تک آناین عناصر در نیت  چراکه؛ آیدمیمیان 

 (94: 6981. )عطاءِ، دهندمیانسان را از درون تحت تأثیر قرار 
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مباحث قرار  دربار دیگر مسائل مربوط به امنیت )ملی، سیاسی، نظامی و اقتصادی( درص شدنجهانی یپدیده، با ترتیباینبه

 بر امنیت ملی ایران تأثیرگذار بوده و ایران را دستخوش تغییر نموده است؟ شدنجهانیتا چه میزان  کهاینگرفت اما 

 بوده و یا پدیده بر امنیت ملی ایران تأثیرگذار پروژهپروسه و  مثابهبهچه  شدنجهانین نماید، ااست که بی آناین پژوهش بر 

المی ایران( و سیستم مدیریتی کالن کشور تأثیرات بستگی به ایفای نقش بازیگران و نخبگان ج.ا.ا )جمهوری اس ایناست. 

 هایفرصتد توانمیشدنجهانیایران،  ژئوپلیتیکیمناسب و امکانات فرهنگی، سیاسی،  هایزمینهبا توجه به  کهایندارد. ضمن 

و تهدید  هافرصتبر امنیت ملی را برای کشور فراهم کند در غیر این صورت به حذف  جدی و مناسبی که تضمینی است

 منجر خواهد شد. جمهوری اسالمی ایراننیت ملی ام

 ورود ایران به بحران تحول

که انسان شرقی،  کندمیرا ایجاد  ایشبکه. این جنبش، یابدمینفوذ عناصر مدرنیته از طریق جنبش مدرنیزاسیون تحقق 

 یشبکه. گرددمیشبکه  آن ایمجموعهجزئی از  خودخودبهو  شودمی، دستخوش تحول گیردمیجای  آنناخودآگاه درون 

نوین را ایجاد کرده است که کار را باالخره و در ک و اقتصاد و سیاست بود. و فضای که ماحصل مدرنیزاسیون در تکنی اینامرئی

جای  آنسنتی را از زمانی که در  یجامعه، انسان متعلق به . این شبکهکشاندهامیریشهطول زمان به تحول در بنیادها و 

 یجامعه. انسان متعلق به کندمیبعد نگاهش به جهان، به خود مشروط  ترینحساسنقاط حیات و  ترینمرکزی، در گیردمی

 (19سنتی، از زمانی که در رابطه با این شبکه قرار گرفت، دیگر نظیر انسان گذشته نیست. )همان، پیش: 

 توانمیو مشهور است و  روئیتتولیدگر جنبش قابل فیزیکی و قابل روئیت نیست. مدرنیزاسیون  جاییجابهاین تحول، یک 

نیست تحوالتی است که در پس این تغییرات رد  روئیتدر نگاه تحت قابل  آنچهرا از دور یا نزدیک حس کرد. ولی  آنوجود 

ست که با مدرنیته جا . در اینشودمیکامالً تدریجی نمایان  ایگونهبهو روح انسان کار دارد و  آگاهیو به  شودمیبنایی ایجاد 

، روح و فکر نامرئی ایشبکه، آنکه در پس عناصر تکنیک، اقتصاد و سیاست و از طریق ایجاد کردن  ایمدرنیته؛ روبروییم

سیاست مدرن  یپایه. مدرنیته تکنیک نیست، بلکه فکر تکنیک ساز است. بنیاد اقتصاد و کندمیایرانی را دستخوش تحول 

 (81است. )همان، پیش: 
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 جنبش مدرنیزاسیون در ایران

روزها مقایسه  آنساله، اگر امروز، ایران را با  81تازه یافت. در طول  عمریکدر ایران، جنبش مدرنیزاسیون، با حکومت رضاخان 

در  چیزهمههشتاد سال پیش خود نیست.  یگذشتهقابل قیاس با  ایحوزهکه عناصر در هیچ  یابیمدرمی راحتیبهکنیم، 

در ایران امروز، دیگر همچون گذشته  وپرورشآموزشنه جامعه، نه سیاست، نه اقتصاد، نه  بعاد متحول شده است.ا یهمه

یعنی با مدرنیته و  مانتاریخیمان با خارج از فضای  یرابطه، مشخصاً کرد سابقهبیما را دستخوش این تحول  آنچهنیست. 

نشان داد  توانترمیروشن. به عبارت شویمنمیی، به این میزان متحول غرب بوده است. ما هرگز بدون واسطه با جهان خارج

که پدیدآورنده و موتور اصلی تحول در طول قرن اخیر بیشتر عناصر خارجی بوده است نه داخلی. عناصر داخلی عموماً و در 

جنبش مدرنیزاسیون یک  ,بنابراین از این دیدگاه  .اندشدهعناصر خارجی متحول  آنغالب موارد، در تابعیت و تحت تأثیر 

 (86نتایج منفی را هم در برداشته است. )همان، پیش:  طورکلیبهتحول مثبتی را در ایران داشته، ولی 

این  یمجموعه. بر ایمنداشتهو تکنیک تمام  گراعقل، نظام اداری موزون و یافتهتحققما در ایران دولت همگون، قانون  شکبی

هماهنگ و موزون بنا نکردند، زیرا در  ایرابطهامل پس از ورود به فضای زیستی و اجتماعی ایران، با گذشته و حال کشور، عو

 یتولیدکنندهفاکتورهای »باید  درواقع. به این دلیل این عوامل را اندشدهفرایند  آنسیر تحول تاریخی ایران وارد  یمیانه

بحران را پدید  اندبناشدهبا تاریخ فکری و سنتی ایرانی  آوازیهمین فاکتورها که در پیوند و ا نامید.« تحول بحرانی در ایران

هماهنگ و  وبیشکم یمجموعهپس از سالیان دراز یک  اندنتوانستهو  اندآمدهاساساً از بیرون فضای تاریخی ما  چراکه. اندآورده

در تحول بحرانی، نام  آنبی تضاد را در فضای زیست ایرانی پایه ریزند. و همین فاکتورها، نوعی تحول اساسی را، که ما از 

. تحولی که از ظرفیت فرهنگی و سنتی کشورها اندکردهتحصیلاخیر  صدسالبه ایران سنتی، در طول  خودخودبه، بریممی

 (89: 6911اخیر بر ایران تحمیل شد. )احمدی،  صدسالحولی که در ، در رابطه با ترفتمیفراتر 

 آنواقعی و از درون  طوربهشدیم؟ ما  متحولاز بیرون آمد، ما ندانستیم و نتوانستیم بفهمیم، چرا  آنبه این دلیل که اساس 

را در ما « اندیشه ِ انتقادی»زبور نبودیم. تحول م آنو قادر به فهم چیستی  کردیمنمیرا حس  آنو نیاز  خواستیمنمیتحول را 

کارکردهای عمل امور  گذشته امان به صدسالایجاد نکرد. و ما را به سنجش و نقد نوشته امان تشویق ننمود. ما در تحول 

نو و یک فرهنگ نوپا، همگام با رشد اقتصاد و تکنولوژی نبودیم. بنابراین هرگز در  یاندیشهبسنده کردیم و نگران برپایی یک 

. ایمبودهبه دنبال متخصص غربی بلکه به دنبال شخص غربی  تنهانهایران، فکر تکنیک ساز ایجاد نشد و ما همیشه در این حوزه 

عواملی چون کابینه، قانون اساسی، نظام ارتشی و  یمجموعهدر اصل، غربی بود. دولت رضاشاه  ایپدیدهدر ایران، برپایی دولت، 
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آتاتورک و باالخره از خود غرب، مستقیماً به  هایرفورمنظام اداری و تربیتی خود را اندکی از عصر مشروطه، اندکی از  سپس

 (41: 6988عاریت گرفت. )نوازنی، 

، به شکلی رساندنمیآزاری به ما  هاآنکه گویا حضور  اندگرفتهعناصر مدرنیته با موذی گری در کنار، درون و وجود ما جای 

ما نبوده و نیست. بنابراین فاکتورهای بحران، تولیدکنندگان یک شرایط  آناز  هاآنکه اساس  ایمکردهفراموش  کلیبهه حتی ک

از دوران قاجار و  تدریجبه. ما انددادهسوق  ایسابقهبی. شرایطی که کلیت تاریخ ایران را به دوران تازه و اندایرانزیستی در 

، عدم بازگشت به گذشته است. آن. دورانی که خصوصیت اساسی ایمشدهطه وارد این دوران جدید خصوصاً پس از عصر مشرو

تلقی نمودیم، حتی اگر ما « خودی» هرحالبهرا  آنما شد، یعنی ما در زیست آگاه یا خودآگاهمان،  آناز  ایپدیدهیعنی هرگاه 

از وجود و عمل مان غیرممکن خواهد بود. که این وضع را شرایط  آن، دیگر دفع و نفی ایمبودهن آنمخترع 

 (48. )همان، نامیمناپذیرمیبرگشت

مدرنیته است. در ایران  آن یکنندهتعیینکه فاکتور  شودمیایجاد  ایمعادلهمیان سنت و مدرنیته،  یرابطهدر این شرایط، در 

دولتی، تکنولوژی جدید و باالخره نظام اداری و تربیتی  داریسرمایهاد ، مجلس، اقتصدولتاز زمان استقرار نظام نوین ارتش، 

این نهادها راه  هب درنهایتحیات خود باید  یادامهمدرن، هر قدرت سیاسی که به حکومت رسید، سرانجام دریافت که برای 

درتی در تالش واقعی برای نابودی این اخیر، هیچ ق صدسالحکومت کند. در ایران، در طول  هاآن برعلیهو نه  هاآنبیاید. و با 

 (3: 6914است. )احمدی،  ناپذیربازگشتنهادها نبوده است. و این، شرایط 

بود، نیازی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک، اما این  آنو فرعی که نیاز درونی  ایحاشیهغرب نه یک امر  شدنجهانی

 هایخللاگر از مدرنیته طریق نفوذش در ایران،  اقتصادی ـ سیاسی و تکنولوژیک نتوانست بماند. یحوزهاساساً در  شدنجهانی

 ایپدیده، کشاندمین ایریشه سامانیبیرا به  پیشینمان، و سامان فکری کردنمیفکری، فرهنگی ماندگاری در ما ایجاد 

هویتی ما  هایمشخصهدر ایران، کارکردهای طبیعی، تاریخی و است که نفوذ مدرنیته  آن مسئلهدر تاریخ ما بود. اما  ایحاشیه

، شرایط تاریخی ساز کشورهای نظیر ما را به اشاقتصادیو  تکنولوژیکرا دچار اختالل جدی کرد. این نفوذ، از طریق ابزارهای 

 (664شرایطی پیچیده بدل کرد. )نوزانی، همان: 

 در ایران معاصر شدنجهانی هایشاخص

 اطالعات و ارتباطات: هایفناوریالف: رشد و گسترش 
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 چراکه، شودمیو انقالب ارتباطات تداعی  فناوریبرای بسیاری از افراد مسئله  شودمیمطرح  شدنجهانیزمانی که واژه 

بیشتر و ارتباطات به وقوع پیوسته است. رشد دانش  فناوریاست که در عرصه  هاییپیشرفتبیانگر تحوالت و  شدنجهانی

 ابزارهای، هارایانه، هاروباتزیستی، ابزارهای ماشینی،  هایفناوری، هامیکروالکترونیکنظیر  فناوریمختلف علوم و  هایدرزمینه

موجب شده است که ارتباط میان مردم و  تلویزیونیمختلف رادیویی و  هایشبکهنوین ارتباطی همچون اینترنت، ماهواره، 

 (81-91: 6986شود. )توسلی،  پذیرامکان سادگیبهجوامع مختلف 

جدید مرتبط است. انقالب علمی، دانش فنی، اطالعات و ارتباطات و  هایدانشبا انقالب علمی و  شدنجهانیاز این منظر 

یک سکه  ناپذیرجدایی دو رویو انقالب علمی  شدنجهانیهستند بلکه  شدنجهانیاصلی  یتنهامحرکهنهنیروی انسانی 

سریع همه مناطق  رسانیاطالعانقالب علمی و ارتباطات راه را برای رسیدن به خدمات  واسطهبه شدنجهانی .شوندمیمحسوب 

کمی و کیفی به سطوح باالتر انتقال  طوربه شدنجهانیاست. شکوفایی روزافزون علم نیز در خالل فرآیند  هموار ساختهجهانی 

و علم و  یابدمیبرسد. در این مرحله سرعت اختراعات و اکتشافات جدید افزایش  خواهد یافت تا به مرحله شناخت غیرمتناهی

کشورها و جوامع را تعیین کرد و کشورهایی  هایاولویتبتوان  آنکه به کمک  شودمیبه قوانین متمرکز تبدیل  علمیانقالب 

و بازیابی خود، سرنوشت و کیفیت اداره امور و تأثیرگذاری بر  دهیسازمانعالوه بر  که به این نیرو دست یابند قادر خواهند بود

 جهانی نیز موفق شوند.  هاینظامدیگران و اداره امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، 

جمهوری اسالمی ایران هم از این موج به دور نبوده است و اگرچه در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه از سرعت کمتری 

تجربه کرده است. مطالعه  آنارتباطی و ابزارهای  هایفناوریرا در  ایمالحظهقابلپیشرفت  حالبااینوردار بوده است برخ

در این کشورها یاری  شدنجهانیارتباطی و اطالعاتی در ایران ما را در فهم پیامدهای  هایفناوریوضعیت ابعاد مختلف 

 :کندمی

 مکتوب: هایرسانهـ وضعیت 6

فقط در تداوم و  شودمیتعبیر « 6انقالب دیجیتال»به  آنجدید ارتباطی که از  هایروشعالوه بر ایجاد ابزارها و  شدنجهانی

 مکتوب مؤثر بوده است. هایرسانهتر، همچون  هاپر سابقهرسانهگسترش 

چاپی بکاهد. به همین دلیل  هایرسانهخواسته از اهمیت و جایگاه ن بزارهای الکترونیکی، نتوانسته و ا هارسانهپیدایش  کهچنان

از  گیریبهرهبا  هاآنو اشکال جدید تولید و توزیع بهتر  هاشیوهبا ایجاد  زمانهممکتوب  هایرسانهرشد و گسترش 

                                                           
revolution.Digital 1 
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 هایرسانهباعث افزایش جدی در کمیت و کیفیت  شدنجهانیاست.  شدنجهانی هایویژگیالکترونیکی، یکی از  هایآوریفن

. تجهیزات جدید چاپی که از اندقرارگرفتهارتباطی نوین در خدمت نشر کتاب، مجله و روزنامه  هایرسانهشده است.  مکتوب

 هایآوریفنکه موجب تسهیل کار انتشارات شده است.  ایپیشرفتهابزارهای الکترونیکی  برندمیدیجیتال بهره  هایفناوری

 گسترش چشمگیری یافته است. ایرایانه هایشبکهاز  گیریبهرهجدید توزیع کتاب و مطبوعات با 

مکتوب کمک کرده است.  هایرسانهدر کنار عوامل داخلی به رشد و گسترش  شدنجهانیشواهدی از تأثیر مثبت پدیده 

ش و افزای کردهتحصیلافراد  آمار، رشد 6911درصد در سال  16/13به  6941درصد در سال  1/88باسوادان از  آمارافزایش 

مختلف علوم، ترجمه  هایحوزهنشر کتاب در  آمارو باال رفتن کتاب منتشره، رشد  سویککتاب از  تقاضا برای مطالعه

خارجی و توجه بیشتر به سلیقه و نیاز مخاطب در نشر آثار مختلف دیگر سو موجب باال رفتن  هایزبانگوناگون از  هایکتاب

مکتوب، همچون مطبوعات  هایرسانهموجب رشد چشمگیر در سایر  شدنجهانیعالوه بر کتاب، انتشار کتاب شده است.  آمار

به نظر بسیاری از  اگرچهتلقی کرد.  شدنجهانیشاخصی از  توانمیکه گسترش مطبوعات را نیز  ایگونهبهشده است 

سمعی، بصری نبوده است و هنوز هم  ایهرسانه اندازهبهدر گسترش مطبوعات هرگز  شدنجهانی، میزان تأثیر نظرانصاحب

بر این رسانه تأثیری مثبت و  شدنجهانیتأثیر  وجودبااینو روشنفکران است.  کردهتحصیلمحدود به اقلیت  هارسانهاین 

 بوده است و به رشد و گسترش این ابزار ارتباطی کمک کرده است. کنندهتقویت

 صوتی و تصویری )رادیو، تلویزیون، ماهواره و ...(: هایرسانهـ وضعیت 

ارتباطی دچار دگرگونی  هایآوریفن یتوسعهصوتی و تصویری نیز در جریان رشد و  هایرسانهمکتوب،  هایرسانهعالوه بر 

 درزمینه، شدنانیجهجدید معاصر در  هایپیشرفتتلقی کرد. یکی از  شدنجهانیرا باید نماد دیگری از  هاآنو تحول  اندشده

 (4: 6914محسنیان راد,)است دادهرخهای الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی 

از ابتدای  یادکردصوتی و تصویری  هایرسانه عنوانهابهآناز  توانمیرادیو و تلویزیون، تلفن و وسایل مختلف الکترونیکی که 

. در ایران نیز، اندکردهارتباط با دیگران و گسترش دنیای اطرافش توسط انسان، کمک فراوانی به او در ایجاد  هاآناختراع 

 عمل کرده است. شدنجهانینمادی از  منزلهبهارتباطی صوتی و تصویری  هایرسانهگسترش انواع 

 ـ اینترنت، ارتباطات دیجیتال و فضای سایبرینگ:

اطالعاتی در تمامی زوایای حیات  هایتکنولوژیو انتقال اطالعات به کاربرد  در پردازش، نگهداری کنندهخیره هایپیشرفت

. در این فرآیند با اندبازکردهحیات بشر امروز  هایحوزهو  هاعرصهجای پای خود را در تمام  هارایانهاجتماعی انجامیده است. 
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ی ایارانه شد. ترآسانو حتی ارتباطات راه دور  اهآنپردازش و نگهداری اطالعات، توزیع گسترده  هایتکنولوژیارزان شدن 

، کارخانجات، هافروشگاه، منازل، هابانکدر درون و میان ادارات،  هاپایانهجدید از پیوند  اندازچشمشدن ارتباطات راه دور، 

اطالعاتی و فضاهای سایبرینگ شده  هایشبکهاست که به سبب ظهور  آمدهمدارس و ... در سطوح ملی و جهانی به وجود 

 (84: 6981. )وبستر,زندگی انسان تأثیرگذار است هایجنبهاست و بر تمام 

. به همین دلیل این فرآیند (81)همان,صکندمیاست که ذیل جامعه اطالعاتی معنا پیدا  ایمقوله شدنجهانی درواقع

 :اندازیممی آن هایشاخصهکوتاه به امنیت ملی و ابعاد و  ایاشارهدر ادامه  .شودمیمحسوب  شدنجهانیشاخص  ترینمهم

 متحده ایاالتدر  ویژهبهغربی،  هایدانشگاهمطالعاتی خاص، پس از جنگ جهانی دوم در  یحوزهیک  عنوانبهامنیت ملی، 

 نظراختالف آنتالش مستمر در این زمینه، هنوز نسبت به تعریف مفهوم امنیت و ابزار تأمین  رغمبهو  شدهمطرح)آمریکا( 

تبدیل کرده است. )هاشمی،  المللیبینمباحث روابط  ترینپیچیدهوجود دارد و همچنین موضوع امنیت ملی را به یکی از 

6984 :1) 

 درصددهدفی است که کشورها  تریناساسی، باالترین و شودمیتعبیر « منافع حیاتی»به  آنکه گاهی از « حفظ وجود خود»

 (611: 6911. )عامری، باشندمی المللیبینیدرصحنه آنل تحصی

ن بودن و در امان بودن ملت است. بدیهی است که ملت زمانی از امنیت برخوردار است که یمابه معنای  درواقعامنیت ملی 

نسبی در امان باشند و ارتقای کمی و کیفی  طوربه جانبههمهاز خطر تهدیدهای مختلف و  آنحیاتی  هایارزشتمام نیازها و 

زندگی مردم نیز متناسب با نیاز زمان و روند تحوالت جهانی رشد فزاینده داشته باشد. بنابراین امنیت ملی برای هر کشوری به 

گوناگون داخلی، خارجی و  تهدیدهایاتی کشور را از خطر منافع حی هاارزش آنمفهوم واحد شرایط نسبتاً پایدار است که در 

 (13: 6984بوده باشند. )طهامی،  مصوننسبی  طوربه محیطیزیستطبیعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

امنیت،  که دهدمینشان  فرامدرنسیر تحول مفهوم امنیت از جامعه بدوی تا جامعه جهانی و از گفتمان سنتی تا گفتمان 

یا گفتمانی صرف نبوده است.  تحول و دگرگونی مفهوم امنیت تحول تاریخی مفهومی زمانه پرورده و زمینه پرورده است.

ناشی از استمرار و  آنبوده و روندی تکاملی را پشت سر گذاشته است، اما سیر تکاملی  توسعهدرحالهرچند امنیت مفهومی 

ر تاریخ جوامع بشری نبوده است. امنیت عالوه بر سیر مستمر و تکاملی که از جامعه خاص در سرتاس هاییمؤلفهو  هاویژگی

است؛ برای تکوین و تکامل خود نیازمند ناامنی و تهدید بوده و هر گفتمان امنیتی  یافتهتداومبدوی آغاز و تا جامعه جهانی 

 حاصل رسیدن گفتمان قبلی به مرحله ناامنی بوده است.
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 (611: 6989عینی و ذهنی، نسبی، ادراکی، ارزش و چندوجهی بودن برخوردار است. )سیف زاده،  هایویژگیامنیت ملی از 

 ابعاد امنیت ملی:

( است که محیطیزیست)نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  گانهششو ابعاد  هامؤلفه، هاماهیتامنیت ملی دارای 

 :شودمیند بروز تهدید علیه هر یک از این ابعاد به معنی تهدید علیه امنیت ملی تلقی این ابعاد، الزم و ملزوم یکدیگر هست

 ـ امنیت نظامی:

از مقاصد یکدیگر  هاآندولت، و نیز برداشت  یمسلحانه، امنیت نظامی به آثار متقابل توانایی تهاجمی و دفاعی طورکلیبه

 (81: 6981شریبانی,)مربوط است

است که کشور از خطر تهدیدهای نظامی در امان باشد. این امر در صورتی ممکن است که یک  آنامنیت نظامی به مفهوم 

 تژیک و رهبری قوی، نیروهای مسلح آناقتصادی، علمی، تکنولوژیک، انسانی، عمق استرا هایقابلیتجامعه عالوه بر داشتن 

ه و بالفعل نظامی موجود علیه کشور برخوردار باشند، جامعه نیز از توان رزمی نسبی برتر برای پاسخگویی به تهدیدهای بالقو

د از امنیت نظامی برخوردار شود که بدون وارد شدن توانمیدر قالب صلح نهفته است، کشوری  هاملتپیروزی واقعی  ازآنجاکه

د را تأمین نماید. به جنگ مبادرت ورزید، قادر باشد منافع حیاتی خو چنانچهدر جنگ بتواند منافع حیاتی خود را حفظ کند و 

و توان رزمی نیروهای صلح یک کشور  اقتصادی، شایستگی دولتمردان هایقابلیتدکترین نظامی لذا مسائلی از قبیل 

را تشکیل  هاآنمتغیرهای مستقلی هستند که قدرت نظامی نسبی کشور و امنیت نظامی نسبی جامعه، متغیرهای وابسته به 

 (.44ـ  44. تهامی، همان، ص)دهندمی

به صحنه باعث بروز تردیدهایی در  اطالعاتیمانند اقتصاد، تکنولوژی و فناوری  غیرنظامی هایرهیافتدوران اخیر ورود در 

ی بسیاری از کشورها شده عظیم هشداری برای دفاع نظام داروخانهیا گستردهخصوص ضرورت یا کفایت نیروهای صلح 

 (641)ربیعی,همان :.است

 ـ امنیت اقتصادی

 عنوانبهامنیت اقتصادی  چنانچهمشخص پس از جنگ سرد آغاز شد.  طوربهبا مفهوم امنیت اقتصادی،  هایینظریه گیریشکل

 (.444)همان,صاست. یکی از ابعاد مهم امنیت ملی مطرح گردیده
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برخی استراتژیست ها که در اوضاع جدید جهانی، عامل اقتصاد در امنیت کشورها، نقش اساسی داشته و قدرت دفاعی کشورها 

 یافته افزایشتابعی از قدرت اقتصادی است و توان دفاعی همکاری به سطح مناسب خواهد رسید که قدرت اقتصادی کشور نیز 

 (611: 6986)امیدوارپناه,باشند.

، حجم هاپرداختمعیارهایی از قبیل عدم وابستگی اقتصادی به خارج، برخورداری از مازاد موازنه تجاری و موازنه از مجموع 

باالی تولید ناخالص ملی و برخوردار از رشد فزاینده، درآمد سرانه باال، نرخ بهره بری باالی نیروی کار و سرمایه، نرخ 

یع عادالنه ثروت، متنوع بودن منابع درآمد ملی، پایین بودن نرخ تورم، نرخ بیکاری، باال از تولید ناخالص ملی، توز گذاریسرمایه

معتبر جهانی مواردی هستند که امنیت نسبی  هایپولرشد پایین جمعیت و باال بودن نرخ برابری پول ملی در مقایسه با 

ی امنیت ملی، مستلزم دسترسی به عوامل بعد اقتصاد طورکلیبه(81تهامی,همان: )بخشدمیاقتصادی در یک جامعه را تحقق 

که برای تحقق آرزوهای هر دولتی برای رسیدن به سطوح مناسبی از  باشدمیاقتصادی عمده مانند منابع، دارایی و بازارهایی 

 رفاه و قدرت ضرورت دارد.

 ـ امنیت سیاسی

، سیاسیاست که علیه آزادی سیاسی افراد، احزاب، ساختارهای  آنامنیت ملی و به مفهوم  هایمؤلفهامنیت سیاسی که از 

فعاالن سیاسی، مسئوالن حکومتی و روند مطلوب و اثربخشی اداره امور داخلی و خارجی کشور، تهدیدی وجود نداشته باشد و 

ی داخلی هاعرصهسخگو در قانونی و توسط حکومتی پا هایروشاداره امور مملکت نیز تنها بر اساس منافع ملی و با استفاده از 

 گانهپنج هایبحرانو خارجی صورت گیرد. بدیهی است که امنیت سیاسی در هر کشوری با روند فزاینده توسعه سیاسی و رفع 

 (89همان,ص)رابطه مستقیم دارد آن، توزیع و نفوذ( مشروعیت)هویت، مشارکت، 

، امنیت مشروعیتانند ساختار، ضعف و قوت، کارآمدی، میزان به ابعاد فکری م توانمیبنابراین در بعد سیاسی امنیت ملی 

در جوامع، میزان نهادمندی جامعه  هااقلیتو  هاقومیت مسئله,گرددبرمینظام سیاسی  مشروعیتدولت، احزاب، مواردی که به 

 (.698ربیعی,پیشین: )مدنی در کشورها و مشارکت سیاسی، اشاره نمود
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 ـ امنیت فرهنگی

، پویا بینانهواقععقالنی،  هایمؤلفهفرهنگ جامعه از  سویکاست که از  آنامنیت فرهنگی یکی از ابعاد امنیت ملی و به مفهوم 

باشد و از سویی دیگر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جامعه نیز، ضمن در امان  گرفتهشکلو منطبق با معیارهای مطلوب علمی 

 (.81ص)همان,برخوردار باشد ایفزاینده تهدیدها، از روند رشد خطربودن از 

پیشبرد ابزار قدرت برای  ترینمهم عنوانبهو نو ع باورهای مردم  هااندیشه، تولیدات علمی، فناوری، هاخالقیتعامل انسانی، 

در جامعه و پیروی  ساالریشایسته. سیل به توسعه فرهنگی مستلزم تحقیق نمایدمیمقاصد ملی در ابعاد مختلف ایفای نقش 

برای  هاآنعلمی است. ارج نهادن به دانش، تخصص، علوم، تحقیقات و کاربردی شدن  هایبرنامهو  هااستراتژی، هاسیاستاز 

 (.81همان,ص)شودمیحل مشکالت جامعه در اثر توسعه فرهنگی حاصل 

 ـ امنیت اجتماعی

موجب  طرف ازیکسیاسی و اجتماعی شده که  هایارزش سازییکسانموجب  داریسرمایهی دموکراسی و المللبینگسترش 

ر هر اجتماعی، دامنیت  (.81شریبانی,پیشین: )شده است هاملترونق همکاری و از طرف دیگر باعث افزایش رقابت بین 

یت، آرامش خاطر و امنیت جامعه نسبت به جسم، جان، مال، معیشت، حیث آنبه مفهوم وجود شرایط است که در  ایجامعه

سنتی در چهارچوب قوانین کشور  طوربهاجتماعی،  گروهایافراد و  یهمهمادی و معنوی  هایارزشآموزش، مسکن، تمامی 

 (.81همان,ص)شودمیدر برابر تهدیدها تأمین 

 محیطی زیستـ امنیت 

 محیطیزیستبوده است، امنیت منابع و  موردتوجهاین مفهوم  هایجنبهجدیدترین جنبه امنیت ملی که کمتر از سایر 

و گسترش  محیطیزیستجمعیت، کاهش منابع طبیعی و  نا اندیشیدهمربوط به رشد سریع و  مالحظات. اخیراً باشدمی

مردم شده  هایتوده، پژوهشگران و حتی المللبینصنعتی و معدنی وارد صحنه اصلی تفکر روابط  هایآلودگی کنترلغیرقابل

 (641,پیشین: ربیعی)است

و نیز  محیطیزیستمسائل  تهدیدهایکه شناخت و ارزیابی دقیقی نسبت به  یابدمیدر صورتی تحقق  زیستمحیطامنیت 

خاص حاصل و روابط انسان  طوربهعام و هر یک کشورهای پیشرفته صنعتی  طوربه، برای تمامی جوامع هاآنمقابله با  هایراه
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ناشی از تعامالت  هایزیانتنظیم و نهادینه شود که خطرها، تهدیدها و  ایگونهبهنیز  آنو محیط او در سیاره خاک و جو 

 (31تهامی,همان: )انسان و سایر موجودات با محیط را به حداقل ممکن کاهش دهد

 ـ امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

تحوالت و  یباواسطهدائمی و  صورتبهامنیتی متعددی روبرو بوده است که  هایچالشمون خود، همواره با ایران در محیط پیرا

 گونههیچاست که  شدهواقع ایحوزهنیز در  ایمنطقه. جمهوری اسالمی ایران از منظر شودمیبازتولید  ایمنطقهروندهای 

 ویژهبهدر سراسر جهان و  ایمنطقهامنیت  هاینظامپیشرفت  رغمبه. وجود ندارد آنترتیبات امنیتی پایدار و توافق شده در 

، گراییافراطپیرامون ایران فاقد ترتیبات امنیتی نهادینه نشده است. تروریسم،  یمنطقهپس از پایان جنگ سرد، هنوز 

و موانع  هاچالش ازجمله ایمنطقهفرا  هایقدرتی ضعیف و مداخالت هادولت، یافتهسازمانقومی ـ مذهبی، جرائم  هایتنش

 ژئوپلیتیکیک تغییر  روبرو است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هاآناست که ایران در پیرامون خود با  ایعمدهامنیتی 

 گذاشت. ایمالحظهقابلاساسی در مرزهای شمال ایران بود که بر روند سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران تأثیر 

ی جدیدی که در شمال ایران جایگزین همسایه مقتدر قبلی شدند، به دلیل هادولتاشی سیستم امنیتی موجب شد فروپ

درگیر بودند، به یک منبع ناامنی در کنار مرزهای ایران تبدیل  هاآنسیاسی، اقتصادی و مناقشات مرزی و قومی که با  ثباتیبی

 ند.وش

احساسی و ادراکی، نسبی، ذهنی ثابت و مشخص نیست، بلکه یک عامل  ایپدیدهیت در مورد امنیت گفته شد، امن آنچهمطابق 

مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  هایجنبهو  شودمیاست که تنها از طریق قدرت نظامی حاصل ن ناپذیرتجزیهو 

، بلکه شودمیبه تهدید نظامی خالصه ن تنهانه، تهدیدات امنیتی ملی نیز آن. با موازات شودمیرا شامل  محیطیزیستو حتی 

هر عاملی که در این مسیر مخل یا مانع  روازاین. گیردبرمیابعاد اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و ... یک جامعه را در  یهمه

یا موجب کاهش قدرت یک کشور در ابعاد مختلف گردد، تهدید محسوب  هاارزشبه  یابیدستفرآیند 

 (818انی,پیشین: شریب)شودمی

هستند، هدف اصلی هر کشور تحقق  المللبینبازیگران روابط  ترینمهمی ملی هادولتی که هنوز المللبیندر نظام کنونی 

منافع ملی خود است و تناسب میان اهداف ملی و قدرت ملی نیز در تأمین امنیت ملی، جنبه حیاتی دارد. از سوی دیگر اهداف 

تناسب داشته باشد. بنابراین رعایت  المللبینملی کشور، در ساختار و نظام  باقدرتکه  شودمیمحقق ملی کشورها در صورتی 



 411-488، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4163-8648 

http://www.joih.ir 

 

644 
 

، برای حفظ امنیت المللبینرابطه میان اهداف ملی و قدرت ملی و شناخت عوامل مؤثر بر سیاست خارجی کشورها در نظام 

 (689: 6918. )رنجبر,ملی و رفع تهدیدهای امنیتی ضروری است

اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها تحقق اهداف و منافع ملی خود  ازآنجاکه

است، و از سوی دیگر تحقق این امر بدون تأمین امنیتی ملی تقریباً غیرممکن است، لذا ارائه تعریفی روشن از امنیت ملی ایران 

هوری اسالمی ایران عبارت است از: استقرار نظم و ثبات، که مستلزم فقدان ترس و . امنیت ملی جمرسدمیضروری به نظر 

، حفظ حقوق شهروندی و حفظ روابط منطقی با هاآنوابسته به  هایارزشتهدید نسبت به حفظ تمامیت ارضی، حفظ نظام و 

وجود  شرطپیش، شودمیباال استنباط  که از تعریف گونهآن(831)همان,صباشدمیتضمین توسعه پایدار ایران  منظوربهجهان 

امنیت، استقرار نظم و ثبات، فقدان تهدید و رهایی از ترس، شامل حفظ تأمین ارضی، بقای نظام و حفظ حقوق شهروندی 

منطقی روابط میان ایران و دیگر کشورها برای تأمین امنیت ملی  تداومبرقراری و ؛ و تحقق همه این اهداف مستلزم باشدمی

 (836مان,صه)است

 سیاست خارجی ایران: گیریجهتـ عوامل مؤثر بر امنیت ملی و 

 آنکشور است، لذا توجه عوامل مؤثر بر سیاست خارجی  آنوظیفه اصلی سیاست خارجی هر کشور، تأمین امنیت  ازآنجاکه

 خواهد نمود. هاآن، کمک شایانی به تأمین امنیت ملی گذارانسیاستکشور از سوی دولتمردان و 

 ی ژئوپلیتیکیهاشاخصـ 1

از مختصات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، همواره در عرصه سیاست خارجی با  مندیبهره واسطهبهجمهوری اسالمی ایران 

سرزمین،  وسعتکه وجود عناصری هم چون عمق استراتژیک،  جهتازاینبوده است. فرصت  روروبه هاییفرصتتهدیدها و 

است. اما از منظر تهدید، به جهت  باالبرده معادالت امنیتیسیاست خارجی و  یعرصهایران را در  زنیچانهناهمواری و ... توان 

گوناگونی را متوجه طراحان  هایچالشو آسیای مرکزی و قفقاز، تهدیدات و  فارسخلیجقرار گرفتن در مسیر بسیار حساس 

 (14: 6986)مینایی,سیاست خارجی ساخته است.

 اجتماعی و سیاسی ـ ساختارهای2

گذشته  قرون. تاریخ ایران در آیدمیساختارهای اجتماعی نیز پدیدآورنده بخشی از محیط عملیاتی سیاست خارجی به شمار 

. از دست دادن مداوم سرزمین، شودمیدر چارچوب کوچک شدن سرزمین اصلی، سلطه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خالصه 
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ایرانیان را رنج داده است. این تجربه تاریخی از سلطه  شدتبهخارج و تحقیرهای چشمگیر  رسوخ ناپذیری فزاینده در مقابل

پرورش داده است که بروز انقالب  خواهیاستقاللاثر گذاشته و خواست و آرزوی ملی را برای  هاآن آگاهی، عمیقاً بر هاخارجی

 مردم ایران است. طلبیاستقاللباالترین نمود و جلوه  درواقعاسالمی 

 ـ منابع عظیم انرژی3

امروزه بیش از  چنانچهنفت داشته است،  ویژهبهکشورهایی است که بیشترین تأثیرپذیری را از منابع طبیعی خود  ازجملهایران 

امنیت منبع تأمین نیازهای اقتصادی و رگ حیاتی  تریناصلیو نفت، هنوز هم  شودمیاز این ماده حیاتی تأمین  آندرصد  81

نفت  ویژهبهمنابع  ازنظرکشورها  ترینغنیکشور ایران یکی از  کهاینو با توجه به  (611)مینایی,پیشین: شودمیایران محسوب 

خارجی، همواره در سرنوشت سیاسی ایران مؤثر  هایقدرتعامل رقابت  عنوانبهو گاز است، وجود این منابع مهم ژئوپلیتیکی 

؛ تهران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی قفقاز، «جنگ قفقاز یازده سپتامبر روسیه»اصل، سیدعطا، تقوی  )بوده است

 .( 44، ص 44، شماره 4444

 ـ تمایل به پیشرفت و نوگرایی4

 رغمعلیاز فرهنگ علمی و تکنولوژی برخوردار است. مردم ایران  مندیبهرهو تمایالت باالیی برای  هاظرفیتایران از 

باالیی در سطوح مختلف اجتماعی برخوردار و  پذیریانطباقمختلف قومی، مذهبی و ... از  هایگرایشزبانی و  هایتفاوت

، ایران را به هاتوانمندی. مجموعه این دهندمیوضع اقتصادی و تالش برای معاش از خود نشان  بهبودتوانمندی فراوانی برای 

محمدحسین، )ی استالمللبینو  ایمنطقهبازیگرباشد یک  ایحاشیهر یک کشو کهآنکه بیشتر از  کندمیکشوری تبدیل 

، 44، شماره 4444؛ تهران؛ فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی قفقاز، «جنگ قفقاز یازده سپتامبر روسیه»افشردی، 

 (.444ص 

 بر امنیت ملی ایران شدنجهانیی هاچالش

کسب  ای تدوین چنین برنامه نیازپیشعقالنی و استراتژیک داشت  ایبرنامهباید  شدنجهانیبرای مواجهه فعاالنه با فرآیند 

با ابعاد مختلف  شدنجهانیبه بررسی رابطه ابعاد گوناگون  اینجااز نقاط ضعف و قوت خودی و پدیده مذکور است در  آگاهی

 ترروشننات امنیتی در عرصه ملی را و امکا هامحدودیت، هافرصتامنیت ملی کشور خواهیم پرداخت تا از این راه تهدیدات، 

 سازیم:

 بر بعد سیاسی آنو تأثیر  شدنجهانیالف ـ 
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حاکمیت ملی کشورها  شدنجهانیبراثر آمدهپدید  کشورها بحرانتهدیدها علیه امنیت ملی  تریناصلیدر عصر حاضر یکی از 

به سبب  هادولترابطه تنگاتنگی با بحران دولت ملت دارد. به این دلیل او همای معتقد است:  شدنجهانیاست. بعد سیاسی 

اساسی  هایچالشبه کاستی و بحران و  هاآنو اجرای  گذاریسیاستملی و تنظیم  ، در اعمال حاکمیت،استقاللشدنجهانی

 ، جایگزینشهرهادولتجهانی روبه پایان است و  : عصر دولت ملت در قبال شدت تحوالت بازارگویدمی. وی شوندمیدچار 

 روازاینخواهند شد. در این صورت دیگر شهرهای بزرگ به حاکمیت ملی دولت ـ ملت وابستگی نخواهند داشت.  هاملتدولت 

، حسین قریب )و موضوعیت خود را از دست خواهد داد یابدمیطبق نظر ایشان، حاکمیت ملی بر مبنای دولت ـ ملت تغییر 

، 618و  611، شماره 6981، اطالعات سیاسی ـ اقتصادی ـ سال «های امنیتی جمهوری اسالمی ایرانشدن و چالشجهانی»

 .(18ص 

 محوری نسبت به حاکمیت کشورها دو گونه است: صورتبه شدنجهانی هایچالشبنابراین 

 هادولتـ فروپاشی 6

 هاحاکمیتـ کاهش دامنه اقتدار 8

 سازییکپارچه، شدنجهانیپذیرفت که  توانمیدر حال تغییر است ولی هنوز ن هاملتالبته پذیرفتنی است که حاکمیت دولت 

جهان چنین مسیری را خواهد  درنهایتو حاکمیت ملی کشورها را در پی خواهد داشت.  هادولتحاکمیت سیاسی و فروپاشی 

 عنوانبهاز واقعیت به دور است. دولت ـ ملت در شرایط فعلی همچنان  هالتدوپیمود، ولی در شرایط فعلی ادعای فروپاشی 

بر کاهش حاکمیت دولت ـ ملت  شدنجهانی. اما تأثیر ماندمیباقی  المللبیندر روابط  کنندهتعیینکنش گری مهم و 

 شدنجهانیمسان نبوده است و از بعد ساختاری و رفتاری، همگون و ه هادولتاست ولی گفتنی است که حاکمیت  بینانهواقع

، کارکرد متفاوت و متنوعی دارد بنابراین تأثیر این پدیده مهم و هادولتکاهش دامنه اقتدار حاکمیت  ازلحاظدر بعد سیاسی 

 حساس بر همه کشورها یکسان نیست.

 بر مشروعیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران شدنجهانیـ تأثیر 1

 . شودمیتوجه  آناست که در حوزه سیاسی به  آنبر  شدنجهانی، بحث مشروعیت و تأثیر موردبررسییکی از مفاهیم 

ژان ژاک روسو عقیده (11: 6914)دال,سیاسی قرار داشته است.  هایفلسفه موردتوجهمشروعیت مفهومی است که از دیرباز 

از خود را به وظیفه تبدیل  برداریفرمانو  حقبهقدرت را  کهآن، مگر کندمیداشت که هیچ دولتی به مدت طوالنی حکومت ن
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مؤلفه،  ترینمهم. در نظریه اجتماعی معاصر مشروعیت، دهدمیرا تشکیل  هامشروعیتکند. این ))حق(( و ))وظیفه(( بنیان 

دورویه  ایسکهرا پذیرفته باشند. در بررسی مفهوم مشروعیت با  آنمشترک  صورتبهاعمال اقتدار است که دولت و مردم 

و مشروعیت چیزی  شودمیالتزام سیاسی بحث  آنسکه مشروعیت از الزام سیاسی و روی دیگر  یک رویمواجه هستیم. در 

میزان مشروعیت از طریق سنجش میزان  طرفازیکجز پاسخگویی به چرایی الزام و التزام قدرت سیاسی نیست بنابراین 

)بحث التزام( و از طرفی، میزان توانمندی و اقتدار دولت در پاسخگویی  شودمیمردان بررسی  اعتماد و پذیرش مردم به دولت

مند مشکالت جامعه انجام بوروکراتیک کارآمد و حل تواناز طریق نظام  طورمعمولبهمردم که  هایخواستهاقناعی به نیازها و 

ای قانونی بودن و گاه به معنای ))مقبولیت و لغوی، گاه به معنای حقانیت و گاه به معن ازنظر))بعد الزام(. مشروعیت  شودمی

هر سه تعبیر از این مفهوم است. مشروعیت به معنای میزان  دربرگیرندهسطح مشروعیت  ترینعالیپذیرش عمومی(( است. 

این  و شایستگی در برخورداری از قدرت و اعمال به حقانیتو باور  هاآنتجسم بخش منافع  مثابهبهاعتقاد شهروندان به دولت 

، اعتقاد بردارفرمانقدرت و اعمال این قدرت بر شهروندان است. به تعبیر رابرت دال، زمانی حکومتی مشروعیت دارد که مردم 

، مقامات و رهبران یا حکومت از شایستگی، هاسیاست، هاتصمیم، هااقدامساختارها، عملکردها،  کهاینراستین داشته باشند بر 

 .برخوردار باشند آورالزامی و از حق صدور قواعد درستکاری و یا غیراخالق

که در برابر نیازهای ملت خود در  دهدمیرا کاهش  هاییحکومت هایسیستممشروعیت و اقتدار سیاسی برخی از  شدنجهانی

، شدنجهانیدر عصر  غیر کارآمد هایرونظامازاینی فرهنگ، اقتصاد سیاست و توانایی پاسخگویی را نداشته باشند. هاعرصه

، قدرت رقابت در عرصه جهانی است و رقابت شدنجهانیمحلی از اعراب نخواهند شد. از عالئم کارآمدی نظام سیاسی در عصر 

در عرصه صنعت و اقتصاد، بلکه در حوزه محصوالت فکری و فرهنگی و رقابت در شیوه حکومت و چگونگی ارتباط  تنهانههم 

تنها در صورتی کارآمد  شدنجهانیاست. بنابراین نظام جمهوری اسالمی ایران نیز در عصر حکومت با یکدیگر مطرح  هایبخش

ی علمی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اقتصاد افزایش دهد. زیرا بدون قدرت رقابت، هاعرصهخواهد بود که قدرت رقابت خود را در 

جهانی رقابت  درصحنه شدهریزیبرنامهعلمی و  تصوربهنیست. اگر ما نتوانیم  شدنجهانیشدن از فرصت  مندبهرهامکان 

فرهنگی جذاب را برای نسل  هایپیامو همچنین اگر قادر نباشیم  نماییم و نتیجتاً نتوانیم در بازار جهانی حضور پیدا کنیم

قانیت باشیم و ی حعمد توانمیعلمی و تکنولوژیکی به حد قابل قبولی برسیم، دیگر ن ازلحاظجوان ارائه دهیم و اگر نتوانیم 

، حقانیت است. در شرایط ناکارآمدی حقانیت ما و صحت و درستی فکر و اندیشه ما و نظرات مشروعیتیکی از معانی  ازآنجاکه

د توانمیسیاسی و اجتماعی  هایثباتیبی درنتیجهدینی علمی ما هم، به زیر سؤال خواهد رفت و بحران مشروعیت سیاسی و 

نای اصول ببر م که ایرانخارجی تغییر دهد. بر این اساس کشوری مانند  تهدیدهایمحیط امنیتی را در جهت افزایش 
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و احتماالً در آینده  درگذشته شدنجهانیپیشرو دارد.  شدنجهانیاست. وضعیت دشواری در مواجهه با  بناشدهایدئولوژیک 

 ایگونهکندبهمیمختلف مشروعیت، اختالل ایجاد  هایجنبهو در  گذاردیمبر شاخص مهم توسعه سیاسی تأثیر منفی  شدتبه

و هم  سازدرومیروبهرا با مشکل  آنو  دهدمیکه هم میزان توانمندی و اقتدار دولت را در پاسخگویی به نیازهای مردم کاهش 

اکمیت ملی و حتی امنیت ملی را با حربه و انسجام ملی، ح کندمیاعتماد سابق و سنتی مردم را به دولتمردان است و متزلزل 

و  سازدمیو با چالش مواجه  کندمیو شعارهای انسجام جهانی، حاکمیت جهانی و امنیت جهانی دچار مشکل  شدنجهانی

نخواهد  انجامدمینفوذ توزیع و هویت که سرانجام به بحران مشروعیت  هایبحرانحاصلی جز ایجاد و تشدید  هااینهمه 

بهرام، اخوان کاظمی،  )به افزایش کارآمدی اهتمام ورزد طورجدیبهابراین نظام اسالمی ایران در عصر حاضر باید داشت. بن

/بهار 9، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره «راهبردهای اعتالی تمدن و فرهنگ اسالمی و تضمین امنیت فرهنگی»

 (. 31/ص/6981

 ـ فروریزی مرزهای ملی و افول حاکمیت ملی2

، فروریزی مرزها، سرزمین زدایی یا مکان زدایی و افول حاکمیت ملی است. از شدنجهانیامنیتی فرآیند  هایپیامیکی دیگر از 

و حاکمیت نیز دیگر یک موضوع  گذاردمیدر سراسر جهان تأثیر  هادولتبر موقعیت و قدرت  شدنجهانیدیدگاه گیدنز، 

، فصلنامه مطالعات «شدنپیامدهای امنیتی جهانی»فرهاد درویشی،  )شوندمیرتنامشخصنخواهد بود و مرزها  یاهیچهمه

سیاست داخلی و خارجی  حائلی، خط المللبینمرزهای  درگذشته (.4، ص 44، سال 46، شماره «دفاعی و امنیتی

ودند، ولی امروزه از استقالل و آزادی عمل بیشتری در دو عرضه مذکور برخوردار ب هادولتو  آمدندمیکشورها به شمار 

ی هامحدودیتبدون ساختار فیزیکی و مجازی و فارغ از  هایموجودیتاطالعاتی و ارتباطی نوین با ایجاد  هایتکنولوژی

. همچنین فروریزی دارندپیی ملی بر قلمروهای مکانی و زمانی را در هاحاکمیتطبیعی و فیزیکی )مرزها و فواصل( تضعیف 

امنیتی خارج  هایبحرانتسری تهدیدات و  آنم آمیختن تهدیدات داخلی و خارجی و حتی باالتر از مرزهای ملی، منجر به دره

 (.1همان,ص)شودمیاز مرزهای ملی به داخل کشورها 

 هاNgoـ کاهش نقش بازیگری دولت ـ ملت به سبب گسترش 3

که برخی از کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خود را به بازیگران  ناگزیرند شدنجهانیدر عصر  هاملتدولت ـ 

اتمی و ... پی  هایزباله، دفن محیطیزیستدر این عصر هنگام مواجه با مواردی نظیر مسائل  هادولتغیردولتی واگذار کنند. 
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: 698)قوام, طلبدمیجهانی  حلراه، بلکه معضل جهانی، آیدبرنمیاز عهده حل مشکالت  تنهاییبهکه دولت ـ ملت  برندمی

618.) 

 در برابر تهدیدها هادولتتوان پاسخگویی  تضعیفـ کاهش 4

 شدنجهانیدولت در مقابل تهدیدها است.  هایتواناییتأثیر مخرب این پدیده بر امکانات و  شدنجهانیاز پیامدهای امنیتی 

 .کندمیبل تهدیدها ناتوان را به دالیل زیر در مقا هادولتاین 

ی و برخورداری از المللبیندر سازمان  هاآنبزرگ در اختالفات داخلی کشورها به علت نفوذ باالی  هایقدرت هایدخالتالف ـ 

 ی غربی هادولت هایدخالتپیشرفته ارتباطی و نظامی، نظیر  هایتکنولوژی

و  هاچالشدر پاسخ به  توسعهدرحالقرار گرفتن کشورهای  فشار تحتسبب  شدنجهانیب ـ فشردگی زمان و مکان ناشی از 

 (61)درویشی,پیشین:شودمیزمان و فرصت واکنش(  ازلحاظتهدیدهای امنیتی خویش )

 ـ افزایش و تنوع منابع و تقویت ابزارهای سنتی تهدید5

احتماالً یا از جانب تهدیدات خارجی یا  محدود و مشخص بودند و امنیت یک کشور درگذشته، هادولتمنابع تهدیدات امنیت 

، منابع تهدید بسیاری، در شدنجهانیفرآیند  براثرولی در وضعیت کنونی  افتادمیسیاسی( به خطر  هایگروهداخلی )

. همچنین کنندمی، امنیت کشورهارا با مشکل مواجه زیستمحیطی مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی هاعرصه

یک شرکت  محیطی زیستولی امروزه مخرب  شدندمیمواردی که ماهیت نظامی داشتند، تهدید امنیتی محسوب  درگذشته

منبع تهدیدات امنیت کشورها است. بنابراین منبع تهدیدات امنیت  ایرایانهیک شرکت  غیرقانونیتجاری و یا کارهای مضر و 

دولت  ویژهبههادولت شدنجهانیاست. براین اساس در عصر  تهیاف افزایشکمی نیز  ازنظرکشورها افزون بر تحول کیفی 

در حوزه ارتباطات و فناوری نوین روبرو هستند. با وابستگی و اتکای  ازجملهجمهوری اسالمی ایران با تهدیدها و مشکالتی 

عمده  طوربهتری که الکترونیکی و یا کامپیو هایشبکهارتباطی و اطالعاتی جدید مانند  هایتکنولوژیبیشتر نظامی به 

 شدتبهاطالعاتی  هایجنگغیرمسلحانه و  تهدیدهایو  هاحملهی ملی در برابر هادولتغیرنظامی هستند. تشکیالت نظامی 

 . پذیرندآسیب

 :هاملتـ تضعیف حاکمیت اقتصادی دولت ـ 6
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اقتصادی با ارتباطات و  ازنظربا توجه به تأثیر متقابل روابط اقتصادی و ارتباطات یا بعد سیاست حاکمیت ملی، اگر کشوری 

باشد و همگام با اوضاع اقتصادی و اطالعاتی نظام جهانی، جلو نرود، روند  نداشتهاطالعات )فناوری اطالعاتی(، رشد چندانی 

اقتصادی خودکفا  ازنظر، زیرا دولتی که سازدمیدولتی را با چالش و تهدید جدی مواجه  حاکمیت چنین تدریجبه، شدنجهانی

 هایغولپیشرفته نباشد که نوان رقابت با سایر  چنانآنو مستقل نباشد و در بعد فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیکی نیز 

تسلیم شدن در برابر  منزلهبهیاسی هم ندارد، این امر س استقالل یقینبهاطالعاتی را داشته باشد  هایسرویساقتصادی و 

، بازیگران شدنجهانیاست. در حال حاضر فرآیند  آنو تهدیدهای ناشی از  هاچالشبا  شدنمواجهو یا حداقل  شدنجهانی

که تولید، تجارت و  فراملیتی هایشرکتاز  اندعبارتجدیدی را به صحنه وارد کرده است. در حوزه اقتصاد این بازیگران 

ی که امور مالی و المللبینی جهانی و نهادهای واسط هابانکو نیز  خوددارنداقتصاد جهانی را در سیطره  گذاریسرمایه

را در این حوزه سبب  هادولت. بنابراین ورود بازیگران جدید در عرصه اقتصاد تضعیف نقش کنندمیاقتصادی جهان را کنترل 

کردن اقتصاد ملی، مخدوش شدن مرز میان  اعتباربیسیاسی در بعد تضعیف دولت و  شدنجهانیگر فرآیند شده است. تأثیر دی

ی ارزیابی عملکرد اقتصادی هاشاخص ترینمهمست که حجم و ترکیب صادرات و واردات از هاسالصادرات و واردات است. 

تجاری جهانی معنا و مفهوم صادرات و واردات را  هایانجریفراملی بر  هایشرکت. ولی امروز تسلط آیندمیدولت به شمار 

اقتصاد ملی افزوده است. بنابراین با چنین وضعیتی امور اقتصادی بیشتری از  حدومرزهایدگرگون کرده و بر ابهام و فرسایش 

 طورکلیبهتجارت و  تولید و هایحوزهدر  هادولتاز نقش  شدنجهانیبنابراین با روند  شودمیقلمرو اختیارات دولت خارج 

 ایزمینه آوردنمجبور به باز گذاشتن نقاط حساس اقتصادی و فراهم  هادولت. و شودمیکاسته  شدتبهاقتصادی  هایفعالیت

با  شدنجهانیدر جهت هم سویی با  هادولتروازایندولتی و خصوصی تفاوت و امتیازی  نباشد  هایشرکتهستند تا بین 

به دولت  وابسته هایشرکتدولتی است عمالً به دست خودشان،  هایشرکت)که این مقررات( به نفع  جانبهیکحذف مقررات 

: 6988مالک,)، قدرت تطبیق با وضعیت جدید را ندارنددولتی به علت ناکارآمدی هایشرکتزیرا  نمایندمیرا از صحنه حذف 

 ی درزمینهست نتواند به نحو شایسته به وظایف خود ممکن ا شدنجهانیبنابراین جمهوری اسالمی ایران در روند  (.641

اجرای عدالت اقتصادی، دستیابی به خودکفایی اقتصادی، رفع وابستگی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان عمل کند در 

 هاناآرامیو  هانارضایتیبروز  هاچالشجدی روبرو خواهد بود که از پیامدهای مواجهه با این تهدیدها و  هایچالشاین موارد: با 

 ست.هاحاکمیتتضعیف شدن مشروعیت  آناست که نتیجه 

 بر بعد سیاسی امنیت ملی شدنجهانیی ناشی از هافرصتـ 7
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 شدنجهانی پدیدهقرار دارند ولی  شدنجهانیی ناشی از هافرصتو  هاچالشدر معرض  هاملتسیاسی دولت ـ  هاینظام

و در  برندمیکمتر بهره  آنی هافرصتامنیتی بیشتر و از  ازنظررا که پیشرفت زیادی ندارند  هنیافتتوسعهسیاسی  هاینظام

بیشتر برخوردارند و کمتر در معرض  شدنجهانیو مزایای ناشی از  هافرصتشمال، از  اصطالحبهمقابل کشورهای پیشرفته و 

نه خیر مطلق است و نه شر مطلق بلکه  توسعهدرحالبرای کشورهای  شدنجهانیبنابراین  گیرندمیقرار  آنتهدیدهای 

فراهم  هاآنی مناسبی نیز برای تحکیم قدرت ملی هافرصتآوردمیامنیتی، برای این کشورها پدید  تهدیدهایکه  حالدرعین

به وجود آورده  اهدولترا برای  ایتازهی هافرصتعالوه بر تهدیدها  شدنجهانینوین در عصر  هایفناوریارتباطات و  .کندمی

قدرت خویش را ارتقا بخشد. و  هافناورید با استفاده بهتر از این توانمیدولت جمهوری اسالمی ایران  ویژهبههادولتاست که 

 شدنجهانیو پیشرفت تکنولوژی از یک نظر به توسعه و صلح جهانی کمک خواهد کرد فرآیند برخی عقیده دارند که توسعه 

ی دیگر برای به هادولت درنتیجهو  یابدمیو وابستگی متقابل اقتصادی افزایش  سازدمیوادار  ایگستردهی کشورها را به همکار

گفت که پتانسیل صلح در عصر حاضر،  توانمیروازاینحاصل خیز، جنگ نخواهند کرد  هایسرزمینمنابع مهم یا  آوردندست 

 (.961: 6981تاجیک,)چشمگیری افزایش خواهد یافت طوربه

، حساسیت شوندمینیرومندترو  ترگستردهمختلف جهان  هایبخشپیوند زننده  هایشبکه هراندازه، شدنجهانیدر عصر 

را وادار کند تا با  هادولتفزاینده ممکن است  همین حساسیت یابدمیبه رویدادها یا عملکردهای خارجی نیز افزایش  هادولت

در این حال که کنترل  شدنجهانیاین گروه، فرآیند  ازنظرتغییر ساختار خود، قابلیت حکومتی را افزایش دهند. بنابراین این 

. بنابراین فرآیند آوردمیی بسیاری نیز برای حاکمیت ملی به ارمغان هافرصتدهدمیدولت بر فضا و زمان را بسیار کاهش 

را نیز ایجاد کرده است که نیز  هاییفرصتوه بر فشار و تهدیدهای امنیتی سیاسی برای جمهوری اسالمی ایران عال شدنجهانی

دینی پتانسیل الزم و منطقی را برای  ساالریمردماندیشه  برتکیهاستفاده کرد نظام جمهوری اسالمی ایران با این  آنباید از 

استفاده مطلوبی ببرد و اصوالً  هافرصتو  هاظرفیتد از این توانمیدارد. و نظام را  شدنجهانیی هاشاخصمواجهه فعاالنه با 

ی المللبینساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران به گونه است ای است که توانایی انطباق با شرایط متغیر و متحول بیرونی و 

ی با اثرگذاری بر المللهایبینسازماندر مجامع و مدیریت و حضور فعال  استراتژید با اتخاذ توانمیرا دارد نظام اسالمی 

سازد امید است که نخبگان و  آماده شدنجهانیی هافرصتشدن از  مندبهرهکشور را هر چه بیشتر در استفاده و  هاآنمصوبات 

ت ارتقای در جه شدنجهانیی امنیتی هافرصتدولتمردان در جهت ثبات و آرامش و تعادل جامعه تالش کنند تا کشور از 

کشور  درنتیجهکاهدمی، ضریب امنیت ملی را پایهبیسطح توسعه و رشد پایدار، بهره بیشتری ببرد زیرا هر نوع اختالف و تنش 

 ماند. بازخواهداز مسیر رشد و پیشرفت جهانی 
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 گیرینتیجه

ابعاد مختلف امنیت خود، با  موازاتبهایران به لحاظ منزلت استراتژیکی که دارد، دارای وجوه و ابعاد مختلفی از امنیت است و 

در سه بعد نظامی، اقتصادی و سیاسی بیش از  ویژهبهاست که این تهدیدات  روروبهو تهدیداتی در امنیت ملی خود  هاچالش

داخلی و خارجی امنیت ملی ایران به هم پیوند خورده است.  یحوزهنظری، دو  ازلحاظ. کندمیسایر ابعاد خودنمایی 

تاریخی، ایران  ازلحاظرا عوامل مختلف تهدید کرده است.  آنایران در چهارراه حوادث قرار داشته و همواره امنیت  طرفازیک

است. حمله اسکندر و مسلمانان به ایران قبل از اسالم و  قرارگرفتهبارها در شمال و جنوب و از شرق و غرب مورد تجاوز 

از  هاییبخشمیانه پس از اسالم و همچنین حمله اشرف افغان و انقراض سلسله صفوی، تجزیه  هایسدهحمالت مغوالن در 

جهانی اول و دوم و سرانجام حمله عراق به ایران پس از پیروزی  هایجنگایران به دست روس و انگلیس و تصرف ایران در 

 ازلحاظد ایران است. عالوه بر تهدیدات خارجی، انقالب اسالمی، همگی حاکی از روند مداوم تهدیدهای امنیتی خارجی بر ض

 ایمجموعهو کودتاهایی در ایران به وقوع پیوسته است.  هاشورش، هاانقالبداخلی نیز، در طول بیست سال گذشته، همواره 

تصادی، به لحاظ اق .دهدمینشان  خوبیبهدر به عمل خارجی را  ویژهبهعوامل لزوم توجه به تهدیدات امنیت ملی ایران 

برخی از عوامل داخلی و  واسطهبه، دور ماندن از اقتصاد جهانی دهدمیین تهدیدی که امنیت ایران را به مرز خطر قرار ترمهم

آمریکا باعث پیدایش موانع متعددی برای  ویژهبه. مخالفت ایران با الگوهای موردنظر جوامع غربی باشدمیخارجی  هایواکنش

 ت، جایگزین کردن مشتری جدید، اکتشاف مخازن جدید و دسترسی به ارز معتبر شده است.، فروش نفگذاریسرمایه

، هاسالحمبارزه با تروریسم،  ازجمله، آنسپتامبر و پیامدهای ناشی از  66پس از حوادث  ویژهبهسیاسی نظامی،  یدرزمینه

گردید که جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به موقعیت  روروبهبا تحوالت مهم و اساسی  المللبین، امنیت کشتارجمعی

استراتژیک خود از این تحوالت متأثر گردید. انجام دو عملیات وسیع نظامی از سوی آمریکا علیه افغانستان و عراق در جوار 

ات غربی مثبتی بر تولید ، اتهامفارسخلیجعربی در مورد جزایر ایرانی  یمتحدهمرزهای ایران، حمایت از ادعای اراضی امارات 

حضور ناامنی ناتو در مناطق مرزی ایران و روابط با گسترش این سازمان با کشورهای همسایه  ویژهبهو  کشتارجمعیی هاسالح

فشارها و تهدیداتی است که از بعد سیاسی، نظامی، منافع و امنیت ملی ایران را به مخاطرات و تهدیدات  ازجملهشمالی ایران، 

 جه ساخته است.جدی موا

ملی را تحت تأثیر قرار داده که یکی از این ابعاد مهم امنیت ملی  هایدولت، همه ابعاد حیات سیاسی شدنجهانیبه طورکلی , 

، جریان خارجی و داخلی از یکدیگر تأثیر المللیبینبه علت تعامل دائمی سطوح داخلی،  شدنجهانیاست. در فرآیند 

از کثرت و گسترش و مفهوم امنیتی برخوردار بوده که این گسترش  شدنجهانیدر فرآیند  المللنبی. محیط امنیت پذیرندمی
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است. امروزه امنیت از جنبه صرف نظامی  آمدهبه وجود  هادولترا در برابر  ایتازهو تهدیدهای  هافرصتمفهوم، توأمان 

در پیوند با یکدیگر مطرح  ایهستهگرفته تا مسائل مربوط به تسلیحات  محیطیزیستو موضوعات مختلف امنیتی از  شدهخارج

را تشدید خواهند کرد.  هاچالشنیروهای امنیتی و خارجی برخورد نمایند  اتون منفعالنه با جریان طوربههادولتو اگر  شوندمی

 تهدیدهایمواجه شوند  هاآنفعاالنه با  صورتبهکهدرصورتیخواهد شد ولی  دوچنداننیز  هاآنبنابراین تهدیدهای امنیتی 

 .شودمیی امنیتی تبدیل هافرصتامنیتی به 
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