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چکيده
این مقاله که برگرفته از مطالعه گروهی است نشان میدهد ،عوامل زیادی بر توانمنددی دولدتهدا جهدت
دستیابی به اهداف امنیت ملی تأثیر میگذارد و معادله امنیت ملی دولتها ایسدتا نیسدت ،بلکده در یدی زمدان
دچار دگرگونی میشوند .درواقع همچنان که در عصر ایالعات پیش میرویم ،اهمیت عناصدر نام سدو
ذهنی قدرت همانند دانش نسبت به اهمیت عوامل م سو

و

و سنتی قدرت ،بهگونهای قابدل توجده در لدا

افزایش هستند .به این منظور بررسی روندها و آثار شبکههای اجتماعی مجازی بدر امنیدت ملدی مدورد توجده
قرار گرفته است .این پژوهش با روش ترکیبی و توزیع پرسشنامه میان خبرگان لوزه فضای مجازی و امنیدت
ملی به این امر رسیده است که روند تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی بر امنیت ملدی در لدا لاضدر منیدی و
تهدیدآفرین است و روند استیاده مردم از شبکههدای اجتمداعی موجد

افدزایش شدکاف میدان لاکمیدت و

جامعه ،کاهش نظارت و کنتر لاکمیت بر فعالیتهای اقتصادی و اثرگدذاری بدر سدبز زنددگی و فرهند
خواهد شد .در انتها بهمنظور مدیریت شرایط پیشرو راهبردهایی پیشنهاد میگردد.
کليدواژهها:

شبکههای اجتماعی ،امنیت ملی ،فضای مجازی ،عصر ایالعات

 .1داندددشآموختددده دوره دکتدددری امنیدددت ملدددی دانشدددعاه عدددالی دقددداو ملدددی :نویسدددنده مسد د و
mj.ramezani@gmail.com
 .2دانشجوی دوره دکتری امنیت ملی
 .3استادیار دانشعاه جامع امام لسین :و

ایمیدددل
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 .1مقدمه
فناوری ایالعات بهعنوان یکی ا ز عواملی که در کلیه امور زندگی اجتمداعی و فدردی
بشر تأثیر دارد ،در سا های اخیر مورد توجه اساسی دولتها قرار گرفته اسدت .کشدورها
برای جبران عق ماندگیها و زندگی بهتر و نیز برای کس

قدرت بیشتر در رقابدتهدای

بین المللی و لیظ تیوق خود به توسعه فناوری در لوزههای مختلد

اقددام نمدودهاندد.

ویژگی ها ی فضای سایبر برخی از اختالفات قدرت بین بازیعران را کداهش داده و بددین
ترتی

مثا خوبی از پراکندگی قدرت را که ویژگی سیاست جهانی در قرن لاضر است،

به نمایش می گذارد .قدرت ها ی بزرگ نخواهند توانست به اندازه لوزههایی چون دریا و
خشکی بر این لوزه مسلط شوند.
عوامل زیادی بر توانمندی دولت هدا جهدت دسدتیابی بده اهدداف امنیدت ملدی تدأثیر
می گذارد که بعضی از این عوامل م سو

و بعضی دیعر نام سو اندد .عدواملی مانندد

ثروت ،جغرافیا ،نیروی نظامی ،زیرساختهای لمل ونقل و ...قابدل انددازه گیدری هسدتند
ولی عوامل دی عری نظیر راهبرد ملی ،توانمندیهای سازمانی ،دانش علمدی-فندی ،تهدیدد
رؤیتشده ،توانمندیها ی رهبری و اداره و رولیه ملدی در بددو امدر بده دشدواری قابدل
اندازه گیر ی هستند .در بیشتر موارد اهمیت نسبی عوامل تشکیل دهنده معادله امنیدت ملدی
دولتها ایستا نیست ،بلکه در یی زمان دچار دگرگونی میشوند  .درواقع همچنان کده در
عصر ایالعات پیش می رویم  ،اهمیت عناصر نام سو
نسبت به اهمیت عوامل م سو

و ذهنی قددرت همانندد داندش،

و سنتی قدرت ،به گونها ی قابل توجه در لدا افدزایش

هستند .فناوری ها ی ایالعاتی و ارتبایاتی نیز به همین منوا تأثیر بهسزایی در امنیت ملی
کشورها دارند .در یو تاریخ ،فناوری ها ی جدید و نوظهدور ایالعداتی ،توانمنددیهدای
امنیتی را افزایش و م یط راهبردی را تغییر داده اند .ازاین رو دائماً تقاضا بدرای توسدعه و
پیشرفت این لوزه وجود داشته است.
به این منظور بررسی روندها و آثار شبکههای اجتماعی مجازی بر سیستمهای انسدانی
ازجمله مواردی است که بدهعندوان دغدغدههدا ی لداکمیتی در جوامدع مختلد

ازجملده
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جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت دارد تا برای کنتدر آثدار
آن بر امنیت ملی کشور اندیشه شود تا راهکارها یی در سطوح راهبردی و سپس اقدداماتی
جهت اجراییسازی به عمل آید.
 .2بيان مسئله
در سا ها ی اخیر ،میهوم جدیدی با عنوان شدبکههدا ی اجتمداعی در م دیط اینترندت
تولید شده که آثار گسترده ای در لوزه ها ی اجتماعی ،سیاسی ،فرهنعدی و امنیتدی داشدته
است

:سلیمانیپور1389 ،

 . 15نیوذ و گسترش کاربران شبکه های اجتماعی در بستر اینترندت

و تلین همراه در هر یز از کشورها موج

اتخاذ سیاستها ی خاصی شده است .برخدی

از کشورها مانند عربستان نسبت به استیاده از آنها فتوای لرمت دادهاند و برخدی دیعدر
هیچ لدومرزی برای استیاده از آن ها قائل نیستند .تهدیدات و آسی های متوجده امنیدت
کاربران و به دنبا آن کشورها نیز موج

شده است کشورهایی مانندد چدین ،اسدترالیا و

برخی کشورهای اروپایی م دودیتهایی را برای این شبکهها در لوزه دسترسی یا میداد
قانونی پذیرش پروتکلها ی امنیتی اعما نمایند.
رسیدن به فهم راهبدردی از تأثیرگدذار ی فضدای مجدازی و بده دنبدا آن شدبکههدای
اجتماعی بر مقوله امنیت ملی همچنان م دل تأمدل و در برخدی سدطوح لداکمیتی دارای
ابهام است .مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند « ما باید خودمان را مجهّدز کندیم
خیلی از ماها مجهّز نیستیم ،خیلی از ماها نمیدانیم ،نده از جنبدههدای ندرمافدزاری ،نده از
جنبه های سخت افزاری .بعضی ها با این روشهای جدید اصالً آشنایی ندارند ،با رایانده و
مانند آن اصالً آشنا نیستند ،معنایش را نمدی دانندد  ،اهمیدت ایدن کدار را درم نمدیکنندد.
می بینیم ما در بین مس ولین هم هستند کسانی که اهمیت این کار بدزرگ را بدهدرسدتی و
آن چنان که باید و شاید درم نمیکنند ،لذا اقدام الزم را انجام نمیدهند .ما شدورای عدالی
فضای مجازی درست کردیم برای همدین قضدیّه بدرای اینکده مسد والن بیایندد دور هدم
بنشینند ،فکر کنند ،متمرکز کنند اراده ها و تصمیم ها و اقدامهای خودشان را برای مواجهه
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با این لادثه بزرگ .این یز عرصه ای است که دارای مندافع بدی شدمار و دارای مضدرات
بی شمار است عرصه فضای مجازی این جوری اسدت مدیتدوان از آن لدداکثر مندافع را
کس

کرد».

1

شبکههای اجتماعی مجازی بهیور مطلق نه تهدید هستند و نه فرصت اما همزمان بده
دلیل کارکردها و ویژگیهای خاص خود هم تهدید به شمار میروند و هم فرصدت2.لدذا
مهم ترین اقدام در زمینه مدیریت فضدای مجدازی و بده دنبدا آن شدبکههدای اجتمداعی،
بهره گیری از بسترها و اعمدا سیاسدت گدذار ی در مسدیر اسدتیاده از فرصدتهدا و دفدع
تهدیدهاست که کارویژه لاکمیتی است ،چراکه اساساً کارویژه امنیت در لوزه لاکمیدت
قرار دارد .اگر امنی ت را به عدم وجود یا السا

تهدید تعری

نماییم ،نتیجه مدی گیدریم

که تهدیدهای ناشی از فضای مجازی به تهدیدات لوزههدای عیندی و واقعدی نیدز مدنظم
گردیده و در قال

این شبکهها ی اجتماعی مجازی با توان مضاع

قابدل بدروز و ظهدور

است .ازجمله لضور فعا کاربران بهمنظور تبلیغ لز ب و جناح سیاسی مورد عالقه خود
در شبکه ها ی اجتماعی برای انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگدان رهبدری
در سا  1394که درنهایت نتیجه و اثرگذاری خود را در صندوقهدای رأی تهدران نشدان
داد .لذا نظام های امنیتی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی یز مس له کدامالً عیندی،
ضروری و مرتبط با لاکمیت است.
بنابراین با توجه به مطال

پدیشگیتده  ،دغدغده اصدلی م ققدین ایدن پدژوهش درم

فرصتها و تهدیداتی است که از سوی شبکهها ی اجتماعی با توجه به روند ت و آنهدا
و تأثیرگذاری گسترده ای که امروزه بر جوامع ،دولت ها ،سیاستها و درنهایت امنیت ملی
دارند متوجه امنیت ملی جمهوری اسالمی است .لذا این مسد له مطدرح اسدت کده روندد
 .1بیانات مقام معظم رهبری 1395 /6 /16
 .2این فضا :فضای مجازی مثل یز رودخانهی پر از آب و خروشان است که میآید و دائمداً هدم بدر آب آن افدزوده و
خروشانتر میشود .اگر ما برای این رودخانه تدبیر کنیم و برنامده داشدته باشدیم زهکشدی کندیم و هددایت کندیم ،ایدن
رودخانه را تا به سد بریزد ،میشود فرصت .اگر رهایش کنیم و برنامهای برای آن نداشته باشیم ،مدیشدود یدز تهدیدد
:بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی
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تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر امنیدت ملدی جمهدوری اسدالمی ایدران و راهبردهدای
مناس

مدیریت آن چیست؟

 .3اهميت و ضرورت
شبکههای اجتماعی امکان استیاده از فرصتهای مختل

در فضای اینترنت اعم از جسدتجو،

خواندن و بهاشترامگذاری م توا را برای تعداد بسیار وسیعی از کاربران فراهم کردهاند کده ایدن
لجم انبوه از مخایبان ،دارای اهمیت در لوزههدای سیاسدی ،اجتمداعی و امنیتدی هسدتند .ایدن
شبکههای اجتماعی مجازی دارای بروندادهای متیاوت بسته بده شدرایط اجتمداعی یدا بسدترهای
تهدید و فرصت خواهند بود .لذا توجه به آنها و الصاء جنبههایی کده بدر امنیدت ملدی مدرتبط
هستند مهم است .در این خصوص پرداختن به موضوعات ذیل دارای اهمیت میباشد
 .1شناخت ابعاد سیاسی ،فرهنعی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی فناوری هدای ندوین
ایالعات.
 .2شناخت ابعاد و ویژگیهای شبکههای اجتماعی و پیامرسانها.
 .3شناخت کارکردهای شبکه های اجتماعی و پیام رسانها بدا تأکیدد بدر جنبدههدای
امنیتی آن.
 .4شناخت فرصدتهدا  ،تهدیددها ،نقداق قدوت و ضدع

شدبکههدای اجتمداعی و

پیامرسانها.
 .5آشنایی با ابعاد قدرتزای این شبکهها و بهره برداری از فرصتهای آن در جهت
تأمین اهداف امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران.
 .6کمز به مدیریت پیامدها ی امنیت ملی ناشی از فعالیت شدبکههدای اجتمداعی و
پیامرسانها.
ضرورتها ی انجام این پژوهش نیز عبارتاند از
 .1غافلعیری نسبت به روند تأثیرگذاری تهدیدات ناشی از شبکههای اجتمداعی بدر
امنیت ملی.
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 .2عدم شناخت و آگاهی نسبت به تهدیدات نوین شبکههدای اجتمداعی در لدوزه
امنیت ملی.
 .3دشوار شدن روشها و راهبردهای مدیریت شبکههای اجتماعی بهمنظور تأمین و
لیظ امنیت ملی.
 .4هدف تحقيق
شناخت روندهای تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر امنیت ملدی جمهدوری اسدالمی
ایران.
 .5سؤال تحقيق
روندهای تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر امنیت ملدی جمهدوری اسدالمی ایدران و
راهبردهای مناس

مدیریت آن کدام است؟

 .6روش پژوهش
این پژوهش از نوو کاربردی-توسعهای است .به واسطه پیچیدگی و گستردگی موضوو
شبکه ها ی اجتماعی و وجوه عینی و ذهنی میهوم امنیت ملی ،روش پدژوهش بدهصدورت
ترکیبی1است .ادبیات پژوهش و مبالث نظری آن بهصورت کییدی و بدا روش توصدییی-
ت لیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ا ی و سندپژوهی گردآوری شده اسدت .بدهمنظدور ت لیدل
دادهها از مصالبه استیاده و درنهایت دادهها توسط پرسشنامه جمعآوری میشود.
 .7جامعه آماری تحقيق (ویژگيها و حجم)
جامعه آماری این پدژوهش شدامل نخبعدان و خبرگدان علمدی ،اجرایدی و مسد ولین
لوزه ها ی فضای مجازی و امنیت ملی کشور می باشد  .نخبعدان علمدی و دانشدعاهی کده
فارغالت صیل دکترای رشتهها ی مرتبط بوده یا سابقه تددریس ،پدژوهش ،تددوین مقالده و
1. Mix method
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کتاب در موضوو فضای مجازی و امنیت ملی را داشته باشند و در این زمینه صال

نظر

و رأی باشند .شرایط مس ولین در لوزههای سیاستگذار ی و اجرایدی مدرتبط بدا مسدائل
امنیتی نیز این است که لداقل دارای ت صیالت کارشناسی ارشد و سابقه ده سا به بداال
در مقامهای امنیتی و ایالعاتی در وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای امنیتدی و ایالعداتی
مانند شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی امنیت ملدی ،دفتدر مقدام معظدم رهبدری،
وزارت ایالعات ،ستاد کل نیروهای مسلح ،وزارت دفاو ،کشور و خارجه ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،ارتش جمهوری اسالمی ،کمیسیون امنیت ملی مجلس شدورای اسدالمی،
نیروی انتظامی و ...باشند و یا در جایعاههای مدیر کل و باالتر و در سازمانهای لشکری،
در جایعاهها ی امیری و سرداری مشغو کار باشند.
م قق برای گردآوری داده ها ،جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات ت قیق اقددام
به نمونه گیری کرده و سپس نتایج لاصله را با سطح ایمینان  95درصد به جامعه تعمدیم
داده است .برای انتخاب نمونه ت قیق با توجه بده م ددودیت جامعده ،از روش تصدادفی
یبقاتی ساده اسدتیاده شدده اسدت و عملیدات آمداری روی لجدم نمونده کده تعدداد 49
پرسشنامه است ،صورت گرفت.
برای آزمون پایایی پرسش نامهها از ضری

آلیای کرونباخ1به شر ح فرمو زیر استیاده

شد  .دامنه آلیای کرونباخ بین  1و  0بوده که هرچه این ضری
پایایی پرسشنامه باالتر است .بنا بر قاعده آلیا ،مقدار ضری

به عدد  1نزدیزتر باشدد،
کرونباخ بایدد لدداقل 0/75

باشد تا بتوان گیت که پرسشنامه دارای پایایی است

درنهایت ضری

آلیای کرون باخ برای کل پرسشنامه ،عدد  0.974به دست آمد کده بدا

توجه به بزرگ تر بودن این عدد نسبت به  ، 0/75پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
برخی از ویژگی های اعضای نمونه در جدو ذیل ارائه شده است.
1. Cronbach Alpha
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(جدول  :1ويژگيهای اعضای جامعه نمونه)
سطح تحصيالت

فراواني

سمت

فراواني

سابقه خدمت

فراواني

لیسانس

9

فرمانده/مدیر عالی

4

 1-10سا

12

فوقلیسانس

21

مدیر میانی

20

 10تا  20سا

18

دکتری

19

25

 20سا به باال

19

کل

49

49

کل

49

مس و

کارشنا
کل

 .8چارچوب نظری
از منظر ت وریهای مربوق بده سدرمایه اجتمداعی بدا ظهدور فضدای سدایبری ،اینترندت و
باألخص شبکههای اجتماعی ،دستخوش تغییرات عدیده شدهاندد و دو دیددگاه عمدده و یدز
دیدگاه بینابینی شکل گرفته است .در مجموو تأثیرات فضای مجازی را بر زندگی انسان مثبدت
ارزیابی میکند و به خصوص معتقدد اسدت کده اینترندت موجد

افدزایش سدرمایه اجتمداعی

کاربران میشود .دیدگاه منیی به ایجاد ان راف در کنش افراد جامعه ،تضعی

روابط چهره بده

چهره ،ایجاد افسردگی و استر  ،افزایش انزوا و افسردگی اشاره دارد و دیدگاه متمم اینترندت
را ادامه زندگی واقعی میداند و اعتقاد دارد کده اینترندت در تداروپود زنددگی شدخص تنیدده
میشود .در این دیدگاه نقش اصلی در تغییر گرایشهای اجتماعی به اینترندت داده نمدیشدود
:علیمرادی1389 ،

. 6-13

در سا های اخیر جامعه جهانی ایالعات از دو نظر اهمیت ویدژهای یافتده اسدت دیددگاه
نظری و دیدگاه تکنولوژیز .از نظر ت وریز شاید بتوان ریشه ظهدور جامعده ایالعداتی را در
نقدهای فیلسوفان مکتد

فرانکیدورت از جامعده مددرن جسدتجو کدرد .توجده خداص ایدن

فیلسوفان به شناخت نمادها و نشانهها و نیز زبان و نشان دادن رابطه قددرت صدورت نهدادی
زبان و قدرت سیاسی ،فصل جدیددی را در روش شدناخت و ت لیدل پدیددههدای اجتمداعی
گشود .روش نعرش مکت

فرانکیورت منجر به ظهور سه سنت نظریه اجتماعی انتقدادی شدد

که هرکدام وجوهی از جامعه جهانی ایالعات را به ب ث کشیدهاند .سدنت او یعندی نظریده
انتقادی نشان میدهد که ت و رسانهها وجه الینیز جامعده مددرن اسدت .یبدق ایدن نظریده
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گردش آثار چاپی در اوایل شکلگیری اروپدای مددرن نقشدی لسدا

در گدذار رژیدمهدای

مطلقگرا و مستبد به رژیمهای آزادیخواه و مردمگرا اییا کرده و بیان انتقادآمیز افکار عمدومی
از یریق رسانهها ،ویژگی لیاتی زندگی دموکراتیز مدرن بوده اسدت .سدنت دوم متعلدق بده
نظریهپردازان رسانههاست که مشهورترین آنان مارشا مز لوهان بود .مدز لوهدان نشدان داد
که رسانههای ارتبایی ،صرف نظر از م توای پیامهدایی کده انتقدا مدیدهندد ،بدرای سدازمان
قدرت لائز اهمیت هستند .سنت سوم ،به تأویل و تیسیر ف وایی اشکا نمدادین توجده دارد.
به عبارتی ،دریافت اشکا نمادین ،ازجمله م صوالت رسانهای همیشه شامل فرایند بافتمند و
خالفه تعبیرات است که یی آن ،افراد به منابعی که در دسترسشان قرار دارد متصل مدیشدوند
تا از پیامهایی که دریافت کردهاند سر

دربیاورند:کاوسی و کاظمی1392 ،

. 27-28

اگرچه نظریهپردازان متعددی در ارتباق با جامعه ایالعاتی ،نظریهپدردازی نمدودهاندد ولدی
برخی از آنان نظرات صریحتر و دقیقتری را بیان نمودهاندد کده در ایدن بخدش بده برخدی از
مهمترین آنها در خصوص جوامع شبکهها و شبکههای اجتماعی بهیور اجمالی مدیپدردازیم.
در جدو زیر میتوان خالصهای از نظریات نظریهپردازان مربویه و کلیدواژههدایی کده قدادر
است در مب ث شبکههای اجتماعی مورد استناد قرار گیرد را مشاهده نمود
جدول  :2مقايسه شبکههای اجتماعي و ديدگاههای نظری :ولوی64 1394 ،
ردیف

نظریه

1

جامعه ایالعاتی

2

قدرت نرم

3

جهانی شدن

نظریهپرداز
مانوئل کاستلز

4
5
6

امپریالیسم فرهنعی
امپریالیسم سایبر
لوزه عمومی
سرمایه اجتماعی

الوین تافلر
مارشا مز لوهان
دانیل بل
آنتونی گیدنز
جوزف نای
لط اله سیاهکلی
رابرتسون و
کنیشی اومای
هربرت شیلر
مانوئل والرشتاین
یورگن هابرما
کلمن ،پوتنام

کليدواژه
جامعدده شددبکهای ،اقتصدداد ایالعدداتی ،جامعدده مجددازی ،تغییددرات
اجتماعی ،هویت
تغییر العوی زندگ ی ،تضعی مرزها ،غلبه فراملیتیها
فناوریها و تغییرات اجتنابناپذیر
تسلط فناوریها ،ایالعات و معرفتم وری
افزایش قدرت سازمانده ی ،افزایش کنتر و نظارت
جذب بدون زور ،قدرت فرهنعی ،قدرت سایبری
تراکم و تجمیع ،لرکت ،مصرف
فشردگی زمان و مکان ،تضعی منافع ملی ،لذف مرزها ،یکسانی
فرهن ها ،انتقا منابع قدرت به مردم ،سرعت ایالعات
تلییق فناوریها و شرکتهای چندملیتی ،سلطه فرهنعی
تمرکززدا یی ،مجازی بودن ،جهانی بودن و تعاملی بودن
مشارکت ،ایالورسان ی ،آگاهی و دانش ،اعتماد عمومی
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 .9تعاریف
 .1-9شبکههای اجتماعي
به گروهی از رسانههای برخط که در آنها مردم به تولید ،اشترام و تباد ایالعات و
ایدهها میپردازند ،شبکههای اجتماعی گیته میشدود

2008: 13:

 . Hallman et al,از سدا

 2005م تاکنون موضوو های شبکه های اجتماعی اصلیترین مشدغله کداربران اینترندت در
دنیا و به دنبا آن ایدران بدوده اسدت .ویژگی اصلی این شبکهها  ،م وریت گیتعو ،یعندی
جامعده گیتعدویی و مشدارکت در تولیدد و توزیدع ایالعدات اسدت . Jerving, 2010: 6:
خصوصیات اصلی شبکههای اجتماعی عبارت اند از انددازه ،تدراکم و ترکید

شدبکه کده

تشکیل دهنده ساخت آن هستند و شیوه تما  ،فراوانی تما  ،دوام رابطه و صمیمیت که
عناصر خصوصیات تعاملی آن به شمار میروند

:باستانی و صال ی1386 ،

. 16

 .2-9فضای مجازی
واژه فضا 1در زبان انعلیسی دارای معانی متعددی است و دارای خصوصدیاتی از قبیدل
فلسیی ،فیزیکی ،ریاضی ،جغرافیایی ،اجتماعی و روانشناختی مدی باشدد .ویژگدی دیعدر
فضا ،بیکران بودن و چند بعدی بودن آن است که باعث میشود موجودیتها و وقایع بده
وقوو پیوسته ،دارای موقعیتها و جهتهای نسبی باشند .واژه فضدای سدایبر ،اولدین بدار
توسط نویسندهای با نام «ویلیام گیبسون»2در رمان علمی – تخیلیاش بده ندام نورومانسدر

3

در سا  1984و برای اشاره به دنیای مجازی ارتبایات رقومی ابداو شدد ،دنیدایی کده در
آن ،انسانها به جای ارتبداق رو در رو ،بدا یکددیعر بده صدورت الکترونیکدی و از یریدق
شبکههای رایانهای در ارتباق بودند

:ولوی1394 ،

. 30

1. Space
2. William Gibson
3. Neuromancer
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 .3-9امنیت ملي
معنی کردن میهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیدهای است .امنیت ملدی لدالتی
است که ملتی بدون نعرانی از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ،دارایی یدا سدرزمین
خود به سر می برد

:ماند 1377 ،

 . 43والتر لیپمن م قق و نویسنده آمریکایی ،اولدین کسدی

است که میهوم امنیت ملی را به روشنی تعری

نموده است .وی می گوید یز ملت وقتی

دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جند  ،بتواندد ارزش هدای اساسدی خدود را
لیظ کرده و در صورت اقدام به جن  ،بتواند آن را پدیش بدرد .رابدرت مدز نامدارا نیدز
می گوید اگر امنیت دا بر وضعیتی باشد ،آن وضع لدداقل نظدم و ثبدات خواهدد بدود.
ریچارد کوپر نیز معتقد است توان جامعه در لیظ و بهره گیری از فرهن
امنیت ملی است
تعقی

:بوزان1383 ،

و ارزش هایش

 . 31رابرت ماند نیز چندین مدی گویدد امنیدت ملدی شدامل

روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جزء مس ولیت لکومت های ملی اسدت تدا از

تهدیدات مستقیم خارجی نسبت بده بقدای رژیدم هدا ،نظدام شدهروندی و شدیوه زنددگی
شهروندان خود ممانعت به عمل آورند

:ماند 1377 ،

. 52

 .4-9امنیت ملي و فناوری اطالعات
نیوت گینعریچ در توصی

دوران جدید ارتبایات می نویسد «هر روز جمع بیشدتری

از مردم امکان مییابند که فراتر از ساختارها و سلسلهمرات

جمعی ،در پنداه گوشدههدای

امنی که انقالب ایالعاتی ایجاد کرده است ،به فعالیت بپردازند .برخالف انقالب صدنعتی
که مردم را گروه گروه به داخل سازمانهای عظدیم اجتمداعی مانندد شدرکتهدای عظدیم،
ات ادیه های بزرگ و دولت ملتهای مدرن می راند  ،انقالب ارتبایات و فضدای شدبکهای
در لا از هم پاشیدن این غو ها و هدایت ما بهسوی آن چیزی اسدت کده هویدتهدای
منتزو نامیده میشود»

:داوسن و فاستر 1379

 . 76ازاین رو جامعه شبکهای ،فضایی سدنتی کده

افراد و گروهها بدون ارتباق با یکدیعر در آن به سر ببرند ،نیسدت .بلکده تعدامالت مدثثر
مجازی و واقعی ،ضرورت لضور در شبکه های اجتماعی را شکل مدی دهدد .بسدیاری از
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این ارتبایات بدون نظارت دولت ها و در بازه زمانی اندکی انجام می شدود ،بددون اینکده
امکان کنتر و م دودیت برای آن وجود داشته باشد .شبکه ها ساختارهایی باز هستند که
می توانند بدون هیچ م دودیتی گسترش یابند و نقاق شاخص جدیدی را در درون خدود
پذیرا شوند تا زمانی که این نقاق توانایی ارتباق در شبکه را داشته باشند یعنی مادام کده
از کدهای ارتبایی مشترم :بدرای مثدا ارزش هدا یدا اهدداف کدارکردی اسدتیاده کنندد،
میتوانند قدرت تأثیرگذار ی خود را نیز اعما نمایندد بندابراین فرایندد در لدا تکدوین
جهانی شدن که مارتین آلبرو 1آن را فرایند ال اق ساکنان سیاره زمین بده جهدان اجتمداعی
والد میداند

)and Smith, 1997:15

 (Baylisهدم بده عندوان پیامدد ظهدور پدارادایم ندوین

ارتبایات و هم به عنوان عامل برانعیزاننده گسترش روزافزون آن ،بیشدترین بازتدابهدای
امنیتی خود را در عرصه اقتصاد جهانیشده بر جای می گذارد .از سوی دیعر شبکههدا بده
ابزار هماهن سازی برای تقریباً تمامی فعالیتهای سیاسی  -اجتمداعی در جهدان تبددیل
شده اند .شکل گیری و هدایت اعتراضات ،خشونت ها ،آشوب ها ،تظداهرات و نداآرامی هدا
متأثر از فضای شبکههای اجتمداعی هسدتند .در چندین وضدعیتی و بده تناسد

وضدعیت

شبکه ها ی مجازی ،میاهیم تهدید نیز دگرگون شده و شکل جدیدی به خود گرفته اسدت.
زمانی تهدید تنها در شکل خارجی و بیرونی آن ت لیل می شد و هر ندوو خطدری کده از
بیرون مرزهای سیاسی متوجه نظام سیاسی میشد از آن بهعنوان تهدید یاد میشد امدا بدا
پیشرفت جوامع بشری و تغیی ر در شکل روابط ،شکل تهدید نیز دگرگون شد تا جایی کده
امروزه با توسعه مطالعات امنیتی ،بعدد داخلدی بدهعندوان مهدم تدرین بعدد تهدیدد ت لیدل
میشود:قاضی زاده1390 ،

. 47

ازاین رو در رویکردهای داخلی بهیور عمده ،ابعاد جامعهشناختی یز موضوو ت لیدل
میشود و همه گروههایی کده در لدوزه داخلدی کدار مدیکنندد در ب دثهدای امنیتدی و
غیرامنیتی که در مقام تجزیده وت لیدلهدای پدیددههدا ی داخلدی هسدتند الجدرم از زوایده
جامعهشناسی به ت لیل موضوو میپردازند .در شبکههای مجازی ،شبکه ها ساختارهای باز
. Martin Albrow
1

ددددددددددددددد مقاله پژوهشی بررسی روندهای تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 415 /

هستند که می توانند بدون هیچ م دودیتی گسترش یابند و نقاق شداخص جدیددی را در
درون خودپذیرا شوند تا زمانی که این نقاق توانایی ارتباق در شبکه را داشته باشند یعنی
مادام که از کدهای ارتبایی مشترم استیاده کنند ،قابلیت تغییر چهدره را دارندد
59 1390

:قاضدی زاده،

 .یز ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه ،سیستم باز و پویایی است که بدون اینکه

توازن آن با تهدیدی روبه رو شود ،توانایی نوآوری دارد بنابراین شبکه هدا ابدزار مناسدبی
برای فعالیت های مختل

مانند سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی ،ایالعاتی و ...در بعد فرصدت و

تهدید هستند.
 .10شبکههای اجتماعي و امنيت ملي
پیشرفت فناوریهای ارتبایی و ایالعاتگرایدی ،م درمهدا یی هسدتند کده در قالد
فرایند جهانی شدن ،تمدنی نوین را در عرصهها ی گوناگون زندگی اجتماعی فرصت ظهور
داده اند .ازاین رو پیچیدگیها  ،تغییرات و ت والت جهان معاصدر ،درم مسدائل امنیتدی در
ابعاد نوین را بیش ازپیش دشوار ساخته است .در جهدان پرآشدوب معاصدر هدیچ تصدمیم
مناسبی بدون داشتن تصور و درم ص ی ی از موقعیت ت لیل گر و یا تصمیم گیدر اتخداذ
نمی شود بنابراین گسترش روزافزون ارتبایات و فناوری های ایالعداتی بده یدور عدام و
توسعه روند اینترنت و شبکههای اجتماعی مجدازی بدهیدور خداص ،تغییدرات بنیدادی و
عمده ای را در جامع ه به وجود آورده است که متعاق

آن میاهیم سنتی در گیتمان امنیتی

را نیز دچار تغییر و ت و نموده است.
هرچند میهوم امنیت به عنوان یز نیاز بشدری ،از دیربداز در اذهدان و در نوشدتههدای
فیلسوفان قدیم به گونها ی مطرح بوده است ،اما واژه امنیت ملی به دنبا تشدکیل دولدت-
ملتهای جدید به گونهای گسترده دچار ت و شده است .سیر تطور این میهدوم موجد
شده تا در بازههای زمانی مختل
تغییر کارکرد شود

و بر اسا

:عبداهلل خانی13 1385 ،

متغیرهای متیاوت ،امنیدت ملدی نیدز دچدار

 .امنیت در بستر فضدای مجدازی ،بده دنبدا رشدد

بستر فناوری ایالعاتی یی سا های اخیر ،چالش های نوینی را برای دولتها پدید آورده
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است .برای مثا جماعتهای مقاومت از شبکهها ی اجتماعی برای ایجاد ارتبایدات افقدی
بین مردم و مناسز جماعتی استیاده میکنند .بدینسان منطق مسلط شبکهای ،چالشهدای
مختص به خود برمیانعیزد که به شکل هویتهای مقا ومت جماعتی و هویدت برنامدهدار
ظاهر می شود که بالقوه از این فضاها پدیدد مدی آیندد  ،البتده ت دت شدرایطی و از یریدق
فرایندهایی که خاص هر بافت نهادی و فرهنعی معینی است ،پدویش هدای متناقضدی کده
لاصل میشود هسته اصلی فرایندهای تاریخی است کده از یریدق آن سداخت اجتمداعی
نوین و فر ایند امنیتی جوامع نوین در لا شدکلگیدر ی اسدت .پدارادایم جدیدد همچدون
للقه ها ی زنجیر ،م رم اصلی فرایند شبکه ا ی شدن هستند که درنهایت روندد مطالعدات
امنیتی را از رشد خطی به سیر رشد مت و و پویا سوق می دهند .شبکههای اجتماعی بده
تعبیر کاستلز1لو فعالیت هایی سازمان داده شده اند که ایالعات را به کمدز روشهدا و
ابزارهدای الکترونیدز پددردازش مدیکننددد

:کاسدتلز 1385

شبکه های اجتماعی ،فضای جریان هاسدت کده موجد

 . 440ازایدنرو مهددمتدرین مثلیدده
مدی شدود تدا ارتبایدات در درون

شبکهها رونق گرفته و چرخه تعامالت برقرار شدود .لدوزههدای اساسدی جامعده اعدم از
اقتصاد ،سیاست ،اجتماو ،هویدت ،تجدارت و ...متدأثر از ویژگدیهدای شدبکهای موجد
پردازش و مدیریت ایالعات شده و دگرگونیهای اساسی را به همراه میآورند .پدارادایم
نوین ارتبایات ،فراسوی سلسله مرات

ارزشی لداکم بدر جوامدع سدنتی پیشدین ،ارتبداق

ساکنان سیاره زمین را در گسترها ی افقی فراهم آورده است.
 .1-10امنیت ملي در عصر اطالعات
با توجه به ت والت چند دهه اخیر که ناشدی از پیشدرفت سدریع فنداوریهدای ندوین
ایالعاتی و ارتبایی است ،نظریه امنیدت ملدی در عصدر ایالعدات از اهمیدت بده سدزایی
برخوردار می باشد .الوین و هایدی تافلر در پردازش نظر یه مذکور ،این پرسدش را مطدرح
می کنند که وضعیت م یط راهبردی نوظهور ِ ناشی از عصر ایالعات در سدا هدای آتدی
Manual Castells

1.
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چعونه خواهد بود؟ به زعم آن ها ،جهان بهسوی یز انقالب اجتماعی – اقتصادی جهدانی
در لرکت است که توسعه یز ساختار قدرت سه گانده جهدانی :قددرت نظدامی ،قددرت
اقتصادی و قدرت فرهنعی را به وجود خواهد آورد .در عصر ایالعات دولتهایی که از
فناوری های عصر ایالعات استیاده می کنند  ،بیشترین منافع امنیتی را به دست می آورند و
در قله ساختار جهانی سه گانه قدرت قرار خواهند گرفت که ت ت سیطره داندش و امدور
نام سو

مرتبط با دانش اسدت .نکتده دیعدر آنکده توانمنددیهدای تدأمینشدده توسدط

فناوری های عصر ایالعات ،تمایز میان امور داخلی و بین المللی را بدیش ازپدیش مدبهم و
نامشخص میسازد

:ولوی1394 ،
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م یط راهبردی نوظهور این ویژگی ها را دارد ترکی

افدزایش سدرعت ،توانمنددی و

انعطاف گردش ایالعات به همراه افزا یش دسترسی به انواو ایالعات و افزایش آن ،سب
خواهد شد که کنتر ورود و خروج ایالعات به وسیله دولت ها به گونهای فزاینده دشدوار
شود.
فناوری های نوین ایالعاتی و ارتبایی به دلیل توانمندی هایی که فراهم مدی کندد ،اثدر
کنشعران غیردولتی را در نظام بین الملل افزایش می دهد و التماالً شرکتهای چنددملیتی
از نیوذ بیشتری برخوردار شوند .این شرکت ها با بهره گیری از برتری هدای فنداوری هدای
ایالعاتی ،اهمیت جغرافیا و مرزهای ملی را کم رن

کرده و نقش سازمانهای مدردمنهداد

افزایش مییابد.
با توسعه فناوری های ایالعاتی ،اتکای جوامع به این فنداوریهدا فزوندی مدی گیدرد و
وابستعی رو به رشد ،آسی پذیریهای ملی را دوچندان میکندد .چدالش هدا و تهدیددات
امنیت ملی نیز از منابع متنووتری برخدوردار اسدت نخسدت اینکده لتدی یدز فدرد نیدز
میتواند امنیت ملی دولت را مورد تهدید قدرار دهدد .دوم اینکده کنشدعران مدردمنهداد و
شرکت های چندملیتی اهدافی را دنبا کنند که امنیت ملی دولت ها را بده چدالش بکشدد.
سوم آنکه سازمان های مجازی پدید آمده نیز می توانند با برخورداری از هویدت مجدازی،
دولتهای ملی را تهدید کنند :آلبرتس و پایپ. 1385 ،
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با این همه می توان گیت کده در عصدر ایالعدات ،هندوز نقدش و جایعداه لاکمیدت
کشورها در سیاست بین الملل لیظ گردیده است بندابراین روندد روابدط بدین بدازیعران
همانند گذشته بر اسا

شکل هایی از لاکمیت و قدرت و امنیت است که در این دوران

قدرت متقاعدسازی ابزارهای ارتبایی نهادهای بین المللدی تأثیرگدذار بدر افکدار عمدومی
جهانی بهعنوان جلوه هایی از قدرت ملی و امنیت ملدی کشدورها و لاکمیدت بدارز آندان
م سوب می گردد که با بهره گیری مثثر از آن می توان جایعاه بدازیعران و ندوو ت دوالت
بین المللی را ت ت تأثیر قرار داد.
تعاری

جدیدی که در این خصوص مطرح گردیده ،نیدز در همدین راسدتا مدیباشدد.

رادلاج1و مارتین هاروپ2در کتاب خود می نویسند لاکمیت برمی گردد بده منبدع غدایی
اقتدار در جامعه و امنیت باالترین و نهایی ترین هدف نهایی در یز اجتمداو اسدت چدون
لاکمیت در لا فرسایش است .با یبع میهوم و شکل امنیت نیز تیسیر خواهد نمود کده
ارتباق مستقیم میان تسلط دولت بر ابزارهای ایال عاتی و ارتبایی و تأمین امنیت پایدار به
وجود خواهد آمد

:ولوی1394 ،
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چالش جدی در برابر میهوم امنیت دولت های ملی به دهه پایانی قدرن بیسدتم و آغداز
قرن جدید برمی گردد از یزسو جن

سرد و فروپاشی نظام دوقطبدی و از سدویی دیعدر

یلیعه ظهور جهان جدید متشکل از افراد و سازمان های متعدد که بده مددد فناداوریهدای
مدرن به یور قطعی و یا مجازی در اکناف کره زمین از قید لاکمیت ها آزادند.
برخی دیعر امنیت در دوره معاصر را بدا در نظدر داشدتن یدز نظدام سیاسدی جهدانی
می بینند که در آن دولت ها چنان که وجدود داشدته باشدند مطیدع و تدابع اجتمداو جهدانی
خواهند بود .عده ای به یز سیستم «تدبیر جهانی» در لدا ظهدور بداور دارندد کده در آن
دولت لاکم ضمن اینکه موجودیت و امنیت دارد ولی تابع اخالق مدنی جهانی است کده
لاکمیت دولتمردان را کاهش می دهد «برخی دیعر به شیوه های جایعزینی فکر مدی کنندد

1. R.Hague
2. M.Harrop
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که یکی از آن ها فدراسیون جهان ی است که در آن جهان اقتصادی قدرت فائقده دولدت را
به ت لیل میبرد» ).(Jackson, 1999
 .2-10عوامل تحديد امنیت ملي در عصر اطالعاتي
با توجه به فرایند عصر ایالعاتی ،امنیت در شکل سنتی آن :وستیالیا  ،چده بدر میهدوم
امنیت داخلی :در وضع و اجرای قوانین و چه بر میهوم امن یت بیروندی :اسدتقال عمدل
دولتهای ملی  ،معنایی اساساً صوری و لقوقی پیدا میکند  ،خودمختداری دولدتهدا در
عمل مس له ای است که دیعر چندان میهوم لقوقی و کالسیز از لاکمیت قابل اسدتنتاج
نیست ،ممکن است خودمختاری دولت ها در عرصههدای مختلد
گردد بدون آنکه لاکمیت ملی آن ها از ل اظ لقوقی آسی

م ددود یدا مخددوش

بیند ،لاکمیت مطلقه ملی به

معنای کالسیز آن به ن وی فزاینده به میهومی ناممکن و منسوخ تبدیل شده ،دولتهای
ملی دیعر نخواهند توانست به رالتی برخالف مسیر ت والت سیاسدی و فرهنعدی جهدان
خودسرانه تصمیمگیری کنند

:دیوتیام و ریچارد1380 ،
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در این مجا کوشیده می شود تا از یریق سه موضوو اقتصاد ایالعداتی ،جندبشهدای
اجتماعی جدید و نهادهای فراملی به تأثیر منطق عصر ایالعاتی در بعدد خدارجی امنیدت
پرداخته و در بعد داخلی امنیت سه موضوو افزایش نقش شهروند ،بازسازی مردم ساالری
و نظارت و کنتر ت لیل و بیان شود.
 .1-2-10عوامل تحدید امنيت ملي در بُعد خارجي

الف) اقتصاد اطالعاتي

جایعاه اقتصاد نوین در لاکمیت دولت کجاسدت؟ بدا توجده بده اینکده عصدر ایالعداتی
خواهناخواه در لا ظهور است ،دولت برای تثبیت و تقویت اقتددار و قددرت تصدمیمگیدری
خود در بعد خارجی امنیت با شرایطی بسیار جدید و پیچیده دسدت بده گریبدان اسدت .نکتده
اساسی در رابطه دولت ،جامعه ایالعاتی و اقتصاد نوین این است که جهانیشددن دربردارندده
جریان کاال ،سرمایه ،انسان ،ایالعات ،عقاید و اندیشهها است که با ظهور شبکههای اجتمداعی
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و نهادهای سیاسی که دولت -ملت را م دود میکنند توأم شده است دولت مجبور است کده
فعالیتهای مربوق به سرمایه مشترم را در جهت منافع ملی ضابطهمند کند و در همدین لدا
مجبور است باز در جهت منافع ملی ،جو تجاری مناسبی ایجاد کند و بدهعندوان ورود سدرمایه
مالی فراملی و جهانی عمل نماید ،همچنین موظد

اسدت تدا بدا ابدزاری غیدر از کنتدر هدای

مبادالتی جلوی فرار سرمایهها به منایق پرسود را بعیرد). (Harvery, 2014
به نظر میرسد امنیت ملی دولتها درصورتیکه خواسته باشد بعد خارجی خود را لیدظ
و یا تقویت کند چهار فرایند اصلی شکل و نتیجه رقابت را تعیدین مدیکندد نخسدتین فرایندد
تکنولوژی است ،توان کشورها برای رقابت در اقتصاد جهانی به توان بالقوه تکنولوژیز آنهدا
مربوق است دومین عامل عمده تأثیرگذار بر توان رقابت ،دسترسی به بازار بزرگ ،منسدجم و
ثروتمند است ،عامل سوم تیاوت بین هزینههای تولید در م دل و قیمدتهدا در بدازار مقصدد
است ،این نکته لیاتی است ،زیرا امکان رقابت ،تثبیت لاکمیدت و امنیدت دولدت بدر مبندای
هزینههای کمتر از کشورهای درلا توسعه درصورتیکه نتوانند همزمان نظام تولید خود را با
شرایط عصر ایالعات تطبیق دهند را سل

میکند و سرانجام اینکده بده نظدر مدیرسدد تدوان

رقابت در اقتصاد جدید جهانی ،چنانکه گیته شد وابستعی زیادی به تدوان سیاسدی نهادهدای
فراملی و ملی برای هدایت راهبرد رشد کشور و یا منایق ت ت لاکمیت آنهدا داشدته باشدد.
دولتها همچنین ممکن است لمایت الزم برای توسعه تکنولوژی و آموزش نیدروی انسدانی
را فراهم آورند ،افزون بر این ،بازارهای دولتی :مانند صنایع دفداو -مخدابرات و یاراندههدا و
والدهای بدون بهره یا کمبهره دولت :مانند مراکز و پژوهش در تعیین جایعاه شرکتهدا در
رقابت جهان نقشی مهم

دارند:ولوی1394 ،
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1

جنبشهای اجتماعی جدید در تعری

چنین بیدان مدیشدوند جندبشهدای اجتمداعی

تالش یا کنش جمعی آگاهانه ای برای ایجاد تغییدرات مطلدوب و یدا جلدوگیری از بدروز
1. New social movements
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تغییرات نامطلوب اجتمداعی ،اقتصدادی ،سیاسدی و فرهنعدی اسدت و لدداقل گهعداه از
روش های فرانهادین برای نیل به اهداف خود استیاده می کنند .می توانیم بعوییم که تقریباً
در همه جوامع معاصر ،جنبش های اجتماعی از ویژگی هدای لیدات اجتمداعی و سیاسدی
م سوب میشوند :هرچند فعالیدتهدای آن هدا در جوامدع غربدی وسدیعتدر و گداهی در
کشورهای جهان سوم جنجا برانعیز است  .پس سه اصل مهم در این تعری

جای دارد

دشمن جنبش ،هویت جنبش و مد اجتماعی جنبش که با تطبیق در موضوو جهدانعردی
که امروزه به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان به جنبشی اجتماعی مبد شده ،درصورتیکه
نادیده گرفته شود خود به علل ت دید امنیت ملی مبد میشود

:مورگنتا1389 ،
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ج) نهادهای فراملي

امروزه بسیاری از اندیشمندان علم روابط بین الملل به مطالعه کاهش قددرت و امنیدت
دولدت بدده دلیدل ظهددور هنجارهدای الددزام آور بددینالمللدی پرداختدده اندد .در ایددن فراینددد،
کثرت گرایی سیاسی ،اجتمداعی و فرهنعدی در دو سدطح ملدی و بدین المللدی بدر اسدا
مثلیههای هستیشناسانه جدیدی شکل می گیرد و لوزه لاکمیت و امنیت دولتها تند
می گردد  .البته در روند جدید ،هنوز رهیافت های «قددرت م دور» ،کدارکرد خدود را دارا
می باشند ،اما میهوم قدرت ،اقتدار و امنیت کده بده لاکمیدت قدوت مدی بخشدد فراتدر از
توانایی های نظامی /دفاعی کشورها می باشد ،زیرا مثلیه های ایجاد قدرت و کس

امنیدت

نیز تکثیر یافته و با نهادهای فراملی و روندهای جدید جامعه جهانی پیوند خورده اسدت.
« در شرایط جدید قدرت ملی کشورها تابعی از قابلیتهای دروندی رفتدار آندان بدا سدایر
نهادهای فراملی ،بازیعران دولتی ،غیردولتی و فرادولتی میباشد  .در شرایط موجود قدرت
همانند بازیعران سیاست بین الملل و سیاست داخل کشورها تکثیر یافتده اسدت .درنتیجده
این فرایند ،کثرت روابط بین نیروها ایجاد گردیده و به همین دلیل جایعاه و نقش دولدت
و لاکمیت ملی و امنیت ملی ،کاهش یافته است» :متقی. 1396 ،
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درواقع مبارزه در لا رشد با لاکمیت دولت در سراسر جهان ظاهراً نشأتگرفتده از
توانایی دولت ملی در به سالمت گذشدتن از میدان امدواج یوفدانی و مهارناپدذیر قددرت
شبکههای فراملی و چالشهای هویتهای منیرد اسدت ،ظهدور جامعده ایالعداتی باعدث
جهانی شدن رسانه ها و ارتبایات الکترونیکدی و جهدانیشددن جدرائم ،تواندایی ابزارهدای
دولت ملی را در کنتر لاکمیت و لیدظ امنیدت خدود تضدعی

کدرده اسدت .از ل داظ

لاکمیت سیاسی دولت ،جامعه ایالعاتی با کاهش هزینههای ارتبایات و هماهنعی باعث
میشوند تا شبکههای غیرمتمرکز فراملی بر دیعر اشکا سازمانی برتری یابند که من ایدن
شبکه ها را در بخش نهادهای فراملی بررسی کردهام چون معتقدم این شبکه هدا بده شدکل
نهادهایی با ساختار و اصو مشخص فعالیت میکنند« .در این شبکه ها افراد بدون لضور
فیزیکی یا ساخت نهادی رسدمی بدرای اقددام مشدترم بده هدم مدرتبط مدی شدوند ،ایدن
خصوصیت جال

جامعده ایالعداتی دارای اسدتعداد تقسدیم جامعده در عدرز مرزهدای

جدیدی هستند .دولت ملی برای شناسایی این انجمن ها که اغل

به شکل فراملی و ضدد

دولتی فعالیت دارند»  ،با چالش بزرگی روبرو هسدتند ،آن هدا لقیقتداً لاکمیدت و امنیدت
دولت -ملت را در قلمرو کشور مورد تهدید قرار میدهند

:کاستلز1380 ،
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کال این مقاله جمالت مشکل دارند
 .2-2-10عوامل تحدید امنيت ملي در بُعد داخلي

الف .افزايش نقش شهروندی

مخدو ش شدن مرزهای دولت ملی در عصر ایالعاتی ،موج

مغشوش شدن تعرید

شهروندی می شود  .فقدان مواضع مشخص و آشکار برای قدرت ،به سست شددن کنتدر
اجتماعی و گسترش چالش های سیاسدی مدیانجامدد  .نداتوانی فزایندده دولدت در کنتدر
جریان هدای سدرمایه و ایجداد امنیدت اجتمداعی ،اهمیدت و موضدوعیت دولدت را بدرای
شهروندان عادی از میان می برد  .تأکید بدر نهادهدای م لدی و افدزایش نقدش شدهروندی،
فاصله میان سازوکارهای کنتر سیاسی و مدیریت مسائل جهانی را نیدز افدزایش خواهدد
داد« .به یورکلی لدوث ب ران ها ،انقالب فزاینده انتظدارات از سدوی شدهروندان ،الدراز
موقعیت شهروندی یی مبارزات یوالنی و یاقتفرسدای مردمدی ،جابدهجدایی و ت درم
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یبقاتی و باالخره لسدا تدر شددن افکدار عمدومی در مقابدل سیاسدتگدذاری عمدومی
بهصورت فزایندهای دولت ها را با بار اضافی مواجه کرده است»

:دیلم صال

ی. 1393 ،

ب .بازسازی مردمساالری

گسددترش ظهددور جامعدده ایالعدداتی و افد زایش ارتبایددات ،مددردم سدداالری و تددرویج
مشروعیت را نیز شامل شده است و بدین صورت هدم از ب عدد خدارجی و هدم از ب عدد
داخلی مشدروعیت و امنیدت دولدت هدا را در فشدار قدرار داده تدا زمینده شدکل گیدری
مردم ساالری بازسازی شده و نهادهای جامعه مدنی را فراهم سازد

:قوام53 1380 ،

توسعه

جامعه مدنی و ترویج دموکراسی درواقع عجین شده جامعه ایالعداتی اسدت .بدهمنظدور
واضح شدن مقوله مردم ساالری در عصر ایالعاتی و تأثیر آن بر لاکمیت و امنیدت بده
برخی از جنبه های آن اشاره می نماییم  .کاستلز در کتداب معدروف خدود بدا ندام «عصدر
ایالعات ،اقتصاد ،جامعده و فرهند » سده فرایندد بازسدازی مدردم سداالری در جامعده
شبکه ای را چنین بیان می دارد
جریان نخست بازآفرینی دولدت م لدی اسدت ،تکنولدوژی بده تقویدت مشدارکت در
لکومت م لی کمز میکند.
جریان دوم فرصتی که جامعه ایالعاتی برای تقویت مشارکت سیاسی و ارتباق میدان
شهروندان پدید آورده :افزایش نقش فرد  ،دسترسی مستقیم و هدم زمدان بده ایالعدات و
ارتبایات رایانهای است :مردمسداالری الکترونیدز و ایدن خدود ندوعی خودمختداری و
خروج از کنتر رسانه ها نیز م سوب میشود.
جریان سوم سیاست نمادین و بسیج سیاسی در نهضتهای غیرسیاسی چه بهصدورت
الکترونیز و چه به صورت دیعر مانند نهضت های بشردوستانه ای که از سدوی نهادهدایی
مانند عیو بین الملل ،صلح سبز ،آکسیام و  ...لمایت میشوند  ،ایدن عوامدل نیرومنددترین
عامل بسیج در «سیاست ایالعات» هستند :کاستلز. 1380 ،
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ج .نظارت و کنترل

یکی از مهم ترین مسائلی که صال نظران امروز دنیا را به خ ود مشغو داشته ،مندافع
و مضرات دسترسی به لجم غیرقابل باوری از ایالعات است ،دو دیدگاه در ایدن رابطده
وجود دارد « دیدگاه او معتقد است پیوسدتن شدهروندان بده شدبکه جهدانی ایالعدات و
ارتبایات سب
ایالعاتی مختل

ذخیره شدن ایالعات بیشتری درباره تز تز شدهروندان در باندز هدای
است و این کار امکان دولت ها و افراد موجدود را بدرای کنتدر بیشدتر

شهروندان فراهم میکند ،در این صدورت شدهروندان در یدز «جامعده نظدارتی» بده سدر
می برند  .دیدگاه دوم خدوش بینانده اسدت زیدرا پیوسدتن شدهروندان را بده شدبکه جهدانی
ایالعات و ارتبایات نوعی ورود به جامعه ایالعاتی و بهره برداری آگاهانده و آزادانده از
لجم انبوه ایالعات میداند» :کاستلز. 1380 ،
یرح دو دیدگاه که موقعیتی تناقضآمیز برای وضعیت فعلی جهان در عصدر شدبکهای
شدن ایالعات دارد از یز سو به معرفتی شدن1جامعه کمدز مدی کندد و از سدوی دیعدر
لکومت استبدادی و توتالیتر2را بدر سرنوشدت شدهروندان شدبکه ای3لداکم مدی گرداندد.
هرچند این دو روی یز سکهاند ،بدین معنی کده « جامعده ایالعداتی بدا گدردش آزادانده
ایالعات به پیدایش جامعه معرفتی» شتاب می دهد پس ابعاد نظدارت دویرفده بدر چندین
جامعهای نیز گسترش مییابد

:مساح1382 ،
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عصر ایالعاتی و ت دید امنیت ملی کشورها دو روی یز سکه اند هرچه که ابعاد آن
گسترش یافته ،لاکمیت و امنیت ملی نیز مت و می شود اگر ما از آن ت و ت ت عنوان
ت دید لاکمیت و امنیت دولت یاد می کنیم  ،درواقع منظور وارد شدن امنیت به یز فداز
جدید است و نه به یور منیی و مطلق روند نابودی لاکمیت و کاهش شدید امنیت .بازی
عصر ایالعاتی و لاکمیت ملی که وظییه غایی آن تأمین امنیت است ،یز بازی با جمدع
جبری صیر نیست بلکه یز بازی با لاصل جمع مثبت است.
1. Knowledge
2. Totaliter
3. Netizen
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در لوزه سیاسی با ظهور و گسترش نهادهای سیاسی جهانی کده بده میمندت جامعده
ایالعاتی فراهم آمده است ،ت والت چشمعیری د ر لوزه قدرت و امنیت دولتهای ملی
و ماهیت نظام رخ نموده است بهعبارتدیعر عرصههای تصمیم گیدری سیاسدی بدر فدراز
دولت های ملی در سطح جهانی رو به گسترش است ،افزایش اختیارات و اقتدار نهادهای
جهانی تا لدی نتیجه پیدایش مسائل عمده جهانی در بستر جامعه ایالعاتی مانند م دیط
زیست ،انرژی هستهای  ،آب ،جمعیت و  ...است که دیعر لاکمیتهای ملی بهخودیخود
نمیتوانند با چنین مسائل جهانی دست وپنجه نرم کنند.
درنتیجه استقال عمل سازمان های بین المللی در لوزه تصمیم گیری رو بده افدزایش
است و در مقابل استقال عمل بسیاری از دولت هدا خاصده کشدورهای درلدا توسدعه
م دود شده است .این موضوو به شکل خاص تری خود را در مقابل فرایندهای اقتصاد
جهانی جامعه ایالعاتی نشان می دهد ،پس مدی تدوان گیدت در عصدر ایالعداتی ،نظدم
مشهور به « وستیالی» لق ان صاری هر دولت -ملتی برای لکومت بر مردمانش و اداره
امور داخلی و خارجی خود بدون دخالت دیعر ان را بده زوا کشدیده

اسدتBuhalis, :

. 2003: 14
 .11تجزیه وتحليل یافته هاای مارتب

باا رونادهای تأثيرگاااری شابکه هاای

اجتماعي
متناس

با لوزه ها ی مرتبط با امنیت ملی :اجتماعی ،فرهنعی ،دفداعی ،اقتصدادی و

سیاسی که برگرفتده از نظریده مکتد

امنیتدی کوپنهداگ اسدت ،رونددهای اثرگدذاری

شددبکه هددا ی اجتمدداعی بددر آن بددا فددرز اسددتمرار شددرایط فعلددی :بدده ل دداظ قددوانین،
سیاست گذار ی و اجرا مورد بررسی قرار گرفته است .اصلی ترین روندها در لوزه های
امنیت ملی عبارت اند از
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حوزه

روندها

امنيت ملي
اجتماعي

با به کارگیری شبکههای اجتماعی جر یان آزاد ایالعات در جامعه تقویت میشود
روند گسترش شبکهها ی اجتماعی موج
روند رشد شبکههای اجتماعی موج

افزایش آسی های اجتماعی میشود

کاهش امکان کنتر و نظارت لاکمیت بر جامعه و مردم میشود

روند استیاده مردم از شبکه ها ی اجتماعی در جوامع موجد
سیاسي

افد زایش شدکاف میدان لاکمیدت و

جامعه خواهد شد
روند مصرف شبکه ها ی اجتماعی توسط مردم در جوامع موجد

نقدض اصدل لیدظ اسدتقال و

تمامیت ارضی لاکمیت خواهد شد
روند مصرف شبکهها ی اجتماعی توسط مردم در جوامع موج

کنتر ناپذیری فضدای مجدازی و

به دنبا آن شبکههای اجتماعی خواهد شد
روند رشد شبکه های اجتماعی موج
اقتصادی

کاهش نظارت و کنتر لاکمیت بر فعالیت های اقتصدادی

و مبادالت پولی خواهد شد
روند گسترش شبکه های اجتماعی موج

عددم امکدان اسدتقرار و پیدادهسدازی زیرسداختهدای

فناوریهای ایالعاتی – ارتبایاتی بومی خواهد شد
روند مصرف شبکه های اجتماعی توسط مردم در جوامع موج
فرهنگي

فرهن

خواهد شد

موج

تغییر سبز زندگی و فرهن

اثرگدذاری بدر سدبز زنددگی و

جامعه به سمت لیبرالیسم و غلبه فرهن

جهانی بر فرهند

ملی و اسالمی خواهد شد
روند گسترش شبکههای اجتماعی موج

افزایش سرعت در انتقا و کس

روند مصرف شبکه های اجتماعی توسط مردم در جوامع موج
آزادانه گروهها ی مخال
امنیتي

ایالعات و دانش میشود

فراهم شدن زمینه بدرای فعالیدت

لاکمیت خواهد شد

روند گسترش شبکه های اجتماعی توسط مردم در جوامع موج

گسترش ناامنی خواهد شد

روند فعالیت در شبکه های اجتماعی خار جی توسط مدردم در جوامدع موجد

تسدهیل دسترسدی

دشمنان به ایالعات جامعه و کاربران داخلی میشود
در بستر شبکه های اجتماعی ،فعالیت گروهها ی معارز و مخال

افزایش خواهد یافت

بهمنظور ت لیل سثاالت پرسشنامه روندهای تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی :التمدا
وقوو تأثیر و همچنین وضعیت التمالی تأثیرهایی که داشتهاند ت لیلهایی انجام گرفدت
که نتایج آن به شرح ادامه است
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ردیف

بسيار زیاد

زیاد

متوس

کم

بسيار کم

محاسبه شده

مقدار کای

آز اد ایالعات در جامعه تقویت میشود

معناداری

با به کارگیری شبکه هدای اجتمداعی جریدان

9

10

8

1

0

8/85

سطح

1

گویهها

/031

روند رشدد شدبکه هدای اجتمداعی موجد
2

کاهش امکان کنتر و نظدارت لاکمیدت بدر

9

14

4

0

1

28/28

/000

جامعه و مردم میشود.
روند استیاده مردم از شبکه های اجتماعی در
3

جوامع موج

افزایش شکاف میان لاکمیت

15

10

3

0

0

23/29

/003

و جامعه خواهد شد
روند رشد شبکههای اجتماعی موجد
4

کداهش

نظددارت و کنتددر لاکمیددت بددر فعالی دتهددای

15

10

1

2

0

14/71

/001

اقتصادی و مبادالت پولی خواهد شد
روند مصرف شبکههای اجتماعی توسدط مدردم
5

در جوامع موج

نقض اصل لیظ اسدتقال و

9

8

10

0

1

15/07

/001

تمامیت ارضی لاکمیت خواهد شد
روند مصرف شبکههای اجتماعی توسدط مدردم
6

در جوامع موج

کنتر ناپذیری فضای مجازی

3

14

7

2

2

18/78

/001

و به دنبا آن شبکههای اجتماعی خواهد شد
روند مصرف شدبکه هدای اجتمداعی توسدط
7

مردم در جوامع موج
زندگی و فرهن
موج

8

اثرگذاری بدر سدبز

خواهد شد

تغییر سبز زندگی و فرهن

به سمت لیبرالیسم و غلبه فرهن
فرهن

15

10

3

0

0

9/65

/003

جامعده
جهانی بدر

17

10

0

1

0

13/71

/002

ملی و اسالمی خواهد شد

نتيجه آزمون

فراواني مشاهدهشده

تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد
تأثیر
دارد

روند مصرف شدبکه هدای اجتمداعی توسدط
9

مردم در جوامع موج

فدراهم شددن زمینده

بددرای فعالیددت آزاداندده گددروههددای مخددال
لاکمیت خواهد شد

10

18

0

0

0

25/32

/000

تأثیر
دارد
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ردیف

بسيار زیاد

زیاد

متوس

کم

بسيار کم

محاسبه شده

مقدار کای

معناداری

سطح

گویهها

در بسددتر شددبکه هددای اجتمدداعی فعالیددت
10

گروه ها ی معارز و مخال

افزایش خواهد

10

16

1

0

1

23/14

/000

یافت
روند گسترش شبکه هدای اجتمداعی توسدط
11

مددردم در جوامددع موج د

گسددترش ندداامنی

10

9

9

0

0

26/71

/004

خواهد شد

نتيجه آزمون

فراواني مشاهدهشده

تأثیر
دارد
تأثیر
دارد

روند گسترش شبکه های اجتمداعی موجد
12

عددددم امکدددان اسدددتقرار و پیدددادهسدددازی
زیرسدداختهددای فندداوریهددای ایالعدداتی –

7

13

7

1

0

25.3

/002

تأثیر
دارد

ارتبایاتی بومی خواهد شد
روند فعالیت در شبکه های اجتماعی خارجی
13

تسددهیل

توسددط مددردم در جوامددع موجدد

دسترسددی دشددمنان بدده ایالعددات جامعدده و

9

11

8

0

0

13/32

/004

تأثیر
دارد

کاربران داخلی میشود
روند گسترش شبکه های اجتمداعی موجد
14

افزایش سرعت در انتقا و کس

ایالعدات

4

15

9

0

0

15/15

/001

و دانش میشود
15

روند گسترش شبکه های اجتمداعی موجد
افزایش آسی های اجتماعی میشود

12

13

2

0

1

24/64

/002

تأثیر
دارد
تأثیر
دارد

مطابق خروجی جدو چون سطح معناداری بدرای کلیده شداخص هدا کمتدر از میدزان
خطای  /05به دست آمده است فرز التما تأثیرگذاری شاخصهای مذکور بر امنیدت
ملی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته می شود .به منظور درم بهتر ،رونددهای ذکرشدده در
قال

نمودار میلهای بهصورت ذیل ترسیم شده است
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 .11- 1روندهای مثبت و مقوم امنیت ملي
نتیجه ارزیابی جامعده خبرگدی نشدان مدی دهدد دو روندد در یدی گسدترش مصدرف
شبکهها ی اجتماعی با شرایط و وضعیت فعلی آن مثبدت و مقدوم امنیدت ملدی اسدت کده
عبارتاند از
 با به کارگیری شدبکه هدا ی اجتمداعی جریدان آزاد ایالعدات در جامعده تقویدتمیشود.
 -روند گسترش شبکه های اجتماعی موج

افدزایش سدرعت در انتقدا و کسد

ایالعات و دانش میشود.
 .11- 2روندهای منفي و تهديدکننده امنیت ملي
مهم ترین روندهای تأثیرگذاری منیی شبکه های اجتماعی بدر امنیدت ملدی بدر اسدا
پاسخعویی خبرگان موارد ذیل هستند
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 روند گسترش شبکههای اجتماعی موج -روند رشد شبکه های اجتماعی موج

افزایش آسی های اجتماعی میشود.
کاهش امکان کنتر و نظارت لاکمیت بر

جامعه و مردم میشود.
 -روند استیاده مردم از شبکه های اجتماعی در جوامع موج

افزایش شکاف میان

لاکمیت و جامعه خواهد شد.
نقدض اصدل

 روند مصرف شبکه های اجتماعی توسط مدردم در جوامدع موجدلیظ استقال و تمامیت ارضی لاکمیت خواهد شد.

کنتدر ناپدذیری

 روند مصرف شبکه های اجتماعی توسط مردم در جوامع موجفضای مجازی و به دنبا آن شبکه های اجتماعی خواهد شد.

کداهش نظدارت و کنتدر لاکمیدت بدر

 -روند رشد شبکه های اجتماعی موجد

فعالیتهای اقتصادی و مبادالت پولی خواهد شد.
 -روند گسترش شبکه های اجتماعی موج

عددم امکدان اسدتقرار و پیداده سدازی

زیرساختهای فناوریهای ایالعاتی – ارتبایاتی بومی خواهد شد.
 روند مصرف شبکههای اجتماعی توسط مردم در جوامع موجزندگی و فرهن

خواهد شد و موج

سمت لیبرالیسم و غلبه فرهن

اثرگذاری بر سدبز

تغییدر سدبز زنددگی و فرهند

جهانی بر فرهن

ملی و اسالمی خواهد شد.

 روند مصرف شبکه های اجتماعی توسط مردم در جوامدع موجدزمینه برای فعالیت آزادانه گروههای مخال

جامعده بده
فدراهم شددن

لاکمیت خواهد شد.

 -روند گسترش شبکه های اجتماعی توسط مردم در جوامع موج

گسترش ناامنی

خواهد شد.
 روند فعالیت در شبکههای اجتماعی خدارجی توسدط مدردم در جوامدع موجدتسهیل دسترسی دشمنان به ایالعات جامعه و کاربران داخلی میشود.
 در بستر شبکه های اجتماعی فعالیت گروههای معارز و مخالیافت.

افزایش خواهد
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 .12نتيجهگيری
در عصر ایالعات ،موضووها و مس لههای متنووتری نسبت به گذشته در لوزه امنیدت ملدی
قرار میگیرند .در این عصر ،گردش آزاد ایالعات در سراسر جهان کده از راه اینترندت صدورت
میگیرد ،موضوو امنیت ایالعات را تا سطح مسائل امنیت ملی باال مدیبدرد و درنتیجده تعرید
امنیت ملی ،بسط و گسترش مییابد .درلالیکه بسیاری از کشورهای دنیدا در زمینده سداماندهی
فضای مجازی اقدامات قابل توجهی داشتهاند و قوانین و چدارچوبهدای الزم را در ایدن زمینده
فراهم کردهاند اما جمهوری اسالمی ایران در این زمینده نقدص دارد و بده همدین جهدت ،روندد
تهدیدات در لوزه امنیت ملی در این فضا با درصدهای باال در لا گسترش است.
رشد و توسعه روزافزون فضای مجازی ،تهدیددهایی کده در کندار فرصدت هدای آن
وجود دارد و رها شدن این فضا در کشور سب

شده تهدیدهای آن بدر فرصدت هدایش

پیشی بعیرد و در شرایطی هستیم که در سریع ترین زمان ممکن ،شدورای عدالی فضدای
مجازی باید سیاست گذاری کالن ارائه کند مجلس به سرعت قوانین الزم را به تصوی
برساند و قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم به سمت کنتر و کداهش آسدی هدا بدرود
چراکه در غیر این صورت قطعاً زمانی خواهد رسید که برای مهار آسی ها و زیان هایی
که از این فضا متوجه جامعه می شود ،دیر شده باشد.
نتایج آزمون نشان میدهد عمدده رونددهای موجدود  13:روندد از مجمدوو  15روندد کده
شبکههای اجتماعی با وضعیت قوانین و سیاستهای فعلی یدی مدیکنندد بده سدمت تضدعی
امنیت ملی پیش میروندد و ایدن مسد له در تمدامی لدوزههدای امنیدت ملدی شدامل فرهنعدی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و امنیتی جریان دارد .بر این اسا

راهبردهای ذیل پیشنهاد میشود

 .1توسعه و گسترش نقش آفرین ی و مشارکت سازمان های مردم نهاد در تولید م تدوا و
ایجاد خدمات و زیرساخت های شبکه های اجتماعی
 .2افزایش انعیزه و لزوم اقدام توسط مدیران در شورای عالی فضای مجازی و وزارت
ارتبایات در جهت ایجاد زمینه همکاری بدرای رفدع مواندع و تکمیدل شدبکه ملدی
ایالعات با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
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 .3تعاد بخشی به سهم پیام رسان ها ی اجتماعی در بازار از یریق مدیریت پهنای باندد
و سایر خدمات
 .4برگزاری نشست ها  ،گردهمایی ها و همایش های تخصصی برای نخبعان و مددیران
بهمنظور آگاه سازی و توجیه آن ها نسبت به روند تهدیدات شبکه های اجتماعی
 .5ترمیم و انسجام بخشی به ساختا رهای متولی فضای مجازی با تمرکز بر شدبکه هدای
اجتماعی در کشور
 .6ت قق اوامدر و منویدات مقدام معظدم رهبدری در راسدتای نوشدوندگی فرآینددهای
مدیریت شبکه های اجتماعی متناس

با شرایط و اقتضائات جدیدد :تکمیدل شدبکه

ملی ایالعات
 .7مذاکره/تعامل /رایزنی مستمر با مدیران سرویس دهنددگان و شدبکه هدای اجتمداعی
خارجی به منظور تمکین به قوانین داخلی و کاهش آسی ها
 .8اصالح و تصوی

قوانین مورد نیاز در مقابلده بدا جدرائم شدبکه هدای اجتمداعی و

لمایت از شبکه های اجتماعی داخلی
 .9تقویت و پشتیبانی شبکه های اجتماعی بومی قابل رقابت با موارد مشابه خارجی
 .10اشراف و کنتر فنی و تقویدت سدازوکارها ی نظدارتی بدر فضدای مجدازی توسدط
لاکمیت و رصد ،پایش ،بررسی دقیق و ت لیل مستمر فعالیت بازیعران لری

در

لوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
 .11ایجاد بستر مناسد

و جدامع در فضدای مجدازی در جهدت جدذب متخصصدین و

نخبعان شبکه های اجتماعی :ایجاد اشتغا و فضای کس وکدار داخلدی و ارتقداء
سطح دانش علمی و فناوری در لوزه ها ی مختل

فضای مجازی به ویژه شبکه های

اجتماعی :خودکیایی
 .12ساماندهی مصرف و عضدویت در شدبکه هدای اجتمداعی در نهادهدای لداکمیتی و
عمومی از یریق اعما قوانین و نظارت مثثر :ساماندهی اکانت ها و آی .پی و آی.
دی
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 .13برنامه ریز ی ،کنتر و برخورد هدفمند و هوشمندانه با هرگونه ابزارهای مجرمانه و
مسدودسازی آن ها در لوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی :به ویژه با فراگیر
شدن اینترنت اشیاء و فناوری های نوظهور
 .14ارتقاء وضعیت آمادگی :تاب آور ی و بازدارندگی زیرساخت های لیاتی و لسا
کشور در مقابل تهاجم سایبری و نیوذ شبکه های اجتماعی :پدافند غیرعامل فضای
مجازی کشور
 .15تقویت همه جانبه شبکه های اجتماعی بومی در جهت تولیددات فداخر و جدذاب و
واکنش سریع در مستندسازی و واکنش مناس
:نهضت مردمی تولید م توا

رسانه ا ی به عملیات روانی لرید
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فهرست منابع ومآخا
الف .منابع فارسي


آلبرتس ،دیوید و پاپ ،دانیل  ، 1385:گزیدهای از عصر ایالعات الزامات امنیت ملدی در عصدر
ایالعات ،تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی.




باستانی ،سوسن کمالی ،افسانه و صال ی ،مریم  ، 1386:سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل
بین شخصی ،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،شماره .61
بوزان ،باری  ، 1383:مردم ،دولتها و هرا  ،ترجمه پژوهشدکده مطالعدات راهبدردی ،تهدران
انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.




ترجمه لسین سلیمی ،تهران گام نو.
داوسن ،مایکل و جان بالمی فاستر  ، 1379:سدرمایهداری مجدازی و اقتصداد سیاسدی بزرگدراه
ایالعاتی ،ترجمه مهران مهاجر ،خسرو پارسا :گردآورنده  ،جامعده انیورماتیدز و سدرمایهداری،



تهران آگاه.
دیلم صال ی ،بهروز  ، 1393:ت و میهوم شهروندی در فرایندد جهدانیشددن ،فصدلنامه علدوم
سیاسی .،دوره  ،10شماره  ،29زمستان.



دیوتیام ،در دریان ریچارد ،جیمز  ، 1380:نظریه انتقادی ،پسدتمدرنیسدم ،نظریده مجدازی در
روابط بینالملل.




سلیمانیپور ،روحاهلل  ، 1389:شبکههای اجتماعی فرصتها و تهدیددها ،رهآورد ندور ،تابسدتان،
شماره 31
عبداهلل خانی ،علی  ، 1383:نظریههای امنیت مقدمهای بر یرحریزی دکترین امنیت ملی ،تهدران
انتشارات مثسسه فرهنعی مطالعات و ت قیقات بینالملل ابرار معاصر تهران.





علیمرادی ،مصطیی  ، 1389:سیر تطور شبکههای اجتماعی نعاهی به آغاز و انجدام شدبکههدای
اجتماعی ،رهآورد نور ،تابستان ،شماره .31
قاضیزاده ،علیرضا  ، 1390:تأثیر جامعه شبکهای بر فعالیدت سدازمانهدای ایالعداتی ،فصدلنامه
مطالعات راهبردی ،شماره  ،53پاییز.
قوام ،عبدالعلی  ، 1382:جهانیشدن و جهان سوم ،تهران انتشدارات دفتدر مطالعدات سیاسدی و
بینالمللی.



کاستلز ،م  ، 1380:عصر ایالعات ظهور جامعه شبکهای اقتصاد ،جامعه و فرهن  ،ترجمه ا .و.
پایا ،تهران انتشارات یرح نو.

ددددددددددددددد مقاله پژوهشی بررسی روندهای تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 435 /



کاستلز ،مانوئل  ، 1385:عصر ایالعات اقتصاد ،جامعه و فرهن  ،جلد  ،1ظهور جامعه شبکهای،
ترجمه الد علیقلیان ،افشین خاکباز ،لسن چاوشیان ،ویراسته علی پایا ،تهران یرح ندو ،چداپ
پنجم.



کاوسی ،اسماعیل و کاظمی ،لسنا  ، 1392:بررسی تأثیرات شبکههدای اجتمداعی بدر :ت کدیم
سرمایه اجتماعی ،روابط عمومی ،اردیبهشت ،شماره .86





ماند  ،رابرت  ، 1377:چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه پژوهشکده مطالعدات راهبدردی ،تهدران
پژوهشکده مطالعات راهبردی.
متقی ،ابراهیم  ، 1396:مصالبه اختصاصی نعارنده ،دانشعاه عالی دفاو ملی.
مساح ،م مدرضا  ، 1382:بررسی نظری تدأثیر ظهدور جامعده ایالعداتی بدر لاکمیدت دولدت،
دانشعاه شهید بهشتی ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،مقطع کارشناسی ارشد.



مورگنتا ،ه .ج  ، 1389:سیاست میان ملتها تالش در راه قدرت و صلح ،ح .مشدیرزاده ،تهدران
مثسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.



ولوی ،م مدرضا  ، 1394:شبکههای اجتماعی مجازی فرصتهدا و تهدیددات و ارائده العدوی
مناس  ،مطالعه گروهی ،دانشعاه عالی دفاو ملی.
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