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چکیده
بــا توجه به دغدغه دائمی دولت ها برای گرداوری و تحلیل داده های حوزه حکمرانی (داخلی و
خارجــی) ،قابلیت های بینظیر فناوری دیجیتال ،ظرفیت دولت ها را در مقیاس بی ســابقه ای
گســترش داده است .درک ابعاد این پدیده و نقش مثبت و منفی آن در حکمرانی دولت ها بسیار
حائز اهمیت اســت .حکومت هایی که دارای پایشهای اطالعاتی دقیق و همه جانبه هســتند،
تصمیم گیریها و سیاستگذاری در آنها بسیار دقیق انجام میشود .همچنین ما با جامعه شبکه
شــده و به تبع آن قدرتمندتر شده توســط اطالعات و فناوری های ارتباطی جدید مواجه ایم که
شکل حکمرانی دولت ها را بسیار متفاوت تر از گذشته نموده است و اهمیت حکمرانی اقناعی
و توجه به قدرت نرم را در سیاســت ورزی دولت ها ،دو چندان نموده است .مقاله حاضر درپی
پاســخگویی به این پرسش اساسی اســت که :فناوری های اطالعاتی ودیجیتالی چه تاثیری بر
بســط قابلیت های دولت های مدرن درگردآوری و تحلیل اطالعات داشته است؟ درپاسخ نیز
این فرضیه مطرح شــده اســت که فناوری های اطالعاتی باعث بسط ظرفیت های دولت های
مدرن قوی می شــوند و به علت اطالعاتی شــدن جامعه از یک سو و رویت پذیر شدن جامعه
برای دولت های مدرن از ســوی دیگر ،حکمرانی دولت های مدرن قوی را به ســمت استفاده
بیشتر از قدرت نرم و اقناع پیش خواهد برد .این پژوهش با روش توصیفی-اسنادی درچارچوب
نظریه قدرت نرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی :دولت مدرن ،فناوری اطالعات ،دولت قوی ،جامعه اطالعاتی ،قدرت نرم.
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گسترش روز افزون سیستم های اطالعاتی قابلیت های نوینی را در اختیار دولت ها قرار داده اند
تا بر بستر تکنولوژی دیجیتالی ،قابلیت های خود را برای گردآوری حجم عظیمی از اطالعات و
تحلیل نظام مند آنها گسترش دهند .این امکان جدید به دولت های مدرن قوی قدرت بی سابقه
ای در جهت جمع آوری و تحلیل داده های انبوه اعطا کرده است .این فناوری ها در حال حاضر
ً
تقریبا در تمامی ســطوح فعال بوده و حتی در ساحت اندیشه ورزی نیز ورود کرده اند .تحول در
نمودها و نمادهای بسیاری از عناصر متشكلة جهان اجتماعی بشر از جملة این دگرگونیهاست.
به بیان دیگر ،طی ســالیان اخیر بســیاری از مفاهیم علوم اجتماعی تحت تأثیر این عامل دچار
تحول و دگردیســی شــده اند .در این میان ،مفهوم دولت و حکمرانی نیز از حالت سنتی خارج
شده و شکلی جدید به خود گرفته است.
از دهه ی  ۸۰به این ســو با ایجاد موج جدیدی از فناوری های دیجیتالی و اطالعاتی ماهیت دولت
مدرن و حتی ماهیت سیاســت تحت تاثیر این پدیده ها قرار گرفته اســت .گسترش ظرفیت های نظارتی
و اطالعاتی دولت ها از یک ســو و شــبکه ای و اطالعاتی شدن جامعه از ســوی دیگر ،حکمرانی را به
یک مقوله سهل و ممتنع تبدیل نموده است .فناوری اطالعات و ارتباطات در پشتیبانی از اجرای قوانین،
فرایندها و رفتارهایی كه حكمرانی را تعریف میكند ،نقشی اساسی ایفا می کنند ،استفاده از این فناوری ها
به ایجاد تحول در ســاخت و وظایف دولت و حكومت منجر می شــود .حتی نوع مشارکت نیز در حال
دگرگونی اســت و به نظر می رســد دولت و به عبارتی حاكمیت ،در معرض تحولی اساسی قرار گرفته و
بار دیگر ،شــاهد شکل گیری حكمرانی مستقیم و بی واسطه كه نمونه آرمانی آن در جامعه یونان باستان
تجربه شده بود .این بار در گستره ای جهانی می باشیم(حافظنیا و دیگران.)145 :1391 ،

بنابراین با شــبکه ای شدن جامعه و به تبع آن قوی تر شــدن جامعه توسط همین فناوری ها
شــاهد تقویت ســویه های اقناعی حکمرانی و نگاه جدی تر به عرصه قدرت نرم در دولت های
مدرن می باشیم .بالعکس دولت های ضعیف که فاقد این امکان هستند برای کنترل جوامع خود
که در عصر جهانی شدن ساختاری شــبکه ای بر بستر اینترنت و فناوری های ارتباطی یافته اند
با چالشی جدی مواجهند که موجب تضعیف حاکمیت آن ها خواهد شد .بنابراین ،این پژوهش
ضمن بررســی اهمیت اطالعات و نظارت بــرای دولت های مدرن در عصر اطالعاتی شــدن
جوامع بر افزایش ظرفیت امنیتی ،خدماتی و دیپلماسی کشورها ،مفهوم دولت قوی و دولت های

ضعیف و چالش های پیش روی این جوامع را مورد بررسی قرار می دهد و در پی پاسخگویی به
این پرسش اساسی اســت که فناوری های اطالعاتی و ارتباطی چه تاثیری در افزایش قدرت نرم
دولت های مدرن دارد؟
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چارچوب نظری :نظریه قدرت نرم

قدرت از مباحث محوری علم سیاست و مورد تأمل در متون و آثار سیاسی است .این امر ،به دلیل
اهمیت عینی و ملموس قدرت در دو عرصه سیاســت داخلی و خارجی در راستای اجرای برنامه
ها ،خطی مشی ها و تحقق اهداف ملی است (جمالی .)250 :1379 ،در واقع قدرت از قابلیت
هایی چــون توانایی تضمین امنیت ،تغییر رفتار دیگران و دفع تهدید برخورداراســت(مطالعات
امنیتــی )1387 ،قدرت به معنای توانایی تاثیرگذاری بر رفتار دیگران به منظور رســیدن به نتایج
دلخواه اســت .برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار دیگران چندین راه وجود دارد .می توان آنها را با
تهدید یا اعمال قوه قهریه مجبور به انجــام کاری کرد؛ می توان با کاربرد منابع اقتصادی دیگران

فناوری های اطالعاتی و بسط ظرفیت های حکمرانی دولت های مدرن مبتنی بر اقناع و قدرت نرم
نوراله قیصری ،سعید امان کاه

در مورد بررســی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطالعاتی با مطالعه موردی ایران
بصورت پراکنده مورد بررســی قرار گرفته است که در این زمینه می توان به تالیفات به شرح زیر
اشاره نمود:
از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی  ،در دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه
تهران ( )۱۳۷۹با عنوان «نقش دولت وجامعه مدنی در فرایند توســعه در ایران در ســال  ۱۳۵۷تا
 »۱۳۷۸اشاره کرد و پایان نامه دیگر به پارادوکس های دولت تحصیلدار در ایران می پردازد که نوشته
آقای حمید قلی از دانشکده تربیت مدرس است که در سال ( )۱۳۸۰دفاع شده است و نیز پایان نامه
دیگر تحت عنوان راهبردها و راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران است که نوشته آقای
مهدی غضنفری از دانشــکده علم و صنعت ایران است که در سال ( )۱۳۸۱دفاع شده است .آنچه
این پژوهش را از ســایرین متمایز می سازد نوین بوده حوزه مورد مطالعه و اهمیت موضوع فناوری
اطالعاتی در بسط ظرفیت دولت های مدرن می باشد و اهمیت قدرت نرم را بخوبی در اطالعاتی
شدن جوامع و سیاستگذاری های دولت های مدرن نشان می دهد.
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را وادار بــه تبعیــت کرد یا اینکه با بهــره گیری از مولفه های نرم افزاری قــدرت آنها را جذب و
ً
با خود همراه کرد( .)Nye, 2004ســابقا در مطالعه و تحلیل قدرت ،معموال عناصر محســوس
قدرت(قدرت ســخت) را به عنوان ارکان اصلی قدرت یک کشــور در نظر می گرفتند(Yazhi,
 )2001: 117اما تحوالت جریان ساز عرصه جهانی پس از پایان جنگ سرد سبب اقبال روز افزون
بازیگران کوچک و بزرگ به کاربرد قدرت نرم جهت تحمیل اراده به یکدیگر شده است .ابعاد نرم
افرازی قدرت ،اصطالحی است که از دیدگاه جوزف نای نظریه پرداز آمریکایی در زمینه ضرورت
بهره گیری ایاالت متحده از منابع قدرت نرم گرفته شده است .مفهوم قدرت نرم را می توان در آثار
هانس جی مورگنتا ،کلوس کنور و رای کالین پیگیری کرد(.)Gill&Huang, 2006
مفهوم قدرت نرم را اولین بار جوزف نای در سال  1990میالدی در نشریه آتالنتیک مطرح نمود (Nye,

 .)1990نای اعتقاد دارد که قدرت ،مانند آب و هواســت ،همه به آن مربوط هستند و درباره آن صحبت می
کنند ،اما عده کمی آن را درک می کنند ( )Nye, 2002: 9او ،موفقیت در سیاســت های جهانی را مستلزم
استفاده از قدرت نرم به همراه قدرت سخت می داند .نای این تعریف از قدرت را مبنای کار خویش قرار داده
اســت :قدرت ،توانایی ترغیب دیگران برای انجام آنچه شما می خواهید ،می باشد .نای ،اطالعات را وجه
بارز قرن اخیر می داند .از نظر او در عصر اطالعات کشــورهایی صاحب قدرت هســتند که فرهنگ و ایده
های مسلط آن ها به هنجارهای جهانی تبدیل شده باشد .بدین ترتیب فرهنگ ،سیاست های مقبول داخلی و
خارجی و در اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی به مثابه مؤلفه های شکل جدید قدرت (قدرت نرم) به حساب
می آیند؛ همچنین او اعتقاد دارد عواملی مانند انســجام ملی ،فرهنگ جهان شمول و نهادهای بین المللی
تحت تأثیر تحوالت جهانی ،اهمیت مضاعفی یافته اند(عسگری.)64 :1389 ،

در دیــدگاه نای ،قدرت نرم ،برای ترغیب طرف مقابل به انجام رفتار دلخواه ســه راه پاداش،
جذب و اقناع وجود دارد .از نظر نای ،قدرت نرم توان یک کشور برای دستیابی اهدافش از طریق
جذابیت و نه اجبار یا تنبیه می باشــد .این جذابیت از فرهنگ ،ایده های سیاسی و سیاست های
یک کشور ناشی می گردد ،به خصوص زمانی که سیاست های یک کشور در نگاه دیگران مشروع
به نظر برســد ،قدرت نرم اعمال شده است (  .)Nye, 2004او سه مهارت را در اعمال قدرت نرم
ضروری می داند :نخســتین مهارت ،هوش هیجانی است که به معنای توانایی کنترل احساسات
و اســتفاده از آنها در ارتباط با دیگران می باشد .دوم ،ایجاد تصویری از آینده که دیگران را جذب
نماید و ســوم ،مهارت های ارتباطی است که شامل مهارت های بیانی؛ همچنین توانایی استفاده

تعریف مفاهیم

فناوری های اطالعاتی :فناوری اطالعات شامل همه ی ابزارها و روش هایی است که اطالعات
را دریافت ،ذخیره ،پردازش و مبادله می کنند و مورد اســتفاده قرار می دهند(علیدوستی و شیخ
شعاعی)105 :1385 ،
ظرفیت های حکمرانی :ظرفیت حاکمیت عبارت اســت از شایســتگی هــا و منابعی که
در اختیار حاکمیت اســت که قدرت اعمال حکمرانی را به دســت می دهــد .مفهوم (ظرفیت
حاکمیت) زمانی در ادبیات بین المللی رشــته مدیریت دولتی شکل گرفت که از سویی به دنبال
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از وسایل ارتباطی غیر کالمی می باشد ( .)2008 ,Nyeقدرت نرم ناظر بر ابعاد فرهنگی ،روانی
و اطالعاتی اســت .در این نوع قدرت ،به جای تصرف و تسلط سرزمینها و یا دولتها ،تصرف
«ذهن»ها و "قلب«ها مد نظر قرار می گیرد .و از این طریق ،یعنی با تســلط بر ذهن و قلب افراد
یک جامعه میتوان آنان را به اقناع رســاند .به ســادگی روشن است که ابزارهای رسیدن به چنین
هدفی در اولویت اول ،رسانه های فرهنگی و اطالعاتی است.
بنابرایــن ،قدرت نرم از طریق تولید و توزیع آموزههــا و ارزشهای خاص و جذاب ،بنیانهای
ارزشــی و ارکان حمایتی ،کشــور متخاصم را هدف قرار داده و آن را در راســتای وضعیت مطلوب
ً
خویش تغییر میدهد  .اینگونه تغییرات معموال از زیرســاختهای ارزشــی و شبکههای تولید و
ً
توزیعاندیشهها و هنجارها ،خصوصا حوزههای آموزشی ،فرهنگی و رسانهای آغاز میشود .قدرت
نرم ،محصول و برآیند تصویر سازی مثبت ،ارائه چهره موجه از خود ،کسب اعتبار در افکار عمومی
داخلی و جهانی ،قدرت تأثیر گذاری غیر مســتقیم توأم با رضایت بردیگران میباشد .به طوری که
امروزه ،این قرائت از قدرت در مقابل قدرت ســخت ،قدرت نظامی و تسلیحاتی که به نحوی توأم
با اجبار و خشــونتهای فیزیکی اســت به کار میرود .بنابراین میتوان گفت :قدرت نرم ،توانایی
شــکلدهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است؛ در حالی که چهره زمخت و
سخت قدرت از نوع وادار و اجبار کردن است .جوزف نای بر این عقیده است که :قدرت نرم ،توجه
ویژهای به اشغال فضای ذهنی کشــور دیگر از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی ،یک کشور به
قدرت نرم دســت مییابد که بتواند «اطالعات و دانایی»را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد
اختالف به کار گیرد و اختالفات را به گونهای ترسیم کند که از آنها امتیاز گیرد (نای.)10 :1387 ،
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توســعه اقتصادی و کوچک سازی دولت ،فشارها برای بازاری سازی خدمات و امورات عمومی
افزایش یافت و بخشــی از حوزه اقتدار و ظرفیت حاکیــت به بخش خصوصی واگذار گردید ،از
ســویی دیگر در جریان توسعه سیاسی و اجتماعی بخش سوم جامعه فعال شدندو با شکل گیری
احزاب ،سمن ها و رســانه های متنوع و متعدد قسمت دیگری از ظرفیت حاکمیت به این بخش
واگذار شــد .ونهایتا به دنبال روند توسعه ،با ترویج حکمرانی خوب ،سازمان های بین المللی و
جهانی با اعمال حکمرانی از آن ســوی مرزها و پذیرش حاکمیت های ملی برای تبعیت از آنها،
بخش دیگری از ظرفیت حکمرانی ملی واگذار شد.مجموعا سه گروه ظرفیت سیاسی ،تحلیلی و
عملیاتی حدود اقتدار قدرت مانور حکمرانی یک حاکمیت را تشــکیل می دهند که هریک را می
توان در سطوح فردی ،سازمانی و ملی در نظر گرفت(ابراهیم پور و الیکی)17 :1395 ،
دولت مدرن :دولت مدرن ،دولتی اســت که از یک ســری ویژگیها ،معیارهــا و الزامات برخوردار
اســــت که نظریه دولت مدرن را از نظریه های دیگر دولت همچون دولت مطلقه متمایز میکند .عموما
در این بخش تئوریک ،یک برداشــت تجویزی نســبت به دولت مدرن وجود دارد و اکثر دولتها در جهان
میکوشند که ساختار خود را همانند این دولت مدرن سازند(مطالعات بنیادین حکومتی)26 :1395 ،

اقناع :اقناع یکی از زیرمجموعه های ارتباطات اســت و معموال به عنــوان فرایندی ارتباطی برای
تاثیرگذاری بر دیگران تعریف می شود .پیام اقناعی دارای نقطه نظر یا رفتاری مطلوب برای گیرنده است تا
وی آن را به صورت داوطلبانه پذیرا شود ،ویکتوریا اداتل و جون کییل( )1982اقناع را چنین تعریف کرده
اند ":یک فرایند تعاملی پیچیده و مداوم که در آن فرستنده و گیرنده به وسیله نمادهای شفاهی و غیرشفاهی،
به یکدیگر وصل هستند و اقناع گر سعی می کند از طریق آن بر اقناع شونده تاثیر بگذارد تا وی ادارکش را
بسط یا تغییر داده و در نتیجه در حالت یا رفتارش تغییر ایجاد شود"(جاوت و اودانل)61 :1390 ،
قدرت نرم :عبارست از توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران ،این توانایی می تواند در دو جهت یکی
تقویت عزم و اراده ملی در راستای تامین امنیت ملی نظام و دوم در راستای گسترش و صدور اراده نظام با
تایید افکارعمومی در یک محیط خاص ،منطقه ای و بین المللی بکار گرفته شود(رهپیک.)106 :1378 ،

ت مدرن
اهمیت اطالعات و نظارت برای دول 

مشــخصه ای که در عصر حاضر اهمیت ویژه ای یافته اســت نظم و انتظام یافتگی اســت .این
نظم یافتگی در قالب نهادهای اجتماعی تحقق می یابند .در واقع زندگی جوامع نوین از تســلط

1. Giddens Anthony

فناوری های اطالعاتی و بسط ظرفیت های حکمرانی دولت های مدرن مبتنی بر اقناع و قدرت نرم
نوراله قیصری ،سعید امان کاه

طبیعت به ســمت ســازمان یافتگی توســط نهادهای پیچیده اجتماعی در حرکت است .عنصر
مهم و اساســی در سازمان یافتگی ،داشــتن اطالعات از مردم و نظارت بر آن هاست و دولت به
عنوان مهمترین نهاد انتظام بخش محور جمع آوری و تحلیل این اطالعات میباشــد .اطالعات
بــرای تمامی دولتها حتی دولتهای ما قبل مدرن دارای اهمیت فراوانی بوده اســت .امروزه
اطالعــات برای دولتهــای مدرن اهمیت ویژه تری یافته اســت .در واقــع وظیفه مهم دولت
ســازماندهی بخش مهمی از زندگی اجتماع است .نکته بدیهی اینجاست که برای سازماندهی
احتیاج به اطالعات و نظارت وجود دارد(وبســتر .)94 :1389 ،اینکه اطالعات برای دولتها
حائز اهمیت است فقط مربوط به دولت مدرن نیست بلکه همه انواع دولتها برای سازماندهی
احتیاج به اطالعات و نظارت بر محدوده تحت کنترل خود داشتهاند.
مطلبی که گیدنز بر روی آن تأکید دارد ،اهمیت خاص اطالعات و نظارت در دولتهای ملی
است .زیرا در دولت های ملی اهمیت شناخت اتباع و اعضا بسیار بیش از گذشته حس میشود و
حکومت در محدوده سرزمینی احتیاج بیشتری به نظارت بر اتباع خود دارد .آنتونی گیدنز 1جزو آن
دسته از نظریه پردازنی است که عنوان میکند جوامع مدرن از همان آغاز جوامع اطالعاتی بودهاند.
گیدنــز بیان می کند که مفهومی بنیادی وجود دارد که با آن تمامی دولتها جوامع اطالعاتی بودند
چرا که این نسل از نیروی دولتی به طور انعکاسی کاربرد گردآوری ذخیره و کنترل اطالعات را برای
اهداف مدیریت مســلم فرض میکند اما در دولت ملی با وحــدت مدیریت منحصر به فرد او در
نهایت درجه این پدیده بعدی بسیار باالتر از هر زمان دیگر رسیده است(گیدنز.)178 :1985 ،
گیدنــز عنصر اصلی مدرنیته و فرق آن با جامعه ســنتی را تغییــر در صورت های اجتماعی
جدید و یا به عبارت دقیق تر شکل گیری نهاد های جدید اجتماعی تلقی میکند و عنوان میکند
"برخی از صورتهای اجتماعی مدرن در دوران های تاریخی ســنتی و قدیم به هیچ وجه وجود
نداشه است مانند شکل نظم سیاسی که در قالب دولت ملی است (گیدنز .)15 :1385 ،در واقع
نقطه تمایز بین ســنت و مدرنیته برای گیدنز همین نهاد های جدید است که همه زندگی انسانها
را فرا گرفته است و نقطه شروع این تغییر نهادی را صنعتی شدن میداند(گیدنز .)55 :1398 ،او
برای مدرنیته چهار بعد اساسی در نظر میگیرد که شامل صنعت گرایی ،سرمایه داری ،نظارت و
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قدرت نظامی اســت(گیدنز .)72 :1384 ،در این میان نقش فناوری در تقویت خصلت نظارت
دولت مدرن بسیار حائز اهمیت بوده است .پدیده ی سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر فناوریهای
جدید دیجیتال از یک ســو موجب گســترش جامعه اطالعاتی شدهاست و از سوی دیگر دولت
مــدرن را مجهز به جمع آوری ،ذخیره ســازی و تحلیل اطالعات به طور وســیع تر و دقیق تر از
گذشته نســبت به اتباع و سرزمین خود و حتی سایر دولت ها ســاخته است .فناوریهای نوین
در قالب سیســتمهای اطالعاتی خصلت نظارتی و اطالعاتــی دولتهای مدرن را بیش از پیش
تقویت نموده و ظرفیتهای شگرفی در این زمینه برای دولتهای مدرن ایجاد نمودهاست.

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در شکل گیری عصر اطالعات

همان گونه که آلوین تافلر 1در کتاب« موج ســوم» بیان کرده اســت تغییرات اساســی تمدنی ،
اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ را به  3موج می توان تقسیم نمود .او عنوان می کند که پس از
ســال  2010بشر وارد عصر دیگری از تکامل تمدن خود می شود که عده ای از آن تحت عنوان
موج چهارم یاد میکنند .موج اول عصر کشــاورزی اســت .موج دوم انقالب صنعتی بود که با
اختراعاتی نظیر ماشــین بخار ،برق ،راه آهن ،تلفن ،رادیو ،تلویزیون و ...باعث ایجاد تغییرات
مهم و گســتردهای در حوزه زیست اجتماعی و نهاد های شـ�کل دهنده آن شد .موج سوم عصر
فراصنعتی یا عصر الکترونیک یا عصر اطالعات نام گرفت .عصری که بر پایه رایانه و شبکههای
رایانهای و اینترنت شــکل گرفته اســت( .تافلــر 193 :1380 ،تا  .)195با رشــد فناوریهای
اطالعاتی و سیستم های اطالعاتی مبتنی بر فناوریهای جدید ارتباطی شکل جدیدی از سامان
اجتماعی و سیاسی شکل گرفت که از آن می توان به موج چهارم یا عصر مجازی یاد کرد .امروزه
با شــروع میل به سوی مجازی شدن محدودیتهای زمانی و مکانی از بین میروند به شکلی که
ترکیبی از فنــاوری و اطالعات به وجود میآید و واژههای مثل پــول ،اقتصاد ،دولت ،تجارت،
خدمات ،آموزش و ...با پسوندی به نام مجازی شنیده خواهند شد(جاللی.)1373 ،
اختالفات زیادی بین اندیشمندان در بازتاب و ویژگی های این نماد مشترک وجود دارد.در میان
نظریات مختلف میتوان به این مباحث به صورت تیتر وار اشاره کرد :نظریه "جامعه پسا صنعتی" که

1. Toffier Alvin

نقش فناوری اطالعات در بسط ظرفیت های دولت مدرن

نقش فناوریهای اطالعاتی در بسط ظرفیتهای سیاستگذاری و تصمیم گیری در دولت مدرن

یکی از کارویژه های اصلی دولت ها سیاســتگذاری در مورد مســایل مختلف اجتماعی اســت.
تصمیم گیری جز مهمی از سیاستگذاری محسوب می شود .این کار در جوامع مدرن پیچیده تر از

فناوری های اطالعاتی و بسط ظرفیت های حکمرانی دولت های مدرن مبتنی بر اقناع و قدرت نرم
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بر اطالعات تأکیدی ویژه دارد .افکار آنتونی گیدنز درباره "دولت ملی و خشــونت" که در آن نقش
اطالعات گردآوری شده را به منظور اعمال نظارت برجسته میکند .دیدگاههای "هربرت شیلر "درباره
نیاز سرمایه داری پیشرفته به اطالعات و دستکاری آن .بحث "یورگن هابرماس" که "حوزه عمومی"
و همراه با آن دسترســی اطالعات را در حال زوال میبیند .این نظر که ما از جامعه "فوردیستی " به"
پسا فوردیستی" در حال گذاریم یعنی جامعهای که برای پیشرفت و توسعه متکی به اطالعات است.
نظر"ژان بودریار "و دیگر طرفداران "پسامدرنیسم" که به "انفجار نشانه ها" در دوران مدرن توجه جدی
نشان میدهند .و دیدگاه" مانوئل کاستلز" درباره "شهر اطالعاتی"(وبستر.)4 :1389 ،
تحوالتی که در حــوزه فناوریهای اطالعاتی و هم چنین سیســتمهای اطالعاتی مبتنی بر
کامپیوتر صورت گرفته ،جمع آوری ،ذخیره ســازی ،پردازش و تحلیل اطالعات و ارسال آن را از
حالت محدود به حالت گســترده و انبوه تبدیل نموده اســت .در زیر سایه این تحوالت نهادهای
اجتماعی دچار تغییرات اساســی شــده اند و مفاهیم جدیدی در حوزههای مختلف اجتماعی و
سیاســی پدید آمده است که منجر به انقالب در ســاحت فردی و اجتماعی انسان عصر حاضر
گردیده است .این تغییرات دو سویهی بســیار مهم دارند .سویه اجتماعی که در آن سیستم های
اطالعاتی و ارتباطی باعث به وجود آمدن مفهوم" زندگی شبکه ای" شده اند به طوری که حضور
ً
فناوری اطالعات باعث انتشــار تقریبا کنترل ناپذیر اطالعــات و دانش در پیکره جامعه گردیده
اســت و از سوی دیگر باعث تحول در ســازمان ها و تبع آن بزرگترین سازمان یعنی دولت شده
و شــکل جدیدی از صورتبندی ســخت افزاری و نرم افزاری ســازمانی را بوجود آورده است.
ســازمان هایی که باید جوامع اطالعاتی شده را اداره کنند و خود مبتنی بر سیستمهای اطالعاتی
پیشرفته برای تصمیمگیری و سیاستگذاری؛ اجرا و رصد بازخورد سیاستهای اتخاذ شده باشند.
میزان قدرت و گســتره حاکمیت دولت در حال حاضر ارتباط مستقیمی با بکارگیری سیستمهای
اطالعاتی مبتنی بر فناوری های دیجیتال دارد.
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گذشته به نظر می رسد زیرا قدرت دولت ها با نتایج تصمیم گیری ها تعیین میگردد .تصمیمگیری
یکی از مباحث پایهای اســت که در سطوح مختلف سیاســت گذاری مورد استفاده قرار میگیرد.
یک موضوع از زمانی که هنوز چیزی بیشــتر از یک دغدغه نیســت تا زمانی که به یک مشــکل یا
معضل تبدیل و نیازمند سیاستگذاری می شود و تا مرحله وضع و اجرای یک سیاست در معرض
تصمیمگیریهــای مکرر قرار می گیرد .اگر تصمیمگیری را در تعریفی ســاده ،فرآیندی بدانیم که
به کمک آن تالش می شــود تا راه حلی برای یک مســئله پیدا شود ( )Stoneمیتوانیم آن را جزئی
جدانشدنی از سیاستگذاری بدانیم .سیاستگذاری عمومی ،کلیتی از فرآیندهای تصمیمی است
که به کمک آن یک دولت تصمیم می گیرد به مســئله یا مالحظهای بپردازد با نپردازد (شــافریتز)
(ملک محمدی .)33 :1399 ،برای تصمیم گیری فرایند های متفاوتی مطرح شده است.در تحلیل
فرایند تصمیم گیری " هربرت سایمون "1چهار مرحله را پیشبینی کرده است که تحقق هر کدام از
آنها مستلزم دستیابی به اطالعات مطلوب است این مراحل عبارتند از:
 )1مرحله فعالیت هوشمندانه
 )2مرحله فعالیت طراحی
 )3مرحله فعالیت انتخاب
 )4مرحله فعالیت ارزیابی (محمودی 60 :1391 ،و )61

این مسئله بر فرض محدودیت اطالعات انسانی بنا شده است و تصمیم گیری و سیاستگذاری
را با یک تناقض مواجه می کند .از ســویی بحث از محدودیت های انسان در گرداوری و ذخیره
ســازی و به خصوص تحلیل اطالعات مطرح اســت از ســویی دیگر در دنیای کنونی به وسیله
فناوری های اطالعاتی با انبوهــی از دادهها در مورد یک پدیده مواجهیم که به صورت عکس به
بحران تصمیم گیری به علت تورم اطالعات تبدیل میشود .اینجاست که سیستمهای اطالعاتی
از انواع تصمیمات مدیران پشــتیبانی می کند و به آن ها کمــک میکند که بهترین تصمیمات را
در کمترین زمان ممکن اتخاذ کنند .این سیســتم ها مــی توانند از پایین ترین ردههای ممکن در
حــوزه جمع آوری تا باالترین تصمیمات و تحلیل ها به صورت نیمه هوشــمند و هوشــمند در
دســترس مدیران و سیاســتگذاران قرار گیرند و پیچیدگی های تورم اطالعاتی را رفع نمایند .هر

)1. Herbert Alexander Simon(1916-2001

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در بسط ظرفیتهای امنیتی دولت مدرن
دولت ملی مســئول تأمین امنیت اتباع خود در حیطه ســرزمینی و حتی فرا سرزمینی است که
شــامل دو بعد داخلی و خارجی است .در بعد داخلی حفظ امنیت در ابتدا به توانایی تشخیص
تهدیدات بالقوه و بالفعل نیازمند اســت .دولت ها باید بتوانند تشــخیص دهند با چه مخالفانی
و در چه ســطح تهدیدی مواجه هســتند .برای این کار محتاج به سیستم های اطالعاتی پیچیده
و مبتنی بر فناوری های اطالعاتی روز هســتند .دولت مدرن با حساســیت نشان دادن به تهاجم
داخلی میلی قوی برای جســتجوی شورشگران دارد(وبســتر .)113 :1389 ،هر چه دسترسی
دولت ها به اطالعات امنیتی دقیق تر باشد ،تصمیمات امنیتی کارامدتر اتخاذ می شود.
یکی دیگر از کارویژه های مهم دولت مدرن حفظ تمامیت ارضی اســت .در واقع پیش نیاز
شــکل گیری دولت های مدرن آمادگی برای جنگ و توانایی دفاع از مرزهای ســرزمینی است.
همانطور که گیدنز اشــاره می کند رابطه ای عمیق بین دولت ملی و جنگ وجود دارد و به عبارت
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چــه اطالعات در مورد موضوع تصمیم دقیق تر و جامع تر باشــد تصمیم گیری نیز از کیفیت و
ضمانت اجرایی باالتری برخوردار اســت گرچه اطالعات در مراحل اجرا و بازخورد تصمیمات
اتخاذ شده نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
امروزه سیستمهای اطالعاتی فناوری پایه توانستهاند پارادوکس کمبود اطالعات و انبوه اطالعات
را در سیاســتگذاری مرتفع سازند و باعث شده اند که از انبوه دادهها آن مواردی که مد نظر سیاست
گذاران است جمع آوری ،ذخیره سازی و تحلیل شود و به هر کدام از نهادها بنا به موقعیت گزارش
داده شود .یکی از ویژگیهای خاص سیستمهای حرفهای توانایی آنها در استدالل دادن ،مهارت ها
و اطالعات الزم ذخیره شده در پایگاه اطالعاتی و قابل قبول بودن این اطالعات برای تصمیم گیری
اســت .این رایانه ها طوری برنامه ریزی شــدهاندکه می تواند اطالعات را بر پایه مرحله جستجو و
تطابق دادن تفســیر و ترجمه کنند .اطالعات استخراج شده در ترکیبی به نام موتور استنباطی عمل
میکنند و از آن نتایج افراد تازه کار به عنوان نظریه و پیشــنهاد اســتفاده میکنند .در طول سالهای
گذشته فناوری سیستم های حرفه ای به طرز موفقیت آمیزی در بسیاری از شرکتها و موسسات و
هم چنین دولت های دور دنیا برای شناســایی و حل مسائل و مشکالت مربوط و کمک به تصمیم
گیری به آنها به کار می رود(توربان،رینر،پاتر.)409 :1391 ،
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بهتر دولت های ملی در شرایط جنگی بوجود آمده اند و حد و مرز های خود را تعیین نموده اند.
(همان 106:و .)107در جهان مدرن جنگ ها نیز مدرن شده اند .شاید بتوان گفت پیشرفته ترین
فناوری ها ،فناوری های دفاعی اند و با پیشــرفت صنعتــی و تکنولوژی گره خورده اند .در عصر
اطالعات محور اصلی جنــگ نیز اطالعات و فناوری های اطالعاتی شــده اند .برتری نظامی
آمریکا در بیش از پنج دهه گذشته مرهون توانایی استثنایی این کشور در تبدیل ابداعات فناورانه و
توان صنعتی اش به مزیت های موثر میدان جنگ بوده است(اسکینر.)53 :1384 ،
رابرت اســکیلز 1در کتاب جنگ آینده می نویسد :هنری فورد و هاینس گودریان آلمانی هرگز
یکدیگر را ندیدند ولــی این ژنرال آلمانی بارها از ابداع فورد برای رســیدن به پیروزی در میدان
جنگ استفاده کرد .به همین ترتیب تاریخ سرانجام جنگجویی را خلق خواهد کرد که از فرصت
های به وجود آمده توسط بیل گیتس و انقالبی که با نام او عجین است حداکثر استفاده را خواهد
کرد (اســکیلز .)25 :1384 ،در واقع جنگ در عصر اطالعات ماهیت جدیدی مبتنی بر سیستم
های اطالعاتی با فناوریهای پیشرفته پیدا کرده است .پروفسور جان اریکسون 2مسئله مهم را با
صراحت چنین بیان میکند :عملیات نظامی مدرن با ســاح سر و کار ندارند .آنها با اطالعات،
دســتور و نظارت ســرکار دارند .اطالعات کارها را انجام میدهد .اطالعات سالحها را شلیک
میکند .اطالعات به دیگران می گوید که به کجا بروند .شــبکه عالئم مهم ترین چیز است .اگر
میخواهید دنیا را خلع سالح کنید آن را از دست کامپیوترها نجات دهید (وبستر.)109 :1389 ،
نقطه کانونی جنگ های نوین سیســتم های اطالعاتی مبتنی بر فناوری های ارتباطاتی می باشند
که نقشی تعیین کننده در امنیت دولت ها ایفا میکنند.
نقش فناوری های اطالعات و ارتباطات در بسط ظرفیت های خدماتی دولت مدرن
از قرن بیستم اســتفاده گسترده از فناوری درون دستگاه های دولتی کشورهای متعددی در زمینه
هایی چون ارتباطات ،سیستمهای اداری ،جمع آوری و ذخیره داده ،امنیت و نظارت و همچنین
توزیع اطالعات وجود داشته است و از این رو میتوان گفت که دولت الکترونیک مفهوم جدیدی
نیســت اما صنعت همزمان اطالعات ظرفیتهای بیسابقه و قابلیتهای متنوع و متکثری را در
1. Robert J Skinner
2. Johan Ericsson
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اختیار دولت و ســازمان های دولتی گذاشــته و و ایده های متعددی درباره ایجاد ادارات مدرن
برای ارائه خدمات دولتی مطرح شــده است(عاملی .)35 :1396 ،دولت الکترونیک به عنوان
آخرین نســخه دولت مدرن ،دستگاه حکومت خود را مجهز به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
نموده و در حکمرانی شــکلی اطالعاتی و مبتنی بر داده به خود گرفته است .چنین دولتی چه در
خصوص نظارت بر اتباع و چه در خصوص خدمات و وظایفی که در قبال آن ها بر عهده دارد به
شدت مبتنی بر سیستم های اطالعاتی عمل میکند.
در دولت الکترونیک بســیاری از فعالیت ها مانند اخذ مجوزها ،ثبت اسناد و امالک ،صدور
گواهی نامههای مختلف و ...به صورت برخط انجام میپذیرد .دولتها و حکومتها با به کارگیری
( )ICTدر اقدامات و فعالیتهای خود خدمات و کاالهای عمومی را به شکل بهتر و مناسبتر به
َ
ملتهای خویش عرضه مینمایند .با این روش نه تنها دولت میتواند به شکل مناسبتری اعمال
َ
تصدی گری و اعمال حاکمیتی خود را ِاعمال کند بلکه ضمن تعامل بهتر با مردم خود مفاهیمی چون
شــهروند ،حقوق شهروندی ،حاکمیت دولتی  ،مردمساالری را نیز تعاریف جدیدی به خود گرفته
اند .اینک حکومت ها با بهرهگیری از آی ســی تی دولتی به شکل الکترونیکی را راه اندازی نموده و
خدمات اداری ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی ،تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی ،آموزشی و
حتی نظامی خود را با کمترین تردد و جابجایی فیزیکی انسان ها و امکانات جامعه و بدون استفاده
از کاغذ و با افزایش بهرهوری و بهبود خدمات و ارتقای ســطح اطالعات به شهروندان ،شرکت ها،
مؤسسات ،تجار،کســبه و حتی کارکنان خود ارائه مینمایند(قاضی زاده فرد .)52 :1387 ،دولت
الکترونیک در دهههای اخیر بخصوص در کشــور های پیشرفته عمومیت پیدا کرده است که دالیل
متعددی را برای این امر می توان ذکر کرد ازجمله:
الف)تکامل دولت ها در پاسخ به عصر اطالعات
ب)تقاضای زیاد شهروندان
ج)مشارکت بیشتر شهروندان
د)بهتر و سریعتر بودن دولت الکترونیک برای همگان به خصوص در تعامالت دولت با شهروندان
در گزارش ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی او.ای.ســی.دی 1عوامــل ظهور دولت
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نقش فناوری های اطالعاتی در بسط ظرفیت های دیپلماسی دولت های مدرن
یکی از دستاورد های مهم فناوری های دیجیتال در عصر ارتباطات مجموعه ای از سیستم های
ســخت افزاری و نرم افزاری است که بر بســتر اینترنت یک شبکه مجازی ارتباطی را به وجود
آورده است.که باعث بوجود آمدن یک منبع قدرت جدید برای دولت ها شده است .دیگر مرزها
برای انتقال پیام مانعی محســوب نمی شــوند و این موضوع باعث شکل گیری نوع جدیدی از
دیپلماســی گردیده که به سوی عامه مردم گرایش دارد و در ابتدا تحت عنوان دیپلماسی عمومی
 1نامیده می شــد که در این اواخر مبتنی بر پیشرفت های فناوری های ارتباطی عمومی عناوینی
مانند دیپلماســی سایبری 2برای آن مطرح شــده اســت .با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و
پیدایش بازیگران غیر دولتی شــیوه جدید دیپلماسی مطرح شد که بیشتر به سوی تودهها و عامه
مردم گرایش داشت محققان این جریان جدید اطالعات را به عنوان تبلیغات ارتباطات سیاسی
اقناعی و به تازگی دیپلماســی علمی به رسمیت شــناخته اند یکی از مهمترین ویژگیهای این
شکل جدید اطالعات اهمیتی بود که برای افکار عمومی قائل بودند(موالنا)30 :1387 ،
پیشــرفت فناوری و ایجاد اینترنت منجر به شکلگیری شاخهای از دیپلماسی عمومی موسوم
به سایبر دیپلماسی گردید که از ویژگیهای آن انتشار اخبار و اطالعات از طریق رسانههای برخط
اســت این امر روابط بین دولتها را که پیشــتر توســط دیپلمات ها انجام می گرفت به روابطی
چندجانبه تبدیل کرده است نتیجه این وضعیت آن است که بیشترین تالش دستگاه دیپلماسی هر
کشور معطوف به برقراری روابط با ملتها از طریق رسانه ها و در فضای مجازی گردیده است از
سوی دیگر کارکنان رسانه ها و بازیگران غیردولتی با نفوذ به افشاگری میپردازند و با انگیزه جلب
افکار عمومی در مسائل دخالت میکند(طباطبایی و همکاران)123 :1395 ،
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چالش حاکمیت دولت های مدرن در عصر اطالعات
فــن آوری های اطالعاتی لزوما باعث تقویت حاکمیت دولت هــای مدرن و یا به عبارت دیگر
دولت های ملی نمی شــوند و مواجه ی دولت های ملی با این پدیده یکســان نتیجه یکســانی
نداشته است  .به اعتقاد کاستلز 1تنوع شیوههای ارتباطی و به هم پوستن همه رسانهها در یک متن
گسترده دیجیتالی و چند رسانهای و امکانپذیری کنترل امواج ماهواره ها و ارتباطات کامپیوتری
باعث شده اند تمامی جنبه های ســنتی نظارت دفاعی در جهت مسدود کردن مرزهای سیاسی
و فرهنگی بســیار تضعیف گردد .به اعتقاد وی جهانی شدن رسانهها و ارتباطات الکترونیک به
مثابه ملیت زدایی و دولت زدایی از اطالعات اســت و این روند ها تفکیک ناپذیرند به شدت بر
اقتدار سیاسی دولتهای ملی میتواند آسیب وارد کند(.کاستلز ،جلد 309 :1380 ،2و.)313
این اعتقاد فقط مختص کاستلز نیست بلکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند در فرایند جهانی
شــدن فشارهای داخلی و خارجی باعث تضعیف حکومت های ملی خواهد شد .درباره تحول
مفهوم حاکمیت ملی در دوران حاضر دیدگاه های مختلفی در حوزه نظریات روابط بین الملل
وجود دارد.از جمله دو دیدگاه مهم این حوزه
 .1دیدگاه رئالیستی ها
 .2دیدگاه لیبرالیست ها
رئالیست ها معتقدند که اصل حاکمیت در نظام بینالمللی رو به نابودی نیست بلکه شکل و نوع آن
در حال تحول است و در این زمینه می توان به اتحادیه های اروپایی اشاره کرد که به جای حاکمیت
های ضعیف یک حاکمیت قوی تحت عنوان ایاالت متحده اروپا در حال ظهور است اما لیبرالها
نظری مغایر با این دیدگاه دارند و معتقدند که تضعیف حاکمیت های ملی در جهان معاصر در حال
وقوع اســت همچنین مدعی اند که با رشد حقوق مالکانه از سوی شرکتها  ،نهاد ها و اشخاص
اصل حاکمیت رو به ضعف نهاده و در طوالنی مدت رو به نابودی اســت(بدیعی و حســینی نصر
آبادی )168 :1391 ،اما به نوعی هم لیبرال ها بخشی از حقیقت را عنوان می کنند و هم رئالیست
ها .عصر اطالعات و فناوری های ارتباطی و اطالعاتی از ســویی باعث تضعیف حاکمیت برخی
از دولت های ملی و از سوی دیگر موجب تقویت برخی دیگر می شود .عکس العمل دولت ها در
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مواجهه با عصر اطالعات به قوت و ضعف خود آن دولت ها بستگی خواهد داشت.
جوامع به علت گستردگی فناوری های اطالعاتی به جوامع شبکه ای تبدیل شده و یا می شوند
و در واقع قــدرت آن ها در مقابل دولت افزایش پیدا می کند .دولت های ضعیف در مقابل جامعه
قدرتمند شــده به وســیله اطالعات و فناوری های ارتباطی روز بــه روز ضعیف تر می گردند و به
سوی نابودی حاکمیت ملی حرکت می کنند .اما دولت های قوی و مجهز به فناوری های پیشرفته
اطالعاتی در صورت بکارگیری هوشمندانه ی این فناوری ها در جهت سیاست های اقناعی به سوی
تقویت و بسط هرچه بیشتر حاکمیت ملی و حتی بین المللی خود حرکت خواهند کرد .برای بررسی
این مدعا الزم است در ابتدا مفهوم دولت قوی و دولت ضعیف را مورد بررسی قرار دهیم.

دولت قوی و دولت ضعیف

قــوت و ضعف دولت ها در توانمندی تحقق کارکردهای اصلی خود نمایان می شــود .هر قدر
دولت در تصمیم گیری و اجرای سیاســت های خود اســتقالل و توانمندی باالتری داشته باشد
قوی تر و هرگاه این استقالل و توانمندی کمتر باشد دولت به سمت ضعف حرکت می کند .این
بحث را می توان به خوبی در نظریه ژول میگدال 1یافت .نظریه او بر الگوی تعامل جامعه و دولت
قرار دارد .میگدال دولت را یک سازمان اجتماعی میان سایر سازمان های اجتماعی موجود می
داند و از ســویی دیگر جامعه را نیز آمیزه ای از سازمان های اجتماعی متنوع در نظر می گیرد که
می تواند شامل خانواده ،قبایل ،نهاد های مدنی ،سازمان ها و غیره باشد()Migdal, 1988: 28
هر یک از این ســازمان هــای اجتماعی قوانین و باورهــای خود را تولید و انتشــار می دهد و این
افراد هســتند که از بیــن آن ها انتخاب می کنند و از هر یک از آن ها پیــروی می نمایند .این انتخاب بر
اساس برآورده کردن نیازهای روحی و روانی افراد ،که میگدال آن را"استراتژی بقا  -برنامه عمل و عقیده"
مینامد ،انجام می شود( .)Migdal, 1988: 27در تسلیم شدن افراد به قوانین سازمان ،سوی دیگری نیز
وجود دارد که میگدال آن را "کنترل اجتماعی" توسط سازمان ها نام گذاری می کند .این کنترل اجتماعی
میزان قدرت نفوذ ســازمان های اجتماعــی را نمایان می کند که می تواند در طیفــی از اجبار تا اقناع و
مشروعیت قرار گیرد)(.Migdal, 1988: 22دولت به عنوان یک سازمان اجتماعی مشغول بازی با همین

1. Migdal Joel S

قواعد برای ایجاد کنترل اجتماعی بیشــتر و پذیرش قواعد و رویه های خود از ســوی افراد است و در این
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مسیر با سایر ســازمان های اجتماعی در ستیز و یا تعامل است( .)Migdal, 1988: 22این نکته اصلی
الگوی تعامل دولت-جامعه میگدال است .یعنی دولت و سازمانهای اجتماعی بهطور مداوم برای کنترل
اجتماعی رقابت میکنند .اقتدار قالب تعیین کننده پیروز این میدان است.

1. Hobbes Thomas
2.Weber Max
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ً
معموال رابطه دولت و جامعه با ســلطه یکی بر دیگری مشخص نمیشود ،گرچه این امر در
ً
شــرایط خاصی رخ میدهد (مثال تســلط دولت در رژیمهای توتالیتر) .در حقیقت ،هر دو نهاد
بر یکدیگر تأثیــر میگذارند .قابلیتهای دولتی "ظرفیتهایی برای نفوذ به جامعه ،تنظیم روابط
اجتماعی ،اســتخراج منابع و اختصاص یا استفاده از منابع به روشهای معین را شامل میشود.
دولتهای قدرتمند آنهایی هســتند که تواناییهای باالیی در انجام این کارها دارند ،در حالی که
دولتهــای ضعیف در رده پایین این طیف قابلیتها قرار دارنــد" ( )Migdal, 1988: 4-5تمایز
دولت قوی و دولت ضعیف بر اساس شاخص سطح تحقق عینی حق حاکمیت دولت در معنای
وبری تعریف می شود .مطابق تعریف کالسیک توماس هابز 1و بعدها ماکس 2وبر عنصر معرف
و مقوم دولت مدرن انحصار کاربرد مشــروع زور توســط یک گروه در یک محدوده ســرزمینی
با مرزهای مشــخص دانسته شده اســت بر بستر تحقق حاکمیت اســت که امکان شکلگیری
امنیت ،تضمین حقوق مالکیت ،آموزش عمومی و نظایر آن در جوامع مدرن ممکن شــده است
(کاظمی.)713 :1394 ،
در آن سوی دولت جامعه قرار دارد که آن نیز به جامعه قوی و ضعیف تقسیم می شود .هرچه
جامعه در مقابل دولت از اســتقالل و نفوذ ناپذیری بیشتری برخوردار باشد جامعه قوی و هرچه
مطیع تر و نفوذپذیر تر در مقابل سیاســت های دولت باشد ضعیف تر است .جامعه قوی را می
توان با دو رویکرد منفی و مثبت شناســایی کرد .جامعه مدنی مبتنی بر نهادهای اجتماعی مدرن
رویکــرد مثبت آن و جوامع قبیله ای ،نفوذ ناپذیر و پراکنده رویکرد منفی جامعه را به نمایش می
گذارند .جامعه قوی منفی در یک تعریف این گونه بیان می شود ،ویژگیهای چون وجود شکاف
های متنوع اجتماعی گروهبندی های به شــدت متعارض وجود همبســتگی های درون گروهی
شدید در متن جامعه هویت های قبیلهای  ،قومی ،محلی و عدم شکلگیری و تثبیت هویت ملی
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و در نهایت تمایل به حفظ خودمختاری منطقهای و محلی در چنین برداشــتی قویبودن جوامع
جهان ســومی به عنوان یک ویژگی منفی مفهومی بســیار متفاوت با مفهوم جامعه مدنی قوی به
عنوان پشتوانه تعهد دموکراسیهای پایدار دارد(کاظمی)715 : 1394 ،

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

چالش حاکمیت دولتهای ضعیف در عصر اطالعات
دولت ها در عصر اطالعات از دو ســو با تهدید ضعیف شــدن حاکمیت ملی مواجه اند از یک
ســو جریان اطالعات در حوزه ملی و ســرزمینی خود و از سوی دیگر جریان اطالعات جهانی
شــده و فرا سرزمینی مجهز شــدن جوامع خودبســنده و قوی به فناوری های ارتباطی و فرایند
جهانی شدن که فناوری های اطالعاتی آن را تسریع نموده است دو روی یک سکه اند که موجب
تضعیف حاکمیت های ملــی به خصوص تضعیف حاکمیت ملــی در دولتهای ضعیف می
گردند .واقعیت این اســت که انقالب اطالعات ساختارهای قدرت را به شدت تحت فشار خود
قرار داده اســت در این فضا اعمال حاکمیت یا قدرت کشور برای جلوگیری از دخالت دیگران
در امور داخلی به سرعت در حال تضعیف است به طوری که امروز هیچ فرد کشوری نمیتواند
مانع ورود جریان اطالعات به مرزهای داخلی شود به این ترتیب فضای مجازی و شبکه مجازی
اینترنــت به دلیل ماهیت عملکرد فراملی و نیز قابلیــت برقراری ارتباط و جابجایی اطالعات و
داده هــا در مقیاس جهانی به اتصال کاربران سراســر جهان صرف نظر از ملیت قومیت مذهب
ً
نژاد زبان و جز اینها عمال در تعارض با منافع حکومت ها و کشور ها و دولت های ملی قرار می
گیرد (بدیعی 157 :1391،و.)168
این چالش به خصوص برای دولت های ضعیف که از قابلیت های نوین مبتنی بر سیستم های
اطالعاتی و ارتباطی نیزکم بهره هستند و به حاکمیتی سنتی و غیر مشروع دارند کامال جدی به نظر
میرســد .اعتماد نقطه اساســی پیوند جامعه به دولت است و کافی است در جامعه شبکه ای شده
و مبتنی بر اینترنت این اعتماد فرو بریزد .در این صورت جامعه اطالعاتی شــده مبتنی بر اســاس
اینترنت و مجموعه نرم افزار های اینترنتی فضایی جدید برای ایجاد همبستگی و ابراز مخالفت دارد
که دولت تسلطی بر آن نخواهد داشــت .در این اوضاع شبکه های اجتماعی اینترنتی یک فضای
خودمختاری تشــکیل داده اند .این شبکهها فضای خودمختاری هستند که تا اندازه زیادی خارج
از کنترل حکومت ها و شرکت ها عمل می کنند .حکومت ها و شرکت هایی که در سراسر تاریخ
به انحصاری کردن کانال های ارتباط به مثابه شــالوده قدرتشان پرداختند(کاستلز.)10 :1394 ،

بسط ظرفیت حاکمیت دولتهای قوی مبتنی بر قدرت نرم توسط فناوریهای اطالعاتی و چالش

های آن

همانطور که گفته شد دولت های قوی دولت هایی هستند که در تصمیم گیری و اجرای سیاست
های خود از اســتقالل و توانمندی باالیی در مقابل ســازمان های اجتماعی دیگر برخوردارند.
این دولت ها نه تنها از قابلیت مسلط شدن بر فناوری های جدید بهره می برند بلکه خود نیز در
خلق چنین فناوری هایی پیشرو هستند و از آن ها برای بسط ظرفیت های حاکمیت خود نهایت
استفاده را می کنند(.کاظمی 1398 :جزوه) دولت های قوی به نوعی خود عامل و سیاست گذار
پیشــرفت های فناوری های نوین ارتباطی اند و حتی بر شرکت های خصوصی که در حوزه این
فناوری ها پیشــرو هســتند نظارت می کنند .این فناوری ها باعث گسترش هر چه بیشتر نظارت
دولت های قوی بر اتباع خود می شوند.
به نظر می رسد شیوه اعمال حاکمیت در دولت های مدرن قوی که به فناوری های اطالعاتی
جدید مجهزاند در حال تغییر اســت .این دولت ها به علت برخورداری از اطالعات گســترده و
دقیق از جامع خویــش و حتی جامعه جهانی به فرصتی تاریخی و بی بدیل برای حکمرانی نرم
و اقناعی دســت پیدا کرده اند .اطالعات گسترده و چند وجهی منبعی عظیم برای کنترل  ،جهت

فناوری های اطالعاتی و بسط ظرفیت های حکمرانی دولت های مدرن مبتنی بر اقناع و قدرت نرم
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در دولت هایی که مشــروعیت خود را از دست داده اند شبکه ای شدن جامعه به ایجاد تنش های
اجتماعی منجر می شود که حاکمیت دولت ها را از درون مورد تهدید قرار می دهد.
به نظر می رسد بیشتر از اینکه کلیت دولت ملی در عصر اطالعات مورد تهدید قرار گیرد این
دولت های ضعیف هســتند که با چالش مواجه می شوند .دولت های ضعیفی که از مشروعیت
کافی نیز برخوردار نیســتند و در جهان کنونی شبکه ای شده توسط اینترنت و فناوری های نوین
اطالعاتــی در معرض تضعیف حاکمیت و حتی اضمحالل قرار دارند .این تهدید برای این تیپ
از دولت ها فقط از ســمت جامعه خود آن ها نیســت بلکه می تواند از سوی دولت های دیگر و
گردش اطالعات جهانی شــده بر بســتر فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی صورت گیرد.
دولت هایی که با جامعه و محیط جهانی شــبکه ای شــده و اطالعاتی شده مواجه اند و قابلیت
کافی برای فهم ،مواجهه و پاسخگویی به نیاز های جدید جامعه خود و جامعه جهانی را ندارند.
اما سوال اینجاست که آیا دولت های قوی نیز با چنین بحرانی مواجه می شوند؟
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دهی و اقناع افکار عمومی در اختیار دولت های مجهز به فناوری های اطالعاتی قرار داده است.
1
دولت ها جهت پیشبرد و تامین منافع ملی و جهانی راهی جز استفاده از یک سیستم سایبرنتیک
برای کنترل سیســتم ها از طریق کنتــرل اطالعات و احتراز از حرکت مبتنــی بر قدرت و تاکید
بر اطالعــات و ارتباطات آزاد و رفتار انعطاف پذیر در تعامل بــا جامعه های مدنی باقی نمانده
است(جهانگیر)94 :1386 ،
مــا در حال گذار به نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطالعات هســتم که در دولت های قوی
در حال شکل گیری است .در واقع این فناوری ها فرصتی بی نظیر در اختیار دولت های قوی برای
نظارت و شناخت به زوایای پنهان فکری،گرایشی و رفتاری اتباع تحت حاکمیت قرارداده است که
این عامل مهمی در ایجاد انگیزه در دولت ها برای کســب مشروعیت از طریق سیاستگذاری ها و
تصمیمات اقناعی و نرم در مواجهه با جامعه ایجاد کرده است .شیوه جدید حکومتداری از رهگذر
ترکیب آلیاژگونه "قدرت ،فناوری و روان" اســت (ستاری .)697-679 ،1394 :بنابراین در عصر
اطالعات که فناوری های اطالعاتی موتور پیشرانه آن محسوب می شوند ،حکمرانی بر جوامع شبکه
ای شده چالشی است که موجب تضعیف و یا اضمحالل دولت های ضعیف می گردد و از سوی
دیگر همین چالش موجب بازآفرینی نسل جدیدی از دولت های مدرن مشروعیت خواه با رویکرد
های اقناعی و نرم با حکمرانی مبتنی بر داده و اطالعات گردیده اســت که توانسته اند ظرفیت های
حکمرانی خود را بر اساس فناوری های نوین اطالعاتی گسترش دهند .بدون زیرساختهای برنامه
ریزی و خط مشی ارتباطی کشورهای از نظر صنعتی کمتر توسعه یافته برای مهار کاربردهای منابع
در موقعیت ضعیف قرار دارد و به شــدت تحت تأثیر شرکت های بین المللی خصوصی هستند که
دستور کار آنها با اهداف توسعه ملی کشورهای مزبور تفاوت دارد .از سوی دیگر چنین کشورهایی
با درجه باالیی از منابع طبیعی و انسانی از راهبردهای ملی با دقت طراحی شده برای برنامه ریزی و
خط مشی ارتباطی می توانند نظارت قدرتمندی را بر عوامل اقتصادی سیاسی فرهنگی و فناورانه و
قانونی موثر بر توسعه اعمال کنند( .موالنا.)314 :1387 ،
البته الزم به ذکر اســت که همین فناوری هــا موجب ایجاد تهدیدات جدیدی بر علیه دولت
های مدرن قوی نیز گردیده اند.تهدیداتی مانند:

1. Cybernetics

نتیجه گیری

در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی بودیم که گسترش فناوری های اطالعاتی
و ارتباطی چه تاثیری در بســط ظرفیت های سیاســتگذاری ،دیپلماتیک و...دولت های مدرن
داشته است و چه چالش هایی را پیش روی دولتهای مدرن گذاشته است و در پاسخ به این سوال
این فرضیه را مطرح کردیم که در عصر اطالعاتی شــدن جوامع یکی از ابزارهای افزایش قدرت
نرم کشورهای بسط ظرفیت های ارتباطی و اظالعاتی می باشد .همه نظام های سیاسی از دولت
های ســنتی تا دولت های مدرن مکلف به اتخاذ تصمیم و اجرای تصمیمات خود بوده اند فارغ
از اینکه این تصمیمات با چه فرایندی گرفته می شدند و چگونه اجرا می شدند ،باید اذعان کرد
که در تمام این مراحل نظام های سیاســی به دنبال یافتــن اطالعات مفید در خصوص موضوع
تصمیمات خود بوده اند .اما در جوامع مدرن که سازمان یافتگی به یکی از وجوه مهم افتراق آن
با جوامع ســنتی تبدیل شده است احتیاج به نظارت و داشتن اطالعات برای دولت های مدرنی
که بر این جوامع حکمرانی می کنند بســیار مهم تر از گذشــته به چشم می خورد و به بیانی می
توان گفت که اطالعات بخشــی از ماهیت دولت های مدرن تبدیل گشته است و این دولت ها
را به دولت های اطالعاتی تبدیل نموده است.
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•افزایش خطر تروریسم سایبری و گروه های تبهکار سایبری
•جنگ سایبری و دزدی اطالعات توسط دولت ها رقیب یا دشمن
•تقویت مخالفان سیاسی و شبکه ای شدن آن ها با استفاده از این فناوری ها .
•چالش های تصمیم گیری در حوزه های مختلف به علت تورم اطالعات.
•وابســتگی بیش از حد ارتش این کشــورها به این فناوری ها در مقابل دشمنان سنتی که
خود باعث به وجود آمدن چالش های نامتقارن در جنگ خواهد شــد و ممکن اســت
دشمنان را به موازنه های نامتقارن برساند .
•نارضایتی اتباع از نظارت دولت ها می گردد
هر یک از این چالش ها قابلیت تبدیل شــدن به تهدیدات جدی علیه هر یک از دولت های
مدرن قوی را دارا می باشند و در صورت عدم آمادگی دولت ها می توانند منجر به سقوط قدرت
حاکمیت آن ها گردند.
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در حال حاضر این فناوری ها با تبدیل کردن جوامع به جوامع شــبکه ای باعث خودمختاری و
هرچه قدرتمند تر شدن آن ها گشته است و حکمرانی را در عصر اطالعات پیچیده تر نموده است.
رشــد فناوری های اطالعاتی در بستر انواع سیستم های اطالعاتی از سوی دیگر باعث گردیده که
دولت های مدرن در صورت توجه و استفاده کارامد از آن ها بتوانند ظرفیت های گرداوری و تحلیل
اطالعات را در خود گسترش داده و از این طریق نظارت و خدمات خود را بسط دهند .این استفاده
در حال حاضر به گونه ای است که شاهد شکل گیری ساختارهای جدید در آژانس های اطالعاتی
،تشکیل ارتش ها و ســاح های اطالعات محور ،شکل گیری دیپلماسی سایبری و تصمیم گیری
های پشتیبانی شده توسط سیستم های اطالعاتی هوشمند در دولت های مدرن می باشیم.
اما همه دولت های مدرن قادر به بســط ظرفیت های خود از این طریق نمی باشــند .دولت
های ضعیفی که نمی توانند از این ظرفیت ها اســتفاده کنند در مقابل جوامع شــبکه ای قدرتمند
شده خود به سمت اضمحالل و بی ثباتی حرکت می کنند در سوی دیگر دولت های قوی که قادر
به اســتفاده گسترده از این سیستم ها و فناوری ها می شوند در صورت مدیریت کارامد می توانند
ظرفیت های نظارتی و خدماتی خود را گســترش داده و حاکمیت خــود را از این طریق تقویت
نمایند .نکته اساسی این است که شکل حکمرانی به علت وجود جوامع اطالعاتی و قدرتمند تر
شدن آن ها به سمت تقویت و توجه بیشتر به مشروعیت و اقناع در حرکت است و به نظر می رسد
دولت های قوی با اســتفاده از اطالعات وسیع از اتباع خود و حتی اتباع سایر دولت ها و تحلیل
های هوشمند مبتنی بر سیستم های اطالعاتی فناوری محور ،قادر به درک این پیچیدگی ها و در
نهایت اتخاذ تصمیماتی می شوند که قابلیت اقناعی بیشتری دارند.
چالش هایی نیز دولت مدرن قوی را تهدید می کند که برگرفته از همین فناوری های اطالعاتی
و ارتباطی اســت .ازجمله ســرقت اطالعات توسط دولت های رقیب یا اســتفاده تروریسم بین
المللــی از این فناوری ها و همپنین پدیده ای به نام جنگ ســایبری و غیره .با این حال نمی توان
اهمیت سیســتم های اطالعاتی مبتنی بر فناوری های جدید را در امر اداره و بســط ظرفیت های
دولت ها نادیده و یا کم ارزش جلوه داد .الزم اســت در رشته علوم سیاسی که به مطالعه دولت
می پردازد نقش سیســتم های اطالعاتــی فناوری پایه و اهمیت آن بر روی بســط ظرفیت های
پررنگ تر دنبال شــود و در معادله قدرت متغیر سیســتم های اطالعاتی فنــاوری پایه را به طور
جدی لحاظ نماید.
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