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بازيگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جديد تهديدات    

امنيت بين المللی   

*
دكتر بهرام سرمست1

     
چكيده                                                                                                                        

در اين مقاله سه فرضيه رقيب برای بررسی و سنجش طرح می شوند:
فرض بر اين است كه در دگرگونی امنيت بين المللی، بازيگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جديدی 
موثر هستند و سنجش ميزان و نحوه تاثير گذاری اين متغير ها می تواند درك و فهم ما را از تحول مفهوم 

امنيت بين المللی در عصر جهانی شدن تسهيل نمايد.
فرضيه اول اينست كه شركتهای چند مليتی، نهادها و سازمانهای بين المللی، سازمانهای غيردولتی 

منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازيگران جديد در عرصه بين المللی محسوب ميشوند. 
شركت های چند مليتی در بسط ابعاد اقتصادی امنيت موثرند، نهادها و سازمانهای بين المللی در قالب 

اقدامات جمعی و در فرايند دمكراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنيت بين المللی كمك می نمايند 
و سازمانهای غير دولتی و افراد نيز به عوامل سياسی و اجتماعی و زيست محيطی امنيت بيش از دولتها 

توجه می نمايند.
فرضيه دوم اينست كه هر چند بطور سنتی تهديد امنيت بين المللی تنها از طريق توسل به زور و تهديد 

* دانش آموخته دكتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران. 
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نظامی و بكارگيری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اكنون دايره تهديدات امنيتی، ابعاد 
عمدتًا غير نظامی يافته است و از آن جمله می توان به تهديدات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و زيست 

محيطی اشاره كرد.
عالوه بر اينها حمالت تروريستی و تهديدات ديجيتالی )تروريسم مجازی( از اهميت ويژه ای در تحول 

مفهوم امنيت بين المللی برخوردار گشته اند.
فرضيه سوم اينست كه گسترش سالحهای كشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بيولوژيكی 
و شيميايی نه تنها موجب افزايش ضريب امنيتی كشورها و امنيت بين المللی نگرديده اند بلكه عماًل موجب 
تهديدات جدی برای امنيت بين المللی گشته اند ميزان تاثير اين سالحها بر تحول امنيت بين المللی زمانی 
بهتر شناخته می شود كه مطالعه دقيقی از دارندگان و توليد كنندگان سالحهای كشتار جمعی، توان تخريب 

فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب كننده اين سالحها صورت گيرد.
مروری بر يافته های فرضيه های فوق نشان می دهد باوجود تنوع و تعدد بازيگران، گسترش سالحهای 
كشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جديد برای تهديدات امنيت بين المللی، جنگ به عنوان ابزار سياسی در 
مناسبات كشور ها افول پيدا كرده است، افزايش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل ميان كشورها 
حركت بسوی صلح دمكراتيك را به عنوان يك راهبرد امنيتی جايگزين، اجتناب ناپذيری ساخته است به 
تبع آن مطالعات امنيتی براساس رويكرد سنتی و واقع گرايانه اهميت خود را ازدست داده است مطالعات 
امنيتی جديد بر اساس مكتب كپنهاك امنيت را نه در قالب رويكرد نظامی و راهبردی بلكه در قالب مباحث 

امنيت اقتصادی، امنيت زيست محيطی، امنيت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می كنند.
 

 كليد واژه ها
المللی،  بين  المللی، سازمانهای  بين  امنيت  تهديدات  المللی، سالحهای كشتار جمعی،  بين  بازيگران 

سازمانهای بين المللی غيردولتی، شركت هايی چند مليتی، تروريسم، تروريسم مجازی، جهانی شدن. 

 الف. بازيگران جديد بين المللی
متفاوتی  عاليق  و  منافع  دارای  كه  است  متعدد  بازيگران  تعارض  و  تعامل  عرصه  بين المللی  عرصه 
هستند. در نگرش سنتی به روابط بين الملل دولت ها بازيگران اصلی روابط بين الملل محسوب می شوند. در 
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انديشه واقع گرايی به جز دولت ملی جايی برای بازيگران ديگر وجود ندارد. در اين تفكر تعارض و تعامل 
اراده دولت ها هستند.)1(  و  منافع  از  بازتابی  نيز  بين المللی  ميان دولت های ملی است و حتا سازمان های 
ظهور بازيگران جديد در عرصه بين المللی به معنای وجود منافع و عاليق متعدد و احتماال متعارض بيشتر 
است. طبق ارزيابی ريچارد منزباخ و همكارانش در دهه 1970 كه هنوز جهانی شدن چندان گسترده نبود 
بين  بين المللی منحصرا  فعاليت های  از يك سوم كليه  "بيش  بود،  برخوردار نشده  اخير  فزاينده  از رشد  و 
بازيگران غيردولتی مثل شركت های چندمليتی و سازمان های تروريستی صورت می گيرد. بعالوه، بيش از 
بازيگران غيردولتی و دولت های ملی تشكيل می دهد.")2(  را تعامالت  بين المللی  50% كليه فعاليت های 
اين روند در سال های بعد ابعاد وسيع تری يافت. اقتصاد اهميت و  نقش برجسته ای در روابط بين الملل پيدا 
كرد و شركت های چند مليتی به عنوان بازيگران اصلی اين حوزه نفوذ بيشتری در سياست بين الملل يافتند. 
اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در دوره پس از فروپاشی بلوك شرق فضای فراخ تری برای فعاليت های آنها فراهم 
آورد. ابعاد نرم قدرت در دوره پس از جنگ سرد اهميت بيشتری پيدا كرد. با اين حال، اين پرسش همچنان 
مطرح است كه بازيگران غيردولتی در تحول مفهوم امنيت چقدر موثر بودند؟ نگاهی اجمالی به حوزه نفوذ 
و فعاليت اين بازيگران بين المللی ما را در شناخت ميزان و چگونگی تاثيرگذاری آنها در دگرگونی مفهوم 

امنيت بين المللی  كمك خواهد كرد.
 شركت های چندمليتی، نهادها و سازمان های بين المللی، سازمان های غيردولتی منطقه ای و جهانی و 
افراد از جمله بازيگران جديد در عرصه بين المللی محسوب می شوند كه احتمال می رود در تحول مفهوم 

امنيت موثر باشند. در زير به تك تك اين بازيگران و نقش آنها در امنيت پرداخته می شود. 

 شركت های چندمليتی
شركت های چندمليتی به آن دسته از شركت ها يا موسسات سرمايه گذاری اطالق می شود كه دست 
كم مالكيت آنها در اختيار دو كشور باشد، در دو كشور به توليد كاال و ارائه خدمات بپردازند، مديريت آن به 
صورت تركيبی از سوی دو كشور اعمال شود، و راهبرد سرمايه ای و سودآوری فراملی و جهانی داشته باشد. 
هر چند صاحب نظران در اين مورد اتفاق نظر ندارند اما وجود هر كدام از آنها معياری برای شناخت اين نوع 
شركت ها می باشد.)3( اين شركت ها معموال دارای سرمايه و درآمدهای بزرگی هستند كه در مواردی از 
سرمايه بسياری از كشورها بيشتر می باشد. شركت های چندمليتی بازيگری قدرتمند در روابط بين الملل و 
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اقتصادهای منطقه ای هستند و قدرت گيری آنها از ابعاد گوناگون روندی فزاينده به خود گرفته است. 
تحول در شركت های چند مليتی در سه مرحله روی داده است. مرحله نخست، مرحله گسترش صادرات 
العمل شركت های چند مليتی در مرحله نخست گسترش صادرات به كشورهای ديگر بود.  است. دستور 
در اين مرحله آنها به صادركننده محصوالت و كاالهای توليدی تبديل شدند. در مرحله دوم  آنها برای 
دور زدن تعرفه های گمركی و سهميه بندی ها با احداث نمايندگی و شركت های مونتاژ كننده در كشورهای 
مقصد قطعات را به آنها صادر و در آنجا مونتاژ می كردند. اكنون الگوی صادراتی خود را بر فن آوری های 
جديد متمركز كرده اند و امتياز آن را به كشورهای ديگر صادر می كنند. امتياز معموال بسيار گران است و 
نيازی به سرمايه گذاری ندارد، اما شركت مادر عمال كنترل چندانی بر نحوه استفاده از اين امتياز ندارد. در 
مرحله سوم شركت های چند مليتی يك تقسيم كار چندمليتی را به صورت شبكه ای تجربه می كنند. مراحل 
مختلف طراحی، تحقيق و توسعه، سازماندهی، توليد، بازاريابی، امور مالی و ستادی در كشورهای مختلف 
صورت می گيرد. شركت بايد برای هر يك از اين مراحل عمليات، مكان مناسبی را پيدا كند. در اين مرحله 
شركت های چند مليتی به سرمايه گذاری مستقيم و شبكه ای روی می آورند.)4( به دليل توانمندی های 
اين شركت ها و تحوالت كه در عرصه سياست و اقتصاد بين المللی در دوره اخير روی داده است، نقش و 
تاثيرگذاری اين شركت ها در جامعه جهانی افزايش يافته است كه در زير به برخی از ابعاد قدرت فزاينده آنها 

در سياست بين الملل اشاره می شود. 

توانمندی شركت های برتر چند مليتی
در مورد قدرت و نفوذ شركت های چند مليتی در جهان همين كفايت می كند كه از 100 اقتصاد برتر 
جهان، با توجه به ميزان توليد ناخالص داخلی و ميزان فروش، 51 اقتصاد به شركت های چند مليتی تعلق 
دارد. فروش 200 شركت برتر چندمليتی رشدی سريع تر از رشد اقتصاد جهانی دارند. اين 200 شركت بين 
سال های 1983 تا 1999 نقش خود را از 25% در توليد جهانی به 27/5% افزايش داده اند. فروش ساالنه 
اين شركت ها از فروش مجموع همه كشورهای غير از 10 اقتصاد برتر جهان بيشتر است. درآمد اين 200 
شركت چندمليتی برتر جهان از درآمد 1/2 ميليارد نفر جمعيت جهان كه 24% كل جمعيت جهان را شامل 
تنها  اما  اختيار دارند،  را در  اقتصاد جهانی  از فعايت  اين شركت ها %27/5  بيشتر است. هر چند  می شود، 
0/78% جمعيت نيروی كار جهانی را بكار می گيرند. هر چند بين سال های 1983 تا 1999 سوددهی اين 
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شركت ها 362/4 درصد رشد داشته است، اما نرخ رشد اشتغال در آنها تنها 14/4 درصد بوده است. از اين 
200 شركت چندمليتی برتر جهان 82 مورد ) 41% از كل ( در آمريكا قرار دارند و ژاپن با 41 مورد در مرحله 
دوم قرار دارد. كشورهای آلمان با 20 شركت و فرانسه با 17 شركت در رتبه های بعدی قراردارند. در بين 
سال های 1983 تا 1999 سهم بخش خدمات در ميان فعاليت های 200 شركت چندمليتی برتر از %33/8 

به 46/7% افزايش يافت كه عموما در بخش های مالی و ارتباطاتی بودند.)5( 

جدول رتبه بندی 200 شركت چندمليتی
198319951999

 تعدادكشور

شركت

 فروش

)ميليارد$(

  از%

200

 تعداد

شركت

 فروش

)ميليارد$(

  از%

200

 تعداد

شركت

 فروش

)ميليارد$(

  از%

200

901370/647/4591994/628823267/239/3آمريكا
37635/222582760/838/7412034/424/5ژاپن
13158/35/522715/31020948/311/4آلمان
13137/54/822579/28/117613/77/4فرانسه

16230/5813364/95/111439/15/3انگلستان
483/12/96209/42/97/5313/23/8هلند

220/30/77170/62/46212/92/6سوئيس
467/32/34124/81/84169/22ايتاليا

536/21/3488/71/25140/91/7كره ج.

Source: Fortune, 1984, 1996, and 2000. 

نگاهی به پراكندگی جغرافيايی شركت های چندمليتی نشان می دهد كه نزديك به همه آنها در آمريكای 
شمالی، اروپا، و دو كشور آسيايی ژاپن و كره جنوبی قرار دارند. در سال های اخير چند شركت چينی، هندی و 
برزيلی نيز به جمع آنها پيوسته اند. اما دايره فعاليت آنها حدودا سراسر جهان را پوشش می دهد. بنابراين اگر 
معيار مالكيت در مورد شركت های چند مليتی در نظر گرفته شود، اين شركت ها اغلب در اختيار چند كشور 
فعاليت  اساسا در سراسر جهان  فعاليت، شركت های چندمليتی  بر اساس معيار حوزه  اما  پيشرفته هستند؛ 
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دارند. آنها مرزهای ملی را در می نوردند و سرمايه، نيروی كار، فن آوری و كاالها را از اين كشور به آن 
كشور منتقل می كنند. آنها در پی سود هستند و در بلندمدت هر كجا امنيت سود و سرمايه شان بيشتر تامين 

شود به آنجا می روند.)6( 
در كل شركت های چندمليتی از بازيگران قدرتمند عرصه روابط بين الملل محسوب می شوند. قدرت آنها 
نه صرفا به خاطر منابع بزرگ مالی است كه در اختيار دارند بلكه از ميزان نفوذ باالی آنها در افكار عمومی 
مردم جهان و نقش آنها در ايجاد سبك و الگوی زندگی برای مردم جهان نيز ناشی می شود. آنها دارای نفوذ 
قابل مالحظه ای در قدرت سياسی در حكومت ها هستند و از توان البی گری زيادی برخوردارند. آنها در جهانی 
شدن اقتصاد و ارتباطات نقش محوری دارند و عمال در كم رنگ شدن نقش دولت ها به عنوان مهمترين 
بازيگران رقيب در عرصه بين المللی نقش اساسی دارند. آنها با عدم پرداخت ماليات به دولت ها و ناديده گرفتن 
مرزها و محدوديت ها و مقررات دولت ها در افول حاكميت دولت ها بخصوص در كشورهای ضعيف نقش 

اساسی در تضعيف دولت ملی و ارائه راه حل های جايگزين برای كار ويژه های دولت ها دارند.)7( 
البته اين موارد اصوال جزو اقدامات و نتيجه كاركردهای شركت های چندمليتی است، برخی ديگر از 
اقدامات اين شركت ها را می توان در قالب مداخالت غيرقانونی اين شركت ها در حكومت ها مطرح كرد كه 

دامنه و سابقه ای بس طوالنی دارند.)8( 
 در مورد شركت های چندمليتی نظرات موافق و مخالف زيادی وجود دارد، اما اكثر صاحب نظران اذعان 
دارند كه آنها در عرصه بين المللی چنان قدرتی دارند كه نمی توان آنها را ناديده گرفت. نفوذ و قدرت آنها 
از نظر موافقان،  آنها رقم می خورد.  افزايش است و روند تحوالت در عرصه بين المللی به سود  در حال 
شركت های چند مليتی به دليل نقش مثبتی كه در افزايش فعاليت های اقتصادی جهان دارند و همچنين 
نقش آنها در سوق دادن سرشت امور بين المللی از قدرت سخت به قدرت اقتصادی و قدرت نرم، در حفظ 
و تامين امنيت بين المللی بسيار مفيد هستند و آنها توانسته اند در تغيير توجهات در حوزه و مفهوم امنيت 
از امور سخت نظامی به امور نرم اقتصادی موثر باشند. از نظر اين گروه در جهانی كه مردم از ملی گرايی 
افراطی كور به تنگ آمده اند، رشد شركت های چند مليتی به تنظيم مناسبات بين المللی به صورت معتدل 
كمك می كند. اما برعكس، بر اساس ديدگاه بدبينانه، شركت های چندمليتی ابزارهای استعمار جديد هستند 
و در عرصه بين المللی يك بازی غيرمسووالنه دارند. آنها با غارت سرمايه كشورهای جهان سوم به صورت 
اربابانی غايب و بی توجه به شرايط محلی به فكر سود خود هستند. لذا برای جلوگيری از بروز مشكالت 
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بيشتر بايد به فكر تقويت دولت های ملی و ترتيبات محلی و منطقه ای بود. آنها نه تنها در ايجاد امنيت 
برای كشورهای جهان سوم موثر نيستند بلكه با بهره برداری از منابع اين كشورها و نابودی اقتصاد محلی 
آنها عمال به ايجاد ناامنی اقتصادی بيشتر در اين كشورها كمك می كنند.)9( با اين حال هر دو گروه در 
اين موضوع اتفاق نظر دارند كه گسترش فعاليت شركت های چند مليتی در جهان به توجه بيشتر به بعد 

اقتصادی امنيت كمك كرده است. 

نهادها و سازمان های بين المللی
نهادها و سازمان های بين المللی به دو گروه كلی دولتی و غيردولتی تقسيم می شوند. گروه اول را نهادها 
و سازمان های بين المللی و گروه دوم را سازمان های غيردولتی می گويند. در سال های اخير هر دو طيف از 

اين نهادها و سازمان ها گسترش عمودی و افقی زيادی در عرصه بين المللی داشتند. 

الف- سازمان های بين المللی غيردولتی
در  فزاينده ای  نفوذ  شدن  جهانی  گسترش  و  رشد  با   )INGOs( غيردولتی  بين المللی  سازمان های 
سياست بين المللی يافته اند. اين سازمان ها اغلب فعاليت های اقتصادی، اجتماعی، و سياسی جوامع و كشورها 
را تحت تاثير قرار می دهند. جدا از شركت های چندمليتی، عموما فعاليت اين سازمان ها، )لزوما نه همه( بر 
حقوق زنان، حمايت از محيط زيست، حقوق بشر، توسعه اقتصادی، مبازه با بيماری ها، كمك های امدادی، 
و به طور كلی بهبود كيفيت زندگی در جهان متمركز هستند. در برخی از كشورهای جهان اين سازمان ها 

راهی برای گسترش دموكراسی در كشورها و جهان هستند.)10(
پيدايش سازمان های بين المللی غيردولتی به قرن نوزدهم برمی گردد اما به طور رسمی نخستين بار در 
منشور سازمان ملل بود كه در قالب فصل 27 موقعيت مشورتی به اين سازمان ها دادند و ترتيباتی را در مورد 
چگونگی برقراری ارتباط بين آنها و سازمان ملل در نظر گرفتند. اما رشد اصلی آنها با گسترش ارتباطات، 
جهانی شدن و اين تفكر كه بسياری از مشكالت بشر در قالب دولت های ملی حل شدنی نيستند، همزاد 

و همراه بود. 
مطالعه سازمان های بين المللی غيردولتی نيز مراحل متفاوتی را پشت ير گذاشته است. در دهه 1970 
تمركز اين نوع مطالعات بيشتر بر شركت های چندمليتی بود كه آنها را سازمان های بين المللی غيردولتی 
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بين المللی  سازمان های  تعامالت  و  روابط  بررسی  به سوی  دوم  دوره  در  مطالعات  می دادند.  قرار  انتفاعی 
غيردولتی و دولت ها معطوف شد. مرحله سوم كه با ظهور و رشد سازه انگاری و نظريه های انتقادی همراه 
معرفتی، شبكه حمايتی  اجتماعات  نحوه شكل گيری  فراملی،  بازيگران  قدرت  افزايش  بر  مطالعات  است، 
غيردولتی  بين المللی  سازمان های  آغاز  در  اگر  دارد.)11(  تمركز  سازمان ها  اين  از  هنجارها(  و  )ارزش ها 
به  نگاه ها  اكنون  تلقی می شدند،  در جهان  منافع خود  و  اهداف  تامين  در  دولت ها  قدرت  ابزار  عنوان  به 
سوی نقش اين سازمان ها در برقراری روابط بين مردم و دولت ها و جايگاه آنها در افول جايگاه دولت ها 
از سوی  هم  عمال  فرسايش  اين  است.  متمركز  بين المللی  عرصه  در  دولت ها  ملی  حاكميت  فرسايش  و 
سازمان های بين دولتی مثل اتحاديه اروپا، آ سه آن و سازمان ملل صورت می گيرد و هم از سوی سازمان های 
بين المللی غيردولتی اعم از سازمان های انتفاعی مثل شركت های چند مليتی و سازمان های غيرانتفاعی مثل 
سازمان های حقوق بشری انجام می شود.)12( با گسترش جهانی شدن اكنون به نظر می رسد اين سازمان ها 
به بازيگران مهم بين المللی تبديل شده اند و هيچ مطالعه ای نمی تواند بدون توجه به آنها به تبيين دقيق 

سياست بين الملل بپردازد. 
بين المللی غيردولتی در تحول  اين است كه سازمان های  اين پرسش اصلی پژوهش حاضر  با وجود 
مفهوم امنيت چه نقشی دارند؟ آيا می توان بين افزايش تعداد و تاثيرگذاری سازمان های مزبور در عرصه 

بين المللی و تحول مفهوم امنيت ارتباط معناداری پيدا كرد؟
اين  از  فعال هستند. برخی  بين المللی غيردولتی در جهان  از 25 هزار سازمان   در حال حاضر بيش 
سازمان ها تاثيرات محلی و منطقه ای دارند و برخی در حوزه جغرافيايی وسيعی فعاليت می كنند و تاثيرات 
جهانی دارند.)13( تاثير گذاری اين سازمان ها را در تحول مفهوم امنيت به دو گونه می توان توضيح داد. 
گونه نخست وجود خود اين سازمان ها به عنوان بازيگران جديد بين المللی است كه عمال رقيب قدرتمند و 
در حال گسترش دولت های ملی تلقی می شوند. گونه دوم تاثيرگذاری آنها با توجه به نوع فعاليت و ميزان 
نفوذ آنها در سياست و امنيت بين الملل است. در اين گونه بررسی بايد نوع، موضوع فعاليت و حوزه جغرافيايی 

آنها در نظر گرفته شود. 
موضوع فعاليت سازمان های بين المللی غيردولتی عموما در عرصه های غيرسياسی قرار دارد. حمايت 
حقوق بشر، گسترش دموكراسی، حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار در جهان، مقابله با بيمارهای فراگير 
و ارائه كمك های امدادی به آسيب ديدگان، و جنگ و صلح محورهای اساسی فعاليت های سازمان های 
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فعاليت  اقتصادی  حوزه  در  عموما  نيز  انتفاعی  سازمان های  است.)14(  انتفاعی  غير  غيردولتی  بين المللی 
می كنند. حوزه فعاليت سازمان های مزبور بين حوزه دولتی و حوزه خصوصی قرار دارد كه از آن معموال با 
عنوان حوزه مدنی نام می برند. فعالين اين حوزه نه مسووليت های دولت را بر عهده دارند و نه به دنبال به 
دست گرفتن قدرت دولتی هستند. از اين جهت با احزاب سياسی تفاوت اساسی دارند. اما اين به معنای آن 
نيست كه اين بازيگران تاثيری در حوزه سياست ندارند. تاثير آنها عموما غيرمستقيم و اجتماعی است. آنها 

حوزه فعاليت دولت ها را محدود كرده و سياست های آنها را در راستای اهداف خود سوق می دهند. 
شكسته شدن انحصار بازيگری دولت در عرصه بين المللی نخستين تاثير فعاليت سازمان های بين المللی 
غيردولتی در جهان است. وجود و گسترش فعاليت اين سازمان ها موجب شده تا انحصار دولت ها در مورد 
اينكه بهترين و شايسته ترين سازمان در موضوع امنيت هستند شكسته شود. همچنان كه محدود شدن 
موضوع امنيت به مباحث راهبردی شكسته شده است و اكنون نمی توان امنيت را صرفا به موضوعات دولتی 
محدود نمود. امنيت زيست محيطی به يكی از موضوعات اساسی امنيت تبديل شده است. اما نمی توان 
ارتباط جدا كننده ای بين اين عامل و عوامل ديگر در اين تحول يافت. نكته ای كه بايد مورد تاكيد قرار گيرد 
اين است كه سازمان های بين المللی غيردولتی در تمام حوزه های فعاليت بين المللی حضور جدی دارند. نقش 
آنها در هدايت افكار عمومی در مورد مسايل مهم جهانی ابزار قدرتمندی در تحديد حوزه قدرت دولت ها 
محسوب می شود. هرچقدر موضوع سياسی و امنيتی است تاثيرگذاری آنها بر روی دولت ها در تعريف و 
تعيين مرجع امنيت، موضوع تهديد و شيوه مقابله با تهديدات بيشتر می شود. در موضوع جنگ و صلح آنها 
مستقيما در حوزه مباحث امنيتی ايفای نقش می كنند و هرچقدر موضوع غير سياسی می شود تاثيرگذاريشان 
در حوزه تحول مفهوم امنيت كمتر می شود. با وجود همه اينها سازمان های بين المللی غيردولتی مسوول 
مستقيم مسايل حوزه امنيت به مفهوم مضيق و سنتی آن نيستند ولی در حوزه های جديد امنيت مثل مقابله 

با بيماری های فراگير، اين بازيگران نقش نسبتا مستقيمی نيز برعهده می گيرند.)15( 
گروهی از سازمان های بين المللی غيردولتی كه در حوزه های نزديك به مسايل سياسی، مثل حقوق  
بشر، جنگ و صلح، حكومت های خوب، فعاليت دارند تاثير بيشتر و عميق تری در تحول مفهوم امنيت برجای 
می گذارند و موضوع و مرجع امنيت را از انحصار دولت خارج ساخته و به آن مصاديق بيشتری مثل تك تك 
افراد نسبت می دهند و تهديدات زيست محيطی، اقتصادی و اجتماعی را در عداد موضوعات تهديدكننده 
امنيت قرار می آورند.)16( اما بايد در نظر داشت كه تاثير اين بازيگران در اين موضوعات اساسا از حوزه 
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تحول در نگرش و برداشت مردم و دولت ها از دموكراسی می گذرد و از اين جهت تفكيك تاثيرگذاری اين 
متغييرها در تحول مفهوم امنيت به مراتب دشوارتر است. اصل كلی ديگر اين است كه تاثير هركدام از آنها 
از موضوعی به موضوع ديگر تفاوت دارد.)17( در مبحث دموكراسی بار ديگر با تاكيد بر آن به اين موضوع 

پرداخته خواهد شد. 
بازيگران فراملی اعم از دولتی و غيردولتی تاثيرات ديگری نيز بر امنيت و دگرگونی نحوه تامين آن 
در  سازمان ها  اين  می گيرد.  در جهان صورت  امنيت  و  برقراری صلح  در  آنها  فعاليت  از طريق  كه  دارند 

دهه های اخير نقش تاثيرگذاری در برقراری امنيت در جهان داشته اند. 

نقش و ميزان مداخالت سازمان  ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللی
سازمان ملل متحد كه پس از جنگ جهان دوم جايگزين جامعه ملل شد، بزرگترين سازمان بين المللی 
است كه نقش اصلی را در حفظ صلح و تامين امنيت در جهان بر عهده دارد. اين سازمان كه تبلوری از 
امنيت دسته جمعی است، سازمانی بين دولتی محسوب می شود و حدودا همه كشورهای جهان عضو آن 
هستند. اركان مختلف سازمان ملل با توجه به ابعاد و فرايندهای گوناگون تهديد و تامين صلح و امنيت 
جهانی طراحی و ايجاد شده اند. اين سازمان تاكنون به طرق گوناگون نقش موثری در برقراری امنيت در 
جهان ايفا كرده است. برخی از اين اقدامات مستقيم مثل تشكيل گروه های صلح بانی در مناطق بحران زده، 
و برخی از آنها غيرمستقيم بوده است. تشكيل سازمان های حقوقی و داوری برای حل و فصل مسالمت آميز 
اختالفات، ايجاد ساختارهايی برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی در كشورهای مختلف جهان برای 
جلوگيری از تشديد عوامل اجتماعی ناامنی، ايجاد رژيم ها، ساختارها، قواعد و هنجارهای بين المللی مناسب 
برای تبادل اطالعات، شفاف سازی امور و كاهش ابهام، رفع معمای امنيت از اقدامات امنيتی كشورها، مقابله 
با رفتارهای ناهنجار بازيگران در عرصه بين المللی و باالخره فراهم آوردن بستری مناسب برای مديريت 

جمعی منازعات به حفظ صلح و برقراری امنيت در جهان كمك می كنند.)18(
با وجود نقش سازنده اين نهادها در حفظ صلح و امنيت بينن المللی اين سازمان ها نقش چندانی در 
تحول مفهوم امنيت بين المللی ندارند. اين سازمان ها به دليل ماهيت بين دولتی شان از تمايل و توان اندكی 
در تغيير و تحول مفهوم امنيت دارند. با اين حال رشد و گسترش اين سازمان ها و افزايش نفوذ آنها در 
عرصه بين المللی و بخصوص افزايش استقالل آنها از دولت های تشكيل دهنده اين امكان را برای آنها 
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فراهم می آورد كه كار ويژه منحصر به فرد دولت ها به عنوان تامين كنندگان امنيت زير سووال برود. از اين 
منظر تاثير اين سازمان ها در تحول مفهوم امنيت بيشتر در بعد كارگزار تامين امنيت بروز می يابد. اما ويژگی 
جديد و جمعی بودن اين سازمان ها موجب می شود كه آنها زودتر از دولت ها خود را با دگرگونی های جديد 
در عرصه نظری و عملی تطبيق دهند. معموال اين سازمان ها به عوامل سياسی، اجتماعی، و زيست محيطی 

امنيت بيش از دولت ها توجه كرده و در اقدامات خود آنها را مورد نظر قرار می دهند.)19( 
در مورد سازمان های نظامی بين المللی مثل سازمان آتالتنيك شمالی )ناتو( تنها گزاره نخست صدق 
می كند. آنها به صورت جمعی به برقراری امنيت می پردازند و در حفظ صلح ميان اعضای خود موفق بوده 
اند و احتمال می رود با گسترش حوزه فعاليت آنها به ساير مناطق جهان نقش فعالتری در تامين امنيت در 
ساير مناطق جهان ايفا كنند. اما نگاه آنها به امنيت عموما يك نگاه محدودنگر و سنتی است. آنها كمتر به 
ساير ابعاد امنيت توجه دارند و از اين جهت بيشتر به تقويت نگاه سنتی دولت ها به امنيت كمك می كنند تا 

اين كه به تحول در مفهوم امنيت بپردازند.)20( 

افزايش تعداد و نقش بازيگران غيردولتی فراملی
 گروه ديگری از بازيگران بين المللی كه در سال های اخير رشد و نفوذ چشمگيری در عرصه بين المللی 
داشت، بازيگران بين المللی غيردولتی تروريستی و سازمان های جنايت كار بين المللی بودند. اين بازيگران 
در دوره جهانی شدن بستر مناسبی برای رشد يافتند. جهانی شدن با فراهم آوردن امكان ارتباطات گسترده 
برای  را  فرصت  اين  و  برداشت  ميان  از  را  جفرافيايی  فاصله  مانع  ممكن  زمان  كوتاه ترين  در  افراد  ميان 
بازيگران غيردولتی فراهم آورد كه بدون حضور در يك حوزه مكانی در مورد موضوعات، عاليق و نظرات 
خود با ديگران تبادل نظر كنند، پيام خود را به آنها برسانند، و به ايجاد جوامع گوناگون معرفتی و شبكه ای 
اقدام كنند. اين جوامع در قالب های گوناگون مثبت و منفی، بخش دولتی و غيردولتی، انتفاعی و غيرانتفاعی 
فعال هستند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. گروه های تروريستی شبكه ای در سال های اخير رشد 
آنها  با  مقابله  راه های  و  تروريستی  خشونت آميز  اقدامات   2001 سپتامبر   11 از  و  داشتند)21(  فزاينده ای 
افزايش  از  تبديل شد. جدا  امنيتی در جهان  اساسی  به موضوع  و  يافت  ابعاد وسيعتری  از سوی دولت ها 
ميزان حمالت، دستيابی گروه های تروريستی به سالح های كشتار جمعی هراس از حمالت اين گروه ها را 
افزايش داده و آنها را به مشكلی اساسی نه برای كشورهای كوچك بلكه ابرقدرت ها و به نوعی تمام مردم 
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جهان تبديل كرده است. گسترش گروه های تروريستی در آغاز قرن بيست يكم در همه ابعاد سازماندهی، 
جغرافيايی، تسليحاتی، و عملياتی بود.)22( 

نقش افراد در حفظ صلح و امنيت بين المللی
جهانی  رشد  تاثير  تحت  شديدا  گروه ها  نقش  همانند  بين المللی  امنيت  و  صلح  حفظ  در  افراد  نقش 
شدن در دهه اخير قرار داشت. به طور سنتی افراد برجسته در جهان به دليل شخصيت و سابقه ای كه در 
جهان دارند برای حفظ صلح و امنيت بين المللی دست به ابتكاراتی می زنند و با بهره گيری از نفوذ خود 
تصميمات رهبران را به سمتی سوق می دهند كه اختالفات به صورت مسالمت آميز حل و فصل شده و 
به جنگ نينجامد. اما در عصر جهانی شدن نقش اين افراد برجسته تر شده است. آنها به خاطر گسترش 
ارتباطات و رسانه های گروهی از يك طرف و افزايش نقش مردم در تصميمات سياسی و امنيتی از سوی 
ديگر  نقش بيشتری در حفظ صلح و امنيت بين المللی ايفا می كنند. اكنون به جمع سياستمداران محبوب، 
كه در تامين هدف از هر دو كانال سياسی و مردمی استفاده می كنند، طرفداران صاحب نام حقوق بشر و 
چهره های هنری ورزشی نيز اضافه شده اند.  آنها با بهره گيری از محبوبيت خود در نزد مردم و شبكه های 
گسترده ارتباط جمعی، افكار و انديشه های صلح جويانه را بين مردمان كشورهای مختلف گسترش می دهند 
و آن را به ارزشی جهانی تبديل می كنند كه تخطی از آن برای زمامداران كشورهای مختلف بسيار پرهزينه 
است. افرادی مثل نلسون ماندال، پرنسس دايانا، برنده گان جايزه صلح نوبل، چهره های سينمايی، ورزشی 
و هنری كه به صورت فردی يا در قالب سفرای افتخاری سازمان ملل، سازمان های خيريه، و حتی دولت ها 
نقش قابل توجهی در ايجاد ارزش های جهان شمول و شكل دادن به افكار عمومی در حفظ صلح و امنيت 
بين المللی و حل و فصل مسالمت آميز اختالفات ايفا می كنند)23( كه اين وجه از موضوع در بحث نقش 

دموكراسی در افزايش امنيت مورد بحث قرار خواهد گرفت.  
مثل  اقتصادی  بازيگران  دارند.  محدودی  نقش  امنيت  مفهوم  تحول  در  المللی  بين  جديد  بازيگران 
توجهی  قابل  نسبتا  نقش  اين حوزه  در  و  برجسته ساخته  را  امنيت  اقتصادی  بعد  مليتی  شركت های چند 
دارند. اكثر صاحب نظران اذعان دارند كه آنها در عرصه بين المللی چنان قدرتی دارند كه نمی توان آنها را 
ناديده گرفت. نفوذ و قدرت آنها در حال افزايش است و روند تحوالت در عرصه بين المللی به سود آنها رقم 
می خورد. از نظر موافقان، شركت های چند مليتی به دليل نقش مثبتی كه در افزايش فعاليت های اقتصادی 
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جهان دارند و همچنين نقش آنها در سوق دادن سرشت امور بين المللی از قدرت سخت به قدرت اقتصادی 
و قدرت نرم، در حفظ و تامين امنيت بين المللی بسيار مفيد هستند و آنها توانسته اند در تغيير توجهات در 
حوزه و مفهوم امنيت از امور سخت نظامی به امور نرم اقتصادی موثر باشند. از نظر اين گروه در جهانی كه 
مردم از ملی گرايی افراطی كور به تنگ آمده اند، رشد شركت های چند مليتی به تنظيم مناسبات بين المللی 
ابزارهای  اما برعكس، بر اساس ديدگاه بدبينانه، شركت های چندمليتی  به صورت معتدل كمك می كند. 
استعمار جديد هستند و در عرصه بين المللی يك بازی غيرمسووالنه دارند. آنها با غارت سرمايه كشورهای 
جهان سوم به صورت اربابانی غايب و بی توجه به شرايط محلی به فكر سود خود هستند. لذا برای جلوگيری 
از بروز مشكالت بيشتر بايد به فكر تقويت دولت های ملی و ترتيبات محلی و منطقه ای بود. آنها نه تنها در 
ايجاد امنيت برای كشورهای جهان سوم موثر نيستند بلكه با بهره برداری از منابع اين كشورها و نابودی 
اقتصاد محلی آنها عمال به ايجاد ناامنی اقتصادی بيشتر در اين كشورها كمك می كنند.)24( با اين حال 
هر دو گروه در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه گسترش فعاليت شركت های چند مليتی در جهان به توجه 

بيشتر به بعد اقتصادی امنيت كمك كرده است.  
گروه ديگر از بازيگران جديد بين المللی، سازمان های بين المللی هستند. بخشی از سازمان های بين المللی 
غيردولتی كه در حوزه های نزديك به مسايل سياسی، مثل حقوق  بشر، جنگ و صلح، حكومت های خوب، 
فعاليت دارند تاثير بيشتر و عميق تری در تحول مفهوم امنيت برجای می گذارند و موضوع و مرجع امنيت 
را از صرف دولت خارج ساخته و به آن مصاديق بيشتری مثل تك تك افراد نسبت می دهند و تهديدات 
زيست محيطی، اقتصادی و اجتماعی را در عداد موضوعات تهديد كننده امنيت قرار می آورند.)25( اما بايد 
در نظر داشت كه تاثير اين بازيگران در اين موضوعات اساسا از حوزه تحول در نگرش و برداشت مردم و 
دولت ها از دموكراسی می گذرد و از اين جهت تفكيك تاثيرگذاری اين متغييرها در تحول مفهوم امنيت به 
مراتب دشوارتر است. اصل كلی ديگر اين است كه تاثير هركدام از آنها از موضوعی به موضوع ديگر تفاوت 
دارد.)26( بازيگران فراملی اعم از دولتی و غيردولتی تاثير از ديگری نيز بر امنيت و دگرگونی نحوه تامين 
آن دارند كه از طريق فعاليت آنها در برقراری صلح و امنيت در جهان صورت می گيرد. اين سازمان ها در 

دهه های اخير نقش تاثيرگذاری در برقراری امنيت در جهان داشته اند. 
با وجود نقش سازنده اين نهادها در حفظ صلح و امنيت بينن المللی اين سازمان ها نقش چندانی در 
تحول مفهوم امنيت بين المللی ندارند. اين سازمان ها به دليل ماهيت بين دولتی شان از تمايل و توان اندكی 
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در تغيير و تحول مفهوم امنيت دارند. با اين حال رشد و گسترش اين سازمان ها و افزايش نفوذ آنها در 
عرصه بين المللی و بخصوص افزايش استقالل آنها از دولت های تشكيل دهنده اين امكان را برای آنها 
فراهم می آورد كه كار ويژه منحصر به فرد دولت ها به عنوان تامين كنندگان امنيت زير سئوال برود. از اين 
منظر تاثير اين سازمان ها در تحول مفهوم امنيت بيشتر در بعد كارگزار تامين امنيت بروز می يابد. اما ويژگی 
جديد و جمعی بودن اين سازمان ها موجب می شود كه آنها زودتر از دولت ها خود را با دگرگونی های جديد 
در عرصه نظری و عملی تطبيق دهند. معموال اين سازمان ها به عوامل سياسی، اجتماعی و زيست محيطی 

امنيت بيش از دولت ها توجه كرده و در اقدامات خود آنها را مورد نظر قرار می دهند.)27( 
در مورد سازمان های نظامی بين المللی مثل سازمان آتالتنيك شمالی )ناتو( تنها گزاره نخست صدق 
می كند. آنها به صورت جمعی به برقراری امنيت می پردازند و در حفظ صلح ميان اعضای خود موفق بوده اند 
و احتمال می رود با گسترش حوزه فعاليت آنها به ساير مناطق جهان نقش فعالتری در تامين امنيت در ساير 
مناطق جهان ايفا كنند. اما نگاه آنها به امنيت عموما يك نگاه محدودنگر و سنتی است. آنها كمتر به ساير 
ابعاد امنيت توجه دارند و از اين جهت بيشتر به تقويت نگاه سنتی دولت ها به امنيت كمك می كنند تا اين 

كه به تحول در مفهوم امنيت بپردازند.

ب. بروز تهديدهای جديد امنيتی
به طور سنتی تهديد امنيت ملی تنها از طريق تهديد نظامی صورت می گيرد. تهديدات نظامی مركز 
سنتی نگرانی های مربوط به امنيت ملی است. اما اكنون دايره تهديدات امنيت ملی بسيار گسترش يافته 
است. باری بوزان از اعضای مؤثر مكتب كپنهاك برای تهديدات ملی پنج بعد متفاوت در نظر می گيرد: 
تهديد نظامی، تهديد سياسی، تهديد اجتماعی، تهديد اقتصادی و تهديد زيست محيطی. معمواًل در تهديد 
نظامی اقدام می تواند همه اجزاء دولت را تهديد كند؛ پايه مادی دولت تحت فشار قرار می گيرد و امكان 
دارد خسارات زيادی به بار بياورد؛ چون استفاده از زور می تواند تحوالت نامطلوبی را به دنبال داشته باشد، 
معمواًل تهديدات نظامی در برنامه های امنيت ملی از باالترين اولويت برخوردارند.)28( اما در نگرش های 
جديد، امنيت صرفا به بعد نظامی محدود نمی شود و به ابعاد دگر آن نيز توجه می گردد كه در زير به اختصار 

به آنها اشاره می شود. 
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1- ابعاد غيرنظامی تهديدات امنيت
تهديدات سياسی: تهديد سياسی متوجه ثبات سازمان دولت است. هدف از تهديد ممكن است از فشار 
بر دولت در مورد سياست خاصی تا واژگونی، جدايی طلبی، و بر هم زدن بافت سياسی دولت برای تضعيف 
آن پيش از تهاجم نظامی، متفاوت بوده باشد. هويت ملی و ايدئولوژی سازمان  دهنده و نهادهايی كه نمود 

آن هستند، اهداف عادی تهديد سياسی به شمار می آيند.)29(
تهديد سياسی می تواند ساختاری باشد. اين نوع تهديد بيش از آنكه از مقاصد خاص بازيگران ناشی 
شود از ماهيت دولت نشأت می گيرد. برای نمونه روح زمان )Zeigeist( در قرن بيستم مخالف حكومت 
پادشاهی است و مشروعيت اين نوع رژيم ها را تهديد می كند. به طور خاص تهديد سياسی ساختاری زمانی 
رخ می دهد كه اصول سازمان دهنده در دولت در شرايطی با يكديگر تعارض پيدا كنند كه هيچ كدام نتواند 

ديگری را ناديده بگيرد.)30(
بين  روابط  در  تهديد سياسی جدا كرد.  از  نمی توان  راحتی  به  را  اجتماعی  تهديد  اجتماعی:  تهديدات 
دولت ها، تهديد خارجی مهم در سطح اجتماعی به حمله به هويت ملی مربوط می شود كه در زمره مالحظات 
سياسی قرار می گيرد. مشكل اصلی تهديدات اجتماعی از لحاظ امنيت ملی اين است كه اغلب در داخل 
كشور واقع شده اند و اساسًا از داخل كشور تهديد می شوند. تهديد اجتماعی داخلی از نشانه های دول ضعيف 

است.)31( 
كاهش كميت و كيفيت منابع تجديدپذير در كنار رشد جمعيت يك كشور  به همراه دسترسی نابرابر 
به منابع به افزايش تهديدات اجتماعی منجر می شود. تداوم چنين وضعيتی می تواند به بی ثباتی سياسی، 
افزايش مهاجرت ها و در نتيجه كاهش بهره وری اقتصاد و كاهش ظرفيت توليدی كشور منتهی شود و 
در صورت وجود دولتی ضعيف در جامعه تاثيرات اجتماعی آن به شكل منازعات قومی، كودتای نظامی، و  

تشديد منازعات ناشی از محروميت جلوه گر خواهد شد.)32( 
تهديدات اقتصادی: تهديد اقتصادی سخت ترين و پيچيده ترين تهديدات در چارچوب امنيت ملی است. 
سازمان دهنده،  ايدئولوژی  با  قوی  ارتباط  خاطر  به  ملی  اقتصاد  ولی  نيست  بازيگر  تنها  دولت  اقتصاد  در 
بخشی از پايگاه مادی دولت است. با وجود اين اگر نتوان وضعيت طبيعی امری را تعيين كرد و از اينكه 
چه چيزی دستيابی به آن را تسهيل می كند آگاه شد، مشكل می توان در اينكه چه چيزی تهديد اقتصادی 
است، تصميم گرفت. در داخل نظام بازار، انواع تهديدهای اقتصادی وجود دارند كه نمی توان به طور معقول 
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آنها را به عنوان تهديد امنيت ملی دانست. عدم توانايی برای رقابت يا تطبيق خود با اوضاع، از خطرات 
اين بازی است كه ممكن است نه از تدابير خارجيان بلكه عدم كارايی مسؤوالن مديريت امور اقتصاد ملی 
ناشی شود. بنابراين در داخل بخش اقتصادی، تهديدات اقتصادی اغلب اوقات جزء امور عادی هستند و به 
راحتی نمی توان آنها را با منطق امنيت ملی مرتبط ساخت، اما وقتی عواقب تهديدات اقتصادی به فراسوی 
ماوراء حوزه اقتصاد، مثاًل به امور نظامی و سياسی گسترش يافت، آنگاه مسايل نسبتًا واضح تری از امنيت 
ملی بروز و ظهور می نمايند.)33( در مفهوم جديد امنيت اين عوامل صرفا يك متغيير بيرونی موثر بر امنيت 
ملی نيست، امنيت اجتماعی بخشی از موضوع امنيت است كه در آن امنيت افراد و گروه ها در بستر اجتماع 

ضروری تلقی می شود.  
رابطه بين قابليت اقتصادی و نظامی بسيار شناخته شده است. قابليت دولت در حوزه نظامی به توانايی 
است.  وابسته  مسلح  نيروهای  از  حمايت  برای  پايگاه صنعتی  داشتن  و  استراتژيك  مهم  كاالهای  تأمين 
دارد. موضوع سوم  بين المللی  در عرضه  قدرت كلی دولت  با  ارتباط مستقيمی  اقتصادی  قدرت  همچنين 
تهديدات اقتصادی ثبات داخلی است. اتخاذ استراتژی های اقتصادی خاص ممكن است به سطوح بااليی 
از اتكاء بيشتر به تجارت منجر شود. اين گونه وابستگی اقتصادی ممكن است به هراس از اخاذی از سوی 

دولت های ديگر منجر شود.)34( 
به  اقتصادی  و  نظامی  تهديدات  همانند  ملی،  امنيت  زيست محيطی  تهديد  زيست محيطی:  تهديدات 
پايگاه مادی دولت لطمه می زند و شايد تا جايی پيش رود كه ايده دولت و نهادهای آن را تهديد كند. به 
صورت سنتی به تهديدات زيست محيطی به گونه ای نگريسته می شد كه گويا اتفاقی هستند، اما با افزايش 
شديد فعاليت های بشری و گسترش علم و دانش مشخص شد كه محيط زيست ديگر عامل ثابت و بستری 

نيست.)35( 
رابطه تحوالت زيست محيطی و امنيت را از چند منظر می توان مورد بررسی قرار داد. برخی ديدگاه ها در 
مورد ارتباط اين دو موضوع سنتی و برخی ديگر جديد است. در ديدگاه سنتی بر اهميت منابع زيست محيطی 
استراتژيك بر بروز جنگ ها تأكيد می شود؛ در ديدگاه جديد تأثير مخرب فعاليت های انسانی بر محيط زيست 
مدنظر است. اين ديدگاه از برداشت های دولت محورانه واقع گرايانه فاصله گرفته و از مسائل زيست محيطی 
مانند مواد معدنی استراتژيك و منابع طبيعي فراتر رفته، به مسايلی چون گرم شدن زمين اثر گلخانه ای، 
كمبود  و  آبزيان  ذخاير  نابودی جنگل ها، كاهش  فرسايش خاك،  اسيدی،  رسوبات  اوزون جو،  زوال اليه 
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فراتر  امنيت  اين است كه مفهوم  پرداخته اند. هدف ديدگاه جديد  فراگير  بيماری های  بروز  آب شيرين، و 
رويكردهای  به طور كلی  دربرمی گيرد.  را  و كل جهان  زيستی  مناطق  افراد، گروه ها،  و  است  از دولت ها 

زيست محيطی و امنيت به چهار دسته تقسيم می شود:
است  مطرح  انديشه  اين  سياسی:  بی ثباتی  و  منازعه  عوامل  از  يكی  عنوان  به  زيست محيطی  كمبود 
برداشت های  برخالف  می كند.  كمك  دولت ها  ميان  منازعه  و  رقابت  بروز  به  زيست محيطی  كمبود  كه 
دولت محورانه كه روی منافع تجديدناپذير تكيه می كنند، در نوشته های جديد بر روی كاهش ارتباط منابع 
تجديدپذير و بروز منازعه تكيه می شود. استدالل اين است كه رقابت بر سر منابع تجديدپذير می تواند به 
بروز منازعه كمك كند زيرا اين منبع 1( در برخی مناطق با كمبود فزاينده ای روبرو هستند؛ 2( از اهميتی 

حياتی برای بقای انسان برخوردارند؛ 3( از نظر فيزيكی قابل تصاحب و كنترل هستند.)36(
تأثير تخريب محيط زيست و منازعه بر امنيت دولت ها می تواند مستقيم يا غيرمستقيم باشد. به طور 
مستقيم تحوالت زيست محيطی می تواند يك دولت را به سوی درگيری با ديگران برای تصاحب يا دستيابی 
به منابع كمياب سوق دهد و به طور غيرمستقيم تخريب محيط زيست می تواند آثاری اجتماعی و سياسی 

در برداشته باشد كه به بروز منازعه بينجامد و به امنيت دولت ها لطمه بزند.)37(
دومين رويكرد عمده به محيط زيست به عنوان يك مسأله امنيت به تخريب زيست محيطی و نهادهای 
نظامی مربوط می شود. اين رويكرد روی تأثير فعاليت های نظامی بر محيط زيست تأكيد می كند. در اينجا 
اينكه،  دوم  دارد.  زيست  محيط  بر  نامطلوب  تأثيری  اينكه جنگ  نخست  دارد.  وجود  عمده  استدالل  سه 
سازمان های نظامی در زمان صلح )در حين آمادگی برای جنگ( تأثيری نامطلوب بر روی محيط زيست 
دارند، و سرانجام، ارتش می تواند تأثير مثبتی روی محيط زيست بگذارد و در حل مسايل زيست محيطی – به 

ويژه مسايلی كه ممكن است سبب بروز منازعه شوند – نقش داشته باشد.)38(
رويكرد سوم بر سالمتی و رفاه انسان و به ويژه بر آلودگی محيط زيست و بيماری تأكيد می كند. از نظر 
طرفداران اين رويكرد بسياری از انواع آلودگی ها بر روی سالمتی و رفاه انسان تأثير می گذارد. آلودگی ها 
می توانند محلی و منطقه ای باشند يا فراگير. همچنين اين رويكرد به آلوده بودن محيط های نظامی و تأثير 
آنها بر افراد فعال در اين محيط ها تأكيد دارد. در تأسيسات نظامی كه دچار آلودگی جدی هستند، زندگی و 
كار افراد با خطر جدی روبرو است. در عين حال كه بسياری از آن مواد آالينده به محيط وارد شده و نقاط 
ديگر به خصوص محيط های اطراف تأسيسات را نيز آلوده می سازند. بدين ترتيب افرادی كه در نزديكی 
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تأسيسات نظامی زندگی می كنند ممكن است در معرض خطر قرار گيرند. بروز خطرات زيست محيطی متأثر 
از موجودات ذره بينی بيماری زا سالمت و رفاه انسان را در معرض تهديد قرار می دهد كه كشته های برخی 
از اين بيماری ها بيشتر از تلفات جنگ جهانی اول بوده است.)39( اين استدالل حول امنيت فرد دور می زند 
و امنيت دولت در آن مطرح نيست. اما بديهی است كه اگر افراد نهادی از جمعيت يك كشور با مشكالت 

بهداشتی جدی روبرو شود اين امر روی قدرت اقتصادی و نظامی آن تأثير منفی می گذارد.)40(
مفهوم امنيت زيست محيطی پرسش هايی را درباره معنای امنيت مطرح می  سازد: چه كسی به امنيت 
دست می يابد؟ امنيت در مقابل چه كسی به دست می آيد؟ چه كسی اين امنيت را به وجود می آورد؟ هر 
يك از رويكردهای سه گانه فوق جواب های متفاوتی به اين پرسش ها دارند. رويكرد نخست روی حفاظت 
از دولت در مقابل تهديد خشونت آميز خارجی تأكيد می كند. رويكرد دوم بر حفاظت از محيط زيست در 
مقابل فعاليت های نظامی و به طور وسيع تر به حفاظت از افراد در مقابل پيامدهای زيست محيطی زيان بار 
فعاليت های نظامی تأكيد می كند. رويكرد سوم نيز روی حفاظت از افراد در مقابل خطرات ناشی از تحوالت 

زيست محيطی تأكيد دارد.)41(
به رغم پرسش های بغرنجی كه ارتباط امنيت و محيط زيست مطرح ساخته است و هر چند ممكن است 
امنيت زيست محيطی در مقايسه با تمهيدات نظامی كمتر نگران كننده باشد و توجه و منابع كمتری را به 
سوی خود جلب كرده باشد، ولی انديشه مهم بودن محيط زيست كم  كم جای خود را در دستور كار امنيتی 

دولت ها بازكرده و به يكی از موضوعات مطالعات علمی تبديل شده است.)42(
به طور كلی مجموعه تهديدات نظامی، سياسی، اقتصادی و زيست محيطی روی هم دستور كار ثابت 
برای امنيت ملی فراهم نمی آورد. تهديدات نظامی هنوز هم در تفكر امنيتی دارای برتری نظری هستند 
و تا زمانی كه سياست بين المللی دارای نظام آنارشيك است، اهميت حياتی آنها تداوم خواهد داشت. اما 
در عمل و به خصوص برای كشورهای توسعه يافته ميزان اهميت آن در مقايسه با ساير تهديدها در حال 

كاهش است.
همزمان با پيدايش حالت ركود در دستوركار نظامی امنيتی به دليل سالح های اتمی، تهديدات اقتصادی 
وقايع  اقتصادی  متقابل  وابستگی  و  ارتباطات  گسترش  شده اند.  تبديل  توجه  محور  به  زيست محيطی  و 

اقتصادی و زيست محيطی توجهات بيشتری را به خود جلب كرده اند.)43( 
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 حمالت تروريستی
در حال حاضر گروه ديگری از تهديدات امنيتی در جهان شيوع دارد كه نه در طيف تهديدات سنتی نظامی 
جای می گيرد و نه در زمره تهديدات غيرنظامی است. اين تهديدات كه هم بعد نظامی  دارد و هم در قالب 
اقدامات نظامی مرسوم دولت ها قرار ندارد به حمالت يا اقدامات تروريستی معروف هستند و در قرن بيست 
يكم ابعاد وسيعتری به خود گرفته و گسترش زيادی يافته است.  هر چند حمالت تروريستی سابقه ای طوالنی 
دارند و نگرانی از انجام حمالت تروريستی با بهره گيری از سالح های شيميايی به اوايل قرن بيستم، سالح های 
هسته ای به اواسط قرن بيستم و به خصوص پس از فروپاشی شوروی برمی گردد، اما تا سال 1995 توجه 
اندكی به حمالت تروريستی بيولوژيكی و شيميايی شده بود. حمله فرقه آئوم شينريكو )Aum Shinrikyo( به 
شبكه متروی شهر توكيو در سال 1995 با استفاده از گاز عامل اعصاب توجهات گسترده ای را به خطر حمالت 
تروريستی جلب كرد؛ تحقيقات گسترده ای در اين زمينه شروع شد و سياست گذاران برنامه ها و طرح هايی را 

برای مقابله با اين نوع خطرات در دستور كار خود قرار دادند.)44(
اين  از  اندكی  تعداد  اما  توليد كرده اند،  تسليحات كشتار جمعی  بسياری  معاصر، كشورهای  دوران  در 
كشورها اين سالح ها را به كار بسته اند، همچنين تعداد محدودی از عوامل غيردولتی، اقدامات ناچيزی در 
انگيزه های روانی،  قابليت های فنی،  انجام داده اند.  بيولوژيكی  زمينه جنگ افزارهای شيميايی، هسته ای و 
دستاوردهای ناچيز، پيامدهای منفی زياد عواملی هستند كه عوامل غيردولتی و گروه های تروريستی را از 
انجام حمالت تروريستی با استفاده از چنين سالح هايی بازداشته است: اما شواهد رو به رشدی دال بر اين 
حقيقت وجود دارد كه موانع انگيزشی در زمينه كاربرد جنگ افزارهای كشتارجمعی توسط عوامل دولتی و 

غيردولتی در حال از بين رفتن است.)45(
جنگ افزارهای هسته ای، بيولوژيكی و شيميايی)NBC( به صورت بالقوه، در دسترس عوامل دولتی و 
غيردولتی است. اگر اين سالح ها عليه مراكز پرجمعيت به كار گرفته شود، تأثيرات بسيار وخيمی بر جای 
خواهد گذاشت. اين نوع حمالت جدا از تأثيرات فيزيكی اوليه دارای تأثيرات ثانويه ای هستند كه بر شرايط 
روانی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نظام سياسی يك جامعه وارد می آيند. سالح های شيميايی به صورت 
بالقوه در اختيار تعداد كثيری از گروه ها يا كشورها قرار دارند، اما اين سالح ها تلفات اندكی دارند. سالح های 
بيولوژيكی نيز در دسترس بسياری از كشورها و تعدادی از گروه ها قرار دارند و در صورت استفاده از آنها 
می توانند تلفات انسانی برابر با سالح های هسته ای به بار بياورند. سالح های هسته ای در دسترس بسياری 
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از كشورها و مقداری از گروه ها و عوامل غيردولتی كه به مواد هسته ای شكافت پذير دسترسی دارند، قرار 
دارد. جنگ افزارهای NBC را می توان عليه اهداف و مواضع متنوع و متعددی به كار برد و دفاع در برابر 

اين نوع حمالت دشوار است.)46(
حمالت تروريستی جديد كه جان بليس و استيو اسميت در كتاب "جهانی شدن سياست" از آن با عنوان 
تروريستی  اقدامات  با  از چند جهت  برده اند،  نام   )post-modern terrorism( تروريسم پست مدرن 
سنتی تفاوت دارد.)47( نخست، تروريسم جديد برخالف سلف خود تروريسمی هويت پايه است تا منفعت 
محور. در تروريسم منفعت محور اقدامات آنها بر اساس محاسبات عقالنی ابزاری صورت می گيرد و اين 
اقدامات به هدف خاصی معطوف است و با بهره گيری از ابزارهای گوناگونی قابل تحقق است كه يكی 
از آنها  اقدامات تروريستی است. در اين نوع اقدامات سود و زيان و هزينه و فايده مطرح است. در مطالعه 
تروريسم هويت محور به جای الگوی ابزاری، الگوی سازمانی تروريسم مد نظر قرار می گيرد. در اين الگو 
ترور گرچه برای رسيدن به هدفی سازماندهی شده است، اما طريقت ندارد؛ آنچه مهم است حفظ سازمان 
می باشد كه برپايه هويتی خاص بوجود آمده، عضوگيری كرده و حفظ آن نيز با تداوم ترور امكان پذير است 
كه به اعضای سازمان هويت بخشيده و آنها را از ديگران متمايز می سازد. اغلب گروه های تروريستی هويت 

محور در قالب خرده فرهنگ هايی شكل می گيرند كه در مقابل فرهنگ غالب قرار دارند.)48( 
دوم، تروريسم جديد گرچه در برابر جهانی شدن و فرهنگ مسلط در آن شكل گرفته است و به نوعی 
در پی مقابله با آن می باشد، اما از تمام ابزارهای جديد اين تمدن و به ويژه ابزارهای ناشی از جهانی شدن 
استفاده می كند و عمال خود اين ترورسيم نيز جهانی است. تاكيد بر سازماندهی شبكه ای، بهره گيری از 
شبكه های مختلف مالی، ارتباطی، و سازمانی فراملی و استفاده از ابزارهايی مانند اينترنت، ماهواره، خطوط 
هوايی، شبكه های بانكی و مالی الكترونيكی، نشان دهنده اين ويژگی تروريسم جديد است كه آنها صبغه 
جهانی دارند و كمتر در قالب های ملی می گنجند و نمی توان آنها را در قالب گروه های تروريستی زمين- پايه 

قرار داد كه در قالب سرزمينی مشخص و با اهداف سرزمينی معين عمل می كردند.  
ويژگی سوم تروريسم جديد به هدف راهبردی آن معطوف است. راهبرد گروه های تروريستی را می توان 
به دو گروه باج خواهی جمعی و تحريك و برانگيختن تقسيم كرد. هدف راهبردی تروريسم جديد از نوع 
تحريك است كه از ويژگی نخست آنها ناشی می شود. از اين جهت آنها به شدت در پی اقدامات نمايشی 
هستند و يا اقدامات خود در سطح وسيع پوشش تصويری داده و در جهان پخش می كنند تا هم به ترساندن 
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مخالفان و هم به هويت دادن به اعضا كمك كند. آنها به رسانه های گروهی توجه زيادی دارند و سعی دارند 
از اقدامات خود فيلم برداری كرده و آن را در سطح وسيع به نمايش بگذارند. تاثيرگذاری آنها بر روی دوست 
و دشمن به ميزان پوشش خبری اقدام تروريستی بستگی دارد و از اين جهت برخی معتقدند كه رسانه برای 

تروريسم جديد همانند نياز گياه به خورشيد است.)49( 

جدول بررسی مقايسه ای دو شيوه تروريسم متعارف و جديد )50(

قربانيانشيوه عملمشخصه اصلیسازمانهدف

 منفعت جويیتروريسم متعارف

ابزاری

 سلسله مراتبی،

ملی، دو پايه

 آدم كشی،

 گروگان گيری،

هواپيماربايی

 محدود، گزينشباج گيری

شده، سياسی

 تروريسم پست

مدرن

 هويت يابی، احيای

روانی سازمانی

 شبكه ای، تك

پايه، جهانی

 تحريك وعمليات انتحاری

برانگيختن

 انبوه و فله ای،

اكثريت خاموش

گروه های تروريستی جديد برخالف گروه های سلف خود چندان زير چتر حمايتی دولت های ملی نيستند 
و در مواقعی كه در پی برقراری روابط با آنها بر می آيند از موضع كهتر و مهتر به موضوع نگاه نمی كنند. 
آنها سعی دارند دست كم موضع سازمانی برابر را در پيش بگيرند. در حاليكه گروه های تروريستی سنتی 

چنين موقعيتی نداشتند و عموما در چتر حمايتی دولت های ملی عمل می كردند.

تهديدات ديجيتالی
ياد  نيز  تروريسم مجازی  با عنوان  آن  از  است كه  تهديدات جديد  از  ديگر  يكی  ديجيتالی  تهديدات 
است،  حال گسترش  در  به سرعت  اما  نمی گذرد،  آنها  عمر  از  سالی  چند  كه  تهديدات  نوع  اين  می شود. 
اساسا از گسترش ارتباطات و فن آوری رايانه ای و اينترنتی ناشی می شود. تروريسم مجازی به دنبال ورود 
ابعاد گوناگون حيات اجتماعی، بروز يافته و  و گسترش شبكه های رايانه ای محلی و جهانی در اقتصاد و 
ابعاد وسيعی به خود گرفته است. اين نوع تهديدات به صورت های گوناگون ويروس های رايانه ای، كرم های 
برنامه نويسی، ايجاد اختالل در شبكه های محلی و جهانی، سرقت های رايانه ای و... ظهور يافته و جلوه گر 
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می شوند. حمالت گسترده به تارنماهای اينترنتی وزارت دفاع آمريكا، حمالت متقابل وسيع به سايت های 
دانمارك و كشورهای مسلمان از جمله چندين سايت سازمان های معروف ايرانی مثل سايت بانك پارسيان 
و بانك رفاه و خبرگزاری های ايرانی و همچنين حمالت متعدد آمريكاييان و چينی ها به سايت های يكديگر 
نشان دهنده تقابل و منازعه در عرصه ای جديد است كه با تهديدات و شيوه های متفاوت صورت می گيرد كه 
در مطالعات امنيتی سنتی جايی ندارند. واژه های زيادی مثل جنگ اطالعاتی )infowar(، جنگ شبكه ای 
ديجيتالی  تروريسم   ،)virtual war( مجازی  جنگ   ،)cyber attack( مجازی  حمالت   ،)netwar(
نوع  اين  بودن  )computer warfare( نشان دهنده جدی  رايانه ای  )digital terrorism(، و جنگ 
امنيتی است. ويژگی اصلی جوامع بشری  به حوزه مطالعات  اين مفاهيم  باالی ورود  تهديدات و سرعت 
ارتباطات  با فناوری، اطالعات و  اين جوامع  اقتصادی  امروزی آميختگی كنش های سياسی، اجتماعی، و 
)فاوا( است. اين آميختگی به راحتی به وابستگی جوامع به اين پديده جديد انجاميده است. همين وابستگی 
به نقطه ضعف و آسيب پذيری آنها منجر شده است كه از آن به عنوان پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار جامع 

بشری امروزی ياد می شود.)51( 
امنيت و تهديدات امنيتی مبتنی بر فناوری رايانه ای تحوالت قابل توجهی را در عرصه امنيت بوجود 
آورده است. انسان های گمنام به صورت فردی در عصر جديد به چنان قدرتی دست يافته اند كه به تنهای 
توانايی اعمال قدرت و تهديد در پهنای جهانی را دارند. در چنين وضعيتی افراد به معنای واقعی و بی واسطه 
به بازيگران عرصه جهانی تبديل شده اند. تداوم اين روند می تواند به تحول در مفهوم و منبع اعمال قدرت 
در جهان منجر شود و آن را از حالت متمركز در انحصار دولت ها درآورده به قدرت پراكنده و شبكه ای تبديل 
كند.)52( اين نوع تاثيرگذاری كه افراد زيادی در مورد آن اجماع نظر دارند، از منظر ديگری نيز قابل توجه 
است كه می توان آن  را در افزايش جايگاه فرد در سرنوشت فردی و جمعی خود در عرصه های مختلف 
حيات اجتماعی تلقی كرد كه نه تنها در قلمرو داخلی بوجود آمده بلكه حالت جهانی نيز يافته است. موضوعی 

كه عمال ارتباط تنگاتنگی با گسترش دموكراسی دارد كه در بحث مربوطه به آن اشاره خواهد شد.   
در مجموع می توان گفت به طور سنتی تهديد امنيت ملی تنها از طريق تهديد نظامی صورت می گيرد. 
تهديدات نظامی مركز سنتی نگرانی های مربوط به امنيت ملی است. اما اكنون دايره تهديدات امنيت ملی 
بسيار گسترش يافته است. باری بوزان از اعضای مؤثر مكتب كپنهاك برای تهديدات ملی پنج بعد متفاوت در 
نظر می گيرد: تهديد نظامی، تهديد سياسی، تهديد اجتماعی، تهديد اقتصادی و تهديد زيست محيطی. معمواًل 
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در تهديد نظامی اقدام می تواند همه اجزاء دولت را تهديد كند؛ پايه مادی دولت تحت فشار قرار می گيرد و 
امكان دارد خسارات زيادی به بار بياورد؛ چون استفاده از زور می تواند تحوالت نامطلوبی را به دنبال داشته 
باشد، معمواًل تهديدات نظامی در برنامه های امنيت ملی از باالترين اولويت برخوردارند.)53( اما در نگرش های 
جديد، امنيت صرفا به بعد نظامی محدود نمی شود و به ابعاد ديگر آن نيز توجه می گردد. تهديدهای جديد 
ممكن است تا جايی پيش روند كه ايده و ضرورت وجودی دولت و نهادهای آن را تهديد كنند. به صورت 
سنتی به تهديدات زيست محيطی و اقتصادی به گونه ای نگريسته می شد كه گويا اتفاقی هستند، اما با افزايش 
شديد فعاليت های بشری و گسترش علم و دانش مشخص شد كه محيط زيست ديگر عامل ثابت و بستری 

نيست؛ دولت ها در جلوگيری از اين نوع تهديدها می توانند نقش اساسی داشته باشند. 
همانگونه كه بررسی شد، طرح اين گونه تهديدها بيشتر در آگاهی انسان ها از اين خطرات بر محيط 
و زندگی خود ريشه دارد كه در قالب نظريه های جديد مطالعات امنيتی مطرح شده اند. آن چيزی كه در 
برجسته شدن اين نوع تهديدها نقش دارد، جدا از تشديد خود خطرات، برداشت مردمان جهان از اين نوع 
افكار  تاثير  تحت  دموكراتيك  های  دولت  يا  غيردولتی  گروههای  و  ها  سازمان  توسط  كه  است  خطرات 
و انديشه های نوع دوستانه، طرح، تبليغ، و در محور فعاليت های سازمانها قرار گرفته و با فشار آنها به 
كنوانسيون های بين المللی و سياست های دولت ها تبديل می شود. بررسی های به عمل آمده در مورد 
جنبش های اجتماعی در جهان نشان می دهد كه بين جوامع دموكرات و جنبش های زيست محيطی رابطه 
مستقيم وجود دارد. هر چقدر دموكراسی عميق تر است توجه به مسايل زيست محيطی بيشتر می باشد. به 
نظر می آيد دموكراسی بستر مناسبی برای طرح و ادراك تهديدهای جديد است. از اين جهت تهديدهای 
جديد به ويژه تهديدهای زيست محيطی، سياسی و اجتماعی بيشتر متاثر از بسط و گسترش دموكراسی در 

جهان مطرح می شوند. 
تهديدات تروريستی هم از چند منظر با گسترش دموكراسی در جهان ارتباط دارند. نخست، دست كم 
در مورد خاورميانه معلوم شده است كه دولت های استبدادی )فقدان دموكراسی( در رشد و شكل گيری 
نيروهای تروريستی نقش قابل مالحظه ای داشته اند. دوم، دموكراسی ها بيشتر از حكومت های استبدادی 
در معرض خطر حمالت تروريستی قرار دارند. همانگونه نشان داده شد بيشتر حمالت در سال های گذشته 
در داخل جوامع دموكرات بود يا اهدافی بودند كه به آنها مربوط می شد. سوم نظام های دموكرات بيش از 
جوامع استبدادی اين نوع خطرات را مطرح ساخته و به ادبيات مطالعات امنيتی وارد می كنند. بنابراين هرچند 
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تهديدات تروريستی در تحول مفهوم امنيت جهانی موثر بودند ولی در بروز اين نوع تهديد و گسترش ادبيات 
آن انديشه دموكراسی نقش غيرقابل انكاری دارد. 

امنيت و تهديدات امنيتی مبتنی بر فناوری رايانه ای تحوالت قابل توجهی را در عرصه امنيت بوجود 
آورده است كه با انديشه فردگرايی ليبراليسم پيوند دقيق دارد. با ظهور فن آوريهای جديد انسان های گمنام 
به صورت فردی به چنان قدرتی دست يافته اند كه به تنهايی توانايی اعمال قدرت و تهديد در پهنای جهانی 
را دارند. در چنين وضعيتی افراد به معنای واقعی و بی واسطه به بازيگران عرصه جهانی تبديل شده اند. تداوم 
اين روند می تواند به تحول در مفهوم و منبع اعمال قدرت در جهان منجر شود و آن را از حالت متمركز در 
انحصار دولت ها درآورده به قدرت پراكنده و شبكه ای تبديل كند.)54( اين نوع تاثيرگذاری كه افراد زيادی 
در مورد آن اجماع نظر دارند، از منظر ديگری نيز قابل توجه است كه می توان آن را در افزايش جايگاه فرد 
در سرنوشت فردی و جمعی خود در عرصه های مختلف حيات اجتماعی تلقی كرد كه نه تنها در قلمرو داخلی 
بوجود آمده بلكه حالت جهانی نيز يافته است. موضوعی كه عمال ارتباط تنگاتنگی با گسترش دموكراسی 

دارد و می توان آن را در تعامل با دموكراسی ديد.   

پ. گسترش سالح های كشتار جمعی
سالح های كشتار جمعی كه به جنگ افزارهای هسته ای، بيولوژيكی و شيميايی)NBC( اطالق می شود، 
جدا از شكل اوليه كه از قديم االيام بوده، جنگ افزاری جديد محسوب می شوند. از پيدايش سالح هسته ای 
حدود 60 سال می گذرد. سالح ميكروبی عمری طوالنی دارد ولی در طول تاريخ هرگز به شكل كنونی به 
صورت آگاهانه توليد، و انبار نشده بود. توليد انواع سالح های شيميايی و بيولوژيكی و سالح های پيشرفته 
و مخرب هسته ای تاثيرات زيادی در امنيت ملی و مطالعات راهبردی كشورها به خصوص در دوره جنگ 
سرد داشت. آنها راهبردهای نظامی ابرقدرت ها را به شدت متحول كرده و جهان را در وضعيت بی سابقه ای 
قرار دادند. موازنه وحشت، جنگ هسته ای، بازدارندگی هسته ای، انهدام متقابل، و به طور كلی جنگ سرد 
مفاهيمی بودند كه به شدت تحت تاثير پيدايش سالح های اتمی بوجود آمدند. اما تحولی كه در سال های 
اخير بوجود آمده است ابعاد جديدی دارد كه ممكن است تحوالت قبلی را نيز تحت تاثير قرار دهد و آن 

امكان گسترش اين نوع سالح ها و دسترسی بازيگران غيردولتی به سالح های كشتار جمعی است. 
ساخت يا سرقت يك سالح كشتار جمعی اقدامی است دشوار، پيچيده، خطرناك و اغلب پرهزينه، اما 
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مقتضيات فنی توليد جنگ افزارهای هسته ای، بيولوژيكی و شيميايی تثبيت شده و مشخص است و هيچ گاه 
دشوارتر از آنچه كه امروز است، نخواهد بود. با گذشت زمان توليد انواع نه چندان پيشرفته از جنگ افزارهای 
NBC ساده تر می شود؛ زيرا مواد تجهيزات و تخصص های الزم برای ساخت موفقيت آميز اين سالح ها 

به آسانی و به وفور در دسترس عوامل دولتی و غيردولتی قرار گرفته است.)55( در تمامی جوامع معاصر 
NBC در حال  انجام حمالت  با  بر چالش های مرتبط  زمينه غلبه  در  پنهان عوامل غيردولتی  توانمندی  
افزايش است. اين افزايش تدريجی توانمندی های بالقوه NBC تا حدودی محصول فرعی پيشرفت های 
اقتصادی، آموزشی و صنعتی است و احتمااًل موانع فنی موجود در راه ساخت اين سالح ها در حال كاهش 
اطالعات  عصر  به  قدم  كه  جوامعی  خصوص  به  معاصر،  جوامع  از  بسياری  در  اين  بر  عالوه  می باشد. 
گذارده اند، به واسطه رشد فزاينده كارايی، پيچيدگی، و گستره جغرافيايی فعاليت های عوامل غيردولتی، خواه 
فعاليت های قانونی و خواه دخالت های غيرقانونی، زيرنظرگيری فعاليت های تهديدآميز و مبارزه با آنها از 

توان دولت خارج است.)56(
نويسندگان كتاب پاشنه آشيل آمريكا با مروری بر اقدامات كشورها برای دستيابی به جنگ افزارهای 

NBC و به كارگيری آنها موارد زير را يادآور می شوند:

در قرن بيستم، چندين و چند كشور در صدد دستيابی به جنگ افزارهای NBC بوده اند و اكثرشان نيز 
موفق شده اند.

كشورهای دارنده جنگ افزارهای NBC بارها به صورت تلويحی و آشكار تهديد كرده اند كه در صورت 
مواجهه با چالش های گسترده، از اين سالح ها عليه دشمنان استفاده خواهند كرد.

از سالح های شيميايی در جنگ های متعدد استفاده شده است. از سالح های بيولوژيكی استفاده ای نشده 
و از سالح های هسته ای تنها دوبار و آن هم عليه ژاپن و از سوی آمريكا استفاده شده است.

بعد از جنگ جهانی دوم، هيچ گونه مدرك مستدلی در زمينه تالش يك كشور برای استفاده تروريستی 
از جنگ ابزارهای NBC عليه كشوری ديگر وجود نداشته است.

شواهدی دال بر حمايت يك كشور از گروه تروريستی برای ساخت و يا دستيابی به آنها وجود ندارد.)57(

سالح های هسته ای و امنيت بين المللی
سالح های كشتار جمعی به دليل آثار مخربی كه دارند، برخورداری، استفاده، و يا تهديد به استفاده از 
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آنها تاثير قابل توجهی بر امنيت ملی دارد اما لزوما وجود آنها به معنای افزايش ضريب امنيت يك كشور و يا 
امنيت بين المللی نيست. سالح های كشتار جمعی توان نظامی  كشور دارنده اين سالح ها را افزايش می دهد 
و در صورت برخورداری انحصاری از اين سالح ها قدرت نظامی آن می تواند به مرحله افسانه ای برخورداری 
از سالح بالمنازعه برسد و در صورت وجود اراده استفاده از آن همه را به تسليم وادار نمايد. اما موضوع اين 
است كه چنين وحشتی از سالح های كشتار جمعی كشورهای ديگر را به جلوگيری از بروز چنين وضعيتی 
وادار كرده است و عمال تالش برای دستيابی به اين سالح ها به بروز تهديدات از سوی كشورهای ديگر 
منجر می شود و امنيت آن كشور را پيش از پيش به خطر می اندازد. البته بين كشورهای دارنده سالح های 

هسته ای اوليه و كشورهای فاقد آن كه اكنون در پی چنين سالح های هستند تفاوت وجود دارد.)58(
بعد ديگر رابطه سالح های كشتار جمعی و امنيت بين المللی كه اكنون در حال گسترش است و احتمال 
دارد ابعاد خطرناك تری نيز بيابد تالش گروه ها و سازمان های غير دولتی برای دستيابی به اين سالح ها 
است. هر چند دستيابی آنها به سالح های هسته ای راهبردی اكنون غيرممكن به نظر می آيد، اما در مورد 
سالح های ميكروبی، سالح های شيميايی و بمب های كثيف و حتی بمب های تاكتيكی اتمی اين امكان 
وجود دارد و تحقق آن می تواند وحشتی گسترده در ميان مردمان جهان و دولت ها بوجود بياورد كه به هيچ 
عنوان با تهديدات سنتی قابل قياس نيست. در اين حالت عمال سالح های غيرمتعارف در اختيار بازيگران 

غيرمتعارف قرار می گيرد كه با چهارچوب های متعارف نمی خواند.)59(

كشورهای دارنده سالح های كشتار جمعی
دارندگان سالح های كشتار جمعی را می توان به چند گروه تقسيم كرد. گروه نخست كشورهايی هستند 
كه در حال حاضر به داشتن اين سالح ها رسما اعتراف كرده اند. چين، روسيه، فرانسه، انگلستان، آمريكا 
مورد سالح های  در  آنها  معترفند.  هسته ای  داشتن سالح های  به  شمالی  كره  و  پاكستان  و  هند  اخيراً  و 
اساس  بر  روسيه  و  آمريكا  هند،  كشور  سه  شيميايی  سالح های  مورد  در  و  می كنند؛  سكوت  بيولوژيكی 
هستند  كشورهايی  دوم  گروه  اند.  شده  سالح ها  اين  برچيدن  به  متعهد  شيميايی  سالح های  كنوانسيون 
چين،  كشورهای  هسته ای؛  سالح  مورد  در  اسرائيل  باشند.  سالح های  چنين  دارای  می رود  احتمال  كه 
مصر، اسرائيل، كره شمالی، روسيه، كره جنوبی، سوريه، ويتنام، تايوان، ايران و عراق دوره صدام در مورد 
سالح های بيولوژيكی؛ و كشورهای چين، كوبا، مصر، ايران، عراق دوره صدام، اسرائيل، ليبی، ميانمار، كره 
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شمالی، روسيه، پاكستان، تايوان، يمن، يوگسالوی سابق در مورد سالح های شيميايی اين احتمال وجود 
دارد. در حال حاضر از كشورهايی كه احتمال می رفت در تالش برای دستيابی به سالح های كشتار جمعی 
بودند، پرونده عراق با نابودی رژيم صدام حسين بسته شده است. دولت ليبی با فشار بين المللی آن را كنار 
گذاشته است و پرونده هسته ای ايران و كره شمالی در حال حاضر پر مساله ترين های اين حوزه هستند. 
البته كشورهای متعدد زيادی نيز بودند كه اقدامات خود را در اين زمينه متوقف ساخته اند كه برای نمونه 
اوكراين و در مورد سالح های  برزيل، كانادا،  آرژانتين، قزاقستان،  افريقای جنوبی،  به كشورهای  می توان 
بيولوژيكی كشورهای كانادا، آمريكا، انگلستان و در مورد سالح های شيميايی كشورهای آلمان، ايتاليا، ژاپن 

و انگلستان اشاره كرد.)60(

توان تخريب سالح های كشتار جمعی
توان تخريب باالی سالح های كشتار جمعی به ويژه سالح های هسته ای يكی از ويژگی های اساسی 
اين نوع سالح ها است كه آنها را از سالح های متعارف جدا می سازد. در عمل از سالح های هسته ای تنها دو 
بار استفاده شده است و هر دو بار نيز توسط آمريكا عليه ژاپن بوده است. استفاده از اين نوع سالح كه هنوز 
از نوع اوليه اين سالح ها بود چنان وحشتی در ميان مردمان جهان و دولتمردان ايجاد كرده است كه تاكنون 
كسی جرات استفاده مجدد از آن را نيافته است. با اين حال انواع جديد سالح های هسته ای بسيار مخربت تر 
از انواع اوليه آن است و استفاده از آنها در سطح وسيع می تواند به نابودی كل جهان و تمدن بشری بينجامد. 
از اين جهت تدابير گسترده ای در چند دهه گذشته برای جلوگيری از بروز جنگ هسته ای صورت گرفته و 
تالش بشر كنونی بيش از استفاده از اين سالح ها جلوگيری از استفاده از آنها بوده است.)61( در اين مدت 
دولت ها ياد گرفته اند كه عليرغم موثر بودن برخورداری اين سالح  ها در افزايش توان نظامی كشورها آنها 
ابزار سياست در عرصه  از  به دليل ويرانگری غيرقابل تحمل هزينه بسيار بااليی دارند و عمال جنگ را 
بين المللی و روابط كشورها بيرون آورده است.)62( در اين حوزه جنگ ادامه سياست نيست. نتيجه جنگ 
ويرانی هر دو طرف و احتماال تمام تمدن بشری است. جنگ نه ابزار رسيدن به هدف بلكه موجب نابودی 
دوست و دشمن با يكديگر است. با وجود اين سالح های هسته ای همچنان از جذابيت بااليی برای برخی 

دولت مردان دارد؛ ولی تغيير چندانی در مفهوم امنيت، شيوه های برقراری و مرجع امنيت ايجاد نمی كند.
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نحوه گسترش سالح های كشتار جمعی
در طی سال های گذشته چند تغيير اساسی در عرصه بين المللی در خصوص سالح های هسته ای به 
وجود آمده است. اين تغييرات را می توان به چهار دسته تقسيم كرد:)63( نخست، اياالت متحده و روسيه 
در يك فرايند پيچيده متعهد شده اند كه از سالح های هسته ای مستقر خود بكاهند و اين كار را به مقداری 
انجام داده اند و همچنان به آن پايبند هستند. دولت بوش نيز هر چند در قبال تعهدات فوق سكوت كرده 
از  استفاده  مورد  در  را  بررسی هايی  فزاينده  طور  به  متحده  اياالت  دوم،  می باشد.  پايبند  آن  به  اما  است، 
سالح های هسته ای انجام می دهد. در دولت كلينتون اين بررسی ها به آنجا منتهی شد كه دولت اعالم كرد 
در پاسخ هرگونه استفاده از سالح های كشتار جمعی عليه آمريكا از سالح های هسته ای استفاده می كند. 
دولت بوش اين ديدگاه را به شكل صريح تری بيان می كند. او اعالم كرده است كه برای جلوگيری از اشاعه 
سالح های كشتار جمعی در صورت نياز از سالح  هسته ای هم استفاده خواهد كرد. سوم، هند و پاكستان 
در رقابت با يكديگر به سالح های هسته ای دست يافتند. منازعه كشمير همچنان تداوم دارد و عماًل نوعی 
رقابت تسليحاتی ميان آنها به شدت در جريان است كه ممكن است به بی ثباتی شديد در منطقه منجر 
شود. باالخره، جنگ با عراق نحوه رفتار دولت های ايران و كره شمالی را در مورد تالش برای دستيابی به 
سالح های هسته ای را تغيير داد. آنها با استفاده از وضعيت به وجود آمده در عراق تالش های خود را افزايش 
دادند. در بهترين سناريو آمريكا به سياست منع گسترش سالح های كشتار جمعی می پيوند و از طريق مذاكره 
دو كشور فوق را به قبول تعهدات NPT وادار می سازد. در بدترين سناريو به اقدام نظامی عليه آنها اقدام 

می كند كه به منازعات جديد دامن می زند.)64( 
در مجموع در سال های اخير تهديدهای ناشی از سالح های كشتار جمعی در مقايسه با سال های پس از 
جنگ جهانی دوم كاهش چشم گيری داشته است. اقدامات بين المللی برای جلوگيری از گسترش سالح های 
 ،)NPT( كشتار جمعی در قالب انعقاد قراردادهای مختلف مثل قرارداد منع گسترش سالح های هسته ای
معاهده منع جامع آزمايشات )CTBT(، معاهده كنترل تسليحات در بستر دريا، كنوانسيون سالح های سمی 
و بيولوژيكی )BWC(، و كنوانسيون سالح های شيميايی )CWC()65( موثر افتاده و تا حدود زيادی موجب 
دست كشيدن كشورها از اقدامات خود در زمينه تالش برای رسيدن به سالح های كشتار جمعی شده است. 
در همين حال افكار عمومی جهان در همه سطوح نسبت به چنين سالح هايی و استفاده از آنها نگاه منفی 

يافته است.)66( 
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ابزارهای پرتاب سالح های كشتار جمعی
سالح های كشتار جمعی بدون ابزارهای پرتاب آنها كارآيی چندانی ندارند. ابزارهای پرتاب در افزايش 
هدف  به  جمعی  كشتار  سالح های  پرتاب  ابزارهای  وجود  بدون  دارند.  اساسی  نقش  تهديد  تاثيرگذاری 
نمی رسند. ابزارهای پرتاب می تواند هواپيما، موشك های بالستيك و كروز با بردهای متفاوت باشد. همچنين 
خود اين ابزارها می توانند در زمين، دريا، جو و يا ماورای جو مستقر باشند، متحرك و ثابت باشند. هر كدام 

از اين ويژگی ها توانايی متفاوتی را به دارندگان آنها می دهد. 
نخستين موشك قاره پيما از سوی شوروی به سال 1957  آزمايش شد. پس از آن مسابقه گسترده ای 
را  پيشرفته  موشك های  انواع  آنها  شد.  آغاز  توانمند  پرتابگرها  به  دستيابی  برای  بزرگ  قدرت های  ميان 
برای افزايش توانايی نظامی و در نتيجه افزايش اعتبار تهديدهای خود در زدن ضربه موثر به دشمن توليد 
كردند. كالهك های اتمی بر روی آنها سوار شدند و آنها برای پرتاب در جاهای امن متحرك و ثابت مستقر 
گرديدند. نقطه اوج اين مسابقه تسليحاتی را می توان در طرح دفاع موشكی استراتژيك يا جنگ ستارگان 

ريگان مشاهده كرد كه عمال به برتری آمريكا منجر شد.)67(
پس از فروپاشی شوروی و گسترش جنگ های منطقه ای كشورهای جهان سوم نيز به داشتن توان 
موشكی ابراز عالقه كرده و اقداماتی را برای دستيابی به چنين توانی در پيش گرفتند. كره شمالی بيرون از 
پنج قدرت دارنده سالحهای اتمی تمايل بيشتری از خود نشان و توانست با حمايت شوروی و بعدا روسيه 
به فناوری توليد موشك های دوربرد بالستيك دست يابد. هند و پاكستان دو كشور ديگر بودند كه در تداوم 

رقابت تسليحاتی سنتی خود با يكديگر و نياز به داشتن پرتابگر قدرتمند برای سالح های هسته ای خود به 
دنبال چنين سالح هايی رفته و به آن دست يافتند. عراق و ايران نيز متاثر از نيازها و كاربردهای موثر موشك 
در دوران جنگ هشت ساله به دنبال فناوری ساخت اين نوع سالح ها رفتند. عراق در نتيجه مسايلی كه در 
دو دهه اخير برايش پيش آمد وضعيت ديگری يافت و ايران نيز به خاطر دو قطعنامه اخير شورای امنيت 

در خطر چنان تهديدی است.
در مجموع می توان بيان كرد سالح های كشتار جمعی و به خصوص سالح های اتمی نقش محوری 
در مطالعات و مباحث امنيتی نيم قرن اخير دارند. آنها محور تحوالت راهبردی در سال های گذشته بودند و 
به جرات می توان گفت كه بيشترين ادبيات را در مطالعات امنيتی توليد كردند. اما تحولی كه در سال های 
اخير بوجود آمده است و ابعاد جديدی به اين نوع سالح ها داده است كه ممكن است حتی تحوالت قبلی 
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را نيز تحت تاثير قرار دهد، امكان گسترش اين نوع سالح ها در جهان و دسترسی بازيگران غيردولتی به 
سالح های كشتار جمعی است. اين تحول تهديد بزرگی را پيش روی جوامع بشری قرار داده است و موضوع 
مباحث زيادی در جهان است. اما در كل اين تحول بيشتر در حوزه نگاه سنتی به تهديدهای امنيتی است 
و از حلقه تهديدات نظامی خارج نمی شود. با وجود اين همانگونه كه تشريح شد گسترش اين نوع سالح ها 
در جهان موضوع امنيت را به شدت برای همه مردم حساس كرده و عمال به گسترش نا امنی در جهان 
دامن زده است. در صورت دستيابی گروه های تروريستی به سالح های كشتار جمعی نوع اين تهديدات 
نيازمند  آنها  با  مقابله  و  تحليل، سياستگذاری  بنابراين شناخت،  و  نيست  قياس  قابل  تهديدهای سنتی  با 
چهارچوب های جديد است كه با چهارچوب های سنتی كامال تفاوت دارد. اين تحول بيشتر در حوزه نظامی 
بوجود آمده است و مفهوم تهديد را از دولت های ملی به سوی بازيگران جديد غير دولتی  نيز جلب نموده 
است. با وجود اين تحوالت حوزه های ديگر امنيت را نمی تواند توضيح دهد. البته بايد توجه داشت كه روند 
تالش دولت ها برای دستيابی به سالح های هسته ای در سال های اخير كاهش يافته است كه در صورت 
تدوام می تواند به كاهش مباحث اين حوزه و تاثيرات آن در امنيت بين المللی و در نتيجه تحول مفهوم 

امنيت بين المللی بينجامد. 
به طور خالصه، در چند دهه اخير و به مرور زمان، با افول موقعيت جنگ به عنوان ابزار سياسی در 
ميان  متقابل  وابستگی  پيدايش  و  صلح  اقتصادی  سود  افزايش  بين المللی،  عرصه  در  كشورها  مناسبات 
سرد  جنگ  دوره  در  دموكراتيك  به سوی صلح  حركت  و  جهان  در  مردم ساالر  نظام های  رشد  كشورها، 
ليبرالی بهبود يافت و در حوزه  پايه های نظری و عينی واقع گرايی سست شد)68( و موقعيت نظريه های 
مورد بحث اين نوشته مطالعات راهبردی به سوی مطالعات امنيتی كه ابعاد وسيع تری يافته بود سوق يافتند؛ 
ابعاد جديدی برای امنيت و تهديدهای امنيتی طرح شد؛ مكتب كپنهاك امنيت را نه در قالب رويكرد نظامی 
و راهبردی بلكه در قالب مباحث امنيت اقتصادی، امنيت زيست محيطی، امنيت اجتماعی و انسانی طرح 
كرد. امنيت و تهديدهای امنيتی ديگر به تهديدهای نظامی محدود نمی شد، اما دولت همچنان مرجع و 
كارگزار امنيت محسوب می شد.)69( شركت های چند مليتی در حوزه امنيت به مفهوم خاص از نفوذ اندك و 
غيرمستقيمی برخوردارند و دولت ها به رغم همه محدوديت ها همچنان موقعيت ممتازی در اين حوزه دارند. 
گروه های تروريستی در امنيت بين الملل نقش تخريبی و سلبی دارند و نقش آنها بيشتر در دگرگونی مفهوم 
امنيت، چگونگی تهديدات امنيتی است. با وجود اين، همه اين تحوالت به دگرگونی مفهوم امنيت در ابعاد 
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مختلف كمك كرده اند و هر كدام در حوزه ای و به نحوی موثر بودند كه به آنها اشاره شد، اما تاثير اصلی و 
نسبتا همه جانبه از آن تحوالت در عرصه حيات سياسی از نظام های سنتی و استبدادی به سوی نظام های 
دموكراتيك، از مردم مطيع و فرمانبر به مردم صاحب حق و تعيين كننده سرنوشت و حاكميت است كه خود 

نيازمند بحث و مقاله جداگانه ای می باشد.
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