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 سیاست و فناوری مشترک فصل: قدرت
 علی هدایتی

  

 چکیده 
های سیاسی، علم را حضور در حوزه علم و تکنولوژی با دانشمندان عرصه. علم در دوران معاصر پیوند جدانشدنی با ساختار سیاسی دارد

-ای را پدید آوردهسیاست روابط دوسویهاند و سیاستمداران هم با حمایت از دانشمندان و دخیل نمودن آنان در نمودهوارد عرصه سیاسی 

در وضعیت  نیز این تغییرات کهاین گذار با تغییر پارادیم همراه است  .سیاسی بوده است -گذار اجتماعی از آغاز، دستخوش نیز هانج .اند

و قدرت هر کشوری توانایی  برتری. گرددولوژی سیاسی میئدیبندی کشورها از لحاظ ابوده و باعث تقسیم تاثیرگذارژئوپلتیک هر کشور 

و اقتصادی یک عامل کلیدی برای برتری در سیاست جهانی  تکنولوژیتوسعه بنابراین . کندفراهم میبرای کنترل و نفوذ بر سایر کشورها را 

در نظر دارد با توجه به اهمیت و نقش تکنولوژی در سیاست، ارتباط این دو را بیان و تاثیرگذاری آن در فعالیت هر  پژوهش حاضر. است

 . تشریح نماید را کشور در سطح رقابتی

    .تکنولوژی، سیاست، قدرت: واژگان کلیدی

 

 
Abstract 
Science has linked inseparably with the political structure in the recent contemporary. Scientists in 
science and technology entered science in the political arena through their political activities; 
Politicians also have created a mutual correlation with them through supports and involvements in 
politics. Since the beginning of the world, political and social transition has been undergone. The 
transition paradigm change associated with the change in the geopolitical situation in each country 
and causes categorized countries in terms of political ideology in throughput. Excellence and strength 
of each country's ability provide a control and influence over other countries. Therefore, economic 
development is a key factor for supremacy in world politics. This study plans, considering the 
importance and role of technology in politics, the relationship between the state and effectiveness of 

the activity described in the competitive level. 
Keywords: Technology, Politics, and Power 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

 

 

 مقدمه  -1
. پذیری مدنی نیاز دارددموکراسی به شهروندان آگاه با مسئولیت. در مرکز تاریخ، تئوری و اقدامات سیاسی هستند تکنولوژیموضوعات 

با سیاست  تکنولوژینند این جاست که نکزمانی که چنین بینشی در بین افراد وجود نداشته باشد و افراد برای بدست آوردن آن تالش 

شود بلکه زمانی که پذیری و خودآگاهی خود به خود در بین افراد ایجاد نمیاشاره داشت که مسئولیتالبته باید . کندارتباط پیدا می

رابطه عمیقی بین . گرددهای مختلف در اختیار افراد گذاشته شود این درک کامل در بین افراد هویدا میاطالعات مناسب از طریق روش

و در پردازش  تکنولوژیتوان به اهمیت و اثرگذاری ها و تفکرات نمیک عمیق ایدهبه عبارتی بدون در. و سیاست وجود دارد تکنولوژی

در تحلیل  تکنولوژیتوان به تاثیر، توسعه و توزیع استفاده از سیاسی نیز نمی های فرایندهایتحلیل سیاست پی برد و بدون درک پیچیدگی

 (. 9002،  سلینگر)آن پی برد 

علم مسیر حرکت به سوی حقیقت است و حقیقت کشف شده منجر به . شوندغییر و پیشرفت شناخته میبه عنوان مرجع ت تکنولوژیعلم و 

تواند پایدار ها پیشرفت هیچ وقت نمیبا توجه به اوضاع متغیر در جهان و در دنیای انسان. گرددخوب شدن انسان و پیشرفت در جهان می

-های در جهان میشود ولی این محصول وابسته به پیچیدگیوسط علم تولید میترین محصولی است که تبه عبارتی حقایق اساسی. باشد

 . باشد

چرا که . امروزه در بسیاری از کشورها حمایت دولتمردان از علم، روابط متقابلی را بین سیاستمداران و دانشمندان ایجاد نموده است

بنابراین در . گردندمند میهت پیشرفت مقاصد سیاسی اجتماعی بهرههای گوناگون در جهای دانشمندان در زمینهسیاستمداران از مشاوره

رشد . اندجوامع امروزی، علم جدید اساسا ساختاری سیاسی به خود گرفته است و علم و سیاست در دنیای مدرن کامال در هم تنیده شده

و پرورش و جذب دانشمندان در توسعه نظام  هر کشوری بدون شک با میزان رشد علمی آن کشور در ارتباط است و کسب افتخارات علمی

 . سیاسی نقش مهمی در جامعه دارد
ترین عامل موثر پیشرفت علم مهم. اندی، علم را وارد عرصه سیاسی نمودههای سیاسعلم و تکنولوژی با حضور در حوزه دانشمندان عرصه

ه وجود های آن باعث باز آن جایی که تکنولوژی و دگرگونی. وندشئوالن آن کشور برای علم قائل میاهمیتی است که افراد و مس ،هر کشور

دسترسی  آند که به نگردهایی میب تمرکز بی سابقه قدرت در دست آنسب تکنولوژیعلم و  بنابراین شودآمدن قدرت و تحوالت آن می

  .دارند

تعریف ابتدا بنابراین . صورت گرفته استیست؟ این سوال که فصل مشترک تکنولوژی و سیاست در چبه پاسخگویی پژوهش حاضر با هدف 

 . پردازدوضعیت چند کشور منتخب به بررسی هدف پژوهش میتشریح و در ادامه با  گرددمختصری از هر یک از مفاهیم بیان می

 

 مفهوم تکنولوژی  -2

یابد عام آن دست می تعامل با طبیعت به قوانیندانش و علوم نهفته است که انسان خردمند در  تکنولوژی ترکیب دو کلمه هنر و مهارت در

تکنولوژی به عنوان راهکارها و اهدافی . کندهای مورد نظر خود را ایجاد می، کاربردو با بازآفرینی این قوانین در محیط و شرایط دلخواه

-شود که هنرمندانه توسط انسانهایی گفته میتکنولوژی به مولفه. کندولید ماهرانه و اثربخش رهنمون میها را به تشود که انسانیتلقی م

. تکنولوژی برگرفته از علم است. کندن را به خلق ایده و محصول نایل میشوند و آنااطالعات و دانش به کار گرفته می تجربه، باهای با

ین بدین معنی ا. ای علم قرار بگیردهای مختلف همان علوم و دیگر زمینههتواند در اختیار حوزهژی پس از رشد و تکامل میهمین تکنولو

های موثرتر و ، راه و روشحاصل آن به عنوان ابزاروم موجب رشد و کمال تکنولوژی شده که ی کاربردی علهااست که گسترش دامنه

مان و رکنولوژی آتبنابراین در تعریف کلی،  .(920 فیروزآبادی، ) گیرندتلف قرار میهای علوم مخحوزه تر در جهت توسعه مرزها ومناسب

شود که صاحب قدرت یا به تعبیری در استعاره قدرت به هنر اذعان میهدف بزرگ است که با خود قدرت نیز به همراه خواهد داشت که 

 . (9002سلینگر، ) هنرمند قدرتی بیش از هنر خواهد داشت

ای گسترده را شامل تکنولوژی خود حوزهای از آن خواهد بود چرا که زیرمجموعه سیاست داگر تکنولوژی را به عنوان یک کل در نظر بگیری

-امر مبرا نمی شود که سیاست نیز از اینبزاری جهت رسیدن به قدرت تلقی میبه مثابه ا تکنولوژیای در عصر حاضر در هر حوزه. شودمی
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این روزها خصوصا در عصر حاضر که عصر . ددهیقدرت پیوند مبه همچون محرکی است که سیاست را  به عبارتی تکنولوژی .باشد

در  تکنولوژیباشند چرا که می کیهای تکنولوژیامعه سیاسی منتخب درصدد کسب مزیتباشد قریب به اتفاق جو اطالعات میتکنولوژی 

و توسعه  ه بدون تولیدای کبه گونه. نمایدقش کلیدی را ایفا مینهای مختلف از ورزش تا قدرت نظامی رشد و پیشرفت هر کشور در حوزه

 . (9002، 9ساری ویتز) الملل وجود نداردجهان و در سطح بینهای پیشرفته امکان پیشبرد رقابت در تکنولوژی

 ؟سیاست چیست -3
است؛ و در معنای  (چه اجتماعی و چه شخصی) رروش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امو ،گونه راهبرد سیاست در معنای عام هر

برای نگهداری یا  ی استکوشش. خاص اموری است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد

 سیاست به معنای باستانی کلمه، دخالت در امر. های گوناگون ها و درخواست قدرت دولت در جهت هدف بدست آوردن قدرت یا کاربست

 .(920 فیروزآبادی، ) دهند دهنده آن مشروعیت میاست که کنشگرانش به سیستم سازماندرن صنعتی عمومی و به معنای جدید، شهر م

توده راهی را  یکبه طوری که  .شانهای دیگر و چگونگی آن در اتحاداتحاد یک توده با تودهو  سیاست عبارتست از توزیع قدرتمندانۀ ارزش

طالعه قدرت از م است عبارت سیاست. از روی فهم و دانش باشد شانو رفتار و کردار کنندباز  میان همدیگر برای زندگی و پیشرفت خود در

  (. 9002سلینگر، ) او را وادار به انجام عملی کند و یا از انجام عملی باز دارد کهکسی دیگری  کسی به و نفوذ هر

همان نظم ارتباط که همۀ علوم از آن بهره دارند برخوردار سیاست از  .دانندها در اجتماع انسانی میها سیاست را فن و عمل حکومتبعضی

های خود را ررشد و تعامل آن علوم و فنون و هنسایۀ  شود و درعلم است که بدان وسیله انسان، انسان می ازای ترین مرحلهکاملاست و 

فاق و علم از ات .کنندگر تفاوت و اختالف پیدا میوسیله همین مرحله از علم است که طبقات مختلف مردم با یکدی کند بدینگذاری میپایه

 .(9002، 9فانچی) عکس باید به واقعیت نزدیک باشدراحتمال بدور بوده اما ب

بجا و چطور از این علم بهره برداشت و منافع خود و دیگران را  ایهسیاست علم است، اما هنر تطبیق این اندیشه است، که چطور و چه شیو

که باید از سیاست بهرۀ کافی گرفت  ایهدر تطبیق و به ثمر رساندن این علم آغاز کرد در مرحل اییهدر پرتو این علم بدست آورد از چه زاو

کرد این اندیشه داند در عملبرد سیاست را نمیارستمداری که هنر تطبیق شیوه و کسیا .شودهنر تطبیق سیاست ضروری پنداشته می

سیاست، تالشی است برای مشارکت در کسب قدرت و سعی در اعمال نفوذ برای اختصاص دادن قدرت در هر  .شودضعیف پنداشته می

طلبانه و  ف مادی و چه اهداف جاهچه اهدا ،بنابراین هر کس با هر انگیزه، چه اهداف آرمانی. ها ها و یا دولت ای از تشکیالت، اعم از گروه رده

 .آید، دست به هر اقدامی برای مشارکت در قدرت بزند، عمل سیاسی انجام داده است چه لذتی که از کسب قدرت به دست می

 

 مفهوم قدرت  -4

و جان مایه علوم  قدرت و مشتقات آن، محور. شودآغاز می  منظر بسیاری از اندیشمندان سیاسی، نگرش مدرن در باب قدرت با هابزاز 

قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت ملی اصطالحات و . های مختلف تخصصی آن استها و حوزهسیاسی در گرایش

د توجه علمای مفاهیم یاد شده که هم وسیله و هم هدف نهایی سیاست تلقی شده است، مور. باشندترکیبات متداول مفهوم قدرت می

 (. 929 عیوضی و پارسا، )باشند گرا میسیاسی سنت

 ،قدرت راه. گرددغیرمستقیم اعمال می و راهبرد است که پیوند عمیقی با دانش، صالحیت و امتیازات دارد و به طور تکنولوژیقدرت نوعی 

به عبارتی . دهندیها را محدود ساخته و تغییر مدیگر شکل داده، آن روش و تکنیکی است که از طریق آن برخی اعمال به گسترده اعمال

 گرددکشورها اعمال میو شود بلکه بر عمل بازیگران واسطه به دیگران اعمال نمیمستقیم و بی قدرت وجهی از عمل است که به طور

  (. 920 ، فیروزآبادی)
داری و تولید ثروت بود اقتصاد سرمایه در مشارکت قدرتمندانه آن ،های مهم علمیکی از نقش. رن راه کسب قدرت استمد تکنولوژیعلم و 

قات برای کشف طرف و عاری از تعلدیگر یک جستجو و کاوش بی علم رواز همین . و قدرت داشت تکنولوژیکه پیوند ناگسستنی با 

 (. 920 کالم، احمدی و زیبا ) توانست باشدحقیقت در طبیعت نمی
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تکنولوژی با یکدیگر گره ها از طریق و ارتباط آنباشد صادی میود شامل قدرت نظامی و اقتخ که است تکنولوژیای از قدرت زیرمجموعه

ه تولید کاال و خدمات و تکنولوژی در گسترش و سرعت بخشیدن بو   نوآوری تاریخ خود مصداق این موضوع است که نقش. خورده است

 . باشدبسیار شایان ذکر و با اهمیت میافزایی بین قدرت نظامی و اقتصادی ایجاد هم

 قدرت با سیاست املتع -5
-نترل رفتار دیگران از جمله معادلکگروه در کسب تسلیم اطاعت دیگران و  سلطه انسان بر انسان، پدید آوردن آثار مطلوب، توانایی فرد یا

تاثیرپذیر است هاست که یک طرف تاثیرگذار و طرف دیگر ت بیانگر رابطه طرفینی بین انسانبه عبارتی قدر. های مفهومی واژه قدرت است

ط بر توانایی تسل ی اجتماعی است کهقدرت یک موقعیت یا رابطه. ی داردقدرت از منظر نویسندگان تعاریف متفاوت(. 9002،  اسپرنیز)

 (. 9 90ملکی، )تغییر رفتار دیگران را به همراه دارد  بنابراین قدرت با خود تسلط بر دیگران و توانایی .کنددیگران را برای شخص میسر می

در دوران مدرن، . میان اندیشمندان پست مدرن میشل فوکو، بیشترین توجه فلسفی خود را به مفهوم و ماهیت قدرت قرار داده است

ملکی، )شود خته میجامه مدنی یا چگونگی توزیع قدرت پردا، ماهیت قدرت و چیستی آن با دولت مرتبط و نحوه تنظیم رابطه میان دولتی

90 9 .) 

اجتماعی و نوعی همگونی افراد در  ای است برای تامین نوعی نظموسیلهسیاست . و عمل فرمانروایی بر جوامع انسانی است سیاست فن

پنداشتند است، آن گونه که مارکس گرایان میسیاست قرار گرفته  این دید، دولت که در محور حوزه از. اجتماع در جهت مصلحت عام

دلیل این است که هرچند قدرت . شر مطلق نیست بلکه شری الزم است( طبقات تحت ستم است علیه دولت ابزار سلطه طبقه استثمارگر)

آن )کند نیاز جامعه معتدل به آن در راستای کسب امنیت و حفظ نظم و تجربه تاریخی این را اثبات می دولت ماهیتا به فساد تمایل دارد

  (.9002،  اسمیت) کندرورت وجودی آن را اثبات می، ض(ردگیهای دیگر قرار میتعامل با حوزه گاه که در

سلطه یک جانبه معطوف به عالیق خصوصی یک فرد یا گروه در ذات قدرت نهفته است؛ چرا که قدرت عبارتست از امکان تحمیل اراده فرد 

دارد و در راستای منافع خصوصی قابل فرد یا گروه مطلوبیت ذاتی  برای قدرت شود کهبیان میاز این جهت . یا گروه بر رفتار جمعی دیگر

از طریق )کردند مطلوب بودن آن صرفا به عنوان مقدمه کسب ثروت اقتصادی ها فکر میو الزم نیست آن طور که مارکسیست تفسیر است

ه باشد، آن جا داشت بنابراین در هر سطحی که رابطه سلطه آمیز یک سویه وجود. (9002، ساری ویتز) باشد( یا هر شیوه دیگر استثمار

 . سیاست و قدرت وجود خواهد داشت

های سیاسی و ظاهری سلطه، ساختار هم چنین سیاست هم ابزارهای. با این حال، مصداق بزرگ سیاست و قدرت در جامعه، دولت است

کنند به صورت تالش می تماعیها در سطوح مختلف اجافراد و گروه گیرد و هم آن چنان تمایلی که براساس آننهادهای سیاسی را دربرمی

 .(  90،  نای) اطاعت بگیرند یک سویه و به هر طریقی از دیگران

چگونگی از میدان به در بردن رقبا و  سیاست به معنای. ترین ویژگی عرصه سیاسی در دنیای مدرن هدف شدن ذاتی قدرت استمهم 

برد؟ چگونه برد؟ کجا میبرد؟ چه میآموزد چه کسی میما می که به سیاست علمی است؛ بر این اساس السکی معتقد است. مخالفان است

 .(9 90ملکی، ) کنند نه براساس استداللقدرت براساس منافع رفتار می هایبرد؟ کانونبرد؟ و چرا میمی

و ذاتی دارند و براساس آن روابط  ها به قدرت میلانسان. ها داردریشه در درون انسان قدرت،گرا سیاست و واسط آن در دیدگاه نخبه 

هستند و قدرت دیگر مقدمه چیز دیگری نیست و آگاهانه مورد  ها خواهان قدرتهمه انسان. گیردمناسبات سیاسی در جامعه شکل می

د و نخبه های الزم را بیشتر از دیگران در دست دارنگیرند که تواناییقدرت را به دست می البته در عمل، کسانی. طلب همگانی است

 (.   90نای، ) هستند

-قدرت مطلق فساد مطلق می شود وقدرت موجب فساد می»؛ کنده معروف لرد اکتون، معنی پیدا میبا چنین نگاهی است که جمل    

البته . «رهبران؛ و به شکل پنهان در پیروان نیز، وجود دارد میل به قدرت به شکل آشکار در» در همین زمینه راسل گفته است که .«آورد

ها در نه فساد و امکان در غلطیدن انساناین تمایل نه به معنی شر محض بودن قدرت یا تالزم ذاتی قدرت با فساد بلکه موجود بودن زمی

  (. 9 90ملکی، ) است انواع مفاسد اخالقی
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 کشورهای منتخب بررسی وضعیت تکنولوژی و سیاست در  -6

 اروپا  -6-1
عنوان تهدیدی به  مدرنیته و هم به هم به عنوان منبعای که به گونه. کنددر سیاست و اقتصاد اروپا ایفا میای دوسویهتکنولوژی نقش 

مدرن ساخته و گسترش این تکنولوژی باعث  یصنعتی یک اروپا در زمینه کیهای تکنولوژیانقالب صنعتی و پیشرفت. شودسنت نگاه می

های بارز این متفاوت نشانهای مختلف در بین احزاب در طبقه کارگری و ایجاد اتحادیه تحوالت. تحول سیاسی و اقتصادی اروپا شده است

 . (9002، 2جونس) تحوالت است تغییرات و

باید اشاره داشت که گسترش  شود تر در این زمینه بحثردهاگر گست. ارتباط بین تکنولوژی و مدرنیته در اروپا همواره مثبت نبوده است

انتظارات افراد در زندگی تغییر کرده و بر  سطحبعد از جنگ جهانی دوم موجب رشد چشمگیر در مصرف شده و استانداردها و  تولید انبوه

فاصله طبقاتی در بین و تمایز  ،اجتماعی و اقتصادی فاصلهبا تغییر در رشد مصرف و . بودگذاشته  ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور تاثیر

سی حکومت به های مختلف که درصدد کسب قدرت و سیاست در دولت بودند بر سر دستیابی به کراحزاب. بود بیشتر نمایان شده افراد

افزایش فرصت برای  ،از طریق افزایش رقابت بین احزاب سیاسی ؛اندین رقابت را به سه شکل نشان دادها هاآن. اندرقابت با هم پرداخته

 . دهندگان در زمان انتخاباتمشارکت رای های سیاسی نوظهور و کاهشجنبش

دولتمردان اروپایی را بر  ،های رهبران کارگری در مورد گسترش بیکاریهای کارگری و نگرانیهای اتحادیهجوییحین ستیزهدر  ،در مقابل

. کنولوژی در چیستکه محاسن ت بودآن داشت که به تکنولوژی و اهمیت آن بیشتر توجه نمایند و این سوال را برای آنان به وجود آورده 

در  تکنولوژیبیان داشت که اقتصاد باید از نو طرح شود مردم باید پایه و اساس اقتصاد را تشکیل دهند و  2در راستای همین امر شوماخر

ضوع شوک قیمت انرژی و معرفی ولی استدالل شوماخر چندان دوام نداشته است چرا که ظهور دو مو. سطح متوسط به کار گرفته شود

 . اهمیت و توجه به تکنولوژی را برای اروپا دوچندان کرده بود 9 2 ای میان برد و جنگ سرد در سال های هستهحسال

 ،در کنار این سه عامل. حرکت به سمت مدرنیته، به منظور بقا و رقابت: بوداروپا به سه دلیل به فناوری و توجه به تکنولوژی روی آورده 

ضعف احزاب سیاسی سنتی در اروپا . بودر جهان اهمیت توجه به تکنولوژی را برای اروپا دوچندان کرده ظهور اقتصاد جدیدی چون ژاپن د

-ختاری میو بکارگیری آن به همراه اجرای اصالحات سا تکنولوژیاین جا بود که . خود دور شود باعث شد که اروپا از اهداف استراتژیک

عدم . بوددر پرتو تغییر در تکنولوژی تدوین نموده  را اروپا انطباق ساختارهای سیاسی خود بنابراین. اوضاع اروپا را دگرگون نماید توانست

سیاست اروپا است که باعث ایجاد تحوالت بسیاری از گذشته تا حال اروپا شده و در اعصار  توجه به فناوری به عنوان شکاف بین اقتصاد و

به منظور اصالح دریافتند که نهادهای سیاسی . ای سیاست دچار تزلزل کرده استدر دنیرا مختلف اروپا را به چالش کشانده و قدرت آن 

جدید های تکنولوژیظهور و استفاد از بنابراین  .دناوضاع مربوط به توزیع درآمد، مشارکت سیاسی، مهاجرت و امنیت به تکنولوژی نیاز دار

  . کننده مسائل پیچیده اروپا باشدتواند تسیهلمی

 

 آسیا  -6-2
-دوم به طور متفاوت بازسازی شده کشورهایی که پس از جنگ جهانی. شوددر تحلیل آسیا سه کشور نوظهور چین، ژاپن و هند بررسی می

ن امریکا را بدست اند و با روی آوردن به تکنولوژی و بکارگیری آن در اقتصاد خود پیشرفت کرده و قدرت رقابت با هژمونی برتری چو

دانید که هند استقالل خود را پس از خروج از دست بریتانیا و رها شدن از مستعمره به اوضاع سیاسی سه کشور مینگاهی با . اندآورده

چین در خالل جنگ جهانی دوم و گرفتار شدن جنگ داخلی . شدانگلستان به دست آورد و به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان شناخته 

هر سه کشور سابقا به دلیل اوضاع سیاسی خود . شودزرگترین کشور استبدادی شناخته میان بدچار تزلزل شد ولی با بازسازی خود به عنو

مستعمره بودن هر سه کشور، احساس حقارت و . اندتکنولوژی بدست آوردهاستفاده و بکارگیری  زخمی شده بودند و استقالل خود را با

 . (9002، 0 لی)تحقیر را برای مردم و حاکمیت آن به همراه داشت 
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ار، تجاوز و نبودن استعم. کشاندبری بود که کشور را به فرتوتی میمیراث استعمار برای هند زبان انگلیسی و برای چین قراردادهای نابرا

دلیل بزرگانی در این کشورها برخاستند تا با روشنگری خود  به همین ،ترغیب نمود که اسقالل خود را بازگردانندرا ها قدرت این کشور

با این که علم مدرن از قرن هفدهم در . گیری از علم مدرن ترغیب نمودندها را به تالش و بهرهخود را تغییر داده و آنذهن افراد کشور 

در نتیجه . های پیشرفته و مدرن بوده استری از تکنولوژیگیو بهره هاری و آغاز کار آن با ظهور نوآوریاما اصل بکارگی بوداروپا آغاز شده 

پیشرفت خود را توسعه  ،ها با در نظر گرفتن علم مدرن و فناوریآن. با نوسازی فکری آغاز نمودند این سه کشور پیشرفت خودشان را ابتدا

هون نظامی خود را در درجه اول مر دادند و قدرت خویش را بدست آوردند زیرا کشورهای غربی رشد قوی و قدرتمندی اقتصادی و

 . ها برشمردندبکارگیری از اکتشاف و نوآوری

های فرهنگی طی نمود کشور ژاپن با موفقیت زشتوان با توجه به علم و نوآوری مسیر مدرنیته را بدون به خطر انداختن اراین اصل که می

ها با آن. اندداشتههای اقتصادی مشابهی جامعه صنعتی، پیشرفتکشاورزی به  این کشورها با حرکت از جامعهدر نتیجه . انجام داد

گذاری بر روی میراث مایهبه طور مثال هند با سر. ی پیشرفت خود را فراهم نمودندای مانده از دوران استعمار زمینهبکارگیری میراث بر ج

چین نیز تصمیم گرفته با استفاده از . شده است خود یعنی زبان انگلیسی و پیشرفت در بخش خدمات وارد بازار جهانی در این بخش

را در  مد در تولید کاالها به صورت انبوه بازار را در اختیار خود قرار گیرد و انقالب صنعتی دووتکنولوژی و کوتاه کردن مسیر تولید و ور

نولوژی باعث ستفاده درست و مناسب از تکدر تفکرات و ا توان بیان نمود تغییربنابراین با مطالعه سه کشور می. کشور خود ایجاد کند

در کشور را سیاست  ،دستیابی به قدرت و توان رقابت به وجود آمدن قدرت است به طوری کهی برتری شود و نتیجهدستیابی به برتری می

 . کندها متفاوت میتحت شعاع قرار داده و روابط را با آنبرخورد با دیگر کشورها 

 

 ایاالت متحده  -6-3
. باشندمیها و موسسات ل و اجرای این تغییرات در سازمانافراد نیز نمایندگانی برای اعما. یک فرایند اجتماعی است کیتغییرات تکنولوژی

له در امریکا نیز این مسئ. کنند تا کاربردی و قابل استفاده باشدمی افراد با همکاری حکومت تغییرات تکنولوژیکی را تنظیم و تعیین جهت

به عبارتی در فرهنگ امریکایی تالش بر . های جدید داردامریکایی تمایل به پذیرش فناوری دانید فرهنگگونه که میهمان. باشدمی بارز

گاهی به سیاست با ن. نمایندهای تکنولوژیکی در سازمان و تولید، کاالها و خدمات جدید را وارد است که با بکارگیری و ترکیب سیستم این

. کردهای جدید منفعالنه عمل میتولید و بکارگیری فناوری قبل از قرن بیستم دولت فدرال در توان نتیجه گرفت که تاطور میامریکا این 

الملل نقش آن ح بینعنوان هژمونی قرن و قدرت برتر در بین کشورها معرفی گردید و در سط از آن جایی که بعد از جنگ جهانی دوم به

 جهانی پایان جنگ دربه عبارتی (. 9002،   هارت)ری به خود گرفته است شتاز تکنولوژی شدت بی یو بکارگیر بیشتر غالب بوده استفاده

 الزم اقتصادی و سیاسی نظامی، قدرت بیشترین زمان آن در کشور این. کند ایفا را هژمون نقش توانستمی که بود کشوری تنها امریکا دوم

  .بود دیگری کشور هر از بیشتر بسیار کشور آن تولید وریبهره بلکه بود، دارا را منابع تولید تمرکز بزرگترین تنها نه مریکاا. داشت را

های ایی که قدرت فردی و توجه به ارزشامریک. امریکایی که ریشه آن لیبرالیستی است قدرت خود را از تکنولوژی و فناوری گرفته است

رت قد. باشد سیاست خود را در سلطه بر کشورهای دیگر تدوین نموده استتوجه مییشتر از منابع جمعی مورد فردی و فردگرایی ب

جنگ سرد . گری و استثمار مدرن را در آن پدید آورده استتلف نظامی و غیرنظامی سیاست سلطههای مخبرگرفته از تکنولوژی در زمینه

علم عالوه بر قدرت . سرد قدرت امریکا را افزون نمود بکارگیری علم و فناوری در جنگ. بکارگیری فناوری را دوچندان کرده است

 . قدرت نظامی این کشور را به همراه داشته بود ،غیرنظامی

با دخالت جامه مرفه در امریکا و . حمایت منافع سیاسی و اجتماعی جامعه مرفه در امریکا گردید موجبتغییرات تکنولوژیکی عالوه بر آن، 

د شدند که در دسترس داشتن های اجتماعی جدیدی ایجاجنبش ،کشورو دگرگونی اوضاع سیاسی این ایجاد شکاف طبقاتی بین افراد 

تکنولوژی اشاره نمود که به عنوان ای انرژی هستهبه  تواندر تصدیق این مطلب می. شدهای برتر باعث دستیابی به امکانات جدید فناوری

دارد که همچنان علم و فناوری آن  نشان از  و نمایدمی ریزیپایهدیگر  کشورهایسیاست خود را با قاعده مدرنی است که امریکا با آن 

 . همچون چین و ژاپن فعالیت و قدرت نمایی کند باعت ایجاد قدرت برای آن شده و توانسته بهتر از کشورهای اروپایی و آسیایی
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 گیری نتیجه -7

تا جایی که ایاالت . آیدشمار می گیری از تکنولوژی در سیاست موضوعی بدیهی بهبهره توان بیان نمود کهبا اشاره به همه موارد فوق می

نظامی و غیرنظامی به عنوان آیتمی در جهت دستیابی به نظام  گذاری خود را در توسعه فناوریمتحده نسبت قابل توجهی از سرمایه

ای دقیق این کشور اشاره های هستهها و سالحانبارهای سالحها، دخانهزراه توان بکه تصدیق آن می دهداقتصادی انجام می جهانی و برتری

دانش هوانوردی و نجوم همچنین  ،، بیوتکنولوژیاتاز سویی دیگر تحول در پیشرفت فناوری اطالعات و محاسبه مواد، ارتباط. نمود

ها در جامعه امروز اشاره به نقش فراگیر رایانه تواننمونه بارز آن می. همراه داشته است را به کینوآوری تکنولوژی ،محصوالت جنگ سرد

تواند به است که خود میصنعت و موسسات تحقیقاتی آکادمیک ایجاد کرده  ،بخش خصوصی ،کرد که تحول بزرگی را در دولت نظامی

 . عنوان پدافند ملی در جنگ سرد به کار گرفته شود

ب نشان از پیروزی جنگ سرد قق شده است و کسب سهم بازارهای رقابتی اقتصاد غرتغییر تکنولوژی از مقوله ارتباط نوآوری در غرب مح

پیروزی بدون بکارگیری  دستیابی به این موفقیت و. باشدمبرهن است که نیازی به گفتن نمی باشد موفقیتی که به مراتب آن قدرغرب می

این مقوله امری بدیهی است که جنگ سرد . ت میسر نیستهای ویرانگر نمادی و سمبلی از محصوالت فناوری در یک رقابقدرت سالح

شایان ذکر است که هنوز هم سردرگمی عمیقی درباره تکنولوژی . باشدهنگی میهای فرسیاست، اقتصاد و صورت -ر سر نظامجنگ قدرت ب

ژی نظامی و برتری مطلق در مدت عراق به دلیل برخورداری از تکنولو ایاالت متحده در شروع جنگ به طوری کهو قدرت باقی مانده است 

رئیس جمهور امریکا جورج بوش طبق اعالمیه رسمی خود را به عنوان نماد  ،پس از پیروزی که کوتاهی توانست ارتش عراق را مغلوب نماید

  . قدرت تکنولوژی معرفی کرد

گردد و مستلزم بت و طبیعت مبتکر افراد ایجاد میناپذیری با یکدیگر دارند که این ارتباط به وسیله رقاتکنولوژی و قدرت ارتباط جدایی

قدرت را آیتم مشترک سیاست و تکنولوژی نامید به این خاطر که توان از اینرو می. کاربرد موثر از قدرت و فناوری در امور انسانی است

تر را به همراه دارد و از طرف قدرت بیش ،دستیابی به تکنولوژی برای صاحبان آن. باشدخروجی مشترک سیاست و تکنولوژی میقدرت 

   .شونددیگر در مورد سیاست هم این امر مصداق دارد چرا که صاحبان سیاست در هر کشور صاحبان قدرت در آن ناحیه قلمداد می
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