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  چکیده
در این جهـان قواعـد و   . یی و فناوري استدانا از ثرأمتمعاصر، جهانی  جهان

تغییـر   ،بـوده  الملل بین کنندة توان و قدرت بازیگران عرصۀ اصولی که تبیین
 بـا  زمـان  هـم در ایـن شـرایط و   . نموده و شرایطی جدید را پدید آورده است

 مـدیریت  ،المللی بین و یمل مسائل لکش رییتغ و پیشرفت ،فروپاشی توسعه،
از سوي دیگـر  . کرده است دایپ نیاز ینینو ياه استراتژي و ابزارها به نیز آنها

 و علـم  ةزاد هاي نـوینی کـه  ابزار فناوري نیز موجب گشته تا تغییرات روزانۀ
در این شرایط است که دانش و فناوري به یکی از . پدید آیند ند،هست دانش
ایـن تغییـرات   . گـردد  می بدلالمللی  بین کشورها در عرصۀ قدرتهاي  مؤلفه

اسی کشورها نیز وادار به تطابق با شرایط نوین گـردد و  موجب شده تا دیپلم
 .پذیرد، از این تغییرات اثر هادستور کار و عمل ياه وهیش در دو حوزة

                                                                 
ــین  *  ــط ب ــکدة رواب ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــیار و عض ــه   دانش ــور خارج ــل وزارت ام المل

(smksajjad@yahoo.com).  
  .خارجه کارشناسی ارشد دیپلماسی و کارشناس وزارت امور آموختۀ دانش** 
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تالشـی  » يفنـاور  عصر
را  الملـل  بـین توصیفی تحـوالت اخیـر روابـط    

تغییـرات دیپلماسـی عصـر    
ن داد ایـ  عنـوان بـرون   بـه 

سـایبر  دیپلماسـی عمـومی و   
لی همچون مالکیـت فکـري،   
و خروج فناوري، مدیریت اینترنت، محیط زیست و امنیت بیولـوژیکی  

اي عمـل، دسـتور کــار   

عصر در یپلماسید ياه ضرورت«پژوهش حاضر با عنوان 
توصیفی تحـوالت اخیـر روابـط     نظري است تا با شیوة تحلیلی

تغییـرات دیپلماسـی عصـر     ،ه و از دورن ایـن تحلیـل  قرار دادمورد کنکاش 
بـه تـوان   مجموع آنچه مـی . اضر را به نمایش گذاردح

دیپلماسـی عمـومی و   نمود، اتکا بـه   تغییرات در دیپلماسی از آن یاد
لی همچون مالکیـت فکـري،   هاي نو و ورود به مسائ شیوه عنوان به دیپلماسی

و خروج فناوري، مدیریت اینترنت، محیط زیست و امنیت بیولـوژیکی  ورورد 
  .است هاي نوین دیپلماسیدستور کار عنوان به
اي عمـل، دسـتور کــار   هـ  دیپلماسـی، فنــاوري، شـیوه  : هـاي کلیـدي   واژه

 .دیپلماسی

  
    

هاي  ضرورت
دیپلماسی در 
عصر فناوري

36



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

37  

اي نو براي بهبود زنـدگی مـادي   
تحول فناوري، موجب شده تا جهـان  

گیـرد نیـز از    مـی ذهنی و مفاهیمی که بشر براي معرفی جهان اطراف خـود بـه کـار    
ا و امکانـات نـوین   هـ  اي نو با پدیـد آوردن خواسـته  
تار سیاسـی،  کـه سـاخ   ،ها صـورت مـادي  

 ،و براي همسازي بـا جهـان جدیـد   
در این میان موضوعاتی چون قدرت و دیپلماسـی نیـز از ایـن تحـوالت     

  .ندا یک بنا به شرایط، خود را با جهان جدید سازگار نموده
ایی چـون سـرزمین،   هـ  مؤلفـه 

اما  ،شد میالمللی سنجیده  اتحادهاي بین
ي بـدل بـه منبـع اصـلی تولیـد قـدرت در درون       

نـوع   کشورها شده، عنصـر اصـلی و اساسـی تعیـین قـدرت کشـورها نیـز سـطح و        
از محـل دانـش    هـا  دولتامروزه 

کـه بخـش   بل ،تنها منبع تولیـد ثـروت  
بـه خـود اختصـاص داده    نیـز  

اي نـو، درك صـحیح از شـرایط    
 هـا  دولـت براي تعیـین رفتـار خـارجی    

کـه معنـاي قـدرت در ایـن عصـر را درك      
د تـا در رقابـت بـا سـایر     نـ جوی

به این ترتیب این شرایط نوین، نه 

  

  مقدمه
اي نو براي بهبود زنـدگی مـادي   ه نیازهاي بشري در گذر زمان نه تنها به ابداع شیوه

تحول فناوري، موجب شده تا جهـان   ۀواسط لکه تغییر در زندگی مادي بهانجامیده، ب
ذهنی و مفاهیمی که بشر براي معرفی جهان اطراف خـود بـه کـار    

اي نو با پدیـد آوردن خواسـته  ه فناوري. گذشته متمایز گردند
ها صـورت مـادي  تحول فناوري نه تن هر گردند تا با میسبب 

و براي همسازي بـا جهـان جدیـد    تدریج به نیز پیوند با آن اجتماعی و اقتصادي هم
در این میان موضوعاتی چون قدرت و دیپلماسـی نیـز از ایـن تحـوالت     . تغییر یابند

یک بنا به شرایط، خود را با جهان جدید سازگار نموده هر برکنار نبوده و
مؤلفـه خ همواره قدرت کشورها بر اسـاس  یتار در طول

اتحادهاي بینهمچنین جمعیت، توان اقتصادي و نظامی و 
ي بـدل بـه منبـع اصـلی تولیـد قـدرت در درون       ردر جهان کنونی که دانش و فنـاو 

کشورها شده، عنصـر اصـلی و اساسـی تعیـین قـدرت کشـورها نیـز سـطح و        
امروزه  ،تر عبارت ساده به ؛به دانش موجود است یدسترس

تنها منبع تولیـد ثـروت   کنترل بر دانش نه. گردند میاست که قدرتمند 
نیـز  از منابع قدرت در عصر فناوري و دانـش را  اي  عمده
اي نـو، درك صـحیح از شـرایط    هـ  به این ترتیب است کـه در عصـر فنـاوري   . است

براي تعیـین رفتـار خـارجی     الملل بینروابط  ۀالمللی و واقعیات عرص بین
کـه معنـاي قـدرت در ایـن عصـر را درك      هـایی   دولت. واجد اهمیت بسیاري است

جوی مـی منابع نوین آن یعنی دانش و فناوري را  اند، کرده
به این ترتیب این شرایط نوین، نه . در بازي قدرت پیشی گیرند ،هبازیگران این عرص



کند که ایـن مقالـه در    میتنها امکانات، بلکه الزاماتی را نیز بر دیپلماسی کشورها بار 

ـ ه فناروي«مقاله پاسخ به این پرسش است که  و اي ن
در پاسـخ نیـز    »اند؟ دیپلماسی در عصر حاضر داشته

ولیـد و  دیپلماسـی در پیونـد بـا فنـاوري و بـراي ت     
عمل و هم در محتـواي آن تغییراتـی یافتـه اسـت کـه      

دستگاه  براي دستور کارهاي نو
هـایی اسـت    آزمون این فرضیه از یک سو نیازمند توجه به پژوهش

بـر تغییـر واقعیـات در    و از سوي دیگر توجه و تمرکـز  

 ،و فنـاوري  ط میـان دیپلماسـی  
اما از میان معدود آثاري که با تمرکز بر این 

یـا   هـا  دولـت ایی کـه بـراي   
توجـه را بـه خـود جلـب      ،اند

علـوم، فنـاوري و   «بـا عنـوان   
منتشر گشـته   امریکا ةهاي کنگر

کند کـه گسـترش علـم و دانـش در سـطح      
ندان در سراسر المللی گشته و دانشم

مرزهاي ملـی و   اي پژوهشی خود را بدون توجه به
توانـد   مـی این موضوعی است کـه از نگـاه نویسـنده    

اي هـ  گسـترش ارزش  منظـور 

بـه  «گزارشی است بـا عنـوان   
که توسط دفتر هیئـت دولـت ژاپـن تهیـه و     
در این گزارش ابتدا به جایگاه پیشرو ژاپـن در دانـش و فنـاوري    
ود که دانش و فناوري در اختیـار  
                                                                
1. Deborah D. Stine 

تنها امکانات، بلکه الزاماتی را نیز بر دیپلماسی کشورها بار 
  .تالش است تا این امکانات و الزامات را بررسی نماید

مقاله پاسخ به این پرسش است که  هدف اصلی از نگارش این
دیپلماسی در عصر حاضر داشتهي بر ساختار و کارکرد تأثیرچه 

دیپلماسـی در پیونـد بـا فنـاوري و بـراي ت     «گـردد کـه    می این فرضیه مطرح
عمل و هم در محتـواي آن تغییراتـی یافتـه اسـت کـه       ةهم در شیو ،بازتولید قدرت

دستور کارهاي نوو اي نوین اجراي سیاست خارجی ه حاصل آن شیوه
آزمون این فرضیه از یک سو نیازمند توجه به پژوهش .»دیپلماسی است

و از سوي دیگر توجه و تمرکـز   ،باره انجام پذیرفته که دراین
  .طلبد می راجهان معاصر 
ط میـان دیپلماسـی  اي کوتاه باید گفت کـه موضـوع ارتبـا    در اشاره

اما از میان معدود آثاري که با تمرکز بر این  .ندارد اي پژوهشی چندان طوالنی ۀنیپیش
ایی کـه بـراي   ه گزارش ،دیگر ۀنکت هر ند، بیش ازا موضوع نگاشته شده

اند تحریر در آمده ۀگذاري کشورها به رشت جالس قانونم
بـا عنـوان    1استینتوان به گزارش  میآثار  از این دست. نمایند می

هاي کنگر اشاره کرد که توسط مرکز پژوهش »امریکادیپلماسی 
کند کـه گسـترش علـم و دانـش در سـطح       مینویسنده اشاره  ،در این گزارش. است

المللی گشته و دانشم اي علمی نیز بینه جهان موجب شده که فعالیت
اي پژوهشی خود را بدون توجه بهه جهان روابط علمی و همکاري

این موضوعی است کـه از نگـاه نویسـنده    . ندشته باشجغرافیاي سیاسی دا
منظـور  بـه  امریکـا اي نـوین دیپلماسـی   هـ  مبنایی براي فعالیت

  .)Stine, 2009( یی باشدامریکا
گزارشی است بـا عنـوان    ،توان از آن یاد کرد میرابطه  دیگري که درایناثر 

که توسط دفتر هیئـت دولـت ژاپـن تهیـه و      »سوي تقویت دیپلماسی علم و فناوري
در این گزارش ابتدا به جایگاه پیشرو ژاپـن در دانـش و فنـاوري    . منتشر گشته است

ود که دانش و فناوري در اختیـار  ش میاشاره گشته و پس از آن، به امکاناتی پرداخته 
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المللـی ایـن کشـور را     به آنها روابط بـین 
راهبـردي در   ۀعنوان یک شـاخ 

شـده کـه نـه تنهـا      افریقـایی معرفـی  
، بلکـه  است یافتهد حال توسعه پیون

  .نماید میي را ایفا مؤثرنقش مهم و 
انقـالب فنـاوري    تـأثیر ، بـه  

اي جهـانی و منـابع جدیـد قـدرت و     
شود که انبـوه اطالعـاتی کـه در جهـان     

نموده و ابعـاد آن   تر دمکراتیزه
آخـرین اثـري کـه در ایـن مقالـه بـه آن اشـاره        

الوتـن در ایـن   . اسـت  2تومـاس الوتُـن  
ملیتی بـا اسـتفاده از کنتـرل خـود بـر      

گـذاري عمـومی    یی در سیاسـت 
زنـی   تأثیر فناوري بر قدرت چانه

Lawton, 1997(.  
اي نـو  ه فناوري تأثیردهد که نه تنها موضوع 
نیز به اهمیت  ها دولتبر دیپلماسی، توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته، بلکه 

. هسـتند نبال ایجاد هماهنگی میان امکانات جدید و نیازهاي خـود  
تـأثیر فنـاوري بـر    ن توجـه شـده،   

ایـن پـژوهش بـر محـور آن شـکل      
بررسی این موضوع در ادامـه تـالش خواهـد شـد تـا طـی دو       

و چگـونگی اثرگـذاري    گـردد 
دسـتور  اي نو و ه پس از آن، با تمرکز بر دیپلماسی، شیوه

  .د گرفتهاي نوین دیپلماسی در عصر دانش و فناوري مورد مطالعه قرار خواه

                                                                
1. Walter B. Wriston 
2. Thomas C. Lawton  

به آنها روابط بـین  دهد تا با اتکا میدولتمردان این کشور قرار 
عنوان یک شـاخ  به دیپلماسی فناوري ،در این گزارش. دگسترش دهن

افریقـایی معرفـی  روابط خارجی ژاپن بـا کشـورهاي آسـیایی و    
حال توسعه پیون کشورهاي در ةناپذیري با آیند تنابصورت اج به

نقش مهم و  نیز یافته در میان کشورهاي صنعتی و توسعه
، بـه  1والتـر وریسـتن   ۀنوشـت  ها و دیپلماسـی  بیت، بایت

اي جهـانی و منـابع جدیـد قـدرت و     ه اطالعات پرداخته و آن را عامل ایجاد ارزش
شود که انبـوه اطالعـاتی کـه در جهـان      میاو مدعی . داند میثروت در جهان معاصر 

دمکراتیزهالمللی را  بین ةگذاري در حوز گردد، سیاست میمنتشر 
آخـرین اثـري کـه در ایـن مقالـه بـه آن اشـاره         .)Wriston, 1997( نماید میرا آشکار 

تومـاس الوتُـن  اثر  فناوري و دیپلماسی نوینکتاب  ،شود می
ملیتی بـا اسـتفاده از کنتـرل خـود بـر      هـاي چنـد   شـرکت کـه   گـردد  میکتاب مدعی 

یی در سیاسـت بسـزا  تـأثیر اي ارتباطـات، نقـش و    اي پایهه فناوري
تأثیر فناوري بر قدرت چانه گذاري اروپایی، به وي با تمرکز بر سیاست .اند یافته

Lawton, 1997( پردازد میو ژاپن  امریکااین اتحادیه در برابر 

دهد که نه تنها موضوع  میشده نشان  آثار بررسی ۀمجموع
بر دیپلماسی، توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته، بلکه 

نبال ایجاد هماهنگی میان امکانات جدید و نیازهاي خـود  آن پی برده و به د
ن توجـه شـده،   ه آدر میان این مجموعه آثار کمتر ب ي کها اما نکته

ایـن پـژوهش بـر محـور آن شـکل       موضوع که عمل دیپلماسی است ةمحتوا و شیو
بررسی این موضوع در ادامـه تـالش خواهـد شـد تـا طـی دو        منظور به. گرفته است

گـردد  ات فناوري بر زندگی بشر تشریحتأثیربحث، نخست 
پس از آن، با تمرکز بر دیپلماسی، شیوه .گیردآن مورد تحلیل قرار 

هاي نوین دیپلماسی در عصر دانش و فناوري مورد مطالعه قرار خواهکار
  

                         



انـش در جهـت ارتقـاي    از د
تکامـل ابـزار بشـر     فراینـد  توان آن را بخشی از
 تـأثیر  جـان و بـی   اي بـی هـ  ساخته

اند زندگی بشر  توانسته ،کنون
ایـن اسـت کـه چگونـه فنـاوري      

تمـاعی  اج ةمـادي بلکـه حـوز   
سازد؟ این پرسشی است کـه محـور بحـث اخیـر را     
ن، درك اثرگـذاري فنـاوري بـر دیپلماسـی     

نخسـت   ،به این منظور. گردد

تکنولوژي که خود نیـز از ترکیـب دو   
تشـکیل   »اشـیا  ۀمطالعـ «به معنـاي  

گـردد کـه بـه     مـی و علمـی تعریـف   
Wehmeier, 2005(.  فرهنگ لغات در

آخرین وضعیت پیشرفت  ةکنند
گـردد   اطـالق مـی  ، عمومی دانستن چگـونگی کـاربرد عملـی ابزارهاسـت    

 ةتـوان دربـار   تمام آنچه می این مفهوم
در  .گیـرد  را در بـر مـی   در نظـر گرفـت  

دهـی کـه چنـین     سیسـتم یـا روش سـازمان   
 آنهـا در ارتبـاط باشـد یـا     ۀاي که بـا مطالعـ  

Wehmeier, 2005(. ي فنـاور  ةکاربرد واژ
 ،فنـاوري  تـا پـیش از قـرن بیسـتم عمومـاً     

بـه معنـاي مطالعـه و    شـد کـه   
هـاي   معنـاي ایـن لغـت در سـال    

  .افتتغییر ی کم کمصنعتی 

  آن بر زندگی بشري تأثیرفناوري و  .1
از دگیـري   ، چگونگی اسـتفاده و بهـره  خود فناوري به ذات

توان آن را بخشی از میي که ا به گونه ،زندگی بشر است
ساخته توان تنها دست میاما این ابزارها را ن. دکرتوصیف 

کنون نخستین اشکال آنها تا زمان پیدایشچرا که از  ،دانست
ایـن اسـت کـه چگونـه فنـاوري       شـود  میپرسشی که مطرح . دنثر سازأرا از خود مت

مـادي بلکـه حـوز    ةانسانی توانسته تا نه تنها حـوز  ۀساخت عنوان دست به
سازد؟ این پرسشی است کـه محـور بحـث اخیـر را     ثر أزندگی وي را نیز از خود مت

ـ  می شکل داده و تالش ن، درك اثرگـذاري فنـاوري بـر دیپلماسـی     ه آشود با پاسخ ب
گرددتر  ساده ،از تعامالت اجتماعی فراملیاي  حوزه عنوان به

  .از خود مفهوم فناوري باید آغاز کرد
تکنولوژي که خود نیـز از ترکیـب دو    فناوري معادلی است براي اصطالح ةواژ

به معنـاي   logíaو  »فن و حرفه«به معناي  téchnēیونانی  ةواژ
و علمـی تعریـف    این واژه در معنـاي لغـوي، دانـش   . تساه شد

Wehmeier, 2005( شود میي در صنعت به کار برده ا اي ویژهه شیوه

کنند تاریخ مشخص ةدور آنچه در هر واژه بر هراین  وبستر
عمومی دانستن چگـونگی کـاربرد عملـی ابزارهاسـت     ةدر حوز

)Merriam-Webster Dictionary, 2006(این مفهوم ،رو ازاین ؛
در نظـر گرفـت   شده علوم عملیاتی و ها ها، پیشه هنر، مهارت

سیسـتم یـا روش سـازمان    هر تواند به میاین واژه  ،تر ی وسیعمعنای
اي که بـا مطالعـ   رشته هر سازند، میایی را عملی ه فناوري

Wehmeier, 2005( آنهاست، اطالق گردد ۀمحصولی که نتیج هر

تـا پـیش از قـرن بیسـتم عمومـاً     . سال اخیـر تغییـر کـرده اسـت     200طی 
شـد کـه    میاصطالحی غیر متداول در زبان انگلیسی محسوب 

معنـاي ایـن لغـت در سـال     .)Crabb, 1823(بود  هنرهاي کاربردي ةتحقیق دربار
صنعتی وقوع دومین انقالب  ۀآغازین قرن بیستم و در هنگام
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در زبـان   Technikمفهـوم  ایی را کـه از  
تکنولـوژي را در معنـاي    ةه زبان انگلیسی ترجمـه نمایـد، واژ  

نه بـه معنـاي مطالعـاتی کـه     
معنـاي خـود صـنعت و هنرهـاي صـنعتی      

 ،ییامریکـا شـناس   جامعه 2رد بین
ا، تجهیـزات  هـ  ، لبـاس ها سالح
تـوان ابزارهـاي    مـی آن  ۀواسـط 

Bain, 1937: 860(.   این تعریـف
شناسـان متـداول گشـته و حتـی     

  .گیرد می
فناوري در نوع خـود مـبهم و پیچیـده    

. شود میزمان به کار برده  صورت هم
عبارت است از شیوه و شـگرد سـاخت و کـاربرد ابـزار،     
هاي تولید کاالهاي مـادي یـا غیـر آن    
ها و ابزارهایی اشـاره دارد کـه از اصـول و    

عـالیتی اسـت   و در سـومین معنـا فنـاوري ف   
 ۀن بـه عرصـ  نظـر و ورود آ  

بـا وجـود   . آیـد  میتولید دانش پدید 
توان گفت که در  میگردد،  می

آالت، ها، فنـون، ابـزار  فراینـد 
پـور،   حسـین ( شـود  میگیري از آن، کاالهایی ساخته 

 صـورت  بـه ایی اسـت کـه   هـ 
تولید و بازتولیـد   فرایند مستقیم با دانش عملی انسان در ارتباط بوده و حاصل آن در

توان فنـاوري را   میاز این زاویه 
د کـه عنصـر دانـایی، مهـارت و تخصـص در آن      
                                                                
1. Thorstein Veblen 
2. Read Bain 

ایی را کـه از  ه در تالش برآمد تا ایده 1وبلنزمانی که 
ه زبان انگلیسی ترجمـه نمایـد، واژ  آلمانی وجود داشت، ب

نه بـه معنـاي مطالعـاتی کـه      1930 ۀه در دهبه این ترتیب این واژ. جدید به کار برد
معنـاي خـود صـنعت و هنرهـاي صـنعتی      که بـه  بل ،پذیرفت میصنایع انجام  ةدربار

رد بین 1937در  .)Schatzberg, 2006: 486-490( استفاده شد
سالحا، لوازم، ه تمامی ابزارها، ماشین عنوان بهتکنولوژي را 

واسـط  بـه ایی که ه مهارتهمچنین ارتباط و نقل و انتقال و 
865-860( دنموبرد، تعریف  و به کارکرده شده را تهیه ذکر

شناسـان متـداول گشـته و حتـی      جامعـه اي اسـت کـه در میـان     همـان گـزاره   تقریباً
میقرار نیز فرض بسیاري از تعاریف علمی از فناوري  پیش

فناوري در نوع خـود مـبهم و پیچیـده     ةاز این معانی لغوي، درك از واژجداي 
صورت هم بهکه این مفهوم براي بیان سه مقوله  چرا ،است

عبارت است از شیوه و شـگرد سـاخت و کـاربرد ابـزار،     در معناي نخست، فناوري 
هاي تولید کاالهاي مـادي یـا غیـر آن     گشاي دشواري که گره هاییفرایندتجهیزات و 

ها و ابزارهایی اشـاره دارد کـه از اصـول و     فناوري به نوآوري ،در معناي دوم. است
و در سـومین معنـا فنـاوري ف    ،گیرند بهره میپدید نودانشی هاي فرایند

 ةواسطۀ آن از تجمع دانش انسـان در حـوز   بهانسانی که 
تولید دانش پدید هاي موجود تولید و بازفرایندعمل، تغییراتی در 
میکه دال فناوري بر آنها اطالق هایی  این معانی و مدلول

فراینـد ي از ا بـارت اسـت از مجموعـه   فنـاوري ع  ،معنایی عام
گیري از آن، کاالهایی ساخته  که با بهرها ه تجهیزات و مهارت

هـ  فعالیـت  ۀبه بیانی دیگر فناوري شامل مجموعـ  ؛)1386
مستقیم با دانش عملی انسان در ارتباط بوده و حاصل آن در

از این زاویه . ندک میمادي را ایفا  ۀدانش و علم بشر، نقش واسط
د کـه عنصـر دانـایی، مهـارت و تخصـص در آن      کـر مادة مبتنی بـر دانـش تعریـف    

                         



سه عنصر انسـان،  توان دریافت که فناوري متشکل از 
افزا بـه یـاري انسـان بـر      هم 
آنچه از  در میان عناصر فوق. 

. ید و پیشرفت فنـاوري اسـت  
تراکم دانش و تجربه در ذهن بشر بـه  

ـ گرد مـی سـبب   ،نـد  د تـا او  ن
ریـزي و تفکـر    دهی، برنامه یافتن راهی براي پاسخ به نیازهاي خود به سازمان

که تاریخ نشان داده . گردد می
بـا افـزودن بـه آن،    انسان براي پاسخ به نیازهاي خود از دانایی موجود بهره گرفته و 

محض و چه از راه دریافت ذهنی، بـه خلـق دانـش پرداختـه و بـا      
به ساخت ابزار متناسـب بـا    

اي جدید و امکانات نـو را بـراي انسـان بـه     
 ایـن . دهد میدهی اجتماعی بشر رخ 

ي اسـت  فراینـد  و همچنین وري بر انسان و محیط اجتماعی او
آنچـه تـا کنـون     .ه و پیشرفت بشر ریشه در آن دارد

روشـنی   خ بـه نگاه به تـاری . است

سـنگی، آتـش و مهـارت او در زنـدگی طبیعـی،      
زندگی ابتدایی، ساخت اجتماعی ساده و کوچـک  

کشـف   ،تـاریخ  ولدر ط. ت زندگی نخستین آدمیان بود
ن، بـه افـزایش امکانـات    در ساخت ابزارها به کمک آ

تـر شـدن زنـدگی     هاي اجتماعی و پیچیده
 رخ داده تـاریخی طـوالنی   ی

 توان مشاهده کرد کـه تـراکم دانـش بشـري و ورود آن بـه     
تـوان   مـی ي که ا به گونه ،ي را در زندگی او پدید آورده
ي صـنعتی نمـاد ایـن    ها انقالب

  .برجستگی دارد
توان دریافت که فناوري متشکل از  میبا توجه به این تعریف 

 فرایند که در کنار یکدیگر و در یک است دانش و ابزار
. افزایش دهند آیند تا توان او را در مواجهه با محیط، می

ید و پیشرفت فنـاوري اسـت  بازتول ،نماید، عنصر انسانی در تولید میهمه بیشتر رخ 
تراکم دانش و تجربه در ذهن بشر بـه  . مبدع آن و مقصد آن است ،فناوري أبشر مبد

نـد ا زمانـه  ةجدید که زاد ا و نیازهايه طور عام و ضرورت
یافتن راهی براي پاسخ به نیازهاي خود به سازمان جهت

میحاصل این جریان به تولید دانش براي او ختم . بپردازد
انسان براي پاسخ به نیازهاي خود از دانایی موجود بهره گرفته و 

محض و چه از راه دریافت ذهنی، بـه خلـق دانـش پرداختـه و بـا       ۀچه از راه تجرب
 ،اي حاصل از دانش خود به زندگی ماديه افزودن یافته

اي جدید و امکانات نـو را بـراي انسـان بـه     ه ابزار جدید، مهارت. آن پرداخته است
دهی اجتماعی بشر رخ  تبع آنها تغییراتی در سازمانبه آورد و  میهمراه 
وري بر انسان و محیط اجتماعی اوو تأثر فنا تأثیر فرایند

ه و پیشرفت بشر ریشه در آن داردي از روند توسعا که بخش عمده
استي بشر با تحوالت جدید و خلق آنهرخ داده همساز

  .گویاي این امر است
سـنگی، آتـش و مهـارت او در زنـدگی طبیعـی،       ةبراي بشر نخستین، ابزار ساد

زندگی ابتدایی، ساخت اجتماعی ساده و کوچـک  . داد میساخت زندگی او را شکل 
ت زندگی نخستین آدمیان بودمختصا ازو نیازهاي محدود 

در ساخت ابزارها به کمک آ نسانفلزات و افزایش مهارت ا
هاي اجتماعی و پیچیده تر شدن ساخت به تبع آن بزرگ و براي بقا

یاي از این جریان تدریجی که طـ اما جد. کمک کردبشر 
توان مشاهده کرد کـه تـراکم دانـش بشـري و ورود آن بـه      می، نقاط عطفی را است
ي را در زندگی او پدید آوردها مادي، تحوالت عمده ۀعرص

انقالب. بشرِ پس از این تحوالت را از گذشته متمایز دانست
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ایی که در آنها فناوري بـر اسـاس   
مرکـزي تحـول را شـکل داده    

به کرده است، انقالب نخسـت  
اي هـ  کـارگیري فنـاوري   آن به

و  جـایگزینی ماشـین  ریسی و به طـور کلـی   
سال بعد، انقـالب دوم بـا اختـراع بـرق و     
سوز، تحول در صنایع شیمی و متالوژي و در نهایت با آغاز صـنایع  

جب شـدند  این دو تحول مو
. اي مادي زندگی بشر بـه وجـود آیـد   

وف بـه اقتصـاد   انقالب صنعتی در اروپاي غربی نه تنها سـاختارهاي اقتصـادي معطـ   
  .بلکه محرکی شد تا جامعه نیز متحول گردد

ت اروپاي غربی طی انقالب صنعتی و پس از آن تالشـی  
هـاي   سـاخته  مقهـور دسـت   به این استدالل ختم گردد کـه بشـر  

ابـل نیازهـا و امکانـات بشـر     
تاریخ نیازهاي بشر موجب شـده تـا بـه دنبـال یـافتن پاسـخی بـراي        
خود همواره امکانی جدید براي بشر 

اي دیگـر ظهـور   ه آورد و به تبع امکانات جدید، نیازهاي جدید و پاسخ
 ،نقاط کانونی وجود دارد کـه تـراکم امکانـات در اختیـار بشـر     

بـه ایـن ترتیـب    . تنهایی هدف نباشـد 
ا کشیده شده و ه اي مادي زندگی به دیگر حوزه

تغییـر و تحـول در روابـط    . ند
ز نیـاز  آنها نی ةدهند شود تا مفاهیم ذهنی توضیح

اي ذهنـی،  هـ  مفاهیم ذهنی سابق بر مصادیق جدید بـار شـده، دال  
اي ه ایجاد مفاهیم و دال ،اي جدید

60-59(.  
ي دیگر از تحوالت فناوري اسـت  

ایی که در آنها فناوري بـر اسـاس   ه جهش. آیند یما در زندگی بشر به شمار ه جهش
مرکـزي تحـول را شـکل داده     ۀت، هسـت دریافت اسـ و آنچه اکنون از آن قابل درك 

  .است
به کرده است، انقالب نخسـت  صنعت تجر ةبشر تا کنون سه انقالب را در حوز

آن به ۀدوم قرن هجدهم به وقوع پیوست و مشخص ۀدر نیم
ریسی و به طـور کلـی   ِ هاي نخ چون ماشین بخار، ماشینجدید 

سال بعد، انقـالب دوم بـا اختـراع بـرق و      100 تقریباً. بود انسانبه جاي دست  ابزار
سوز، تحول در صنایع شیمی و متالوژي و در نهایت با آغاز صـنایع   موتورهاي درون

این دو تحول مو .)1380کاستلز، ( رتباطی چون تلگراف و تلفن رخ دادا
اي مادي زندگی بشر بـه وجـود آیـد   ه ناپذیر در بنیان تا گسستی تاریخی و برگشت

انقالب صنعتی در اروپاي غربی نه تنها سـاختارهاي اقتصـادي معطـ   
بلکه محرکی شد تا جامعه نیز متحول گردد ،ثر ساختأصنعتی را از خود مت

ت اروپاي غربی طی انقالب صنعتی و پس از آن تالشـی  چنین نگاهی به تحوال
به این استدالل ختم گردد کـه بشـر   در نهایتنیست که 

ابـل نیازهـا و امکانـات بشـر     متق تـأثیر خویش است، بلکه هدف نشان دادن  ۀفناوران
تاریخ نیازهاي بشر موجب شـده تـا بـه دنبـال یـافتن پاسـخی بـراي         ولط در .است

خود همواره امکانی جدید براي بشر  ها،پاسخ به این نیاز. ارضاي نیازهاي خود باشد
آورد و به تبع امکانات جدید، نیازهاي جدید و پاسخ میبه وجود 

نقاط کانونی وجود دارد کـه تـراکم امکانـات در اختیـار بشـر      ،در این سیر. یابند می
تنهایی هدف نباشـد  بهدیگر موجب شده که ارضاي نیازهاي مادي 

اي مادي زندگی به دیگر حوزهه اي بشر از حوزهه است که خواسته
ندهسـت  از این امر اثرپذیرنیز اجتماع، سیاست و فرهنگ 

شود تا مفاهیم ذهنی توضیح میا حتی موجب ه واقعی میان پدیده
مفاهیم ذهنی سابق بر مصادیق جدید بـار شـده، دال   .به بازسازي یابند

اي جدیده تر پدیده یابند و از همه مهم میاي جدید ه مدلول
60 :1389، علی زاده( نمایند میمعنایی جدیدي را ایجاب 

ي دیگر از تحوالت فناوري اسـت  ا آنچه محل تمرکز این پژوهش است، مرحله



سومین انقـالب فنـاوري   . که به نوعی با انقالب ارتباطات در پیوندي تنگاتنگ است
ا توانست به علـوم و  ه و پردازش داده

ده، پـردازش نماینـد و از حاصـل آن    
ارتباطات، معرف یـک جهـش بـزرگ    
فناورانه است که سبب بروز یک تحول عمده در زندگی جمعی بشـر گردیـده و در   
اي ارتباطی را در عصـر اطالعـات بـه دنبـال داشـته      

خـواهی   ان رفته و آزاديواصل مکانی از می
ظهـور  ، ي نـو فرایند صورت

اصـلی دگرگـونی در    ۀهاي دیگر، هسـت 
 اهمیــت فنــاوري. اي پــردازش اطالعــات و ارتباطــات اســت

بـه  ـ همان اهمیتی است که منـابع جدیـد انـرژي     
 اما نباید این تصـور پـیش  . در دو انقالب صنعتی پیشین داشتند

ویژگـی بـارز   . به دانش جدید و اطالعات وابسته اسـت 
این پدیده نه محوریت دانش و اطالعات، بلکـه کـاربرد ایـن دانـش و اطالعـات در      

 بـازخورد فزاینـده   ۀانتقال اطالعات در یـک چرخـ  
 ي سـریع در هـا  پیشـرفت  .)61

قابـل   ي و ارتباط از راه دور، کسب اطالعاتی که پیش از این غیـر 
زمان آنها به سراسر جهان و فروش اطالعـات  

. ظامی جنگ سرد بـه وجـود آمـد   
اي رقابت تسلیحاتی میان آنها موجب شد تـا  

نیـاز  . ات تحقیقـات فنـاوري گـردد   
خـود از طریـق    تسـلیحات و تجهیـزات  

ســبب شــد تــا  تــر در آنهــا هــاي پیشــرفته
 ةهـاي پیچیـد   ظهـور صـنایع الکترونیکـی، سیسـتم    

همـه معلـول ایـن جهـش      1ا
                                                                
1. Robot 

که به نوعی با انقالب ارتباطات در پیوندي تنگاتنگ است
و پردازش داده دهی سازمانزمانی رخ داد که بشر با تمرکز بر 

ده، پـردازش نماینـد و از حاصـل آن    کـر دست یابد که اطالعـات را ذخیـره   ابزاري 
ارتباطات، معرف یـک جهـش بـزرگ     انقالب اطالعات. دکننارائه  جدید رااطالعاتی 

فناورانه است که سبب بروز یک تحول عمده در زندگی جمعی بشـر گردیـده و در   
اي ارتباطی را در عصـر اطالعـات بـه دنبـال داشـته      ه ا و سیستمه واقع ترکیب رایانه

واصل مکانی از میف تأثیراین تحول مهم سبب شده تا . است
صورت بهجهان  ۀگوش اي الکترونیکی در چهاره از طریق شبکه

هاي دیگر، هسـت  انقالببرخالف  .)1381پوراحمدي، ( نماید
اي پــردازش اطالعــات و ارتباطــات اســتهــ ایــن دوره، فنــاوري

همان اهمیتی است که منـابع جدیـد انـرژي      ةزاطالعات در این انقالب به اندا
در دو انقالب صنعتی پیشین داشتند ـ  ترتیب بخار و برق

به دانش جدید و اطالعات وابسته اسـت  که انقالب کنونی اساساًید آ
این پدیده نه محوریت دانش و اطالعات، بلکـه کـاربرد ایـن دانـش و اطالعـات در      

انتقال اطالعات در یـک چرخـ  و  پردازشتولید دانش و وسایل 
61: 1380کاسـتلز،  ( میان نوآوري و کاربردهاي آن است

ي و ارتباط از راه دور، کسب اطالعاتی که پیش از این غیـر ا اي رایانهه فناوري
زمان آنها به سراسر جهان و فروش اطالعـات   نمودند، انتقال سریع و هم میدسترسی 

  .ندا در بازار جهانی را ممکن ساخته
ظامی جنگ سرد بـه وجـود آمـد   ن منازعات سیاسی ۀاین تحول فناوري در سای

اي رقابت تسلیحاتی میان آنها موجب شد تـا  ه میان شرق و غرب و ضرورت ۀعمناز
ات تحقیقـات فنـاوري گـردد   مؤسسـ ا جـذب  ه گذاري سرمایهحجم انبوهی از 

تسـلیحات و تجهیـزات  سـازي   نیروهاي نظامی به نوسـازي و بهینـه  
هــاي پیشــرفته کــارگیري فنــاوري ارتقــاي فنــاوري و بــه

ظهـور صـنایع الکترونیکـی، سیسـتم    . شگرفی ایجاد شودهاي  پیشرفت
اهـ  ا و روبـوت هـ  اي ارتبـاطی، رایانـه  ه تسلیحاتی، شبکه
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بلکـه   ،در پی این تحوالت نه تنها صـنایع پیشـین نوسـازي شـد    
افـزار،   صنایع میکروالکترونیک، نـرم 

جدید را  ۀمخابراتی تنها بخشی از این مجموع
ات عمیقـی را بـر   تأثیر ،عمومی
گذاري به حدي بـود کـه   تأثیر
  .)Kennedy, 1994( بی را در زندگی بشر به وجود آورد
سخن شـویم   هم 4تافلرو  3بل
و جامعه به یـک سـاخت   که این تحول فناوري را سرآغازي براي گذار بزرگ انسان 

د بپذیریم که حاصل فناوري بـراي بشـر عصـر حاضـر،     
تـوان گفـت    مـی امکاناتی بوده که اگر نگوییم زنـدگی او را متحـول کـرده، حـداقل     

اما این تغییـر تنهـا بـر زنـدگی     
نیـز از خـود   الملـل را   بیننبوده، بلکه جهان سیاست 
ی در الملل بینفضاي  ةکنند در تفسیر نیروهاي دگرگون

گـذار از نظـم صـنعتی بـه نظـم      
لی ئدوم، پیـدایش مسـا  . والکترونیـک بـود  

هـاي   اي ارزي و بیمـاري هـ  چاق مواد مخدر، بحـران 
اي هـ  اي نو یـا حاصـل وابسـتگی   

 ،نـد ا متقابل شدیدتر جهان هستند و چون داراي گسترش فراملی و نه ملی یـا محلـی  
راه  ۀارائ ۀندر زمی ها دولتسوم، کاهش توانایی 

سیاسـی آنهـا وجـود     دستور کار
ا بـه همـان انـدازه انسـجام و     

تمام سطوح شـده  اي گریز از مرکز در 
اي هـ  گیري چهار پویش را بر مهارت و سمت

هـایی را   هـا و دیگـر جمـع    هـا، دولـت  
ق آینـد و بـا نظـم    ئدهند که باید بر مسـائل جدیـد وابسـتگی متقابـل فـا     

                                                                
1. Paul Kennedy  
3. Daniel Bell  

در پی این تحوالت نه تنها صـنایع پیشـین نوسـازي شـد    . هستندتکنولوژیک 
صنایع میکروالکترونیک، نـرم . ه شداي جدیدي براي فعالیت نیز گشوده حوزه

مخابراتی تنها بخشی از این مجموعتکنولوژي، بیوتکنولوژي و صنایع نانو
عمومی ۀاین جهش فناوري با ورود به عرص. دهند میشکل 
تأثیربرد این . اي مختلف زندگی بشر باقی گذاشته عرصه

بی را در زندگی بشر به وجود آوردانقال 1پل کندياز نگاه 
بل ،2کاستلزاگر حتی نخواهیم با کسانی چون کندي، 

که این تحول فناوري را سرآغازي براي گذار بزرگ انسان 
د بپذیریم که حاصل فناوري بـراي بشـر عصـر حاضـر،     دانند، بای می اجتماعی جدید

امکاناتی بوده که اگر نگوییم زنـدگی او را متحـول کـرده، حـداقل     
اما این تغییـر تنهـا بـر زنـدگی      .اند ات جدي و عمیقی بر حیات او باقی گذاشتهتأثیر

نبوده، بلکه جهان سیاست  مؤثرآدمیان در جوامع ملی آنها 
در تفسیر نیروهاي دگرگون جمیز روزنا. ثر نموده استأمت

گـذار از نظـم صـنعتی بـه نظـم       ،سـت نخ .کند میبه پنج پارامتر اشاره  ،عصر حاضر
والکترونیـک بـود  ثر از پویش انقالب میکرأپساصنعتی که مت

چاق مواد مخدر، بحـران چون آلودگی جو، تروریسم، قا
اي نو یـا حاصـل وابسـتگی   ه گیر چون ایدز که یا محصول مستقیم فناوري همه

متقابل شدیدتر جهان هستند و چون داراي گسترش فراملی و نه ملی یـا محلـی  
سوم، کاهش توانایی . سیاسی سنتی تفاوت دارندمسائل  با

دستور کارکه در اي  عمدهمسائل  بخش براي ایی رضایته حل
ا بـه همـان انـدازه انسـجام و     هـ  سیسـتم ها، زیر چهارم، با ضعیف شدن سیستم. دارد

اي گریز از مرکز در ه ند که این سبب ترویج گرایشا برندگی یافته
چهار پویش را بر مهارت و سمت هرسرانجام بازخورد پیامدهاي است و 

هـا، دولـت   یعنی همان کسانی که گروه ـ  افراد بالغ جهان
دهند که باید بر مسـائل جدیـد وابسـتگی متقابـل فـا      تشکیل می

                         
 2. Manuel Castells 

 4. Elvin Tofler 



اما از نگـاه او یکـی از ایـن پـنج پـویش      
تـر و   از همـه قـوي   ،هـاي افـراد در سـطح خـرد    

تفـاوت   بی ماهر و کشورها افرادي غیر
آن چهار پویش دیگر تـوان تغییـر   

باید در فضایی که از یک سو با گسترش ارتباطات، فضا و زمان 
هـم   ،و از سوي دیگر افراد با کمک امکانات حاصل از فنـاوري 

 ةهاي خـود در حـوز   ند، به تعیین و اجراي سیاست
اي در هـ  این تغییر در پارامترها موجب شـده کـه ابزارهـا و شـیوه    

مشـهود اسـت ایـن اسـت کـه در      
 تنهایی به ها دولتمنافع  تأمین
 پدید آمدن قلمروهاي ۀنیازهایی که نتیج

و قلمروهایی که انحصار بازیگري دولت از آنها 
  .آیند

هزاران سال است که وجود داشـته و  
 عنـوان  بـه دیپلماسی همان سیاسـت خـارجی اسـت و    

ی امري فراتر از آن و شـامل  
ي دیگـر اتخـاذ   هـا  دولـت اصول و اهدافی است که یک دولت در رابطه با 

ایــن در حــالی اســت کــه آداب و تشــکیالت 
 بـا . نـد ا ایجاد شده و تکامل یافته

. رود مـی بـه کـار    ن دریافت که ایـن واژه در دو معنـا  
شــود و دوم،  مــیی هــدایت 

شـده بـه    هاي گفتهفرایندها و ساختارهایی که از طریق آنها 
Del Giudice, Carayannis, Della Peruta, 2012:(.   معنـاي

  .که این پژوهش بر آن استوار است

اما از نگـاه او یکـی از ایـن پـنج پـویش       .کند ـ بررسی می  پساصنعتی سازگار گردند
هـاي افـراد در سـطح خـرد     گیري ها و سمت یعنی تغییر توانایی

کشورها افرادي غیر ۀچرا که اگر افراد بالغ در هم ،اثرگذارتر است
آن چهار پویش دیگر تـوان تغییـر    یک از هیچ ،ماندند میجهان باقی مسائل  نسبت به

 .)30-39 :1384روزنا، ( پارامترها را نداشتند
باید در فضایی که از یک سو با گسترش ارتباطات، فضا و زمان  ها دولتاکنون 

و از سوي دیگر افراد با کمک امکانات حاصل از فنـاوري  ،در آن منقبض شده
ند، به تعیین و اجراي سیاستا گذارتر گردیدهتأثیرو هم تر  آگاه
این تغییر در پارامترها موجب شـده کـه ابزارهـا و شـیوه    . بپردازند الملل بین

مشـهود اسـت ایـن اسـت کـه در       آنچه. ها به میزان بسیاري تغییر یابند دولتدست 
تأمینی براي الملل بیندیگر ساختارهاي سنتی  ،شرایط جدید

نیازهایی که نتیج. اي جدید باشندنیازه يگو پاسختوانند  مین
و قلمروهایی که انحصار بازیگري دولت از آنها  ندستهالمللی  بین ۀجدیدي در عرص

آیند میگرفته شده و این افرادند که بازیگر عمده به شمار 

  ط نوین بر نقش و کارکرد دیپلماسیشرای تأثیر. 2
هزاران سال است که وجود داشـته و   ارتباط میان کشورها، فرایندعنوان  بهدیپلماسی 

دیپلماسی همان سیاسـت خـارجی اسـت و     ،چند از نظر بسیاري هر .دارد
ی امري فراتر از آن و شـامل  اما سیاست خارج ،شود میمترادفی براي آن به کار برده 

اصول و اهدافی است که یک دولت در رابطه با  ۀمجموع
ایــن در حــالی اســت کــه آداب و تشــکیالت  .)118-120: 1384نــی، بیژ( کنــد مــی

ایجاد شده و تکامل یافته ها دولتدیپلماسی در طول تاریخ براي ارتباط میان 
ن دریافت که ایـن واژه در دو معنـا  توا میدیپلماسی  مفهومبررسی 

ی هــدایت المللــ بــیني کــه از طریــق آن روابــط فراینــدنخســت، 
ها و ساختارهایی که از طریق آنها ساز و کاراز اي  مجموعه

Carayannis, Della Peruta, 2012: 120-124( شوند میاجرا گذاشته 

که این پژوهش بر آن استوار است دوم دیپلماسی، همان برداشتی است
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اي هـ  حـوزه  تنهـا اي نـو نـه   
ا را نیـز  هـ  که بسیاري از دیگر حوزه

در ایـن میـان انقـالب سـوم فنـاوري بـیش از سـایر        
ایـن تحـول   . تات اجتماعی و حتی سیاسـی داشـته اسـ   

از خـود   ،داد ها و مـردم قـرار  
  .داد قرار

بسـیاري  . م بودکمیان کشورها حا
و پنهان بود بـه   يمنافع ملی کشورها، سرّ

هـاي   ر بخـش یجزایـري جـدا از سـا   
ـ ا. آمدنـد  میبه شمار ) یت ن ی

 یــکپلماتیدهـاي   را بـه دسـتگاه  
چندان پیچیده و دشوار  یین فضا

کـه   یگروهـ  ةي دیپلماسی نیز تنها بر عهد
کشـور   یرسـم  ةینـد ن گـروه نما 

آنهـا حفـظ منـافع     ۀوظیفـ شـد و  
 یا تمـام هـ  تئـ یایـن ه . رنـده بـود  

 ۀیـز توسـع  شور و نکه با هدف تقویت روابط دوستانه میان دو 
گرفت، به دولت متبـوع خـود   
اختاري است که دیپلماسی متعارف همچنان بـر آن مبتنـی   
معاصـر در امـور دیپلماتیـک نیـز آن را بـه رسـمیت       

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961(. جهان  ینونکط یاما شرا
ن عصـر فنـاوري   ا ایبسازي 

دگرگـون   امالًکـ گذشـته، شـرایط   
و  یخصوصـ  ةي حـوز مرزهـا 

 یاست خارجیاز س یاست داخل
 یاختصاصـ  ةیعنـی آنچـه در گذشـته حـوز    

اي نـو نـه   ه یش از این نشان داده شد، فناوريگونه که پ همان
که بسیاري از دیگر حوزه ـ  شامل صنایع، دانش و اقتصادـ مرتبط با خود  

در ایـن میـان انقـالب سـوم فنـاوري بـیش از سـایر        . نـد ا هداد قرارخود  تأثیرتحت 
ات اجتماعی و حتی سیاسـی داشـته اسـ   تأثیرتحوالت علمی و فنی 

ها و مـردم قـرار   علمی سیاست جهان را با امکاناتی که در اختیار دولت
قرارخود  تأثیرثر نمود و فضاي دیپلماتیک را نیز تحت أمت

میان کشورها حا یکپلماتیبر روابط د یخاص يدر گذشته فضا
منافع ملی کشورها، سرّ تأمینبخشی از ابزار  عنوان بهابط رو  این از

جزایـري جـدا از سـا    یـک پلماتیتوان گفـت محافـل د   میکه اي  گونه
یتیمکحا يها ر بخشیاز سا يو حتی در موارد( یاجتماع
ـ بسـته و محـدود، قـدرت مـانور و     يفضـاها  را بـه دسـتگاه   اي ژهی

ن فضایی که حل و فصل امور در چنصورت به ،دیبخش یم
ي دیپلماسی نیز تنها بر عهداجرا .)1383سجادپور، ( رسید نمی به نظر

ـ ا. شد، قـرار داشـت   میده ینام »یکپلماتیت دئیه« ن گـروه نما ی
شـد و   مـی یزبان تلقی رنده و میشور پذکآنها نزد  ةفرستند

رنـده بـود  یشور فرستنده نزد دولت پذکدولت و شهروندان 
ه با هدف تقویت روابط دوستانه میان دو کخود را  ياه تیفعال

گرفت، به دولت متبـوع خـود    میانجام  یو علم ی، فرهنگي، اقتصادیاسیمناسبات س
اختاري است که دیپلماسی متعارف همچنان بـر آن مبتنـی   این س. نمودند میگزارش 

معاصـر در امـور دیپلماتیـک نیـز آن را بـه رسـمیت        الملـل  بیناست و حتی حقوق 
Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961( شناسد می

سازي و تحوالت سریع آن سبب گشته تا دیپلماسی نیاز به هم
  .داشته باشد

گذشـته، شـرایط    ۀناورانه در سه دهامروزه و در اثر تحوالت ف
مرزهـا . نـد ا متحـول گشـته   یپلماسـ ید یسنت يشده و مرزها

است داخلیس ةکنندجدا يو مرزها یاست خارجیدر س یعموم
یعنـی آنچـه در گذشـته حـوز    ی، است خارجیسته شده و جریان سکش



. ا بدل گشته اسـت ه همه انسان
توان افراد و افکار عمومی را در تدوین و اجـراي سیاسـت   

 یگرانیي خویش بلکه، بازها
ی بـه  مربـوط بـه دسترسـ    ي

 تـوان آنهـا را بـه بـازي نگرفـت     
 داده که در آن روابط پیچیده 

در . هسـتند  ها دولتفضاي بازي 
وي به سـ گیري  سمت یاست خارج

ن ارتباطـات و  ینـو  ياهـ  فنـاوري 
ب اي گونـاگون زنـدگی بشـري، موجـ    

ها و  رسانه يار و قابل دسترس برا
و تبادل اطالعات گو  و گفت 

ـ ان شهروندان در سراسر جهان، در تمـامی سـاعات شـبانه روز در جر    . ان اسـت ی
شـماري، در   یـق مجراهـاي ارتبـاطی بـی    

 ریـ و غ یمختلـف دولتـ  هـاي  
باب آنهـا   نظرات خود در ۀارائ

ش ین ارتباطات و اطالعات ضـمن افـزا  
ز براي بـازیگران جدیـد فـراهم    

ه از جملـه  کـ ن، بلینو یپلماس
عصـر حاضـر    یکپلماتید يها

 تـأثیر شرایط عصر حاضر سبب گشته که از دو زاویه بتـوان  
هاي عمل نوین  نخست، شیوه

در این پژوهش نیز تالش خواهـد شـد   
ورد بحث و بررسـی قـرار   یک از آنها م

همه انسان ةی روزمراز زندگ یبه بخش ،آمد میحاکمان به شمار 
توان افراد و افکار عمومی را در تدوین و اجـراي سیاسـت    نمی در این شرایط دیگر

ها دولتآنها دیگر نه پیروان مطلق . خارجی نادیده گرفت
ياهـ  رشد دانش و مهارت کمکه به کگردند  میوب محس

تـوان آنهـا را بـه بـازي نگرفـت      مـی ن یاسـت خـارج  یس یعمل ۀاطالعات، در عرص
 جهان را چنان تغییر ،اي نوه فناوري .)1383سجادپور، (
فضاي بازي  ةدهند یه گشته و این روابط به نوعی شکلالچند و

است خارجیو س یپلماسین تالش دستگاه دیشتریاین میان ب
  .تطابق با این شرایط جدید است

ـ ی، رشد سرپساوستفالیادر عصر  فنـاوري  ۀوقفـ  یع و ب
اي گونـاگون زنـدگی بشـري، موجـ    ه ش آن در عرصهیش از پیاطالعات و نفوذ ب

ار و قابل دسترس براکبه اطالعات آش یکپلماتیل اطالعات پنهان دیتبد
 در این عصر،. افکار عمومی جهان شده است ،به تبع آن

ان شهروندان در سراسر جهان، در تمـامی سـاعات شـبانه روز در جر   یم
یـق مجراهـاي ارتبـاطی بـی    ز طر، روزانه اها دولت المللی بین ياه طرح
هـاي   جهان جاري بوده و افراد و گروه یاطالعات ياه راه شاه
ارائ شورها، بهک یمل يدر داخل و خارج از مرزها یدولت
ن ارتباطات و اطالعات ضـمن افـزا  ینوهاي  ينولوژکب، تین ترتیبه ا. پردازند می

ز براي بـازیگران جدیـد فـراهم    یرا ن ییاه ، فرصتیارتباطات ياه انالکتوان و تعداد 
پلماسیعوامل ظهور د عنوان بهه نه تنها ک یگرانیباز .اند آورده

ها ياستراتژ یان اصلیو از مجر یاست خارجیطراحان س
  .ندیآ یبه شمار م

شرایط عصر حاضر سبب گشته که از دو زاویه بتـوان   ۀمجموعرو   هر به
نخست، شیوه :داد قرارفناوري بر دیپلماسی را مورد تجزیه و تحلیل 

در این پژوهش نیز تالش خواهـد شـد   . دستور کارهاي نو براي دیپلماسی یگريو د
یک از آنها م هر وشده یز ماتمتا این دو عرصه از یکدیگر 

  .گیرند
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الملل  بینسیاست جهانی و تغییر و تحوالت کیفی و کمی در روابط 
به دالیلی که بـه   ،دولتی یا همان دیپلماسی متعارف

جهـان  . کافی نداشته باشدیی به شرایط نوین را به میزان 
عظیم تحوالتی که پس از انقالب سوم فناوري به خود دیـد، مکـانی   

بـازیگران جدیـد در   . کشیده شـد 
ی نقـش  المللـ  بـین ي ها سازمان
کنتـرل ورود و خـروج   مرزهـا در سیاسـت در   

تـر شـده و وابسـتگی     در کنار ایـن مـوارد، مشـکالت بـزرگ    
رفـاه و امنیـت خـود     تأمینقادر به 

اي هـ  اهبـه دنبـال ر   هـا  دولـت 
اي جدید دیپلماسی حاصـل ایـن   

ارتباطـات جمعـی و ورود    ویـژه 
نـام   ي نو از دیپلماسی بـه ا وه
تا آنجا کـه از نگـاه برخـی،    . 

دیپلماسی عمومی نشانی از تالش براي سازگار کردن دیپلماسی با شرایط دیگرگـون  
جدید از علم و عمـل اسـت کـه در    

ر اساسی د ةتوجه قرار گرفت و به یک حوز
کارگیري این شیوه در طول جنگ سـرد بـه مطالعـات    

براي رسـیدن بـه    ها دولتو دیگر 
  .)Gilboa, 2008: 55( بخشید می

عنـوان بخـش    بـه ایدئولوژیک جنگ سرد، تبلیغات 
تـوان دیپلماسـی    نمـی  ،وجـود 

                                                                
1. Public Diplomacy 

 اي نوین دیپلماسیه شیوه. 3
سیاست جهانی و تغییر و تحوالت کیفی و کمی در روابط  ةگسترش حوز 

دولتی یا همان دیپلماسی متعارف کم سبب شد تا دیپلماسی میان کم
یی به شرایط نوین را به میزان گو پاسخآن اشاره شد، توان 

عظیم تحوالتی که پس از انقالب سوم فناوري به خود دیـد، مکـانی    ةرجدید با گست
کشیده شـد  گشت که یگانگی بازیگري دولت در آن به چالش

سازمانو حتی  ها ی ظاهر شدند، افراد و گروهالملل بین ۀعرص
مرزهـا در سیاسـت در    تـأثیر یافتنـد و   هـا  دولتمستقلی از 

در کنار ایـن مـوارد، مشـکالت بـزرگ    . رنگ شد اطالعات کم
قادر به  تنهایی بهکدام  هر کشورها به یکدیگر سبب شد تا

دولـت ضرورت پاسخ به این تحوالت موجب شد که . دننباش
اي جدید دیپلماسی حاصـل ایـن   ه جدید براي رسیدن به اهداف خود باشند و روش

  .هستند ها تالش

 1دیپلماسی عمومی. 3- 1
ویـژه  بـه ارتباطـات   ةدر حـوز   یننـو   ياه حضور فناوري

وهیسبب شد تا ش  دیپلماسی  ۀعرص  به  یدولت ریغ  گرانیباز
. دیپلماسی عمومی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

دیپلماسی عمومی نشانی از تالش براي سازگار کردن دیپلماسی با شرایط دیگرگـون  
جدید از علم و عمـل اسـت کـه در    اي  این شیوه، معرف رشته. عصر اطالعات است

توجه قرار گرفت و به یک حوز ورداي میانی قرن بیستم مه ابتدا در سال
کارگیري این شیوه در طول جنگ سـرد بـه مطالعـات     به. طول جنگ سرد تبدیل شد

و دیگر  ها قدرتبسیاري در مورد ابزارهاي مختلفی که ابر
میند، الهام ا هقرار دادی خود مورد استفاده الملل بیناهداف 

ایدئولوژیک جنگ سرد، تبلیغات هاي  که در رقابتبا وجود آن
وجـود  بااین ،آمد می حساببه ها  ناپذیر از سایر حوزه جدایی

                         



زمـانی ایـن شـیوه توانسـت در     
مستقل به خود گیرد که از یک سو مرزهاي 

نقـش و جایگـاه    ،نفوذپذیر شده و از سوي دیگـر افـراد  
 به این ترتیب نـه تنهـا در سـطح نظـري بـه     

ها به این عرصـه   دولتدر سطح عملی نیز 

کوشیدند تا با تکیه بـر اهمیـت فنـاوري و    
آنهـا  . نماینـد  بازتعریفآن را 

مشـخص و  روابط عمـومی و دیپلماسـی عمـومی اهـداف     
کـه در آن   دی عمومی را روشی تعریف کـر 

ایی کـه  هـ  اي نو، گرایشات سیاسی و عقاید افراد و گـروه 
مستقیم یا غیر مستقیم به تصـمیمات سیاسـت خـارجی یـک دولـت دیگـر مـرتبط        

قـدیمی خـود را در ایـن حـوزه     
دیپلماسـی عمـومی بـه    هاي 

ایـاالت متحـده در تـالش بـراي     
معاونت امور عمومی و «تأسیس 

معاونت جانشین آژانس این . 
سـاختار سـنتی دیپلماسـی عمـومی ایـن      

   3.تر دنبال نمود
چهـارچوب  در  ،سنتی دیپلماسـی فرهنگـی خـود   

تـوان آن را متـولی اصـلی     مـی 
منـابع مـالی    تـأمین اصـلی   ي

کوشـید تـا از شـرایط     ـ  با دیپلماسی عمومی به شـمار آورد 
هـاي هنـري فرانسـه، انجمـن     
                                                                
1. Singnitzer  
3. United Stat of America Department of state Official Web Site, 2013

زمـانی ایـن شـیوه توانسـت در     . مستقل بـه شـمار آورد  اي  حوزه عنوان بهعمومی را 
مستقل به خود گیرد که از یک سو مرزهاي سیاست خارجی نقش، اهمیت و هویتی 

نفوذپذیر شده و از سوي دیگـر افـراد  ها  سیاسی به اتکاي فناوري
به این ترتیب نـه تنهـا در سـطح نظـري بـه     . خود را در سیاست خارجی یافته بودند

در سطح عملی نیز  ، بلکهمفهوم دیپلماسی عمومی توجه شده
  .شدند وارد

کوشیدند تا با تکیه بـر اهمیـت فنـاوري و     2کومبزو  1سینگنیتزردر سطح نظري 
آن را  ،پیوند میان مفاهیم روابط عمومی و دیپلماسی عمومی

روابط عمـومی و دیپلماسـی عمـومی اهـداف      ازآنجاکه ،استدالل کردند
ی عمومی را روشی تعریف کـر پلماستوان دی می ،ابزارهاي مشابهی دارند

اي نو، گرایشات سیاسی و عقاید افراد و گـروه ه با کمک فناوري ها دولت
مستقیم یا غیر مستقیم به تصـمیمات سیاسـت خـارجی یـک دولـت دیگـر مـرتبط        

  .)Gilboa, 2008: 57( سازند میثر أگردند را مت می
قـدیمی خـود را در ایـن حـوزه     یـا سـاختارهاي    ،هـا  دولتدر سطح عملی نیز 

هاي  بازسازي نمودند و یا ساختارهاي جدیدي براي فعالیت
ایـاالت متحـده در تـالش بـراي      1999به این ترتیب بود که در اکتبر . وجود آوردند

تأسیس دیپلماسی عمومی خود اقدام به  ساز و کاربازسازي 
. نمود »امریکا ۀدر وزارت امور خارجپلماسی عمومی دی

سـاختار سـنتی دیپلماسـی عمـومی ایـن       عنـوان  به امریکا ةرسانی ایاالت متحد اطالع
تر دنبال نمود کلی بسیار گستردهآن را به شهاي  شده و فعالیت کشور

سنتی دیپلماسـی فرهنگـی خـود   هاي  فرانسه نیز در کنار برنامه
مـی  کـه ــ   »یالمللـ  نیب ۀي و توسعت همکاریریمد«نهاد 

يفرهنگی فرانسه در خارج از کشور و مجراهاي  فعالیت
با دیپلماسی عمومی به شـمار آورد  مرتبطهاي  فعالیت يبرا

هـاي هنـري فرانسـه، انجمـن      انجمن فعالیته به این ترتیب بود ک. جدید بهره گیرد
                         

 2. Coombs 
America Department of state Official Web Site, 2013 
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 عنـوان  بـه  24 هخبـري فرانسـ  
 :1385الـدین،   شـرف (ند تأسـیس شـد  

ز شـیوه و شـرایط نـو    حال توسعه که کوشیدند تـا ا 
. توان به آلمان و ژاپن اشاره کـرد 

کل فرهنگ و ارتباطات با اتکا به بازوان اجرایی 
 و آلمان، رادیو و تلویزیون دوچوله

دانشـگاهی  هـاي   ترین نهادي که در آلمان بـورس 
-Zöllner, 2006: 170( ا دیپلماسی عمومی خـود را پـیش بـرد   

خارجـه و بنیـاد    کل دیپلماسی عمـومی وزات امـور  
 بازیگران اصلی براي پیشبرد اهداف دیپلماسی عمـومی ایـن کشـور بـه شـمار     

ایـن اسـت کـه     ،قـرار داد این کشور باید مـورد توجـه   
در ژاپـن فنـاوري نـه     .2در دیپلماسی عمومی این کشور دارد

چـرا کـه    اسـت،  اثرگذار بـوده 
دانـش و  هـاي   پیشـرفت کوشد تا با اتکا به 

متفاوت و جـذاب بـراي شـهروندان سـایر کشـورها      

قابل توجه این است که استفاده از این شیوه تنها مختص به کشـورهاي  
کوشـند نقـش بیشـتري را در    

ـ گیر مـی  نـوین دیپلماسـی بهـره    . دن
اي  جمهوري اسالمی ایران نیز با توجه به نیازهاي سیاسـت خـارجی و نقـش منطقـه    

تغییـرات   چهـارچوب کـه در  
شـده تـا    اي تأسیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه

  .عهده گیرد

                                                                
1. Association de la Diffusion de la Pensee Française
2. Ministry of Foreign Affairs of Japan Official Web Site, 2013

خبـري فرانسـ   ۀشبک و المللی فرانسه ، رادیو بین1تفکر فرانسه ۀاشاع
تأسـیس شـد  بازوان اجرایی دیپلماسی عمومی این کشـور  

356-351(.  
حال توسعه که کوشیدند تـا ا  از میان سایر کشورهاي در

توان به آلمان و ژاپن اشاره کـرد  می ،دیپلماسی خود بهره گیرند رد اهدافببراي پیش
کل فرهنگ و ارتباطات با اتکا به بازوان اجرایی  ةادار ،آلمان ۀخارج در وزارت امور

آلمان، رادیو و تلویزیون دوچوله روابط خارجی ۀمؤسسگوته،  ۀمؤسسخود شامل 
ترین نهادي که در آلمان بـورس  بزرگ(الت آکادمیک سرویس تباد

ا دیپلماسی عمومی خـود را پـیش بـرد   کوشد ت می )کند می اعطا
کل دیپلماسی عمـومی وزات امـور   ةدر ژاپن نیز دو نهاد ادار .)172

بازیگران اصلی براي پیشبرد اهداف دیپلماسی عمـومی ایـن کشـور بـه شـمار      ،ژاپن
این کشور باید مـورد توجـه    ةاي را که دربار نکته. آیند می

در دیپلماسی عمومی این کشور داردفناوري اهمیت خاصی 
اثرگذار بـوده  نیز بلکه بر مفاهیم دیپلماسی عمومی ،ها تنها بر شیوه

کوشد تا با اتکا به  می دیپلماسی عمومی این کشور ۀمجموع
متفاوت و جـذاب بـراي شـهروندان سـایر کشـورها      اي  فناوري در این کشور، چهره

  .ترسیم نماید
قابل توجه این است که استفاده از این شیوه تنها مختص به کشـورهاي   ۀاما نکت

کوشـند نقـش بیشـتري را در     می بلکه کشورهایی که ،رفته از نظر اقتصادي نبودهپیش
نـوین دیپلماسـی بهـره   ة المللی ایفا نماینـد نیـز از ایـن شـیو     بین ۀعرص

جمهوري اسالمی ایران نیز با توجه به نیازهاي سیاسـت خـارجی و نقـش منطقـه    
کـه در   هبـود  رو ازاینخود توجه خاصی به این شیوه نموده و 

مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ،خارجه ساختاري وزارت امور
عهده گیرد این حوزه را برهاي  مدیریت راهبردي فعالیت

 

                         
Association de la Diffusion de la Pensee Française 
Ministry of Foreign Affairs of Japan Official Web Site, 2013 



بیسـتم، بـه ظهـور     ةهاي پایانی سـد 
قـرار  خـود   تأثیرفضایی نو که اجتماع و زندگی بشر را تحت 

ختی اجتمـاعی و  سا عنوان به
میالدي و بـا   1990 ۀاز اوایل ده

مدنی جهـانی، قلمرویـی    ۀهور جامع
و ماهیـت غیـر    سیالیت، بازبودگی

کننـده   عنصـري اسـتراتژیک و تعیـین   

یپلماسـی  عمـل سـایبر د   ةضاي نو، با زاده شدن مفهـوم و شـیو  
انگیز بوده و با افزوده شدن به کارکردها 

اي درك ه ی، بر دشواريالملل
توان گفت که سایبر دیپلماسـی  

ت از ابزارهاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات روزآمـد جهـ    
بخشی دستگاه دیپلماسـی یـک کشـور در فضـاي     

  .سوم هستند ةاطالعاتی هزار
تحقق دولت الکترونیـک اسـت کـه در آن بـا     
تمرکز بر فضاي مجـازي و بـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي فنـاوري اطالعـات تـالش        
رسانی چـه در درون سـاختارهاي حـاکمیتی و    
 هـاي ارتبـاطی انجـام پـذیرد    

تالشی اسـت بـراي    ،به این ترتیب بخشی از دیپلماسی سایبري
 هـاي  اي دیپلماتیـک و وزارت 

ا و اطالعات و افـزایش امنیـت آنهـا    
ي ارتباط بـا مخاطـب در   برااي 

 قـادر  را سیاسـت خـارجی   مـدیران 
 و کشـورها پرداختـه   سایر در

 سایبر دیپلماسی. 2-3
هاي پایانی سـد  اي نوین در دههه ات ناشی از ورود فناوريتأثیر

فضایی نو که اجتماع و زندگی بشر را تحت  عنوان بهجهان مجازي 
به ،مدنی جهانی ۀاین فضا در پیوند با جامع. جامیده، انداد

از اوایل ده. براي فعالیت بشر شدنوینی  ۀبدل به عرص ،فراملی
هور جامعو ظمحور  هاي اینترنت ا و فناوريه شبکه ۀتوسع

سیالیت، بازبودگیجدید در برابر دیپلماسی ایجاد گشت که به دلیل 
عنصـري اسـتراتژیک و تعیـین    عنوان بهتوان از آن  می خوبی بهقابل کنترل آن، 

  .استفاده نمود
ضاي نو، با زاده شدن مفهـوم و شـیو  استفاده از این ف

انگیز بوده و با افزوده شدن به کارکردها بر این واژه در ذات خود بحث. گشتهمراه 
الملل بینا در سیاست خارجی و روابط ه و کاربردهاي رسانه

توان گفت که سایبر دیپلماسـی   میتعریف ترین  اما در ساده. شود میاین واژه افزوده 
از ابزارهاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات روزآمـد جهـ    عبارت است از استفاده 

بخشی دستگاه دیپلماسـی یـک کشـور در فضـاي     تبیین، گسترش و ارتقاي سطح اثر
اطالعاتی هزار ۀدیپلماسی، مخاطبان از اعضاي جامعدر سایبر . مجازي

تحقق دولت الکترونیـک اسـت کـه در آن بـا      فرایند سایبر دیپلماسی بخشی از
تمرکز بر فضاي مجـازي و بـا اسـتفاده از دسـتاوردهاي فنـاوري اطالعـات تـالش        

رسانی چـه در درون سـاختارهاي حـاکمیتی و     شود تا مدیریت ارتباطات و اطالع می
هـاي ارتبـاطی انجـام پـذیرد     از طریق شبکه ،اي جامعهه چه در ارتباط با سایر بخش

به این ترتیب بخشی از دیپلماسی سایبري .)1393 آذر، يخراز(
اي دیپلماتیـک و وزارت ه اي ارتباطی میان هیئته افزایش توان و کارایی شبکه

ا و اطالعات و افـزایش امنیـت آنهـا    ه خارجه که منجر به افزایش سرعت انتقال داده
اي  فعالیتی رسانه ،گردد و از سوي دیگر بخشی از آن می

  .فضاي مجازي است
مـدیران  ارتباطی، نوین هاي در عصر کنونی فناوري

در خود هاي دیپلمات با تر منظم رایزنی به تا است ساخته
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 در رابطه با 1»واقعی زمان«و مجریان قادر خواهند بود تا در 
با یکدیگر مـذاکره و تبـادل نظـر    

. سـازند  آگـاه  جدید تهدیدهاي
گیـري و اجـراي دیپلماسـی در شـرایطی     

 وري و تأثیر آنها خواهـد  امر به افزایش بهره

قـرار  اما امکان دیگري که استفاده از فضاي مجازي در اختیار دستگاه دیپلماسی 
 اسـتقرار . اي دیپلماتیـک مجـازي اسـت   

موضـوعی پیچیـده و گـاه    ، یـک 
 ازگیـري   اما بهره. طلبد میاي دو یا چندجانبه را نیز 

هـایی   نماینـدگی  ،را ممکن ساخته است
صـفحات وب   چهـارچوب کـه در  

تواننـد بخـش بسـیاري از     مـی 
اي دیپلماتیک را کـاهش دهنـد، بلکـه سـرعت عمـل دسـتگاه       
 دیپلماسی را افزوده و امکان ایجاد پلی مستقیم میان دستگاه دیپلماسی یک کشـور و 

ي از چنـین سـاختارهایی را   
 ةیا اقـدام دولـت ایـاالت متحـد    

مشـاهده   براي ایرانیـان  امریکا
رمغـان  دیپلماسی بـه ا  ۀه ورود دستاوردهاي فناوري به عرص

گوهـا و  و گفت فرایند توان به امکان انجام مذاکرات از راه دور، تسهیل در
  .مک به انجام این امور اشاره کرد

 نوین دیپلماسی در عصر دانش و فناوري
ی الملل بینکنونی تغییر کرده، تنها بازیگران و محیط 
تغییـرات   ،گسـترش فنـاوري  

از اهمیت موضـوعات سـنتی و   
                                                                
1. Real-time 

و مجریان قادر خواهند بود تا در گذاران  سیاست ۀمجموع
با یکدیگر مـذاکره و تبـادل نظـر     المللی اي و بین منطقه مسائل ملی، آخرین تحوالت
تهدیدهاي و ها فرصت نیازها، از را راه یکدیگر نمایند و از این

گیـري و اجـراي دیپلماسـی در شـرایطی      ین امکانی سبب خواهد شد تـا تصـمیم  چن
امر به افزایش بهره که این ،یرفتهنزدیک به واقعیت انجام پذ

  .)Potter, 2002( انجامید
اما امکان دیگري که استفاده از فضاي مجازي در اختیار دستگاه دیپلماسی 

اي دیپلماتیـک مجـازي اسـت   هـ  هـا و مأموریـت   ه، برقراري نماینـدگی داد
یـک پلماتیاي دهـ  اعزام هیئـت  و سنتی ةنمایندگی به شیو

اي دو یا چندجانبه را نیز ه است که ضرورت توافق بر زمان
را ممکن ساخته است اي مجازيه جاد نمایندگییا ،نو ياه فناوري

کـه در   اسـت ی بـر سـاختارهایی   نـ که تشکیالت آن مبت
مـی ایی نـه تنهـا   هـ  چنـین نماینـدگی  . طراحی گشته است

اي دیپلماتیک را کـاهش دهنـد، بلکـه سـرعت عمـل دسـتگاه       ه هاي مأموریت هزینه
دیپلماسی را افزوده و امکان ایجاد پلی مستقیم میان دستگاه دیپلماسی یک کشـور و 

ي از چنـین سـاختارهایی را   ا نمونـه . نـد آور مـی  شهروندان کشور هدف را نیز فراهم
یا اقـدام دولـت ایـاالت متحـد     ن ویراکانادا در رابطه با اوکدر اقدام دولت توان  می

امریکاوب سایتی با عنوان سفارت مجازي  تأسیسدر  امریکا
ه ورود دستاوردهاي فناوري به عرصاز دیگر امکاناتی ک. دکر

توان به امکان انجام مذاکرات از راه دور، تسهیل در می ،آورده
مک به انجام این امور اشاره کردمذاکرات دیپلماتیک و ک

نوین دیپلماسی در عصر دانش و فناوري دستور کار. 4
کنونی تغییر کرده، تنها بازیگران و محیط  الملل بینآنچه در جهان سیاست 

گسـترش فنـاوري   تـأثیر ی نیز تحـت  الملل بینهاي دستور کارنبوده، بلکه 
از اهمیت موضـوعات سـنتی و    تدریج بهدر این شرایط،  .اند بسیاري را به خود دیده

                         



کـاهش توجـه بـه امنیـت      همـین 
گوهـاي  و موجب شده تا موضـوعات متنـوع و گونـاگونی وارد گفـت    

المللـی   رنگارنگی را از بازیگران و محیط بین
ی نیـز از آنهـا   المللـ  بـین ترسیم نموده و حتی موجب گشته که ساختارها و نهادهاي 

  الملل
بشـر   ياقتصاد یر و تحول بزرگی در زندگ

 يبـردار  ي چگـونگی بهـره  ن بـرا 
موضـوع مالکیـت    .را به همراه آورده اسـت 

المللـی مطـرح    بیناي ه ترین بحث
یافتـه و بـه نـوعی     محـور گشـتن اقتصـادهاي توسـعه    

هم منبـع قـدرت و    ،در جهانی که دانش و فناوري
 کنندگان هنجار ساختن روابط میان تولیدکنندگان و استفاده

حقـوق تجـارت    ۀهـا در زمینـ  

اساس مالکیت فکري بر این اصل استوار است که خالق خلق صـنعتی، ادبـی و   
 مالکیـت  .اسـت ي نسبت به اثر خـود  

 ،از منافع اقتصادي حاصـل از ایـده  
مجـاز دیگـران،    غیـر  ةمنظور جلوگیري از اسـتفاد 

رشـد  . نماینـد  مـی آن را تضـمین  
ول رشـد اقتصـادي در   رخ نـداده و محصـ  

در غرب با رشـد علـم، فنـاوري و    
-Roger & Cotter, 2005: 1( توري عجین بوده و روندي تدریجی را طی نموده اسـ 

تولیـد   فراینـد  به این ترتیب در گذر زمان با افزایش نقـش دانـش و فنـاوري در   
قوانین و مقرراتی  ري نیاز به

رشـد حقـوق مالکیـت     دیگـر، 

همـین افـزاري آن کاسـته شـده و     هاي سخت جنبه ویژه به
موجب شده تا موضـوعات متنـوع و گونـاگونی وارد گفـت     ،افزاري سخت

رنگارنگی را از بازیگران و محیط بین ةاین موضوعات چهر. المللی گردد بین
ترسیم نموده و حتی موجب گشته که ساختارها و نهادهاي 

  .تأثیر پذیرند

الملل بینوق فناوري، دیپلماسی و حق: مالکیت فکري. 4- 1
ر و تحول بزرگی در زندگییموجب تغ يعلم و فناور ۀرشد و توسع

ن بـرا یاز مقررات و قوان اي شده و به دنبال خود مجموعه
را به همراه آورده اسـت  یاز محصوالت علم يو تجار ياقتصاد

ترین بحث یکی از عمدهعنوان  بهاي اخیر ه فکري که در سال
محـور گشـتن اقتصـادهاي توسـعه     شده است نیز تابعی از دانـش 

در جهانی که دانش و فناوري. اقتصادهاي در حال توسعه است
هنجار ساختن روابط میان تولیدکنندگان و استفاده به، هستندهم ابزار قدرت 

هـا در زمینـ   دولتهاي دستور کار ترین مهمیکی از  عنوان به ،از آن
 .الملل است بین

اساس مالکیت فکري بر این اصل استوار است که خالق خلق صـنعتی، ادبـی و   
ي نسبت به اثر خـود  ا داراي حقوق اقتصادي و اخالقی ویژه ،هنري

از منافع اقتصادي حاصـل از ایـده   برداري بهرهري عبارت است از حق انحصاري فک
منظور جلوگیري از اسـتفاد  به ها دولتخالقیت و نوآوري که 

آن را تضـمین  از ه و حمایـت  قرار دادخالق آن را مورد شناسایی 
رخ نـداده و محصـ   خـأل حقوق مربوط به مالکیت فکري در 

در غرب با رشـد علـم، فنـاوري و     رشد اقتصادي. گذشته است ةطی چند سدغرب 
توري عجین بوده و روندي تدریجی را طی نموده اسـ آنو
به این ترتیب در گذر زمان با افزایش نقـش دانـش و فنـاوري در    .)7

ري نیاز بهاي جدید بشه ا و ساختهه ثروت و قدرت، دانش و یافته
دیگـر،  عبـارت  به ؛گیري از آنها را تنظیم نمایند داشته که بهره

هاي  ضرورت
دیپلماسی در 
عصر فناوري

54



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،یازدهمشماره 
  1393بهار 

55  

 ةقوقی نبوده و ترکیبـی از چهـار حـوز   
شـود کـه عبارتنـد از سـاختار اقتصـاد      

ایــن چهــار حــوزه در . م و فنــاوري، حقــوق و در نهایــت دیپلماســی
یـک   ۀهـم پیوسـت  اي بـه  هـ  یافته به موازات یکدیگر و چون حلقـه 

 ۀکنوانسـیون در زمینـ   20تعامل آنهاسـت کـه بـیش از    
  .اجرا در آمده است

سـی  دیپلما دستور کارر عصر کنونی سبب گشته که این موضوع وارد 
نگـاه تـاریخی بـه تحـول و     در یک 

 ۀتوسع ۀنتیج ،توان دریافت که این رشته در حقوق
 ۀامـا ایـن یـک رابطـ    . گـردد 

و از سوي گروه کشورهاي در حال توسعه مورد نقـد  
 فراینـد  به دلیـل اینکـه  ند که 

حقـوق   ،یافته نبوده، به تبع این امر
محصـول تحـوالت    ،طور خاص و مالکیت فکري بـه طـور عـام   

گـذار بـر   تأثیر ةروند هماهنگی میـان چهـار حـوز   
ي متفاوت بوده و سوم، سطح توسعه نیز میان مجموعه 

در باب مالکیت کشورهاي در حال توسعه متفاوت بوده و از این زاویه نوع نگاه آنها 
ا موجب شده که موضـوع  ه جهت این تفاوت در نگاه

کشـورهاي شـمال و جنـوب بـدل     
در جریان مذاکرات دور  ویژه

حال توسعه برخی از تعهدات مربـوط بـه   

متفـاوت   دستور کـار سبب گشته تا دو 
از یـک سـو   . میان این دو بخش از جهـان در رابطـه بـا مالکیـت فکـري پدیـد آیـد       

خاص اقتصـادي   صورت بهزات 
ا هـ  چهـارچوب خود به دنبال گسترش ایـن  

فعالیت دیپلماتیـک کشـورهاي   

قوقی نبوده و ترکیبـی از چهـار حـوز   یافته تنها بحثی ح فکري در کشورهاي توسعه
شـود کـه عبارتنـد از سـاختار اقتصـاد       مـی تعامالت مستقل و به هم پیوسته را شامل 

م و فنــاوري، حقــوق و در نهایــت دیپلماســیسیاســی، علــ
یافته به موازات یکدیگر و چون حلقـه  کشورهاي توسعه

تعامل آنهاسـت کـه بـیش از     ۀزنجیر عمل کرده و در نتیج
اجرا در آمده است ۀقوق مالکیت فکري تدوین و به مرحلح

ر عصر کنونی سبب گشته که این موضوع وارد اما آنچه د
در یک . اقتصادي است ۀگردد، پیوند مفهوم آن با توسع

توان دریافت که این رشته در حقوق میمالکیت فکري  ةگسترش حوز
گـردد  مییافتگی اقتصادي را هم سبب  اقتصادي بوده و توسعه

و از سوي گروه کشورهاي در حال توسعه مورد نقـد  ) Idris, 2002: 5-32( خطی نبوده
ند که کشورهاي در حال توسعه بر آن. جدي قرار گرفته است

یافته نبوده، به تبع این امر توسعه و رشد صنعتی آنها مانند کشورهاي توسعه
طور خاص و مالکیت فکري بـه طـور عـام    مالکیت صنعتی به

روند هماهنگی میـان چهـار حـوز    اینکه دوم .است درونی آنها نبوده
ي متفاوت بوده و سوم، سطح توسعه نیز میان مجموعه ا ظهور مالکیت فکري به گونه

کشورهاي در حال توسعه متفاوت بوده و از این زاویه نوع نگاه آنها 
جهت این تفاوت در نگاه هر به. فکري نیز متفاوت است

کشـورهاي شـمال و جنـوب بـدل      ۀمقابل ايه یکی از کانون عنوان بهمالکیت فکري 
ویژه بهخود را  ،اهمیت این موضوع .)Sell, 2003: 2-17( گردد

حال توسعه برخی از تعهدات مربـوط بـه    کشورهاي در اروگوئه نشان داد که در آن
  .مالکیت فکري را پذیرفتند

سبب گشته تا دو  ،ا و اهمیت بیشتر دانشه تحول فناوري
میان این دو بخش از جهـان در رابطـه بـا مالکیـت فکـري پدیـد آیـد       

زات بر حق استفاده از امتیا تأکیدیافته با  کشورهاي توسعه
خود به دنبال گسترش ایـن   ۀاز مالکیت فکري تولیدات فناوران ناشی

فعالیت دیپلماتیـک کشـورهاي    دستور کاراز سوي دیگر . هستندالمللی  در سطح بین



حقوق مالکیت فکري حول یک محور اصلی شـکل گرفتـه و   
هـدف تعیـین گـردد بلکـه      عنـوان 
رشـد   فراینـد  گونـه کـه در   و همـان 

 ۀتوسـع  فراینـد  کشورهاي در حال توسعه نقشی مثبت و پویا را ایفا نموده است، در
 ۀمسـئل براي ایـن کشـورها   . 

اي سنتی، فولکلور ه انتقال فناوري و حقوق مربوط به استفاده از آنها، همچنین دانش
ایـن تفـاوت و تمـایز در    . برخـوردار اسـت  

پیچیدگی بسیار و  رابطه دراین
  .کندي صورت پذیرد

  فناوري، دیپلماسی و اقتصاد
 صـورت  بـه و  دیپلماسی پدید آورده

ورود و خـروج   ۀمسـئل مستقیم و غیر مسقیم نیز با مالکیت فکري در ارتباط اسـت،  
با تحول در ساختار اقتصـادها در عصـر دانـش و فنـاوري و اهمیـت      
منافع کشورها از ایـن زاویـه   

در . قـرار دارد  تشکیالت دیپلماتیـک 
فـن   ۀد حافظ منافع ملی یک کشور در عرص

اي دریافـت دانـش روزآمـد را    
براي ارتقاي جایگاه و افزایش قدرت ملی کشور خود بیابد و در کنـار آن بـه ایجـاد    

فنـاوري اسـت،    ةآنچه تولیـد ملـی در حـوز   
 .نمایدارائه 

کشـور خـود، دیپلماسـی     ۀخست یعنی حفاظت از منافع فناوران
باید شرایطی را مهیا سازد که حقوق مادي و فکري تولیدکننـدگان دانـش و فنـاوري    
بخشی از ایـن شـرایط بـه تـدوین حقـوق      

یجـاد سـاختارهاي   جانبه و بخـش دیگـر بـه ا   
ایـن   اهمیـت واجـد   ۀنکت. گردد

 محل مأموریـت ( نظارت بر بازارهاي خارج

حقوق مالکیت فکري حول یک محور اصلی شـکل گرفتـه و    ةدر حال توسعه دربار
عنـوان  بـه نباید  تنهایی بهآن این است که مالکیت فکري 

و همـان  اسـت اقتصـادي   ۀاي براي رشد و توسـع  وسیله
کشورهاي در حال توسعه نقشی مثبت و پویا را ایفا نموده است، در

. کشورهاي در حال توسعه باید نقشی مشابه را ایفا نماید
انتقال فناوري و حقوق مربوط به استفاده از آنها، همچنین دانش

برخـوردار اسـت  اي  العـاده  اهمیت فوق و منابع ژنیتکی از
دراینگشته تا مذاکرات دیپلماسی کشورها سبب  دستور کار

کندي صورت پذیرد رابطه به سازي دراین خاص خود را داشته باشد و هنجار

فناوري، دیپلماسی و اقتصاد: ورود و خروج فناوري. 2-4
دیپلماسی پدید آورده ةهاي نو در حوز ی که گسترش فناوريمسائلاز 

مستقیم و غیر مسقیم نیز با مالکیت فکري در ارتباط اسـت،  
با تحول در ساختار اقتصـادها در عصـر دانـش و فنـاوري و اهمیـت      . فناوري است

منافع کشورها از ایـن زاویـه    تأمینیافتن نقش دانش در تولید و افزایش ثروت ملی، 
تشکیالت دیپلماتیـک  ةي بدل گشته که بخشی از آن بر عهدنیز به امر

د حافظ منافع ملی یک کشور در عرص، از یک سو دیپلماسی بایدستور کاراین 
اي دریافـت دانـش روزآمـد را    ه از سوي دیگر این تشکیالت باید راه. و دانش باشد

براي ارتقاي جایگاه و افزایش قدرت ملی کشور خود بیابد و در کنـار آن بـه ایجـاد    
آنچه تولیـد ملـی در حـوز    ۀارائ ی برايالملل بیناط با بازارهاي ارتب

ارائه  بپردازد و در نهایت تصویري نمونه و مترقی را از خود
خست یعنی حفاظت از منافع فناورانن دستور کاردر 

باید شرایطی را مهیا سازد که حقوق مادي و فکري تولیدکننـدگان دانـش و فنـاوري    
بخشی از ایـن شـرایط بـه تـدوین حقـوق      . نماید تأمینکشور را در خارج از مرزها 

جانبه و بخـش دیگـر بـه ا   هاي دو یا چند مالکیت فکري در قالب
گردد میباز  »ن مالکیت فکريوابستگا«یعنی  ؛حافظ منافع

نظارت بر بازارهاي خارج ۀوابستگان مالکیت فکري وظیف است که
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بـرداري از   مالکیت فکري و جلوگیري از نمونه
ور خود را اي ژنتیکی کشه تولیدات فناورانه یا دانش ملی و حتی دانش بومی و گونه

، هدف دستگاه دیپلماسی بازاریابی براي تولیدات فناورانـه  
ی، تبـدیل دانـش بـه    المللـ  بـین 

 ،چهـارچوب در ایـن  . ذیر گـردد 
و با اسـتفاده از ایـن    کند می 

هـدف  . دآور مـی ا زمینه را براي فروش تولیدات علمی کشور خود بـه وجـود   
نیازهاي فناوري کشور خود با کمترین هزینه از طریـق ایجـاد امکـان    

ا در تـالش بـر   هـ  تدپیلمـا  چهـارچوب 
گردیـده  ارائه  آیند تا نیازهاي کشور خویش را شناخته و یا نیازهایی را که به آنان

ا بـه کشـور خـود بـه     هـ  انتقال این فنـاوري 

بخشـی   عنوان به، نمایش توان فناوري 
را  در جهانی که دانایی توانسته مفهوم قدرت ملـی 

 ، دستگاه دیپلماسـی بایـد بـا   
برجسته شده، تصویري  شکشور

و  )محور از قـدرت ملـی   اساس تفسیر دانش
این توانایی در نمـایش قـدرت   
تواند به ایجاد وجهه براي آن کشـور انجامـد بلکـه در انجـام     

 اطالعاتی
اي نوین دیپلماسی اشاره شـد کـه چگونـه ورود اینترنـت سـبب      

تـی ایـن پدیـده    امـا مختصـات ذا  
نوینی را  دستور کارآنچه ذکر شد، این پدیده براي دیپلماسی 

جنـگ سـرد    ۀي فناوراناه رقابت

مالکیت فکري و جلوگیري از نمونه براي اطمینان از رعایت حقوق) خود
تولیدات فناورانه یا دانش ملی و حتی دانش بومی و گونه

  . برعهده دارند
، هدف دستگاه دیپلماسی بازاریابی براي تولیدات فناورانـه  دستور کاردر دومین 

بـین آن به بازارهـاي   ۀارائ و دانش بومی کشور است تا با
ذیر گـردد پ ثروت مادي و به تبع آن افزایش قدرت ملی امکان

 خود را کشف مأموریتي فناوري محل دیپلمات نیازها
ا زمینه را براي فروش تولیدات علمی کشور خود بـه وجـود   ه داده

نیازهاي فناوري کشور خود با کمترین هزینه از طریـق ایجـاد امکـان     تأمیندیگر نیز 
چهـارچوب در این  همچنین .ستآنها ۀواسط دریافت بی

آیند تا نیازهاي کشور خویش را شناخته و یا نیازهایی را که به آنان می
انتقال این فنـاوري  ۀمأموریت خود یافته و در زمیندر محل 

  .مذاکره و رایزنی بپردازند
، نمایش توان فناوري چهارچوبدر این  دستور کاردر سومین 

در جهانی که دانایی توانسته مفهوم قدرت ملـی . از دیپلماسی عمومی هدف است
، دستگاه دیپلماسـی بایـد بـا   ندکشدت به خود وابسته  دگرگون نماید و اقتصاد را به

کشور ۀهاي توانمندي فناوران تصویري که در آن قله ۀارائ
اساس تفسیر دانش بر(ی حال شکوفای پیشرفته، به روز، در

این توانایی در نمـایش قـدرت   . به نوعی قدرتمند را از کشور خود به نمایش گذارد
تواند به ایجاد وجهه براي آن کشـور انجامـد بلکـه در انجـام      میعلمی کشور نه تنها 

  .باشددهنده  تواند یاري میسایر وظایف دیپلماسی نیز 

اطالعاتی ۀفناوري، دیپلماسی و جامع: رنتینتمدیریت ا. 4- 3
اي نوین دیپلماسی اشاره شـد کـه چگونـه ورود اینترنـت سـبب      ه در بحث از شیوه

امـا مختصـات ذا  . ي نوین براي دیپلماسی باز گرددا گشت تا عرصه
آنچه ذکر شد، این پدیده براي دیپلماسی  موجب گشته عالوه بر

رقابت ياز دستاوردها یکینترنت را باید یا. پدید آوردنیز 



 1به نام آرپانـت  ینظام یارتباط
و  کـرد ار کآغاز به  اي انهیز را

با تجـاري شـدن    .)17: 1380
 ياهــ ، اتــاقیکــیترونکجهــانی وب، پســت ال

نترنت به ابزاري کاربردي در جهان معاصر 
 تـأثیر را تحـت   یه ارتباطات انسـان 

ارتباطـاتی وارد   وسـیع  ۀموجب شد تا موضوع مـدیریت ایـن شـبک   
ی گردد، نخست احساس عدم امنیت اطالعـات و دیگـر   

 ،پس از فراگیري این پدیـده . 
اطالعات توسط آن نیز بدل به موضوعی 

، ارسـال و  يبارگـذار  يو آزاد
عصـر اطالعـات    ةزاد ةیدن پد

علـی،   زاده( نمایـد  مـی ت به آن حساس 

ا، دو موضوع دیگر نیـز وجـود دارد کـه محرکـی     
ازآنجاکه زیربناي از یک سو، 

ارتباطی از ایاالت متحده شروع بـه گسـترش   
نمود و سپس به سایر کشورها راه یافت، بسیاري از نقاط پیوند ایـن شـبکه در ایـن    
کامل این کشور را در این حوزه سبب گشته 
هرچند که ویژگی شبکه بودن آن سبب گشـته تـا اطالعـات همـواره بتواننـد      
بزرگ در ایاالت متحده به همراه حجم 

را بر آن داشته تـا از   ها دولت
ی به دنبال دست یـافتن بـه   الملل

ایـن  . اي ضروري براي تسهیل ارتباط و همچنین تضمین امنیـت آن باشـند  
ی المللـ  بـین مـذاکرات   دستور کار

                                                                
1. Arpanet 

ارتباطهاي  هکاز شب یکیو عمومی  يتجار ۀکه نموندانست 
ز راکان چهار مریق ارتباط میاز طر 1969ه در سال کاست 

1380 اسلوین،( شد یش عمومی گذاردهبه نما 1972در سال 
جهــانی وب، پســت ال ۀکچــون شــب ییو گســترش ابزارهــا

نترنت به ابزاري کاربردي در جهان معاصر یا ،اه انات نقل و انتقال دادهک، امگو و گفت
ه ارتباطات انسـان ک یین فضاهایرت از گسترده یکی تا بهتبدیل شده 

   .)19: 1380 اسلوین،( قرار داده بدل گرددد خو
موجب شد تا موضوع مـدیریت ایـن شـبک   چه آن حال

ی گردد، نخست احساس عدم امنیت اطالعـات و دیگـر   الملل بینمذاکرات سیاسی و 
. بر محتواي فضاي مجازي است مؤثرتالش براي کنترل 

اطالعات توسط آن نیز بدل به موضوعی  ۀارائ چگونگی مدیریت اینترنت و کنترل بر
و آزاد یبـازبودگ  یژگـ یو. ی شـد المللـ  بـین براي مذاکرات 

ن پدیا ید ذاتیآ میه به نظر کنترنت یافت اطالعات در ایدر
ت به آن حساس ا را نسبه ، از عواملی است که حاکمیتاست
1389: 129 (  

ا، دو موضوع دیگر نیـز وجـود دارد کـه محرکـی     ه در کنار حساسیت حاکمیت
از یک سو، . ندا براي بدل نمودن اینترنت به موضوع دیپلماسی شده

ارتباطی از ایاالت متحده شروع بـه گسـترش    ۀگیري چنین شبک فنی الزم براي شکل
نمود و سپس به سایر کشورها راه یافت، بسیاري از نقاط پیوند ایـن شـبکه در ایـن    

کامل این کشور را در این حوزه سبب گشته  ةاي که سیطر کشور وجود دارد به گونه
هرچند که ویژگی شبکه بودن آن سبب گشـته تـا اطالعـات همـواره بتواننـد      . است

بزرگ در ایاالت متحده به همراه حجم  ايه اما وجود گره ،راهی را براي عبور بیابند
دولتباالي ترافیک اطالعات به سوي این کشور، بسیاري از 

الملل بیناین موضوع احساس خطر نمایند و در مذاکرات 
اي ضروري براي تسهیل ارتباط و همچنین تضمین امنیـت آن باشـند  ه تضمین

دستور کارمدیریت اینترنت وارد  ۀمسئلتا  باعث شدضوع مو
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و یکی از  گردد ITUموسوم به 
بـه شـمار    2006در تونس  2

  و فضاي طبیعی
نوین دیگري که تحوالت فناوري براي دیپلماسـی بـه وجـود آورده، بـه     

ل آنها یگیري از مواد و منابع و تبد
 ةزیسـت کـر   اي بسیاري وارد محـیط 

از جملـه  . آثار جدي و مهمی را بر سالمت بشر بـاقی گـذارد  
اوزون، افـزایش حجـم گازهـاي    
گرم شدن زمین اشاره کرد که تبعات آن از حد تصور بشـر فراتـر   

آثار آلودگی را براي کنترل پیامدها و کاهش 
 و بیلـیس ( ه اسـت موجـب گردیـد  

محیطی، چند نکته سبب گشته تا این موضـوع از سـطح   
کـه  نخسـت آن . ل به موضـوعی جهـانی گـردد   

این  ۀنمون. جهانی دارند ۀجنب
است که جداي از ) و فلرو کربن

زون و پیامدهاي آن یعنی تغییر آب و 
یـري از  گ دوم موضوع بهـره  

جـو و منـابع    يا، بسـتر دریاهـا، فضـاي مـاورا    
اي هـ  سـوم، پیونـد میـان فعالیـت    

محیط زیست با جهان از طریق سـاختار اقتصـاد جهـانی    
سـان بـه محـیط زیسـت در     
پذیرند، اما به دلیل گسـترش پیونـدهاي اقتصـادهاي محلـی و     

ایـن  . توان آنها را بخشی از اقتصاد سیاسی جهـانی دانسـت  
                                                                
1. International Telecommunication Union 
2. Information Society Summit 

موسوم به  1ی ارتباطات راه دورالملل بیندر قالب سازمان  ویژه به
2اطالعاتی ۀبرانگیز اجالس سران جامع چالشموضوعات 

  .دیآ 

و فضاي طبیعی فناوري، دیپلماسی: محیط زیست. 4- 4
نوین دیگري که تحوالت فناوري براي دیپلماسـی بـه وجـود آورده، بـه      دستور کار

گیري از مواد و منابع و تبد با افزایش بهره. گردد میموضوع محیط زیست باز 
اي بسیاري وارد محـیط ه به مواد و اشیا مورد نیاز زندگی بشر، آلودگی

آثار جدي و مهمی را بر سالمت بشر بـاقی گـذارد  تواند  میزمین شده که 
ـ     میا ه آثار گسترش آلودگی اوزون، افـزایش حجـم گازهـاي     ۀتـوان بـه تخریـب الی

گرم شدن زمین اشاره کرد که تبعات آن از حد تصور بشـر فراتـر    ةاي و پدید گلخانه
را براي کنترل پیامدها و کاهش  ها دولترفته و ضرورت همکاري میان 

موجـب گردیـد   محـیط  ةکنند و همچنین کاهش حجم مواد آلوده
 )1383اسمیت، 

محیطی، چند نکته سبب گشته تا این موضـوع از سـطح    در باب سیاست زیست
ل به موضـوعی جهـانی گـردد   ملی کشورها فراتر رفته بد دستور کار

جنب خود ه ذاتمحیطی ب برخی از موضوعات زیست اساساً
و فلرو کربنکلر( .سی. اف. امر، آلودگی جو توسط گازهاي سی

زون و پیامدهاي آن یعنی تغییر آب و وا ۀانتشار، آثار تخریبی آنها در الی أو منش أمبد
 ۀنکت. گذارد میهوا در مقیاسی جهانی خود را به نمایش 

ا، بسـتر دریاهـا، فضـاي مـاورا    ه منابع مشترك جهانی چون اقیانوس
سـوم، پیونـد میـان فعالیـت    . ژنتیکی است که امري فراتر از سیاست ملی است

محیط زیست با جهان از طریق سـاختار اقتصـاد جهـانی     ةکنند محلی و ملی تخریب
سـان بـه محـیط زیسـت در     ر ي آسـیب اه صورت هرچند که این فعالیت هر به. است

پذیرند، اما به دلیل گسـترش پیونـدهاي اقتصـادهاي محلـی و      میسطح محلی انجام 
توان آنها را بخشی از اقتصاد سیاسی جهـانی دانسـت   میملی با اقتصاد جهانی، 

                         
International Telecommunication Union  



 عنـوان  بـه محیطی سبب گشته تا این موضوع 
  .شناخته شودجهانی 

محـیط زیسـت    ةفناوري و دیپلماسی در حوز
 ۀدولتـی فعـال در عرصـ    ي غیـر 

کـه  ــ   هـا  سـازمان اي ایـن  ه
المللـی بـه وجـود     ي را در سـطوح بـین  
اي محـیط  هـ  سیونني است که نقش آنها را در شکل دادن به کنوا

تـوان در   مـی اي آنهـا را  هـ  اوج فعالیـت 
  .مشاهده کرد 2009

یـري از آنهـا   گ سهولت بهـره 
برخی از پیامدهاي منفی را نیز به همراه دارد که در مواردي امنیت و حیـات بشـر را   
سم یکی از این دست آثار منفی است کـه در  
زیسـتی عـاملی بـراي بـه وجـود آمـدن آن       
بیوتروریسـم عبـارت اسـت از ایجـاد تـرس در میـان مـردم، بـا         

شناختی مختلف،  ي آنها و در کل عوامل زیست
 پـذیرد  مـی اي تروریستی انجـام  

مفهومی نو مطرح اسـت امـا    
یـا   ها جنگایی در ه توان یافت که از چنین حربه

هـاي زیسـتی و    گسـترش فنـاوري  
موجب گشته تا کشورها براي مقابلـه بـا ایـن چنـین     

ست عامل زیستی یا مشتقات آنها نـام بـرد   
اهمیـت ایـن   . مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد   

و بخشـی از جمعیـت    نیروهاي نظامی
از عوامـل   یه برخیسم علیوترور

محیطی سبب گشته تا این موضوع  جهانی موضوعات زیست ةوجه گسترد
جهانی  ۀدیپلماسی در عرص ةهاي عمددستور کاریکی از 

فناوري و دیپلماسی در حوز ۀدیگري نیز باید به رابط ۀاز زاوی
ي غیـر هـا  سازمان ةوجه داشت و آن اهمیت یافتن گستردت

ه گستردگی فعالیت. استمحیط زیست در سراسر جهان 
ي را در سـطوح بـین  ا جانبـه  از طریق اینترنت بسـیج همـه  ویژه  به

ي است که نقش آنها را در شکل دادن به کنواا به گونه ـ  ندا آورده
اوج فعالیـت . توان نادیده انگاشـت  میرو ن هیچ زیستی به

2009دسامبر اجالس تغییرات آب و هوایی در کپنهاك در 

  فناوري، دیپلماسی و امنیت: امنیت بیولوژیکی. 5-4
سهولت بهـره  ،هاي نو فناوري ،هاي مثبت جداي از این مجموعه جنبه

برخی از پیامدهاي منفی را نیز به همراه دارد که در مواردي امنیت و حیـات بشـر را   
سم یکی از این دست آثار منفی است کـه در  یوتروریب. دهند مینیز مورد تهدید قرار 

زیسـتی عـاملی بـراي بـه وجـود آمـدن آن        ةهاي پیچید دسترس قرار گرفتن فناوري
بیوتروریسـم عبـارت اسـت از ایجـاد تـرس در میـان مـردم، بـا         . گردد میمحسوب 

ي آنها و در کل عوامل زیستاه ا فراوردهیا ه روبیکاز مگیري  بهره
اي تروریستی انجـام  ه دستیابی به اهدافی خاص که توسط گروه رمنظو به
)Richards, 2002: 686-692(. مفهومی نو مطرح اسـت امـا    عنوان بهچند که این واژه  هر

توان یافت که از چنین حربه می را در طول تاریخ موارد بسیاري
گسـترش فنـاوري   وجـود  ینباا. ستا  اقدامات دیگر بهره گرفته شده

موجب گشته تا کشورها براي مقابلـه بـا ایـن چنـین      ها سالحگونه  افزایش خطر این
 . اقداماتی خود را آماده نمایند

ست عامل زیستی یا مشتقات آنها نـام بـرد   یش از بیتوان از ب میدر حال حاضر 
مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد    یکولوژیافزار ب عنوان جنگ بهتوانند  میکه 

نیروهاي نظامی ،کشورهااز  یموضوع به میزانی است که برخ
وتروریبراي مقابله با خطرات احتمالی ب را غیرنظامی خود
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ن جداي از اقداماتی که در سطح ملی براي مقابله با چنـی 
در  هـا  دولـت امنیت افراد موجب گشته تـا  

سطوح دو یا چندجانبه نیز با یکدیگر وارد تعامل گردند که نمودهاي آن را در پیمان 
هاي بازرسی مربـوط   هاي بیولوژیک و در کنار آن نظام

افتـه و در حـال   ی شکاف میـان کشـورهاي توسـعه   
کیفی  عالوه بر تفاوت اساسی کمی و

و در حـال توسـعه، کشـورهاي در    
نـین  ي عمل کرده و فعالیت آنها تنها بر مهار ایـن چ 

اي هـ  مقابله بـا تهدیـدات بیوتروریسـتی در مکـانیزم    
ي میکروبـی اسـت کـه    هـا  سالح

ا کشــورهاي صـنعتی در پــی افــزایش  
در کنـار ایـن   . هسـتند اي سطح باالي زیسـتی  

المللی و بهداشت  امنیت بین 
مبنـاي تعـامالت بهداشـتی     عنـوان 

ر مـذاکراتی کـه   د امریکا ویژه
سال پیش در این زمینه در سازمان بهداشت جهانی در جریان بود، تالش 

پزشـکی و   ،المللی را در امور بهداشتی
بـه دنبـال امنیتـی     دیگـر،  عبارت

اي هـ  برخی از کشـور  ۀها و مقابل
به این ترتیب این موضوع محـل چـالش دیپلماتیـک    

قـرار   بـه آن  ی مربوطالملل بین

توان دریافت کرد، ایـن اسـت کـه    
                                                                
1. United States Commission on the Prevention of Weapons of Mass Destruction Proliferation and 
Terrorism, 2008. 

جداي از اقداماتی که در سطح ملی براي مقابله با چنـی  .اند نه نمودهیسکوا یروبیکم
امنیت افراد موجب گشته تـا   تأمینحمالتی صورت پذیرفته، ضرورت 

سطوح دو یا چندجانبه نیز با یکدیگر وارد تعامل گردند که نمودهاي آن را در پیمان 
هاي بیولوژیک و در کنار آن نظام تکثیر سالح و عدم منع تولید

شکاف میـان کشـورهاي توسـعه   ، وجود بااین 1.یافت توان به آن می
عالوه بر تفاوت اساسی کمی و. دهد میتوسعه در این موارد نیز خود را نشان 

و در حـال توسـعه، کشـورهاي در     افتهی اي بهداشتی کشورهاي توسعهه میان سیستم
ي عمل کرده و فعالیت آنها تنها بر مهار ایـن چ ا حال توسعه در این موارد لحظه

  . مقطعی متمرکز است صورت هایی به بحران
مقابله بـا تهدیـدات بیوتروریسـتی در مکـانیزم     ۀمسئلبروز و ظهور اصلی 

سالحاي بازنگري در کنوانسیون ه چندجانبه در کنفرانس
ا کشــورهاي صـنعتی در پــی افــزایش  هــ در ایــن اجـالس . دهــد مـی خـود را نشــان  

اي سطح باالي زیسـتی  ه دسترسی به فناوريا در ه محدودیت
 ۀدیگري که کشورهاي غربی براي رابطاجالس مکانیزم 

عنـوان  بـه کنند به مقـررات جهـانی بهداشـت     میتعریف 
ویژه بهکشورهاي غربی و . کشورها با یکدیگر مربوط است

سال پیش در این زمینه در سازمان بهداشت جهانی در جریان بود، تالش  پنجحدود 
المللی را در امور بهداشتی داشتند تا میزان مداخله و نظارت نهادهاي بین

عبارت به ؛ها افزایش دهند گسترش بیماري ةویژه در پدید به
ها و مقابل اشت جهانی بودند که با مخالفتکردن مقررات بهد

به این ترتیب این موضوع محـل چـالش دیپلماتیـک    . رو گشت هدر حال توسعه روب
بیني ها سازمان دستور کارشده که همچنان در اي  پیچیده

  . دارد

  گیري نتیجه
توان دریافت کرد، ایـن اسـت کـه     می مقاله شده در این ارائه چه از مجموع مباحثآن
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تحـت   المللـی  بینو  یمل مسائل
هـاي   نوین، از یک سو سرفصـل 

 ز نیازمندین ت آنهایرینوینی براي دیپلماسی کشورها گشوده شده و از سوي دیگر مد
هـاي   در این شرایط که فنـاوري 

وادار به نزدیک شدن و  ند،استقالل
هـا   همکاري نموده، الزاماتی براي کشورها پدید آمده که موفقیت دیپلماسـی را بـدان  

نخست، بدون درك و شناخت مفهومی از پویـایی اثـرات متقابـل فنـاوري و     
توان حرکت هماهنگ براي افزایش قدرت داخلی و خارجی را دنبـال  

دوم، ساختارهاي اداري مناسب که ظرفیت تطابق با شرایط متحول فناورانه و 

که برگرفتـه از تحـول مربـوط بـه     
هـاي   تکنولوژي ارتباطات و به هم پیوستگی جهان امروز است، به جزء الینفک شیوه

ة زننـد وندهـا و قـوانین پی   طـرح 
قـال  تگوناگون اعم از مالکیت فکري، مـدیریت ان 

 دیپلماتیـک  امورة عهد از بخواهند
، ییدانـا  نینـو  يفضـا  بـا  تمـاس 

 مهـارت  باشـند،  ریپـذ  انعطـاف 
 بـه  نسـبت  را نمـوده و خـود  

 ریـ غهـاي   سازمانو  یتیچندمل

مسائل لکش رییتغ و شرفتیپ ،یفروپاش توسعه، با همزمان
نوین، از یک سو سرفصـل هاي  سومین انقالب صنعتی و گسترش فناوري تأثیر

نوینی براي دیپلماسی کشورها گشوده شده و از سوي دیگر مد
در این شرایط که فنـاوري . است ینینوهاي  ياستراتژ و از ابزارهاگیري  بهره به

استقالل به لیمتما شدت به کشورهاي آن که جهانی را نو،
همکاري نموده، الزاماتی براي کشورها پدید آمده که موفقیت دیپلماسـی را بـدان  

  :الزامات عبارتند از ترین این مهم. وابسته نموده است
نخست، بدون درك و شناخت مفهومی از پویـایی اثـرات متقابـل فنـاوري و      *

توان حرکت هماهنگ براي افزایش قدرت داخلی و خارجی را دنبـال   نمی دیپلماسی
 . کرد

دوم، ساختارهاي اداري مناسب که ظرفیت تطابق با شرایط متحول فناورانه و  *
 . باید پدید آیددیپلماتیک را داشته باشند 

که برگرفتـه از تحـول مربـوط بـه      سوم دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی *
تکنولوژي ارتباطات و به هم پیوستگی جهان امروز است، به جزء الینفک شیوه

  .اند اجراي سیاست خارجی کشورها بدل گشته
طـرح هـا،   از ابتکـارات، برنامـه  اي  چهارم، مجموعه *

گوناگون اعم از مالکیت فکري، مـدیریت ان هاي  فناوري و دیپلماسی در عرصه
  .هستند فناوري، فضاي مجازي، امنیت و محیط زیست

بخواهندها  پلماتیدر نهایت باید اشاره شود که اگر د
تمـاس  ضروري است تا در ند،یبرآ دانش و فناوري عصر

انعطـاف  یافکـ  میزانـی  به خود ییدانا و دانش يمبنا به نسبت
نمـوده و خـود   کسـب  یـک ترونکالهـاي   رسـانه  يریارگک به در ییباال
چندمل هاي شرکت جمله از المللی بینۀ صحن نینو گرانیباز

  .سازند متعهد زین یدولت
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