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 رشد. است گردیده مصادف فناوری و علوم پایه بر بنیادین تحول یک با یکم، و بیست قرن
 یاد نوظهور هایفناوری عنوان به آن از که برداشت فناوری از نوینی نوع چهره از پرده علم، شتابان

 در دائماً نوظهور هایفناوری که است این خود ماقبل نوع با فناوری این مهمترین تفاوت شود.می
 مصادیق مهمترین از. دارند پیشین هایفناوری با ناپذیریاجتناب وابستگی و بوده برشدن حال

 آنها به مقاله این در که است فضایی فناوری و بعدی سه چاپ مصنوعی، هوش نوظهور هایفناوری
 خود ملی امنیت و قدرت ارتقای و کسب دنبال به همواره هادولت که آنجایی از. پرداخته شده است

این مقاله با روش  اند،گرفته قرار ناپذیریپایان رقابت در گرانکنش دیگر با مسیر این در و اندبوده
های نوظهور، در پی پاسخ ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوریتوصیفی ـ تبیینی، با تبیین فرصت

 و در دارد کشورها ملی قدرت و امنیت در جایگاهی چه نوین هایاست که فناوریپرسش این  به
 و کسب در متعددی عوامل اینکه به توجه با پیش رو است؟ هاییفرصت و تهدیدها چه زمینه این

 و امنیت بر نوظهور هایفناوری تأثیر که است این هدف بوده، مؤثر ملی قدرت و امنیت ارتقای
 یک عنوان به نوظهور فناوری دهدنتیجه کلی مقاله نشان می که شود بررسی کشورها ملی قدرت

 المللبین نظام بازیگران اختیار در دیگر هایقابلیت تمامی همانند گرانکنش اختیار در نوین ابزار
 هب را تهدیدها تمامی و نیاز اساس بر بایستمی کارگزاران که است هاییفرصت و تهدیدها دارای

 .گیرند کاربه خود ملی منافع راستای در و نموده تبدیل فرصت
\ 

 های نوظهور، امنیت ملی، قدرت ملی.فناوری، فناوری کلیدواژگان:
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 مقدمه
ها، که با افراد، دولت باشدیم المللینحوزه روابط ب یاز موضوعات اساس یکیبه عنوان  یتامن

 ارتباط داشته و دارد. المللینبط بگران نو در عرصه رواو کنش المللینساختار نظام ب
 یان،گراواقع قرار دارد. در نگاه ییگراواقع یافتدر چارچوب ره یتدر باب امن یتفکر سنت

دولت  یفوظا ینترمهماست. آنها  شده یتلق یافتره ینا یاز سه رکن نظر یکیدولت به عنوان 
 باشند. رهیافتیم یاریودخبر  یمبتن یتامن ینتأم یها براو دولتاند لحاظ نموده یتامن ینرا تأم

 راستای در بازار اتثب و اقتصادی منافع تأمین سمت به را امنیت رفاه، و آزادی بر تأکید با لیبرالیسم
 تصور و دریافت عناشناسانه،م مفاهیم ارائه با انگارانسازه .کندمی معنا و هدایت هادولت تجارت

. دانندمی یکدیگر از هادولت فهم و درک راستای در و االذهانیبین موضوعی را امنیتی
 رهنمون شناختیهستی و هویتی سمت به فیزیکی بُعد از را امنیت رهیافت، این پردازاننظریه
 .اندنموده

 به که است هبرانر و حاکمان خواست و اقدامات از بازتابی هادولت رفتار معتقدند هارئالیست
 گسستن دنبال به خواهیآزادی بر تأکید با لیبرالیسم .هستند خویش قدرت هایمؤلفه افزودن دنبال

 مقابل هنقط در جامعه، و فرد آزادی باب در نظریاتی ارائه تمرکزهاست و با کاستن و حصارها
 موضوعی نه دانند،می اجتماعی تامورا برساخته را انگاران قدرتسازه .گیردمی قرار قدرت انحصار
 گرانکنش نیات و مقاصد به نیل و پیشرفت برای مثبت امری را قدرت رهیافت، این. طبیعی

 .داندمی المللیبین
 عهده بر جدید بینیجهان یک تکوین و انسان تمدن دگرگونی در بارزی نقش نوین هایفناوری

 :Postman, 2002)کشانند می الکترونیک سپس و صنعت عصر به باستان دوران از را تحول و داشته
 نظام گرانکنش و هادولت میان تعامالت ماهیت خود سریع رشد با های نوظهور. فناوری(37
 عمده و تأثیرگذار حوزه چندین ها،مشهورترین انواع این فناوری میان در .اندداده تغییر را المللبین

 دیجیتال هایفناوری با مرتبط گروه و 2مصنوعی هوش: دارد که عبارتند از وجود 1برتر فناوری با
 ،7پیشرفته روباتیک ،6کوانتومی محاسبات ،5بلوکی زنجیره ،4دادهکالن و 3اشیاء اینترنت مانند

 هایشبکه بعدی )تولید افزایشی(، سه چاپ خودکار، هایسیستم سایر و خودران نقلیهوسایل
                                                           

1. High Tech 
2. Artifitial Intelligence (AI) 
3. Internet of Things (IoT) 
4. Big Data 
5. Blockchain 
6. Quantum Calculations  
7. Advanced Robotics 
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 .غیره و 4، ژنتیک3فناوریزیست مهندسی جدید نسل ،2فضایی هایفناوری ،1اجتماعی
های نو ها و تفاوت عمده آن با نوع ماقبل خود و ایجاد مخاطرات و دغدغهرشد شتابان فناوری

الملل، ضرروت بررسی مستمر و دائمی انواع فناوری نوظهور را بیش از پیش مورد برای نظام بین
 توجه قرار داده است.

 در و اندودهب خود ملی امنیت و قدرت ارتقای و کسب دنبال به همواره هادولت که آنجایی از
گردد که اند، این پرسش مطرح میگرفته قرار ناپذیریپایان رقابت در گرانکنش دیگر با مسیر این

 و تهدیدها چه هزمین این در دارد هادولت ملی قدرت و امنیت در جایگاهی چه نوین هایفناوری
 پیش رو است؟  هاییفرصت

برخط، تأثیر  و اسنادی ای،کتابخانه منابع از و با استفاده 5راستا به روش توصیفی و تبیینیدر این 
آنها  امنیت ارتقای ها وفناوری این صاحب کشورهای قدرت در راستای افزایش نوین هایفناوری

 مورد ارزیابی قرار نوظهور هایفناوری فاقد کشورهای برای امنیتی مخاطرات بروز مقابل، در و
ریزی و کاربست ها و تهدیدهای ناشی از این فناوری، کشورها را در برنامهاند که تبیین فرصتگرفته

 دهد.این ابزار نوین به منظور دستیابی، حفظ و افزایش امنیت و قدرت ملی یاری می
 

 پیشینه -1
 قدرت بعنـاو م قـدرت مفهـوم ،«متغیر قدرت ماهیت» بحث ( با2008) «نرم قدرت» کتاب در نای

 عاتاطال جهانی عصر در و به موضوع قدرت تشریح را یافته تحقّق قدرت به منابع تبدیل و
اند، لیکن بررسی های ارتباطی و اطالعاتی مورد توجه قرار گرفتهپردازد. در این کتاب فناوریمی

 های نوظهور نادیده گرفته شده است.فناوری
ای شبکه جامعه هورظ -« اقتصاد، جامعه و فرهنگعصر اطالعات: » خود، گانهسه در کاستلز

 تحلیلی مجموعه ترینجامع نو رویکردی با (،2010هزاره ) پایان و (2006هویت ) قدرت (،2010)
 طنقا در فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، تحوالت آتی و جاری روندهای خصوص در را

ای داشته و تهدیدات و بر جامعه شبکهای است و صرفاً تأکید عمده آورده فراهم جهان مختلف
 های نوین را مدنظر قرار نداده است.های ناشی از فناوریفرصت

 موضوعات به (،2011« )جدید هایفناوری و امنیت اطالعات، انقالب» کتاب در دیگران و روزنا
 نوین یایدن در هادولت حاکمیت و اطالعات فناوری چیستی ها،شبکه و هامهارت اطالعات، انقالب
ای از مقاالت است که صرفاً در مقاله دوم این کتاب مجموعه .اندپرداخته نو هایتکنولوژی با مالزم

                                                           
1. Social Networks 
2. Space Technology 
3. Biotechnology 
4. Genetics 
5. Descriptive-explanatory 
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های نوظهور )هوش مصنوعی( پرداخته شده و آن به قلم روزنا به یکی از مصادیق فناوری
 هایی برای رهبران سیاسی ارائه نموده است.دستورالعمل

 چارچوبی ارائه ( ضمن2013) «امنیت تحلیل برای تازه چارچوبی» کتاب بوزان و همکاران در
 مفاهیم، امنیت، خصوص در شده مطرح هایدیدگاه به امنیت، هـایبررسـی برای فراگیر و جدید

انـد. پرداختـه امنیـت تحلیـل سـطوح بـا منـاطق ارتبـاط نحوه و در کتاب رفتـه کـاربه تحلیل ساختار
گانی و سیاسی مرتبط زیست، اقتصادی، جامعهکتاب به موضوعات نظامی، محیطنویسندگان در این 

 اند.با امنیت پرداخته و به نقش فناوری در مقوله امنیت توجهی ننموده
 چالش به را متحده ایاالت تاکتیکی سلطه قیمت ارزان هایفناوری» عنوان با ایمقاله در همس

 به نظامی، عرصه با مرتبط نوظهور هایفناوری مهمترین از برخی معرفی با( 2016) «کشید خواهند
 گذاریسرمایه راستای در را پیشنهاداتی و پرداخته سخت قدرت تولید در مؤثر نظامی نهادهای تالش
است و  نموده ارائه نظامی امور حوزه در برتری برای خود رقبای مقابل در نهادها گونه این بیشتر

 های نظامی را  مورد توجه قرار داده است.عرصهصرفاً تأثیرات فناوری در 
 و اخالق نوظهور، هایفناوری) المللبین روابط در کارگزاری و فناوری»سانتوس در کتاب 

 در خأل موجود به جهانی، هایسیاست تحلیل در فناوری مندنظام ادغام ( با2019« )(المللبین امور
های نوظهور در نویسندگان با تأکید بر نقش برتر فناوری .دهندمی پاسخ المللبین روابط ادبیات

 طریق از المللبین تحقق، شناخت و دوام سیاست چگونگی های انسان، بهمقایسه با برخی از توانایی
های نوظهور مورد استفاده در بخش تأکید نویسنده در این کتاب بر فناوری .پردازندمی فناوری

الملل ها را در نظام بینن و پهپادها بوده و سایر کاربردهای این فناوریافزارهای نوینظامی نظیر جنگ
 مورد توجه قرار نداده است.

 مصنوعی را هوش( 2017) «دفاع آینده و مصنوعی هوش» مقاله در همکاران و اسپیگلردی
 در فناوری این کارگیریبه نحوه ارزیابی ضمن دفاعی، حوزه در آن کاربرد بر تأکید با و معرفی
 تکمیل برای آن ارتقای قابل و موجود کاربردی هایقابلیت از مواردی تشریح به کشورها، از برخی

های نوظهور پرداخته اند و بدین ترتیب، صرفاً به یک نوع از فناوریپرداخته آینده در فناوری این
 شده است.

« جنگ و دولت ها،ماشین: المللیبین امنیت و نوظهور هایفناوری» استف و همکاران در کتاب
 جدید امنیتی محیط در آنها تأثیر و نوظهور هایفناوری از ایچندرشته تحلیل و تجزیه ( یک2020)

 فناوری نظیر هوش اخیر مؤلفین با اشاره به تحوالت .دهندمی تحلیلی ارائه سطح سه در المللیبین
 الملل،بین رات مطلوب در روابطاتوماسیون و ظرفیت آنها برای ایجاد تغیی و رباتیک مصنوعی،

 اخالقی، سؤاالت و کشیده  چالش به را امنیت و صلح توانندها در عین حال میمعتقدند این فناوری
درگیری مطرح  و جنگ در هاانسان نقش و قدرت کارگیریموردبه در را جدیدی سیاسی و قانونی
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های هوش مصنوعی، رباتیک و اتوماسیون پرداخته شده و سایر در این کتاب به فناوری .نمایند
 های مورد اشاره در این مقاله را مورد بحث و بررسی قرار نداده است.فناوری

های نوظهور و معرفی سه مورد از مصادیق آن بر این اساس، در این پژوهش با تأکید بر فناوری
ها و تهدیدهای ناشی از آنها تبیین ی و فناوری فضایی(، فرصت)هوش مصنوعی، چاپ سه بعد

 گردیده و تأثیر آنها بر امنیت و قدرت ملی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 مبانی نظری -2

انگاری و مکتب کپنهاگ به عنوان رویکردهای های رئالیسم، لیبرالیسم، سازهدر این بخش نظریه
 تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اصلی نظری این پژوهش مورد

 رئالیسم -2-1
الملل است که بر بُعد منازعه و رقابت توجه دارد و کشورها را برداشتی از سیاست بین 1رئالیسم

گران عمده در نظام جهانی معرفی نموده که امنیت را نخستین دغدغه خود دانسته و به عنوان کنش
م به جنگ نموده و در این مسیر، قواعد اخالقی را ممکن است برای حصول منافع ملی خود اقدا

 (.Korab-Karpowicz, 2018: 1نادیده بگیرند )
 استفاده و قدرت توسعه راستای در کوشش و دولت مرجعیت بر مبتنی امنیت رئالیسم، نظریه در

 واجد المللبین نظام گرایان،عواق نظر از. گیردمی قرار بررسی مورد المللبین نظام عرصه در اجبار از
 بنابراین،. است وقفهبی و دائمی قدرت، کسب سر بر نزاع نتیجه در و نبوده مرکزی فائقه قدرت یک

 ,Abdollahkhani) (؛87: 1383خانی، )عبداهللباشد می نظامی امنیت مبحث بر هارئالیست تمرکز
2004: 87). 

سخت تعریف و توجه خود را امنیت را در اشکال  وگرایان مباحث قدرت به طور کلی واقع
المللی و افزایش قدرت معطوف به حفظ مرزها و منافع اساسی دولت در مقابل محیط متخاصم بین

 تهدید رس،ت ظرفیت با رقیب بازیگر جبری تطمیع هدف با سخت قدرت نمایند.تسلیحاتی می
 .(Do'agouyan, 2020: 121) (؛121: 1398)دعاگویان، باشد می خشونت و اقتصادی

 لیبرالیسم -2-2
 به هارئالیست که آنجا باشد؛می رئالیسم مقابل نقطه قدرت، موضوع به 2لیبرالیسم رویکرد نظریه

 در را قدرت گستره هالیبرال. دارند توجه 4ادنی هایسیاست به هالیبرال اند،پرداخته 3اعلی سیاست
 دانند.می مشمول اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، ابعاد

                                                           
1. Realism 
2. Liberalism 
3. High Politic 
4. Low Politics 
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 هایسازمان نظیر -ه غیر از دولت ب -الملل بین نظام عرصه بازیگران دیگر به اشاره با هالیبرالیست
 در و نموده مطرح را امنیتی نوین تهدیدات...  و نفوذ هایگروه چندملیتی، هایشرکت المللی،بین

 .اندبرداشته گام تهدیدات این به پاسخ برای تالش
نظامی،  قدرت رکنا در و نداشته امنیت به سخت نگاه صرفاً ملی امنیت موضوع در هالیبرالیست

 .ارنددها نیز توجه با تأکید بر قدرت اقتصادی، به انواع دیگر ظرفیت
 انگاریسازه -2-3

 انگارانبیند و سازهمی سیال امری را المللبین نظام دادبرون )برسازی( 1انگارینظریه سازه
 المللبین نظام در حاضر حال در آنچه معتقدند آنها. ندارد وجود محضی و پیشینی امر هیچ معتقدند

 تعریف در و اندداشته یکدیگر از کارگزاران که است تعریفی سبببه است، رخداد حال در
 .دارند توجه و تأکید معنایی و مادی عوامل به رخدادها

: نظریه این مطابق و باشدمی المللبین نظام پیرامون ساختاری اینظریه برسازی ونت، دیدگاه از
 در( 2 شوند؛می تهگرف نظر در هادولت الملل،بین سیاست نظریه تحلیل برای اصلی واحدهای (1

 اجتماعی ساختارهای(3 گردند؛می تلقی بیناذهنی صورت به بنیادین ساختارهای ها،دولت نظام
 ساختار( 4 شوند؛می ایجاد هادولت بین تعامالت در و بوده آنها منافع و هاهویت دهندهشکل هادولت

 در که است هویت قولهم بر ونت تمرکز بیشترین. باشندمی تأثیرگذار یکدیگر بر متقابالً کارگزار و
 .(Wendt, 2006: 227) (؛227: 1384)ونت، آید می وجودبه هادولت میان تعامالت

المللی ل بینخودآگاهی انسانی و رتبه آن در مسائنقطه کانونی بحث نظریه برسازی، معرفت یا 
 )سورنسون دهند و نه نیروهای مادیالملل را شکل میها هستند که نظام بیناست. در واقع، این نگره

 . (Sorensen and Jackson, 2015: 359)(؛359: 1393، و جکسون
 مکتب کپنهاگ -2-4

 هاینبهج بر خاصی تأکید و برده فراتر نظامی روابط از را امنیتی مطالعات کپنهاگ مکتب
 مکتب این پردازاننظریه جمله از دوویلد جاپ و ویور اولی بوزان، باری. دارد امنیت اجتماعی

  .باشندمی
 با و نموده تأکید ایمنطقه تحلیل به بیشتر جهانی، تحلیل سطح نمودن کمرنگ با مکتب این

 امنیتی» از خاصی دیدگاه حطر با و گرفته نظر در را امنیت ابعاد تمامی گرایانه،جزم نگاه از پرهیز
 ,.Azarshab and et.al)(؛122: 1396)آذرشب و همکاران،  دارد باور آن نفی به موضوعات، «کردن

2017: 122). 
رئالیسم با تأکید بر موضوعات نظامی صرفاً جنبه سخت امنیت را مورد بررسی قرار داده و 
لیبرالیسم نیز با تأکید بر مسائل اقتصادی و وابستگی متقابل بازیگران از بعد نرم موضوعات امنیتی را 
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رتبط با ها از محیط امنیتی، موضوعات اجتماعی مانگاری با ادراکات و برداشتپاسخ داده و سازه
گرایی با امنیت را در دستورکار خود قرار داده است. در این میان، مکتب کپنهاگ با تلفیق نوواقع

انگاری و با نگاهی ذوابعاد، تمامی موضوعات مرتبط با امنیت را در حیطه تحلیل خود قرار داده سازه
دید بازیگران مطرح های امنیتی جو موضوعات نوینی همچون فناوری را به عنوان یکی از دغدغه

الملل، های نوین به عنوان یکی از موضوعات امنیتی مورد توجه بازیگران نظام بیننماید. فناوریمی
ها و تهدیداتی را پیش روی آنها قرار داده که صرفاً تک بعدی نبوده و بنابراین مکتب فرصت

گویی به مسائل و تحلیل و پاسخترین نظریه در این زمینه، از قابلیت تجریه کپنهاگ به عنوان جامع
 باشد.امنیتی روز برخوردار می

 
 تاریخچه -3

 نماید؛یم عنوان را بشر تحول تاریخ در عمده حرکت سه (،2019) «سوم موج» کتاب در تافلر
 جامعه رودو به او نظر به که سوم موج و صنعتی انقالب دوم، مرحله کشاورزی، انقالب اول، موج

 یاد «سوم موج» عنوان به آن از که را انقالب سومین او. شد خواهد منتهی فراصنعتی عصر به صنعتی
ساختارهای  رفتن بین از باعث صنعتی انقالب است معتقد تافلر. داندمی دیجیتال انقالب کند،می

 بعضاً و داده قرار تأثیر تحت را جهان صنعتی نظام اصول نیز دیجیتال انقالب و شده کشاورزی نظام
ر روابط انسانی و تافلر با معرفی انواع تکنولوژی در عصر خود به اثرگذاری آن د. برد خواهد بین از

توان نتیجه گرفت که فناوری از نوع بدوی ها پرداخته است. از این رو، این چنین میمیان دولت
امنیت، بوده  ها و مفاهیم مرتبط با آن، نظیر قدرت وخود تا نوظهور همواره تغییردهنده روابط دولت

 ها گذارده است.و تأثیر خود را در شرایط زمانی و مکانی خود بر این مؤلفه
 برای. است اقتصاد و ... داشته امنیت، سیاست، بر شگرفی تاثیر تکنولوژی پیشرفت سال هزاران

 در را بزرگی تغییر رنسانس دوران در( سوییسی سبک) سربازان دفاعی دیوار ابداع نمونه
 آمدن میدان به با سرانجام مستعمره جوامع بر تکنولوژیکی تفوق. آورد پدید نظامی استحکامات

 ایحارّه هایبیماری با مقابله برای پزشکی کشفیات و جنگی هایتوپ باروتی، افزارهایجنگ
 در بخار موتور اختراع نمونه برای دارد؛ تکنولوژی پیشرفت با بسیاری ارتباط مدرنیته .شد کامل

 نماد سرد جنگ و ایهسته تسلیحات. بود 19 قرن در بریتانیا سلطه گریاری صنعتی انقالب بحبوحه
 نابودی از اندازیچشم با شوربختانه که است هاییملت معدود نظامی هایتوانایی سازیجهانی
 21 قرن اوایل و 20 قرن اواخر در 1ارتباطات و تکنولوژی اطالعات. خوردمی پیوند انسانی میراث

 نوین اَشکال آن خصوصیت که آورد فراهم را پساصنعتی به صنعتی اطالعاتی جوامع از حرکت
 خدمات و محصوالت بخش در این تکنولوژی گسترده کاربرد. بود توزیع هایروش و نقل و حمل
 . (Fritsch, 2016: 1)دانست  رباتیک و خودکار تسلیحات حوزه سایبر، توانرا می
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های فناورانه و مقابله با گیری از فرصتالملل در تالشند تا با بهرهنظام بینبدین ترتیب بازیگران 
های نوظهور را فراهم آورند و با استفاده مندی از فناوریهای احتمالی، بسترهای جدید بهرهچالش

 ا در راستای منافعاز تأثیرات حاصل از تکنولوژی بر قدرت و امنیت بتوانند مناسبات میان بازیگران ر
 ملی خود تغییر دهند.

 
 

 ت و قدرت ملی کشورهانوظهور بر امنی هایتأثیر فناوری -4
الملل بازتعریف گردید و در کنار نگاه در پایان جنگ سرد ماهیت و کیفیت بازیگران نظام بین

های نهاد، سازمانهای مردمهای چندملیتی، سازمانمحور، دیگر بازیگرانی همچون شرکتدولت
آفرین بودند. یکی از مهمترین موضوعاتی که این بازیگران در نفوذ و ... نقش یهاالمللی، گروهبین

رد استقبال قرار پی کسب و ارتقای روزافزون آن بودند، فناوری بود. آنچه در این حوزه ابتدائاً مو
نیادین و شتابان در های همراه بود؛ اما با توجه به تغییرات بگرفت موضوعاتی نظیر اینترنت و تلفن

های نوظهور، های نظام جهانی، فناوری نیز از این تغییر مستثنی نبوده و با بروز فناوریتمامی زمینه
المللی تمایل زیادی برای بازیگران بین... و فضایی فناوری بعدی، سه چاپ مصنوعی، نظیر هوش

 داخت.کسب و ارتقای آنها پیدا کردند که در ذیل به شرح آن خواهیم پر
 ملی امنیت بر نوین هایفناوری تأثیر -4-1

رگونه تهدید امنیت به مفهوم عام به معنای محفاظت از هرگونه موجودیت دارای ارزش و نبود ه
های باارزش و عدم تهدید در حوزه جغرافیای و در داخل مرزهای و چنانچه این موجودیت باشدمی

: 1399آبادی و همکاران، )سهیلی نجف دهدشکل مییک کشور پدیدار گردد مفهوم امنیت ملی را 
  .(Soheili-Najafabadi et. al., 2020: 173) (؛173

 ست واتأثیرگذار بوده  زندگی بشر ساحات تمام بر با رشد فزاینده، تکنولوژیک پیشرفت
 والتتح. آمیز استفاده نمودها در امور نظامی و در مقابل، در زمینه صلحتوان از این فناوریمی

رخورداری در عین سودبخشی، معضالتی را نیز در پی داشته است. کشورهای پیشرفته در ب فناوری
اند و دیگر کشورها نیز پس از آنها در ها گوی سبقت را از رقبای خود ربودهگونه فناوریاز این

کنشگران نظام ها، سایر عالوه بر دولت دارند.تالش برای دستیابی و استفاده از آن گام برمی
توانند های چندملیتی و ...، میالمللی، شرکتهای بیننهاد، سازمانهای مردمالملل، نظیر سازمانبین

 هایفناوری فزاینده رشد و وسیع گستره به توجه با ها پیشتاز باشند.کارگیری این فناوریدر به
 هافناوری این تمامی به تنپرداخ است هیبدی الملل،بین نظام ساختار و بازیگران بر آن تأثیر و نوظهور
 .ستاپرداخته شده  هافناوری از این سه نوع به صرفاً نبوده، لذا در این پژوهش ممکن

 ملی امنیت و مصنوعی هوش -4-2
 عمل و استدالل درک، که محاسباتی بررسی و مطالعه» به آن، وسیع معنای به 1مصنوعی هوش
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 کلی مطالعه» یک از که است، شده تعریف «هوشمند رفتار خودکارسازی» یا «کندمی پذیرامکان را
 استفاده کهدرحالی بنابراین، گیرد.می نشأت مصنوعی و بیولوژیکی نظر از «هوشمند عوامل پیرامون

 هوش هایسامانه از استفاده آستانه درک برای گیریاندازه مالک یک عنوانبه انسان عملکرد از
 و کرده عمل بهتر انسانی رقبای به نسبت توانندمی مصنوعی هوش هایگروه است، مهم مصنوعی

 مصنوعی هوش هایبرنامه (.De Spiegeleire and et.al., 2017: 27–30بگیرند ) پیشی هاآن از
 برانگیز بحث موضوع و تحلیل و تجزیه موقعیت، از آگاهی امنیتی، و اطالعاتی امور توانندمی

. در این راستا، هوش مصنوعی با پیوند با موضوعاتی (Missiroli, 2020) کنند فراهم را گیریتصمیم
، فرماندهی جامع نظامی و وسایل نقلیه خودران موضوعات امنیتی 1چون فضای سایبر، جعل عمیق

 این حوزه را مورد بررسی قرار داده است.
 ایبریس عملیات دپیشبر در کلیدی فناوری یک احتماالً مصنوعی هوش»روزنبرگ معتقد است: 

 شناخته خربم کدهای با تاریخی تطابق دنبال به سایبری امنیت رایج ابزارهای. بود خواهد نظامی
 سیستم دنز دور برای را کدها این از کوچکی هایبخش باید فقط هکرها بنابراین هستند، شده

ها داشته و به عنوان یکی از ای در فضای سایبر دولتاین فناوری نقش عمده .«کنند اصالح دفاعی
 طور به مصنوعی هوش». به عقیده رمفر: (Rosenberg, 2017های آنها به شمار خواهد آمد )دغدغه
 که است، ساخته یرپذ امکان را جعل عمیق یا فیلم، و صوت عکس، جعل گرایانه،واقع و فزاینده

 تولید این فناوری. «شوند گرفته کار به دیگران علیه اطالعاتی عملیات از بخشی عنوان به تواندمی
. (Rempfer, 2018)میسر سازد  تضعیف اعتماد عمومی را هدایت افکار عمومی و اخبار غیرواقعی،

 ظرفیت از مندیرهبه پی در پیشرفته کشورهای»گوید: کالرک در یادداشت تحلیلی خود می
 در کشورها این .«باشندمی نظامی نیروهای کنترل و فرماندهی زمینه در مصنوعی هوش پردازش

 و ندهیفرما ساحات تمامی که هستند جامعی راهبری و هدایت متنوع هایسامانه ایجاد حال
 فضایی، هوایی، هایحوزه در نظامی اقدامات اجرای امکان ریزی،برنامه با و متمرکز را گیریتصمیم
 در پیشرفته کشورهای»دارد: کنیس بیان می .(Clark, 2017نماید )می فراهم را زمین و دریا سایبر،
 جنگنده، اپیماهایهو شامل  خودکار و خودکارنیمه نقلیه وسایل در مصنوعی هوش از استفاده صدد

 درک به زمینه ینا در مصنوعی هوش .«باشندمی دریایی شناورهای و زمینی نقلیه وسایل پهپادها،
 سایر با طارتبا حتی و نقشه اساس بر ناوبری حسگرها، هایداده ترکیب موانع، تشخیص محیط،
 .(Canis, 2018: 2–3کند )کمک می نقلیه وسایل

 هدیدهای هوش مصنوعی برای امنیت ملیت -4-2-1
 در موجود سایبری امنیت هایپذیریآسیب و تهدیدات گسترش شامل کنونی هایچالش

 حساس ایفزاینده طور به که است( ابری محاسبات مانند) مصنوعی هوش به وابسته هایسیستم
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 جمله از هافناوری سایر با مصنوعی هوش همگرایی با همزمان ناخواسته یا خواسته پیامدهای. هستند
 پاسخگویی و شفافیت الگوریتمی، سوگیری ای عبارتند از:هسته و بیوتکنولوژی هایحوزه در

 درک برای سطحی حد از بیش هایروش مصنوعی، هوش گیریتصمیم فرایندهای در ضعیف
–Kavanagh, 2019: 13)ها پروتکل و ایمنی تحقیقات در محدود گذاریسرمایه و اخالقی مشکالت

14). 
 های هوش مصنوعی برای امنیت ملیرصتف -4-2-2

کند که برخی از می ایجاد را فردی به منحصر هایفرصت ملی امنیت زمینه در مصنوعی هوش
های اطالعاتی؛ در بسیاری از سامانه استقامت و برتری و آنها عبارتند از: خودمختاری، سرعت

 وظیفه، به بسته»سیلر تأکید دارد:  .به نحوی از فناوری هوش مصنوعی استفاده شده است 1خودمختار
 و ترپیچیده کارهای برای را آنها و هستند انسان جایگزینی یا افزایش به قادر خودمختار هایسیستم

قابلیتی گوهری است برای افزایش  مصنوعی هوش(. Sayler, 2020: 28) «کندمی آزاد شناختی نظر از
 سرعت در واکنش توانایی سیستم این»دارند: چشمگیر سرعت در نبردهای نظامی. الن و چن بیان می

 Allen) «دارد را جنگ کلی سرعت افزایش توانایی خود نوبه به که کند،می فراهم را گیگاهرتز
and Chan, 2017: 24 به مجهز اطالعاتی هایسیستم»(. به نقل از مقاالت ایالچینسکی؛ الن و چن 

 هایمکان و مختلف منابع از هاداده انبوه سازیمرتب و ادغام توانایی است ممکن مصنوعی هوش
 توجهی قابل طور به و کند فراهم مفید اطالعات سازیبرجسته و الگوها شناسایی برای را جغرافیایی

 (.Allen and Chan, 2017: 27 ; Ilachinski, 2017: 140) «  دنبخش بهبود را اطالعات تحلیل و تجزیه
 فناوری فضایی و امنیت ملی -4-3

 این، بر عالوه .است شده تبدیل المللیبین ثبات و ملی امنیت در مهم بخشی به فضا از استفاده
 و طبیعت یا نانسا دست به است ممکن که است روبرو شماریبی تهدیدهای با فضا ثبات و امنیت

دوگانه  کاربرد دمور در امنیتی هاینگرانی فضایی، فناوری شدن گسترده با. مختلف باشد دالیل به
 در کشورها جایگاه تقویت به تواندمی ملی فضایی هایبرنامه اعتبار .است یافته استفاده آن افزایش

 .(Park, 2014: 6گذارد )ب تأثیر المللیبین امنیتی محاسبات بر و کرده کمک ایمنطقه امنیت پویایی
 ی فناوری فضایی برای امنیت ملییدهاتهد -4-3-1

ارائه  یبرا فرصتی: حاکمیت جدید هایچالش و تهدیدها جدید، فناوری»کاوانا در مقاله 
ضایی مطرح نموده است فدر حوزه فناوری به شرح ذیل تهدیداتی را « تردقیق هایپاسخ

(Kavanagh, 2019: 31–32): 
 این و بینندمی قدرت از جدیدی منبع عنوان به را فضایی اقتصاد ایفزاینده طور به هادولتاول، 

را  نگرانی واقعیت این. بردمی پیش ژئوپلیتیک هایتنش افزایش زمان در را استراتژیک رقابت امر
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 در اقتصادی فعالیت مزایای به عادالنه دسترسی سؤاالت و فناوری به مربوط هایشکاف مورد در
 .کندمی فضا، تشدید

 این به کنندمی اعتماد ایماهواره هایسیستم به زیادی حد تا مدرن نظامیان که واقعیت این دوم،
 برای ویژه به نکته این. اندشده تبدیل بالقوه اهداف به فضایی هایدارایی این که است معنی

 ناوبری ایرهماهوا سیستم یا GPS است ممکن که ایفزاینده احتمال و مدرن ناوبری هایسیستم
 .است مهم نکته یک گیرد، قرار تخریب یا اختالل معرض در جهانی

 فضاپیما و ماهواره ایرایانه هایسیستم در پذیریآسیب فوق، امنیتی هاینگرانی از فراتر سوم،
 هایگروه یا آنها های نیابتیگروه ها،دولت توسط سایبری حمالت برای ایبالقوه اهداف تواندمی

 عملیات یا هاقابلیت از توانندمی دولتی بازیگران که دارد وجود فزاینده نگرانی این و باشد تروریستی
 .کنند استفاده خود ضدماهواره ابزارهای از بخشی عنوان به سایبری تهاجمی
 فناوری فضایی برای امنیت ملیهای رصتف -4-3-2

به  خالصه طور به باشد، مفید ملی امنیت در تواندمی فضایی فناوری چگونه اینکه از مثال چند
 هنگام زود تشخیص»گوئل، عبارتند از:  شنکار نوشته پرم« ملی امنیت و فضا»نقل از مقاله 

های بمب یابیمرز و مکان بر نظارت جغرافیایی، هایماهواره از استفاده با دشمن هایموشک
 ؛ با توجه به محدودیت برد«2فراطیفی تصویربرداری از استفاده با شورشیان مسلح و 1سازدست

در شناسایی اهداف مورد نظر در خاک دشمن، این فناوری فرصت  زمینی راداری هایسیستم
 فناوری نماید. همچنینبیش از چند صد کیلومتری را فراهم میشناسایی اهداف در محدوده 

 باال وضوح با و هواپیمایی موشک رهگیری قرمز، مادون به نزدیک طیف در فضایی تصویربرداری
 برای قابلیت استفاده پیشرفته مبتنی بر فناوری فضایی تصویربرداری هایروش .سازدپذیر میامکان را

 شناسایی برای فراطیفی نیز نماید. تصویربرداریمرزی را میسر میو رصد خطوط  تصویربرداری
 استفاده مؤثر مورد طور به ساز با استتار کاملهای دستجدید برای قرار دادن بمب حفاری هرگونه

 .(Goel, 2009قرار گرفته است )
 لیم امنیت و( بعدی سه چاپ) افزایشی تولید -4-4

 حال در و قرارگرفته موردتوجه ایفزاینده طوربه( افزایشی تولید) بعدیسه چاپ نوین فناوری
 ساخت و معماری ندرو فناوری این که شودمی بینیپیش. است برخوردار باالیی محبوبیت از حاضر

 طراحان توسط ایگسترده طوربه بعدیسه چاپ تاکنون. کند متحول شدتبه را آتی هایسازه
 عملکرد حال،ااینب. است قرارگرفته مورداستفاده تولیدی برنامه چندین در مندانعالقه و محصول

 در تولید از نوع این برای استفادهقابل مواد دامنه است، بهبود حال در افزایشی تولید آالتماشین
 . (Manyika et.al, 2013: 8) هستند کاهش حال در سرعتبه هاقیمت و است گسترش حال
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ای برای ظرفیت گسترده مواد، تنوع افزایش و بعدی سه چاپ فنی هایقابلیت گسترش با
 هایبرنامه دادتع چشمگیری طور به تواندمی بعدی سه پرینت .ایجاد شده است نظامی کاربردهای

 ورهاکش اکثر ضعف نقطه تاریخی نظر از که دهد، کاهش را جنگی مناطق برای تجهیزات تأمین
 هب جانی خطرات نتیجه، در و دارند نقل و حمل به نیاز اولیه مواد فقط بعدی، سه چاپ با. است بوده

  (.HP and A.T. Kearney, 2018یابد )می کاهش شدت
 پ سه بعدی برای امنیت ملیتهدیدهای چا -4-4-1

 در سرعت - سازدمی ارزشمند تولیدکنندگان برای را چاپ سه بعدی که خصوصیاتی همان
 نوآوری موجودی، مؤثرتر مدیریت آن، به نزدیک یا مصرف محل در تقاضا اساس بر تولید تحویل،

 قصد که را ادیتوجه افر است ممکن - جدید جغرافیاهای به ورود برای کمتر موانع و طراحی در
 تهدیدآمیز رفتارهای اعانو از برخی انجام تواندمی تولید افزایشی .کند جلب نیز دارند استفاده سوء

  .(Deloitte, 2017: 3نماید ) آسان کند، تضعیف را ملی امنیت هایجنبه تواندمی که را
شامل  بازیگران از کاربردهای تهدیدآمیز این فناوری برای تعدادی از بخشی در این مقاله

 گرگلنز و پوتوک،  معرفی شده است.« هاالمللی و تروریستهای تبهکار بینگرگ تنها، گروه»
 فعالیت مستقل طور به خود اهداف به رسیدن برای که نمایندمی اطالق منفرد بازیگری» را  1تنها
تجهیزات را فراهم  و فناوریفناوری چاپ سه بعدی زمینه افزایش دسترسی این بازیگر به . «کندمی

شیرک  .(Lenz and Potok, 2015کند )بیشتر می را آنها اقدامات نموده و با رفع بسیاری از موانع، تأثیر
 جنایی هایفعالیت مورد در سیستماتیک و یافتهسازمان کامالً ویکردر»در مقاله خود عنوان نموده: 

 تهدید را ملی امنیت و کرده تضعیف را قانون حاکمیت تواندمی هابرخی گروه توسط استفاده مورد
المللی را برای فناوری چاپ سه بعدی امکان هرگونه اقدام مغایر با قوانین بین(. Shirk, 2011« )کند

سازد. فورتنا در توضیح کاری را برای آنها مهیا میمذکور فراهم ساخته و فرصت پنهانهای گروه
 برای توانندمی مصمم بازیگران از یافتهسازمان کامالً ایشبکه»دارد: ها بیان مینفش تروریست

شی فناوری تولید افزای .(Fortna, 2015: 519« )کنند استفاده خشونت از ژئوپلیتیک اهداف به رسیدن
های گوناگون را با دهد که سالحها این امکان را میبه بازیگران غیردولتی از جمله تروریست

 ترین زمان و با دقت و امنیت باال تولید نمایند.های متفاوت در کوتاهتوانمندی
 های چاپ سه بعدی برای امنیت ملیفرصت -4-4-2

 خطر این و کندرهبران ایجاد می گیریبهره برای زیادی هایفناوری چاپ سه بعدی فرصت
رشد سریع  با وجود دارد که نتوانند خود را کنندنمی به موقع در این زمینه اقدام که برای کسانی

 دست از را خود رشد نکنند، در این خصوص اقدام که کسانی. کنند همگام بعدیصنعت چاپ سه
 که از منظر اصلی در چاپ سه بعدی عنصر سه .دارند قرار ملی امنیت ضعف معرض در و دهندمی
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 :شوند، عبارتند ازمحسوب می مزیت ملی امنیت
 شوند.نمی هساخت سنتی فرآیندهای با که کندمی فراهم را مواردی ساخت امکان بعدی سه چاپاول، 
 شوند. پچا محل، در و تقاضا اساس بر محصوالت مورد نظر تا دهدمی اجازه چاپ سه بعدیدوم، 
 پذیرامکان را هازیردریایی و هاکشتی در نیاز مورد محصوالت به دسترسی تواندمی بعدی سه چاپسوم، 

 (.HP and A.T. Kearney, 2018: 23–24دهد ) افزایش شدت به را موجود ابزار تنوع و کند
 ابعاد دارای بعدی سه چاپ و فضایی فناوری مصنوعی، هوش از ناشی ملی امنیت تهدیدات

 به توجه با که بوده غیردولتی و دولتی بازیگران انواع برای اقتصادی هایجنبه و غیرنظامی و نظامی
 قابل کپنهاگ مکتب چارچوب در امنیتی هایچالش این بازیگران، و تهدیدات این ابعاد تنوع

 .باشندمی تحلیل و تجزیه و توضیح
 ملی قدرت بر نوین هایفناوری تأثیر -4-5

با  که مقارن گردیده است، جهانی امور در فناوری بر مبتنی انقالب یک یکم، با و بیست قرن
مؤثر بوده  هادولت اقدامات بر نظارت و اجرا ریزی، تحلیل،برنامه در های نوظهوراستفاده از فناوری

های قدرت ملی کشورها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی در این اثرپذیری، مؤلفه .است
 فناوری فضایی، بر مبتنی هایهای نوظهور نظیر قابلیتو ... نیز از این موضوع مستثنی نبوده و فناوری

قوا میان  ای بر موازنهزیستی، هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و ... تأثیر عمده نانو، فناوری فناوری
 الملل داشته است.بازیگران نظام بین

 اقتصادی قدرت بر فناوری تأثیر -4-5-1
 رهبری به دستیابی و پیشرفت بود و خواهد وابسته فناوری به ایفزاینده طور به باال دفاعی توان

 که دارد وجود کلی درک یک .دارد نیاز توجهی قابل اقتصادی نوبه خود به قدرت نیز به فناوری
 هایدرگیری و است شده کم بسیار بزرگ هایقدرت بین وسیع سطح در گسترده جنگ احتمال
 رقابت برای برابر هایعرصه انرژی، منابع تقسیم پیرامون آینده در بزرگ کشورهای بین واقعی

 تأثیر توانندمی آینده در که مسائلی. است زمین کره شدن گرم و زیست محیط تخریب اقتصادی،
  .(Mallik, 2016: 93باشند ) داشته اقتصادی و امنیتی عمیق بسیار

 نظامی قدرت بر فناوری تأثیر -4-5-2
 تهدید توانندمی جدید هایفناوری زیرا دارند؛ اهمیت نظامی بخش برای نوظهور هایفناوری

 هایپیشرفت نوظهور هایفناوری بیشتر .هستند همراه اطمینان عدم با وجود این با و باشند فرصتی یا
 طور به که ابعادی در را نظامی بخش هایقابلیت و بوده این از پیش که دهندمی نشان را ایفزاینده

 که را محیطی توانندمی جدید هایفناوری نوع این اساساً .دهندمی افزایش ارزشمند هستند، سنتی
 را قوا توازن تواندمی بنیادی جدید فناوری یک .دهند تغییر کنند،می فعالیت آن در نظامی نیروهای

 را جنگ انجام نحوه توانندمی جدید هایفناوری. کند ایجاد ناامنی از جدیدی اشکال یا دهد تغییر
  .(James, 2013: 3–4کنند ) ایجاد را جنگ از جدیدی انواع یا کنند بازتعریف
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 سیاسی قدرت بر فناوری تأثیر -4-5-3
 فراملی سطح در نوآوری اندیشه و شدن جاری به ایفزاینده طوربه علمی هایپیشرفت امروزه

 ایجاد و برای تعامل مطلوبی جایگزین ابزارهای توانندمی فناوری و علم و هدیانجام کشورها میان و
 سیاست در ایبالقوه سهم قادرند فناورانه دستاوردهای و علم لذا،. نمایند فراهم المللیبین ارتباطات

 این در .(Davoudi, 2014: 107) (؛107: 1398)دعاگویان،  باشند داشته مختلف خارجی کشورهای
 عرصه، این در واقع در در جهان شکل گرفته،فناوری  و علم دیپلماسی ای به نامعرصه چارچوب،

 بر جهت اثرگذاری در اهرم یک عنوانبه کشور، دیپلماسی دستگاه قالب در تواندمی فناوری و علم
 (؛11: 1390)فیروزآبادی،  شود گرفته کار به کشور یک خارجی سیاست و سیاسی قدرت

(Firouzabadi, 2011: 11). 
 سرزمینی قدرت و فناوری -4-5-4

ها، عامل سرزمینی به در ذیل مؤلفه سیاسی قدرت ملی، یکی از عناصر مؤثر قدرت ملی دولت
کشور، منابع راهبردی موجود در رود که تحت تأثیر متغیرهایی چون مساحت و ابعاد پهنه شمار می

باشد. آنچه قابل اهمیت است این است که کشور، شرایط و ویژگی منطقه جغرافیایی و ... می
باشند. فناوری به عنوان متغیرهای موصوف ثابت نبوده و بر اساس شرایط قابل کاهش یا افزایش می

ی داشته تا جایی که موجب ایجاد های سرزمینیک ابزار راهبردی تأثیر مستقیم بر کیفیت و ویژگی
 ها گردیده است.های شدید میان دولترقابت
 
 گیرینتیجه

های حیاتی و اثربخش گونه که در این نوشتار شرح آن گذشت، امروزه یکی از نیازمندیهمان
باشد. رشد سریع علم و ها در نظام حکمرانی خود، فناوری میهای دولتبرای افزایش توانمندی

های حیات بشری را دستخوش تغییرات بنیادین نموده و فناوری نیز به عنوان ثمره ام عرصهدانش تم
دادی را به عنوان فناوری نوظهور در خدمت جامعه انسانی قرار داده است. علم، از خود برون

هایی متفاوت از دیگر های نوظهور به دلیل ماهیت نوین خود، توانسته جذابیت و ویژگیفناوری
 ها ایجاد نماید. ها را برای دولتفناوری

برند. ها برای بقای خود از هر کوششی فروگذار ننموده و از هر امکانی بهره میاساساً دولت
ها، نظیر هوش های متنوعی در تمامی حوزهطبیعی است که این نوع از فناوری با ارائه قابلیت

ترین دستاوردهای روزآمدی است ردیبعدی، فناوری فضایی و ... از جمله کاربمصنوعی، چاپ سه
باشند که های میها دارای تهدیدها و فرصتها قرار گرفته است. فناوریکه در اختیار دولت

 کارگیرندگان آنها در نوع استفاده با آن مواجهند. به
 افزایش و نقش آن در ها دولت قدرت و ماهیت بر نوین هایدر این مقاله، موضوع تأثیر فناوری
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 بروز مقابل، و در کشورها این امنیت ها و همچنین ارتقایفناوری این صاحب کشورهای قدرت
مورد ارزیابی قرار گرفت و با بررسی  نوظهور هایفناوری فاقد کشورهای برای امنیتی مخاطرات

ها انگاری و مکتب کپنهاگ و تشریح فرصتاجمالی رویکردهای تئوریک رئالیسم، لیبرالیسم، سازه
های نوظهور از منظر امنیت و قدرت ملی کشورها ترین انواع فناوریتهدیدهای سه نوع از مهمو 

ها شده و کارگیری فناوری اساساً موجب افزایش قدرت و امنیت ملی دولتنتیجه گرفته شدکه به
ریزی ها در صورت عدم برنامهاز سوی دیگر با ایجاد برخی از تهدیدهای ناشی از این فناوری

ها را به یگران برای مدیریت و یا رفع تهدید، زمینه مخاطرات تضعیف قدرت و امنیت دولتباز
وجود خواهد آورد. پس آنچه مهم است این است که فناوری بالذات دارای جنبه منفی نبوده، لیکن 

تواند به تضعیف قدرت های صاحب فناوری میریزی و مدیریت صحیح از سوی دولتعدم برنامه
 ملی منتهی گردد.و امنیت 

ها امکان ها اهمیت دارد این موضوع است که در دوران پسا جنگ سرد، دولتآنچه برای دولت
ها را نداشته و برای حفظ و بسط قدرت و امنیت ملی خود در و اختیار مقابله و یا توقف فناوری

المللی، گرفتن رقبای بینالملل همواره باید تالش نمایند تا ضمن جلوگیری از پیشی ساختار نظام بین
 .آفرین خود را با مباحث مبتنی بر فناوری سازگار نمایندهای امنیت و قدرتآهنگ رشد شاخص
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