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  چکیده
ّعا نمود که وابستگی متقابل اقتـصادي، وقـوع جنـگ را نـامعقول           اد» نورمن آنجل «،  1910در سال   

ب اطالعاتی، پردازان، انقال به عقیدة برخی نظریه. کند و به روزي که جنگ منسوخ شود خوشبین بود می
الطـوایفی الکترونیکـی جدیـدي بـا         دهد و به ملوك     مراتبی پایان می    هاي سلسله   امروزه به دیوانساالري  

ّـت شـهروندان    ّـت و مـشروعی   ّعی طبقات چندگانۀ هـوی  هاي قضایی همپوشان که مد اجتماعات و حوزه 
انـد بـه بازارهـا و     شکیل شدهالمللی که برمبناي اصول چندجانبه ت      نهادهاي بین . شود  باشند منجر می    می

  .اند دهند و از رقابت نظامی تأکیدزدایی کرده اطالعات اهمیت می
دانش قدرت است و این قدرت امروز از طریق دسترسی به اطالعات رایگان، اطالعات قابل خرید و    

. تها در جریان است اطالعات رایگان اس بخش اعظم آنچه در شبکه. شود اطالعات استراتژیک کسب می
شـود، زیـرا دریافتـه شـده کـه در       گونه اطالعات با هدف ایجاد باور در دیگران، به وفور توزیع می         این

شرایط کنونی گرچه گاهی زور براي تسلط الزم است، اما ادامۀ تسلط از طریق اطالعات رایگان است که 
  .کند که صاحبان اطالعات، خواهان آن هستند افراد را متقاعد به رفتاري می
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  ها بودن دولت ارتجاعی
در سـال  . هاي جهان را تغییر خواهد داد ّاوري، سیاست اند که فن در طی قرن بیستم، نوگرایان اظهار داشته 

 کنـد و بـه روزي کـه    هـا را نـامعقول مـی         ادعا کرد که وابستگی متقابل اقتصادي، جنگ       4»نورمن آنجل «،  1910
وجـود    را بـه 5، ارتباطات دوربرد و مسافرت با جت    1970نوگرایان در دهۀ    . ها منسوخ شوند، خوشبین بود      جنگ

هـاي   الطوایفی بر سیاسـت  ّی که از عصر ملوك دانستند و اعتقاد داشتند که دولت محل   آورندة دهکدة جهانی می   
ّـی و   هـاي اجتمـاعی فـرامل    ّتـی، حرکـت   یهـاي چنـدمل   ّـی ماننـد بنگـاه    ّط داشته، توسط عوامل غیـرمحل  جهان تسل 
، 7»آلـوین تـافلر  «، 6»پیتر دراکـر «پردازانی چون  همچنین نظریه. گیرد الشعاع قرار می المللی، تحت هاي بین  سازمان

مراتبـی   هـاي سلـسله   ّالعاتی، امروزه به دیوانساالري ّل کردند که انقالب اط     مدل 9»استر دایسون « و   8»هایدي تافلر «
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ّعـی   هاي قضایی همپوشان کـه مـد    ّوایفی الکترونیکی جدیدي با اجتماعات و حوزه      الط  هد و به ملوك   د  پایان می 
  .شود باشند، منجر می ّت و مشروعیت شهروندان می طبقات چندگانۀ هوی

از تأثیر جنگ بر وابستگی متقابـل،  » آنجل«فهم . گفتند اي درست می هاي گذشته تا اندازه نوگرایان نسل 
هـاي اجتمـاعی و سیاسـی رایـج در      هـاي جنـگ، کـه نظـام      ـ جنگ جهانی اول نه تنها میدان  یرت بودتوأم با بص

 1970گونـه کـه نوگرایـان دهـۀ      همـان . سابقه تخریب کرد اي بی گونه  به بعد، را نیز به1815هاي بدون تنش   سال
تـر   مـالی جهـانی بـسیار بااهمیـت    هاي غیردولتـی، و بازارهـاي    ّتی، سازمان هاي چندملی کردند، بنگاه بینی می  پیش
هـا بـه حکمرانـی بـر      دولت. اند جهنده بوده کردند پیش  بینی می   ها بیش از آنچه نوگرایان پیش       اما دولت . اند  شده

ّي در بیـشتر کـشورهاي    دهنـد و نظارتـشان بـر منـابع مـاد      قاطبۀ وسیعی از مردم جهان ادامه می   ) امتیازات(عالئق  
  .ّی باقی مانده است ید ناخالص ملثروتمند، بر ثلث تا نصف تول

گفتند، اما دربارة پیامدهاي آن دچـار    در مورد مسیر تغییر درست می     1970 در دهۀ    1910نوگرایان سال   
ها، مانند فقهاي برهمایی انقالب اطالعاتی، خیلی مستقیم و بدون توجه کـافی بـه تـداوم          آن. اندیشی بودند   ساده

ّاوري به سمت پیامـدهاي سیاسـی    هاي راهبردي در دسترس دولتمردان، از فن      باورها، مقاومت مؤسسات یا گزینه    
دهی  توانند قدرت خود را براي شکل آنان در تحلیل این موضوع که صاحبان قدرت چگونه می . حرکت کردند 

  .ّق بودند کار گیرند، ناموف به) نوردد ّی را درمی که مرزهاي مل(یا تحریف الگوهاي وابستگی متقابل 
گونــه  هــاي نهفتــه در ایــن سیاســت) 1977(» قــدرت و وابــستگی متقابـل « ســال پــیش، در کتــاب بیـست 

نوگرایان بـه  «ها را تحلیل کردیم و نوشتیم   مشی اقیانوس   ّی از جمله روابط تجاري، پولی و خط         موضوعات فرامل 
کنند  یل کافی ـ فرض میکنند، اما اغلب ـ بدون تحل دهد اشاره می درستی به تغییرات بنیادینی که اکنون رخ می

گیري دنیاي جدیـدي منجـر خواهـد     ّاوري و فزونی در معامالت اجتماعی و اقتصادي به شکل  که پیشرفت در فن   
هـاي   دادن کاسـتی  گرایـان در نـشان   ّت سن. ها و مهار نفوذشان دیگر اهمیتی نخواهد داشت   شد که در آن، دولت    

ّـا تفـسیر وابـستگی     انـد، ام   زبردسـت )  وابـستگی نظـامی متقابـل      دادن چگونگی تـداوم     با نشان (دیدگاه نوگرایانه   
ایـن مـورد هنـوز بـراي عـصر      . »یابنـد  شناسانۀ چندبعـدي امـروزه را بـسیار مـشکل مـی      اقتصادي، اجتماعی و بوم  

  .باشد صادق است جا می جا و هیچ ّالعات که در آن فضاي مجازي، مکانی در همه اط
ها، اغلب از اینکه دنیاي جدید چه مقدار با  نند نوگرایانِ پیش از آنپردازان دنیاي مجازي جدید ما      نظریه

ّکـی اسـت،    همپوشـانی دارد یـا بـر آن مـت    ) که در آن قدرت بر مؤسسات جغرافیامدار وابسته است    (ّتی    دنیاي سن 
در سـال  ّی اگر این تعـداد   حت. کردند ، صد میلیون نفر از اینترنت استفاده می    1998در سال   . کنند  پوشی می   چشم
کنند ـ برسد، تعداد زیادي از مردم جهـان در    بینی می گونه که برخی متخصصان پیش  به یک میلیارد ـ آن 2005

سه چهارم جمعیـتِ جهـان تلفـن        .  جدا است  11»جهانی«  از 10»سازي  جهانی« بعالوه. آن مشارکت نخواهند داشت   
کـردن فـضاي مجـازي، نـه تنهـا بـراي        ي ادارهقـوانینی بـرا  . ندارند و جمعیت خیلیِ اندکی مودم و رایانـه دارنـد   

قـوانین، چـه   . محافظت کاربران قانونی از خاطیان، بلکه براي تضمین حقوق دارایی فکري، ضروري خواهد بود          
موضوعات کالسیک علم سیاسـت ـ چـه    . ّی، نیازمند تنفیذند در شکل دولت عمومی یا خصوصی یا دولت محل

اند با فضاي مجازي نیز مرتبط  گونه که با دنیاي واقعی مرتبط ـ همانکند و تحت چه شرایطی  کسی حکومت می
  .هستند

  روزهاي نخستین انقالب
هاي برقـراري   آنچه جدید است، محو مجازي هزینه. وابستگی متقابل میان جوامع، پدیدة جدیدي نیست   

                                                
10. globalization 
11. universal 



رو میـزان   انـد؛ از ایـن   اچیز شـده هاي واقعی انتقال، نـ  هزینه. باشد ارتباط از راه دور در نتیجۀ انقالب اطالعات می   
سال گذشته هر هجده مـاه دوبرابـر    ها از سی قدرت رایانه. توان منتقل کرد، واقعاً نامحدود است اطالعاتی که می  

اي  گونـه  بـه .  هزینه داشـت، هزینـه دارد  1970هاي نخستین دهه  شده و اکنون کمتر از یک درصد آنچه در سال        
. شـود  ارتباط اینترنتی هر صـد روز دوبرابـر مـی    . نی وب بسیار سریع بوده است     مشابه، رشد اینترنت و شبکۀ جها     

 1980تـا سـال   . یابند هاي ارتباطات مرتباً کاهش می یابد و هزینه پهناي باندهاي ارتباطات به سرعت گسترش می    
 مـسیر  شـد؛ امـروزه از یـک    هاي تلفنی از طریق سیم مسی در هر ثانیه یک صفحۀ اطالعات منتقل مـی    در تماس 

آمـوزد کـه    کـه جامعـه مـی    زمـانی . توان در هر ثانیه نود هزار صفحه اطالعات را انتقال داد باریک فیبر نوري می   
کار ببرد همانند آنچه که با بخار در پایان قـرن هجـدهم و بـا الکتریـسیته در پایـان قـرن        هاي جدید را به    ّاوري  فن

اگرچـه بـسیاري از صـنایع و کارخانجـات، تغییـرات سـریع       . گراید کندي می نوزدهم تجربه کرد، رشد تولید به    
ما هنوز در مراحل . اند، دگرگونی اقتصادي با کمال خود، بسیار فاصله دارد  پذیرا شده1980ساختاري را از دهه 

  .نخستین انقالب اطالعات هستیم
وابـستگی متقابـل    «بـا نـام  » قـدرت و وابـستگی متقابـل     «انقالب اطالعات، یکی از عواملی را کـه مـا در کتـاب              

ّـت دارنـد و    ّت عمل کمتر اهمی ّت و شد توصیف کردیم، کامالً تغییر داده است، یعنی دنیایی را که در آن، امنی          » پیچیده
توانـد   اکنون هـر کـسی بـا یـک رایانـه مـی      . خورند هم پیوند می کشورها از طریق روابط اجتماعی و سیاسی چندگانه، به      

  .هاي دور جهان، ارتباط برقرار کند تواند با هزینۀ ناچیزي با قسمت سی با یک مودم مییک ناشر رومیزي باشد و هر ک
ّتی یا کلیـساي   هاي چندملی هاي بزرگی چون بنگاه ّی شدیداً توسط دیوانساالري     هاي فرامل   نخستین جریان 

  .شدند کاتولیک مهار می
یـر انتقـال اطالعـات، میـدانی بـراي      گ سـازي چـشم   کننـد، امـا ارزان   ها اهمیت خود را حفظ مـی        آن سازمان 

هـاي غیردولتـی و    ایـن سـازمان  . پذیر، و حتی براي اشخاص باز کرده اسـت       اي با ساختار انعطاف     هاي شبکه   سازمان
هاي بومی براي الزام رهبران سیاسـی بـه    و استفاده از هیئت) فارغ از مرزها (ها    ها بویژه در نفوذ به درون دولت        شبکه

انقالب اطّالعات، شمار مجراهاي تماس میان جوامع را کـه یکـی از        . ّحشان، مؤثرند   هاي مرج   لتأکید بر دستورالعم  
  .اي است که ما مطرح کردیم، بسیار افزایش داده است بعد وابستگی متقابل پیچیده سه

وجـود نیـاورده    گیري در دو شرط دیگر وابستگی متقابل پیچیده به    ولی انقالب اطالعات، تغییرات چشم    
ّـت از   کنـد و از نظـر کلیـسا هنـوز امنـی      هـا بـازي مـی    نیروي نظامی هنوز نقش مهمی در روابط بین دولـت  . است

هاي جهـان را   یک دلیل که انقالب اطالعات، سیاست. شود موضوعات مهم در سیاست خارجی برتر شمرده می      
عات نه در خأل، بلکـه در آن  هاي جدید وابستگی پیچیدة متقابل تغییر نداده، این است که اطال       کامالً به سیاست  

کـه خـارج از کمربنـد مردمـی صـلح، جهـان         دیگـر ایـن   . فضاي سیاسی جریان دارد که قبالً اشغال نشده اسـت         
در بسیاري مناطق، مفروضات واقعگرایانه در مورد تسلط نیروي        . ها، جهان وابستگی پیچیدة متقابل نیست       دولت

انـد   ها نوعی از ساختار سیاسی برقـرار کـرده   چهار قرن اخیر، دولت  در  . ّتی هنوز معتبرند    نظامی و موضوعات امنی   
ــا مــی  ــت  . گــذرد کــه در چــارچوب آن، اطالعــات از مرزه ــع، خــود انقــالب اطالعــات را در درون باف درواق

المللی، و در مدت نیم قرن  هاي ایاالت متحده و مؤسسات بین که خود برپایۀ سیاست(سازي اقتصاد جهان  جهانی
، ایاالت متحده در صدد 1940در اواخر دهۀ . توان درك کرد می)  جنگ جهانی دوم شکل گرفت  پس از پایان  

نهادهـاي  . المللی بود تـا از رکـود دیگـري ممانعـت کنـد و جلـو کمونیـسم را بگیـرد               ایجاد یک اقتصاد باز بین    
دادند و از تاکید  همیت میاند به بازارها و اطالعات ا    المللی حاصله که برمبناي اصول چندجانبه تشکیل یافته         بین

  .ها هزینۀ روزافزونی داشته است این روگردانی از الگوي وابستگی متقابل، براي دولت. بر رقابت نظامی کاستند
ّت اطالعـات   کیفی. ّت اطالعات در دسترس در فضاي مجازي، به خودي خود اهمیت چندانی ندارد          کمی

وجـود آورده   اطالعـات بـه خـودي خـود وجـود نـدارد، بـه           . تر باشـد    و تشخیص بین انواع اطالعات، شاید مهم      



وجود آورد، سه نوع مختلف  هایی، درپی آن است که اطالعات را به که شخصی برپایۀ محرك هنگامی. شود  می
  :شوند اطالعات که منابع قدرت هستند پدیدار می

. رنـد و توزیـع کننـد     وجـود آو    اند بدون اجـرت مـالی بـه         اطالعاتی که عامالن، مایل   : اطالعات رایگان 
هـایی بـراي    ّك رو محـر  شـود و از ایـن   اي که به درستی اطالعات باور دارد منتفع مـی     کننده  فرستنده، از دریافت  

هـاي   ّـا پیـام   اطالعات علمی یک کـاالي عمـومی اسـت، ام     . ّع باشند    است متنو   ها ممکن   مضمون. تولید آن دارد  
پراکنـی و تبلیغـات،    بازاریـابی، سـخن  . منفعـت شخـصی اسـتوارند   تـر بـر    هاي سیاسی، بـیش  متقاعدساز نظیر پیام 

تـرین تـأثیر انقـالب اطالعـات      ّت اطالعات رایگان شـاید آشـکار      انفجار در کمی  . اند  هاي اطالعات رایگان    نمونه
  .باشد

فرستندگان غیـر  . را ارسال دارند اطالعاتی که افراد تمایل دارند با دریافت وجه، آن        : اطالعات تجاري 
کنند، از باورداشتن اطالعات توسط دیگـران نـه سـودي بـه          شده دریافت می    اجرتی که براي اطالعات ارسال    از  

که چنین اطالعاتی در اینترنت دردسـترس باشـد موضـوع     براي این. شوند آورند و نه زیانی متحمل می     دست می 
العـات را از کـاربران دریافـت    مالکیت معنوي باید حل شده باشد تا تولیدکنندگان اطالعـات بتواننـد بهـاي اط          

که  وجود آوردن اطالعات تجاري، قبل از آن  دهد، به   گونه که تاریخچه شرکت میکروسافت نشان می        آن. کنند
رقیبان از اجراي قوانین مربوط به دارایی فکري در هراس باشند، منافع عظیمی مخصوصاً براي پیـشگامان تولیـد                 

 افزایش در رقابت جهانی اثرات مهم دیگر انقالب اطالعات خواهنـد  رشد سریع تجارت الکترونیکی و    . کند  می
  .بود

دهـد،   ّت بسیاري در اختیار عامالن آن قرار می قدمتی به اندازة جاسوسی دارد، مزی: اطالعات راهبردي 
مزیت عظیمی که ایاالت متحده در جنگ جهانی دوم داشـت ایـن   . شرطی که رقیبان فاقد آن اطالعات باشند        به

اي  ّـت چنـان اطالعـاتی اهمیـت ویـژه      غالباً کمـی . که، بدون اطلّاع توکیو، به رمز کدهاي ژاپنی پی برده بود          بود  
اي کـرة   هـاي هـسته   براي مثال، اطالعات راهبردي دردسترس براي ایاالت متحده در مورد برنامـۀ سـالح             . ندارد

هـاي   ّکـی اسـت تـا بـر جریـان      رد اعتماد مـت  ها یا جاسوسان مو     شمالی، پاکستان یا عراق، بیشتر بر داشتن ماهواره       
  .اطالعاتی گسترده در پست الکترونیکی

هـاي ارتبـاطی در جهـان سیاسـت الگوهـاي پیچیـده        انقالب اطالعات با افزایش تصاعدي تعـداد کانـال        
عـات  امـا انقـالب اطال  . دهد وابستگی متقابل ـ بین افراد در شبکه ـ و نه فقط افراد داخل بوروکراسی را تغییر می  

ّع  هـاي مختلـف اطالعـات، بـسیار متنـو      آید و اثرات آن بـر جریـان   وجود می در بافت ساختار سیاسی موجود، به  
اطالعات راهبردي تا آنجا که ممکن است . ّرات، سریعتر جریان خواهد داشت اطالعات رایگان بدون مقر. است

جریـان اطالعـات تجـاري بـه برقـراري حـق       . دسازي ـ محافظت خواهد شـ   ّي هاي سر ـ مثالً با استفاده از فناوري
سیاست، به همـان مقـدار انقـالب اطالعـات را شـکل           . مالکیت معنوي در دارایی در فضاي مجازي متکی است        

  .خواهد داد که انقالب اطالعات، سیاست را

  ّت قدرت ماهی
هیـد ـ و   خوا اما قدرت چیست؟ بین قدرت رفتاري ـ توانایی کسب نتایجی کـه مـی   . دانش، قدرت است

باشـند ـ تمـایز اساسـی وجـود       قدرت منبعی ـ مالکیت منابعی که معموالً با توانایی کسب نتایج دلخواه همراه می 
قـدرت سـخت، توانـایی    . شـود   تقـسیم  13 و قـدرت نـرم    12تواند به قـدرت سـخت       قدرت رفتاري، خود می   . دارد
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  .انجام نخواهند دادصورت،  واداشتن ـ با تهدید یا پاداش ـ به کاري است که در غیراین
هاي اقتصادي یا تهدیدات نظامی، همواره کمتـر در خطـر دخـل و     توانایی ترغیب یا واداشتن ـ با تشویق 

ناپذیر بودن یا توانایی  طور که دو دهۀ پیش مطرح کردیم، آسیب     همان. تصرف هستۀ مرکزي قدرت بوده است     
، ایاالت 1971مثالً در سال . یک منبع مهم قدرت استیافتن از اجبارهاي وابستگی متقابل با هزینۀ کم،   خالصی

. المللی پول افـزایش داد  ّف کرد و از این طریق نفوذ خود را بر نظام بین    پذیري دالر به طال را متوق       متحده تبدیل 
  .ّف تولید نفت به قدرت موقتی دست یافتند هاي عربی با توق ، دولت1973در سال 

ی کسب نتایج مطلوب است، زیرا دیگران نیز خواهـان چیـزي هـستند کـه        قدرت نرم، از سوي دیگر، توانای     
قـدرت نـرم درپـی    . قدرت نرم توانایی نیل به اهداف از طریـق جـذب اسـت و نـه از طریـق اجبـار            . خواهید  شما می 

قـدرت نـرم   . ّد رفتار مطلـوب هـستند   متقاعدسازي یا واداشتن دیگران به موافقت با هنجارها و رسومی است که مول    
ها یا فرهنگ یک فرد، یا توانایی تنظیم دستورالعمل از طریق استانداردها و نهادهایی کـه      تواند به گیرایی اندیشه     یم

در (طور گسترده بر توان ترغیبی اطالعـات رایگـان    قدرت نرم به  . ّکی باشد   دهند، مت   ترجیحات دیگران را شکل می    
اگر دولتی بتواند قدرتش را در انظـار دیگـران     .  وابسته است  )مقایسه با عامل خواهان ارسال اطالعات در قبال وجه        

المللی تأسیس کند که دیگران را به تعریف منافعشان به طُرق سازگار با او تـشویق          مشروعیت بخشد و نهادهاي بین    
  .نماید، ممکن است براي کسب قدرت به صرف هزینه زیاد از منابع سنتی  اقتصادي یا نظامی، نیازي نداشته باشد

 دانـشمند علـم سیاسـت    14»سـاموئل هـانتینگتون  «. اند، اما یکسان نیـستند   هم مرتبط   قدرت سخت و نرم به    
کنـد و شکـست    ّاب مـی  ّي، فرهنـگ و ایـدئولوژي را جـذ        ّقیت مـاد    گوید موف   که می   نظرش درست است زمانی   

و کـه قـدرت نـرم کـامالً بـر      اما این نظر ا. شود ّت منجر می هاي هوی و بحران» خودتردیدي«اقتصادي و نظامی به    
هاي تحت نفوذ  قدرت نرم واتیکان بر اثر کاهش دامنۀ دولت . باشد، نادرست است    ّکی می   بنیان قدرت سخت مت   

هاي اقتصادي یا نظامی برابـر   هاي دیگري که داراي قابلیت     کانادا، سوئد و هلند نسبت به دولت      . پاپ افول نکرد  
ّهی در اروپاي پس از جنگ جهـانی دوم   توج ماهیر شوروي قدرت نرم قابل    ّحاد ج   ات. هستند، نفوذ بیشتري دارند   

داشت، اما آن را با تهاجم به مجارستان و چکسلواکی، حتی با وجود تداوم قدرت اقتصادي و نظـامی خـود، از                 
  .دست داد

هـاي   فرهنـگ مردمـی آمریکـا بـا جریـان        . هـاي مختلـف، متفـاوت اسـت         ها و مکان    قدرت نرم در زمان   
هـاي   اما تمـام جنبـه  . ّط دارد اش، بر فیلم، تلویزیون و ارتباطات الکترونیکی تسل      گرایانه  گرایانه و مساوات    آزادي

با وجود این، گسترش اطالعات و فرهنگ . ّاب نیست کار جذ این فرهنگ براي همه، مثالً براي مسلمانان محافظه
ایـن  . یی و پـذیرابودن بـه آن را افـزایش داده اسـت    هاي آمریکا  و ارزش ها    مردم آمریکا، عموماً آگاهی از اندیشه     

  .ّدي است، اما قدرت نرم اغلب یک فراوردة جانبی غیرعمدي است هاي تعم مورد تاحدودي انعکاس سیاست
در . گـذارد  شود اثـر مـی    ـ و نه رفتار ـ سنجیده می   انقالب اطالعات همچنین بر قدرتی که از لحاظ منابع

نظـام فـراهم آورد و فرانـسه     ّت و کشاورزي، بنیانی بـراي پیـاده   ایی، زمین، جمعیقرن هجدهم تعادل قدرت اروپ    
ّت صنعتی منابعی را فراهم کرد که بریتانیـا و سـپس آلمـان را قـادر             در قرن نوزدهم، قابلی   . یک ذینفع اصلی بود   

 قاطعی از قـدرت  اي منابع در حدود نیمۀ قرن بیستم، علم و بویژه فیزیک هسته   . ساخت که به قدرت دست یابند     
ّاوري اطالعـات ـ بـه معنـاي      رسد در قرن بعد، فن نظر می به. ّحاد جماهیر شوروي عطا کرد را به ایاالت متحده و ات

  .ترین منبع قدرت باشد گستردة آن ـ مهم

  کوچک در مقابل بزرگ
هـا،    هزینـه در حـالی کـه  . تـراز کننـده دارد   ـ مرسوم آن است که انقالب اطالعات، تاثیري هم       خرد تازه 
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دهد، باید قدرت دول بزرگ را بکاهـد و قـدرت دول     و موانع ورود به بازار را کاهش می        15جویی مقیاس   صرفه
اي  ّاورانـه  تر از جبرگرایی فن المللی پیچیده ولی در عمل، روابط بین. کوچک و عامالن غیردولتی را افزایش دهد  

ها دول قـبالً   الب اطالعات، دول کوچک و برخی جنبههاي انق برخی جنبه. کند  است که این دیدگاه عرضه می     
  .کنند بزرگ و قدرتمند را یاري می

  :ّدي براي این تاثیر وجود دارد دالیل متعد
مـثالً  . مانـد  هاي اطالعاتی قـدرت بـاقی مـی    جویی مقیاس در برخی جنبه موانع مهم ورود و صرفه :نخست

  .گیرد هاي تلویزیونی قرار می  و برنامهها قدرت نرم شدیداً تحت تأثیر محتواي فرهنگی فیلم
ّهـی در میـزان تولیـد و توزیـع      تـوج  جـویی مقیـاس قابـل    صنایع بزرگ سرگرمی مستقر، اغلـب از صـرفه   

هـاي تلویزیـونی آمریکـایی در بازارهـاي      هـا و برنامـه   رسد که سهم برجستۀ فیلم   نظر می   بنابراین، به . برخوردارند
  .جهان ادامه یابد
که اکنون توزیع اطالعات موجود، ارزان است، گردآوري و تولید اطالعات جدیـد   جاییّی در   حت: دوم

بودن آخرین قطعۀ اطالع  هاي رقابتی، تازه ّت در بسیاري موقعی. باشد هاي پرهزینه می   گذاري  اغلب نیازمند سرمایه  
هـایی   دولـت . خوبی استخبرگزاري مثال . دارد  بیش از هزینۀ متوسط تمام اطالعات، خرج برمی       ) هزینۀ نهایی (

آوري خبرهـایی دارنـد کـه اخبـار ملـل دیگـر را        هـایی بـراي جمـع    ّت ّده، بریتانیا و فرانسه قابلی    مانند ایاالت متح  
تواند بهتـر از یـک پیـشگام عمـل      ّد سریع می هاي تجاري، یک مقل ّت در برخی موقعی  . دهند  اهمیت جلوه می    کم

  .ها، معموالًٌ بهتر است که پیشگام بود کند؛ اما از لحاظ قدرت در میان دولت
اسـتفاده از  . هـاي اطالعـاتی هـستند       وجودآورندگان استانداردها و معماري نظام      پیشگامان اغلب به  : سوم

بخشی بخـاطر دگرگـونی   . لگوي قلمرو سطح باالي اسامی در اینترنت، مثالی از این مورد است  زبان انگلیسی و ا   
هاي زیاد ناشـی از رقابـت نظـامی جنـگ سـرد،       گذاري خاطر سرمایه  و بخشی به 1980اقتصاد آمریکایی در دهه     

هـاي اطالعـات    ّـاوري  ة فـن ّلینِ در صحنه بود و هنوز از جلوداري در کاربرد انواع گسترد ّحده اغلب، او ایاالت مت 
  .برد بهره می

فنـاوري  . المللـی مهـم بـاقی مانـده اسـت      هـاي حیـاتی روابـط بـین         قدرت نظامی در برخی حوزه    : چهارم
هـایی اسـت کـه از     ّت عمل دارد که به نفع دول کوچک و برخی دولت اطالعات اثراتی بر استفاده از زوریا شد    

به نفع دول ) که قبالً پرهزینه بود(هاي نظامی  ّاوري ي تجاري به فنپذیر  دسترس. کنند  دول قدرتمند طرفداري می   
هـاي اطالعـاتی    نظـام . دهد هاي بزرگ را افزایش می پذیري دولت کوچک و عامالن غیردولتی است، اما آسیب  

  .آفرینند هاي تروریستی می اهداف سودآورتري براي گروه
گران نظامی به انقالب در  بسیاري از تحلیل  . کنند اما روندهاي دیگر، دول قدرتمند کنونی را تقویت می        

پراکنی مستقیم،  هاي فضایی، سخن گیرنده. کنند ّاوري اطالعات ایجاد شده اشاره می   امور نظامی که با کاربرد فن     
بندي، پردازش، انتقـال و انتـشار اطالعـات     آوري، دسته افزارهاي پیچیده، توانایی جمع  هاي پرسرعت و نرم     رایانه
این . آورند دهند، به همراه می اي را که در سرتاسر یک حوزة جغرافیایی وسیع رخ می ة رویدادهاي پیچیدهدربار

طور  همان. آفریند ّت ترکیب شده است، یک تفوق قدرتمند می آگاهی برجسته از جنگ فضایی که با نیروي دق
 نظیـر تانـک یـا هواپیمـا ناکارآمـد      ّتـی از تعـادل قـواي نظـامی     هاي سن  که جنگ خلیج فارس نشان داد، ارزیابی      

بـسیاري از  . کـار گرفتـه شـود    ها بـه  کردن اطالعات نیز همراه با آن سالح که توانایی یکپارچه    شوند، مگر این    می
رود کـه   تـر انتظـار مـی    هاي ضـعیف  هاي مرتبط، در بازارهاي تجاري نیز قابل دسترس هستند و از دولت     ّاوري  فن

هاي پیشرفته، بلکه توانایی  ّلی یا دستگاه افزارهاي تجم ّت سخت ّ نه مالکی حل اما راه. شندها را دارا با   بسیاري از آن  
                                                

۱ .Economics of Scale : مترجم. (دهد به نوعي، اقتصاد كالن معنا مي.شدن قيمت همراه است فرآوري زياد كه با ازدياد فروش و كم(  



رسد که ایاالت متحده جلوداري خـود   نظر می از این بعد، به. ها در یک سامانۀ واحد است      کردن سامانه   یکپارچه
برخالف انتظار برخـی  . دشو ها می در جنگ اطالعاتی، یک نکتۀ کوچک موجب تمام تفاوت       . کند  را حفظ می  

ها منجر نگردیده، یا قـدرت را در   پردازان، انقالب اطالعات، به تمرکززدایی فراگیر قدرت در میان دولت    نظریه
  .طرز برابر توزیع نکرده، بلکه تأثیر احتمالی آن وارونه بوده است ها به میان دولت

  سیاست معتبر
رسد که در اینجا تغییـرات، بیـشتر    نظر می چطور؟ بهها و قدرت تمام کشورها   دربارة کاهش نقش دولت   

اما براي فهم تأثیر اطالعات رایگان بر قدرت، نخـست  . بینی کردند در راستاي خطوطی باشند که نوگرایان پیش     
ّـه منبعـی نایـاب     تـوج . شـود  وفور اطالعات به کمبود توجه منجـر مـی  .  را بفهمیم  16»زدگی  اطالعات«باید مفهوم   

. آورند دست می  تشخیص دهند، قدرت به17توانند عالئم ارزشمند را از اطالعات نامربوط  که میها شود و آن می
گیرنـد و ایـن خـود یـک منبـع        بیشتر مورد نیاز قرار می     18ّزان، مترجمان و رهنموددهندگان     مثالً ویراستاران، ممی  

ي و توانـایی در دریافـت   اسـامی تجـار  . کنندگان وجود خواهد داشـت  بازاري ناقص براي ارزیابی   . قدرت است 
توانند اطالعـات را   هایی که می اما قدرت لزوماً به سمت آن. المللی، اهمیت بیشتري خواهد یافت نشان تأیید بین 

را دارنـد   در برخی شرایط، اطالعات خصوصی ممکن است از اعتبار افرادي که آن. یابد پنهان سازند جریان نمی 
کنند که فروشندگان خودروهاي مـستعمل بیـشتر از خریـداران بـالقوه از       می مثالً اقتصاددانان خاطرنشان  . بکاهد

رسد که دارندگان خودروهـاي بـد بیـشتر از دارنـدگان خودروهـاي       نظر می   اما، به . عیوب خودرو آگاهی دارند   
اخـت   عیوب ناشناخته، از قیمتی که تمایـل بـه پرد   ّه براي تعدیل فروشند؛ زیرا خریداران بالقو  خوب، خودرو می  

بـرد   دارند باال نمی رو برتري اطالعاتی فروشندگان، میانگین قیمتی را که دریافت می از این. کاهند آن دارند، می 
بـرخالف  . کنـد  شـان، نـاتوان مـی    ها را در فروش خودروهـاي مـستعمل خـوب بـه ارزش واقعـی            ـ برعکس، آن  

تواننـد قیـد و بنـدهاي     رود که مـی  یی میها که قدرت به سمت آن وابستگی متقابل غیرمتقارن در تجارت، جایی  
تواننـد   یابـد کـه مـی    هـایی جریـان مـی    ها را بشکنند، قدرت اطالعاتی به سـمت آن       اثر کنند یا آن     تجارت را بی  

گـذاري   طـرز معتبـري ارزش   ّ است، ویراستاري و بـه   بندي آنچه هم صحیح و هم مهم        منظور دسته   اطالعات را به  
  .کنند

استاران و رهنموددهندگان، اعتبار، منبع اساسی است و اعتبار نامتقارن منبع کلیدي     رو در میان ویر     از این 
که ممکن  ّی زمانی است، حت) منظور تأمین اطالعات صحیح  به(برقراري اعتبار به معناي بسط شدت       . قدرت است 

تبربودن شهرت دارد، به مع» سی بی بی«مثالً . کنندة اطالعات، انعکاس بدي داشته باشد است در خود کشور تأمین
شـهرت همـواره در   .  مهـار در بغـداد، پکـن و هاوانـا چنـین نیـستند            -هاي رادیـویی دولـت      که ایستگاه   در حالی 
هزینـۀ پـایین   . زدگی، مهمتر گشته است ّت داشته است و حتی به خاطر زیادي اطالعات هاي جهانی اهمی  سیاست

 آن، اهمیتی بسیار کمتر از گذشته دارد، اما بر اهمیـت توانـایی   ها به معناي آن است که توانایی انتقال انتقال داده 
هاي سیاسی بیشتر بر تولید اعتباریابی و اعتبارسازي تأکید دارند تا بـر   تالش. پاالیش اطالعات افزوده شده است  

  .کنترل توانایی انتقال اطالعات
مالت سـنتی سیاسـت خـارجی از    بسیاري از تعـا . سازند سه نوع فعالیت دولتی، ارزش اعتبار را روشن می 

هـایی کـه    رو دولـت  از ایـن . گیرنـد  اند، صورت مـی  هایی که تا زمان اعتبار داشتن با ارزش   طریق مبادلۀ عهدنامه  
طلبانه عمل نخواهند کرد، بـر رقبـایی    توانند به شرکاي بالقوة خود اطمینان کافی بدهند که فرصت  اي می   گونه  به

مثالً در طی جنگ سرد، ایاالت متحده . ري برخوردار است برتري خواهند داشتهایشان از اعتبار کمت   که پیمان 

                                                
16 . Paradox of plenty 
17 . White noise 
18 . cue-givers 



عنـوان یـک    پیمان معتبرتري نسبت بـه اتحـاد جمـاهیر شـوروي بـود، زیـرا بـه               براي کشورهاي اروپاي غربی هم    
  .باشد ها نمی برداري از آن دنبال بهره توانست وعده دهد که به ساالر، با اعتبار بیشتري می حکومت مردم

، براي دریافت وام از بازارهاي سرمایه به نرخ سود رقابتی، نیاز به اطالعـات معتبـر دربـارة مـوقعی               ّـت   ثانیاً
مـثالً  . توان از قدرت نرم بـراي متقاعدسـازي اسـتفاده کـرد      که به مدد اعتبار می      سوم این . گیرنده داریم   مالی وام 
اما . توانست حامی معتبر حقوق جهانی بشر باشد ت، نمیگرف که ایاالت متحده تبعیض نژادي را نادیده می مادامی

ها تبلیغ کنـد و در پاسـخ بـه پرسـشی در      توانست حقوق بشر را به چینی» کلینتون«جمهور   رئیس1998در ژوئن  
دانشگاه پکن دربارة نقاط ضعف آمریکا صراحتاً تصدیق کرد که ایاالت متحده نیازمند پیشرفت بیشتر در جهت 

  .باشد خواهی خویش می واتدرك آرمان مسا
است که قدرت نـرم احتمـاالً کمتـر     یک معناي ضمنی فراوانی منابع اطالعات رایگان و نقش اعتبار، آن   

گـرفتن یـک ایـستگاه رادیـویی      براي تحویـل ) قدرت سخت(ّت عمل  مثالً شد. ّي است داراي کارکرد منابع ماد  
  .منظور تولید قدرت نرم ممکن است ضروري باشد به

را بطـور مـؤثر     آن» استالین«و  » هیتلر«عنوان شکلی از اطالعات رایگان، چیز جدیدي نیست و            لیغات به تب
بر تلویزیون براي داشتن قدرت در صربستان، یک امر » اسلوبودان میلوسویچ«نظارت  . کار بردند    به 1930در دهۀ   

در روانـدا،  . یزیـونی درگرفـت  ، جنگـی بـراي قـدرت در یـک ایـستگاه تلو       1993در مسکو به سال     . جهانی بود 
پراکنی، تداوم  قدرت سخن. کردند جمعی را ترغیب می  کشتار دسته19»هوتو«هاي رادیویی تحت نظارت  ایستگاه

تواننند یکدیگر را مهار کنند،  اي که نمی یابد، اما مجراهاي چندگانۀ ارتباطی اینترنت توسط عامالن چندگانه می
آینـد نتیجـۀ    وجـود مـی   که چنین منابعی به افراط بـه       هنگامی. شوند  ها می   اکنیپر  اي جایگزین سخن    بطرز فزاینده 

ها هستند،  سایت هاي رادیویی یا وب هاي تلویزیونی، ایستگاه  بحث تنها این نیست که کدام عامالن مالک شبکه        
در . کنـد  کننده توجه مـی  بلکه نتیجۀ بحث این است که چه کسی به کدام خاستگاه اطالعات و اطالعات گمراه 

، . تواند به قدرت نرم منجر شود گستر، ثروت همچنین می مورد تلویزیونِ جهان   ّـت   خاطر مـوقعی  به» ان ان سی«مثالً
 1990که عراق در سـال   هنگامی. ّان یا قاهره ّاوري در آتالنتا استقرار یافت، و نه در ام برتر امریکا در صنعت و فن    

یک شرکت آمریکایی است کمک کرد تا موضوع در سرتاسر جهان به » ان ان سی«به کویت هجوم برد، این که 
بـود،   ّـط تلویزیـونی جهـان مـی     در حالی که اگر یک شرکت عربی، مجراي مسل . عنوان یک تهاجم مطرح شود    

  .گرفت ّه به منظور اعادة متابعت مستعمراتی را به خود می شاید موضوع، شکل یک کوشش موج
  .ان است که دیرزمانی است بر عقیدة عموم مؤثر بوده استپراکنی نوعی اطالعات رایگ سخن
اند  پراکنان با تمرکز بر تضادها و مشکالت حقوق بشري معین، سیاستمداران را تحت فشار گذاشته    سخن

برانگیز  ّب تعج. پاسخ دهند) مثالً سومالی و نه سودان جنوبی(تا به برخی منازعات خارجی و نه موضوعات دیگر         
ّقیـت   هـاي تلویزیـونی و رادیـویی هـستند و در ایـن راه بـه مـوف        کـردن ایـستگاه   ها در پـی اداره  نیست که دولت 

اند تـا   پراکنی مورد استفاده قرار گرفته هاي سخن  اند، زیرا شمار نسبتاً اندکی از سایت        اي دست یافته    مالحظه  قابل
  .پیام مشابهی را به افراد زیادي برسانند

تلویزیـون  . ّـی دارد  هـاي سیاسـی مهـم     مفهوم20پراکنی محدود سترده به سخنپراکنی گ   اما انتقال از سخن   
. هایی تقسیم کنند و هدف قرار دهند سازند که مخاطبان را به گروه کنندگان را قادر می کابلی و اینترنت، ارسال

 بـه  پـردازد، بلکـه   تنهـا بـه تنظـیم توجهـات مـی      اسـت کـه، اینترنـت نـه     تـر از نظـر سیاسـی ایـن          حتی نکتـۀ مهـم    
  .رساند مرزي یاري می هاي برون ساختن فعالیت هماهنگ

در ایـن همکنـشی، افـراد ـ     . دهـد  همکنشی با هزینۀ پایین، به اجتماعات مجازي جدید امکـان رشـد مـی   
ّر  اي از یک گروه واحد تصو که چقدر از لحاظ فیزیکی از یکدیگر دور هستند ـ خودشان را پاره صرفنظر از این

                                                
19. Hutu 
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  .کنند می
هاي  تأثیر بالقوة شبکه. آورند  وجود می هاي غیردولتی به    هاي جدیدي براي سازمان     ها فرصت   ّاوري  این فن 

سازد  ها را قادر می اي یافته است، زیرا ماشین دورنگار و اینترنت آن      حمایتی، با انقالب اطالعات توسعۀ گسترده     
. وب شـرقی بـه ارسـال پیـام بپردازنـد     فروشـی آسـیاي جنـ    هـاي شـیرینی   هاي بارانی برزیل یا مغـازه    که از جنگل  

هـاي   اي کـه بـا دولـت    هـاي شـبکه   هـاي ائتالفـی متـشکل از سـازمان        ّالیـت   کـه از فـع    (» لندماین«کنفرانس اخیر   
پـرنس  «آوري چـون     و افـراد نـام     21»پاتریک لیهی «قدرتمندي مانند کانادا، سیاستمداران منفرد مانند سناتور          نیمه
هـاي   سـازمان .  دسـتورالعملی تنظـیم کـرد و بـه رهبـران سیاسـی فـشار آورد         ،)کنند شکل گرفـت     کار می » دیانا

هـاي نماینـدگی در مباحـث داغ جهـانی در دسـامبر            غیردولتی همچنین نقش یک مجراي ارتباطی را بین هیئت        
هـاي   زیـست و صـنعت در کیوتـو بـراي جلـب توجـه رسـانه            هـاي محـیط     گـروه .  در کیوتو بازي کردنـد     1997

هاي دانشمندان غیردولتی با یکـدیگر بـه رقابـت     نانهادن بخشی از مباحثات خود بر پایۀ یافته   کشورهاي مهم، با ب   
  .پرداختند

هاي حمایتی و اجتماعات مجازي وجـود دارد، امـا اعتبـار     هاي اساسی براي شکوفایی موضوع شبکه   فرصت
 بوسیله انتقاد از آرایـش  22» داچ شلرویال«هاي زیادي را بر  هزینه» صلح سبز«مثالً گروه . ها شکننده است   این شبکه 
کـه   هنگـامی » صـلح سـبز  «ّا   در دریاي شمال تحمیل کرد، ام 23»برنتسپار«اش به نام      شدة کشتی بادبانی تعلیمی     طراحی

هـاي دانـشمندان هواشناسـی     یافتـه . ّعاهایش شد اعتبار خود را از دسـت داد  بعداً مجبور به تصدیق نادرستی برخی اد  
شـده در   کارگرفتـه  هاي به است، نه فقط از وجهۀ علم، بلکه از وجهۀ رویه      هوا اعتبار کسب کرده    دربارة تغییر آب و   

. دولتـی تغییـر آب و هـوا    هـاي اجرایـی سـازمان میـان     هاي گسترده و دقیق مقاالت علمی و بررسـی خالصـه          داوري
اش، انـسجام و   عمـده  مثالی از یک مؤسـسۀ اطالعـاتی اسـت کـه پـذیرش عـام یافتـه و کـارکرد               24»سی  سی  پی  آي«

» سـی  سـی  پـی  آي«طور که مثـال   همان. هاي اطالعات علمی در موضوع تغییر آب و هوا است     اعتباربخشیدن به توده  
بنـدي   بـا قالـب  . دهـد  ّـصان همفکـر مـی    ّی متخـص  هاي فرامل اي به شبکه    دهد، اهمیت اعتبار، اهمیت فزاینده      نشان می 

اي به عـامالن مهمـی در    میت برخوردار است، این نوع اجتماعات حرفه  ها از اه    هایی که دانش در آن      مباحث حوزه 
توانند بنیانی براي همکاري مؤثر  ها با خلق دانش، می     آن. شوند  تشکیل ائتالفات و در فرآیندهاي مذاکراتی بدل می       

ري از سـوگرفتگی  شود باید عا ها این اطالعات تولید می   هایی که به مدد آن      اما براي مؤثربودن، رویه   . فراهم آورند 
بـراي  . شـود  عنوان آنچه به طـور اجتمـاعی سـاختاریافته، تـشخیص داده مـی       طور فزاینده به    اطالعات علمی به  . باشند

اي  ّـه  ّافیـت و انـصاف روی   اي باشد و با شـف  معتبربودن، اطالعات باید از طریق فرآیندي که مطابق با هنجارهاي حرفه    
  .توصیف شده باشد، تولید شود

  ساالرانه  مردمسودمندي
هـا رهبرنـد و    ّا بسیاري از آن ساالر در انقالب اطالعات رهبر باشند، ام اینطور نیست که تمام جوامع مردم     

ها با مبادلۀ رایگان اطالعات آشنا هستند و نهادهاي دولتیشان بـا ایـن مبادلـه،          جوامع آن . این ابداً تصادفی نیست   
هـاي   دولـت . را دریافـت کننـد   تواننـد آن   عات شـکل دهنـد، زیـرا مـی        توانند به اطال    ها می   آن. شوند  تهدید نمی 

تواننـد   هـایی نظیـر چـین هنـوز مـی      دولـت . مانده هستند، مشکل بیشتري دارنـد  استبدادي، که نوعاً از دول عقب    
رسـانی، بـه شـمار نـسبتاً انـدکی از       دهندگان خدمات و آگـاهی  دسترسی شهروندانشان را به اینترنت با مهار ارائه  

اش با دادن نقش فزاینده به اینترنت، بسیار  هاي سیاسی حال سنگاپور در انطباق کنترل تابه. ربران محدود نمایندکا
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  .توانا بوده است
رسـند و شـهروندان بیـشتري       که جوامعی ماننـد سـنگاپور بـه سـطوح بـاالتري از توسـعه مـی                  اما هنگامی 

که منابع کلیدي  دادن افرادي ند، سنگاپور با از دست  کن  هاي کمتري در دسترسی به اینترنت طلب می         ّت  محدودی
ّـاي   بنـابراین سـنگاپور در گیـرودار بـا معـم        . شـود   باشند دچار مخاطره مـی      براي رقابت در اقتصاد اطالعاتش می     

منظـور تـشویق    اش بـه  دهی دوبارة نظـام آموزشـی   هاي اجتماعی بر جریان اطالعات و شکل    غامض حفظ نظارت  
  .کند  اقتصاد اطالعات طلب میخالقیت فردي است که

آمیـز اسـت کـه     ترند، ایـن اسـت کـه بـراي خارجیـان، مخـاطره              هاي بسته پرهزینه    دلیل دیگري که نظام   
. شـوند  گذاري کنند که تـصمیمات کلیـدي در یـک فرآینـد مـبهم گرفتـه مـی                ها را در کشوري سرمایه      بودجه
توانـایی  . گـذاري هـستند   دنبـال سـرمایه   کـه بـه  شـود   ّت، یک سرمایۀ کلیدي براي کشورهایی شمرده مـی          شفافی
ّـت موردنیـاز    رسید، اعتبار و شفافی نظر می کردن اطالعات، که زمانی براي دول استبدادي بسیار ارزشمند به       پنهان

هنوز اجتماعات محدود بـه جغرافیـا بـا    . کنند گذاري در شرایط رقابتی جهانی را تضعیف می براي جذب سرمایه  
هایی که توسعۀ سریع را خواستارند، مجبـور خواهنـد بـود کـه بـه برخـی موانـع در سـر راه          ولتاما د. اند  اهمیت
هـایی   دولـت . کرد پایان دهنـد  هاي خارجی باز حفاظت می هاي اطالعات که مقامات رسمی را از بررسی    جریان

هـاي   ّـت   مـوقعی ّالت مخفـی نگهداشـتن   که سطوح باالي توسعه را خواستارند بیش از این نخواهند توانست تجم         
  .شان را تأمین کنند مالی و سیاسی

پـذیري و ارزش اطّالعـات تجـاري را بـا           طور گسترده تجـارت     از دیدگاه بازرگانی، انقالب اطالعات به     
طـور کـه    همـان . هاي تراکنشی امانت به کاربران اطالعاتی، افزایش داده اسـت       هاي انتقال و هزینه     کاهش هزینه 

یابـد، درسـت    هاي انتقال آن کاهش یابد، افـزایش مـی   که هزینه رزش اطالعات زمانی ا: گوید  می» آدام اسمیت «
کند، زیرا بـازار بزرگتـري در اختیـار     یابد ارزش یک کاال افزایش پیدا می هاي انتقال کاهش می  که هزینه   زمانی

. ت رایگان بوده استترین انتقال، مربوط به اطالعا هرصورت، از نظر سیاسی، مهم    به. دهد  سازندگان آن قرار می   
. هــاي جهـان افــزایش داده اســت  ّة متقاعدســازي را در سیاسـت  توانـایی اشــاعۀ اطالعـات رایگــان، عامـل بــالقو   

اگر یکـی  . توانند بر عقاید مردم در دیگر قلمروها اثر بگذارند    ها خیلی سهلتر می     هاي غیردولتی و دولت     سازمان
که صاحب  ها را برگزینند، صرفنظر از این مشی ها و خط مان ارزش از عامالن بتواند دیگران را متقاعد کند که ه        

قـدرت نـرم و اطالعـات    . ّتش کاسته شود قدرت سخت و اطالعات راهبردي باشد یا نباشد، ممکن است از اهمی       
کـارگیري   توانند مفاهیم نفع شخصی را، و درنتیجـه شـیوة بـه    قدر کافی متقاعدکننده باشند می  رایگان چنانچه به  

اند کـه از انقـالب    هاي غیردولتی برآن ها یا سازمان اگر دولت .  سخت و اطالعات راهبردي را تغییر دهند       قدرت
  .اطالعات منتفع شوند، مجبورند در میان صداي سفید انقالب اطالعات، به معتبربودن اشتهار یابند

. انـد   را گـسترش داده ّـی تمـاس   طرز هنگفتی، تعداد و عمق مجراهاي فرامل هاي ارزان اطالعات به     جریان
درون  خیلی آسان به. هایشان دارند هاي بسیار بیشتري براي سازماندهی و انتشار دیدگاه         عامالن غیردولتی فرصت  

درنتیجه، رهبران سیاسی در حفظ نظـم مربـوط   . اند هاي سیاه شبیه ها کمتر به جعبه شود و دولت ها نفوذ می  دولت
ها هنوز ارتجاعی هستند و برخی کشورها  همه، دولت با این. وبرویندبه موضوعات سیاست خارجی با دشواري ر     

اگرچـه  . ساالر، جایگاه خوبی در سودبردن از یک جامعۀ اطالعاتی دارند بویژه کشورهاي بزرگ با جوامع مردم  
ان ّرگرا و نفوذپذیر تقلیل یابد، نهادهایش هاي تکث ّت هاي حکومت ممکن است در این وضعی نفوذناپذیري سیاست

کـار برنـد و درنتیجـه بـه      بنابراین قادر خواهند بود قدرت نرم را خـوب بـه     . ّاب و بیاناتشان معتبر خواهند بود       جذ
هـاي   دولـت . ّـی  آینده نه منحصراً برعهدة دولت است و نه برعهدة روابـط فـرامل   . بسیاري از اهدافشان نائل شوند    

ّي و  ها کمتر بـه منـابع مـاد    عاتی ادامه خواهند داد، اما آنها در یک عصر اطّال     ریزي سیاست   جغرافیامدار، به پایه  
 .تر اطالعات تکیه خواهند کرد ّع بیشتر بر توانایی خود به معتبرماندن براي عموم با منابع هرچه متنو


