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چكیده:
تهديد سیاسی ،تهديدی است كه بدون در نظر گرفتن منباع آن ،امنیات ملای كشاورها را باه لحااظ
سیاسی با خطر مواجه میسازد .تهديد بارای باازيگران سیاسای مخااطرهای مهام اسات و شاناخت
موضوعات مرتب با آن نقش مهمی در اداره حكومت دارد .برای اين شناخت الزم اسات چگاونگی
برآورد تهديد مورد توجه و بررسی قرار گیرد .هدف انجام ايان تحقیاق بارآورد تهدياد سیاسای باا
رويكرد كنترل و مهار و نقش آن در ارتقای امنیت ملی بوده و در نظر است به اين سثال پاساخ داده
شود كه برآورد تهديد سیاسی چگونه صورت میگیرد و چگونه میتاوان اقادامات كنترلای را بارای
مهار آن و ارتقای امنیت ملی بكار گرفت؟ اين تحقیق كااربردی باوده و از روش توصایفی تحلیلای
استفاده شده و ابزار جمعآوری بهصورت میدانی و كتابخانهای است .نتايج تحصیل شده حاكی است
كه هر تهديدی دارای بستری اجتماعی در گذشته و هويتهای نامحسو

در درون جامعه است كه

در صورت درک صحیح و مديريت آن میتوان با هزينهای نااچیز باه نتاايج كااربردی در خصاوص
تأمین منافع بازيگر دست يافت و پديده سیاسی را كه تركیبی از تهديد و فرصت است را به فرصات
تبديل نمود .برآورد تهديد باعث میشود كه يک بازيگر در مواجهه با تهديد ،اقاداماتی را از جملاه؛
شناسايی تهديد ،تحلیل تهديد ،سنجش تهديد ،طراحی الگوی مناساب بارای مواجهاه باا تهدياد،
كنترل و مهار آنكه منجر به ارتقای امنیت ملی میشود را طراحی و به اجرا گذارد .اين فعالیتهاا باا
هدف تشخیص قابلیتها ،محدوديتها و آسیبپذيریها ،نیات(راهكارها) و محتملترين راهكارهاای
عوامل تهديدگر صورت میگیرد و اگر برآورد بهدرستی انجام شود و نقاط قوت و ضعف شناساايی
گردد ،زمینه را برای ارتقای امنیت ملی فراهم میآورد.

کلیدواژهها :تهديد ،تهديد سیاسی ،برآورد تهديد ،رويكرد كنترل و مهار ،امنیت ملی
 .6دانشجوی دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول)
 .۹استاديار دانشگاه عالی دفاع ملیsaniee@sndu.ac.ir -
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مقدمه :در ادبیات سیاسی تهديد ،عنصر يا وضعیتی است كه اهاداف ،مناافع و ارزشهاای حیااتی
يک كشور را به خطر اندازد .ساده ترين تعريف از تهديد ،فقدان امنیت است.با اين رويكرد ،فقادان
امنیت ملی عبارت از؛ به خطر افتادن اهداف ملی ،منافع ملی و ارزشهای حیاتی يک كشور اسات.
در طول تاريخ كشورهای قوی برای سلطه بر ديگر كشورها از شیوههای مختلفی بهاره گرفتناد كاه
در ابتدا با توسل باهزور و قادرت نظاامی و در دورههاای بعاد از روشهاای سیاسای ،اقتصاادی،
فرهنگی و  ...برای اعمال فشار استفاده كردند .اين كشورها اقدامات خود را علیه كشورها با محاور
قرار دادن مواردی همچون ناكارآمدی نظام سیاسی و ناتوانی در برقراری امنیت داخلی و باا هادف
مشروعیتزدايی در داخل اين كشورها متمركز مینمايند .
ازجمله اين اقدامات دخالت در اماور سیاسای ،حمايات از نیروهاای مخاالف در خاارج كشاور و
گروههای سیاسی وابسته در داخل ،تالش بهمنظور شكاف بین دولات و ملات باا اجارای اقادامات
روانی و تبلیغاتی و در نهايت رویگردانی مردم از نظام با هدف ايجاد تحركات اجتماعی و سیاسی
بحرانزا است كه بهعنوان چالشهای ناامنی سیاسی ،امنیت ملی يک نظام را هدف قرار میدهاد .در
نظام بینالملل دولتها بهمثابه واحد سیاسی با مثلفههای جمعیت ،قلمرو ،حكومات و حاكمیات و
نظام ارزشی مشخص ،شناخته مای شاوند .ايان واحادها هماواره باا تحاوالتی از داخال و خاارج
مواجهاند.
برخی از تحوالت موجب افزايش قدرت سیاسی و برخی موجب تضاعیف قادرت سیاسای آنهاا
می شود .هر نظام سیاسی برای حفظ بقای خود ،نیازمند ربات سیاسی و انسجام ملی است .افازايش
مشروعیت سیاسی يک كشور به توانايیهای آن كشور در ايجاد انساجام سیاسای و برخاورداری از
حمايت ،رضايتمندی و قدرت اقناعسازی افكار عمومی بستگی دارد .بهطاور طبیعای در صاورتی
كه دولتی نتواند قدرت سیاسی الزم را در حاوزه داخلای و خاارجی ايجااد كناد ،باا بحارانهاا و
تهديدات مختلف سیاسی مواجه خواهد شد.
دولتها با انجام اقدامات روانی تمام تالش خود را بارای دساتیابی باه میازان اقتادار و هژماونی
سیاسی ،میزان انسجام و همزيستی مسالمتآمیز و حفظ هويت و يكپارچگی ملای ،میازان تولیاد و
بازتولید هنجارهای سیاسی ،به جريان انداختن گفتماانهاای مسال در درون جامعاه و در عرصاه
بین المللی و برخورداری از مقبولیت و مشروعیت الزم مصروف میدارند .اگر اين تالش بهدرستی
انجام نگیرد و كشوری از قبل نتواند بحرانهای سیاسی را برآورد نمايد ،خیلی سريع گرفتاار آنهاا
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شده و برای مقابله با مشكل مواجه خواهد بود.
مسئله اصلي این است؛ تهديد سیاسی ممكن است هويت و منافع ملای ياک كشاور را از طرياق
تالش برای گسترش جدايی هويت فرهنگی و قومی بین گروهها ،تقويت گروههاای جادايیطلاب،
حمايت از احزاب و گروههای سیاسی همفكر ،حمايت تبلیغاتی از گروههای سیاسی همسو و  ...را
با خطر مواجه كند و در نهايت منجر به كاهش انسجام سیاسی ،افزايش خواستههای قومی ،ماذهبی
و تمايل به خودمختاری ،تضعیف مرجعیت حكومت ملی ،بروز بحران كارآمدی و  ...شاود .از ايان
رو با توجه به تهديداتی كه دولتها در عرصه سیاسی با آنهاا مواجاه هساتند بارای جلاوگیری از
غافلگیر شدن ،بايد تدابیر الزم را اتخاذ نمايند و بتوانند قبل از بروز هر ناوعی از تهدياد اقادامات
بايسته را در اين خصوص انجام دهند .بنابراين هدف اين تحقیق اين است كه با توجه به تهديدات
اشاره شده ،دولتها چگونه مایتوانناد تهديادات سیاسای را قبال از وقاوع در جامعاه بارآورد و
شناسايی نمايند و اقدامات مناسب را با رويكرد كنترل و مهار انجام دهند تاا در نهايات منجار باه
ارتقای امنیت ملی گردد.
بر این اساس اهمیت تحقیق عبارت است از:
 -1شناخت تهديدات سیاسی كشور بهمنظور تدوين راهبردهای سیاسی – امنیتی اولاین اقادام در
روند پیشرفت كشور تلقی میشود.
 -5شناخت درست و منطقی تهديدات سیاسی موجب خواهد شد حركتهای نظام در عرصه بین-
الملل و منطقهای با شیوه درست و مبتنی بر شناخت تهديدات پیش برود.
 -9راهبردهای كنترل ،مهار و درنهايت مقابلاه را بارای تصامیم گیاران سیاسای فاراهم مایآورد و
بهموقع از تبديل آنها به يک حادره جبرانناپذير جلوگیری میكند.
و ضرورت تحقیق در آن است که:
 -1تا زمانی كه شناخت حاصل نگردد تدوين راهبردها اررگذاری مطلوب و بهینه خاود را در كشاور
بهجای نمیگذارد .اصوالً راهبردها با در نظر گرفتن نیازهاای امنیتای ،اقتصاادی و علمای كشاور بار
اسا

سمتوسوی تهديدات و آسیبپذيریهای هر حكومتی قابل اجراست.

 -5در صورتی كه اين امر به خوبی انجام نشود و پديدهها بهموقاع شناساايی نشاوند ،چاهبساا ياک
پديده به تهديد تبديل و در نهايت به بحران ختم شود كه در آن صورت هزينه كنترل و مقابله بارای
حفظ نظام چند برابر خواهد شد.
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روششناسی تحقیق:

 .1نوع تحقیق :اين تحقیق از نوع كاربردی است زيرا محقق در پی آن است تا نتايج تحقیاق بكاار
گرفته شود.
 .5روش تحقیق :با توجه باه اينكاه محقاق درصادد مطالعاه وضاعیت حاال باوده روش تحقیاق
توصیفی -تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است.
 .9جامعه آماری و روش نمونهگیری :جامعه آماری با بهرهگیری از اسناد و مدارک و منابع موجاود
در اين حوزه هست ،در اين تحقیق سعی شده پیرامون هر يک از متغیرهای مرباوط باه تهدياد
فیشبرداری انجام شد و در نهايت با جمعبندی ماوارد مارتب باا موضاوع ،چگاونگی بارآورد
تهديد سیاسی ارائه گرديد
 .4روش جمعآوری دادهها  :روش جمعآوری بهصورت كتابخانهای انجام شده است كاه اساناد و
مدارک مرتب با موضوع تحقیق جمعآوری گرديد.
 .1ابزار گردآوری دادهها :جمعآوری اطالعات از طريق فیشبارداری از اساناد و مادارک صاورت
گرفته است.
 .6روايی و اعتبار ابزارهای گردآوری :روايی با تأيید نظر كارشناساان و متخصصاین امار در ايان
حوزه تعیین گرديده است.
 .7روش تجزيه و تحلیل دادهها :تجزيه تحلیل دادهها با بهارهگیاری از روش تحلیال محتاوا و باا
ترسیم مدل ،چگونگی برآورد تهديد سیاسی نشان داده شده است .در روش تحلیل محتوا ياک
روش استنباطی است كه به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ويژگیهای اطالعات باه كاار
برده میشود .در اين روش ،اطالعات بهصاورت مانظم كدگاذاری و طبقاهبنادی و در نهايات
تجزيه و تحلیل میشوند.
ادبیات و مبانی نظری تحقیق :تهديد مفهومی كاامالً «ذهنیات پارورده» اسات و بساته باه ذهنیات
متفاوت ،حتی میتواند به «فرصت» تعبیر شاود .از ساوی ديگار تهديادات در طاول زماان يكساان
نمیمانند بلكه در مقابل تحوالت جديد در نوع تهديد و تحوالت كشورها كه باعاث تغییار ماهیات
آسیبپذيریهای آنان میگردد ،دستخوش تغییر میشوند .يكی از جنبههای متغیر معطوف به مفهاوم
تهديد كه از آن پديدهای فرّار ساخته است ،سرشت و ماهیت تهديدات امنیتی است .پرسش اساسای
اين است كه تهديدات امنیتی از كدام سرشت و ماهیت برخوردارند.
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دشواری پاسخ به اين پرسش از آنروست كه جوابهای بیقاعده و بیمبنا ممكن است از ياک ساو
هزينههای امنیتی جامعه را باال ببرد يا از سوی ديگر ،موجب غافلگیری ماديران امنیتای در صاورت
دستكم گرفتن برخی تهديدها شود .بر سر ماهیت ياا سرشات تهديادها ،اخاتالفنظار گساتردهای
حاكم است .تحلیل كلی تهديدات را بايد با جنگ به معنی سنتی آن آغاز كارد كاه عباارت اسات از
برخورد نظامی میان دولتها(كالینز.)72 :1961 ،
تهديد مخاطرهای مهم برای بازيگران سیاسی است كه شناخت موضوعات مرتب با آن نقاش مهمای
در اداره حكومت دارد .برای اين شناخت الزم است چگونگی سنجش تهديد مورد توجه و بررسای
قرار گیرد ،در اين سنجش دامنه تهديد و عمق تهديد قابل ارزيابی است .هر چه دامنه تهدياد بیشاتر
باشد اهمیت آن بیشتر خواهد بود و هر چه عمق تهديد باه سامت مناافع حیااتی نزدياکتار شاود،
اهمیت آن هم بیشتر خواهد شد .تشخیص منافع كشور (اعم از اينكاه جازء مناافع حیااتی ،مهام ياا
حاشیهای باشد) ،نقش مهمی در چگونگی مقابله با تهديد دارد(.افتخاری.)57 :1916 ،
رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) نیز درباره تهديدات و دشمنشناسی میفرمايند « :هر كسی كاه باا
حاكمیت نظام مستقل مردمی دينی مخالف است ،دشمن است .طمعورزان ،ساودجويان ،زرانادوزان،
زورگويان ،وابستگان ،مايلین به فساد و كسانی كه از حاكمیت فرهنگ دينی زيان شخصی مایبینناد،
دشمناند .البته در رأ

اينها ،دشمنان خارجی هستند كه بیش از همه ضرر ديدهاند ،آمريكا بیش از

همه از تشكیل حكومت اسالمی خسارت ديد و هنوز هم دارد مایبیناد ،آنهاا جلاوتر از هماهاناد،
صهیونیستها هم همینطور ،كمپانیهای بزرگ جهانی همینطور ،كیسه دوختههای برای رروت ملی
همینطور ،همه اينها دشمناند.»1
«دشمن را خوب بشناسید ،مبادا از شناسايی دشمن غفلت كنید ،غريباههاايی كاه خاود را در لباا
خودی در همهجا داخل میكنند ،اينها را بشناسید ،دستهای پنهان را ببینید.»5
«ادامه صفوف دشمن را در داخل كشاور بشناساید ،روشهاای دشامن را بشناساید ،تباديل شاده و
ترجمه شده آن روش ها در داخل كشور را هم بشناسید ،در داخل دانشگاه ،در داخال دبیرساتان ،در
متن جامعه ،در فعالیت كشور ،در مطبوعات و تبلیغات ،ادامه حضور استكبار را بشناسید.»9
ابهام در مرزبندی میان سطح تهديد ،شدت و نوع آن همواره يكی از موارد اختالف برانگیز در رأ
 .6بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم 1973/12/13،
 .۹بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و مردم1971/4/1 ،
 .9بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت روز مبارزه با استكبار جهانی1971/1/3 ،
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هیأت حاكم كشورها است .اين موضوع اگرچه در همه مسائل سیاسی امری بديهی و مهم اسات ،باا
اين حال برداشتهای متفاوت از سمت و سوی تهديد و توهم پنداری تهديدات يا بارعكس وجاود
دارد ،تأكید بیش از حد بر روی آن میتواند امنیت ملی هر كشوری را با خطر مواجه سازد.
علت اين امر را میتوان در تصمیمگیری رهبران در برخورد با يک موضوع و باهكاارگیری مناابع و
بسیج امكانات دانست .ممكن است موضوعی ارزش اين چنین اقدامی را نداشته باشد ياا بارعكاس،
بی توجهی به آن خطری جدی برای امنیت ملی فراهم سازد .از اينرو تعیین مارز میاان تهديادات و
آسیبپذيری ها با برداشت صحیح و منطقی از شراي حااكم بار كشاور و توجاه باه محای ملای و
فراملی می تواند در كنار وجود مديران اليق و توانمند ،سمت و سوی تهديدات و آسیبپذيریهاا را
مشخص نموده با استفاده از آن و راهكارهای مقابله را به نحوه مناسب ارائه دهاد (اشانايدر:1911 ،
.)13 – 55
برآورد تهدید :برآورد از حیث لغوی به معنای «تخمین» اسات و «بارآورد كاردن» فرآيناد «تخماین
زدن» چیزی را شامل میشود .اگرچه معنای اصطالحی «برآورد كردن» متناسب باا معناای لغاوی آن
است ،اما بهمراتب پیچیدهتر و دارای ابعاد معناايی -راهباردی متعاددی هسات كاه الزماه درک آن
بررسی معنای اصطالحی «برآورد تهديد» در ذيل عنوان كالنتر «راهبرد تهديد» است.
منظور از «برآورد تهديد» مجموع اقداماتی است كه يک بازيگر در مواجهه باا تهدياد طراحای و باه
اجرا میگذارد .اين فعالیتها عبارتند از:
شناسايی تهديد ،تحلیل تهديد ،سنجش تهديد ،طراحی (الگوی مناسب بارای مواجهاه باا تهدياد)،
اجرای سیاستهای ناشی از مرحله چهارم ،كنترل (پیامادها) (افتخااری .)95 :1932 ،كاه باا هادف
تشخیص قابلیتها ،محدوديتها و آسیبپذيریها ،نیات(راهكارها) و محتملترين راهكارهای عوامل
تهديدگر صورت میگیرد .اصوالً برآورد فرايندی است كه دائماً در حال تغییر بوده و اطالعات باياد
بر اسا

آخرين دادهها و اطالعات به دست آمده بازنگری و به روز شود(صنیعی.)71 :1932،

برآورد كردن فرآيندی است كه طی آن ابعاد مختلف يک پديده مورد گمانهزنی قرار گرفته تا از ايان
طريق تصويری كالن از آن نزد بازيگر حاصل آيد .با اين تعرياف بارآورد ،بخشای از ياک فعالیات
كالنتر به نام سنجش هست ،چراكه در سنجش ابعاد و مثلفههای برآورد شده ،موضوع اندازهگیاری
واقع میشود .بهمنظور درک جامع و بهتر برآورد تهديد میتوان آن را در بطن فرماول كاالن راهبارد
تهديد قرار داده و معنا كرد (افتخاری.)91 :1932 ،
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تعريف منتخب محقق از برآورد تهديد عبارت است از :فرآيندی كه يک بازيگر قبال از مواجهاه باا
خطر و تهديد پیشبینی ،طراحی و در مواقع ضروری باه ماورد اجارا مایگاذارد تاا از آسایبهاا و
خسارات ناشی از محفوظ و مصون بماند.
امنیت ملي  :امنیت ملی به معنی مقابله مداوم با تهديدات خارجی ،تالش مصرانه برای حفظ امنیات

و تعقیب همیشگی كاهش آسیبپذيری و افزايش بیشتر امنیت است( .مراديان)17 :1911 ،
مبانی نظری:

مراحل برآورد:
.1

شناسايی« :شناسايی» فرآيند دستيابی ،تحلیل و معنا بخشی «اطالعات» را شامل میشود كاه
از حیث ماهیت بر دو ركن اصلی دانستن و رسمیت بخشیدن اساتوار اسات .ايان دو ركان،
«شناسايی» را از يک « اطالع عمومی و ساده» متمايز میسازد.

 .5دانستن :دانستن ،اطالع يافتن از تكوين تهديد را شامل میشود كه بر اسا

آن بازيگر نسابت

به آنچه پیرامونش میگذرد «اطالع» حاصل مینمايد« .دانستن» نقطه مقابل دو وضاعیت منفای
جهل و غفلت در بحث تهديدشناسی است .دانستهها بايد از ساه صاافی زيار عباور نماوده و
درنهايت «تهديدآمیز بودن» آنها تأيید گردد و در آن صاورت ،مرحلاه «شناساايی» باا اطاالق
عنوان رسمی «تهديد» بر آن پديده ،به انجام میرسد:
اول :ارزيابی اطالعات بهمنظور جداسازی اطالعات نادرست،
دوم :دستهبندی اطالعات بهمنظور آسانسازی كاربری و درک معنای آنها
و سوم :تحلیل اطالعات برای نفوذ به درون آنها و كشف معانی واقعیشان.
بنابراين شناخت باعث میشود تا عواملی كه عدم تعادل سیستم به وجود میآورند شناسايی شوند
 .9تحلیل (تعیین حجم تهديد) :تحلیل ،اليه میانی هرم مواجهاه باا تهدياد را شاكل مایدهاد و
موضوع آن «شناخت كلی» ابعاد و وجوه «تهديد» است .بدين معنا كه بازيگر بايد تالش نمايد
تا « موضوع شناسايی» را از حالت كلی خارج نموده و تصويری هرچه جامعتار از آن عرضاه
بدارد؛ اين تصوير موضوع اقدام بعدی است كاه از آن باه «سانجش تهدياد» يااد مایشاود.با
توضیح باال مشخص میشود كه در مرحله «تحلیل» ،تهديد از حالت تکبعدی خارج میگردد
و مرزهای مختلف آن در افق مادی و معنوی (در محی خارجی و داخلی) ترسیم مایشاود و
بدين ترتیب تهديد اصطالحاً« ،حجم» میيابد .به هماین دلیال اسات كاه «سانجش» دقیاقتار
«تهديد» را میتوان منوط به «برآورد كاملتر» آن دانست؛ چراكه هر بعد و سطحی از تهديد كه
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در اين مرحله مورد توجه قرار گیرد ،در اقدام بعدی «موضوع سنجش» نیاز خواهاد باود .لاذا
میتوان تحلیل را بهطور خالصه فرآيند شناخت «حجم تهدياد» تعرياف نماود كاه (حاداقل)
هشت بعد زير را شامل میشود:
حجم ساختاری( شناسايی و تجزيهوتحلیل شبكه ارتباطات تهديد) ،حجم تاريخی(از طرياق پیوناد
زدن بین «تهديد» در زمان حال با تحوالت تاريخی در گذشته) ،حجم هنجاری (تأریر هنجارهاا بار
عمق و گسترده تهديدات) ،حجم زمانی (بررسی ارتباط تهديد «حال» با ظرف زمانی آينده تا زماان
وقوع آن در آينده قابل حد

زدن باشد) ،حجم قدرت ( از حیث منابع نرمافزاری و سختافازاری

در سطح داخلی و خارجی و قدرت درونی و بیرونی با هدف توسعه دامنه تهديدشناسای و اضاافه
شدن بعدی تازه و مهم در برآورد تهديد) ،حجم رفتاری (تعیین حجم رفتاری و ضاواب و قواعاد
تهديد و توجه به نوع رفتار تهديد در مقام پیدايش و عمل ناظر بر رفتاار «تهدياد كنناده» در مقاام
تعريف و طراحی تهديد ،و هم رفتار «تهديد شونده) ،حجم آرار و پیامدها (بررسی آراار تهدياد در
كوتاه و بلندمدت از نظر زمان و گستره مكاانی)،حجم تعاداد باازيگران(از طرياق شناساايی تعاداد
نفرات شركت كننده در تهديد)
 .4سنجش تهديد :برای اينكه «سنجش» بتواند واقعی باشد و نتیجه آن در سیاستگذاری امنیتی
به كار گرفته شود ،الزم است تا دو فعالیت بهصورت كارشناسانه در خصاوص تهدياد انجاام
شود.
)1تجزيه تهديد و سنجش موردی ابعاد تهديد :در اين مرحله هر يک از ابعاد هشاتگاناه تهدياد،
بهصورت جداگانه به بررسی گذارده میشود.
)5تركیب تهديد و سنجش كلیت حجم تهديد :در اين مرحله نتیجه ارزيابیهای ماوردی در قاالبی
تركیبی به بحث گذارده شده و بر اسا

اولويتبندی باه عمال آماده ،میازان تأریرگاذاری تهدياد

محاسبه میگردد(اسماعیلی.)1 :1931،
 .1طراحی و اجرا :مرحله طراحی و اجرا نیز مرحلهای مهم از راهبارد ماديريت تهدياد را شاامل
میشود كه بر اسا

آن میتوان واقعی بودن يا غیر واقعی بودن تهديد را سنجید .طارحهاايی

كه از منابع قدرت الزم (اعم از سخت افزاری يا نرم افزاری) بارای اجرايای شادن برخاوردار
نیستند ،طرحهايی آرمانی و يا كاذب ارزيابی میشوند كاه در صاورت آگااهی رقیاب از ايان
وضعیت به وخامت موقعیت بازيگر تهديد شونده كماک ماثرری ماینماياد ،اماا اگار امكاان
سختافزاری و نرمافزاری الزم وجود داشته باشد و جديت باازيگر در اجارای طارح معلاوم
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شده باشد ،در آن صورت طرح واقعی ارزيابی شده و میتواند به نسبت اهدافی كه دنبال مای-
نمايد ،تأریرات روانشناختی و عملیاتی بگذارد (افتخاری.)41 :1932 ،
 .6كنترل و نظارت :در اين مرحله آرار و نتايج حاصل از اقدامات مورد بررسای و ارزياابی قارار
میگیرد و در صورت محقق نشدن اهداف و برنامهها ،اقدامات اصالحی صورت میگیرد.
کنترل و مهار :از نظر لغوی ،كنترل معانی متعددی دارد :بعضی از آنها عبارتند از  :نظاارت كاردن،
تنظیم كردن ،بازرسی ،بازبینی ،مقايسه كردن و محادود كاردن (زارعای متاین .)511 :1912 ،كنتارل
عبارت است از :فعالیتی منظم كه ضمن آن نتايج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجاام عملیاات
تعیین میشوند ،سیستم دريافت اطالعات طراحی میگردد ،عملیات پیشبینی شده و انجاام شاده باا
هم مقايسه میگردند ،اختالفهای و انحرافهای مشاهدهشده ارزيابی و میزان اهمیت آنها مشخص
میشوند ،و سرانجام ،اصالحات الزم برای تحقق هدفها و مأموريتهای سازمان انجام میگیرناد (
الوانی.)152 :1911 ،
كنترل را میتوان فرآيند بازبینی فعالیتها برای كسب اطمینان از انجام فعالیاتهاا بار طباق برناماه
دانست ،اين فرآيند شامل اصالح كردن هر كاستی چشمگیر و انحرافی نیز میشود .همه مديران بايد
درگیر كاركرد كنترل باشند حتی اگر كار در واحدهايشان طبق برنامه پیش رود و مهار زمانی صورت
میگیرد واحدها از مسیر تعیینشده انحراف و زاويه پیدا میكنند.
تهدیدات سیاسي :هر پديده قبل از اين كه در فضای خارجی هويتی عینی پیادا كناد ،دارای هاويتی
اجتماعی در درون ساختار جامعه است كه از آن به دوره تكوينی ياد میشود ،كه هر كسای قاادر باه
درک و فهم جداگانهای از آن خواهد بود ،بهطوری كه عقل قوی به شناخت دقیاق آن مایانجاماد و
عقل ضعیف درک كمتری از آن پديده خواهد داشت .بناابراين توجاه باه پديادههاای اجتمااعی در
تحلیلهای امنیتی حائز اهمیت است چراكه قبل از ظهور تهديد عینی ،از دوره تكوينی و شكلگیاری
آنها سخن میگويد و راه را برای طراحی و اجرای مديريت پیشگیرانه هموار میكند.
پديده اجتماعی عبارت است از هدايت غیرمنسجم و يا غیر متصلب موضاوعات سیاسای ،اجتمااعی
كه به منصه ظهور عینی نرسیدهاند و تابع ويژگیهای زير هستند:
 -1تكاملی هستند و در بستر زمان بهصورت تدريجی شكل میگیرد.
 -5بازتابی هستند و متناسب با مقتضیات زمانی و مكانی معنا و مفهوم پیدا میكنند.
 -9مجازی هستند ،يعنی اينكه از نقش مثرر عناصر احساسای و نامحساو
حكايت دارد.

در شاكلگیاری آنهاا
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 -4جمعی هستند و در ارتباط گسترده سايبرنتیک محی و فرد پديد میآيند.
با توجه به اينكه تهديدات در مرحله تكوين تصويری نامحسو

و پیچیده دارند دستیابی به عوامل

تأریرگذار در اين مرحله غیرممكن هست .ضمن اينكاه توجاه باه عامال زماان در شناساايی دقیاق
تهديدات و اليههای مبهم و پنهان آن نقش مثرر دارد.
در مقام ارزيابی تهديدات ،بايد به اين سثال پاسخ داد كه آيا اگر تهديد عملی شود پیامدهای جدی
بهدنبال خواهد داشت؟برآورد تهديد به اين سبک ،از مسائل اساسی امنیتی است.ارزيابی دقیق خطر
يا احتمال بروز آن نیازمند توانايی كافی برای پیشبینی است كاه فعاالً در روابا باینالملال ،ايان
توانايی وجود ندارد .آمادگی جهانی برای جنگ شديد و كوتااه در ساال  ،1314ارزياابی بريتانیاا و
فرانسه از خطر هیتلر پیش از سال ،1393نحوه رفتار آمريكا در جنگ ويتنام و تاالش عاراق بارای
كسب پیروزی سريع علیه ايران در سال 1913؛همگی گويای ضعف در قدرت پیشبینای و فقادان
پیشرفت در بهبود اين مسئله است.حتی اگر پیشبینای مقادور باشاد،ارزيابی تهدياد بسایار دشاوار
است(پژوهشكده مطالعاتی راهبردی .)111 -169 :1911 ،بنابراين با توجه به دشواریهاای بارآورد
تهديدات برخی از عوامل ديگر همچون؛ بایتاوجهی باه نقاش و زمیناههاای سیاسای ،اجتمااعی،
اقتصادی و فرهنگی داخلی ،محرومیتهای مادی ،شراي نامطلوب زنادگی ،باه حاشایهرانایهاای
قانونی و غیرقانونی  ،مسدود بودن مجااری قاانونی حال و فصال اختالفاات كاه نقاش انفعاالی و
غیرملمو

اقوام را در كل كشور به نقشی فعال ،ملمو  ،گريزناپذير و مخاالف مبادل مایساازد،

نطفه توطئه تهديد سیاسی را در بطن خود میپروراند و انسجام اجتماعی را با چالشی جدی مواجه
مینمايد و در ادامه زمینه را برای بروز تهديدات در بعد سیاسای باهصاورت زيار فاراهم مایآورد
(گروه مطالعاتی امنیت:)515 :1917 ،
 بیرباتی سیاسی  -كاهش يا فقدان مشروعیت  -كاهش يا فقدان مشاركت  -نرخ باالی رفتارهایخشونتآمیز  -فقدان يا ضعف انسجام سیاسی و ملی  -كاهش نفوذ حاكمیت  -كااهش ياا فقادان
توزيع مناسب  -كمبود توان سیاست سازی  -فقدان يا كاهش تأریرات بینالمللی
 افزايش سطح كاربرد روشهای سخت و فراقانونی در تأمین نظم و امنیتبا توجه به موارد باال ،تهديدات و بحرانهای سیاسی را برحسب وسعت مكانی عوامل درگیر و پهناه
جغرافیايی تعارضات ،میتوان به دو دسته تقسیم كرد:
 -1تهديدات و بحرانهای سیاسی داخلی(ملی)
 - 5تهديدات و بحرانهای سیاسی بینالمللی(فراملی).
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الف -تهديدات و بحرانهای سیاسی در سطح داخلی(ملی)
اين سطح از تهديد بر فرهنگ ملی تأریرگذار است و دشمن به دنبال سلب اراده و انگیازه ماردم و
بیتفاوت نمودن آنان در همراهی رهبران كشور و تبديل آنان به جمعیتهای معاارض ،مخاالف و
بیتفاوت و شكل دادن به نافرمانیهاای مادنی و ايجااد شاكاف باین دو ساطح راهباردی و ملای
است.تهديد در اين سطح میتواند بر میزان حمايت مردم از سیاستهای نظام ،مسئوالن و نیروهای
مسلح مثرر باشد(سايت واليت.)1 :1931،
تهدید سیاسي در سطح ملي در حوزههای زیر ممكن است صورت گیرد:
ثبات و بيثباتي سیاسي :نظام سیاسی و حكومتی زمانی میتواند پايدار باشد كاه باا شاورشهاا،
بحرانهای سخت و خشونتبار روبرو نباشد ،از اين رو «ربات» يا پايداری همواره يكی از اهاداف
مهم حاكمان سیاسی بوده و هست ،تا به دور از هرگونه تهديد در كمال اقتدار به اهداف خود نائال
آين د .تحقق چنین وضعیتی تا حدی مساتلزم يگاانگی فكاری و عقیادتی میاان نخبگاان سیاسای و
رهبران نظام هست .وقوع درگیریهای قومیتی ،ترورهای سیاسی ،تبلیغات سوء در جهت مخدوش
كردن چهره نظام و به راه انداختن جنگ از جمله مواردی است كه روند ربات سیاسای ،اجتمااعی،
اقتصادی و  ...كشور را مختل مینمايد(افتخاری.) 69:1973 ،
در ادبیات سیاسی غرب ،ربات سیاسی در دو سطح مطرح شده است .ساطح اول روابا باینالملال
است كه در اين حوزه از ربات سیاسی با مدنظر قرار گارفتن مساائل و واقعیاات روابا باینالملال،
راههای حفظ ربات سیاسی نظام بینالملل بررسی میگردد.سطح دوم ،حوزه مسائل داخلی اسات كاه
در آن با رويكردهای متفاوت به نظام سیاسی و با بهرهگیری از چارچوبهای نظاری متناوع دربااره
ربات سیاسی يک نظام سیاسی ،شامل شناخت عناصر بی رباتسااز و بارباات سااز ،راههاای بارباات
سازی نظام مزبور بررسی میشود.جالب اينكاه ،عماده صااحبنظرانای كاه در ايان حاوزه ساخن
گفتهاند ،تالش كردهاند با مدنظر قرار دادن بیرباتی سیاسی ،راههای دستياابی باه رباات سیاسای را
بیابند (ساندرز.) 15:1912،
ربات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشاركت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بساتگی
دارد .میزان نهادينگی سیاسی در جامعهای با سطح پاايین مشااركت سیاسای ،باهمراتاب پاايینتار از
جوامعی است كه از سطح مشاركت باالتری برخوردارند .دركل ربات سیاسی ،انسجام ملی و امنیات
ملی تا حدود زياد به سطح نهادينگی و مشاركت سیاسی شهروندان بساتگی دارد .ناكاامی اجتمااعی
منجر به مشاركت سیاسی و مشاركت سیاسی در صورت فقدان نهادها و احزاب قدرتمند در جامعاه،
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باعث بیرباتی سیاسی و به تهديد امنیت ملی منجر میگردد .در جوامعی كه سطح نهادينگی سیاسای
نسبت به مشاركت سیاسی باالتر شد ،اينگونه جوامع در مقابل بحرانهای سیاسی مقاومتار خواهناد
بود بنابراين نهادهای سیاسی میتوانند تا حدود بسیار زيادی از بیرباتی سیاسی و بحران امنیت ملای
جلوگیری نمايند درعینحال در صورت ضديت با نظام میتواند به وسعت و گسترش آن دامن بزناد
(هانتینگتون.)113 :1972،
بنابراين بیرباتی سیاسی دارای مظاهری به شرح زير هست :
 -1تجزيهطلبی از طريق فعال كردن اقوام و قومیتهای مختلف:
شكافهای قومی ،شكافهای مذهبی ،شكافهای طبقاتی منجر به شكلگیاری عالياق ،مقاصاد و
منافع متفاوت در میان يک سرزمین و جمعیت واحد خواهد گرديد و در نتیجه منافع محلای جاای
خود را به منافع ملی خواهد داد .اين نشانه از درخواستهای تجزيهطلبانه در مقااالت ،اعالمیاههاا
و ...آغاز میگردد و تا اقدامات عملی مانند طراحی تجزيهطلبی و حتی تا اعاالم جادايی و تجزياه
يک منطقه ادامه میيابد .رشد چنین ارزشها و منافع و همچنین تعمیق شاكافهاا و تباديل آن باه
شكاف های متراكم و متضاد ،منجر به شكلگیری حركتها و جريانهای تجزيهطلبانه ،خودمختار و
يا آشوبها و شورشهای محلی ،فرقهای ،قومی و مذهبی خواهد ساخت(آذر مون. )15 :1977،
 -5دگرگونی در ارزشها و آرمانهای اساسی :اگر در ارزشها و آرماانهاای بنیاادين ياک رژيام
سیاسی تغییرات اساسی صورت گیرد تغییراتی هم در آن رژيم به وجود میآيد .زيارا هويات ياک
رژيم ناشی از ارزشهای آن رژيم هست .انقالب باالترين نشانه بیرباتی از طريق تغییرات ارزشای
و تحول در رژيم و تحول در رژيم سیاسی هست.
 -9تغییرات در بخشهای اصلی سازمان حكومت :تغییرات رويدادهای بیربات كننده چند دستهاند:
دسته اول ،واكنش مردم به عملكرد حاكمیت كه بهصورت اعتراض ،اغتشاش و نافرمانی مدنی بروز
میكند .در صورت برطرف شدن سوء عملكردها ،رويادادهای بایرباات كنناده رفاع و ياا تعاديل
میگردند.
دسته دوم ،رويدادهای بیربات كننده تغییر رفتار ،ارزشها و هويت جامعاه را باه هماراه دارد .ايان
دسته با ابزارها و تكنولوژیهای نوين كه بهصاورت خااموش افكاار و ارزشهاای ماردم را ماورد
تهاجم قرار داده است ،در مقابل ارزش هنجار حكومت ايستادگی میكنند .ايان شایوه خطرنااک و
زمینه فروپاشی ساختاری رژيم حاكم را فراهم میكند.
دسته سوم ،رويدادهای بیربات كننده كه تغییر سااختاری حاكمیات را ايجااد مایكناد .ايان دساته
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بهصورت كودتا و تحريكات براندازانه میباشد كه ساختافازاری و هماراه باا عملیاات نظاامی و
خونريزی است(زندی.)4-9 :1911،
فعالسازی احزاب و گروههای سیاسي :حزب عبارت اسات از گروهای ساازمانيافتاه كاه بارای
كسب قدرت سیاسی و تحقق اهداف مادی و غیرمادی خود مبارزه میكنند كه معموالً با توجه نظام
حكومتی حاكم بر كشور دارای تقسیمبندیهايی هستند و بر اساا

آن شاالوده نظاام حكاومتی را

تشكیل میدهند اين احزاب غالباً بهعنوان احزاب يگانه ،احزاب دوگانه و احزاب چندگانه مشخص
شدهاند .مالکهای اساسی برای تشكیل احزاب سیاسی موارد زير میباشد:
 ظهور احزاب ،وابسته به انواع بحران هاا همانناد بحاران مشاروعیت ياا انساجام ملای و ياامشاركت و...
 بستر انتخاباتی برای جذب رأیدهندگان شكافهای اجتماعی و....احزاب سیاسی با گردآوردن منافع مستقل گروههای ذینفع در خصوص افازايش و ياا كااهش
تضادهای موجود تالش میكنناد .باهماوازات گاردآوردن گاروه هاای ذینفاع ساعی مایكنناد تاا
تشكلهايی كه تا پیش از اين كنار گذاشته شده بودند را وارد نظام سیاسی كنناد و باا آماوزش باه
اعضاء درباره نحوه مشاركت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ماردم را تشاويق باه رأی دادن باه
كانديدای موردنظر خود نمايند و در مواقع خاص زمانی بارای تحقاق خواساته خاود باا ورود باه
صحنه نظام حاكم را به چالش بكشانند(رضايی.)193 :1916 ،
جناحبندی در نیروهای سیاسي نظام :منظور از جناحبندی اين است كاه دربااره مساائل اساسای
سیاسی،اقتصادی و فرهنگی اختالفنظرهايی در حاكمیت وجود دارد كه در طول زمان باعث شده
ديدگاههای نزديک به هم حول يک محور گرد آيند.
در جمهوری اسالمی ايران مفهوم جناحبندی گاه مفهوم تفرقه ،فساد ،اختالف ،فرصتطلبای و ...و
گاه به مفهوم آزادی ،همزيستی ،كثرت و....آمده است .بهطور كلی در ايران هر دو مفهاوم باهناوعی
صدق میكند .تأریر درازمدت جناحبندی بر حوزه سیاسی دوگانه است :از يکسو میتواند موجاب
ضعف نظام شود و از سوی ديگر میتواند تأریر مثبت بر اوضاع بگذارد .بهعناوان مثاال باین میازان
جناحبندی و مشروعیت رابطه مستقیم ديده میشود 2يعنی جناحبندی میتواند مشروعیت حكومات
را افزايش دهد ،يا از آن بكاهد .اگر هدف استراتژيک جنااحهاا ،حاذف يكاديگر باشاد ايان امار
میتواند موجب تضعیف مشروعیت نظام شود .اگر جناحبندی غیرنظامی باشد میتواند مشاروعیت
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نظام را تقويت نمايد .يعنی اگر در جريان جناحبندی حذفی يكی از جناحها از بین برود در نتیجاه
يک بخش از پايگاه اجتماعی نظام از بین میرود و مشروعیت نظام پايین میآيد و برعكس(كنعاانی
مقدم .)531-536 :1913،بنابراين با توجه به كاركردهای مطرحشده ،جناحها در برهههای خاصای
از زمان میتوانند عاملی برای دامن زدن به تهديدات سیاسی باشند.
تضعیف توان سیاسي :توان سیاسی شامل طراحی ،تنظیم و اجرای «سیاستهای امنیت ملی»1است
و عالوه بر آن ارزيابی تهديد ،تصمیمگیریها ،اجرای سیاستهاا ،بسایج و تخصایص مناابع در آن
جای میگیرد .هر اندازه وحدت نظر در خصوص اهداف و روشهای اجرايی امنیات بیشاتر باشاد
توان سیاسی از اين حیث افزايش میيابد .تصمیمات جامع و ساريع باه تصامیمگیاریهاايی گفتاه
می شود كه فارو از امتیازات سیاسی و يا منافع شخصی باشد .لذا هرقدر تصامیمات متخاذه بیشاتر
متكی بر معدل افكار عمومی ،اجماع نخبگان باشد ،توان سیاسی نیز افزايش میيابد (آذرمون:1977،
 .)111-144نتیجه آنكه تضعیف توان سیاسی در محورها و اجزای مختلاف آن مایتواناد ظرفیات
سیاسی كشور را كاهش دهد .بنابراين يكی از محورهای اصلی تهديدات دشمن نیز میتواند هماین
محور باشد .بديهی است بخش عمدهای از اين تهديدات از ناحیه جريانسازی ،عملیاات روانای و
نفوذ دادن عناصر حريف در سازمانها و مراكز خودی هست.
فقدان یا ضعف انسجام ملي و سیاسي :انسجام دسترسی به اهداف و يكپاارچگی حاكمیات
را افزايش میدهد و از هدر رفتن منابع جلوگیری میكند .در حالی كه عدم انسجام ياا ضاعف
آن با تشديد تعارضات عمالً كاركردهای حاكمیت را مختل میكند( همان .)559:
فقدان يا ضعف انسجام باعث به وجود آمدن موارد زير خواهد بود:
-

باال رفتن نرخ تعارض مديران در حوزه تصمیمگیری

-

فقدان يا ضعف مكانیزم های حل تعارض قانونی و از پیش تعیین شده

-

وجود و تشديد تعارض بین نخبگان غیررسمی(تعارضات به ضعف حاكمیت منتهی
میگردد).

-

باال بودن نرخ قوانین و رويههای متعارض(بهعنوان مثال رويههای مختلف در برخورد با يک
جرم انسجام را در جامعه بر هم میزند).

1

. Nation Security Policy

 010فصلنامه امنیت ملي ،سال هفتم ،شماره بیست و پنجم ،پاییز 6931

-



وجود يا افزايش اقدامات محرک رشد تمايز و تعارضات (.اگر حوزه تمايزات توساعه ياباد
حجم اشتراكات را كاهش دهد يا عمل تمايزات تشديد گردد و تمايز به تعارض نزدياک ياا
تبديل شود ،حاكمیت و قدرت سیاسی در معرض تهديد قرار میگیرد).

-

تعارض بین جامعه سیاسی و نخبگان رسمی(حكومت ).

کمبود توان سیاست سازی :سیاست سازی فرايندی است كه در آن مشكالت و نیازهای جامعه
مفروض شناسايی میگردد و با انتخاب كمترين هزينه ،مناسبترين راهحلها برای رفع مشكالت و
نیازها گزينش میشود .اين شاخص بهشدت بر شاخصهايی همچون مشروعیت و نفوذ تاأریر دارد
و مصاديق آن:
 -1پراكندگی و سازمان نیافتگی مشكالت و مسائل
 -5حل نشدن يا مزمن شدن مسائل اساسی(گروه مطالعاتی امنیت)553 -511:1917،
افزایش کاربرد روشهای سخت و فراقانوني در تالأمین نظالم و امنیالت :اساتفاده از روشهاای
سخت و نرم ،رفتارهای خشن و فراقانونی ،قدرت سیاسی را در معارض تهدياد و خطار قرارمای
دهد.مظاهر افزايش كار در روشهای سخت عبارتند از:
 -1توسعه مجازاتهای شديد و خشن
 -5افزايش محسو

سطح كنترلها و اقدامات اطالعاتی ،پلیسی و امنیتی

 - 9تكرار اقدامات اضطراری و فراقانونی(همان .)594-595:
افزایش نرخ رفتارهای خشونتآمیز :رفتارها و اقدامات خشونتآمیاز مانناد كودتاا ،تارور و قتال
سیاسی ،جنگهای مسلحانه ،شورشها ،و ...در مقابل حكومت اررات منفای بار جاای مایگاذارد.
كمیت يا كیفت اين نوع رفتارها را میتوان با درجه خشونت آنها تفسیر كرد و باه هار میازان كاه
افزايش خشونت سیاسی قابل احراز باشد ،حاكمیت و قدرت سیاسی ،چالش بیشتری پیدا مایكناد.
مظاهر رفتارهای خشونتآمیز در :
-1كودتا  -5طرح يا اقدام براندازی  -9شورشها و آشوبها  -4ترور و قتلهای سیاسی ،اناواع
شرارتها ،گروگانگیری و بمبگذاری و حتی راهزنی با انگیزههای سیاسی متجلی مایشاود(گروه
مطالعاتی امنیت .)555: 1917،اهم اين اقدامات میتواند با هدف ساق كاردن حكومات مایتواناد
صورت پذيرد .مجموعه اين موارد ،قدرت نرم يک نظام سیاسی را كاهش میدهد و بهطور طبیعای
آن نظام را در برابر تهديد نرم آسیبپذير میكند .بديهی است كه هیچگاه تهديادات و بحارانهاای
داخلی تنها از عملكرد داخلی يک كشور نیستند ،بلكاه بیشاتر تحات تاأریر جرياانهاای سیاسای-

 برآورد تهديدات سیاسی با رويكرد كنترل و مهار و نقش آن در ارتقای امنیت ملی

011

اقتصادیاند كه از دولتهای ديگر و نظامهای مسل منطقهای يا جهانی ريشه مایگیرند(جمراسای
فراهانی.)63 :1974،
ب -تهديدات سیاسی سطح بینالمللی(فراملی).
تهديد سیاسی در حوزه فراملی يكی از مهمترين حوزههايی است كه بیرباتی را از طرياق ظهاور و
بروز بحرانها در درون نظام سیاسی ايجاد میكند و در نهايت با كمک برخای عناصار داخلای و از
طريق هدايت فرآيندهای اجتماعی ضد نظام سیاسی حاكم باه فروپاشای سااختاری از درون نظاام
سیاسی منجر میشود .اين واقعیت مطرح هست كه دولتها همانند ساير موجودات ،دارای هاويتی
مستقل هستند كه می تواند مورد تعرض ديگر بازيگران قرار گیرد .تهدياد در بُعاد سیاسای متوجاه
ربات سازمانی دولت است (بوزان )149 :1971،بر اين اسا

صیانت از دولات باه مثاباۀيک ارزش

امنیتی مطرح میشود .به سخن ديگر ،صیانت از دولت در برابر تعرضهای بیرونی ،بخش محاوری
امنیت ملی را شكل میدهد (افتخاری.) 41 :1912،
اهداف بازيگران بیرونی و درونی در براندازی نرم ،تغییر در خصوص سیاستهای مشاخص بارای
تالش در جهت واژگون نمودن دولت ،دامن زدن به حركتهای جدايیطلباناه ،تضاعیف دولات و
آسیبپذير نمودن آن در برابر تحركات بیرونی و درونی هست.
تهديدی كه به هويت ،موجوديت و منافع دولتی مرتب باشد ،تهديد سیاسی تلقی میگردد .رابارت
ماندل شش فرضیه را مطرح كرده كه عبارتند از:
 -1هر عاملی كه به كاهش انسجام سیاسی در جامعه منجر شود ،تهديد سیاسی به شمار میآيد.
5ا افزايش خواستههای قومی ،مذهبی در كشور و تمايل به خودمختاری ،ياک تهدياد سیاسای باه
شمار میآيد.
9ا تقويت جايگاه گروههای ذینفوذ در داخل و تضعیف مرجعیت حكومت ملی در كشورهايی كه
دارای ساختار دولتمحور هستند ،به بروز تهديدات سیاسی میانجامد.
4ا حاكمیت جهانی شدن به بروز تهديدات سیاسی میانجامد.
1ا عدم اصالح نظام سیاسی متناسب با افزايش آگاهیهای عماومی و درخواساتهاای ايشاان باه
بروز بحران كارآمدی بهمثابه يک تهديد سیاسی جدی منجر میشود.
6ا تنوع فرهنگیا هنجاری در نظام بینالمللی ،منجر به ايجاد ابهام در اياده مشاروعیت نظاامهاای
سیاسی شده و از اين ناحیه بروز بحرانهای سیاسی افزايش میيابد(ماندل.)169 :1973،
تهديدات فراملی با مطامع سیاسی يا آرمانی دولتها ،همان تعقیب منافع ملی خارج از قلمرو عرف
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است كه ممكن است بهصورت زير انجام شود:
الف -اعمال نفوذ و دخالت در امور داخلی كشور مقابل
ب -تجاوز آشكار ،در صورت محقق نشدن مطامع سیاسی از فعالیتهای ديپلماتیک
ادامه دخالتها در امور داخلی كشور و دامن زدن به مسائل مختلف ممكن است جامعه را با بحاران
سیاسی مواجه نمايد .عوامل اصلی پديدآورنده بحران عبارتاند از:
 )1سیستم بینالمللی :منظور مجموعهای متشكل از بازيگران سیاسی هست.
 )5بازيگران سیاسی :دولتها و سازمانهای بینالمللی و گروههاای ساازمان يافتاه و تأریرگاذار در
رواب بینالملل هستند .عملكرد اين افراد به تنظیم جريان توزيع ارزشها باین سیساتمهايشاان
كمک میكند.
 )9رفتار بازيگران :يعنی هر بازيگر در كسب و حفظ منافع خود تالش میكند و به اين منظور هام
ارزانترين،كوتاهترين و سادهترين شیوه را برمیگزيند و هم بقا و استمرار منافع خود را در نظار
میگیرد .توسل به جنگ و رجوع به رفتار غیرعقاليی ،به معنای چشامپوشای از مناافع ملای و
امنیت كشور يا برگزيدن دشوارترين روش برای تأمین منافع ملی است.
 )4تغییر رفتار بازيگران :بروز هر كنش ممكن است نتیجه اتفاقی ساده يا اشتباه در محاسبات باشد،
انتخاب عمل بدون پیشبینی عكسالعملها ،تغییر در رفتار است .پیشبینی عكسالعملها برای
انتخاب عمل ،از ابزارهاای ضاروری دساتیابی باه مناافع ملای اسات .بناابراين هرگوناه اقادام
غیرعقاليی در رفتار سیاسی بازيگران و يا تحلیل اشتباه از وضعیت ممكان اسات جامعاه را باا
بحران سیاسی مواجه نمايد(جمراسی فراهانی.)41 -97 :1974 ،
تهديدات سیاسی فراملی ناشی از رفتار تجاوزكاراناه ديگار كشورهاسات ،عاواملی چاون ،تهااجم
نظامی ،مداخله نظامی آشكار ،توطئه يا دسیسه براندازی ،عملیات پنهان سیاسی ،استفاده از تبلیغاات
و نفوذ در راستای براندازی در اين زمینه هستند(روشندل .)197 :1974 ،عالوه بر آن در حوزههای
زير ممكن است تهديدات سیاسی صورت گیرد:
دخالت در امور داخلي کشور :اعمال نفوذ و دخالت در امور داخلای كشاورها اماروزه در غالاب
تهديد نرم انجام میگیرد .تهديد نرم ،تاالش برناماهريازی شاده بارای بهارهگیاری از قادرت نارم
(فرهنگ ،ديپلماسی ،سیاسات خاارجی ،فراينادهاای علمای و …) بارای اعماال نفاوذ مساتقیم و
غیرمستقیم در نظام باورها (سیاسی ،فرهنگی و …) يک كشور ،تحمیل اراده خاود بار او و ايجااد
تغییر در اركان سیاسی و اجتماعی آن با بهرهگیری از ابزارهای عملیات روانی ،رساانههاا ،نافرماانی
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مدنی ،ايجاد ناامنی و ناآرامی صورت میگیرد.
ایجاد اختم

میان کشورهای مساللمان :ترفناد ديگار كشاورهای بیگاناه ايجااد اخاتالف میاان

كشورهای مسلمان است.برای مثال بزرگنمائی تهديد نظامی ايران بارای كشاورهای منطقاه ،بارای
رودررو قرار دادن ايران با اين كشورها است.
اعمال مجازاتهای خصمانه و تحریمهای همهجانبه با هد

فروپاشي یا تغییر در رفتالار نظالام

سیاسي :بهعنوان میتوان به اقدامات آمريكا در مورد ايران اشاره كرد  .يكی از اهداف تحاريمهاای
اياالتمتحده و متحدانش در مقابله با ايران تغییر رفتار و جنگ اقتصادی است .در اين راستا داليلی
چون :واداركردن ايران به كنار گذاشتن سیاست های ناخوشايند در برابر آمريكا ،مجازات ايران برای
اتخاذ سیاستهای غیرقابل قبول ،ابراز مراتب مخالفت نمادين با ايران بهمنظور جلب نظر گروههای
طرفدار اسرايیل به عمده داليل اتخاذ و اعمال تحريم از سوی آمريكا و متحدانش ،علیه جمهاوری
اسالمی واقع شده است(هرسنی.)51 :1932،
تفرقه افكني با هد

ایجاد اختم

و درگیری میان شیعه و سني :يكای از راهكارهاا در حاوزه

فراملی بهرهبرداری از وجود تناوع قاومی و قبیلاهای در كشاورهای مسالمان بارای دامان زدن باه
اختالفات فرقهای و مذهبی،با استفاده از جنگ روانی در فضای مجازی و رساانهای اسات .در ايان
روش با تشديد اختالفات فرقهای ،زمینههای همگرايای جهاان اساالم ،باه عاواملی بارای تفرقاه و
جدايی تبديل میگردد .كه نمونه بارز آن وجود درگیاریهاای قاومی و مذهبی(شایعه و سانی) در
كشورهای مسلمان همچون افغانستان،عراق و پاكستان است كه تا در ايجاد شكاف میان كشاورهای
اسالمی تأریرگذار بوده است .يا طرح موضوع ساختگی و بیاسا

" هالل شیعی" برای دامان زدن

به اختالفهای كشورهای اسالمی در همین راستا هست.در حاالی كاه هماه مسالمانان جهاان ،در
اصول با يكديگر اشتراک عقیده داشته و به خدای واحد ،پیامبر واحد ،كتااب واحاد و قبلاه واحاد
اعتقاد دارند(پاک آيین.)5 :1913،
دامن زدن به اختمفات و مناقشات مرزی بین دو کشالور :دامان زدن باه اختالفاات مارزی باین
كشورهای اسالم ،از طريق جنگ نرم برای افزايش زمینههای اختالف بین كشورهای اسالمی نیز در
همین چارچوب قابل طرح اسات .مصاداق باارز آن طارح ادعاهاای واهای مسائولین اماارات در
خصوص جزاير سهگانه ايران است كه هر بار به تحريک ديگر كشورها مطرح میگردد.
حمایت از احزاب و گروههای سیاسي مخالف برای ضربه زدن به نظام :دشمنان اسالم و انقالب

 011فصلنامه امنیت ملي ،سال هفتم ،شماره بیست و پنجم ،پاییز 6931



اسالمی ايران از ابتدای شكلگیری نظام دينی در اين سرزمین ،قسم ياد كردهاند به هر طريق ممكن
ريشه نظام را بخشكاند و با شگردهای گوناگون جهت نیل به اهداف خود دست به اقدامات بسایار
پیچیده و خطرناكی زدهاند كه يكی از آن شگردهای مبارزاتی تشكیل احزاب متعدد قومی– ماذهبی
برای دامن زدن به اختالفات ،تقويت حس ناسیونالیستی اقوام و تجزيهطلبی به بهانه تشكیل كشاور
مستقل بر اسا

زبان واحد هست.از جمله اين احزاب گروهک منافقین ،گروهک پژاک ،گروههای

سلطنتطلب و گروههای چپی میباشند كه در حال حاضر با حمايت رژيم صهیونیستی ،آمريكاا و
برخی كشورهای اروپايی ضامن جماعآوری اطالعاات ،بارای انجاام عملیااتهاای تروريساتی و
خرابكارانه در ايران فعالیت میكنند.
نخبه پروری با رویكرد نفالو در داخالل نظالام :حمايات و پارورش نخبگاان سیاسای همچاون
نويسندگان،شعرا و هنرمندان،با هدف استفاده از آنها بهعنوان عناصر نفوذی بارای تأریرگاذاری بار
انديشه ها و ايجاد اختالف صورت میگیرد .اين قبیل نخبگان نفوذی،نخست از طريق رسانههاا در
قالب برگزاری مصاحبه و مناظره به عنوان چهره های انديشمند و محبوب معرفی شده و سپس افكار
و انديشه های خاص آنان در جهت اهداف غرب در میان مردم اشااعه مای ياباد.در مقااطعی بارای
مقاصد خاص،به اين افراد جوايز مطارح در عرصاه انديشاه و هنر،نظیار نوبال و اساكار هام داده
میشود .قدرتهای بزرگ با اشاعه تفكرات اين افراد از طريق شبكههای ارتباطی كوشش مایكنناد
تا انديشهها و آداب خود را در ديگر جوامع نیز رواج داده و فرهنگ ملل مسلمان و بهطاور خااص
موضوع وحدت اسالمی را متأرر نمايند.
کاهش تأثیرات بینالمللي :قدرت سیاسی همچون ساير ابعااد قادرت ملای ،محادود باه حاوزه
داخلی نیست و میزان آن به كیفیت و كمیت تأریرات خارجی و باینالمللای نیاز ارتبااط دارد .لاذا
میزان قدرت يک واحد با میزان تأریر و ارر آن نسبت به ساير قادرتهاا ارتبااط تاام دارد مصااديق
كاهش تأریرات بینالمللی آن عبارت است از:
 -1پايین بودن تعداد و سطح نمايندگیهای رسمی
 -5عدم حضور يا محدود كردن حضور در مراجع تصمیمساز بینالمللی.
 -9تعارض با روندهای بینالمللی :اگرچه در يک رابطه متقابل ،قدرت روندهای بینالمللی نیاز
تحت تأریر قدرت كشور معارض قرار میگیرد اماا باا فارض تفااوت جادی دو ساطح از
قدرت و مقاومت بهطور طبیعی مگر در شراي
میپذيرد (ره پیک.)197-196 :1973 ،

استثنايی كشور معارضه تاأریرات بیشاتری را
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تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق :در اهمیت برآورد اطالعاات باهعناوان اماری مهام و ضاروری در
برآورد و تحلیل تهديدات سیاسی ،میتوان گفت ،برآورد اعالم وضعیتی است كه صحنه نبرد خودی
با دشمن را ترسیم كارده و وضاعیت خاودی و نیروهاای مخاالف ،نیازمنادی نیاروهاای خاودی و
چگونگی تأمین آنها و راهكارهای مقابله با تهديدات را مشخص مینمايد و متعاقب آن بخشهاای
اقدام كننده بر مبنای برآورد انجام شده ،اقدامات تاكتیكی و تكنیكی خود را به مورد اجرا میگذارند.
در اين رابطه برآورد از طريق شناخت عوامل تهديدگر و تحلیل عملكرد او در شاراي اضاطراری و
عادی متناسب با شراي موجود ،میتواند وضعیت را با ترسیم آنچه اتفاق خواهاد افتااد و محتمال-
ترين تصمیمهای پیشروی عوامل تهديد كننده ،برای اعمال تهدياد را باا تعیاین اولويات ،باه نظار
تصمیم گیران رسانده و راهكارهای مقابلهای را نیز به ترتیب اهمیت پیشنهاد نمايد .همچناین ضامن
شناسايی مراحل شكلگیاری تهدياد ،باا تحلیال و درک درسات باازيگران از آن ،شاراي را بارای
تصمیمگیری مطلوب فراهم نمايد .از اين رو ،با مطالعات صورت گرفته در اين تحقیاق ،ارزشهاای
مهم و قابل احترام ،معادله قدرت بین دو طرف و درک بازيگران سه عامال در شاكلگیاری تهدياد
مهم بوده ،كه هر يک از آنها به نوبه خود میتواند در كاهش و يا افزايش آن نقشآفرينی نمايند كاه
در اين میان تهديد سیاسی يكی از مهمترين تهديداتی است كه ربات حكومت را متزلازل و زمیناه را
برای برهم زدن بافت سیاسی دولت و شراي فروپاشی نظام فراهم میآورد .با بررسی انجاام شاده و
مطالعه منابع موجود در حوزه تهديد شناسی و مسائل سیاسی و نظرخاواهی از جامعاه آمااری و باا
استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،مشخص شد كه عوامل اصالی باروز تهديادات سیاسای
ناشی از عدم برآورد بهموقع پديدههای اجتماعی بالقوه در جامعه است ،با اين توضیح كاه پديادههاا
بهخودیخود ،برای جامعه مشكلساز نیستند ،ولی بهمرور زمان در صورت برخوردهای نامناساب باا
آنها و تأمین نشدن نیازهای منطقی ،ممكن است از حالت بالقوه خاارجشاده و باهصاورت بالفعال
مش كالتی برای جامعاه و نظاام سیاسای باه باار آورناد و در ايان ارناا ماورد توجاه ساودجويان و
فرصتطلبان سیاسی و اجتماعی قرار گیرند و فرايند سیاسی و امنیتی شادن را طای نمايناد .در ايان
صورت اگر برآورد صحیح از آسیبها و تهديدات بالقوه در جامعه صورت بگیرد و پديدهها قبال از
تبديل شدن به شراي آسیبزا و تهديد ،مورد شناسايی و تحلیل قرار گیرند ،میتواند بهعناوان ياک
فرصت برای كنترل و مهار آسیبها و تهديدات سیاسی مورد استفاده قرار بگیرناد و در نهايات باه
ارتقای امنیت ملی منجر شوند .در همین راستا بر اسا

نظرسنجی از نخبگاان و صااحبنظاران در
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اين حوزه ،پديدههای اجتماعی به جهت تبديل شدن به تهديد سیاسی در دو ساطح ملای و فراملای
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد كه اگر در سطح ملای آسایبهاا و نقااط ضاعف باهموقاع
شناسايی شوند نسبت به تقويت آنها اقدام و ضعفها باه قاوت تباديل خواهناد شاد و در ساطح
فراملی هم اگر تهديدات بهموقع برآورد شوند بهعنوان يک فرصات بارای مقابلاه باا آنهاا اساتفاده
خواهد شد.
روايی و پايايی پرسشنامه ساخته شده به آزمون گذاشته شده و آلفای كرونباخ به دسات آماده برابار
 .14بوده است .شاخصههای آماری و توصیفی پاسخدهندگان به شرح جادول زيار باوده اسات؛ در
سطح ملی تعداد  12شاخص و در سطح فراملی تعداد  12شاخص باهعناوان پديادههاای اجتمااعی
مورد آزمون قرار گرفته است.
جدول شماره -1شاخصهای آماری كار سابقه * مدرک تحصیلی* سن پاسخدهندگان
Total

مدرک تحصیلی
دكتری

فوقلیسانس

2

1

1

2

1

1

5

1

4

5

1

4

سابقه كار
سن

29-33

10-14

Total
34-38

سن

20-24

Total

4

2

2

up 38

سن

4
2
5
4
11

2
1
1
2
4

2
1
4
2
7

Total
29-33
34-38
up 38
Total

up 24

سن

Total
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11
0
3.9191
4.0000

كودتا

براندازی-

11
0
4.2727
4.0000

شرارت

آشوب و

شورش و

شكلگیری

11
0
3.7273
4.0000

بینالمللی

كاهش تأریرات

طرح يا اقدام

سیاسی-

قتلهای

ترور و

11
0
4.0909
4.0000

كشور

جلوه دادن

بهمنظور امنیتی

تالش تبلیغاتی

11
0
4.4545
4.0000

اداری

سیاسی،

نرخ فساد

باال بودن

11
0
3.3636
3.0000

اطراف كشور

نظامی در

پايگاههای

گسترش

11
0
3.6364
4.0000

مخالف

11
0
3.8182
4.0000

كشور

مرزی بین دو

اختالفات

دامن زدن به

11
0
3.8182
4.0000

تفرقهافكنی

11
0
4.0000
4.0000

همهجانبه

تحريمهای

11
0
4.2727
4.0000

امنیت

اجتماعی و

رروت ،شأن

نامناسب

توزيع

11
0
4.0000
4.0000

قومی

11
0
3.9091
4.0000

رهبران

هويتهای

تعارض بین

بین مردم و

ايجاد شكاف

11
0
3.3636
3.0000

درباره مسائل

اختالفنظر

11
0
4.8182
5.0000

قومیتها

اقوام و

نارضايتی

11
0
4.4545
4.0000

11
0
4.9091
5.0000

نارضايتی
سیاسی

اجتماعی،

شكافهای

11
0
4.0000
4.0000

كشور

امور داخلی

بیگانگان در

دخالت

افزايش

افزايش

11
0
3.5455
4.0000

مسلمان

میان كشورهای

ايجاد اختالف

جدول شماره -3شاخصهای آماری مؤلفههای پدیدههای اجتماعی در سطح ملی

11
0
3.5455
4.0000

نخبه پروری

سیاسی

گروههای

احزاب و

حمايت از

جدول شماره -2شاخصهای آماری مؤلفههای پدیدههای اجتماعی در سطح فراملی

N Valid
Missing
میانگین میانه

میانه

N Valid
Missin
g
میانگین
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مدل پیشنهادی بر اسا



يافتههای تحقیق و تحلیل محتوای انجامشده به شرح باال هست:

مراحل برآورد:

 شناسايی« :شناسايی» فرآيند دستيابی ،تحلیل و معنابخشی «اطالعات» را شاامل مایشاود و
باعث میشود تا عواملی كه عدم تعادل در سیستم به وجود میآورناد شناساايی شاوند .ايان
اقدامات بعد از عبور از سه صافی؛ ارزيابی اطالعات بهمنظور جداسازی اطالعاات نادرسات،
دستهبندی اطالعات بهمنظور آسانسازی كاربری و درک معنای آنها و تحلیل اطالعات برای
نفوذ به درون آنها و كشف معانی واقعیشان ،در نهايت اگر «تهديدآمیز باودن» آنهاا تأيیاد
گردد و در آن صورت ،مرحله «شناسايی» با اطالق عنوان رسمی «تهدياد» بار آن پدياده ،باه
انجام میرسد.
 تحلیل و تعیین حجم تهديد :موضوع آن «شناخت كلی» ابعاد و وجوه «تهديد» اسات و شاامل
فرآيند شناخت «حجم تهديد» است كه (حداقل) هشت بعد زير را شامل میشود:
 حجم ساختاری تهديد (شناسايی و تجزيه و تحلیل شبكه ارتباطات تهديد)،
 حجم تاريخی تهديد (از طريق پیوند زدن بین «تهديد» در زمان حال با تحاوالت تااريخی
در گذشته)،
 حجم هنجاری تهديد(تأریر هنجارها بر عمق و گسترده تهديدات)،
 حجم زمانی تهديد (بررسی ارتباط تهديد «حال» با ظرف زمانی آينده تا زمان وقاوع آن در
آينده قابل حد

زدن باشد)،

 حجم قدرت تهديد (از حیث منابع نرمافزاری و سختافزاری در سطح داخلی و خاارجی
و قدرت درونی و بیرونی)،
 حجم رفتاری تهديد (تعیین حجم رفتاری و ضواب و قواعد تهديد و توجه به ناوع رفتاار
تهديد)،
 حجم آرار و پیامدها تهديد (بررسی آرار تهديد در كوتاه و بلندمدت از نظر زمان و گساتره
مكانی)
 تعداد بازيگران تهديد (از طريق شناسايی تعداد نفرات شركت كننده در تهديد)

 سنجش تهديد:

 تجزيه تهديد و سنجش موردی ابعاد تهديد با بررسی ابعاد هشتگانه تهديد؛
 تركیب تهديد و سنجش كلیت حجم تهديد؛
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 طراحی و اجرا:
طرحهايی كه امكان اجرايی شدن سختافزاری و نرمافزاری الزم برای آن وجود داشته باشد.
 كنترل و نظارت:

در اين مرحله آرار و نتايج حاصل از اقدامات ،مورد بررسی و ارزيابی قرار میگیرد و در صورت
محقق نشدن اهداف و برنامهها ،اقدامات اصالحی صورت میگیرد.
بر اين اسا  ،در صورت برآورد صحیح و بهموقع ،از تبديل شدن پديدهها به تهديد جلوگیری و در
صورت بروز تهديد اقدامات كنترلی بر روی آنها اهمال شده و قبل از اينكه ،سیستم را با عدم تعال
مواجه كند،تهديد مهار و اقدامات مقابلهای شكل میگیرد.
تهديدات با توجه به موارد فوق برآورد میشوند .برابر بررسیهای انجام شده هار پديادهای ممكان
است در ارر بیتوجهی مردم و مسئولین به تهديد تبديل شود .در ايان میاان تهديادات سیاسای هام
شامل اين فرايند بوده و ممكن است در دو سطح ملی و فراملی باه شارح زيار شاكل گیارد كاه در
صورت كنترل و مهار ،هر يک از پديادههاای زيار ،مایتوانناد باهعناوان ياک فرصات در ارتقاای
مشروعیت و اقتدار در همه حوزههای امنیتی از جمله در حوزه سیاسی نظام نقشآفرينی نمايند:
پديدههای سیاسی در سطح ملی(داخلی)






وجود نارضايتی در بین مردم
افزايش شكافهای اجتماعی  ،سیاسی و ...
فاصله گرفتن اقوام و قومیتها از حكومت
اختالفنظر درباره مسائل مختلف جامعه در بین مسئولین
ايجاد شكاف بین مردم و رهبران



تعارض بین هويتهای قومی



توزيع نامناسب رروت ،شأن اجتماعی و ..در جامعه



باال بودن نرخ فساد سیاسی ،اداری



شكلگیری اعتراض و انتقاد نسبت به عملكرد مسئولین



بیرباتی سیاسی



وجود اختناق ،ظلم ،ناشی از وجود شورشها و بحرانهای سخت



ضعف در اداره حكومت و عدم مقبولیت و مشروعیت دولت
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توزيع نابرابر

پديدههای سیاسی سطح فراملی(بینالمللی)


دخالت بیگانگان در امور داخلی



اختالف میان كشورهای مسلمان



ايجاد تحريمهای همهجانبه



تفرقهافكنی در بین مردم با اهداف پیشبینی شده



دامن زدن به اختالفات مرزی بین دو كشور



حمايت از احزاب و گروههای سیاسی مخالف



نخبه پروری با هدف بهرهبرداری در آينده




گسترش پايگاههای نظامی در اطراف كشور
كاهش تأریرات بینالمللی



تالش تبلیغاتی بهمنظور امنیتی جلوه دادن كشور



تجاوز آشكار

شواهد نشان میدهد شناخت بهموقع و آسیبشناسی دقیق وضعیت موجود میتواناد در پیشاگیری
از حوادث ناگوار مثرر باشد .در اين میان برآورد و شناسايی پديادههاای باالقوه و انجاام اقادامات
مناسب میتواند تهديدات اجتماعی ،سیاسی را به فرصت تبديل و دولتهاا ضامن كنتارل و مهاار
پديدههای آسیبزا ،از آنها بهعنوان نكته قوت در اداره حكومت و تعامل با دنیای بیرونی باه نحاو
مطلوب استفاده نمايند.
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مدل چگونگی تبدیل پدیدههای اجتماعی به تهدید سیاسی
سطح ملی
عوامل به وجود آمدن تهدید

سطح فراملی

نتایج احتمالی

سیاسی

عوامل به وجود آمدن تهدید
سیاسی

افزايش نارضايتی

افزايش بیرباتی سیاسی

دخالت بیگانگان در امور

افزايش شكافهای

فعالسازی احزاب و

داخلی كشور

اجتماعی  ،سیاسی.

گروهها

ايجاد اختالف میان

نارضايتی اقوام و قومیتها

تالش برای تجزيهطلبی

كشورهای مسلمان

جناحبندی و ضعف

تحريمهای همهجانبه

اختالفنظر درباره مسائل

انسجام ملی ،سیاسی و ...

ايجاد شكاف بین مردم و

كاهش يا فقدان

رهبران

مشروعیت

تعارض بین هويتهای
قومی
توزيع نامناسب رروت ،شأن
اجتماعی و امنیت و..
باال بودن نرخ فساد سیاسی،
اداری

كاهش يا فقدان هويت
كاهش يا فقدان توزيع
كاهش نفوذ حاكمیت

شكلگیری شورش و

كمبود توان سیاست

آشوب -شرارت

سازی

ترور و قتلهای سیاسی-

افزايش نرخ رفتارهای

طرح يا اقدام براندازی -

خشونتآمیز

كودتا

در صورت عدم

برآورد و شناسايی

برآورد و شناسايی

به موقع

ضعف

نتایج احتمالی

تالش برای ايجاد تغییر

رويارويی كشورها با يكديگر
باهدف تغییر در رفتار نظام
سیاسی

تفرقهافكنی

اختالف و درگیری میان
شیعه و سنی

دامن زدن به اختالفات
مرزی بین دو كشور

افزايش تنش در منطقه و
توجیه حضور ابرقدرتها

حمايت از احزاب و

دامن زدن به اختالفات

گروههای سیاسی مخالف

داخلی

نخبه پروری

با رويكرد نفوذ در داخل
نظام

گسترش پايگاههای نظامی

ايجاد رعب و وحشت

در اطراف كشور
كاهش تأریرات بینالمللی

ممانعت از ايفای نقش در
عرصه

تالش تبلیغاتی بهمنظور

ممانعت از جذب

امنیتی جلوه دادن كشور

سرمايههای خارجی

در صورت عدم

برآورد و شناسايی

برآورد و شناسايی

به موقع

قوت
تهديد

فرصت
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نتیجه گیری و پیشنهادها :تهديدات سیاسی تركیبی از تهديدات و فرصاتهاا هساتند؛ يعنای ياک
پديده اجتماعی در مقتضیات زمانی و مكانی ممكن است تحول پیداكرده و بهصورت فرصت و ياا
تهديد تجلی نمايد .بر اين اسا

هر پديده سیاسی در ابتدا بهصاورت پدياده اجتمااعی اسات كاه

ممكن است بهصورت امنیتی يا غیرامنیتی ظهور نمايد .چهبسا حساسیت بیش از حد بار روی ياک
پديده ،آن را يک تهديد جدی تلقی نمايد و مديريت صحیح مديران نیز میتواند يک پدياده را باه
حوزه غیرامنیتی هدايت نموده و آن را به فرصت تبديل نمايد.
برای نمونه ،تهديد در حوزههای هويت ،مشروعیت ،مشاركت ،نفوذ ،توزيع از مهامتارين ماواردی
هستند كه ممكن است يک نظام سیاسی را درگیر نمايد .قدرت های بزرگ تالش دارند باا حضاور
مستقیم و غیرمستقیم خود در كشورها و ورود در سیستمهای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و فرهنگای،
حكومتها را به اشغال سیاسی درآورند و در صورت عدم موفقیات ،از شایوههاای مختلاف بارای
تضعیف و ضربه زدن به نظام حاكم استفاده كنند و برای تحقق اين اقدام در سطح ملی و فراملی از
طريق اپوزيسیون و جريانات معارض به بهانه ايجاد دموكراسی و با فريب افكار انجام میدهناد .در
شراي فعلی قدرتهای خارجی و گروههای مختلف برای ايجاد تغییر ،رويكرد تهديادات سیاسای
در غالب تهديدات نرم را بهعنوان بهترين مدل و شیوه مثرر در رسیدن به اهداف انتخاب نمودهاند.
بر اسا

همین راهبرد با سیاه نمايی از وضعیت موجاود و ايجااد نارضاايتی ،هادايت و ماديريت

اپوزيسیون مخالف در داخل و خارج و حمايت از به صاحنه آمادن تماام مخاالفین و معانادين باا
استفاده عملیات روانی ،نبرد رسانهای و فضای ساايبری ،ايجااد نافرماانی مادنی ،تحرياک اقاوام و
قومیتها درصدد ايجاد ناامنی ،بحران و دامن زدن به اغتشاشات تا مرحله فروپاشی نظاام سیاسای،
در كشور وارد صحنه میشوند .نتايج تحصیل شده حااكی اسات كاه هار تهديادی دارای بساتری
اجتماعی در گذشته و هويتهای نامحسو

در درون جامعه است كه در صاورت درک صاحیح و

مديريت آن میتوان با هزينهای ناچیز به نتايج كاربردی در خصاوص تاأمین مناافع باازيگر دسات
يافت و پديده سیاسی را كه تركیبی از تهديد و فرصت است را باه فرصات تباديل نماود .بارآورد
تهديد باعث میشود كه دولتها در مواجهاه باا تهدياد ،اقاداماتی را از جملاه؛ شناساايی تهدياد،
تحلیل تهديد ،سنجش تهديد ،طراحی الگوی مناسب برای مواجهه با تهديد ،كنترل و مهار تهدياد
را ،طراحی و به اجرا گاذارد .ايان فعالیاتهاا باا هادف تشاخیص قابلیاتهاا ،محادوديتهاا و
آسیبپذيریها ،نیات(راهكارها) و محتملترين راهكارهای عوامل تهديدگر صورت میگیرد.
بنابراين با توجه به اين موارد ،تنها با انجام برآورد صحیح از شراي میتوان آسیبها و تهديادها را
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شناسايی و تحلیل درست بهموقع ارائه نمود و در ادامه راهكارهای مناسب بارای كنتارل و مهاار را
انتخاب كرد ،در اين شراي میتوان از تبديل پديدههای اجتماعی آسایبزا باه تهديادهای سیاسای
جلوگیری كرد و در صورت فراهم بودن شراي الزم آنها را باه فرصات تباديل نماود .در چناین
شرايطی زمینه برای ارتقای امنیت ملی فراهم خواهد آمد بديهی است در صورت عادم تشاخیص،
پديدههای فوق بهعنوان تهديد جدی برای نظام سیاسی تلقی شده و حیاات آن را باا خطار مواجاه
میكند.
وقتیكه تهديد وارد حوزه سیاسی شد فرصت در اين حالت بسیار كم بوده و مديران بالفاصله باياد
به آن رسیدگی كنند و از ورود آن به حوزه امنیتی جلوگیری نمايند .در صورت ورود به اين حاوزه
هزينه بهشدت افزايش يافته و پديدهای كه در قالب تهديد مطرح است به بحران تبديل میشود .لذا
پیشنهادهای زير در دو سطح ملی و فراملی مطرح میگردد كه در صورت انجام باهموقاع از وقاوع
تهديد بهصورت بالفعل جلوگیری به عمل خواهد آمد
الف -در سطح ملی(داخلی)
 -1آسیبشناسی اجتماعی و تاالش بارای حال معضاالت اجتمااعی ،سیاسای ،اقتصاادی و
فرهنگی
 -5تالش برای توسعه سیاسی از طريق انتخاب دولت پاسخگو و خدمت گذار بارای تحقاق
وحدت ملی ،منافع ملی ،امنیت ملی و اهداف ملی
 -9ايجاد اجماع در بین نخبگان سیاسی و شاركت ماردم در هماه مساائل مارتب باا تعیاین
سرنوشت آنها
 -4تالش برای فراهم آوردن خويشتنداری در جناحهای سیاسی در مقابل رقبا بارای ايجااد
فضای تعامل در جامعه.
 -1شناخت نقاط روانی و اختالف برانگیز؛ و تالش برای ايجاد وحدت بین شیعه و سانی و
جلوگیری از ايجاد تفرقه و عوامل زمینهساز آن.
 -6پشتیبانی دولت از احزاب شناسنامهدار ،برای جلوگیری از رجوع آنها به خارج از كشور.
 -7تالش دولت برای قرار گرفتن نخبگان وفادار به نظام در رأ

احزاب.

 -1تالش برای ايجاد اتحاد ملی
 -3عدم قابلیت و كارايی فرايندهای خشونتآمیز(ارادهگرايی سیاسی آمرانه).
 -12استفاده بهینه از ظرفیتهای فرهنگی و هنری.
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 -11ارتقاء منزلت و جايگاه حقوقی و اجتماعی.
 -15جهتدهی به انگیزههای اجتماعی از گرايش بهسوی خاساتگاههاای انگیزشای ماادی باه
خاستگاههای دينی.
 -19تقويت وجوه مثبت فرهنگ ملی و قومی در جهت همسويی آن با فرهنگ دينی
 -14حمايت از خرده فرهنگها و پاسداشت آداب و رسوم و اقوام مختلف.
ب -در سطح فراملی(بینالمللی)
 -1ايجاد سیستم بازدارندگی بهگونهای كه برای رسیدن به هدف ،در رفتار طرف مقابال نفاوذ
كرده و برای حل مسائل خود از شیوههای غیرنظامی استفاده نمايد.
 -5برقراری رواب حسنه با كشورهای اسالمی و انعقاد پیمانهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی.
 -9ايجاد نهاد فراملی همانند خاورمیانه اسالمی با ايجاد وحادت در ايان كشاورها باا هادف
انسجام اسالمی و همگرايی بینالمللی
 -4حذف رواديد در كشورهای اسالمی منطقه و امكان تردد آزاد مردم در اين كشورها.
 -1پیگیری برای خلع سالح و كنترل تسلیحات در منطقه.
 -6تأمین اقتدار سیاسی و ارتقای منافع ملی از طريق ديپلماسی و مذاكره (در اين وضاعیت باا
پیشبرد برنامهها در سیاست خارجی از تنش میان دو بازيگر يا دو كشور بايد جلوگیری كرد)
 -7بهكارگیری همه امكانات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی كشور برای خنثی نمودن و ياا كام
ارر نمودن اقدامات سیاسی و محدوديتهای اعالم شده از سوی كشورهای غربی.

 برآورد تهديدات سیاسی با رويكرد كنترل و مهار و نقش آن در ارتقای امنیت ملی

011

منابع:
 -1آيتا خامنهای( ،)1931سایت والیت.
 -5آيتا خامنهای ( )1939مفهوم شناسي و فرآیند مقابله با تهدیالد نالرم (ريشاهياابی در
مورد فتنه)...سايت واليت.
 -9ابو فايرابند و روزالیند فايرابناد( )1973خشونت سیاسي و ثبات سیاسي ،ترجماه اصاغر
افتخاری ،تهران ،نشر سفیر.
 -4ادوارد آذر ،چونگ ا اينمون ،ابعاد نرمافزاری امنیت ملي :مشروعیت ،انسجام و ظرفیت
سیاسی ،ترجمه گروه امنیت ملی ،مجله سیاست دفاعی ،شماره .55
 -1اسكندری ،حمید ( ،)1932دانستنيهای پدافند غیرعامل ،تهران ،بوستان حمید.
 -6اسماعیلی ،محسن( )1931برآورد تهدیدات ،تهران
 -7اشنايدر ،كريگ.آ( )1911امنیت و راهبرد در جهان معاصر ،ترجمه اكبر عسگری صدر و
فرشاد امیری ،تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی.
 -1افتخاری ،اصغر( )1912رویكردها و نظریهها ،تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی.
 -3افتخاری،اصاغر ( )1911کالبدشكافي تهدیالد ،تهاران ،دانشاگاه اماام حساین(ع) ،مركاز
مطالعات دفاعی و امنیت ملی.
 -12افتخاری ،اصغر( )1916شاخصهای سنجش تهدید ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال پانجم،
شماره هجدهم.
 -11افتخاری ،اصغر (« )1932برآورد تهدید؛ رویكردی نظالام واره» ،تهاران ،دانشاگاه عاالی
دفاع ملی.
 -15الوانی ،سیدمهدی( ،)1911مدیریت عمومي ،تهران ،سمت.
 -19امیرخانی ،كاوه -بابايی ،اكبر -كريمی مله ،علی « .1913تهدیدات سیاسي امنیت ملي از
دیدگاه امام خمیني (ره)» تهران ،فصلنامه مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -14اعظمی ،هادی -دبیری ،علی اكبار « .1932تحلیل عناصر تهدیالد سیاسالي– امنیتالي در
نظام تقسیمات کشوری ایران»  ،مشهد ،دانشگاه مشهد
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 -11بوزان ،باری ( .)1971مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه ناشر ،تهران ،پژوهشكده مطالعات
راهبردی.
 -61پاک آيین ،محسن( )1913جنگ نرم ،فن مقابله با تقریب مذاهب اسممي
htt//mosenpak .blogfa.com/rss. -17
 -11جمراسی فراهانی ،علیاصغر( )1974بررسي مفاهیم نظری امنیالت ملالي ،تهاران ،مركاز
آموزش مديريت دولتی.
 -13ديويد ساندرز( )1912الگوهای بيثباتي سیاسي ،ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردی،
تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی.
 -52رضايی ،اسدا ()1916کالبدشناسي احزاب سیاسي ،تهران ،عامه.
 -51روشندل ،جلیل ( )1974امنیت ملي و نظام بینالملل ،تهران ،همت.
 -55ره پیک ،سیامک()1973مدیریت تحوالت اجتماعي و امنیالت ملالي ،مجموعاه مقااالت
همايش تغییر و تحوالت فرهنگای– اجتمااعی و امنیات ملای ،دانشاگاه تهاران و مركاز
بررسیهای استراتژيک.
 -59زارعی متین ،حسن ( ،)1912مبالاني سالازمان و مالدیریت (رويكارد اقتضاايی) ،تهاران،
دانشگاه تهران.
 -54زندی ،ابراهیم( )1911برانالدازی و ضالد برانالدازی ،معاونات پاژوهش دانشاكده اماام
باقر(علیهالسالم).
 -51سلیمی بنی ،صادق( ،)1917قوتها و ضعفها  ،فرصتها و تهدیدات سیاسالي نظالام
جمهوری اسممي در سالهای پایاني دهه سوم انقمب ،همايش ملی سی سال انقاالب
اسالمی؛ دستاوردها ،آسیبها و فرصتها ،تهران ،دانشگاه شريف،
 -56صنیعی ،محمدحسین ( ،)1932فراینالد تهدیالد شناسالي ،تهاران ،پژوهشاكده مطالعاات
كاربردی فارابی.
 -57عبدا خانی ،علی( « )1916مدیریت ادراک تهدیدات امنیتي» ،فصلنامه راهبارد دفااعی،
سال پنجم ،شماره هجدهم.
 -51غرياق زندی،داود(.)1911راهبردهالای امنیتالي ایالاالت متحالده در خاورمیاناله ،تهاران،
پژوهشكده مطالعات راهبردی.
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 -53كامل السعید ،مصطفی( .)1919مشروعیت و امنیت در کشالورهای عربالي ،پژوهشاكده
مطالعات.
 -92كالینز،جانام ( .)1961استراتژی بزرگ (اصول و رویالههالا) ،ترجماه كاوروش باينادر،
تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
 -91كنعانی مقدم ،حسین( )1913سیری در تاریخ سیاسي احزاب در ایران و جهان ،تهاران،
فاران.
 -95گروه مطالعات امنیت()1917تهدیدات قدرت ملي،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.
 -99گزارش تحقیقاتی( )1911مفهوم شناسي امنیت(شرحي بالر تهدیالدات امنیتالي)،تهاران،
پژوهشكده مطالعات راهبردی.
 -94گزارش تحقیقاتی()1911تهدید نرم ،تهران ،دانشگاه عالی دفاع ملی.
 -91گزارش كاربردی() 1911پژوهشكده مطالعاتی راهبردی.
 -96ماندل ،رابرت( )1973چهره متغیر امنیت ملي ،تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی.
 -97مراديان ،محسن(.)1911ابعاد و مظاهر تهدیدات،چاپ اول،تهران ،مركاز آماوزش شاهید
صیاد شیرازی.
 -91موحدی نیا ،جعفر( )1916اصول و مباني پدافند غیرعامل ،تهران ،دانشگاه صنعتی مالک
اشتر.
 -93نباتی ،عزت ا )1911( ...اصول و مباني پدافند غیرعامالل در امنیالت ملالي( ،)۹تهاران،
دانشكده علوم و فنون فارابی
 -42هااانتینگتون ،ساااموئل( )1972سالالامان سیاسالالي در جوامالالع دسالالتخوش دگرگالالوني،
ترجمه،محسن رالری،تهران ،نشر علم.
 -۸6هرسنی ،صالح الدين( )1932بررسی ابعاد تحریم ایاالت متحده آمریکا و غرب علیره ایرران
از منظر حقوق بین الملل
s.harsani.k@gmail.com

