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 :چكیده

را باه لحااظ    كشاورها  یملا  تیا است كه بدون در نظر گرفتن منباع آن، امن  یديتهد ،یاسیس ديتهد

مهام اسات و شاناخت     ایمخااطره  یاسا یس گرانيبااز  یبارا  دي. تهدسازدیمبا خطر مواجه  یاسیس

 یشناخت الزم اسات چگاونگ   نيا یدر اداره حكومت دارد. برا یموضوعات مرتب  با آن نقش مهم

باا   یاسا یس ديا بارآورد تهد  قیا تحق نيا . هدف انجام اردیقرار گ یمورد توجه و بررس ديبرآورد تهد

پاساخ داده   سثال نيبوده و در نظر است به ا یمل تیامن یكنترل و مهار و نقش آن در ارتقا كرديرو

 یرا بارا  یاقادامات كنترلا   تاوان یمو چگونه  ردیگیمچگونه صورت  یاسیس ديشود كه برآورد تهد

 یلا یتحل یفیباوده و از روش توصا   یكااربرد  قیتحق نيبكار گرفت؟ ا یمل تیامن یرتقامهار آن و ا

است  یشده حاك لیتحص جياست. نتا یاكتابخانهو  یدانیم صورتبه یآورجمعاستفاده شده و ابزار 

نامحسو  در درون جامعه است كه  یهاتيهودر گذشته و  یاجتماع یبستر یدارا یديكه هر تهد

در خصاوص   یكااربرد  جيباه نتاا   زینااچ  یانهيهزبا  توانیمآن  تيريو مد حیحدر صورت درک ص

و فرصت است را به فرصات   دياز تهد یبیركرا كه ت یاسیس دهيو پد افتيدست  گريمنافع باز تأمین

را از جملاه؛   یاقادامات  د،يدر مواجهه با تهد گريباز کيكه  شودیمباعث  دينمود. برآورد تهد ليتبد

 د،يا مواجهاه باا تهد   یمناساب بارا   یالگو یطراح  د،يسنجش تهد د،يتهد لید،  تحليتهد يیشناسا

باا   هاا تیفعال نيگذارد. ا اجراو به  یرا طراح شودیم یمل تیامن یمنجر به ارتقا كهآنكنترل و مهار 

 یكارهاا راه نيترمحتمل( و كارهاراه)اتی، نهایريپذبیآسو  هاتيمحدود، هاتیقابل صیهدف تشخ

 يیانجام شود و نقاط قوت و ضعف شناساا  یدرستبهو اگر برآورد  ردیگیمصورت  دگريتهد املعو

 .آوردیمفراهم  یلم تیامن یارتقا یرا برا نهیگردد، زم
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حیااتی   یهاا ارزشمناافع و   تهديد، عنصر يا وضعیتی است كه اهاداف،  در ادبیات سیاسی :مقدمه

يكرد، فقادان  ترين تعريف از تهديد، فقدان امنیت است.با اين روساده كشور را به خطر اندازد. يک

  .اسات  های حیاتی يک كشورو ارزشملی ، منافع ملی امنیت ملی عبارت از؛ به خطر افتادن اهداف

مختلفی بهاره گرفتناد كاه     یهاوهیشدر طول تاريخ كشورهای قوی برای سلطه بر ديگر كشورها از 

قتصاادی،  سیاسای، ا  یهاا روشبعاد از   یهاا دورهو قادرت نظاامی و در    زورباه در ابتدا با توسل 

 محاور  اب كشورهاعلیه  فرهنگی و ... برای اعمال فشار استفاده كردند. اين كشورها اقدامات خود را

باا هادف   و سیاسی و ناتوانی در برقراری امنیت داخلی  نظامچون ناكارآمدی قرار دادن مواردی هم

 .  ندينمایم متمركز در داخل اين كشورهازدايی مشروعیت

حمايات از نیروهاای مخاالف در خاارج كشاور و       در اماور سیاسای،   تلادخاقدامات  اين ازجمله

شكاف بین دولات و ملات باا اجارای اقادامات       منظوربهسیاسی وابسته در داخل، تالش  یهاگروه

گردانی مردم از نظام با هدف ايجاد تحركات اجتماعی و سیاسی روانی و تبلیغاتی و در نهايت روی

در . دهاد یمنظام را هدف قرار يک های ناامنی سیاسی، امنیت ملی الشچ عنوانبهزا است كه بحران

های جمعیت، قلمرو، حكومات و حاكمیات و   واحد سیاسی با مثلفه مثابهبهها الملل دولتنظام بین

شاوند. ايان واحادها هماواره باا تحاوالتی از داخال و خاارج         نظام ارزشی مشخص، شناخته مای 

 اند.مواجه

 هاا آنجب افزايش قدرت سیاسی و برخی موجب تضاعیف قادرت سیاسای    برخی از تحوالت مو 

شود. هر نظام سیاسی برای حفظ بقای خود، نیازمند ربات سیاسی و انسجام ملی است. افازايش  می

در ايجاد انساجام سیاسای و برخاورداری از     كشور های آنمشروعیت سیاسی يک كشور به توانايی

طبیعای در صاورتی    طاور بهبستگی دارد.  یافكار عمومزی سامندی و قدرت اقناعحمايت، رضايت

هاا و  كه دولتی نتواند قدرت سیاسی الزم را در حاوزه داخلای و خاارجی ايجااد كناد، باا بحاران       

 تهديدات مختلف سیاسی مواجه خواهد شد.

میازان اقتادار و هژماونی    با انجام اقدامات روانی تمام تالش خود را بارای دساتیابی باه      هادولت 

میازان تولیاد و   ، آمیز و حفظ هويت و يكپارچگی ملای یاسی، میزان انسجام و همزيستی مسالمتس

هاای مسال  در درون جامعاه و در عرصاه     به جريان انداختن گفتماان ، بازتولید هنجارهای سیاسی

 یدرستبهاگر اين تالش  .دارندیممصروف  المللی و برخورداری از مقبولیت و مشروعیت الزم بین

 هاا آن گرفتاار را برآورد نمايد، خیلی سريع های سیاسی بحراناز قبل نتواند كشوری م نگیرد و انجا
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 خواهد بود.ا مشكل مواجه ب ه و برای مقابلهشد

؛ تهديد سیاسی ممكن است هويت و منافع ملای ياک كشاور را از طرياق     اصلي این است مسئله 

طلاب،  هاای جادايی  ها، تقويت گروهفرهنگی و قومی بین گروه تالش برای گسترش جدايی هويت

سو و ... را های سیاسی همفكر، حمايت تبلیغاتی از گروهسیاسی هم یهاگروهحمايت از احزاب و 

، ماذهبی  های قومیبا خطر مواجه كند و در نهايت منجر به كاهش انسجام سیاسی، افزايش خواسته

بحران كارآمدی و ... شاود. از ايان   و تمايل به خودمختاری، تضعیف مرجعیت حكومت ملی، بروز 

مواجاه هساتند بارای جلاوگیری از      هاا آندر عرصه سیاسی با  هادولترو با توجه به تهديداتی كه 

شدن، بايد تدابیر الزم را اتخاذ نمايند و بتوانند قبل از بروز هر ناوعی از تهدياد اقادامات     ریگغافل

ف اين تحقیق اين است كه با توجه به تهديدات بايسته را در اين خصوص انجام دهند. بنابراين هد

تهديادات سیاسای را قبال از وقاوع در جامعاه بارآورد و        توانناد یما چگونه  هادولتاشاره شده، 

شناسايی نمايند و اقدامات مناسب را  با رويكرد كنترل و مهار انجام دهند تاا در نهايات منجار باه     

 ارتقای امنیت ملی گردد.

 قیق عبارت است از:بر این اساس اهمیت تح

امنیتی  اولاین اقادام در     –منظور تدوين راهبردهای سیاسی شناخت تهديدات سیاسی كشور به -1

 شود.یمروند پیشرفت كشور تلقی 

-های نظام در عرصه بینشناخت درست و منطقی تهديدات سیاسی موجب خواهد شد حركت -5

 ات پیش برود.شناخت تهديد بر یمبتندرست و  ای با شیوهالملل و منطقه

و  آوردیما مقابلاه را بارای تصامیم گیاران سیاسای فاراهم        تيدرنهاراهبردهای كنترل، مهار و  -9

 .كندیمجلوگیری  ريناپذجبرانبه يک حادره  هاآناز تبديل  موقعبه

 و ضرورت تحقیق در آن است که:

خاود را در كشاور    تا زمانی كه شناخت حاصل نگردد تدوين راهبردها اررگذاری مطلوب و بهینه -1

بار  اقتصاادی و علمای كشاور    ، یازهاای امنیتای  نراهبردها با در نظر گرفتن  اصوالًگذارد. ینم یجابه

 های هر حكومتی قابل اجراست.  پذيریوسوی تهديدات و آسیبسمت اسا 

ياک   بساا چاه شناساايی نشاوند،    موقاع به هادهيپددر صورتی كه اين امر به خوبی انجام نشود و  -5

يده به تهديد تبديل و در نهايت به بحران ختم شود كه در آن صورت هزينه كنترل و مقابله بارای  پد

 حفظ نظام چند برابر خواهد شد. 
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 تحقیق: یشناسروش

اين تحقیق از نوع كاربردی است زيرا محقق در پی آن است تا نتايج تحقیاق بكاار    نوع تحقیق: .1

 گرفته شود.

محقاق درصادد مطالعاه وضاعیت حاال باوده روش تحقیاق          با توجه باه اينكاه   روش تحقیق: .5

 تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. -توصیفی

از اسناد و مدارک و منابع موجاود   یریگبهرهجامعه آماری با : یریگنمونهجامعه آماری و روش  .9

، در اين تحقیق سعی شده پیرامون هر يک از متغیرهای مرباوط باه تهدياد    هستدر اين حوزه 

ماوارد مارتب  باا موضاوع، چگاونگی بارآورد        یبندجمعانجام شد و در نهايت با  یبردارشیف

 گرديد  ارائهتهديد سیاسی 

انجام شده است كاه اساناد و    یاكتابخانه صورتبه یآورجمعروش :  هاداده یآورجمعروش  .4

 گرديد. یآورجمعمدارک مرتب  با موضوع تحقیق 

از اساناد و مادارک صاورت     یباردار شیفاطالعات از طريق  یآورجمع: هادادهآوری گرد ابزار .1

 گرفته است.

نظر كارشناساان و متخصصاین امار در ايان      ديیتأروايی با   روايی و اعتبار ابزارهای گردآوری: .6

 حوزه تعیین گرديده است.

از روش تحلیال محتاوا و باا     یریا گبهاره با  هادادهتجزيه تحلیل : هادادهروش تجزيه و تحلیل  .7

 ياک  تحلیل محتوایم مدل، چگونگی برآورد تهديد سیاسی نشان داده شده است. در روش ترس

باه كاار    اطالعات یهایژگيوكه به صورت منظم و عینی به منظور تعیین  استروش استنباطی 

 و در نهايات بنادی  و طبقاه  یكدگاذار مانظم   صاورت بهشود. در اين روش، اطالعات برده می

 شوند.تجزيه و تحلیل می

اسات و بساته باه ذهنیات     « پارورده  تیا ذهن»هديد مفهومی كاامالً  ت دبیات و مبانی نظری تحقیق:ا

تعبیر شاود. از ساوی ديگار تهديادات در طاول زماان يكساان        « فرصت»تواند به متفاوت، حتی می

مانند بلكه در مقابل تحوالت جديد در نوع تهديد و تحوالت كشورها كه باعاث تغییار ماهیات    نمی

های متغیر معطوف به مفهاوم  شوند. يكی از جنبهگردد، دستخوش تغییر میهای آنان میپذيریآسیب

ای فرّار ساخته است، سرشت و ماهیت تهديدات امنیتی است. پرسش اساسای  تهديد كه از آن پديده

 اين است كه تهديدات امنیتی از كدام سرشت و ماهیت برخوردارند.  
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مبنا ممكن است از ياک ساو   قاعده و بیهای بیت كه جوابروسدشواری پاسخ به اين پرسش از آن

گیری ماديران امنیتای در صاورت    های امنیتی جامعه را باال ببرد يا از سوی ديگر، موجب غافلهزينه

ای گساترده  نظار اخاتالف كم گرفتن برخی تهديدها شود. بر سر ماهیت ياا سرشات تهديادها،    دست

با جنگ به معنی سنتی آن آغاز كارد كاه عباارت اسات از      حاكم است. تحلیل كلی تهديدات را بايد

 (.  72: 1961ها)كالینز، برخورد نظامی میان دولت

ای مهم برای بازيگران سیاسی است كه شناخت موضوعات مرتب  با آن نقاش مهمای   مخاطرهتهديد 

ی مورد توجه و بررسا تهديد رای اين شناخت الزم است چگونگی سنجش ب در اداره حكومت دارد.

بیشاتر   تهدياد  قابل ارزيابی است. هر چه دامنهتهديد  و عمق ديدامنه تهدقرار گیرد، در اين سنجش 

تار شاود،   باه سامت مناافع حیااتی نزدياک     تهديد باشد اهمیت آن بیشتر خواهد بود و هر چه عمق 

اينكاه جازء مناافع حیااتی، مهام ياا       ز )اعم ااهمیت آن هم بیشتر خواهد شد. تشخیص منافع كشور 

   (.57: 1916، دارد.)افتخاریتهديد نقش مهمی در چگونگی مقابله با ای باشد(، اشیهح

هر كسی كاه باا    »: فرمايندیم یشناسدشمنتهديدات و درباره العالی( نیز رهبر معظم انقالب )مدظله

، نورزان، ساودجويان، زرانادوزا  حاكمیت نظام مستقل مردمی دينی مخالف است، دشمن است. طمع

، بینناد یان، وابستگان، مايلین به فساد و كسانی كه از حاكمیت فرهنگ دينی زيان شخصی ما زورگوي

بیش از  آمريكااند، دشمنان خارجی هستند كه بیش از همه ضرر ديده ها،ين. البته در رأ  اانددشمن

 اناد، هاا جلاوتر از هماه   ، آنبیناد یهمه از تشكیل حكومت اسالمی خسارت ديد و هنوز هم دارد ما 

برای رروت ملی  یهاطور، كیسه دوختهبزرگ جهانی همین هاییطور، كمپانهم همین هایونیستصه

 «. 1انددشمن هاينطور، همه اهمین

كاه خاود را در لباا      هاايی يباه دشمن را خوب بشناسید، مبادا از شناسايی دشمن غفلت كنید، غر»

 . «5پنهان را ببینیدی هارا بشناسید، دست هاين، اكنندیداخل م جاهمهخودی در 

دشامن را بشناساید، تباديل شاده و      یهاا ادامه صفوف دشمن را در داخل كشاور بشناساید، روش  »

ها در داخل كشور را هم بشناسید، در داخل دانشگاه، در داخال دبیرساتان، در   ترجمه شده آن روش

 «.  9ر را بشناسیدمتن جامعه، در فعالیت كشور، در مطبوعات و تبلیغات، ادامه حضور استكبا

ابهام در مرزبندی میان سطح تهديد، شدت و نوع آن همواره يكی از موارد اختالف برانگیز در رأ  

                                                 
  13/12/1973مردم قم ،با ديدار در  بیانات مقام معظم رهبری .6

 1/4/1971دانشجويان و مردم، با ديدار در  . بیانات مقام معظم رهبری۹

 3/1/1971به مناسبت روز مبارزه با استكبار جهانی،  بیانات مقام معظم رهبری. 9
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هیأت حاكم كشورها است. اين موضوع اگرچه در همه مسائل سیاسی امری بديهی و مهم اسات، باا   

بارعكس وجاود    ی تهديدات ياتوهم پندارهای متفاوت از سمت و سوی تهديد و اين حال برداشت

 تواند امنیت ملی هر كشوری را با خطر مواجه سازد.دارد، تأكید بیش از حد بر روی آن می

كاارگیری مناابع و   گیری رهبران در برخورد با يک موضوع و باه توان در تصمیمعلت اين امر را می 

عكاس،  بار  بسیج امكانات دانست. ممكن است موضوعی ارزش اين چنین اقدامی را نداشته باشد ياا 

رو تعیین مارز میاان تهديادات و    توجهی به آن خطری جدی برای امنیت ملی فراهم سازد. از اينبی

ها با برداشت صحیح و منطقی از شراي  حااكم بار كشاور و توجاه باه محای  ملای و        پذيریآسیب

هاا را  یپذيرتواند در كنار وجود مديران اليق و توانمند، سمت و سوی تهديدات و آسیبفراملی می

: 1911دهاد )اشانايدر،    ارائهی مقابله را به نحوه مناسب راهكارهامشخص نموده با استفاده از آن و 

55 – 13.)  

تخماین  »فرآيناد  « بارآورد كاردن  »اسات و  « تخمین»برآورد از حیث لغوی به معنای  :تهدید برآورد

اسب باا معناای لغاوی آن    متن« برآورد كردن»شود. اگرچه معنای اصطالحی چیزی را شامل می« زدن

درک آن  كاه الزماه   هسات راهباردی متعاددی    -تر و دارای ابعاد معناايی پیچیده مراتببهاست، اما 

 است. « راهبرد تهديد»تر در ذيل عنوان كالن« برآورد تهديد»بررسی معنای اصطالحی 

ياد طراحای و باه    مجموع اقداماتی است كه يک بازيگر در مواجهه باا تهد « تهديد برآورد»منظور از 

  :ها عبارتند ازگذارد. اين فعالیتمی اجرا

 ، طراحی )الگوی مناسب بارای مواجهاه باا تهدياد(     ، سنجش تهديد، تحلیل تهديد، شناسايی تهديد 

كاه باا هادف    . (95: 1932)افتخااری،  كنترل )پیامادها(   ، های ناشی از مرحله چهارماجرای سیاست

عوامل  یكارهاراه نيترمحتمل( و كارهاراه، نیات)هایريپذبیآسو  هاتيمحدود، هاتیقابلتشخیص 

در حال تغییر بوده و اطالعات باياد   دائماًبرآورد فرايندی است كه  اصوالً. ردیگیمتهديدگر صورت 

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

قرار گرفته تا از ايان   یزنگمانهست كه طی آن ابعاد مختلف يک پديده مورد برآورد كردن فرآيندی ا

طريق تصويری كالن از آن نزد بازيگر حاصل آيد. با اين تعرياف بارآورد، بخشای از ياک فعالیات      

گیاری  های برآورد شده، موضوع اندازهدر سنجش ابعاد و مثلفه چراكه، هستتر به نام سنجش كالن

توان آن را در بطن فرماول كاالن راهبارد    درک جامع و بهتر  برآورد تهديد می نظورمبهشود. واقع می

 (.  91: 1932كرد )افتخاری، تهديد قرار داده و معنا 
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تعريف منتخب محقق از برآورد تهديد عبارت است از: فرآيندی كه يک بازيگر قبال از مواجهاه باا    

و  هاا بیآسا تاا از   گاذارد یما ماورد اجارا    ، طراحی و در مواقع ضروری باه ینیبشیپخطر و تهديد 

 خسارات ناشی از محفوظ و مصون بماند.

به معنی مقابله مداوم با تهديدات خارجی، تالش مصرانه برای حفظ امنیات   امنیت ملی: امنیت ملي 

 (  17: 1911)مراديان، تر امنیت است. پذيری و افزايش بیشو تعقیب همیشگی كاهش آسیب

 :نظری مبانی

 برآورد:مراحل 

شود كاه  را شامل می« اطالعات» یمعنا بخشتحلیل و يابی، فرآيند دست« شناسايی» :شناسايی  .1

رسمیت بخشیدن اساتوار اسات. ايان دو ركان،      ركن اصلی دانستن و   از حیث ماهیت بر دو

 سازد.  متمايز می« اطالع عمومی و ساده »را از يک « شناسايی»

شود كه بر اسا  آن بازيگر نسابت  تكوين تهديد را شامل می دانستن، اطالع يافتن از: دانستن .5

نقطه مقابل دو وضاعیت منفای   « دانستن»نمايد. حاصل می« اطالع»گذرد پیرامونش می آنچهبه 

عباور نماوده و    زيار از ساه صاافی   بايد ها دانسته ل و غفلت در بحث تهديدشناسی است.جه

باا اطاالق   « شناساايی »مرحلاه   ،در آن صاورت  و گرددتأيید  هاآن «نتهديدآمیز بود» تيدرنها

 :رسدبر آن پديده، به انجام می« تهديد»عنوان رسمی 

 جداسازی اطالعات نادرست،   منظوربهاول: ارزيابی اطالعات 

 ها سازی كاربری و درک معنای آنآسان منظوربهبندی اطالعات دوم: دسته

 .شانكشف معانی واقعی ها وو سوم: تحلیل اطالعات برای نفوذ به درون آن

 شناسايی شوند آورندیمتا عواملی كه عدم تعادل سیستم به وجود  شودیمبنابراين شناخت باعث 

دهاد و  میانی هرم مواجهاه باا تهدياد را شاكل مای      تحلیل، اليه  تحلیل )تعیین حجم تهديد(: .9

بايد تالش نمايد  بدين معنا كه بازيگر  ت.اس« تهديد»ابعاد و وجوه « شناخت كلی»موضوع آن 

تار از آن عرضاه   را از حالت كلی خارج نموده و تصويری هرچه جامع« موضوع شناسايی »تا 

شاود.با  يااد مای  « سانجش تهدياد  »بدارد؛ اين تصوير موضوع اقدام بعدی است كاه از آن باه   

گردد خارج می یبعدتک، تهديد از حالت «تحلیل»شود كه در مرحله توضیح باال مشخص می

شاود و  زهای مختلف آن در افق مادی و معنوی )در محی  خارجی و داخلی( ترسیم مای و مر

تار  دقیاق « سانجش »يابد. به هماین دلیال اسات كاه     می« حجم»بدين ترتیب تهديد اصطالحاً، 

هر بعد و سطحی از تهديد كه  چراكهآن دانست؛ « تركاملبرآورد »توان منوط به را می« تهديد»
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نیاز خواهاد باود. لاذا     « موضوع سنجش»جه قرار گیرد، در اقدام بعدی در اين مرحله مورد تو

تعرياف نماود كاه )حاداقل(     « حجم تهدياد »خالصه فرآيند شناخت  طوربهتوان تحلیل را می

   شود: هشت بعد زير را شامل می

پیوناد   طرياق از )حجم تاريخی (،شبكه ارتباطات تهديد لیوتحلهيتجزشناسايی و ) حجم ساختاری

بار   هنجارهاا  ریتأر)حجم هنجاری  (،در زمان حال با تحوالت تاريخی در گذشته« تهديد»ین زدن ب

با ظرف زمانی آينده تا زماان  « حال»تهديد ارتباط )بررسی حجم زمانی  (،تهديدات گسترده عمق و

 افازاری افزاری و سختاز حیث منابع نرم) حجم قدرت  (،وقوع آن در آينده قابل حد  زدن باشد

توسعه دامنه تهديدشناسای و اضاافه    با هدف طح داخلی و خارجی و قدرت درونی و بیرونیدر س

ضاواب  و قواعاد   و تعیین حجم رفتاری )حجم رفتاری  (،و مهم در برآورد تهديد شدن بعدی تازه

در مقاام  « تهدياد كنناده  »توجه به نوع رفتار تهديد در مقام پیدايش و عمل ناظر بر رفتاار  و تهديد 

)بررسی آراار تهدياد در   ، حجم آرار و پیامدها (تهديد شونده»طراحی تهديد، و هم رفتار  تعريف و

)از طرياق شناساايی تعاداد    باازيگران  حجم تعاداد (،زمان و گستره مكاانی از نظر  بلندمدتو  كوتاه

 نفرات شركت كننده در تهديد(

گذاری امنیتی یاستبتواند واقعی باشد و نتیجه آن در س« سنجش»كه برای اين : سنجش تهديد .4

كارشناسانه در خصاوص تهدياد انجاام     صورتبهگرفته شود، الزم است تا دو فعالیت  كار به

   شود.

گاناه تهدياد،   در اين مرحله هر يک از ابعاد هشات   تهديد و سنجش موردی ابعاد تهديد: تجزيه(1

 شود. جداگانه به بررسی گذارده می صورتبه

های ماوردی در قاالبی   حجم تهديد: در اين مرحله نتیجه ارزيابی تركیب تهديد و سنجش كلیت(5

بندی باه عمال آماده، میازان تأریرگاذاری تهدياد       تركیبی به بحث گذارده شده و بر اسا  اولويت

 .  (1: 1931)اسماعیلی،گرددمحاسبه می

 ای مهم از راهبارد ماديريت تهدياد را شاامل    طراحی و اجرا: مرحله طراحی و اجرا نیز مرحله .1

هاايی  توان واقعی بودن يا غیر واقعی بودن تهديد را سنجید. طارح شود كه بر اسا  آن میمی

كه از منابع قدرت الزم )اعم از سخت افزاری يا نرم افزاری( بارای اجرايای شادن برخاوردار     

شوند كاه در صاورت آگااهی رقیاب از ايان      هايی آرمانی و يا كاذب ارزيابی مینیستند، طرح

نماياد، اماا اگار امكاان     مای  یماثرر مت موقعیت بازيگر  تهديد شونده كماک  وضعیت به وخا

الزم وجود داشته باشد و جديت باازيگر در اجارای طارح معلاوم      یافزارنرمو  یافزارسخت
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-تواند به نسبت اهدافی كه دنبال مای شده باشد، در آن صورت طرح واقعی ارزيابی شده و می

 (.41: 1932اتی بگذارد )افتخاری، شناختی و عملینمايد، تأریرات روان

و نتايج حاصل از اقدامات مورد بررسای و ارزياابی قارار     آراردر اين مرحله  و نظارت: كنترل .6

 .ردیگیم، اقدامات اصالحی صورت هابرنامهو در صورت محقق نشدن اهداف و  ردیگیم

كاردن،   عبارتند از : نظاارت  هاآناز نظر لغوی، كنترل معانی متعددی دارد: بعضی از کنترل و مهار: 

(. كنتارل  511: 1912متاین،   )زارعای  محادود كاردن  كردن و  كردن، بازرسی، بازبینی، مقايسه تنظیم

عبارت است از: فعالیتی منظم كه ضمن آن نتايج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجاام عملیاات   

شاده باا    شده و انجاام  ینیبشیپت ، عملیاگرددیم، سیستم دريافت اطالعات طراحی شوندیمتعیین 

مشخص  هاآنارزيابی و میزان اهمیت  شدهمشاهده یهاانحرافو  یهااختالف، گردندیمهم مقايسه 

)  رناد یگیمسازمان انجام  یهاتيمأمورو  هاهدف، و سرانجام، اصالحات الزم برای تحقق شوندیم

 (.  152: 1911الوانی، 

 برناماه  بار طباق   هاا تیا فعال انجام از اطمینان كسب برای هاتیفعال نیبازبی فرآيند توانیم را كنترل

 بايد مديران همه .شودیم انحرافی نیز و ریگچشم كاستی هر كردن اصالح شامل فرآيند اين دانست،

طبق برنامه پیش رود و مهار زمانی صورت  واحدهايشان در كار اگر حتی باشند كنترل كاركرد درگیر

  .كنندیمانحراف و زاويه پیدا  شدهنییتعز مسیر واحدها ا ردیگیم

هر پديده قبل از اين كه در فضای خارجی هويتی عینی پیادا كناد، دارای هاويتی    تهدیدات سیاسي: 

، كه هر كسای قاادر باه    شودیماجتماعی در درون ساختار جامعه است كه از آن به دوره تكوينی ياد 

و  انجاماد یما كه عقل قوی به شناخت دقیاق آن   یطوربه از آن خواهد بود، یاجداگانهدرک و فهم 

اجتمااعی در   یهاا دهيا پدعقل ضعیف درک كمتری از آن پديده خواهد داشت. بناابراين توجاه باه    

 یریا گشكلقبل از ظهور تهديد عینی، از دوره تكوينی و  چراكهامنیتی حائز اهمیت است  یهالیتحل

 . كندیمو اجرای مديريت پیشگیرانه هموار و راه را برای طراحی  ديگویمسخن  هاآن

پديده اجتماعی عبارت است از هدايت غیرمنسجم و يا غیر متصلب موضاوعات سیاسای، اجتمااعی    

 زير هستند: یهایژگيوو تابع  انددهینرسكه به منصه ظهور عینی 

 .ردیگیمتدريجی شكل  صورتبهتكاملی هستند و در بستر زمان  -1

 .كنندیمو متناسب با مقتضیات زمانی و مكانی معنا و مفهوم پیدا  بازتابی هستند  -5

 هاا آن یریا گشاكل عناصر احساسای و نامحساو  در    مثرراز نقش  كهنيامجازی هستند، يعنی  -9

 حكايت دارد.
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 .نديآیمجمعی هستند و در ارتباط گسترده سايبرنتیک محی  و فرد پديد  -4

ه تكوين تصويری نامحسو  و پیچیده دارند دستیابی به عوامل تهديدات در مرحل كهنيابا توجه به 

توجاه باه عامال زماان در شناساايی دقیاق        كاه نيا. ضمن هستدر اين مرحله غیرممكن  رگذاریتأر

 دارد. مثررمبهم و پنهان آن نقش  یهاهيالتهديدات و 

لی شود پیامدهای جدی پاسخ داد كه آيا اگر تهديد عم سثالدر مقام ارزيابی تهديدات، بايد به اين 

دنبال خواهد داشت؟برآورد تهديد به اين سبک، از مسائل اساسی امنیتی است.ارزيابی دقیق خطر به

الملال، ايان   بینی است كاه فعاالً در روابا  باین    يا احتمال بروز آن نیازمند توانايی كافی برای پیش

، ارزياابی بريتانیاا و   1314ساال  توانايی وجود ندارد. آمادگی جهانی برای جنگ شديد و كوتااه در  

رفتار آمريكا در جنگ ويتنام و تاالش عاراق بارای     ،نحوه1393فرانسه از خطر هیتلر پیش از سال 

بینای و فقادان   ؛همگی گويای ضعف در قدرت پیش1913كسب پیروزی سريع علیه ايران در سال 

ابی تهدياد بسایار دشاوار    بینای مقادور باشاد،ارزي   است.حتی اگر پیش مسئلهپیشرفت در بهبود اين 

بارآورد   یهاا یدشوار. بنابراين با توجه به (111 -169: 1911)پژوهشكده مطالعاتی راهبردی، است

سیاسای، اجتمااعی،    یهاا ناه یزمباه نقاش و    یتاوجه یبا تهديدات برخی از عوامل ديگر همچون؛ 

 یهاا یرانا همادی، شراي  نامطلوب زنادگی، باه حاشای    یهاتیمحروماقتصادی و فرهنگی داخلی، 

و ، مسدود بودن مجااری قاانونی حال و فصال اختالفاات كاه نقاش انفعاالی         یرقانونیغقانونی و 

، ساازد یما و مخاالف مبادل    ريزناپذيگر اقوام را در كل كشور به نقشی فعال، ملمو ، رملمو یغ

اجه و انسجام اجتماعی را با چالشی جدی مو پروراندیمنطفه توطئه تهديد سیاسی را در بطن خود 

 آوردیما زيار فاراهم    صاورت باه نمايد و در ادامه زمینه را برای بروز تهديدات در بعد سیاسای  می

 (: 515: 1917)گروه مطالعاتی امنیت، 

نرخ باالی رفتارهای  - كاهش يا فقدان مشاركت - كاهش يا فقدان مشروعیت - سیاسی یرباتیب -

كااهش ياا فقادان     - كاهش نفوذ حاكمیت - فقدان يا ضعف انسجام سیاسی و ملی - زیآمخشونت

 یالمللنیبفقدان يا كاهش تأریرات  - كمبود توان سیاست سازی -توزيع مناسب 

 نظم و امنیت تأمیندر  یفراقانونسخت و  یهاروشافزايش سطح كاربرد  - 

ناه  وسعت مكانی عوامل درگیر و په برحسبسیاسی را  یهابحرانبا توجه به موارد باال، تهديدات و 

 به دو دسته تقسیم كرد: توانیمجغرافیايی تعارضات، 

 سیاسی داخلی)ملی(    یهابحرانتهديدات و  -1

 )فراملی(.یالمللنیبسیاسی  یهابحرانتهديدات و  - 5
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 سیاسی در سطح داخلی)ملی(    یهابحرانتهديدات و  -الف

لب اراده و انگیازه ماردم و   است و دشمن به دنبال س رگذاریتأراين سطح از تهديد بر فرهنگ ملی 

معاارض، مخاالف و    یهاتیجمعتبديل آنان به  نمودن آنان در همراهی رهبران كشور و تفاوتیب

مادنی و ايجااد شاكاف باین دو ساطح راهباردی و ملای         یهاا ینافرمانو شكل دادن به  تفاوتیب

نیروهای  مسئوالن ونظام،  یهااستیسبر میزان حمايت مردم از  تواندیمسطح  نيدر ااست.تهديد 

   .(1: 1931)سايت واليت،باشد مثررمسلح 

 زیر ممكن است صورت گیرد:  یهاحوزهتهدید سیاسي در سطح ملي در 

، هاا شاورش تواند پايدار باشد كاه باا   نظام سیاسی و حكومتی زمانی میسیاسي:   يثباتيبثبات و 

يا پايداری همواره يكی از اهاداف   «ربات»روبرو نباشد، از اين رو  بارخشونتسخت و  یهابحران

 نائال تهديد در كمال اقتدار به اهداف خود  هرگونهتا به دور از ، مهم حاكمان سیاسی بوده و هست

د. تحقق چنین وضعیتی تا حدی مساتلزم يگاانگی فكاری و عقیادتی میاان نخبگاان سیاسای و        نآي

لیغات سوء در جهت مخدوش قومیتی، ترورهای سیاسی، تب یهایریدرگ. وقوع هسترهبران نظام 

كه روند ربات سیاسای، اجتمااعی،   مواردی است كردن چهره نظام و به راه انداختن جنگ از جمله 

 (. 69:1973)افتخاری، دينمایماقتصادی و ... كشور را مختل 

 الملال نیبا در ادبیات سیاسی غرب، ربات سیاسی در دو سطح مطرح شده است. ساطح اول روابا    

، الملال نیبا و واقعیاات روابا     مساائل قرار گارفتن   مدنظرحوزه از ربات سیاسی با  كه در اين است

داخلی اسات كاه    مسائلگردد.سطح دوم، حوزه بررسی می المللنیبحفظ ربات سیاسی نظام  یهاراه

نظاری متناوع دربااره     یهاچارچوباز  یریگبهرهدر آن با رويكردهای متفاوت به نظام سیاسی و با 

بارباات   یهاا راهسااز و بارباات سااز،    رباتيک نظام سیاسی، شامل شناخت عناصر بی ربات سیاسی 

كاه در ايان حاوزه ساخن      ینظرانا صااحب ، عماده  كاه نيا.جالب شودیمسازی نظام مزبور بررسی 

باه رباات سیاسای را     یابيا دست یهاراهسیاسی،  یرباتیبقرار دادن  مدنظربا  اندكرده، تالش اندگفته

 (.  15:1912درز،)سان بیابند

ربات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشاركت سیاسی با سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بساتگی  

از  تار نيیپاا  مراتاب باه با سطح پاايین مشااركت سیاسای،     یاجامعهدارد. میزان نهادينگی سیاسی در 

ام ملی و امنیات  دركل ربات سیاسی، انسج . جوامعی است كه از سطح مشاركت باالتری برخوردارند

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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ادينگی سیاسای  در جوامعی كه سطح نه. گرددیمسیاسی و به تهديد امنیت ملی منجر  یرباتیبباعث 

خواهناد   تار مقاومسیاسی  یهابحرانجوامع در مقابل  گونهنيانسبت به مشاركت سیاسی باالتر شد، 

سیاسی و بحران امنیت ملای   یرباتیبتا حدود بسیار زيادی از  توانندیمبنابراين نهادهای سیاسی  بود

و گسترش آن دامن بزناد   به وسعت تواندیمدر صورت ضديت با نظام  حالنیدرعجلوگیری نمايند 

 (.113: 1972)هانتینگتون،

 : هستسیاسی دارای مظاهری به شرح زير  یرباتیببنابراين 

 مختلف: یهاتیقوماز طريق فعال كردن اقوام و  یطلبهيتجز -1

گیاری عالياق، مقاصاد و    های طبقاتی منجر به شكلهای مذهبی، شكافهای قومی، شكافشكاف

سرزمین و جمعیت واحد خواهد گرديد و در نتیجه منافع محلای جاای    منافع متفاوت در میان يک

 هاا هیا اعالمدر مقااالت،   طلبانههيتجز یهادرخواستخود را به منافع ملی خواهد داد. اين نشانه از 

و حتی تا اعاالم جادايی و تجزياه     یطلبهيتجزاقدامات عملی مانند طراحی  و تا گرددیمو... آغاز 

آن باه   هاا و تباديل  ها و منافع و همچنین تعمیق شاكاف . رشد چنین ارزشابديیميک منطقه ادامه 

طلبانه، خودمختار و های تجزيهها و جريانگیری حركتهای متراكم و متضاد، منجر به شكلشكاف

 ( .15: 1977ای، قومی و مذهبی خواهد ساخت)آذر مون،های محلی، فرقهها و شورشيا آشوب

بنیاادين ياک رژيام     یهاا آرماان و  هاارزشاساسی: اگر در  یهاآرمانو  هاارزشدگرگونی در  -5

. زيارا هويات ياک    ديآیمسیاسی تغییرات اساسی صورت گیرد تغییراتی هم در آن رژيم به وجود 

از طريق تغییرات ارزشای   یرباتیب. انقالب  باالترين نشانه هستآن رژيم  یهاارزشرژيم ناشی از 

 .هستل در رژيم سیاسی و تحول در رژيم و تحو

 :انددستهكننده چند  رباتیباصلی سازمان حكومت: تغییرات رويدادهای  یهابخشتغییرات در  -9

اعتراض، اغتشاش و نافرمانی مدنی بروز  صورتبهدسته اول، واكنش مردم به عملكرد حاكمیت كه 

رفاع و ياا تعاديل     كنناده  رباات یبا . در صورت برطرف شدن سوء عملكردها، رويادادهای  كندیم

 .گردندیم

و هويت جامعاه را باه هماراه دارد. ايان      هاارزشكننده تغییر رفتار،  رباتیبدسته دوم، رويدادهای 

ماردم را ماورد    یهاا ارزشخااموش افكاار و    صاورت بهنوين كه  یهایتكنولوژدسته با ابزارها و 

. ايان شایوه خطرنااک و    كنندیمتهاجم قرار داده است، در مقابل ارزش هنجار حكومت ايستادگی 

 .كندیمزمینه فروپاشی ساختاری رژيم حاكم را فراهم 

. ايان دساته   كناد یما كننده كه تغییر سااختاری حاكمیات را ايجااد     رباتیبدسته سوم، رويدادهای 
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و هماراه باا عملیاات نظاامی و      یافازار ساخت كه  باشدیمكودتا و تحريكات براندازانه  صورتبه

 (.4-9: 1911دی،خونريزی است)زن

كاه بارای    افتاه يساازمان از گروهای   عبارت اسات حزب سیاسي:  یهاگروهاحزاب و  یسازفعال

با توجه نظام  معموالًكه  كنندیمخود مبارزه  یرمادیغمادی و  اهدافكسب قدرت سیاسی و تحقق 

تی را هستند و بر اساا  آن شاالوده نظاام حكاوم     يیهایبندمیتقسحكومتی حاكم بر كشور دارای 

مشخص  چندگانهاحزاب يگانه، احزاب دوگانه و احزاب  عنوانبه غالباًاين احزاب  دهندیمتشكیل 

 :باشدیمموارد زير  سیاسیاحزاب  اساسی برای تشكیل یهامالک. اندشده

هاا همانناد بحاران مشاروعیت ياا انساجام ملای و ياا         انواع بحران وابسته به ،ظهور احزاب -

 و... مشاركت

 دهندگانیرأانتخاباتی برای جذب  بستر -

 اجتماعی و.... یهاشكاف -

كااهش  افازايش و ياا    در خصوص نفعیذ یهاگروهمنافع مستقل  با گردآوردناحزاب سیاسی 

تاا   كنناد یما  ساعی  نفاع یذ یهاا گاروه  گاردآوردن  ماوازات باه . كنناد یمتالش موجود تضادهای 

آماوزش باه    و باا  ناد كنوارد نظام سیاسی  ودند رابكه تا پیش از اين كنار گذاشته شده  يیهاتشكل

باه   تشاويق باه رأی دادن  را سیاسی و اجتماعی ماردم   یهاتیفعالاعضاء درباره نحوه مشاركت در 

خود نمايند و در مواقع خاص زمانی بارای تحقاق خواساته خاود باا ورود باه        موردنظركانديدای 

 (.193: 1916صحنه نظام حاكم را به چالش بكشانند)رضايی، 

اساسای    مساائل اين است كاه دربااره     یبندجناحمنظور از در نیروهای سیاسي نظام:  یبندجناح

در حاكمیت وجود دارد  كه در طول زمان باعث شده  يینظرهااختالف یو فرهنگسیاسی،اقتصادی 

 نزديک به هم حول يک محور گرد آيند. یهادگاهيد

و... و  یطلبا فرصتگاه مفهوم تفرقه، فساد، اختالف،  یبندجناحدر جمهوری اسالمی ايران مفهوم  

 یناوع باه كلی در ايران هر دو مفهاوم   طوربهگاه به مفهوم آزادی، همزيستی، كثرت و....آمده است. 

موجاب   تواندیم سوکيبر حوزه سیاسی دوگانه است: از  یبندجناحدرازمدت  ریتأر. كندیمصدق 

مثاال باین میازان     عناوان بهمثبت بر اوضاع بگذارد.  ریتأر ندتوایمضعف نظام شود و از سوی ديگر 

مشروعیت حكومات   تواندیم یبندجناح2 يعنی شودیمو مشروعیت رابطه مستقیم ديده  یبندجناح

، حاذف يكاديگر باشاد ايان امار      هاا جنااح را افزايش دهد، يا از آن بكاهد. اگر هدف استراتژيک 

مشاروعیت   تواندیمغیرنظامی باشد  یبندجناحد. اگر موجب تضعیف مشروعیت نظام شو تواندیم
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از بین برود در نتیجاه   هاجناححذفی يكی از  یبندجناحنظام را تقويت نمايد. يعنی اگر در جريان 

و برعكس)كنعاانی   ديآیمو مشروعیت نظام پايین  رودیميک بخش از پايگاه اجتماعی نظام از بین 

خاصای   یهابرههدر  هاجناح، شدهمطرحبا توجه به كاركردهای بنابراين   (.531-536: 1913مقدم،

 عاملی برای دامن زدن به تهديدات سیاسی باشند. توانندیماز زمان 

است 1«های امنیت ملیسیاست»توان سیاسی شامل طراحی، تنظیم و اجرای تضعیف توان سیاسي: 

هاا، بسایج و تخصایص مناابع در آن     ها، اجرای سیاستگیریو عالوه بر آن ارزيابی تهديد، تصمیم

های اجرايی امنیات بیشاتر باشاد    اهداف و روش در خصوصگیرد. هر اندازه وحدت نظر جای می

هاايی گفتاه   گیاری يابد. تصمیمات جامع و ساريع باه تصامیم   توان سیاسی از اين حیث افزايش می

تصامیمات متخاذه بیشاتر     هرقدرشود كه فارو از امتیازات سیاسی و يا منافع شخصی باشد. لذا می

: 1977)آذرمون، يابدمتكی بر معدل افكار عمومی، اجماع نخبگان باشد، توان سیاسی نیز افزايش می

تواناد ظرفیات   (. نتیجه آنكه تضعیف توان سیاسی در محورها و اجزای مختلاف آن مای  144-111

تواند هماین  نیز می های اصلی تهديدات دشمنسیاسی كشور را كاهش دهد. بنابراين يكی از محور

سازی، عملیاات روانای و   ای از اين تهديدات از ناحیه جريانمحور باشد. بديهی است بخش عمده

 .  هستها و مراكز خودی نفوذ دادن عناصر حريف در سازمان

انسجام  دسترسی به اهداف و يكپاارچگی حاكمیات   فقدان  یا  ضعف  انسجام  ملي  و  سیاسي: 

. در حالی كه  عدم انسجام  ياا  ضاعف    كندیماز هدر رفتن منابع  جلوگیری  و دهدیمرا  افزايش 

 (.  559) همان :كندیمحاكمیت را مختل  یكاركردها عمالًآن  با تشديد تعارضات 

 آمدن موارد زير خواهد بود: به وجودفقدان يا  ضعف انسجام  باعث 

 یریگمیتصمباال رفتن نرخ  تعارض مديران در حوزه  -

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

)تعارضات  به ضعف  حاكمیت  منتهی یررسمیغوجود  و  تشديد  تعارض  بین   نخبگان    -

 (.گرددیم

مختلف در برخورد با يک  یهاهيرومثال  عنوانبهمتعارض) یهاهيروباال بودن نرخ  قوانین و  -

 (.زندیمم  بر ه در جامعهجرم انسجام را 

                                                 
1. Nation Security Policy 
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تمايزات توساعه ياباد     اگر حوزهوجود يا افزايش اقدامات محرک رشد تمايز و تعارضات.)  -

حجم اشتراكات را كاهش دهد يا عمل تمايزات تشديد گردد و تمايز به تعارض نزدياک ياا   

 (. ردیگیمتبديل شود، حاكمیت و  قدرت سیاسی در معرض تهديد قرار 

 بگان رسمی)حكومت (.تعارض بین جامعه سیاسی و نخ -

سیاست  سازی فرايندی است كه در آن مشكالت و نیازهای جامعه کمبود توان  سیاست  سازی: 

برای رفع مشكالت و  هاحلراه نيترمناسبو با انتخاب كمترين هزينه،  گرددیممفروض شناسايی 

دارد  ریتاأر ذ همچون مشروعیت و نفو يیهاشاخصبر  شدتبه. اين شاخص شودیمنیازها گزينش 

 و مصاديق آن:

 پراكندگی و سازمان نیافتگی مشكالت و مسائل    -1

 (553 -511:1917حل نشدن يا مزمن شدن مسائل اساسی)گروه مطالعاتی امنیت،  -5

 یهاا روشاساتفاده از  نظالم و امنیالت:    تالأمین در  يفراقانونسخت و  یهاروشافزایش کاربرد 

قدرت سیاسی را در معارض تهدياد و خطار قرارمای      ، یفراقانونخشن و  یرفتارهاسخت و نرم، 

 سخت عبارتند از: یهاروشدهد.مظاهر افزايش كار در  

 شديد و خشن    یهامجازاتتوسعه   -1

 و اقدامات اطالعاتی، پلیسی و امنیتی   هاكنترلافزايش محسو  سطح  -5

 (.594-595)همان :یفراقانونتكرار  اقدامات  اضطراری و  - 9

مانناد كودتاا، تارور و قتال      زیا آمخشونترفتارها و اقدامات : زیآمخشونت یرفتارهاخ افزایش نر

. گاذارد یما ، و... در مقابل حكومت اررات منفای بار جاای    هاشورشمسلحانه،  یهاجنگسیاسی، 

تفسیر كرد و باه هار میازان كاه      هاآنبا درجه خشونت  توانیمكمیت يا كیفت اين نوع رفتارها را 

. كناد یما سیاسی قابل احراز باشد، حاكمیت و قدرت سیاسی، چالش بیشتری پیدا  افزايش خشونت

 در :  زیآمخشونت یرفتارهامظاهر 

سیاسی، اناواع    یهاقتلترور و  -4  هاآشوبو  هاشورش -9طرح يا اقدام براندازی  -5كودتا -1 

)گروه شاود یما متجلی  سیاسی یهازهیانگو حتی راهزنی با  یگذاربمبو  یریگگروگان، هاشرارت

 تواناد یما با هدف ساق  كاردن حكومات    تواندیم(. اهم اين اقدامات 555: 1917مطالعاتی امنیت،

طبیعای   طوربهدهد و صورت پذيرد. مجموعه اين موارد، قدرت نرم يک نظام سیاسی را كاهش می

 یهاا بحاران هديادات و  ت گاهچیهكند. بديهی است كه پذير میآن نظام را در برابر تهديد نرم آسیب

 -سیاسای  یهاا انيا جر ریتاأر داخلی تنها از عملكرد داخلی يک كشور نیستند، بلكاه بیشاتر تحات    
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)جمراسای  رندیگیما يا جهانی ريشه  یامنطقهمسل   یهانظامديگر و  یهادولتكه از  اندیاقتصاد

 (.63: 1974فراهانی،

 )فراملی(.یالمللنیبسطح  سیاسی اتتهديد -ب

را از طرياق ظهاور و    یرباتیباست كه  يیهاحوزهترين در حوزه فراملی يكی از مهم سیتهديد سیا

كند و در نهايت با كمک برخای عناصار داخلای و از    ها در درون نظام سیاسی ايجاد میبروز بحران

سیاسی حاكم باه فروپاشای سااختاری از درون نظاام      ضد نظامطريق هدايت فرآيندهای اجتماعی 

ها همانند ساير موجودات، دارای هاويتی  كه دولت هستشود. اين واقعیت مطرح یسیاسی منجر م

تواند مورد تعرض ديگر بازيگران قرار گیرد. تهدياد در بُعاد سیاسای متوجاه     مستقل هستند كه می

( بر اين اسا  صیانت از دولات باه مثاباۀيک ارزش    149: 1971)بوزان، ربات سازمانی دولت است

های بیرونی، بخش محاوری  . به سخن ديگر، صیانت از دولت در برابر تعرضشودامنیتی مطرح می

 (. 41: 1912)افتخاری، دهدامنیت ملی را شكل می

های مشاخص بارای   اهداف بازيگران بیرونی و درونی در براندازی نرم، تغییر در خصوص سیاست

تضاعیف دولات و    طلباناه، های جدايیتالش در جهت واژگون نمودن دولت، دامن زدن به حركت

 .هستدر برابر تحركات بیرونی و درونی  آنپذير نمودن آسیب

گردد. رابارت  ه هويت، موجوديت و منافع دولتی مرتب  باشد، تهديد سیاسی تلقی میبتهديدی كه 

 عبارتند از:ماندل شش فرضیه را مطرح كرده كه 

 آيد.يد سیاسی به شمار میهر عاملی كه به كاهش انسجام سیاسی در جامعه منجر شود، تهد  -1

و تمايل به خودمختاری، ياک تهدياد سیاسای باه      كشور، مذهبی در های قومیا افزايش خواسته5

 آيد.شمار می

هايی كه كشورنفوذ در داخل و تضعیف مرجعیت حكومت ملی در های ذیا تقويت جايگاه گروه9

 انجامد.محور هستند، به بروز تهديدات سیاسی میدارای ساختار دولت

 انجامد.ا حاكمیت جهانی شدن به بروز تهديدات سیاسی می4

هاای ايشاان باه    های عماومی و درخواسات  ا عدم اصالح نظام سیاسی متناسب با افزايش آگاهی1 

 شود.يک تهديد سیاسی جدی منجر می مثابهبهبروز بحران كارآمدی 

هاای  مشاروعیت نظاام   اياده يجاد ابهام در المللی، منجر به اا هنجاری در نظام بینا تنوع فرهنگی6

 (.169: 1973يابد)ماندل،های سیاسی افزايش میسیاسی شده و از اين ناحیه بروز بحران

، همان تعقیب منافع ملی خارج از قلمرو عرف هادولتتهديدات فراملی با مطامع سیاسی يا آرمانی 
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 زير انجام شود: صورتبهاست كه ممكن است 

 ذ و دخالت در امور داخلی كشور مقابلاعمال نفو -الف

 ديپلماتیک هایفعالیتتجاوز آشكار، در صورت محقق نشدن مطامع سیاسی از  -ب

در امور داخلی كشور و دامن زدن به مسائل مختلف ممكن است جامعه را با بحاران   هادخالتادامه 

 از: اندعبارتبحران  دآورندهيپدسیاسی مواجه نمايد. عوامل اصلی 

 .هستمتشكل از بازيگران سیاسی  یامجموعه: منظور یالمللنیبتم سیس (1

در  رگاذار یتأرساازمان يافتاه و    یهاا گروهو  یالمللنیب یهاسازمانو  هادولتبازيگران سیاسی:  (5

 شاان يهاساتم یسباین   هاارزش عيتوزهستند. عملكرد اين افراد به تنظیم جريان  المللنیبرواب  

 .كندیمكمک 

و به اين منظور هام   كندیمران: يعنی هر بازيگر در كسب و حفظ منافع خود تالش رفتار بازيگ (9

و هم بقا و استمرار منافع خود را در نظار   نديگزیبرمشیوه را  نيترسادهو  نيتركوتاه،نيترارزان

از مناافع ملای و    یپوشا چشام به رفتار غیرعقاليی، به معنای  و رجوع. توسل به جنگ ردیگیم

 منافع ملی است. تأمینيا برگزيدن دشوارترين روش برای  امنیت كشور

تغییر رفتار بازيگران: بروز هر كنش ممكن است نتیجه اتفاقی ساده يا اشتباه در محاسبات باشد،  (4

برای  هاالعملعكس ینیبشیپ، تغییر در رفتار است. هاالعملعكس ینیبشیپانتخاب عمل بدون 

دساتیابی باه مناافع ملای اسات. بناابراين هرگوناه اقادام         انتخاب عمل، از ابزارهاای ضاروری   

ممكان اسات جامعاه را باا      تیوضعغیرعقاليی در رفتار سیاسی بازيگران و يا تحلیل اشتباه از 

 (.41 -97: 1974بحران سیاسی مواجه نمايد)جمراسی فراهانی، 

ن، تهااجم  ، عاواملی چاو  كشورهاسات ديگار   تجاوزكاراناه تهديدات سیاسی فراملی ناشی از رفتار 

نظامی، مداخله نظامی آشكار، توطئه يا دسیسه براندازی، عملیات پنهان سیاسی، استفاده از تبلیغاات  

 یهاحوزه(. عالوه بر آن در 197: 1974و نفوذ در راستای براندازی در اين زمینه  هستند)روشندل، 

 زير ممكن است تهديدات سیاسی صورت گیرد:

 مال نفوذ و دخالت در امور داخلای كشاورها اماروزه در غالاب    اعدخالت در امور داخلي کشور: 

از قادرت نارم    یریا گبهاره شاده بارای    یزيا ربرناماه تهديد نرم، تاالش  . ردیگیمانجام  تهديد نرم

اعماال نفاوذ مساتقیم و     بارای ( …هاای علمای و   )فرهنگ، ديپلماسی، سیاسات خاارجی، فرايناد   

، تحمیل اراده خاود بار او و ايجااد    كشور يک( … ها )سیاسی، فرهنگی ودر نظام باور میرمستقیغ

نافرماانی  ، هاا رساانه  ،عملیات روانی ابزارهایاز  یریگبهرهبا تغییر در اركان سیاسی و اجتماعی آن 
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 .  ردیگیمصورت  ايجاد ناامنی و ناآرامی ،مدنی

 ايجااد اخاتالف میاان    كشاورهای بیگاناه  ترفناد ديگار   : ایجاد اختم  میان کشورهای مساللمان 

تهديد نظامی ايران بارای كشاورهای منطقاه، بارای      ینمائبزرگكشورهای مسلمان است.برای مثال 

 است. كشورهااين  رودررو قرار دادن ايران با 

با هد  فروپاشي یا تغییر در رفتالار نظالام    جانبههمه یهامیتحرخصمانه و  یهامجازاتاعمال 

هاای  يكی از اهداف تحاريم مورد ايران اشاره كرد . در  آمريكابه اقدامات  توانیم عنوانبهسیاسي: 

اين راستا داليلی  جنگ اقتصادی است. در تغییر رفتار ودر مقابله با ايران متحدانش  و متحدهاالتيا

های ناخوشايند در برابر آمريكا، مجازات ايران برای چون: واداركردن ايران به كنار گذاشتن سیاست

 یهاگروهجلب نظر  منظوربه رانيبا اول، ابراز مراتب مخالفت نمادين های غیرقابل قباتخاذ سیاست

 جمهاوری  علیه ،و متحدانش آمريكا سوی از تحريم اعمال اليل اتخاذ ود طرفدار اسرايیل به عمده 

 (.51: 1932،هرسنیاست) شده واقع اسالمی

در حاوزه   هكارهاا يكای از را تفرقه افكني با هد  ایجاد اختم  و درگیری میان شیعه و سني: 

دامان زدن باه   بارای  در كشاورهای مسالمان    یالاه یقباز وجود تناوع قاومی و    یبرداربهره فراملی

اسات. در ايان    یارساانه و مذهبی،با استفاده از جنگ روانی در فضای مجازی و  یافرقهاختالفات 

رای تفرقاه و  همگرايای جهاان اساالم، باه عاواملی با       یهانهیزم ،یافرقهبا تشديد اختالفات  روش

در  )شایعه و سانی(  قاومی و مذهبی  یهاا یریا درگوجود نمونه بارز آن . كه گرددیمجدايی تبديل 

تا در ايجاد شكاف میان كشاورهای  است كه كشورهای مسلمان همچون افغانستان،عراق و پاكستان 

زدن  برای دامان  "هالل شیعی " اسا یبموضوع ساختگی و  طرح اي. است بوده رگذاریتأراسالمی 

.در حاالی كاه هماه مسالمانان جهاان ،در      هستدر همین راستا كشورهای اسالمی  یهااختالفبه 

خدای واحد، پیامبر واحد، كتااب واحاد و قبلاه واحاد      و بهاصول با يكديگر اشتراک عقیده داشته 

 . (5: 1913)پاک آيین،اعتقاد دارند

زدن باه اختالفاات مارزی باین      دامان دامن زدن به اختمفات و مناقشات مرزی بین دو کشالور:  

اختالف بین كشورهای اسالمی نیز در  یهانهیزمطريق جنگ نرم برای افزايش از كشورهای اسالم، 

مصاداق باارز آن طارح ادعاهاای واهای مسائولین اماارات در        همین چارچوب قابل طرح اسات.  

 .رددگیمايران است كه هر بار به تحريک ديگر كشورها مطرح  گانهسهخصوص جزاير 

دشمنان اسالم و انقالب سیاسي مخالف برای ضربه زدن به نظام:  یهاگروهحمایت از احزاب و 
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به هر طريق ممكن  اندكردهنظام دينی در اين سرزمین، قسم ياد  یریگشكلاسالمی ايران از ابتدای 

بسایار  گوناگون جهت نیل به اهداف خود دست به اقدامات  یشگردهاريشه نظام را بخشكاند و با 

ماذهبی   –كه يكی از آن شگردهای مبارزاتی تشكیل احزاب متعدد قومی اندزدهپیچیده و خطرناكی 

به بهانه تشكیل كشاور   یطلبهيتجزدامن زدن به اختالفات، تقويت حس ناسیونالیستی اقوام و  برای

 یهاگروه، پژاک گروهک منافقین، گروهک.از جمله اين احزاب هستمستقل بر اسا  زبان واحد 

 و  آمريكاا ، یصهیونیسترژيم با حمايت  در حال حاضركه  باشندیم یچپ یهاگروهو  طلبسلطنت

تروريساتی و   یهاا اتیا عملانجاام  اطالعاات، بارای    یآورجماع ضامن   اروپايی یكشورها برخی

 .كنندیمفعالیت  خرابكارانه در ايران

خبگاان سیاسای همچاون    پارورش ن و حمايات  در داخالل نظالام:    نخبه پروری با رویكرد نفالو  

بار   یرگاذار یتأرعناصر نفوذی بارای   عنوانبه هاآنبا هدف استفاده از نويسندگان،شعرا و هنرمندان،

 در هاا رسانه اين قبیل نخبگان نفوذی،نخست از طريق . ردیگیمصورت  ايجاد اختالفو  هاشهياند

 افكار سپس و شده معرفی وبمحب و انديشمند یهاچهره عنوانبه مناظره و مصاحبه برگزاری قالب

 بارای  مقااطعی  در.اباد يیما  اشااعه  مردم میان در غرب اهداف جهت در آنان خاص یهاشهياند و

مطارح در عرصاه انديشاه و هنر،نظیار نوبال و اساكار هام داده         زيجوا افراد اين خاص،به مقاصد

 كنناد یما اطی كوشش ارتب یهاشبكهبزرگ با اشاعه تفكرات اين افراد از طريق  یهاقدرت. شودیم

خااص   طاور بهو آداب خود را در ديگر جوامع نیز رواج داده و فرهنگ ملل مسلمان و  هاشهياندتا 

 نمايند. متأررموضوع وحدت اسالمی را 

قدرت  سیاسی همچون ساير ابعااد قادرت ملای،  محادود باه حاوزه       : يالمللنیب راتیتأثکاهش 

نیاز ارتبااط دارد. لاذا     یالمللا نیبا خارجی و  راتیتأر داخلی نیست و میزان آن به كیفیت و كمیت 

ارتبااط تاام دارد مصااديق     هاا قادرت آن نسبت به ساير  اررو  ریتأرمیزان قدرت يک واحد با میزان 

 آن عبارت است از:   یالمللنیب راتیتأركاهش 

 رسمی    یهایندگينماپايین بودن تعداد و سطح   -1

 .یالمللنیب سازمیتصمور در مراجع عدم  حضور يا محدود كردن حض -5

المللی نیاز   در يک  رابطه  متقابل، قدرت  روندهای  بین اگرچه: یالمللنیبتعارض با روندهای  -9

گیرد اماا  باا  فارض  تفااوت  جادی  دو  ساطح  از        قدرت  كشور  معارض قرار می ریتأرتحت  

بیشاتری را     راتیتاأر يی  كشور  معارضه  طبیعی  مگر در  شراي   استثنا طوربهقدرت و  مقاومت 

 (.197-196: 1973)ره پیک،  رديپذیم
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اماری مهام و ضاروری در     عناوان باه در اهمیت برآورد اطالعاات   :تحقیق یهاداده لیوتحلهیتجز

توان گفت، برآورد اعالم وضعیتی است كه صحنه نبرد خودی برآورد و تحلیل تهديدات سیاسی، می

هاای خاودی و   نیارو  كارده و وضاعیت خاودی و نیروهاای مخاالف، نیازمنادی      با دشمن را ترسیم 

هاای  نمايد و متعاقب آن بخشهكارهای مقابله با تهديدات را مشخص میها و راچگونگی تأمین آن

گذارند. اقدام كننده بر مبنای برآورد انجام شده، اقدامات تاكتیكی و تكنیكی خود را به مورد اجرا می

و  یاضاطرار و تحلیل عملكرد او در شاراي    دگريتهدبرآورد از طريق شناخت عوامل در اين رابطه 

-اتفاق خواهاد افتااد و محتمال    آنچهوضعیت را با ترسیم  تواندیمعادی متناسب با شراي  موجود، 

روی عوامل تهديد كننده، برای اعمال تهدياد را باا تعیاین اولويات، باه نظار       های پیشترين تصمیم

نمايد. همچناین ضامن   ای را نیز به ترتیب اهمیت پیشنهاد رسانده و راهكارهای مقابلهتصمیم گیران 

تهدياد، باا تحلیال و درک درسات باازيگران از آن، شاراي  را بارای         یریا گشكلشناسايی مراحل 

 یهاا ارزشمطلوب فراهم نمايد. از اين رو، با مطالعات صورت گرفته در اين تحقیاق،   یریگمیتصم

تهدياد   یریا گشاكل احترام، معادله قدرت بین دو طرف و درک بازيگران  سه عامال در  مهم و قابل 

نمايند كاه   ینيآفرنقشدر كاهش و يا افزايش آن  تواندیمبه نوبه خود  هاآنمهم بوده، كه هر يک از 

تهديداتی است كه ربات حكومت را متزلازل و زمیناه را    نيترمهمدر اين میان تهديد سیاسی يكی از 

. با بررسی انجاام شاده و   آوردیمای برهم زدن بافت سیاسی دولت و شراي  فروپاشی نظام فراهم بر

از جامعاه آمااری و باا     ینظرخاواه مطالعه منابع موجود در حوزه تهديد شناسی و مسائل سیاسی و 

تحلیلی، مشخص شد كه عوامل اصالی باروز تهديادات سیاسای      -استفاده از روش تحقیق توصیفی

  هاا دهيا پداجتماعی بالقوه در جامعه است، با اين توضیح كاه   یهادهيپد موقعبهدم برآورد ناشی از ع

نامناساب باا    یبرخوردهازمان در صورت  مروربهنیستند، ولی  سازمشكل، برای جامعه خودیخودبه

بالفعال   صاورت باه و  شاده خاارج نشدن نیازهای منطقی، ممكن است از حالت بالقوه  تأمینو  هاآن

كالتی برای جامعاه و نظاام سیاسای باه باار آورناد و در ايان ارناا ماورد توجاه ساودجويان و            مش

سیاسی و اجتماعی قرار گیرند و فرايند سیاسی و امنیتی شادن را طای نمايناد. در ايان      طلبانفرصت

قبال از   هادهيپدو تهديدات بالقوه در جامعه صورت بگیرد و  هابیآسصورت اگر برآورد صحیح از 

ياک   عناوان به تواندیمو تهديد، مورد شناسايی و تحلیل قرار گیرند،  زابیآسل شدن به شراي  تبدي

و تهديدات سیاسی مورد استفاده قرار بگیرناد و  در نهايات باه     هابیآسفرصت برای كنترل و مهار 

 در نظاران صااحب از نخبگاان و   ینظرسنجارتقای امنیت ملی منجر شوند. در همین راستا بر اسا  
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 یفراملا اجتماعی به جهت تبديل شدن به تهديد سیاسی در دو ساطح ملای و    یهادهيپداين حوزه، 

 موقاع باه و نقااط ضاعف    هاا بیآسا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد كه اگر در سطح ملای  

باه قاوت تباديل خواهناد شاد و در ساطح        هاضعفاقدام و  هاآنشناسايی شوند نسبت به تقويت 

اساتفاده   هاا آنيک فرصات بارای مقابلاه باا      عنوانبهبرآورد شوند  موقعبهديدات فراملی هم اگر ته

 خواهد شد.

آماده برابار    به دسات روايی و پايايی پرسشنامه ساخته شده به آزمون گذاشته شده و آلفای كرونباخ 

در  به شرح جادول زيار باوده اسات؛     دهندگانپاسخآماری و توصیفی  یهاشاخصه. بوده است. 14

تمااعی  اج یهاا دهيا پد عناوان باه شاخص  12شاخص و در سطح فراملی تعداد  12لی تعداد سطح م

 مورد آزمون قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 دهندگانپاسخ سن *تحصیلی مدرکقه * كار سابآماری  یهاشاخص  -1جدول شماره

 سابقه كار
 تحصیلی مدرک

Total 
 دكتری سانسیلفوق

10-14 
 2 1 1 33-29 سن

Total 1 1 2 

20-24 
 5 1 4 38-34 سن

Total 4 1 5 

up 24 
 up 38 2 2 4 سن

Total 2 2 4 

Total 
 سن

29-33 1 1 2 

34-38 4 1 5 

up 38 2 2 4 

Total 7 4 11 
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 :هست باالبه شرح  شدهانجامهای تحقیق و تحلیل محتوای مدل پیشنهادی بر اسا  يافته 

  مراحل برآورد:

 و شاود  شاامل مای   را« اطالعات»تحلیل و معنابخشی يابی، فرآيند دست« شناسايی» :شناسايی

شناساايی شاوند. ايان     آورناد یمتا عواملی كه عدم تعادل در سیستم به وجود  شودیمباعث 

جداسازی اطالعاات نادرسات،    منظوربهارزيابی اطالعات  ؛از سه صافیاقدامات بعد از عبور 

ی تحلیل اطالعات براو  هاسازی كاربری و درک معنای آنآسان منظوربهبندی اطالعات دسته

تأيیاد   هاا آن «نتهديدآمیز باود » اگر در نهايت، شانها و كشف معانی واقعینفوذ به درون آن

بار آن پدياده، باه    « تهدياد »با اطالق عنوان رسمی « شناسايی»مرحله  ،در آن صورتو  گردد

  .رسدانجام می

   مل ت و شاا اسا « تهديد»ابعاد و وجوه « شناخت كلی»موضوع آن  تعیین حجم تهديد:و تحلیل

 شود:  كه )حداقل( هشت بعد زير را شامل می است« حجم تهديد»فرآيند شناخت 

 (،شناسايی و تجزيه و تحلیل شبكه ارتباطات تهديد) تهديد حجم ساختاری  

 در زمان حال با تحاوالت تااريخی   « تهديد»پیوند زدن بین  طريقاز ) تهديد حجم تاريخی

 (،در گذشته

 (،تهديدات گسترده بر عمق و هنجارها ریتأر)حجم هنجاری تهديد  

 با ظرف زمانی آينده تا زمان وقاوع آن در  « حال»تهديد ارتباط )بررسی  حجم زمانی تهديد

   (،آينده قابل حد  زدن باشد

 در سطح داخلی و خاارجی   افزاریافزاری و سختاز حیث منابع نرم)تهديد  حجم قدرت

   (،و قدرت درونی و بیرونی

 توجه به ناوع رفتاار   و ضواب  و قواعد تهديد و ین حجم رفتاری تعی) حجم رفتاری تهديد

 ، (تهديد

 زمان و گساتره  از نظر  بلندمدتو  كوتاه)بررسی آرار تهديد در  حجم آرار و پیامدها تهديد

 (مكانی

 از طريق شناسايی تعداد نفرات شركت كننده در تهديد( تهديد بازيگران تعداد( 

   سنجش تهديد: 

 ؛گانه تهديدابعاد هشت با بررسی جش موردی ابعاد تهديدتهديد و سن تجزيه  

 ؛تركیب تهديد و سنجش كلیت حجم تهديد 



  ی مل تیامن یكنترل و مهار و نقش آن در ارتقا كرديبا رو یاسیس داتيبرآورد تهد011 

    :طراحی و اجرا 

 الزم  برای آن وجود داشته باشد.  یافزارنرمو  یافزارسختهايی كه امكان اجرايی شدن طرح

  و نظارت: كنترل  

و در صورت  ردیگیمرد بررسی و ارزيابی قرار در اين مرحله آرار و نتايج حاصل از اقدامات، مو     

 .ردیگیم، اقدامات اصالحی صورت هابرنامهمحقق نشدن اهداف و 

به تهديد جلوگیری و در  ها، از تبديل شدن پديدهموقعبهبر اين اسا ، در صورت برآورد صحیح و 

، سیستم را با عدم تعال اهمال شده و قبل از اينكه هاآنصورت بروز تهديد اقدامات كنترلی بر روی 

 . ردیگیمشكل  یامقابلهمواجه كند،تهديد مهار و اقدامات 

ممكان   یادهيا پدهای انجام شده هار  . برابر بررسیشوندیمتهديدات با توجه به موارد فوق برآورد 

مردم و مسئولین به تهديد تبديل شود. در ايان میاان تهديادات سیاسای هام       یتوجهیباست در ارر 

ين فرايند بوده و ممكن است در دو سطح ملی و فراملی باه شارح زيار شاكل گیارد كاه در       شامل ا

ياک فرصات در ارتقاای     عناوان باه  توانناد یما زيار،   یهاا دهيا پدصورت كنترل و مهار، هر يک از 

 نمايند: ینيآفرنقشامنیتی از جمله در حوزه سیاسی نظام  یهاحوزهمشروعیت و اقتدار در همه 

 در سطح ملی)داخلی( سیاسی یهادهيپد

  وجود نارضايتی در بین مردم 

  اجتماعی ، سیاسی و ... یهاشكافافزايش 

 از حكومت هاتیقوماقوام و  فاصله گرفتن 

 جامعه در بین مسئولین مختلف مسائلدرباره   نظراختالف 

 ايجاد شكاف بین مردم و رهبران 

  قومی یهاتيهوتعارض بین 

 عی و.. در جامعهتوزيع نامناسب رروت، شأن اجتما 

 باال بودن نرخ  فساد سیاسی، اداری 

 نیمسئولاعتراض و انتقاد نسبت به عملكرد  یریگشكل   

 سیاسی یرباتیب 

  سخت یهابحرانو  هاشورشوجود اختناق، ظلم، ناشی از وجود 

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

 (یالمللنیبی)سطح فرامل سیاسی یهادهيپد

   دخالت بیگانگان در امور داخلی 

  مسلمان كشورهای میان  اختالف 

  جانبههمه یهاميتحرايجاد 

 شده   ینیبشیپدر بین مردم با اهداف  یافكنتفرقه 

 دامن زدن به اختالفات مرزی بین دو كشور 

  سیاسی مخالف  یهاگروهحمايت از احزاب و 

 آينده در یبرداربهرهبا هدف  نخبه پروری 

 های نظامی در اطراف كشورگسترش پايگاه 

  یالمللنیب  راتیتأركاهش 

  كشورامنیتی جلوه دادن  منظوربهتالش تبلیغاتی   

 تجاوز آشكار 

در پیشاگیری   تواناد یمدقیق وضعیت موجود  یشناسبیآسو  موقعبهشناخت  دهدیمشواهد نشان 

باالقوه و انجاام اقادامات     یهاا دهيا پدشناسايی  باشد. در اين میان برآورد و مثرراز حوادث ناگوار 

ضامن كنتارل و مهاار     هاا دولتتهديدات اجتماعی، سیاسی را به فرصت تبديل و  تواندیممناسب 

نكته قوت در اداره حكومت و تعامل با دنیای بیرونی باه نحاو    عنوانبه هاآن، از زابیآس یهادهيپد

 مطلوب استفاده نمايند.
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 اجتماعی به تهدید سیاسی یهادهیپدونگی تبدیل مدل چگ

 یفراملسطح  سطح ملی

آمدن تهدید  به وجودعوامل 

 سیاسی

 نتایج احتمالی

 

 سیاسی یرباتیبافزايش  افزايش نارضايتی

 یهاشكافافزايش 

 اجتماعی ، سیاسی.

احزاب و  یسازفعال

 هاگروه

 یطلبهيتجزتالش برای  هاتیقومنارضايتی اقوام و 

 مسائلدرباره   نظراختالف
و ضعف   یبندجناح

 انسجام  ملی، سیاسی و ...

ايجاد شكاف بین مردم و 

 رهبران

كاهش يا فقدان 

 مشروعیت

 یهاتيهوتعارض بین 

 قومی
 كاهش يا فقدان هويت

توزيع نامناسب رروت، شأن 

 اجتماعی و امنیت و..
 كاهش يا فقدان  توزيع

باال بودن نرخ  فساد سیاسی، 

 اداری
 كاهش  نفوذ  حاكمیت

شورش و  یریگشكل

 شرارت  -آشوب

كمبود توان  سیاست  

 سازی

  -سیاسی  یهاقتلترور و 

  -طرح يا اقدام براندازی 

 كودتا

 یرفتارهاافزايش نرخ 

 زیآمخشونت

آمدن تهدید  به وجودعوامل 

 سیاسی

 نتایج احتمالی

 

ان در امور بیگانگ دخالت

 داخلی كشور

 تالش برای ايجاد تغییر

 

ايجاد اختالف میان 

 كشورهای مسلمان
 رويارويی كشورها با يكديگر

 جانبههمه یهاميتحر

 

تغییر در رفتار نظام  باهدف

 سیاسی

 یافكنتفرقه

 

و درگیری میان  اختالف

 شیعه و سنی

دامن زدن به اختالفات 

 مرزی بین دو كشور

 

در منطقه و افزايش تنش 

 هاابرقدرتتوجیه حضور 

حمايت از احزاب و 

 سیاسی مخالف  یهاگروه

دامن زدن به اختالفات 

 داخلی

 نخبه پروری

 

در داخل  رويكرد نفوذ با

 نظام

های نظامی گسترش پايگاه

 در اطراف كشور

 ايجاد رعب و وحشت

 

 یالمللنیب  راتیتأركاهش 
ممانعت از ايفای نقش در 

 عرصه

 منظوربهتبلیغاتی  تالش

 كشورامنیتی جلوه دادن 

 ممانعت از جذب 

 های خارجیسرمايه

در صورت عدم 

 برآورد و شناسايی 

 

برآورد و شناسايی 

 به موقع

 

در صورت عدم 

 برآورد و شناسايی 

 

برآورد و شناسايی 

 به موقع

 
 ضعف قوت

 فرصت تهديد
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هساتند؛ يعنای ياک     هاا فرصات تهديدات سیاسی تركیبی از تهديدات و  گیری و پیشنهادها:نتیجه

فرصت و ياا   صورتبهو  داكردهیپپديده اجتماعی در مقتضیات زمانی و مكانی ممكن است تحول 

پدياده اجتمااعی اسات كاه      صاورت بهنمايد. بر اين اسا  هر پديده سیاسی در ابتدا  تهديد تجلی

حساسیت بیش از حد بار روی ياک    بساچهامنیتی يا غیرامنیتی ظهور نمايد.  صورتبهممكن است 

يک پدياده را باه    تواندیمپديده، آن را يک تهديد جدی تلقی نمايد و مديريت صحیح مديران نیز 

 هدايت نموده و آن را به فرصت تبديل نمايد.  یتیرامنیغحوزه 

ماواردی   نيتار مهام هويت، مشروعیت، مشاركت، نفوذ، توزيع از  یهاحوزهبرای نمونه، تهديد در 

های بزرگ تالش دارند باا حضاور   هستند كه ممكن است يک نظام سیاسی را درگیر نمايد. قدرت

سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگای،   یهاستمیسخود در كشورها و ورود در  میرمستقیغمستقیم و 

مختلاف بارای    یهاا وهیشا صورت عدم موفقیات، از   و درآورند ها را به اشغال سیاسی درحكومت

كنند و برای تحقق اين اقدام در سطح ملی و فراملی از  استفاده حاكم تضعیف و ضربه زدن به نظام

. در دهناد یمكراسی و با فريب افكار انجام بهانه ايجاد دموبه اپوزيسیون و جريانات معارض  طريق

سیاسای  رويكرد تهديادات  ايجاد تغییر، مختلف برای  یهاگروهخارجی و  یهاقدرتشراي  فعلی 

  .اندنمودهانتخاب در رسیدن به اهداف  مثرربهترين مدل و شیوه  عنوانبهرا تهديدات نرم در غالب 

ايجااد نارضاايتی، هادايت و ماديريت     و  موجاود  سیاه نمايی از وضعیتبا  همین راهبرد بر اسا 

و حمايت از به صاحنه آمادن تماام مخاالفین و معانادين باا        مخالف در داخل و خارج اپوزيسیون

تحرياک اقاوام و    و فضای ساايبری، ايجااد نافرماانی مادنی،     یارسانهاستفاده عملیات روانی، نبرد 

اغتشاشات تا مرحله فروپاشی نظاام سیاسای،   درصدد ايجاد ناامنی، بحران و دامن زدن به  هاتیقوم

. نتايج تحصیل شده حااكی اسات كاه هار تهديادی دارای بساتری       شوندیموارد صحنه در كشور 

نامحسو  در درون جامعه است كه در صاورت درک صاحیح و    یهاتيهواجتماعی در گذشته و 

مناافع باازيگر دسات     نتاأمی ناچیز به نتايج كاربردی در خصاوص   یانهيهزبا  توانیممديريت آن 

 يافت و پديده سیاسی را كه تركیبی از تهديد و فرصت است را باه فرصات تباديل نماود. بارآورد     

 ، شناساايی تهدياد  اقاداماتی را از جملاه؛    ،در مواجهاه باا تهدياد    هادولتكه  شودیمباعث  تهديد

ترل و مهار تهدياد  كن ، طراحی الگوی مناسب برای مواجهه با تهديد ، سنجش تهديد، تحلیل تهديد

و  هاا تيمحادود ، هاا تیا قابلباا هادف تشاخیص    هاا  الیات عگاذارد. ايان ف   اجراطراحی و به را،  

 .  ردیگیمعوامل تهديدگر صورت  یكارهاراه نيترمحتمل( و كارهاراه، نیات)هایريپذبیآس

و تهديادها را   هابیآس توانیمبنابراين با توجه به اين موارد، تنها با انجام برآورد صحیح از شراي  
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مناسب بارای كنتارل و مهاار را     یكارهاراهنمود و  در ادامه  ارائه موقعبهشناسايی و تحلیل درست 

باه تهديادهای سیاسای     زابیآسا اجتماعی  یهادهيپداز تبديل  توانیمانتخاب كرد، در اين شراي  

ت تباديل نماود. در چناین    را باه فرصا   هاآنجلوگیری كرد و در صورت فراهم بودن شراي  الزم 

عادم تشاخیص،    در صورتشرايطی زمینه برای ارتقای امنیت ملی فراهم خواهد آمد بديهی است 

تهديد جدی برای نظام سیاسی تلقی شده و حیاات آن را باا خطار مواجاه      عنوانبهفوق  یهادهيپد

 .كندیم

ه و مديران بالفاصله باياد  تهديد وارد حوزه سیاسی شد فرصت در اين حالت بسیار كم بود كهیوقت

به آن رسیدگی كنند و از ورود آن به حوزه امنیتی جلوگیری نمايند. در صورت ورود به اين حاوزه  

. لذا شودیمای كه در قالب تهديد مطرح است به بحران تبديل افزايش يافته و پديده شدتبههزينه 

از وقاوع   موقاع باه در صورت انجام كه  گرددیمپیشنهادهای زير در دو سطح ملی و فراملی مطرح 

 بالفعل جلوگیری به عمل خواهد آمد صورتبهتهديد 

 در سطح ملی)داخلی( -الف

اجتماعی و تاالش بارای حال معضاالت اجتمااعی، سیاسای، اقتصاادی و         یشناسبیآس -1

 فرهنگی  

بارای تحقاق    خدمت گذارتالش برای توسعه سیاسی از طريق انتخاب دولت پاسخگو و  -5

 نافع ملی، امنیت ملی و اهداف ملیوحدت ملی، م

ايجاد اجماع در بین نخبگان سیاسی و شاركت ماردم در هماه مساائل مارتب  باا تعیاین         -9

 هاآنسرنوشت 

سیاسی در مقابل رقبا بارای ايجااد    یهاجناحدر  یدارشتنيخوتالش برای فراهم آوردن  -4
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 به خارج از كشور. هاآن، برای جلوگیری از رجوع دارشناسنامهپشتیبانی دولت از احزاب  -6

 احزاب. رأ تالش دولت برای قرار گرفتن نخبگان وفادار به نظام در  -7

 اتحاد ملی  تالش برای ايجاد  -1

 (. گرايی سیاسی آمرانهاراده)آمیزلیت و كارايی فرايندهای خشونتعدم قاب -3

 . های فرهنگی و هنریاستفاده بهینه از ظرفیت -12
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