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چکيده
در این پژوهش با توج ه به اهمیت شناسایی تهدیدات داخلی  ،سعی شده است تا بیانات مقام معظم
رهبری

(مدظله العالی)

در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شوند .این پژوهش بر مبنای پاارادایم

کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل مضمون انجام شده و داده های مورد نیاز برای این پاژوهش،
در ابتدا با جست وجوی واژگان تهدید در بین بیانات رهبر معظم انقالب  ،مشخص گردید کاه از باین
مفاهیم خطر ،آسیب ،چالش ،ناامنی ،اغتشاش و فتنه ،معظم له بیشتر استفاده را از واژه خطر داشته اناد.
در مرحله دوم با مراجعه به بخش فهرست موضوعی نمایه شده بیانات ایشاان در وباااه مقاام معظام
رهبری ،بیش از  0011فیش به دست آمد .داده های حاصل با استفاده از نرم افزار  Maxqdaو با روش
کدگذاری تحلیل شدند .نتایج حاصل نشان داد که داده های حاصل از تجزیه وتحلیل بیانات مقام معظم
رهبری

(مدظله العاالی)

در خصوص تهدیدات داخلی را می توان در شش مضمون سازمان دهناده «سیاسای»،

« اقتصادی»« ،فرهنای» « ،اجتماعی»« ،زیست محیطی» و «فضای مجازی» دسته بندی کرد ،همچنین برای
آن ها  33مضمون پایه ای شناسایی شد.
کليدواژهها:

تهدید ،امنیت ،مقام معظم رهبری ،تحلیل مضمون

 .0دانشجوی دکتری امنیت داخلی ایمیل)asgari_researcher@yahoo.com) :
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 .1مقدمه
با توجه به پیچیدگیهای زندگی بشری در دنیای معاصر و درهمتنیادگی ابعااد مختلا
جامعه که از پیامدهای ناگریز زندگی در عصر جدید است ،مطالعات امنیت ملای در کشاور
به نااهی کالن نار و جامع نیاز دارد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نارم پایش رو
عبور دهد .نااههای تنگنظرانه نسبت به مطالعات امنیت ملای ،جوابااوی نیازهاای کناونی
کشور نبوده ،به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیادات پیراماونی منجار
خواهد شد ( .)Hartland Thunberg, 1982: 50در شرایط کناونی از مهامتارین مساالل ماورد
توجااه کشااورها ،حرکاات بااهسااوی شااناخت و اولویااتبناادی تهدیاادات امنیاات ملاای
است(.)Mcgrady, 2015
فهم مف هوم امنیت بدون شناخت و توجه صریح یا ضامنی باه همازاد آن ،یعنای تهدیاد
امکانپذیر نبوده و به تعبیر «ماندل» ،ایده تهدید در قلب تعری

امنیت قارار دارد و باهمثاباه

محور بحث است (ماندل.)77:0355 ،
پیدایش انقالب اسالمی ایران باعث ایجاد رویکرد و بیانی تاازه در ساطح جهاان شاد و
این امر سبب شد تا قدرتهای استکباری باه دنباال تضاعی

و ناابودی ا.ا.ایاران باشاند.

انقالب اسالمی از زمان پیدایش تاکنون با تهدیادات و بحارانهاای گونااگون و خطرنااکی
روبه رو بوده که با تدابیر و هدایتهای ارزنده بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضارت اماام
خمینی(ره) و در ادامه ،رهبری حضارت آیاتاهلل خامناهای(مدظلاهالعاالی) ،خنثای و اکناون نظاام
ا.ا.ایران بهعنوان پرچمدار انقالب اسالمی در پرتو آموزههای دینی و قرآنی در برابر زیااده-
خواهیهای نظام سلطه به عنوان شاخص کشورهای جهان شناخته میشود؛ بنابراین نظار باه
کارساز بودن اندیشهها و آرای مقام معظم رهباری(مدظلاهالعاالی) در حاوزه تهدیادات ،تحقیاق
حاضر در نظر دارد تا باه باازخوانی واژگاان تهدیادات در اندیشاه مقاام معظام رهباری و
شناخت تهدیدات داخلی کشور از منظر معظم له بپردازد .نظر به این واقعیت که تااکنون باه
این موضوع کمتر پرداخته شده است ،بنابراین مسئله اصلی این تحقیق ،عدم انجام تحقیقای
در خصوص موضوع این پژوهش بهویژه با روش تحلیل مضمون میباشد.

اااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی :رویکردی به تهدیدات داخلی ا.ا.ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا 47 /

الزمه ایجاد و تاممین امنیات ،شاناخت تهدیادات و پیچیادگی هاای آن در عرصاه هاای
گوناگون نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنای اسات؛ زیارا بادون شاناخت و یاا
شناخت نادرست از تهدیدات به ویژه در عرصه داخلی ،نهتنها امنیت تممین نمیگاردد ،بلکاه
قابلیت های مادی و معنوی کشور فرصت بروز و رشد نیافته و سرمایهها نیز به هدر می رود.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد باید به موضوع تهدیدات داخلی از زاویه آراء و نظارات
فرماندهی معظم کل قوا پرداخت؛ چراکه بیشتر پژوهشهای انجاامشاده در ایان حاوزه بار
مبنای دیدگاه و نظرات صاحب نظران غربی بوده که این مهم ،همسانگ باا جامعاه ایاران و
تهدیدات متصور بر آن نیست .تحلیل تهدیدات نیازمند شناخت باوده و در صاورت کساب
شناخت واقعی است که می توان تهدیدات را به موقع شناسایی و راهکارهاای مناساب را در
برای مواجهه با آنها اعمال نمود ،به اذعان تحلیلها و تجربیات بهدستآمده ،رهبار فرزاناه
انقالب با نااه بصیرت آمیز خود ،همواره بسیاری از تهدیدات را پیش از وقوع و یا در حین
وقوع ،شناسایی نموده و هشدار الزم را گوشزد نمودهاند .بیتوجهی به این مهام ،مایتواناد
زمینه ساز غافلایری راهبردی نیز شود .آشنایی با واژگان تهدیاد و نیاز شناساایی تهدیادات
داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،میتواند نقاش مهمای را در آشانایی باا اولویاتهاای
رهبری در مورد تهدیدات داخلی و همچنین در هدایت سیاستگاذاریهاای تاممین امنیات
داخلی ایفا نماید.
پرسش این تحقیق آن است که واژگان تهدید در نظام اندیشای فرماندهی معظم کل قوا
شامل چه مفاهیمی است و اینکه تهدیدات داخلی از منظر معظمله کداماند؟
روش تحقیق مورد نظر ناارنده در این تحقیق ،تحلیل مضمونی است که بر این اساا،،
ایاان پااژوهش از نااوع ،کیفاای بااه شاامار ماایآیااد ،از ایاان رو جامعااه آماااری آن ،همچااون
پژوهشهای کمی متصور نیست و روش نمونهگیری نیاز نظاری خواهاد باود؛ باه عباارتی
جامعه آماری این تحقیق ،بیانات مقام معظم رهبری بین سالهای  0340تا  0314است و باه
دلیل انطباق جامعه و نمونه آماری ،حجم نمونه آماری ،تمامشمار خواهد بود.
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 .2مباني نظري
 .9-9پیشینه تحقیق
بررسی ها نشان می دهد کتاب های فراوانی در خصوص تهدیدات به ناارش در آمده
است .کتاب «کالبدشکافی تهدیاد» باه قلام دکتار افتخااری ،کتااب «تهدیادات امنیات
ملی»(عبداهلل خانی )0305 ،و کتاب «تهدیدات قدرت ملی» اثار دکتار مرادیاان ازجملاه ایان
موارد می باشند (مرادیان . )0305 ،افزون بر این ،مقاالت و پژوهش های زیادی نیز در حوزه
تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد .مقاالت زیر ازجمله این موارد
هستند:
آقایان ساوه درودی ،اسماعیلی و حیدری در مقالهای در مقام پاسخ باه ایان پرساش کاه
الاوی بومی تهدیدشناسی مبتنی بر اندیشه رهبری کدام است؟ تالش نموده اند باا احصاای
شاخصهای تهدید ،این مهم را مورد توجه قرار دهند .نوع تحقیق آنها ،توصایفی-تحلیلای
بوده و از روش تحلیل محتوا با استناد به فرمایشات ،تدابیر و فرماان هاای رهباری اساتفاده
شده است .این مقاله جهتگیریها ،نقاط تمکید و تحلیال ایشاان در ماورد تهدیدشناسای را
دسته بندی نموده کاه نتاایج حاصاله از بررسای هاا حااکی از آن اسات کاه الااوی باومی
تهدیدشناسی از منظر رهبری دارای دو حوزه درونی و بیرونی است کاه حاوزه درونای باه
ابعاد فردی و سازمانی و حوزه بیرونی به ابعااد منطقاهای و باینالمللای تقسایم مایشاوند.
مؤلفههای فردی تهدیدشناسی بایادها ،نبایادها و بصایرت باوده و مؤلفاههاای ساازمانی را
الزامات ،اولویاتهاا و امکاناات (ظرفیاتهاا) تشاکیل مایدهاد .در بحاث منطقاهای نیاز
جداناپذیری از مسالل منطقه و نااه هوشمندانه و حکیمانه به پیرامون و در بحث بین الملال
شناخت استکبار ،تممل در واقعیات و استفاده از ظرفیت های جهانی ،مؤلفه های تشکیل دهنده
این دو بعد بیرونی از تهدیدشناسی می باشند .نقطه کانونی و محاور تماامی ایان مؤلفاه هاا،
شاخص مهم شناخت می باشد که تمکید رهبری بار موضاوع شاناخت در حاوزه درونای و
بهطور اخص شناخت سازمانی و بعد از آن ،شناخت فردی است
تابستان .)40-10 :0317

(ساوه دروی ،اسمعیلی و حیادری،
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در مقاله ای دیار ،خانم شایاان باه موضاوع تهدیادات اجتمااعی از منظار مقاام معظام
رهبری پرداخته اند .به گمان ایشان ،وجود تنوع در تعاری

امنیات اجتمااعی و تهدیادهای

آن ،بیانار عدم وفاق درباره این موضوع است کاه بخشای از آن ناشای از تمثیرپاذیری ایان
دیدگاه ها از شرایط اجتماعی کشاورهای ماورد بررسای اسات ،بناابراین گرچاه توجاه باه
دیدگاه های دیاران در پژوهشی علمی سودمند است ،ولی برای کاربردی باودن آن هاا بایاد
شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نااهی بومی را ماورد توجاه قارار داد .در ایان
پژوهش بر مبنای دیدگاه حضارت آیات اهلل خامناه ای ،تهدیادهای امنیات اجتمااعی ماورد
بررسی قرار گرفت .برای این کار از روش کیفی و ابزار تحلیل محتوا استفاده شده است .در
فرآیند پژوهش به همه سخنان مقام معظم رهبری از آغاز والیت یعنی سال  0340تاا 0311
مراجعه شد و تهدیدها استخراا و دسته بندی شاد و درنهایات ،نتاایج باه تمییاد  34نفار از
نخباان نظامی و امنیتی کشور رسید .بر اسا ،نتایج بررسی ،تهدیدهای امنیت اجتمااعی در
ایران از دیدگاه رهبر انقالب شامل ایجاد فتنه و آشاوب ،تهدیاد و ارعااب ،تبلیغاات ساوء
دشمنان ،ایجاد شبهه در عقاید جوانان ،ایجاد تفرقۀ مذهبی ،دخالت دشمنان در امور داخلای
کشور ،فساد اخالقی و مالی ،تفرقۀ قومی ،قانون شکنی ،ناامنی محیط اجتماعی ،شایوع ماواد
مخدر و اعتیاد در جامعه و عدم اشتغال جوانان است (شایاان ،پاییز .)70-50 :0317
همانگونه که مشخص است دو مقاله بررسیشده به موضوع تهدیدات داخلای در ابعااد
گوناگون نپرداختهاند .بهعنوان جمعبندی باید گفت هیچیك از منابع ماورد اشااره ،باهطاور
مستقیم به اندیشه های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظلهالعاالی) با کاربسات روش
تحلیل مضمون نپرداختهاند ،بنابراین تمرکز مقاله حاضر از این منظر ،نوآوری تلقی میشاود؛
بنابراین موضوع (تهدید داخلی) ،استخراا واژگان تهدید مورد استفاده فرماندهی معظم کال
قوا و نیز روش انجام این تحقیق ،نوآورانه تلقی میشود ،همچنین تبیین و شناسایی مضامین
سازماندهنده و پایهای تهدیدات داخلی از منظر مقاام معظام رهباری ،دیاار ناوآوری ایان
نوشتار خواهد بود.
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 .9-9تهدید و انواع آن
 .2-2-1تعريف تهديد

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است (عمید .)467 :0307 ،در تعریا

تهدیاد،

وجود فاعلی با قصد و نیت و اقدامی عامدانه مستتر اسات (.)Battistelli & Galantino, 2018
تهدید در مطالعات و سیاستگذاری امنیتی ،بهعنوان واژهای سیاسی و در تالش اندیشمندان
در تعری

تهدید ،این کلمه از زاویه مفهومی علمی مورد توجه قرار مایگیارد .دساتهبنادی

بوزان از انواع تهدید ،ازجمله این موارد به شمار میآید ).(Brauch, 2011: 62
امنیت ملی در شرایط و فضایی تحقق می یاباد کاه یاك ملات در آن شارایط مایتواناد
ارزش های حیاتی خود را حفظ کرده و اهداف ملی خاود را در ابعااد داخلای ،منطقاه ای و
بین المللی تحقق بخشد .تمامیت ارضی ،اندیشه و الاوهای رفتااری یاك نظاام سیاسای در
حوزه های مختل
یك کشور ،در ردی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنای و همچنین حاکمیت و سااختار سیاسای در
مهم ترین ارزش های حیاتی یك ملت قرار دارد ،بناابراین در تعریفای

اولیه ،تهدید ،عنصر ،عامل یا وضعیت هایی است که اهداف و ارزشهای حیااتی یادشاده را
به خطر اندازد.
تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت است از تواناییها ،نیتها و اقدامات دشمنان بالفعال
و بالقوه که در زمانی کم و بیش کوتاه ،کیفیت زندگی ساکنان یاك کشاور را ماورد چاالش
قرار دهد یا اینکه گزینهها و دامنه اختیار فراروی حکومت ،دولت یا کنشاران غیر حکومتی
را بهشدت محدود کرده و آنها را در تنانا قرار دهد.
 .2-2-2انواع تهديدات

تهدیدات را میتوان با شاخص هاای بععاد ،ساطح ،جغرافیاا ،تعاادل ،تقاارن ،پیچیادگی،
هویت ،جنس ،کانون ،انایزه و کارویژه دستهبندی نمود ،ولی تقسیمبندی تهدیدات با توجه
به «بععد» رایجترین رویکرد در تقسیمبندی را شکل می دهد که در آن عامل «تهدید» با توجه
به حوزهای که تهدید در آن عمل مینماید (بعد) ،مورد شناساایی قارار مایگیارد .بار ایان
اسا ،،تهدیدات به شکل زیر قابل اراله هستند:

(افتخاری)043 :0307 ،
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( )9تهدیدات سیاسي :تهدیدات سیاسی ،درصددند ثبات سازمانی دولت را تحت تمثیر
قرار دهند .ازجمله مصادیق بارز آن میتوان به اعمال فشار به دولات بارای تغییار سیاساتی
خاص ،تالش برای واژگون نمودن دولت ،دامن زدن به حرکتهای جداییطلبای ،تضاعی
دولت و آسیبپذیر نمودن آن در برابر تحرکات خارجی و ...اشاره کرد.
( )9تهدیدات اقتصادي :تهدیدات اقتصادی در دو حوزه اصلی «تولید» و «توزیع» قابال
تفکیااك هسااتند ،در حااالی کااه گونااه نخساات متوجااه افاازایش میاازان تولیااد متناسااب بااا
نیازمندیهای عمومی است؛ دومین حوزه ،تهدیداتی را شامل میشود که برابری فرصات را
در دستیابی به امکانات تحت تمثیر قرار میدهد.
( )9تهدیدات نظامي :تهدیدات نظاامی را مایتاوان از برجساتهتارین اناواع تهدیادات
دانست که دارای پیشینه تاریخی طوالنی در تاریخ تحوالت جوامع بشاری هساتند .ویژگای
برجسته این دساته از تهدیادات در اساتفاده از زور 0اسات کاه در ذیال عناوان تخصصای
«منازعه» و «جنگ» از آن یاد میشود.
( )0تهدیدات اجتماعي (اجتماعيشده) :موضوع اصالی تهدیادات اجتمااعی را «هویات»
تشکیل میدهد که با عناصری مانند زبان ،فرهنگ و  ...شناسانده میشود .با ایان حاال باه دلیال
اهمیت فزاینده «هویت اجتماعی» در معادالت امنیتی در سالهای پایانی قرن بیساتم ،دو دساته از
متون امنیتی مطرح شدند که هر کدام روایتی از «تهدید اجتماعی» تمکید دارند .دساته نخسات باه
موضوع تممین اجتماعی 7پرداختهاند .برای این گروه ،عااملی کاه زنادگی آرام و اطمیناانبخاش
افراد در جامعه را دچار آسیب نماید ،تهدیدی اجتماعی است که باید در راستای ایجاد جامعاهای
امن ،آن را مدیریت نمود .گروه دوم ،ایده امنیت اجتمااعیشاده 3را مطارح و برجساته سااختند.
بوزان ،امنیت اجتماعیشاده را در صایانت از هویات گاروههاای اجتمااعی در قباال تهدیادات
پیرامونی میداند (بوزان .)0350 ،در مقام جمعبندی میتوان گفت تهدیدات اجتماعی متوجاه تاممین
اجتماعی و تهدیدات اجتماعیشده ،متوجه هویت جامعه هستند.
1. Force
2. Social Security
3. Societal Security
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( )5تهدیدات زیست محیطي« :نارش زیست محیطی» معرف پیدایش شکلی ناوین از
تهدیدات است که از سوی سیاست های اقتصادی انسان در بستر طبیعات شاکل گرفتاه و
به صورت فزاینده ای ابعاد مختلا

زنادگی ساالم انساان را بار روی کاره زماین تهدیاد

مینماید.
( )3تهدیدات فناورانه :از آنجا که فناوری ،پدیدهای پیچیده و ناه بسایط اسات ،اقساام
متفاوتی از تهدید نیز توسط و یا به کمك آن تولید شده که عباارت از «تهدیادات ابازاری»،
«تهدیدات رفتاری» و «تهدیدات مدیریتی» هستند.
 .9-9تهدید داخلي
تهدیدات داخلی ،از درون مرزهای یك کشور ،امنیت ملی را به خطر می اندازند و شامل
براندازی و چالش از جانب گروههایی است که اقتدار دولت را نپذیرفتاهاناد .گفتنای اسات
تهدیدهایی که دارای منشم داخلی هستند ،ممکن است در امتداد تهدیدهای خارجی باشاند.
این تهدیدها شامل ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنای ،اجتماعی و  ...هستند .تهدیدات داخلی
می تواند شامل بی ثباتی ،اغتشاش در نظام های فرعی ،تعارضات قاومی و ناژادی ،مشاکالت
اقتصادی (افول میزان نرخ رشد ،توسعهنیافتای ،کااهش میازان بهارهوری و…) ،مشاکالت
زیست محیطی ،مسالل فرهنای ،نفوذ و… باشد .این عوامال مای توانناد بار یکادیار تامثیر
متقابل داشته باشند و یکدیار را تقویت یا حتی خنثی نمایند .عوامل داخلای (درون مارزی)
که میتوانند برای امنیت ملی تهدیدآفرین باشند:
( )0فقدان ثبات سیاسی و اجتماعی؛
( )7نارضایتی عمومی و آشوبهای اجتماعی؛
( )3وجود گروههای سیاسی معاند و مخال ؛
( )6جنبشهای استقاللطلبانه قومی ،مذهبی و نژادی؛
( )7مهاجرتهای گسترده گروههای اجتماعی؛
( )4بحرانهای اقتصادی (بیکاری ،رکود ،تورم و فقر)؛
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( )5بحران های سیاسی دوران گذار (بحران هویت ،مشروعیت ،مشارکت ،نفاوذ ،توزیاع،
یکپارچای و همارایی)؛
( )0نیروهای مسلح ناراضی (رفعتی ،صنیعی .پاییز .)000-031 :0314
گروههای سیاسی معاند و مخاال  ،گاروههاای قاومی ،اقلیاتهاای دینای ،قدرتمنادان
اقتصادی ،نیروهای مسلح و اشرار ،مهمترین منابع تهدیدکننده داخلی امنیت ملای باه شامار
می آیند .به اعتقاد برخی از اندیشمندان مانند ایوب ،آزر و مون ،تهدیدات داخلی ،بیشاتر در
کشورهای در حال توسعه موضوعیت دارند (مارتین.)0301 ،
 .9-0جایگاه دیدگاههاي رهبران
نقطهنظرات عالیترین مقام هر کشاوری ،بارای نظاام سیاسای آن جامعاه دارای شامن و
اهمیت ویژهای است .به هر حال جایااه و شخصیت این افراد ،به دیدگاههاای آنهاا ارزش
ویژهای اعطا میکند .در جوامعی که این افراد دارای شخصیت فرهمند باشند ،منویات آنهاا
بیانکننده خطمشی آن جوامع تلقی میگردد.
این گونه از افراد با اراله رهنمودهایی ،راهبری جامعه را عهده دار باوده و باا ایجااد
انایزه و ترغیب و هدایت فعالیت ها ،در راه تحقق اهداف و آرمان هاای جواماع تاالش
می نمایند .افزون بر آنچه بیان شد ،عالی ترین مقام هر کشور ،دارای ویژگی های زیر نیز
می باشد:
( )0بصیرتدهنده است؛ به ایان معنای کاه ایان افاراد دارای دوراندیشای غیرمعماول در
پیشبینی آنچه قرار است ،اتفاق بیفتاد ،هساتند (.)Merriam Webster Pocket Dictionary, 1964
بصیرتبخشی ،خلق تصوری از آینده مطلوب بوده و عامل پیوند حال به آینده است.
( )7جهتدهنده است؛ منظور آن است که این افراد ،هدف را در محیط بیرونی آینده باه
سمتی که جامعه باید انرژی ،مقدورات و ظرفیتهاای خاود را در آن راساتا جهات دهاد،
انتخاب و تبیین میکند.
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( )3تحولدهنده است .ایجاد تحول در جامعه بر مبناای در صاحیح شارایط زماانی و
مکانی در چارچوب ارزشها و اهداف ،از کارکردها و ویژگیهای عماده عاالیتارین مقاام
کشور است (نینو.)31 :0355 ،،
افکار و ایدههایی که واجد خصایص یادشده باشاند ،بایگماان سااختارها و رونادهای
جامعه را در کنار نخباان فکری و ابزاری تحت تمثیر قرار خواهند داد .اصلیتارین دغدغاه
باالترین مقام هر کشوری ،ایجاد و افزایش ثبات و امنیات هماهجانباه اسات .در جمهاوری
اسالمی ایران ،حضرت آیتاهلل خامنهای با توجه به در اختیاار داشاتن فرمانادهی کال قاوا،
برخورداری از بصیرت و دوراندیشی ،داشتن شناخت عمیاق از جامعاه و نظاام اساالمی و
شرایط منطقهای و بینالمللی ،در عرصههای گوناگون باهخصاوص اماور دفااعی و امنیتای،
دارای نظام فکری مشخصی هستند .نظر به چنین اهمیتی ،بیگمان آشنایی با نظرات معظمله
در زمینه تهدیدات نیز میتواند راهبر و راهاشای بسیار کارساز و اثربخشی باشد .در اداماه،
دیدگاه ایشان در خصوص تهدیادات فاراروی ا.ا.ایاران ارالاه مایگاردد کاه مساتخرا از
دستهبندی و تحلیل مضمون بیانات آشکار معظمله است.
 .9-5مفاهیم مشابه تهدید مورد استفاده مقام معظم رهبري
در ادبیات امنیتی ،واژگانی وجود دارند که با کمی تساامح مایتاوان آنهاا را دارای باار
معنایی مشترکی دانست .با مرور بیانات مقام معظم رهبری میتوان دریافت کاه معظاملاه از
چندین مفهوم بهمنظور تبیین اهمیت موضوع ،بهره باردهاناد؛ باه عباارتی در کناار «تهدیاد»
بهعنوان مفهوم مورد نظر ،رهبر معظم انقالب ،برخی از مخاطرات نظام را در قالاب مفااهیم
دیار بیان فرمودهاند .در ادامه به برخی از این واژگان پرداخته میشود.
 .2-5-1تهديد و ناامني

از مهمترین مفاهیم مورد استفاده مقام معظم رهبری ،ناامنی است .گاواه اینکاه مایتاوان
ناامنی را دارای ضریب اهمیت مانند تهدید دانست ،جمله زیر است:
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ناامنی ،بزرگترین خطری است که یك ملت را تهدید میکند

(پیام نوروزی به مناسابت حلاول

سال .)51/0/0 ،0351
معظمله با هوشمندی خود ،ناامنیها را به دو دسته تقسیمبنادی کاردهاناد کاه اشاارهای
اجمالی به آنها خواهد شد:
 .9-5-9-9ناامنيهاي کماهمیت
( )9سرقت

«مثال ناامنیای که همه آحاد مردم ممکن است در زندگی روزماره خودشاان ،یاا باا آن
برخورد کرده باشند ،یا از دیاران شنیده باشند ،چیزهایی اسات کاه اگرچاه حاالز اهمیات
است ،اما آنچنان تهدیدکننده نیست  -مثل سرقتها  -که البته دستااهها باید جلوی اینهاا
را هم بایرند .سرقت ،مقولهای است که دساتااههاای انتظاامی بایاد باا جادیت مقابال آن
بایستند .عدهای برای اهداف پَست و حقیر خودشان ،امنیت خانوادهها را به هم میزنند .این
یك مثال برای ناامنی است؛ اما یك مثاال درجاه اول نیسات»

(بیاناات در اجتمااع بازرگ زالاران و

مجاوران حضرت رضا(ع).)51/0/4 ،
( )9شرارت اوباش

«ناامنى از قِبَل انسانهای الابالی و شرور و اوبااش و اراذل کاه طبعاار شارارت دارناد و
محیط زندگی را ناامن میکنند؛ این هم ناامنی است .ما در گوشه و کنار گزارشهایی داریام
که حتمار هم بعضی از شما در جاهایی دیده یا شنیدهاید؛ آدمهایی که پایبند به هیچ قاانون و
ضابطهای نیستند؛ انسانهای شریری که در کوچههاا و محلاه هاا بارای ملات و ناوامیس و
آبروی مردم ناامنی درست میکنند .این هم به عهده دستااههای انتظامی و قضایی است کاه
با این اراذل و اوباش و ناامن سازان محیط زندگی و کار مردم برخورد کنند تا کسانی که باه
صرف اینکه یك وسیله بعرنده و یك حربه به دست میآورند ،خیال نکنند که حق دارند هار
غلطی و هر عمل نادرستی را انجام دهند .اینها بدانند که ناامن کردن محیط زنادگی ماردم،
سزا و مجازاتش فقط این نیست که چهار صباح بروند در فالن زندان بخوابند .اساالم بارای
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کسانی که محایط زنادگی را نااامن مایکنناد و ماردم را مایترساانند و اخافاه مایکنناد،
مجازاتهای سناینتری گذاشته است .اگر هم در مورد اینها و هم در مورد سارقان ،حکم
الهی جاری شود – بهخصوص کسانی که حرفهشان را این قرار دادهاند  -مطمئنار باه میازان
زیادی تمثیر خواهد گذاشت .مالحظه بعضی از رودربایستیهای جهانی و امواا تبلیغااتی را
نکنند؛ ببینند حکم خدا چیست .حکم الهی ،همه چیز را در جای خود و باا میازان صاحیح
معین کرده است» (بیانات در اجتماع بزرگ زالران و مجاوران حضرت رضا (ع).)51/0/4 ،
در جایی دیار معظمله فرمودهاند« :آنهایی که امنیت مردم را مختل مایکنناد ،آدمهاای
ضعیفی نیستند؛ بلکه قدارهبندها ،اسلحهکشهاا و تروریساتهایناد .کساانی هساتند کاه از
تاریکى شب و خواب و غفلت مردم ،برای ضربه زدن به زندگی آنها استفاده میکنند .چاه
آن کسی که قفل خانه و دکان مردم را به قصد دزدی باز میکند؛ چه آن کسی که در کوچاه
و خیابان به تهدیدِ نامو ،مردم میپردازد و آنها را به حال خود نمیگذارد و چه آن کسای
که جان مردم را تهدید میکند ،در ایجاد فضای ناامنی ،دخیلاند»

(بیانات در دیادار اقشاار مختلا

مردم.)53/1/76 ،
 .9-5-9-9ناامنيهاي مهم
( )9مفاسد و مفسدان اقتصادي

به باور رهبر انقالب ،مفاسد و مفسدان اقتصادی ،از ناامنیهای مهم قلمداد میشوند .باه
اعتقاد ایشان« :ناامنی اقتصادی ،بخش دیاری از نااامنی اسات .آن کساانی کاه محایطهاای
اقتصادی را ناامن میکنند؛ اگر کساانی سارمایههاای کاوچکی دارناد ،ایانهاا باا کارهاای
غیرقانونی ،با زرنایها ،این سرمایههای کوچك و امکانات مردم را نابود میکنند و به ساود
خودشان مصادره مایکنناد .آن هاایی کاه بااالتر از ایان ،امکاناات دولتای و عماومی را باا
زرنایها ،با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاههای قانونی ،باه نفاع خودشاان مصاادره
میکنند و هر جا که بتوانند ،از سوءاستفادههای شخصی نمایگذرناد؛ ایانهاا محایطهاای
اقتصادی را ناامن میکنند .شما ببینید اگر در یك کشور وضع اقتصادی بیمار است ،یکای از
چند علت ،وجود همین گریزگاههای از قانون است که کسانی میتوانند با استفاده از اینهاا
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سوءاستفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند و امکاناات ماردم و دولات را باه نفاع و
سمت خودشان بکشانند».
ایشان در این خصاوص در ماورد اهمیات ایان تهدیاد چناین فرماودهاناد« :بارادران و
خواهران عزیز! تا این فسادها در مجموعه کارگزاران کشور وجود داشته باشد ،توانایی کاار
وجود نخواهد داشت .اینها شکافها و درهها و حفرههایی هستند که وقتی به وجود آماد،
هرچه شما دستاورد داشته باشید و در آن بریزید ،آنها را پر نمیکنید .دستاورد هام از باین
میرود؛ لذا اول باید اینها را عالا کرد» (بیانات مقام معظم رهبری.)51/1/07 ،
( )9ناامنيهاي اجتماعي

مقام معظم رهبری در بین انواع نااامنیهاا ،نااامنی اجتمااعی را دارای بااالترین اهمیات
دانسته و آن را در ردی

تهدیدات معرفی نمودهاند .به باور ایشان« :تهدید امنیت اجتمااعی

باالترین مورد ناامنی داخلی و زمینهساز ناامنی ملی است»

(دیدار زالاران و مجااوران بارگااه ملکاوتی

حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با رهبر انقالب.)51/0/4 ،
در سخنانی دیار ،معظمله چنین فرمودهاند« :از همه اینها باالتر ،ناامنی اجتمااعی اسات
که در حقیقت ناامنی ملی ،بیشتر متوجه به این نمونه است .محیطهای کاار را نااامن کنناد؛
محیطهای علمی را ناامن کنند؛ محیطهای دانشجویی را ناامن کنند .اینکه من قبالر هم اشاره
کردم یك مقام آمریکایی در یك ماه قبل از این ،خبر داد که در ایران ناامنی وجاود خواهاد
داشت ،این ناامنی است .این ها برنامه هایی دارند .بایستی ،هم آحاد مردم هوشیار باشند ،هام
کسانی که بیشتر آماا توطئه های اینها هستند .از اول انقالب تاکنون ،بارهاا دشامن تاالش
کرده است محیطهای کار را دچار تشنج کند و با ایجاد اعتصاب ،نیروی کاار را از فعالیات
سازنده در کشور باز دارد .تا امروز نتوانسته است؛ اما دارند طراحی میکنناد»

(دیادار زالاران و

مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با رهبر انقالب.)51/0/4 ،
بر مبنای آنچه گفته شد تفاوت ناامنی و تهدید در منشم صدور نااامنی ،میازان اهمیات و
متولی مدیریت و مهار است.
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 .2-5-2تهديد و اغتشاش

در مباحث امنیتی ،مفاهیمی همچون اغتشاش و آشوب دارای جایااه برجستهای باوده و
دستور کار بسیاری از سیاستگذاریها مایباشاد ،از ایان رو مایتاوان ایان مفهاوم را نیاز
همسطح تهدیدات در نظر گرفت .این واقعیت که اغتشاش ،ارزشی هامسانگ تهدیاد دارد،
مورد تمکید مقام معظم رهبری نیز باوده اسات« :دشامنان اساالم هار جاا و هار زماان کاه
بتوانند ،ناامنی نظامی و انتظامی را بر این ملت تحمیل خواهناد کارد و همچناان کاه شااهد
باودیم ،در تیار مااه گذشاته بااا یاك بهاناه کوچاك ،در خیابااانهاای تهاران باه تهدیااد و
ایجاد ناامنی دست زدند» (دیدار جمعی از سپاهیان و بسیجیان مشهد با رهبر انقالب.)50/4/01 ،
معظمله در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال  ،0315حوادث دیمااه  0314را اغتشااش
معرفی نمودند (پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال .)0315
 .2-5-3تهديد و آسيبپذيري

آسیب به معنی زخم و جراحت ،از مطالعات زیستشناسی به مباحث اجتماعی و سپس
امنیتی وارد شده است .به اعتقاد برخی آسیب در محیط داخلی و تهدیاد در محایط بیرونای
مطرح است .در این نااه ،آسیب ،نقاط ضاع

و مشاکالت درونای و چاالشهاای محایط

داخلی را در برمیگیرد و تهدید ،خطرات بیرونی نسبت به محایط اسات (باوزان.)034 :0350 ،
آسیب پاذیری در علاوم مختلا

معاانی گونااگونی دارد .در علاوم زماینشناسای ،مرجاع

آسیبپذیری ،انسان بهویژه کودکان و محیطزیسات هساتند .در مباحاث تغییارات جهاانی،
تمثیرات فاجعهبار آب و هوایی ،آسیبپذیری است .در عرصه اجتماعی نیاز حاشایهنشاینی،
فقر ،محرومیت و استعمال موارد مخدر ،آسیبپذیری است ).(Brauch, 2011: 69
گفتنی است آسیبپذیریها در برخی موارد مانند مصارف ماواد مخادر ،چنادان جادی
گرفته نمیشوند ،ولی در مواقعی ،گسترش آسیبها ممکن است آنها را باه تهدیاد امنیتای
تبدیل نماید

(تری

)63 :0303 ،؛ به عبارتی گاهی ضع ها به شکلی خطرنا ارزشها و بقاای

موجودیت نظام را تهدید مینمایند .فقر ،فساد ،تبعیض ،ضاع

انساجام ملای ،ناکارآمادی،

کمبود منابع ازجمله آسیبهای امنیتی به شمار میآیند (مرادیان.)001-003 :0305 ،
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مقام معظم رهبری نیز تعری

زیر را از آسیبپذیری اراله نمودهاند« :معنای آسیبها هم

که میگوییم ،مطلقار خیانت نیست؛  ...نه ،منظورمان تنبلی ،بیدقتی ،بیاهتمامی ،دلساوزی و
تالش الزم را نکردن ،کار علمی انجام ندادن و متناسب باا نیااز ،پایش نارفتن اسات؛ هماه
اینها سوء عملکرد است .البته من توقّع معصومیت نادارم  -کاه بااوییم ماا بایاد معصاوم
باشیم  -نه ،باالخره گوشه کار ،یك جور خالی خواهد ماند؛ لیکن باید تاالش کنایم کاار را
درست کنیم» (بیانات مقام معظم رهبری.)0355/07/07 ،
ازجمله مهمترین تفاوتهای تهدیدها و آسیبپاذیری ،وجاه عمادی و عامداناه باودن
تهدیدهاست؛ به عبارتی «هدفمندی رفتاری» جزو ویژگیهای اصلی تهدیدات است ،از ایان
رو تهدیاادات عماادی موضااوع «خواساات»« ،طاارح و برنامااه» و «اهااداف» تهدیدکننااده
است(افتخاری.)735 :0307 ،
 .2-5-4تهديد و خطر

خطر ازجمله واژگان تهدید به شمار میآید که به پدیدههایی با شیوع گفتاری باا عاللام
رفتاری و میزان تعارض اند اطالق میشود (افتخاری.)56 :0307 ،
به باور رهبر معظم انقالب ،خطر نیز وجاه دیااری از مفهاوم تهدیاد اسات کاه دارای
اعتباری بسیار است؛ به بیانی دیار ،خطرات را هم میتاوان جازو تهدیادات نظاام در نظار
گرفت .به نظر ایشان« :خطر واقعی این است که ملات ایان ساازوبرگ اصالی را از دسات
بدهد؛ یعنی روحیه کار و تالش را از دست بدهد ،دچار تنبلی شود؛ روحیه امید را از دست
بدهد ،دچار یم ،شاود؛ صابر و مقاومات را از دسات بدهاد ،دچاار شاتابزدگای شاود؛
برنامهریزی را فراموش کند ،دچار بیبرنامای و سردرگمی شود؛ اینها خطر اسات»

(بیاناات

در اجتماع مردم بجنورد.)0310/5/01 ،
 .2-5-5تهديد و چالش

لغتنامه دهخدا احتمال میدهد که چاال و چالش هر دو از «چال»  -به معنی رفتاار -
باشند .دهخدا با شاهد آوردن این بیت مولوی که میگوید« :چالش است این لوت خاوردن
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نیست این /تا تو برمالی به خوردن آستین» ،چاالش را باه معنای جناگ و جادال ،حملاه و
یورش می داند .چالش ،شرایط و وضعیت جدیدی است که مسیر آینده جامعاه را از بیارون
مااورد هجااوم قاارار داده ،حفااظ تعااادل آن را دچااار مشااکل و مسااتلزم تالشاای سااخت و
سرنوشتساز میسازد (ذوعلم ،شهریور  .)34 :0306مفهوم چالش اغلاب بارای توصای

مساالل

امنیتی و جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری از مواقاع ،متارادف مفهاوم تهدیاد
بهکار گرفته میشود .ازجمله این موارد میتوان به بالیای زیستمحیطی انسانساز و طبیعای
اشاره کرد ).(Brauch, 2011: 66
در نظام اندیشای مقام معظم رهبری ،چالش نیز دارای ارزشی همساطح مفهاوم تهدیاد
است؛ بهگونهای که ایشان برخی از تهدیدات اساسی نظام را در قالب مفهاوم چاالش تبیاین
فرموده اند« :فتنه  00تیر سال  50و فتنه ساال  00در تهاران باه عناوان یکای از چاالش هاای
پیچیده (نظام بودهاند)»(سفر رهبر انقالب به کرمانشاه و سخنرانی در جمع مردم در ورزشااه آزادی.)11/5/71 ،
گفتنی است مفاهیمی همچون چالش ،دارای بععدی ایجابی نیز میباشد کاه رهبار معظام
انقالب نیز به آن اشاره داشتهاند« :وجود چالش نشاندهنده تحار  ،زناده و فعاال باودن و
حرکت رو به رشد است»

(برگزاری مراسم داناش آماوختای دانشاجویان دانشاااه اماام حساین(ع) در حضاور

فرمانده کل قاوا .)16/7/31 ،در مجموع میتوان گفت مفااهیم تهدیاد و چاالش اغلاب باهعناوان
مترادفی برای خطرات امنیتی سخت و نرم استفاده میشود ).(Brauch, 2011: 67
 .2-5-6تهديد و فتنه

فتنه از دیار مفاهیمی است که از سوی رهبر معظم انقالب در توصی
برای نظام ا.ا.ایران مورد استفاده قرار گرفته است .ایشان در توصی

و تبیین مخااطره

این مفهوم فرمودهاناد:

«فتنه معنایش این است که یك عده ای بیایند با ظاهر دوسات و بااطن دشامن وارد میادان
شوند و فضا را غبارآلود کنند؛ در این فضای غبارآلود ،دشمن صریح بتواند چهره خودش را
پنهان کند ،وارد میدان شود و ضربه بزند» (بیانات مقام معظم رهبری.)0300/01/71 ،
ایشان فتنه گری دشمن را نسبت به ا.ا.ایران دارای ریشههای عمیق و ساابقهای طاوالنی
دانسته و معتقدند« :در آن قضایای فتنه اول انقالب که در جاهای مختل

فتنه انایازی شاد،
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ازجمله در تبریز ،امام فرمودند که خود مردم تبریز جواب فتنه گران را خواهند داد و دادناد؛
همین جور شد .جز نیاروی ایماان و غیارت و همات و آگااهی و بصایرت ،چیاز دیااری
نمیتوانست آن فتنهها و آن آتشها را خاموش کند».
از فهوای بیانات زیر میتوان به این نکته رسید که چالش و تهدید و فتناه باه لحاا اهمیات
دارای وزن و اعتبار تقریبار یکسانی هساتند« :یکای دیاار از چاالشهاا  -کاه البتاه ایان چاالش
پیچیده تری بود – چالش های فتنه انایزی بود که در فتنه ای مثل هجدهم تیر سال  50و فتنه ساال
 ،00با فاصله ده سال ،این ها در تهران راه انداختند .امیدوار بودند که بتوانند با ایان فتناه ،نظاام را
شکست بدهند؛ ضربه وارد کنند؛ اما بهعکس شد» (بیانات مقام معظم رهبری.)0311/5/71 ،
در مقام جمع بندی باید گفت تهدید در دستااه فکری مقام معظام رهباری باا واژگاانی
همچون ناامنی ،خطر ،آسیبپذیری و فتنه دارای ربط وثیق و اشترا معنایی فراوان است.
به منظور آشنایی با بیشترین مفاهیم مورد استفاده از واژگان تهدید از ساوی مقاام معظام
رهبری ،در ادامه با روش تحلیل مضمون ،این واژگان ،البته فقط در بیانات معظمله ،به شکل
زیر احصا گردید:

نمودار شماره  .9فراواني تعداد جلسات عمومي فرماندهي معظم کل قوا از سال 9931-9913
(با توجه به کاربست واژگان تهدید)
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در نمودار باال ،تعداد دیدارهای عمومی فرماندهی معظم کل قوا نشان داده شده است که
در آنها از واژگان تهدید (بحث شده) استفاده گردیده است.
در توضیح روش احصاء اعداد اراله شده به این نکته اشاره می شود که جامعه آماری
د ر نظر گرفته شده ،بیانات مقام معظم رهبری بین سال های  0340تا  0314است کاه باا
جست وجو در وبااه  www.khamenei.irبه دست آمده است .نکته دیاار آن اسات کاه
معیار انتخاب و شمارش واژگان تهدید مورد نظر ،وجاود آن کلماات در عباارت هاا و
برخورداری آن واژه از معنای کلی تهدید بوده است؛ به عبارتی اگر در جمله ای ،کلماه
خطر آمده باشد ،ولی از معنای آن جمله ،معنای تهدید استنباط نشاده باشاد ،آن کلماه
شمارش نشده است.

نمودار شماره  .9تعداد فراواني واژگان تهدید در بیانات فرماندهي معظم کل قوا
بین سالهاي 9931-9913

تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در جلسات دیدارهای عمومی مورد اشااره در
نمودار پیشین ،در نمودار باال اراله شده است.

اااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی :رویکردی به تهدیدات داخلی ا.ا.ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا 00 /

 .3روش تحقيق
این مقاله قصد دارد با کمك مضاامین و مفااهیم باهدساتآماده از بیاناات رهباری ،باه
شبکهای از مضامین تهدیدات داخلی برسد که درنهایت این شبکه ،چارچوب تحلیلی مقالاه
را تشکیل خواهد داد.
روش استفاده شده در این پژوهش ،تحلیال مضامون از اناواع تحلیالهاای کیفای و باا
بهره گیری از نرمافزار  MAXQDAاست .برای دستیابی به نتیجه مفید در تحقیقهاای کیفای،
الزم است دادهها بهصورت روشمند ،بررسی و تحلیل شوند .تحلیل دادهها مرحلهای حیاتی
از تحقیق کیفی بوده ،مستلزم اقدام اساسی برای گردآوری دادهها و مارتبط کاردن آنهاا باا
مفاهیم انتزاعی سطح باالتر است.
تحلیل مضمون ،از روش های پژوهشی روی متون است و اغلب هناامی کاربرد دارد که
حجم زیادی از دادهها وجود داشته باشند .با اساتفاده از ایان روش ،دادههاای ماتن کااهش
یافته ،بخشبندی ،مقولهبندی و تلخیص میشوند و سپس بهگونهای بازسازی میشاوند کاه
مفاهیم و الاوهای موجود در متن از درون دادهها استخراا شوند؛ این روش ،شیوهای برای
شناسایی ،تحلیل و گزارش الاوها در درون دادههاست ).(Boyatzis, 1998: 36
هدف در تحلیل مضمون برخالف نظریه زمینهای یا نظریه دادهبنیاد ،0استخراا الااو یاا
مدلی مفهومی است که در دل متن ،نهفتاه اسات و ضارورتی بارای صاورتبنادی نظریاه
جدیدی برای توصی

یافتهها وجود ندارد ،پس روش تحلیل مضمون افازون بار اینکاه باه

پژوهشار امکان میدهد که مضامین موجود در متن را بررسی و استخراا کند ،میتواند باه
الاویی نظاممند از مضامین و روابط میان آنها نیز منتج شاود؛ باه عباارتی منظاور از الااو،
مدلی است که از طریق نظم مفهاومی دادههاای مساتخرا باه دسات مایآیاد

(یزدخواساتی،

پناهی ،مهری ،بهار و تابستان  .)57-05 :0313این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههاای متنای اسات و
دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکناد ).(Braun, Clarke, 2006
تحلیل مضمون ،فقط روش کیفی خاصی نیست ،بلکه فرایندی است که مایتواناد در بیشاتر
1. Grounded Theory
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روش های کیفی به کار رود .بهطاور کلای ،تحلیال مضامون ،روشای بارای «دیادن ماتن»،
«برداشت و در مناسب از اطالعات ظاهرار نامرتبط»« ،تحلیال اطالعاات کیفای» و «تبادیل
دادههای کیفی به دادههای کمی» است ).(Boyatzis, 1998: 4
 .4تجزيهوتحليل يافتهها
همان گونه که پیش تر اشاره شد هدف اصلی ایان مقالاه ،اساتخراا مضاامین تهدیادات
داخلی در نظام اندیشای مقام معظّم رهبری(مدظلهالعاالی) با بهرهگیری از روش تحلیل مضامون
است .با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه و ساابقه پژوهشااران در حاوزه
اندیشه رهبری ،ابتدا فیشهای مربوط به موضوع تهدیدات داخلی ،باهصاورت کلای احصاا
شد که بیش از ( )0011فیش با درجه ارتباط «باال» و «بسیار باال» گردآوری شد.
جدول شماره  .9احصاي تهدیدات داخلي از منظر فرماندهي معظم کل قوا

اااااااااااااااااااااااااااااا مقاله پژوهشی :رویکردی به تهدیدات داخلی ا.ا.ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا 03 /

نمودار شماره  .9فراواني تعداد موارد اعالم تهدید در هر سال

نمودار باال بیانار آن است که برای مثال در سال  ،0340مقام معظم رهبری در  00ماورد
و در سال  0301در  73مورد (اعام از ساخنرانی ،پیاام یاا ابالغیاه) اعاالم هشادار تهدیاد
نمودهاند .بیشترین اعالم تهدید مربوط به سال  0300بوده که کشاور باه مادت هشات مااه
گرفتار ناآرامی و فتنه بود.

نمودار شماره  .0تهدیداتي با بیشترین تكرار بین سالهاي 9931-9913
(معیار :تهدیداتي با تكرار در بیش از  96سال)
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بررسیها نشان می دهد تهدیادات انحرافاات فرهناای و نفاوذ باا تکارار در  70ساال،
اختالفات در  75سال ،تحریم و جنگ نرم در  74سال ،غفلت در  77سال ،برانادازی در 76
سااال ،مفاسااد اقتصااادی در  73سااال ،آساایبهااا در  77و ساالطهپااذیری و وابسااتای و
مصرف گرایی در  71سال ،دارای بااالترین میازان تکارار در باین تهدیادات احصاشاده در
سالهای مورد نظر هستند؛ توضیح آنکه برای مثال ،تهدید انحرافات فرهنای در  70ساال از
سوی مقام معظم رهبری گوشزد شده است.

نمودار شماره  .5سالهایي با بیشترین تأکید مقام معظم رهبري بر تهدیدات داخلي

توضیح آنکه بر اسا ،نمودار باال؛ برای مثال ،در سال  ،0300فرمانده معظم کال قاوا در
 76مورد (جلسه عمومی ،پیام یا ابالغ) در خصوص تهدیدات هشدار دادهاند ،در حاالی کاه
در سال  0317این عدد  71مورد بوده است.
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نمودار شماره  .3تهدیداتي با بیشترین تكرار در بین سالهاي 9931-9913

در توضیح نمودار باال باید گفت که همانگونه که مشخص است؛ برای مثال مقام معظام
رهبری در سالهای مورد نظر ،در  011مورد (اعم از جلسه دیدار عمومی ،پیام یا اباالغ) در
خصااوص تهدیاادهای ناشاای از اختالفااات تمکیااد داشااتهانااد .بااا فراخااوانی فاایش هااا در
نرم افزار  MAXQDAو انجام کدگذاری اولیه ،ابتادا مضاامین ساازمان دهناده و در گاام
بعدی ،تعداد  33مضمون پایه ای برای پژوهش حاضر انتخاب شدند.
جدول شماره  .9مؤلفههاي تهدیدات داخلي
مضمون
فراگير

مضامين
سازماندهنده

مضامين پايهاي
انحراف جامعه اسالمی ،براندازی ،بزرگ نمایی مشکالت ،بیبصایرتی ،جادا

تهدیدات سیاسی

کردن مردم از نظام ،جنگ نرم ،دل بستن به دشمن ،غفلت ،اختالف سیاسی،

تهدیدات داخلی

سلطهپذیری ،قانونشکنی ،وابستای ،فساد ،نفوذ
تهدیدات فرهنای

پلورالیسم ،تقلید فرهنای ،دینزدایی ،غاربزدگای ،آسایبهاای فرهناای،
ازخودبیاانای ،یم ،،جهانیسازی ،علوم انسانی مسموم

تهدیدات اقتصادی

اشرافیگری ،فقر ،تحریم اقتصادی ،مصرفگرایی ،مفاسد اقتصادی ،بیکاری

تهدیدات اجتماعی

انحرافات اجتماعی ،تحدید نسل

تهدیدات زیستمحیطی

تخریب محیط زیست

تهدیدات فضای مجازی

فضای مجازی
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 .5نتيجهگيري و پيشنهادها
 .5-9جمعبندي
بیگمان از وظای

رهبران ،شناسایی و معرفی مشکالت ،چالشها ،خطرات و تهدیدات

فراروی کشور است تا نظام سیاسی و مردم غافلایر نشوند و اینکه امکانات و ظرفیتهاا را
جهت مقابله با آن تهدیدات ،بسیج و تجهیز نمایند .در ا.ا.ایران نیز مقام معظم رهبری ایان
وظیفه را عهدهدار بوده و آن را به شایستای انجام میدهند .معظمله همواره بهمثاباه رهباری
بصیر و دیدبانی همیشه بیدار با نقشهخوانی از توطئههای دشمن ،آنها را در راه رسایدن باه
اهداف شومشان ،ناکام گذارده است.
بر مبنای آنچه بیان شد باید گفت تاکنون رهبر معظم انقاالب ،تهدیادات حاال و آیناده
کشور را بهگونهای همهجانبه بیان نمودهاند و بیتردید پس از رصد تهدیدی جدیاد ،فرایناد
تبیین از سوی معظمله انجام خواهد شد.
یافته های تحقیق نشان می دهد تهدید در دستااه فکری مقام معظم رهباری باا واژگاانی
همچون ناامنی ،خطر ،آسیبپذیری و فتنه دارای ربط وثیق و اشترا معنایی فاراوان اسات،
ایشان تهدید را دارای دو حوزه داخلی و خارجی میدانند .نکته نهایی اینکه ،نظر به مطالاب
بیانشده ،در این تحقیق ،ناامنی ،خطر ،آسیبپذیری و اغتشاش ،لغاات و نمودهاایی از واژه
تهدید بوده و به جز موارد مشخصشده (موارد کماهمیت) ،در سایر موارد دارای همان معنا
و مفهوم است.
دیار یافته این پژوهش آن است که در راستای رویکرد کلی فرماندهی معظم کل قوا که
عرصه داخلی همواره اصل بوده و دارای اولویات اسات ،در برابار تهدیادات خاارجی نیاز
تهدیدات داخلی ارجحیت دارد.
نکته کلیدی دیار در نظام اندیشای ایشان آن است که نقاط ضاع

و آسایبهاای درونای،

بسترساز شکلگیری تهدیدات داخلی و اینها موجب ایجاد تهدیدات خارجی هستند.
دیار یافته این تحقیق آن است در سه دهه گذشته بیشترین تمکید فرماندهی معظام کال
قوا بر تهدیدات سیاسی بوده است .نمودارهای زیر بهخوبی گویای این مطلب است:
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نمودار شماره  .1تهدیدات سیاسي مهم در سه دهه گذشته بر اساس بیشترین فراواني

نمودار شماره  .1تهدیدات اقتصادي مهم در سه دهه گذشته بر اساس بیشترین فراواني
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نمودار شماره  .1تهدیدات اجتماعي مهم در سه دهه گذشته بر اساس بیشترین فراواني

نمودار شماره  .96تهدیدات فرهنگي مهم در سه دهه گذشته بر اساس بیشترین فراواني
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نمودار شماره  .99تهدیدات فضاي مجازي در سه دهه گذشته بر اساس بیشترین فراواني

نکته مهم قابل توجه ،تمکید کمتر فرماندهی معظام کال قاوا در ماواردی همچاون جلساات
عمومی ،پیامها و ابالغها بر تهدیدات اجتمااعی و فرهناای و باهجاای آن ،افازایش هشادار در
خصوص تهدیدات فضای مجاری است .در عرصاه اقتصاادی نیاز بایش از تهدیاد تحاریم بار
تهدیدات ناشی از مفاسد اقتصادی تمکید شده است؛ درواقع میتوان موارد اشارهشده را باهعناوان
روندهای قابل شناسایی در دهههای  51و  01و ششساله دهه  0311به شمار آورد.
 .5-9پیشنهادها
در راستای شناخت بهتر از یافتههای این تحقیق ،پیشنهاد میشود پژوهشی باا تکیاه بار
نتایج این پژوهش ولی با روش تحلیل گفتمان انجام شود تاا در کامالتاری از چرایای و
فلسفه هر یك از مضامین پایهای مورد نظر مقاام معظام رهباری باه دسات آیاد ،همچناین
میتوان به دستااههای متولی انتظام ملی پیشنهاد نمود تا از یافتههای ایان پاژوهش ،در امار
سیاست گذاری های امنیتی بهره برداری نمایند .پیشنهاد دیار قابل طرح ،انجاام پژوهشای در
مورد تهدیدات خارجی با همین روش است.
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