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چکیده

تجربه کشورها نشان داده است که در هر کشور توجه به ظهور تهدید و فراینددهای گسدررش نن ،ضدرورت
انکارناپذیر در تحقق منافع مل در عرصه منطقهای و بینالملل است .عالوهبدراین ،شدناتت تهدیدد بدهعندوان
اولین مرحله مدیریت بحران و برنامهریزی امنیت مل نیز بهشمار م رود .تصمیمگیرندگان و مدیران سیاسد
کشورها با اسرفاده از مطالعدا و برنامدهریدزیهدای اجرمداع و اترصدادی مد توانندد برتد از تهدیددا و
مخاطرا را کاهش دهند ،هرچند با شکل جدیدی از تهدیدا امنیر نیز مواجه هسرند .این امر را مد تدوان
ناش از «اصل دگرگونپذیری» و «تغییر در نوع تهدیدا » دانست .بهطورمثال ،برنامههدای اول و دوم توسدعه
اترصادی ایران به افزایش تولید و رشد اترصادی منجر شد و میزان مصرف سدرانه و همنندین تولیدد ناتدالص
داتل را ارتقا بخشید ،اما بهموزا این فرایند ،کشور شاهد ظهور شکلهای جدیدی از تهدیدا امنیر شده
است .این مقاله فرایند تبدیل یک پدیده را به یک مسدلله امنیرد بیدان مد کندد .هددف مقالده ،کالبدشدکاف
تهدیدا مرصور در جامعه و تبیین فرایند گسررش ننهدا از یدک پدیدده بده یدک مسدلله امنیرد اسدت .روش
پژوهش در بخش اسرفاده از منابع کرابخانهای ،توصدیف و در بخدش موردکداوی کالبدشدکاف تهدیددا از
روش تبرگ و روش تحلیل اسرفاده شدده اسدت .جامعده موردبررسد  ،تمدام اسدناد ،مددار

و اطالعدا

موجود در این بخش است .در پایان نیز بیان م دارد؛ چه موتع م تواند یک تهدید موجود در جامعه تبدیل
به یک موضوع امنیر شود ،که عوامل مؤثر بر این فرایند نیز نورده شده است.
کلید واژهها :امنیت مل ؛ منافع مل ؛ نسیبشناس امنیت مل ؛ اهداف مل ؛ تهدیدا امنیت مل
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مقدمه
شاتصهای اجرماع  ،اترصادی ،انسان  ،فرهنگ و سیاس در هر جامعهای با تغییرا دائم همراه
م شود؛ این امر شکل تهدیدا  1را با دگرگون و تغییر همراه م کند؛ بههمیندلیل است که شناتت
تهدیدا داتل باید بهگونهای مرحلهای انجام پذیرد .شناسای تهدیدا داتل جدید را باید انعکاس
فرایندهای عموم دانست که در جامعه ظهور م یابد و فضای عموم را تحت تأثیر ترار م دهد .چنین
رویکردی ،بیانگر این است که «معمای امنیر » 2در حوزه امنیت اجرماع و درونساتراری وجود دارد.
اگر موازنه امنیر در توزیع و تخصیص منابع انجام نشود ،طبعاً مخاطرا

امنیر بهگونهای مبهم،

انعکاس و پایانناپذیر بهوجود م نید .برای غلبه بر «معمای امنیر » الزم است برنامهریزی توسعه
اجرماع

در ساترار داتل

توجهنکردن به مخاطرا

بهگونهای مروازن و براساس عوارض امنیر

هر برنامه انجام شود.

امنیر برنامه نوسازی ،شکل ناشناتره و غافلگیرکنندهای از تهدیدا

را

بهوجود م نورد و این امر بحران اجرماع را گسررش داده و ازسویدیگر ،زمینههای الزم افزایش
نسیبپذیری امنیر را در حوزه داتل فراهم م سازد .بنابراین ،الزم است چالشها و نسیبهای
داتل در ابعاد مخرلف سیاس  ،فرهنگ  ،اجرماع و ...شناسای شود و مورد تحلیل ترار گیرد که
توانای تبدیل به تهدیدا و تطرهای امنیر را داراست.
سؤال مهم که در زمینه مقوله تهدید در ارتباط با مفهوم امنیت مطرح م شود ،این است که چه
زمان تهدید به موضوع امنیر تبدیل م شود .در جواب به این سؤال بیشرر اینگونه پاسخ دادهاند که به
نوع تهدید ،چگونگ نگرش به نن و نیز میزان جدیبودن نن بسرگ دارد .عوامل مؤثر در جدیبودن
تهدید ،مشخصبودن هویت ،تریبالوتوعبودن یا نزدیک نن ازلحاظ فاصله ،شد

احرمال وتوع و

میزان پیامدهای احرمال نن است .این سؤال در این حوزه مطرح است" :نیا اوضاع و موتعیت تاریخ
باعث تقویت تهدید م شود؟ چناننه دیگر شرایط تهدیدا

مساوی باشد ،اسرناد به امنیر مل برای

کاهش در برابر نن مشروعتر تواهد بود؟ البره مسلله این است که همه این مرغیرها تابل اندازگیری
نیست و یا حر نم توان ننها را بهدتت برنورد کرد و اغلب در موتعیت پینیدهای رخ م دهند که
سبک و سنگینکردن ننها در طیف جدی تهدیدا  ،بسیار مشکل م نماید .این مقاله تالش م کند به
این سؤاال جواب بدهد و ضمن نن الگوهای تبدیلشدن تهدیدا را به موضوعا امنیت مل  3،نشان
دهد.
1. Threats
2. Security puzzel
3. National Security
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روششناسي تحقیق
این پژوهش از نوع تحقیق توسعهای و ازلحاظ روش ،توصیف د تحلیل است که با اسرفاده از هیلت
تبرگ در تعیین مصداقهای راهبردی و کلیدی در حوزه تهدیدا

با نظر به اینکه تمام فعالیتهای

حوزه هدف باید به تأیید و انطباق هیلت تبرگ برسد ،برای شکلگیری تعامل سازنده بین تبرگان،
شکل م گیرد و نظار بر روند کل طرح و راهبری کالن نن و تصمیمسازی در مراحل مهم و حساس
براساس مصداقهای تعیین ماهیت و وظایف دستاندرکاران و موفقیت و کارامدی در هدف تعیین
م شود.

مباني نظري تحقیق
ماهیت و مفهوم تهديد
تهدید در تاموس فارس بهمعنای ترساندن و بیمدادن است ،ول در اصطالح ،هر چیزی است که
برواند ثبا

و امنیت را در کشور بهتطر بیندازد .در اصطالح سیاس هر اتدام و تحریک بالقوه و

احرمال سیاس  ،نظام  ،اترصادی و فرهنگ  ،که موجودیت و اهداف حیات فرد یا نهاد یا کشور را
بهتطر بیندازد تهدید بهشمار م رود .از تهدید تعاریف گونانون مبرن بر هدف شده است که در این
مقاله بعض از این تعاریف بیان م شود.
د تهدید ،بیان و ابراز تصد نسیبرساندن ،نابودکردن و تنبیهکردن از روی انرقام بهدلیل کار
انجامگرفره یا ترساندن است.
د نشاندادن تطر ،حادثه یا نسیب تریبالوتوع؛ بیان نشکار و صریح نسیبرساندن به کس یا
بهدردسرانداترن فرد است.
د احرمال وتوع حادثه بسیار بد توسط شخص یا چیزی که بهعنوان تطر شناتره م شود .تصد
ابرازشده برای صدمه یا نسیبرسان یا دیگر اتداما

تصمانه علیه کس  ،شخص یا چیزی که برواند

تطر ایجاد کند .هرگونه نشانه ،حادثه یا وضعیر که توان ایجاد تسار

و ضرر علیه دارای را داشره

باشد (مرادیان.)66 :1388 ،
در مطالعا

مربوط به امنیت ،تهدید اغلب مفهوم سیاس است که این اصطالح در بسیاری از

واژهنامههای علوم اجرماع بهعنوان مفهوم علم بهتوب تعریف نشده است .برت تحلیلگران در
بررس ها و مطالعا

تود از مفهوم ارزیاب تهدید بهعنوان یک از دالیل برنامهریزیهای رزم در
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طول جنگ سرد اسرفاده م کنند .در این زمان مفهوم تهدید در چارچوب امنیت مل و در اشاره به
تهدید دوگانه ناش از تدر های دولر و همننین افکار ننها درتالب ایدئولوژی مطرح شده بود.
عالوهبراین ،در بررس های امنیت مل بین تهدیدا سهگانه جدای تائل م شوند .این تهدیدا شامل
تهدیدا

نظام (تهاجم ،اشغال ،تغییر دولت ،دسرکاری سیاس ) ،تهدیدا

اترصادی (شیوه صادرا ،

محدودیتهای واردا  ،دسرکاری تیمتها و ارز ،بههمزدن وضعیت ثبا
زیستمحیط (نسیبرساندن به پایه فیزیک دولت) است .این تهدیدا

داتل ) و تهدیدا

بیش از هر عامل م تواند

دولتهای مل را نسیبپذیر کند .هرچندگاه مقولهای مانند گسررش تسلیحا

نظام م تواند

بهعنوان ترکیب از توان و یا هدف جدا از تهدید درنظر گرفره شود ،تطرهای ناش از تشونتهای
داتل افزایش یافره و افزایش نقش بازیگران غیردولر در تأمین منافع مل به شکلگیری عوامل
تهدیدزای جهان مانند شبکه تروریستها و تروریسم ساتراری و همننین گونههای جدید تشونت
ساتراری منجر شده است؛ لذا با گسرردهترشدن مفهوم امنیت ،تطرها پینیدهتر و کمتر تابل محاسبه
شده است ( .)Brauch, 2011: 62 - 63مکرب تفسیری م گوید تهدید ادرا

تهدید است .تهدید

اعالم است؛ به این معنا که بازیگر اصل امنیتساز اعالم کند که تهدید امریکا علیه ما جدی است
(تابل در

است) و سپس کارشناسان به موتعیت و وضعیت نن بپردازند.

لرنر ،تهدید را هر چیزی م داند که برواند ثبا و امنیت را در کشور بهتطر اندازد .او معرقد است
تهدیدا  ،منافع مل را هدف ترار م دهد .مفهوم تهدید در نگرش سامانهای ،عدم تعادل در سامانه بیان
شده است .در پارهای از مرون نیز تهدید بهمعنای توانای ها ،نیا و اتداما دشمنان بالفعل و بالقوه برای
جلوگیری از دسریاب تودی به مقاصد امنیت مل تعریف شده است (عبداهللتان .)68 :1381 ،
بهطورکل  ،هدف هر نوع تهدید ،تأثیرگذاری بر اندیشه ،عواطف ،اراده و حر بهتسلیمکشاندن
حریف است که هدف اصل تحمیل اراده به نیروی مقابل است .تفاو

تهدیدا

در بهکارگیری

روشها و ابزارهاست .تهدید م تواند باتأکیدبر توان فیزیک (لشکرکش  ،اشغال تاکریز و سرزمین،
نابودی و کشرن انسانها و ویرانکردن مراکز اترصادی) و یا م تواند باتکیهبر روشهای سیاس  ،روان
و شیوههای غیرتشونتنمیز و با بهکارگیری تدر

نرم ،برای تأثیرگذاری بر اراده حریف و نیروی

مقابل انجام شود (هاشم .)63 :1310 ،
منظور این مقاله از تهدید ،هر اتدام است که هر نظام را از تعادل تارج کند .این تعریف بیش از
هر اصطالح با مفهوم بحران ارتباط دارد.
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عوامل جداکننده تهديدات
امنیت مل را

تهدید با مفهوم امنیت مل و اهداف مل کشور ،ارتباط مسرقیم دارد .تهدیدا

م توان تهدیدهای دانست که اهداف و ارزشهای حیات کشور را بهگونهای در معرض تطر ترار
م دهند که بیم نن م رود در نن اهداف و ارزشها ،تغییر ماهوی و اساس صور
است ،مفهوم تهدیدا

اهداف و ارزشهای هر جامعهای با جامعه دیگر مرفاو

پذیرد .ازننجاکه

و امنیت نیز انرزاع و

نسب است (طیبنیا.)266 :1311 ،
شاید وجه نظام امنیت رایجترین شکل در تهدیدشناس ها و بررس های مربوط به امنیت باشد ،اما
تنها وجه نیست .جامعه نیازمند گونههای مخرلف امنیت مل است و این امر بیش از هر عامل در سایه
شناتت عوامل یا عناصر تهدید امنیر امکانپذیر تواهد بود .درواتع ،عالوهبر جنبه نظام تهدید،
جنبههای سیاس  ،اجرماع  ،محیط  ،انرژی و منابع طبیع و اترصادی نیز اهمیت دارد .این عناصر در
شناتت مؤلفههای امنیت مل به تحلیلگران امنیت ،کمک زیادی م کند؛ بهعبارت عناصر و مؤلفههای
غیرنظام تهدیدا

بهعنوان بخش مهم از مطالعا

تهدیدشناسها درنظر گرفره م شود ( Upeka,

.)2016
در یک بررس کل  ،مهمترین عوامل جداکننده تهدیدا عبار است از:
 .1منافع مل ؛
 .2توانمندی موضوع یا واحد مورد تهدید؛
 .3اوضاع محیط ؛
 .4تدر و توانای تهدید؛
 .6زمان (ممکن است موضوع در یک زمان تهدید باشد و در زمان دیگر تهدید نباشد)؛
 .6تصور از اتداما یا پدیدهها (م توان پدیدهها را تهدیدزا یا تهدیدزدا در

کرد) (ب نا.)28 :1388 ،

6

سنخشناسي تهديدات

2

3

4

تهدید از سه بخش اساس «کارگزار یا عامل تهدید» « ،حوزه تهدید» و «موضوع تهدید» تشکیل
شده است .عامل تهدید درواتع هویت (شخص یا سازمان ) یا چیزی است که بهطور بالفعل یا بالقوه،
توانای ایجاد ،انرقال یا پشریبان از تهدید را دارد .درحال که حوزه تهدید ،هویت یا چیزی است که
1. The typology of threats
2. Agent or threat agent
3. The scope of the threat
4. Threat issue
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موجودیت و یا دارای های حیات نن درمعرض تطر ترار گرفره و درنهایت موضوع تهدید ،وضعیت،
پدیده ،فعالیت یا رتدادی است که بهنظر م رسد توان درون و بیرون انرقال ،پشریبان یا ایجاد تطر
در موجودیت یا دارای های حیات بازیگر موردنماج را در تود دارد (تصویر .)1

موضوع تهديد

عامل تهديد

حوزه تهديد
تصوير  :1اجزاي تهديد

 .6موضوع تهديد

تهدید ،1واژهای است که باید معنا و مفهوم نن اسرخراج شود .ازسویدیگر در توصیف این واژه
باید از تعاریف عموم تارج شد و به توصیف تاص رسید ،زیرا تعاریف عموم  ،مخرص زبان
عموم است و بیشرر بهصور

محاورهای و در گفرگوهای معمول سودمند است (نزر و اینمونگ،

.)1377
رینارد اولمان 2در تعریف تود ،تهدیدا

امنیت مل

را مدنظر ترار م دهد و م نویسد:

"تهدیدا امنیت مل اتدام یا سلسله رویدادهای است که به شکل مؤثر و در دوره زمان نسبراًکوتاه ،
تطر افت کیفیت زندگ

برای ساکنان کشور را پیش نورد و نیز با تطر جدی کاهش طیف

تطمش های همراه باشد که حکومت کشور یا واحدهای غیر حکومر تصوص هر کشور (اشخاص،
گروهها و شرکتها) م توانند میان ننها به انرخاب دست بزنند" (بوزان .)1378 ،3در این تعریف،
کاهش طیف تطمش ها را م توان کاهش گزینههای انرخاب کشور در تصمیمگیریهای راهبردی
بهمنظور پیشبرد منافع معنا کرد.

1. Treath
2. Richard Ulman
3. Buzan, Barry
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کارل روپر 1نیز تهدید را با جهرگیری تهدید علیه زیرساتتهای حیات ارائه م کند .وی معرقد
است تهدید« ،هرگونه نشانه ،حادثه یا شرایط است که توان ایجاد تسار و ضرر علیه دارای را داشره
باشد» (بوزان و ویورال  .)1386 ،این تعریف ،تهدید را براساس اهداف مرجع مشخص م کند که در
اینجا دارای های کلیدی است .روپر در جای دیگری نن را مقصد و توان دشمن برای حمالت که منافع
کشور را بهتطر اندازد ،تعریف کرد (تریف و دیگران.)1383 ،
معناسازی تهدید با تدر

حمله یک دیگر از تعاریف است .برایناساس ،تهدید« ،سنجش تدر

حمله است که باتوجهبه عوامل نظیر توانای و انگیزه تهدیدگر یا مهاجم و چگونگ اعمال نن بیان
م شود» (عبدالهتان  .)1386 ،باتوجهبه رابطه عامل یا کارگزار تهدید و حوزه نن ،موضوع تهدید،
پدیده ای بیناذهن است .مفهوم بیناذهن به این مهم اشاره دارد که تهدید در رابطه عامل تهدید و حوزه
تهدید ساتره م شود .در این چارچوب هسر سیاس و اجرماع  ،نگاه بیناذهن است .برایناساس،
افکار ،مفاهیم ،زبان ،گفرمان و نشانهها بهصور

مرقابل با نیروها و محیط مادی ،تهدیدا

م دهد و لذا ممکن است با تغییر افکار ،عقاید و مفاهیم ،بازیگران یا محیط تهدیدا

را شکل

تغییر کنند یا از

بین بروند .برایمثال ،با تغییر رژیم بعث عراق بهعنوان بازیگر و دارای مجموعهای از عقاید ،درعمل
بخش عمدهای از تهدیدا جمهوری اسالم ایران از ناحیه عراق ازبین رفت (عبدالهتان .)1386 ،
سازهانگاران مدع هسرند مفهوم تهدید دچار مشکل است .در این زمینه تهدید ،ساترن بخش از
ساترمان دیگری است و این دیگری ،هویر

است نکنده از ویژگ های

که ضد ویژگ ها و

مطلوبیتهای تودمان م انگاریم .بنابراین ،یک راه این است که بهجای اینکه به بیرون چشم بدوزیم به
تود بنگریم و نگران تهدیدات باشیم که بهصور تودتوانده بهوجود نوردهایم (عبدالهتان .)1386 ،
بنابراین ،در نظر سازهانگاران تهدید م تواند وجود تارج نداشره باشد ،اما از سوی ادرا کننده
جدی تلمداد شود ،ضمناینکه م تواند توسط تود تهدیدشونده ساتره شده باشد.
باری بوزان نیز معرقد است به دو دلیل تهدیدا را مشکل م توان شناتت :دلیل اول به مسلله ذهن
یا عین بودن تهدید و دوم به مشکل تشخیص تهدیدا

امنیر از غیرامنیر باز م گردد و لذا بهراحر

نم توان گفت همه تهدیدا  ،مسائل امنیت مل است .وی معرقد است تفاو میان چالشهای عادی و
تهدیدا امنیر را باید از روی طیف گسررده تهدیدا  ،شناسای کرد .اینکه بهطوردتیق کدام نقطه در
این طیف باید نغاز مسلله امنیت مل تلق شود ،بیشرر تابع انرخابهای سیاس است (عبدالهتان ،

1. Carl Roper
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 .)1383موضوع تهدید که م تواند وضعیت ،پدیده ،روند ،جریان یا رویدادی باشد درواتع ،ظرف
تهدید و نشاندهنده موجودیت ،طبیعت و ویژگ های تهدید است .رابطه میان عامل و حوزه تهدید
بدون موضوع نن ب معناست .این موضوع تهدید است که به چنین رابطهای معنا م دهد و باعث
تکمیلشدن سازمان معنای تهدید م شود (تصویر .)2
موضوع تهديد

عامل تهديد

حوزه تهديد

امريكا

حمله نظامي

جمهوری اسالمي ايران

رژيم صهیونیستي

سالحهای هستهای

جمهوری اسالمي ايران

رژيم صهیونیستي

محاصره نوار غزه

مردم غزه و دولت حماس

رژيم صهیونیستي

تجاوز ،اشغال اراضي،
اقدامات تروريستي

لبنان و فلسطین

زلزله

زلزله تهران

ساکنان پايتخت (تهران) و وضعیت سیاسي،
اجتماعي و اقتصادی جمهوری اسالمي ايران

گروههای تروريستي (داعش ،القاعده و)...

اقدامات تروريستي

مردم و دولت عراق و سوريه (و افغانستان)

تصوير  :2نمونههاي تهديد در سازمان معنايي تهديد

همواره ابهام اساس در زمینه موضوع تهدید وجود داشره است .نیا موضوع تهدید چیزی است که
هنوز واتع نشده است و احرمال وتوع نن م رود و براساس ترساندن مورد اسرفاده ترار م گیرد؟ نیا
موضوع تهدید به پدیده یا رویدادی که درحال رخدادن است و امنیت سامانه موردنظر را بهتطر انداتره
است نیز اطالق م شود یا چنین چیزی از حوزه تهدید تارج و وارد حوزههای دیگر مثل «حمله»
م شود؟
در پاسخ به این سؤاال

م توان گفت موضوع تهدید ،صرفاً پدیده یا وضعیر احرمال با ویژگ

ایجاد ترس نیست .هرچند بخش از موضوعا

تهدید چنین هست (کاسرلز)1380 ،؛ بنابراین ،موضوع

تهدید م تواند پدیده ،رویداد یا وضعیت مربوط به تبل از وتوع و یا تبل از نسیبرساندن به اهداف
مرجع امنیر باشد ،مثل موضوع تهدید حمله نظام با عاملیت امریکا علیه جمهوری اسالم ایران .در
اینجا موضوع تهدید هنوز حادث نشده است ،درحال که برت از تهدیدا

مثل موضوع تهدید

اتداما تروریسر با عاملیت گروههای افراط علیه مردم و دولت عراق تهدیدی است که پیش نمده و
به اهداف مرجع امنیر نیز صدمه زده است ،اما هنوز تهدید تلمداد م شود .بنابراین ،م توان نریجه
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گرفت نامیدن یک موضوع بهعنوان تهدید الزاماً به موضوعات مربوط نیست که هنوز به منصه ظهور
نرسیده یا پدیدار نشده است.
سؤال دیگر تابلطرح در زمینه موضوع تهدید این است که اساساً چه موتع ،موضوع در مجموعه
موضوعا تهدیدنمیز ترار م گیرد یا واجد شرایط مفهوم تهدید م شود؟ در پاسخ باید گفت که این
امر ،مسرلزم سه شرط است :اول میان عامل تهدید ،حوزه تهدید و هدف مرجع تهدید رابطه باشد؛ یعن
این شرایط موجود باشد:
د موضوع تهدید ،هدف یا اهداف مرجع امنیر را نشانه رفره باشد؛
د موضوع تهدید ازسوی تهدیدشونده امنیر و واجد شرایط تهدید امنیر شناتره شده باشد؛
د بروان برای موضوع تهدید ،عامل نن را شناسای کرد و عامل تهدید بهصور

بالقوه یا بالفعل

توانای ایجاد ،انرقال یا پشریبان از تهدید را داشره باشد.
شرط دوم به هویت تهدید باز م گردد؛ یعن اینکه موضوع تهدید باید هویر مسرقل پیدا کرده
باشد .بنابراین ،پدیدهها ،روندها یا وضعیتهای که تود بهعنوان تهدید ،هویت مسرقل پیدا نکرده
باشد ،نم تواند موضوع تهدید ترار گیرد .هویت مسرقل پیداکردن تهدید بهمعنای انباشرهشدن،
مرراکمشدن ،دارای مرزهای مشخص و تابلجداشدن با دیگر موضوعا

و نمایانشدن نن بهعنوان

پدیده یا وضعیر مسرقل و مؤثر نزد حوزه تهدید (تهدید شونده) باشد.
بنابر شرط سوم در درون پدیده ،وضعیت یا روند بهعنوان موضوع تهدید ،نیروی الزم برای
بهتطرانداترن بقای اهداف مرجع امنیر یا دارای های کلیدی حوزه تهدید (تهدید شونده) م تواند
وجود داشره باشد .وجود نیرو بهمعنای امکان درون موضوع است که بهعنوان تهدید تد برافراشره
است (عبدالهتان .)30 :1386 ،
 .2عامل تهديد

تهدید بدون عامل ،هیچگاه نزد حوزه تهدید (تهدیدشونده) یا بازیگر مورد تهدید یا ادرا کننده
تهدید ایجاد نم شود؛ اما عامل م تواند یک بازیگر امنیر مانند «دولت یا نهاد بزرگ دولر » ،فرایندی
نامطلوب مانند «فرایند امنیر کردن موضوعا توسط شورای امنیت سازمان ملل مرحد» ،ساتراری مانند
«ساترار تکتطب نظام بینالملل » ،چیزی مانند «سالحهای هسرهای یا موشکهای ضدموشک» یا
وضعیر طبیع مانند «زلزله» باشد.
بازیگران یا سامانهها باتوجهبه اهداف مرجع و دارای ها ممکن است به طبقهبندی عوامل تهدید
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بپردازند .این طبقهبندی م تواند تعیین یک سیاست نیز باشد که در تشخیص عوامل مشخص برای
تهدیدا

مشخص م تواند سودمند باشد؛ برایمثال ،ممکن است یک سامانه «ملل و دولتهای

دشمن»« ،تروریسم و سازمانهای تروریسر »« ،عوامل کوچک تدرتمند ضدتودی مثالً در حد یک
فرد»« ،کارتلها و شرکتهای بزرگ امپریالیسر » و «سازمانهای جنای » را در مجموعه طبقا

عامل

تهدیدکننده تود بهحساب نورد .این طبقهبندی م تواند در تشخیص عامل تهدیدا مشخص سودمند
واتع شود.
چناننه سامانهای معرقد باشد که ملل و دولتهای دشمن از عوامل تهدید هسرند در اینجا باید
ازطریق معیارهای موردنظر به تعیین ملل یا دولتهای دشمن بپردازد؛ برایمثال ،ممکن است جمهوی
اسالم ایران در تعیین ملل یا دولتهای دشمن معیارهای زیر را بهکار گیرد:
د حاکمیتهای که براندازی و تجزیه حاکمیت سرزمین جمهوری اسالم یک از اهداف و
دغدغههای مهم ننان است و برای نابودی نن بهصور نظاممند ،برنامهریزی و تالش م کنند.
د حاکمیتهای غیرمسلمان

که بهزور سرزمینهای اسالم را غصب و مسلمانان نن دیار را

بهصور ساترارمند ترلعام م کنند و یا شیعهکش را در برنامههای اصل تود گنجاندهاند.
عامل تهدید را ازجهت هویت عامل تهدید م توان مورد تحلیل و بررس ترار داد که به این دلیل
شامل سه جزء «طبقه عامل تهدید»« ،طبفه توانای عامل تهدید» و «طبقه انگیزه عامل تهدید» است
(عبدالهتان ( )36 :1386 ،تصویر .)3

هويت عامل تهديد
طبقه عامل تهديد

طبقه توانايي عامل تهديد

طبقه انگیزه عامل تهديد

تصوير  :3ساختار طبقاتي عامل تهديد
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گاه درنظرگرفرن برت ملتها یا دولتهای دشمن بهصور
است که اتداما

عوامل بالقوه تهدید ،بیانگر این
تهدید نگریسره

دشمن از هر نوع و شکل که باشد در نگاه اول م تواند بهصور

شود؛ مگر اینکه شواهدی دال بر عدم تهدید از سوی ننان برای اثبا وجود داشره باشد.
در دهه  70و  80میالدی در امریکای التین ،شرکتهای بزرگ و کارتلهای اترصادی به دیده
تهدید نگریسره م شدند؛ این نشان م دهد که بهرغم فرصتزابودن وجود چنین واحدهای  ،ممکن
است در یک سامانه ،شرکتهای بزرگ و کارتلهای اترصادی ،عامل تهدید تلمداد شوند .در
چارچوب این نگاه ،ممکن است جمهوری اسالم ایران تمام شرکتهای را عامل تهدید تلمداد کند
که سهامداران اصل نن صهیونیستها باشند .بنابراین ،اینگونه شرکتها بهصور بالقوه تهدید هسرند؛
لذا در این وضعیت و براساس تهدیدا

تاص ،چناننه عوامل صدمه به دارای های کلیدی جمهوری

اسالم ایران ،یک از این شرکتها باشد ،م توان ب درنگ نن را عامل تهدید تلق کرد .ممکن است
یک یا چند کشور ،فرد بهتصوص را در چارچوب «عامل تدرتمند کوچک» 1بهعنوان عامل تهدید
شناسای و تعیین کنند؛ مثالً نریل شارون ،نخستوزیر سابق رژیم صهیونیسر ازسوی بسیاری از
دولتها و ملتها عامل تدرتمند کوچک تهدیدگر شناتره شده بود .طبقا

تهدید را نیز م توان

اولویتبندی کرد که البره بهنظر م رسد این کار تا حدود زیادی سودمند و ضروری است؛ برایمثال،
ممکن است در طبقهبندی عوامل «ملل و دولتهای دشمن» را اولین و اصل ترین عامل تهدید درنظر
گرفره و «گروههای تدرتمند کوچک» بهعنوان نترین عامل در طبقهبندی عوامل تهدید ،گنجانده شود
(عبدالهتان .)34 :1386 ،
طبقهبندی توانای های عامل تهدید نیز یک از اجزای تحلیل هویت عامل تهدید است .عوامل
تهدید را م توان به «ابرتدر »« ،2تدر های بزرگ»« ،3تدر های منطقهای»« ،4تدر های محل »
(یعن فقط در سرزمین تود توانای اعمال تدر

6

دارند) و «دولتهای ورشکسره» تقسیم کرد و

برایناساس به تحلیل توانای ننها پرداتت .بدیه است ابرتدر ها ازحیث توانای در صدر اولویت
عوامل تهدیدزا و دولتهای ورشکسره در پایینترین رده ترار تواهند داشت .البره این نوع طبقهبندی

 .1عامل تدرتمند کوچک عامل است که با اسرفاده از توانای های فکری و رفراری م تواند وضعیت را به نحو مطلوب تغییر
دهد.
2. Superpower
3. Great powers
4. Regional powers
5. Local powers
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بیشرر برای تهدید برپایه عوامل ساترگ سودمند است؛ اما اگر عامل تهدید طبیع باشد ،مانند زلزله یا
یک وضعیت جهان باشد ،مانند گرمشدن کره زمین ،این نوع طبقهبندی برای تعیین توانای عامل
تهدید سودمند نیست .طبقهبندی انگیزه عامل تهدید نترین جزء تحلیل هویت عامل تهدید است .این
انگیزه م تواند سیاس  ،ایدئولوژیک ،دین  ،شخص  ،مادی و مواردی ازایندست باشد؛ باوجوداین،
الزم است طبقهبندی معقول از انگیزه عامل تهدید ارائه شود .البره تعیین انگیزه عامل تهدید صرفاً به
تهدیدا

مبرن بر عوامل ساترگ مربوط است وگرنه تهدیدا

مبرن بر عوامل طبیع مانند زلزله

نم تواند انگیزه داشره باشد .بنابراین ،م توان انگیزه و عوامل تهدید را به چهار دسره اصل به این شرح
طبقهبندی کرد:
د انگیزههای ایدئولوژیک؛
د انگیزههای منفعتمحور (سرد)؛
د انگیزههای فردی؛
د انگیزههای مل .
این انگیزهها م تواند ترکیب باشد و م توان انگیزههای دیگری را به این مجموعه اضافه کرد ،اما
بهنظر م رسد اصل ترین انگیزهها نزد عوامل تهدید ،موارد یادشده باشد .مثالً ممکن است رژیم
صهیونیسر و امریکا در تهدید جمهوری اسالم

ایران دارای انگیزه ایدئولوژیک باشند .در این

چارچوب انگیزههای اعرقادی ،دین  ،مذهب یا نظریه سیاس نیز گنجانده م شود (عبدالهتان :1386 ،
.)36
اگر بخواهیم انگیزهها را اولویتبندی کنیم ،شاید انگیزه ایدئولوژیک در صدر اصل ترین
انگیزههای تهدید ترار گیرد ،زیرا این انگیزه فکر حاکمیت یا اعرقادا اساس مردم جامعه موردنظر را
نشانهروی م کند و بهدنبال نن بهنظر م رسد انگیزههای مل از اهمیت بیشرری برتوردار باشد که به
هویت مل  ،تمامیت ارض و یکپارچگ سرزمین مربوط است .انگیزههای منفعتمحور بیشرر بهمنظور
حفظ دارای های مادی یا توسعه ننها تحریک م شود .براینمونه ،چناننه تقسیم تزر بهعنوان چالش
نگریسره شود ،بیشرر بازیگران و عوامل تهدیدزا ،انگیزه منفعتمحور یا مل دارند؛ یعن عوامل تهدید،
توسعه سرزمین و دسریاب به منابع انرژی را اصل ترین انگیزههای تود ترار دادهاند .دراینمیان،
انگیزههای مل بیشرر به مسلله بقای سرزمین و یکپارچگ و هویت مل باز م گردد.
پس از اولویتبندی انگیزهها به ایدئولوژیک و انگیزههای مل
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منفعتمحور و فردی اولویتهای بعدی را تشکیل دهد .در این چارچوب انگیزههای فردی م تواند به
انگیزههای شخص
تهدیدا

اصل ترین بازیگران ایجادکننده تهدید مربوط باشد؛ مثالً چناننه فرض شود

لفظ رئیسجمهور کنون امریکا نسبت به ملت ایران م تواند تهدیدی فردی بهشمار رود؛

این امر بهعنوان اظهارنظر تهدیدنمیز و بهعبارت تهدید شخض یک مقام رسم امریکای تلق
م شود.
 .9حوزه تهديد

حوزه تهدید به تهدیدشونده مربوط است .در

حوزه تهدید براساس در

بخشهای مخرلف

مرتبط با نن انجامشدن است (تصویر .)4

هويت حوزه تهديد

محیط امنیتي سامانه
بازيگران امنیتي ساز (کارگزاران تهديد)

اهداف مرجع و داراييهای کلیدی سامانه

تصوير  :4هويت حوزه تهديد

حوزه تهدید بر سه پایه «محیط امنیر »« ،بازیگران امنیر ساز» و «اهداف مرجع و دارای های کلیدی»
ترار دارد .در این چارچوب محیط امنیر به محیط جغرافیای اطالق م شود که در نن دو معیار
«وابسرگ مرقابل امنیر » و «الگوهای دوسر و دشمن » همواره و با تو

موجود باشد .تعیین مرزهای

محیط امنیر در محیط امنیر از اهمیت بسزای برتوردار است؛ زیرا مرزهای محیط امنیر  ،سرحدا
شناسای

و تعیین اهداف مرجع و دارای های کلیدی را مشخص م کند .بازیگران امنیر ساز به

بازیگران اطالق م شود که در داتل سامانه و مجموعه امنیر با سامانه ترار گرفره و توانای امنیر یا
غیرامنیر کردن پدیدهها ،موضوعا

یا روندها را داشره باشد .اهداف مرجع و دارای های کلیدی،
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مهمترین بخش هویت حوزه تهدید را تشکیل م دهد .اهداف مرجع به چیزهای گفره م شود که
ادعای مشروع بقا درمورد سامانه موردنظر را همراه داشره باشد .برایمثال ،هویت مل در چارچوب
دولت د کشور بهمثابه یک سامانه م تواند هدف مرجع باشد ،زیرا یک از مؤلفههای بقای چنین
سامانهای ،هویت مل است .دارای های کلیدی به تأسیسا  ،تجهیزا  ،ارتباطا  ،اطالعا  ،سازمانها
و تمام چیزهای گفره م شود که حیا

مادی سامانه بهشد

به ننها وابسره است؛ مانند چاههای نفت،

شبکههای گازی ،تطوط حملونقل یا دانشمندان و مرخصصان .اهداف مرجع و دارای های کلیدی،
اصل ترین و مهمترین بخش هویت حوزه تهدید را تشکیل م دهند .مبنای شکلگیری تهدیدا

نیز

این بخش از هویت حوزه تهدید است (عبدالهتان .)36 :1386 ،
حوزه تهدید درواتع محیط مادی د فرهنگ است که م تواند کشور ،سازمان یا شهر باشد که همه
ننها را یک نظام م نامیم .چناننه کشور را حوزه تهدید فرض کنیم« ،محیط امنیر »« ،بازیگران» و
درپ نن «اهداف مرجع و دارای های کلیدی کشور موردنظر» موضوع تهدید را شکل م دهند؛ لذا
هرگونه تهدیدی علیه عناصر سهگانه تهدید علیه حوزه تهدید شناتره م شود.
شاخصهاي سنجش تهديدات
عمق تهديد

هر تهدیدی ،عمق دارد که براساس میزان عمق تهدید م توان نن را دسرهبندی کرد .یک شاتص
اندازهگیری عمق تهدید ،مفهوم منافع مل است که بهرغم ایرادا

وارد برنن ،هنوز هم حفظ شده و

دارای اعربار است .این مفهوم کمک م کند عمق تهدید را بهرر اندازهگیری کنیم .منافع که با نن
م توان عمق تهدید را سنجید به سه دسره تابل تقسیم است که عبار است از:
منافع بنیادين

6

منافع است که نظام ،نقد ننها را نم پذیرد و تدشهناپذیر است .اگر این منافع تغییر کند ،نظام
تغییر ماهوی م کند و به چیز دیگری تبدیل م شود .نم توان روی این منافع معامله انجام داد .تعداد
ننها محدود است و تط ترمز امنیر را تشکیل م دهد.
2

منافع مهم

منافع

است که تعدادشان محدود است و بهطور معمول معاملهای درتصوص ننها صور
1. Basic interests
2. Important interests
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نم گیرد و بهجز موارد اسرثنای با ننها برتوردی مشابه با منافع بنیادین صور م گیرد.
منافع مهم ،تابل معامله است و اگر در اثر معامله ،منفعت مهم دیگری بهدست بیاید ،م توان ننها را
معامله کرد و اگر بروان منفعر حیات را در ازای منفعر مهم بهدست نورد ،اتدام بسیار توب صور
گرفره است .تعداد منافع مهم از منافع حیات بیشرر است.
منافع حاشیهاي

6

منافع حاشیهای ،تیل زیاد ،و ذاتاً و ماهیراً برای مبادله در صحنه روابط بینالملل بهوجود نمده
است .کشورهای که منافع حاشیهای بیشرری برای تود تعریف کنند ،موفقتر هسرند (مرادیان:1388 ،
.)111
هرچه مرکز ثقل منافع هر کشور به سمت تاعده هرم نزدیکتر باشد ،کشور ثبا

بیشرری تواهد

داشت .با افزایش شد تهدید ،عمق تهدید نیز افزایش م یابد .دامنه تهدید زمان گسررش م یابد که
کشور /بازیگران «الف» ،دیگر کشورها را به همگرای تود بکشاند و دامنه تهدید علیه کشور «ب» را
توسعه دهد .درمقابل ،کشور «ب» تالش م کند با ایجاد ائرالف ،تمرکز دامنه تهدید علیه تود را بکاهد
و ازبین ببرد (تصویر .)6

شدت تهديد
منافع بنیادين
منافع حاشیهای

منافع مهم

عمق تهديد
منافع بنیادين (حیاتي)  ......مهم  ......حاشیهای

تصوير  :5شاخصهاي سنجش تهديد

1. Marginal benefits
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شاخص ارزيابي تهديدات
اولین شاتص که هر پدیده را تهدید معرف م کند ،ذهنیت تحلیلگران است ،بهگونهایکه اگر
ارتباط پدیده با منافع مل کم باشد و نروان نن را بهشد تحت تأثیر ترار داد ،پدیده را موضوع امنیر
م نامند .در این حالت تهدید در پایینترین سطح تود است و منافع مل را بهطور جدی بهتطر
نم اندازد .در این وضعیت مدیریت پدیده نیز مرفاو

تواهد بود .اگر ارتباط پدیده با منافع مل زیاد

باشد این نوع ارتباط پدیده با ساترار بررس م شود .نیا م توان با حفظ ساترار موجود پدیده را
مدیریت کرد یا نه؟ در این حالت پدیده به دو بخش تقسیم م شود:
 .1در چارچوب ساترارهای موجود تابل مدیریت است.
 .2در چارچوب ساترارهای موجود تابل مدیریت نیست
در حالت اول ،پدیده ،مسللهای ذوامنیر توانده م شود؛ یعن در چارچوبهای موجود تابل حل
است ،هرچند ممکن است از چارچوبهای موجود برای حل نن اسرفاده نشده باشد .باید به یاد داشت
که تاحدممکن نباید اجازه داد یک پدیده به سطح باالتر امنیر ارتقا یابد .در این رابطه ظرفیتهای نظام
سیاس  ،نقش بسیار مؤثری دارد .در این حالت باید بررس شود نیا اساساً ظرفیت حل این پدیده وجود
دارد یا تیر؟ اگر وجود دارد نیا از نن اسرفاده شده است یا تیر؟ اگر ظرفیتها برای مدیریت پدیده
کاف نبود و پدیده در چارچوبهای موجود ،مدیریت نشد یا ساترارهای موجود تادر به مدیریت
پدیده نباشد ،باید در ساترار تغییر ایجاد شود .این تحوال باید اصالح یا انقالب  ،چارچوب را تغییر
دهد .در تغییرا

اصالح  ،مبادی نظام حفظ تواهد شد .در این حالت پدیده مشکل امنیر توانده

م شود .در این حالت چون ظرفیتها جوابگو نیست ،ط اتداما

اصالح  ،ظرفیتهای جدید ایجاد

م شود (مشکل جای است که ظرفیتهای بالقوه و بالفعل نظام ،جوابگوی حل مشکال
رغم حساسیت زیاد مشکال

نباشد ).به-

هنوز هم با سازوکارهای اصالح م توان ننها را مدیریت کرد .اگر

پدیده از این هم فراتر رود ،تعارض بهوجود م نید و تأثیر پدیده بر منافع مل جدی است و پدیده وارد
حوزه رفراری م شود که نیازمند تغییرا بنیادین است.
در این فضا م توان چند وضعیت را تصویر کرد:
هرچه تهدیدا

به حوزههای بنیادی و اصول و مبان نظام مرتبطتر باشد ،حساسیت بیشرری تواهد

داشت .اگر کشور نیازمند ایجاد تغییرا ساتراری باشد و ازطرف در ابعاد نظری به تغییر نیاز باشد ول
سامانه کل نظام سیاس کشور در بعد رفراری عملکرد تابل انرظاری نداشره نباشد و همننین تعارض یا
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وجود تهدیدی که بهدنبال نن منافع نظام تابل پیگیری نباشد ،پدیده به تطر امنیر تبدیل شده است .در
این مرحله تغییر زمان ضروری است که ازلحاظ نظری راهبرد و شیوه و اتداما رفراری نیز زیاد باشد،
یا بهنوع عدم تعارض باشد .در اینصور پدیده مسلله امنیر توانده م شود .بحث

اما تعارض اند

امنیر نشان م دهد که تهدید فراگیر شده است.
زمان که پدیده به بحث امینر تبدیل م شود ،به بدترین حالت تود نزدیک شده است .سرانجام
اگر تعارض هم زیاد باشد ،تهدید ،بحران امنیر توانده م شود که در این حالت ،ظرفیتهای حل
پدیده کاف بوده و منافع مل بهشد تهدید م شود .نکره تابلتوجه و مهم این است که مصداق تهدید
با تلق ذهن از نن مرتبط است؛ مثالً تقریباً در تمام نظامهای سیاس  ،بحران بهعنوان باالترین مرحله
تهدید شناتره م شود؛ اما باید توجه کرد که تهدید در چه مرتبهای و یا طیف تهدیدا

گسررده و

ارزش ننها مرفاو است .ازطرف مدیریت تهدید به ارزیاب از تهدید بسرگ دارد ،زیرا مدیری ممکن
است پدیده را مسللهای امنیر و دیگری بحث امنیر بداند .درواتع ،این مدیر و کنشگران هسرند که
تهدید را شکل م دهند یا وجود را از نن م گیرند (مرادیان.)201 :1388 ،

موضوع امنیر = مسلله امنیر = مشکل امنیر = معضل امنیر = تطر امنیر = بحث امنیر = بحران امنیر
اليههاي تهديد

6

اگر پدیده ،ارتباط هرچند کم با موضوعا

برترار کند ،موضوع امنیر است .اگر نرواند رابطه

برترار کند ،موضوع ،طرح امنیر نخواهد بود.
اگر پدیده با موضوع ،ارتباط هرچند کم بر ترار نکند و ارتباط زیادی با امنیت برترار کند به
بررس ساترار الیههای مخرلف م پردازد (تصویر .)6

1. Threats layers
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مربوط به ساختار

ذهن

ارتباط زياد با ذهن

بر ساختار

ارتباط کم با ذهن

در ساختار

هزينه زياد = مسئله امنیتي
تغییرات کم

هزينه کم = مشكل امنیتي

تغییرات زياد

 . 1تعارض زياد = بحران امنیتي
مشکل امنیتي رفتار انقالبي

 . 2تعارض متوسط = بحث امنیتي
 . 3تعارض کم = خطر امنیتي
تصوير  .6اليههاي مختلف تهديد

ماهیت تهديدات

6

هر جامعهای شامل اجزای مخرلف و پایداری است .تهدید نسبت به هریک از ننها ماهیت تهدیدا
را تشکیل م دهد ،بههمیندلیل ،تهدیدا

گاه ماهیت سیاس دارد؛ بعض اوتا

ماهیت اترصادی و

یا ممکن است ماهیت اجرماع و فرهنگ و یا نظام پیدا کند و حر م تواند ماهیت زیستمحیط و
ماهیت امنیر بیابد.
تهدید نظام  2ملموسترین نوع تهدید است .تهدید نظام اغلب همۀ موارد تشکیلدهندۀ کشور را
(سرزمین ،جمعیت ،حکومت و حاکمیت) مورد هدف ترار م دهد .همننین این نوع تهدیدا  ،طیف
گسرردهای را دربر م گیرد که هرکدام از ننها نسبت به دیگری با شد

مرفاوت امنیت مل کشور را

بهتطر م اندازد .ترور ،شورش ،تجزیهطلب  ،شرار های منطقهای ،کودتای نظام  ،سطوح مخرلف

1. The nature of threats
2. Military threat
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جنگ و مداتلۀ نظام د تارج  ،انواع مخرلف تهدیدا نظام بهشمار م روند .به این نوع تهدیدا ،
تهدیدا سخت نیز گفره م شود.
تهدید اجرماع و فرهنگ  1:ظریفترین تهدیدا
م کنند .فرهنگ و ارزشهای مشرر

نرم یاد

است و بههمیندلیل از نن به تهدیدا

در جامعه از عوامل پایدار و توام نن جامعهبه شمار م رود.

تهدید اجرماع و فرهنگ به هویت و ارزشهای جامعه معطوف است و اعریاد ،نفوذ فرهنگ بیگانه،
اسرحاله فرهنگ  ،تعارض نسلها ،شکافهای اجرماع  ،ب اعرمادی ،ابرذال و فساد ،تضعیف باورهای
اعرقادی ،اباحهگری ،رفاهزدگ
مصداقهای تهدیدا

و نزول نرمانتواه

و رشد مادیگرای

در جامعه و ...ازجمله

نرم است .تابل ذکر است که این موارد زمان  ،تهدیدا

امنیت مل ارزیاب

م شود که به جریان فراگیر و مداوم تبدیل شود.
تهدید سیاس  2به ثبا

تدر

سیاس محدود است .حاکمیت و شکل حکومت دو عنصر اساس

تدر

سیاس هر کشور است .کاهش مشروعیت و مقبولیت ،مشارکت و نفوذ نظام سیاس  ،عدم

وحد

و انسجام رهبری ،عدم اجماع در توای سهگانه ،نفوذ تدرتمندان اترصادی بر مصادر سیاس ،

ساترار سیاس ناهمگون ،براندازی ،تغییر رژیم ،تغییر تانون اساس  ،نفوذ مخالفان در تدر

و...

مهمترین موارد تهدید سیاس بهشمار م رود.
تهدید اترصادی 3در مقایسه با تهدیدا

دیگر ،ماهیر

صاحبنظران ،تهدید اترصادی را درزمرۀ تهدیدا

پینیده و چندوجه

امنیت مل

دارد .برت

نم دانند ،اما کشورهای

از

که رفاه

اترصادی برای ننها هدف حیات تلق م شود ،هر تحول در نن بهمثابه تهدیدی علیه امنیت مل ننها
ارزیاب م شود .اساساً اترصاد در عصر جدید از عناصر پایدار و ثابت هر نظام سیاس است و لذا
تحوال

و دگرگون های اترصادی م تواند نظامهای سیاس را مرزلزل کند .بههمیندلیل از حربههای

کارامد تدر های بزرگ در برابر دولتهای مخالف ،ابزار تحریم اترصادی است.
تهدیدا زیستمحیط  :نگاه اجمال به تحوال و وتایع جوامع بشری نشان م دهد که مباحث
زیستمحیط از مؤلفههای است که بسیاری از تهدیدا

مطرح علیه جوامع بشری از ننها نشلت

م گیرد .این تهدیدا  ،هرچند در ظاهر ،بعد غیر امنیر دارد و صرفاً تهدیدات طبیع جلوه م کند ،اما
درعمل ،تهدیدات است که امنیت جامعه و درنریجه امنیت مل کشورهای محل وتوع را تحت تأثیر

1. Social and cultural threat
2. Political threat
3. Economic threat
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ترار م دهد .نثار و پیامد حوادث مانند سیل سال  2010پاکسران ،سونام  ،2004توفان کاترینا و ...بر
امنیت کشورهای محل وتوع ،بسیار تابل توجه بود و در اغلب موارد از نثار و پیامدهای جنگهای این
کشورها فراتر بوده است (لطف و نام .)6 :1310 ،
تهدیدا

ترکیب  :امروزه ابعاد سیاس  ،اجرماع  ،فرهنگ و اترصادی جوامع بشری ننننان بههم

وابسرگ مرقابل دارد که هر نوع تهدید در یک بعد ،ابعاد دیگر را نیز درمعرض تهدید ترار م دهد؛
یعن تهدید سیاس م تواند زمینهساز تهدید نظام و یا نریجۀ تهدید اترصادی باشد یا تهدید فرهنگ
زمینهساز تهدید سیاس و مآالً تهدیدا نظام را بهدنبال داشره باشد.
چگونگي شکلگیري تهديدات
هیچ پدیدهای بدون مقدمه شکل نم گیرد .ویل دورانت معرقد است هیچکدام از نداب و رسوم
امروز بشر را نم توان یافت که در گذشره ریشه نداشره باشد (تصویر .)7

حوزه امنیتي

حوزه سیاسي
(قدرت)

روند شكلگیری تهديدات
روند شكلگیری فرصتها

حوزه اجتماعي
(هويت)

تصوير  :7چگونگي شکلگیري تهديدات امنیتي
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مصداقشناسي تهديدات
در بسیاری اوتا

6

بین مسائل امنیر  ،غیرامنیر و یا ضدامنیر و تهدید و غیرتهدید اشرباه صور

م گیرد .بهعبار دیگر ،گاه اوتا

مفاهیم مانند نسیب ،مشکل ،تطر ،بحران و تهدید بهجای

همدیگر اسرفاده م شود و این در حال است که هریک از این مفاهیم به امری مرمایز از دیگری داللت
دارد.
آسیب

2

نسیب در تاموس فارس بهمعنای نزار ،گزند ،درد ،رنج ،صدمه ،زیان و تسار

و در اصطالح،

تمام کمبودها و یا کاسر های است که جنبه داتل دارد و از ناحیه درون به تضعیف ضریب امنیر
جامعه م پردازد .نسیبشناس که از ریشه یونان  Pathoبهمعنای رنج ،محنت و احساسا

غصب و

 Logyبهمعنای دانش و شناتت ترکیب یافره است ،بهمعنای ناتوششناس  ،مرضشناس  ،علم
تشخیص امراض ،مطالعه عوارض و نشانههای غیرعادی بهکار م رود .نسیبشناس در اصطالح علوم
طبیع  ،مطالعه و شناتت ریشه ب نظم ها در ساترار انسان در مشابهت کالبد انسان با کالبد جامعه
است .اصطالح نسیبشناس اجرماع برای مطالعه و ریشهیاب ب نظم های اجرماع و انحرافا
بیماریهای اجرماع

و

بهکار م رود .بنابراین ،نسیبها شامل نقاط ضعف ،کمبودها ،کاسر ها و

شکافها و ناهنجاریهای است که در کشور وجود دارد و م تواند ضریب امنیر را کاهش دهد .از
این نظر اگر بروان ننها را در چارچوب ضوابط موجود و با اتکا به توانمندیهای بالفعل حلوفصل کرد،
اطالق عنوان موضوع امنیر بر نن کامالً نادرست است و ازهمینرو یک از مهمترین محورهای مورد
توجه مرخصصان و مجریان جنگهای روان  ،یافرن نقاط ضعف و نسیبپذیر دشمن بهمنظور طراح
عملیا و هجوم بر نن نقاط است.
مرخصصان جنگهای روان با نشانهگذاری و مشخصکردن نن نقاط و بزرگ و عمدهکردن ننها
تواهند توانست ضربا

تخریب  ،کوبنده و کارسازی بر روحیه و پیکره دشمن وارد کنند ،زیرا

نسیبپذیری به هر موتعیت و حالر اطالق م شود که هویت فردی و یا جمع را مسرعد تسار ،
فریب و شکست م سازد .جان کالینز دربارۀ نسیبپذیری یک ملت م نویسد« :میزان حساسیت هر
ملت و یا نیروی نظام بهگونهایکه بروان با بهکارگیری توان و ابزار نظام و غیره از توان و کارای نن
ملت و نیروی نظام کاست».
1. Associative Threats
2. Damage
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به اعرقاد باری بوزان جداکردن تهدیدها و نسیبپذیریها گویای تقسیم مهم در سیاست امنیت
است .بهعبار دیگر سیاست امنیت مل

م تواند بر مسائل داتل

مرمرکز شود و درپ

کاهش

نسیبپذیریهای تود دولت یا حالت تمرکز بر مسائل تارج داشره و درصدد کاهش تهدید تارج
ازطریق منابع ذیربط نن باشد .درواتع ،این بیان بدین معناست که امنیت ،تعامل میان تهدیدا

و

نسیبپذیریهاست (تاجیک.)1376 ،
برای یافرن نسیبپذیریها و تضاو

درمورد اینکه دشمن از کدام نقطه ضربه را وارد م نورد،

الگوی ازپیشتعریفشدهای وجود ندارد .کشورهای مخرلف دارای نظامهای ارزش د هنجاری مرفاو
هسرند و درنریجه فهم و در

مرفاوت از فعالیتهای سیاس دارند و نسیبپذیریهای تود را نیز بر

همین اساس تعریف م کنند .اساس و بنیان سوءبرداشرها در شناسای نسیبپذیریها نیز در همین مسلله
نهفره است .درعینحال از جمله نقاط نسیبپذیری که مورد توجه دشمن و مخالفان هر نظام سیاس
ترار م گیرد ،این موارد است:
در بعد اترصادی :شکاف فرهنگ اترصادی جامعه و واتعیتهای اترصادی موجود و وجود اترصاد
بیمار و ب ثبا  ،شکاف فقیر و غن و...؛
در بعد نظام  :روابط تصمانه بین فرماندهان و زیردسران ،نبود نظم ،نبود نگاه های سیاس و
عقیدت کاف  ،وجود تبعیض بین نیروهای مسلح و...؛
در بعد سیاس  :عدم ثبا

سیاس  ،ناامن سیاس  ،سیطره و نظار نداشرن حکومت مرکزی بر تمام

نقاط و مسائل گوناگون کشور ،انشقاق و اترالف سیاس ؛
در بعد اجرماع  :اصول اتالت حاکم بر روابط اجرماع  ،برتریدادن منافع شخص  ،گروه و
توم بر منافع و مصالح مل و ایدئولوژیک و وجود اترالف دین  ،مذهب  ،نژادی و طبقات و...
(مرادیان.)178 :1388 ،
خطر

6

نیا «تطر» همان تهدید است؟ بسیاری ،مفهوم «تطر» و «تهدید» را مررادف بهکار م برند و
هیچگونه تمایز و یا تعامل بین این دو نم بینند .درحال که تفاو

ظریف میان تطر و تهدید وجود

دارد .تطر در لغت نزدیک به هالکت و نابودی است .ازهمینرو ،تطر چیزی نیست مگر تهدید بالفعل
و بههمینترتیب ،برت تهدید را تطر بالقوه تعریف م کنند؛ لذا وتر تهدیدا

از شکل ذهن و
1. Risk
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انرزاع تود تارج م شود و بهاصطالح ،بیخ گوش هدف ترار م گیرد ،عینیت پیدا م کند ،زمان
است که تطر پدیدار م شود .با این تعریف مشخص شد که مسائل که درزمره نسیبها بهشمار
م نید ،نباید اطالق «تطر» به ننها داده شود؛ زیرا نسیبها یک رتبه پایینتر هسرند .درواتع ،نسیبها
در هر واحد سیاس این امکان را دارد که به تهدید تبدیل شود و تهدیدا
مسائل تطرنا

نیز ممکن است به حوزه

وارد گردد .بهعنوانمثال ،عنصر رضایت در جامعه ممکن است دچار نسیب شود؛ یعن

زمان که در جامعه تعدادی از افراد ناراض باشند ،این نسیب بهشمار م رود ،اما زمان که این نارضایر
افزایش یابد و ثبا

و امنیت جامعه را مورد هدف ترار دهد به چنین وضعیر تهدید اطالق م شود.

حال اگر این وضعیت صور

بالفعل پیدا کند و به اغرشاشا

و تحرکا

تیابان منجر شود ،درواتع،

تهدید فعلیت یافره و به تطر تبدیل شده است (معاونت سیاس نیروی مقاومت بسیج ،ب تا.)34 :
بحران

6

«بحران» یک دیگر از مفاهیم است که با «تهدید» ارتباط بسیار زیادی دارد .بحران از ریشۀ یونان
 Krinonبهمعنای نقطه عطف بهویژه درمورد بیماری و همننین بهمعنای بروز زمان تطر درمورد مسائل
سیاس  ،اجرماع

و اترصادی گرفره شده است .تعاریف مخرلف

از بحران شده است؛ ازجمله:

 .1هرگاه پدیدهای بهطور منظم جریان نیابد و حالر از نابسامان ایجاد شود یا نظم مخرل شود و یا
حالر غیر طبیع پدید نید ،بحران مطرح م شود .2 .بهوجودنمدن حالت غیرمعمول یا غیرمرعارف در
جریان حرکت سامانه یا نظام .3 .شرایط و اوضاع یا دوران تطرنا
که به تغییرا

و فاتد امنیت .4 .هر نوع ب ثبات

اساس منجر شود .6 .یک ضربۀ شدید به سامانه بینالملل که نن را از تعادل تارج

م کند یا نوع مرز ،نقطۀ عطف با گردش و یا دسرهای حوادث و وتایع که بهسرعت بهوجود م نید و
تعادل نیروها را در سامانه کل بینالملل یا سامانههای فرع  ،بیشرر از حد مرعارف برهم م زند و شانس
و امکان تشدید تخاصم در نظام را افزایش م دهد (کاظم .)16 :1381 ،
این تعاریف نشان م دهد که تهدید یک از ویژگ های ذات بحرانهاست .در این زمینه« ،ننرون
واینرو» و «هرمان کان» در تحقیق علم  ،دوازده ویژگ را برای بحران ذکر م کنند که از جملۀ ننها
این است که بحران تهدیدی واتع نسبت به هدفها و مقاصد و عوامل دیگر است (تائدی.)37 :1382 ،
یک از تعاریف مناسب و گویا از بحران به تعریف مربوط است که واژۀ بحران را معادل فرصت
تطرنا  ،یعن ترکیب از تهدید و فرصت دانسره است (معاونت سیاس نیروی مقاومت بسیج ،ب تا:
1. The crisis
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 .)24در یک نگاه ،بحران ،مقولهای است که همه جوامع کموبیش باتوجهبه ماهیت و فعالیرشان
بهگونهای با نن روبهرو هسرند .یک از راهکارهای مهم در مدیریت بحرانها ،تهدیدشناس است که
باید چارچوب و بسرر الزم نن را شناسای و فراهم کرد و نقشه تطرپذیری تدوین شود .تهیه نقشه
تطرپذیری در پیشگیری و حر مدیریت بحران از ضروریا

است که عالوهبر تهیه نقشه ،نیازمند

سیاستگذاری درست و وجود ساترار مناسب است .این نقشهها در تهدیدشناس باید کاربردی و
عملیات باشد (جدیدی .)114 :1316 ،ازسویدیگر ،بحران از دیدگاه روش تصمیمگیری به وضعیر
گفره م شود که سه جزء اصل دارد:
 .1تهدید :وضعیر که هدفهای عال و حیات واحد تصمیمگیرنده را تهدید م کند.
 .2زمان :زمان واکنش را برای تصمیمگیری محدود م کند.
 .3غافلگیری :عناصر و عوامل تصمیمگیرنده را با بروز ناگهان تود غافلگیر م کند.
با لحاظکردن شد تهدید ،تداوم زمان و درجۀ نگاه  ،بحرانها را م توان به بحرانهای شدید،
نوظهور ،کند ،ویژه ،انعکاس  ،برنامهای (عمدی) ،عادی و اداری تقسیم کرد (کاظم .)33 :1381 ،
بنابراین ،م توان نریجه گرفت که بحرانها حاصل عوامل تهدیدساز است .هرتدر تهدیدا  ،سطوح
ارزشهای حیات

نظام را هدف ترار دهد ،درپ

نن ،وضعیت بحران

بهعبار دیگر ،برای شناتت بحرانها به شناتت تهدیدا

نیز شدیدتر م شود.

و درجۀ تهدیدا

نیاز است .برای

بهررشناترن وضعیتهای مخرلف در هر واحد سیاس و یا چگونگ تبدیل یک مسلله به موضوع امنیر
به نگاه از معیارها و مال های دتیق وضعیتهای مخرلف نیاز است.
شاخصهاي جداسازي تهديدات
برای اینکه یک مسلله در داتل کشور به موضوع امنیر یعن نسیب یا مشکل ،تهدید یا تطر و
بحران تبدیل شود ،حداتل سه شاتص اصل را باید مدنظر ترار داد:
 .1زمان :این شاتص به طول دورهای اشاره دارد که یک مسلله حلنشده مانده است.
 .2تعداد :این شاتص به افرادی مربوط است که تحت تأثیر مسلله هسرند.
 .3ضریب تأثیر :این شاتص به برنورد و درجۀ تأثیرپذیری ارزشهای هر واحد سیاس معطوف
است .ارزشهای هر واحد سیاس به چهار دسره طبقهبندی م شود .این ارزشها حیات (که اصوالً با
بقای واحد سیاس درگیر است) است .ارزشهای حیات  ،مهم و ارزشهای حاشیهای (تبالً بیان شد)
(باتری و یوسف .)43 :1387 ،
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 .1وضعیت نسیبها یا مشکال  :در این وضعیت مد
همننین تعداد افراد تحت تأثیر نن اند

زمان وجود نسیب و حلنشدهماندن نن و

است؛ بهعبارت هر دو بعد غیرفعال است؛ اما ازسویدیگر،

ارزشهای مهم و حیات مورد هدف است .ترکیب این سه عنصر بار امنیر نن را کم م کند ،اما
درعینحال امکان طرح در حوزه مباحث امنیر را دارد.
 .2وضعیت تهدید و تطر :در این وضعیت یک از دو بعد زمان یا تعداد بهصور فعال در م نید و
ارزشهای حیات و فوقحیات بهمخاطره افراده است .ازاینرو ،بار امنیر این وضعیت به این دلیل که
یک از ابعاد را ندارد درزمرۀ موضوعا مرعارف مباحث امنیر ترار م گیرد.
 .3وضعیت بحران :در این وضعیت یک مسلله از همۀ ابعاد سهگانه برتوردار است؛ یعن زمان که
مسلله بهوجودنمده حلنشده مانده و درعینحال تعداد تحت تأثیر نن دچار توسعه شده و بهتدریج این
ارزشهای حیات را مورد هدف ترار داده است؛ طوالن است و بههمیندلیل ،بحرانها همیشه موضوع
انحصاری مباحث امنیر را تشکیل م دهند (معاونت سیاس نیروی مقاومت بسیج ،ب تا.)24 :

جمعبندي
مسلله این است که یک تهدید چه موتع به موضوع امنیت مل تبدیل م شود .این به نوع تهدید،
چگونگ نگرش به نن و نیز میزان جدیبودن نن بسرگ دارد .عوامل مؤثر در جدیبودن تهدید
است از .1 :مشخصبودن هویت نن .2 ،تریبالوتوعبودن یا نزدیک

عبار
 .3شد

نن ازلحاظ فاصله،

احرمال وتوع نن .4 ،میزان پیامد احرمال نن .6 ،اینکه نیا اوضاع و شرایط تاریخ باعث

تقویت نن تهدید م شود یا تیر .چناننه از دیگر نظریا  ،وضعیت مساوی باشد ،هرتدر تهدید جدیتر
باشد ،اسرناد به امنیت مل برای کاهش در برابر نن مشروعتر تواهد بود .البره مسلله این است که همه
این مرغیرها تابل اندازگیری نیست و یا حر نم توان ننها را بهدتت برنورد کرد و اغلب در حالت
پینیدهای رخ م دهد که سبک و سنگینکردن ننها در طیف جدی تهدیدا  ،بسیار مشکل م نماید.
بااینحال ،انواع دیگری از تهدید هست که ازلحاظ زمان پینیدهتر است .هیچ کس بهدرسر نم داند
تغییرا شدید نبوهوا در نینده چقدر جدّی است و نم توان با تاطعیت گفت که برای رعایت نسبت
هزینهها و کارای الزم ،چه موتع باید واکنش نشان داد .محاسبه میزان احرمال وتوع اغلب تهدیدا
امنیت مل از کارهای بسیار مهم است.
در مقام ارزیاب تهدیدا  ،مسلله احرماال

را باید با پیامدهای نن سنجید .نیا اگر تهدید عمل

111

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،58پايیز و زمستان 6931

شود ،پیامدهای جدی بهدنبال تواهد داشت؟ برنورد تهدید بهاینسبک ،از مسائل اساس سیاست امنیر
است .ارزیاب

دتیق تطر یا احرمال بروز نن نیازمند توانای

بینالملل  ،این توانای وجود ندارد .تهدیدا

کاف

پیشبین

است که در روابط

همننین بُعد تاریخ دارد که به پینیدگ ارزیاب

م افزاید .یک جنبه از این امر مربوط است به اینکه چگونه به تهدیدها نگریسره م شود .تهدیدی که با
تجربه تاریخ دولر جور باشد ،ممکن است در حساسیر که ایجاد کرده است ،بهراحر شد یابد.
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