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شناسی تهدیدهاي هیبریدي و کاربست آن در سطوح امنیت گونه :پژوهشي مقاله

 ج.ا.ایران

1فتح اهلل کالنتری
 

 21/62/11تاريخ پذيرش:  92/60/19تاريخ دريافت : 

 چکيده
افزایی تهدیدها و ابزارهای نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصاادی باا هاد     با استفاده از همتهدیدهای هیبریدی 

محاور باه   رویکرد تهدیدهای هیبریادی از ترریا    گردد.زمان اجرا می صورت همثباتی در کشور هد  بهایجاد بی
 آن بقاای  و چنادوجهی  دیدهایته بر آمدن فائق در ملت یک از توانعبارت ملی  تأثیرمحور تغییر یافته است. امنیت

مسالله اصالی ایاق مقالاه      سیاست است. اعمال ابزارهای همه کارگیریبه با زمان هر در «ملت -دولت» یکعنوان  به

ای و شناسایی تهدیدهای هیبریدی است، هد  اصلی آن تبییق انواع تهدیدهای هیبریدی در سه سطح ملای، منطقاه  
تحلیلی و پیمایشای انجاا     –نامه و اسناد و مدارك است که به روش توصیفی. ابزار گردآوری پرسشاستالمللی بیق

. در اسات ای و پرسشانامه  آوری اطالعات کتابراناه نفر و روش جمع 38. جامعه نمونه استشده و از نوع کاربردی 
د و تهدیا  22تهدیاد، ملای    12الملا   تهدید هیبریدی در سه سطح احصاء گردید. ساطح بایق   83ایق تحقیق تعداد 

الملا  وجاود   باشند. بیشتریق تهدید در سطح بایق زمان در دو سطح فعال می تهدید هم 22تهدید. تعداد  9ای منطقه
ناوع،   21نوع تهدید، بُعد سیاسای   21اند: بُعد نظامی دارد. تهدیدهای هیبریدی از نظر گونه، به چهار بُعد تقسیم شده

باشاند.  زمان دارای دو نقا  مای   نوع از تهدیدهای هم 25هدید. تعداد نوع ت 5نوع و بُعد اقتصادی  23بُعد اجتماعی 
زدایای از  سازی اقدامات آمریکاا علیاه ایاران، مشاروعیت    از: شکا  راهبردی، مشروعیت اند عبارت مؤثرتهدیدهای 

انی مادنی،  ثباتی داخلی، کاه  استحکا  داخلی، نفوذ، تضعیف ارکان نظا ، تبدی  مطالبات مردمی به نافرما  ایران، بی
سازی از درون، فشار از بیرون، تضمیق امنیتی برای دشمنان ایران، تضعیف محور مقاومت، توزیاع و  سازی، تهی ناامق

-اجمااع ، کنندههای فلجتحریمها، عملیات اطالعاتی، واپای  مداو  صحنه،  فرسای  توان سایبری، انهدا  زیرساخت

، طرح خاورمیاناه بازر   ، ایمنطقه ثباتی امنیتی وردن موضوع ایران، بیسازی، امنیتی کو منزویسازی  ائتال  ،سازی

 آمریکا در منطقه. سپر دفاع موشکیو استقرار  سرباز هوشمند ، کاه  جمعیت، تهدیدهای شناختی،جنگ نیابتی
 

 تهدید، تهدید هیبریدی، دفاع، امنیت، ج.ا.ایران.   :ها کليدواژه
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 مقدمه
امنیتای منطقاه را بارای تقابا  باا انقاالی اساالمی         ساازی  نظا  سالطه روناد موزاییاک   

طلبی استکبار علیه نظاا    بندی نموده است، بنابرایق اتراذ راهبردهای مقابله با توسعه صورت

ای جهت دفاع از منافع ملی و امنیت ملی فرامنطقه ای وج.ا.ایران در سه سطح داخلی، منطقه

ازوکارهای مناسا  بارای مقابلاه باا     امری ضروری و مهم اسات. در ایاق راساتا تعیایق سا     

هاای  نظاا   شاود. تهدیدهای هیبریدی، باعث اقتدار ج.ا.ایران در سطح منطقاه و جهاان مای   

  .(238:2893دوستی،)ساعد و علیسیاسی با تهدیدهای گوناگونی مواجه هستند 

.ا.ایاران باا محوریات جهاان اساال ،      ج 1ژئواستراتژی و 2بدی  ژئوپلیتیکی بی موقعیت

المللی تبدی  نموده است. به همایق دلیا    ای و بیقان را به یک بازیگر فعال منطقهکشورم

بناابرایق تهدیادهای   ؛ شاود طلا  تهدیاد مای   ج.ا.ایران همواره توسط کشاورهای سالطه  

از شناخت اناواع   عبارت استهیبریدی چال  اصلی ایق تحقیق است، پس مسلله اصلی 

ای و ی و اجتمااعی در ساطوح ملای، منطقاه    تهدیدهای هیبریدی سیاسی، اقتصادی، نظام

بنادی  المللی. اجرای ایق تحقیق عالوه بر افزای  ضری  امنیتی ج.ا.ایران، باعث سطحبیق

توجهی به نتاایج  گردد. بیانواع تهدیدها در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می

غاافلگیری راهباردی    تحقیق، عالوه بر افزای  میزان و نوع تهدیدهای هیبریادی، باعاث  

مسلولیق نظا  و درنهایت مردوش شدن امنیت ملی ج.ا.ایران در ابعاد و سطوح مرتلاف  

 گردد.می

انواع تهدیادهای هیبریادی در ساه ساطح ملای،       از: عبارت استاصلي تحقیق  سؤال

 المللی کدامند؟ای و بیقمنطقه

نظاامی در ساه ساطح     انواع تهدیدهای هیبریدیِ -2: از اند عبارتی فرعي آن ها سؤال

انواع تهدیدهای هیبریدیِ سیاسی در سه سطح ملی،  -1المللی کدامند؟ ای و بیقملی، منطقه

انواع تهدیدهای هیبریدیِ اجتمااعی در ساه ساطح ملای،      -8المللی کدامند؟ ای و بیقمنطقه

                                                           
1. Geopolitical 

2. Geo Strategy 
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ملای،  انواع تهدیدهای هیبریدیِ اقتصاادی در ساه ساطح     -1المللی کدامند؟ ای و بیقمنطقه

 المللی کدامند؟ای و بیقمنطقه

 

 مباني نظری تحقيق

 شناسيپیشینه

 پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق منتشر شده است:   -دو عنوان مقاله علمی

الف. بررسی پارادایم امنیتی تهدید در مقاب  تهدید. نتیجه تحقیق بیاانگر ایاق اسات کاه     

رد تهاجمی و مبتنی بر ارعای است. ایاق  کارکرد ایق الگو نوعی راهبرد بازدارندگی با رویک

های موازنه قوا و موازنه تهدید نموده و تاوازن  راهبرد نظریه موازنه منافع را جایگزیق نظریه

 . (31:2895)کالنتری و همکاران،کند ای بیق تهدید و امنیت و منافع برقرار میجانبههمه

نیت ملی ج.ا.ایران. نتیجه تحقیاق  ی. تهدیدهای امنیتی منطقه غری آسیا و تأثیر آن بر ام

مجماوع  دست آماده کاه در    در منطقه غری آسیا تعداد هشت تهدیدِ امنیتی به ایق است که

، بر امنیات فراملای، امنیات ملای و     «زیادخیلی»ای ج.ا.ایران ها بر امنیت منطقه میزان تأثیر آن

و بار امنیات فاردی تاا     « متوساط »المللی، جهانی و گروهای  و بر امنیت بیق« زیاد»فروملی 

  .(129:2891)کالنتری،باشد می «کم»حدودی 

های یادشده رابطه بیق تهدید و امنیت و اناواع تهدیادهای امنیتای بیاان شاده      در پیشینه

است، در ایق مقاله محقق قصد دارد انواع تهدیدهای هیبریدی را در ساطوح مرتلاف بیاان    

 .نماید

 

 مفاهیم تحقیق

حشت انداختق، ترسااندن یاا ایجااد فاجعاه بارای یاک فارد یاا         امکان به و :9( تهديد9

وجود یک فشار خارجی منفی، فقدان امنیت، ایجااد اخاتالل در    .(Oxford,2005:246)جامعه

های کشور در کس  اهدا  ملی، اقداماتی که کمیت و کیفیات زنادگی مارد  یاک     توانایی

                                                           
1. Threat 
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درك و ساخت یاک دشامق   جدی کاه  دهد،  طور بهکشور یا دامنه اختیارات حکومت را 

 .(Richard,1999:118) و حبس آزادی و رهایی محدود کردنیا وضعیت خطرناك، 

شرایط و فضایی است که یک جامعاه باا داشاتق آن قاادر اسات اهادا  و        :9امنیت( 2

های مهم و حیاتی خود را محقق کند و در سطح جامعه گسترش دهاد و یاا حاداق      ارزش

 .(11:2832)عاصف،ها حفظ نماید  پذیری و آسی ها را در برابر تهدیدها  آن

 یازهاا یموجودیت و ن کننده قیامنیت عبارت است از حفظ تعادل کارکردی سیستم تضم

تار    باه نحاوی کاه ماانع از ایجااد نگرانای و       انسان ازجمله خود امنیت، یفردی و جمع

 .(812: 2895نیا،)حافظگردد

ای از ادراکات و تصورات نسابت باه   وعهعاملی است که در آن مجم :2( تهديدِ امنیتي9

های اساسی و مورد احتارا  بار وجاود    ها با بقاء، کمیت یا کیفیت ارزش آن ها و رابطهپدیده

 .(Richard،2010:118)کند می ها داللتخطر جدی یا امکان نابودی آن ارزش

 

 شناسي تهديدها گونه

مفهو  امنیات دارد. هار جاا کاه     تنیدگی عمیقی با  تهدید مفهومی انتزاعی است که درهم

آیاد. در عایق حاال     موضوع امنیت مورد مداقه قرار گیرد، حتماً از تهدید سرق به میان مای 

توان از تهدید سرق گفت ولی امنیت و تأثیر آن را نادیده گرفات. ارائاه یاک تعریاف      نمی

هاا،   اهبارد ی بودن و ارتباط  با امنیت، مناافع، اهادا  و ر  چندوجهدقیق از تهدید به دلی  

؛ و عقوبت کاردن اسات   ترساندنپیچیده و مشک  است. تهدید در لغت به معنای بیم دادن، 

توان گفت هر چیزی که ثبات و امنیت را در کشور به خطار انادازد، تهدیاد اسات و     اما می

ی، عد  تعادل در سیستم اسات.  ا سامانهدهد. مفهو  تهدید در نگرش  منافع را هد  قرار می

حاال تهدیاد باه     دهد سیستم به اهدا  خاوی  برساد. در عایق     که اجازه نمی یعنی عاملی

ها، نیات و اقدامات دشمنان بالفع  و بالقوه برای ممانعت از دساتیابی خاودی    معنای توانایی

                                                           
1. Security 

2. Security threat 
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در ایق مقاله فقط به چهاار   .(31: 2891)عبداهلل خانی، نیز تعریف شده است  شده قییتعبه مقاصد 

 شود.اقتصادی، نظامی، اجتماعی( پرداخته میتهدید اصلی )سیاسی، 

 از: اند عبارتاز نظر بُعد  اصلي تهديدهای هایگونهالف. 

اسات. هاد     ایق تهدید متوجه ثبات سازمانی دولت: حقوقي -تهديدهای سیاسي -9

تهدید ممکق است فشار بر حکومت در مورد یک سیاسات خااگ گرفتاه تاا برانادازی و      

بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پی  از تهاجم نظاامی   دنبرهم زواژگونی حکومت و 

هویات   خصاوگ  باه از ایده دولت،  عبارت استباشد. یکی از اهدا  عادی تهدید سیاسی 

 .(218: 2823)بوزان، و نهادهایی که نمود آن هستند  دهنده سازمانملی و ایدئولوژی 

 هاا  آنتاوان   ی نمای راحت بهو  ایق تهدید اغل  جزء امور عادی بودهاقتصادی:  تهديدهای -2

را با مسائ  امنیتی مرتبط دانست. رفتار تجاوزکارانه در امور اقتصادی، عادی است و قبول خطار،  

 .(92: 2892)مرادیان، شود ها پرداخت می ای است که برای دستیابی به فرصت قسمتی از هزینه

طاوالنی در تااری     که دارای پیشینه است دنوع تهدی قیآشکارترنظامي:  تهديدهای -9

تحوالت جامعه بشری است. ویژگی برجسته ایق دسته از تهدیدها استفاده از زور است کاه  

تهدیاد  ». بار ایاق اساا     شاود  یها یاد ما  از آن« جنگ»و « منازعه»در ذی  عنوان ترصصی 

به استفاده از زور برای دستیابی به اهدا  بازیگر در عرصه سیاسات عملای داللات     «نظامی

 .(85: 2892)مرادیان،  ی کاربرد بسیار استادار ،در گفتمان سنتی از امنیت دارد و

های مشترك از عوام  پایاداری و   فرهنگ و ارزشفرهنگي:  و اجتماعي تهديدهای -4

ها در کنار سایر عوام ، حفظ و گساترش   . غال  حکومتاند شدهاستحکا  کشورها شناخته 

عواملی که  درنتیجه؛ دانند منافع ملی خوی  میهای مورد نظر خود را جزو اهدا  و  ارزش

شاوند، جازء تهدیادهای     های مشترك مای  منجر به تضعیف یا از بیق بردن فرهنگ و ارزش

 .(231: 2831)بوزان، ویور و ویلد،  گردند آنان تلقی می

 ،تهدیادهای گروهای  ، تهدیدهای فردی: سطح تهديد شناسي تهديدها از نظر ب. گونه

: 2892)مرادیاان،  جهانی  ی، تهدیدهایالملل قیتهدیدهای بای،  منطقه دیدهایملی، ته تهدیدهای

211 - 282). 
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تهدیادهای متعاادل کاه در    : تهديد در تعادل شناسي تهديدها از نظر توازن و گونهپ. 

ها شااهد تعریاف تهدیاد در ساطح دو قادرت مشاابه یاا در وضاعیتی مشاابه هساتیم.            آن

متعلق باه ساطوح    یها شاهد تعریف تهدید از سوی قدرتها  تهدیدهای نامتعادل که در آن

 باشیم. ( میتر فیضع یها ابرقدرت بر ضد قدرتال مثطور  بهمرتلف )

تهدیادهای متقاارن و تهدیادهای    در تهديدد:   تقارن شناسي تهديدها از نظر ت. گونه

 نامتقارن.

 ینا یب جهاان  و گارا(  )ماده یبعد تک ینیب جهان: هويت شناسي تهديدها از نظر ث. گونه

 ی.دوبعد

 .تهدید ذهنیعینی و  تهدید: جنس شناسي تهديدها از نظر ج. گونه

 ساختاری. تهدیدهای بازیگران و تهدید: کانون تهديد شناسي تهديدها از نظر گونه چ.

 عمادی و تهدیادهای   تهدیادهای تهديدد:   انگیدهه  شناسي تهديددها از نظدر   ح. گونه

 غیرعمدی.

یاا   واقعای  تهدید ایذایی و تهدیدهای: کارويژه تهديد نظرشناسي تهديدها از  خ. گونه

 .(213: 2891)مرادیان،  اصلی

 بساایط و تهدیاادهای  تهدیاادهای :پیچیدددگي شناسددي تهديدددها از نظددر  د. گوندده

 .(119: 2895)افتراری، مرک 

 

 9تهديد هیبريدی

تااکنون پاساری بارای     یک مانع مهم در برابر درك تهدیدهای هیبریدی ایاق اسات کاه   

های متناقضی که برای ایق مفهو   تهدید هیبریدی ارائه نشده است. تعریف یستی و چراییچ

هاا و   ریزان بر  نظاامی نتوانناد انگیازه    پردازان و برنامه شده، موج  گردیده تا نظریه  ارائه

درستی درك کنند؛ یعنی های  تعریاف جاامعی     های بالقوه تهدیدهای هیبریدی را به فعالیت

                                                           
1. Hybrid Threat 
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 دکتریق. ردیها را در هر زمان، مکان یا در هر منطقی در برگ بتواند همه زمینه وجود ندارد که

هاای ضاد    های امنیتی مربوط به عملیاات  از روش»کند که  توصیه می عملیاتی ارت  آمریکا

هاای غیرمتاداول تهدیادهای     شورش در مناطق پرجمعیت و گسترده برای مقابله باا برا   

هاای متاداول تهدیادهای     بی نظامی برای مقابله با بر های مانور ترکی هیبریدی و از روش

، 2آمریکات بازبینی چهارساله اسناد دفاعی أهمچنیق در مستندات هی .«هیبریدی استفاده شود

 هاای  سازمان اگرچه .(Hoffman,2006:255)شناخته است  تیهیبریدی را به رسم تهدیدهای

وجاود ایاق دو مفهاو  را     نیستی،رژیم صهیو و انگلیس آمریکا، در خصوگ به غربی دفاعی

در ایق تهدیاد نیروهاای مانظم و ناامنظم      .یستها یکسان ن پذیرفتند، اما تعریف و درك آن

. (Huber, 2014: 45) کنناد  زمان تحت فرماندهی واحادی، عما  مای    هم طور بهقاب  توجهی 

تهدیاد  تاکنون تعریف دقیق و مشرصی از تهدید هیبریدی ارائه نشده است، در ایاق مقالاه   

ی سیاسای، اطالعااتی،   هاا  مؤلفه همهبازیگران دولتی یا غیردولتی از  استفادههیبریدی شام  

ثباتی در کشور هاد  اسات. تهدیاد هیبریادی، شاام        نظامی و اقتصادی با هد  ایجاد بی

هاای ناامنظم، انجاا     های متداول، راهکان   توانایی ازجملههای متفاوت  ای از حالتگستره

هاای غیردولتای   هاا یاا نهااد   های جنایی است که توسط دولات  ه و اغتشاشرویخشونت بی

 از: اند عبارتگردد. مصادیق تهدیدهای هیبریدی هماهنگ می

 یک تهدید در قال  یک نبرد چندوجهی؛ .2

 شک  و سریع؛ناامنی بی .1

 زمان و چند تهدید هم .8

 .(283:2895کالنتری، )زهدی و ها یافته با استفاده از تما  ابزارها و رهکن تهدید تکام  .1

 

 امنیت و سطوح آن

 مانناد  کاه  شود یم محسوی کشور برای هر مهم حال عیق در و پیچیده واژگان از امنیت

اغلا    برداشات  اماا  ندارد؛ مشرص و ثابت تعریف انسانی علو  یها واژهبسیاری از دیگر 

                                                           
1. QDR 
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 و یداخلا  محایط  جادی  خطرات از سیاسی واحدهای که است ایق امنیت ازنظران  صاح 

ها، با تغییار   تغییر و تحول مفهو  تهدید از تهدید نظامی به سایر جنبه .باشند مصون خارجی

تواناد باا    اکنون مفهو  امنیت موسع شده و ایق مفهو  دیگر نمای  مفهو  امنیت مرتبط است.

زیر سب  تحول در مفهو  تهدیاد و    یدالالمللی باشد.  تعریف قبلی پاسرگوی ابهامات بیق

 آن تحول در مفهو  امنیت است: به دنبال

های اقتصادی، تجااری، صانعتی، علمای و     . با گسترش ارتباطات غیردولتی در فعالیت2

ها از محادوده دو دولات خاارج و     های چندملیتی، مناسبات دولت اجتماعی و ایجاد شرکت

 های غیردولتی قرار گرفته است. تحت تأثیر سازمان

هاا   المل  موج  تغییر چهاره تهدیادهای و آسای     . افزای  شدت روابط در نظا  بیق1

 نموده و به سایر انواع تهدیدها گرای  یافته است. تر رنگ کمشده و تهدیدهای نظامی را 

از فعالیات   درنتیجاه ؛ سااز فعالیات طرفاداران صالح شاده اسات       . امنیت موسع زمینه8

باشند، کاسته شده  میگری که به دنبال تجمیع قدرت برای تسلط بر دیگران  طرفداران نظامی

 است.

شاوند تاا باه دنباال آن،      های دیگر نظامی دیاده نمای   . با گسترش مفهو  امنیت، پدیده1

هاای   از مشک  مطرح گردد. بلکه اساتفاده از روش  رفت برونعنوان تنها راه  نظامی به ح  راه

 است. ها شده  دیگر باعث کاه  عواق  امنیتی کردن پدیده

جاسوسای، قاچاا ،    همچاون اصلی سیاست خارجی، مساائلی  های  . با گسترش هد 5

تروریسم و... در ردیف مسائ  امنیتی قرار گرفته و تهدید نسبت به امنیت ملای مطارح و از   

 گری کاسته شده است. اهمیت نظامی

نمود، در ایق مقاله فقط به سه سطح پرداختاه   تقسیم سطوح مرتلف به توان می را امنیت

 شود:می

آلیسات(   گرایی )ایاده  پردازان امنیت جهانی، گرای  و تفکر آرمان ایدهني: امنیت جها .9

را مطرح کرده و به عمق و وسعت معضاالت اقتصاادی،   « حکمران جهانی»دارند. آنان ایده 

پاس از جناگ    آماده   یپکه از فرصت  درصددندی توجه داشته و طیمح ستیزاجتماعی و 
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برداری از سازمان مل  و  بهره ژهیو بهالمللی  بیق های سرد استفاده نموده و با تشویق همکاری

المللی غیردولتی از قدرت و سیطره نهادهای سانتی نظیار    های بیق توانمندی سیاسی سازمان

ای  هاای فنای و حرفاه    ها و مرزهای جغرافیایی بکاهند و در مقاب ، سازوکار حاکمیت دولت

 ند.المللی عرضه کن جدیدی را برای مواجهه با معضالت بیق

هاای   در ایق رویکرد، امنیت در اتحااد باا ساایر کشاورها و پیماان     الملل:  امنیت بین .2

 -و سیاسای ای  هاتحادهاای منطقا  . در جهان اماروز،  شود یممیسر نظامی و اقتصادی امنیتی، 

امری مرسو  بوده و از کارآیی برخوردارند. بر ایق اساا ، تهدیاد علیاه یاک     ایدئولوژیک، 

 .(225: 2895)ربیعی، گردد  محسوی میاتحادیه ، تهدید علیه کشور

بسایاری از   مانند که است کشور هر مهم و پیچیده واژگان از ملی امنیتامنیت ملي:  .9

 نظراناغل  صاح  برداشت اما ندارد؛ مشرص و ثابت تعریف انسانی علو  هایدیگر واژه

 مصاون  خاارجی  و داخلی محیط جدی خطرات از سیاسی واحدهای که است ایق امنیت از

ها و امکاناات   تواناییبر عناصر قدرت خودی، تأمیق امنیت،  منظور بهدر ایق رویکرد . باشند

هاای اقتصاادی،    بوده و بار قطاع وابساتگی   « محور حفظ»شود. ایق رویکرد  داخلی تأکید می

خوداتکایی و خودکفاایی  د. داراز بیگانگان تأکید  یریپذ  یآسی و نظامی برای کاه  سسیا

 .(15: 2891)بیات، گردند  کفایت ملی، راهبردهای اصلی ایق رویکرد تلقی میو 

 

 های امنیتابعاد و گفتمان

اناد، ولای عماده ابعااد      پردازان ابعاد امنیت ملی را در اشکال مرتلف تقسیم کارده نظریه

 از: اند عبارتامنیت ملی 

ای مسلح بارای حفاظات   امنیت نظامی ناظر بر قابلیت و توانایی نیروهامنیت نظامي:  .9

در برابر تهدید و تهاجم نظامی خاارجی   ها آنهای اساسی و حیاتی  از ملت، دولت و ارزش

 .(82: 2892)مرادیان، است 

به معنای وجود دستگاه سیاسای اسات کاه در آن مارد  آزاداناه و بادون       امنیت سیاسي:  .2

ی قاوانیق موجاود بیاان    تر  و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چهاارچو 
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موجودیات کشاور و ملات،    »کنند. در تعریف دیگری امنیت سیاسی چنیق تعریف شاده اسات:   

 .(18: 2895،نیا)حافظ «ها و نربگان سیاسی وحدت، انسجا  و آشتی ملی و تعام  سازنده بیق گروه

امنیت اجتماعی را قابلیات حفاظ الگوهاای سانتی زباان،      « بوزان» امنیت اجتماعي: .9 

معتقاد  « تونیس»داند.  فرهنگ، مذه ، هویت و عر  ملی با شرایط قاب  قبولی از تحول می

هاای   است که امنیت اجتماعی عد  تار ، خطار و هارا  در حفاظ و نگهاداری ویژگای      

 .(81: 2892)مرادیان، مشترك گروه اجتماعی چون مذه ، زبان و سبک زندگی است 

تصادی و نهادهاای تولیاد، توزیاع و مصار ،     ناظر بر فرآیندهای اقامنیت اقتصادی:  .4

های عمومی، دولتای و خصوصای و تعاما  ساازنده باا       های اقتصادی در بر  حیات بنگاه

 .استالمل  و داد و ستد در بازار جهانی  اقتصاد بیق

 های امنیتي دو گونه هستند:گفتمان

باه مناافع   از وضعیتی که در آن خطری نسبت  عبارت استامنیت  گفتمان سلبي:. الف 

بازیگر از سوی دیگر بازیگران وجود نداشته باشد یاا باازیگر تاوان دفاع و مادیریت آن را      

از  عبارت اسات های ایق تفکر ویژگی پیرو ایق گفتمان هستند، داشته باشد. مکت  رئالیست

 افزاری.نگری با نگاه سرتتهدیدمحوری، تراکمی و برون

هاا از  ه در آن نسبت متعاادلی بایق خواساته   امنیت وضعیتی است ک گفتمان ايجابي: .ب

ی که تولید رضایت ا گونه بهیکسو و کارآمدی نظا  حاکم از سوی دیگر، وجود داشته باشد، 

نماید. به عبارت دیگر امنیت در گفتمان نرسات بار مفهاو  قادرت و در گفتماان دو  بار       

هاای ایاق   ویژگای  آلیست پیرو ایق گفتمان هساتند، مکت  ایده استوار است. مفهو  رضایت

. بار  (12:2895)افترااری، افزاراناه نگری با نگاه نر درون محوری ورضایت از: عبارت استتفکر 

. در ایاق  است موجود، الگوی مفهومی تحقیق طبق شک  زیر سؤاالتاسا  مبانی نظری و 

طر  تهدیدهای  شک  بیق تهدیدها و سطوح امنیت، یک رابطه دوطرفه وجود دارد. از یک

ای یدی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باعث مردوش شدن سطوح ملی، منطقاه هیبر

است، بار اساا    « تهدیدمحوری»گردد، ایق دیدگاه بر مبنای رویکرد المللی امنیت میو بیق

بازده است. از طرفی دیگر امنیت پایادار و  ایق رویکرد پرهزینه و کم« منفعت -هزینه»اص  
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اسات،   «محوریامنیت»گردد. ایق دیدگاه بر مبنای رویکرد ها میباثبات باعث کاه  تهدید

 هزینه و زودبازده است.ایق رویکرد کم

 
 : الگوی مفهومي تحقیق9شکل شماره 

 

 شناسيروش

تحلیلی و پیمایشی و با اساتفاده از پارامترهاای توصایفی     -ایق تحقیق به روش توصیفی

ناوع پاژوه    درنتیجاه  ، اسات گارا  ست. نتایج پژوه  کاربردی و تصامیم انجا  گردیده ا

. اسات خورشایدی   2131تا سال  2892قلمرو تحقیق از نظر زمانی، از سال  کاربردی است.

. اطالعات ایق تحقیاق  استالمل  از نظر مکانی، یک مسلله عا  است و شام  جغرافیای بیق

ای علمای و ترصصای( گاردآوری    تابراناه از دو روش میدانی و بررسی اسناد و مدارك )ک

نظران و نربگان نظامی و سیاسای کشاور در    شده است. جامعه آماری ایق تحقیق از صاح 

که حاداق  دارای مادرك    امنیتی و تهدید و امنیت و مترصصان راهبردی امور دفاعی  حوزه

 38آمااری   جامعاه . اناد  ، انترای شدهکار باشندو پنج سال سابقه تحصیلی کارشناسی ارشد 

. در طراحی پرسشنامه با روش دلفی و باا اساتفاده از نظار    استشمار صورت تما نفر که به

مقادماتی   پرسشانامه نظران، استادان، مترصصان و خبرگان امنیتی، شناسایی و سپس  صاح 

تهدیدات 

 هیبریدي

 نظامی

 سیاسی

 اجتماعی

 اقتصادي

 ملی

 منطقه اي

 بین المللی

 متغیر تابع متغیر مستقل

سطوح امنیت 

 ج.ا.ایران
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 پرسشانامه تهیه و در دو مرحله بیق خبرگان توزیع شد و پس از تعییق اعتباار و روایای آن،   

یه گردیده است. برای تعیایق روایای پرسشانامه از روش روایای محتاوا و توزیاع       نهایی ته

برداری شاد و بارای تعیایق پایاایی آزماون از      نظران بهرهی پرسشنامه بیق صاح ا دومرحله

پرسشنامه بیق اساتادان   15شام  اولیه  نمونهروش آلفای کرونباخ استفاده شده است و یک 

از ایق  آمده دست بههای ون گردید و سپس با استفاده از دادهآزمدانشگاه عالی دفاع ملی پی 

، میزان ضری  اعتماد با روش آلفای کرونبااخ  SPSSافزار آماری ها و به کمک نر پرسشنامه

دست آماد، بناابرایق پرسشانامه ماورد اساتفاده از قابلیات اعتمااد الز          به  25/3تر از بزر 

 .استبرخوردار 

 

 ای تحقيقهوتحليل یافته یهتجز

 جامعه نمونه لیوتحل هيتجه

  یا وتحل هیا تجزجامعه نمونه بر اسا  جایگاه شغلی، سنوات خدمتی و مدرك تحصیلی 

ساال خادمت    83% دارای 81و بی  از  23% از جامعه نمونه در جایگاه 18اند. بی  از شده

وده و از باشند، پس جامعه نمونه دارای جایگااه شاغلی مادیریتی و فرمانادهی با     به باال می

% دارای مادرك تحصایلی   32باشند، از طرفی بی  از تجربه و ترصص خوبی برخوردار می

 باشند.دکترا می
 

 های جامعه نمونه: ويژگي9جدول شماره 

 ردیف
جایگاه 

 شغلي
 فراواني

درصد 

 يفراوان

سنوات 

 خدمتي
 فراواني

درصد 

 يفراوان
 مدرک تحصيلي

% جامعه نمونه 98 %9/22 29 سال به باال 92 %92 96 به باال 26 9

دارای مدرک 

% 99دکترا و 

کارشناسي ارشد 

 است.

 %9/90 96 سال 92 تا 96 8/29% 99 91 2

 %0/92 28 سال 96تا  22 4/49% 90 99 9

 %0 2 سال 22تا  26 1/22% 91 98 4

 %966 99 جمع کل %966 99 جمع کل 2
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 هاداده لیوتحل هيتجه

شاده کاه بایق     های تنظیم ی تحقیق و بر اسا  پرسشنامهها ؤالسوتحلی   تجزیه منظور به

هاا  برای یافته آمده دست ها، مقادیر به از آن اخذشدههای  و پاس  جامعه نمونه توزیع گردیده

گردیاده و میاانگیق وضاع موجاود، وزن، وزن ماوزون و امتیااز        در قال  جدول زیار درج 

 به شرح زیر محاسبه شده است.جداگانه  صورت سؤاالت بهموزون برای هر یک از 

های دریافتی و طبق طیف لیکرت پاس  از پرسشنامه آمده عم  به  یوتحل هیتجزبر اسا  

و  1، کام نماره   8، متوساط نماره   1، زیاد نماره  5نمره  ادیز یلیخبر اسا  گزینه  سؤالهر 

 گزیناه  5تقسایم بار    25شاود،  مای  25نماره   5محاسبه شده است. جماع   2نمره  کم یلیخ

یعنای عاواملی کاه    اسات؛  باه بااال    8، بنابرایق میانگیق نمره قباولی  است 8حاص  آن عدد 

 گیرند.قرار می  یوتحل هیتجزباشد، پذیرفته شده و مورد  8بیشتر از  ها آنمیانگیق 

میانگیق امتیاز هر عام  از جمع امتیاز هر عام  تقسیم بر تعداد جامعه نمونه به دست  .2

، جماع امتیااز برابار باا     شاکا  راهباردی در ایاران   اول:  سؤالل برای آمده است، برای مثا

بارای   آمده اسات.  به دست 83/1جامعه نمونه شده، میانگیق  38بوده که تقسیم بر  51/818

 صورت محاسبه انجا  شده است. قیبه همها مابقی سؤاال

ا پانج  با استفاده از نظر خبرگی و بر اسا  طیف لیکارت، وزن هار عاما  از یاک تا      .1

مشرص شده است، هرچه میزان اثرگذاری و اهمیت عام  زیاد باشد، به همان انادازه وزن  

، بیق وزن عام  باا میازان اهمیات و اثرگاذاری آن ارتبااط مساتقیم       استآن عام  هم زیاد 

، وزن چهار محاسبه شده اسات. ایاق   شکا  راهبردی در ایراناول:  سؤالوجود دارد. برای 

 اند.وزن داده سؤالی است که جامعه نمونه به ایق وزن 38عدد میانگیق 

میانگیق امتیاز هر عام  بر جمع ک  میانگیق امتیااز تقسایم شاده و وزن ماوزون هار       .8

برابر باا   شکا  راهبردی در ایراناول:  سؤالطور مثال میانگیق  آمده است، به به دستعام  

 .است 81/3شده و وزن موزون آن  38است. ایق عدد تقسیم بر  83/1
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باه  وزن موزون هر عام  ضربدر میانگیق ک  شده و امتیااز وزن ماوزون هار عاما       .1

برابار باا    شکا  راهباردی در ایاران  اول:  سؤالطور مثال امتیاز موزون  آمده است. به دست

 آمده است. به دست/ 225شده و نتیجه  1/8ضربدر / 381/ است. برای ایق کار 111

ساخت آمارهاای توصایفی طباق     بودن محاسبات جدول، نحوه برای اطمینان از دقیق .5

 :استمراح  زیر 

باید برابر هم باشد، در ایق جادول هار دو    سؤاالتعدد جمع ک  امتیازات و وزن  .الف

 است. 281عدد 

عدد میانگیق ک ، وزن و امتیاز موزون هر سه باید برابر هم باشد، در ایق جدول هر . ی

 است. 1/8سه عدد 

 2باشد، در ایاق جادول جماع کا  وزن ماوزون       2ک  وزن موزون باید عدد جمع . پ

 .است

هاای  ها و پاسا  طر  یافته گیریم که از یکبا توجه به دقیق بودن مراح  باال، نتیجه می

شام  میاانگیق امتیااز    1بوده و از سوی دیگر محاسبات جدول شماره  مؤثردریافتی دقیق و 

طور دقیق محاسابه شاده و دارای   عوام  و امتیاز موزون بهعوام ، وزن عوام ، وزن موزون 

 باشند.روایی و پایایی معتبر و الز  می

، اسات های دریافتی، میانگیق امتیاز هر یک از عواما  بیشاتر از ساه    بر اسا  پرسشنامه

بنابرایق عوام  زیر توسط جامعه نمونه تأیید شده است. عواملی که میانگیق نماره دریاافتی   

(، مورد تأیید جامعه نمونه قرار نگرفته و به همیق دلی  در 8متر از حد متوسط بوده )ک ها آن

به جامعه نمونه واگذار گردیاد کاه    سؤال 82تعداد اند. کمی نشده  یوتحل هیتجزجدول زیر 

متوساط   ساؤال  1نمره زیاد،  سؤال 22، ادیز یلیخنمره  سؤال 28نتیجه آن عبارت است از: 

کسا  نماره بیشاتر از     به علت سؤال 83اند. تعداد نمره کم دریافت نموده سؤال 2به باال و 

اناد  که نمره متوسط به باال دریافت نماوده  سؤال 1اند. تعداد شده  یوتحل هیتجز( 8متوسط )

ها کمتر از میاانگیق   ( با وجود اینکه میانگیق آن83و  19و  15و  12و  23و  21ی ها سؤال)

( اسات، پذیرفتاه شاده و    8ها بیشتر از حاد متوساط )   انگیق آن( است، اما چون می1/8ک  )
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تضامیق امنیتای بارای حامیاان آمریکاا،      اناد از:   اند. ایق سؤاالت عباارت وتحلی  شده تجزیه

طارح خاورمیاناه بازر     ساازی ایاران،   و منازوی سازی ائتال واپای  مداو  صحنه ایران، 

سؤال کاه میاانگیق    2در منطقه. تعداد  سپر دفاع موشکیعلیه ایران،  سرباز هوشمند، آمریکا

اناد، ایاق   وتحلیا  نشاده   اناد تجزیاه  بوده و یا نمره کم دریافت نموده 8ها کمتر از  امتیاز آن

مسابقه تسلیحاتی در منطقه غری آسیا، رواباط عربساتان ساعودی باا     اند از:  سؤاالت عبارت

 -اصا  هزیناه  ر ایاران،  رژیم صهیونیستی، روابط روسیه با رژیم صهیونیستی، بحاران آی د 

. تهدیادهایی  جنگ( هویتی علیه ایران) دیتهد، خأل قدرت در غری آسیاعلیه ایران،  منفعت

کنناد.  آفرینی مای زمان در دو نق  و یا در دو سطح نق  که دارای عالمت ستاره هستند هم

 اند از: شده عبارت های پذیرفته سؤال ،1طبق جدول شماره 

گیری دشامق   یق راهبردهای نظامی و سیاسی کشور با بهرهشکا  ب شکاف راهبردی:. 9

ای یافته و هدفمند رساانه تالش سازمان .های فشار در داخ  از دیپلماسی پنهان و البی گروه

منظور  به غری برای القاء و ایجاد شکا  میان مرد  و مسلوالن نظا  جمهوری اسالمی ایران

 اثرگذاری بر کارکرد نیروهای مسلح.

 الملا  بارای   ها و حقو  بیقبرداری از ظرفیت سازمان حداکثر بهره سازی: عیتمشرو. 2

و و مشروع جلاوه دادن اقادامات خصامانه و ظالماناه آمریکاا علیاه ج.ا.ایاران         گذاری تأثیر

 .جلوگیری از احقا  حقو  و حقانیت ج.ا.ایران

رآمادی  تحرکات سیاسی حول محورهاایی چاون ناکا   زدايي از ج.ا.ايران:مشروعیت. 9

زدایای از   سیاسی ایران و عد  توان آن در برقراری امنیت داخلی باا هاد  مشاروعیت    نظا 

 پذیری داخلی متمرکز خواهد شد. طور مشرص بر آسی  نظا  به

منظاور تزلازل در    عملیات روانی و مدیریت افکار عمومی باه  سازی داخلي: ثبات يب. 4

ات ناکارآمادی نظاا  جمهاوری اساالمی     تالش برای اثبا  .اعتماد و انسجا  ملّت و حکومت

 ها و تقاضاهای مرد .ایران در تأمیق خواسته

هاای   بارای آشاوی   ساازی  یناه ایجاد نارضایتی مادنی و زم  کاهش استحکام داخلي:. 2

 .طلبانه مذهبی و جدایی ،قومی های ی داخلی و امنیتی و تقویت گرا
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هاای  گیار در حاوزه  ی و تصامیم های دولتنفوذ در بدنه دستگاه نفوذ در ارکان نظام:. 0

و تغییر رفتاار مسالولیق و    گیریزدن تعادل تصمیم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای برهم

 های نامشروع آمریکا.تسلیم شدن در برابر خواسته

تهاجم روانی و تبلیغی به نظا  و رهباری و ارکاان حکاومتی و     تضعیف ارکان نظام:. 8

 .قدرت ملّی

در ایق روش بیشتر مطالبات صنفی، قشری، قومی، ماذهبی و   ي:طرح مطالبات مردم. 9

خاواهی از  گروهی را بهانه قرار داده و با طرح موضوعاتی نظیر افزای  حقاو  و یاا تظلام   

ها آورده تا به بهانه مطالباه حاق خاود، نااامنی را تارویج      دستگاه حاکمه، مرد  را به خیابان

 فرمانی مدنی تبدی  نمایند.نموده و مطالبات مشروع و قانونی را به نا

هاای امنیتای در تهاران باا     و چاال   ثباتی یتالش برای ایجاد ب سازی پايتخت: ناامن. 1

 .هد  از تعادل خارج نمودن گرانیگاه سیاسی و امنیتی کشور

اخاالل و آشافتگی در   ایجاد گس  بیق مرد  با نظا  از طریاق   سازی از درون:تهي. 96

 .ت و نیازهای ضروری مرد اقتصادی و مسیر خدما نظا 

ها و متهم کاردن  تهدید به حمله نظامی و روی میز بودن تما  گزینه فشار از بیرون:. 99

 اصطالح حامی تروریسم.عنوان کشور بهایران به

ارائه تأمیق و تضامیق امنیتای و دفااعی بارای      تضمین امنیتي برای حامیان آمريکا:. 92

و کشاورهای   ، عربساتان ساعودی  ، رژیام صهیونیساتی  نیروهای آمریکایی مستقر در منطقاه 

 .کننده در حمله به ج.ا.ایران مشارکت

عنوان عماق   های مقاومت به گروه یتضعیف و محدودساز تضعیف محور مقاومت:. 99

شکست انصاراهلل و پیروزی ائتال  سعودی در جنگ با یمق و تاالش  ج.ا.ایران و  راهبردی

امنیتای ایاران باا     -ای راهباردی سیاسای و نظاامی   هچندوجهی و پرشدت جهت قطع پیوند

 های محور مقاومت در منطقه و جهان.کشورها و گروه

نیروهاای   یدها  ساازی و اخاتالل در بسایج و ساازمان     مشغول توزيع توان )فرسايش(:. 94

 زمان در چند جبهه. و درگیر نمودن ایران هم اجتماعی برای مقابله با تهدیدهای نظامی و امنیتی
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های اقتصادی، صانعتی، نظاامی و   تهاجم سایبری به زیرساخت هديدهای سايبری:ت. 92

 های مدنی از طریق فضای مجازی.های ارتباطی و مدیریت نافرمانیشبکه

و مراکاز توزیاع    یرسااختی هد  قرار دادن مراکاز و شابکه ز   ها: انهدام زيرساخت. 90

 .انرژی و خدمات عمومی

کان نظا  ج.ا.ایران و بدنه سیاسی، فرهنگی، اجتمااعی  نفوذ در ار اشراف اطالعاتي:. 98

و اقتصادی آن و تشدید اقدامات جاسوسی و عملیات اطالعااتی ساایبری و الکترونیکای و    

گیار   و تصامیم  ساز یماهدا  حسا ، حیاتی و مراکز تصم علیهجانبه اطالعاتی  ارزیابی همه

 .در ج.ا.ایران

صحنه جناگ و تاأثیر آن بار افکاار عماومی      کنترل اقدامات  واپايش مداوم صحنه:. 99

گیری صاحنه  تریق سطح تصمیمصورت مداو  و برخط )آنالیق( از صحنه تاکتیک تا عالی به

 .جنگ

جانباه آمریکاا علیاه    هاای هماه  ظهور گساترده آثاار تحاریم    :کنندههای فلجتحريم. 91

ایران در محور شرارت، اوج اقدا  آمریکا علیاه ایاران باود کاه تبعاات       قرار دادن ،رانج.ا.ای

حاص  از آن، محدودیت هرگونه قرارداد اقتصادی یا رابطاه سیاسای برخای از کشاورها باا      

 ایران بود.

ای و همراهی مرد ، کنگره آمریکا و سایر بازیگران منطقاه  علیه ايران: سازیاجماع. 26

 .علیه ج.ا.ایرانای برای آغاز جنگ فرامنطقه

در ایق راساتا تشاکی  ائاتال  ضاد ایاران باا        :سازی ايرانو منهویسازی ائتالف. 29

تریق اقدامی است که  المللی مهم استفاده از کشورهای منطقه و در صورت امکان ائتال  بیق

 است.ایاالت متحده بر آن تمرکز نموده 

شی از راهبرد امنیت ملی آمریکاا  بر عنوان بهایق طرح  امنیتي کردن موضوع ايران:. 22

باا پدیاده تروریسام و خاساتگاه آن در منطقاه؛        دسترسی به اهدافی چاون مقابلاه   منظور به

شاکق و مراالف صالح خاورمیاناه و مقابلاه باا        کشورهای یاغی، قانون اصطالح بهسرکوی 

 های کشتارجمعی انجا  گرفت. کشورهای دارای سالح
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-ثباتی امنیتی در اطرا  مرزهای ج.ا.ایران باه گسترش بی ثباتي امنیتي در ايران:بي. 29

هاای معاارج ج.ا.ایاران    ویژه افغانستان، عرا  و پاکستان و تشدید حضور داعا  و گاروه  

طلا  بلاوو و طالباان در افغانساتان و      های جادایی  ازجمله گروهک منافقیق، داع ، گروه

ی مذهبی ساکق در مناطق مرزی هاها برای نفوذ فکری و عضوگیری از میان اقلیت تالش آن

 ها در سایر کشورها. ایران و احتمال افزای  دایره نفوذ آن

ثبااتی   فضای قدرت متغیر کنونی و روندهای رو به گسترش بای  ای:ثباتي منطقهبي. 24

برخاورد نظاامی ساو  دهاد.      یساو  ای ممکق است ایران و آمریکاا را ناخواساته باه    منطقه

فار ،  رژیم صهیونیستی و یا با یکی از متحدیق آمریکا در خلیج برخورد نظامی ج.ا.ایران و

 شود.درگیری با ج.ا.ایران می  باعث ورود آمریکا به صحنه

منجر به تجزیه برخی از کشورها مث  عرا ، سوریه  طرح خاورمیانه بهرگ آمريکا:. 22

طارح  پرسای اساتقالل کردساتان عارا  در راساتای      گردد. طارح نافرجاا  هماه   و یمق می

 گردد.خاورمیانه بزر  آمریکا ارزیابی می

هاای  جنگ از ساوی آمریکاا، عربساتان ساعودی و گاروه      :علیه ايران جنگ نیابتي. 20

تریق تهدید از سوی سعودی جنگ نیابتی است و نیروهای مسالح   تروریستی، مهم -تکفیری

حتای داخا  کشاور    تواند در خارج از مرزها و که میرا باید آمادگی مقابله با چنیق جنگی 

 اتفا  بیفتد، داشته باشند.

نرخ رشد باروری سیر نزولی دارد و جمعیت ایاران در حاال پیار     کاهش جمعیت:. 28

شادت باا کمباود    شدن است، به همیق دلی  نیروهای مسلح ج.ا.ایران در آیناده نزدیاک باه   

 گردند.نیروی انسانی متعهد و مترصص مواجه می

خصاوگ نیروهاای   هدید برای تساریر ذهاق انساان باه    ایق ت تهديدهای شناختي:. 29

منظور القای یأ  و ناامیادی در سارباز و منصار     نظامی از طریق جنگ در فضای ذهق به

 .استکردن آن از ادامه جنگ 

تغییر صحنه نبرد از صحنه نبرد فیزیکی به صحنه دیجیتاال کاه در    سرباز هوشمند:. 21

هاای خاودی نیسات. مجهاز شادن      توسط نیارو  آسانی قاب  شناسایی و رؤیت آن دشمق به
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های جدیاد شناساایی، ارتبااطی، تسالیحاتی و ادوات سابک و باا       سربازان آینده به فناوری

گیری دقیق و سریع، دید لیزری و سامانه کنترل آت  لیزری، قادرت   قابلیت چندگانه )هد 

ونی در کنا « سارباز فیزیکای  »باا  « سارباز هوشامند  »آت  و ترری  بااال، جاایگزیق شادن    

 های آینده(. جنگ

آور تجهیازات نظاامی   خریاد سرساا    :آمريکا در منطقه سپر دفاع موشکياستقرار . 96

گیاری شابکه یکپارچاه ساامانه دفااع موشاکی       و شاک   توسط عربستان سعودی از آمریکا

تجهیزاتی آمریکاا( و پیوساتگی آن باا     -فار  )با حمایت فنی کشورهای عربی حوزه خلیج

 ای آمریکا و ناتو در منطقه.وشکی منطقهسامانه دفاع م

 بیانگر میزان تأثیر تهدیدهای هیبریدی در سطوح امنیت ج.ا.ایران اسات.  1جدول شماره 

اسات کاه باا     1/8آمده در جدول زیر میانگیق ک  امتیازهاا برابار باا     عم طبق محاسبات به

وزن موزون برابر باا  میانگیق ک  وزن و جمع ک  امتیاز موزون برابر است و از طرفی جمع 

 ، نتایج حاصله بیانگر دقت محاسبات است.است 2
 

های دريافتي پیرامون میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی در سطوح امنیت میانگین پاسخ :2جدول شماره 

 ج.ا.ايران

 عنوان تهدید هيبریدی ردیف
نوع 

 تهدید

سطح 

 تهدید

ميانگين 

 امتياز
 وزن

وزن 

 موزون

امتياز 

 موزون

2 
  راهبردی در ایران شکا

* 

 -سیاسی

 اجتماعی
 /225 /381 1 1383 ملی

1 
سازی علیه  مشروعیت

 تروریسم() رانیا
 /221 /382 1 1323 المللیبیق سیاسی

8 
زدایی از ایران  مشروعیت

* 

 -سیاسی

 اجتماعی
 /232 /313 1 8332 ملی

1 
ی داخلی ایران ساز ثبات یب

* 

 -سیاسی

 اجتماعی
 /221 /382 5 1313 ملی

5 
کاه  استحکا  داخلی 

 ایران
 /229 /388 5 1315 ملی اجتماعی
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 عنوان تهدید هيبریدی ردیف
نوع 

 تهدید

سطح 

 تهدید

ميانگين 

 امتياز
 وزن

وزن 

 موزون

امتياز 

 موزون

 /231 /319 8 8398 المللیبیق سیاسی نفوذ در ارکان نظا  ایران 1

 /221 /382 8 1318 ملی سیاسی تضعیف ارکان نظا  ایران 2

3 
تبدی  مطالبات مردمی به 

 *نافرمانی مدنی

 -اقتصادی
 اجتماعی

 /225 /381 1 1313 ملی

 /231 /319 1 8393 ملی اجتماعی سازی پایترت ایران ناامق 9

23 
سازی از درون در تهی

 *ایران 

 -اجتماعی
 اقتصادی

 - المللیبیق
 ملی

1311 5 382/ 221/ 

 *فشار از بیرون علیه ایران  22
 -نظامی
 سیاسی

 /231 /319 1 8392 المللیبیق

21 
تضمیق امنیتی برای حامیان 

 *آمریکا 
 نظامی

 - المللیبیق
 ملی

8352 1 311/ 391/ 

 *تضعیف محور مقاومت  28
 -نظامی
 سیاسی

 – المللیبیق
 ای منطقه

1311 5 382/ 221/ 

 *توزیع توان ایران  21
 -نظامی

 اقتصادی
 - المللیبیق

 ملی
8319 8 312/ 392/ 

 /225 /381 1 1383 المللی بیق اجتماعی عملیات سایبری علیه ایران 25

21 
های ایران  رساختانهدا  زی

* 

 -نظامی
 اقتصادی

 /221 /382 1 1311 المللیبیق

 /231 /319 1 1331 المللیبیق جانبههمه اشرا  اطالعاتی علیه ایران 22

 /232 /313 8 8321 المللیبیق نظامی واپای  مداو  صحنه ایران 23

29 
علیه  کنندههای فلجتحریم

 *ایران 

 -اقتصادی
 سیاسی

 /221 /382 1 1319 المللیبیق

 *علیه ایران  سازیاجماع 13
 -نظامی
 سیاسی

 -المللی بیق
 ایمنطقه

8333 1 313/ 232/ 

12 
-و منزویسازی ائتال 

 *سازی ایران 

 -نظامی
 سیاسی

 -المللیبیق
 ایمنطقه

8319 1 311/ 391/ 

11 
امنیتی کردن موضوع ایران 

* 

 -نظامی
 سیاسی

 -المللیبیق
 ایمنطقه

8338 1 313/ 232/ 

 *ثباتی امنیتی در ایران بی 18
 -نظامی

 اجتماعی
 /221 /382 8 1319 ایمنطقه
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 عنوان تهدید هيبریدی ردیف
نوع 

 تهدید

سطح 

 تهدید

ميانگين 

 امتياز
 وزن

وزن 

 موزون

امتياز 

 موزون

11 
علیه ایران  ایثباتی منطقهبی

* 
 نظامی

 -المللیبیق

 ایمنطقه
8332 1 313/ 232/ 

15 
طرح خاورمیانه بزر  

 * آمریکا
 سیاسی

 -المللیبیق

 ایمنطقه
8311 8 315/ 393/ 

 نظامی رانعلیه ای جنگ نیابتی 11
 -المللیبیق

 ایمنطقه
8333 8 313/ 232/ 

 /232 /313 8 8331 ملی اجتماعی کاه  جمعیت در ایران 12

13 
تهدیدهای شناختی علیه 

 *ایران 

 -نظامی

 سیاسی
 /392 /312 8 8319 المللیبیق

 /329 /311 8 8338 المللیبیق نظامی علیه ایران سرباز هوشمند 19

83 
 ع موشکیسپر دفااستقرار 

 *در منطقه 
 نظامی

 -المللیبیق

 ایمنطقه
8382 8 311/ 331/ 

82 
مسابقه تسلیحاتی در منطقه 

 غری آسیا
 /313 /329 8 1312 ایمنطقه نظامی

81 
روابط عربستان سعودی با 

 رژیم صهیونیستی
 /321 /313 8 1321 ایمنطقه سیاسی

88 
روابط روسیه با رژیم 

 صهیونیستی
 /315 /323 8 1311 یالمللبیق سیاسی

 /315 /323 8 1358 ملی اجتماعی بحران آی در ایران 81

85 
علیه  منفعت -اص  هزینه

 *ایران 

 -نظامی

 اقتصادی
 /321 /313 8 1332 المللیبیق

 /313 /329 8 1359 ایمنطقه سیاسی خأل قدرت در غری آسیا 81

82 
جنگ( هویتی علیه ) دیتهد

 *ایران 

 -اجتماعی

 نظامی

 -ایطقهمن

 ملی
1339 8 312/ 321/ 

 0/9 9 994 994.941 جمع کل 99

 /618 /628 9.0 9.0 میانگین کل 91

 22تهدیاد، ملای    12المل  تهدید هیبریدی در سه سطح وجود دارد. سطح بیق 83تعداد 

باشاند.  زماان در دو ساطح فعاال مای     تهدید هم 22. تعداد استتهدید  9ای تهدید و منطقه
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ناوع تهدیاد،    21اند. بُعد نظاامی  بریدی از نظر گونه، به چهار بُعد تقسیم شدهتهدیدهای هی

 25. تعاداد  اسات ناوع تهدیاد    5نوع و بُعد اقتصادی  23نوع، بُعد اجتماعی  21بُعد سیاسی 

تهدید هیبریدی بار ساطح    12طبق نمودار زیر تعداد  باشند.زمان دارای دو نق  می نوع هم

 هستند. مؤثرن المل  ج.ا.ایراامنیت بیق

 

 
 الملل ج.ا.ايران: میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی در سطح امنیت بین9نمودار شماره 

 

ای ج.ا.ایاران  تهدید هیبریدی در سطح امنیت منطقاه  9، تعداد 1شماره بر اسا  جدول 

 .استهستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر ایق تهدیدها  مؤثر
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 ای ج.ا.ايرانأثیر تهديدهای هیبريدی در سطح امنیت منطقه: میهان ت2نمودار شماره 

تهدید هیبریادی در ساطح امنیات ملای ج.ا.ایاران       22، تعداد 1شماره بر اسا  جدول 

 .استهستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر ایق تهدیدها  مؤثر

 
 ان: میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی در سطح امنیت ملي ج.ا.اير9نمودار شماره 

امنیات   مرتلاف تهدید هیبریدی نظامی در ساطوح   21، تعداد 1شماره بر اسا  جدول 

 .استهستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر ایق تهدیدها  مؤثرج.ا.ایران 
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 : میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی نظامي بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ايران4نمودار شماره 
امنیات   مرتلاف تهدیاد هیبریادی سیاسای در ساطوح      21، تعداد 1شماره بر اسا  جدول 

 .استهستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر ایق تهدیدها  مؤثرج.ا.ایران 

 
 : میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی سیاسي در سطوح مختلف امنیت ج.ا.ايران2نمودار شماره 
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امنیت  تلفمرتهدید هیبریدی اجتماعی در سطوح  23، تعداد 1شماره بر اسا  جدول 

 .استهستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر ایق تهدیدها  مؤثرج.ا.ایران 

 
 : میزان تأثیر تهدیدهای هیبریدی اجتماعی در سطوح مرتلف امنیت ج.ا.ایران1نمودار شماره 

امنیات   مرتلاف تهدید هیبریدی اقتصادی در سطوح  5، تعداد 1شماره بر اسا  جدول 

 .است، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر ایق تهدیدها هستند مؤثرج.ا.ایران 

 
 : میزان تأثیر تهدیدهای هیبریدی اقتصادی در سطوح مرتلف امنیت ج.ا.ایران2نمودار شماره 
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ها، اجرای جنگ با نظامیان و خاتمه جناگ باا   در تهدیدهای سنتی شروع جنگ با دولت

ه جناگ شاود، شاروع جناگ باا      اما چنانچاه تهدیادهای هیبریادی تبادی  با     ؛ ها بوددولت

 محوریات  با مردمی حمایت و هادولت با جنگ ها، مدیریت، اجرای جنگ با ملت2بازیگران

در کشاورهایی کاه دارای رویکارد     .اسات هاا  نظامیان و درنهایت خاتماه جناگ باا دولات    

گردد، اما در کشاورهایی  تهدیدمحور هستند، تهدیدها باعث مردوش شدن سطح امنیت می

 گاردد. محور هستند، امنیت پایدار باعث کاه  یا دفاع تهدیاد مای   رویکرد امنیت که دارای

طار    صورت دوطرفه اسات، یعنای از یاک   رابطه بیق تهدیدهای سنتی و سطوح امنیت به

گردد و از طرفی نوع، میزان و شدت تهدیدهای سنتی باعث مردوش شدن سطح امنیت می

گردد. رابطه تهدیدهای هیبریادی  تهدید سنتی میدیگر امنیت پایدار باعث کاه  و یا دفاع 

اسات، یعنای شادت و میازان تهدیاد هیبریادی        طرفه کصورت یبا سطوح امنیت بیشتر به

نماید و ای میقدری زیاد است که از طریق ایجاد بحران، امنیت یک کشور را مرت  و ژله به

گاردد،  امنیت مردوش مای هرچه امنیت پایدار و باثبات در کشور وجود داشته باشد، بازهم 

طور کام  کاه  یا دفع نمایاد،  تواند تهدید هیبریدی را بهبه عبارتی دیگر امنیت پایدار نمی

 شاید مقدار کمی از آن را مدیریت نماید.

 

 گيرینتيجه

هاای  آماده از پرسشانامه   عم  وتحلی  به بر اسا  تجزیهپاسخ سؤال اصلي تحقیق: 

زمان دارای دو نق  و یاا   باشند، یعنی همت ترکیبی میصوربه دریافتی، اغل  تهدیدها

صاورت  دو سطح هستند. اغل  تهدیدهای نظاامی، سیاسای، اجتمااعی و اقتصاادی باه     

شوند. تهدیدهای نظامی بیشتریق آمار افزا اجرا میزمانی چند تهدید( و هم زمان )هم هم

تهدیادهای نظاامی    را به خود اختصاگ داده است، ایق امر بیانگر ایق است کاه هناوز  

                                                           
صورت ائتال  رسمی و غیررسامی  های فروملی، ملی، فراملی و یک یا چند کشور به. بازیگر شام  فرد، حزی، گروه2

م  کشورها با هم است و ائتال  غیررسمی شام  یک یا چند کشاور باا یاک یاا چناد گاروه       است. ائتال  رسمی شا

 فراملی است.
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ارزش خود را حفظ نموده اما راهکن ، تکنیک و روش اجرای آن تغییار یافتاه اسات.    

تهدیدهای نظامی از حالت سرت و فیزیکی به حالت نر  و هوشمند تبدی  شده است، 

محور به تأثیرمحور تغییر یافته است. به همیق دلی  رویکرد تهدیدهای نظامی از ترری 

باعث پدیدار شدن تهدیدهای هیبریدی شده است. هرچاه از شادت   ایق تغییر رویکرد 

ترری  و هزینه تهدیدهای نظامی کاسته شود و از طرفی هرچه تهدیادهای نظاامی باا    

تار و  خصوگ تهدید سیاسی ترکی  شود، تهدیدهای هیبریدی برجستهسایر تهدیدها به

صورت ترکیبای  که بهگردد. تهدیدهای سیاسی دومیق نوع تهدیدهایی هستند نمایان می

گردند. ترکی  تهدیدهای نظامی با سیاسی یکای   زمان با تهدیدهای نظامی اجرا می و هم

از مصادیق تهدیادهای هیبریادی اسات. تهدیادهای اجتمااعی و اقتصاادی، ساومیق و        

صورت ترکیبی با تهدیادهای نظاامی و سیاسای اجارا     چهارمیق نوع تهدید هستند که به

 نکاه یابا توجه به گردد. افزایی در اجرای تهدید میدها باعث همد. ترکی  تهدیگردنمی

تاوان ادعاا نماود کاه     باشند، مای  المل  و ملی میتهدیدهای موجود بیشتر در سطح بیق

اجرای  به دنبالالمل  و ملی زمان انواع تهدیدها در سطح بیق دشمق از طریق ترکی  هم

پس دشامق قصاد    است.« سازی از درونفشار از بیرون با تهدید نظامی و تهی»راهبرد 

زماان علیاه    را هم نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی() یدیبریهدارد انواع تهدیدهای 

کند مرد  را در تهدیدهای هیبریدی دشمق تالش میسطوح امنیت ج.ا.ایران اجرا نماید. 

جناگ باا    در مقاب  نظا  و دولت قرار دهد، بنابرایق فرآیند تبدی  تهدیدهای سنتی باه 

 بیاانگر نحاوه   1شک  شماره  فرآیند تبدی  تهدیدهای هیبریدی به جنگ متفاوت است.

هاای گذشاته را   تبدی  تهدیدهای سنتی به جنگ است که فرآیند شروع و خاتمه جناگ 

تبدی  تهدیدهای هیبریدی به جنگ است که  بیانگر نحوه 8دهد، شک  شماره نشان می

 دهد.آینده را نشان میهای  فرآیند شروع و خاتمه جنگ
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تهدیدهای سنتی  کاربست ،1نتیجه مهم و اساسی تحقیق ایق است که طبق شک  شماره 

صورت دوطرفه است، یعنی به همان میزان کاه تهدیادهای سانتی باعاث     با سطوح امنیت به

شود، به همان میزان هم امنیت پایادار و باثباات   ایجاد اختالل در سطح امنیت یک کشور می

گردد. کشورهایی کاه رویکارد تهدیادمحور دارناد از طریاق      عث کاه  یا دفع تهدید میبا

مرت  نمودن امنیت آن کشور هستند، ایق رویکرد بسایار   به دنبالتهدید کردن کشور هد  

محور دارناد  بر بوده و ممکق است تبدی  به جنگ شود. کشورهایی که رویکرد امنیتهزینه

دفع یا کااه  تهدیاد هساتند، ایاق رویکارد       به دنبالو باثبات  از طریق ایجاد امنیت پایدار

تاوان  شود. با توجه به مطالا  بااال مای   هزینه بوده و به احتمال زیاد تبدی  به جنگ نمی کم

محاوری بهتار از رویکارد تهدیادمحوری اسات. کاربسات       نتیجه گرفت که رویکرد امنیات 

طرفه است، یعنی با وجود ثباات و  صورت یکتهدیدهای هیبریدی با سطوح امنیت بیشتر به

ثبااتی و  امنیت پایدار، تهدیدهای هیبریدی، امنیت کشور را مرت  نموده و باعث ایجااد بای  

است که از جنس سیاسی و اجتمااعی باود و    2833گردد. نمونه بارز آن فتنه سال می ناامنی

ود. یکی دیگار  که از جنس اقتصادی )مطالبات معیشتی( و اجتماعی ب 2891اغتشاشات سال 

از مصادیق تهدیدهای هیبریدی که از نوع نظامی است تاالش بارای محادود کاردن اقتادار      

ای هاای موشاکی و کااه  نفاوذ منطقاه     دفاعی ج.ا.ایران از طریق متوقاف کاردن فعالیات   

و رابطاه تهدیادهای هیبریادی باا      کاربسات  ،5ج.ا.ایران است. بنابرایق طبق شک  شاماره  

است، البته ثبات و امنیت پایدار تا حادودی باعاث    طرفه کصورت یهسطوح امنیت، بیشتر ب

گردد، اما قابلیت دفع یا خنثی نمودن کاما  آن را نادارد،   کاه  اثر تهدیدهای هیبریدی می
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ی تهدیادهای هیبریادی کشایده    سو بهفل  نازك از امنیت  5به همیق دلی  در شک  شماره 

امق منطقاه اسات، اماا دشامق      باثبات و جزیره ج.ا.ایران کشوری نکهیاشده است. با وجود 

غاافلگیری راهباردی و    باه دنباال  های اخیر، از طریق اجرای تهدیدهای هیبریدی، طی سال

ای و ملای ج.ا.ایاران باوده اسات. بناابرایق تنهاا راه       المللی، منطقهکاه  ضری  امنیت بیق

ا  با تکیه بر قادرت  نجات کشور، وحدت بیق مرد  و مسلولیق، استحکا  ساخت درونی نظ

خواهی دشامق اسات، ایاق امار مهام از طریاق       زای داخلی و مقاومت در مقاب  زیادهدرون

 گردد.مداری محقق میبصیرت و والیت

 
آمده، تفاوت بیق تهدیدهای سنتی با تهدیدهای هیبریادی   عم  وتحلی  به بر اسا  تجزیه

 .استطبق جدول زیر 
 ین تهديدهای سنتي با تهديدات هیبريدی: مقايسه تطبیقي ب9جدول شماره 

 ویژگي تهدیدهای هيبریدی ویژگي تهدیدهای سنتي

 ها، دولت و نیروهای مسلحهد : مرد ، زیرساخت ها و مرد هد : دولت، نیروهای مسلح، زیرساخت

 زمان کم و هزینه کم زیاد نهیو هززمان زیاد 

 و ماندگاری زیاداثرگذاری بلندمدت  اثرگذاری مقطعی و ماندگاری کم

 ثباتی امنیتی و عمیقبی ثباتی بطلی و سطحیبی

 گس  بیق مرد  با نظا  جادیو اتحمی  اراده به مرد   اراده به دولت تحمی 

 غیرمستقیم به مرد  و میفشار مستق فشار مستقیم به دولت

 عهای نامشروتسلیم شدن در مقاب  خواسته گیری و مدیریت کشوراختالل در تصمیم

 افزاری مث  فضای مجازی و رسانههای نر متکی به سالح افزاریهای سرتمتکی به تجهیزات و سالح

 بردن حمایت مردمی قیاز بتضعیف روحیه مقاومت و  نیروهای مسلح فیو تضعها ترری  زیرساخت

 های نظامی و دولتیمتکی به ظرفیت
تصاادی و  استفاده از تما  منابع نظامی، سیاسی، اجتمااعی، اق 

 های مردمی و بر  خصوصیظرفیت

 های غیررسمیهای فراملی و ائتال استفاده از گروه های رسمیمتکی به ائتال 

 شودمی ترکیبیتبدی  به جنگ نیابتی و  شودتبدی  به جنگ مستقیم و محدود می

 کندت  میامنیت و ثبات یک منطقه را مر کندای و شکننده میامنیت و ثبات یک کشور را ژله
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ناوع از تهدیادها    25نوع تهدید در چهار بُعد احصاء شاده اسات، اماا چاون      83تعداد 

نوع تهدید هیبریادی   15شناسی، تعداد گونه زمان دارای دو نق  است، درمجموع از نظر هم

تهدیادهای   -الف اند از: بندی ایق تهدیدها عبارتآمده است. اولویت به دستدر چهار بُعد 

 22تعاداد   ناوع.  5اقتصادی  -نوع، د 23اجتماعی  -نوع، ج 21سیاسی  -وع، ین 21نظامی 

زمان در دو سطح فعاال هساتند، درمجماوع از نظار ساطوح       نوع از تهدیدهای هیبریدی هم

بنادی ساطوح تهدیادها    ویات کنناد. اول آفرینای مای  تهدید در ساه ساطح نقا     12امنیت، 

 از:  اند عبارت

 ید، نوع تهد 12المللی سطح بیق .الف

 نوع تهدید،  22سطح ملی  .ی

 نوع تهدید.  9ای سطح منطقه .ج

محاسبه شده اسات. تهدیادهایی    5تا  2بر اسا  طیف لیکرت، میانگیق تهدیدها از 

عناوان تهدیادهای    باال اسات باه   به  8ها از حد متوسط به باال یعنی عدد  که میانگیق آن

میازان اثرگاذاری تهدیادهای     1اند. طباق جادول شاماره    شناسایی شده مؤثرهیبریدی 

-المللی و ملی در حد خیلی زیاد است، اما در سطح منطقه هیبریدی بر سطح امنیت بیق

نوع تهدیدهای هیبریدی علیه ج.ا.ایران در  قیتر خطرناك. بنابرایق استای در حد زیاد 

تهدیاد  فشار از بیرون باا  »راهبرد  دکنندهییتأایق امر  المل  و ملی وجود دارد.سطح بیق

جدول زیار بیاانگر میازان تاأثیر اناواع تهدیادهای       است. « سازی از دروننظامی و تهی

ای و ملی است، میاانگیق کا  اناواع    المل ، منطقههیبریدی علیه ج.ا.ایران در سطح بیق

 .استتهدیدها در سطوح مرتلف محاسبه شده و طبق جدول و نمودار زیر 
  

 های هیبريدی بر سطوح مختلف امنیت: میهان تأثیر کل تهديد4جدول شماره 

 ميانگين کل جمع کل سطح تهدید ردیف

 4.69 90.99 المللی تهدیدهای هیبریدی بیق 9

 9.19 99.12 ایتهدیدهای هیبریدی منطقه 2

 4.62 90.61 تهدیدهای هیبریدی ملی 9
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 میهان تأثیر کل تهديدهای هیبريدی بر سطوح مختلف امنیت: 9نمودار شماره 

 

تهدید نظامی در سه ساطح   21تعداد  طبق جدول زیر پاسخ سؤال فرعي اول: .فال

زماان   تهدیاد هام   1زمان دارای دو نق  ) نوع آن هم 9تهدید  21احصاء شده است. از 

بنادی سااطوح  تقسایم  باشاند. تهدیاد اقتصااادی( مای   1تهدیاد اجتمااعی و    2سیاسای،  

تهدیاد در   3می در ساطح ملای،   تهدید نظا 1از: تعداد،  عبارت استتهدیدهای نظامی 

زماان در   تهدیاد هام   9المللی قرار دارد. تعداد تهدید در سطح بیق 25ای و سطح منطقه

المللی و ملی بیق تهدید و سطح 2ای منطقه المللی و)سطح بیق باشند.دو سطح فعال می

ون باا  فشاار از بیار  »المل  بیانگر راهبرد تهدید نظامی در سطح بیق 25تهدید( وجود  1

گاردد. تهدیادهای   است که توسط دشامق در حاال حاضار اجارا مای     « عملیات نظامی

 هیبریدی ناشی از ترکی  انواع تهدیادها اسات. تهدیادهایی کاه دارای عالمات ساتاره      

باشند. جدول و نماودار زیار بیاانگر    زمان می هم دو سطحباشند دارای دو نق  و یا  می

ای و المللی، منطقهدر سطوح مرتلف امنیت )بیقمیزان تأثیر تهدیدهای هیبریدی نظامی 

 ملی( ج.ا.ایران است.
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 میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی نظامي در سطوح مختلف امنیت ج.ا.ايران: 2جدول شماره 
 ميانگين کل جمع کل ميزان تأثير نوع تهدید ردیف

 8331 12321 المللیتهدیدهای هیبریدی نظامی بیق 2

 8393 82318 ایی نظامی منطقهتهدیدهای هیبرید 1

 8313 231 تهدیدهای هیبریدی نظامی ملی 8

 

 
 میزان تأثیر تهدیدهای هیبریدی نظامی بر سطوح مرتلف امنیت ج.ا.ایران: 9نمودار شماره 

 

تهدیاد سیاسای در ساه ساطح      21تعاداد   طبق جدول زیرپاسخ سؤال فرعي دوم:  .ب

زماان   تهدیاد هام   1نقا  )  1زماان دارای   نوع آن هام  23تهدید،  21است. از  احصاء شده

بنادی  باشاند. تقسایم  زمان اقتصاادی( مای   تهدید هم 2زمان اجتماعی و  تهدید هم 8نظامی، 

تهدیاد   5تهدید سیاسی در ساطح ملای،    1از: تعداد  عبارت استسطوح تهدیدهای سیاسی 

زماان در دو   تهدید هم 5المللی قرار دارد. تعداد تهدید در سطح بیق 23ای و در سطح منطقه

تهدیاد سیاسای در ساطح     23کنناد. وجاود   آفرینای مای  ای نقا  المللی و منطقاه سطح بیق

-است که توسط دشمق در حاال حاضار اجارا مای    « فشار از بیرون»المل  بیانگر راهبرد  بیق

سیاسای در ساطوح    گردد. جدول و نمودار زیر بیاانگر میازان تاأثیر تهدیادهای هیبریادی     

 ای و ملی( ج.ا.ایران است.المللی، منطقهمرتلف امنیت )بیق
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 میهان تأثیر انواع تهديدهای هیبريدی سیاسي در سطوح مختلف امنیت :0 جدول شماره
 ميانگين کل جمع کل ميزان تأثير نوع تهدید ردیف

 8339 8339 المللیتهدیدهای هیبریدی سیاسی بیق 2

 8321 23331 اییدی سیاسی منطقهتهدیدهای هیبر 1

 1323 21323 تهدیدهای هیبریدی سیاسی ملی 8

 

 
 میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی سیاسي در سطوح مختلف امنیت ج.ا.ايران: 96نمودار شماره 

 

تهدیاد اجتمااعی در ساه ساطح      23تعاداد   طبق جادول زیار   پاسخ سؤال فرعي سوم: .ج

 2زماان سیاسای،    تهدید هام  8نق  ) 1زمان دارای  نوع آن هم 1تهدید  23صاء شده است. از اح

عباارت  بندی ساطوح تهدیادهای اجتمااعی    باشند. تقسیمتهدید اقتصادی( می 1تهدید نظامی و 

تهدیاد در ساطح    1ای و تهدیاد در ساطح منطقاه    2تهدید اجتماعی در سطح ملای،   3از:  است

کناد.  آفرینای مای   المللی و ملی نق زمان در دو سطح بیق تهدید هم 2د. تعداد المللی قرار دار بیق

اسات کاه توساط    « ساازی از درون تهای »تهدید اجتماعی در سطح ملی بیانگر راهبارد   3وجود 

گردد. جدول و نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر تهدیدهای هیبریادی  می دشمق در حال حاضر اجرا

 ای و ملی( ج.ا.ایران است.المللی، منطقهمنیت )بیقاجتماعی در سطوح مرتلف ا
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 میهان تأثیر انواع تهديدهای هیبريدی اجتماعي در سطوح مختلف امنیت :8 جدول شماره
 ميانگين کل جمع کل ميزان تأثير نوع تهدید ردیف

 1313 3351 المللیتهدیدهای هیبریدی اجتماعی بیق 2

 1319 1319 ایتهدیدهای هیبریدی اجتماعی منطقه 1

 1329 82313 تهدیدهای هیبریدی اجتماعی ملی 8

   

 
 میهان تأثیر تهديدهای هیبريدی اجتماعي در سطوح مختلف امنیت ج.ا.ايران: 99نمودار شماره 

 

تهدیاد اقتصاادی در ساه ساطح      5تعداد  طبق جدول زیرپاسخ سؤال فرعي چهارم:  .د

تهدید  1زمان اجتماعی،  تهدید هم 1نق  ) 1زمان دارای  تهدید هم 5هر احصاء شده است. 

 عباارت اسات  بندی سطوح تهدیدهای اقتصادی باشند. تقسیمتهدید سیاسی( می 2نظامی و 

المللی قرار دارد، تهدیاد  تهدید در سطح بیق 1تهدید اقتصادی در سطح ملی و  1از: تعداد، 

المللای و  زمان در دو سطح بایق  تهدید هم 1رد. تعداد ای وجود ندااقتصادی در سطح منطقه

فشاار  »المل  بیانگر راهبارد  تهدید اقتصادی در سطح بیق 1کنند. وجود آفرینی میملی نق 
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گردد. جدول و نمودار زیر بیاانگر  است که توسط دشمق در حال حاضر اجرا می« از بیرون

ای و المللای، منطقاه  تلف امنیت )بیقمیزان تأثیر تهدیدهای هیبریدی اقتصادی بر سطوح مر

 ملی( ج.ا.ایران است.
 میهان تأثیر انواع تهديدهای هیبريدی اقتصادی در سطوح مختلف امنیت :9 جدول شماره

 ميانگين کل جمع کل ميزان تأثير نوع تهدید ردیف

 1321 21311 المللیتهدیدهای هیبریدی اقتصادی بیق 2

 1321 21385 یتهدیدهای هیبریدی اقتصادی مل 1
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 المللي و ملي ج.ا.ايرانمیهان تأثیر تهديدهای هیبريدی اجتماعي در سطح امنیت بین: 92نمودار شماره 

 

 پيشنهادها

ج.ا.ایران با طیف وسیعی از تهدیدهای نویق و پیچیده مواجه اسات. باه ایاق جهات      .2

حداکثر منافع و امنیت ملی باشد. ایاق   کننده قیتأماست که نیازمند اتراذ نوعی راهبرد امنیتی 

در زماان داشاته باشاد.     صورت هام راهبرد باید قابلیت پاسرگویی به تهدیدهای متنوع را به

گرایای در هاد  و   ، نظریه آرماان «تهدیدهای چندوجهی»جهت مقابله با « نظا  چندوجهی»
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عناوان یاک    العالی( است، بهای )مدظلهمنهگرایی در عم  که برگرفته از منویات اما  خاواقع

 گردد.دیدگاه امنیتی جدید پیشنهاد می

مقابله بارای   های نظامی برایروشگیری از با بهره تنهامقابله با تهدیدهای هیبریدی،  .1

ایاق   برندارد بلکه توصایه کلیادی بار    دررا پرشدت حاصلی و  مدت یعملیات تثبیتی طوالن

کاه   «ثیرمحور و نااهمگون أتا »هاای  هدید هیبریادی باه عملیاات   است که کشورهای مورد ت

گیرند؛ با دقت بیشاتری  ها را به کار میعملیات گونه قیزمان دشمنان با قساوت بیشتری ا هم

 توجه نمایند.

شاایوه برگزیااده و مااورد اسااتفاده غااری در نبردهااا و  قیتاار تهدیااد هیبریاادی مهاام .8

ایاق مهام بایاد     درنتیجاه خواهاد باود و    آسیادر منطقه غری  امنیتی –های سیاسی کشاک 

در سااختار ن.  و  های دفاعی و یاا تجدیاد نظار    ای حائز اهمیت در کلیه طرحعنوان نکته به

 .ملحوظ نظر قرار گیرد ،بسیج مردمی و نبرد دفاعی غیرعام 

تار از دفاع تهدیاد اسات.     هزیناه ایجااد امنیات کام   « منفعات  -هزینه»بر اسا  اص   .1

گیرد که موجودیات کشاور و نظاا  در خطار     زمانی در دستور کار قرار می« تهدیدمحوری»

بازدارنادگی و حفاظ    باه دنباال  شاود، فقاط بایاد    ای ایجاد نمیباشد، در ایق حالت توسعه

شود، بازدارندگی ماانع از  موقعیت کشور بود. رویکرد تهدیدمحوری به بازدارندگی ختم می

شاود،  نشود. ایق رویکرد تبدی  باه جناگ مای    ؤثرمگردد. چنانچه بازدارندگی پیشرفت می

 بنابرایق رویکرد تهدیدمحوری نباید در دستور کار قرار گیرد.

محاوری چاون    شود. رویکارد امنیات  باعث ایجاد توسعه می« محوریامنیت»رویکرد  .5

خاتم  « افزایای ساازی و قادرت  افکنای و قادرت  قادرت »محور است، به ساز و توانفرصت

شاود،  تبدی  به جنگ نمی ادیز یلیخمحور است به احتمال رویکرد چون توانشود، ایق  می

به همیق دلی  ایق رویکرد نسبت به رویکرد تهدیدمحوری دارای اهمیت بیشاتری اسات و   

 باید در دستور کار قرار گیرد.

سازی اقدامات نامشروع خود علیه ایاران و از  مشروعیت به دنبالطر  دشمق از یک  .1

ج.ا.ایاران بایاد   زدایی از اعتبار و وجهاه قاانونی ایاران اسات، پاس      ر مشروعیتطرفی دیگ



 192 / شناسی تهدیدهای هیبریدی و کاربست آن در سطوح امنیت ج.ا.ایرانگونهه پژوهشی: مقال ااااااااااااااااااااااااااا

 

ای افازای  دهاد و   ای و فرامنطقاه پیوندهای اساسی خود را با بازیگران و کشورهای منطقه

« محاوری امنیت»و « محوریقدرت»و از طرفی رویکرد  ها را رعایت نماید های آنمطلوبیت

های مورد تصادی، نظامی و فرهنگی با هد  ارتقای ظرفیتهای سیاسی، اقرا در همه حوزه

 نظر دنبال نماید.

زای داخلی بهتاریق روش بارای   استحکا  ساخت درونی نظا  با تکیه بر قدرت درون .2

 است.« سازی از درونفشار از بیرون با تهدید نظامی و تهی»مبارزه با راهبرد 

کننده و تأمیق مطالبات مردمی، تکیاه بار   های فلجبهتریق روش برای مبارزه با تحریم .3

ساازی و توجاه جادی باه     قانون اساسی مبنای بار خصوصای    11اص   تولید ملی و اجرای

 های اقتصاد مقاومتی است.سیاست

جانبه دشامق  از بیق بردن شکا  راهبردی بیق مرد  با مسلولیق و مبارزه با نفوذ همه .9

 گردد.داخلی می در ارکان نظا ، باعث تقویت امنیت و ثبات

مقابله با طرح خاورمیانه بزر  و ممانعت از اجرای مسابقه تسلیحاتی باعاث ایجااد    .23

 گردد.ثبات و از بیق رفتق خأل قدرت در منطقه غری آسیا می
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