
ش تهدیداتـــابی و سنجـــارزی
1محمديمحمدرضا دوست

چکیده
باشـد. اغلـب عوامـل موجـود در شـناخت و      ترین مراحل براي تدبیر در مورد آنهـا مـی  مهمارزیابی تهدیدات از 

بـویژه  سنجش تهدیدات حالت کیفی داشته و ارزیابی و مقایسه این  عوامـل از پیچیـدگی خاصـی برخـوردار اسـت؛     
ادبیـات موضـوع   نماینـد. مقالـۀ حاضـر در ابتـدا بـه مـرور      آنکه بخش مهمی از این عوامل به صورت پنهانی عمل مـی 

نماید. تالش نگارنده در ایـن قسـمت آشـنا نمـودن     پرداخته و نظریه هاي موجود دربارة موضوع را به اختصار بیان می
باشد. خواننده با مطالبی است که توسط دانشمندان در سالهاي مختلف در گذشته دربارة موضوع بیان گردیده می

2»المللـی هـاي بـین  رفتار در بحـران « اي نحوة سنجش تهدیدات، طرح به عنوان الگویی برسپس در ادامۀ مقاله ،

گیري و هاي عددي شدت آنها را اندازهالمللی را بررسی و با دادن کمیتتشریح گردیده که این طرح، بحرانهاي بین
مقایسه نموده است. 

و الگـو قـرار دادن طـرح    کَمیهاي کیفی بهگرفتن از منطق فازي جهت تبدیل مقیاسهدر بخش پایانی نیز با بهر
پیشنهاد گردیده است. ،گیري شدت تهدیداتنحوه اندازهفوق

واژگان:کلید
.گیري شدت، شاخص، بحرانعوامل تهدید، سنجش و اندازه

رییس اداره آموزش و پژوهش ستاد کل آجا-1
2 The International Crisis Behavior(ICB) Project

فصلنامه علوم و فنون نظامی
دانشکده فرماندهی و ستاد آجا
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مقدمه
اي را تجربه نموده و در نهایت به صـورت یـک   تحوالت اجتماعی در بطن جامعه مراحل نهانی

ها در هر یک از مراحل تکـوین مسـتلزم شـناخت    شوند. شناخت پدیدهتبدیل می1تغییر اجتماعی
شناسی تهدید بوده و نیازمند کارشناسان امور مختلـف اجتمـاعی و   کافی از جامعه و مطالعات جامعه

باشد. امنیتی می
هـا، رویکردهـا یـا رفتارهـاي     باشد کـه از حـد ذهنیـت   تغییر اجتماعی، نمود عینی یک تغییر می

است. تشخیص پدیده اجتمـاعی در ایـن   حدود فردي فراتر رفته و در سطح جامعه معنی پیدا نمودهم
مرحله نیز که به صورت یک تغییر اجتماعی نمود عینی یافته، فرصت الزم را براي اعمـال مـدیریت   

و آورد. عدم اعمال مدیریت مناسب بر پدیده در این مرحلـه، بـا توجـه بـه عوامـل      مناسب فراهم می
آورد. شاخصهاي مختلف، زمینه الزم را براي تبدیل یک پدیده اجتماعی به یک تهدید فراهم می

هاي سنجش تهدیدات، ذکر برخـی مفـاهیم   براي وارد شدن در بحث ارزیابی تهدید و شاخص
باشد. و تفاوت دو دیدگاه اصلی(دیدگاه سلبی و دیدگاه ایجابی) در مالحظۀ تهدیدات ضروري می

تهدیدمفهوم 
گردد که توانـایی بـرهم زدن تعـادل سیسـتم سیاسـی یـا       اي اطالق میبه پدیده"تهدید"واژة 

اجتماعی کشور را دارا بوده و ثبات و امنیت را در یک کشور به خطر اندازد. 
عینــی افــزاري و مصــادیقیبــوده داراي جنبــه ســخت2تهدیــد در نگــرش ســلبی مبتنــی بــر زور

رش ایجابی، تهدیدات بر مبناي تصورات و برداشتها بوده و داراي هویـت  باشد، حال آنکه در نگمی
افزاري دارد. تهدیـد اساسـاً بـیش از آنکـه موضـوع شـناخت باشـد، موضـوع         و معنا بوده و جنبه نرم

شـود،  پنداشـته مـی  "تهدید"اي واحد که توان از پدیدهتعریف و باز تعریف است، به بیان دیگر می
ي مختلف و گاه متضادي را به تصویر کشید. آنچه کـه در نظـر یـک نخبـه    هايتعاریف و برداشت

یابد. شود، لزوماً در نظر دیگر نخبگان درك همگون و مشابهی نمیسیاسی تهدید تعریف می

1 Social change
2 Force
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هـا، نیـات و اقـدامات دشـمنان     در حالیکه واژة تهدید در متون سیاسی و امنیتی به معناي توانایی

نعت از دستیابی خودي به عالیق و مقاصـد امنیـت ملـی تعریـف شـده و در      بالفعل و بالقوه براي مما
گیـرد ،تعبیـر   دیدگاه اطالعاتی از آن به نیرو یا فعالیتی که مخاصم علیه منـافع یـک ملـت بکـار مـی     

کشـور دیگـر تصـویر    گردیده، از نقطه نظر نظـامی یـک تهدیـد همـواره در پیکـره نیـروي نظـامی       
هوم امنیت ارتباطات است که به معنی قابلیت و اسـتعداد تکنیکـی و   شود. تهدید همچنین یک مفمی

اطالعـاتی کشـور دیگـر    -یا عملیاتی یک حریف متخاصم است که به سـوي حصـارهاي حفـاظتی   
. مشکل اصلی فراروي رهبران و مدیران جامعه در هنگام بروز بحرانهـا، چگـونگی   1نشانه رفته است

تهدیدات است. 3بودنجدي2وزانسنجش فوریت و اولویت آن و به تعبیر ب
باید به آن توجه نمود، ارتبـاط  می"تهدید"اي که در انجام هر تحقیقی در خصوص واژة مسئله

هایی که به علت فقر مطالعـات  باشد. واژهمی"امنیت ملی"و "امنیت"همیشگی این واژه با واژة 
هـا تـا   فقر منابع فارسی در مـورد ایـن واژه  در مورد آنها مفاهیمی مبهم و ناشناخته باقی مانده و بویژه

گذشته محسوس بوده و امروزه نیز علیرغم توجه صـورت گرفتـه بـه ایـن حـوزه، اغلـب       اواخر دهۀ
گـران غربـی اختصـاص یافتـه و غیـر      هاي تحلیلباشند که به انعکاس دیدگاهمنابع موجود متونی می

"نبود تهدید"ا به صورت عام مفهومی معـادل  در جامعۀ م"امنیت ملی"باشند و لذا واژة میبومی

است.  داشته
در این بخش ابتدا به مرور مطالعات نظري انجـام یافتـه در خصـوص شـناخت تهدیـد و امنیـت       
پرداخته و به شاخصهاي تعیین شده بـراي سـنجش شـدت تهدیـدات اشـاره شـده ، سـپس بـه طـرح          

هـاي  کـه بحثـی گسـترده دربـاره بحـران     (آي سی بـی) "المللیهاي بینرفتار در بحران"
باشـد،پرداخته مـی شـود و در انتهـا، بـا      المللی و بحران سیاست خارجی در طول قرن بیسـتم مـی  بین

گردد.پیشنهادي جهت مطالعه روشی براي سنجش تهدیدات ارائه می4منطق فازيتوجه به 

.93، صفحۀ 1379محمدرضا، مدیریت بحران، تهران، فرهنگ گفتمان، تاجیک،١
2 Barry Buzan
3 Seriousness
4 Fuzzy logic



1387/ پائیز و زمستان12شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه .....................................................................10

منافع ملی
کنترل

توان بازیگر

پیامدهاي 
احتمالی تهدید

عمق تهدید

دامنه تهدید

زمان و سرعت 
تهدید

مکان تهدید

ر مـورد تهدیـد نقـش    هـا د بندي و تشخیص اولویت و فوریتعوامل بسیاري در سنجش، طبقه
:1توان موارد زیر را نام بردترین این عوامل میکنند که از مهمبازي می

زمان تهدیدعامل تهدیدنوع تهدید
مکان تهدیدتوان و  قدرت تهدیدهدف مورد تهاجم تهدید
شدت تهدیدعمق، گستره و دامنۀ تهدیدابزار تهدید

نسبی به اهمیت دو عامل(نسبت تهدید به منافع ملـی  مدل سادة مفهومی زیر ضمن دادن اولویت
نمایـد کـه   هاي اصلی تهدید اشاره مـی و میزان کنترل تهدید توسط هدف مورد تهاجم)، به شاخص

در بخش پایانی این بحث و در تالش براي کمی نمودن شدت تهدید، از آن استفاده خواهد شد.

.95، صفحۀ 1379تهران، فرهنگ گفتمان، محمدرضا، مدیریت بحران،تاجیک،١
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، عامل تهدید (میزان عواقـب احتمـالی آن و اینکـه آیـا اوضـاع و شـرایط تـاریخی        بوزان

داند. به عقیده بـوزان  باعث آن تهدید شده یا خیر) را یکی از عوامل مؤثر در جدي بودن تهدید می
توانـد  ها دسـت یافـت مـی   پذیريتنها پس از اینکه فرد به درك معقولی از ماهیت تهدیدها و آسیب

را به عنوان یک مسأله سیاسی بشناسد. فقـدان امنیـت وبـروز نـاامنی، بازتـاب ترکیبـی از       امنیت ملی 
باشـد. تفکیـک   هاست که جدا ساختن معنا دار آنها از یکدیگر ناممکن میپذیريتهدیدها و آسیب
پذیریها گویاي تقسیم بنـدي مهمـی در سیاسـت امنیتـی اسـت بـه ایـن معنـی کـه          تهدیدها از آسیب

ها کاسـته و از وقـوع آن   پذیري خود را کاهش داده و یا از تهدیدوانند ناامنی یا آسیبتها میدولت
جلوگیري نمایند. 

هـاي مختلـف، شـناخت تهدیـدات امـري      با توجه به تفاوتهاي فـراوان میـان کشـورها در زمینـه    
هـا و  باشـد. معیار آمیـز مـی  مشکل بوده و برداشت کشورها از تهدید بسـیار متفـاوت و بعضـاً اغـراق    

شاخصهاي نسبتاً شناخته شده تهدیدات پس از جنگ سرد تفاوت اساسی نمـوده و بـا مطـرح شـدن     
هـاي جدیـد از تهدیـد را مـورد لحـاظ قـرار       ، کشورهاي بزرگ و قدرتمند، صورت1نبرد ناهمگون

دهند.ایاالت متحدة آمریکا اکنون در محاسبات خود از تهدید، عواملی چون اعتقـادات مـذهبی   می
عوامل موجد تهدیـد در نظـر گرفتـه و در تصـویر سـازي از تهدیـد فرضـی ، بـه خـوبی از آن          را از 

نماید. استفاده می
هـاي  مسئله مطرح دیگر در حوزه ارزیابی تهدیدات، رویکرد و نوع نگاهی است که بـه پدیـده  

و 2"هـا امنیتـی کـردن پدیـده   "شـود کـه در ایـن خصـوص دو مکتـب اصـلی       اجتماعی مـی 
هـا  ها، معتقدند کـه پدیـده  باشند، پیروان امنیتی کردن پدیدهمطرح می3"کردن آنهاغیرامنیتی "

موضوع مطالعات امنیتی هستند و بـراي برخـورد بـا مسـائل امنیتـی بایـد سـطح برخـورد خـود را بـه           
هاي اجتماعی از آنجا کـه ظرفیـت تولیـد تهدیـد امنیتـی را      هاي زیرین جامعه انتقال داد و پدیدهالیه

هاي امنیتی قرار گیرند. باید موضوع برنامهباشند، مییدارا م

1AsymmetricWarfare
2 Securitization
3 De Securitization
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هاي اجتماعی را ها(پیروان مکتب کپنهاك) پدیدهاز طرف دیگر پیروان غیرامنیتی کردن پدیده
دانند. ذاتاً داراي ماهیت غیرامنیتی می

: 1باشـند اصل، قابلیت تبدیل شدن به فرصت یا تهدید را دارا مـی 4هاي اجتماعی متأثر از پدیده
اجتماعی متأثر از میزان توانمندي بازیگر، شرایط محیطـی، بخـت و شانس(قضـا و قـدر)،     هر پدیده

باشند و در مرحلۀ تکوین مصادیق تهدیـدات صـرف یـا    قابلیت تبدیل به تهدید یا فرصت را دارا می
قابلیـت  عامـل قبلـی،   3فرصتهاي صرف، بسیار محدود است و اصل بر حـاالتی اسـت کـه متـأثر از     

3باشند. به اعتقاد باري بـوزان، یـک تهدیـد بـا توجـه بـه       تبدیل شدند به فرصت یا تهدید را دارا می
عامل نوع تهدید، چگونگی نگرش به تهدید و میزان جدي بودن تهدیـد ممکـن اسـت بـه موضـوع      

امنیت ملی تبدیل شود.  
شته باشدکه عبارتنداز:تواند دخالت دادر مورد میزان جدي بودن تهدید عوامل مختلفی می

 مشخص بودن هویت تهدید
نزدیک بودن زمان تهدید
  نزدیکی منبع تهدید از لحاظ فاصله
 شدت احتمال وقوع تهدید
میزان عواقب و پیامدهاي احتمالی تهدید
شود یا خیر  آیا اوضاع و شرایط تاریخی باعث تقویت آن تهدید می

باشـد و اتخـاذ تـدابیر الزم بـراي دفـع      شن نمیمشخص کردن هویت تهدیدي که کانون آن رو
گیري تهدید نیز رابطۀ نزدیکی با توانـایی  باشد. جغرافیاي شکلضروري میاینگونه تهدیدات کامالً

هـاي دوربـرد و   انجام عملیات مؤثر نظامی دارد که البته میزان این ارتباط با توجه به گسترش سـالح 
فته است. با این وجود فاصله تهدید از مسـائل حیـاتی بـراي    نیز سیاستهاي تروریسم دولتی کاهش یا

باشد اگر چه در این خصوص قدرتهاي بـزرگ کـه بـه امنیـت     دولتهاي ضعیف نظامی و سیاسی می
باشـند.  نگرند، تعریف خاص خود را از دامنه یا فاصله تهدیـدات دارا مـی  خود از دیدگاه جهانی می

.۱۳۸۳دكرت افتخاري، اصغر، كالس درس دورة مديريت اسرتاتژيك، دانشگاه دفاع ملي، ١
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اي برخـوردار بـوده و لـذا    روز بحـران از اهمیـت ویـژه   گیـري در موقـع بـ   زمان موجود براي تصمیم

باشد. بعد تـاریخی تهدیـدات،   الوقوع تهدید از لحاظ زمانی در ارزیابی تهدید عامل مهمی میقریب
گردد. باري بوزان در تالش براي تبیین تر نموده و موجب شدت تهدید میارزیابی تهدید را پیچیده

هاي کیفی بـراي  وده است که با توجه به استفاده از مقیاسشدت تهدیدات جدول زیر را طراحی نم
باشد:بیان شدت و ضعف عوامل تهدید، مستلزم تعریف عملیاتی دقیق عوامل می

شدت تهدید
پارامترهاي شدت

ضعیفشدید

پخش و پراکنده خاص هویت تهدید
فاصلهدور از لحاظ نزدیک از لحاظ فاصله الوقوع بودن از نظر فاصلهقریب
دور از نظر زمانینزدیک از لحاظ زمانالوقوع بودن از نظر زمانقریب

احتمال کم احتمال زیادشدت احتمال
عواقب ضعیفعواقب شدیدعواقب احتمالی

طرفی تاریخی  بیتشدید شده از لحاظ تاریخی بعد تاریخی تهدید

ذهنی هستند از متغیرهاي مؤثر دیگري کـه در  هایی پدیده"ناامنی"و "امنیت"با توجه به اینکه 
شـوند ماننـد: ذهنیـات، موقعیـت جغرافیـایی، میــزان      باشـند نـام بـرده مـی    احسـاس تهدیـد مـؤثر مـی    

هاي حاکم بر کشـور و سـاختار نظـام سیاسـی     پذیري داخلی کشورها، نظام اعتقادي و ارزشآسیب
کشور.

هاي ذکر شدة قبلی که هر یک از مؤلفهمسئله قابل توجه در فرآیند درك تهدیدات این است
هـا  مانند ذهنیات و ... در بدو امر براي هر فردي ممکن است روشن نباشد ولی هر یک از این مؤلفـه 

بردن بـه بـروز علـل    توانند به اهمیت و اولویت تهدیدات کمک نموده و محققین جامعه را به پیمی
تهدیدات تشویق نماید. 

بی تهدیدات: مالحظات اساسی در ارزیا
باشـد. اغلـب  عوامـل  موجـود در     ترین مراحل تـدبیر بـراي آن مـی   ارزیابی یک تهدید از مهم

جریان شناخت تهدیدات حالت کیفی دارنـد و لـذا ارزیـابی و مقایسـه ایـن پارامترهـا از پیچیـدگی        
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نماینـد  خاصی برخوردار است به ویژه آنکه بخش مهمی از این پارامترها به صورت پنهانی عمل می
باشـند، عبارتنـد از سـه مؤلفـه     که به عنوان مالحظات اساسی در ارزیابی تهدید مورد نظر میو آنچه

مهم ماهیت تهدید، شدت تهدید و دامنه تهدید. 
ماهیت تهدید:_الف
صورت سنتی جنگ به عنوان مصداق اصلی تهدید امنیتی بـوده ولـی ایـن رویکـرد اگـر چـه       هب

ه در خصوص آن شبهات بسیاري مطـرح شـده کـه جنـگ را     اي دارد، امروزپیشینه تاریخی طوالنی
و 1بـه طـور مشـخص گیلپـین    -گرایـان داند ،گروهی از واقـع رویکردي جامع نمی"تهدید"به مثابه 

ریشه کلیه تهدیدات است. بـه زعـم ایشـان،    "عدم مساوات اقتصادي"هواداران او بر این باورند که 
هـا را فـراهم   تـرین نـاامنی  خ داده زمینـه بـروز عمـده   اي که در نظام اقتصاد جهـانی ر تحوالت عمده

آورده است.  
باري بوزان در یک تالش نظري ارزشمند سعی در تقسیم بندي تهدیدات در پـنج گـروه کلـی    

، ریچارد اولمـان همـین رویکـرد    2کرده است: نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی
رح زیر تعریف نموده است:هاي تهدید را به شرا توسعه داده و گونه

یک تهدید بر ضد امنیت ملی عبارت است از عمل یا پیامد ناشی از رخدادي که: « 
شرایط مساوي براي ساکنان یک کشور را به صورت جدي و طی یک دورة نسبتاً کوتـاه  .1

به چالش فرا خوانده؛
و آنهـا را  حکومت و یا بازیگران غیرحکومتی را شـدیداً محـدود کـرده   هاي دولت،گزینه.2

.  3دهددر تنگنا قرار می
بر این باورند که به رغم تمـامی  4شود که هم چون آدلرگرانی را شامل میگروه دیگر، اندیشه

عصـر حاضـر اسـت، آنهـا بـه تهدیـدات       "نـاامنی "تحوالت رخ داده، بعد نظامی همچنـان موضـوع   
طـی آن اشـاره داشـته و    محیهـاي اقتصـادي و زیسـت   اي و هزینـه هـاي هسـته  اي چـون سـالح  جدي

1 Giplin
2 Buzan, Peaple,State, and Fear, op.cit,P.19.
3 Richard H.Hullman, "Redefining Security", "International Security, Summer 1983, p.133.
4 Adler
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ترین عامل موجد ناامنی، وجود چنین سالحهایی است. بـا وجـود اینکـه ایـن ادعـا      اند که مهممدعی

توان انکـار کـرد کـه طیـف وسـیعی از تهدیـدات از جـنس نظـامی         رسد ولی نمیصحیح به نظر می
نیستند.  

را مـورد نقـد قـرار    با توجه به وضعیت کشورهاي جهان سومی، این رویکـرد  1کارولین توماس
سازي، جستجو براي دستیابی به یک سیستم ایمن جهـت تـأمین   اي چون ملتداده از تهدیدات ویژه

غذاي شهروندان، معضل سالمتی، معضالت تجـاري و مـالی، در کنـار تهدیـد ناشـی  از سـالحهاي       
رها اي بـراي ایـن کشـو   سـنگ سـالحهاي هسـته   گوید که از اهمیتـی حـداقل هـم   میاي سخن هسته

نیز در گزارشی همین رویکـرد را مـورد توجـه قـرار داده و در فهرسـتی کـه از       2برخوردارند. برانت
دهد مـواردي همچـون فقـر، ازدیـاد جمعیـت،      تهدیدات مربوط به کشورهاي جهان سومی ارایه می

اي ذکر نموده است.  بهداشت و ... را قبل از سالحهاي هسته
شدت تهدیدات:-ب

در ارزیابی شدت تهدید توجه بـه سـطح روابـط دو یـا چنـد واحـد سیاسـی        نکته قابل توجه )1
باشد و تفاوتهاي آشکاري در شدت تهدید در سطوح مختلف روابط وجود دارد. طبیعتـاً شـدت   می

تهدید بین دو واحد سیاسی که سطح روابط آنها در سطح اختالف، تعارض یـا تضـاد قـرار دارد بـه     
تر خواهد بود. ترتیب قوي

نماید. تهدیدي که بـا  ورد آماج تهاجم تهدید نیز به مشخص شدن تهدید کمک میهدف م)2
هدف از بین بردن منافع حیاتی و اولیه کشور دیگري طرحریزي گردیده و بـه منظـور از بـین بـردن     

شـود از بـاالترین شـدت    حاکمیت و استقالل واحـد سیاسـی دیگـري بـه مـورد اجـراء گذاشـته مـی        
باشند.  برخوردار می

یداتی که از سرعت زمانی بیشتري برخوردارنـد بطـور طبیعـی حساسـتر بـوده و ضـریب       تهد)3
دهند.  باالتري را در تعیین شدت تهدید به خود اختصاص می

باشـد کـه بـه    شاخص دیگر تعیین شدت تهدید، شاخص نزدیکی فاصله مکـانی تهدیـد مـی   )4
باشند.  دالیل واضح تهدیدات نزدیکتر از اهمیت و شدت بیشتري برخوردار می

1 Caroline Thomas, In Search of Security: The Third World in International Relation.
2 Brandt
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باید در ارزیابی تهدیدات مد نظر قرار احتمال وقوع تهدیدات نیز مسئله دیگري است که می)5
باشند که احتمال از قوه به فعـل درآمـدن آنهـا نیـز وجـود داشـته       گیرد و تهدیداتی قابل مالحظه می

از نظـر  بنـدي مناسـب، اولویـت تهدیـدات را     تواند در یـک دسـته  باشد. احتمال وقوع تهدیدات می
شدت آن روشن نماید. 

باشد، هنگامیکه واحد سیاسـی از  عامل تهدید جایگاه خاصی در تعیین شدت تهدید دارا می)6
گردد، با توجـه بـه تعـداد بـازیگران و قـدرت      جانب اعضاي یک پیمان نظامی مورد تهدید واقع می

گردد. اعضاي پیمان شدت تهدید باالتر ارزیابی می
باشـند،چرا کـه   رسی ماهیت تهدید از اولویت باالتري برخـوردار مـی  تهدیدات نظامی در بر)7

ناپـذیري بـه   تهدیدات نظامی در صورت بـه فعـل درآمـدن، قـادر بـه وارد آوردن خسـارات جبـران       
باشند.  ساختارهاي مهم نظام سیاسی طرف مقابل می

ار خواهد تري برخورددامنه تهدید هر چقدر که محدودتر باشد، بطور طبیعی از شدت پایین)8
بود اگر چه عدم گستردگی دامنه تهدید در صورت بـروز آن در منـاطق حسـاس نیـز ضـریب قابـل       

دهد.  توجهی در تعیین شدت تهدید به خود اختصاص می
پیامدهاي احتمالی تهدید با توجه بـه جمیـع جهـات در ارزیـابی تهدیـد بسـیار تعیـین کننـده         )9

باشند.  می
شدت تهدید

ضعیفشدیدپارامترها

ثانویهحیاتی و اولیهسطح منافع ملی به خطر افتاد
نزدیک از لحاظ فاصله نزدیک الوقوع بودنقریب

از لحاظ زمانی
دور از لحاظ فاصله دور از لحاظ 

زمانی
احتمال کماحتمال زیادشدت احتمال

عواقب ضعیفعواقب شدیدعواقب احتمالی
طرفی تاریخیبیتاریخیتشدید شده از لحاظ بعد تاریخی تهدید

بالقوهبالفعلشرایط حاضر
اختالفتعارض-تضادطیف روابط
داراي توان و قدرت همطراز یا داراي توان و قدرت باال (قوي)عامل تهدید

تر(قدرت ضعیف)پایین
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دامنه تهدید: -ج

در ارزیابی دامنه تهدید توجه به گستردگی جغرافیایی تهدید، سـطح اقشـاري از جمعیـت    
گیرند و اینکه آیا تهدیـد فقـط یـک مؤلفـۀ خـاص(مثالً مؤلفـۀ سیاسـی) را        که مورد تهدید قرار می

ها نیز تأثیرگذار خواهد بود در ارزیـابی دامنـۀ تهدیـد    تحت تهاجم و تأثیر قرار داده یا بر سایر مؤلفه
گیرد. مدنظر قرار می

در این بخش از مقاله به بیان کلی طرح تحقیـق آي سـی بـی در خصـوص ارزیـابی بحرانهـاي       «
ها مـورد اسـتفاده   المللی پرداخته و شاخصهاي شدت و اهمیت بحران را که در انجام این ارزیابیبین

شـرحداده مـی   1973-74گیري شدت بحـران خاورمیانـه   قرار گرفته به همراه نمونۀ بررسی و اندازه
مقادیر کلی قابل "شود، ارائۀ این بخش از این لحاظ که الگویی را جهت تبدیل مقدارهاي کیفی به 

.»  باشدباشد داراي اهمیت میمی"گیرياندازه
بـی) بـه   (آي سـی "المللـی هاي بـین رفتار در بحران"به بعد، طرحی تحت عنوان 1975از سال 

المللـی و بحـران سیاسـت خـارجی در طـول قـرن بیسـتم        هـاي بـین  راناي دربارة بحـ تحقیق گسترده
پرداخته است. یکی از مسیرهاي طی شده در ایـن تحقیـق عبارتسـت از یـک مطالعـه جـامع دربـارة        

المللی و بحرانهاي سیاست خارجی بیش از صد کشـور در نظـام جهـانی کـه در بـین      هاي بینبحران
هاي الزم المللی) اتفاق افتاده و براي انجام بررسی ران بینبح323(1985تا پایان سال 1929سالهاي 

باشـند  آوري گردیده است. این متغیرها که هفت دسته میاز یک سري متغیرها اطالعات الزم جمع
دهند و عبارتند از: اي از بحران را توضیح میهر یک جنبه

زمان آغاز و پایان بحران
فنون مدیریت بحران
 ها دربحرانقدرتهاي بزرگ وابرقدرتفعالیتهاي
المللی در بحرانمداخله سازمانهاي بین
پیامدهاي بحران و شدت بحران

»الذکر، متغیر شدت بحران مورد مالحظه قرارگرفته است.در این نوشتار،از میان متغییرهاي فوق«
اشـند. منظـور از   ببحرانها از نظر شدت و تأثیر به عنوان دو بعد اساسی پدیدة مـذبور متنـوع مـی   

توان بحرانها را با توجه بـه میـزان شـدت    گیري است و آیا میشدت چیست؟ آیا این امر قابل اندازه
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گیـري  آنها طبقه بندي نمود؟ چه عناصري در این ارزیابی دخیل هستند؟ تأثیر نسـبی آنهـا در انـدازه   
ص را به وضـوح و  توان شدت یک بحران خاو در صورت امکان چگونه میشدت بحران چیست؟
به طور دقیق بیان کرد.

هاي شدت بحران: شاخصها و نشانه
گیرنـدگان آنهـا   یکی از شاخصها ،تعداد بازیگران است؛ یعنی دولت یـا دولتهـایی کـه تصـمیم    

یک عمل، اتفاق یا تغییر در داخل و یا خارج از کشور را به عنوان عامل تهدیـد ارزشـهاي اساسـی،    
و به احتمال زیـاد مداخلـه در درگیریهـاي نظـامی قبـل از رفـع تهدیـد        محدودیت زمان پاسخگویی

وجـود  کنند. این مفروض نیز جزو شاخصهاسـت کـه در صـورت برابـري عوامـل دیگـر،      قلمداد می
باشـد، میـزان   تعداد زیاد بازیگران دولتی در یک بحران نشانگر احتمال تعامل خصـمانه زیـادي مـی   

اسـت؟ در ایـن   گر شدت است. آیـا فعـالیتی صـورت گرفتـه    مداخله قدرتهاي بزرگ نیز شاخص دی
صورت، آیا فعالیت فوق در اصل حمایت لفظی، سیاسی، اقتصادي یا نظامی از یـک طـرف درگیـر    

انـد؟ عامـل   بوده است؟ یا یک تعداد بیشتري از قدرتهاي بزرگ را به مداخله نظـامی تشـویق کـرده   
باشد. آیا محل و نوع یک بحـران و منـابع   می1هندة شدت بحران، اهمیت ژئواستراتژیکسوم نشاند

الملل برتري دارد؟ البتـه جـزء دیگـر در    بازیگران نسبت به یک یا چند و حتی همۀ اعضاي نظام بین
باشد. نشان دادن شدت بحران میزان عدم تجانس طرفهاي درگیر می

هستند؟ اقتصـاد  آیا قابلیت نظامی آنها متفاوت است و آیا همۀ آنها قدرتهاي بزرگ و کوچک
باشـد، بـه عبـارت دیگـر آیـا ایـن       این کشورها فراصنعتی است یا متعلق به دورة قبل از مدرنیسم می

کشورها از سطح توسعه متفاوتی برخوردارند؟ آیا رژیمهاي سیاسی آنها متفاوت از همـدیگر اسـت   
ا متفـاوت؟ عـالوه   طور آیا نظامهاي فرهنگی و عقیدتی آنها همگون است ییا مشابه همدیگر؟ همین

بر این باید دید که موضوع بحران چیست، یعنی آیا مسائل مورد نظر سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی،    
در نظامی یا تلفیقی از آنهاست؟ باالخره آیا در طول بحران، خشونتی بین دولتها اتفاق افتـاده اسـت،  

المللـی  ک بحران بیناین صورت سطح آن تا چه حد بوده است؟ این شش عامل شاخصهاي میزان ی
باشند. براي درك بهتر تنوع بازیگران شش شاخص تعیین شده است که بر اساس آن بحرانهـاي  می

1 Geostrategic Salience
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دهند و بحرانهاي شـامل یـک بـازیگر    داراي شش بازیگر یا بیشتر رتبۀ بیشتري به خود اختصاص می

از کمترین رتبه برخوردارند. 
فـرض  و مداخله قدرتهاي بزرگ، سه پیشدر خصوص میزان فعالیت خصمانه قدرتهاي بزرگ 

در جهت وضع شاخص شدت بحران در نظر گرفته شده است: نخسـت، مواجهـه مسـتقیم قـدرتهاي     
بــزرگ. دومــین مــورد، میــزان بــیش از حــد مداخلــه و کمکهــاي نظــامی و فعالیتهــاي مخفــی ایــن  

لـت در بعضـی   قدرتهاست که در مقایسه با حمایتهـاي سیاسـی یـا اقتصـادي حکومتهـا یـا عـدم دخا       
شود. سوم، مداخله زیاد چند قدرت بزرگ(باهم) اثـري  کشورها باعث بروز تغییرات شدیدتري می

جویانه در ایجاد از هم گسـیختگی دارد. اهمیـت ژئواسـتراتژیک بـه     بیش از تلفیق فعالیتهاي مداخله
بیعی آن بحـران  المللی به دلیل دوري یا نزدیکی به قدرتهاي بزرگ و منابع طاهمیت یک بحران بین

شود. بر اساس فرضیات یـک مقیـاس پنجگانـه    گردد. این اهمیت در طول زمان کم و زیاد میمیباز
) بـراي نظـام مسـلط    5توان عرضه کـرد، بـراي نظـام جهـانی (    را در مورد اهمیت ژئواستراتژیک می

ط بر یـک زیـر   ) براي نظام مسل4) براي نظام مسلط بر یک زیر نظام(4داراي بیش از یک زیرنظام (
در یک بحران با توجه به تفاوتهـاي  1). میزان عدم تجانس1)، براي بیش از یک زیر سیستم(3نظام (

گیـري  هاي توان نظامی، توسـعه اقتصـادي، رژیـم سیاسـی و فرهنگـی انـدازه      طرفین درگیر در زمینه
بنـدي  ان بحران طبقهشود. بدین منظور بازیگران بحران با توجه به معیارهاي چهارگانه فوق در زممی
شود: ابرقدرت، قدرت بـزرگ، قـدرت   شوند. براي توان نظامی این چهارگروه در نظر گرفته میمی

آید که توان نظامی طـرفین درگیـر   متوسط و قدرت کوچک. عدم تجانس در صورتی به وجود می
قتصـادي  در یک بحران به بیش از یک ردة قـدرت نظـامی تعلـق داشـته باشـد. از دیـدگاه توسـعۀ ا       

یافته و در حال توسـعه. در مـورد ایـن    شوند: فرا صنعتی، توسعههاي زیر تقسیم میبازیگران به گروه
آید که طرفین درگیر در بحران از چند سطح توسعه اقتصـادي  شاخص عدم تجانس زمانی پدید می

هـاي  بـه گـروه  برخوردار باشند. نوع رژیم سیاسی نیز نشانگر عدم تجانس است. در این زمینه دولتها
شوند. عنصر چهارم عـدم  دموکراتیک، اقتدارگراي غیرنظامی، نظامی و حکومت دوگانه تقسیم می

گـردد. معیارهـاي ایـن    تجانس فرهنگ است که به نظام عقیـدتی ، جهـان بینـی، زمـان و ... بـاز مـی      

1 Heterogenity



/ پائیز و زمستان12شمارهعلوم و فنون نظامی /فصلنامه .....................................................................20

مـل  شاخص میزان قدرت بحران به صورت صعودي از تجانس کامل(معیار اول) تا عدم تجـانس کا 
گردد. (معیار پنجم) رده بندي می

گیرنـد. انـواع گونـاگون ایـن     مسائل و موضوعات نیز در محاسبه شدت بحران مدنظر قرار مـی 
امنیتی شـامل اختالفـات   -گیرند: موضوعات نظامیبندي موضوعی جاي میاختالفات در چهار رده

پلماتیـک شـامل تمـام    دی-موضـوعات سیاسـی  -2جنـگ؛  سرزمینی و مرزي، درگیریهـاي نظـامی،  
اقتصادي شامل اختالفات ناشـی از  -ايتوسعه-3اختالفات ناشی از تجاوز به حاکمیت یک کشور؛ 
-تحریم اقتصـادي، وامهـاي خـارجی و سـرانجام    ملی کردن داراییها، اختالفات مربوط به مواد خام،

ره.موضوعات فرهنگی شامل اختالفات مربوطس به ایدئولوژي، نمادها، زبان و غی
در تدوین معیارهاي فوق باید توجه نمود که:

امنیتی نسبت به بحرانهاي مسائل دیگـر از شـدت   _المللی در مسائل نظامییک بحران بین-1
بیشتري برخوردار است.  

طـرفین درگیـر و نظـام    موضوعی در روابـط بـین  بحران چند موضوعی بیش از بحران تک-2
است(و یا هردو)، تغییر ایجاد خواهد کرد. المللی که بحران در آن اتفاق افتادهبین

) 5این فرضیات یک مقیاس پنجگانه به دنبـال دارنـد: بحرانهـاي داراي سـه موضـوع یـا بیشـتر(       
)؛ 3امنیتـی( _)؛ بحـران نظـامی  4امنیتـی اسـت(  بحرانهاي دو موضوعی که یکی از آنها مسائل نظامی

)؛ بحران تک موضوعی که نظـامی  2شود(بحران دو موضوعی که مسائل نظامی امنیتی را شامل نمی
).1امنیتی نیست(

المللی، شاخص شدت بحران اسـت. در ایـن خصـوص یـک     میزان خشونت در یک بحران بین
) 3) گرفته تا درگیریهاي شدید بدون منجـر شـدن بـه جنـگ (    4معیار چهارگانه از جنگ تمام عیار(

شود. ) در نظر گرفته می1) و عدم خشونت(2درگیریهاي اندك که تلفات ناچیزي دارند(
باید توجه داشت که اهمیت هر یک از شاخصها به نوبۀ خود از ارتبـاط علّـی آن بـا دیگـر     

توانـد بـه   شاخصها برگرفته شده است و با توجه به دلیل وجود شش شاخص شدت که هر کدام مـی 
مسـتقیم بـالقوه   ارتبـاط  طور رسمی ارتباط علی با دیگران داشت باشد به لحاظ نظـري حـداکثر سـی   

وجود دارد: 
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نمودار شاخصهاي شدت بحران: شبکۀ تأثیرات
نتیجه استنباط استقرایی از ارتباط بین شاخصهاي شدت بحران به ترتیب اهمیت به شرح ذیل است:

بازیگران با تأثیر بر چهار مورد -1
مداخله با تأثیر بر چهار مورد -2
اهمیت ژئواستراتژیک با تأثیر بر دو مورد -3
عدم تجانس با تأثیر بر دو مورد-4
موضوعات و مسائل با تأثیر بر دو مورد -5
خشونت با تأثیر بر یک مورد-6

گیـري گردیـده   المللـی برابـر جـدول زیـر انـدازه     با توجه به توضیحات، شدت چند بحران بـین 
:  1است

.۵۰صفحة،۱۳۸۲رمجه حيدرعلي بلوچي، پژوهشكده مطالعات راهربدي،جلد دوم، تحبران در سياست جهان،برچر، مايكل،١
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تعداد المللیبینبحران 
بازیگران

مداخله 
قدرتهاي 

بزرگ

اهمیت 
ژئواستراتژیک

عدم 
تجانس

مسائل و 
جمع کل خشونتموضوعات

شدت

46545125/8محاصره برلین
63325277/6بهارپراگ

46535198/7مونیخ
24534497/5استالینگراد

56554418/9اکتبر یوم کیپور
اولین جنگ داخلی 

11141308/2لبنان

اختالف مرزي چین و 
22233482/3هند

23334376/4شورش مجارستان
اعالن یکجانبه استقالل 

11144126/4رودزیا

21254409/4فالکلند/ مالویناس

تـوان بـه   المللـی مـی  بـین گیري شـدت بحرانهـاي   با الگو قرار دادن طی آي سی بی براي اندازه
گیري نمود:طریق منطق فازي شدت تهدیدات گوناگون را اندازه

1965منطق فازي بسط مقیاس دو و چند مقداري سنتی اسـت کـه بـراي نخسـتین بـار در سـال       
آقاي لطفی عسـگرزاد آن را ارائـه نمـود. در منطـق فـازي (دقـت افـزا) بـا ایجـاد چـارچوبی معـین،            

شـوند.  هاي مشـخص و قطعـی بـا سـاختار مـی     ناقص پردازش و تبدیل به دادههاي مبهم و حتیداده
منطق فازي براي تحلیل معانی زبانی طبیعی و تبـدیل اصـطالحات بیـانی بـه اعـداد حقیقـی و تعیـین        

هـاي نـادقیق   تواند در استنباط از دادهپذیري باالیی دارد لذا این منطق میمرکز ثقل، قدرت انعطاف
هـاي فـازي   گیرنـده نمایـد. در صـورتیکه داده   ها به محقیق و تصمیمدر تحلیل دادهو ناکافی مؤثري 

بصورت واژگان زبانی باشند باید ابتدا آنها را به اعداد فازي تبـدیل نمـوده  سـپس بایـد بـراي تمـام       
انـد و ابهـام   اعداد فازي اعداد مشخص و قطعی تعریف کرد که در واقـع ایـن اعـداد دیفـازي شـده     

هـا بـه یـک مجموعـه و     هاست. در مقیاس دو یا چند مقداري درجۀ تعلق پدیدگرفتهزدایی صورت
بندي دیفازي درجه باید تابع عضویت تعلق حداقل یک عضو به مجموعه مطرح است اما در مقیاس

پـذیري مطـرح شـده و    به یک مجموعه برحسب میزان امکان» صفر تا یک«ها در دامنه اعداد پدیده
گیـرد. عوامـل   تهاي عمومی، کمیتهاي گفتاري متنوعی هم مورد استفاده قرار میضمن توجه به کمی

بندي و تعیین اولویت و فوریت تهدیدات را که در ابتداي بحـث بیـان شـده    مؤثر در سنجش و طبقه
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هـاي هــر شـاخص بــا توجـه بــه نگــرش    بـود برابــر نمونـه تعریــف عملیـاتی نمــوده و بـراي مصــداق    

دهـیم بایـد   مجموعه هر یک از عوامل را تعیین و ضریب مناسب به آن میزیرخود(ایجابی یا سلبی)
باید با توجه به جـدولی کـه بـا بررسـی کامـل و توسـط       ها در این مرحله میتوجه داشت که ضریب

المللی تهیه گردیده از حالت مقادیر کیفی(براي مثـال  هاي داخلی و بینافراد آشنا به مسائل و بحران
الوقـوع بـودن زمـانی تهدیـد) بـه مقـادیر       در زمینۀ قریب» سریع«مد فراوان یا واژة تهدید شدید یا پیا

کلی(برابر جدولی که از قبل تهیـه گردیـده) تبـدیل گـردد. بـراي اسـتفاده از منطـق فـازي اعـداد و          
شود:  مقادیر جدول موصوف از صفر تا یک در نظر گرفته می

تهدیدفرصت

0
1بسیارکم                          

10
بسیار باال9

2
3کم                             

8
باال7

4
5متوسط                          

6
متوسط5

6
7باال                                

4
کم(پایین)3

8
9بسیار باال              

10

2
بسیار کم1
0

ايهاي کیفی در مقیاس فاصلهتوزیع داده
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توضیح:  
کـردن متغیرهـاي کیفـی، اسـتفاده از مقیـاس صـفر تـا ده        هاي متداول و سنتی کمـی یکی از راه

اي را در نظـر گرفتـه و آنـرا بـه روش خـاص تحـت قاعـدة معـین         گانـه توان مقیاس دهاست، لذا می
توان عـدد صـفر و حـد وسـط آنـرا تـا       اي، نقطۀ شروع آن را میدرآورد. با در نظر گرفتن هر فاصله

یانی در نظر گرفت. نقطۀ م
تواند بین مقادیر مطلوب (یا بهتر از حد متوسط) و مقادیر نامطلوب(یا نقطۀ میانی این مقیاس می

کمتر از حد متوسط) متغیرهاي کیفی باشد(در نمودار فوق یک شیوه ایـن نـوع مقیـاس بنـدي ارائـه      
اسـت. در ایـن   شده است.) روش کار این مقیاس بندي در واقع یک سري عملیات جمـع و ضـرب  

) اسـت.  3) سه برابر وضعیت مقدار عـددي ( 9شود مقدار عددي (ها، فرض مینوع کلی کردن داده
) و پایین به همان اندازة فاصله بـین اعـداد بسـیار کـم و متوسـط      7-3=4تفاوت بین اعداد باال (ضمناً

ر تفـاوت بـین دو   چهار مقیاس عددي) است. عالوه بر این ترکیـب مقـادیر متغیرهـا نشـانگ    1-5=4(
باال و پایین) است که براي هر متغیر کیفی یکسان است. مطابق این جـدول زمـانی   مقدار معین (مثالً

که فرصت بسیار باال است، تهدید بسیار کم است و زمانی که تهدید بسیار باال باشد، فرصـت بسـیار   
شود.  کم ارزیابی می

اختیـاري بـوده ودرهـر حـال ،کلـی کـردن       الًبنـدي متغیرهـاي کیفـی کـام    البته این نوع مقیاس
گیري چند متغیره، نیاز به دقت باالیی دارد.  متغیرهاي کیفی(فازي) در محیط تصمیم

(اکتبر یوم کیپور) در محاسبه به روش آي سی بی به لحـاظ شـدت   1973-74بحران خاورمیانه 
باشد: ه شرح زیر میگردد. جدول محاسبه این بحران ببحران از مهمترین موارد محسوب می

شاخصهاي 
رتبهاهمیتشاخصشدت

S145بازیگران
S246مداخله
S325راهبردي- جغرافیایی
S425عدم تجانس
S524مسائل
S614خشونت
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هـاي  گانه به این ترتیب استخراج گردیده کـه کرانـه  ضریب استفاده شده براي درجات دهتوضیح:

هستند به منظور تبدیل این عالیـم بـر   82و 15باال و پایین (حداقل و حداکثر) براي شاخص سختی 
ضرب کنیم و عدد یک را از هر ارزش کم کنیم.  134/0بندي ده گانه باید آنرا در مبناي درجه

وجه داشت که در اختصاص ضرایب و تعیین شدت تهدیـدات عوامـل مختلـف تهدیـد و     باید ت
میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر و همچنین سایر متغیرهاي مـؤثر دیگـر ماننـد ذهنیـات، بعـد تـاریخی،      

المللی)، نظام اعتقادي پذیري کشورها ( در ابعاد داخلی و بینموقعیت جغرافیایی، موازنه قوا، آسیب
باید مد نظر قرار گیرد. ا حاکم بر کشور و ساختار نظام سیاسی نیز میهو روش
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