
 

 

 

 شناسی تهدیدات هیبریدی و کاربست آن با سطوح امنیتِ ج.ا.ایرانگونه
 2ا... کالنتریفتح،  1عبدالعلی پورشاسب

 14/09/1400:مقاله پذیرش                                                                                                                        22/07/1400: مقاله دریافت

  چكیده

ستند که رویکرد آن  ست، اما تهدیداتی ه شده ا تا کنون تعریف دقیق و مشخصی از تهدید هیبریدی ارائه ن

فزایی تهدیدات و ابزارهای نظامی، ستتیاستتی، امحور به تأثیرمحور تغییر یافته و با استتتداده از ه از  تخریب

صادی با هدف ایجاداجت شور هدف بهبی ماعی و اقت  لی،م امنیت گیرد.صورت همزمان انجام میثباتی علیه ک

 تمل -دولت یک عنوان به آن بقای و خود رفاه بر ناظر چندوجهی تهدیدات بر آمدن فائق در ملت یک توان

ست. اعمال ابزارهای همه کارگیریبه با زمان هر در ست ا سایی تهدیدات  سیا شنا صلی این مقاله  سئله ا م

لمللی اای و بینهیبریدی استت که هدف اصتلی آن تبیین انوات تهدیدات هیبریدی در سته ستلي ملی، منلقه

صیدیمی ست که به روش تو سنادو مدارك ا شنامه و ا س شد، ابزار گردآوری پر ی تحلیلی و با رویکرد کم –با

ای و آوری اطالعات کتابخانهندر و روش جمع 83باشتتتد. جامعه نمونه و از نوت کاربردی  می انجام شتتتده

تهدید هیبریدی در ستته ستتلي و چهار باعد ا صتتاد گردید.  30باشتتد. در این تحقیق تعداد پرستتشتتنامه می

شروعیت شکاف راهبردی، م شروعیتتهدیدات موثر عبارتند از:  باتی ثران، بیزدایی از ایسازی علیه ایران، م

سازی، تهی ستحکام داخلی، ندوذ، تضعیف ارکان نظام، طرح ملالبات مردمی، ناامن  ز سازی اداخلی، کاهش ا

ضای مجازی، انهدام  سایبری و ف ضعیف محور مقاومت، توزیع توان،  ضمین امنیتی، ت شار از بیرون، ت درون، ف

ساخت صحنه، زیر  وسازی ائتالف، سازیاجمات، کنندههای فلجتحری ها، عملیات اطالعاتی، واپایش مداوم 

، ابتیجنگ نی، طرح خاورمیانه بزرگ، ایمنلقه ثباتی امنیتی وستتتازی، امنیتی کردن مو تتتوت ایران، بیمنزوی

 . سپر دفات موشکی، سرباز هوشمند کاهش جمعیت، تهدیدات شناختی،

 تهدید، تهدید هیبریدی، دفات، امنیت، ج.ا.ایرانان کلیدی: گواژ
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 مقدمه
سلله در موزاییک با ستای تأمین اهداف خود توجه به روندی که نظام  سازی امنیتی منلقه و در را

صورت سالمی  سعهباهدف تقابل با انقالب ا ست، اتخاذ راهبردهای مقابله با تو طلبی بندی نموده ا

و  ات از منافع ملیای جهت دفای و فرامنلقهاستکبار علیه نظام ج.ا.ایران در سه سلي داخلی، منلقه

امنیت ملی امری  تتروری و مه  استتت. در این راستتتا تعیین ستتازوکارهای مناستتب برای مقابله با 

تهدیدات دفاعی امنیتی، نقش مهمی در استتتحکام اقتدار و قدرت نظام ج.ا.ایران در ستتلي منلقه و 

کشتتوری که  ،هستتتند های ستتیاستتی با تهدیدات گوناگونی مواجهامروزه، نظام الملل دارد.نظام بین

 های مقابله با آن برنامهو شتتیوه تهدیدات تحقق نحوه باید نستتبت به خواهان امنیت پایدار استتت،

باشتتتد مدون ته  عد و علی .داشتتت یت بی (103:1390دوستتتتی،)ستتتا یل ژئوپلیتیکیموقع و 1بد

ای و هج.ا.ایران با محوریت جهان استتتالم، کشتتتورمان را به یک بازیگر فعال منلق2ژئواستتتتراتژی

سللهبین شورهای  سط ک ست. به همین دلیل ج.ا.ایران همواره تو ید طلب تهدالمللی تبدیل نموده ا

سر میمی شرایلی به  برند که موجی از تهدیدهای داخلی و خارجی، امنیت شود. تمام کشورها در 

ط دهد. این شتتناخت با درك درستتت و منلقی از شتترایط کشتتور، محیآنها را مورد هدف قرار می

الملل قابل بررستتی خواهد بود. بنابراین شتتناخت تهدیدات هیبریدی چالش ای و محیط بینمنلقه

شناخت انوات تهدیدات هیبریدی  ست از  صلی این تحقیق عبارت سئله ا ست، م صلی این تحقیق ا ا

المللی. اجرای این تحقیق ای و بینستتیاستتی، اقتصتتادی، نظامی و اجتماعی در ستتلوح ملی، منلقه

بر افزایش  تتریب امنیتی ج.ا.ایران، باعد دفع تهدیدات هیبریدی در ابعاد نظامی، ستتیاستتی، عالوه 

توجهی به نتایج تحقیق، عالوه بر افزایش میزان و نوت تهدیدات گردد. بیاجتماعی و اقتصتتتادی می

هیبریدی، باعد غافلگیری راهبردی مستتتئولین نظام و نهایتاخ مخدوش شتتتدن امنیت ملی ج.ا.ایران 

سلي ملی، منلقهمی سه  ست از: انوات تهدیدات هیبریدی در  صلی تحقیق عبارت سوال ا ی و اگردد. 

انوات تهدیدات هیبریدیِ نظامی در سه سلي  -1های فرعی آن عبارتند از: المللی کدامند؟ سوالبین

 ایلقهانوات تهدیدات هیبریدیِ سیاسی در سه سلي ملی، من -2المللی کدامند؟ ای و بینملی، منلقه

ی المللای و بینانوات تهدیدات هیبریدیِ اجتماعی در سه سلي ملی، منلقه -3المللی کدامند؟ و بین

 المللی کدامند؟  ای و بینانوات تهدیدات هیبریدیِ اقتصادی در سه سلي ملی، منلقه -4کدامند؟ 

                                                           

 1.Geopolitical  

 2.Geo Strategy  
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 مبانی نظری تحقیق

 شناسیپیشینه

ست: الفپژوهشی مرتبط با م -دو عنوان مقاله علمی شده ا شر  رادای  بررسی پا -و وت تحقیق منت

یانگر این استتتت که کارکرد این الگو نوعی راهبرد  امنیتی تهدید در مقابل تهدید. نتیجه تحقیق ب

ست. این راهبرد نظریه موازنه منافع را جایگزین  بازدارندگی با رویکرد تهاجمی و مبتنی بر ارعاب ا

ای بین تهدید و امنیت و منافع برقرار جانبهدید نموده و توازن همههای موازنه قوا و موازنه تهنظریه

سیا و تأثیر آن بر امنیت  -( ب86:1395کند. )کالنتری و همکاران،می تهدیداتِ امنیتی منلقه غرب آ

ست که سیا تعداد  ملی ج.ا.ایران. نتیجه تحقیق این ا ست آمده تهدیدِ امنیتی به 8در منلقه غرب آ د

ی ، بر امنیت فراملی، امنیت مل«زیادخیلی»ای ج.ا.ایران میزان تأثیر آنها بر امنیت منلقهمجموت که در 

و بر امنیت فردی تا  دودی « متوستتط»المللی، جهانی، و گروهی و بر امنیت بین« زیاد»و فروملی 

ات های یاد شتتده رابله بین تهدید و امنیت و انودر پیشتتینه (219:1396باشتتد. )کالنتری،می« ک »

تهدیداتِ امنیتی بیان شتتتده استتتت، در این مقاله محقق قصتتتد دارد انوات تهدیدات هیبریدی را در 

 .سلوح مختلف بیان نماید

 تعریف مفاهیم و متغیرها 

ید1 هد یا 1( ت یک فرد  عه برای  فاج جاد  یا ای ندن  نداختن، ترستتتتا به و شتتتتت ا کان  : ام

فقدان امنیت، ایجاد اختالل در  وجود یک فشتتتار خارجی مندی،  (Oxford,2005:246)جامعه.

های کشتتور در کستتب اهداف ملی، اقداماتی که کمیت و کیدیت زندگی مردم یک کشتتور یا توانایی

دامنه اختیارات  کومت را به طور جدی کاهش دهد، درك و ستتتاخت یک دشتتتمن یا و تتتعیت 

   (Richard,1999:118)خلرناك، محدودکردن و  بس آزادی و رهایی.

های مه  و رایط و فضایی است که یک جامعه با داشتن آن قادر است اهداف و ارزش: ش2امنیت( 2

ها را در برابر تهدیدات و  یاتی خود را محقق کند و در سلي جامعه گسترش دهد و یا  داقل آن

امنیت عبارت استتتت از  دظ تعادل کارکردی  (26:1387ها  دظ نماید. )عاصتتتف،پذیریآستتتیب

ضمین کنندة مو ست  ت سان سی ه به نحوی ک جمله خود امنیت،از جودیت ونیازهای فردی وجمعی ان

 (327: 1390ترس گردد. ) افظ نیا، مانع از ایجاد نگرانی و

                                                           
1 . Threat 

2 . Security 
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ها و ای از ادراکات و تصتتورات نستتبت به پدیده: عاملی استتت که در آن مجموعه1( تهدیدِ امنیتی3

مورد ا ترام بر وجود خلر جدی یا  های استتتاستتتی وها با بقاد، کمیت یا کیدیت ارزشی آنرابله

متغییر مستتتتقل: تهدیدات  (Richard، 2010:118 )کند. ها داللت  میامکان نابودی آن ارزش

هیبریدی است که شامل ترکیب چهار تهدید سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی است. تهدیدات 

صتتتورت چندوجهی و به هیبریدی از  الت ستتتخت و فیزیکی به هوشتتتمند و نرم تغییر یافته و  

لمللی اای و  بینگردد. متغییر تابع: سلوح امنیت است که شامل: امنیت ملی، منلقههمزمان اجرا می

 باشد.می

 گونه شناسی تهدیدات 

تهدید مدهومی انتزاعی استتتت که دره  تنیدگی عمیقی با مدهوم امنیت دارد. هر جا که مو تتتوت 

توان از تهدید آید. در عین  ال نمیاز تهدید ستتخن به میان میامنیت مورد مداقه قرار گیرد،  تماخ 

ستتتخن گدت ولی امنیت و تأثیر آن را نادیده گرفت. ارائه یک تعریف دقیق از تهدید به دلیل چند 

ها، پیچیده و مشکل است. تهدید در لغت وجهی بودن و ارتباطش با امنیت، منافع، اهداف و راهبرد

و عقوبت کردن است. اما می توان گدت هر چیزی که ثبات و امنیت را  دنترسانبه معنای بی  دادن، 

دهد. مدهوم تهدید در نگرش در کشتتتور به خلر اندازد، تهدید استتتت و منافع را هدف قرار می

ست. یعنی عاملی که اجازه نمی ست  ا سی ستمی، عدم تعادل در  ست  به اهداف خویش سی سی دهد 

ها، نیات و اقدامات دشمنان بالدعل و بالقوه برای ممانعت توانایی ال تهدید به معنای برسد. درعین

 ( 84: 1382)عبداهلل خانی، از دستیابی خودی به مقاصد تعیین شده نیز تعریف شده است. 

در این مقاله فقط به چهار تهدید مه  و اصتتلی )ستتیاستتی، اقتصتتادی، نظامی، اجتماعی( پرداخته 

 شود. می

  از نظر باعد عبارتند از: یداتاصلی تهد هایگونه -الف

: این تهدید متوجه ثبات سازمانی دولت است. هدف از تهدید ممکن  قوقی -تهدیدات سیاسی -1

ست خاص گرفته تا براندازی و واژگونی  کومت و  سیا شار بر  کومت در مورد یک  ست از ف ا

ضعیف آن پیش از تهاج  نظامی، متداوت  بره  زدن سی دولت برای ت سیا شد. ایده دوبافت  لت، با

و نهادهایی که نمود آن هستتتند، از اهداف  ستتازمان دهندههویت ملی و ایدئولوژی  به خصتتوص

 (143: 1378)بوزان، روند. عادی تهدید سیاسی به شمار می

                                                           
1 . Security threat 
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ها را با توان آناقتصتتتادی: این تهدید اغلب جزد امور عادی بوده و به را تی نمی تهدیدات -2

انست. رفتار تجاوزکارانه در امور اقتصادی، عادی است و قبول خلر، قسمتی مسائل امنیتی مرتبط د

 (91: 1391)مرادیان،  شود.ها پرداخت میای است که برای دستیابی به فرصتاز هزینه

که دارای پیشتتتینه طوالنی در تاریح تحوالت  استتتت دنوت تهدی نیآشتتتکارترنظامی:  تهدیدات -3

شری  شدمیجامعه ب ست که در ذیل . ویژگی برجبا ستداده از زور ا سته از تهدیدات، ا سته این د

به استداده از  «تهدید نظامی». بر این اساس شودیها یاد ماز آن« جنگ»و « منازعه»عنوان تخصصی 

سنتی از  ست عملی داللت دارد و در گدتمان  سیا صه  ستیابی به اهداف بازیگر در عر زور برای د

 (26: 1383)زارت، . اشدبیی کاربرد بسیار ماامنیت دار

های مشتتتترك از عوامل پایداری و استتتتحکام فرهنگی: فرهنگ و ارزش و اجتماعی تهدیدات -4

های مورد ها در کنار سایر عوامل،  دظ و گسترش ارزش. غالب  کومتاندشدهکشورها شناخته 

عیف یا از بین عواملی که منجر به تضتتت؛ لذا دانندنظر خود را جزو اهداف و منافع ملی خویش می

)بوزان، ویور و  گردند.شتتوند، جزد تهدیدات آنان تلقی میهای مشتتترك میبردن فرهنگ و ارزش

 (184: 1386ویلد، 

لی، م تهدیدات ،تهدیدات گروهی، تهدیدات فردی: سلي تهدید گونه شناسی تهدیدات از نظر -ب

 ( 137الی  142: 1391ان، جهانی. )مرادی ی، تهدیداتالمللنیتهدیدات بای، منلقه تهدیدات

شتتاهد  هاتهدیدات متعادل که در آن: تهدید در تعادل گونه شتتناستتی تهدیدات از نظر توازن و -پ

 اهتعریف تهدید در سلي دو قدرت مشابه یا در و عیتی مشابه هستی . تهدیدات نامتعادل که در آن

 یهابرقدرت بر  د قدرتمتعلق به سلوح مختلف )مثالخ ا یهاشاهد تعریف تهدید از سوی قدرت

 باشی . ( میترفی ع

 تهدیدات متقارن و تهدیدات نامتقارن. در تهدید:  تقارن گونه شناسی تهدیدات از نظر -ت

 ی.بعد دو بینی جهان ،)ماده گرا( بعدی تک بینی : جهانهویت گونه شناسی تهدیدات از نظر -ث

 .ید ذهنیتهدعینی،  : تهدیدجنس گونه شناسی تهدیدات از نظر -ج

 ساختاری.  تهدیدات بازیگران، : تهدیدکانون تهدید گونه شناسی تهدیدات از نظر -چ

 غیرعمدی.  عمدی، تهدیدات تهدید: تهدیدات انگیزه گونه شناسی تهدیدات از نظر -ح

. یا اصتتتلی واقعی تهدید ایذایی، : تهدیداتکارویژه تهدید گونه شتتتناستتتی تهدیدات از نظر -خ

 (128 :1394)مرادیان، 
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: 1385مرکب. )افتخاری،  بستتیط، تهدیدات : تهدیداتپیچیدگی گونه شتتناستتی تهدیدات از نظر -د

249) 

 1تهدید هیبریدی

سؤاالت که تهدید  سخی برای این  ست که پا یک مانع مه  در برابر درك تهدیدات هیبریدی این ا

ست و چرا خلر هیبریدی به ست. تعوجود میهیبریدی چی شده ا ضی کریفآید، ارائه ن ه های متناق

تا نظریه ئه شتتتده، موجب گردیده  مهبرای این مدهوم ارا ند پردازان و برنا ظامی نتوان ریزان بخش ن

شکلی که های بالقوه تهدیدات هیبریدی را بهها و فعالیتانگیزه ساس، م ستی درك کنند. بر این ا در

به فرد بودن هرکدام از و منحصتتر « تعریف»وجود دارد این استتت که شتتکافی بین منلق شتتناختی 

استتت. یعنی هیت تعریف جامعی وجود آمدهدهد، بهخود را در آن نشتتان می« هیبرید»هایی که زمینه

نظر دکترینی و . ها را در هر زمان، مکان یا در هر منلقی دربرگیردوجود ندارد که بتواند همه زمینه

های مختلف برخورد با زمینی روشهای یکپارچه دقیق ارتش آمریکا که در دستتتتورالعمل عملیات

ست. بهجنبه صهای تهدیدات هیبریدی را بیان کردند نیز قابل توجه ا یه طور خاص، این دکترین تو

سترده های امنیتی مربوط به عملیاتاز روش»کند که می شورش در مناطق پرجمعیت و گ های  د

های مانور ترکیبی نظامی برای های غیرمتداول تهدیدات هیبریدی و از روشبرای مقابله با بخش

 همچنین در مستتتندات هیئت بازبینی .های متداول تهدیدات هیبریدی استتتداده شتتودمقابله با بخش

سناد دفاعی ایاالت متحده ساله ا سال  (QDR) چهار سان به 2006که در  شنا شار یافته، کار طور انت

شناختند سمیت  سمی وجود تهدیداتی از نوت هیبریدی را به ر ین تدکر نوظهور در پی کارهای ا .ر

 اگرچه (Hoffman,2006:255) .استتتآمده وجود به هیبریدی هایستتازمان در زمینه «هافمن»

 وجود این دو مدهوم رژی  صهیونیستی، و انگلیس آمریکا، در خصوصبه غربی دفاعی هایسازمان

د در مورد این تئوری یک راه خوب برای بح .ها یکستتتان نبودرا پذیرفتند، اما تعریف و درك آن

در این تهدید نیروهای  های جنگی بدانی ای در طیف تکامل تئورینوظهور این است که آن را نقله

نامنظ  قابل توجهی به طور همزمان تحت فرماندهی وا دی، عمل می  ,Huber) کنند.منظ  و 

ست (45 :2014 شده ا صی از تهدید هیبریدی ارائه ن شخ  . در این مقالهتا کنون تعریف دقیق و م

شتتود. البته جنگ هیبریدی یا ترکیبی تعریف شتتده و محققین این بار این تعریف بیان میبرای اولین

اند. لذا براستتتاس مقاله در کتاب واکاوی رویکردهای جنگ آینده جنگ هیبریدی را تعریف نموده

                                                           
1. Hybrid Threat 
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بازیگراتعریف جنگ هیبریدی، می دادة  یتوان گدت که تهدید هیبریدی شتتتامل استتتت ا ن دولتی 

صادی با هدف ایجاد بیغیردولتی از همة مولده سی، اطالعاتی، نظامی و اقت سیا شور ثباتی در کهای 

های متداول، های متداوت از جمله تواناییای از  التهدف استتت. تهدید هیبریدی شتتامل گستتتره

ها یا ولتهای جنایی استتت که توستتط درویه و اغتشتتاشهای نامنظ ، انجام خشتتونت بیراهکنش

 گردد. مصادیق تهدیدهای هیبریدی عبارتند از: های غیردولتی هماهنگ مینهاد

 یک تهدید در قالب یک نبرد چندوجهی، -1

 شکل و سریع،ناامنی بی -2

 چند تهدید همزمان، -3

 (138:1395ها. )زهدی و کالنتری، یافته با استداده از تمام ابزارها و رهکنشتهدید تکامل -4

 امنیت و سلوح آن

اطمینان، آرامش فکرى و رو ى و از ستتوى دیگر  از یک ستتو ،اطمینان و فقدان خوف یعنیمنیت ا

( 77: 1381)مهری،  «گردند.ستتتلب آرامش و اطمینان مىفقدان خوف، دلهره و نگرانى، که موجب 

 .ها، با تغییر مدهوم امنیت مرتبط استتتتتغییر و تحول مدهوم تهدید از تهدید نظامی به ستتتایر جنبه

گوی تواند با تعریف مضتتیق قبلی پاستتحون مدهوم امنیت موستتع شتتده و این مدهوم دیگر نمیاکن

سبب تحول در مدهوم تهدیدات و به دنبال آن تحول در مدهوم ابهامات بین شد. دالئل زیر  المللی با

 امنیت است: 

سترش ارتباطات غیردولتی در فعالیت -1 صنعتی، علمی و اجبا گ صادی، تجاری،  ماعی و تهای اقت

جاد شتتترکت لتای بات دو ناستتت تأثیر های چندملیتی، م خارج و تحت  ها از محدوده دو دولت 

 های غیردولتی قرار گرفته است. سازمان

ها شتتتده و الملل موجب تغییر چهره تهدیدات و آستتتیبافزایش شتتتدت روابط در نظام بین -2

 گرایش یافته است. نموده و به سایر انوات تهدیدات  ترک  رنگتهدیدات نظامی را 

ستامنیت موسع، زمینه -3 شده ا گری از فعالیت طرفداران نظامی؛ لذا ساز فعالیت طرفداران صلي 

 باشند، کاسته شده است. که به دنبال تجمیع قدرت برای تسلط بر دیگران می

امی نظشتتوند تا به دنبال آن، راه  ل ها دیگر نظامی دیده نمیبا گستتترش مدهوم امنیت، پدیده -4

های دیگر باعد کاهش عنوان تنها راه برون رفت از مشتتکل ملرح گردد. بلکه استتتداده از روشبه

 است. ها شده عواقب امنیتی کردن پدیده
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جاسوسی، قاچاق، تروریس  و...  همچونهای اصلی سیاست خارجی، مسائلی با گسترش هدف -5

گری امنیت ملی ملرح و از اهمیت نظامیدر ردیف مستتتائل امنیتی قرار گرفته و تهدید نستتتبت به 

 کاسته شده است. 

 ود: شنمود، در این مقاله فقط به سه سلي پرداخته می تقسی  سلوح مختلف به توانمی را امنیت

آلیستتت( دارند. آنان گرایی )ایدهامنیت جهانی: ایده پردازان امنیت جهانی، گرایش و تدکر آرمان -1

ست را مل«  کمران جهانی»ایده  صادی، اجتماعی و زی ضالت اقت سعت مع رح کرده و به عمق و و

ستداده نموده و با  سرد ا صت پیش آمده پس از جنگ  صددند که از فر شته و در  محیلی توجه دا

های برداری از سازمان ملل و توانمندی سیاسی سازمانالمللی به ویژه بهرههای بینتشویق همکاری

یی ها و مرزهای جغرافیاسیلره نهادهای سنتی نظیر  اکمیت دولتالمللی غیردولتی از قدرت و بین

المللی ای جدیدی برای مواجهه با معضتتتالت بینهای فنی و  رفهبکاهند و در مقابل، مکانیستتت 

 عر ه کنند. 

شورها و پیمانامنیت بین -2 سایر ک ظامی و نهای امنیتی، الملل: در این رویکرد، امنیت در اتحاد با 

امری مرسوم ایدئولوژیک،  -و سیاسیای هاتحادهای منلقیسر می شود. در جهان امروز، ماقتصادی 

شور ساس، تهدید علیه یک ک س، تهدید علیه اتحادیه بوده و از کارآیی برخوردارند. بر این ا وب مح

 (115: 1387)ربیعی، گردد. می

بستتتیاری از دیگر  نندما که استتتت کشتتتور هر مه  و پیچیده واژگان از ملی امنیت ملی: امنیت -3

 نای امنیت از نظراناغلب صا ب برداشت اما ندارد؛ مشخص و ثابت تعریف انسانی علوم هایواژه

در این رویکرد . باشند مصون خارجی و داخلی محیط جدی خلرات از سیاسی وا دهای که است

 شتتتود. اینید میها و امکانات داخلی تأکتواناییبر عناصتتتر قدرت خودی، به منظور تأمین امنیت، 

ستگی«  دظ محور»رویکرد  صادی، بوده و بر قلع واب سیبسسیاهای اقت  ی و نظامی برای کاهش آ

ید  تأک گان  گان یت ملی، راهبردهای اصتتتلی این د. دارپذیری از بی دا دایی و ک کایی و خودک خودات

 (25: 1387)بیات، گردند. رویکرد تلقی می

 

 های امنیتابعاد و گدتمان

اند، لیکن عمده ابعاد امنیت ملی ان ابعاد امنیت ملی را در اشتتتکال مختلف تقستتتی  کردهپردازنظریه

 عبارتند از:
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ست که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و  -1 سی ا سیا ستگاه  سی: به معنای وجود د سیا امنیت 

و شتتت بتوانند موا تتع ستتیاستتی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کنند. در 

موجودیت کشور و ملت، و دت، انسجام »ف دیگری امنیت سیاسی چنین تعریف شده است: تعری

 ( 23: 1390،نیا) افظ «.ها و نخبگان سیاسیو آشتی ملی و تعامل سازنده بین گروه

امنیت اقتصتتتادی: ناظر بر فرآیندهای اقتصتتتادی و نهادهای تولید، توزیع و مصتتترف،  یات  -2

الملل و ای عمومی، دولتی و خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد بینههای اقتصادی در بخشبنگاه

 باشد. داد و ستد در بازار جهانی می

امنیت نظامی: امینت نظامی ناظر بر قابلیت و توانایی نیروهای مستتتلي برای  داظت از ملت،  -3

ست. دولت و ارزش سی و  یاتی آنها در برابر تهدید و تهاج  نظامی خارجی ا سا شندل، های ا )رو

1374 :19) 

امنیت اجتماعی را قابلیت  دظ الگوهای ستتنتی زبان، فرهنگ، مذهب، « بوزان»امنیت اجتماعی: -4

ی معتقد است که امنیت اجتماع« تونیس»داند. هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول می

چون مذهب،  های مشتتتترك گروه اجتماعیعدم ترس، خلر و هراس در  دظ و نگهداری ویژگی

 (26: 1383)زارت، زبان و سبک زندگی است. 

گدتمان ستتلبی: امنیت عبارتستتت از و تتعیتی که در آن -های امنیتی دو گونه هستتتند: الفگدتمان

خلری نستتبت به منافع بازیگر از ستتوی دیگر بازیگران وجود نداشتتته باشتتد یا بازیگر توان دفع و 

ر های این تدکپیرو این گدتمان هستتتتند، ویژگی مدیریت آن را داشتتتته باشتتتد. مکتب رئالیستتتت

 افزاری. نگری با نگاه سختعبارتست از: تهدیدمحوری، تراکمی و برون

و و ها از یکستتگدتمان ایجابی: امنیت و تتعیتی استتت که در آن نستتبت متعادلی بین خواستتته -ب

ت  ایت نماید. به عبارای که تولید رکارآمدی نظام  اک  از سوی دیگر، وجود داشته باشد به گونه

ست بر مدهوم قدرت و در گدتمان دوم بر مدهوم ر ایت ستوار ا دیگر امنیت در گدتمان نخ  ست.ا

ستند، ویژگیمکتب ایده ست پیرو این گدتمان ه ست از:آلی حوری و مر ایت های این تدکر عبارت

و ستتواالت موجود مدل  ( بر استتاس مبانی نظری27:1385افزارانه. )افتخاری،نگری با نگاه نرمدرون

باشتتد. در این شتتکل بین تهدیدات و ستتلوح امنیت یک رابله مدهومی تحقیق طبق شتتکل زیر می

گردد و از طرفی طرف تهدیدات باعد مخدوش شدن سلوح امنیت میدوطرفه وجود دارد، از یک

 ت هردوشناسی تهدیدات و امنیگردد. از نظر گونهدیگر امنیت پایدار باعد کاهش تهدیدات می
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سلي )بین 4دارای   سه  صادی( در  سی، اجتماعی و اقت سیا  ای و ملی(المللی، منلقهباعد )نظامی، 

ر باعد، نوت ها از نظهستند. بنابراین کاربست تهدیدات هیبریدی با سلوح امنیت، یکسان بودن گونه

 و سلي است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل شماره 

 

 شناسیروش
ی از رویکرد کمدر تحلیلی با رویکرد کمی انجام گردیده استتتت.  -ق به روش توصتتتیدیاین تحقی

ردی و نتایج پژوهش کارب .یابی )پیمایش( و پارامترهای توصیدی استداده شده استهای زمینهروش

قلمرو تحقیق از نظر زمانی، از   کاربردی استتت. -اینوت پژوهش توستتعهلذا باشتتد، گرا میتصتتمی 

باشتتد. از نظر مکانی، یک مستتئله عام استتت و شتتامل خورشتتیدی می 1404ا ستتال ت 1397ستتال 

بررستتی استتناد و مدارك »باشتتد. اطالعات این تحقیق از دو روش میدانی و الملل میجغرافیای بین

ای علمی و تخصصی( گردآوری شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی )کتابخانه

برداری شتتده و برای تعیین پایایی نظران بهرهای پرستتشتتنامه بین صتتا بهمحتوا و توزیع دو مر ل

ست و میزان  ریب اعتماد با روش آلدای کرونباخ  شده ا ستداده  آزمون از روش آلدای کرونباخ ا

دستتت آمد، بنابراین پرستتشتتنامة مورد استتتداده از قابلیت اعتماد الزم برخوردار به 7/0تر از بزرگ

شد. جامعه آمامی صا ببا شور در  وزهری این تحقیق از  سی ک سیا  ینظران و نخبگان نظامی و 

که  داقل دارای مدرك  تهدید و امنیت و متخصتتتصتتتان راهبردی امور دفاعی، تهدیدات و امنیتی

تهدید
ات 
هیبری
 دی

 نظامی

 سیاسی

اجتما

 عی

اقتصا

 دی

 ملی

منطقه 

 ای

بین 

 المللی

 متغیر تابع متغیر مستقل

سطوح 

امنیت 

ج.ا.ایرا

 ن
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شد  سی ار شنا صیلی کار شدهتح شند، انتخاب  سابقه کاربا سال  ندر که  83جامعه آماری . اندو پنج 

نظران، . در طرا ی پرسشنامه با روش دلدی و با استداده از نظر صا بباشدشمار میصورت تمامبه

استادان، متخصصان و خبرگان، امنیتی، شناسایی و سپس پرسشنامة مقدماتی تهیه و دو مر له بین 

خبرگان توزیع شتتد و پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرستتشتتنامة نهایی تهیه گردیده استتت. برای 

شنامه س صا باز روش روایی محتوا و توزیع دو مر له تعیین روایی پر شنامه بین  س ظران نای پر

برداری شده و برای تعیین پایایی آزمون از روش آلدای کرونباخ استداده شده است و یک نمونة بهره

ستادان دانشگاه عالی دفات ملی پیش 25اولیه شامل ستدپرسشنامه بین ا اده آزمون گردید و سپس با ا

میزان  ریب اعتماد   SPSSافزار آماری ها و به کمک نرمدست آمده از این پرسشنامهههای باز داده

ستداده از قابلیت به 75/0تر از با روش آلدای کرونباخ بزرگ شنامة مورد ا س ست آمد، بنابراین پر د

 باشد. اعتماد الزم برخوردار می

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته

 تجزیه و تحلیل جامعه نمونه 

شده صیلی تجزیه و تحلیل  سنوات خدمتی و مدرك تح شغلی،  ساس جایگاه  ند. اجامعه نمونه بر ا

شند، سال خدمت به باال می 30دارای  %36و بیش از  18از جامعه نمونه در جایگاه  %43بیش از  با

پس جامعه نمونه دارای جایگاه شتتتغلی مدیریتی و فرماندهی بوده و از تجربه و تخصتتتص خوبی 

 باشند.دارای مدرك تحصیلی دکترا می %87باشند، از طرفی بیش از دار میبرخور
 های جامعه نمونه: ویژگی1جدول شماره 

 ردیف
جایگاه 

 شغلی
 فراوانی

سنوات  درصدفراوانی

 خدمتی
 فراوانی

مدرك  درصدفراوانی

 تحصیلی

 10 به باال 20 1
سال به  35 12%

 باال
21 

3/25% 

جامعه  87%

نمونه دارای 

دکترا مدرك 

 %13و 

کارشناسی 

 ارشد است.

2 19 18 
 35تا 30 7/21%

 سال
30 

1/36% 

3 18 36 
 30تا  25 4/43%

 سال
27 

6/32% 

4 17 19 
 25تا  20 9/22%

 سال
5 

6% 

 %100 83 جمع کل %100 83 جمع کل 5
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 تجزیه و تحلیل
شده که بین جامعه نمونه های تنظی های تحقیق و براساس پرسشنامهتحلیل سوال و تجزیه منظور به

سح توزیع گردیده شده از آنو پا ستها مقادیر بههای اخذ  ها در قالب جدول زیر برای یافته آمدهد

 به صورت درج و میانگین و ع موجود، وزن، وزن موزون و امتیاز موزون برای هر یک از سواالت

 جداگانه به شرح زیر محاسبه شده است:

 های دریافتی(،گردد )معدل پاسحمل بر اساس طیف لیکرت محاسبه میمیانگین امتیاز هر عا -1

 گردد،مشخص می 5تا  1با استداده از نظر خبرگی وزن هر عامل از  -2

 د،آیدست میمیانگین امتیاز هر عامل بر جمع کل امتیاز تقسی  شده و وزن موزون هر عامل به -3

 آید.دست میامتیاز موزون هر عامل بهوزن موزون هر عامل  ربدر میانگین کل شده و  -4

شماره  سط -زیاد  -زیاد در قالب طیف لیکرت )خیلی 2جدول  ساس خیلی -ک   -متو ک ( و بر ا

به باال)متوستتط( بگیرند  3تنظی  شتتده استتت. یعنی عواملی که میانگین نمره  1و 2و 3و 4و 5نمره 

 3امتیاز هر یک از عوامل بیشتتتر از  های دریافتی میانگینگردند. بر استتاس پرستتشتتنامهتأیید می

باشد، بنابراین عوامل زیر توسط جامعه نمونه تأیید شده است. عواملی که میانگین نمره دریافتی می

( مورد تأیید جامعه نمونه قرار نگرفته و به همین دلیل در جدول 3آنها کمتر از  د متوستتتط بوده )

وال به جامعه نمونه واگذار گردید که نتیجه آن ستتت 37اند. تعداد زیر تجزیه و تحلیل کمی نشتتتده

سوال نمره  7سوال متوسط به باال و  6سوال نمره زیاد،  11زیاد، سوال نمره خیلی 13عبارتست از: 

( تجزیه و تحلیل 3علت کستتب نمره بیشتتتر از متوستتط )ستتوال به 30اند. تعداد ک  دریافت نموده

اند باوجود این که میانگین آنها کمتر از دریافت نموده اند. ستتواالتی که نمره متوستتط به باالشتتده

( است پذیرفته شده و تجزیه و 3( است، اما چون امتیاز آنها بیشتر از  د متوسط )6/3میانگین کل )

شده سواالت عبارتند از: تحلیل  صحنه اند. این  ضمین امنیتی برای  امیان آمریکا، واپایش مداوم  ت

، علیه ایران سرباز هوشمند، طرح خاورمیانه بزرگ آمریکاسازی ایران، ویو منزسازی ائتالفایران، 

بوده و یا نمره ک  دریافت  3ستواالتی که میانگین امتیاز آنها کمتر از در منلقه.  ستپر دفات موشتکی

سیا،اند، این سواالت عبارتند از: اند تجزیه و تحلیل نشدهنموده  مسابقه تسلیحاتی در منلقه غرب آ

ستی، بحران آب در روابط  صهیونی سیه با رژی   ستی، روابط رو صهیونی سعودی با رژی   ستان  عرب

سیاعلیه ایران،  مندعت -اصل هزینهایران،   .، تهدید)جنگ( هویتی علیه ایرانخالد قدرت در غرب آ
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ستند همزمان در  ستاره ه کنند. آفرینی میسلي نقش 2نقش و یا در  2تهدیداتی که دارای عالمت 

 سواالت پذیرفته شده عبارتند از: 2ول شماره طبق جد

گیری دشتتمن از شتتکاف بین راهبردهای نظامی و ستتیاستتی کشتتور با بهرهشتتکاف راهبردی:  -1

رای ای غرب بیافته و هدفمند رسانهتالش سازمان .های فشار در داخلدیپلماسی پنهان و البی گروه

منظور اثرگذاری بر ری استتتالمی ایران بهالقاد و ایجاد شتتتکاف میان مردم و مستتتئوالن نظام جمهو

 کارکرد نیروهای مسلي.

الملل برای  داکثر بهره برداری از  ظرفیت ستتتازمان ها و  قوق بینمشتتتروعیت ستتتازی:  -2

  .گذاری  و جلوگیری از ا قاق  قوق و  قانیت ج.ا.ایرانتأثیر

سیاسی  ول محورهایی چون ناکارآمدی مشروعیت -3 سیاسی ایران و عدم  نظامزدایی: تحرکات 

یری پذطور مشخص بر آسیبزدائی از نظام بهتوان آن در برقراری امنیت داخلی باهدف مشروعیت

 داخلی متمرکز خواهد شد.

عملیات روانی و مدیریت افکار عمومی به منظور تزلزل در اعتماد و ثبات ستتتازی داخلی: بی -4

ی نظام جمهوری استتتالمی ایران در تأمین تالش برای اثبات ناکارآمد .انستتتجام ملوت و  کومت

 ها و تقا اهای مردم.خواسته

ستحکام داخلی:  -5 شوبکاهش ا سازی برای آ های داخلی و امنیتی ایجاد نار ایتی مدنی و زمینه 

 مذهبی و جدایی طلبانه  -و تقویت گرایش های قومی

های ستتیاستتی، یر در  وزهگهای دولتی و تصتتمی ندوذ در ارکان نظام: ندوذ در بدنه دستتتگاه -6

صادی و فرهنگی برای بره  صمی  اقت شدن گیریزدن تعادل ت سلی   سئولین و ت در  و تغییر رفتار م

 های نامشروت آمریکا.برابر خواسته

 .تهاج  روانی و تبلیغی به نظام و رهبری و ارکان  کومتی  و قدرت ملویتضعیف ارکان نظام:  -7 

شری، قومی، مذهبی و گروهی را  طرح ملالبات مردمی: در این -8 صندی، ق شتر ملالبات  روش بی

خواهی از دستتتگاه  اکمه مردم بهانه قرار داده و با طرح مو تتوعاتی نظیر افزایش  قوق و یا تظل 

 ها آورده تا به بهانه ملالبه  ق خود، ناامنی را ترویج نمایند.را به خیابان

های امنیتی در تهران با هدف از ثباتی و چالش تالش برای ایجاد بینا امن ستتتازی پایتخت:  -9

   .تعادل خارج نمودن گرانیگاه سیاسی و امنیتی کشور
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اخالل و آشتتدتگی در ستتیستتت  ستتازی از درون: ایجاد گستتل بین مردم با نظام از طریق تهی -10

   .اقتصادی و مسیر خدمات و نیازهای  روری مردم

ظام -11 به  مله ن نهفشتتتار از بیرون: تهدید  ها و مته  کردن ایران ی و روی میز بودن تمام گزی

 اصلالح  امی تروریس .عنوان کشور بهبه

ارائه تأمین و تضتتتمین امنیتی و دفاعی برای نیروهای تضتتتمین امنیتی برای  امیان آمریکا:  -12

 .آمریکایی مستقر در منلقه، رژی  صهیونیستی و کشورهای مشارکت کننده در  مله به ج.ا.ایران

های مقاومت به عنوان عمق استراتژیک تضعیف و محدود سازی گروهتضعیف محور مقاومت:  -13

سعودی در جنگ با یمن و تالش چندوجهی و پر ج.ا.ایران و  صارا... و پیروزی ائتالف  ست ان شک

سی و نظامیشدت جهت قلع پیوند سیا شورها و گروه -های راهبردی   های محورامنیتی ایران با ک

  در منلقه و جهان. مقاومت 

سایش(:  -14 سازماندهی نیروهای اجتماعی توزیع توان )فر سیج و  سازی و اختالل در ب شغول  م

 .برای مقابله با تهدیدات نظامی و امنیتی

ساخت -15  سایبری به زیر ضای مجازی: تهاج   سایبری و ف صنعتی، تهدیدات  صادی،  های اقت

  های مدنی از طریق فضای مجازی.انیهای ارتباطی و مدیریت نافرمنظامی و شبکه

هدف قراردادن مراکز و شتتتبکه زیر ستتتاختی و مراکز توزیع انرژی و ها: انهدام زیرستتتاخت -16 

 .خدمات عمومی

ندوذ در ارکان نظام ج.ا.ایران و بدنه سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی  عملیات اطالعاتی: -17

به جانطالعاتی ستتایبری و الکترونیکی و ارزیابی همهآن و تشتتدید اقدامات جاستتوستتی و عملیات ا

   .اهداف  ساس،  یاتی و مراکز تصمی  ساز و تصمی  گیر در ج.ا.ایران علیهاطالعاتی 

کنترل اقدامات صتتحنه جنگ  و تأثیر آن بر افکار عمومی  به صتتورت واپایش مداوم صتتحنه:  -18

 .گیری صحنه جنگرین سلي تصمی تمداوم و برخط )آنالین( از  صحنه  تاکتیک تا عالی

دن ران. قرار داجانبه آمریکا علیه ج.ا.ایهای همهظهور گسترده آثار تحری : کنندههای فلجتحری  -19

ایران در محور شرارت اوج اقدام آمریکا علیه ایران بود که تبعات  اصل از آن، محدودیت هرگونه 

  ا ایران بود.قرارداد اقتصادی یا رابله سیاسی برخی کشورها ب

ی اای و فرامنلقههمراهی مردم، کنگره آمریکا  و سایر بازیگران منلقهعلیه ایران:  سازیاجمات -20

  .برای آغاز جنگ علیه ج.ا.ایران
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: در این راستتتا تشتتکیل ائتالف  تتد ایران با استتتداده از ستتازی ایرانو منزویستتازی ائتالف -21

صورت امکان ائتالف بین شورهای منلقه و در  ست که ایاالت متحده بر المللی مه ک ترین اقدامی ا

 است.آن تمرکز نموده 

امنیتی کردن مو تتوت ایران: این طرح به عنوان بخشتتی از راهبرد امنیت ملی آمریکا به منظور  -22

سی به ا ستر صلالح  هدافی چون مقابلهد سرکوب به ا ستگاه آن در منلقه؛  س  و خا با پدیده تروری

های شتتکن و مخالف صتتلي خاورمیانه، مقابله با کشتتورهای دارای ستتالحکشتتورهای یاغی، قانون

 کشتارجمعی انجام گرفت.

یژه افغانستان، وثباتی امنیتی در اطراف مرزهای ج.ا.ایران بهثباتی امنیتی در ایران: گسترش بیبی -23

ضور داعش و گروه شدید   ستان و ت های معارض ج.ا.ایران ازجمله گروهک منافقین، عراق و پاک

جداییداعش، گروه ها برای ندوذ فکری و های  تان و تالش آن غانستتت بان در اف طال لب بلوچ و  ط

ا ره ندوذ آنههای مذهبی ساکن در مناطق مرزی ایران و ا تمال افزایش دایعضوگیری از میان اقلیت

 در سایر کشورها.

ای منلقه ثباتیای: فضتتای قدرت متغیر کنونی و روندهای رو به گستتترش بیثباتی منلقهبی -24 

برخورد نظامی ج.ا.ایران ممکن است ایران و آمریکا را ناخواسته به سوی برخورد نظامی سوق دهد. 

ستی و یا با یکی از متحدین آمریکا در خلیج صهیونی صحنهو رژی   ی فارس، باعد ورود آمریکا به 

 شود.درگیری با ج.ا.ایران می

طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا: منجر به تجزیه برخی از کشتتتورها مثل عراق، ستتتوریه و یمن  -25

پرسی استقالل کردستان عراق در راستای طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا گردد. طرح نافرجام همهمی

 گردد.ارزیابی می

 -های تکدیری: جنگ از ستتتوی آمریکا، عربستتتتان ستتتعودی و گروهعلیه ایران نیابتیجنگ  -26

ترین تهدید از ستتوی ستتعودی جنگ نیابتی استتت و نیروهای مستتلي باید آمادگی تروریستتتی، مه 

 تواند در خارج از مرزها و  تی داخل کشور اتداق بیدتد، داشته باشند.مقابله با چنین جنگی که می

: نرخ رشد باروری سیر نزولی دارد و جمعیت ایران در  ال پیر شدن است، به کاهش جمعیت -27

شتتدت با کمبود نیروی انستتانی متعهد و همین دلیل نیروهای مستتلي ج.ا.ایران در آینده نزدیک به

 گردند.متخصص مواجه می
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سان به -28 سخیر ذهن ان شناختی: این تهدید برای ت صوص نیروهای نظامی از طریقتهدیدات   خ

منظور القای یأس و ناامیدی در سترباز و منصترف کردن آن از ادامه جنگ جنگ در فضتای ذهن به

 باشد. می

شمن  -29 صحنه دیجیتال که در آن د صحنه نبرد فیزیکی به  صحنه نبرد از  شمند: تغییر  سرباز هو

 ههای خودی نیستتت. مجهز شتتدن ستتربازان آینده بآستتانی قابل شتتناستتایی و رسیت توستتط نیروبه

سبک و با قابلیت چندگانه )هدففناوری سلیحاتی و ادوات  سایی، ارتباطی، ت شنا گیری های جدید 

شدن  سامانه کنترل آتش لیزری، قدرت آتش و تخریب باال، جایگزین  سریع، دید لیزری و  دقیق و 

 های آینده(.کنونی در جنگ« سرباز فیزیکی»با « سرباز هوشمند»

سر -30 شکی: خرید  سعودی از آمریکاسامسپر دفات مو ستان  سط عرب  و آور تجهیزات نظامی تو

شورهای عربی  وزه خلیجشکل شکی ک سامانه دفات مو شبکه یکپارچه  فارس )با  مایت گیری 

 قه.ای آمریکا و ناتو در منلتجهیزاتی آمریکا( و پیوستگی آن با سامانه دفات موشکی منلقه -فنی

دات هیبریدی بر ستتتلوح امنیت ج.ا.ایران استتتت. طبق بیانگر میزان تأثیر تهدی 2جدول شتتتماره 

سبات به ست که با میانگین کل وزن  6/3عمل آمده در جدول زیر میانگین کل امتیازها برابر با محا ا

ست و از طرفی جمع وزن موزون برابر با  صله می 1و جمع کل امتیاز موزون برابر ا شد، نتایج  ا با

 بیانگر دقت محاسبات است.
 های دریافتی پیرامون میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی بر سطوح امنیت ج.ا.ایرانمیانگین پاسخ :2ه جدول شمار

 سلي تهدید نوت تهدید عنوان تهدید هیبریدی ردیف
میانگین 

 امتیاز
 وزن

وزن 

 موزون

امتیاز 

 موزون

1 
شکاف راهبردی در 

 ایران *

 -سیاسی

 اجتماعی
 /115 /032 4 4.38 ملی

2 
علیه مشروعیت سازی 

 ایران)تروریس (
 /112 /031 4 4.18 المللیبین سیاسی

3 
مشروعیت زدایی از 

 *ایران 

 -سیاسی

 اجتماعی
 /101 /028 4 3.81 ملی

4 
ثبات سازی داخلی بی

 ایران *

 -سیاسی

 اجتماعی
 /112 /031 5 4.28 ملی



 شناسی تهدیدات هیبریدی و کاربست آن با سطوح امنیتِ ج.ا.ایرانگونه  79 

 

 سلي تهدید نوت تهدید عنوان تهدید هیبریدی ردیف
میانگین 

 امتیاز
 وزن

وزن 

 موزون

امتیاز 

 موزون

5 
کاهش استحکام داخلی 

 ایران
 /119 /033 5 4.45 ملی اجتماعی

6 
ن نظام ندوذ در ارکا

 ایران
 /104 /029 3 3.93 المللیبین سیاسی

7 
تضعیف ارکان نظام 

 ایران
 /112 /031 3 4.23 ملی سیاسی

8 
طرح ملالبات مردمی در 

 *ایران 

 -اقتصادی

 اجتماعی
 /115 /032 4 4.40 ملی

9 
ناامن سازی پایتخت 

 ایران
 /104 /029 4 3.98 ملی اجتماعی

10 
سازی از درون در تهی

 *ایران 

 -اجتماعی

 اقتصادی

 -المللیبین

 ملی
4.26 5 031/ 112/ 

11 
فشار از بیرون علیه 

 *ایران 

 -نظامی

 سیاسی
 /104 /029 4 3.97 المللیبین

12 
تضمین امنیتی برای 

 * امیان آمریکا 
 نظامی

 -المللیبین

 ملی
3.51 4 026/ 094/ 

13 
تضعیف محور مقاومت 

* 

 -نظامی

 سیاسی

 -المللیبین

 ایمنلقه
4.22 5 031/ 112/ 

 *توزیع توان ایران  14
 -نظامی

 اقتصادی

 -المللیبین

 ملی
3.69 3 027/ 097/ 

15 
سایبری و فضای 

 مجازی علیه ایران
 /115 /032 4 4.30 المللیبین اجتماعی

16 
های انهدام زیرساخت

 *ایران 

 -نظامی

 اقتصادی
 /112 /031 4 4.22 المللیبین
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 سلي تهدید نوت تهدید عنوان تهدید هیبریدی ردیف
میانگین 

 امتیاز
 وزن

وزن 

 موزون

امتیاز 

 موزون

17 
علیه عملیات اطالعاتی 

 ایران
 /104 /029 4 4.02 المللیبین جانبههمه

18 
واپایش مداوم صحنه 

 ایران
 /101 /028 3 3.76 المللیبین نظامی

19 
 کنندههای فلجتحری 

 *علیه ایران 

 -اقتصادی

 سیاسی
 /112 /031 4 4.29 المللیبین

20 
علیه ایران  سازیاجمات

* 

 -نظامی

 سیاسی

 -المللیبین

 ایمنلقه
3.88 4 028/ 101/ 

21 
-و منزویسازی ائتالف

 *سازی ایران 

 -نظامی

 سیاسی

 -المللیبین

 ایمنلقه
3.49 4 026/ 094/ 

22 
امنیتی کردن مو وت 

 *ایران 

 -نظامی

 سیاسی

 -المللیبین

 ایمنلقه
3.83 4 028/ 101/ 

23 
 ثباتی امنیتی در ایرانبی

* 

 -نظامی

 اجتماعی
 /112 /031 3 4.29 ایمنلقه

24 
لیه ع ایثباتی منلقهبی

 *ایران 
 نظامی

 -المللیبین

 ایمنلقه
3.87 4 028/ 101/ 

25 
طرح خاورمیانه بزرگ 

 * آمریکا
 سیاسی

 -المللیبین

 ایمنلقه
3.42 3 025/ 090/ 

 نظامی علیه ایران جنگ نیابتی 26
 -المللیبین

 ایمنلقه
3.88 3 028/ 101/ 

 /101 /028 3 3.82 ملی اجتماعی کاهش جمعیت در ایران 27

28 
تهدیدات شناختی علیه 

 *ایران 

 -نظامی

 سیاسی
 /097 /027 3 3.69 المللیبین

29 
علیه  سرباز هوشمند

 ایران
 /079 /022 3 3.03 المللیبین نظامی
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 سلي تهدید نوت تهدید عنوان تهدید هیبریدی ردیف
میانگین 

 امتیاز
 وزن

وزن 

 موزون

امتیاز 

 موزون

30 
در  سپر دفات موشکی

 *منلقه 
 نظامی

 -المللیبین

 ایمنلقه
3.31 3 024/ 086/ 

31 
مسابقه تسلیحاتی در 

 قه غرب آسیامنل
 /068 /019 3 2.61 ایمنلقه نظامی

32 
روابط عربستان سعودی 

 با رژی  صهیونیستی
 /072 /020 3 2.72 ایمنلقه سیاسی

33 
روابط روسیه با رژی  

 صهیونیستی
 /065 /018 3 2.42 المللیبین سیاسی

 /065 /018 3 2.53 ملی اجتماعی بحران آب در ایران 34

35 
 تمندع -اصل هزینه

 *علیه ایران 

 -نظامی

 اقتصادی
 /072 /020 3 2.81 المللیبین

36 
خالد قدرت در غرب 

 آسیا
 /068 /019 3 2.59 ایمنلقه سیاسی

37 
تهدید)جنگ( هویتی 

 *علیه ایران 

 -اجتماعی

 نظامی

 -ایمنلقه

 ملی
2.89 3 021/ 076/ 

 6/3 1 134 134.149 جمع کل 38

 /097 /027 3.6 3.6 میانگین کل 39

 

تهدید و  11تهدید، ملی  21الملل تهدید هیبریدی در ستته ستتلي وجود دارد. ستتلي بین 30تعداد 

باشند. تهدیدات هیبریدی تهدید همزمان در دو سلي فعال می 11باشد. تعداد تهدید می 9ای منلقه

نوت، باعد  14نوت تهدید، باعد ستتیاستتی  16اند. باعد نظامی از نظر گونه، به چهار باعد تقستتی  شتتده

نوت همزمان دارای دو نقش  15باشتتتد. تعداد نوت تهدید می 5نوت و باعد اقتصتتتادی  10اجتماعی 

 الملل ج.ا.ایران موثر هستند.تهدید هیبریدی بر سلي امنیت بین 21باشند. طبق نمودار زیر تعداد می
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 ل ج.ا.ایرانالمل: میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی بر سطح امنیت بین1نمودار شماره 

شماره ساس جدول  سلي امنیت منلقه 9، تعداد 2بر ا ستند، تهدید هیبریدی بر  ای ج.ا.ایران موثر ه

 نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر این تهدیدات است.

 
 ای ج.ا.ایران : میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی بر سطح امنیت منطقه2نمودار شماره 

هدید هیبریدی بر ستتلي امنیت ملی ج.ا.ایران موثر هستتتند، ت 11، تعداد 2بر استتاس جدول شتتماره

  نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر این تهدیدات است.
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 : میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی بر سطح امنیت ملی ج.ا.ایران3نمودار شماره 

شماره ساس جدول  سلوح محتلف امنیت ج.ا.ایران مو 16، تعداد 2بر ا ر ثتهدید هیبریدی نظامی بر 

  هستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر این تهدیدات است.
 

 
 : میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی نظامی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران4نمودار شماره 

تهدید هیبریدی سیاسی بر سلوح محتلف امنیت ج.ا.ایران موثر  14، تعداد 2بر اساس جدول شماره

  تأثیر این تهدیدات است. هستند، نمودار زیر بیانگر میزان

 
 : میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی سیاسی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران5نمودار شماره 

0

5
4.38

3.81 4.28 4.45 4.23 4.4 3.98 4.26
3.51 3.69 3.82

0
1
2
3
4
5 3.97

3.51
4.22

3.69
4.224.023.763.883.49

4.294.293.873.883.69
3.033.31

0
1
2
3
4
5

4.384.18
3.18

4.283.934.233.974.224.293.883.493.833.423.69



 
 1400پاییز،  هد، شماره سومسال  – جنگفصلنامه ملالعات   84

تهدید هیبریدی اجتماعی بر ستتلوح محتلف امنیت ج.ا.ایران  10، تعداد 2بر استتاس جدول شتتماره

  موثر هستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر این تهدیدات است.

 
 : میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی اجتماعی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران6ر شماره نمودا

تهدید هیبریدی اقتصادی بر سلوح محتلف امنیت ج.ا.ایران موثر  5، تعداد 2بر اساس جدول شماره

 هستند، نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر این تهدیدات است.

 
 یبریدی اقتصادی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران: میزان تأثیر تهدیدات ه7نمودار شماره 

ها، اجرای جنگ با در تهدیدات سنتی شروع جنگ با دولت

ها بود. اما چنانچه نظامیان و خاتمه جنگ با دولت

تهدیدات هیبریدی تبدیل به جنگ شود، شروع جنگ با 

 هادولت با جنگ ها، مدیریت، اجرای جنگ با ملت1بازیگران

نظامیان و نهایتاً خاتمه جنگ  محوریت با مردمی حمایت و

در کشورهایی که دارای رویکرد  باشد.ها میبا دولت

                                                           
صورت ائتالف رسمی و های فروملی، ملی، فراملی و یك یا چند کشور بهبازیگر شامل فرد، حزب، گروه - 1

رها با هم است و ائتالف غیررسمی شامل یك یا چند کشور با یك غیررسمی است. ائتالف رسمی شامل کشو

 یا چند گروه فراملی است.
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تهدیدمحور هستند، تهدیدات باعث مخدوش شدن سطح امنیت 

محور گردد، اما در کشورهایی که دارای رویکرد امنیتمی

 گردد.هستند، امنیت پایدار باعث کاهش یا دفع تهدید می

صورت دوطرفه ت سنتي و سطوح امنیت بهرابطه بین تهدیدا

طرف نوع، میزان و شدت تهدیدات سنتي است، یعني از یك

گردد و از طرفي دیگر باعث مخدوش شدن سطح امنیت مي

گردد. امنیت پایدار باعث كاهش و یا دفاع تهدید سنتي مي

صورت رابطه تهدیدات هیبریدي با سطوح امنیت بیشتر به

قدري و میزان تهدید هیبریدي به یكطرفه است، یعني شدت

زیاد است كه از طریق ایجاد بحران، امنیت یك كشور را 

نماید و هرچه امنیت پایدار و باثبات اي ميمختل و ژله

گردد در كشور وجود داشته باشد بازهم امنیت مخدوش مي

تواند تهدید هیبریدي به عبارتي دیگر امنیت پایدار نمي

ا دفع نماید، شاید مقدار كمي از طور كامل كاهش یرا به

 آن را مدیریت نماید.

 گیرینتیجه
عمل براساس تجزیه و تحلیل بهپاسخ سوال اصلی تحقیق: 

شنامه س صورت های دریافتی اغلب تهدیدها  بهآمده از پر

سطح  2نقش و یا  2باشند یعنی همزمان دارای ترکیبی می

و  هستتتند. اغلب تهدیدهای نظامی، ستتیاستتی، اجتماعی

و  صتتتورت همزمان زهمزمانی چند تهدید اقتصتتتادی به

شتتوند. تهدیدهای نظامی بیشتتترین آمار اجرا می افزاهم

را به خود اختصاص داده است، این امر بیانگر این است 

که هنوز تهدیدهای نظامی ارزش خود را حفظ نموده اما 

تاکتیک، تکنیک و روش اجرای آن تغییر یافته استتتتت. 

ی از حالت سخت و فیزیکی به حالت نرم و تهدیدهای نظام

هوشتتتمند تبدیل شتتتده استتتت، به همین دلیل رویکرد 

یب ظامی از تخر های ن ید هد تأثیرمحور تغییر ت به  محور 

یافته استتتت. این تغییر رویکرد باعث پدیدار شتتتدن 

تهدیدهای هیبریدی شتتده استتت. هرچه از شتتدت تخریب و 

ی هرچه هزینه تهدیدهای نظامی کاستتتته شتتتود و از طرف

خصوص تهدید سیاسی تهدیدهای نظامی با سایر تهدیدها به

تر و نمایان ترکیب شتتتود، تهدیدات هیبریدی برجستتتته

ستند می سی دومین نوع تهدیداتی ه سیا گردد. تهدیدهای 

صتتورت ترکیبی و همزمان با تهدیدهای نظامی اجرا که به

گردند. ترکیب تهدیدهای نظامی با ستتتیاستتتی یکی از می

تهدیدهای هیبریدی استتت. تهدیدهای اجتماعی و  مصتتادیق

اقتصتتتادی، ستتتومین و چهارمین نوع تهدید هستتتتند که 

صتتورت ترکیبی با تهدیدهای نظامی و ستتیاستتی اجرا به
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نمی عث هم د.گرد با یدات  هد یب ت افزایی در اجرای ترک

ید می هد یدات موجود  گردد.ت هد که ت به این  جه  با تو

سطح بین شتر در  شند، میمیالملل و ملی بی توان ادعا با

نمود که دشتتتمن از طریق ترکیب همزمان انواع تهدیدها 

سطح بین شار »دنبال اجرای راهبرد الملل و ملی بهدر  ف

پس دشمن قصد دارد  است.« سازی از دروناز بیرون و تهی

زنظامی، ستتتیاستتتی، اجتماعی، انواع تهدیدات هیبریدی

.ایران اجرا را همزمان علیه سطوح امنیت ج.ا اقتصادی 

كند مردم را در تهدیدات هیبریدي دشتتمن تالش مينماید. 

ند  نابراین فرآی هد، ب لت قرار د ظام و دو بل ن قا در م

تبدیل تهدیدات سنتی به جنگ با فرآیند تبدیل تهدیدات 

بیانگر  2شتتکل شتتماره  هیبریدی به جنگ متفاوت استتت.

ی تبدیل تهدیدات ستتتنتی به جنگ استتتت که فرآیند نحوه

دهد، شتتکل های گذشتتته را نشتتان میع و خاتمه جنگشتترو

ی تبدیل تهدیدات هیبریدی به جنگ بیانگر نحوه 3شماره 

شروع و خاتمه جنگ ست که فرآیند  شان ا های آینده را ن

 دهد.می

 
 

 

کاربست تهدیدات سنتی با سلوح  4نتیجه مه  و اساسی تحقیق این است که طبق شکل شماره 

فه است، یعنی به همان میزان که تهدیدات سنتی باعد ایجاد اختالل در سلي صورت دوطرامنیت به

شود، به همان میزان ه  امنیت پایدار و باثبات باعد کاهش یا دفع تهدید امنیت یک کشور می

ل دنبال مختگردد. کشورهایی که رویکرد تهدیدمحور دارند از طریق تهدید کردن کشور هدف بهمی

بر بوده و ممکن است تبدیل به جنگ شود. ر هستند، این رویکرد بسیار هزینهنمودن امنیت آن کشو

ا کاهش دنبال دفع یمحور دارند از طریق ایجاد امنیت پایدار و باثبات بهکشورهایی که رویکرد امنیت

شروع جنگ با 
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اجرای جنگ با 
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خاتمه جنگ با 
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فرآیند تبدیل  : 3شکل شماره 

 تهدیدات هیبریدی به جنگ
فرآیند تبدیل  : 2شکل شماره 

 هدیدات سنتی  به جنگت
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ه شود. با توجه بهزینه بوده و به ا تمال زیاد تبدیل به جنگ نمیتهدید هستند، این رویکرد ک 

محوری بهتر از رویکرد تهدیدمحوری است. توان نتیجه گرفت که رویکرد امنیتباال میملالب 

بات و طرفه است، یعنی باوجود ثصورت یککاربست تهدیدات هیبریدی با سلوح امنیت بیشتر به

-ی  میثباتی و ناامنامنیت پایدار، تهدیدات هیبریدی، امنیت کشور را مختل نموده و باعد ایجاد بی

که  1396که از جنس سیاسی و اجتماعی بود، اغتشاشات سال  1388نمونه بارز آن فتنه سال  گردد.

از جنس اقتصادی )ملالبات معیشتی( و اجتماعی بود. یکی دیگر از مصادیق تهدیدات هیبریدی که 

-از نوت نظامی است تالش برای محدود کردن اقتدار دفاعی ج.ا.ایران از طریق متوقف کردن فعالیت

کاربست و رابله  5ای ج.ا.ایران است. بنابراین طبق شکل شماره موشکی و کاهش ندوذ منلقه های

ا صورت یکلرفه است، البته ثبات و امنیت پایدار تتهدیدات هیبریدی با سلوح امنیت بیشتر به

گردد، اما قابلیت دفع یا خنثی نمودن کامل آن را  دودی باعد کاهش اثر تهدیدات هیبریدی می

فلش نازك از امنیت به سوی تهدیدات هیبریدی کشیده شده  5رد، به همین دلیل در شکل شماره ندا

 هایی امن منلقه است، اما دشمن طی سالاست. باوجود این که ج.ا.ایران کشوری باثبات و جزیره

-دنبال غافلگیری راهبردی و کاهش  ریب امنیت بیناخیر، از طریق اجرای تهدیدات هیبریدی، به

ای و ملی ج.ا.ایران بوده است. بنابراین تنها راه نجات کشور، و دت بین مردم و لمللی، منلقها

زای داخلی و مقاومت در مقابل درونمسئولین، استحکام ساخت درونی نظام با تکیه بر قدرت

 گردد.مداری محقق میخواهی دشمن است، این امر مه  از طریق بصیرت و والیتزیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل آمده تداوت بین تهدیدات سنتی با تهدیدات هیبریدی طبق جدول اساس تجزیه و تحلیل به بر

 باشد.زیر می

 

تهدیدات 

 سنتی

امنیت 

 پایدار

تهدیدات 

 هیبریدی

امنیت 

 پایدار

 

: رابطه تهدیدات سنتی با 4شکل شماره 

 سطوح امنیت  

 

: رابطه تهدیدات هیبریدی با 5شکل شماره 

 سطوح امنیت  
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 : مقایسه تطبیقی بین تهدیدات سنتی با تهدیات هیبریدی3جدول شماره 

 ویژگی تهدیدات هیبریدی  ویژگی تهدیدات سنتی ردیف

1 
 -نیروهای مسلي -هدف: دولت

 مردم -هازیرساخت

 -دولت -هازیرساخت -مردم هدف: 

 نیروهای مسلي

 زمان ک  و هزینه ک   زمان زیاد وهزینه زیاد 2

3 
اثرگذاری مقلعی و ماندگاری 

 ک 

 
 اثرگذاری بلندمدت و ماندگاری زیاد

 ثباتی امنیتی و عمیقبی  ثباتی بلئی و سلحیبی 4

5 
ایجاد شکاف بین مردم و 

 مسئولین

 
 مایجاد گسل بین مردم با نظا

 فشار غیرمستقی  به مردم  فشار مستقی  به دولت 6

7 
گیری و اختالل در تصمی 

 مدیریت کشور

 هایتسلی  شدن در مقابل خواسته 

 نامشروت

8 
 هایمتکی به تجهیزات و سالح

 افزاریسخت

افزاری مثل های نرممتکی به سالح 

 فضای مجازی و رسانه

9 
ها وتضعیف تخریب زیرساخت

 لينیروهای مس

تضعیف رو یه مقاومت و ازبین  

 بردن  مایت مردمی

10 
های نظامی و متکی به ظرفیت

 دولتی

استداده از تمام منابع نظامی، سیاسی،  

های اجتماعی، اقتصادی و ظرفیت

 مردمی و بخش خصوصی

 های رسمی متکی به ائتالف 11
های فراملی و استداده از گروه 

 های غیررسمی ائتالف

12 
به جنگ مستقی  و  تبدیل

 شودمحدود می

یار عتبدیل به جنگ نیابتی و تمام 

 شودمی

13 
-امنیت و ثبات یک کشور را ژله

 کندای و شکننده می

امنیت و ثبات یک منلقه را مختل  

 کند.می

 2نوت از تهدیدها همزمان دارای  15باعد ا صتتاد شتتده استتت اما چون  4نوت تهدید در  30تعداد 

ست، در سی تعداد مجموت از نظر گونهنقش ا ست آمده باعد به 4نوت تهدید هیبریدی در  45شنا د

ست، اولویت سی  -نوت، ب 16تهدیدات نظامی  -الف بندی این تهدیدات عبارتند از:ا نوت،  14سیا

صادی  -نوت، د 10اجتماعی  -ج سلي  2نوت از تهدیدات هیبریدی همزمان در  11تعداد  نوت. 5اقت
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ند، د عال هستتتت یت ف ید در  41رمجموت از نظر ستتتلوح امن هد ند. آفرینی میستتتلي نقش 3ت کن

ستتتلي  -نوت تهدید، ب 21المللی ستتتلي بین -بندی ستتتلوح تهدیدات عبارتند از: الفاولویت

ساس طیف لیکرت میانگین تهدیدات از  11سلي ملی  -نوت تهدید، ج 9ای منلقه نوت تهدید. بر ا

ست. تهدیداتی 5تا  1 شده ا سبه  سط به باال یعنی عدد  محا به به باال  3که میانگین آنها از  د متو

میزان اثرگذاری  4اند. طبق جدول شتتماره عنوان تهدیدات هیبریدی موثر شتتناستتایی شتتدهاستتت به

سلي امنیت بین سلي منلقهتهدیدات هیبریدی بر  ست، اما در  ی االمللی و ملی در د خیلی زیاد ا

شد. بنابراین خدر دزیاد می سلي بینبا لملل الرناکترین نوت تهدیدات هیبریدی علیه ج.ا.ایران در 

شار از بیرون و تهی»این امر تأیید کننده راهبرد  و ملی وجود دارد. ست. « سازی از درونف جدول ا

ی و ملی االملل، منلقهزیر بیانگر میزان تأثیر انوات تهدیدات هیبریدی علیه ج.ا.ایران در ستتتلي بین

کل انوات تهدیدات در ستتلوح مختلف محاستتبه شتتده و طبق جدول و نمودار زیر  استتت، میانگین

 باشد.می
 : میزان تأثیر کل تهدیدات هیبریدی بر سطوح مختلف4جدول شماره 

 امنیت

 میانگین کل جمع کل سطح تهدید ردیف

 4.03 16.11 لیالملتهدیدات هیبریدی بین 1

 3.98 11.95 ایتهدیدات هیبریدی منلقه 2

 4.02 16.09 تهدیدات هیبریدی ملی 3

 

 
 امنیت میزان تأثیر کل تهدیدات هیبریدی بر سطوح مختلف: 8نمودار شماره 

3.94
3.96
3.98

4
4.02
4.04

تهدیدات 

-هیبریدی بین
المللی

تهدیدات 

هیبریدی 

ایمنطقه

تهدیدات 

هیبریدی ملی

4.03

3.98

4.02
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سوال فرعی اول: -الف سخ  شده  16تعداد  طبق جدول زیر پا سلي ا صاد  سه  تهدید نظامی در 

د اجتماعی و تهدی 1تهدید همزمان سیاسی،  6نقش ) 2نوت آن همزمان دارای  9تهدید  16است. از 

صادی( می 2 سی تهدید اقت شند.  تق ست از: تعداد، با سلوح تهدیدات نظامی عبارت تهدید  2بندی 

سلي ملی،  سلي منلقه 8نظامی در  سلي بین 15ای و تهدید در  المللی قرار دارد. تعداد تهدید در 

تهدید و ستتلي  7ای المللی و   منلقهباشتتند.  )ستتلي بینتهدید همزمان در دو ستتلي فعال می 9

فشااار از »الملل بیانگر راهبرد تهدید نظامی در ستتتلي بین 15تهدید( وجود  2المللی و ملی بین

شمن در  ال  ا ر اجرا می «بیرون سط د ست که تو شی از ترکیب ا گردد. تهدیدات هیبریدی نا

دوستتلي باشتتند دارای دو نقش و یا انوات تهدیدات استتت. تهدیدهایی که دارای عالمت ستتتاره می

باشتتتند. جدول و نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی نظامی بر ستتتلوح همزمان می

 ای و ملی( ج.ا.ایران است.المللی، منلقهمختلف امنیت )بین
 میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی نظامی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران: 5جدول شماره 

 میانگین کل رجمع کل میزان تأثی نوع تهدید ردیف

1 
-تهدیدهای هیبریدی نظامی بین

 المللی
61.12 3.82 

2 
-تهدیدهای هیبریدی نظامی منطقه

 ای
31.23 3.90 

 3.60 7.2 تهدیدهای هیبریدی نظامی ملی 3

 

 
 میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی نظامی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران: 9نمودار شماره 

3.4
3.6
3.8
4

تهدیدهای 

هیبریدی 

-نظامی بین
المللی

تهدیدهای 

هیبریدی 

-نظامی منطقه
ای

تهدیدهای 

هیبریدی 

نظامی ملی

3.82 3.9
3.6
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سوال فرعی دوم:  -ب سخ  شده  14تعداد  جدول زیر طبقپا سلي ا صاد  سه  سی در  سیا تهدید 

تهدید همزمان  3تهدید همزمان نظامی،  6نقش ) 2نوت آن همزمان دارای  10تهدید  14استتتت. از 

صادی( می 1اجتماعی و  سی تهدید همزمان اقت شند. تق ست با سی عبارت سیا سلوح تهدیدات  بندی 

تهدید در ستتلي  10ای و تهدید در ستتلي منلقه 5تهدید ستتیاستتی در ستتلي ملی،  4از: تعداد، 

عداد بین مان در دو ستتتلي بین 5المللی قرار دارد. ت ید همز هد قهت آفرینی ای   نقشالمللی و منل

توسط  است که «فشار از بیرون»الملل بیانگر راهبرد تهدید سیاسی در سلي بین 10کنند. وجود می

ودار زیر بیانگر میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی گردد. جدول و نمدشتتتمن در  ال  ا تتتر اجرا می

 ای و ملی( ج.ا.ایران است.المللی، منلقهسیاسی بر سلوح مختلف امنیت )بین
 میزان تأثیر انواع تهدیدات هیبریدی سیاسی در سطوح مختلف امنیت :6 جدول شماره

 میانگین کل جمع کل میزان تأثیر نوت تهدید ردیف

1 
یا هدیدهای هیبریدی ستتت ستتتی ت

 المللیبین
38.9 3.89 

2 
یاستتتی  هدیدهای هیبریدی ستتت ت

 ایمنلقه
18.84 3.76 

 4.18 16.70 تهدیدهای هیبریدی سیاسی ملی 3

 

 

 
 میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی سیاسی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران: 10نمودار شماره 

در سه سلي ا صاد شده تهدید اجتماعی  10تعداد  طبق جدول زیر پاسخ سوال فرعی سوم: -ج

 2تهدید نظامی و  1تهدید همزمان سیاسی،  3نقش ) 2نوت آن همزمان دارای  6تهدید  10است. از 

تهدید  8بندی ستتلوح تهدیدات اجتماعی عبارتستتت از: باشتتند.     تقستتی تهدید اقتصتتادی( می

3.5
4

4.5

تهدیدهای 

هیبریدی 

-سیاسی بین
المللی

تهدیدهای 

هیبریدی 

-سیاسی منطقه
ای

تهدیدهای 

هیبریدی 

سیاسی ملی

3.89 3.76
4.18
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لی قرار دارد. تعداد الملتهدید در سلي بین 2ای و تهدید در سلي منلقه 1اجتماعی در سلي ملی، 

تهدید اجتماعی در  8کند. وجود آفرینی میالمللی و ملی نقشتهدید همزمان در دو ستتتلي بین 1

استتت که توستتط دشتتمن در  ال  ا تتر اجرا   «سااازی از درونتهی»ستتلي ملی بیانگر راهبرد 

لف وح مختگردد. جدول و نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی اجتماعی بر ستتتلمی

 ای و ملی( ج.ا.ایران است.المللی، منلقهامنیت )بین

 

 

 
 

 میزان تأثیر انواع تهدیدات هیبریدی اجتماعی در سطوح مختلف امنیت :7 جدول شماره

 میانگین کل جمع کل میزان تأثیر نوع تهدید ردیف

1 
ماعی  یدی اجت های هیبر ید هد ت

 المللیبین
8.56 4.28 

2 
یدی اجت های هیبر ید هد ماعی ت

 ایمنطقه
4.29 4.29 

 4.19 37.68 تهدیدهای هیبریدی اجتماعی ملی 3

 

 
 میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی اجتماعی بر سطوح مختلف امنیت ج.ا.ایران: 11نمودار شماره 

تهدید اقتصادی در سه سلي ا صاد شده  5تعداد  طبق جدول زیرپاسخ سوال فرعی چهارم:  -د

تهدید  1تهدید نظامی و  2تهدید همزمان اجتماعی،  2نقش ) 2دارای  تهدید همزمان 5استتتت. هر 

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

تهدیدهای 

هیبریدی 

-اجتماعی بین
المللی

تهدیدهای 

هیبریدی 

-اجتماعی منطقه
ای

تهدیدهای 

هیبریدی 

اجتماعی ملی

4.28 4.29

4.19
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تهدید اقتصادی در  2بندی سلوح تهدیدات اقتصادی عبارتست از: تعداد، باشند. تقسی سیاسی( می

. ای وجود نداردالمللی قرار دارد، تهدید اقتصادی در سلي منلقهتهدید در سلي بین 4سلي ملی و 

تهدید اقتصادی  4کنند. وجود آفرینی میالمللی و ملی نقشان در دو سلي بینتهدید همزم 2تعداد 

شار از بیرون»الملل بیانگر راهبرد در ستلي بین استت که توستط دشتمن در  ال  ا تر اجرا  «ف

گردد. جدول و نمودار زیر بیانگر میزان تأثیر تهدیدات هیبریدی اقتصتتتادی بر ستتتلوح مختلف می

 ای و ملی( ج.ا.ایران است.نلقهالمللی، مامنیت )بین

 

 

 
 میزان تأثیر انواع تهدیدات هیبریدی اقتصادی در سطوح مختلف امنیت :8 جدول شماره

 میانگین کل جمع کل میزان تأثیر نوع تهدید ردیف

1 
یدی اقتصاااادی  های هیبر ید هد ت

 المللیبین

16.46 4.12 

 4.12 12.35 تهدیدهای هیبریدی اقتصادی ملی 2

 

 
 المللی و ملی ج.ا.ایرانمیزان تأثیر تهدیدات هیبریدی اجتماعی بر امنیت بین: 12ر شماره نمودا

 پیشنهادات

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5

تهدیدهای هیبریدی 

-اقتصادی بین
المللی

تهدیدهای هیبریدی 

اقتصادی ملی

4.12 4.12
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ج.ا.ایران با طیدی وسیعی از تهدیدات نوین و پیچیده مواجه است. به این جهت نیازمند اتخاذ  -1

د، قابلیت اهبرد باینوعی راهبرد امنیتی است که تامین کننده  داکثر منافع و امنیت ملی باشد. این ر

ه با جهت مقابل« نظام چندوجهی»صورت همزمان داشته باشد. درپاسخگویی به تهدیدات متنوت را به

گرایی در عمل که برگرفته از منویات امام گرایی در هدف و واقعنظریه آرمان« تهدیدات چندوجهی»

 گردد.یشنهاد میالعالی( است، به عنوان یک دیدگاه امنیتی جدید پای )مدظلهخامنه

ات مقابله برای عملی های نظامی برایروشگیری از مقابله با تهدیدهای هیبریدی، صتترفا با بهره -2

شورهای و تثبیتی طوالنی مدت  ست که ک صیه کلیدی براین ا صلی دربر ندارد بلکه تو شدت  ا پر

ان، با قستتتاوت که همزمان دشتتتمن «تاثیرمحور و ناهمگون»های مورد تهدید هیبریدی به عملیات

  گیرند؛ با دقت بیشتری توجه نمایند.کار میهها را ببیشتری اینگونه عملیات

های تهدید هیبریدی مهمترین شتتتیوه برگزیده و مورد استتتتداده غرب در نبردها و کشتتتاکش -3

سی سیا امنیتی –سیا ت ای  ائز اهمیخواهد بود و لذا این مه  باید به عنوان نکته در منلقه غرب آ

در ستتاختار ن.م. و بستتیج مردمی و نبرد دفاعی غیرعامل های دفاعی و یا تجدید نظر کلیه طرح در

 .ملحوظ نظر قرار گیرد

صل  -4 ساس ا ست. هزینهایجاد امنیت ک « مندعت -هزینه»بر ا  «تهدید محوری»تر از دفع تهدید ا

د، در این  الت گیرد که موجودیت کشتتتور و نظام در خلر باشتتتزمانی در دستتتتور کار قرار می

شتتود فقط باید بدنبال بازدارندگی و  دظ موقعیت کشتتور بود. رویکرد تهدید ای ایجاد نمیتوستتعه

گردد. چنانچه بازدارندگی شتتتود، بازدارندگی مانع از پیشتتترفت میمحوری به بازدارندگی خت  می

شود این رویکرد تبدیل به جنگ می تور کار باید در دسشود، بنابراین رویکرد تهدیدمحوری نموثر ن

 قرار گیرد.

رد شود رویکباعد ایجاد توسعه می« محوریامنیت»تر از دفع تهدید است. هزینهایجاد امنیت ک  -5

«  افزاییسازی و قدرتافکنی و قدرتقدرت»محور است، به ساز و توانمحوری چون فرصت امنیت

ست به ا تمال خشود، این رویکرد چون توانخت  می ، به شودزیاد تبدیل به جنگ نمییلیمحور ا

همین دلیل این رویکرد نستتبت به رویکرد تهدید محوری دارای اهمیت بیشتتتری استتت و باید در 

 دستور کار قرار گیرد. 
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سازی اقدامات نامشروت خود علیه ایران و از طرفی دیگر دنبال مشروعیتطرف بهدشمن از یک -6

ج.ا.ایران باید پیوندهای اساسی خود را با نونی ایران است، پس زدایی از اعتبار و وجهه قامشروعیت

از  و های آنها را رعایت نمایدای افزایش دهد و مللوبیتای و فرامنلقهبازیگران و کشورهای منلقه

های سیاسی، اقتصادی، نظامی و را در همه  وزه« محوریامنیت»و « محوریقدرت»طرفی رویکرد 

 های موردنظر دنبال نماید.ظرفیتفرهنگی با هدف ارتقاد 

زای داخلی بهترین روش برای مبارزه با استحکام ساخت درونی نظام با تکیه بر قدرت درون -7

 است. « سازی از درون و فشار از بیرونتهی»راهبرد 

کننده و تأمین ملالبات مردمی، تکیه بر تولید ملی و های فلجبهترین روش برای مبارزه با تحری  -8

متی های اقتصاد مقاوسازی و توجه جدی به سیاستقانون اساسی مبنی بر خصوصی 44جرای  اصل ا

 است. 

 جانبه دشمن در ارکاناز بین بردن شکاف راهبردی بین مردم با مسئولین و مبارزه با ندوذ همه -9

 گردد.نظام، باعد تقویت امنیت و ثبات داخلی می

و ممانعت از اجرای مسابقه تسلیحاتی باعد ایجاد ثبات و از مقابله با طرح خاورمیانه بزرگ  -10

 گردد.بین رفتن خالد قدرت در منلقه غرب آسیا می
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