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 چکیده

شد، وجود ظرفیت                           چه که م ولد  امنیت تلقی می پس از جنگ دوم جهانی، آن
باالی نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند 

دادند. امروزه                                                       که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به ب عد نظامی تقلیل نمی
توجهی را دارا هستند و ات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل موضوع

توجه پژوهشگران قرار توجهی مورد شکل قابل  های اخیر به در طول سال
اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری  گرفته

ب متکثر امنیتی میسر جانبه بر جوانبه امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه 
های امنیتی ترین چالش رو هدف این پژوهش، پردازش مهم شود. از همینمی

چنین روش تحقیق در  است. هم 12روی جمهوری اسالمی ایران در قرن پیش
             تحلیلی  مکتب -پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی

ها و نحوه ه ارزیابی این چالشکپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق ب
های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته

های امنیتی در ابعاد مختلف اسالمی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش

                                                                                                    
 (sh.sadeghi1971@gmail.com) . استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه)نویسنده مسئول(2
 (masoudnadery@yahoo.com) الملل دانشگاه رازی کرمانشاه. کارشناسی ارشد روابط بین1
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ها،  که حل آن است محیطی مواجه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست
 مردان و سیاستگذاران است. جلی توسط دولتنیازمند راهکارهای عا

های امنیتی، قرن جمهوری اسالمی ایران، مکتب کپنهاگ، چالش :ها دواژهیکل
12 
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 مقدمه

های اندیشمندان سیاسی ی تعریفی جامع از امنیت همواره از دغدغه ارائه
تواند موضوعات سبب ابهام در خود کلمه، می شود. امنیت بهمحسوب می

مانند تمامی کشورها، امنیت از را در بر گیرد. در کشور ایران نیز به گوناگونی
های شود که حوزههمین خاطر گفته می ابعاد گوناگونی تشکیل شده است. به

پردازان معتقدند که تهدید تهدید بسیار گوناگون خواهند بود. بسیاری از نظریه
امنیت مساوی است با  ای با هم دارند؛ بدین معنا کهو امنیت رابطه دو سویه

گیرد. اما اگر بخواهیم فقدان تهدید و خود تهدید در شرایط عدم امنیت شکل می
کشورها را در این حوزه مورد بحث قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که تامین 

ها ترین وظایف دولتامنیت هر کشور در بعد داخلی و خارجی، از اصلی
دنبال  منظور تامین منافع ملی به شوری بهگردد و بدون شک هر کمحسوب می
های متعددی که برای ی امنیت برای خود است. وجود ویژگی باالترین درجه
بر چند وجهی بودن  افزاید. عالوهی پیچیدگی آن می شود بر گسترهامنیت ذکر می

ها و امنیت و نسبی بودن این مفهوم، باید توجه داشت که معنای امنیت در زمان
یک و   ای گوناگون متفاوت است. شاید روزی کشور عراق دشمن درجههمکان
ترین تهدید علیه منافع وجودی جمهوری اسالمی ایران قلمداد شود؛ اما  بزرگ

چند سال بعد عراق، عنوان کشور دوست و همسایه را یدک بکشد. همین 
. شود که نتوان تنها از یک نوع تهدید صحبت کردها منجر به آن میپیچیدگی

شدن که عصر تغییر و  چنین با توجه به تغییرات متنوع در عصر جهانی هم
باشد؛ این امکان وجود دارد که موارد و موضوعاتی که امروزه دگرگونی می

ی موارد ای نه چندان دور، در حوزهشوند در آیندهامری عادی و طبیعی تلقی می
ها برای  خت دقیق آنامنیتی وارد شوند و گسست امنیتی تلقی گردند، که شنا

حال، تا اواخر  المللی بسیار دشوار است. با این دستیابی به اهداف ملی و بین
شمار  موضوعات )سخت/ سنتی( نظامی کانون مباحث امنیتی به 2495ی  دهه
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گرایانه به امنیت حاکم بود و امنیت در  عبارتی نگرش تقلیل رفت؛ به می
از جنگ و در چارچوب امنیت های نظامی و برقراری صلح پس  توانایی

ای جهانی سرزمینی از تجاوز خارجی، حفظ استقالل ملی یا امنیت از جنگ هسته
گیر پس از جنگ سرد، در تغییر محیط امنیتی  شد. تحوالت چشمجستجو می

ای  ای که تهدیدات، تعریف و مصادیق تازه گونه سزایی داشته است. به تاثیر به
شدت  ویژه تهدید ناشی از رقابت دو ابرقدرت ـ به هاند و نگرش سنتی ـ ب یافته

مورد چالش واقع شده است. البته این به آن معنا نیست که جهان نسبت به دوره 
تر گشته است؛ چرا که هنوز هم کاربرد زور از سوی  تر و مطمئن جنگ سرد، امن

ها برای رسیدن به اهدافشان وجود دارد. افزون بر آن، طیف جدیدی از  دولت
همین  ؛ به(092: 2092)تریف و دیگران،  تهدیدات غیر نظامی نیز پدید آمده است

جهت پژوهشگران در این پژوهش، مکتب امنیتی کپنهاگ را در پاسخگویی به 
 نمایند. نیاز اصلی پژوهش مناسب ارزیابی می

در همین راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است: وجوه مهم امنیتی 
نظر  اند؟ فرضیه حاضر عبارت است از: چنین بهویکم کدام قرن بیست ایران در

دلیل پیچیدگی در جهان معاصر، جمهوری اسالمی ایران در ابعاد  رسد که بهمی
محیطی با تهدیدات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و زیست 
چه که به  آن باشد. امامتنوعی مواجه است که ناشی از تکثر در ابعاد امنیت می

 های چالش ترین اساسی ای ازدسته بخشد شناساییپژوهش حاضر ضرورت می
 هاچالش این نقش بررسی سپس و 12 قرن در ایران اسالمی جمهوری روی پیش
موجود،  اطالعات و تحلیل تجزیه  با بتوان باشد، تا می ایران کشور     مل ی امنیت بر
 .برد پی     مل ی امنیت بر آن تأثیرگذاری نحوه ها و آن روزافزون اهمیت چرایی به

شناسانه در مکتب کپنهاگ، این پژوهش از نوعی از حیث رویکرد روش
جوید های تحلیلی سود میگرایانه و در چارچوب آمار و دادهشناسی اثبات روش

چنین پژوهشگران سعی  رساند. همکه به غنای بحث و علمی شدن آن یاری می
های ای، مقاالت دسته اول و دادهجویی از منابع کتابخانهبر آن دارند که با بهره
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ها پیگیری نمایند. در همین راستا متقن، روش منسجمی را در گردآوری داده
سعی بر آن است تا در چند گفتار به نتایج الزم دست یابیم: ابتدا چارچوب 

های متنوع امنیت جمهوری اسالمی ایران بر اساس مکتب نظری، سپس شاخه
 نهاگ و در نهایت سخن پایانی.کپ

 چارچوب نظری

های انسانی است. این کشش با ها و انگیزهترین کشش جستجوی امنیت از مهم
جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از 

ها در پی برآوردن نیازهای زیستی با های انسان است. انسانترین میلاساسی
)روشندل، دهندشوند و تشکیل جامعه میات گوناگون مییکدیگر وارد مناسب

 اطمینان و ترس، آسودگی و تشویش عدم معنی به لغت در . امنیت(0: 2041
 و خطرات بودن از مصون و دور را امنیت توانمی دیگر سوی خاطر است. از

 نابودی خطر را با جامعه یا و فرد یک اساسی هنجارهای و منافع که تهدیداتی

عینی،  لحاظ از امنیت معیار»2ولفرز آرنولد نظر کنند، دانست. ازمی مواجه
 از ترس ذهنی، نبود لحاظ از و است اکتسابی هایارزش در قبال تهدید فقدان

: 2045)یزدانی؛ خدابنده، «گرفت خواهند قرار هجوم ها موردارزش این کهاین

: 2045)ویلیامز، قدرت استقلمرو استراتژی و طور سنتی  . امنیت به(260-269

است. مفهوم امنیت ملی « امنیت ملی»جا لیکن مفهوم اصلی برای ما در این (.20
چنان توسعه الملل، هماش در ادبیات روابط بینرغم قدمت و کاربرد فزاینده به

)تاجیک، برانگیز و متباین و متناقض است                                  نیافته، مبهم، نارسا، ماهیتا  جدال

-جا محققین برای تبیین امنیت ملی پذیرفته چارچوبی که در ایناما  (.03: 2092

 اند مکتب کپنهاگ است.

                                                                                                    
1. Arnold Wolfers 
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کپنهاگ، مکتبی است در راستای توجه وسیع به موضوع امنیت با    
، که در این میان 0و باری بوزان 1، اولی ویور2چون مک سوئینی اندیشمندانی هم

از سایرین شناخته « راسها و همردم، دولت»بوزان با کتاب معروف خود یعنی 
باشد. مکتب کپنهاگ چارچوبی است که بیل مک سوئینی بر آثار و تر میشده

کار برده است. این  نقطه نظرات باری بوزان، اولی ویور و دوویلد و دیگران به
                                                  که کامال  بر مطالعات امنیتی استوار گشته، جزو اولین مکتب با توجه به این

گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات ستای پایههایی است که در رارهیافت
 (. 995: 2096)ابراهیمی، باشدامنیتی می

 برخی از با تالش 2490 سال در کپنهاگ، که بوزان، مکتب گفته مطابق 

 شکل گرفت، درصدد ویور اولی و بوزان باری چون الملل همبین امنیت محققان

غیر  مسائل دامنه گسترش با و بردارد عادی مسائل از دوش را امنیتی بود، بار
 از نظامیان و سوءاستفاده دولت عادی، مانع کلی طور به و اجتماعی -سیاسی

 طی، منابع، محیانرژ به مربوط لیمسا .(Bigo, 2002, 63)شود  ویژه موقعیت
 تیامن به مربوط لئمسا همتراز اکنون ایدر و فضا از استفاده و تیست، جمعیز

 کار دستور بهی سنت طور هب که اندشدهی نیسرزم رقابت وی دئولوژی، اینظام
  (.Moller, 2000, 17)دادندیم شکل کیپلماتید
های های همیشگی امنیت که همان مؤلفهباری بوزان نیز با تغییر در مؤلفه   

دهد های نرم لیبرالی است شکلی از امنیت را ارائه میها و مؤلفهسخت رئالیست
پذیرد و معتقد به بازیگری عوامل سایر متغیرها را نمیکه به حاشیه راندن 

گانه  های انسانی را عوامل پنججمع»گانه است. بوزان در نهایت معتقد است:  پنج
دهد و نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تحت تأثیر قرار می

                                                                                                    
1. Bill Mc Sweeney 
2. Ole Waver 
3. Barry Buzan 
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 . (24: 2093)ربیعی، «قابله کردبا هر نوع تهدید )نظامی، سیاسی و جز آن( باید م
 :از اندعبارت گکپنها مکتب اساسی محورهایطور کلی به

 ؛ذهنیابین مفهومی عنوان هب امنیت شدن مطرح ـ2

 امنیت؛ مرجع عنوان به دولت ـ1
 موضوعات؛ ساختن امنیتی غیر و امنیتی ـ0

 (.2090:206)عبداهلل خانی،  امنیت ثقل مرکز عنوان به ملی امنیت ـ9
 گانه آن.موسع بودن امنیت و ابعاد پنج ـ0

رو است که  عنوان چارچوب این پژوهش از آندلیل انتخاب مکتب کپنهاگ به
سازد تا ای را فراهم میواسطه دید امنیتی خود به مسائل، زمینه این مکتب به

چنین باید توجه داشت  های متعدد امنیتی را در آن به بحث نشست. همگفتمان
شدن، متعاقب پیچیدگی در تهدیدات، سطوح گوناگون امنیت  جهانیکه در عصر 

نظر محققین این مکتب توانایی پوشش این سطوح  نیز پیچیده گردیده و به
 باشد.خوبی دارا میرا به گوناگون

 امنیت نظامی .7

عقیده بوزان تهدیدات نظامی هنوز هم در تفکر امنیتی دارای برتری نظری  به
المللی با ساختار آنارشی همراه است، اهمیت  که سیاست بین زمانی هستند و تا
خصوص برای کشورهای  ها تداوم خواهد داشت؛ اما در عمل و به حیاتی آن

ها در مقابله با تهدید سایر  یافته نظام موجود، میزان اهمیت آن  بسیار توسعه
 .(209-204: 2039)بوزان، ها در حال کاهش است جنبه

سو مبنای  ( از یک2959روی خود )ان نیز در افق پیشجمهوری اسالمی ایر
محور اتخاذ کرده و از سوی دیگر با عطف به ماهیت نظام، از زمان توسعه

ها مواجه بوده است؛ از پیروزی انقالب اسالمی با تهدیداتی از ناحیه ابرقدرت
های ایران در مسیر دست  ی اخیر، پیشرفت جمله جنگ تحمیلی و در دهه

مثابه حامی تروریسم  ای، مطرح کردن ایران بهآمیز هستهه انرژی صلحیازیدن ب
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-هایی برای به تهدید انداختن امنیت کشور بوده است؛ بهو غیره، همواره بهانه

ویکم مورد  ی قرن بیست  ای که کشورهای عراق و افغانستان در آستانهگونه
پیمانانش با ترسیم                                                     ا شغال واقع شده و در پیرامون ایران، دولت آمریکا و هم

های نظامی در طلب از ایران به استقرار پایگاهای تهدیدآمیز و خشونتچهره
الشعاع قرار                               و عمال  امنیت مل ی ایران را تحت کشورهای همسایه پرداخته

تنها در ایران بلکه در تمامی جهان  نه (.69: 2045)افتخاری و همکاران، اند ه داد
کند؛ اما تهدیدات نظامی جدید ورها را تهدید میتهدیدات نظامی همواره کش
های تروریستی در کنار معنا که گروهاند. بدینماهیتی تروریستی پیدا کرده

-دهند که نمیگری نامتقارن را پرورش میهای کالسیک، نوعی از نظامیجنگ

 توان هیچ زمان و مکان و یا استراتژی خاصی برای آنها قائل بود.

 2تروریستی های. گروه7ـ7

 اصطالح در باشد؛می کشیغافل و ناگهانی افکنی، کشتن دهشت معنی به ترور
 به شهروندان، حکومت رساندن ترساندن، آسیب برای تهدید یا عملکرد هرگونه

 ویلکینسون پل نام به اندیشمندی .شودمی گفته سیاسی هایشخصیت یا
افراطی،  خشونت طریق از هدف به رسیدن حلراه را تروریسم

 هایویژگی ترین مهم از برخی . (Wilkinson,1978, 51-56)داند می
 :نمود بیان ذیل صورت به توانمی را تروریسم

 و وحشت؛ ترس ایجاد ـ2
 قرار آن خطر معرض در همه که معنا بدین، ترور ی کورکورانه طبیعت ـ1

 ندارد؛ زن یا مرد، خاصی شخص و گرفت خواهند

 ترور؛ بودن پنهان و بودن غافلگیرکننده ـ0

                                                                                                    
1. Terrorist Groups 
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 سیاسی؛ اهداف بودن دارا ـ9
 سازمان یافتگی؛ـ  0
 خشونت؛ـ 6
 (.10-90: 2045)حاتمی، مشارکت کمـ 3

های تروریستی از قبیل صورت بارزی در گروه توان بههای نام برده را میویژگی
های تندروی تکفیری  القاعده، داعش، طالبان، پ، ک، ک و غیره دید.گروه

ی اسالمی پرورانند که بتوانند به یک خالفت گستردهروزی را در سر میآرزوی 
دست پیدا کنند، که در آن هیچ جایی برای شیعیان وجود نداشته باشد. چرا که 

همین دلیل هم هست  پندارند و بهها شیعیان را دشمن اصلی خود میاین گروه
« 2داعش»های روریستقدر شیعه برای مبارزه با ت اهلل سیستانی مرجع عالیآیت

 اعالم جهاد کرد.
دهند؛ اما درصد جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل می 45ها امروزه سنی

باشند با پشتیبانی ایران که بیشترین جمعیت شیعیان که از نظر تعداد کمتر می
چنین داشتن منابعی از قبیل نفت و اتکای این مناطق به  آن شیعه هستند و هم

اند قدرت بیشتری کسب کنند؛ پس محور قدرت ایران وانستهدرآمدهای نفتی ت
های ویژه با انقالب اسالمی ایران و تشکیل نظام دینی جدید گروه باشد که بهمی

خصوص آمریکا قرار گرفتند؛  چون غرب و به تکفیری در کنار مخالفان ایران هم
کمی را برای ها، جای ها به این گروهرغم برخی کمک این در حالی بود که به

نامه آمریکا )هفتهنظر خود قرار داده بودندهای تکفیری در جغرافیای مدگروه

خصوص گروهک  های تروریستی )به. اکنون گروه(9-4: 2040پژوهی افق، 
طور گسترده در کشورهای عراق و سوریه به فعالیت  تروریستی داعش( به

باشند، این در بشار اسد میدنبال از بین بردن قدرت  اند. در سوریه بهپرداخته

                                                                                                    
1. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) 
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سو با ایران، رژیم بشار اسد را قانونی و مشروع  صورتی است که شیعیان هم
کنند، لذا در این وضعیت سوریه محلی برای تجمع  دانند و از آن دفاع میمی

ها، این روزها حدود جهادگران و شبیه به افغانستان شده است. طبق گزارش
های ریه مشغول کشتار هستند و  این گروههزار تروریست خارجی در سو21

باشند دنبال گسترش مرزهای خالفت خود و تحقق رویای خود می تروریستی به
اند که در این میان حمایت و همین جهت از سوریه به عراق نقل مکان کرده و به

چنین  ویژه آمریکا و هم های برخی مخالفان شیعیان از قبیل غرب، بهکمک
های باشد. برای مثال عربستان گروهی برای تقویت آنان میعربستان، عامل

ها را  را از نظر مالی و نظامی تقویت و آن« پاکستان 2القاعده»و « النصرجبهه »
-عنوان مرکز قدرت شیعیان، می به سوریه اعزام کرد. این مسائل برای ایران، به

: 2040، پژوهی افق نامه آمریکاهفته)تواند خطرات زیادی را در پی داشته باشد
29- 25.) 

باشد، های تروریستی دیگری که خطر آن متوجه امنیت ایران میاز گروهک
توسط  2439ک اشاره کرد که در سال .ک.توان به گروهک تروریستی پمی

ی مارکسیسم و عبداهلل اوجالن شکل گرفت و دارای تفکرات جدایی طلبانه
یل کردستان بزرگ و سوسیالیست از لنینیسم بود، هدف سیاسی این گروه تشک

کردهای شمال عراق، جنوب ترکیه، شمال شرقی سوریه و شمال غربی ایران 
های گیرد. شیوهطلب قرار می های جداییسازمان است و در زیر مجموعه

ربایی، ی غافلگیرانه، خرابکاری و شورش، آدممبارزاتی این گروه کمین و حمله
لیه دولت ترکیه است که هرگونه اقداماتی در ترور، اعتراض و تظاهرات ع

-میمناطق نام برده از سوی این گروه منجر به تهدیدپذیر کردن امنیت ایران 

توان به گروهک تروریستی پژاک چنین می . هم(2094:239)دالورپورمقدم، شود

                                                                                                    
1. Al- Qaeda 
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امن نموده است، گروهک  اشاره کرد که مرزهای شمال غرب ایران را نا
وجود آمد  و تحت تاثیر گروهک پ.ک.ک  به 1550در سال تروریستی پژاک 

های گذشته مبارزات نظامی زیادی را علیه رژیم و تنها سازمانی است که در سده
باشد و با کرده است. این گروهک در شمال عراق میایران سازماندهی 

های شدید با اعالم دارد. گر چه از این درگیری های کرد منطقه رابطهحکومت
از دیگر  (Temanotat, 2013, 1-2).کاسته شد 1522بس در سال  تشآ

ها توسط مخالفان توان به کارگیری آنهای تروریستی میتهدیدات گروهک
آوری جمهوری اسالمی را بیان کرد. برای مثال یکی از تدابیر آمریکا برای جمع

بی است. های داخلی و ضد انقالگیری از گروهکاطالعات از محیط داخلی، بهره
مثال افزایش فشار دولت عراق به اردوگاه اشرف که واشنگتن در پی تاسیس 

ی امنیتی ایران، مانند اردن، مصر، یمن ها در دومین حلقهمقر جدیدی برای آن
های مختلف توان به ادعاهای دروغین گروهکچنین می باشد. همیا امارات می

 سیسات نظامی اشاره نمودای ایران در جهت تای هستهدر خصوص برنامه
 (.44-42: 2094)دالورپورمقدم، 

 امنیت سیاسی. 2

ها و                                                                  تهدیدات سیاسی به مشروعیت داخلی واحد سیاسی که عمدتا  به ایدئولوژی
ی دولت و شناسایی دولت کننده  های سازنده و موضوعات تعریف دیگر اندیشه

تهدیدهای خارجی گردد.  از سوی جهان خارج و مشروعیت خارجی، باز می
یعنی  -توانند مشروعیت ایدئولوژیک                                    لزوما  متوجه حاکمیت نیستند؛ بلکه می

 (.115: 2096)بوزان و همکاران،  را نشانه روند ستون داخلی آن
 سازمانی ثبات از است عبارت ایران اسالمی جمهوری     مل ی              سیاسی  امنیت      ب عد   

 و دولت به بخش روعیتمش ایدئولوژی و حکومتی ساختاری کشور، نظام و
است.  مختلفی سطوح و وجوه دارای سیاسی رو امنیت آن. از این حکومتی نظام
 ملت و دولت ی میان  رابطه به ناظر         سطح مل ی در آن جوانب و وجوه از بعضی
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 حکومت، موجب مردم از رضایت سلب اثر در که عاملی هر است. بنابراین

 چنین وجود رود. هممی شمار به امنیتی شود، تهدید ملت و دولت بین شکاف

 سیاسی امنیت فقدان بیانگر نیز سیاسی نهادهای و ساختارها علیه تهدیدات

 به مربوط و معطوف المللیبین سطح در سیاسی امنیت از است. وجوه دیگری

 از اعم المللیبین سطح در طور کلیالمللی است. بهبین تعامالت و روابط

 نظم و غالب سیاسی رایج، ایدئولوژی سیاسی نظام متغیر سهجهانی،  و ایمنطقه

کند  تهدید ایران را سیاسی امنیت تواندالملل میبین نظام بر حاکم سیاسی
البته در میان تهدیدات نوظهور در نظام جمهوری  (.26: 2041)ابوالفتحی، نوری، 
تروریسم سایبری میان آورد؛  توان از دو نوع تهدید صحبت بهاسالمی ایران، می

و موضوع حقوق بشر. مکانیزم عمل تروریسم سایبری با وارد آوردن خسارات 
یابد. اما وجه امنیتی حقوق بشر و چنین سرقت اطالعات معنا می سیستمی و هم

خاطر است که موجبات فشار  گنجاندن آن در تهدیدات امنیتی سیاسی، بدین
 المللی را فراهم آورده است.ینسیاسی بر ساختارهای حکومتی کشور از منظر ب

  2. تروریسم سایبری7ـ2

های اخیر  روی دولت در سال های مهم پیشتروریسم سایبری یکی از چالش
ای در حفظ امنیت کشور های رایانههمین جهت امنیت سیستم بوده است، به

باشد، بسیار اهمیت دارد. باتوجه به اینکه مرجع امنیت، دولت و حاکمیت می
                                                             هایی تروریسم سایبری هم دستیابی به برخی اطالعات  دولت و حاکمیت هدف ن

معنای ترساندن و تهدید  باشد. ترور بهها و زیربناهای آن میو اختالل در ساخت
باشد، تروریسم سایبری نیز چنین هدفی را در فضای مجازی و ایجاد ترس می

بیان شد. سایبر « 1کالین باری»از سوی  2495بار در  کند و اولیندنبال می

                                                                                                    
1. Cyber Terrorism 
2 . Colin Bari 
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دنبال تغییرات اساسی  تروریسم با استفاده از تغییرات در فضای مجازی به
 ,Gordon& ford).باشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دنیای واقعی می

باشد که با استفاده از المللی میاین مهم دارای ابعاد داخلی و بین (8 ,2003
ناپذیری بر  های برگشتسیبردن آدنبال نابودسازی و وارد ک اینترنت به

ونقل  های دولتی، انرژی، حملساختارهای زیربنایی یک جامعه، مانند فعالیت
ها را دچار های اقتصادی، اطالعاتی، ارتباطی دولتباشد و پیکره و ستونمی

  (.3: 2034حسینی، ) اختالل کند
، تجهیزات حدومرز بودن، پرسرعت بودن هایی چون بیسایبر تروریسم ویژگی

باشد که باعث شده است بسیاری از زیاد و ارزان و دسترسی فوری را دارا می
بزهکاران را به فضای ترور و سایبر بکشاند. بنابراین سایبر تروریسم با توجه به 

باشد؛ های حاوی اطالعات میها و شبکهمعنای حمله و تهدید علیه رایانه اینکه به
باشند. این امر در جهت در دولت و اتباع آن می در پی اهدافی چون ایجاد ترس

ی کنونی، شرایط شود. در عرصهدستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی اعمال می
گیری هرگونه فضای ناامنی، مناسبات امنیت کامل و پایدار، در مقابل شکل

چنین باید توجه داشت که  ها را با هم آمیخته است. همداخلی و خارجی دولت
های فشار بر کشورهای مخالف با خود را، در دسترس دارد که غرب، زمینهجهان 
ترین . رایج(22-20: 2045)ایزدی، ها تروریسم سایبری است ترین آن از مهم
ای، های رایانههای سایبر تروریسم عبارتند از: هک کردن، شیوع ویروسروش

                                این تهدید که معموال  در شکلی کالن  باشد.دزدی و یا تخریب اطالعات و... می
گرفته از مخاصمات   های سیاسی و نشأت گیرد در برخی موارد با ریشه صورت می

های امنیتی و حفاظتی و  گذاری خود را سیستم المللی ایجاد شده و هدف بین
نوعی  دهد و به بندی حفاظتی قرار می های دارای طبقه ها و تکنولوژی دستگاه

یری از تولید و پیشرفت ساختارهای تکنولوژیکی یا ضربه به مراکز دنبال جلوگ به
آفرین علیه امنیت  رو محیط تهدید حساس و دارای اهمیت امنیتی است و از این

. برای جهان واقعی ترسیم کرد ی توان فقط در محدوده ملی کشورها را دیگر نمی
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کاری مثال در جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، آمریکا از طریق دست
های گاز آن کشور شد و یا در افزارهای کنترل گاز روسیه منجر به انفجار لوله نرم

های صنعتی جنگ آلمان با بریتانیا و آمریکا، آمریکا به فلج کردن زیرساخت
از موارد دیگر  .(Lewis ,2002, 3) آلمان از طریق تروریسم سایبری پرداخت

باشد که در برخورد یک ین میدر تروریسم سایبری، اقدام آمریکا علیه چ
باعث اقدام  1552چین در  هواپیمایی جاسوسی آمریکا و یک هواپیمای جنگنده
 های هکر آمریکایی به نامبه حمالت سایبری توسط دو طرف شد که گروه

«pizon box»  چین را مخدوش کردند وب سایت 255بیش از.( 

Prichard& E. Macdonald, 2004, 4)  
ن از دیگر اقدامات آمریکا، تصویب قانون قربانیان سانسور در ایران، توامی    
و 2میلیون دالر و هدف شکستن فضای فیلترینگ 00با مبلغ  1554 سال در را

رسانی در ایران را بیان نمود. از موارد دیگر اقدامات  گسترش فضای اطالع
و  آمریکا در خصوص تهدیدات سایبری در زمان ریاست جمهوری جرج بوش

های ی بانکچون تخلیه هایی همی ایران پراکسی است که ماموریتایجاد شبکه
های نظاماطالعاتی کشور، شکستن فیلترینگ، ایجاد محیطی امن برای پیاده

حمالت سایبری به ایران،  (.90-60: 2094)دالورپورمقدم، ناتوی فرهنگی بود
کند. در این زمینه ما های صنعتی و دولتی ما را تهدید میکماکان زیرساخت

-ایم که هر کدام اهداف خاص خود را دارا بودهشاهد هجوم چندین ویروس بوده

مورد شناسایی قرار گرفت که   STUXNETویروس 1525اند. در ژوئیه 
عنوان  ای نطنز را بهبسیاری بر این عقیده بودند که این ویروس تاسیسات هسته

در  1522نیز در آوریل  STARSهدف خرابکاری خود برگزیده بود. ویروس 
های دولتی و حمله به را تخریب زیرساخت ایران شناسایی شد که هدف آن

                                                                                                    
1. Filtering Space 
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های جدید حاکی از آن است که چنین گزارش دانستند؛ همهای دولت میسیستم
باشد. حال باید در ایران می دنبال اعمال خرابکارانه نیز به  FLAMEویروس

توجه داشت که هزینه مقابله با حمالت سایبری بسیار باالست و گفته شده ایران 
 های سایبری خود نموده است.یک ملیارد دالر صرف تقویت زیرساخت

که  455توان به صنایع هوایی اسرائیل اشاره کرد. پهبهاد هرمس چنین می هم
ا طراحی کرده و با سرعت زیاد تا مسافت است ر 905ی هرمس نوع پیشرفته

ی کیلومتر توانایی پرواز دارد که مقامات اصلی صهیونیست مشخصه 9055
های جاسوسی در عمق اصلی این هواپیما را کم کردن ریسک انجام عملیات

آوری ترین مزیت این هواپیما برای جمع دانند که مهماستراتژیک خاک ایران می
لی ایران است. از نوع دیگر این اقدامات به کارگیری اطالعات از محیط داخ

توسط صنایع رافائل است که قابلیت  2های جاسوس معروف به پروتکتورربات
برداری، دید شبانه و ضبط صدا را دارند که یکی از رخنه در کشور و عکس

های احتمالی نبرد جاسوسی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران، پازل
باشد. از دیگر فارس، دریای عمان و خزر میها در خلیجده از این رباتاستفا

نام برد که « دارپا»نام  به 1های پنتاگون توان از طرحطرات متوجه ایران میخ
)دالورپورمقدم، ممکن است این خطرات به امنیت ایران آسیبی جدی وارد نمایند

موفقیت در مقابله با این  ، عدمهای اقتصادی بر هزینه . عالوه(224-215: 2094
تواند اطالعات کشور را در دست سایر کشورها قرار دهد و بدافزارها می

 ناپذیر بر کشور وارد سازد.لطمات امنیتی جبران

 . حقوق بشر2ـ2

دسته از حقوق مخصوص انسان است که فارغ از  حقوق بشر شامل آن

                                                                                                    
1. Robot spy protector 
2. Pentagon 
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شأن و کرامت  خصوصیاتی مثل رنگ پوست، نژاد، قومیت و غیره برای حفظ
صرف انسان بودن واجد آن  انسان و حمایت از او مورد احترام بوده و انسان به

که  چه که حائز اهمیت خواهد بود وجود چند موضوع است: ابتدا آن است. آن
اند و خود گرفته المللی بهشدت وجهه بین روندهایی از قبیل حقوق بشر، امروزه به

الملل این روندها ز قبیل سازمان ملل یا عفو بینهایی ا با توجه به وجود سازمان
                                                                     با جدیت و دقت بیشتری پیگیری خواهد شد. ثانیا  حقوق بشر در جهان امروز، 

معنا که امکان مداخله در کشورها حتی  خود گرفته؛ بدین شکلی سیاسی به
                                                               صورت نظامی و تحت عنوان مداخالت بشردوستانه فراهم شده است. ثالثا   به

بتنی بر عدم لحاظ حقوقی امکان طرح ادعای م اقض این روند بهکشورهای ن
-منشور سازمان ملل( را برای خود نمی 3بند  1)ماده دخالت در امور داخلی

 توانند قائل باشند.
-باشند که توانستهها بر این اعتقادند که از جمله اولین کشورهایی میآمریکایی

ادبیات سیاسی خود گسترش دهند. های مربوط به حقوق بشر را در اند ضرورت
ای سازماندهی شده است که بر اساس آن گونه سازان آمریکایی بهادبیات تصمیم

هایی از جمله دموکراسی و حقوق تعارض امریکا و ایران در چارچوب مولفه
بشر مفهوم یابد. در بین رهبران آمریکایی، کادر وزارت امور خارجه حساسیت 

اند. از دیدگاه وق بشر و دموکراسی به نمایش گذاشتهبیشتری را نسبت به حق
دموکراسی( منجر به پایان  -تر لیبرالعبارت صحیحاین افراد، دموکراسی )یا به

شود. بنابراین برای مبارزه با تروریسم، آنان موضوعاتی از جمله تروریسم می
مین در ه (.219: 2094)محمدی، قرار دادنددموکراسی را در دستور کار خود 

گیرانه و راستا، پارادوکس حقوق بشری آمریکا در ارتباط با رفتار سخت
شود. ایران چون ساختار خوبی ظاهر می اقدامات تحریم و تهدید آن علیه ایران به

پذیرد، مورد فشار شدید المللی پس از جنگ سرد را نمیای و بیننظم منطقه
ی مختلف سیاسی و اقتصادی ها و فشارهاگیرد. اعمال تحریمآمریکا قرار می

گرایانه و جانبه ای در راستای تحقق سیاست یکویژه در زمینه انرژی هسته به



 787... یراندولت در ا یتابعاد امن یلتحل

 

برد دموکراسی توسط ابزاری شعار گسترش دموکراسی، حقوق بشر و پیش
)سیمبر، نه حقوقی در منطقه خاورمیانه استآمریکا، دارای کارکرد سیاسی و 

 ی اتحادیه و ایران مناسبات در ل توجهقاب مسائل چنین از هم (.202: 2094
 این در بحث شروع در اروپا و کوشش باشدمی بشر حقوق مسأله اروپا نیز

 اعمال اروپا ی اتحادیه بشری، هدف حقوق مباحث است. در توجه قابل زمینه

است. بنابراین،  قانون بوده حاکمیت به بخشیدن ارتقا برای ایران دولت بر فشار
 وادار بشر زمینه حقوق در ملل سازمان روندهای با همکاری به را اروپا، تهران

  .(Tzogopoulos, 2004, 49-50) است کرده

 در رابطه با ایران دو شکل متفاوت از وضعیت حقوق بشری را شاهد هستیم: 
طرف کشورهای غربی و در رأس آنان ایاالت متحده مدعی وضعیت اول: از یک

مختلف ناقض حقوق بشر بوده و بارها این مسأله آن هستند که ایران در سطوح 
اند. در اند و از آن ابراز نگرانی کردهرا از طرق گوناگون به ایران یادآور شده

گیرد و در صورت ناسازگاری قرار می« متهم»این حالت ایران در وضعیت 
سیاسی با غرب امکان ارجاع پرونده ایران به مراجع مربوطه و حتی شورای 

ای شاهد آن چه که در پرونده هسته ور از ذهن نخواهد بود و شبیه آنامنیت د
 ی حقوق بشر قابلیت تکرار را خواهد داشت. بار در مسألهبودیم، این

ای و متعاقب آن فشار بر چه که بر اثر پرونده هسته وضعیت دوم: در تمام آن  
بشر به چشم  ها شاهد بودیم نوعی از نقض حقوقچنین اعمال تحریم تهران و هم

های شورای امنیت بر علیه ایران روشن خورد. با نگاهی گذرا به قطعنامهمی
امنیتی شده و در نتیجه  ـ شود که کشور ایران قربانی نوعی فضاسازی سیاسی می

چون  از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم گشته است. موانع مختلفی هم
های ایرانی، ممانعت از ز کشتیهای شدید اها، بازرسیمسدود شدن دارایی

قرار « شاکی»های فنی و آموزشی و .... که ایران را در وضعیت فروش یا کمک
چون حق توسعه،  دهد. در این وضعیت کشور ایران از حقوق اولیه خود هممی

حق فناوری و آموزش، حق پیشرفت اقتصادی و یا حق بر تردد آزادانه منع شده 
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 است.

 اقتصادی امنیت .1

در  .زده است برانگیز و سیاست  اندازه مناقشه ی امنیت اقتصادی در کل بیاندیشه
جمله  از ؛داری نفس این مفهوم آکنده از تناقض و پیچیدگی است نظام سرمایه

کنند؛  اینکه در هر بازاری فرض بر این است که بازیگران احساس ناامنی می
ی امنیت اندیشه .نخواهد دادهای خود را بروز  اگر چنین نباشد بازار قابلیت

شدت سیاسی و الینحلی جای دارد که در  درستی در دل مباحثات به اقتصادی به
ساختار سیاسی  یالمللی بر سر سرشت رابطه چارچوب اقتصاد سیاسی بین

  (.202: 2096)بوزان و همکاران،  اختار اقتصادی بازار درگرفته استآنارشی و س
مواجه است.  ساختاری و کارگزاری از تهدیدات دسته با هر دو اسالمی جمهوری

 سوی از اقتصادی های انقالب اسالمی، تحریم پیروزی بدو از        تقریبا  طرف یک از

 اقتصادی مجازات و تحریم .است شده اعمال اسالمی جمهوری علیه آمریکا

 این اقدامات گویای ی نمونه «داماتو»به  موسوم طرح چارچوب در ایران

 بر مبنی جهانی داری اقتصادی سرمایه نظام و ساختار دیگر طرف از .باشد می

 کرده ایجاد برای ایران را امنیتی های چالش نیز آزاد بازار و اقتصادی لیبرالیسم

 در گیرد، چرا که می قرار نمایی تناقض وضعیت در ایران که ایگونهبه است.

 مواجه اقتصادی وابستگی خطر با جهانی، کشور اقتصاد در ادغام صورت

منابع،  از محرومیت و محدودیت مثابه به نیز آن با همگرایی عدم شود و می
 ساختاری اقتصادی هایمحدودیت برآیند جهانی است. بنابراین بازار و سرمایه

 هایدر موضع امنیتی تهدیدات و چالش با را ایران     مل ی کارگزاری، اقتصاد و

در این زمینه اقتصاد  (.29-20: 2041نوری، )ابوالفتحی،  سازد می مواجه مختلف
کمترین وابستگی را به اقتصادهای دیگر در ضمن یک  2959کشور در افق 

چنین رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد  تعامل سازنده دارد. هم
مقاومت اقتصادی در زمینه فشار اقتصادی دشمن، هر چه بیشتر ما را به اتکای 
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 های اقتصادی عدم امنیت غذایی است.رد. یکی از این وابستگیدابه خود وا می

 2. امنیت غذا7ـ1

 صورت تعریف کرد: امنیت غذایی را به این 2496سال  بانک جهانی در
زم برای تأمین زندگی ها به غذای کافی و الدسترسی تمام مردم طی تمام زمان

اینکه غذا به مقدار و  ،کند: اولامنیت غذایی بر دو چیز داللت می سالم و فعال.
در دسترس و قابل تهیه ، موجود ـ در هر زمان و جای مورد نیاز ـ کیفیت کافی
تمرار یابد و انتظار اینکه ضمانتی وجود داشته باشد که این وضع اس، باشد؛ دوم

ور طامنیت غذایی وقتی وجود دارد که غذای کافی به، بیان ساده آن برود. به
 (.406-403: 2041ترکمانی، )دینیمردم باشدمنظم در دسترس تمام 

های اول و دوم توسعه در بخش هایی که در طی برنامهگذاریبا توجه به سرمایه
های افزایش ی سوم با اجرای طرح کشاورزی صورت گرفته بود، در طی برنامه

رغم  های فنی و اعتباری و بههای مورد نیاز و اعمال حمایتتولید و ساماندهی
دو سال خشکسالی، ضرایب خودکفایی در اغلب محصوالت ارتقا وجود 

 4/49چشمگیری یافت و ضریب خودکفایی سال آخر برنامه برای گندم به 
درصد، گوشت  40درصد، گوشت قرمز  0/229، حبوبات 0/96درصد، شکر 
درصد بالغ گردید و میزان خودکفایی برنج  9/49درصد، شیر 255مرغ حدود 
عللی  تثبیت گردید. اما در طی برنامه چهارم توسعه، به درصد 65نیز در حد 

های افزایش های فنی و اعتباری و طرحچون عدم استمرار اجرای برنامه هم
تولید، صدور اجازه واردات بیش از نیاز برای بعضی از اقالم، ضریب خودکفایی 
مه کاهش چشمگیری یافت. این امر در حالی اتفاق افتاد که در طی دوران برنا

سال کشور دارای خشکسالی بوده است. در طی برنامه  چهارم، تنها در یک

                                                                                                    
1. Food Security 
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درصد کاهش  3/31درصد به  4/49چهارم، میزان ضریب خودکفایی گندم از 
 00درصد بود، به  65یافت، ضریب خودکفایی برنج که طی سه برنامه حدود 

 صد برنامه سوم بهدر 0/96درصد تنزل یافت و ضریب خودکفایی شکر از 
-ای میوجود چنین روند نگران کننده (.002: 2042)قریب، درصد رسید 2/62

عنوان اهرم فشار در اختیار سایر کشورها قرار دهد. اما در دل  تواند غذا را به
توان دو موضوع دیگر را نیز مدنظر قرار داد: ابتدا وضعیت امنیت غذا، می

دهند و عدم صرف قرار میعنوان قوت قالب مورد ماقتصادی مردم که نان را به
چون میوه و گوشت به اندازه کافی، که این امر موجبات  استفاده از موادی هم

هایی عدم تعادل در سالمت غذایی را در پی خواهد داشت و متعاقب آن هزینه
گردد. در ثانی آلودگی غذایی نیز باید های مختلف می که صرف ابتال به بیماری

م نگهداری مناسب از مواد غذایی و یا استفاده از مورد توجه قرار گیرد؛ عد
کودهای شیمیایی در کشاورزی و مواد غیر بهداشتی برای تغذیه حیواناتی 

-چون گاو و گوسفند، سالمت غذاهای مورد استفاده را رو به وخامت می هم

آلودگی محصوالت کشاورزی به فلزات سنگین از جمله سرب و گذارد. 
ها و غیره وارد مزارع  ها، بیمارستان الب کارخانهکادمیوم که از راه فاض

های مختلفی وارد چرخه غذایی  شود، به روش کشاورزی شده و جذب گیاه می
های بدن  شود. مطالعاتی نشان داده که این فلزات سمی در ارگان انسان می

دنبال  نارسایی کبدی و کلیوی را به        نهایتا ویژه کبد و کلیه تجمع پیدا کرده و  به
ها که گروهی از سموم قارچی هستند نیز خطر ابتال به آفالتوکسین دارد.

غذایی آلوده به آفالتوکسین مانند  دهند. تغذیه با مواد ها را افزایش می سرطان
گندم و آرد، پسته، بادام زمینی و شیر، نهایتا بروز سرطان کبد را در انسان 

دلیل تغذیه دام با علوفه و نان  دنبال دارد. وجود آفالتوکسین در شیر، به به
دلیل نگهداری و ذخیره نامناسب گندم و کپک  چنین در گندم به زده و هم کپک

 زدن آن، در ایران به کرات گزارش شده است.
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 . عدم توجه به طبقات محروم 2ـ1

یک نکته قابل ذکر است و آن وجود موانع داخلی ، های امنیتیدر زمینه چالش
 .باشداست که پتانسیل فشار بر دولت و مردم را دارا می پای عوامل خارجی هم

 ی پدیده، : وجود فساد اقتصادیچون هماقتصادی مشکالت داخلی  ی در زمینه
گذاری تورم و عدم بسترسازی در جهت سرمایه، افزایش فاصله طبقاتی، رانت

در اندیشه دینی و اسالمی نیز به  .در این طیف قرار خواهند گرفت، خارجی
-توان به نمونهعات به لزوم برقراری قسط و عدل اشاره گردیده است که میدف

 هایی از قرآن کریم اشاره کرد:
                                ا ن ف س ک م  ا و  ال وال د ی ن                                                                                           یا ا ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا ک ون وا ق و ام ین  ب ال ق س ط  ش ه داء  ل ل ه  و  ل و  ع لى

اى )                ا ن  ت ع د ل وا                               ب ه ما ف ال ت ت ب ع وا ال ه وى                                  ا  ا و  ف ق یرا  ف الل ه  ا و لى                                    و  ال ا ق ر ب ین  ا ن  ی ک ن  غ ن ی 
هاى  اید، قیام کنندگان دائمى به عدالت باشید و شهادت کسانى که ایمان آورده

شما براى خدا ادا شود، اگر چه به ضرر خویشتن یا پدر و مادر و خویشاوندان 
نیازى  نیاز و نیازمند، خداوند به نیازمندى و بى بى تمام شود، بدون تفاوت میان

 (پیروى نکنید تا عدالت بورزیدنفس تر است. از هوى  آن دو داناتر و شایسته
 (.200سوره نسا آیه )
            ب ال ق س ط                                                                                                           ل ق د  ا ر س ل نا ر س ل نا ب ال ب ی نات  و  ا ن ز ل نا م ع ه م  ال ک تاب  و  ال م یزان  ل ی ق وم  الن اس   
البته ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و کتاب و وسیله سنجش حق )

  (.10سوره حدید آیه )(و باطل را با آنان نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند
ای را به مساله عدالت اجتماعی توجه ویژه« ره»در این راستا امام خمینی 

 ای آن در نظر گرفتند:معطوف نمودند و معیارهایی نیز بر
 تهیدستی؛ و فقر بردن بین از ـ2
 جامعه؛ معیشت سطح در شکاف فقدان ـ1
 اقشار؛ همه برای رفاه ایجاد ـ0
 جور؛ و ظلم بردن بین از ـ9
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نژاد و )ایران مسئولین نزد در ویژه به تجمالت و تشریفات زیستی، نفی ساده ـ0

 .(219-202: 2042همکاران، 
توجه خاصی را به کاهش فقر و فاصله « ره»طور که پیداست امام خمینی  همان

انقالب اسالمی را انقالب محرومین و ، حضرت اماماند.  طبقاتی مبذول داشته
، این 2091گیری انقالب اسالمی در سال از آغاز نضج دانستند. مستضعفین می

انی کردند و محرومین و مستضعفین بودند که در صف اول انقالب جانفش
دار و مرفهین  پیروزی انقالب اسالمی مرهون این طبقه است. قشرهای سرمایه

درد، نقشی در انقالب اسالمی نداشتند. انقالب اسالمی اصوال از جانب  بی
های حکومت طاغوت را که مستظهر  مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد و پایه

را درهم  و طومار آن به پشتیبانی مستکبران جهانی بود، متزلزل کرد
فشار ناشی از گسست در طبقات مختلف جامعه و  (.1: 2030)آژینی، دپیچی

ای شده، موجبات تهدید اقتصادی دولت و در ای طبقهمتعاقب آن وجود جامعه
نهایت ایجاد خطر نسبت به امنیت ملی را در پی خواهد داشت؛ زیرا با تقسیم 

                                 اکثریت فقیر  ناراضی، خطر فروپاشی جامعه به یک اقلیت مرفه و راضی و یک 
 اجتماعی محتمل خواهد بود.

 گذاری خارجی. عدم سرمایه2ـ1

پی صدور چهار قطعنامه ظالمانه در شورای امنیت پس از ارجاع پرونده ایران  در
المللی انرژی اتمی و به بهانه واهی عدم شفافیت در برنامه از سازمان بین

های آمریکایی و صهیونیستی علیه و وسیع رسانهای و نیز تبلیغات پر حجم  هسته
اند و اتحادیه های ایران پیوستهکشورهای بیشتری به حمایت از تحریم، ایران
ویژه کره و ژاپن و حتی امارات که سود شرکای تجاری آسیایی ایران به، اروپا

های اخیر کرد نیز به تحریمکالنی از محل ترانزیت کاال به ایران دریافت می
-این وضعیت سبب کاهش اطمینان سرمایه، بر مبادالت تجاری . عالوهملحق شد

گذاری در ایران شد؛ بنابراین گذاران خارجی و باالتر ارزیابی شدن خطر سرمایه
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ای خارجی از این طریق نیز اقتصاد کشور شاهد کاهش جریانات سرمایه
ضمن ارائه  Unctad stat2مجله معتبر  .(219: 2040)طغیانی؛ درخشان، بود

گذاری خارجی مطالب مختلف در مورد ایران به ارائه آمار در خصوص سرمایه
گذاری مستقیم خارجی در سرمایه، به گزارش این نشریه .نمایدایران اقدام می

در  1529 و 1520، 1521در سه سال متوالی ، ایران پس از یک دوره رشد
ر دچار میلیون دال 1250و  0505، 9661ترتیب با  سراشیبی قرار دارد و به

 .(http://unctadstat.unctad.org)گیری گردیده استافت چشم

 امنیت فرهنگی. 4

 تهدیدات،     مل ی تهدیدات بسان معتقدند« ویلد» و« ویور» همکارانش و بوزان

 های نابسامانی حل برای       لزوما      مل ی تدابیر و دارند را خود مکانیسم هم ای جامعه

 هویتی بافتار به بسته، ای جامعه هر، ها آن دید از .نیستند کارگر، ای جامعه

 اگر .دارد را خود ویژه خارجی تهدیدات و داخلی های پذیری آسیب، خویش

 اضافه شدن حتی، باشد پایه گرفته تنها بودن یا جدا بودن بر ای جامعه هویت

 خواهد انگاشت امنیتی() مشکل هم را بیگانگان از کوچکی بسیار جمعیت
 (.225: 2045)نصری، 

چون  های فرهنگی خاص همکشوری با مولفه 2959یافته در افق  ایران توسعه
متعهد به انقالب و »، «بخش در جهان اسالمالهام»، «هویت اسالمی و انقالبی»

است. در این رابطه باید و غیره « ساالری دینیبا تأکید بر مردم»، «نظام اسالمی
های اخیر توسط مقام معظم  که در سال« مهندسی فرهنگی»افزود استعاره 

کار رفته، بیانگر نقش راهبردی رهبری خطاب به مسئولین نظام به کرات به
انداز درون خود با سو سند چشم انداز است. از یک فرهنگ در تحقق سند چشم

                                                                                                    
1. United Nations Conference on Trade and Development 

http://unctadstat.unctad.org/
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پذیری، تعاون، ایثارگری و غیره لیتچون انضباط، مسئو معیارهای ارزشی هم
است و از سوی دیگر هرگونه  2959بیانگر تحول فرهنگی جامعه ایران در افق 

های انداز با تحوالت و نابسامانیحرکت عملیاتی در راستای تحقق سند چشم
توجهی به این تغییر و تحوالت، اجتماعی خاصی همراه است که بی-فرهنگی

)افتخاری و همکاران، فرهنگی برای نظام نخواهد داشت ی دستاوردی جز استحاله

ها توانایی تأثیر بر امنیت ملی ایران را از . در این میان رسانه(60-60: 2045
معنا که نقشی  باشند؛ بدینرهگذر مسائلی هم فرهنگی و هم سیاسی دارا می

قبال کنند. در زیر به نقش رسانه در چندگانه را در قبال امنیت ملی بازی می
 شود.امنیت جمهوری اسالمی ایران پرداخته می

 2رسانه. 7ـ4

تمامی  ،شدن و با توجه به اصل فشردگی در زمان و مکاندر عصر جهانی
ای قرار خواهند گرفت؛ جمهوری اسالمی ایران نیز از کشورها تحت امواج رسانه
اگون تواند در سطوح گوناین تأثیرپذیری می .باشداین قاعده مستثنی نمی

سیاست خود یکی از عوامل  .سیاسی و فرهنگی خود را نشان دهد، اجتماعی
پیامدهایی را  هابنابراین رسانه، باشدکننده و حافظ فرهنگ میتغییر و یا تقویت
توان مواردی که از تهدیدات آن می، باشندها و تهدیدها دارا میاز قبیل فرصت

نظر امپریالیسم فرهنگی که مدخصوص هویت ملی  هها )بچون: تهدید هویت
زدگی  و رفاه گسترش فساد، های بیگانهگسترش فرهنگ و ارزش، غرب است(

  (.22-04: 2094)صالحی و همکاران،  نام برد
آشکار است که در این عرصه، فرهنگ اسالمی در کشورهای اسالمی با توجه به 

ه بیگانگان و در تفاوت عمیقی که با فرهنگ بیگانه )غربی( دارند در کانون توج

                                                                                                    
1. Medium 
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معرض بیشترین تهدیدها قرار گیرد. برای مثال با استناد به آمار اعالم شده، 
ایران از لحاظ شمار کاربران اینترنتی رتبه اول را در خاورمیانه دارد و دوونیم 

صورت غیر دائم از اینترنت  میلیون به 0/0صورت دائم و  میلیون کاربر به
باشند. همین عامل راه را باز ان نیز از نسل جوان میکنند؛ اکثر کاربراستفاده می

ی خود را از میان افراد ایرانی انتخاب تر بتوانند طعمهکند تا مخالفان راحتمی
دلیل  ای فضایی محدود به افکار مخاطب است که بهکنند؛ چرا که فضای رسانه

وجود دارد. ی طرفین ی پیام امکان سوءاستفادهناشناس بودن فرستنده و گیرنده
بر همین اساس است که دشمنان نظام جمهوری اسالمی باالخص آمریکا از 

ها و تبلیغات کاذب، رواج برخی تناقضات فرهنگی، از جمله طریق رسانه
ی ایران  ی هرچه بیشتر از کاالهای لوکس و تجملی را در جامعهاستفاده

 پرورانند. می
ات را برای عملیات روانی در توان در این خصوص استفاده از این امکانمی

ای نام برد که برای مثال مدیر اطالعات مرکزی آمریکا ی هستهخصوص مساله
به کنگره مدعی شد که ایران یکی از بیشترین ذخایر  1559در گزارشی در سال 

گیری از این فضا چنین بهره در خاورمیانه را دارد و هم 2های بالستیکموشک
های بیشتر از سوی مردم آمریکا هت اعمال تحریمبرای تبلیغات کاذب در ج

های گسترده و جهانی وضع تحریم باشد که در راستای نشان دادن خواستمی
وسط هراسی ت برای افزایش ایران 1توان از بخش عملیاتی لپچنین می است، هم

 (.91-92: 2094)دالورپور مقدم، آمریکا و اسراییل را نام برد
را " VOA"صدای آمریکا  های شبکهو فعالیت 2099مثال دیگر، حوادث 

اندازی تلویزیون صدای آمریکا: توان بیان کرد که از آغاز هدف نهایی راهمی
تفکیک مردم از حاکمیت، شورانیدن مردم علیه نظام اسالمی و در نهایت 

                                                                                                    
1. Ballistic Missile 
2. Lohamah psychologist Department 
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ی ام.بی.سی را بیان کرد، که با هدف توان شبکهچنین می براندازی نرم است. هم
)دمیرچی، ی مخاطبان ایرانی صورت گرفته استابتذال در ایران براگسترش 

سی، صدای آمریکا و بی.چون بی. ها هم این قبیل شبکه (.906-905: 2040
-عنوان مثال رسانه زدند؛ بهدامن می 2099العربیه آتش منازعات را در حوادث 

سال  های رژیم سلطنتی انگلیس در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم در
تنها به پوشش  ای به این انتخابات اختصاص داده بودند و نهی ویژهصفحه 2099
های جریان اصالحات پرداخت بلکه خود نیز به تولید پراکنیی شبهه گسترده
دنبال  .سی بهبیی بی.هایی در این زمینه دست زد و یا شبکهها و تحلیلگزارش

های تحلیلی با مشی ی در پوشش برنامهاهای نوین رسانهاین است که با تکنیک
ی اجتماعی، مخاطبانی برای خود پیدا کند تا اهداف بلندمدت خود را در جامعه

ی اخبارهای با ارائه 2099.سی در حوادث بیایران پیش ببرند. شبکه بی.
توانمندسازی  دنبال این جریانات به 2متفاوت از طریق اخبار و تصویرسازی

 (.994-932: 2040)دمیرچی، ودهای مخالف بگروه

 1محیطیامنیت زیست  .1

 مفهوم، 2435ی  دهه در محیطی زیست و اقتصادی گیری مالحظات اوج زمان تا

 قرار توجه خاص مورد آفرینان نقش       سیاسی  منافع چارچوب در تنها امنیت

 زیادی حد تا هنوز مزبور های بحث 2495ی دهه آخر تا درست و گرفت می

 (.26: 2039)بوزان، متمرکز بود نظامی مسائل روی

در جمهوری اسالمی ایران، تمهیداتی برای جلوگیری از تخریب و صیانت از 
تواند ها می سازی آن زیست در نظر گرفته شده است که توجه و عملی محیط
سازد. این تمهیدات در دو سطح انداز را محقق میها و اهداف سند چشماولویت

                                                                                                    
1. Image Making 
2. Environmental Security 



 717... یراندولت در ا یتابعاد امن یلتحل

 

های قانونی: در سطح داخلی، قبل و بعد از  اول، سیاستقابل بررسی است: 
ام قانون  ای که اصل پنجاهگونهانقالب اسالمی به این مهم توجه شده است؛ به

طور صریح و قاطع، هرگونه فعالیت اقتصادی و غیره را که منجر به  اساسی به
ت گردد، ممنوع کرده است. در سطح خارجی، ایران تعهدازیست  تخریب محیط

زیست را امضا کرده المللی در راستای تخریب یا صیانت از محیط بین
( که بر طبق قانون 2443و قطعنامه استراسبورگ  2460)کنوانسیون است

های آید. دوم، سیاستحساب می االجراست و جزو قوانین ایران بهمدنی الزم
محیطی های عمیق فرهنگی زیست  فرهنگی: ایران اسالمی از زیرساخت

محیطی اسالم، رابطه انسان با محیط طبیعت را برخوردار است. فرهنگ زیست 
بر اساس آیه شریفه )هو انشاکم من االرض و استعمرکم فیها( تعریف کرده 

المنفعه قرار زیست در ردیف کارهای عام است. در تعالیم دینی، احیای محیط
که  را بکارد، تا زمانیدارد و بر این نکته تاکید شده است که اگر انسان درختی 

-آن پا برجاست همواره در کارنامه اعمال آن شخص پاداش لحاظ می

 (.60-66: 2045)افتخاری و همکاران، گردد

 2آبی . بحران کم7ـ1

، ثباتی نظامی بی های غیرشورای امنیت سازمان ملل اعتراف کرده که سرچشمه
 ,Sands) شده استاز جمله عوامل زیست محیطی تهدیدی برای صلح و امنیت 

های ایدئولوژیک و بسیاری معتقدند در کنار تشدید درگیری .(50 ,1993
محدود آب  ی افزون در برابر عرضه تقاضاهای روز، ترغیب رادیکالیسم سیاسی

غالی دکتر پطروس  .آتش زیر خاکستر منبع بالقوه نبردهای آینده است چون هم
ان ملل متحد گفته است: جنگ کل سابق سازموزیر خارجه اسبق مصر و دبیر

                                                                                                    
1. Water Shortage Crisis 
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جا همین منابع آبی حال در این .آینده در منطقه خاورمیانه بر سر آب خواهد بود
شود با رشد درخواست برای آن و کمیابی که یک کاالی اقتصادی محسوب می

یری و تشدید گ گردد که زمینه شکلتبدیل می« 2کاالی امنیتی»آن به یک 
المللی از جمله های بین .آمار سازمانخود خواهد داشتدنبال  تنگنای امنیتی را به
یونسکو و سازمان ملل درباره منابع آب قابل شرب در ، شورای جهانی آب

تا سال ، از دیدگاه شورای جهانی آب .دهنده است مقیاس جهانی بسیار هشدار
رشد تقاضای جهانی  .شونداغلب کشورهای جهان دچار بحران آب می 1505

درصد افزایش خواهد یافت و تغییرات  95به  1515ب تا سال برای آب شر
شدن زمین حتی کشورهای دارای منابع آب فراوان را نیز نگران  جوی و گرم
 .(Rose grant& other, 2002, 8)کرده است

طور کلی در ارتباط با بحران آب در منطقه آسیای جنوب غربی، چهار طرف به
طرف  -0طرف عربی؛  -1طرف ایرانی؛  -2اصلی وجود دارد که عبارتند از: 

. که برای حل بحران آب در (159: 2036)صادقی، طرف اسرائیلی -9ترک و 
جانبه این طرفین است. هر چند مفسرین  ای نیازمند همکاری همهسطح منطقه

پذیر های خود معتقدند که همکاری در منطقه خاورمیانه امکانبسیاری در  نوشته
اشاره کرد. وی « آناس ضیادین»ای از توان به مقالهله آنان مینیست که از جم

ها و ثباتی سیاسی در منطقه، برخورد ایدئولوژیبی ی معتقد است که در سایه
ای در های منطقهعواقب آن و مسائل مربوط به امنیت ملی و حاکمیت، همکاری

 .(Zyadin, 2013, 49)ماند آب در حد یک فرضیه باقی می ی مورد مسأله
های ساکنان فالت ایران بوده است.  ینگران دلو  ها دغدغهآب همواره یکی از 

شود که در تداوم  یمافزایش جمعیت و تحول در الگوی مصرف آب باعث 
ی ها آبرقابت بر سر تصرف منابع  ها گاه سکونتی گذشته، میان ها بحران

                                                                                                    
1. Security Products 
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ه یابد که سطحی و عمقی افزایش یابد و کشمکش و درگیری بین جوامع توسع
: 2093هشی،  یمختار)ات سیاسی و امنیتی برای کشور استاین مسئله دارای تبع

عامل اصلی توسعه ناهماهنگ در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، . (292
بوده است که مانع از یک  وقفه یب ی حد برای رشد و توسعه از  اشتیاق بیش

های مختلف  درک جامع از روابط پویا و پیچیده و بازخوردی بین بخش
در مراحل  یافته  مدیریت شده است. یک چنین شرایطی در کشورهای توسعه

موقع  اما این کشورها توانستند با اقدامات به، اوج توسعه مشاهده شده است
 و  د با بسیاری از مسائل آبیمؤثری طراحی کنند تا بتوانن های یسممکان

ها جلوگیری  له و از وقوع آنمحیطی در پس رشد و توسعه سریع مقابـ   زیست
 .(Madani, 2014, 6-7) کنند
کمبود آب  توانند ایجاد شوند که جامعه دچار یمی مربوط به آب زمانی ها تنش

بندی  هیسهم                                       که منابع شدیدا  هم محدود نباشد تخصیص و  باشد؛ اما حتی هنگامی
و  ها استفادهتواند منجر به جدال و رقابت شود. تنوع  یمآب و استفاده از آن 

ی قومی مختلف و ها گروهها و  یفهطانظیر کشاورزی، صنعت،  کنندگان  استفاده
نفعان آب  شهری و روستایی، احتمال جدال و رقابت بین ذی کنندگان  استفاده

از  (.99: 2093حاجت،  یقادری؛ هش ی)مختار دهد یمدر یک حوضه را افزایش 
طرف دیگر، بحث مدیریت آب شرب و عدم توزیع عادالنه آن در بین شهرهای 

گردد. مردم این  یماستان خوزستان، موضوعی است که منجر به واکنش مردم 
لیتری خریداری  15ی ها گالنکه خودشان آب شرب را با  یحال دراستان 

ی برای استحمام نیز نامناسب است، کش لولهشود آب  یمکنند و حتی گفته  یم
شود. در  یمی این استان به نقاط دیگر کشور منتقل ها آبتوانند ببینند که  ینم

نیز تمامی نمایندگان مجلس استان خوزستان در اعتراض به  2045شهریورماه 
 (.39-30: 2041هشی،  یمختار)ی استان تهدید به استعفا کردندها آبانتقال 

کشاورزان مناطق شرقی شهر اصفهان در اقدامی جمعی،  2042 در زمستان
ی منتهی به شهر در مسیر ها جادهتراکتورهای خود را در حاشیه یکی از 
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دنبال بحران  رود، به یندهزارود در یک صف طوالنی قرار دادند. خشکی  یندهزا
چند سالی با مشکالت  ها آنآب در حوضه این رودخانه، سبب شده بود تا 

دی در کشاورزی مواجه شوند و در مواردی حتی امکان کشت نیز متعد
به مسئوالن استانی این بود که اگر  ها آنسلب شده بود. پیام  ها آنی از طورکل به

شوند و به این  یمرسیدگی نشود، با تراکتورهایشان وارد شهر  ها آنبه وضعیت 
تهدید عملی رسانند. اگرچه این  یمشکل صدای اعتراضشان را به گوش همه 

های اجتماعی در منطقه و آسیب رساندن  یناآرامنشد، اما مدتی بعد بروز برخی 
ی اعتراض کشاورزان به نداشتن تأمین  به تأسیسات انتقال آب به یزد، مسئله

حقابه را به مشکلی امنیتی بدل کرد که پیامدهای ناگوار آن تا به امروز نیز ادامه 
توان به اعتراضاتی که در  یم چنین هم .(129: 2049نصراصفهانی، ) دارد
ی آذربایجان شرقی و غربی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ها استان

ی وارده به این دریاچه صورت ها رودخانهرویه سد بر روی  یبدر اثر ایجاد 
البته هر دولت و ملتی در سطح  (.30: 2041هشی،  یمختار)گرفت، اشاره کرد 
 ایت مواردی برای مدیریت بحران آب هستند:داخلی موظف به رع

چون توجه به دستورات قرآن در کشورهای  عمومی: )هم فرهنگ در تغییر ـ2
 مسلمان(؛

 های نوین آبیاری در کشاورزی؛استفاده از روش ـ1
های استفاده از سدهای زیرزمینی برای جلوگیری از هدر رفتن آب ـ0

 کشاورزی و زیرزمینی؛
 کاهش مصارف خانگی؛ ـ9
 های آشامیدنی و آب برای سایر مصارف غیر خانگی؛تفکیک میان آب ـ0
های آماری و بینی وقوع خشکسالی با استفاده از دادهارزیابی و پیش ـ6

 ای؛ماهواره
 ؛آب منابع هایبرنامه و هاسیاست بررسی  ـ3
 ؛ندگانکنمصرف درخواست روی بر تمرکز با آب منابع شفاف مدیریت ـ9
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 کن،زدایی و استفاده از آب شیریننمک ـ4
 .(293-299: 2049)رستمی؛ نادری، های تصفیه شدهاستفاده مجدد از آب ـ25
 . گرد و غبار0-1

های جوی از ابعاد مختلف  ودگیین اشکال آلتر مهمعنوان یکی از  گرد و غبار به
رویدادی طبیعی است غبار گرد و  ی پدیده .مورد توجه محققان گرفته شده است

ک و بیابانی وسیع هستند ایجاد هایی از جهان که دارای مناطق خش و در بخش
این پدیده باعث وارد شدن خسارات  (.29: 2045)فراست و دیگران،  شود می

محیط زیست طبیعی  چنین همشدید به تولیدات کشاورزی و سالمت انسانی و 
های غربی  نکه کشور ایران و همسایهجه به ایبا تو .(9: 2042)حسینی،  شده است

سوم اند و بیش از دو خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته آن در کمربند
و از طرف دیگر میانگین یران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد مساحت ا

کشور ایران ، بارش ساالنه در کشور نصف میانگین بارش ساالنه در جهان است
، هم در مقیاس محلی و هم در مقیاس غبار در معرض وقوع پدیده گرد و

 (.216: 2045)بوچانی و دیگران، ای و جهانی قرار دارد منطقه

کنند که تخریب زیست محیطی ممکن است تعداد  پردازان اظهار می برخی نظریه
وجود آورد. عبارت )پناهندگان  وسیعی از پناهندگان زیست محیطی را به

حال، اشاره می کند که  ده است، با اینزیست محیطی( تا حدودی گمراه کنن
تواند، دلیلی از جریانات پناهندگی  طور واضح می گسیختگی زیست محیطی  به

                                                             طور معمول، اگر چه، یکی از متغییرات فیزیکی و اجتماعی  گسیختگی  باشد. به
شود، که نهایتا افراد را  زیست محیطی را، افول اقتصادی و کشاورزی شامل می

یکی  .(Homer& Dixon, 1991, 97)کند سرزمینشان می مجبور به ترک
دیگر از ابعاد تاثیرات اجتماعی، برهم خوردن روابط اجتماعی و ناکارآمدی 
نهادهای موجود است. در بسیاری از جوامع در حال توسعه، سه تاثیر اجتماعی 
توصیف شده در باال، احتماال برای گسستن این اساس سنتی و عادت رفتاری 

وجود آوردن  فت در بازده کشاورزی ممکن است جوامع روستایی را با بهاست. ا
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سوء تغذیه و بیماری تضعیف کرده و با تشویق کردن افراد به ترک محل، افول 
 &Homer)تواند اعتماد به هدف ملی را از بین ببرند اقتصادی نیز پس از آن می

Dixon,1991, 97-98). 

  گیری نتیجه

مربوطه وظیفه دارند بیش از پیش به روندهای نوین امنیتی های دولت و دستگاه
چه که در این پژوهش  توجه کنند تا از میزان صدمات در آینده کاسته شود. آن

تنهایی، توانایی هایی است که هر کدام بهمورد بحث واقع شد، وجود وضعیت
باشند. می بر جمهوری اسالمی ایران را دارا امنیتی شدن و در نتیجه تحمیل هزینه

تر از سایر  ی امنیت در جمهوری اسالمی ایران به چند دلیل پیچیده شاکله
 باشد:کشورها می

های دینی موجود لحاظ بحران ی حساس خاورمیانه به اول: قرار گرفتن در منطقه
 در آن؛

ای در چالش با عنوان هژمون منطقه دوم: تالش در جهت تثبیت موقعیت خود به
 عربستان؛
 دو؛ ای مابین اینزدیکی جغرافیایی با اسرائیل و تخاصم چند دههسوم: ن

 های قومی مختلف؛چهارم: وجود هویت
دلیل فشارهای خارجی و ناکارآمدی داخلی مدیریت  پنجم: ضعف اقتصادی به

 اقتصادی.
چون داعش یا القاعده، نقش  های تروریستی، همدر بخش نظامی مهار گروهک

-سازد. در امنیت سیاسی با سرمایهتر از پیش میبرجستهایران را در منطقه 

رود که بتوان میزان خسارات به تاسیسات های انجام شده امید آن میگذاری
عنوان اهرم در اختیار چنین حقوق بشر را نباید به مختلف را پایین آورد. هم

ر دیگر ی اتمی( با چون مساله سازی )همکشورهای غربی قرار داد تا روند پرونده
، امنیت 2959ی توسعه در افق  تکرار شود. در فاز اقتصادی، با توجه به برنامه
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صورت کامل تأمین شود تا موجبات هراس عمومی فراهم نگردد؛ غذا باید به
چنین توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی راه  هم

ی  گردد و در زمینهمیبخش در جهت عبور از وضعیت موجود تلقی نجات
 فرهنگی ما نیازمند کار در چند سطح گوناگون هستیم.

های مناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی، چون: پخش برنامه مواردی هم
های نسل جوان در راستای رفع نیازهای این قشر، ساخت هدفمندسازی برنامه

-شبکههای مناسب قشر جوان در جهت جلوگیری از گرایش به فیلم و موسیقی

چنین پرداختن به مسائل علمی و اخبار روز  های مصرفی و تجمالتی بیگانه و هم
های بیگانه را پایین که مخاطبان خاص خود را دارد، تا سطح گرایش به شبکه

های غربی به ایفای نقش چنین در برابر امواج سیاسی رسانه آوریم و هم
آبی به شدت م: بحران کممحیطی نیز دو تهدید داریبپردازیم. در وجه زیست 

امنیت کشور را متأثر ساخته است، تا جایی که بحث واردات آب از چین یا 
شدن آب را در پی خواهد گردد و همین امر زمینه امنیتی تاجیکستان مطرح می

چنین پدیده ریزگردها که مهاجرت و بیکاری و در نهایت فشار بر  داشت. هم
گردد که دیدات امنیت ملی محسوب میدولت را در پی دارد؛ از دیگر ته

همکاری با کشورهای منطقه از الزامات ممکن در جهت رفع این معضل قلمداد 
 شود.می
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 منابع

فصلنامه ، «کپنهاگ مکتب فرهنگ و مبانی بر ملیأت(. »2096ابراهیمی، نبی اهلل. ) -
 .904-909صص  91ویکم، شماره  ، سال بیستسیاست خارجی

تحوالت انقالبی در خاورمیانه و امنیت (. »2041ابوالفتحی، محمد؛ نوری، مختار. ) -
، سال دوم، دو فصلنامه مطالعات بیداری اسالمی، «                       مل ی جمهوری اسالمی ایران

 .4-13شماره سوم، صص 

، فصلنامه حضور ،«های اقتصادی امام خمینیاندیشه(. »2030آژینی، محسن. ) -
 .01-62شماره نهم، صص 

انداز بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم(. »2045تخاری، اصغر و دیگران. )اف -
، فصلنامه راهبرد، «؛ رویکردی چندجانبه2959جمهوری اسالمی ایران در افق 
 .00-95سال بیستم، شماره شصت، صص 

عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی امام (. »2042نژاد، ابراهیم و دیگران. )ایران -
، سال پنجم، شماره اول، صص ایران اجتماعی توسعه مطالعات مجله، «خمینی )ره(

200-220. 
، تهران: انتشارات مجمع شناسی تروریسم و صلح منبع(. 2045ایزدی، فواد. ) -

 جهانی صلح اسالمی.

های زیست محیطی و پیامدهای  چالش(. »2045بوچانی، محمدحسین و دیگران. ) -
نامه فصلنامه ره، «ر غرب کشور ایرانناشی از آن؛ ریزگردها و پیامدهای آن د

 ، سال دوم، شماره سوم.سیاستگذاری

، ترجمه پژوهشکده مطالعات و هراس ها دولتمردم، (. 2039) ی.باربوزان،  -
 راهبردی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

جمه ، ترچارچوبی تازه برای تحلیل امنیت(. 2096بوزان، باری و دیگران. ) -
 علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

های امنیت ملی، جلد اول، ای بر استراتژیمقدمه(. 2092تاجیک، محمدرضا. ) -
 های استراتژیک ریاست جمهوری. ، تهران: مرکز بررسیهاها و راهبردرهیافت

اندیشه  رویکرد زیست محیطی؛ مراحل بنیادین(، 2092تریف، تری و دیگران. ) -
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، گردآوری و تدوین اصغر افتخاری، چاپ اول، تهران: در مطالعات امنیت ملی
 انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ی تحقیقات فصلنامه، «تروریسم از دیدگاه اسالم(. »2045حاتمی، محمدرضا. ) -
 .99 -10ششم، صص  ، سال بیستم، شمارهسیاسی و بین المللی

های  بررسی حقوق ریزگردها از منظر آلودگی(. »2042حسینی، سیدمحمد. ) -
پژوهشی محیط  -فصلنامه علمی، «فرامرزی با نگاهی گذرا به وضعیت ایران

 .01، شماره زیست
، های ارتباطیی پژوهشفصلنامه، «تروریسم اینترنتی(. »2034حسینی، مریم. ) -

 .60-94ودوم، صص  ی بیستسال هفتم، شماره
، امنیت نرم و منافع ملی جمهوری اسالمی(.  2094ورپور مقدم، مصطفی. )دال -

 های مجلس شورای اسالمی. تهران: مرکز پژوهش
، قابل دسترس در «راهبرد و راهکارهای جنگ نرم(. »2040دمیرچی، جعفر. ) -

www.ourpresident.ir  2049بان آ 10بازیابی شده در. 
برآورد امنیت غذا در ایران و ارزیابی از نحوه (. »2041ترکمانی، علی. )دینی -

اولین همایش کشاورزی و ، «مواجهه رویکردهای نظری رقیب ناامنی غذایی
 .400-491، صص توسعه ملی

های امنیت ملی ای بر نظریه)مقدمه مطالعات امنیت ملی(. 2093ربیعی، علی. ) -
المللی، چاپ چهارم، تهران: وزارت  تر مطالعات سیاسی و بیندر جهان سوم(، دف

 امور خارجه.

آبی و گسست در امنیت بحران کم(. »2049رستمی، فرزاد؛ نادری، مسعود. ) -
، دوره نخست، شماره پانزدهم، صص المللهای روابط بینفصلنامه پژوهش، «ملی
242-262. 

، چاپ هشتم، تهران: المللیبین نظام و     مل ی امنیت (.2041روشندل، جلیل. ) -
ها )سمت(، مرکز تحقیق و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 توسعه علوم انسانی.
های جدید علیه جمهوری سیاست خارجی آمریکا و تحریم(. »2094سیمبر، رضا. ) -

 .253-209، سال ششم، شماره دوم، صص فصلنامه دانش سیاسی«. اسالمی ایران

http://www.ourpresident.ir/
http://www.ourpresident.ir/
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 هایچالش :آب بحران و پلیتیکهیدرو(. »2036سیدشمس الدین. )صادقی،  -

، شماره اقتصادی -فصلنامه اطالعات سیاسی، «فارس خلیج و خاورمیانه در آینده
 .155-153، صص 226و  220

شدن فرهنگی و  جهانی(. »2094زادگان، زهره. )امیری، سیدرضا؛ حسینصالحی -
-پنجاه ، سال نوزدهم، شمارهی پاییزپژوهشنامه، «تاثیرات آن بر فرهنگ ایرانی

 .4-96وهفتم، صص

-تحریم تأثیرگذاری عوامل تحلیل»(. 2040) درخشان، مرتضی. طغیانی، مهدی؛ -

، 30 ، شماره10 ، دورهراهبرد، «آن با مقابله راهکارهای و ایران بر اقتصادی های
 .220-296 صص

دکترین  ریزیطرح بر ایمقدمهامنیت:  هاینظریه (.2090خانی، علی. ) عبداله -
 ابرار المللیبین تحقیقات و مطالعات مؤسسه انتشارات ، تهران:ملی امنیت

 معاصر.

بررسی اثرات منفی پدیده گرد و غبار بر (. »2045فراست، نسرین و دیگران. ) -
اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار ، «اکوسیستم انسانی

 .آن، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانزیانبار 
، «انداز امنیت غذایی در جمهوری اسالمی ایرانچشم(. »2042قریب، حسین. ) -

 .090-064وپنجم، صص  ویکم، شماره شصت ، سال بیستراهبرد فصلنامه
الملل و سیاست خارجی جمهوری آینده نظام بین(. 2094محمدی، منوچهر. ) -

 چاپ سوم، تهران: وزارت امور خارجه.، اسالمی ایران
هیدروپلیتیک ایران، جغرافیای بحران آب در (. »2041هشی، حسین. ) یمختار -

 .90-94صص ، سال نهم، شماره سوم، فصلنامه ژئوپلیتیک، «2959افق سال 
هیدروپلیتیک (. »2093هشی، حسین؛ قادری حاجت، مصطفی. ) یمختار -

ی دجله و فرات، رود اردن ها حوضهموردی: مطالعه  1510خاورمیانه در افق سال 
 .06-39، سال چهارم، شماره اول، صص ، فصلنامه ژئوپلیتیک«و رود نیل

نامه اقتصادی  یژهوآیند،  یم(. تراکتورها به شهر 2049) .محمدنصراصفهانی،  -
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