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چکیده

زمینه و هدف:تهدیدنرمازمقولههاییاستکهمیزانشناختوعمقدرکنهادهایانتظاامی
وامنیتیازچیستیوماهیتآن،میزانموفقیتآنهارادراجرایمطلاو ممموریتهااوویایاناان،

تاحدزیادیمتمثرمیکند؛بنابراینتحقیقحاضرباهدفشناختچیساتیوماهیاتتهدیادنارمباا
رویکردانتظامیوبانگاهیبهارتقایامنیتعمومیانجامشدهاست .

روش:روشتحقیقپژوهشحاضرازنظردادهها،کیایازنوعتحلیلمحتواوازنظاراهاداف،
کاربردیاست.جامعةآماریپژوهشحاضراستادانصاحبنظردرحاوز امنیاتملایوانتظاامی
هستندکهبااستاادهازنمونهگیریهدفمندازمیانآنها،دهنارانتخاا شادندوبارایجما آوری
دادههاازروشمصاحبةعمیقاستاادهشد.دادههایتحقیقمتکیبهنقلقولهایپرساششاوندگان
است .

یافتهها و نتایج:درپاساخباهسااات تحقیاق،ابعااداجتمااعی-فرهنگای،سیاسایواقتصاادی،
سطوحراهبردی،میانیوتااکتیکی،مالااههاایهویاتملای،انساجاماجتمااعی،سارمایهاجتمااعی،
الگوهایرفتاری،دلبستگیملی،آمادگیملی،اندینههاایحااکم،آدا ورساوم،ساب زنادگی،
اجتماعیوهنتراهکارپینگیریومقابلهبهدساتآمدناد .نتیجاه

نگرشبهحاکمیت،منشورفتار
اینکهآمادگیپلیسبرایپینگیریومقابلهباتهدیدا نرم،نیازمندپیشبینیوشناساییشارای وقاوع
اینتهدیدا ،ایجادفضایمنترکذهنیبینمتصدیاندرسایرنهادهاواعالمهنداربهآنهاودرنتیجه
تالشبرایایجادهماهنگیبهمنظوراقدامماثراست .

واژه های کلیدی

تهدیدنرم،رویکردانتظامی،ابعادومالاهها،راهکارهایمقابلهوپینگیری،امنیتعمومی
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مقدمه
بهدلیلگسترشبهرهگیریازرویکردهاینرمافزارانه،ماهیتمااهیمیچونقدر ،تهدیادو
امنیتدرحالدگرگونیاست.شایدتوانمندیبرترنظامیواقتصادیدیگرنتوانادباهتنهاایی
درمقابلهباتهدیدا نرم،کارآمدباشد.درحالحاضارهماةکناورهاباهناوعیدرمعار 
انواعتهدیدنرمهستند.قدرتهایاستکباری،تنکیال ،امکانا ونیارویانساانیوابزارهاای
پینرفتهوپیچیدهومراکزعلمیوپژوهنیخودرابهصور گساتردهدراختیاارایانجنا 
قراردادهاند.باایهاورفناوریهاایجدیادوعلاومارتباطاا ،یهاوروساایلارتباا جمعایو
رسانههایمتنوعنوین،ابعادتهدیدنرم،گستردهتروپیچیدهترشدهاست.بخشقابالتاوجهی
ازنظریههایجدیدامنیتایوراهبردهاایقادرتهایسالطهگار،بارکااربردقادر نارمبارای
امنیتسازیتمکیدداردوبسیاریازصااحبنظارانونظریاهپاردازانعلاومسیاسایوروابا 
جهانیسازیفرهن

بینالملل،تهدیدهایقرن21راتهدیدهاینرمیا


میدانند .
 

تمثیرتهدیدنرم ،حوزههاایمرباو باهامنیاتعماومیاساتکاهبا هدلیال

یکیازحوزههای

ماهیااتگسااتردهوفراگیاارآنهاااازاهمیااتباااتییبرخااورداراساات.ب ایتردیاادتضااعی و
سازیآثارتهدیدنرمدرحوزههایاجتماعیدرارتقایامنیتعمومیکناور،باهعناوان

خنثی
وییاهنیرویانتظامیوبهدنبالآنارتقایامنیتملینقاشمااثریخواهادداشات.شاناخت
چیستیوماهیتایننوعتهدیدا ،قطعاًتوانمنادینیارویانتظاامیرادرحراساتازامنیات
عمومیافزایشخواهدداد.اینتحقیقبهدنبالدرکماهیتایانناوعتهدیادا باارویکارد
انتظامیاستتاباتوجهبهنتایجتحقیق،بهپلیسدرجهتکاهشآثاارتهدیادنارموارتقاای
امنیتعمومیکم

کند.هدفاصلیتحقیقحاضر،شناساییماهیتتهدیدنرمباارویکارد

انتظامیبانگاهیبهارتقایامنیتعمومیاست.اینمطالعهباهدنباالپاساخباهایانسااالهای
اساسیاستکهماهیتتهدیدا نرمبارویکردانتظامیچیست؟وتهدیدا نرمباارویکارد
انتظامیازچهابعاد،سطوحومالاههاییبرخوردارند؟
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پیشینه و مبانی نظری
تهدیدنرمبرخالفقدر نرم،بیشازآنکهماهومیوارداتایباشاد،باراساا ضارورتهای
کنورمانوبینتردرادبیا راهبردیآنساختهوپرداختهشادهاسات.درایانزمیناهکتاا 
«تهدیدنرم،رویکردیاسالمی»(افتخاری)1941،اصلیترینومهمترینمنب موجاوداسات.
مال دراینکتا بارویکردیانتقادیبهنظریا رایجبهارائهنظریهاسالمیازتهدیادنارم
پرداختهاست.کتا تهدیدنرموراهبردهایمقابله(گروهمطالعا امنیتیداننگاهعالیدفااع
ملی)1911،منب مهمدیگریاستکهبهبررسیتهدیدنرموشیوههایاعماالآن،شاخصاها
وابعادآندرحوزههایسیاسی،فرهنگایواجتمااعیوجایگااهآندرنظریاههاایدفااعیو
امنیتیپرداختهاست .
افتخاری()1910درکتا کالبدشکافیتهدید،بهصور عمیقباهتهدیادا وازآنجملاه
تهدیدا نرموکیایتسیرآنازمرحلاهاجتمااعیباهامنیتایپرداختاهاسات.متاونموجاود
دربار تهدیدنرمبرخالفقدر نرم،ازنظرعلمی،فقربینتریدارد؛بهطوریکهعاالوهبار
داشتننقایصمرباو باهمتاونقادر نارم،حتایدرارائاهتعریا ازایانواژه،هناوزمارز
نرمافزاریوجودندارد .
منخصیبینتهدیدنرموسایرواژگان 
جهانبینوامامی()1949درمطالعةخودباعنوان«سرمایهاجتماعیحلقةارتباطیقدر نرم،
،سرمایهاجتماعیراحلقهاتصالسهمالاهقادر ،امنیاتوتهدیاددر

امنیتنرم،تهدیدنرم»
گاتماننرمافازاریدانساتهانادوالگاویارتبااطیباینساهمالااهیادشادهراارائاهکاردهاناد.
نگارناادگانبااابهاارهگیااریازساارمایهاجتماااعیبااهمثابااهمنبا منااترکهاارسااهماهااوم،بااا
شاخص سازیمناساببارایسارمایهاجتمااعی،ناوعیارتباا نارمباینایانواژگاانبرقارار
اند.ازآنجاکهسرمایهاجتماعییکیازمالاههاایاثرگاذاردرحاوز انتظاامیوتاممین

کرده
امنیتاست،دراینتحقیقموردبهرهبرداریقرارگرفتهاسات.هنادیانیوهمکااران()1949
درمطالعةخودباعنوان«نقشسرمایهاجتماعیدرکاهشآثارتهدیدهاینارم(باانگااهیباه
فرماندهیومدیریتآیندهپلیس)»بهاینیافتهرسیدهاندکاهسارمایهاجتمااعیمایتواناداثار
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تهدیدا نرمراکاهشدهدوباعنایتبهاشتراکیاهمسوییمالاههاباارویکارداجتمااعی
پلاایس،زمینااهپیااادهسااازیآنهاااراباارایماادیریتآیناادهپلاایسفااراهمکنااد.همچنااینآنهااا
نتیجهگیریکردهاندکهبرایکاهشاثرتهدیادا نارمبارسارمایهاجتمااعیبایادنسابتباه
تقویتمالاههایسرمایهاجتماعیهمچونهنجارهایاعتمادساز،منارکتجو،هویتبخش،
ارزشمدارومبتنیبررواب اقدامشودتاضمنبرخوردارشدنجامعاهازآثاارمثباتسارمایه
قویتربرخوردارشود .
پنتوانهای 

پیادهسازیرویکردهایجدیدپلیساز
اجتماعی ،
عزتیوهمکاران()1942درمطالعةخودباعنوان«شاخصسازیتبعای اقتصاادیباهعناوان
زمینااهسااازتهدیاادناارموارزیااابیآندرایااران»تااالشکااردهاناادباارایتبعاای

اقتصااادی

شاخص ساازیکاردهوشاخصاهایماذکوررابارایاساتانهایمختلا انادازهگیاریکنناد.
نگارندگانبیانکردهاندکهاگرچهدرحوز تهدیدا سختونیمهسختاقتصادی،باهدلیال
منخصبودناینرویارویی،مردمایراندرمواجههبامنکال پیشروهموارهباامسائوتن
نظامهمراهوهمدلبودهاندویکپارچگینظامومردم،ماان ازناکارآمادننااندادننظاامدر
صحنةبینالمللیبودهاست،آنچهنگرانکنندهاست،اجرایسیاستهاوبرناماههااییدرداخال
میسازد .
حوزههایاقتصادیفراهم 
شکلگیریتهدیدنرمرادر 
استکهزمینه 
جمالزادهوهراتی()1942درمطالعةخودباعناوان«قادر نارمانقاال اساالمیدرمقابال
تهدیدنرم» باایانفرضایهکاهدرصاور برخاوردارییا

سااختارسیاسایازقادر نارم

مناسب،امکانتقابلباهردوشیو سختونرممنکلخواهدبود،چنایناساتدتلمایکنناد

کهوجوهقدر نرمدرجمهوریاسالمیایرانبهعنوانپادزهریدرمقابلتهدیادنارمعمال
کردهوموجبرف تهدیدوتبدیلآنبهفرصتشدهاست.ازیافتههاایکااربردیپاژوهش
یادشدهایناستکهتقویتشاخصهایقادر نرمدرانقال اساالمی،اولویاتبینااتریاز
باهمنظورتداوماعتالیانقال اسالمیخواهدداشت .
تقویاتقادر ساخت 
کرمیوشهالیی()1941درمطالعةخودباعنوان«راهبردهایمقابلهباتهدیادنارمدشامندر
حوز اجتماعیوفرهنگی»بیاانکاردهانادکاهتهدیادهاینارمدشامندرحاوز اجتمااعی-
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فرهنگیدرصددکاهشاحسا تعلقمردمباهنظاام،کاماثرکاردنمالااههاایدینایوملای
تنکیلدهند هویتملی،برجستهکردنمسائلقومی،نژادیوماذهبی،کااهشاعتماادماردم
بهنظام،ایجادشکافبینمردمومسئوتن،بیاعتمادکردنمردمبهرسانههایخودیوتعمیق

شکافهاینسلیونناندادنوبزرگنماییتبعای

باینقومیتهااوماذاهباسات.درتحقیاق

یادشدهبهابعادومظاهرتهدیدهاینرمآمریکاادرحاوز اجتمااعی-فرهنگایوراهبردهاای
مقابلهباآنپرداختهشدهاست .
تهدید :امنیتملیی

کنور،وضعیتوفضاییاستکهی

ملاتدرچاارچو آنمای

توانداهدافومناف ملیوحیاتیخودرادربرابرتهدیادا داخلایوخاارجیحاا کناد.
امنیتملییاارزشهایحیاتیی

کنوردارایسهمحورکلیاست:تمامیتارضای،ایادهو

الگوهایرفتاریوحاکمیاتسیاسای.پاسمنظاورازتهدیاد،عنصاریااوضاعیتیاساتکاه
ارزشهایحیاتیسهگانهیادشدهرابهخطراندازد.بنابراینمیتوانگات،سادهتارینتعریا 
ازتهدید،فقدانماهومدیگر،یعنیامنیتاست؛اینوضعیتبابهخطرافتادنارزشهاومنااف 
حیاتیی

کنوربهوجودمیآید.امنیتملیوتهدیدهایآن،ماهوممابهم،نسابیوتوساعه

نیافتااهاسااتبااهایاانمعناایکااهتعری ا ازامنیااتملاایوتهدیاادهایآنبااهپاایشفرضااهای
تعری کنندهبستگیداردوبهعبارتیزمانمندومکانمنداست؛درحقیقترابطةبینامنیت،
ملتوتهدیدهارابطهایقراردادیاستکهمصادا خاودراازدرونگاتمانهاایگونااگون
میجوید،باوجوداین،برویژگیهایزیرمیتوانتمکیدکرد :
الف)اعتباری بودن:ماهومتهدیدوامنیتدارایحدومرزاعتباریاستوازحیا واژه
شناسینمیتوانفق بهی

واژهتهدیدکهمترادفبافقدانامنیاتتعریا شاده،بسانده

کرد.ازنگاهامنیتیموضوعا رامیتواندرسهفضایکلیاجتماعی ،فرهنگی،سیاسایو
امنیتیتقسیمکرد.پدیدههارامیتاوانازنظارزماانیومکاانیوبااتوجاهباهحساسایتهای
اجتماعینسبتبهآن،میزانشیوعوفراگیریوتاوانمادیریتآنپدیاده،ازپدیادههاای
سادهتابحرانامنیتیتقسیمکرد .
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ب) نسبی بودن:امنیتوتهدید،مااهیمینسبیوتاب زماانومکاانهساتند.های کناوری
نمیتواندبهامنیتمطلقدستیابدیاهی گونهقدر ملایدربرابارتهدیادهانداشاته باشاد،
چونکنورهابراسا افزایشقدر ملیخود،بهدنبالرقابات،کااهشتهدیادهاوافازایش
امنیتملیهستند.نتیجةاینرقابت،ناامنیبرایدیگراناست.
پ) ذهنی بودن:تهدیداززمانشکلگیریتاتمثیرگاذاریآنمراحلایداردکاهممکان
استاینمراحلطوتنییاکوتاهباشد،تهدیدابتدافرایندیذهنیاستکهدرفرایندزمانی
بهوقوعمیپیوندد.بایدانگیزههاوبساترهایتهدیادشناسااییشاودکاهمعماوتًباابارآورد
تهدیدها،سناریوهاییبرایمقابلهباآن،توس کنورهاطراحیمیشاود؛بارآوردشاناخت
نیتواهدافدشامن،ابازاروروشاها،آسایبهاوفرصاتهاو...فراینادهایذهنایاساتکاه
میشود(افتخاریونصری .)1919،
براسا آنسیاستدفاعیکنورهاتدوین 
ب) تهدید نرم:تهدیدنرمبهروحیهانسانهابهعنوانیکیازعواملقادر ملایخدشاهوارد
میکند،عزموارادهملتراازبینمیبردومقاوماتودفااعازآرماانوسیاساتهاینظاامرا
تضعی میکند.فروپاشیروانیی

ملتمیتواندمقدمهایبرایفروپاشیسیاسای-امنیتای

وساختارهایآنباشد .جوزف نای1قدر نرمراشیو غیرمستقیمِرسیدنباهنتاایجمطلاو 
بدونتهدیدیاپاداشملمو میداند.اینشیو غیرمستقیمِرسایدنباهنتاایجمطلاو ،چهار 
دومقدر است(جوزفنای.)0:2559،
تهدیدنرمعموماًدرمقابلتهدیدسختقرارمیگیردوواژ نرمموصوفتغییارا مهمای
استکهدرعناصراصلیتهدیدبهجایمیگذاردکهدرگذرزمانایجادشدهاسات.باهطاور
مثالدر تهدیدنرم،ابزارتهدیدازسختبهنرمتغییرمییابدونیزعنصرهدفوقلمروتهدید
ازسختبهنرمجابهجامیشود.بهعبار دیگارتغییاروتحاولدرماهیاتهادف،ماهیاتو
جنستهدیدراتعیینکردهوآنرابهدودستةتهدیدنرمیاسختتبدیلمیکند(ذوالاقااری
وعصاریاننژاد.)102:1914،درتهدیدنرمعاملتهدیدبهدنبالفراهمکردنالگوهاایاقنااعی
1 -Joseph. Nye
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استوتالشمایکنادکاهمخاطابراباهگوناهایتحاتتامثیرقاراردهادکاهترجیحاا و
اولویتهایخودرامطابقخواستههایعاملتهدیدفهمودرککند.بهعباارتیتهدیاددرهار
بُعدوشکلی

هدفاساسیرادنبالمیکندوآنعبار استاز«تحمیلارادهبرحریا 

وانجامرفتارمطلو وموردنظرتهدیدکنناده».یا بخاشتمثیرگاذاریبارافکاارازطریاق
الگوپردازیاستوبخشدیگارآنراباورساازیومساخالگوهاایرایاجتناکیلمایدهاد
(گروهمطالعا داننکدهامنیتملی.)151:1911،رهبرمعظمانقال تهدیدنرمرااینگوناه
تعری میکند«:مجموعهزنجیرهایبههمپیوستهازرسانههایگونااگون،اینترنات،مااهواره،
تلویزیون،رادیوو...کهدرجهتمنخصیحرکتمیکنندتاسررشتهتحوت جوام رادر
دستبگیرند.اینهاصهیونیستهاوسرمایهدارهاهستندوبینترهمدراروپاوآمریکاازنادگی
میکنند» .1

درتهدیدنرم،بدونمنازعهولنکرکنیفیزیکی،کنورمهاجمارادهخودرابریا ملات
تحمیلوآنرادرابعادگوناگونباروشهاینرمافزارانهاشاغالمایکناد(ناائینی.)124:1911،
تهدیدنرمهرگونهاقدامغیرخنونتآمیزیاستکهارزشهاوهنجارهاراموردهجومقرارداده
ودرحدنهاییمنجربهتغییردرالگوهایرفتاریوخلقالگوهایجدیدشودکاهبااالگوهاای
رفتارینظامحاکمتعار داشتهباشد(حسنبیگیوعصااریان.)1911،درمجماوعوباایا



رویکردانتظامیمیتوانتهدیدنرمرابهاینشارحتعریا کارد«تهدیادنارمتاالشعمادیو

برنامهریزیشدهایاستکهی

دولتبهمنظورایجادیابهرهگیریازنارضایتیهایداخلایو

چالنهایاجتماعیکنورحری جهتدستیابیبهاهدافومناف موردرقابتدنبالمیکند»
(حسینی .)91:1914،
ابعاد تهدید نرم
تهدید نرم در حوزة سیاسی :اگرتهدیدنرممترادفبااتهدیادا سیاسای-فرهنگایدر
نظرگرفتهشود،شاخصهاییدردوحوز فرهنگیوسیاسیبهعنوانابعادتهدیدنرممطارح
-1بیانا مقاممعظمرهبریدردیدارباداننگاهیانسمنان 10/1/11
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میشود(کامرانیان.)1911،دولتهابهمثابهواحادسیاسایدرنظاامباینالملالباامالااههاای
جمعیت،قلمرو،حکوماتوحاکمیاتونظاامارزشایمناخص،شاناختهمایشاوند.ایان
واحدهاهموارهبابحرانهاییازداخلوخارجمواجههستند.اگرکنوریگرفتاربحرانهاای
سیاسیباشد،ازقدر نرمبرخوردارنخواهدبودوبهطورطبیعیتهدیدنرمدرایانحاوزه
ماثرخواهدبود.بحرانهایسیاسیشاملبحرانهایپنجگانههویت،منروعیت،ناوذ،توزی 
ومنارکتهستند .برانگیختنشکافهایقومی،نژادی،مذهبیو...نبودعوامالپیونددهناد 
هویتملی،تحری وتحقیرتاریخوافتخارا ملیدرکنور،میتوانادباهبحارانهویات
منجرشود.ایجادشکافبینمردمورهبران،نبودحمایاتمردمایومناروعیتبخنایباه
تصمیمهایرهبرانوشکلگیرینافرمانیهایمدنیدرجامعه،بحارانمناروعیتباهوجاود

میآورد.انگیزهزداییودلسردکردنمردمبرایحضوردرعرصههایتعیینکنندهکناور،
مصادیقبارزبحرانمنارکتاست.همچنینتوزی نامناسبثرو ،شمناجتماعیوامنیت
درایجادبحرانتوزی ماثراست.تالشبرایتمثیرگذاریبرارادهوتصامیما نخبگاانو
رهبرانباارعا وتطمی ازمصادیقبحرانناوذبهشمارمیآید.مجموعةاینمواردقدر 
نرمی

نظامسیاسیراکاهشمیدهادوباهطاورطبیعایآننظاامرادربرابارتهدیادنارم

کند(حسنبیگیوعصاریان .)1911،

آسیبپذیرمی
تهدید نرم در حوزة فرهنگی -اجتماعی :فرهن

بیانگرشخصیتوهویتملیکناور

ودستاوردمعرفتیوفنیانسانوهمةجوام است.فرهنا

ملایکناوردارایساهساط 

کلیاست :
سطح اول:باورهاشاملماروضا اساسیوزیرساختهایفکریهرکنور(تغییرباورها)؛ 
سطح دوم:مجموعهایازبایدهاونبایدهاوارزشها(تغییراندینهواحسا )؛ 
سطح سوم:الگوهایرفتاریی

کنور(تغییررفتاروساختار)(حسنبیگایوعصااریان،

 .)1911
درمجموعمیتوانگاتکهتهدیدنرمبهدنبالاستحالةفرهنگیوهویتیاساتکاهدرآن
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موجودیتفیزیکیمخاطبحا ولیازنظارهاویتیتبادیلباهیکایازابزارهاایدشامن
میشود.برایناسا فرایندوسطوحتهدیدنرمدرچهارمحورتغییرباورها،افکار،رفتارو
ساختارقابلبررسیاست(عامری.)94:1945،

روش
باتوجهبهنوبودنموضوعتحقیقدرحوز انتظاامیوناکاافیباودنمنااب نظاریموجاوددر
هدیدنرمدراینحوزه،نیازاستتابهساات تحقیقازطریاقمصااحبهباا

زمینةشاخصهایت
صاحبنظرانپاسخدادهشود.بنابراینتحقیقحاضربهروشکیاایوازناوع«تحلیالمحتاوا»
انجامشدودادههایآنبا«مصاحبهعمیق»بهدستآمد.جامعةموردمطالعاهدرایانپاژوهش
صاحبنظرانمرتب بااینحوزهودارایساابقهخادمتدرنیارویانتظاامیهساتند.معماوتً
نمونةموردمطالعهدرتحقیقا کیایکامالًمنخصوازپیشتعیینشدهنیستوحجمنمونه
بااشباعپذیریارتبا تنگاتنگیدارد.باتوجهبهالزامهاینموناهگیاریدرپاژوهشکیاای،از
نمونهگیریهدفمندکهنمونهگیریغیراحتمالی،هدفداریااکیااینیازنامیادهمایشاودبارای
انتخا هدفدارواحدهایپژوهش،استاادهشدوکلیهافرادِدارایاطالعا غنیوتجاار 
دستهاولکهسابقةخدمتدرنیارویانتظاامیراداشاتنددرپاژوهشمناارکتدادهشادند.
نمونااهگیااریبراسااا اصااولتحقیااقکیااایتااادسااتیابیب اه«اشااباعدادههااا»کااهمعیااارآن
تکراریشدناطالعا دریافتیاستادامهیافات.درنهایاتباادهناارازصااحبنظارانایان
حوزهمصاحبهشد.بهمنظاورتحلیالدادههاایجما آوریشاده،ماتنحاصالازمصااحبههاا
چندینبارخواندهشد.واحدهایمعنیدارآنهامناخصوخالصاهساازیشادوبااتوصایای
نزدی

نویسیشد.برایاطمینانبهیافتههاسعیشدباصرفوقاتکاافیبارای

بهمتندوباره

آوریدادههااااوبررسااایمکاااررآنهاااا،افااازایشتعااادادمصااااحبهوباااازخوردباااه

جما ا 
کنندگان،بهدادههااعتباربینتریدادهشود .


منارکت
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نمودار.1الگوینظریتحقیق 

یافتهها
ازتجزیهوتحلیلومقایساهماداومدادههاایپاژوهش،ماااهیماصالیبراساا هریا
ساالهایتحقیقاستخراجشدکهدرادامهبهتاکی


از

ارائهشدهاند:

ابعاد تهدیدات نرم با رویکرد انتظامی  :درمجموعازتحلیلمصااحبههاایانجاامشاده،
تظامیبهترتیباولویتاستخراجشد :

ابعادزیربهعنوانابعادتهدیدنرمبارویکردان

الف ) بُعد اجتماعی و فرهنگی :اینبُعدازمهمترینومرتب ترینابعادتهدیدنرمدررویکرد
انتظامیاستکهبرممموریت اصالیناجااکاههماانافازایشاحساا امنیاتعماومیاسات،
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تمثیرگذاریزیادیدارد.دربعداجتماعی،عامالنتهدیدنارمباهدنباالآنهساتندتاابااالقاای
بیهویتینسبتبهرینههایاصیلتاریخیواسالمیجامعهایرانی،هویتملیافرادرانسبتبه
عواملوعناصروالگوهایهویاتبخاشویکپارچاهکننادهدرساط کناورتضاعی کنناد.
تهدیدکنندگانباتمکیدبرفرهن غربیسعیدارندتادوعنصراسالمیتوایرانیترابهچالش
کناایدهودرجامعااهایجااادبحاارانوآشااو کننااد.تهدیاادناارمدربُعااداجتماااعیب اهدنبااال
بحرانیکردنپدیدههایسادهوکاهشمنارکتمردمیوسرمایههاایاجتمااعینظااماسات.
همچنینبهتخریبسرمایهاجتماعیپیونددهند جامعهوحکومت(شاملمنروعیتوآگااهی
سیاسی)میپردازندونسبتبهصحتشیوههایمدیریتبحرانتوس حکوماتتردیادایجااد
برندوآنهاراناامیدمیکنند .

میکنندوروحیهافرادرانسبتبهآیندهازبینمی
برخیازشاخصهایاینتهدیدا دربُعدفرهنگی-اجتماعیعبار انداز:اشاعةاعتیاادباه
فحناوبیبندوباریاخالقیوجنسی،ارائاه

موادمخدروروانگرداندرسطوحمختل ،اشاعة
الگوهایغربیومنحرفبهنسلجوان،سرگرمکردنمردمبهکارهایلغووبیهودهوبیفایده،
تالشدرجهتازبینبردنفرهن

ی،
جمعایوکنااندنافارادجامعاهباهسامتخودمحاور 

تالشدرجهتازبینبردنکانونخانوادهبافرهن
جامعهنسبتبهیکدیگر،تمکیدبرفرهن

دینیوسنتی،تقویتبایاعتماادیافاراد

قومیتوتالشدرجهتایجادتضاددربینقومیتها،

تالشدرجهتبهتمخیرانداختنازدواججوانانوسختکردنازدواج،ناکارآمدجلاوهدادن
قوانیناجتماعیاسالم،بیبندوبارکردنوشیوعروحیهتااخروتکاثرطلبیدرزنان .
دربُعدفرهنگی،آماجتهدیدنرمبینترتعاری وماهاومسازیهاسات.باهعباار دیگارمقصاد
ایازذهنیتهاورفتارهاست؛اگرچهدرموردمصادیقاینذهنیتهاو

اصلیتهدیدکننده،مجموعه
رفتارهااشتراکنظرکاملیوجودنداشتهباشد.ذهنیتهاورفتارهایمورداشارهطی وسایعیاز
مخاطبانرادربرمای گیارد؛ازماردمکوچاهوباازارگرفتاهتاانخبگاانوازنیروهاایپناتیبان
حکومتگرفتهتارهبراندرقدر ،هری

جایگاهیخاصدربُعدفرهنگیتهدیدنرمدارند.

مهمترینمالاهامنیتملیدرهرکنور،امنیتفرهنگیاسات.باراییا

کناورکاههویات
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فرهنگیآن،مالاهاصلیتلقیمیشود،اینامراهمیاتبیناتریخواهادداشاتوهرچاهایان
حکومت،مبانیفکریواعتقادیوالگوهایرفتاریدیگرانرابهچالشبینتریکناندهباشد،
باتهدیدا بینتریروبهروخواهدبود؛بنابراینتهدیدا فرهنگیکهازآنبهتهاجمفرهنگای
ویاتهدیدنرمیادمیشود،بهدنبالایجاداناواعبحرانهاایفرهنگای-سیاسایدرجامعاهبارای
دستیابیبهاهدافواغرا سیاسیاست.هدفاصلیازایانناوعتهدیاد،حاذفباورمنادی
جامعه،سلبارادهوروحیهمقاومت،ودرمجموعاستحالةفرهنگیاست.درایانناوعتهدیاد
تالشمیشودملتیدارایآرمانبهملتبای آرماانتبادیلشاودوباهدساتخاود،الگوهاای
رفتاریخودرادرحوزههایاقتصادی،سیاسیوفرهنگیبهچالشاندازد .

ترینوشایدبتوانگاتخطرناکتارین


ثرترین،پیچیده
تهدیدا فرهنگیوسی ترین،ما
نااوعتهدیاادمحسااو م ایشااود.درایاانتهدیاادذهاانمخاطب اانمااوردهجااوموتوجااه
سیاستگزارانِارکاننظامسلطهاستوبرایتسخیراذهانوقلو انسانهادرجهاتمنااف 

خوداقداما گستردهومختلایبهاجرامیگذارند.تالشنظامسلطهبرایتااثیرگزاریبار
افکار،ایمان،اندینهواعتقادا مخاطباناست.حوز فرهنگیبسیاروسی ،گسترده،متنوع
وپیچیدهاست.دربُعدفرهنگیمواردیمانندفرهن

،هنجارها،ارزشهاوهویت،ازجملاه

شدنآنهازمینهساازتهدیادا نارمداخلایوحتای


هاییهستندکهفقدانیامخدوش

مالاه
شکلگیریتهدیدا سختافزاریوحملةنظامیدشمنانبیگاناهاسات؛بناابراینهرگوناه

اقدامی کهبهتغییردرالگوهایرفتاریمنطباقبااارزشاهاینظاامحااکمبینجاماددرزما ر 
تهدیدهاینرمآنحوزهقرارمیگیرد.ویژگیمهمبُعدفرهنگی،فراگیرباودنوتاداومآن

تهدیدفرهنگیرابهتهدیدیاساسیبدلمیسازد.

است.اینویژگی،
ب) بُعد سیاسی :دربُعدسیاسی،تهدیادا نارمعامالتغییارا سیاسایباهصاور نارمو
تدریجیدرجامعهمی شوند.برایناساا ،یا

دساتهازایانتهدیادا نارمرامایتاوان

توطئههاایساازمانیافتاهنامیادکاهمنظاورآنتغییارا باهدقاتطراحایشادهایهمچاون
کودتاستکهطیآنها،عدهایازافرادکهبهقدر سیاساینیازدسترسایدارناد،باهطاور
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ناگهانی،ترتیبا قدر حاکمیتراتغییرمایدهناد.دساتةدومآشاو طلباانهساتندکاه
به دنباالایجاادناآرامیهاایاجتمااعیواغتناشااتیهساتندکاهساازمانیاافتگی،رهباریو
ایدئولوژیکمتریدارند.دردستةسومحرکتهایسیاسیباتکیهبرایدئولوژییاآرمانهای
سیاسیشکلمیگیردوتاوده هاایجامعاهبااکما

رهبارانشاکوهمند(کاریزماتیا

)،

حاکمیتراتغییرمیدهند.دستةچهارمکهدراصطالحشورشاگراننامیادهمایشاوندهام
ویژگیسازمانیافتگیوبرنامهداشتنکودتاهارادرخوددارندوهمتکیهبرآحادجامعهو

بهرهگیریازنیروهایاجتماعیرادارند.درتمامیایاندساتههااباهناوعی،امنیاتعماومی
خدشهدارشدهوگاهیاوقا بهکلیازبینمیرود.بُعدسیاسیتهدیدنارمباهدنباالبسایج
گیریسیاسیازگروههایاجتماعیناراضای،


آمیز،بهره

هایتوطئه

اجتماعینیروها،طراحی
دستکاریعمدیوآشکاراذهانجمعیوافکارعمومیو...است.بقایحکومتهاوتداوم
کارکردهایآنها،مستلزمهمکاریمردمبانظامسیاسیاستواگربتوانایانهمکااریرا
قط یامختلکرد،حکومتنیزخودبهخودفروخواهادپاشاید.باهعباارتیمایتاوانگاات
براسا ایننظریهکلیهحرکتهاییکهبااینهادفساازماندهیشاوندننااندهناد بُعاد
سیاسیتهدیدنرمهستند .
پ) بُعد اقتصادی :دربُعداقتصادیدشمنبااستاادهازتحریمکاتهایمختل ،عمالًباناتوان
نناندادنحکومتیکهبراقیانوسیازمناب طبیعیننستهوقدر تممینکاتهایموردنیازخود

راندارد،تهدیدنرمخودرابهکاربردهوبهتضاعی تصاورشاهروندانازقادر وکارامادی
کند.نمونهای

حکومتمیپردازدوزمینهایجادناامنیواعتراضا ضدحکومتیراپایهریزیمی
آشاتهکردننظاماقتصادی،توزیا ناعادتناه
ازاینتهدیدا نرمدربُعداقتصادیعبار انداز :
ثرو وامکانا ،ناوذدرتهیهوتدوینقوانیناقتصادیکهکامالًباهناا نظاامسالطهسارمایه
کردننظامهایاقتصادیبهنظامسلطهجهانی،تالشدر


تالشدرجهتوابسته
داریتمامشود،
جهتالقایفرهن دتلیوواسطهگریونایفرهن
واسرافوتبذیر.

مولدوترویجفرهن

مصرفگرایی
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عرصةاینتهدیدبهتمثیرگذاریبراندینهوافکارنخبگاندرنظاماقتصادیوهمچنینبرنوع
مصرفوشیوههایتبلیغوترویجمصرفمتمرکزاستودرخصوصنحو تولیادوابازارو
آت آنکهباانگااهیکاپیتالیساتیدرصادداساتحالةنظااماقتصاادجهاانیاسات،معماوت
تمثیراتشدردیگرکنورهانمای انمیشاود.تاالشنظاامسالطهازطریاقاقتصاادیدرجهات
تمثیرگذاریبرروندزیربناییاقتصادیکنورهاقابلارزیابیاست.بیتردید،ناتوانیدولات
درتممیننیازهاورفاهاقتصادیمردمموجبنارضایتیملتوبهتب آنکااهشمناروعیتو
مقبولیتنظاممیشود.فعالیتهاییکهبهصورتیفرآیندیودربسترزمان،فرهن

حااکمبار

اقتصادراتغییردهد،مانندتغییرالگوهایمصرف،تولیدوتوزی بهگونهایکهمغایربامباانی
ارزشینظاممستقرباشد،همچنینوبارسوخنظریههایجدیداقتصادیمبتنایبارلیبرالیسامو
تمکیدبرمصرفگراییکهدرتضادباهنجارهایپذیرفتهشدهنظاامسیاسایازقبیالقناعات،
سادهزیستیو...است،درزمر تهدیدا نرمحوزهاقتصادیبهشمارمیرود.
سطوح تهدیدات نرم با رویکرد انتظامی :درمجموعازتحلیلمصاحبههایانجاامشاده،
سطوحتهدیدنرمبارویکردانتظامیبهاینشرحاستخراجشد:سط راهبردی،سط میانی
وسط تاکتیکی.هدفازسط راهبردیتهدیادنارم،اجارایعملیاا روانایراهباردی،
تمثیرگذاریبربرآوردهاوشناختنخبگانورهبرانحری (تمثیربرشاناخت)وهمچناین
ارعا وتمثیربرعزمواراده(تمثیربارروحیاهوقادر ایساتادگی)آنااناسات.درساط 
راهبردیتهدیدنرم،باورهاواعتقادا آحاادماردمتهدیادمایشاودوباهلحاا ادراکای،
بهدنبالفرهن سازیغر درقالبحوز تمدنیلیبرالدموکراسیخواهیمبود.

میتواندبرمیزانحمایتمردمازسیاستهاینظامونخبگانمااثر
تهدیدنرمدرسط میانی 
باشد؛همچنینحمایتعاطای-روانینیروهایمسل تحتتمثیراینسط است،ادامهاین
سط ازتهدیدمنجربهبحرانهایپنجگانهسیاسای،مناروعیت،نااوذ،مناارکت،توزیا و
هویااتخواهاادشااد.وجااودبحرانهااایپنجگاناةفااو وهمچناایننبااودقاادر هنجاااریو
الگوهایرفتاریبرتروکارآمدوباقابلیتنهادینهکردندرحوز فرهن

ملایمایتواناد
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ی

کنورراآسیبپاذیرکناد .ایجاادشاکافمیااننخبگاانسیاسایوفرهنگایوآحااد

عمومیجامعه،تبدیلمردمازجماعتیهمراهبهجماعتیبیتاااو ،معاار

ومخاال از

طریقتنویقبهنافرمانیمادنیوتهدیادارزشاهایاساسایازدیگاراهادافایانساط از
تهدیدنرماست.هدفازتهدیدنرمدرسط تااکتیکی،سالبارادهوروحیاهمقاوماتدر
مردماست.تهدیدنمادهاوالگوهایرفتاریدرسهسط مردم،نخبگانونیروهاایمسال 
درسط تاکتیکیاتاا میافتد.
مؤلفههای تهدیدات نرم با رویکرد انتظامی :درمجماوعازتحلیالمصااحبههاایانجاام
شده،مالاههایتهدیدنرمبارویکردانتظامیبهترتیبشامل«هویتملی،انسجاماجتماعی،
سرمایهاجتماعی،الگوهایرفتاری،دلبستگیملی،آمادگیملی،اندینههایحااکم،آدا 
ورسوم،سب

زندگی،نگرشبهحاکمیت،منشورفتاراجتماعی»استخراجشد.تزمباه

توضی استکهبرخایازمصااحبهشاوندگاندرخصاوصهریا

ازمالااههااییادشاده

علتطوتنیشدنمقاله،ازدرجآنهاخودداریشد.


توضیحاتیارائهکردهبودندکهبه
راهکارهای پیشگیری و مقابله با تهدیددات ندرم بدا رویکدرد انتظدامی :درمجماوعاز
تحلیلمصاحبههایانجامشده،راهکارهایزیربرایپینگیریومقابلهباتهدیادا نارمباا
رویکردانتظامیاستخراجشد :
 مدیریت هوشمندانه پدیدههدای اجتمداعی :درکناورهاییمثالکناورمااکاهباامنکال سیاسی،اقتصادیواجتماعیروبهروسات،صاحنةپیچیادهایدرمقابالمادیران
آیدکهدرعملمسئوتنرادرموقعیتهااییدوگاناهبارای


وجودمی
پدیدههایمختل به
دستزدنبهی


طوریکهدرهردوحالاتممکان


دهد،به
اقدامیاعدمانجامآنقرارمی

استبهضرروضعیتایجادشدهباشدوگاهیی

پدیدهسادهراباهیا

بحارانتبادیل

کند.برایمثال،ممکناساتوضاعیت هااییپایشآیادکاهدساتگیریفاردیسیاسای

می
بهمنظورفرونناندنناآرامی،امریضاروریباشاد؛امااهامزماان،همایناقاداممناکال 
دیگریرابهبارآورد.درمثالیدیگرمیتواناشارهکردباهوضاعیتیکاهانجااماقاداما 
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برخوردآمیزممکناستحملبرمظلومیتفردشودوایاندرحاالیاساتکاههامزماان،
ممکناستنناندادنمدارانیزبهعنوانضع پلیسوحکومتتلقیشاود؛نتیجاهاینکاه
دربسیاریازموقعیتها،بهکارگیریترکیبییری وهوشمندانهازابازارمادیریتبحاران،
امریحیاتیدردستیابیبه موفقیتاساتکاهحاصالآنکنتارلوضاعیتتهدیادنارمدر

همانحدپدیدهسادهاستونهبحران.
 مدیریت و مرجع واحد هماهنگی :اینکهتاکجابایدباپدیدههایاجتمااعی،سیاسایوغیرهبهعنوانمدیربحران،مداراکردوازچهزمانیبایاددساتباهبرخاوردزد(زماانبنادی
برخورد)یااینکهدرصور تصمیمبهبرخورد،باچهپدیدههاییبایدبرخوردکردیاااینکاه
باکدامینپدیدههابایدمداراکرد؛لزومبهرهگیریازهمهقدرتهایموجوددراختیاررابیاان
میکندکهبایددرزمانومکانمناسبوباشد تزممورداستاادهقرارگیرند؛تحققایان
امر،نیازمندوجودمرجعیواحدبرایایجادهماهنگیومدیریتیواحدبارایدرکصاحی 
اوضاعدربهکارگیرینوعقدر است.همچنینباتوجهباهاینکاهجهاتگیاریبرناماههاای
کالنوراهبردینظامبایدبرمبنایسندچنماندازوهمسوییحاداکثریباااسانادباتدساتی
باشد،بایستهاستکهمتولیانامربااتبیایننقناهووضاعیتخطارتهدیادهاینارم،ازاتخااذ
جزیرهای،گزیننیوپراکندهاجتنا کنند.

سیاستهای
 رویکرد پلیسی جامعهمحور :اینرویکردبدانمعنایاساتکاهحاا نظاموامنیاتوآرامشجامعهدرهروضعیوبهخصوصوضعیتتهدیدنرم،مستلزممتقاعدکردنمردمو

بهصحنةکارزارکناندنآنهاست؛بهعبارتیدراوضاعبحرانی،حکومتیمیتواندخاودرا
دربرابرآماجتهدیدنرمحا کند واینحاایتراتداومبخنادکاهریناهدرباورهاای
جامعهداشتهوازنظرشهروندانیاحداقل،ازمنظربخشعمدهایازجامعه،مقبولبهنظار
برسد.برایناسا ،مقابلةپایدارونهاییباموجتهدیدنرممستلزمکسبحمایاتمردمای
وبهرخحری کناندناینحمایتاست.
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 -حفظ روحیه نیروهای انتظدامی و امنیتدی و تکیده بدر فندون و فناوریهدای ندوی

ضداغتشاش :تاازماانی کاهنیروهاایانتظاامیوامنیتایبااوفااداریوبااتکیاهبارفناونو
فناوریهایناوینضداغتنااش(ودرنتیجاه،کااهشتلااا وهزیناههاایانساانیو)...باا
نیروهایمعتر

اجتماعیبرخوردمیکنند،هی حرکتینمیتواندفق باتکیهبرتبلیغا 

وسایرروشهایتهدیدنرم،صااوفنیروهاایانتظاامیوامنیتایآماادهودارایانگیازهرا
بنکافد،مگرآنکهازقبل،ایننیروهارادچارتردید،بیانگیزگیوفروپاشیکاردهباشاند

کهبرایپینگیریازاینموضوعبایدحا مستمرروحیهنیروهامدنظرقرارگیرد.
 مدیریت پیشگیری از بحرانهدای امنیدت اجتمداعی :تهدیادا امنیاتاجتمااعیبارشاخصهایهویتملیمانند:ارزشهایقومی،فرقهای،ارزشهایسیاسی،انگارههایذهنی،
خردهفرهنگها،رسوموسنتهایملیمتمرکزهستند .
زبان ،
جمهوریاسالمیایران،چهازلحا مالااههاای جغرافیاایی(قرارگارفتندرگسالزلزلاه،
وقوعسیلو،)...چهازمنظرجامعهشناختی(وجودموزائیا هاایقاومیفرقاهای)وچاهاز
لحا برنامهای(وجودسیاساتهایجزیارهایباهدلیالضاع انساجامفکاریرویاهایمیاان
متولیانامر)ازکنورهاییاستکهزمینهوقوعآشوبهایاجتماعیرادارد.باههمایندلیال،
وجودمالاههایبحرانزایاجتماعییکیازحوزههایچالشمحورامنیتملایاساتکاه
رف آننیازمندوجودنقنهپدافندراهبردملیمیانساختارهایحااکمیتیاسات.ازطرفای،
مهارتهدیدا امنیتاجتماعیی

مقولهفرابخنیاستکهقوانینصرفامنیتیبهتنهایی

برایپینگیریازوقوعآنماثرنیست .
مدیریتپینگیرانهبحرانهای امنیتاجتماعی،مستلزمرینهیابیمالاههاییاستکهمیتوانناد
یرفیتایجادوگسترشنافرمانیمدنییاوقوعآشوبهایاجتماعیدرسطوحخردوکالنرا
فراهمکنندودرایننوعبحرانهانقشواثرگذارینهادهایسیاسی،اطالعاتی،امنیتی،نظامی
وانتظامیبرجستهترازسایرسااختارهایحااکمیتیاسات.باهعباارتی،قبالازوقاوعبحاران،
پیشزمینهایبهنام«تهدیدیاخطربالقوه»وجودداردکهدرصور شناسایی،اولویاتسانجی
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وتبیینراهبردیمنسجمبرایمهارهرکدامازآنها،ضریبوقوعبحرانهایاجتمااعیباهطاور
محسوسیکاهشمییابد؛زیرافقدانتهدیادشناسایمطلاو مایتوانادوزناهآسایبرساانی
بحرانهاراسنگینترکند،بهویژهاینکهدربینترمواق میانبحرانهای

رابطةزنجیرهایوجود

داردوگسترشوتداومبحرانهایاجتماعیمیتواندبسترشکلگیریبحرانهایاقتصاادییاا
بهوجودآورد .
سیاسیرانیز 
سرمایههای اجتمااعیازمنظارامنیاتملای

صیانت از سرمایه های اجتماعی :صیانتازنقشمهمیرادراقتدارافزاییومهارحداکثریتهدیدا نرمایاامیکند.بههماینمنظاور
دربند«ح»ازفصلدهمقانونبرناماةچهاارمتوساعهنیازبارلازومحاا وارتقاایمنزلات
گروههایمختل مردموپینگیریازبحرانهایمنزلتیتمکیدشدهاست .
اجتماعی 
سرمایهاجتماعیمانندسایرسرمایههاقابلذخیرهساازیباودهودروضاعیتوقاوعبحاران،
اندوختةمناسبیبرایپینگیرییاتضعی آسیبهایناشایازبحرانهاایاجتمااعیاسات.از
طرفی،رسانههایهمگانیبارونداقناعسازیوهماراهساازیجامعاهبااسیاساتهایانتظاام
بخنیخردوکالنکناورارتباا مساتقیمدارنادومایتواننادبساتراعتماادمتقابالمیاان
شبکههایاجتماعیباساختارهایحاکمیتیرابهوجودآورند .

بازبینی در ساختار انتظامی کشور :به کارگیرینیروهایغیرمتخصصبرایمهارتننهامیتواندبهگسترششورشوناآرامیمنجرشود،کهخودمستلزمبازبینیدرمدیریتمناب 
انسانیساختارهایانتظامیامنیتیکنوراست.ازطرفی،ایجادوتقویتگنتهایاینترنتیو
توسعةپلیسچاب

،بخنیازتدابیرپیشرویدادیناجابرایپینگیریازتهدیدا نرمدر

حوز اجتماعیاست،بهویژهاینکهدربندسومازفصلدهمقانونبرنامهچهارمتوساعهنیاز
بهینهسازیوبهبودساختارهایچاب
برلزوم 

وپاسخگودردفاعملیتمکیدشدهاست .

 بهره گیری حداکثری از ظرفیت اطالعات مردمی :یکیازتدابیرماثربرایپیناگیریازوقوعشورشهای اجتماعی،تعری سازکارهایمناسببرایبهرهگیریبهینهازیرفیات
اطالعا مردمیدرروندمدیریتاطالعاتیاستکهدراصاولابالغایبرناماهپانجمنیاز
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موردتمکیدرهبرانقال قرارگرفتهاست.بهعبارتی،مقابلهباپیادهنظامهایتهدید نارم باا
بهرهگیریصرفازساختارهایحاکمیتیمیسرنیست،بلکاهبایادازیرفیتهاایمادنینیاز
بهرهگرفتهشود،کهتقویتاینروندنقشماثریرانیزدرمهااروکنتارلتهدیادا نارم
میکند.
ایاا 

نتیجهگیری
ازمجموعمباح ارائهشدهدراینتحقیق،چنینبهنظارمایرسادکاهتهدیادنارمازجملاه
چالشهاییاستکاهموجابتغییردرهویاتفرهنگاایوالگوهاایرفتااریماوردقباول
آحادی
فرهن

جامعهمیشود.تهدیادنارمباتسل کاملبرابعادساهگاناةحکومات،اقتصاادو
وباجایگزینکردنالگوهاینظامتهدیدکنندهباهجاایالگوهاایرفتااریموجاود

ها،بهاهدافخوددستپیدامیکند.باایننگرشاقداما تهدیدنارم
جامعهدرآنحوزه 
موجبمیشودتااهدافوارزشهاایحیاتیی

جامعه(بسترهاومنااب فکاری،باورهااو

هنجارهایرفتاریدرحوزههایاقتصاد،فرهن

وسیاست)بهخطربیاتند،یاموجبایجااد

تعیینکنند هویتملیی
تغییرودگرگونیاساسیدرعوامل 

کنورشوند .

تهدیدنرمدارایابعادمتعددیاستکهدررویکردانتظامی،ابعاداجتماعی-فرهنگی،اقتصادی
وسیاسیازاولویتواهمیتبینتریبرایبرنامهریازیوسیاساتگاذاریدرناجاابرخاوردار
است.درمیاناینابعادنیز،بُعداجتماعیبهدلیلجنساقداما انتظامیوپلیس،نسبتبهساایر
ابعاد،ارتبا بینتریبامتولیانحوز امنیتعمومیداردونیازمندتمملبینتریاست.آماادگی
پلیسبرایپینگیریومقابلهباتهدیدا نرمحاوز اجتمااعی،نیازمنادپایشبینایوشناساایی
شرای وقوعاینتهدیدا ،ایجادفضایمنترکذهنیبینمتصدیاندرساایرنهادهااواعاالم
هنداربهآنهاودرنتیجهتالشبرایایجادهماهنگیباهمنظاوراقاداممااثراسات.درموضاوع
پیشبینیوشناساییشرای وقوعتهدیدا نرم،رصدواقعیوضاعیتجارائمکناورواعاالم
بهموق روندهایرشدجرائمخاصووضعیتگسترشآنبهنهادهایذیرب ازعواملدخیل
دربروزوشد یافتنتهدیدا نرماجتماعیاستکهنیرویانتظامیدرایانحیطاه،باهخاوبی
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میتواندایااینقشکند .

درموضوعسطوحتهدیادنارمباارویکاردانتظاامی،ساطوحراهباردی،میاانیوتااکتیکی
به دستآمد.سط تاکتیکیبهلحاا ناوعوحاوزهتهدیادا ،نسابتباهساایرساطوحاز
تمثیرگذاریبینتریدرحوزهامنیتعمومیبرخورداراستومالاههایاساتخراجشادهاز
اینسط قرابتزیادیبامالاههایحاوز امنیاتعماومیدارد.بناابراینحاا وکااهش
آسیبنسبتبهمالاههایسط تاکتیکیتهدیدنرممنجربهافزایشامنیتعمومیخواهاد
شد .
درموضوعراهکارهایمقابلهباتهدیدا نرم،مدیریتهوشمندانهپدیدههاایاجتمااعیماورد
تمکیدقرارگرفتهکهدربسیاریازموقعیتها،بهکارگیریترکیبییریا وهوشامندانهازابازار
مدیریتبحران،امریحیاتیدردستیابیبهموفقیتاستکهحاصلآنکنترلشارای تهدیاد
نرمدرهمانحدپدید سادهاستونهبحران.همچنینمدیریتواحدومرج واحدهماهنگی
منجربهپرهیزازاتخاذسیاستهایجزیرهای،گزیننایوپراکنادهمعرفایشادهاسات.رویکارد
پلیسیجامعهمحور،بهعنوانرویکردپینگیریومقابلهباتهدیدا نرممعرفیشدهاستکهبار
ایناسا ،مقابلهپایدارونهاییباماوجتهدیادنارممساتلزمکسابحمایاتمردمایوباهرخ
حری کناندناینحمایتاست .حا روحیهنیروهایانتظاامیوامنیتایوتکیاهبارفناونو
فناوریهاینوینضداغتناشازدیگرراهکارهایپینگیریومقابلهباتهدیدا نرممورداشاره،
است .
باتوجهبهاینکهوجودمالاههایبحرانزایاجتمااعییکایازحاوزههاایچاالشمحاور
امنیتملیاست،رف آننیازمندوجودنقنهپدافندراهبردملیمیانساختارهایحااکمیتی
است.ازطرفی،مهارتهدیدا امنیتاجتماعیی

مقولةفرابخنیاستکهقوانینصرف

امنیتیبهتنهاییبرایپیناگیریازوقاوعآنمااثرنیسات؛بناابراینمادیریتپیناگیریاز
بحرانهااایامنیااتاجتماااعییکاایازراهکارهااایماااثردرایاانحااوزهاساات.صاایانتاز
کنوروبهرهگیاریحاداکثریازیرفیات

سرمایههایاجتماعی،بازبینیدرساختارانتظامی
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اطالعا مردمی،ازدیگرراهکارهایپینگیریومقابلهباتهدیدا نرمِمورداشاره،است .
پیشنهادها
هاادفگااذاریبرنامااههااایحااوز اجتماااعیناجااابااررشاادعواماال،عناصااروالگوهااای
هویتبخشویکپارچهکنندهدرسط کنور،موجبتقویتهویتملیافارادمایشاودو
هویتیوگرایشبهفرهنگیغربیرابهشد کاهشدادهو

چالنهایتهدیدنرمناشیازبی
ارائهآموزشهایمستمر،بصایر افزایای

احسا امنیتعمومیراافزایشمیدهد.همچنین
و تقویتمهار تخصصایکارکناانانتظاامی،تاوانمادیریتآنهاارابارایپیناگیریاز
هایسادهافزایشمیدهد.


کردنپدیده

بحرانی
برنامههایانتظامیبایدبهگونه ایطراحیشوندکاهازطریاقایجاادپیونادمیاانمنااف ماردمو
جامعه،جلبمنارکتحداکثریرابهدنبالداشتهباشندومنجربهحا سرمایههاایاجتمااعی
جامعهشوند.پینگیریومقابلهحداکثرینهادهایکنوربااعتیادبهموادمخدروروانگاردان،
فحناوبی بندوباریاخالقیوجنسیازطریاقارائاهالگوهاایناا اساالمیودینایباهجاای
الگوهایغربیومنحرفبهنسلجوان،فراهمکردنسازکارتااری وسارگرمیساالمومایاد

بهجایاعتیادافرادبهکارهایلغووبیهودهوبیفایاده،تقویاتروحیاهوفرهنا

کاارجمعای

بهجایکناندنافرادبهسمتخودمحوری،تقویتکانونخاانوادهباافرهنگایدینایوسانتی
بهجایترویجفرهن

خانواد غربی،افزایشروحیاهاعتماادنسابتباهیکادیگرباهجاایجاوّ

بیاعتمادی،تقویتفرهن

قومیتهاوپینگیریازایجادتضاددربینقومیتها،تساهیلوتساری 

هایتهدیدنرممیشوند.


ازدواججوانانو...منجربهکاهشآماج
رصاادمسااتمرفضااایسیاساایکنااوروتاکی ا

توطئ اههااایسااازمانیافتااهازآشااو طلبااان،

آرمانخواهانوشورشگران،زمینهاتخاذسیاستپینگیریومقابلهمتناسبرافراهممیکنادو
زمینةبحرانیشدنهری

ازتهدیدهایسیاسینرمرابهحداقلممکانمایرسااند.مالااههاای

تهدیدنرمبارویکردانتظامیبهترتیبشامل«هویتملی،انسجاماجتمااعی،سارمایهاجتمااعی،
الگوهایرفتاری،دلبستگیملای،آماادگیملای،اندیناههاایحااکم،آدا ورساوم،ساب 
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زندگی،نگرشبهحاکمیت،منشورفتاراجتماعی»،بهدستآمدندکهبرایتحقیقاا آیناده
پیننهادمیشودنقشهری


هابهصور مستقلمطالعهشود.
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