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تاریخ دریافت1399/08/17 :
تاریخ پذیرش1400/02/23 :

چکیده

شناخت دقیق دشمن در راهورسمها ،شیوههای دشمنی و جهتگیریهایی که اتخاذ میکند از مهمتررین
وظایف تحلیگران و سیاستگذاران دفاعی -امنیتی در کشور است .در این مقالره ،در راسرتای شرناخت
روشهای ارزیابی دشمنان ،به بحث ارزیابی خرال

 :الگرویی در حروزه ارزیرابیهرای دفراعی  -امنیتری

پرداخته شده است .این مقاله با بیان مفاهیم اصلی ارزیابی خال

 ،شرر تاریخچره و بررسری ارزش آن

برای تحلیلگران و سیاستگذاران ،شکاف مهم ادبیات در این زمبنه را پر مینماید .ارزیابی خال

یکی

از روشهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل راهبردی ،در کشورهای امریکا ،انگلستان و رژیم اشغالگر قدس
است که پایهگذاری اصلی آن ،در امریکا بوده و حدود نیم قرن در این کشور سابقه دارد .این تحقیق از
لحاظ هدف ،توسعهای و از نظر روش ،مطالعره مروردی از نروو توصریفی -تبیینری مریباشرد .بره منظرور
جمعآوری دادههای تحقیق ،از روش مطالعات کتابخانهای و اسنادی استفاده شده است .برحسر
بدست آمده ،استفاده از ارزیابی خال

سب

نترای

آن خواهد شد که ارزیابیهای سرط دفراعی و امنیتری برا

یک نگاه سیستمی و کل نگرانه و با استفاده از رویکرد بلند مدت و آیندهنگرانه به مسائل صورت پذیرد
و تمرکز ارزیابیها بر روی مسائل کمی-کیفی به جای تمرکرز صررف برر مسرائل کمری مریباشرد و در
آخر ،با تجزیه و تحلیل روابط پیچیده و همه جانبره سیاسری ،اقتدرادی ،اجتمراعی و نظرامی ،چرارچو
مناس

و منظمی را برای تحلیلگران و سیاست گذاران فراهم مینماید.

کلید واژهها :قدرت ملی ،توان دفاعی ،ارزیابی خال

 ،راهبرد دفاعی.

 -1استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
O.torabi1@gmail.com
 -2نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری رشته خط مشی گذاری عمومی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه جامع امام
A.aliakbari@iran.ir
حسین (ع) ،تهران ،ایران
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مقدمه
یکی از الزامات برتری یافتن بر دشمنان در عرصه رویارویی با کشورهای متخاصم ،آگاهی یافتن از
ساختارها و سازوکارهای دفاعی و امنیتی آنها است .باید دستگاه محاسباتی دشمن را شرناخت ترا بتروان
نسبت به خط مشیهای دفاعی خود ،بهتر تدمیمگیری نمود .حضرت امام خامنهای (مدظلره العرالی در
این با میفرمایند« :می خواهم به شما و به هر کسی که این حررف را خواهرد شرنید بگرویم :دشرمن را
بشناسید ،دشمن را بشناسید .یکی از خطراتی که هر ملّتی را تهدید میکند این است که دشمنِ خرودش
را نشناسد ،دشمنِ خودش را دشمن نداند؛ یا دوست بداند یا بیطرف بدانرد؛ ایرن خطرر خیلری بزرگری
است .این خوا رفتگی اسرت .هرم دشرمن را بشناسرید ،هرم روشهرای دشرمنیاش را بشناسرید؛ ببینیرد
چهجوری دشمنی می کند .دچار غفلت نشویم؛ اگرر غفلرت کرردیم ،غرارت خرواهیم شرد؛ اگرر غفلرت
کردیم ،شبیخون به ما زده خواهد شد؛ غفلت نکنیم».1
در این راستا ،روشها و الگوهای ارزیابی کشورهای هدف ،مورد بررسی قرار گرفته است .طی این
بررسیها ،الگویی مشترک در ارزیابیهای نظامی برخی کشورهای غربی و رژیم اشغالگر قدس بهدست
آمد .مفهوم ارزیابی خال

( ، net assessmentیکری از الگوهرایی اسرت کره بررای چنردین دهره در

ایاالت متحده امریکا مورد استفاده قرار گرفتره اسرت .از سرا  1973مریددی ،ادارهای در وزارت دفراو
ایاالت متحده امریکا تحت عنوان «اداره ارزیابی خال

( »2 ONAایجاد شرد .ایرن اداره وظیفره انجرام

ارزیابیهای جامع و بلندمدت از داخل و خارج امریکا را بر عهده دارد .تحلیلهای راهبردی این اداره به
ارزیابی مقایسهای نقاط قوت و ضعف امریکا و دشمنان و همچنین چشمانداز آینده توانرایی نظرامی هرر
دو ،به صورت توأمان می پردازد .گزارشات این اداره مستقیماً به وزیر دفراو ،معراون او و دیگرر مردیران
ارشد وزارت دفاو ارسا میشود و از طبقهبندی براالیی برخروردار اسرت .تحقیقرات ایرن اداره از سرا
 2000به بعد در رابطه با ماهیت جنگهای آینده ،مبنای راهبردهای نظامی ایاالت متحده است .بهعبارت
دیگر ،خروجی این اداره مبنای تدمیمات رییس جمهور و کنگره نیز قرار میگیرد (مرانکن2020:12 ،3
و  . www.defense.govدر واقع ارزیابی خال

یکری از چرارچو هرای تجزیره و تحلیرل راهبرردی

امنیت ملی ایاالت متحده است و حدود نیم قرن سابقه در این کشور دارد .این چارچو کاربرد بسیاری
در مسائل نظامی دارد .ارزیابی خال

با تحلیل سیسرتمی ،تحقیرق در عملیرات و برنامرهریرزی راهبرردی

 .1بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) در بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی1396/07/26 .
2. Office of Net Assessment
3. Mahnken
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متفاوت است .این مفهوم نه علم است و نه هنر .بلکه راهی برای حل مشکدت از منظری خاص و شامل
مهارتهایی قابل بهبود است (براکن .)2006:90 ،1در گزارشی کره اندیشرکده بگرین -سرادات رژیرم
اشغالگر قدس در سا  2020منتشر کرد (براوزر ، 43-5 :2020 ،2از همین الگو برای ارزیابی این رژیرم
در انگسرتان نیرز مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت

و دشمنانش بهره برده است .الگوی ارزیابی خرال

(الفریو . 45-2 :2018 :3بنابراین الزم است این مفهوم بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن
روشن شود .از همین رو مقاله حاضر با استفاده از روش مطالعه موردی ،به بررسی مفهوم و ابعاد ارزیابی
خال

در حوزه ارزیابیهای دفاعی  -امنیتی پرداخته است.

ادبیات نظري
قدرت ملی
از نگاه سیاسی قدرت مجموعه عواملی است که حکومتها ،ملتهرا ،کشرورها و گرروههرا را قرادر
میسازد تا رفتار دیگران را تحت نفوذ خود قراردهند (گدسنر . 216 :2004 ،4با آنکه قردرت در مرکرز
تمام تحلیلهایی است که در عالم سیاست انجام میشود اما مورگنتا میگوید مفهوم قدرت هنروز یکری
از مفاهیم بحثانگیز در حوزه جغرافیای سیاسی ،علوم سیاسی ،علوم اجتماعی و سایر رشتههای مرتبط با
مبحث قدرت است ،به نحوی که در مورد تعریرف قردرت دیردگاههرای گونراگون و نظررات متعرددی
وجود دارد؛ (زرقانی. 11 ،1388 ،
قدرت ملی از جمله مفاهیمی است که در ذهن و اندیشره و عمرل حکومرتهرا ،ملرتهرا ،کشرورها
اهمیتی فراوان دارد .قدرت آن زمانی جنبۀ ملی پیدا میکند که در چارچو یک جامعه یا ملرت بره آن
نگریسته شود و برآیندی از تواناییهای مادی و معنوی آن ملت باشد (واثق و همکراران . 678 :1395 ،آن
زمانی که قدرت در چارچو یک ملت یا جامعه نگریسته میشود و برآیندی از تواناییهرای آن ملرت
یا جامعه باشد به آن قدرت عمومی یا کلی میگویند .بنابراین مجموعه انسانهایی که ملت یرا جامعرهای
را تشکیل میدهند و در چارچو یک کشور سازمان سیاسی یافتهاند دارای قدرتیاند که مریتروان آن
را قدرت ملی آن کشور دانست .درواقع قدرت ملی ،مفهوم ژئوپلیتیکی ویژگیهای جمعری افرراد یرک
ملت را بیان میکند (حراف نیرا . 271 ،1385 ،در مجمروو مریتروان گفرت قردرت ملری عبرارت اسرت از
1. Bracken
2. Browser
3. Elefteriu
4. Glassner
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مجموعه تواناییهای مادی و معنوی که در قلمرو یک واحد جغرافیایی و سیاسی به نام کشور یا دولرت
وجود دارد (حاف نیا 249 ،1379،؛
توان دفاعی
توان دفاعی تابعی از قدرت ملی و قدرت ملی تابعی از عناصری مانند اقتدادی ،فرهنگری ،سیاسری،
نظامی ،علم و فناوری ،فرامرزی و فضایی میباشد (حاف نیا . 270-70 :1385 ،توان دفراعی یرک جامعره یرا
کشور ،ترکیبی از توان نظامی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است که توان دفاعی آن جامعره یرا ملرت را
میسازد و در مقابل تهدیدها ،قابلیت دفاو ،پایداری و و امنیرت را فرراهم مرینمایرد .همچنرین ،سرنجش
قدرت ملی و توان دفاعی و نظامی کشورها ،یکی از حوزههرای مروثر در بررسریهرای راهبرردی اسرت.
(ناظمی اردکانی. 96-72 :1393 ،
راهبرد دفاعی
راهبرد دفاعی در واقع شیوههای بکارگیری مولفههای قدرت ملی برای محقق شدن اهرداف دفراعی
کشور در راستای سیاستهای ملی میباشد .راهبرد دفاعی در واقع قابلیتهای نظامی و غیر نظامی یرک
کشور را در دفاو از ارزشها و منافع ملی آن ،هماهنگ کرده ودر این نگرش راهبررد دفراعی پلری برین
راهبرد امنیت ملی و راهبرد نظامی برقرار مینماید( .دانش آشتیانی . 58 :1388 ،راهبرد دفاعی بخرش مهرم و
اصلی راهبر د امنیت ملی برای دستیابی به حاکمیت ملی ،حفر تمامیرت ارضری ،اسرتقد ملری ،و رفراه
اقتدادی به شمار می آید .راهبرد دفراعی ،نقشره ملری در اسرتفاده هماهنرگ از تمرامی ابزارهرای قردرت
نظامی و غیرنظامی تعریف میشود (صدوقی. 33 :1382 ،

پیشینه پژوهش
عنوان

پدیدآور و سال انتشار

هنر ارزی ابی خ ال و کش
نوآوریه ای نظ امی خ ارجی:
ی ادگیری از می راث ان درو د.
مارشال

Dmitry Adamsky,
))2020

این مقاله ضمن تشریح تقابل امریکا و شوروی در جنگ سرد،
به تعری ارزیابی خال میپ ردازد .همچن ین در رابط ه ب ا
اهمیت عوامل راهبردی و غیرراهبردی در ارزیابی خال نی ز
صحبت میکند.

خالصه پژوهش

توازن ارزیابی نظامی از دریچه
ارزی ابی خ ال  :تاریخچ ه و
کاربرد

Thomas M. Shipek,
)(2010

در این مقاله نویسنده تالش م یکن د ت ا از دریچ ه ارزی ابی
خال  ،طرحی برای رقابت های نظامی راهبردی ارائ ه ده د.
ب رای ای ن منظ ور ،ض من تعری ارزی ابی خ ال و ارائ ه
توضیحاتی در رابطه با مبدع ای ن الگ و ،ب ه مس ائل اجرای ی
ارزیابی خال مانند چالش های آن نیز میپ ردازد .تاریخچ ه
این مفهوم از موارد دیگ ری اس ت ک ه در ای ن مقال ه ب ه آن
پرداخته شده است.
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عنوان

پدیدآور و سال انتشار

خالصه پژوهش

جن گ خل یج ف ار  :ی ک
ارزیابی نظامی  -سیاسی

& Bard E. O'Neill
Ilana Kass,
)(1992

این مقاله در راستای ت الش ب رای ی ادگیری و آم وختن ب ه
موضوعات سیاسی و نظامی (علت ه ا و نت ایج) جن گ خل یج
ف ار م یپ ردازد .ه د ای ن مقال ه تبی ین روش نت ر از
پویایی های جنگ و ارائه چارچوبی برای ارزی ابی ه ای کوت اه
مدت و بلند مدت است .در این راستا چهار موضوع مهمی که
بر منافع ایاالت متحده اثر گ ذار ب وده و م ورد بررس ی ق رار
گرفته است :توزیع نامناس اقتص ادی ،مش ارکت سیاس ی،
گسترش تسلیحات و جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی

ارزیابی قدرت نظامی

Aaron L. Friedberg
)(1988

این مقاله مروری ،نکات مهمی را در انجام ارزیابی های نظامی
متذکر میشود .در این مقاله مواردی را جزء بدیهیات ارزیابی
برمیشمارد :اول اینکه ارزیابی باید اقدامات پویا را مورد توجه
قرار بدهد به جای اینکه صرفا به اقدامات ثابت بپ ردازد .دوم
اینکه ارزیابی تهدید ،ارزیابی خ ال نیس ت و ی ک ارزی ابی
خوب مستلزم در هم آمیختن راهبرد آب ی و قرم ز و بررس ی
توآمان آن ها است .سوم اینک ه ب ه ج ای تص ویر لحظ ه ای و
مقطعی ،باید روندها و تحوالت م ورد توج ه باش د .و چه ارم
اینکه بازدارندگی در چشم دشمن اتفاق م یافت د و دس تگاه
محاسباتی او باید او را از جنگ باز ب دارد .همچن ین در ای ن
مقاله اهمی ت بررس ی چندبع دی و در نظ ر گ رفتن عوام ل
مختل نیز مطرح شده است.

تأثیر دفتر ارزی ابی خ ال ب ر
ارتش امریکا در موضوع انقالب
در امور نظامی

Stephen Peter Rosen
)(2010

این مقاله نقش اندره مارشال را در توسعه تفکر امریک ایی در
موضوع کاربرد فناوری اطالعات در سیس تم نظ امی بررس ی
میکند .این پژوهش به این سوال میپ ردازد ک ه چ را ان دره
مارشال بر خال بسیاری از مقامات امریکایی ،بج ای بهب ود
تدریجی توس عه را در تغیی ر سیس تمی و مقطع ی در عم ل
نظامی میدید؟ به این منظور طی گس ترده ای از تجربی ات
اندره مارش ال ک ه او را نس بت ب ه انق الب در ام ور نظ امی
حسا کرده بود ،از جمله فعالیت در حوزه مقابله با شوروی،
شناسایی میکند.

ارزیابی خال  :ی ک راهنم ای
عملی

Paul Bracken
()2006

ای ن مقال ه ابت دا ب ه تعری ارزی ابی خ ال و اهمی ت آن
میپردازد .سپس شش مقوله اصلی آن را نام برده و ه ر ی ک
را تشریح م یکن د .ای ن ش ش مقول ه عبارتن د از :تع امالت
راهبردی ،بازه زمانی طوالنی مدت ،اصالح امور با اندیش یدن،
اهمیت رفتار اجتماعی -بروکراتیک ،عدم تقارن های راهبردی
و ماهیت چند وجهی راهبرد.

Thomas G. Mahnken
)(2020

این کتاب که در سال  2020و در ایاالت متح ده امریک ا ب ه
چاپ رسیده است ،به طور مفصل به تش ریح مفه وم ارزی ابی
خال میپردازد .فصل های تشکیل دهنده این کت اب ب دین
ترتی میباشند :فصل اول ،چیس تی ارزی ابی خ ال  .فص ل

ارزیابی خال

و راهبرد نظامی
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عنوان

پدیدآور و سال انتشار

ارزیابی خ ال  :ی ک رویک رد
امریکایی

Eliot A. Cohen
)(1990

خالصه پژوهش
دوم ،ارزیابی خال در عصر رقابت ابرقدرته ا .فص ل س وم،
ارزیابی خال پ س از جن گ س رد .فص ل چه ارم ،ارزی ابی
خ ال و مص ر کنن دگان آن .فص ل پ نجم ،ارزی ابی
توانمندی های نظامی شوروی .فصل ششم ،مشارکت مورخان
نظامی .فصل هف تم ،تح ول در ام ور نظ امی .فص ل هش تم،
فهمیدن ماهیت «دیگری» .فصل نهم ،ابزارها و فنون تحلیلی.
و بخش بعدی که تحت عنوان نتیج هگی ری بی ان ش ده ،ب ه
آینده ارزیابی خال میپردازد .مقدمه این کتاب توسط اندره
مارشال معرفی شده است.
این نوشته در ابتدا به تعری ارزی ابی خ ال م یپ ردازد و
چیستی آن را بیان میکند .سپس ب ه بررس ی نس بت می ان
ارزیابی خ ال و دو مفه وم مش ابه تح ت عن اوین «ب رآورد
وض عیت» و «تحلی ل سیس تمه ا» م یپ ردازد .بع د از آن
چارچوبی از ی ک ارزی ابی خ ال را ارائ ه م یکن د و در آن
چگونگی انجام این فرایند را بیان میکند .در اینج ا م واردی
چون روندها ،مفاهیم عملیاتی ،ع دم تق ارن ه ا و س ناریو ه ا
مطرح میشود .پس از آن ،مشکالت اجرایی ارزی ابی خ ال
مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت آینده ای از آن ترس یم
میشود.

روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف ،توسعهای است چراکه به دنبا تشخی

مناس

بودن یک دانش ،روش،

ارزش و ...برای هدفی خاص و یا تهیه و تدوین برنامهها ،طر ها و پروژههرای توسرعه دانرش مریباشرد.
(ترروالیی ،محمرردزاده علمررداری . 24 :1396 ،برره منظررور جمررعآوری دادههررای تحقیررق ،از روش مطالعررات
کتابخانهای و اسنادی استفاده شده است .از نظرر روش ،ایرن تحقیرق مطالعره مروردی از نروو توصریفی-
تبیینی میباشد .تحقیق موردی در زمانی استفاده میشود که محقق قدد پژوهش در موردی خاص و یرا
زمینهای ویژه داشته باشد .این روش ،تدویر جامع و کلی در مورد ویژه ارائه داده و محقرق تمرام مروارد
آن زمینه را تجزیه و تحلیل مینماید (بابایی طدتپه . 87 :1387 ،مطالعه موردی نوعی پژوهش تجربری اسرت
که پدیدههای زمان حا را در بستر زندگی واقعیشان بررسی میکند خدوصاً زمرانی کره مرزهرای برین
پدیده و بستر آن بطور واض مشخ

نباشد .در مطالعه مروردی ،بااسرتفاده از منرابع مختلرف ،دادههرای

الزم درباره موضوو به دست آورده میشود .تابدین طریق تدویری عمیق از مورد حاصل گردد (توالیی،
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محمدزاده علمداری . 64 :1396 ،یرین 2003( 1مطالعره مروردی را براسراس اهرداف بره سره دسرته اکتشرافی،
توصیفی و تبیینی تقسیم مینماید .مطالعه موردی اکتشافی ،به دنبا اکتشاف در زمینه مورد مطالعه است.
مطالعه توصیفی به دنبا توصیف یک پدیده و بررسی آن و در مطالعه موردی تبیینری بره دنبرا ابعراد و
علت و معلوم عوامل می باشد .همچنین مطالعه موردی برای تحقق اهداف متعددی به کارگرفته میشود.

یافتهها
در این مقاله جهت گردآوری دادهها ،از منابع مختلف رسمی نظیر سایتها و گزارشهای تحلیلری،
گزارشهای اندیشکدهها و تحلیلهای آنان ،کت

و مقاالت مختلف چاپ شرده در ایرن زمینره اسرتفاده

شده است .که در ادامه مفهوم ،چارچو  ،انواو و الگوهای عملی ارزیابی خال

 ،تشری میشود:

ارزیابی خالص
ارزیابی خال

یک رویکرد چندرشتهای برای تجزیه و تحلیل امنیت ملی است کره اوالً مقایسرهای

است ،ثانیاً تشخیدی است و ثالثاً آیندهنگر است .به عبارت دقیق ترر ،ارزیرابی خرال

چرارچوبی بررای

ارزیابی راهبردی رقابت سیاسی -نظامی و بلند مدت است که کشورها درگیر آن هستند .همانطور که از
کلمه «رقابت» پیداست ،ارزیابیکنندگان خال
ارزیابی خال

 ،تشخی

تعامدت کشرورها را ذاتراً رقرابتی مریداننرد .هردف از

عدم تقارن راهبردی بین رقبا و شناسایی فرصتهای محیطی به منظور حمایت

از تدمیمگیران ارشد در تدوین راهبرد است .ارزیابی خال

برای کشف سناریوهای امنیتی قابل قبو ،

بسیار متکی به تجزیه و تحلیل بلندمدت روندها است .بره عنروان یرک چرارچو چندرشرتهای ،عناصرر
اقتداد ،تاریخ نظامی ،علوم سیاسی و رفتار سرازمانی را در خرود جرای داده و انرواو روشهرای کمری و
کیفی را به کار میگیرد .دو ویژگی ،ارزیابی خال
 .1ارزیابی خال

به منظور تشخی

را از دیگر سبکهای تحلیل دفاعی متمایز میکند:

عدم تقارنهای راهبردی و مزیت رقابتی ،قابلیتهای آبری و

قرمز را با هم (به صورت توأمان تحلیل میکند.
 .2به جای تجویز سیاست بر تشخی
خال

(عی یابی متمرکز است .خروجی تحلیلی مطلو ارزیابی

 ،تدرویری کامرل از یرک رابطره سیاسری -نظرامی رقرابتی شرامل نقراط قروت ،ضرعف،

فرصتها و تهدیدهای هر یک از رقبا (کشورها است .این امر بره تجزیره و تحلیرل عینری هرر
رقی

 -از جمله ارزیابی خودآگاهانه از تواناییها و نقاط ضعف -بستگی دارد .به عنوان مثا ،

1. Yin
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ارزیابی خالدی که تعاد نظامی هنرد و پاکسرتان را بررسری مریکنرد نره تنهرا سراختار نیررو و
وضعیت هر رقی

را در نظر میگیرد بلکه دکترین نظامی ،آموزش ،رهبری و توانایی اقتدادی

هر دو طرف را نیز برای جنگ در نظر میگیرد .ایرن رویکررد متفراوت اسرت برا رویکردهرای
کمّی صرف که بیشتر به ارقام برای تجزیه و تحلیرل و پریشبینری نترای نظرامی متکری هسرتند.
ارزیابان خال

تجزیه و تحلیل ساختار قوای نظامی را انجام میدهنرد ،امرا ایرن یکری از نقراط

متعددی است که هنگام ارزیابی در نظر گرفته میشود (اسکایپک. 1 :2010 ،1
رویکرد ارزیابی خال

مبتنی بر مد سازی از یک رقابت پویا و چندبعدی میان دشرمنان راهبرردی

است .چارچو تحلیلی ارزیابی خال

همه ویژگریهرای سرازمانی ،فرهنگری ،اعتقرادی و اجتمراعی و

روندهای موجود در محیط را در نظر می گیرد .بره عردوه بره دنبرا تشرخی
(خواسته و ناخواسته این تقابل می باشد .ارزیابی خرال

پیامردهای اولیره و ثانویره

بره جرای ماهیرت تجرویزی ،در اصرل مراهیتی
2

تشخیدی دارد هر چند هدف آن ارائه بینش و فهم عملی است (آدامسکی  . 1 :2020 ،ارزیابی خرال
نه مانند فیلمسازی هنر است و نه ماننرد شریمی علرم .یرک تمررین عملری اسرت و ماننرد همره تمررینهرا
مهارتهایی دارد که باید آموخته شود .برای کار خو در این زمینه ،تجربه و مهارت مهم است .یرک
استعاره جال

در رابطه با ارزیابی خال

 ،مقایسه آن با وا استریت است .همه افرراد در وا اسرتریت در

راب طه با قیمت سهام و عملکرد شرکت اطدعات کم و بیش مشابهی دارند .قوانین مربوط به اوراق بهادار
امریکا شفاف است .ترازنامه و صورتهای عملیاتی شرکتها اطدعات عمومی است و به راحتری قابرل
دستیابی است .اما برخی بازیگران بهتر از بقیه بازی میکنند .داشتن اطدعات مهم است اما کافی نیست.
برخی از بازیگران بورس از اطدعاتی که در دسترس همه است استفاده میکنند تا درآمد بیشتری نسبت
به سایرین کس

کنند .ارزیابی خال

نیز به همین شرکل ،از دادههرایی اسرتفاده مریکنرد کره بره طرور

گسترده در دسترس همگان است .ارزیابی خال

میتواند مسیرهایی را از میران چشرم انرداز حسراس و

خطرناک امنیت ملی پیشنهاد دهد و احتماال برای مدت طوالنی به عنوان یک چارچو مهم باقی بماند
(براکن . 2006:90 ،نکته کلیدی آن است که ارزیابی تهدید با ارزیابی خال

متفراوت اسرت .ارزیرابی

تهدید ،تخمین اهداف و ظرفیتهای دشمن است در حالی که مولفههای خودی در این تروازن در نظرر
گرفته نمی شود .جوامع اطدعاتی در درجه او با ارزیابی تهدید سروکار دارند و معمروالً وظیفره انجرام

1. Skypek
2.Adamsky
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ارزیابی خال

را ندارند(کانکنی. 6 :1988 ،1

در ادامه به بیان ابعاد مختلف ارزیابی خال

 ،جهت شناخت بهتر چارچو آن پرداخته میشود:

 .1تعامالت راهبردي
سازمانها برای سهولت کار و بهبود عملکرد ،مشکدت بزرگ را به مشکدت کوچکتر قابرل حرل،
تقسیم میکنند .به همین دلیل بخشهای مختلفی در یک سازمان تشکیل و منجر به بروکراسری بزرگری
میشود که باید این بخشها را ذیل یک راهبرد اصلی هماهنگ کرد .به عبارت دیگر بررای رسریدن بره
یک ارزیابی مناس  ،باید اطدعات بخشهای مختلف با یکدیگر ادغام شوند .اسراس ارزیرابی خرال

،

این است که راهبردهایهای قرمز و آبی در یک جا جمع شده و مورد بررسی قرار گیرند .واژه خرال
نیز از همین جا آمده است .مانند سود خال
درآمد تفریق می کنیم .به همین ترتی

در یک کس

ارزیابی خال

و کار کره بررای یرافتن آن ،هزینرههرا را از

اقدامات آبی و قرمز را برا هرم مرورد توجره قررار

میدهد .این مفهوم یک ارزیابی کلی از موقعیتی رقابتی ارائه میدهد .امرا ایرن ادغرام بره طرور خودکرار
اتفاق نمیافتد .برای این کار باید اطمینان حاصل شود که نه تنها اطدعات به دست آمده از آبی و قرمرز
دقیق هستند ،بلکه پیامدهای صحیحی از آنها ترسیم شده است .دالیل متعرددی وجرود دارد کره ممکرن
است این اتفاق نیفتد .باید دشمن (رقی

را مورد مطالعه قرار داد؛ چه یک گروه تروریستی باشد و چره

یک شرکتی که با ما تجارت می کند .باید فهم خود را از نگراه آنهرا بره جهران و اینکره چره معیارهرایی
رفتارشان را شکل داده و آنها را پیش میبرد ،بهبود بخشید(براکن. 2006:90 ،
 .2بازه زمانی طوالنی
یکی از ویژگیهای مهم ارزیابی خال

این است کره بره طرور آگاهانره در رابطره برا گسرتره زمران

رقابتی که در آن هستیم میاندیشد .تغییرات غیرمحسوسی که روزانه اتفاق میافتد میتواند در بلندمدت
اثرات بزرگی داشته باشد .شاید پیشرفتهای ساالنه یک کشور در عرصه نظامی چندان به چشرم نیایرد،
اما با گذشت دو دهه چنان تحولی در او ایجاد شود که محاسبات را دگرگون سرازد .همچنرین ارزیابران
این حوزه به «ادراک از قدرت» عدقهمند هستند .آنها ایرن ادراک را حقیقرت نمریانگارنرد .در عرو
رابطه میان قوا و ادراک از این قوا را مطالعه میکنند .به زعم آنها ادراک از قدرت تقریبا همیشه از تغییر
جغرافیای سیاسی عق تر است(گزارش اندیشکده رند. 1977 ،2

konecny
Rand report

15

1
2

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهاي دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،91بهار 1400

 .3اندیشیدن (با کمی فکر کارها را درست کن)
بدیهی است بسیاری از پیشبینیها و آیندهپژوهیها اشتباه هستند .در این حالت گاهی این احسراس
به وجود میآید که آینده بیش از حد نامشخ

است و نمیتوان آن را پیشبینی نمود .اما نقطره مقابرل

آن را نیز باید در نظر گرفت .با کمی اندیشیدن میتوان به موارد بسیاری اشاره نمود که درست بودهاند.
اوقات کسی به مشکدت مهم واقعی توجه نمیکند .ارزیابی خال

اغل

که مهم هستند اما مورد غفلت قرار گرفتهاند .رویکرد ارزیابی خال

تمایل به مطالعه مسرائلی دارد

در رابطه برا مخراطرات مشرکدت

مهم ،اما نادیده گرفته شده هشدار میدهد .تدمیمگیری کوتاهمدت در میان فشارهای فروری سیاسری و
بودجهای آسی زاست .این کار به ارتباط میان ابزارها و اهداف توجه چندانی ندارد .پاسخ به فشرارهای
کوتاهمدت زمینه مشکدت بسیار بزرگتر بعدی را ایجاد میکند .انباشت تدرمیمات کوچرک مریتوانرد
سازمان را به یک وضعیت غیرقابل کنتر هدایت کند .ممکن است هر روز تدمیمات کوچک منطقری
و منجر به رضایت اکثریت بشود ،اما پس از چند سا به یک فاجعه تبدیل خواهد شد .ارزیرابی خرال
درصدد آن است تمایل و خواست بروکراسی را بشناسد تا انجام امور تسهیل گردیده و جهرت حرکرت
را مشخ

ن ماید .مهارت الزم در اینجا این است که بدانیم اگر هیچ کاری انجام نشود ،روندهای فعلری

به کجا میانجامد؟ این نوو تفکر بسیار متفراوت اسرت از تمرکرز برر چرالشهرای فروری ماننرد کراهش
هزینههای کوتاه مدت (براکن. 2006:90 ،
 .4اهمیت رفتار اجتماعی -بروکراتیک
مسیر ارزیابی خال

از تحقیق در عملیات و تحلیل سیستمی جدا است .یکی از دالیل این امر ،ایرن

است که آنها به ندرت رفتار بروکراتیک را در نظر میگیرند .بره عنروان نمونره ایراالت متحرده امریکرا
مقدار زیادی از تسلیحات شوروی را با شناخت ادارههایی که آنها را طراحی و تولیرد کرردهانرد مرورد
تحلیل قرار داده بود .ادارههایی با نفوذ سیاسی و یا دارای تیمهای طراحی معتبر ،سهم نامنتاسبی (بیشرتر
از بودجه دفاعی را دریافت می کردند .اینکه تدور کنیم ایرن کرار از روی نیرت قبلری و مبتنری برر یرک
تدمیم راهبردی بوده است یا نه ،گاهی ما را دچار سوء ارزیابی میکند .همرین نکتره امرروز نیرز مطرر
است .غفلت از پویاییهای بروکراتیک یکی از دالیرل عمردهی فاصرله گررفتن از بررسریهرای صرحی
راهبردی است .مهارت مورد نیاز در اینجا شناخت اهمیت پویاییهای بروکراتیک است (شیبک:2002 ،1
. 96

Shubik
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 .5عدم تقارنهای راهبردی
عدم تقارنهای راهبردی بیان میکند که چگونه یکی از رقبا ،متفاوت از بقیه میشود .ممکن اسرت
فناوری را به روشهای متفاوتی استفاده کند ،فرهنگ راهبردی متفاوتی داشته باشرد و یرا مروارد دیگرر.
ارزیابی خال

مدتهاست که بر این تفاوتها تاکید میکند .شرناخت واقعری عردم تقرارنهرای موجرود

مهمترین گام بوده ،اما برداشرتن ایرن گرام دشروار مریباشرد .عردم تقرارنهرای راهبرردی در بسریاری از
حوزههای رقابت وجود دارد .شناخت آنها امری مهم در فهم فرصرتهرا و آسری پرذیریهرای خرود و
دشمن میباشد (براکن2006:90 ،
 .6ماهیت چند وجهی راهبرد
راهبردها را میسنجد ،اما با برنامهریزی راهبردی متفراوت اسرت .بره نردرت راهبررد

ارزیابی خال

خاصی را توصیه میکند ،با این حا ویژگیهای یک راهبرد خو را تعریف مریکنرد .یکری از نقراط
قوت ارزیابی خال

در تحلیلهای راهبردی ،این بینش است که راهبردها چندوجهی هستند .راهبردهرا

بخشهای زیادی دارند و این بخشها باید با یکدیگر کار میکنند و عوامل فناوری ،انسانی و سرازمانی
را در هم میآمیزند .در غیر این صورت تحلیلهای راهبردی بره جرای ارائره راهکارهرایی بررای تحقرق
اهداف ،بسیار انتزاعی و شبیه آما و آرزو میشوند .فهم ارزشمند ارزیابی خال
چیزی فراتر از رقابت و دشمنی است .اغل

این است کره راهبررد

مطالعهکنندگان در زمینه امنیت ملی چنین تدرور مریکننرد

که اگر دشمنی رودررو تعدیل یا فروکاسته شود ،مشرکل راهبررد ملری حرل مریشرود .در یرک رقابرت
چندین عامل دخیل است که تقابل (دشمنی رودررو یکی از آنها است .تمرکز بر این موضروو ،باعرث
غفلت از عوامل دیگری می شود که بر روی راهبرد موثر هستند .نیروهای خارج از تقابرل مسرتقیم میران
رقبا ،از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت هستند .به طور مثا ممکن است این نیروها ،دسترسی به انرژی
و یا نفوذ در یک منطقه مهم داشته باشد .اما این فهم کره چنرین عرواملی اهمیرت دارنرد ،کمرک اصرلی
ارزیابی خال

است .این شش رویکرد و مهارتهای مرتبط با آن مهم هستند ،اما کاربرد ترکیبری آنهرا

است که بین ارزیابی خال

و چارچو های تحلیلی دیگر تمایز ایجاد مینماید .ارزیابی خرال

ماننرد

یک چارچو راهبردی شامل این شش رویکرد است .در هر پروژه خاص نیاز به روشهای تاکتیکی و
ابزارهایی است که این شش مورد را به یکدیگر نزدیک کند .سناریوها ،بازی جنگری ،تحلیرل رونرد ،و
قضاوت مطر شده روشهایی هستند که گستردهترین اسرتفاده را در مطالعرات و تحلیرلهرای ارزیرابی
خال

دارند .یکی از خدوصیات عمومی این روش ها این است که برای استفاده از آنها ،نیاز به سط

باالیی از ساختارمندی مساله نیست .در مقابل روشهای بهینهسازی تحلیل سیستمی به ساختارمندی قابل
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توجهی از مساله نیاز دارد .بیشرتر مشرکدت مطالعره شرده ،ایرن ویژگری را حرداقل در اولرین رویرارویی
ندارند .فقدان سط براالیی از سراختارمندی ،اسرتفاده از روشهرایی را کره بره آن نیراز ندارنرد مطلرو
مینماید .ارزیابی خال

به ندرت از مد های کرامپیوتری محاسرباتی پیچیرده بررای فهرم یرک مشرکل

استفاده میکند .از دیدگاه این چارچو  ،برخی از این مد ها گمراه کننرده هسرتند .آنهرا بره نردرت از
عدم اطمینانهای زیادی که میان متغیرها وجود دارد سخن میگویند و مفروضاتی را اتخاذ میکنند کره
بجای نشان دادن روابط واقعی در جهان ،بیشتر کار مد سازی را آسان میکند .شاید با اغما

بتوان دو

گروه از مردم را متمایز کرد ،آنهایی که مد های ریاضی میسازند و آنهایی که بر مسائل عملری دنیرا
متمرکز میشوند .هر کدام برای مخاطبان متفاوتی بازی می کننرد .مرد سراز برا تحرت تراثیر قررار دادن
دیگران و گفتگو در جامعه حرفهای موقعیتی را به دست میآورد .آنهایی که بر دنیا متمرکزانرد معمروالً
به چنین جلساتی نمیروند .آنها برای مخاطبان ،آنچه را واقعا روی زمین اتفاق میافتد ،برازی مریکننرد.
خواه در زمینی خارجی واقع شرده باشرد خرواه در اتراق هیدرت مردیره شررکت .ارزیرابی خرال

بجرای

مد سازی پیچیده و ساده اندیشی ،در تدش است ترا مرد سراده طراحری کنرد و پیچیرده بیاندیشرد .بره
عبارت دیگر از مد ها و اعداد و روندهای نسبتا ساده و تفکر بلند مدت و سخت در رابطه با معنای آنها
استفاده مینماید (براکن. 2006:90 ،

انواع ارزیابی خالص
ارزیابیهای خال
خال

معموالً به یکی از دو دسته جغرافیایی یرا عملکرردی تقسریم مریشروند .ارزیرابی

جغرافیایی تعاد نظامی یک منطقه خاص ،به عنوان مثرا غرر آسریا یرا شرما شررقی آسریا را

بررسی میکند .ارزیابیهای عملکردی تعاد نظامی را در حوزههای خراص نظرامی ماننرد هروا ،زمرین،
دریانوردی ،فضا یا هستهای بررسی میکند .مقایسه و قدرت نسبی ،دو مؤلفه مهم ارزیابی خال

است.

تعیین چگونگی مفهومسازی توازن قدرت ،تا حد زیادی به نوو ارزیابی انجام شده (عملکردی در برابرر
جغرافیایی و ماهیت رقابت مورد بررسی بستگی دارد .به عنوان مثا  ،ارزیابی با تمرکز برر یرک رقابرت
دریایی بین دو کشور ،روند دستیابی خدمات دریایی هر کشور و همچنین آموزههای دریایی مربوطره را
تجزیه و تحلیل میکند .همچنین توانایی هر کشور در حف  ،استقرار و بکارگیری قابلیتهرای عملیراتی
خود در موارد احتمالی در نظر گرفته خواهد شد .این تجزیه و تحلیل در سط عملیاتی جنرگ متمرکرز
است .با این حا  ،توازن کلی در زمینه منافع ملی ،راهبرد کدن و سیاست خارجی هر یک از رقبا تجزیه
و تحلیل میشود .ادغام این نوو تجزیه و تحلیل سیاسی سرط براال در ارزیرابیهرای نظرامی ،زمینره الزم
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درک توازن قوا را فراهم مینماید (اسکایپک. 1 :2010 ،
در ادامه نوو دیگری از تقسیمبندی این مفهوم ،ارائه میشود .در این تقسیمبندی ارزیابی خال

در

موراد زیر قابل احداء است(کانکنی: 1988:6 ،
ارزیابی توزان .که بیشتر بر امور نظامی تاکید دارد ،به این سوا میپردازد که چگونه در برابرر رقبرا
بایستیم؟ در اینجا ارزیابی توازن را می توان به دو حوزه کارکردی و جغرافیایی تقسیم کرد که شر آن
در سطور پیشین بیان شد .این ارزیابیها از جهت قلمرو بسیار گسترده و در تحلیلهای خود بسریار دقیرق
هستند و به صورت دورهای به روز میشوند .عدوه برر آن ارزیرابیهرای تروازن ویرژه ماننرد فرمانردهی،
کنتر  ،ارتباطات و اطدعات ( C3Iدر صورت بروز نیازهای خاص انجام میشود .روش ارزیابی توازن
شامل مقایسههایی از دستگاههای نظامی بزرگ ،روندها در این مقایسههرا ،عردم تقرارنهرای کلیردی ،و
برخی رفتارها میباشد.
ارزیابی خط مشی (سیاست) .بیانگر وضعیت رقبا از نظرر جنبرههرای سیاسری ،اقتدرادی ،اجتمراعی و
نظامی است و به تدمیمگیرندگان سط باال در شناخت مزیت رقابتی و راهبردهای تحمیل هزینه کمک
میکند.
ارزیابی فنی خالص .در تدش است تا فایده (تأثیر بنیان صنعتی و فنی را معین کند و اثر غرافلگیری
فنی توسط رقی

را کاهش دهد.

ارزیابی سیستم تطبیقی .ارزیابی سیستم مقایسهای ،سیستمهای نظامی خاص را با توجه به تجهیرزات،
عوامل سازمانی و عوامل انسانی مقایسه میکند.
ارزیابی خالص عملیاتی .نقاط قروت ،ضرعف و آسری پرذیری نیروهرای رقیر

را بررای کمرک بره

برنامهریزی و پیشرفت تاکتیکی و اصولی تحلیل میکند.
مقایسه تسلیحات .سد های خاص را مورد مقایسه قرار میدهد تا تاثیر ویژگیهای مهم را برر نتیجره
جنگ مشخ

کند.
 ،ایرن مفهروم در چهرار فازاصرلی مرورد تحلیرل و

در ادامه جهت درک بهتر مفهوم ارزیابی خرال
تشری قرار گرفته است (کانکنی:)1988:6 ،

گام اول ،گردآوری :در مرحله او در مورد همه طرفین باید اطدعاتی جمع آوری شود .این جمرع
آوری اطدعات باید متناس

با نوو ارزیابی انجام شود .در این هنگرام تحلیلگرر برا یرک شمشریر دولبره

مواجه است؛ او اینکه اطدعات مرتبط و دقیق همواره به آسانی در دسترس نیست .مشرکل دیگرر ایرن
است که عمر و کهنسالی جوامع مورد بررسی ما را با حجم انبوهی از اطدعات روبهرو میسازد که ایرن
19

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهاي دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،91بهار 1400

امر گزینش اطدعات مناس

را بسیار دشوار میکند .در اینجا کرار تحلیلگرر ماننرد جردا کرردن کراه از

گندم است تا اسناد و اطدعات مفید و کاربردی را در اختیار تدمیمگیران قرار دهد .شاید اساسیتررین
مولفههای اطدعات مورد نیاز ،سطو ایستای نیروها و یا به عبارت دیگر اطدعات کمّی باشد .عدوه بر
اینها ،اطدعات غیرقابل اندازه گیری نیز باید گردآوری شرود .ایرن نروو اطدعرات شرامل عرواملی ماننرد
اهداف ملی ،مقاصد سیاسی ،ساخت سرازمانی ،قابلیرت اطمینران متحردان ،ظرفیرتهرای رهبرری ،سرط
آموزش و آمادگی نیروها ،خدوصیات جمعیتی و جغرافیایی و  ...میباشد .هرچند احدراء ایرن عوامرل
دشوار است ،اما اهمیت آنها در ارزیابی خال

زیاد است (پیز. 4 :1983 ،1

در این میان دادههای تاریخی از دو منظر حایز اهمیت هسرتند؛ او اینکره باعرث تمرکرز برر عوامرل
اصلی به وجود آورنده رویدادها میشوند .دوم اینکه بیشتر سازمانها قادر نیستند تا دکترین منحدرر بره
فردی را تدور کنند و فورا اقدام به اجرای نوآوری کنند .به طور مثا ممکن است  12تا  15سا طرو
بکشد تا نیازمندیهای جدید دریایی منجر به ساخت کشرتیهرای جدیرد شرود (جرورج. 118 ،1995 ،2

بنابراین ،بررسی تدمیمات و اقدامات در گذشته معموالً بینشی در جهت آینده فراهم میکند.
گام دوم ،اعتباریابی :اهمیت این مرحله در فرایند ارزیابی خال
دارای نق

بدیهی است .اگر دادههای اساسری

باشند ،ارزیابی ارائه شده به مجری نیز معیو خواهد بود .از آنجا که یک ارزیابی مندفانه

مورد انتظار است ،ارزیا باید از این حقیقت آگاه باشد که رقبا تدش خواهند کرد که اطدعات غلرط
ارائه کنند و در صورتی که مفاهیم فهمیده نشده باشند ،ممکن است ادراک واقعیت و نه خرود واقعیرت
در دادههای ورودی وجود داشته باشد .اطدعات نادرست لزومراً محردود بره دریافرت از طررف دشرمن
نیست .مستندسازی نادرست از قوا و دادههای غلط برای پشتیبانی از تعدبات نهادی نیز از واقعیاتی است
که ممکن است با آن روبهرو شویم .مسدولیت سنگینی بر دوش تحلیگرر اسرت ترا مطمردن شرود دادههرا
دقیق ،عینی و تا حد امکان بدون تعد

هستند.

گام سوم ،ترکیب کردن :فرایند ارزیابی خال

در این مرحله شروو به شکلگیرری مرینمایرد .ایرن

گام ،ویژگیهای هر طرف را ابتدا به صورت جداگانه و سپس به صورت ترکیبی میسنجد تا قوتها و
ضعفهای ذاتی را معلوم کند (کالینز . 1980:7 ،3یک نقطه شروو مهرم ،تعیرین مقیراسهرای اثربخشری
برای مولفههای حوزه مورد مطالعه است .یک مقیاس اثربخشی ،به عنوان عبارتی کمی از میزان دستیابی

1. Pease
2. George
3. Collins
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به نیازمندیهای ماموریتی توسط سیسرتم تحرت بررسری اسرت (تیلرور . 1984:20 ،1تعیرین اینکره کردام
مقیاسهای اثربخشی استفاده شود و معیارهای نتای موفق چیست ،کار دشواری است .فعدً علرم دقیقری
برای تعیین مقیاسهای اثربخشی وجود ندارد اما ایرن گرام مهرم بررای رسریدن بره یرک ارزیرابی دقیرق،
ارزشمند است.
گام چهارم ،مقایسه :این مرحله ،مهمترین و پیچیدهترین مرحله از فرایند ارزیابی خال

است .در این

مرحله مفاهیم یک مطالعه تطبیقی وارد عمل میشوند .در ادامه چند جنبه مهمتر این گام تشری میشود
(کانکنی: 6 :1988 ،
ترکیب شاخصهای ایستا و پویا .پس از جمعآوری ،تایید اعتبار و ترکیر

اطدعرات الزم ،بایرد بره

عنوان یک کل مورد ارزیابی قرار بگیرد .همه اجزا مولفه باید با یکدیگر درهرم آمیختره شرده باشرند ترا
ویژگی اساسی رقبا را در اختیار تدمیم گیرنده قرار دهد .در وهله او سطو ایستای (آمار کمّی افراد
و تجهیزات نظامی هر طرف اهمیت دارد ،ولی باید با توجه به اهداف ملی ،مقاصد رقبا ،عوامل غیرکمی
(مانند رهبری ،آموزش و جغرافیا و درگیر شدن سایر متحدان مورد بررسی قرار گیرد .یک روش مفید
نگاه کردن به ساخت یک ارزیابی خال

 ،در نظر گرفتن این معادله ریاضی است:
(محیط ،نیروهای دشمن ،نیروهای خودی  = fارزیابی

سنجیدن و اندازهگیرری صررفاً توانراییهرای دشرمن اشرتباه رایجری اسرت کره تحلیلگرران مرتکر
میشوند .برای فهم کامل تعاد  ،تحلیلگر باید تواناییهای خودی و نیز جو موجود در رقابت را در نظرر
بگیرد .مفهوم «کاوش محیط» این موضوو را بیان میکند.
ارزیرابی سراده یرک بره یرک ،بررای ارزیرابی از وضرعیت یرک رقیر

نظرامی کرافی نیسرت .چنررین

مقایسههایی خروجی یا اثر یک مواجهه را محاسبه نمیکند .با پیش بینی اثرات سیستمهای تسرلیحاتی و
طر های هدف گیری ،تحلیلگرر مریتوانرد تدرمیمگیرران را از ارزیرابی جرامعترری از مقایسره نیروهرا
برخوردار سازد.
استفاده از دادههای تاریخی .نگاه به گذشته و ترسیم روندها ،یرک بخرش حیراتی از شرکل گیرری
ارزیابی است .به ندرت امکان پیش بینی دقیق آینده وجرود دارد ،امرا ارزیرابی عملکررد گذشرته رقبرا و
تشخی

ویژگیهای مهم اقدامات آنها امکان پذیر است .عملکرد گذشته ،مبنایی برای فهم خط و مشی

آینده فراهم میآورد و می تواند ما را به بینش ارزشمندی جهت پیش بینی الگوهای آینده هردایت کنرد

Taylor
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(کوهن 86 :1988 ،1عدوه بر آن یک تحلیرل از مروارد تراریخی مریتوانرد بره منظرور تعیرین متغیرهرای
و ارائه بینش به پژوهشهای جاری مورد استفاده قرار گیرد .فهم سیاستها و تدمیمات اصرولی کره در
گذشته اتخاذ شده است ،می تواند منجر به حس بهتر حا و آینده شود .حقیقت ایرن اسرت کره معمروال
تغییر به صورت فوری اتفاق نمی افتد .تغییر بسته به حوزه آن ،ممکن است چندین سا و یرا حتری یرک
دهه به طو انجامد.
استفاده از شاخصهای چندگانه .نگاهی ساده و صرفاً یک جانبه به رقیر  ،نیراز اطدعراتی در یرک
ارزیابی سازنده را برآورده نمی سازد .این موضوو به طرور خراص در رابطره برا اتحراد جمراهیر شروروی
صدق میکرد؛ چرا که از انتشار اهداف و قابلیتهایشان به شدت محافظت میشد .به منظور نفوذ به این
حجا پنهان کاری ،تحلیلگر باید از همه منابع در دسترس استفاده میکرد .سه جنبهای که شایسته توجه
ویژه است:
الف) تحلیل محتوای ادبیات باز و سخنرانی مقامات عالیرتبه .حتی در حکومتهای به شدت تحرت
کنتر  ،میزان خاصی از اطدعات برای عموم انتشار مییابد .این انتشرارات و سرخنرانیهرا ممکرن اسرت
برای اهداف متفاوتی در حکومت به کار رود:
 .1رسانهای برای تبلیغات
 .2ابزاری برای اظهار نظر مقامات بانفوذ
 .3روشی برای انتشار سیاستهای مدو به مخاطبان وسیع داخلی و خارجی.
یک تحلیلگر باید انواو اهداف برای انتشار اطدعات را درک کند و تدمیم بگیرد که کدام هردف
برای کس

بیشترین اطدعات از اطدعات موجود به کار میرود.

ب) ارزیابی تمارین نظامی و استقرار نیروها توسط دشمن .حکومت هرا بره منظرور ارائره آمروزش بره
ارتش و آزمودن نظریههای مرتبط با اداره جنگ ،از تمرینات استفاده مریکننرد .یرک کشرور مریتوانرد
بوسیله تمرینات خاصی ،اطدعات گمراه کنندهای را منتشر کند .تحلیلگر باید از این امکان مطلع باشرد،
هر چند به عنوان یک قاعده کلی ،یک سازمان همانگونه میجنگرد کره آمروزش دیرده اسرت .آرایرش
نیروها ،مانند استقرار افراد ،استقرار کشتیهرای خرارج از منطقره و اسرتفاده از مستشراران در کشرورهای
خارجی از شاخ

های حوزههای مرتبط است.

ج) بررسی سخت افزارهای نظامی در موجودی یک دشممن .تحلیرل انرواو کشرتیهرا ،تانرکهرا ،و
هواپیماهایی که یک دشمن از آنها استفاده میکند ،ما را به فهم بهترری از مقدرود و قابلیرتهرای آنهرا
1. Cohen
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رهنمون میسازد.
سردرآوردن از ارزیابی دشمن :روشی که دشمن توازن خود را ارزیابی میکند ،بسیار بررای تحلیرل
مهم است .هدف ارزیابی خال

ارائه یک تدویر عینی از رقابت سیاسی -نظامی بین طرفین است .کلید

به دست آوردن این تدویر ،فهم این نکته است که دشمن چگونه ارزیابیهایش را انجام میدهد .قدرت
بازدارندگی نیروهای یک کشور به این بستگی دارد که چقدر بتواند دشمن را به این نتیجه برسراند کره
ورود به جنگ برایش زیانآور است .اگر دشمن احتما شکست ندهد ،بازدارندگیای وجود نخواهرد
داشت .بنابراین ،اینکه چگونه دشمن ارزیابیهایش را انجام میدهد ،عندری ضروری در ارزیابی یرک
کشور است (فریدبرگ. 193 :1988 ، 1

تحلیل اقتضایی :به دلیل آنکه تکیه بر تعداد محدودی از سناریوهای تهدیدی برای تنظیم خط مشری
خطرناک است ،تحلیلگران باید همه سناریوهای واقعی ،نه صررفاً بردترین یرا بهتررین مروارد ،را در نظرر
بگیرند .نقش تحلیلگران کشرف طیرف کراملی از احتمراالت تعرار  ،شرامل آغراز خدرومت و نترای
احتمالی جنگ مریباشرد .تدرمیم گیرر بایرد حرداکثر آگراهی از احتمراالت را داشرته باشرد ترا فرصرت
غافلگیری کاهش یابد .شبیهسازیها و بازیها وسیلهای برای از میان برداشتن سناریوهای اضرافی اسرت.
هدف از تحلیل اقضایی بررسی این نکته است که آیا نیروهای یک کشور قادربه اقدام مناسر  ،اعرم از
واقعی یا برنامهریزی شده ،در سناریوهای مختلف هستند؟
مدحظه متحدان :از آنجا که متحدان و اشخاص ثالث نقش مهمی در توازن قردرت ایفرا مریکننرد،
برای یک ارزیابی جامع ،ادارک آنها از یک وضعیت رقابت راهبردی باید به دقت در نظر گرفته شود.
مفاهیم ذکر شده در اینجا ابزارهای اساسی در انجام یک ارزیابی خال

را تشکیل میدهند .در همه

موارد الزم نیست که همه مفاهیم مورد استفاده قرار گیرد .تحقیقات آینده و تمرین مستمر در این حوزه
ممکن است نظریههای مناسبتری را نمایان سازد .به هر حا لیست تهیه شده درطو زمان شکل گرفته و
به نظر میرسد مسائل مهمی را برای یک ارزیابی موفق دربردارد.

الگوهاي ارزیابی در سایر کشورها
ارزیابی خالص در امریکا
همانطور که پیشتر بیان شد ارزیابی خال

نام واحدی مستقل در وزارت دفراو امریکرا بروده کره در

حوزه ارزیابیهای دفاعی و ارائه راهبردهای ملی فعالیت مینماید این ارزیابیهرا برا نگراه بره  20الری 30
1. Friedberg
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سا آینده تهیه میشوند .در همین راستا در ادامه نمونهای از ارزیابی خال
اداره ارزیابی خرال

انجرام گرفتره اسرت بیران مریشرود :ارزیرابی خرال

امریکا -شوروی که توسط
 ،قردرت و ضرعفهرایهرای

قابلیتهای نظامی شوروی و امریکا را در حوزههای مختلف مقایسه و تحلیل مینمایرد .ایرن ارزیرابیهرا
شامل عاملهای کمی و کیفی ،از جمله تعیین شناسرایی منطقرههرای کلیرد نظرامی ،ارزیرابیهرای تعرداد
نیروهای رو در رو (نیروی نظامی امریکا در مقابل نیروی نظامی شوروی  ،مقایسه موشرکهرای هروا بره
هوا شوروی در مقابل موشرکهرای هروا بره هروا امریکرا ،مقایسره تروان سیسرتمهرا اصرلی دفراعی نظیرر
(موشکهای بالستیک شوروی در مقابل  ،موشکهای بالیستیک قاره پیمرا امریکرا  ،و مقایسره وسرعت
استفاده از (جنگاوری الکترونیک امریکا درمقابل نیروی الکترونیکی رادیویی شروروی اسرت .وسرعت
ارزیابیها شامل محیط امنیتی ملی ،چهارچو کاربردی قدرت نظامی ،تاثیر جهانبینی بر روی جنرگ،
امورعینی نظامی و سیاسی ،دکترین نظامی ،اندیشه کلی علم نظامی ،ساختار ،محتوا ،و روشهای جنگ،
محاسبات همبستگی نیروها ،اقتداد دفراعی ،جمعیرت شناسری اجتمراعی ،و وضرعیت فرردی سرربازان را
شامل میشود .عدوه براین ،موضوعات عمیق دیگری شامل ،چشم انرداز ایراالت متحرده امریکرا ،نراتو،
چین ،و ژاپن و  ،...سرناریوهای تردوین شرده بررای آینرده جنرگهرا ،سربک تراریخی جنرگ ،دکتررین
هسررتهای ،تحقیررق و توسررعه ،بسرری  ،آمرروزش ،ترردارکات ،نگهررداری ،اطدعررات برررای کنتررر درونرری،
سازمانهای شبه نظامی ،نقش حز کمونیست و عوامل نامشهود در جنگ نیز وجود دارند .در مجمروو
ارزیابیها نیازمند فهم عمیقی از عملیات درونی شوروی ،قابلیتهای نیروها ،حالت و رویکرد جنگری و
رویههای آن میباشند (مانکن. 117 :2020 ،

ارزیابی خالص در انگلستان
از دیدگاه راهبردی ،انگلستان اکنون خود را در یک موقعیت رقابتی ژئوپلیتیک بلند مدت میبینرد،
در عمل ،سیاست انگلستان نتوانسته با مفهوم «مسابقه جهانی» دیوید کامرون که فقرط بره تشردید رقابرت
تجاری در بازارهای جهانی با ظهور قدرتهای اقتدادی جدیرد در آسریا اشراره دارد بره اهرداف خرود
برسد .امروز ،بازگشت سیاست قدرت به عنروان محررک اصرلی امرور جهرانی ،در حرا ایجراد پویرایی
راهبردی و خطرات نظامی جنگ سرد است.
اوالً ،بطور کلی غر و کشور انگلستان ،در برابر ظهور سیسرتمهرای قردرت رقیر

در شررق ماننرد

چین ،روسیه و ایران با چالشهای بلندمدت و تمدنی روبرو هستند .دنیای آینده جهانی خواهد برود کره
در آن مدلهای اقتدارگرا ،جایگزین دموکراسی آزاد و لیبرا خواهند بود .ثانیاً ،مسابقات نظامی به سبک
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جنگ سرد (ایاالت متحده و متحدان در مقابل روسیه  ،آسیا (ایاالت متحده و متحدان در مقابل ایرران
و آسیا (ایاالت متحده و متحدان در مقابل چین و جداگانه در مقابل کره شمالی در حرا انجرام اسرت.
که همه آنها ناشی از توسعه یا گسترش تواناییهای نظامی متعارف و غیرمتعارف (از جمله هستهای این
کشورها است .از این لحاظ ،پویاییهای قدرت رقابت جهانی  -از جمله در بعد نظامی -که در باال بیران
شد ،اکنون به منافع مستقیم انگلستان تبدیل شده است و انگلستان در منطق راهبردی بینالمللی خود ،بره
دنبا تغییر هویت ژئوپلیتیک خود (یا ترمیم شده میباشد .کشور انگلستان به این نتیجه رسیده است که
به جز ارزیابی خال

هیچ چارچو تحلیلی دیگری بررای کمرک بره راهبردسرازی در شررایط رقابرت

ژئوپلیتیک فعلی ،وجود ندارد .در همین راستا به دنبا ایجراد یرک دفترر ارزیرابی خرال
انگلستان ،در وزارت دفاو میباشد .انگلستان معتقد است که ارزیابی خال

بررای دولرت

همچنین میتواند وسریلهای

برای «رنسانس راهبردی» در جامعه امنیت ملی انگلستان شود .دفتر ارزیرابی خرال

انگلسرتان مریتوانرد

موقعیتی جدید و راهبردی و رویکردهای فکری را در تدمیمگیرندگان آن به وجود بیاورد و عمدً پس
از چهار دهه تمرکز بیش از حد سیاسی در فضای اروپا ،انگلستان را به جهان برگرداند .درواقع ،ارزیابی
خال

میتواند در این زمینه کمک کنرد و از ارزیرابی خرال

در پنتراگون در اوج جنرگ سررد بررای

کمک به راهبرد ایاالت متحده برای مقابله با مشکدت بسیار مشابه ،در زمینه ای بسیار شبیه به آنچره کره
انگلستان امروز با آن روبرو است ،استفاده شده است .درست همانطور که امریکا به آن نقطه از خطر در
رقابت نظامی با اتحاد جماهیر شوروی نگاه میکرد ،انگلستان جهانی هم اکنرون مجبرور اسرت در یرک
فضای رقابتی فزاینده ،جایی که شکارچیان ژئوپلیتیکی ماننرد روسریه ،ایرران و چرین حضرور دارنرد ،بره
رقابت بپردازند .درگام دوم فقط استفاده راهبردی کامدً آگاهانه و دقیق از منابع قدرت سخت انگلستان،
موفقیت در بلند مدت را تضمین میکند .ارزیرابی خرال

یرک مجموعره اصرو و رویکررد منسرجم و

پیچیده را برای انجام محاسبات راهبردی ارائه میدهد که میتواند تدمیمات راهبردی را آگاهانه نماید.
مانند همه موارد ،مسلماً کلید موفقیت در چارچو های کاربردی و نهادی خواهد بود .دولت به خروبی
از آن استقبا میکند و معتقد است که یک دفترر ارزیرابی خرال

برا اختیرارات مناسر

بررای تسرهیل

بازسازی تفکر و ظرفیت سازی راهبردی انگلستان ضروری است (الفریو. 54-2 :2018 ،

ارزیابی خالص رژیم صهیونیستی
مهمترین مد ارزیابی یافت شده در سط راهبردی رژیم اشغالگر قدس ،روش «ارزیرابی خرال

»1

1. Net assessment
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میباشد .اندیشکده اسرائیلی بگین سادات 1گزارشی در آگوست ( 2020مرداد ماه  99با عنروان «رژیرم
صهیونیستی در مقابل هر کس :ارزیابی خال

نظامی خاورمیانه» منتشر کرد و در آن به ارزیرابی نیرروی

نظامی رژیم اشغالگر قدس پرداخته است .در این گزارش بره وضرعیت فعلری رژیرم صهیونیسرتی ،رژیرم
صهیونیستی و ایاالت متحده ،رژیم صهیونیستی و روسریه ،تهدیردات برالقوه فعلری ،عرر سرنی ،ایرران،
سوریه ،حز اهلل و حماس و سناریوهای احتمالی رژیم صهیونیستی در مقابل ائتدف تحت رهبری ایران،
رژیم صهیونیستی در مقابل ائتدف سنی پرداخته است .که در ادامه برخی از تحلیرلهرا و خروجریهرای
روش ارزیابی خال

رژیم اشغالگرقدس بیان میشود.

به عنوان نمونه درارزیابی خال

رژیم اشغالگر قدس و امریکا به این نکته اشاره شده است که بیشتر

رژیم صهیونیستییها و امریکاییها ایاالت متحده را بره عنروان ضرامن نهرایی امنیرت رژیرم صهیونیسرتی
میدانند .آنها تدور میکنند که در شرایط اضطراری وخیم ،نیروهای نظامی آمریکا قرادر خواهنرد برود
رژیم صهیونیستی را قبل از آنکه با شکست کامل مواجه شود نجات دهرد .آنهرا همچنرین معتقدنرد کره
آموزش و تجهیزات نظامی آمریکرا بررای قردرت نظرامی رژیرم صهیونیسرتی کرامدً حیراتی اسرت .ایرن
فرضیات چندان درست به نظر نمیرسد .واقعیت ساده و غیرقابل بحث این است که ارترش امریکرا طری
دهههای گذشته ،توانایی طراحی عملیات سرریع نیروهرای زمینری و هروایی متعرارف را در خاورمیانره از
دست داده است .در تحلیل دیگری ،رژیم صهیونیستی مری توانرد برا ائتدفری متشرکل از برخری یرا تمرام
کشورهای عربری سرنی و یرا ترکیره روبررو شرود .رژیرم صهیونیسرتی معاهردات صرلحی را برا برخری از
کشورهای عربی امضا کرده است .با این حا  ،مردم این کشورها ،همچنران بره رژیرم صهیونیسرتی نگراه
خدمانه دارند .در نتیجه ،میزان تعامدت تبادالت تجاری ،گردشگری یا فرهنگی بسیار اندک است .این
معاهدات صل باید واقع بینانه تر به عنوان آتشبس موقت شناخته شود ،چراکه یرک تغییرر ناگهرانی در
حاکمان این کشورها ،که همواره امکانپذیر است ،تقریباً به طور قطع میتواند یکی از کشورهای عربی
سنی را به یک دشمن درجه یک رژیم صهیونیستی تبدیل کند ،و این اتفاق یک شربه ممکرن اسرت ر
د هد .کشورهای عربی سنی همچنان به خرید هواپیماهای تولیدی جدید ،موشکها ،خودروهای زرهری
و کشتیهای دریایی ادامه می دهند در حالی که این تجهیزات در حا منسو شردن هسرتند .در تحلیرل
دیگر یکی از همسایگان رژیم اشغالگر قدس ،مدر اسرت کره دارای نظرامی گسرترده و توانمنرد اسرت،
بدیهی به نظر می رسد کره ایرن سراختار نیرویری بره یرک دلیرل برزرگ شرده اسرت :جنگیردن برا رژیرم
صهیونیستی در آینده و واقعیت ساده این است که رژیم صهیونیستی نمیتوانرد قابلیرت جنگری خرود را
1. The Begin-Sadat center for strategic studies
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نتیجهگیري
یکی از راههای شناخت دشمن در زمینههای دفاعی و امنیتی ،شناخت راه و شیوهای است که دشمن
از آن استفاده مینماید .تحلیلگران و دولتمردان دفراعی در درک مقرادیر زیرادی از دادههرای پیچیرده و
غالباً متناقض با چالش روبرو هستند .محدودیتهرای شرناختی مغرز انسران ایرن کرار را بره یرک وظیفره
دلهرهآور تبدیل میکند ،که اغل
مقاله ،به بحث ارزیابی خال

منجر به تحلیلهای نادرست و راهبردهای بیاثر میشود .لذا در ایرن

 :الگویی در حوزه ارزیابی های دفاعی -امنیتری پرداختره شرده اسرت .هرم

اکنون جهت ارزیابیهای دفراعی -امنیتری در کشرورهای امریکرا ،انگلسرتان و رژیرم اشرغالگر قردس از
ارزیابی خال

 ،استفاده می شرود .امرا از آنجرایی کره ایرن روش تحلیرل در داخرل کشرورمورد بررسری

قرارنگرفته است در همین راستا ،به بیران تعریرف ارزیرابی خرال

و مفراهیم اصرلی آن ،شرر جزئیرات

تاریخچه و بررسی مثا هایی از خروجی تحلیلهرای آن پرداختره شرده اسرت .بطرور خدصره ،ارزیرابی
خال

شامل :ارزیابی و بررسی تطبیقی قوای خود با دشمن ،داشتن نگاه سیستمی و کل نگرانه به جرای

جز نگری ،استفاده از رویکرد بلند مدت و آینده نگرانه به مسائل ،تمرکز بر روی مسائل کمی-کیفی به
جای تمرکز صرف بر مسائل کمی میباشد و در آخر ،با تجزیه و تحلیرل روابرط پیچیرده و همره جانبره
سیاسی ،اقتدادی ،اجتماعی و نظامی ،چارچو مناس

و منظمی را برای تحلیلگران و سیاسرتگرذاران

فراهم مینماید.
در حالی که این مقاله بر مفهوم ارزیابی خال

متمرکز شده است ،اما کاربردهای آن بسیار گسترده

است .هرکسی که به راهبردهای سیاسی -نظامی عدقهمند باشد میتواند از کاربرد مفاهیم ارائه شرده در
این مقاله بهرهمند میشود .پیشنهاد می شود با روش ارزیابی خال

به شناسایی تهدیردها و فرصرتهرای

آینده نظام مقدس جمهوری اسدمی ایران پرداخته شود .جهرت ایرن کرار ،توانراییهرای دفراعی امنیتری
کشور در مقایسه با سایر کشورها علیالخدوص امریکا ،انگلستان و رژیم اشغالگر قردس مرورد بررسری
عدوه بر حوزههای دفاعی -امنیتی ،بطور گسرترده

قرارگیرد .همچنین پیشنهاد میشود از ارزیابی خال
در سایر حوزهها نیز استفاده شود.
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Pure Assessment: A Model in the Field of Defense Security Assessment
Oveis Torabi 1
Alireza Ali Akbari Ranani 2
ABSTRACT
Having an accurate knowledge of the enemy, its methods of hostility and procedures
contain the most important tasks of analysts and defense-security policymakers of
the country. Hence, in order to identify the methods of assessing the enemies, this
study tries to investigate the pure evaluation as a model for defense-security
assessment. This study is also intended to fill the important literature gap in this
field by presenting the main concepts of pure assessment and give a history of
studying this method for analysts and policymakers. Pure assessment is a method of
strategic evaluation and analysis in the United States, Britain and the occupying
regime of Israel, having been founded in the United States about half a century ago.
This developmental research follows descriptive-explanatory case study method. For
collecting research data, the method of library and documentary studies has been
employed. The results revealed that using pure assessment brings about a systematic
and holistic view for defense and security and level assessments as well as a longterm and forward-looking approach to issues concentrating on assessments on the
basis of quantitative-qualitative consideration, rather than focusing solely on
quantitative issues. This method of assessment provides an appropriate and
methodical framework for analysts and policymakers by analyzing complex and
comprehensive political, economic, social, and military relationships.
Keywords: National power, defense power, pure assessment, defense strategy.
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