
 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  رمدا امنيتكرد  روي

تهديد، عدم . پذير وي هستند هاي فرد يا جامعه نقاط آسيبنياز .امنيت حاصل توازن آسيب و نياز است
تا زماني كه نياز در انسان و جامعه وجود دارد، تهديد  .شود كه ناامني را ناشي مي گويي مناسب به نياز است پاسخ

استراتژي به عنوان  در اين بين، .زاد بشر بوده و با او همراه است ي امنيت هم از اين جهت، مسئله. نيز وجود دارد
كسي كه قدرت پاسخ به  .است آن علم بقاء جامعه، مسئول زدودن تهديدهاي وارده عليه جامعه و تأمين امنيت

كرد  از اين رو، پس از تبيين روي. گردد چاره مي سازي صحيح درمانده و بي نياز خود را نداشته باشد، در تصميم
  .شود مدار پرداخته مي كرد امنيت در استراتژي براي كودكان، به تبيين روي مدار قدرت

محور، تهديدمحور،  آسيب: رسيده استامنيتي  تبچهار مك به تا كنوني امنيت  در حوزهي بشر  تجربه
 –تب چهارم امنيتي، مكتب اختصاصي اسالمي محور، به عنوان مك مكتب موقعيت .محور محور، و موقعيت فرصت
در اين چهارچوب، يك استراتژيست و . مدار است كرد امنيت رويدر است كه محور اصلي مباحث ايراني 
تواند از  بيند كه با اتخاذ استراتژي صحيح و تصميم درست، مي تهديد را به مثابه موقعيتي مي عموماً ساز، تصميم
گرانبهايي بسازدآن د فع را ر آن تهديدمانند صدف كه با ترشح از ذات خود به تهديدي چون سنگ، نه تنها  .ر
  .كند ه و سنگ را تبديل به مرواريد ميديبخشبلكه ارزش آن را نيز ارتقاء  ،كند مي

 چرا كه تا. در اين نگاه، تا حد امكان بايد از ظرفيت تهديد استفاده كرده و موقعيت به وجود آمده را ارتقاء داد
ي مؤمن،  دنيا براي انسان و جامعه به طور ذاتي،. زماني كه نياز وجود دارد، تهديد نيز به قوت خود باقي است

تا ميزان صداقت  گيرد ها صورت مي ادعاي ايمان، ابتالء به انواع آزمايشطرح پس از . سراي آزمايش و فتنه است
ها، تهديدهايي هستند كه با ترشح از ذات  فتنههاي مختلف، اين  موقعيتواقع، در در . در ايمان سنجش شود

 .به كار گرفته شوند تر عنوان سكوي صعود به مراحل متعاليند به توان ايمان به آنها مي


